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رتشیب هعلاطم  238يارب 

مهدزناپ 240سرد 

یعامتجا 240تمالس 

240هراشا

نمشد يژتارتسا  داسف ؛  دیلوت  241.کی 

يرادم نید  دشر  زا  يریگ  شیپ  242.ود 

داسف 242عاونا 

يزیرنوخ لتق و  242.کی 

تقرس 242.ود 

یقالخا ياه  یگدولآ  243.هس 

يداصتقا داسف  243.راهچ 

یتینما داسف  243.جنپ 

اه شزرا  245ظفح 

اه شزرارییغت  ياه  246هنیمز 

246هراشا

هانگ حبق  لاوز  247.کی 

هناگیب گنهرف  هب  شیارگ  248.ود 

اه شزرا  رخسمت  248.هس 

اه شزراّدض  زا  عافد  251.راهچ 

روشک یگدنام » بقع  ای «  دشر » -» 11253

253هراشا

یقالخاو يونعم  دشر   . 253فلا

یملع دشر  255ب . 

يداصتقا دشر  257ج . 

« یعامتجا تلادع  - » 12260
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260هراشا

اه 264شسرپ 

رتشیب هعلاطم  264يارب 

حماست لهاست و  رکنم و  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  متفه :  265لصف 

265هراشا

مهدزناش 267سرد 

حماست لهاست و  رکنم و  زا  یهنو  فورعم  هب  267رما 

یسانش 273هژاو 

یحالطصا 274یناعم 

مالسا نید  ياه  276یگژیو 

276هراشا

فینح نید  - 1276

276هراشا

هیآ يانعم  نییبت  - 278فلا

عماج نید  279ب -

يزیرگایند یفن  280ج-

اه طیرفتو  طارفا  هب  شنکاو  280د -

(ص) ربمایپ هریس  زا  يوریپ  282ه -

میق نید  -2283

283هراشا

اه 286شسرپ 

مهدفه 287سرد 

قح نید  - 3287

یجرح ریغ  نید  - 4289

289هراشا

جیاتنو يدنب  294عمج 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


اه 297شسرپ 

رتشیب هعلاطم  297يارب 

مهدجیه 298سرد 

ارادم 298ثیداحا 

298هراشا

اه 304هتکن 

هحمسو هلهس  نیدورکنمزا  یهنو  فورعم  هب  307رما 

ینید ياه  308تیلقا 

308هراشا

اه 311شسرپ 

رتشیب هعلاطم  311يارب 

یصوصخ میرح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  متشه :  313لصف 

313هراشا

مهدزون 315سرد 

یصوصخ میرحو  رکنمزا  یهنو  فورعم  315هبرما 

315هراشا

یصوصخ میرح  316فیرعت 

مالسا رد  یصوصخ  318میرح 

مدرم قوقح  319تیمها 

نارگید قوقح  320تیاعرراثآ 

هبوت شریذپ  320طرش 

یصوصخ میرح  321فیرعت 

321هراشا

یصوصخ ياضف  رد  قلطم  لرتنک  نتشاد  .1321

321هراشا

یسررب 322دقن و 
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یصخش یگدنز  ورملقرد  تینما  . 2323

323هراشا

یسررب 323دقن و 

هدنسیون فیرعت  . 3324

یصوصخ میرح  325هدودحم 

325هراشا

درف ياه  ییاراد  . 1327

327هراشا

نارگید لاوما  هب  ضرعت  تمرح  .1 . 1329

تورث لیصحت  عورشمان  ياههار  تمرح  2 . 1331

ناسنا سفن  . 2331

331هراشا

نارگید ناج  هب  ضرعت  تمرح  .2 . 1332

ءانثتسا دراوم  . 2 . 2334

334هراشا

اه 336شسرپ 

رتشیب هعلاطم  336يارب 

متسیب 337سرد 

یتییثیح روما  . 3337

337هراشا

نظ ءوس  . 3 . 1338

سسجت . 3 . 2340

تبیغ . 3  . 3344

نمؤم ءاذیا   . 3 . 4345

تمهت ءارتفا و  . 3 . 5347

رخسمت . 3 . 6348
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ءازهتسا ریقحت و  . 3 . 7349

تمالمو شنزرس  . 3 . 8349

ییوج بیع  . 3 . 9351

شحف ّبَس و  . 3 . 10351

ءاشحف هعاشا  ّرِس و  ءاشفا  . 3 . 11353

تشز باقلا  زا  هدافتسا  . 3 . 12354

354هراشا

355ناناملسمریغ

اه 357شسرپ 

رتشیب هعلاطم  357يارب 

مکی تسیب و  358سرد 

یصوصخ میرح  اب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  358هطبار 

فورعم هب  رما  زا  فده  -1358

اه فورعم  - 2358

یصوصخ میرح  ظفاح  - 3359

رارسا رشن  - 4361

ءانثتسا دراوم  - 5362

یصوصخ میرحزا  عافد  -6366

366هراشا

يدنب 369عمج 

اه 372شسرپ 

رتشیب هعلاطم  372يارب 

" رکنم " ای فورعم "  هب "  شیارگ  ياه  هنیمز  مهن :  373لصف 

373هراشا

مودو تسیب  375سرد 

رکنمای فورعم  هب  شیارگ  ياه  375هنیمز 
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375هراشا

نامیا . 1376

ییارگ تّنس  . 2376

376هراشا

هدش هتفریذپ  ياه  تّنس  377فلا -

دودرم ياه  تّنس  377ب -

اهوگلا . 3379

379هراشا

ردام ردپ و  380.فلا 

اقفر ناتسود و  381.ب 

ناگرزب 384.ج 

ینید گنهرف  . 4385

یگداوناخ تراظن  تیبرت و  . 5388

388هراشا

اه 390شسرپ 

رتشیب هعلاطم  390يارب 

موس تسیب و  391سرد 

تاغیلبت . 6391

391هراشا

تاغیلبت ترورض  . 6.1393

" یغیلبت عماج  ماظن   " ترورض . 6.2394

جاودزا . 7396

اهدروخرب . 8397

ایند هب  هاگن  . 9398

یگدنز کبس  . 10401

401هراشا
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هداوناخ لیکشت  .10 - 1401

یعامتجا طباور  .2-10402

يداصتقا ياه  تیلاعف  . 3-10403

403هراشا

اه 406شسرپ 

رتشیب هعلاطم  406يارب 

" تارکنم و "  اه "  فورعم  ربارب " رد  یتوافت  یب  للع  مهد :  408لصف 

408هراشا

مراهچ تسیب و  410سرد 

تارکنمو اه  فورعم  ربارب  رد  یتوافت  یب  410للع 

410هراشا

لهج - 1411

411هراشا

مکح هب  لهج  412.فلا 

( قادصم و   ) عوضوم هب  لهج  412.ب 

تّیمها هب  لهج  412.ج 

راثآ هب  لهج  413.د 

سرت - 2413

413هراشا

یناج ررض  زا  سرت  414فلا . 

يزیروربآ زا  سرت  414ب . 

یلام ررض  زا  سرت  414.ج 

اه شنزرس  اه و  تمالم  زا  سرت  418.د 

تقافر یتسود و  نداد  تسد  زا  سرت  421.ه 

یلغش تیعقوم  نداد  تسد  زا  سرت  422.و 

دارفا يریذپانرثا  - 3423
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ءایح مرش و  - 4424

( ینمشد یتسود و   ) ضغب ّبح و  - 5426

426هراشا

اه 429شسرپ 

رتشیب هعلاطم  429يارب 

ذخآم عبانم و  430تسرهف 

430هراشا

یسراف 430عبانم 

یبرع 433عبانم 

نیتال 438عبانم 

یتنرتنیا ياه  440هاگیاپ 

زکرم 441هرابرد 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  شزومآ 

باتک تاصخشم 

 - 1337 قاحسادمحم ، يدوعسم ، هسانشرس : 

هب رما  ءایحا  داتس  يراکمه  اب  يدوعسم ؛ قاحـسادمحم  فیلات  رکنم / زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  شزومآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.رکنم زا  یهن  فورعم و 

 - . 1387 يدازآ ، مایپ  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ج  3 يرهاظ :  تاصخشم 

،1 .ج  ) لایر  20000 موس ؛ ) پاـچ  ، 1 .ج ) لایر  15000 :978-964-302-804-6 ؛  مراهچ پاـچ  .ج 1 ،  لاـیر :  15000 کباش : 
120000 مراهچ ؛ ) پاچ  ، 2 .ج  ) لایر  60000 2 978-964-302-852-7 ؛ : .ج متشه ؛ ) پاچ  ، 1 .ج  ) لایر  25000 متفه ؛ ) پاچ 

 : 9-79-6612-600-978 3 .ج لایر :

( مراهچ پاچ  .ج 1 ،  اپاف (  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. 1387 مراهچ :  پاچ  .ج 1( تشاددای : 

(. نابآ 1387 موس : پاچ  )1 .ج تشاددای : 

(. 1389 متفه : پاچ  )1 .ج تشاددای : 

(. 1391 متشه : پاچ   ) 1 .ج تشاددای : 

(. اپیف ( ) 1387: لوا پاچ  )2 .ج تشاددای : 

(. 1391 مراهچ : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 3 .ج تشاددای : 

فورعم و هب  رما  هدکشهوژپ  شرافس  هب  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شزومآ   » ناونع تحت  رـضاح  باتک  موس  دلج  تشاددای : 
.تسا هدش  رشتنم  فورعم  رشن  طسوت  رکنم  زا  یهن 

.همانباتک تشاددای : 

.یصصخت . 3 .ج .یلیمکت -  2 .ج .یتامدقم -  1 .ج تاجردنم : 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم : 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءایحا  داتس  هدوزفا :  هسانش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  .رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءایحا  داتس  هدوزفا :  هسانش 

BP226/4/م5آ8 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/3775 ییوید :  يدنب  هدر 

1151287 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتس  شرافس : هب 

1 ص :

هراشا
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بلاطم تسرهف 

همدقم 11

راتفگشیپ 13

رکنم 15 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیرعت  لوا  لصف 

لوا سرد 

دمآرد 17

یسانش 17 هژاو  . 1

یهن 17 رما و  . 1-1

فورعم 19 فیرعت  . 2-1

یلقع 20 نسح   . 1  – 1  – 2

یعرشو 21 یلقع  نسح   . 2  – 1  – 2

دازام 22 فصو  ياراد  نسح  لعف   . 3  – 1  – 2

یعرش 25 بولطم   . 4  – 1  – 2

يرطف 26 راگزاس   . 5  – 1  – 2

لمعلا 27 مزال  روما   . 6  – 1  – 2

مود سرد 

رکنُم 30 فیرعت  . 1  – 3

یلقع 31 حیبق  . 1  – 1  – 3

3 ص :
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یعرشو 32 یلقع  حیبق  . 2  – 1  – 3

نید 33 يوس  زا  شریذپ  مدع  . 3  – 1  – 3

يرطف 33 راگزاسان  . 4  – 1  – 3

یعرش 33 مارح  . 5  – 1  – 3

رکنم 35 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیرعت  . 2

ندش 35 عنام  ندرک و  راداو  . 1  – 2

..و 37 هیجنم  دشارم  هب  داشرا  . 2  – 2

هدسفم 37 زا  ریذحت  تعفنم و  هب  داشرا  . 3  – 2

یناسفن 38 لیمزا  یهنو  تعیرش  قفاوم  هبرما  . 4  – 2

هدنراگن 40 رظن  . 5  – 2

یعامتجا 45 تراظن  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  توافت  مود  لصف 

موس سرد 

دمآرد 47

یعامتجا 48 تراظن  فیراعت  . 1

اهشزرا 48 اب  تقباطم  یشزومآ  دنیآرف  . 1  – 1

یعمج 49 یگدنز  هویش  . 2  – 1

هتفای 50 نامزاس  شنکاو  یعون  . 3  – 1

هتسیاش 53 ياهوگلا  يریگدای  . 4  – 1

مراهچ سرد 

يدام 55 عبانمزا  يا  هعومجم  . 5  – 1
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رییغت 55 يارب  یمادقاره  . 6

حالطصا 57 ود  ياه  توافت  . 2

بطاخم 57 هعسوت  ثیحزا  . 1  – 2

يراذگریثات 58 ثیحزا  . 2 - 2

4 ص :
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هزیگنا 59 تهجزا  . 3  – 2

قلعتمرد 60 توافت  . 4  – 2

اهشزرا 60 هب  هجوت  . 5  – 2

یناهج 60 نامرآ  . 6  – 2

لحارم 61 بتارم و  . 7  – 2

رکنم 63 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  موس  لصف 

مجنپ سرد 

بوجو 66 لیلد  . 1

یعرش 66 بوجو  فلا -

یلقع 67 بوجو  ب -

هعماج 68 ماظن  مظن و  ظفح  .ب   – 1

لدع 68 يرارقرب  موزل  .ب   – 2

يدّبعت 70 ای  یلّصوت  بجاو  . 3

بوجو 71 طیارش  . 4

مشش سرد 

رکنم 80 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  . 5

85 مارح » همدقم   » زا یهن  . 6

رکنم 89 فورعم و  تخانش  ياه  هار  مراهچ  لصف 

متفه سرد 

دمآرد 91
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ترطف 92 . 1

لقع 95 . 2

نید 99 . 3
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رکنم 102 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  اهزاین  شیپ  مجنپ  لصف 

متشه سرد 

104 اهرکنم » اه و  فورعم   » ندناسانش . 1

106 اهرکنم » اه و  فورعم   » زا کی  ره  زرم  ّدح و  نییبت  . 2

109 اهرکنم » اه و  فورعم   » زا کی  ره  تیمها »  » نییبت . 3

111 اهرکنم » اه و  فورعم   » هب ِلمع  جیاتن » راثآ و   » نییبت . 4

114 طیارش »  » اه و تیعقوم  تخانش  . 5

یعامتجا 117 تیعقوم   . د

یهن 117 رما و  یگنوگچ  . 6

117 شریذپ » ياه «  هنیمز  . 7

یسانش 120 رایعم  مشش  لصف 

مهن سرد 

اهرایعم 123 تخانش  دئاوف 

قیداصم 123 مهفرد  لیهست  فلا -

لمعورظن 124 تدحوداجیا  ب -

لوصا 126 اهرایعم و 

یهلا 126 ریسمرد  تکرحزا  هدنرادزابروما  - 1

یسانش 127 هژاو 

مهد سرد 

لطاب 134 زا  قح  تخانش  ياه  صخاش 
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لقع 134 فلا – 

نآرق 135 ب -

137 ع )  ) ینید نایاوشیپ  ج - 

داسف 139 حالص و   . 2

داسفا 142 داسف و  قیداصم 
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مهدزای سرد 

145 نواعت »  لصا «  . 3

نید 148 فیعضت »  ای «  تیوقت » . » 4

یمالسا 157 ماظن  فیعضت » ای «  « تیوقت  . » 5

ماظن 160 بالقنا و  تیوقتو  ظفح  لماوع 

162 هطلس »  یفن  ای «  هطلس »  . » 6

مهدزاود سرد 

نآ 170 فلتخم  ياه  هیال  نانمشد و  هطلس 

176 تلذ »  ای «  تزع »   . » 7

نارگید 179 تزع  ظفح 

مهدزیس سرد 

181 تزع » لماوع «

اوقت 181 کی -

مدرمزا 182 يزاین  یب  ود -

بوخ 184 قالخا  هس -

تمعن 185 رفُک »   » ای رکش »  . » 8

یهلا 185 ياه  تمعن  زا  یخرب 

مهدراهچ سرد 

یلم 191 عفانم  - 9

یلمو 199 یمومع  تینما  - 10
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مهدزناپ سرد 

یعامتجا 209 تمالس 

داسف 211 عاونا 

اه 214 شزرا  ظفح 

7 ص :
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اه 215 شزرارییغت  ياه  هنیمز 

روشک 222 یگدنام » بقع  ای «  دشر » -» 11

229 یعامتجا » تلادع  - » 12

حماست 234 لهاست و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  متفه  لصف 

مهدزناش سرد 

یسانش 242 هژاو 

یحالطصا 243 یناعم 

مالسا 245 نید  ياه  یگژیو 

فینح 245 نید  - 1

میق 252 نید  -2

مهدفه سرد 

قح 256 نید  - 3

یجرح 258 ریغ  نید  - 4

مهدجیه سرد 

ارادم 267 ثیداحا 

هحمسو 276 هلهس  نیدورکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما 

یصوصخ 282 میرح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  متشه  لصف 

مهدزون سرد 

یصوصخ 285 میرح  فیرعت 

مالسا 287 رد  یصوصخ  میرح 
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یصوصخ 290 میرح  فیرعت 

یصوصخ 290 ياضف  رد  قلطم  لرتنک  نتشاد  .1
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یصخش 292 یگدنز  ورملقرد  تینما  . 2

هدنسیون 293 فیرعت  . 3

یصوصخ 294 میرح  هدودحم 

درف 295 ياه  ییاراد  . 1

ناسنا 299 سفن  . 2

متسیب سرد 

یتییثیح 305 روما  . 3

مکی تسیب و  سرد 

یصوصخ 326 میرح  اب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  هطبار 

فورعم 326 هب  رما  زا  فده  -1

اه 326 فورعم  - 2

یصوصخ 327 میرح  ظفاح  - 3

رارسا 329 رشن  - 4

یصوصخ 334 میرحزا  عافد  -6

رکنم 341 ای  فورعم  هب  شیارگ  ياه  هنیمز  مهن  لصف 

مودو تسیب  سرد 

رکنمای 343 فورعم  هب  شیارگ  ياه  هنیمز 

نامیا 344 . 1

ییارگ 344 ّتنس  . 2

اهوگلا 347 . 3
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ینید 353 گنهرف  . 4

یگداوناخ 356 تراظن  تیبرت و  . 5
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موسو تسیب  سرد 

تاغیلبت 359 . 6

جاودزا 364 . 7

اهدروخرب 365 . 8

ایند 366 هب  هاگن  . 9

یگدنز 369 کبس  . 10

تارکنم 375 اه و  فورعم  ربارب  رد  یتوافت  یب  للع  مهد  لصف 

مراهچ تسیب و  سرد 

لهج 379 - 1

سرت 381 - 2

دارفا 391 يریذپانرثا  - 3

ءایح 392 مرش و  - 4

394 ینمشد ) یتسود و   ) ضغب ّبح و  - 5

ذخآم 398 عبانم و  تسرهف 

10 ص :
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همدقم

11 ص :
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راتفگشیپ

دش ریخات  يونثم  نیا  یتدم 

دلج هئارا  مدرک  یمن  روصت  دیدرگ ، میدقت  دنمدرخ  ناگدنناوخ  هاگـشیپ  هب  هعومجم  نیا  مود  دـلج  هک  شیپ  لاس  تفه  دودـح  زا 
عیرست عنام  رگید  تالاغتشا  اه و  تیلوئـسم  اما  دوش  هضرع  هدامآ و  هعومجم  نیا  رتدوز  متـشاد  تسود  دنچره  .دوش  ینالوط  موس 

تقد تیساسح و  ور  نیا  زا  دش  یم  نیودت  یصصخت  یلاع و  حطـس  رد  دلجم  نیا  ثحابم  نوچ  ییوس  زا  دیدرگ ، مهم  رما  نیا  رد 
ریخات نیا  رد  زین  هدنـسیون  یتعاضب  یب  فعـض و  هچرگا  تشاد ، مزـال  ار  يرتشیب  ناـمز  زین  دوخ  نیا  هک  درک  یم  بلط  ار  يرتشیب 

: يولوم ریبعت  هب  .تسا  هتشاد  شقن 

نف فعض  دوب و  دادعتسا  دقف  ندمآ  اج  نیا  ریخات  بجوم 

ار هتکن  دـنچ  نایب  تسا ، هدـیدرگ  هدامآ  سرد  راهچ  تسیب و  لصف و  هد  رد  دـلج  نیا  بلاطم  لاـعتم  دـنوادخ  يراـی  هب  هک  کـنیا 
 : مناد یم  يرورض 

مرتحم دـیتاسا  ناملعم و  تیریدـم  اب  هک  ییاه  سالک  رد  دـیاب  ای  مرتحم  ناگدـنناوخ  موسدـلج ، ندوب  یـصصخت  هب  تیاـنع  اـب  - 1
ددرگ یم  لیکشت 

13 ص :
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.دنسرپب نانآ  زا  ار  دوخ  تاماهبا  اه و  شسرپ  هتشاد و  طابترا  ینید  ناسانشراک  ناملاع و  زا  یکی  اب  ای  دننک و  تکرش 

نآ زا  سپ  .تسا  نتم  اب  طبترم  اما  هدیدرگن  باختنا  نتم  زا  تالاوس  نیا  رثکا  .تسا  هدش  حرطم  لاوس  دـنچ  سرد  ره  نایاپ  رد  - 2
هب يرتشیب  یملع  طاشن  اب  ناتـسود  ات  تسا  هدـش  یحارط  وگتفگ  یـسررب و  هعلاطم و  يارب  یبلاطم  رتشیب " هعلاـطم  يارب   " ناونع اـب 

.دشاب یم  ثحابم  هب  رتشیب  یشخب  هدیاف  راک  نیا  زا  فده  .دنهد  همادا  تیلاعف 

تسا دب  نتفگارچ  نیا ، يارب  زج  تسا  هدیاف  زا  لاوس  نتفگ  ارچ  نیا 

نیملسملا مالسالا و  هجح  هژیو  هب  دنا  هتخادرپ  هدنـسیون  قیوشت  هب  هار  نیا  رد  هک  يزیزع  ناتـسود  همه  زا  مناد  یم  دوخ  هفیظو  - 3
ینادردق رکشت و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکـشهوژپ  ءایحا و  داتـس  یگنهرف  تنواعم  رد  ناشیا  مرتحم  ناراکمه  زین  ورگرز 

.منک

يا هیده  ناونع  هب  ار  دوخ  یحالصا  ياهداهنشیپ  تارظن و  هطقن  منک  یم  تساوخرد  یمارگ  دیتاسا  زین  مرتحم و  ناگدنناوخ  زا  - 4
.دنک نامیرای  اهاوتحم  ءاقتراو  اه  یتساک  عفر  رد  ات  دنیامن  ءادها  هدنسیون  هب  دنمشزرا 

امش يالاو  هاگـشیپ  هب  هدومن و  نیودت  مناوتب  مرادرظن  رد  هک  ار  يرگید  ياه  حرط  زا  یخرب  ات  دهد  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  مراودیما 
.منک میدقت 

.نیعملا وه  .هللا  ءاش  نا 

يدوعسم قاحسا  دمحم  .ش  رویرهش 1394 ه 

14 ص :
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیرعت  لوا : لصف 

هراشا

15 ص :
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لوا سرد 

دمآرد

هراشا

" رکنم  " و فورعم "  " و یهن "  " و رما "  " ياـه هژاو  ياـنعم  تسا  مزـال  رکنمزا » یهن  فورعم و  هب  رما   » فیرعت هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
.میزادرپ یم  یمالسا  نادنمشناد  ءاملع و  رظنم  زا  یهلا  هضیرف  نیا  فیرعت  هب  سپس  دوش ، یسررب 

یسانش هژاو  . 1

هراشا

: دوش یم  هداد  حیضوت  اه  هژاو  زا  کی  ره  هناگادج  تسخن  هک  دنا  یبیکرت  هملک  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

یهن رما و  . 1-1

: تسا ینعم  ود  ياراد  رما " فلا "-

(1) .ددرگ یمن  قتشم  نآ  زا  تفص  لعف و  هدوب و  روما »  » نآ عمج  انعم  نیا  رد  هک  زیچ ، راک و  يانعم  هب  .کی 

: دننامه .تسا  هدش  لامعتسا  ینعم  نیمه  هب  نآرق  زا  یتایآ  رد 

(2) «. رمالا یف  مهرِواش  «و 

«. نک تروشم  نانآ  اب  اهراک  رد  »

17 ص :

: دننام يرگید  یناعم  هتبلا  ص 22 ، رینملا ، حابصم  یعفار ، ص 27 –  برعلا ج4 ، ناسل  روظنم ، نبا  ص89 - تادرفملا ، بغار ، - 1
اهلعل هغللا  یف  هریثک  ناعم  رمألل  دـنا : هتـشون  یخرب  .تسا  ود  نامهرد  دربراک  نیرتشیب  اـما  هدـمآ ، ...و  ترثک  عفن ، لاـمک ، ناـش و 

89 ص : هقفلا ، تاحلطصم  ینیکشم ، یلع  هللا  تیآ  .هقفلا  لوصأ  یف  اهورکذ  هرشع  یلع  دیزت 
159  ، نارمع لآ  - 2
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(1) «. رومالا عجُرت  هللا  یلا  »

«. ددرگ یم  زاب  ادخ  هب  اهراک  همه  »

 : تسانعم نیمه  هب  زین  تیب  نیا  رد 

رورم هب  لکشم  لح  دیآ  نکمم  روما  رد  لکوت  داقتعا و  اب 

و ُُرمأَی )...  َرَمأ  دـننام   ) لعف تسا و  رماوا »  » نآ عمج  دـشاب ، انعم  نیا  هب  رگا  يزیچ ، هب  نتخیگنارب  و  نامرف ، روتـسد و  ياـنعم  هب  .ود 
.ددرگ یم  قتشم  نآ  زا  رومأم و )...  رمآ و  دننام   ) تفص

: دننام .تسا  هتفر  راک  هب  ینعم  نیا  رد  نآرق  زا  یتایآ  رد 

(2) «. طسِقلِاب ّیبر  َرَمَا  ُْلق  »

«. تسا هداد  نامرف  لدع  طسق و  هب  مراگدرورپ  وگب  »

(3) «. هاّیا ّالا  اودبعَت  ّالَا  َرَمَا  »

«. دیتسرپن ار  وا  زج  هک  تسا  هداد  نامرف  دنوادخ  »

(4) «. اهلهأ یلا  تانامالا  اوّدُؤت  نَا  مکرمأی  هللا  ّنا  »

«. دینادرگزاب نآ  لها  هب  ار  اه  تناما  هک  دهد  یم  نامرف  امش  هب  دنوادخ  انامه  »

: تسا هدروآ  نامرف  يانعم  هب  ار  رما »  » هملک دراوم  یخرب  رد  زین  يولوم 

18 ص :

210 هرقب ، - . 1
29  ، فارعا - 2
40 فسوی ، - 3

58 ءاسن ، - 4
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نک رافغتسا  وت  ینیب  مغ  هک  نوچ 

نک راک  دمآ  قلاخ  رما  هب  مغ 

.تسا نآ  مود  يانعم  فورعم ، هب  رما  رد  رمأ  هژاو  زا  دوصقم 

.(1) دشاب یم  يزیچ » زا  ندرک  عنم  نتشادزاب و   » ینعم هب  یهَن »  - » ب

(2) «. يوأملا یه  هنجلا  ّناف  يوَهلا ، نع  سفَّنلا  یهَن  ّهبر و  ماقم  فاخ  نَم  اّمَا  «و 

«. تسوا هاگیاج  تشهب  دراد ، زاب  سوه  اوه و  زا  ار  دوخ  سفن  دسرتب و  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  سک  نآ  »

(3) «. رکنُملا ءاشحفلا و  نع  یهنَت  هالّصلا  ّنِا  »

«. دراد یم  زاب  تارکنم  اه و  یتشز  زا  ار ) رازگزامن  ناسنا   ) زامن انامه  »

: تسا رگیدکی  ندرک  یهن  يانعم  هب  لعافت ، باب  زا  یهانَت 

(4) «. هُولَعَف ٍرکنُم  نَع  نوَهانتَی  اُوناک ال  »

«. دندرک یمن  یهن  ار  رگیدکی  دنداد ، یم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  اهنآ  »

فورعم فیرعت  . 2-1

هراشا

.تسا هداوناخ  مه  نافرع  تفرعم و  ياه  هژاو  اب  هدمآ و  هدش » هتخانش   » يانعم هب  تغل  رد  فورعم ،

: دیوگ یم  یناهفصا  بغار 

19 ص :

ج 15 ص 343 برعلا ، ناسل  ص827 - ج1 ، تادرفملا ، بغار ، - 1
40  – 41 تاعزان ، - 2

45 توبکنع ، - 3
79 هدئام ، - 4
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(1) «. هرثَال ٍرُّبَدَت  ٍرُّکفتب َو  ءیشلا  كارِدا  نافرِعلا ، هفرعَملا َو  »

« نآ رثا  هطساو  هب  ربدت  رکفت و  يور  زا  تسا  يزیچ  نتخانش  نافرع ، تفرعم و  »

: تسا هدش  هتخانش  مدرم  يارب  هک  تهج  نیا  زا  هدمآ  زین  روهشم  يانعم  هب 

هب هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياههاگدید  فورعم  فیرعت  رد  اما  رینپ  دیوج  یهت  نابنا  واک ز  ریهـش  فورعم و  رهـش  رد  دش  هک  ات 
: میزادرپ یم  اهنآ  نایب  هب  راصتخا 

یلقع نسح   . 1  – 1  – 2

هراشا

(2) .دنناد یم  فورعم  دشاب ، نسح  ياراد  لقع  رظن  زا  هک  ار  يراکره  يا ، هدع 

یسررب دقن و 

دودحم دنشاب  هتـشاد  قافتا  نآ  نسحرب  ءالقع  هک  يروما  الوا - اریز  دش  دهاوخ  مک  رایـسب  فورعم  قیداصم  هاگدید ، نیا  ساسارب 
.تسا

نیب همزـالم  باـب  هک  نیا  رگم  .دریگ  یمن  رارق  فیرعت  نیا  ورملق  رد  هک  دـشاب  یم  نسح  ياراد  عرـش  رد  روـما  زا  يرایـسب  اـیناث -
.دهد رارق  ششوپ  تحت  ار  نیفرط  دراوم  همه  هک  دشاب  عسوم  نانچ  نآ  عرش  لقع و  مکح 

طیارـش یگنهرف و  یطیحم و  تسیز  لماوع  هب  هجوت  اب  هتـشاد و  رظن  فالتخا  يرما  ندوب  نسحرد  يداـیز  دراوم  رد  ءـالقع  اـثلاث -
.دوش یم  هئارا  یتوافتم  تارظن  یسایس ،

20 ص :

ص561.  ، تادرفم بغار ، - 1
ص 86 ج 2 ، نآرقلا ، بارعإ  ساحن ، .لقعلا  یف  انسح  ناک  ام  فورعملا  - 2
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یعرشو یلقع  نسح   . 2  – 1  – 2

: دیوگ یم  فورعم  هرابرد  بغار 

(1) «. امِهب رَکُنی  ام  ُرکنملا  ُهنْسُح َو  عرشلا  ِوَا  لقعلاب  ُفَْرُعی  ٍلعف  ِّلکل  ٌمِسا  فورعَملا  «َو 

لقع هطساو  هب  هک  هچ  نآ  زا  تسا  ترابع  رکنُم  دراد و  مان  فورعم  دوش ، هتخانش  نید  ای  لقع  هطـساو  هب  نآ  یبوخ  هک  يراک  ره  »
« دریگ رارق  حیبقت  راکنا و  دروم  عرش ، ای 

: دروآ یم  یلاثم  سپس 

( هدیدنسپ  ) نَسْحَتْسُم عرـش  لقع و  دزن  راک  نیا  اریز  .تسا  هدش  هدرمـش  فورعم  شـشخب ، دوج و  رد  يور  هنایم  ساسا ، نیمه  رب  »
(2) «. تسا

: تسا هدروآ  يدیق  ندوزفا  اب  ار  فیرعت  نیمه  هباشم  یحیرط 

(3)« .عرشلا هیف  عزانی  نأ  ریغ  نم  لقعلا  عرشلاب و  هنسح  فرعی  لعف  لکل  مسا  فورعملا  »

عرـش هک  میراد  لوبق  ار  يزیچ  ندوب  بوخ  هب  لقع  مکح  یتروصرد  هک  تسا  نآ  عرـشلا » هیف  عزانی  ناریغ  نم   » دیق زا  يو  دوصقم 
.دشاب هتفگن  ار  نآ  فالخ 

21 ص :

نامه - 1
نامه - 2

ص 94 ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  - 3
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: تسا هتفریذپ  نایب  نیا  اب  ار  فیرعت  نیمه  زین  یناعملا  نایب  باتک  فلوم 

(1)، عرشلا هنسحی  انسح و  لقعلاب  فرعی  یش ء  لک  فورعملا  و 

تاـبجاو و لـماش  دوـش و  یم  هدـیمان  فورعم  دـشاب ، هتـشاد  یعرـش  یلقع و  نـسح  هـک  يزیچ  ره  فـیرعت ، نـیا  ساـسارب  هجیتـن :
.ددرگ یم  ود  ره  تابحتسم ،

دازام فصو  ياراد  نسح  لعف   . 3  – 1  – 2

هراشا

: دنا هتشون  فورعم  فیرعت  رد  عئارش »  » رد یلح  ققحم  موحرم 

(2) .هیلع لد  وأ  کلذ  هلعاف  فرع  اذإ  هنسح  یلع  دئاز  فصوب  صتخا  نسح  لعف  لک  وه  فورعملا 

بلطم نیا  هب  نآ  لـعاف  هک  یتروـص  رد  دراد ، زین  يدازاـم  یگژیو  یبوـخ ، رب  هوـالع  هـک  تـسا  یبوـخ  راـک  ره  فورعم  هـمجرت :
.دشاب هدش  ییامنهار  نآ  هب  ای  دشاب  هتشاد  یهاگآ 

: تسا هدومرف  هک  مینک  یم  ءافتکا  هلمج  نیا  لیذ  رد  یناث  دیهش  نایب  هب  ناشیا ، دوصقم  حیضوت  رد 

22 ص :

فورعملاو دنا : هتفریذپ  ار  ینعم  نیا  هب  کیدزنزینرگید  یخرب  ص 382 - ج 5 ، یناعملا ، نایب  رداقلادبع ، يزاغ  لآ  شیوحالم  - 1
ص 89 هقفلا ، تاحلطصم   ، ینیکشم یلع  هیبولطملاب ، عرشلا  نسحلاب و  لقعلا  هفرعام  انه  هب  داری  مسا 

نآ هب  اـی  دسانـش  یم  ار  نآ  لـعاف  دوـخ  اـی  هـک  دراد  شا  یبوـخرب  دازاـم  یفـصو  هـک  یبوخراـکره  زا  تـسا  تراـبع  فورعم  - 2
ص 311 ج 1 ، مارحلا ، لالحلا و  لئاسم  یف  مالسإلا  عئارش  نیدلا ، مجن  ققحم  یّلح ، .تسا  هدش  ییامنهار 
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.دوش یم  هورکم  حابمو و  بحتسم  بجاو و  لماش  هک  تسا  معا » يانعم  هب  زئاج  « » نسح لعف   » زا روظنم 

جراخ دیاب  مه  هورکم  لعف  .تسین  دازام  فصو  ياراد  اریز  دوش  یم  جراخ  حابم  لعف  دئاز » فصوب  صتخا   » دیق اب  اما 

.(1) دنک یمن  قدص  نآرب  فورعم »  » ناونع اریز  دوش 

یفـصو دنراد  ار  زاوج -  ینعی  نسح –  هک  نیا  رب  هوالع  ود  ره  اریز  دـنام  یم  یقاب  فورعم  تحت  رد  بحتـسم  بجاو و  نیاربانب  )
( .تسا بحتسم  رد  همزلم  ریغ  تحلصم  بجاو و  رد  همزلم  تحلصم  نامه  هک  دنراد  مه  ار  نآ  رب  دازام 

یسررب دقن و 

: دراد دوجو  زیگنارب  لمات  هتکن  دنچ  هاگن  نیا  یسررب  رد 

هب نسح  هک  هدـشن  هدـید  .تسا و  هدـماین  دـشاب - هورکم  حابم و  لماش  هک  معالا - ینعملاـب  زاوج  ياـنعم  هب  نسح »  » تغل رد  .ًـالوا 
.دشاب هورکم  ای  حابم  رما  يانعم 

: دیوگ یم  بغار 

روما يدنب  میسقت  کی  رد  سپس  .دریگ  یم  رارق  مدرم  تبغر  لیم و  دروم  هک  تسا  يزیگنارب  تجهب  زیچ  ره  نسح ، »

23 ص :

ّهنإف ال حابملا ، هنـسح » یلع  دـئاز  فصوب  ّصتخا  : » هلوقب جرخ  ...لماشلا و  معـألا ، ینعملاـب  زئاـجلا  اـنه ، نسحلا  لـعفلاب  دارملا  - 1
ص 99 ج 3 ، کلاسم ، نیدلا ، نیز  یناث ، دیهش  .فورعمب  سیل  ّهنأل  اضیأ ، هورکملا  جارخإ  نم  ّدب  .دئاز و ال  فصوب  ّصتخی 
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(1)« .یسح تهج  زا  یناسنا و  ياوه  تهج  زا  لقع ، تهج  زا  نسحتسم  تسا : هدرک  تمسق  هورگ  هس  هب  ار  نسح  ياراد 

(2) .تسا هتفرگ  بوخ  تافص  ای  مسج و  رد  يابیز  يانعم  هب  ار  نسح  زین  نیعلا »  » باتک رد 

(3) .تسا هدیدرگن  هدهاشم  يدربراک  نینچ  زین  ثیدح  نآرق و  تالامعتسا  رد  .ًایناث 

: تسا هدرک  هراشا  زین  بلطم  نیمه  هب  یناث  دیهش  .دشاب  هورکم »  » و حابم »  » لماش نسح »  » هژاو هک  تفریذپ  ناوت  یمن  نیاربانب 

(4)« .هصاخ بودنملا  بجاولا و  لوانتیف  حدملا ، قاقحتسا  یف  لخدم  هل  ام  یلع  نسحلا  قلطی  دق  «و 

24 ص :

ص 235 تادرفم ، بغار ، - 1
یجی ء دق  و  ناسح ، لجر  و  ءانسح ، هأرما  .نساحم و  هعمج  و  ندبلا ، یف  نسحلا  عضوملا  نسحملا : .نسح و  وهف  یشلا ء  نسح  - 2

ص 137 رینملا ، حابصم  زین  و  نیعلا ج 3 ص 143 - مارک ، لجر  اتعن ، لاعف 
ْیَـش ٍء ِّلُِکل  ُِّیبَّنلا ص  ( 26  ، سنِوی .هَدایِز (  ینْسُْحلا َو  اُونَـسْحَأ  َنیذَِّلل   ( 195  ، هرقب َنینِـسْحُْملا (  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اُونِـسْحَأ  َو  دننام : - 3

ُهْجَْولا َوُه  َلاَق   ( ُءاشَی ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدـیِزَی  یلاـعت : هلوق  یف  ِِّیبَّنلا ص( ص 616 ) ج 2 ، یفاـکلا ،  ) ُنَسَْحلا ُتْوَّصلا  ِنآْرُْقلا  ُهَْیلِح  ٌهَْـیلِح َو 
ص 155 ج 56 ، راحب ، یسلجم ، .ُنَسَْحلا  ُْرعَّشلا  ُنَسَْحلا َو  ُتْوَّصلا  ُنَسَْحلا َو 

دیهـش .ددرگ  یم  بحتـسمو  بجاو  لماش  طقف  تروص  نیارد.دوش  یم  قالطا   ، تسا حدـم  قحتـسم  هک  يزیچرب  نسح » هاگ «  - 4
بجاولاب و صتخیف  ناحجر ، یلع  لمتـشملا  نسحلا  هلباقم  یف  رکذی  يذلا  فورعملا  و  ص 99 - ج 3 ، کلاسم ، نیدلا ، نیز  یناث ،

ص 502 ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  .نسحلا  یف  نیلخاد  اناک  نإ  هورکملا و  حابملا و  جرخی  و  بودنملا ،
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یعرش بولطم   . 4  – 1  – 2

هراشا

.دنا هدرک زاربا  ار  انعم  نیمه  فلتخم  ریباعت  اب  دنناد و  یم  ینید  تاروتسد  نامه  ار  فورعم  یهورگ 

: دنا هتفگ یخرب  ًالثم 

یهلا تعاط  اب  قفاوم  يراک  رگا  دنا : هتـشاد راهظا  رگید  یخرب   (1) .ابجاو » وأ  ناک  ابحتسم  اعرـش  بولطم  لعف  لک  وه  فورعملا : »
(2) .دوش یم  هدرمش  فورعم  دشاب ،

(3)  . دناد یم  فورعم  ددرگ ، بوسحم  ینید  تانوئش  زا  هک  ار  يزیچ  ره  مه  روشاع  نبا 

.تسا راک  کی  یعرش " تیبولطم  نسح و   " فورعم تخانش  كالم  هاگدید  نیا  ساسارب  هک  نیا  هجیتن 

یسررب دقن و 

.تسا تکاـس  نآ  هب  تبـسن  لقادـح  اـیو  دـناد  یمن  فورعم  قیداـصم  ءزج  دـشاب ، یلقع  نسح  ياراد  هک  ار  يروـما  هاگدـید  نـیا 
فورعم لومـشم  زین  یلقع  نسح  ياراد  دراوم  هک  تفگ  ناوـتب  لـقعو  عرـش  مکح  نیب  همزـالم  هب  داـقتعا  اـب  تسا  نکمم  دـنچره 

مک تسد  ای  .دنوش و  یم  یعرش 

25 ص :

نیدـلا یفطـصم  نیـسح ، ریـشب  یفجن ، .دراد  مان  فورعم  بحتـسم –  ای  دـشاب  بجاو  دـشاب - بولطم  تعیرـشرد  هک  يراکره  - 1
ص 131 میقلا ؛

ص 298 ج 9 ، نآرقلا ، ریسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  يروباشین ، یبلعث  .فورعم  وهف  هللا  هعاط  قفاو  ام  لک  - 2
ص 204 ج 17 ، ریونتلا ، ریرحتلا و  .رهاط  نب  دمحم  روشاع  نبا  .نیدلا  نوؤش  نم  رّرقم  وه  ام  فورعملاب  دارملاو  - 3
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یعرـش فورعم  نامه  شـشوپ  رد  تسا  هدرک  دییات  ار  اهنآ  دوخ  نایب  اب  مه  عرـش  دـنراد و  یلقع  نسح  هک  يروما  نآ  دوش ، هتفگ 
.دنراد ياج 

.دوش یم  بحتسم  بجاو و  لماش  فورعم  فیرعت ، نیا  ساسا  رب 

يرطف راگزاس  . 5-1-2

هراشا

 : دنا هتشاد  راهظا  یخرب  فورعم ، يانعم  هب  يرگید  هاگن  رد 

،« هیلإ اوهجتاف  مهل ، مئالم  هنأ  مهترطفب  سانلا  فرع  ام  وه  فورعملاو  »

(1)  . تسا فورعم  دنروآ ، يور  نآ  هب  دننادب و  دوخ  اب  مئالم  راگزاس و  شیوخ  ترطف  اب  مدرم  ار  هچ  نآ 

یسررب دقن و 

.دوش یم  لماش  دنادب ، بولطم  بوخ و  عرش  مه  دناد و  یم  نسح  لقع  هک  ار  هچ  نآ  مه  دراد ، قالطا  فیرعت  نیا 

رد ار  یجرم  جره و  تتشت و  کی  میمانب  فورعم  دنتفای ، دوخ  راگزاس  مئالم و  ار  هچ  ره  هک  مدرم  هب  انعم  نیا  صیخشت  ندرپس  اما 
 : اریز دروآ  یم  دیدپ  هنیمز  نیا 

يدراوم زین  فورعم  هجیتن  رد  فلتخم و  نانآ  مسجو  حور  اب  مئالم  دراوم  نیاربانب  تسا و  عونتم  اهجازم  فلتخم و  رشب  عیابط  .ًالوا 
.ار دراوم  ریاس  ای  دننادب و  دوخ  عبط  اب  راگزاس  قفاوم و  ار  بارش  يا  هدع  تسا  نکمم  الثم  .تفرگ  دهاوخرب  رد  ار  داضتم  هاگ 

26 ص :

ص 1574 ج 16 ، نآرقلل ، ینآرقلا  ریسفتلا  میرکلادبع  بیطخ  - 1
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زا یخرب  فیرعت  نیا  قبط  دـشاب و  هتـشادن  یتمئالم  تسا  نکمم  ناسنا  تعیبط  اـب  تسخن  هاـگن  رد  یعرـش  ماـکحا  زا  یخرب  .ًاـیناث 
یخرب ماجنا  ای  داهج و  ای  سمخ و  ای  لاوما  تاـکز  تخادرپ  ـالثم  .دوب  دـنهاوخ  جراـخ  فورعم  لومـش  زا  تابحتـسم ، تاـبجاو و 

...و هزور  نوچ  تابجاو 

لمعلا مزال  روما   . 6  – 1  – 2

هراشا

: تسا هتشون  فورعم »  » فیرعت نییبت و  رد  يزار  رخف 

« .همدع نم  ریخ  هدوجو  نأو  هب ، نایتإلا  نم  دب  هنأ ال  فرع  رمأ  لک  وه  فورعملا  »

(1) .دراد مان  فورعم  دشاب ، شمدع  زا  رتهب  شدوجو  دوش و  ماجنا  دیاب  ددرگ  مولعم  هک  يرما  ره 

زا هک  تسا  يریخ  ياراد  نآ  ماجنا  هک  نیا  ای  دوش و  ماـجنا  دـیاب  تسبوخ و  راـک  نـالف  هک  میدـیمهف  رگا  هک  تسا  نآ  يو  روظنم 
.میشوکب نآ  هب  لمعرد  دیاب  تسا و  فورعم  يزیچ  نینچ  تسا ، رتهب  ماجنا  مدع 

یسررب دقن و 

یتالمات اما  .دـهد  یم  ياج  دوخ  لد  رد  ار  تابحتـسم  تابجاو و  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ود  ره  یعرـش ، یلقع و  تانـسحم  رخف ، نایب 
: دراد دوجو  نآ  رد  زین 

.تسا ندرک  فیرعت  ظفل  دوخ  هب  ار  نآ  تسین و  فیرعت  فرع » رما  لک   » هب فورعم  فیرعت  .ًالوا 

27 ص :

ص 435 ج 15 ، بیغلا ، حیتافم  يزاررخف ، - 1
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.دوریم راکب  بجاو  دروم  رد  هک  تسا  يریبعت  هب » نایتالا  نم  دبال   » هب ریبعت  اریز  تسا  ناوخمهان  نآ  لیذ  اب  هلمج  لوا  تمسق  .ًایناث 
نوچ دریگ ، یمرب  رد  ار  بحتـسم  طقف  دـشاب ، لیـضفت  لـعفا  ریخ »  » هملک رگا  همدـع » نم  ریخ  هدوجو  نا  و   » هتفگ هک  نآ  همادا  اـما 
رظن رد  ماع  ییانعم  ترابع ، نیا  يارب  تسا  نکمم  اتیاهن  .تسین ) نآ  ماجنا  رد  یمازلا  و   ) تسا ماجنا  مدـع  زا  رتهب  بحتـسم  ماـجنا 

قابطنا دراد ) روهظ  بجاو  رد  هک   ) شا هلمج  تسخن  شخب  اب  دشاب  هک  کی  ره  .دوش  ود  ره  بحتـسم ، بجاو و  لماش  هک  تفرگ 
.درادن

« یبوخ  » ناونع هب  هک  هچ  نآ  ینعی  فورعم »  » هک تسا  نیا  هدنراگن ، هاگن  اب  دوش  یم  هتفرگ  نیشیپ  ثحابم  عومجم  زا  هک  يا  هجیتن 
طیارـش دوجو  تروص  رد  دیآ ، شیپ  یـضراعت  هک  ییاجرد  .عرـش و  ای  دشاب و  لقع  تسا  نکمم  نآ  هدنناسانـش  دوش ، یم  هتخانش 

.دوب دهاوخ  مدقم  یعرش  لقن  یلقن ، هرازگ  رد  رابتعا  تجح و 

28 ص :
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اه شسرپ 

 . دینک رکذ  نآ  یلامجا  ریسفت  همجرت و  اب  نآرق  زا  هیآ  ود  رما  هژاو  يانعم  ود  زا  کیره  يارب  - 1

.دییامرف نایب  نآ  زا  یهاتوک  ریسفت  انعم و  اب  هارمه  هیآ  ود  زین  یهن  هژاو  يارب  - 2

؟ دوشیم هچ  فورعم  هب  رما  رد  کیره  هجیتن  .دریگ ؟ یم  رب  رد  زین  ار  تابحتسم  ای  دوش  یم  تابجاو  لماش  طقف  فورعم  هژاو  - 3

رتشیب هعلاطم  يارب 

.دییامن وگتفگ  نآ  هرابرد  سپس  هعلاطم و  تسخن  عرش  لقع و  مکح  نیب  همزالم  هرابرد 

29 ص :
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مود سرد 

رکنُم فیرعت  . 1  – 3

هراشا

: دراد یفلتخم  ياهدربراک  هک  تسا  نون ) مض  هب   ) رکن تغل  هشیر  زا  تغل  رد  رکنم 

يرایشوه (1) یکریز و  يانعم  هب  .کی 

(2) يرگید ّدر  شریذپ و  مدع  .ود 

(3) دنسپان حیبق و  رما  .هس 

(4) راوشد تخس و  يراک  .راهچ 

(5) تفرعم مدع  لهج و  .جنپ 

30 ص :

ص 232-  ، ج 5 برعلا ، ناـسل  .ٌنِطَف  ٍهاَد  ریِکاـنَم : موـق  نم  ٌرَْکنُم  ٌرُُکن و  ٌرُکَن و  ٌرِکَن و  لـجر  .هنطِفلا و  ُءاهَّدـلا و  ُءارْکَّنلا : ُرْکُّنلا و  - 1
ص 355 ج 5 ، نیعلا ، ص 115 - ج 5 ، هیاهنلا ، ص 503 - ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم 

ص 625 رینملا ، حابصم  ص 115 - ج 5 ، هیاهنلا ، نامه  برعلا ، ناسل  .َُهبَراحُملا  ُهَرَکانُملا : .ُدوُحُجلا و  ُراْکنِإلا : - 2
ص 625 رینملا ، حابصم  نامه ، برعلا ، ناسل  تاوصَألا  حبقَأ  ِریِمَْحلا ، ُتْوََصل  ِتاوْصَْألا  َرَْکنَأ  َنِإ  یلاعت : هلوق  - 3

8 قالط ، ًارُْکن  ًاباذَع  اهاْنبَّذَع  نامه َو  برعلا ، ناسل  .دیدشلا  رمَألا  ُرُکُّنلا  - 4
ص 625- رینملا ، حابـصم  ص 503 . ج 3 ، نیرحبلا ، عـمجم  .لـهاجتلا  رکاـنتلا : .هفرعملا و  دـض  هرکنلا : .هـفرعملا  دـض  هرکنلا : - 5

ص 355 ج 5 ، نیعلا ، ص 823 - تادرفم ،
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 : میتسه يددعتم  فیراعت  دهاش  زین  رکنم »  » فیرعت رد 

یلقع حیبق  . 1  – 1  – 3

هراشا

: تسا هتشون  یناهفصا  بغار 

« ُهعیرَّشلا ِهِحبُِقب  مُکحَتف  ُلوقُعلا ، هناسِحتْسا  ِهِحابِقتْسا َو  ِیف  ُفّقوتَت  وا  ِهِْحبُِقب ، ُهحیحّصلا  ُلوقُعلا  ُمُکحَت  ٍلعف  ُّلُکُرَکنُملاَو  » 

مکح نآ  حـبق  یتشز و  هب  دـشاب ) هدـناشوپن  ار  نآ  یتسرپاوه  كرـش و  رابغ  درگ و  هک   ) ملاس حیحـص و  ياه  لـقع  هک  یلمع  ره  »
يدنـسپان يدب و  هب  تعیرـش  نکیل  دنامب ، دّدرم  دب و  ای  تسا  بوخ  راک  نآ  هک  دنادن  لقع  رگا  اّما  دوش ، یم  هدـیمان  رکنُم  دـیامن ،

(1) «. تسا رکنم  زین  نآ  دنک ، مکح  نآ 

یسررب دقن و 

يزیچ حـبق  تخانـشزا  لقع  هک  يدراوم  رد  هتفرگ و  رارق  رکنم  تخانـش  كـالم  راـک ، کـی  یتشز  هب  لـقع  مکح   ، فیرعت نیارد 
.تسا هدروآ  کمک  هب  ار  عرش  دشاب  ریحتم  ای  ناوتان و 

اما .تسه  رظن  فالتخا  نارظن ، بحاص  نیب  رد  تسا  هزادنا  هچ  نسح  حیبق و  صیخـشت  رد  لقع  مکح  ایو  كرد  هدودـحم  هک  نیا 
تنایخ ملظ و  حـبق  هب  مکح  و  يراد ، تناما  ییوگ ، تسار  لدـع ، نسح  هب  مکح  دـننام   ) تایلک رد  لقع  هک  تسا  نآ  ملـسم  ردـق 

یم خر  ریحت  ماهبا و  قیداصم ، تایئزج و  زا  يرایـسب  رد  مه  دراد و  يدودـعم  دراوم  یلک  ماکحا  نیمه  مه  هک  دراد  یماکحا  ..و )
یئالقع هتشذگ  نیا  زا  .دهد 

یمیلقا و یطیحم و  ياه  توافت  هب  هجوت  اب  دنشاب  لقع  ماکحا  نیا  نیبم  دیاب  هک 

31 ص :

ص 823 تادرفملا ، - 1
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.داد دنهاوخ  هئارا  ار  يداضتم  انایحا  فلتخم و  ياه  يرواد  ...و ، اه  تنس  اه و  گنهرف 

یعرشو یلقع  حیبق  . 2  – 1  – 3

هدش دراو  یهن  نآ ، هب  تبسن  تعیرـش  يوس  زا  تباث و  نآ  حبق  لقع  رظنم  زا  هک  دنناد  یم  یحیبق  فصو  ای  لعف  ار  رکنم »  » يا هدع 
(1)  . تسا هتفر  راک  هب  ینوگانوگ  ریباعت  انعم ، نیا  رد  .دشاب 

(2)« یعرش مارح   » صتخم ار  نآ  يا  هدع 

نآ هب  تبسن  ار  وا  ای  دنادب و  لعاف  دوخار  تمرح  حبق و  نیا  هاوخ   (3) .دنا هتسناد  مه   « تاهورکم  » لماش مارح ، رب  هوالع  يا  هدع  و 
(4) .دنشاب هدرک  ییامنهار 

32 ص :

لک رکنملا  و  ص 131 - میقلا ؛ نیدلا  یفطصم  نیـسح ، ریـشب  یفجن ، .هکرت  یلإ  عرـشلا  وأ  لقعلا  بدن  حیبق  لعف  لک  رکنملاو : - 1
بذهملا نیدلا  لامج  یلح ، .حیبق  فصو  ّلک  رکنملا  و  ص 382 -  ج 5 ، یناعملا ، نایب  .عرشلا  هحبقی  ارکنم و  لقعلاب  فرعی  یش ء 

ص 321 ج 2 ، عفانلا ، رصتخملا  حرش  یف  عرابلا 
ءاهقف رتشیب  ص 358 –  ج 21 ، مالـسإلا ، عئارـش  حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  یفجن ، .مارحلا  وه  يذلا  حیبقلا  الإ  سیلف  رکنملا  امأ  - 2

، رّالس ص 148- داـصتقالا ، رفعج ، وبا  یـسوط ، دـننام :  . دـنهد یمن  رارق  نآ  لـیذ  ار  هورکمو  دـنناد  یم  ارح م  لـماش  طـقف  اررکنم 
راونأ روشاع ، نبا  ص 485 –  ج 3 ، دصاقملا ، عماج  یناث ، ققحم  ص 23 -  ج 2 ، رئارسلا ، سیردا ، نبا  یّلح ، ص 260 -  مسارم ،

ص 32 ج 2 ، لیوأتلا ، رارسأ  لیزنتلا و 
ملظلا و رفکلا و  كرـشلاک و  لامعألا ، دـئاقعلا و  نم  عرـشلا  هنع  یهنی  احیبق و  هّدـعی  لـقعلا و  هرکنی  اـم  قلطم  رکنملاـب  دارملاو  - 3

،ص 89 هقفلا تاحلطصم  یلع ، ازریم  ینیکشم ، .اضیأ  تاهورکملا  لمشی  اهوحن و 
ج 1، مارحلا ، لالحلا و  لئاسم  یف  مالسإلا  عئارش  نیدلا ، مجن  ققحم  یّلح ، .هیلع  لد  وأ  هحبق  هلعاف  فرع  حیبق  لعف  لک  رکنملا  - 4

ص 437 ج 9 ، هثیدحلا ،) ط-  ) ءاهقفلا هرکذت  ص 311 - 
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نید يوس  زا  شریذپ  مدع  . 3  – 1  – 3

هراشا

.دنا هتسناد  رکنم »  » ار دوش  یم  عقاو  نید  شریذپ  مدع  راکنا و  دروم  هک  يزیچ  ره  يا  هدع 

یسررب دقن و 

در  ) دـننک دراو  نید  رد  ار  اهنآ  دـنراد  دـصق  یناسک  اما  تسین  نید  ءزج  هک  هداهن  یلامعا  يوررب  ار  دوخ  هاگدـید  نزو  هاگن ، نیا 
، دـشاب یم  رکنم  ناوـنع  لومـشم  تسا ، مارح  تعیرـش  رد  هچ  ره  دـنک  ناوـنع  هک  نیا  زا  هیرظن  نـیا   (1) (. نید رد  يراذگ  تعدـب 

 . تسا هدیزرو  تلفغ 

يرطف راگزاسان  . 4  – 1  – 3

 : دنا هتفگ  یضعب 

 « هنع مهسفنأب  اوأن  و  هنم ، اورفن  و  هوشحوتسا ، و  مهترطفب ، سانلا  هرکنأ  ام  رکنملاو ، »

(2) .تسا رکنم  دننک ، یم  يرود  نآ  زا  دنتسه و  يرارف  نازیرگ و  نآ  زا  دوخ  ترطف  هطساو  هب  مدرم  هک  يزیچ  ره 

.دوش یمن  رارکت  تشذگ و  نیا  زا  شیپ  يرطف » راگزاس   » ناونع لیذ  رد  هک  تسا  نامه  نخس  نیا  داریا  دراوم 

یعرش مارح  . 5  – 1  – 3

هراشا

(3) .دننک یم  بوسحم  رکنم ، ار  هدش  هدرمش  مارح  عرش ، يوس  زا  هک  هچ  ره  يا  هدع 

33 ص :

وه هعیرـشلا و  همألا و  رومأ  یف  لخدی  لمع  لک  کلذ  .نیدـلا و  نم  هنأب  یـضری  نأ ال  يأ  نیدـلا ، یف  رکنی  نأ  هنأش  ام  رکنملا  - 1
ریرحتلا و روشاع ، نبا  اهل ، هفلاخم  یه  نیملـسملا و  هعیرـش  یف  اهلاخدإ  داری  یتلا  لامعألا  رکنملاـب  دوصقملا  نأ  ملعف  اـهل  فلاـخم 

ص204 ج 17 ، ریونتلا ،
ص 1574 ج 16 ، نآرقلل ، ینآرقلا  ریسفتلا  .میرکلادبع  بیطخ  - 2
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ص 502 ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  رکنم ، وهف  همرح  عراشلا و  هحبق  ام  لک  - 3
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یسررب دقن و 

مکح ای  كرد  هب  داقتعا  مدـع  ناشیا ، هجوت  مدـع  لیلد  تسا  نکمم  .تسا  هدادـن  رارق  هجوت  دروم  ار  یلقع )) حـیبق   )) هاگدـید نیا 
.لقع عرش و  مکح  نیب  همزالم  قیرط  زا  تابثا  نآ و  هب  رواب  ای  لقع و  مکح  كرد و  هزوح  نتسناد  دودحم  ای  دشاب و  لقع 

: تسا هدادرارق  یهلا » ياضر  مدع   » ناونع رد  ار  بلطم  نیا  یناجرج  فیرشریم 

« هّدض فورعملا  و  ٍلِعف ، وَا  ٍلوَق  نِم  هللا  اضِر  ِهِیف  سَیل  ام  ُرَکنُملا  »

(1) «.. تسا نآ  لباقم  هطقن  فورعم  دشابن و  راگدرورپ  تیاضر  دروم  هک  يراک  ای  نخس  زا  تسا  ترابع  رکنم  »

دای فیرعت  نیاربانب ، .دشاب  یم  اهنآ  هب  تبسن  یهلا  ياضر  مدع  زا  فشاک  تسا  هدش  عضو  تعیرش  رد  هک  یتامرحم  تسا ، یهیدب 
.دناد یم  رکنم  ار  ینید  مارح  نامه  هدش ،

هدنراگنرظن

هتخانـش  ( عرـش اـی  لـقع  طـسوت   ) نآ نسح  هک  يزیچ  ینعی  رکنم  تفگ : رکنم  فـیرعترد  ناوـت  یم  تشذـگ  هچ  نآ  هـب  هجوـت  اـب 
فیرعت رد  هدنراگن  تشادرب  ساسا  رب  .دنا  هتشاد  مالعا  ار  نآ  حبق  عرش  لقع و  ای  (2) و  هدشن

34 ص :

« هّدض فورعملا  و  ٍلِعف ، وَا  ٍلوَق  نِم  هللا  اضِر  ِهِیف  سَیل  ام  ُرَکنُملا   » .تافیرعتلا یناجرج ، - 1
ص 323 ج 7 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  یسوط ، .هتحص  هفرعم  نکمی  هنأل ال  ًارکنم ، رکنملا  یمس  - 2
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یم رارق  رکنم  ناوـنع  تحت  تشادـن ، نسح  يزیچ  رگا  میئوـگ  یم  زین  اـج  نیا  رد  دـشاب ) نسح  ياراد  فورعم  دـیاب  هک   ) فورعم
هک هنوگ  نامه   (1) .دوش یم  عقاو  رکنم  ناونع  لومـشم  زین  هورکم  هاگدید  نیا  قبط  تسا و  رکنم  فورعم ، لباقم  هطقن  اریز  .دریگ 

یمن قلعت  نآ  هب  ماکحا  زا  یمکح  هک  نیا  لـیلد  هب  حاـبم »  » هک تسا  رکذ  هب  مزـال  .تفرگ  یمربرد  ار  بحتـسم  بجاو و  فورعم ،
.تسا جراخ  ام  ثحبم  زا  درادرارق ) معالا  ینعملاب  زاوج  ناونع  رد  طقف  هک  نیا  زا  ریغ   ) دریگ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیرعت  . 2

هراشا

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیرعت  ناونع  هب  ار  اـهنآ  همه  ناوـت  یم  تشذـگ  رکنم »  » و فورعم »  » رد هک  یفیراـعت  هب  تیاـنع  اـب 
نیمه ءاهقف  طسوت  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » يارب هناگادـج  یفیرعت  هئارا  مدـع  لـیلد  دـیاش  .درک  هئارا  هدومن و  یهدـناماس 
یخرب لاح  نیع  رد  اما  .دنا  هدرک  یمن  ساسحا  فورعم » هب  رما   » فیرعت هب  يزاین  رکنم ، فورعم و  فیرعت  دوجو  اب  هک  تسا  هدوب 

رما  » ناونع يارب 

.میزادرپ یم  اهنآ  یسررب  نایب و  هب  هک  دنا  هدروآ  يا  هناگادج  فیرعت  ..و » فورعم  هب 

ندش عنام  ندرک و  راداو  . 1  – 2

هراشا

: تسا هدومرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موهفم  حیضوت  رد  هر ) ) یناث دیهش  گرزب  هیقف 

35 ص :

نیارد رکنمزا ، یهن  بوجو  هب  تیانع  ابرکنمزا  یهن  ناونع  رد  اما  .تسا  نآ  قیضو  هعـسو  رکنم  موهفم  ثیحزا  بلطم  نیا  هتبلا  - . 1
 . تسا هدمآ  هدنراگن )  رظن  ناونع  تحت  ) لصف نیمه  نایاپ  رد  نآ  لیلد  .دوش  یم  مارح  لماش  اهنت  رکنم  ظفل  اج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_35_1
http://www.ghaemiyeh.com


«. ًالعف وا  ًالوق  یصاعملا  لعف  نم  عنملا  وه  رکنُملا  نع  ُیهنلا  ًالعف َو  وا  ًالوق  هعاطلا  یلع  ُلمَْحلا  وُه  فورعملاب  ُرمالَا  » 

زا ندـش  عنام  رکنم ، زا  یهن  و  لمع ، هب  ای  دـشاب  نابز  هب  تسا ، راگدرورپ  رما  وا  زا  يوریپ  هب  نارگید  ندرک  راداو  فورعم ، هب  رما  »
(1)« لمع هب  ای  دشاب  نابز  هب  مه  نآ  تسا ، ناهانگ  ماجنا 

یسررب دقن و 

كرت بلط  يانعم  هب  یهن ))  )) لعف و بلط  ینعم  هب  رما ))  )) اریز .تسا  هدرب  راـکب  صاـخ  ياـنعم  رد  ار  یهن  رما و  فیرعت ، نیا  رد 
كرت تساوخرد  اب  ندش  عنام  روط  نیمه  .تسا  توافتم  وا  زا  بلط )  ) ندرک تساوخرد  اب  يراک  هب  درف  ندرک  راداو  اما  تسا  نآ 

رکذ هک  ییانعم  رد  اما  دوش  یم  رایتخا  هدارا و  دـقاف  بطاخم  ندـش ، عنام  ای  ندرک و  راداو  رد  ایوگ  .دـنک  یم  قرف  زین  لـمع  کـی 
.دنکن ای  دنک و  لمع  هتساوخ  نآ  هب  تسا  نکمم  دوخ  رایتخا  اب  بطاخم  بلط ) ینعی   ) دش

، بحتـسم كرت  هک  میئوگب  رگا   ) دـناد یم  تابجاو  طقف  ار  فورعم »  » قادـصم ناـشیا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  فیرعت  نیا  زا  اـنمض 
هدادن رارق  نآ  لومـشم  ار  هورکم  هتـسناد و  یهلا  ياه  مارح  طقف  ار  رکنم »  » قادـصم و  .دوش ) یمن  بوسحم  تعاط  مدـع  قادـصم 

.تسا هدشن  یهجوت  ود  ره  رد  مه  لقع  ماکحا  هب  هک  افاضم  .تسا 

36 ص :

.فورعملاب رمالا  باتک  هیقشمدلا ، هعمللا  حرش  یف  هّیهبلا  هضوّرلا  یناث ، دیهش  - 1
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..و هیجنم  دشارم  هب  داشرا  . 2  – 2

هراشا

: دسیون یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دوخ  فیرعت  رد  یناجرج  فیرشریم 

تعیرـش اـب  هک  تـسا  يروـما  زا  نتـشادزاب  رکنم  زا  یهن  تـسا و  شخب  تاـجن  ياـه  هار  هـب  ییاـمنهار  داـشرا و  فورعم ، هـب  رما  »
(1) درادن يراگزاس 

تساوخ داشرا  هر  هراچ و  امش  زو  تساوخ  داد  مالس و  وا  درک  امش  رب 

یسررب دقن و 

مینک ینعم  داشرا  هب  ار  فورعم  هب  رما  هک  نیا  تسا ، كرت  بلط  يانعم  هب  یهن  لعف و  بلط  يانعم  هب  رما  تشذـگ  هک  هنوگ  ناـمه 
امـش هک  نیا  دننام  .درادن  دوجو  بلط  تساوخرد و  نآ  رد  تسا و  نداد  دـنپ  ظعو و  نامه  شراک  داشرا  اریز  تسا ، رهاظ  فالخ 
دورب ریسم  نآ  زا  دیتساوخ  یسک  زا  رگا  اما  دورب  ریـسم  نآ  زا  هک  دیهاوخ  یمن  وا  زا  یلو  دیهد  یم  ار  ریـسم  کی  سردآ  یـسک  هب 

یناونع شخب » تاجن  ياههار  » اریز تسه  مه  لقع  ماکحا  هدـنریگرب  رد  هدـش  دای  فیرعت  هتبلا  .تسا  هتفای  ققحت  لعف  بلط  يانعم 
.دهد یم  ياج  دوخ  رد  ار  عرش  لقع و  هار  هک  تسا  ماع 

هدسفم زا  ریذحت  تعفنم و  هب  داشرا  . 3  – 2

هراشا

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  دوخ  ریسفت  رد  یسلدنا  نایح  وبا 

« هدسفملا نعریذحتلا  هعفنملا و  یلإ  داشرإلا  رکنملا : نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  نم  دوصقملا  »

37 ص :

ص16. تافیرعتلا ، - . 1
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(1) .تسا هدسفم  زا  نتشاد  رذحرب  تعفنم و  هب  داشرا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دوصقم 

یسررب دقن و 

ياـنعم هب  فورعم »  » هـک نـیا  اـما  .تـسا  دراو  زین  اـج  نـیا  رد  تشذـگ  یلبق  فـیرعت  رد  هـک  یبـلطم  ناـمه  داـشرا »  » هژاو هراـبرد 
.تسا هدـشن  هدـهاشم  ینید  عبانم  رد  ود ، ره  ای  تسا  روظنم  يورخا  اـی  يداـم  تعفنم  هک  دـشابن  مولعم  و  دـشاب ، هدـمآ  تعفنم )) ))
تسین تعفنم  هب  رما  زامن ، هب  رما  الثم  دنتـسه ، ناسنا  يارب  تعفنم  ياراد  اهنآ  هتبلا  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  رما  فورعم ، هب  رما  افاضم 

.تابجاو ریاس  تسا  هنوگ  نیمه  و  رکنملا ) ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالصلا  نا   ) .دراد یپ  رد  رازگزامن  يارب  ار  یعفانم  زامن  اما 

یناسفن لیمزا  یهنو  تعیرش  قفاوم  هبرما  . 4  – 2

هراشا

: هک دنرواب  نیا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فیرعت  رد  یخرب 

«. هوهشلا ُسفنلا َو  هیلا  ُلیِمَت  اّمع  ٌیهَن  رکنملا  نَع  ُیهّنلا  َوهنّسلا  َباتکلا و  ُِقفاُوی  اِمب  ٌرمأ  فورعملاب  ُرمالا  لیق :

سفن و هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نتـشادزاب  رکنم  زا  یهن  دـشاب و  ّتنـس  باـتک و  قباـطم  هچ  نآ  هب  تسا  ناـمرف  رما و  فورعم ، هب  رما 
(2) «. دنراد لیامت  نآ  هب  توهش 

هب رما  اهنیا  هب  رما  تسا و  رظان  هشیدنا  رکف و  هب  یخرب  رهاظ و  هب  یخرب  هک  دراد  دوجو  تشرد  زیر و  یتاروتـسد  تعیرـش  رد  يرآ 
.تسا رکنمزا  یهن  نآ  اب  تفلاخم  زا  یهن  فورعم و 

38 ص :

ص 297 ج 1 ، ریسفتلا ، یف  طیحملا  رحبلا  یسلدنا ، نایح  وبا  - 1
ص 16  ، تافیرعتلا یناجرج ، - 2
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تسهرجز مه  اطع ، مه  تعیرشرد 

(1) .تسه زغم  مه  هتسوپ ، نآرد  مه 

یسرربو دقن 

هک يدراوم  لماش  انعم  نیا  هرئاد  اما  .ددرگ  یم  بحتسم  بجاو و  لماش  هدوب  ماع  تنـسو » باتک  تقفاوم   » هب ریبعت  لوا ، شخب  رد 
رد تسا و  تنـس  باتک و  قفاوم  هک  دنتـسه  يروما  ...و  امرخ  نوتیز و  ریجنا و  ندروخ  الثم  .ددرگ  یم  زین  دوش  یم  هدرمـش  حاـبم 

.دروآ یمن  رامش  هب  فورعم  هب  رما  ار ، اهنیا  ندروخ  هب  رما  یسک  اما  هدش  عقاو  هجوت  دروم  تنس  باتک و 

رکنم زا  یهن  ار ، نآزا  یهن  هتــسناد و  دـشاب  نآ  هـب  توهــش  سفن و  لـیم  هـک  ییاـهزیچ  هـب  ار  رکنم  فـیرعت ، نـیا  مود  شخب  رد 
.دوش و یم  زین  تاحابم  یتح  تاـهورکم و  تاـمرحم ، لـماشزین  یناوهـش  یناـسفن و  تـالیامت  هک  یلاـحرد  .تسا  هدرک  بوسحم 

يور زا  یناسک  یتح  تسا  نکمم  افاضم  .تاحابم  هب  دـسر  هچ  دوش ، یمن  تاهورکم  لـماش  رکنم  ءاـهقف ، تیرثکا  هیرظن  ساـسارب 
؟ دنوش یهن  نآ  زا  ات  دوش  یم  بوسحم  رکنم  اهنیا  ایآ  .دننیزگرب  يا ) هغیص  ایو  مئاد   ) يددعتم نانز  سفن ، ياوه  توهش و 

39 ص :

رد تسا : نینچ  انالوم  زا  رعـش  لصا  .دراد  یم  او  يزرودرخو  ندیـشیدنا  ربدـت و  لقعت و  هب  ار  ناـسنا  يددـعتم  تاـیآ  نآرقرد  - 1
تسا هگرد  ار  سرف  ردص و  ار  هاش  تسه  رجز  مه  اطع  مه  تعیرش 
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هدنراگن رظن  . 5  – 2

هراشا

: زا تسا  ترابع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیقد  يانعم  هدنراگن  رظن  هب 

.مارح ماجنا ) مدع  و   ) كرت بلط  بجاو و  ماجنا  تساوخرد ) و   ) بلط

: حیضوت

.دنراد انعم  نیا  رد  روهظ  ود  ره  هدش و  انعم  كرت » بلط   » يانعم هب  یهن »  » و لعف » بلط   » يانعم نامه  هب  رما »  » فیرعت نیا  رد  .ًالوا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوـجو  هلدا  اـب  هدـش ، هتفرگ  مارح  ياـنعم  هب  رکنم »  » بـجاو و ياـنعم  هـب  فورعم »  » هـک نـیا  .ًاـیناث 
مارح و لماش  ار  رکنم  بحتـسم و  بجاو و  لـماش  ار  فورعم  هک   ) دـنا هدرک  روظنم  ار  یعـسوم  ياـنعم  هک  ناـنآ  دراد و  تقباـطم 

نامه هک  بوجو -  ّهلدا  زا  ءاهقف  اریز  .دنا  هدومیپ  ار  بوجو  هلدا  فالخ  يریسم  دنا ،) هتفرگ  هورکم 

بجاو رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـنا  هدرک  هدافتـسا  .دـشاب -  یم  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رد  هدراو  تایاور  تاـیآ و 
رد ار  تهارک  هداد و  ياج  فورعم  نمـض  رد  ار  بحتـسم »   » اما دوش  یم  بوجو »  » هدافتـسا ّهلدا  زا  ارچ  هک  تسا  نیا  لاوس  .تسا 

؟ دنناد یم  بحتسم  ار  یهن  رما و  دروم  ود  نیا  رد  هدناجنگ و  رکنم  نمض 

ناسل رگا  .مینک  تابثا  ار  نامه  تسخن  هلحرم  رد  میمهف  یم  هچ  ره  لیلد  ناسل  زا  ام  دـنک  یم  ءاضتقا  ثحب  حیحـص  قطنم  شور و 
لومش زا  عوضوم  نیا  اریز  بحتسم ! اما  تسا  فورعم  هب  رما  زین  بحتسم  هب  رما  تفگ  ناوت  یمن  رگید  دناسر  یم  ار  بوجو  لیلد ،

زا بحتسم  هک  درک  تابثا  يرگید  هلدا  اب  ناوت  یم  دعب  هلحرم  رد  يرآ  .تسا  جراخ  هلدا 

40 ص :
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( يریسفت یهقف و   ) هطوبرم بتک  رد  اما  .تسا  بحتسم  هورکم ، زا  یهن  زین  دشاب و  یم  بحتسم  نآ  هب  رما  تسا و  فورعم  قیداصم 
.تسا هدشن  ثحب  یقطنم  شور  نیا  اب 

ناوـنع هب  .سب  تسا و  مارح  بجاو و  لـماش  طـقف  هدـش  دراو  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  رد  هک  نیواـنع  زا  یخرب  .اـثلاث 
: هنومن

: دنوش یم  ءایحا  نآ  اب  ضئارف  ریاس  هک  تسا  هدش  هداهن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  هضیرف »  » مان تایاور  رد  . 1

ِفوُْرعَْملِاب َو َْرمَْألا  َّنِإ  اَهَفَرْشَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  یَمْسَأ  اوُضَفَر  اَمَک 

(1) ُِضئاَرَْفلا ُماَُقت  اَِهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا 

(2) ُِضئاَرَْفلا ُماَُقت  اَِهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  دومرف : زینو 

(3) تغل بتک  رد  عبتت  اب  و 

.تسا بجاو  هضیرف » زا « روظنم  دوشیم  مولعم  ، (4) هقفرد نآ  ياهدربراک  و 

41 ص :

ار رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ینعی  یهلا  بجاو  نیرترب  هک  هنوگ  ناـمه  دـننک  یم  كرت  ار  زاـمن  يا  هدـع  دوـمرف : رقاـب  ماـما  - 1
ص 56 ج 5 ، یفاکلا ، ینیلک ، .دنوش  یم  اجرباپ  هب  اه  بجاو  رگید  هک  تسا  یبجاو  نیا   . دنا هدرک  كرت 

نامه - 2
و هضیرفلا ، مسالا  و  بجوأ ، يأ  ضرتفا : اذک و  انیلع  هللا  ضرف  ص 469 -  رینملا ، حابصم  .اهبجْوَأ  ًاضْرَف )  ) ماکْحَْألا ُهّللا  َضَرَف ) - ) 3

ّلک ص 29 - نیعلا ج 7  باـجیإلا ، ضرفلا : نیرحبلا ج 4 ص220 - عـمجم  .ادودـح  ملاـعم و  هل  نـأل  ضرفلا  هللا  هبجوأ  اـم  یمس 
ص630 تادرفملا ، .هیف  هّللا  هلخدأ  يذلا  باجیإلا  یفف  هیلع ) هّللا  ضرف   ) درو عضوم 

.همألا لوقب  فالخ  الب  نابجاو  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  ص 57 -  ج 1 ، هیادهلا ، قودص ، .هللا  نم  ناتبجاو  ناتضیرف  - 4
ص 161 لمجلا ، یسوط ، .نایعألا  ضئارف  نم  ناضرف  امه  ص 146-148 -  ، داصتقالا یسوط ،
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تسادخ زا  هچ  رگا  ردام  تمحر 

تسازس تس و  هضیرف  مه  وا  تمدخ 

(1) .دنا هتسناد  بجاو  هبریبعت  زا  رتالاب  ار  هضیرف  هب  ریبعت  یخرب  یتح 

.دوش یمن  هورکم  زا  یهن  ای  بحتسم  لماش  هدش  دای  ریباعت  نیاربانب 

ْمِْهیَلَع َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُبَضَغ  ُِّمتَی  َکـِلاَنُه  تسا : هدرک  یهلا  باذـع  هـب  دـیدهت  ار  فورعم )) هـب  رما  كراـت   )) تاـیاور یخرب  رد  . 2
تسا قح  نیمارف  زا  تعاطا  بلاق  رد  هک  معنم )) رکش   )) الثم .تسا  هدمآ  تسانعم  نیا  دیفم  هک  يرگید  ریباعت  (2) و  ِِهباَقِِعب ْمُهُّمُعَیَف 

.دوش یم  دنوادخ  مشخ  راتفرگ  دنک  كرت  ار  نآ  یسک  رگاو  دشاب  یم  بجاو  لقع  مکح  هب 

دبا مشخ  رد  دیاشگب  هن  رو  درخ  رد  دیآ  بجاو  معنم  رکش 

42 ص :

لـصأ .یلاعت و  هّللا  رمأب  مهیلع  اهبجوأ  يأ  نیملـسملا » یلع  هّللا ص  لوسر  اهَـضَرَف  یتلا  هقدّصلا  هَضیِرَف  هذه   » هاکزلا ثیدح  یف  - 1
عمج ِضئاَرَفلا : .هفینح  یبأ  دنع  بجاولا  نم  دکآ  ضْرَفلا  و  یعفاشلا ، دنع  ناّیس  بجاولا  وه و  و  اضْرَف ، هَضَرَف  دق  .عطقلا و  ضْرَفلا :

هیاهنلا ج 3 ص 432 ریثک ، نبا  لاملا ، ّبر  یلع  بجاو  ضْرَف  هنأل  هَضیِرَف : یّمس  هاکزلا ، یف  ذوخأملا  ریعبلا  وه  و  هَضیِرَف ،
رد زین  56 و  ص : ج 5 ، یفاکلا ، .دریگ  یمرب  رد  ار  نانآ  شباقع  هتـشگ و  مامت  یهلا  بضغ  دوش  كرت  هضیرف  نیا  هک  یماگنه  - 2

باذع رظتنم  دماجنایب ، نآ  كرت  هب  هجیتن  رد  دنراذگاو و  رگیدکی  هبار  فورعم  هبرما  رگا  هک : تسا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  ص 59 
.یلاَعَت ِهَّللا  َنِم  ٍعاَقِِوب  اُونَذْأَْیلف  دنشاب : یهلا 
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لعف  » ای بحتـسم » كرت   » رب لاعتم  دـنوادخ  اریز  دـشاب ، یم  نآ  بوجو  زا  فشاـک » ، » لـمع کـی  كرت  رب  باذـع »  » تسا یهیدـب 
هن دراد  باقع  دوش  كرت  رگا  تسا ، بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  نیاربانب  .دـنک  یمن  بترتم  رفیکو  باذـع  هورکم »

.هورکم زا  یهن  بحتسم و  هب  رما  كرت 

يارب یعنام  تسا ، بحتـسم  رکنم ، زا  یهن  بحتـسم و  هب  رما  هک  دـش  تابثا  يرگید  لـیلد  اـب  رگا  تشذـگ ، هک  هنوگ  ناـمه  يرآ 
هتشگ كرت  يا  هضیرف  دش ، كرت  هورکم  زا  یهن  ای  بحتـسم  هب  رما  رگا  هک  ددرگ  ءاقلا  ای  روصت  نینچ  دیابن  اما  تسین  نآ  شریذپ 

(1) .دش دهاوخ  لزان  یهلا  باذع  و 

43 ص :

هناحجر هیمولعمک  هورکملا ، لعف  نع  یهنلا  ناـحجر  هیمولعم  دـعب  لهـس  رمـألا  نکل  و  دوش : تقد  رهاوج  بحاـص  ریبعت  نیا  هب  - 1
یف جردنا  یکح ، ام  یلع  يرویسلا  نادیهشلا و  هزمح و  نبا  حالصلا و  وبأ  لوألا  بابحتساب  حرـص  اذل  و  بودنملا ، كرت  نع  اضیأ 

ص 358 ج 21 ، مالسإلا ، عئارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج  .جردنی  مل  وأ  رکنم  فورعم و  ناونع 
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: اه شسرپ 

هنوگچ رکنم  زا  یهن  ياـنعم  رد  بلطم  نیا  هجیتـن  دریگ ؟ یم  رب  رد  زین  ار  هورکم  اـی  دوش  یم  تاـمرحم  لـماش  طـقف  رکنم  هژاو  - 1
؟ دهد یم  ناشن  ار  دوخ 

عوضوم نیا  زا  هنوگچ  تایاور  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  دشاب ؟ یم  نآ  بوجو  زا  فشاک )) ، )) لمع کی  كرت  رب  باذع ))  )) ارچ - 2
؟  دوش یم  لالدتسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  رب 

رتشیب هعلاطم  يارب 

ارچ  19 رون : .نوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ٌمیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا  َّنِإ 
لاوس هب  هجوت  اب  ( ؟ تسا هتشگ  بترتم  یهلا  باذع  نآ  رب  تسا و  هدش  هدرمش  یگرزب  رکنم  ءاشحف " هعاشا  نتـشاد  تسود  یتح "

(2 هرامش

44 ص :
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 " یعامتجا تراظن   " اب رکنم " زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه "  توافت  مود :  لصف 

هراشا

45 ص :
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46 ص :
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موس سرد 

دمآرد

هراشا

نآ رب  یعامتجا  تمالـس  اه و  شزرا  ظـفح  يارب  مالـسا  رد  هچ  نآ  هک  دوش  یم  يروآداـی  اـه ، تواـفت  نییبت  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
تراظن حالطـصا "  هتـشذگ  ياهلاس  رد  مینک  یم  هدـهاشم  اما  .تسا  رکنم " زا  یهن  فورعم و  هب  رما   " ناونع ناـمه  هدـش ، دـیکأت 

نیا هک  دنـشاب  رواب  نیا  رب  یخرب  دـیاش  هتفاـی و  جاور  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـج  هب   " یناـگمه تراـظن   " اـی یعاـمتجا " 
یم ( Control " ) لرتنک  " هملک یـسیلگنا  رد  تراظن "  " هژاو لداعم  هک  یلاحرد  .دراد  رب  رد  ار  لماک  عماج و  ییاـنعم  حالطـصا 

حالطـصا روـحم  رب  ار  دوـخ  فیراـعت  ور  نیا  زا  تسا ، ( Social Control  ) یعامتجا لرتنک  نامه  یعاـمتجا ، تراـظن  دـشاب و 
.دنا هدومن  زکرمتم   " یعامتجا لرتنک  "

شیپ .دراد  دوـجو  يراکــشآ  يّدــج و  ياـه  تواـفت  رکنمزا " یهنو  فورعم  هـبرما  و " یعاـمتجا " لرتـنک  اـی  تراـظن   " نـیب اـما 
لرتنک فیرعت  رد  نیمز  برغم  نارظن  بحاـص  ناـیم  هک  ، تسین فطل  زا  یلاـخ  هتکن  نیا  رکذ  اـه ، تواـفت  نیا  نییبت  هب  نتخادرپزا 

درادن دوجو  يرظن  قافتا  اهنت  هن  یعامتجا 

47 ص :
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ریام (1) .فا  تربار  فارتعا  هب  درب و  یم  جنر  یناوارف  ياه  یتساک  تاماهبا و  زا  هدش  هئارا  فیراعت  هکلب 

Annual « ) یسانش هعماج  هنالاس  دقن   » هیرشن هحفص 35  رد  یعامتجا  لرتنک  موهفم  نوماریپ  ییاه  هاگدید  ناونع  اب  دوخ  هلاقم  رد 
: دسیون یم  هک  ( Review of Sociology

چیه يور  رب  ناسانش  هعماج  .دش  دهاوخ  هجاوم  لحنیال  ًارهاظ  لکشم  کی  اب  یعامتجا  لرتنک  موهفم  زا  یحطس  یسررب  کی  یتح 
رایـسب یـسانش  هعماج  تایبدا  رد  حالطـصا  نیا  اهنت  هن  اریز  تسا  هدـننک  جـیگرما  نیا  .دـنرادن  رظن  قافتا  حالطـصا  نیا  زا  یفیرعت 

.دراد دوجو  عوضوم  نیا  هب  هجوت  يایحا  زا  يدهاوش  هکلب  تسا ، دربراکرپ 

نـشور يارب  نونکا  دـیدرگ ، نایب  رکنمزا " یهن  فورعم و  هبرما   " فیرعت رد  یمالـسا  نارظن  بحاـص  ياـه  هاگدـید  نیا ، زا  شیپ 
فیراـعت نیرت  مهم  هب  تسخن  تسا ، يرورـض  رکنمزا ، یهنو  فورعم  هب  رما  اـب  یعاـمتجا  لرتنک  تراـظن و  نیب  اـه  تواـفت  ندـش 

 . میشاب هتشاد  يا  هراشا  یبرغ ، نادنمشیدنا  هاگن  زا  یعامتجا  لرتنک  تراظن و 

یعامتجا تراظن  فیراعت  . 1

اهشزرا اب  تقباطم  یشزومآ  دنیآرف  . 1  – 1

هراشا

: تسا هدرک  نایب  نینچ  یعامتجا  لرتنک  فیرعترد   (2) کِسور فزوج 

48 ص :

.نتگنشاو یتلود  هاگشناد  رد  یسانش  هعماج  داتسا  ( Robert F. meier - ) 1
اکیرمآ و ياه  هاگـشناد  رد  یـسانش  هعماـج  داتـسا  كرویوین و  هاگـشناد  زا  یـسانش  هعماـج  يارتکد  (Joseph Roucek - ) 2

.اداناک
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اب تقباـطم  يارب  دارفا  نآ  هطـساو  هب  هـک  هدـش -  يزیر  هماـنرب  ریغ  اـی  هدـش  يزیر  هماـنرب  ییاهدـنیآرف -  يارب  ماـع  هژاو  کـی  »... 
(1)« .دنوش یم  نآ  هب  روبجم  ای  دننیب  یم  شزومآ  یهورگ  یگدنز  ياه  شزرا  اهدربراک و 

یسررب دقن و 

کی و  شزومآ ) ندید   ) مدـقم کی  ياراد  دـنهد ، تقباطم  اه  شزرا  رب  ار  دوخ  راتفر  ات  دـننیبب  ییاه  شزومآ  دارفا  هک  نخـس  نیا 
نینچ ًاقطنم  هن  هک  یلاح  رد  تسا ، مدـقم  یمتح  یمازلا و  هجیتن  یلاـت  هک  هدـش  روصت  تسا و  اـه ) شزرا  رب  اـهراتفر  قیبطت   ) یلاـت

ددعتم ياه  شزومآ  هک  دنتسه  يراکهزب  دارفا  اسب  يا  .دوش  یم  هدهاشم  یتیمتح  نینچ  یجراخ  ققحت  رد  هن  دراد و  دوجو  یمازلا 
نآ رد  یگدـنرادزاب  يانعم  هک  تسا  یموهفم  لرتنک ، موهفم  ًافاضم  .درادـن  اهنآ  راتفر  حالـصا  رد  يریثأت  اـّما  دـننیب  یم  یعونتم  و 

.دشابن نارگید  يارب  دشاب و  هدنرادزاب  یخرب  يارب  تسا  نکمم  نداد  شزومآ  اما  تسا  هتفهن 

یعمج یگدنز  هویش  . 2  – 1

هراشا

: هتشاد نایب   (2) ستیوروه

(3)« .دور یم  راک  هب  اه  هویش  نیا  ظفح  يارب  هدوب و  هورگ  یعامتجا  ياه  هّیور  یگدنز و  ياه  هویش  یعامتجا ، لرتنک  »

49 ص :

(Joseph Roucek “Social Control”، Greenwood Pub Group، 2nd edition (1956 - 1
.اکیرمآ یسرجوین  تلایا  رد  زرِگتار  هاگشناد  رد  یسانش  هعماج  داتسا  ( Allan Horwitz, 1990 - ) 2

(Allan Horowitz، “The Logic of Social Control”، Plenum Press (New York، 1990 - 3
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یسررب دقن و 

فیـصوت رتشیب  دوش  یم  نآ  هباـشم  اـی  نیـشیپ و  فیرعت  زین  فیرعت و  نیا  رد  هک  یفیـصوت  هک  دـنرواب  نیا  رب  نیققحم  زا  يرایـسب 
لرتنک هنو  میروایبراب ) نآ ، ياهراجنه  هب  مزتلمو  یعامتجا  ار  دارفا  هنوگچ  هک  نیاو  ) يزاس یعامتجا  دنیارف  هب  طوبرم  دنتسه  ییاه 

.یعامتجا

يارب ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  دنریذپ  فاطعنا  نانچ  نآ  اریز  تسا  قیقد  ریغ  فیراعت  نیا  هک  تسا  هتفگ  یتسرد  هب  ( Cohen  ) نهوک
دراوم لماش  مه  هک  تسا  ماع  نانچ  نآ  تسد  نیا  زا  یفیراعت  رگید  یترابع  هب  .درب  راک  هب  اهراتفر  اه و  تیعقوم  عاونا  زا  يرایـسب 

(. تسین رایغا  عنام  و   ) دوش یم  نآ  ریغ  لماش  مه  ثحب و  رد  رظن  ّدم 

هتفای نامزاس  شنکاو  یعون  . 3  – 1

هراشا

(2) یعامتجا مظن  مرج و  فارحنا ، یعامتجا ؛ لرتنک  كرد  باتک   3 هحفص 5 -  رد  (1) سنیآ نیترام  فلا -

: دسیون یم 

(3)« .دور یم  راک  هب  یفارحنا  راتفر  ربارب  رد  هتفای  نامزاس  شنکاو  یعون  هب  هراشا  يارب  هزورما  یعامتجا  لرتنک  حالطصا  »

50 ص :

.فیدراک هاگشناد  رد  یماظتنا  مولع  هسسؤم  ریدم  فیدراک و  یعامتجا  مولع  هسردم  داتسا  ( Martin Inness - ) 1
Understanding Social Control: Deviance, Crime and Social Order، McGraw-Hill - 2

.International، Dec، 2003
Martin Innes، “Understanding Social Control: Deviance، Crime and Social Order”، - 3

.McGraw-Hill International، Dec ، 2003
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یسررب دقن و 

عون زا  ییاه  شنکاو  ایآ  تسا ؟ یـشنکاو  عون  هچ  هک  هدشن  مولعم  هتفای " نامزاس  شنکاو   " زا سنیآ  ياقآ  دوصقم  فیرعت  نیا  رد 
طقف فیرعت  نیا  ًاـفاضم  تسا ؟ روظنم  دراوم  نیا  همه  اـی  یـسیلپ ؟ یتـینما و  ياـه  شنکاو  عوـن  زا  اـی  یتـیبرت و  اـی  تسا  یـشزومآ 

.دوش یمن  هناریگ  شیپ  دراوم  لماش  تسا و  هداد  خر  یفارحنا  هزب و  يراتفر  هک  دریگ  یمرب  رد  ار  يدراوم 

: تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  سنیآ ))  )) زا رتشیب  حیضوت  اب  ار  یعامتجا  لرتنک   (1) نهوک نَتِسا  ب - 

تروص هب  هاوخ  یعامتجا ، نیرفآ  لکـشم  راتفر  زا  يا  هچراپکی  لاکـشَا  يراک و  هزب  مرج و  ربارب  رد  هتفاـی  ناـمزاس  ياـه  شنکاو  »
(2) (.« لمع زا  يریگشیپ  يارب   ) دشاب هناریگشیپ  تروص  هب  هاوخ  و  لمع ) عوقو  زا  سپ   ) دشاب یشنکاو 

51 ص :

.ندنل يداصتقا  مولع  هسردم  رد  یسانش  هعماج  يارتکد  ( Stan Cohen - ) 1
Cohen S. (1979) "The punitive city: notes on the dispersal of social control"، - 2
Contemporary Crises، 3(4): 341-363 Cohen، S. (1985) Visions of Social Control: Crime،

Punishment and Classification، Polity Press
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یسررب دقن و 

رت لـماک  نیـشیپ  فیرعت  زا  دریگ  یمرب  رد  ار  لـمع  عوقو  زا  سپ  دراوم  مه  هناریگـشیپ و  دراوـم  مه  هک  تهج  نیا  زا  فـیرعت  نیا 
.تسا یقاب  دوخ  تّوق  رب  هدشدای  لاکشا  تسا ، هدرکن  مولعم  هتفای  نامزاس  شنکاو  زا  ار  دوخ  روظنم  هک  نیا  رد  اّما  تسا 

: تسا هدروآ  هتشذگ  فیرعت  ود  هباشم  یفیرعت  زین   (1) كالب دلانود  ج - 

: لـیبق زا  نآ ، ربارب  رد  شنکاو  یفارحنا و  راـتفر  فیرعت  اـی  یعاـمتجا ، یگدـنز  يراـجنه  هبنج  زا  تسا  تراـبع  یعاـمتجا  لرتنک  »
(2)« .ناوات هیبنت و  ماهتا ، يرادزاب ،

یسررب دقن و 

نارگن مرجم ، فرحنم ، دارفا  راتفر  یهد  ناماس  يارب  هک  دراد  هراشا  يدنمفده  ياه  مسیناکم  هب  یعامتجا  لرتنک  نایب ، نیا  قبط  رب 
تسا ترابع  یعامتجا  لرتنک  تفگ  یم  دیاب  دشاب ، لاکشا  زا  یلاخ  فیرعت  هک  نآ  يارب  اّما  .دور  یم  راک  هب  زاسرـسدرد  هدننک و 
يرما یعامتجا  لرتنک  فیرعت  نورد  رد  یفارحنا )) راـتفر  فیرعت   )) ندـناجنگ اریز  ، یفارحنا راـتفر  ربارب  رد  هدـنرادزاب  شنکاو  زا :

هتفریذپ هعوضوم  لصا  ناونع  هب  اج  نیا  رد  دوش و  فیرعت  رگید  ياج  رد  دیاب  تاحالطصا  هنوگ  نیا  تسا ، یملع  فرع  زا  جراخ 
.ددرگ

52 ص :

.اینیجریو هاگشناد  رد  یعامتجا  مولع  داتسا  ( Donald Black - ) 1
Quoted in Martin Innes “Understanding Social Control: Deviance "Crime and Social - 2

Order” McGraw-Hill International Dec 1 2003
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هب دوـش و  یم  رداـبت  جراـخ  رد  نآ  عوـقو  یفارحنا » راـتفر   » هژاو زا  اریز  دریگ  یمنرب  رد  ار  يریگـشیپ  دراوـم  ناـیب ، نیا  هک  ًاـفاضم 
هناریگـشیپ دراوم  رد  یلو  شنک  راتفر و  کی  هب  تسا  یخـساپ  شنکاو  هک  نآ  لیلد  هب  تسا ، نآ  دـیؤم  شنکاو »  » هملک ندربراـک 

.تسا حیحص  « يزیر همانرب   » حالطصا تسین و  تسرد  شنکاو ، هب  ریبعت 

.تسا هتسناد  هدنرادزاب  لیبق  زا  ار  نآ  هتشاد و  مولعم  شنکاو  عون  اب  ار  دوخ  فیلکت  هک  تسا  نآ  فیرعت  نیا  تبثم  هتکن 

هتسیاش ياهوگلا  يریگدای  . 4  – 1

هراشا

: دنیوگ یم  یعامتجا  تراظن  حیضوت  رد  یخرب 

نایم توافت  تسا و  ینتفریذـپ  يراتفر  ياهوگلا  هچ  نوگانوگ ، ياـه  تیعقوم  رد  هک  دریگ  یم  داـی  ندـش  یعاـمتجا  قیرط  زا  درف 
قالطا ندـش  یعامتجا  درگارف  طسب  هب  عقاو  رد  یعامتجا  تراظن  تسیچ ؟ هتـسیاشان  يراتفر  ياهوگلا  هتـسیاش و  يراتفر  ياهوگلا 

(1) (. دنک یم  زیهرپ  زیمآ  فارحنا  راتفر  زا  هعماج  يراتفر  ياهوگلا  شریذپ  ندش و  یعامتجا  قیرط  زا  درف  هک  نیا  ینعی   ) دوش یم 

یسررب دقن و 

راک نیا  اب  دنـسانشب و  ار  دـب  بوخ و  يراتفر  ياهوگلا  هار  نیا  زا  دارفا  ات  هداد  رارق  روحم  ار  يریگداـی  شزومآ و  فیرعت ، نیا  رد 
لیذ رد  هک  یلاکشا  .دنریگ  یم  دای  ار  هعماج ) اب  دوخ  راتفر  نداد  قیبطت  و   ) ندش یعامتجا 

53 ص :

ص 145. یسانش ، هعماج  هب  يدمآرد  سورب ، نتوک  - 1
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.مینک یم  يراددوخ  رارکت  زا  اذل  دشاب ، یم  دراو  زین  اج  نیا  رد  دش ، لوا  فیرعت 

اه شسرپ 

.دیئامن یسررب  نآ  دقن  اب  ار  یعامتجا  لرتنک  فیرعت  رد  کِسور " فزوج   " هیرظن - 1

.دینک نایبار  هاگدیدود  نیا  ياه  توافتو  هدومن  یسررب  نآ  دقن  هارمه  هب  ار  نهوک " نَتِسا  "و " سنیآ نیترام   " فیراعت - 2

54 ص :
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مراهچ سرد 

يدام عبانمزا  يا  هعومجم  . 5  – 1

هراشا

: دنا هتفگ  نآ  فیرعت  رد  رگید  یخرب 

رد شیوخ  ياضعا  يراتفر  ییاون  مه  نیمـضت  يارب  هعماج  کی  هک  تسا  نیدامن  يداـم و  عباـنم  زا  يا  هعومجم  یعاـمتجا  لرتنک  »
(1)« .دراد رایتخا  رد  ارجا  تنامض  ياراد  نیعم و  لوصا  دعاوق و  زا  يا  هعومجم  اب  يور  جک  ربارب 

یسررب دقن و 

مه لرتنک و  رازبا  عبانم و  مه  اریز  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  ناقتا  تیعماـج و  زا  هک  تسا  نآ  فیراـعت  رگید  زا  فیرعت  نیا  زاـیتما 
نتـشادرایتخا رد  فرـص  زا  هک  تسا  نیا  دراد  دوـجو  هـک  یلاکـشا  اـّما  تـسا ، هداد  رارق  هجوـت  دروـم  ار  ارجا  تنامـض  تاررقم و 

تـسد هب  هجیتن  نآ  هک  تسا  اهنآ  زا  هدافتـسا  تسبراک و  زا  هکلب  دیآ  یمن  دیدپ  یعامتجا  لرتنک  تاررقم ، عبانم و  زا  يا  هعومجم 
.دیآ یم 

رییغت يارب  یمادقاره  . 6

هراشا

رگید نهوک  فیرعت  هک  هتفای  رییغت  نانچ  نآ  هتینردـم  نارود  رخاوا  رد  یعامتجا  لرتنک  تیهاـم  هک  دـندقتعم  رـصاعم  ناگدنـسیون 
مامت

55 ص :

ص 585. يورجک ، یسانش  هعماج  يرواد ، دمحم  یمیلس و  یلع  - 1
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ياه هویـش  هب  رـصحنم  رگید  یعاـمتجا  لرتنک  هک  دـندقتعم  اـهنآ  هصـالخ  روط  هب  .دریگ  یمنرب  ردار  یعاـمتجا  لرتنک  ياـه  هویش 
نامراتفر هچ  میراد ، رارق  یعامتجا  لرتنک  تحت  یعون  هب  هرمزور  یگدـنز  رد  ام  همه  ًابیرقت  هکلب  تسین  یفارحنا  ياـهراتفر  لرتنک 

زا توافتم  رایسب  يا  هویش  هب  یعامتجا  لرتنک  يزاس  موهفم  دنمزاین  تیعـضو  نیا  هک  دندقتعم  نانآ  اذل  .دشابن  هچ  دشاب و  یفارحنا 
راتفر رییغت  يارب  یمادقا  هنوگ  ره  : » دبای رییغت  هنوگ  نیا  یعامتجا  لرتنک  زا  ام  كرد  هک  هدـش  ببـس  رما  نیا  .تسا  نهوک  فیرعت 

(1) «. مدرم

یسررب دقن و 

نانآ هک  تسا  عماج  ردق  نآ  دنا ، هتشاد  نایب  هک  یفیرعت  اّما  تسا ، دنمشزرا  تبثم و  عماج ، یفیرعت  هئارا  يارب  هاگدید  نیا  هغدغد 
ریغ مهللا  ندرک (  اعد  دـننام  يروما  لماش  مادـقا " هنوگ  ره   " دوش هتفگ  هک  نیا  اریز  تسا ! هدـناشک  طوقـس  هب  ماب  يوس  نآ  زا  ار 

جاودزا هیبـش  يدراوم  نینچ  مه  تسا ، یعاـمتجا  لرتـنک  زا  ریغ  يرما  اـعد  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  مه  کـلاح ) نسحب  اـنلاح  ءوـس 
اه نیا  زا  کی  چـیه  اّما  دـشاب ، رثؤم  راتفررییغت  رد  تسا  نکمم  هک  دریگ  یمرب  رد  مه  ار  ...و  دارفا  طسوت  یگناـخ  سبح  اـی  ندرک 

.تسین یعامتجا  لرتنک 

56 ص :

Cohen, S. (1979) "The punitive city: notes on the dispersal of social control", - 1
Contemporary Crises, 3(4): 341-363 Cohen, S. (1985) Visions of Social Control: Crime,

Punishment and Classification, Polity Press
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هب .تسا  یعاـمتجا  لرتـنک  فدـه  بوخ ، هب  دـب  زا  راـتفر  ریییغت  هکلب  تسین  بوـلطم  يراـتفر  رییغت  ره  هک  تسا  نیا  رگید  لاکـشا 
نیا هدـنیوگ  دوصقم  دـنچ  ره   ) .دوش دـب  هب  بوخ  زا  رییغت  لماش  یتح  هک  يرییغت  ره  هن  تسا  راتفر  حالـصا  فدـه ، رگید  ترابع 

( .دوش یم  مه  دراوم  هنوگ  نیا  لماش  ترابع ، اما  تسین 

حالطصا ود  ياه  توافت  . 2

هراشا

رگنشور و هک  دراد  دوجو  ییاه  توافت  یفلتخم ، داعبا  ایاوز و  زا  یعامتجا » لرتنک  تراظن و   » اب رکنمزا » یهنو  فورعم  هب  رما   » نیب
دنک نومنهر  تقیقح  يوس  ار  لقع  دنک  نوزفا  ار  تریصب  اه  توافت  نیا  میزادرپ .  یم  نآ  هب  راصتخا  هب  تسا و  راذگ  ریثات 

بطاخم هعسوت  ثیحزا  . 1  – 2

تراظن رد  اریز  .تسا  یعامتجا  تراظن  هزوح  زا  معا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هزوح  نابطاخم ، یگدرتسگ  لومـش و  ثیح  زا 
رد مه  عامتجا و  رد  مه  درف  راتفر  فورعم ، هب  رما  رد  هک  یلاح  رد  دریگ  یم  رارق  تراظن  عوضوم  هعماج  رد  دارفا  راتفر  یعاـمتجا ،

فورعم و هب  رما  طیارـش  رگا  هعماج  رد  هک  هنوگ  نامه  هداوناخ  کی  ياضعا  .دوش  یم  عقاو  هجوت  دروم  یـصوصخ  میرح  هناـخ و 
زین هناخ  نورد  رد  دننک ، مادقا  مهم  نیا  هب  دنراد  هفیظو  دشاب ، هتشاد  دوجو  رکنم  زا  یهن 

یهن رکنم  زا  هدناوخ و  ارف  فورعم  ماجنا  هب  ار  رگیدکی  دیاب  دنراد و  هدهع  رب  ار  هفیظو  نیا 

57 ص :
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(1) .تسا تایاور ) تایآ و   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّهلدا  قالطا  نخس  نیا  لیلد  .دنیامن 

نیا زا  یصوصخ  میرح  هناخ و  حلطصم ، یعامتجا  تراظن  رد  اّما  ارم  منص  يا  يا  هدوب  بطاخم  وت  ارجام  رهرد  نورب  ردو  نوردرد 
.تسا هدش  ینثتسم  تراظن 

يراذگریثات ثیحزا  . 2 - 2

یتح ای  دـنادب و  ناـسنا  رگا  ور  نیا  زا  تسا ، نآ  بوجو  طیارـش  زا  بطاـخم " رد  يراذـگریثأت   " رکنمزا یهن  فورعم و  هب  رما  رد 
لامتحا

58 ص :

هیآ زین  و  ِرَْکنُْملا » ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساـّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک   » نارمع لآ  هروس  هیآ 110  رد  لاثم  ناونع  هب  - 1
تقد َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َکـِئلوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو   » هروس نیمه   104

ْمُکِیلْهَأ ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق   » میرحت هروس  هیآ 6  اّما  .دوش  یم  لماش  ار  هداوناخ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـهنآ  قـالطا  هک  دوش 
اوـُق : » دـنا هتفگ  هراـب  نیا  رد  ءاـهقف  زا  یخرب  .دراد  هداوناـخ  صوـصخ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  بوـجو  رب  تلـالد  اراـن »
امک یصاعملا  نع  تادابعلا و  رئاسل  هیهن  لهألا و  رمأ  بوجو  یلع  ّتلدف  ْمُکِیلْهَأ  اذک  تاعاّطلا َو  لعف  یصاعملا و  كرتب  ْمُکَـسُْفنَأ 

ص نآرقلا ، ماکحأ  یف  ناـیبلا  هدـبز  دـمحم ، نب  دـمحا  یلیبدرا ، « ) اـقلطم رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  بوجو  هیلع  ّلدـی 
اَنَلْهَأ یِقَن  َْفیَک  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  : » دـنا هدومرف  (ع ) قداص ماـما  هک  تسا  ناـمه  بلطم  نیا  (. 571

یتح ای  تاقالطا و  نیمه  زین  تاـیاور  رد  ص62 .) ج 5 ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دـمحم  رفعجوبا ، ینیلک ، « ) ْمُهَنْوَْهنَت ْمُهَنوُُرمْأَت َو  َلاَـق 
اَم َُهل َو  َلیِقَف  َُهل  َنیِد  َال  يِذَّلا  َفیِعَّضلا  َنِمْؤُملا  ُضِْغُبی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  (ص ) ُِّیبَّنلا َلاَق  : » ثیدح نیا  دننام  دراد ، دوجو  تاحیرـصت 

ندید يارب  ص 59 .) ج5  یفاـکلا ، بوقعی ، نب  دـمحم  رفعجوبا ، ینیلک ، « ) ِرَْکنُْملا ِنَع  یَْهنَی  اـَل  يِذَّلا  َلاَـق  َُهل  َنیِد  اـَل  يِذَّلا  ُنِمْؤُْملا 
.دوش هعجارم  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  ات 62 ، زا ص 56  ج 5 ، یفاک ، باتک  هب  ثیداحا  رگید 
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(1) .دوب دهاوخن  بجاو  وا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دهد ، یمن  يرثا  بیترت  وا  نخس  هب  بطاخم  هک  دهد  يوق 

دنک يریبدت  شیوخ  راک  رد  هگ  نآ  دنک  يریثات  ناجرد  نخسرگ 

، اه هناسر  زین  یمدرم و  ياهداهن  ای  یتلود و  لوؤسم  ياه  نامزاس  درادـن و  دوجو  یطرـش  نینچ  حلطـصم  یعامتجا  تراظن  رد  اـّما 
.دنناد یم  عوضوم  يریگیپ  هب  فظوم  ار  دوخ 

هزیگنا تهجزا  . 3  – 2

شاداپ باوث و  دوخ  نیا  هک  تسا  هعماج " درف و  حالـصا   " رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هزیگنا  یمالـسا  ياه  هزومآ  ساسا  رب 
دهاوـخ دـنم  هرهب  يرت  نوزفا  باوـث  زا  هتفر و  رامـش  هب  تداـبع  ددرگ ، ماـجنا  تبرق  دـصق  هـب  رگا  دراد و  لاـبند  هـب  زین  ار  يورخا 

(2) .دوب

راک حالصا  رد  دنراد  قح  يوخ  رابدرب  میحر و  قح  ناگدنب 

59 ص :

فورعملاب و ال رمألا  بجی  ـال  رثؤی ، ـال  ّهنأ  ملع  وأ  هّنظ  یلع  بلغ  ولف  هراـکنإ ، ریثأـت  زّوجی  نأ  یناـثلا : هعبرأ ... : هبوجو  طئارـش  - 1
فسوی نب  نسح  همالع ، یّلح ،  ) .بلقلا نود  دیلا  ناسللاب و  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  یف  طرـش  وه  .رکنملا و  نع  یهنلا 

: ... رومأ رکنملا  نع  یهنلا  بجاولا و  فورعملاب  رمألا  بوجو  یف  طرتشی  زین : و  ص 443 .) ج 9 ، ءاهقفلا ، هرکذت  يدسا ، رهطم  نب 
صخـشلا نأ  ملع  و  کلذ ، لمتحی  مل  اذإف  یهنلاب ، رکنملا  نع  یهنملا  ءاهتنا  و  رمـألاب ، فورعملاـب  رومأـملا  راـمتئا  لاـمتحا  یناـثلا :

ههارکلا راهظإب  طایتحالا  كرتی  نکل ال  و  روهـشملا ، یلع  یـش ء  هیلع  بجی  امهب ال  ثرتکی  و ال  یهنلا ، وأ  رمألاب  یلابی  ـال  لـعافلا 
نأ یناثلا -  طرشلا  ص 489 .) ج1 ، نیحلاصلا ، جاهنم  ینیسح ، یلعدیـس  یناتـسیس ،  ) هب عادترالا  لامتحا  مدع  عم  ول  ًالوق و  وأ  اًلعف 

ص467 ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  .بجی  الف  همدعب  نأمطا  وأ  ملع  ولف  یهنلا ، وأ  رمألا  ریثأت  لمتحی  زّوجی و 
ص465 ج1 ، نامه.امهیلع ، رجؤی  اهدصق  ول  معن  ضئارفلا ، هماقإ  داسفلا و  عطقل  نایلصوت  امه  - 2
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.تسین هجوت  دروم  لیاسم  هنوگ  نیا  یعامتجا  تراظن  رد  هک  یلاح  رد 

قلعتمرد توافت  . 4  – 2

تامرحم و  بحتـسم ) بجاو و  زا  معا   ) یعرـش یلقع و  ياـه  فورعم  روهـشم ، رظن  ساـسارب  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  قلعتم 
اب اـهراجنه  نیا  هاوخ  تسا ، یفرع » ياـه  شزرا   » و یعاـمتجا » ياـهراجنه   » یعاـمتجا تراـظن  رد  قـلعتم  هک  یلاـحرد  .تسا  یهلا 

.دنشاب نآ  دض  فلاخم و  ای  هدوب  قبطنم  ینید  ياه  شزرا  اه و  فورعم 

اهشزرا هب  هجوت  . 5  – 2

، عوقو تروص  رد  مرج و  هزب و  ماجنا  زا  يریگشیپ  رب  مامتها  دوش )، یم  دای  مه  یعامتجا  لرتنک  هب  نآ  زا  هک   ) یعامتجا تراظن  رد 
فورعم هب  دوش ) یم  هدـیمان  رکنمزا  یهن  هک   ) نآ رب  هوالع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  اّما  تسا ، راکهزب  مرجم و  اب  دروخرب 
تراـظن فیراـعت  رتـشیب  رد  دراوم  نیا  تسا و  هدـش  قـیوشتو  هجوـت  زین  نآ  هب  توـعد  اـه و  شزرا  و  تابحتـسم ) تاـبجاو و   ) اـه

.تسا هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  یعامتجا 

یناهج نامرآ  . 6  – 2

اب هزرابم  رکنم » زا  یهن   » مظعا قیداصم  زا  زین  تسا و  یمالـسا  ماظن  يرارقرب  يارب  شالت  فورعم » هب  رما   » گرزب قیداصم  هلمج  زا 
شـشوپ يارب  يرظن  ناوت  دـقاف  یعامتجا » لرتنک  تراظن و   » اّما دـشاب  یم  نانآ  هدـناشن  تسد  ياه  تموکح  یناهج و  هطلـس  ماـظن 

نادیهش رالاس  شیامرف  رد  ینشور  هب  مهم  هتکن  نیا  .تسا و  ناوت  دقاف  یعامتجا  لرتنک  تراظن و  اما  تسا  یمیهافم  نینچ  هب  نداد 
: تسا هدمآ  (ع ) نیسح ماما 

60 ص :
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ِفوُْرعَْملِاب َو َُرمآ  ْنَأ  ُدیِرُأ  (ص ) يِّدَج هَّمُأ  ِیف  ِحاَلْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  ًاِملاَظ َو  َال  ًادِسْفُم َو  َال  ًارَِطب َو  َال  ًارِـشَأ َو  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنإ  «َو 
(1) «. ِیبَأ يِّدَج َو  ِهَریِِسب  َریِسَأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  یَْهنَأ 

تّما عاضوا  حالصا  يارب  هکلب  مدزن ، مایق  نیا  هب  تسد  يرگمتس  داسف و  يارب  و  یشکندرگ ، یتسمرـس و  يور  زا  ع :»  » نیـسح ماما 
راـتفر بلاـط  یبا  نب  یلع  مردـپ  مّدـج و  هریـس  شور و  هب  و  منک ، رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » مهاوخ یم  مدرک ، ماـیق  مّدـج 

.منک

لحارم بتارم و  . 7  – 2

هراشا

یبلق راکنا  داقتعا و  زا  هک  نیا  تسا ، هدش  رکذ  یلحارم  بتارم و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندرک  یتایلمع  يارب 

هب عورـش و  اـه  شنکاو  نیرت  هداـس  زا  هلحرم  ره  رد  یتح  دـسرب و  تردـق  رـس  زا  یگدـنرادزاب  سپـس  یناـبز و  رکذـت  هب  زاـغآ و 
اهنیا  (2) .دوش یهتنم  رتدنت  ياهدروخرب 

61 ص :

ص 330 ج 44 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، - 1
بولطملا لوصح  عم  يرخألا  یلإ  هبترم  نع  يدـعتلا  زوجی  بتارم ال  امهل  ناف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  بتارم  یف  - 2

لعف کلذب  هنم  بلط  هنأ  و  رکنملا ، نع  یبلقلا  هراجزنا  هنم  رهظی  المع  لمعی  نأ  یلوألا -  هبترملا  .هلامتحا  عم  لب  هینادلا  هبترملا  نم 
هرجه و و  هندـب ، وأ  ههجوب  ضارعالاک  و  هجولا ، یف  ضابقنالا  سوبعلا و  و  نیعلا ، ضمغک  تاجرد  هل  و  رکنملا ، كرت  فورعملا و 

بجی یلوألا  هبترملاب  لـصحی  ـال  دوصقملا  نأ  ملع  ول  هلأسم 1 : .اناسل  یهنلا  رمـألا و  هیناـثلا -  هبترملا  .کـلذ  وحن  هتدوارم و  كرت 
و ال کـلذ ، بجی  نّیللا  لوقلا  داـشرإلا و  ظـعولاب و  بولطملا  لوصح  لـمتحا  ول  هلأسم 2 : .ریثأتلا  لامتحا  عم  هیناـثلا  یلإ  لاـقنتالا 

بجو نیتقباسلا  نیتبترملاب  لصحی  بولطملا ال  نأـب  نأـمطا  وأ  ملع  ول  هلأسم 1 : .دـیلاب  راکنإلا  هثلاثلا -  هبترملا  .هنع  يدـعتلا  زوجی 
بجو رکنملا  نـیب  هـنیب و  هلولیحلاـب  عـنملا  هـنکمأ  نإ  هلأسم 2 : .رـسیألاف  رـسیألل  ایعارم  هردـقلا  لاـمعأ  یه  و  هثلاـثلا ، یلإ  لاـقتنالا 

ات 482 ص 476  ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  .اهریغ  نم  اروذحم  لقأ  ناک  ول  اهیلع  راصتقالا 
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یهجوت نینچ  یعامتجا  تراظن  رد  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  هدـید  یـصاخ  تفارظ  تقد و  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  همه 
هزادـنا نیمه  هب  هک  دوش  یم  هظحالم  يّدـج  ياه  توافت  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  طیارـش  رد  هتبلا  .درادـن  دوجو 

.میرب یم  نایاپ  هب  ار  ثحب  نیا  هدومن و  افتکا 

اه شسرپ 

رگمتس ياه  تموکح  هیلع  مایق  دننام : یتاعوضوم  هب  نداد  ششوپ  يارب  يرظن  ناوت  یعامتجا " لرتنک  تراظن و  " حالطصا ارچ  - 1
شـشوپ تحت  ار  تاعوضوم  نیا  دناوت  یم  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  ارچ  درادـنار ؟ یمالـسا  هنالداع و  تموکح  لیکـشت  زین  و 

؟ دهدرارق

.دینک دقن  یسررب و  ار  مدرم "  راتفر  رییغت  يارب  یمادقا  هنوگره   " هب یعامتجا  تراظن  فیرعت  - 2

62 ص :
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 " رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو "  موس :  لصف 

هراشا

63 ص :
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


مجنپ سرد 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو 

هراشا

هنومن ناونع  هب  .دـنرادن  يرظن  فالتخا  نآ  رد  مالـسا  ياملع  زا  کی  چـیه  تسا ، بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نیا  رد 
: دییامن هجوت  هراب  نیا  رد  دنچ ، یتاریبعت  هب 

: تسا هدومرف  یفوتم 460 ه ) ( ) هر ) یسوط خیش  گرزب  ثدحم  هیقف و 

(1) «. مالسالا ضئارف  نع  ناضرف  رکنملا  نع  یهَّنلا  فورعملاب َو  ُرمالا  »

«. تسا مالسا  تابجاو  زا  بجاو  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »

: تسا هدومرف  یفوتم 481 ه )  ) جاّرب نبا  یضاق  موحرم 

(2) «. رکنملا نع  یهَّنلا  فورعملاب َو  رمالا  مالسالا  ضئارف  هلمج  نم  نا  ملعا  «و 

65 ص :

ص299 هیاهنلا ، - 1
.رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  باتک  بذهملا ، - 2
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«. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالسا ، تابجاو  هلمج  زا  هک  نادب  »

: تسا هدروآ  ق.ه ) یفوتم 598   ) یّلح سیردا  نبا  موحرم 

(1) «. هّمُالا نیب  فالخ  الب  نابجاو  رکنملا  نع  یهَّنلا  فورعملاب َو  ُرمالا  »

: تسا هدرمش  تایرورض  زا  ار  نآ  بوجو  يراسناوخ  دمحا  دیس  موحرم  و 

(2) «. تایرورضلا نم  وهف  هلمجلا  یف  امهبوجو  اّما  «و 

بوجو لیلد  . 1

یعرش بوجو  فلا -

.تسا تایاور  نآرق و  تایآ  ینعی  یلقن  هلدا  بوجو » هب  لوق  » رد نانآ  دنتسم 

: هکرابم هیآ  دننام 

(3) «. نوحلفملا مه  کئلوا  رکنملا  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  هُّما  مکنم  نکتلو  » 

(4) «. رکنملا نع  نوهنت  فورعملاب َو  نورمأت  سانلل  تجرخا  هُّما  ریخ  متنک  و  : » هیآ و 

: دننام تایاور  زا  یخرب  و 

66 ص :

.رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  باب  رئارسلا ، - 1
ص 399. ج 5 ، كرادملا ، عماج  - 2

104، نارمع لآ  - 3
110 نامه ، - 4
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(1) «. یلاعت كرابت و  هللا  نم  عاقِِوب  اونذأیلف  رکنملا  نع  یهَّنلا  فورعملاب َو  ُرمالا  تلکاوت  یتما  اذا  (ص ) یبّنلا نع  »

هثداح باذـع و  رظتنم  دـیاب  دـننک ) یلاخ  هناش  نآ  زا  و   ) دـنراذگاو رگیدـکی  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  تما  هاگره  »
«. دنشاب دنوادخ  يوس  زا  یتخس 

(2)  ...«. رکنملا نع  اوَهنا  فورعملاب َو  اوُرمأَف  (ع ...« :) یلع ترضح  شیامرف  زین  و 

فورعم هب  رما  كرت  رب  باذع )) هدـعو   )) هک یتایاور  رد  دراد و  تلالد  بوجو ))  )) رب رما ،)) هدام   )) تایاور تایآ و  رد  حیـضوت :
ماجنا ای  بحتـسم  كرت  رب  دنوادخ  اریز  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  زا  فشاک  باذع  هدعو  نیا  تسا ، هدش  هداد 

.دنک یمن  باقع  هذخاؤم و  هورکم ،

یلقع بوجو  ب -

هراشا

زا یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دنا و  هتـسج  کسمت  لقع »  » لیلد هب  یناث  لوا و  دیهـش  لضاف ، یـسوط ، خیـش  دننام  اهقف  زا  یخرب 
تنـس باتک و  رد  هچ  نآ  زا  رظن  فرـص  و   ) ًالقتـسم شدوخ  لـقع  هک  نیا  ینعی  .دـنا  هدروآ  رامـش  هب  هیلقع  تالقتـسم  زا  ار  رکنم 

یم رظن  هب  هتکن  ود  نخـس  نیا  حیـضوت  هیجوـت و  رد  .تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نیا  هب  دـنک  یم  مکح  هدـمآ )
: دسر

67 ص :

ص 118 ج 16 ، يدلج ،)  30  ) هعیشلا لیاسو  - 1
،ص 120 نامه - 2
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هعماج ماظن  مظن و  ظفح  .ب   – 1

ببـس هدرک و  لتخم  ار  یعامتجا  ماظن  هک  يزیچ  ره  زا  يریگ  شیپ  بجاو و  هعماج  ماظن  ظفح  دـنک  یم  مکح  لقع  هک  اـج  نآ  زا 
مکح هب  ددرگ  یم  رارقرب  یعامتجا  ماظن  اهنآ  ماجنا  اـب  هک  ییاـه  فورعم  ماـمت  نیارباـنب  .تسا  مزـال  دوش  یم  هعماـج  جرم  جره و 

مجاهت ربارب  رد  تکلمم  زا  عافد  روشک ، یعافد  دـُعب  تیوقت  نامورحم ، هب  یگدیـسر  ناعونمه ، هب  کمک  دـننام  تسا  بجاو  لقع 
 ... نانمشد و

لالتخا ببس  هک  هچ  ره  رگید  يوس  زا  .دشاب  یم  بجاو  تسا ، هعماج  ماظن  ظفح  تهج  اتـسار و  رد  نوچ  زین  اه  شزرا  نیا  هب  رما 
نآ زا  یهن  تسا و  رکنُم  نارگید و ...  لاوما  هب  ندز  بیسآ  تراغ ، لتق و  تقرس ، ینماان ، داجیا  دننام : دوشب ، مدرم  یگدنز  ماظن و 

.مزال

لدع يرارقرب  موزل  .ب   – 2

شزرا اه و  فورعم  نیاربانب  دناد ، یم  بجاو  ار  نآ  عفر  حیبق و  ار  ملظ  هتـسناد و  مزال  بوخ و  ار  لدـع  ناسنا ، لقع  هک  اج  نآ  زا 
هک رکنم  ره  تسا و  یلقع  بجاو  اهنآ  هب  رما  هدوب و  لقع  مکح  لومشم  هتشذگ ) ياه  لاثم  دننام   ) دنتـسه لدع  قادصم  هک  ییاه 

.ددرگ یم  بوسحم  یلقع  بجاو  اهنآ  زا  یهن  دش ) رکذ  هک  ییاه  لاثم  دننام   ) دشاب ملظ  قادصم 

ینیع ای  ییافک  بوجو  . 2

هـس دروم  نیا  رد  تسا ، هدـش  وگتفگ  ثحب و  ءاهقف  نیب  ینیع ، اـی  تسا  ییاـفک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هک  نیا  رد 
: دراد دوجو  رظن 

68 ص :
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رد یـسوط  ریـصن  هجاوخ  مّود و  لّوا و  دیهـش  لضاف و  یّلح و  یـضاق و  یبلح و  یـضترمدیس و  دـننام  گرزب  ناـهیقف  زا  یخرب  - 1
نیا هب  تبسن  یفاک  دادعت  مایق  اب  هک  ینعم  نیا  هب  دنا ، هتسناد  ییافک  بجاو  ار  نآ  یناسارخ و ،...  ققحم  یلیبدرا و  ققحم  دیرجت و 

(1) .دوش یم  طقاس  هیقب  زا  رما ،

(2) .دنا هتسناد  ینیع  بجاو  ار  نآ  دارملا و ...  هیاغ  رد  دیهش  مالسالا و  رخف  هزمح و  نبا  یسوط و  خیش  دننام  رگید  یخرب  - 2

هب رما  یـسک  هک  یتروص  رد  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدومن  بطاـخم » يریذـپرثا   » هب طوـنم  ار  هلأـسم  جاّرب ، نبا  یـضاق  دـننام  یـضعب  - 3
بجاو  » ضرف نـیا  رد  دوـش ) كرت  رکنم  ددرگ و  ماـجنا  فورعم  ینعی   ) دراذـگب رثا  وا  یهن  رما و  دـنکب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دـنیامنب و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يا  هّدـع  ای  يدرف  هک  ییاج  رد  اّما  .دوش  یم  طقاس  نارگیدزا  نآ  بوجو  تسا و  ییاـفک »
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  بجاو  نیفلکم  زا  کـی  ره  رب  ینعی  تـسا  ینیع  بـجاو  دروـم  نـیا  رد  ددرگن ، عـقاو  رثؤـم 

(3) .دوش یم  طقاس  همه  زا  بوجو  ماگنه ، نیا  رد  هک  دوش ، كرت  رکنم  ددرگ و  هماقا  فورعم  هک  یتقو  ات  دننکب 

فورعم و هماقا  یهلا  هضیرف  نیا  ماجنا  زا  فده  رگا  تسیچ » رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  فده   » دید دیاب  هدـنراگن ، نامگ  هب 
رکنم كرت 

69 ص :

ص 359 ج 21 ، مالکلا ، رهاوج  - 1
.نامه - 2

.رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  باتک  جاّرب ، نبا  یضاق  بذهملا ، - 3
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ماجنا تسانب  اـی   ) دوش یم  ماـجنا  يرکنم  اـی  هدـش  كرت  یفورعم  هک  يدروم  رد  تسا ) نیمه  زین  تاـیاور  زا  یخرب  داـفم  و   ) دـشاب
یم لصاح  درف  کی  رکذـت  اب  یهاگ  بلطم  نیا  .میـسرب  فدـه  نآ  هب  هک  دوش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ییاج  اـت  دـیاب  دوش )

« هیافکلا ِِهب  نَم   » موهفم يارب  ددعتم  ياه  قادصم  عقاو  رد  .یتیعمج  هورگ و  تکرحو  مادقا  اب  هاگ  رفن و  دـنچ  رکذـت  اب  هاگ  دوش و 
تارکنم و اه و  فورعم  زا  دروم  ره  رد  یفاک  دادعت  و   ) دنوش لئان  روکذم  فده  هب  هک  دنـسرب  یفاک  دادعت  هب  هاگ  ره  ینعی  تسا ،

نیا تیاهن  رد  دوش ) یم  طقاس  هیقب  زا  ددرگ ، كرت  رکنم  ماجنا و  فورعم  هک  دنـسرب  يّدـح  هب  ینعی  دـنک  یم  قرف  صاخـشا و ... 
(1) .تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  ندوب  ییافک  يانعم  نامه 

يدّبعت ای  یلّصوت  بجاو  . 3

؟ يدبعت ای  تسا  یلصوت  بجاو  فورعم  هب  رما 

كاپ دننام  تسین ، طرش  نآ  تّحص  رد  تبرق  دصق  تسا و  نآ  ماجنا  ققحت و  ضرغ ، هک  تسا  یبجاو  یلّـصوت ، بجاو  زا  دوصقم 
بجاو زا  روـظنم  اـما  .ّتیم  نفد  قـیرغ و  تاـجن  نید ، يادا  لـثم  و  تسا ، بجاو  زاـمن  يارب  هک  تساـجن  زا  ندـب  اـی  ساـبل  ندرک 

زا بجاو  دنک و  قدص  دـنوادخ  رما  لاثتما  ات  دـهد  ماجنا  دـنوادخ  هب  بّرقت  دـصق  هب  دـیاب  ار  نآ  فّلکم  هک  تسا  یبجاو  يدـّبعت ،
.هزور زامن و  ماجنا  دننام  ددرگ ، طقاس  وا  هدهع 

70 ص :

اهعبط بسحب  تناکل  تبجو  ول  روما  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  هوعدـلا و  نا  تسا « : هدومرف  ییابطابط  همالع  موحرم  - 1
ص 373 ج 3 ، نازیملا ، ضرغلا ؛» لوصح  دعب  تاروکذملا  یهنلا  رمالا و  هوعدلل و  ینعم  ذا ال  هیئافک  تابجاو 
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اریز (1) .دنا هتـسنادن  طرـش  نآ  رد  ار  صالخا  تبرق و  دصق  دنا و  هدرمـش  یلّـصوت  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناهیقف 
ادـخ رما  لاثتما  دـشابن ، راـک  رد  یتبرق  دـصق  دـنچ  ره  دـش  لـصاح  ضرغ  نیا  رگا  تسا ، بجاو  هماـقا  رکنم و  كرت  نآ  زا  ضرغ 

.تسا هتشگ  ققحم 

تبرق و دـصق  هب  زین  ار  یلّـصوت  روما  دـهدب و  تداـبع  گـنر  دوـخ  ياـهراک  همه  هب  ناملـسم  هک  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  رکذـت :
.ددرگ دنم  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  صالخا  نیا  راثآ  زا  ات  دروآ  اج  هب  صالخا 

بوجو طیارش  . 4

هراشا

(2) دنا هتسناد  طرش  راهچ  هب  طورشم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هر ) ) مالسا ياهقف 

یمن ادیپ  یبوجو  تروص  نیا  ریغ  رد  دـش و  دـهاوخ  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طورـش ، نیا  همه  ققحت  تروص  رد  هک 
: زا تسا  ترابع  طرش  راهچ  نیا  .دنک 

.رکنم فورعم و  هب  یهان ) رمآ و   ) ملع - 1

.بطاخم رد  یهن  رما و  ریثأت  لامتحا  - 2

.یصاع يوس  زا  هانگ  رارمتسا  رب  رارصا  - 3

.یهن رما و  رب  هدسفم  بترت  مدع  - 4

: میزادرپ یم  هناگراهچ  ياه  طرش  حیضوت  هب  کنیا 

71 ص :

هلأسم 13 ص 446 -  ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماما  - 1
(، یفجن مالکلا ( رهاوج  هزمح ،) نبا   ) هلیـسولا یّلح ،) همالع  ) مالـسالا عیارـش  ماـکحالا و  دـعاوق  یّلح ،) ققحم   ) عفاـنلا رـصتخم  - 2

 ... و هر ) ) ینیمخ ماما  هلیسولاریرحت  يراسناوخ ،) دمحادیس   ) كرادملا عماج 
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رکنم فورعم و  هب  یهان  رمآ و  ملع  لّوا .  طرش 

دراد هک  ار  هچ  نآ  دنک و  رما  نآ  هب  ار  وا  ات  تسا  فورعم »  » تسا هدومن  كرت  يو  بطاخم  ار  هچ  نآ  دـنادب  دـیاب  فورعم  هب  رمآ 
(1) .درادزاب نآ  زا  ار  وا  ات  تسا  رکنم » ( » دراد نآ  ماجنا  رب  يانب  ای   ) دهد یم  ماجنا 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هن ؟ ای  تسا  رکنم  هک  دناد  یمن  صاخ  يدروم  رد  ای  دسانش  یمن  ار  رکنم  فورعم و  هک  یـسک  رب  نیاربانب 
 : لاثم.تسین بجاو  وا  رب  رکنم 

نیا رد  مارح ، ای  تسا  لالح  ياه  یندیشون  زا  یندیشون ، نیا  هک  دیناد  یمن  امـش  دروخ و  یم  يا  هباشون  یـسلجم  رد  یـصخش  - 1
.درادن دوجو  رکنم  زا  یهن  يارب  يدروم  اج 

 ...( ردام و رهاوخ ، رسمه ،  ) تسوا مرحم  نز  نیا  ایآ  دیناد  یمن  امش  تسا و  هدنخ  یخوش و  تبحص و  لوغشم  ینز  اب  یصخش  - 2
.تسین رکنم  زا  یهن  يارب  ییاج  زین  اج  نیا  رد  تسین ، وا  مرحم  ای 

یب لیلد  هب  زامن  كرت  هک  دـناد  یمن  امـش  رـسمه  دـنناوخ و  یمن  زامن  اـه  مناـخ  یخرب  ناـیم  نیا  رد  دـیراد ، ناـمهم  يدادـعت  - 3
.رکذت هن  تسا  مزال  وج  سرپ و  هن  اج  نیا  رد  هنانز ، رذع  لیلد  هب  ای  تسا  زامن  هب  یهجوت 

: تسا هدومرف  هر ) ) ینیمخ ماما 

72 ص :

ص 446 ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 1
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.جحلا یف  هعاطتسالاک  بوجولا »  » طرش ملعلا  (1) و  «. رکنملا فورعملاب و  لهاجلا  یلع  بجی  الَف  »

، رکنم فورعم و  هب  ملع  تسین و  بجاو  وا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا ، لـهاج  رکنم  فورعم و  هـب  هـک  یـسک  ره  ینعی 
دوـبن اـب  هک  هنوـگ  ناـمه  و   ) .تسا جـح  بوـجو  طرـش  هـک  تعاطتـسا  دـننام  تـسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  بوـجو  طرش 

(. تسین بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رکنم ، فورعم و  هب  ملعدوبن  اب  تسین ، بجاو  جح  تعاطتسا ،

(2): هلأسم دنچ  نایب 

زا رفن  ود  رگا  نیاربانب  تسین ، یقرف  دـیلقت  ای  تسا و  ربتعم  داهتجا  بسحرب  هک  یقرط  اـی  عطق  نیب  رکنم ، فورعم و  نتخانـش  رد  - 1
بجاو يرگید  رب  دیامن ، كرت  ار  هعمج  زامن  اهنآ  زا  یکی  تسا و  هعمج  زامن  ینیع  بوجو  هب  لئاق  هک  دنیامن  دـیلقت  دـهتجم  کی 

شتآ اب  هک  ار  يروگنا  بآ  اهنآ  دهتجم  رگا  نینچ  مه  دنک و  رما  هعمج  زامن  هماقا  هب  ار  وا  هک  تسا 

73 ص :

ماکحا زا  یتمـسق  هب  ای  اهرکنم ) اه و  فورعم   ) ماکحا همه  هب  یـسک  تسا  نکمم  هک  دنراد  هجوت  مرتحم  هدنناوخ  هتبلا  .نامه  - . 1
دروم نآ  هک  دناد  یمن  تسا و  كاش  ای  لهاج  صاخ  يدروم  هب  تبـسن  اّما  تسا ، ملاع  مه  ماکحا  رثکا  هب  هک  نیا  ای  .دـشاب  لهاج 

ماـگنه هک  تسا  نیا  روـظنم  .دـنک  یمن  دراوـم  نیا  نیب  یقرف  لاـح  ره  هب  .تسین  اـی  دـشاب  بجاو  وا  زا  یهن  اـت  تسا  مارح  رکنم و 
زا يرایـسب  هب  تبـسن  تسا  نکمم  دـنچ  ره   . تسین مارح  رکنم و  ای  تسا  مارح  رکنم و  لـمع  نآ  هک  دـنادب  یلمع  اـب  ندـش  هجاوم 

.دشابن ای  دشاب  ملاع  رگید  دراوم 
ص 291-294 ج 2 ، مق ،) هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  ( ) هر ) ینیمخ ماما  هلیسولا  ریرحت  - 2
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.دیامن یهن  ار  وا  تسا  بجاو  يرگید  رب  دوش ، نآ  بکترم  نانآ  زا  یکی  دنادب و  مارح  هدمآ  شوج 

هچ نآ  دشاب و  وا  فلاخم  شدیلقت  ای  نآ و  كرات  ای  راک  نآ  لعاف  رظن  هک  دوش  هداد  لامتحا  دشاب و  فالتخا  دروم  هلأسم  رگا  - 2
هب ملع  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  مه  زیاج  هکلب  تسین  بجاو  وا  یهن  رما و  دـشاب ، زیاج  شدوخ  دزن  دـهد ، یم  ماـجنا  وا  هک  ار 

.دشاب هتشاد  بلطم  نیا 

زا ار  زامن  هک  نیا  لثم  .تسین  بجاو  وا ، لهج  ندرک  فرطرب  هن  و  شندرک ) یهن   ) راکنا هن  دشاب ، عوضوم  هب  لهاج  لعاف ، رگا  - 3
( تسا هدـننک  تسم  هک   ) دـناد یمن  ار  عوضوم  هک  نیا  باب  زا  ار  يا  هدـننک  تسم  عیام  اـی  دـیامن ، كرت  یـشومارف  اـی  تلفغ  يور 

بجاو دشاب ، هتـشادن  تیاضر  نآ  كرت  ای  لعف  هب  ًاقلطم  سدقم ) عراش   ) الوَم دشاب و  تیمها  اب  ياهزیچ  زا  بلطم  رگا  یلو  .دشونب 
.همرتحم سفن  لتق  دننام  دیامن  یهن  ار  وا  دراد و  اپرب  ار  نآ  تسا 

ماجنا هک  ار  هچ  نآ  ای  دشاب  بجاو  دیامن ، یم  دیلقت  وا  زا  هک  یـسک  يأر  ای  شدوخ  يأر  قبط  هدومن ، كرت  هک  ار  هچ  نآ  رگا  - 4
هک تسا  نآ  رهاظ  دشاب ، وا  يأر  فلاخم  وا  ریغ  يأر  دشاب و  مارح  دیامن ) یم  دیلقت  وا  زا  هک  یـسک  يأر  ای  وا  يأر  قبط   ) زین هداد 

.تسا مارح  دوش ، یم  يّرجت  نآ  اب  هک  يراک  ای  يّرجت  میشاب  لئاق  هک  نیا  رگم  تسین  بجاو  وا  راکنا 

74 ص :
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ریثات لامتحا  مّود .  طرش 

هراشا

یهن رما و  دشاب ، هتـشاد  یهن  رما و  ریثأت  مدع  هب  نانیمطا  ای  ملعرگا  نیاربانب  دـهدب ، ار  یهن  رما و  ریثأت  لامتحا  یهان ، رمآ و  هک  نیا 
.تسین بجاو 

: دنا هتفگ  طرش  نیا  حیضوت  رد 

رما و تسا  بجاو  دشاب ، هارمه  هظعوم  تساوخرد و  اب  هک  نیا  رگم  دراذـگ  یمن  ریثأت  وا  یهن  رما و  هک  دـنادب  یهان  رمآ و  رگا  - 1
.دهد ماجنا  هظعوم  تساوخرد و  هارمه  هب  ار  یهن 

مرتحم ياقآ  : » دیوگب رگا  اما  دراذگ  یمن  ریثات  نکن ».  نیهوت  : » دـیوگب دـنکیم ، تناها  يرگید  هب  هک  یـسک  هب  رگا  لاثم  ناونع  هب 
ار مود  ریبعت  دیاب  .دراذگ  یم  ریثات  دـینکن » يراک  نینچ  مهاوخ  یم  امـش  زا  دـنک ، یم  بارخ  ار  امـش  تیـصخش  نارگید  هب  نیهوت 

.دنک باختنا 

.تسا بجاو  یهن ) رما و  رد   ) رارکت داتفا ، دهاوخ  رثؤم  رارکت  اب  شیهن  رما و  هک  دهد  لامتحا  ای  دنادب  رگا  - 2

نانچ دنک ، یمن  يریثأت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  عقاو  رثؤم  یعمج  روضح  رد  شیهن  رما و  هک  دهد  لامتحا  ای  دنادب  رگا  - 3
بجاو هکلب  زیاج  عمج  روضح  رد  وا  یهن  رما و  تسا ) هدـیزرو  مادـقا  هانگ  نآ  هب  اراکـشآ  ینعی   ) دـشاب قسف  هب  رهاجتم  لعاف ، هچ 

لاکـشا لحم  دـشاب ، زیاج  مه  یتح  هکلب  بجاو ، عمج  روضح  رد  وا  یهن  رما و  هک  نیا  رد  دـشابن ، قسف  هب  رهاـجتم  رگا  یلو  تسا 
.تسا

75 ص :
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تـسا بجاو  دراذگ  یم  ریثأت  مارح ، نآ  زا  یهن  هک  دهدب  لامتحا  دراد و  ار  یمارح  باکترا  دصق  صخـش  نالف  هک  دنادب  رگا  - 4
.دنک یهن  ار  وا 

( نآ ندرب  نیب  زا  و   ) علَق رد  یلو  تسا  رثؤم  نآ ) ندـش  مک  و   ) تیـصعم لیلقت  رد  وا  یهن  رما و  هک  دـهد  لامتحا  اـی  دـنادب  رگا  - 5
.تسا بجاو  یهن  رما و  تسین ، رثؤم 

نیا رد  هک  تسا  نآ  رهاـظ  دـهدب ، ار  ریثأـت  مدـع  لاـمتحا  مـه  درک و  دـهاوخ  ریثأـت  وا  یهن  رما و  هـک  دـهدب  لاـمتحا  مـه  رگا  - 6
(1) .تسین بجاو  یهن  رما و  تروص ،

اه شسرپ 

؟ دنک یم  تلالد  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  بوجورب  لقع  هنوگچ  - 1

ینیع بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یتروـص  رد  .دـیهد  حیـضوت  دـینک و  ناـیب  ار  ییاـفک  ینیع و  بـجاو  ياـنعم  - 2
؟ دنک یم  یتوافت  هچ  ییافک  ای  مینادب و 

.دینزب لاثم  ود  کی  ره  يارب  هدومن و  نایب  ار  يدبعتو  یلصوت  بجاو  توافت  - 3

76 ص :

ص 448-450 ج 1 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  ترضح  هلیسولا  ریرحت  - 1
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مشش سرد 

تیصعم رارمتسا  مّوس .  طرش 

، دـنک یم  كرت  ار  هانگ  هک  دوش  مولعم  وا  لاح  زا  رگا  سپ  .دـشاب  هتـشاد  هاـنگ  رارمتـسا  رب  رارـصا  راـک  تیـصعم  صخـش  هک  نیا 
.دوش یم  طقاس  یهن  رما و  بوجو 

تروص نیا  رد.دشاب  رگید  راب  کی  دنچ  ره  دـش ، دـهاوخ  تیـصعم  بکترم  مه  زاب  لعاف  هک  تسا  نیا  رارمتـسا  زا  دارم  حیـضوت :
(1) .تسین یگشیمه  ماجنا  ماود و  رارمتسا  زا  دوصقم  و  تسا ، بجاو  رکنم  زا  یهن 

كرت هب  نیقی  عطق و  هناشن  نآ  زا  یهان  رمآ و  يارب  ددرگ و  رهاـظ  یـصاع ، يوس  زا  هاـنگو  تیـصعم  كرت  رب  يا  هناـشن  هچ  ناـنچ 
، یهان رمآ و  يارب  رگا  تسا  نینچ  مه  ددرگ و  یم  طقاس  ضرف  نیا  رد  یهن  رما و  بوجو  لاکـشا  نودـب  ددرگ ، لـصاح  تیـصعم 

(2) .دوش لصاح  هانگ  كرت  هب  نانیمطا 

77 ص :

ص 451 نامه ، - 1
.نامه - 2
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.یهن رما و  رد  هدسفم  مدع  مراهچ .  طرش 

یتروص رد   ) یلام ای  ییوربآ  ای  یناج  يررـض  بجوم  وا  یهن  رما و  هک  دـنک  ادـیپ  نظ  ای  ملِع  رکنم  زا  یهان  اـی  فورعم  هب  رمآ  رگا 
دوب و دهاوخن  بجاو  یهن  رما و  دوش ، یم  شناهارمه  ناتـسود و  شناگتـسباو و  زا  یکی  ای  وا  دوخ  رب  دشاب ) هجوت  انتعا و  لباق  هک 

نیا أشنم  هک  دـشاب  هتـشاد  مه  ار  ییوربآ ) ای  یلاـم  اـی  یناـج   ) ررـض ِسرت  فوخ و  رگا  تسا  نینچ  مه  هکلب  .دوش  یم  طـقاس  وا  زا 
صخـش و دوخ   ) دـش رکذ  هچ  نآ  هب  زین  نینمؤم  رگید  هک  تسا  نآ  رهاـظ  .دـشاب و  ـالقع  هجوت  دروـم  ِررـض )  ) ِلاـمتحا مه ، سرت 
رما و ددرگ ، یم  نینمؤم  هجوتم  يررـض  وا ، یهن  رما و  رطاـخ  هب  هک  دـهد  صیخـشت  رگا  ینعی   ) دـنوش یم  قـحلم  ناگتـسباو و )... 
ار نینمؤم  يوربآ  ناج و  ای  شیوربآ  اـی  شدوخ  يارب  یناـج  ررـض  سرت  فوخ و  هک  یـضرف  رد  هکلب  دوب ) دـهاوخن  بجاو  شیهن 

(1) .دوب دهاوخ  مارح  یهن  رما و  دشاب ، هتشاد 

: دومرف (ع ) اضر ماما 

یناـمز رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »(2) «. سفنلا یلع  هفیخ  نکی  مل  نکما و  اذا  نابجاو  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  «و 
«. دشابن ناج  رب  یسرت  دشاب و  هتشاد  ناکما  هک  تسا  بجاو 

78 ص :

ص 453 نامه ، - 1
ص 402 ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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: هک تسا  هدش  لقن  نینچ  يرگید  تیاور  رد  و 

(1) «. هباحصا یلع  هسفن و ال  یلع  فخی  مل  و  »... 

(2)  : هلأسم دنچ 

عوقو هب  هدـنیآ  نامز  رد  هک  يررـض  ای  دـیآ  دـیدپ  یهن  رما و  لابند  هب  نآلا  هک  يررـض  نیب  دـنک  یمن  یتوافت  ررـض ، دروم  رد  - 1
.ددنویپب

تسین بجاو  لذب  نیا  دشاب ، فوقوم  تورث  لام و  زا  یهجوت  لباق  رادقم  لذب  رب  يرکنم  ندرب  نیب  زا  ای  یبجاو  هماقا  هچ  نانچ  - 2
جرح رد  رگا  یلو  .ددرگ  عقاو  تّقـشم  جرح و  رد  یگدـنز  رظن  زا  هک  دـشابن  يا  هزادـنا  هب  هک  یتروص  رد  تسا  ییوکین  رما  نکیل 
لثم  ) دهد یم  مامتها  نآ  هب  سدقم  عراش  هک  دـشاب  يروما  زا  عوضوم  رگا  هتبلا  .دـشابن  زیاج  لذـب  نیا  هک  تسین  دـیعب  دوش ، عقاو 

.تسا بجاو  لام ، لذب  اج  نیا  رد  نمؤم ) ناج  ظفح 

یهن رما و  دـشاب ، روذـعم  راک  نیا  رد  ًالقع  ای  ًاعرـش  دـنک ، یم  كرت  ار  یبجاو  اـی  ددرگ  یم  یتیـصعم  بکترم  هک  یـسک  رگا  - 3
ناج ظفح  يارب  ار  یسجن  عیام  يدرف  ای  دریگ  یمن  هزور  رذع ، رطاخ  هب  هک  یصخش  لثم   ) تسین مه  زیاج  یتح  هکلب  تسین  بجاو 

(. درادن دوجو  یکاپ  عیام  بآ و  هک  ییاج  رد  دشون ، یم  یگنشت  فلت و  زا 

79 ص :

.دنیامرف هعجارم  هدشدای  عبانم  هب  دنناوت  یم  تایاور  رگید  هظحالم  يارب  هعلاطم  لها  .نامه  - 1
.دوش عوجر  ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  هب  - 2
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  . 5

هراشا

ینعم نیا  لامتحا  یتح  هچرگا  رت -  نییاپ  هبترم  هلیـسو  هب  بولطم  ندـش  لـصاح  اـب  هک  دراد  یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
(1) .تسین زیاج  رتالاب  هبترم  زا  هدافتسا  هبترم و  نآ  زا  يّدعت  دوش -  هداد 

ماگ هب  ماگ  ار  نآ  ییامیپب  ات  مان  هب  لحارم  نیا  ریگدای 

: زا دنترابع  بتارم  نیا 

یبلق راکنا  لوا - هبترم 

ینابز یهن  رما و  مود - هبترم 

( تردق لامعا  و   ) يدَی یهن  رما و  موس - هبترم 

.تسا هدش  دراو  دروم  نیا  رد  يددعتم  تایاور 

: دومرف (ع ) نینمؤملاریما

(2) «. ءایحالا نیب  تیم  وهف  هدی  هناسل و  هبلقب و  رکنملا  راکنا  كرت  نم  »

: دومرف (ع ) رقاب دمحم  ماما 

(3)  ...«. مکنادبَاب مهودهاجف  مهابج ...  اهب  اوّکص  مکتنِسلأب و  اوظَْفلا  مکبولقب َو  اورکنأف  »

80 ص :

ص 457 ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 1
ص 403 و 404 ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

.نامه - 3
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یبلق راکنا  لوا .  هبترم 

نیا اب  دـشاب و  رکنم  زا  وا  ینورد  یبلق و  راجزنا  رگ  ناـشن  هک  دزاـس  راکـشآ  دوخ  زا  ار  یلمع  هک  تسا  نآ  یبلق  راـکنا  زا  دوصقم 
(1) .تسا رکنم  كرت  فورعم و  ماجنا  ناهاوخ  هک  دهد  ناشن  لمع 

ای ندنادرگ  يور  هرهچ و  ندیـشک  مه  رد  رکنم ، اب  ندش  هجاوم  ماگنه  هب  مشچ  نتـسب  دـننام : تسا  یتاجرد  ياراد  دوخ  هبترم  نیا 
(2) .راک تیصعم  صخش  اب  دمآ  تفر و  كرت 

ینابز یهن  رما و  .مود  هبترم 

، ددرگ یمن  لصاح  لوا  هبترم  اب  رکنم ) كرت  فورعم و  هماـقا  ینعی   ) دوصقم هک  دـنادب  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  هچ  ناـنچ 
(. ریثأت لامتحا  تروص  رد   ) دنک هدافتسا  ینابز  یهن  رما و  ینعی  مود  هبترم  زا  هک  تسا  بجاو 

(3)  : هلأسم دنچ 

هنوگ نیمه  هب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دوش  یم  لصاح  مرن  نخـس  داشرا و  ظعو و  اب  بولطم  هک  دـهد  لامتحا  یهاـن  رمآ و  رگا  - 1
.تسین زیاج  نآ  زا  يّدعت  دیامن و  مادقا 

بجاو هکلب  زیاج  دشاب  فقوتم  تفلاخم ، زا  بطاخم  ندـناسرت  دـیدهت و  نخـس و  رد  یتشرد  رب  فورعم  هماقا  رکنم و  عفر  رگا  - 2
تسا

81 ص :

ص 457-458 ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 1
.نامه - 2

ص 458-459 نامه ، - 3
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! دنروایبرد ار  تردپ  مهد  یم  مراد و  ار  تمـس  تسپ و  نالف  نم  دیوگب  غورد  هب  هک  نیا  زا  ًالثم   ) .دنک بانتجادـیاب  غورد  زا  اهتنم 
( .دنک زیهرپ  دیاب 

نامه هب  هک  تسا  بجاو  دـشاب ، لوا  هبترم  تاـجرد  زا  یخرب  زا  رتمک  تناـها » ّتیذا و   » تهج زا  راـتفگ  بتارم  زا  یـضعب  رگا  - 3
زاب و يا  هرهچ  مرن و  يراتفگ  اـب  ییاـمنهار  زردـنا و  دـنپ و  هک  دـش  ضرف  رگا  نیارباـنب  .ددرگ  مدـقم  لوا  هبترم  رب  دوش و  ءاـفتکا 

مرن راتفگ  زا  يّدـعت  تسا ، رتمک  ینادرگ  يور  يریگ و  هرانک  زا  نآ  رازآ  تسه و  نآ  ریثأت  لامتحا  ای  دوش  یم  عقاو  رثؤم  طـسبنم 
.تسین زیاج  ضارعا ) دمآ و  تفر و  كرت   ) لوا هبترم  هب 

يارب ار  سوبع  هتفرگ و  هرهچ  اب  دروخرب  صاخـشا ، یخرب  دـننک ، یم  قرف  وا  بطاخم  هچ  یهان و  رمآ و  هچ  صاخـشا  لاـح  ره  هب 
هچ هک  نیا  صاخـشا و  بتارم و  هظحالم  رکنم ، زا  نیهان  فورعم و  هب  نیرمآ  دـیاب  نیاربانب  .دـنناد  یم  ینابز  رکذـت  زا  رتدـب  دوخ 

هلحرم دعب ، بتارم  هب  تسا  رت  ناسآ  هک  یبتارم  نآ  زا  دنیامنب و  ار  دشاب  هتشاد  يرتمک  یفنم  رثا  تبثم و  رثا  تسا  نکمم  يا  هبترم 
.دننک تکرح  هلحرم ، هب 

يدَی یهن  رما و  موس .  هبترم 

هدافتـسا موس  هبترم  زا  تسا  بجاو  دوش ، یمن  لصاح  نیـشیپ  هبترم  ود  اب  بولطم  هک  دنک  ادـیپ  نانیمطا  ای  دـنادب  یهان  ای  رمآ  رگا 
.دَیلِاب ِیهن  رما و  ینعی  دنک ،

82 ص :
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؟ تسیچ دَیلِاب » یهن  رما و   » يانعم

: تسا هدش  هتفگ  نآ  يارب  ینعم  ود 

: تسا هدومرف  نینچ  یسوط  ققحم  هفئاطلا ، خیش  ندرک : لمع  - 1

رکنم زا  دهد و  ماجنا  ار  فورعم  شدوخ  ناسنا ، هک  تسا  نیا  هب  دَی "  " اب اّما  تسا ، ناِسل " دَی و   " اب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »
دننام  ) هتـسیاش راتفر  راتفگ و  اب  ناسنا  دنهد .) رارق  دوخ  يوگلا  ار  وا  و   ) (1) «. دننک یّسأت  وا  هب  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دزرو  بانتجا 
.دننک راختفا  وا  هب  نارگید  ات  دراذگ  اج  هب  یکین  مان  دناوت  یم  ...و ) دراد  رواب  هچ  نآ  هب  لمع   – اخسو دوج  - ششخب يدرمناوج -

دنربن ییوکن  هب  شمان  هک  تسا  نآ  هدرم  زگره  دریمن  مانوکن  درم  ایدعس 

اب دـشن ، عقاو  رثؤم  تخادرپ و  یهن  رما و  هب  نابز  اب  رگا  هک  تسا  نیا  دَـیلِاب » راـکنا   » روهـشم فورعم و  ياـنعم  تردـق : لاـمعا  - 2
.دریگب ار  فورعم  كرت  رکنم و  يولج  تردق ، لامِعا 

: دنا هدومرف  دیلاب » راکنا   » حیضوت رد  هر ) ) ینیمخ ماما 

(2) «. رسیَالاف رسیالل  ًایعارم  هردقلا  لامِعا  یه  «َو 

«. دیامنب ار  نآ  رت  هداس  رت و  ناسآ  تاعارم  دیاب  هک  یلاح  رد  تردق ، ندربراک  هب  زا  تسا  ترابع  دَی ) اب  راکنا   ) موس هبترم  »

83 ص :

ص 299 هیاهنلا ، - 1
ص 460 ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 2
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: دنا هداد  هجوت  زین  ینعم  نیمه  هب  دعب  رطس  دنچ  یسوط ، خیش  موحرم 

(1) «. کلذ یلع  ساّنلا  َلِمحَی  نَاب  دیلاب  فورعملاب  رمالا  ُنوکی  دق  «و 

«. دیامن رکنم ) كرت  و   ) فورعم ماجنا  رب  راداو  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  دَی  اب  فورعم  هب  رما  یهاگ  »

.دور شیپ  يرتدیدش  تاجرد  هب  دـنک و  عورـش  دراد ، يرتمک  روظحم  هک  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  یتاجرد  ياراد  زین  هبترم  نیا  دوخ 
 : ًالثم

.دهد ماجنا  ار  نآ  دناوتن  صخش  ات  دوش  لئاح  نآ  لعاف  رَکنُم و  نیب  - 1

.ددرگ عنام  رکنم  ماجنا  زا  دریگب و  ار  وا  تسد  - 2

 ...(. هلاّتق و تلآ  ای  بارش  هشیش  ای  برطم  یقیسوم  راون  ًالثم   ) دریگب وا  زا  ار  رکنم  لعف  رازبا  تلآ و  - 3

.دربب نیب  زا  ای  دیامن  بارخ  ای  دنک ، باترپ  ار  رکنم  رازبا  هلیسو و  - 4

دشاب و يرتمک  بیـسآ  ات  دوش  عورـش  دیاب  نآ  نیرتمک  زا  دراد و  یتاجرد  برَـض  دوخ  هک  دهد  رارق  برَـض  دروم  ار  بطاخم  - 5
.ددرگ نیمأت  یهن  رما و  فده 

مهم هتکن 

یمالـسا و تموکح  هدهع  هب  ار  نآ  دیاب  ًامتح  دـشاب ، حرَج  برَـض و  هب  فوقوم  رکنم  ِندرب  نیب  زا  فورعم و  هماقا  هک  يدراوم  رد 
تلاخد روما  لیبق  نیا  رد  هک  تسا  یمالسا  تموکح  هفیظو  و  تشاذگ ، عرش  مکاح  ای 

84 ص :

ص 300 هیاهنلا ، - 1
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(1) .دیامن دروخرب  ءاشحف  داسف و  ناگدنهد  هعاشا  اب  تبالص  تیعطاق و  اب  حیحص و  وحن  هب  دنک و 

: دنا هدومرف  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر 

هب رگید  نآ  دـشکب ، دروخرب  هب  راک  رگا  اّما  تسا  ناسل  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  هّماـع  فیلکت  یمالـسا  هعماـج  رد  »
(2) «. تسا نیلوؤسم  هدهع 

ظفح هک  نآ  ای   ) ناملـسم ناج  ظـفح  ًـالثم  دراد ، يا  هداـعلا  قوف  تیمها  عراـش  رظن  زا  هک  تسا  يرما  رکنم ، هک  یتروص  رد  يرآ 
یم مه  امش  تسا و  هدش  زیوالگ  وا  اب  لتق  دصق  هب  یـسک  رگا  لاح  تسا ، مهم  رایـسب  دشابن ) ناملـسم  هچرگا  ، دشاب مرتحم  شناج 

مادقا تسا  بجاو  دیوشب ، شراک  نیا  زا  عنام  حرج  برض و  يرادقم  اب  دیناوت 

.دینامن سیلپ  يورین  مادقا  ندیسر و  رظتنم  دینک و 

« مارح همدقم   » زا یهن  . 6

هراشا

؟ تسا بجاو  مارح  زا  یهن  دننامه  مارح  همدقم  زا  یهن  ایآ 

: تسا مسق  ود  رب  مارح  همدقم 

85 ص :

(، دـیفم خیـش   ) هعنقملا : » هب .تسا  مکاح  اـی  ماـما  نذا  هب  فوقوم  هک  دـنا  هدومرف  لـتق  حرج و  هلأـسم  رد  هر ) ) ماـظع ءاـهقف  همه  - 1
(، سیردا نبا   ) رئارـسلا یّلح ،) همـالع   ) ماـکحالا دـعاوق  یـسوط ،) خیـش   ) هیاـهنلا یّلح ،) ققحم   ) عفاـنلا رـصتخم  رالـس ،)  ) مسارملا

فورعم و هب  رما  باب  ج 1 » هلیسولا ، ریرحت  ج 5 و  كرادملا ، عماج  ج 1 ، مالکلا ، رهاوج  هرخالاب : و ...  جاّرب ) نبا  یضاق   ) بذهملا
.دوش هعجارم  قوف  ياه  باتک  رکنم  زا  یهن 

23/4/1371 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2
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(. دسر یم  مارح  باکترا  هب  تبون  نآ ، ماجنا  اب  ینعی   ) (1) تسا مارح  هب  لِصوم  ای  فلا -

.تسین مارح  هب  لِصوم  ای  ب -

: دراد دوجو  رکنم  نیا  ماجنا  ات  یتامدقم  دشونب ، مارح  یندیشون  دهاوخ  یم  هک  یصخش  لاثم :

.نآ دیرخ  يارب  ندش  هدامآ  - 1

.شورف لحم  تمس  هب  نتفر  ندرک و  تکرح  - 2

.شورف لحم  هب  ندیسر  - 3

.نآ دیرخ  - 4

.ندیشون يارب  يزاس  هدامآ  - 5

ای دـشاب  هتـشادن  ار  روکذـم  یندیـشون  ای  دـشاب  لـیطعت  شورف  لـحم  اـسب  هچ  اریز  تسین ، مارح  هب  لِـصوم  مراـهچ ، اـت  لوا  همدـقم 
.دوش یم  ندیشون  هدامآ  نوچ  تسا ، مارح  هب  لِصوم  مجنپ  همدقم  یلو  درادن  ار  ندیشون  يانب  اّما  هدیرخ  ار  یندیشون 

همدقم زا  یهن  انبَم ، نیا  قبط  رب  .دنا  هتـسناد  مارح  دشابنای ) دشاب  لصوم  هچ   ) قلطم روط  هب  ار  مارح  همدقم  باکترا  ءاهقف ، زا  یخرب 
.دوب دهاوخ  بجاو  دشابن ) ای  دشاب  لصوم   ) یّلک روط  هب  مارح 

زا یهن  دوب و  دهاوخ  بجاو  لِصوم  همدقم  زا  یهن  طقف  رظن  نیا  قباطم  دنا ، هتـسناد  مارح  ار  لِصوم  همدقم  طقف  ءاهقف  زا  یخرب  اّما 
مادقا  ] يّرجت هک  یناسک  رظن  قبط  هتبلا  .تسین  بجاو  لِصومریغ ، همدقم 

86 ص :

.دنا هدرک  ریبعت  زین  همات  تلع  ریخا  ءزج  هب  لصوم ، همدقم  زا  یخرب  - 1
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زین دنناد  یم  مارح  ار  هانگ ] تامدـقم  رب  وا  مادـقا  ای  تسا  هدوبن  هانگ  دوش  یم  مولعم  دـعب  یلو  دـناد  یم  هانگ  ار  هچ  نآ  رب  صخش 
.بجاو نآ  زا  یهن  دشاب و  یم  مارح  مارح ، تامدقم 

: دنا هدومرف  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح 

وا همدقم ، نیا  هک  دوش  مولعم  هچ  نانچ  دوش ، بکترم  ار  مارح  هک  دصق  نیا  هب  دنک  عورـش  ار  یمارح  لعف  تامدقم  یـصخش  رگا  »
هلـصوم همدـقم  هک  دوش  مولعم  رگا  یلو  دوب  دـهاوخ  بجاو   (1) مارح زا  وا  یهن  تسا ) هلِـصوم  همدـقم  و   ) دـناسر یم  مارح  هـب  ار 

(2) «. يرجت تمرح  ای  تامدقم  تمرح  هب  لوق  رب  انب  رگم  تسین ، بجاو  مه  مارح  زا  یهن  تسین ،

اه شسرپ 

؟  تسین بجاو  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دسانش ، یمن  ار  اهرکنمو  اه  فورعم  هک  یسک  رب  ارچ  - 1

؟ تسا هدش  هتسناد  تیصعم  رارمتسا  بوجو ، طیارشزا  یکی  ارچ  - 2

.دیهد حیضوت  لاثم  رکذاب  ار  فورعم  هب  رما  بتارم  - 3

: رتشیب هعلاطم  يارب 

: دومرف (ع ) نینمؤملاریما

87 ص :

همدقم دوخ  میداد ، ام  هک  یحیضوت  قبط  دنا و  هتسناد  بجاو  ار  مارح  زا  یهن  ماما ، ترضح  هک  دراد  هجوت  مرتحم  هدنناوخ  هتبلا  - 1
.تسا بجاو  مه  نآ  زا  یهن  تسا و  مارح  مه  هلصوم 
هلأسم 15. ص 446 -  ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - 2
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« ءایحالا نیب  تیم  وهف  هدی  هناسل و  هبلقب و  رکنملا  راکنا  كرت  نم  »

؟ دوش یم  هدرمش  ناگدرم  دننام  دنکیم  كرت  ار  رکنمزا  یهن  هک  یسک  ارچ 

88 ص :
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« رکنم و «  فورعم »  تخانش «  ياههار  مراهچ : لصف 

هراشا
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متفه سرد 

دمآرد

هراشا

هب مدرم  نیب  رد  هک  يزیچ  ره  هک  نیا  ای  دراد  دوجو  اهرکنم  اـه و  فورعم  تخانـش  يارب  یهار  اـیآ  هک  تسا  نیا  اهـشسرپ  زا  یکی 
.میریذپب دیاب  ار  دوش  یم  هتخانش  رکنم ))  )) مان اب  ای  دراد و  جاور  فورعم ))  )) ناونع

تخانش يارب  ار  ییاههار  انیقی  تسا ، اهناسنا  يراگتسر  تداعـس و  ناهاوخ  لاعتم  راگدرورپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  مییوگ  یم  خساپ  رد 
ینعی  ) وا یتخبشوخ  عناوم  تخانش  يارب  ار  ییاههار  زین  تسا و  هداد  رارق  اه ) فورعم  اهشزرا و  ینعی   ) تداعـس رد  هدنزاس  لماوع 

ربمایپ و یحو و  هار  زا  یخرب  و  لقع ) ترطف و  ینعی   ) درذـگ یم  ناسنا  نورد  زا  اـههار  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدومن  نییعت  تارکنم )
: تخانش ار  رکنم »  » و فورعم »  » قیرط هس  زا  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  نید )  ) تسا هدش  هدناسانش  وا  هب  ماما 

نید لقع 3. ترطف 2 . . 1

: میزادرپ یم  کی  ره  رصتخم  نایب  هب  نونکا 

92 ص :
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ترطف . 1

هراشا

.دـشاب یم  رفنتم  اـه  یتشز  اـه و  یتسَپ  زا  هدوب و  تـالامکواه  ییاـبیز  ياـیوج  تاـیونعم ، بلاـط  ًاـتاذ  اـه  ناـسنا  تقلخ  تشرس و 
دراد و ترفن  نآ  زا  ار  هچ  نآ  و  يرطف » فورعم   » دـناد یم  ییابیز  لاـمک و  بوخ و  یناـسنا ، میلـس  ترطف  هک  ار  هچ  نآ  نیارباـنب 

.میناوخ یم  يرطف » رکنم   » تسا نازیرگ 

تنـس طیحم و  ریثأت  رابغ  درگ و  زا  نآ  يزاس  كاپ  یهلا و  ترطف  نیمه  ندرکرادـیب  یهلا ، ناربمایپ  تثعب  فادـها  زا  یکی  ًالوصا 
.تسا تسردان  ياه 

رد هتفهن  داعبا  زا  یکی  اریز  تسا ، هدـش  يزیر  یپ  نآ ، اـب  گـنهامه  نوگ و  مه  قباـطم و  ترطف ، نیمه  ساـسا  رب  زین  یهلا  ناـیدا 
تاـیآ نآرق ، رد  .دـشاب  یم  يرطف  رما  کـی  زین  نید  هب  زاـین  و  یهاوخ » نید   » .تسا یهاوخادـخ  ییوجادـخ و  یناـسنا ، ره  ترطف 

: هلمج نآ  زا  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  يددعتم 

(1) «. ...اهیلع َساّنلا  رَطَف  یتلا  هللا  َهرِطف  ًافینَح ، نیّدِلل  کَهجَو  ِمقاَف  »

ناسنا دنوادخ  هک  تسا  یترطف  یهلا ) نیئآ  نید و  هب  ندروآ  يور   ) نیا روایب ، يور  راد ) هشیر  رادـیاپ و  ای   ) صلاخ نیئآ  يوس  هب  »
( ...«. تسا هداهن  نانآ  تشرس  رد  ار  هتساوخ  نیا  و   ) تسا هدیرفآ  نآ  ساسا  رب  ار  اه 

92 ص :

30 مور ، - 1
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 : مدرک لاؤس  دنوادخ  مالک  نیا  هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هرارز 

«. دیحوتلا یلع  ًاعیمج  مُهرَطَف  : » دومرف ماما  اهیلع .» سانلا  رَطَف  یتلا  هللا  هرطف  »

: دنیامرف یم  ثیدح  نیا  حیضوت  رد  هر ) ) ینیمخ ماما 

زا نیا  یلو  دندومرف ، ریـسفت  دیحوت  هب  ار  ترطف  رگید ، ثیداحا  زا  یـضعب  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رد  هچرگ  هک  تسناد  دـیاب  و  ... 
هدش و تفرعم  هب  ریسفت  هرارز  هنسح  رد  هدش و  مالسا  هب  ریسفت  ترطف ]  ] نانس نب  هللادبع  هحیحـص  رد  و  تسا ...  قادصم  نایب  لیبق 
هک دـش  مولعم  هلمج  نیا  زا  سپ  ...هدـش ، رکذ  سّجمت  رّـصنت و  دّوـهت و  لـباقم  رد  هرطِفلا » یلع  ٍدوـلوم  ُّلُـک  : » فورعم ثیدـح  رد 
رب ار  ناگدـنب  هدومرف  روطفم  هنأش -  یلاعت  قح -  هک  تسا  يروما  زا  هّقح  فراعم  عیمج  هکلب  درادـن  دـیحوت  هب  صاـصتخا  ترطف 

(1) .نآ

روهظ و دـیاین ، شیپ  نانآ  يارب  یعناوم  رگا  هک  دراد  دوجو  اه  ناسنا  تشرـس  رد  یهلا  یقیقح  فراعم  هیامریمخ  رگید ، ترابع  هب 
، دشوجب اه  ناسنا  نورد  زا  بآ  نیا  رگا  تسا  هتفگ  هدرک و  هیبشت  بآ  هب  ار  يرطف  روما  زین  يولوم  .دنوش  یم  افوکش  هتفای و  زورب 

رظتنم رگا  اّما  دوب  دهاوخ  دنمدوس  دیفم و 

: دنمدوس نادنچ  هن  تسا و  راگدنام  هن  دزیر ، ورف  نادوان  زا  بآ  هک  میشاب 

93 ص :

ص 180 مهدراهچ ، پاچ  ثیدح ، لهچ   ، ینیمخ ماما  - 1
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تسا یتیراع  نادوان  ردنا  بآ 

تسا یترطف  ایرد  ربا و  ردنا  بآ 

ترطف تایح  بآ  اب  ار  دوخ  يریوک  نیمزرـس  یناوتب  ات  هدومن  افوکـش  ار  دوخ  ترطف  نورد و  نیا  نک  یعـس  تسا  نینچ  هک  لاـح 
: يزاس دابآ  زبسرس و 

راکب دوبن  دنک ، شراب  نادوان  رابب  ناراب  وش ، ربا  وش ، نامسآ 

دـنا و هدرک  ظفح  ار  نآ  هتـشاد و  ساپ  ار  دوخ  يرطف  تمالـس  هک  تسا  يدارفا  هرابرد  دـیدرگ  ناـیب  هچ  نآ  هک  تسا  نشور  هتبلا 
هب ار  نآ  هکلب  دـنریذپ  یمن  اهنت  هن  ار  لئاسم  نیا  دـنا ، هدوب  رو  هطوغ  تلاـهج  تلاذر و  تیاـنج و  رد  رمع  کـی  هک  یناـسک  هنرگ 

.دنریگ یم  رخسمت  ءازهتسا و 

اه هتکن 

همیرک هیآ  رد  اذل  .تسا  ناگمه  لوبق  دروم  يرطف  روما  ینعی  تسا  اه  ناسنا  یمومع » شریذـپ   » يرطف رما  رایعم  صخاش و  فلا - 
«. اهیلع َسانلا  َرَطف  : » دومرف

حیضوت

، شمارآ هب  زاـین  شیاـین ، نید و  هب  زاـین  ًـالثم  .درادـن  يریثأـت  و ...  داژن ، تیموـق و  بهذـم ، ناـکم ، ناـمز ، يرطف ؛ مکح  رما و  رد 
ره رد  هدـنیآ ،) لاـح و  اـت  هتـشذگ  زا   ) اـه ناـمز  هـمه  رد  ...و  يراگدـنام  یگنادواـج و  يوزرآ  تداعـس ، یتحبــشوخ و  يوزرآ 

.دراد دوجو  ینابز ) شیوگ و  ره  اب   ) يداژن موق و  ره  رد  و  بونج ) ات  لامش  زا  برغ و  ات  قرش  زا   ) ینیمزرس
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تـسد هب  یگنوگچ  تیفیک و  اّما  دـنک ، عابـشا  ار  دوخ  هک  تسا  ییاـهزیچ  اـه و  ییاـبیز  تـالامک و  ناـهاوخ  ناـسنا ، ترطف  ب -
عرـش اب  نآ  رتشیب  لقع و  اب  يرادقم  اهزرم ، ّدح و  نیا  نییعت  و  دناد ، یمن  ًابلاغ  ار  نآ  دودح  ّدـح و  فدـه و  هب  ندیـسر  ندروآ و 

.تسا

رظن رد  ضرف ، هب  رگا  لاح  .درادن  يراگزاسان  یفانت و  یناسنا  میلس  ترطف  اب  هاگ  چیه  یمالـسا  لیـصا  فراعم  ینید و  قیاقح  ج -
هب طوـبرم  لـئاسم  رد  هژیو  هب  تسا ، مدـقم  رگید  زیچ  ره  رب  نید  مّلـسم  مکح  دـیآ ، رظن  هـب  یمحازت  یفاـنت و  يدروـم  رد  ییادـتبا 

(1) یفیقوت هک  اه  تدابع 

.دنک غالبا  ام  هب  ار  يروتسد  سدقم ، عراش  نآ  فیک  مک و  رد  دیاب  دشاب و  یم 

لقع . 2

هراشا

صخاش ناونع  هب  زین  مهد  سرد  رد  میرب و  یم  ماـن  اـه  رکنم  اـه و  فورعم  تخانـش  ياـههار  زا  یکی  ناونع  هب  لـقع  زا  اـجنیا  رد 
هک ییاه  تمعن  نیرتاهب  نارگ  زا  .تسا  هدش  هاگن  نآ  هب  ثیح  ود  زا  دروم  ود  ره  رد  درک  میهاوخ  دای  نآ  زا  لطاب  زا  قح  تخانش 

، یگدنز غارچ  اهب ، نارگ  رهوگ  نیا  لقع ، نداهن  هعیدو  هب  تسا ، هتشاد  ینازرا  اه  ناسنا  رب  لاعتم  دنوادخ 

یم ناسنا  رد  ینادواج  يراگتسر  تاجن و  ببـس  تقیقح ، هب  ندیـسر  هار  تفرعم و  تخانـشرازبا و  تداعـسو ، یتخبـشوخ  هلیـسو 
.دشاب

: دسرپ یم  (ع ) قداص ماما  زا  یصخش 

95 ص :
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 ... و میناوخب ؟ هنوگچ  میناوخب ؟
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(1) «. ...نانَجلا ِِهب  َبُِستکا  ُنامحّرلا َو  هب  ِدبُع  ام  (: » (ع لاق لقعلا ؟ ام 

 ...«. دیآ یم  تسد  هب  تشهب  دوش و  یم  شتسرپ  دنوادخ  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  يزیچ  : » دومرف تسیچ ؟ لقع 

: تسا نورد  ربمایپ  ناگدنب و  رب  دنوادخ  تجح  لقع ،

(: (ع رفعج نب  یسوم  نسحلاوبا  یل  لاق  لاق : مَکَحلا  نب  ماشِه  نع 

(2) «. لوقُعلاف ُهنطابلا  اّما  ُءایبنالا َو  ُلُسُّرلاف و  هرهاظلا  اّماف  ًهنِطاب ، ًهَّجُح  ًهرهاظ و  ًهَّجُح  نیَتَّجُح : ساّنلا  یَلَع  ِهِّلل  ّنا  »... 

: دندومرف نم  هب  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  دیوگ : یم  مکح  نب  ماشه 

هک یتجح  اّما  ینورد ،) و   ) ناهنپ نطاب و  یتجح  و  ینوریب ) و   ) راکـشآ رهاظ و  یتجح  دراد ؛ مدرم  رب  تّجح  ود  دنوادخ  ماشه  يا  »
«. تسا لوقع  نامه  تسا ، نطاب  رد  هک  یتجح  دنتسه و  ناربمایپ  نامه  تسا  راکشآ 

كرد و ییاناوت  تردـق و  ناسنا ، لقع  هک  نیا  تسا  مّلـسم  هچ  نآ  لالـض  زا  مناـما  ما  هللا  هجح  لـالجلاوذ  لوسر  ملقع  نم  تفگ 
ینعی دراد ، دوـجو  يا  هیلقع  تالقتـسم  تسا ، روهـشم  هک  هنوـگ  نآ  مـک ، تـسد  دراد و  ار  يرایـسب  ياـه  يدـبو  اـه  یبوـخ  زیمت 

.دراد یم  هضرع  نآ )، تامدقم  رد  یعرش  مکح  مامضنا  نودب  و   ) لقتسم روط  هب  لقع  هک  یماکحا 

96 ص :
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میـشاب دقتعم  هک  نیا  ای  تسا ، دب  بوخ و  دسافم و  حلاصم و  كاردا  نامه  وا  مکح  درادن و  یمکح  لقع  هک  میـشاب  دـقتعم  هاوخ 
( روما نآ  حبق  نسح و  رب  مکح  ای   ) صیخـشت كرد و  تردق  يروما  رد  لقع  لاح  ره  هب  .دنکیم  روما  یخرب  نسحو  حـبق  هب  مکح 

.تسا دنسپان  حیبق و  متس  بوخ و  تلادع  هک : نیا  دننام  دراد  ار 

تناما ، شـشوک شالت و  تیثیح ، تفارـش و  زا  عافد  نامولظمو ، ناگداتفا  هب  کمک  دـننام ؛ يروما  نیقی  روط  هب  یناسنا  میلـس  لقع 
درمـش و یم  فورعم ) و   ) بوـخ ییاـهراک  ار  نارگید و ...  هـب  تبـسن  یناـبرهم  هدـنهد ، تـمعن  زا  يرازگ  ساپـس  رکـش و  يراد ،
دـب و ار  غورد و ...  تنایخ ، يداوس ، یب  لـهج و  يراـکیب ، یلبنت و  تنوشخ ، يدـنت و  نارگید ، قوقح  هب  زواـجت  دـننام  ییاـهراک 
هب ناسنا  هک  درادن  انعم  و  دشاب ، مدرم  رب  ادخ  زا  یتجح  هک  درادن  انعم  دشابن ، دـش  هتفگ  هک  ّدـح  نیا  رد  لقع  رگا  .دـناد  یم  رکنم 

.دریگ رارق  تساوخزاب  هذخاؤم و  دروم  لقع ، دوجو  هطساو 

رکنم فورعم و  تیبسن 

شسرپ نیا  دراد  ناکما  دهد ، یم  صیخـشت  لامجا  یلک و  روط  هب  ار  رکنم ) فورعم و   ) دب بوخ و  یناسنا ، ره  لقع  هک  دش  هتفگ 
اریز .تساه  ناکم  اه و  نامز  صاخشا ، هب  تبـسن  رکنم )  فورعمو و  اه (  شزرا  ّتیبسن  نخـس ، نیا  يانعم  هک  دیآ  دیدپ  نهذ  رد 

، رگید ینامز  ای  ییاج  رد  رگید  یخرب  دزن  زیچ  نامه  اّما  دـنناد ، یم  فورعم »  » و بوخ »  » ار يزیچ  ینامز ، ای  ییاـج  رد  دارفا  یخرب 
یضعب هب  تبسن  و  فورعم »  » یخرب هب  تبسن  زیچ  کی  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  دوش و  یم  هدرمش  دب »  » و رکنم » »
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تسا و دـب »  » رگید یمدرم  دزن  رد  مزال و  تسا و  بوخ »  » یمدرم دزن  يزیزع ، يازع  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ  لاـثم : دـشاب ، رکنم » »
 ... اه و ترشاعم  طباور و  رد  رسپ  رتخد و  يدازآ  دننام : رکنم و 

خساپ

رد تسا » حیبق  ملظ  : » دیوگ یم  هک  یتقو  ینعی  دنرادن ، فالتخا  رگیدکی  اب  دوخ  ماکحا  تایلک  رد  هاگ  چـیه  اه  ناسنا  لقع  ًالوا - 
هشیر یلقع ، ماکحا  لیبق  نیا  لدَع ، نسُح  تسا  روط  نیمه  تسا و  رکنم » دب و   » همه دزن  ملظ  درادن ، یفالتخا  سک  چیه  هیضق  نیا 

فادـها دـصاقم و  هب  دـنهاوخ  یم  یناهج  نادـنمتردق  یللملا و  نیب  ناراکتیانج  یتقو  یتح  دراد ، اه  ناسنا  ترطف  ناج و  قمع  رد 
ملظ و ندرک  فرطرب   » و رـشب »! قوقح  زا  تیامح   » ناونع هب  دـنهد و  یم  یناسنا  گنر  بآ و  نآ  هب  دـنیآ ، لیان  دوخ  يرـشب  دـض 

.دنوش یم  نادیم  دراو  متس »

هب تبـسن  دوخ  يارب  يا  هعماج  ره  هک  تسا  يدادرارق  يروما  ای  اهنآ  زا  يا  هراپ  دـیآ ؛ یم  رظن  هب  فـالتخا  هک  يدراوم  رد  ًاـیناث - 
رد هک  نیا   ) دـننک یم  عضو  ار  رگید  ییاـهزیچ  رگید ، هعماـج  مدرم و  دـنک و  یم  عضو  ار  یموـسر  بادآ و  روـما  زا  هلـسلس  کـی 

نیا دنبیاپ  ار  شیوخ  هعماج  نآ  هاگ  نآ  تسا ) لیبق  نیا  زا  دیفس ، ای  دیشوپ  هایس  سابل  دیاب  يرادازع  مسارم  رد  ای  یـسورع ، مسارم 
فورعم اه  نیا  تقیقح  رد  تسا ، هدرک  يدب  راک  دنیوگ  یم  دومنن ، تیاعر  ار  نآ  یسک  رگا  هک  دنیامن  یم  اه  تنـس  اهدادرارق و 

رد درادن و  لاکـشا  نآ  هب  يدنبیاپ  دـشاب ، هدرکن  یهن  نآ  زا  عرـش  نید و  رگا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  یلقع ، هن  دنتـسه  یفرُع  رکنم  و 
.تسا مزال  نآ  تیاعر  يدراوم 
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دننام تسا ، هدش  یهن  نآ  زا  نید  رد  دنناد و  یم  دنب  ياپ  نآ  هب  ار  دوخ  هتشادنپ و  بوخ  ار  يراک  مدرم  زا  یخرب  هک  اج  نآرد  اّما 
: انالوم لوق  هب  .لقع  هن  دراد ، ناسنا  تلاهج  رد  هشیر  روما  هنوگ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  واگ و ...  هب  مارتحا  كرش ، یتسرپ و  تب 

يرخ زا  يدرک  هدجس  يواگ  شیپ 

يرحاس رحس  دیص  تلقع  تشگ 

دوجو رظن  قافتا  نآ  ندوب  رکنم  دب و  ملظ و  حبق  رد  ًالثم  دیآ ، یم  دیدپ  فالتخا  نآ ، قادـصم  نییعت  قیبطت و  رد  هابتـشا  زا  یهاگ 
ای دشاب  دب  ات  دوش  یم  بوسحم  وا  هب  ملظ  تسا ، هدش  ...و  تقرس  ای  لتق  بکترم  هک  یـسک  مادعا  ای  ندز  ایآ  هک  نیا  رد  یلو  دراد 

هچرگا .دشاب  فلتخم  اهرظن  تسا  نکمم  اجنیا  رد  هن ؟ ای  تسا  لاکشا  زا  یلاخ  ملظ  نیا  ایآ  دشاب ، مه  ملظ  وا  هب  تبـسن  رگا  ای  هن ؟
ملظ وا  ندز  ای  راکتیانج  کی  مادـعا  هک  دوش  یم  نشور  نآ ، رب  طیحم  یعامتجا و  طیارـش  ریثأت  زا  رظن  فرـص  لقع ، هب  هعجارم  اب 

راکتیانج مادک  مادعا  و  دـنیوگ ، یم  یـسک  هچ  هب  راکتیانج  هک  نیا  ای  دز ، ار  وا  دـیاب  هزادـنا  هچ  هک  نیا  یلو  .دوش  یمن  بوسحم 
زا روما  نیا  و ...  یطیارش ؟ هچ  رد  تسا و  همیرج  ای  قالش  ای  سبح  قحتسم  کی  مادک  مادعا و  قحتـسم  کی  مادکو  تسا  تسرد 

.تسا نشور  یبوخ  هب  روما  زا  هلسلس  نیا  رد  نید  هب  يدنمزاین  تسا و  جراخ  لقع  لقتسم  تلاخد  هطیح 

نید . 3

هراشا

زا فده  هک  اجنآ  زا  .دشاب  یم  نید  اهرایعم  نیرت  عماج  نیرت و  لماک  و  رکنم »  » و فورعم »  » صیخشت رایعم  تخانش و  هار  نیموس 
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، فده نآ  هب  لوصو  يارب  هار ، نیا  ياهتنا  ات  ادـتبا  يایاوز  مامت  هب  لقع  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، ییاهن  لامک  هب  لوصو  ناسنا ، تقلخ 
دنوادخ يوس  زا  ینایامنهار  دنتشگ و  ثوعبم  ناربمایپ  اذل  دوب ، دهاوخ  اسران  صقان و  دراد ، رگا  دشاب و  هتشاد  یتخانش  دناوت  یمن 

لماک يا  هنوگ  هب  ار  یناسنا  لامک  دشر و  هار  رـس  رب  دوجوم  عناوم  مه  و  دنهد ، ناشن  ار  هار »  » مه ات  دندش  هداتـسرف  قلطم  لامک  و 
مه دنزاس و  نییبت 

.دنیامن نشور  ار  یلاعت  يوس  هب  شهج  لامک و  تمس  هب  شزیخ  هار  زین  و  عناوم ، نیا  اب  هزرابم  یگنوگچ 

، دـنک تکرح  دـناوت  یمن  نآ  هب  هدولآ  ناسنا  تسا ، تارکنم )  ) اه يدـب  اه و  یتشز  اـه و  یتسپ  قلطم ، لاـمک  هب  لوصو  هار  عناوم 
تکرح شخب و  تعرس  لماوع  .دزاس  هزیکاپ  هدومن و  شیالاپ  نآ  زا  ار  دوخ  دیاب  دشاب ، هتشاد  تفرـشیپ  یقرت و  دشر و  دناوت  یمن 

اه و تعیرـش  .دنادرگ  هتـسارآ  نادـب  ار  دوخ  دـیاب  لامک  ِناهاوخ  ِناسنا  هک  تساه  تلیـضف  اه و  شزرا  اه و  یبوخ  نامه  نیرفآ ،
عماج هک  مالـسا  سدـقم  بتکم  .دـنا  هتخادرپ  اهرکنم »  » و اه » فورعم   » نییبت هب  شیوخ ، نامز  طیارـش  ياضتقم  هب  کی  ره  نایدا ،

میظع و مهم و  عبنم  ود  هک  تسا  هدومن  نشور  ار  اـهرکنم »  » و اـه » فورعم   » هبناـج همه  يا  هنوگ  هب  تساـهنآ  نیرت  لـماک  نیرت و 
(. (ع نیموصعم ّتنس  نآرق و  زا : تسا  ترابع  نآ  یلصا 

.درک دهاوخ  زاورپ  تیاهن  یب  يوس  هب  هتشگ و  اهر  دازآ و  يّدام  سفق  نیا  زا  ناسنا  نید ، هب  يدنب  ياپ  اب  نیاربانب 

سفق نیا  هراچ  تسین  هر  نیا  هک  زج  سفق  نیگنن  نیز  میتسر  نید  هب  ام 
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اه شسرپ 

رد هک  تسا  یمالـسا  تموکح  هفیظو  دـشاب ، حرَج  برَـض و  هب  فوقوم  رکنم  ِندرب  نیب  زا  فورعم و  هماـقا  هک  يدراوم  ردارچ  - 1
؟ دنک ادیپ  دورو  روما  لیبق  نیا 

.دینک نایب  ار  يرطف  رما  کی  ياه  یگژیو  - 2

رتشیب هعلاطم  يارب 

هرقب 44  . نُولِقْعَت الَف  َباتِْکلا َأ  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  َنْوَْسنَت  ِِّرْبلِاب َو  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ 

رارق شنزرـس  دروم   ، دنیامن یمن  لمع  ناشدوخ  یلو  دـننک  یم  رما  اه  یبوخ  هب  ار  نارگید  هک  یناسک  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  ارچ  - 1
؟ دنا هتفرگ 

؟ دراد دارفا  نیا  لقعت  مدع  ایو  لقعت  اب  یطابترا  هچ  قوف  بلطم  - 2

؟ دنرا يا  هفیظو  هچ  هراب  نیا  رد  رکنمزا  نیهانو  فورعم  هب  نارمآ  - 3

؟ دراد دوجورگید  يوس  زا  دنک ) یم  یهنو  رما  دوخ  هچ  نآ  هب   ) فورعم هب  رمآ  لمعو  وس  کی  زا  فورعم  هب  رما  نیب  یطابترا  هچ 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  اهزاین  شیپ  مجنپ :  لصف 

هراشا
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متشه سرد 

رکنمزا یهنو  فورعم  هب  رما  رد  اهزاین  شیپ 

هراشا

زا یهن  فورعم و  هب  رما  بوـجو  طرـش  دراوـم  نیا  هک  تسین  نیا  تسا ، هتفرگ  رارق  ثحب  دروـم  لـصف  نیا  رد  هـچ  نآ  زا  دوـصقم 
نآ صاـخ  ياـنعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  يزاـین  اـسب  هچ  دراوم ، نیا  ماـجنا  اـب  هک  تسا  نآ  روـظنم  هکلب  .تسا  رکنم 

شیازفا ياتـسار  رد  لصف ، نیا  رد  هدش  دای  دراوم  نیاربانب  ددرگ ، كرت  تارکنم  زا  یخرب  ماجنا و  اه  فورعم  زا  يرایـسب  دـشابن و 
ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتشیب  يراذـگریثأت  هنیمز  زین  هدوب و  رثؤم  تارکنم ، زا  يرود  اه و  شزرا  اه و  فورعم  هب  شیارگ 

.دزاس یم  مهارف 

: دوش هجوت  دراوم  نیا  هب  نونکا 

« اهرکنم اه و  فورعم   » ندناسانش . 1

بسانم مادقا  اهرکنم » اه و  فورعم   » ندناسانش تهج  رد  تسا  مزال  دسرب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبون  هک  نآ  زا  شیپ 
دب رگید ، راک  ای  تسا  بحتسم ) ای  بجاو   ) فورعم بوخ و  مالسا  رظن  زا  لمع  نالف  دننادن  يدارفا  دراد  ناکما  اریز  دیآ ، لمع  هب 

( مارح و   ) رکنُم و 
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توعد ياهتنا  ات  ادتبا  زا  هک  يرما  .دهد  یم  لیکشت  رکنم » فورعم و  ندناسانش   » نیمه ار  مالـسا  غیلبت  هلأسم  زا  هلحرم  نیلوا  ، تسا
.ددرگ یم  هدهاشم  ینشور  هب  (ص ،) مرکا ربمایپ 

روشک رد  .ددرگ  یم  ساـسحا  یبوخ  هب  نآ  ترورـض  دنتـسه ، رترود  مالـسا  فراـعم  رـشن  هزوح  زا  هک  ییاـهروشک  رد  زین  نونکا 
رادروخرب فعـض  تدش و  زا  تارکنم » ای  اه  شزرا  اه و  فورعم   » ندناسانـش هب  ِزاین  نآ ، زا  هطقن  ره  هب  هجوت  اب  زین  ناریا  یمالـسا 

، تخانـش رد  توافت  نیا  دـشاب و  یم  تواـفتم  مدرم  راـشقا  فانـصا و  رد  زین  فلتخم و  قطاـنم  رد  ینید  ياـه  یهاـگآ  اریز  تسا ،
.دوش یم  زین  اه  شزرا  رد  توافتم  ياه  تشادرب  لماع 

بـش یکیرات  رد  نوچ  دندوب ، هدیدن  لیف  نآ  مدرم  هک  ییاج  هب  دـندوب  هدروآ  ناتـسودنه  زا  ار  یلیف  (1) ؛ دراد یبوخ  لیثمت  انالوم 
.دنراذگب شیامن  هب  ار  نآ  زور  رد  ات  دندوب  هتشاذگ  کیرات  يا  هناخ  رد  ار  نآ  دوب و 
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نیا داد  بقل  شلاد  یکی  نآ  فلتخم  دش  ناشتفگ  هگرظن ، زا  دینش  یم  اجره  درک  یم  نآ  مهف  دیـسر  هک  يوزج  هب  کی  ره  نینچ 
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هناخ نآ  هب  یکیرات  رد  يواکجنک و  يور  زا  يا  هدع  هاگنابش 

هیبـش يزیچ  دوجوم  نیا  تفگ  دـمآ  هک  نوریب  دروخ ، لـیف  موطرخ  هب  شتـسد  تفر ، هک  یلّوا  تسیچ ؟ لـیف  دـننادب  اـت  دـنتفر  یم 
یموس .تسا  نزبداب  هیبش  يزیچ  نیا  تفگ  نآ  فیـصوت  رد  وا  دـش ، هدیـشک  لیف  شوگ  رب  شتـسد  تفر ، هک  یمود  .تسا  نادوان 
تسد هک  يرگید  .تسا  نوتس  نوچ  يدوجوم  تفگ  یم  وا  یفرعم  رد  دیـشک و  لیف  ياپ  رب  ار  شتـسد  تفر ، لیف  ییاسانـش  هب  هک 

هب دوخ  یهاگآ  تخانـش و  نازیم  هب  یـسک  ره  لاح  ره  هب  تسا و  تخت  هیبش  يزیچ  وا  تفگ  حیـضوت  رد  دوب ، هداهن  لـیف  تشپ  رب 
: دیوگ یم  يولوم  .تخادرپ  یم  وا  نییبت 

يدب یعمش  رگا  سک  ره  فک  رد 

يدش نوریب  ناشتفگ  زا  فالتخا 

رد لیف  یفرعم  رد  فالتخاو  توافت  هزادـنا  نیا  دـندید ، یم  ار  لـیف  نشور  ياـضف  رد  اـت  دـندش  یم  دراو  یعمـش  اـب  کـی  ره  رگا 
.دش یمن  هدهاشم  ناشراتفگ 

تواضق نیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  اه  شزرا  هب  تبـسن  اهنآ  تاراهظا  رد  یفالتخا  دیابن  دنـسانشب ، ار  اهرکنم  اه و  فورعم  مدرم  رگا 
.تسا نانآ  یفاک  تخانش  مدع  رگ  ناشن  فلتخم  ياه 

« اهرکنم اه و  فورعم   » زا کی  ره  زرم  ّدح و  نییبت  . 2

صخشم فیرعت  دنرادن و  اه ، مارح  اه و  لالح  زرم  دح و  زا  یقیقد ، نشور و  ریوصت  دارفا ، زا  يرایـسب  زونه  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
نیا تابثا  يارب  .دنهد  هئارا  دنناوت  یمن  اهرکنم  اه و  فورعم  زا  کی  ره  زا  یعماج  و 
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، ترـشاعم تیفیک  محر ، هلـص ي  زا ، ًالثم  ددرگ و  یم  شخپ  نویزیولت  ویدار و  زا  یهاگ  هک  ییاه  هبحاصم  هب  تسا ، یفاک  بلطم 
هب ای  دـنرادن  یهاگآ  دوخ  ینید  لئاسم  نیرت  هداس  زا  یخرب  هک  دـیرب  یم  یپ  هاگ  نآ  دـینک  تقد  دنـسرپ ، یم  تمهت و ...  تبیغ و 
زا یکی  دودـح  دـح و  زا  زور  کـی  هک  تسا  نیا  رگید  هار  .دـنا  هداد  ياـج  دوخ  نهذ  رد  ار  یبلاـطم  تسرداـن  صقاـن و  يا  هنوگ 

.دیربب یپ  رتشیب  خلت  تیعقاو  نیا  هب  ات  دینک  لاؤس  دوخ  نایوجشناد  ای  ناراکمه  ناتسود و  زا  تمُهت ، ای  تبیغ  ًالثم  اهرکنم ،

يارب و  یصاخ ، هویـش  اب  مدرم  زا  یحطـس  ره  رد  ددرگ ، نییبت  هعماج  يارب  اهرکنم ، اه و  فورعم  زرم  دح و  تسا ، مزال  لاح  ره  هب 
مارح هب  ات  دوش  نایب  دندنمزاین ، نآ  نتسناد  هب  دنراد و  راک  رس و  نآ  اب  رتشیب  یلغش  رظن  زا  هک  ار  هچ  نآ  مدرم ، زا  یفنص  رشق و  ره 

.دندرگن هدولآ  تارکنم  هب  دنتفین و 

تبیغ هکنیا  ًالثم ، دنتـسه  نآ  قیقد  زرم  دـح و  نتـسناد  دـنمزاین  مدرم  مومع  هک  تسه  ییاـهرکنم  اـه و  فورعم  رگید ، یتراـبع  هب 
؟ يدح هچ  رد  تسا و  يدراوم  هچ  تسا ، زیاج  تبیغ  هک  يدراوم  تسیچ ؟ رگیدکی  اب  ود  نیا  قرف  تسیچ ؟ تمهت  تسیچ ؟

نابز رس  رب  زیمآ  تحلـصم  غورد  ناونع  هب  هچ  نآ  تسا و  هدش  بجاو  ای  زیوجت  غورد  يدراوم  هچ  رد  و  تسیچ ؟ غورد  هک  نیا  ای 
؟ تسا تسردان  ای  تسرد و  دح  هچ  ات  دهن  یم  نآ  رب  زیمآ » تحلصم   » مان ًاروف  دیوگ  یم  غورد  هک  یسک  ره  تساه و 
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ندوـب برطم  كـالم  تـسا ، مارح  يوـَهل  سلاـجم  اـب  بساـنم  برطُم و  یقیـسوم  رگا  و  دراد ؟ ییاـه  یگژیو  هـچ  مارح  یقیـسوم 
دیاب تسا ، فرُع »  » برطمریغ برطم و  یقیسوم  صیخشت  عجرم  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  ای  و  تسیچ ؟ نآ  ندوبن  برطم  ای  یقیسوم 

؟ درک دیاب  هچ  دننک  یم  مکح  توافت  هب  فرُع  مدرم و  هک  يدراوم  رد  و  تسیچ ؟ فْرُع  زا  دارم  هک  دوش  نشور 

تساهنآ و زرم  ّدح و  ِمهف  كرد و  مدع  رطاخ  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اهرکنم »  » هنوگ نیا  هب  ندش  هدولآ  هک  دییامرف  یم  هظحالم 
دشاب رکنم  دنا  هدش  بکترم  هک  ار  هچ  نآ  هک  دنرادن  لوبق  دنوش ، یم  تارکنم  زا  یـضعب  بکترم  هک  دارفا  یخرب  رگید  يریبعت  هب 

.دنناد یم  دروم  نآ  حابم » لالح و   » دراوم زا  و  مارح » نآ  زا  هدش  ءانثتسا   » دراوم زا  ار  نآ  و 

ًالثم دراد ، مدرم ، ریاس  زا  يرتشیب  ترورـض  یّـصاخ ، فنـص  يارب  نآ  نتـسناد  هک  دـنراد  دوجو  زین  اهرکنم  اه و  فورعم  زا  یخرب 
ظفح هب  طوبرم  لئاسم  و  نایرازاب ، يارب  يراوخابر » ابر و   » هب طوبرم  بلاـطم  اـی  تراـجت  راـک و  بسک و  بادآ  هب  طوبرم  لـئاسم 

سّـسجت هب  طوبرم  هچ  نآ  زین  دارفا و  تیـصخش  مارتحا و  ظفح  اهنآ و  اب  بسانم  دروخرب  یگنوگچ  مدرم و  لاوما  وربآ و  تینما و 
يورین يارب  تسیچ ، نآ  عورشمان  عورشم و  دودح  دح و  هک  نیا  ای  و  ندرک » یهاگآراک   » ِراک و 

.دنک یم  بلط  ار  يرتشیب  ّتقد  تاعوبطم ) اه و  هناسر  ییاضق ، یتینما و  عجارم  ریاس  و   ) یماظتنا
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: دسر یم  رظن  هب  مزال  اهرکنم » اه و  فورعم   » زرم ّدح و  نییبت  تهج ، ود  زا  نیاربانب 

دنهاوخ نازیرگ  نآ  زا  دوخ  دنروآ و  یمن  يور  تارکنم  هب  دودح ، نیا  تخانش  تروص  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تهج  نیا  زا  - 1
.دشاب عورشمان  و  رکنم » ، » ناشراک دننک  یمن  رکف  هک  تسا  ببس  نیا  هب  دنوش  یم  هدولآ »  » يدراوم رد  هک  نیا  دوب و 

هناخترازو رد  یمالسا  ياه  شزرا  تیمکاح  ِریگ  یپ  تراظن و  رومأم  هک  نانآ  يارب  اهرکنم » اه و  فورعم   » زرم دح و  نتـسناد  - 2
رکنُم هک  يدروم  ادابم  ات  تسا ، مزال  رکنم  زا  ناگدننک  یهن  فورعم و  هب  ناگدننکرما  يارب  زین  دنتسه و  اه  نامزاس  اهداهن و  اه و 

دیکأت و شرافـس و  نآ  هب  هتـشادنپ و  فورعم »  » دشاب رکنم  هک  ار  يدروم  ای  دنـشاب ، نآ  زا  یهن  یپ  رد  هتـشاگنا و  رکنُم »  » ار تسین 
.دنیامن قیوشت 

« اهرکنم اه و  فورعم   » زا کی  ره  تیمها »  » نییبت . 3

یخرب بکترم  یهاـگ  رگا  اـی  دـنهد و  یم  ناـشن  دوخ  زا  لاـمها  یتسـس و  اـه » فورعم   » زا يدراوم  هب  تبـسن  رگا  دارفا ، زا  یخرب 
دنوادخدزن مالسا و  بتکم  رد  رکنم ، نآ  ندوب  دنسپان  ای  فورعم  نآ  تیمها  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  دندرگ ، یم  تارکنم 

یم ناشن  يرتشیب  قایتشا  فورعم »  » نآ هب  میدرب ، یم  نآ » تیمها   » هب یپ  اـم  رگا  هک  دـننک  یم  فارتعا  دـنرادن و  ییانـشآ  لاـعتم ،
.میدرک یم  يرود  رکنم ، نآ  زا  میداد و 

نآ تیعقوم  ماقم و  هاگیاج و  زا  دنرادن ، یعالطا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  زامن »  » هاگیاج تیمها و  زا  هک  دنتـسه  يدارفا  لاثم ، ناونع  هب 
رد
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دنناد یمن  ًاعقاو  دنتـسه و  لفاغ  تسا  زامن  یلوبق  هب  هتـسباو  هتـسیاش  بوخ و  لامعا  رگید  یلوبق  هک  نیا  زا  .دنرادن  یهاگآ  بتکم 
: دومرف دنوادخ  اریز  دیآ ، یمن  دیدپ  زامن  نودب  نتشاد  « افص اب  یلد   » ملاس و یبلق  و  كاپ » حور   » هک

(1) «. رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنَت  هالَّصلا  نا  »

«. دراد یمزاب  ار  رازگزامن  ِناسنا  دب ، تشز و  لامعا  زا  زامن  هک  یتسرد  هب  »

تاکز رد  رز  ینوزفا  ششوج و 

تالص رد  رکنم  ءاشحف و  زا  تمصع 

، ناجاقآ دـنیوگ ؛ یم  دـینک ، یم  تادابع  رگید  ای  زامن  هب  توعد  ار  نانآ  یتقو  هک  تسا  یخرب  نابز  رـس  رب  هک  يا  هلمج  نیارباـنب ،
هک هوالع  هب  دراد ، تفلاخم  یهلا  یمالسا و  ینابم  اب  شنیب ، شرگن و  عون  نیا  ًاعطق  تسین ! زامن  هب  يزاین  دشاب ! كاپ  دیاب  مدآ  لد 

دهاوخ زین  نانآ  ياه  يژک  لوؤسم  ددرگ ، یم  ناهاگآان  زا  يرایسب  فارحنا  بجوم  رکفت ، نیا  ياقلا  اب  نوچ  نخـس ، نیا  هدنیوگ 
.دوب

يارب ار  اـهرکنم  اـه و  فورعم  ّتیمها  هک  تـسا  مزـال  یتـیبرت  ینید و  ناـیبرم  ناـمّلعم و  ناداتـسا و  یمالـسا و  فراـعم  ناـغّلبم  رب 
هب ندروآ  يور  یمالسا ، ياه  هشیدنا  زا  دُعب  نیا  نییبت  اب  دننک ، نایب  دوخ  نابطاخم 
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صاـخ ياـنعم  هب   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـب  يزاـین  و  تفاـی ، دـهاوخ  شهاـک  تارکنم  هـب  شیارگ  شیازفا و  اـه  فورعم 
.دوب دهاوخن   (1)( نآ

« اهرکنم اه و  فورعم   » هب ِلمع  جیاتن » راثآ و   » نییبت . 4

نییبت و اب  ملعم  کی  یهاگ  ًالثم  .تسا  هتـشاد  نآ  زا  ضارعا  رد  ای  اهراک  نآ  هب  قیوشت  رد  یمهم  شقن  اهراک  بقاوع  راثآ و  ناـیب 
يارب رتدنمورین  یتکرح  وا  رد  دیامن ، شـشوک  شالت و  دـناوخب و  سرد  هک  يزومآ  شناد  يارب  نشور  بوخ و  يا  هدـنیآ  میـسرت 

دوخ يارب  ار  ندناوخ  سرد  تمحز  جنر و  تیقفوم ، نیریـش  راثآ  نتفرگرظن  رد  اب  زومآ  شناد  دنک و  یم  داجیا  فده  هب  ندیـسر 
دارفا دراد و  یمزاب  اهراک  لیبق  نیا  زا  ار  اهنآ  ردـخم و ...  داوم  هب  دایتعا  يداوس ، یب  موش  راثآ  نایب  اب  زین  یهاگ  دزاـس ، یم  راومه 

هب قیوشت  هویـش ي  ینعی  شور  نیا  .دـنراد  یمنرب  ماـگ  دوخ  يدوباـن  تکـالف و  یتخبدـب و  تهج  رد  دوخ ، هدـنیآ ي  هب  دـنمقالع 
میرک و نآرق  رد  نآ ، یفنم  راـثآ  نییبـت  هار  زا  لـمع  زا  یگدـنرادزاب  هویـش  نآ و  بوـخ  جـیاتن  تبثم و  راـثآ  نییبـت  هار  زا  يراـک 

تعیبط اب  راگزاس  يرطف و  يرما  اه » شریذپ   » هنوگ نیا  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  تسا و  هدیدرگ  عقاو  هدافتسا  دروم  رایـسب  تایاور ،
.دشاب یم  اه  ناسنا  داهن  و 

يرتشیب ریثأت  راثآ ، نیا  زا  هنوگود  ره  نایب  هک  تسا  نشور  دراد ، ترخآ  رد  یجیاتن  ایند و  رد  يراـثآ  يرکنم » فورعم و   » ره هتبلا 
.دنک یم  داجیا  امش  بطاخم  هدنونش و  رد 
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.دوب دهاوخ  رکنم  زا 
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محر هلص ي  هب  ار  یصخش  دیهاوخ  یم  تقو  کی  تسا : زیزع  مالسا  هجوت  دروم  هک  تس  « اه فورعم   » زا یکی  محر ، هلص ي  ًالثم 
نکمم دارفا  یخرب  رد  شرافـس  هوحن ي  نیا  .دینکب  محر  هلـص ي  ًامتح  دینکن ، شومارف  ار  محر  هلـص ي  دییوگ : یم  دـینک ، راداو 

ادخ هب  نامیا  زا  سپ  ربمایپ  راتفگ  رد  هک  نیا  ار و  محر » هلـص  تیمها   » یهاگ اما  .دشابن  شخبرثا  یـضعب  يارب  یلو  دـنک  رثا  تسا 
: هک دیناوخ  یم  ار  یتیاور  زین  یهاگ  تیمها ،) نییبت  هار  زا   ) دینک یم  نایب  ار  تسا ، هتفرگ  رارق 

(1) «. رمُعلا یف  دیزَت  محّرلا  ُهلِص  »

(«. راثآ نییبت  هار  زا   ) دنک یم  دایز  ار  ناسنا  رمع  محر ، هلص  »

تسا هلص  نیا  يارب  زا  تدایع  نیا 

تسا هلماح  تبحم  دص  زا  هلص  نیو 

.دنروآ يور  نآ  هب  هک  دنک  یم  داجیا  هزیگنا  دارفا  یخرب  يارب  تسیچ ؟ راک  نیا  رثا  هک  نیا  نایب 

: تسا ینید » ناردارب  هب  کمک   » رد رگید  هنومن ي 

ٍتاجرد رْشَع  هل  عَفَر  ٍتانَسَح و  َرْشَع  َهل  ُهللا  َبتک  ٍهَطْرَو  ٍَهبْرُک و  َّمَه و  نم  هَجرُخی  یّتَح  َِملسُملا  ُهاخا  َثاغَا  نَم  (ص :) هللا لوسر  لاق  »
(2) «. ٍتاعافَش َرْشَع  همایقلا  َموَی  َُهل  َّدَعَا  ٍتامِقَن َو  رَشَع  ٌْهنَع  عَفَد  ٍتامَسَن َو  َرْشَع  ِقتِع  َباَوث  ُهاطْعَا  َو 
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ناسنا رمع  يدنواشیوخ ) دمآ  تفر و  و   ) محر هلص  هک  تقیقح  نیا  هب  رایسب  ياه  شیامزآ  هار  زا  نادنمـشناد  زا  یهورگ  ًاریخا  - 1
.دوش یم  رتمک و ...  ياه  بارطضا  رت ، ملاس  یناور  رت ، مارآ  یباصعا  رتشیب ، تبحم  بجوم  اریز  دنا  هدرب  یپ  دنک  یم  ینالوط  ار 

ص 331 يرافغ ،) ربکا  یلع  همجرت  اب   ) قودص خیش  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  - 2

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 143 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_112_2
http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ دناهرب ، يراتفرگ  ینارگن و  هودنا و  زا  ار  وا  ات  دـسرب  شناملـسم  ردارب  دایرف  هب  اه  يراوگان  رد  هک  ره  دومرف : (ص ) ربمایپ »
فرطرب وا  زا  جنر  یتخـس و  هد  دهدب و  وا  هب  هدنب  هد  ندرکدازآ  باوث  درب و  الاب  ار  شماقم  هجرد  هد  دـسیونب و  وا  يارب  هنَـسَح  هد 

«. دیامن هریخذ  وا  تمایق  زور  يارب  لوبقم  تعافش  هد  دزاس و 

ربارب رد  یتوافت  یب   » ءوس راثآ  دروم  رد  هک  نیا  ای  تسا ؛ هتخادرپ  لمع  نآ  راثآ  نایب  هب  طقف  تیاور ، نیا  رد  هک  دینک  یم  هظحالم 
دوبمک و راک ؛ نیا  هجیتن  هک  نیا  نآ  تسا و  هدـش  هراـشا  نآ  یعـضو  ِرثا  کـی  هب  یتیاور  رد  نادـنزرف » تشز  ياـهراک  ناـهانگ و 

: تسا دمآرد » يزور و   » رد صقن 

نِم َصُقنَی  نَا  هیف  مُهِبقاُعی  ام  ُلَّوَا  ّلج  ّزع و  ُهللا  ناـک  هتیـصْعَم  یلَع  ْبَّدُؤی  َْمل  َُّمث  هِمْوَق  ِیف  أَـشَن  ٍشاـن  اـمُّیَا  لاـق : (ع ) هللادـبع یبا  نع  »
(1) «. ْمُِهقازْرَا

یتیصعم هانگ و  ربارب  رد  ار  وا  نانآ  دبای و  شرورپ  دشر و  شموق  نایم  رد  هک  یسرون  ناوج  ای  كدوک  ره  دومرف : (ع ) قداص ماما  »
ار اهنآ  يزور  هک  تسا  نیا  دروآ ، لمع  هب  هراب  نیا  رد  ناـنآ  زا  هک  یتبوقع  نیتسخن  دـنوادخ  دـننکن ، بیدأـت  دـنزب ، رـس  وا  زا  هک 

«. دهد شهاک 
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هناسر زا  هدافتسا  اب  ریگارف  هدرتسگ و  هتـسیاش و  يا  هنوگ  هب  رگا  میزادرپب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هجیتن :
دهاوخ يدوعـص  ریـس  اه  فورعم  هب  شیارگ  دش و  دهاوخن  ماجنا  تارکنم  زا  يرایـسب  دوش ، هتخادرپ  هدـشدای  روما  هب  یعمج  ياه 

نآ نودب  دش ، دهاوخ  ققحم  هویش  نیمه  اب  تسا ) رکنم  عفر  فورعم و  هماقا  هک   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  فده  تشاد و 
.دشاب هدش  ماجنا  نآ ) صاخ  يانعم  هب   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک 

« طیارش  » اه و تیعقوم  تخانش  . 5

هراشا

تخانـش و دنمزاین  دـنزادرپب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رکنم ، زا  ناگدـننک  یهن  فورعم و  هب  ناگدـننکرما 
« طیارـش  » زا اـیآ  دـننادب  هک  نیا  دوش  یم  طوبرم  ناـنآ  هب  هچ  نآ  .دنتـسه  دوخ  ناـبطاخم  دوخ و  طیارـش »  » و اـه » تیعقوـم   » كرد

عقاو رثؤم  ناـنآ  یهن  رما و  هک  دـنراد  رارق  یتـیعقوم »  » رد اـیآ  هن ؟ اـی  دنتـسه  رادروخرب  رکنم  زا  ندرک  یهن  فورعم و  هب  ندرکرما 
؟ دهدب سوکعم  هجیتن ي  تسا  نکمم  هک  نیا  ای  ددرگ 

: ًالثم دسانشب ، زین  ار  دوخ  بطاخم  ياه » تیعقوم   » دیاب ییوس  زا  و 

ینامز تیعقوم  فلا . 

هب هک  یتقو  رد  رگا  لاثم ؛ ناونع  هب  بسانمان ، نامز  رد  ای  دریگ  یم  تروص  دراد ، بطاخم  هک  یبسانم  نامز  رد  امش  یهن  رما و  ایآ 
دیشخب دهاوخن  يرثا  اهنت  هن  راک  نیا  دیزادرپب ، وا  یهن  رما و  زردنا و  دنپ و  هب  دینک و  رادیب  ار  وا  دراد ، لاغتـشا  تحارتسا  باوخ و 

.دروآ راب  هب  يا  هدسفم  یتح  ای  دیازفیب  وا  دانع  رارصا و  رب  تسا  نکمم  هکلب 
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یناکم تیعقوم  ب . 

هراشا

هک تسا  يا  هتکن  رازاب و ...  دجـسم و  رد  ای  راک  لحم  لزنم و  ای  نابایخ  هچوک و  رد  دـینک ، مادـقا  دوخ  هفیظو  هب  اـجک  رد  هک  نیا 
 ... نایوجـشناد و نیب  رد  وجـشناد  هب  رازاب ، رد  يرازاب  هب  رگا  تسا  نکمم  .دنراد  تیـساسح  نآ  هب  تبـسن  امـش  نابطاخم  زا  یخرب 

.دنک لابقتسا  امش  رکذت  زا  دنشابن ، رظان  دهاش و  نارگید  ودشاب  اهنت  هک  ییاج  رد  اّما  دنکن  ریثأت  دیهدب ، يرکذت 

عیرس شنکاو 

یگنوگچ رد  يداـیز  رثا  زین  بطاـخم  ِلـمع » تیعقوم  ماـقم و  تخانـش   » هک تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  مزـال  نآ  رکذ  هک  يا  هتکن 
ناوت یم  داد ، یسک  هب  یمانـشد  درک و  يراج  نابز  رب  يدنـسپان  ِنخـس  يدرف  رگا  .دراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  باختنا 

.دومن شدنسپان  تشز و  لمع  هجوتم  ار  وا  داد و  رکذت  وا  هب  هناردارب  سپس  درک و  زاغآ  فورعم  هب  رما  لحارم  زا  هلحرم  نیلوا  زا 

مینیشنب يا  هشوگ  رد  درادن  انعم  اج  نیا  رد  تسا ، هداد  رارق  حرج » برَض و   » دروم ار  وا  يرگید  نتشک  دصق  هب  یصخش  یهاگ  اما 
صخش نآ  ناج  دییایب ، نوریب  دوخ  رکف  زا  امـش  ات  نوچ  مینک ، هدافتـسا  يا  هلحرم  هچ  زا  يا و  هویـش  هچ  اب  هک  میور  ورف  رکف  هب  و 
.تفرگ ار  لتق  عوقو  يولج  نکمم  وحن  ره  هب  درک و  مادقا  عیرـس  دیاب  دراوم  عقاوم و  هنوگ  نیا  رد  تسا ! هدـمآ  نوریب  شنت  زا  مه 

دننام .تسا  راک  رد  لمع  تعرس  دوصقم  دشاب ، هدیجنس  دیاب  لمعلا  سکع  تسین و  ندز  بآ  هب  رادُگ  یب  نخـس ، نیا  يانعم  هتبلا 
رد لالتخا  يارب  رگ  بوشآ  يا  هدع  هک  يدراوم 
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مادقا عیرس و  لمعلا  سکع  دننز ، یم  مادقا  هب  تسد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  هیلع  هزرابم  حالطـصا  هب  ای  مدرم  تینما 
.وگ تفگ و  هن  تسا و  زاسراک  راتفگ  هن  دراوم  نیا  رد  .تسا  مزال  لماک ، يرایشوه  هارمه  هب  یلمع 

تسین راتفگ  يروتسد  نیا  زا  دعب 

تسین راک  میوگو  تفگ  اب  نیا  زا  دعب 

یناور یحور و  تیعقوم »  ج « . 

، دشاب هتشاد  ار  شریذپ  ناوت  امش  بطاخم  یحور ، رظن  زا  هک  دریذپ  ماجنا  یتلاح  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش  یعس  دیاب 
نینچمه و  دنک ، یمن  كرد  ار  يزیچ  دییوگب ، وا  هب  هچ  ره  یتسم  تلاح  رد  تسا ، هدش  تسم  هدروخ و  بارـش  هک  یـصخش  ًالثم :

هب هک  يدرف  دننام  ای  .دشاب  هتشاد  رارق  يداع  تلاح  رد  رظن  دروم  صخش  لاح  ره  هب  .تسین  رادروخرب  یحور ، لداعت  زا  هک  یـسک 
.دشابن تلاح  نیا  رد  هک  درک  وگو  تفگ  وا  اب  ینامز  دیاب  تسا ، يرارف  قح  شریذپ  زا  هداتفا و  جل  هدند  يور  حالطصا 

زیرگ ونشم  ودع  نیا  قارطمط 

زیتس ّجل و  رد  تسا  سیلبا  وچ  واک 

هک تسا  یعیبط  دینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وا  دیهاوخب  تسا و  تحاران  نیگمشخ و  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یـصخش  ای 
.دوزفا دیهاوخ  وا  یتحاران  مشخ و  رب  ای  تشاد  دهاوخن  یتبثم  ریثأت  وا  رد  امش  راتفگ 
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دنک لوحا  ار  درم  توهش  مشخ و 

دنک لّدبم  ار  حور  تماقتسا  ز 

یعامتجا تیعقوم   . د

نیرتکچوک نانآ ، رظن  هب  رگا  هک  دـهد  یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  نانآ  زا  یخرب  نانچ  بطاخم ، یعامتجا  ياـه  تیعقوم  ماـقم و 
تیعقوم ماقم و  هب  هجوت  اب  اذـل  دـنناد ، یم  دوخ  يدوبان  يانعم  هب  ار  نآ  دـنرادن و  ار  نآ  لمحت  باـت  دـیآ ، دراو  نآ  هب  يا  هشدـخ 

.دنک یم  توافت  یشخبرثا ، ثیح  زا  لمع  هویش ي  بطاخم ، یعامتجا 

یهن رما و  یگنوگچ  . 6

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  اـهزاین  شیپ  رگید  زا  دراد ، ریثأـت  نآ  هویـش ي  مادـک  هک  نیا  یهن و  رما و  یگنوـگچ »  » تخاـنش
اب دنک ؟ عورـش  هنوگچ  دنک ، هدافتـسا  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  زا  هلحرم  مادک  زا  هک  دنادب  لاثم : ناونع  هب  .تسا 

تلاح ای  هناعـضاوتم  هنانابرهم و  هنازوسلد و  تلاح  تسا ؟ رثؤم  دـشاب ، هتـشاد  یتلاح  هچ  ای ...  نفلت  ای  هطـساو  اب  اـی  ملق  اـب  اـی  ناـبز 
 ... هناِرمآ و

« شریذپ ياه «  هنیمز  . 7

هراشا

دزاس و هجوتم  دوخ  نورد  ياهدادعتـسا  هب  ار  نانآ  دزاس و  افوکـش  ار  مدرم  ترطف  نادـجو و  هک  دـیآ  دـیدپ  ییاه  هنیمز  هچ  نانچ 
لقع ترطف و  اب  قبطنم  وس و  مه  گنهامه و  هک  یهلا  ياه » شزرا  اه و  فورعم  شریذـپ   » تروص نیا  رد  دـشخب ، دـشر  ار  لـقع 

یتحار هب  تساهناسنا ،
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.دش دهاوخ  هدرَمَث  شخبرثا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماگنه  نآ  رد  دوب و  دهاوخ  نکمم 

: دومرف هک  هدش  تیاور  (ع ) رقاب دمحم  ماما  زا 

(1) «. ًادبا هنع  ینغت  نل  سانلا  ظعاوم  ّناف  ًاظِعاو  هسفن  نم  هل  هللا  لعجَی  مل  نَم  »

هب زگره  مدرم  ياهزردنا  دـنپ و  دـشاب ، هدادـن  رارق  شیارب  ادـخ  ار  ییوگزردـنا  یهددـنپ و  شدوجو ) نورد  و   ) دوخ زا  سک  ره  »
«. ددرگ یمن  عقاو  دیفم  شلاح 

فراعم تفایرد  يارب  هدامآ  هزیکاپ و  یفرظ  ات  ددرگ  افوکـش  تسا ، یهلا  ترطف  نادجو و  نامه  هک  ینورد » يورین   » دـیاب نیاربانب 
.دشاب هتشاد  یهلا 

تشاک ظعو  مخت  درک و  تیصو  سب 

تشادن يدوس  ُدب  هروش  ناش  نیمز  نوچ 

هیعاد دص  دُوب  ار  حصان  هچ  رگ 

هیعاو دیابب  ینُذا  ار  دنپ 

یهد یم  شدنپ  فیطلت  دص  هب  وت 

یهت ولهپ  دنک  یم  تدنپ  وا ز 
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اه شسرپ 

؟  تسا رثوم  رکنم  زا  بانتجاوو  فورعم  هماقا  رد  رکنمو  فورعم  زرمو  دح  نییبت  ارچ  - 1

 . دینک وگتفگ  نآ  هرابردو  رکذ  ار  دشاب  هدرک  هراشا  ناسنا  دب  ای  بوخ  لامعا  جیاتنو  راثآ  هب  نآ  رد  هک  نآرق  زا  هیآ  ود  - 2

؟ دوب دهاوخ  راذگریثات  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ایآ  دشاب  هتشادرارق  امش  اب  يزابجل  تیعقوم  رد  بطاخم  رگا  - 3

رتشیب هعلاطم  يارب 

هیآ 90( ، لحن  ( .نوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءاتیإ  ِناسْحِْإلا َو  ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 

 ) هیآ 45 توبکنع ،  ( .نوُعَنْصَت ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  ُرَبْکَأ َو  ِهَّللا  ُرْکَِذل  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا  ِِمقَأ 

هرابرد تسا ؟ هدرک  یهن  ییاهزیچ  هچزاو  رما  ییاهزیچ  هچ  هب  یهاـنو  رمآ  ناونع  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هکراـبم  هیآود  نیا  رد  فلا - 
.دیهد حیضوتو  هدومن  یسررب  نآ  دراوم 

.دینک نایب  یموهفم  ثیح  زاار  هیآود  نیا  نیب  طابترا  ب - 
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یسانشرایعم مشش :  لصف 

هراشا
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مهن سرد 

یسانشرایعم

رازبا اب  الط  راـیع  شجنـس  دننام.دنجنـس  یم  ار  يزیچ  راـیع  نزو و  نآ  اـب  هک  تسا  شجنـس  رازباو  هلیـسو  ياـنعم  هب  راـیعم »   » هژاو
(1)  . نآ صاخ 

رایعرد وکینرز  بلقرز و 

رابتعاز ینادنزگره  کحم  یب 

کشز وا  دنادزاب  ار  نیقیره  کحمدهنب  ناجردادخ  ار  هکره 

.(2)« ِِهلْضَف ُراَیْعِم  ِءْرَْملا  ُباَتِک  تسا « : هدمآ  ع )  ) یلع مامازا  یتیاوررد 

ای يرتربو  لضف ( رایعم  ...و ) باتک  ، هلاقم همان ، دننام   ) ناسنا هتشون  ینعی 

122 ص :

ص 596  ، تادرفملا بغار ، برعلا ج 4 ص 624  ناسل  روظنم ، نبا  .رینانّدلا  ُتْرَّیَع  لیق : هنم  و  نازیملا ، لایکملا و  ریدقت  ُراَیِْعلا : - 1
اناـحتما يأ  هـسخبلل " ارییعت  نیزاوـملاو  لــیئاکملا  هللا  ضرف  ثیدــحلا " هـنم  .اــهنازوأ و  هـفرعمل  اــهتنحتما  ارییعت : ریناندــلا  تریع 

گنـس  ، هنامیپو هزادنا  يانعم  هب  ار  نآ  هدش ، دای  هژاو  لیذ  نیعمو  ادـخهد  همان  تغلرد  ج 3 ص 418   ، نیرحبلا عمجم  ، یحیرط.اهل
.دنا هتسناد...و  سایقم  الط ، شجنس  يارب  وزارتو  کحم 
ص 49  ، ملکلاررد مکحلاررغ و  فینصت  ، يدمآ - 2
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شجنس هلیـسو  يانعم  هب  رایعم »  » اج نیارد.داد  صیخـشت  ار  وا  شنادو  لضف  نازیم  ناوت  یم  وا  راثآو  اه  هتـشون  زا  .تسوا  شناد ) 
.تسا هتفرراکب 

ياج هب  رکنم » فورعم و   » تخانـش يارب  هک  میرواب  نیارب  .تسا  هدـعاقو  هطباض  كالم ، سایقم ، نامه  رایعم ، هژاوزا  ام  روظنم  اما 
هباـثم هب  هک  درک  هئارا  ار  یلک » یطباوض   » ناوت یم  .دـبلط -  یم  ار  ینـالوط  یتـسرهف  هک  رکنماـی - فورعم  دراومو  قیداـصم  ناـیب 

(1) .دور یم  رامش  هب  رکنمو  فورعم  قیداصم  تخانش  رد  ییاهرایعم 

يور زاو  هیاپ  یب  یبلاطمو  تسا  هدـش  جارختـساو  جاتنتـسا  تنـسو )  نآرق  ) ینید نوتمو  عبانمزا  طباوضو  لوصا  نیا  دـنامن  هتفگاـن 
 . تسین نامگو  سدح 

اهرایعم تخانش  دئاوف 

هراشا

دئاوف نیا  .دـشاب  دـناوت  یم  ثحب  نیا  ترورـض  رب  ینـشور  لـیلد  دوـخ  هک  دراد  یپ  رد  ار  يددـعتم  دـئاوف  لوـصا  نیا  زا  یهاـگآ 
 : زا دنترابع 

قیداصم مهفرد  لیهست  فلا -

یلـصا تهج  هک  تسا  ینکفارون  نوچمه  طباوض  نیا  اریز  .دنک  یم  رت  ناسآ  ار  رکنمو  فورعم  قیداصم  مهف  لوصا ، نیا  تخانش 
فرصمو دیرخ  مینادن  رگا  الثم  .دراد  یم  زاب  تسرد  ریسمزا  جورخو  فارحنا  زا  ار  ناسناو  هدومن  نشور  ار  هار 

هب ییاهالاک  نینچ  دیرخ  ایآ  هک  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  هنای ؟  تسا  یتسرد  راک  یناریا  ریغ  يالاک  نالف 

123 ص :

فورعم و قیداصم  نآ ، هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  يرازبا  نوچ  اه  رایعم  نیا  اریز  تسین  طابترا  یب  نآ  يوغل  يانعم  اب  انعم  نیا  هتبلا  - 1
.داد صیخشت  ناوت  یم  دیدرتو -  کش  دراوم  رد  رگیدکیزا –  ار  رکنم 
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نآ دشاب ، تبثم  خساپ  رگا  دنک ؟ یم  راکیب  راکزا  ار  نارگ  راکو  هدناشک  یلیطعت  هب  ار  لخاد  رازابو  هدومن  دراو  بیـسآ  یلم  دیلوت 
لصا زینو  روشک  لالقتسا  لصا  اب  مه  یناریا  ریغ  ياهالاک  دیرخ  تروص  نیارد.تسا  ناگناگیب  هب  یگتـسباو  شیانعم  هکـس ، يور 
میریگ یم  هجیتن  نیاربانب   . تسا راگزاسان  زین  یناریا  تیوه  ظفح  لصا  اب  ییوس  زا  .دریگ  یم  رارق  ضراعترد  ناگناگیب ، هطلس  یفن 

هناگیب هب  یگتسباوزا  ارواو  دنک  کمک  روشک  لالقتسا  هب  هک  یلمع  ره 

ناگناگیب هطلس  هب  هک  یلمع  ره  لباقمردو.تسا  یـسایسو  یعامتجا  هصرع  رد  گرزب  ياه  فورعم  زا  یکی  لمع  نآ  دنک ، رترود 
نشور هتبلا  .دوش  یم  هدرمش  گرزب  تارکنمزا  یکی  دزاس ، شودخم  ار  یلم  تیوهو  هتخادنا  رطخ  هبار  روشک  لالقتساو  دماجنایب 

ساـنجا دـیلوت  ور  نیا  زا  دراد ، یناریا  ریغ  ياـهالاک  هب  مدرم  شیارگ  رد  یمهم  شقن  یلخاد  ياـهالاک  تمیقو  تـیفیک  هـک  تـسا 
.دریگ یم  رارق  فورعم  قیداصم  ءزج  بوخ  يالاک  دیلوت  يارب  شالتو  دوش  یم  بوسحم  تارکنمزا  زین  بوغرمان 

لمعورظن تدحوداجیا  ب -

هراشا

( رکنم زا  یهن  ای  فورعم  هب  ندرک  رما  رد  ینعی   ) لمع ماقمردو  هدروآ  دـیدپ  دارفارد  دـحاو  هاـگن  عون  کـی  لوصا  نیااـب  ییانـشآ 
هب تفرعم  اریز  .دیامن  یم  يریگـشیپ  يا  هقیلـس  ياهدروخرب  زا  ددرگ و  لصاح  هیور  تدـحو  ، نایهانو نارمآ  رد  ات  دوش  یم  ببس 

بانتجا ضراعتم  انایحا  تواـفتم و  ياـهیرواد  اـه و  رظن  راـهظا  زا  نیارباـنب  .دور  یم  رامـش  هب  اهدرادناتـسا  زا  یهاـگآ  لوصا ، نیا 
.دش دهاوخ 

124 ص :
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مزال رکذت  دنچ 

ثحب زا  فده  - 1

یم نییبـت  نآ  تخانـش  طـباوض  لوصا و  تسا و  رکنماـی  فورعم  ییاـهزیچ  هچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  ناـیب  هچ  نآ  باـتک  نیارد 
مه هورکم  لماشار  رکنمرگا  هتبلا  (؟ هورکم اـی  تسا  مارح  رکنم  مادـکو  بحتـسم  اـی  تسا  بجاو  فورعم  مادـک  هک  نیا  اـما  .دوش 

هلاسر هب  عوجراب  دیاب  دشاب ، هتشاد  دوجو  یشسرپ  يدراوم  نینچ  رد  رگا  نیاربانب  .دریگ  یمن  رارق  یسررب  دروم  اج  نیا  رد  مینادب .)
.دوش تفایرد  خساپ  هتسراو ، ناملاع  زا  ای  نانآ و  زا  لاوس  ای  ماظع و  عجارم 

لوصا یناشوپمه  - 2

يریبـعت هـب  دـشاب و  لـخاد  رگید  یخرب  رد  یخرب  تـسا  نـکمم  تـسا ، هدـش  هدروآ  هـک  یطباوـض  لوـصا و  هـک  نـیا  رگید  هـتکن 
.تسا هدـش  کیکفت  تیمها  ظاحل  هب  دوشب ، مه  رگید  یخرب  لماش  هک  يروط  هب  دـشاب  هدوب  ّماـع  لوصا  یخرب  دراد ؛ ناـکمارگید 

هدیدرگرکذ هناگادج  رتشیب  هجوت  يارب  اما  .دوش  یم  رگیدکی » هب  کمک  نواعت و   » لصا لماش  ینید » ياهشزرا  تیوقت   » لصا الثم 
.تسا

كرتشم قیداصم  - 3

ریز فورعم  قیداصم  زا  یکی  رگا  هک  دوش  روصت  نینچ  دیابن  نیاربانب  .دنشاب  هتشاد  یکرتشم  قیداصم  تسا  نکمم  لوصا  زا  یخرب 
یفلتخم ياه  تیثیحو  داـعبا  لـمع  کـی  دراد  ناـکما  اریز   . دـیایب رگید  یناونع  تحت  دـناوت  یمن  تسا ، هتفرگ  رارق  لوصا  زا  یکی 

هک یناریا ، ریغ  يالاک  دیرخ  ینعی  تشذگ ، هک  یلاثم  دننام  .دریگ  رارق  لوصازا  یکیرد  اهنآ  زا  کی  ره  هب  هجوتاب  هک  دشاب  هتشاد 
« لالقتسا لصا   » فالخ مه 

125 ص :
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ییوس زا  هک  یقالخا  داسف  ای  ردخم  داوم  قاچاق  ياه  دـناب  لیکـشت  دـننامو  ناگناگیب .» هطلـس  یفن  لصا   » فالخ مهو  تسا  روشک 
.دور یم  رامش  هب  ینید  ياه  شزرا  نید و  فیعضت  قیداصمزا  یفرط  زا  ینکش و  نوناق  قادصم  رگید  ییوسزاو  داسف  قادصم 

لوصا نیرت  مهم  - 4

اهراـیعم هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  لـصا ، نیدـنچ  ناـیب  نیارباـنب  .دوش  یم  نییبـت  اـهرایعمو  لوصا  نیرتـمهمزا  یخرب  لـصف ، نیارد 
.تسا دادعت  نیمهردرصحنم  هنیمز ، نیا  رد  لوصاو 

نید سانشراک  هب  عوجر  - 5

هعجارم هتخیهرف  ناملاع  هب  دـیاب  دراد  دوجو  يدـیدرتو  ماهبا  هک  ییاجرد  قیداصمرب ، اهنآ  قابطنا  زین  واهرایعم  لـماک  صیخـشترد 
.دوش هتفرگ  هرهب  نانآزا  هلاسم  نییبتردو 

لوصا اهرایعم و 

هراشا

: زا دنترابع  دشدای  نآزا  هک  یلوصاو  اهرایعم 

یهلا ریسمرد  تکرحزا  هدنرادزابروما  - 1

نآرق رد   (1) .دوش یم  بوسحمرکنم  قیداصمزا  درادزاب ، لامکو  دشر  ریـسم  زا  ار  ناسنا  يزیچره  هک  تسا  نآ  لصا  نیازا  روظنم 
نآ زا  ار  لصا  نیا  هک  تسا  هتفر  راک  هب  تاعوضوم  زا  یخرب  هراب  رد  یتایآ  میرک ،

126 ص :

هک تسا  هدوبروظنم  نآ  عسوم  يانعم  تسا ، هتفر  راک  هب  رکنم »  » ظفل اـجره  باـتک  نیا  رد  دـشاب  هتـشاد  هجوت  مرتحم  هدـنناوخ  - 1
تـسا نکمم  نیارب  انب  .ددرگ  یم  بحتـسمو ، بجاو  لماش  هدـش ، هدافتـسا  فورعم »   » ظفل اجرهو  .دـشاب  یم  هورکمو  مارح  لماش 

.دنشاب هورکم  ای  مارح  رگید  یخربو  دنشاب  بحتسم  یخربو  بجاو  لوصا ، نیا  قیداصمزا  یخرب 
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.تسا هدیدرگ  نایب  لطابو »  وغل  و «  بعلو »  وهل  هب «  تبسن  هک  یتایآ  دننام  .درک  تشادرب  ناوت  یم 

یسانش هژاو 

هراشا

.میزادرپب هنیمز ، نیا  رد  یتایاورو  تایآ  رکذ  اه و  هژاو  نیا  هدرشف  حیضوت  هب  تسا  مزال  تسخنور  نیا  زا 

« وهل هژاو « 

(1) «. ُهُّمِهَی هِینعَی و  اّمَع  َناسنالا  ُلُغشَی  ام  ُوهّللا  : » تسا هدمآ  نینچ  وهل » حیضوت «  رد  تادرفم  باتک  رد 

«. تسا وهل  درادزاب ، شّمهم  ياهراک  دوصقم و  زا  ار  ناسنا  هک  هچ  ره  »

« بعل  » هژاو

: تسا هدمآ  بعل »  فیرعت «  رد 

ادـصقَم هب  ٍدِـصاق  َریغ  ُهلِعف  ناـک  اذا  ٌنـالُف  َبَِعل  ُهباـُعل و  لاـس  ًاـبَعل ؛ ُبَعلَی  بَِعل  دـق  و  لـئاسلا ، قاُزبـلا  وـه  باـعُّللا و  ِهملکلا  ُلـصا  »
(2) «. ًاحیحص

هک دـهد  ماجنا  يراک  یـصخش  هک  یتقو  .تسا و  يراج  نازیوآ و  هک  یناهد  بآ  ینعی  باعل  تسا و  باـُعل  زا  بَعل ، هملک  هشیر  »
هک ییاهراک  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب  .ٌنالُف  َبَِعل  دنیوگ : یم  دشاب  هتشادن  لابند  هب  ار  یحیحص  دوصقم  فده و 

127 ص :

ص 455 یَهل ، هّدام  نآرقلا -  بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفصا ، بغار  - . 1
ص451  ، نامه - 2
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« رامق تالآ  اب  هدننک  مرگرس  حالطصا  هب  ياه  يزاب  ، » دوش یم  هدرمـش  هچیزاب  یمرگرـس و  بَعل و  درادن ، یپ  رد  یتسرد » فده  »
«. دیآ یم  باسح  هب  بَعل »  » قیداصم زا  یکی 

: میناوخ یم  نآرق  رد 

(2) «. ٌوَهل ٌبَِعل َو  ّالا  اینّدلا  هایحلا  اَم  و   » ای  (1) «. ٌوَهل ٌبَِعل َو  اینّدلا  هایحلا  اّمنا  »

هب برقت  ینعی   ) رترب یفده  يارب  ناسنا  اریز  دصقم ، فده و  هب  ندیـسرزا  تسا  ناسنا  هدـنرادزاب  یمرگرـس و  ایند  یناگدـنز  ینعی 
ار واو  درادزاب  فده  هب  ندیسر  زا  ار  ناسنا  هک  ییایند  نآ  تایآ  نیارد  .تسا  هدش  هدیرفآ  ( قلطم لامک 

.تسا هدش  هدیمان  بعل  وهل و  دزاس ، مرگرس  دوخ  هب 

نوچمه ییایند  نینچ  هب  ندـش  مرگرـس  اریز  دـشاب ، یم  زین  بَِعل »  » قیداصم زا  و  تسا ، وهل  قیداصم  زا  یکی  ییارگایند »  » نیارباـنب
ور نـیا  زا  .دزاـس  یم  لـفاغ  فدــه  هـب  شیارگ  زاو  هدوـمنرود  یقیقح  یگدــنز  زا  ار  درف  اـهیزاب ، بابــسا  اـب  كدوـک  یمرگرس 

دنوش یمن  لیان  یقیقح  دوصقم  دصقم و  هب  زگره  نایارگایند » »

ادخ دیامرف  تسار  دیکدوک و  امشو  تسا  وهل  بعل و  ایند  تفگ 

128 ص :

هیآ 36 دّمحم ، هروس  - 1
32 ماعنا ، - 2
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هدادرارق...و تردـق  تورث ، دـننام  يویند  رهاظم  هب  ندیـسر  ار  دوخ  تمهو  یلـصا  فدـه  ناسنا  هک  تسا  نیا  ییارگایندزا  روظنم 
نیدو ) ترخآ زا  یگدنز ، هب  هاگن  عون  نیا  تسا  یهیدب  .دـنک  هدافتـسا  عورـشمان -  دـنچره  يا - هلیـسورهزا  نآ  هب  یبایتسد  ياربو 

ار اـیند  دریگ ، یم  تروص  اـیند  رد  هک  یـششوک  شـالتوراک و  زا  رگا  اـما  .دروآ  یم  دـیدپ  ترفن  هکلب  تلفغ  اـهنت  هن  تیوـنعمو )
ناعونمه و هب  کمک  ریخ و  یکین و  زا  يا  هعرزم  ار  ایندو  دزاـسب  ترخآ  يارب  یلپ  اـیند  زاو  دـهد ، رارق  فدـه  هب  ندیـسر  هلیـسو 
« هدیدنسپ فورعم و   » هکلب تسین  مومذمو » دب   » اهنت هن  نیا  دهد ، رارق  ناگناگیب و ...  هب  یگتسباو  زا  ییاهرو  ییافکدوخ  هب  ندیسر 

یکی نآ ، مومذم  يانعم  هب  ییارگ  ایند  سپ   . تسا هدشدای  نآزا  تدابع  ناونع  هبو  هدـش  بیغرت  قیوشت و  نآ  هب  تسا و  بولطم  و 
.دشاب یم  بعلو »  وهل  قیداصم «  زا 

میا هتشرسن  ار  شیوخ  تحیصن  رد  میا  هتشگ  هبرف  وهل  وغل و  هب  ام 

.تسا یقیسوم  تالآ  هب  لاغتشا  یقیسوم و  ءانغ و  هدش ، هراشا  نآ  هب  يددعتم  تایاوررد  هک  بعلو » وهل   » قیداصم زا  رگید  یکی 

: تسا هدمآ  هکرابم  هیآ  نیا  لیذ  رد  تایاور  نیا  رتشیب 

(1) « . نیهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه  اهَذِخَّتَی  ٍْملِع َو  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِثیدَْحلا  َوَْهل  يرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  » 

129 ص :

ص ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  ات 104 -  باـب 99  هب ، بستکی  اـم  باوبا  ج 12 -  هعیـشلا ، لئاسو  رد : تاـیاور   - 6 نامقل ، - 1
41و42
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هب ار  یهلا  تایآ  و  دنزاس ، هارمگ  ینادان  لهج و  يور  زا  ار  مدرم  ات  دننک  یم  يرادـیرخ  هدوهیب  لطاب و  نانخـس  مدرم  زا  یـضعب  » 
« .تسا هدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  دنریگ ، هیرخس  ازهتسا و 

ییاهادصو اه  گنهآ  هب  یمود  تسا و  نآ  زا  یصاخ  عون  هک  دوشیم  طوبرم  ناسنا  ندناوخ  هب  یلوا  دنا ، هلوقم  ود  یقیـسومو  ءانغ 
هک یتروص  رد  ءاهقف  ياوتف  ساسا  رب  .تسا  هدـش  میـسقت  مارحو  لالح  هب  اـهنآ  زا  کـیره  .ددرگ  یم  دـیلوت  یقیـسوم  رازبا  زا  هک 

.تسا مارح  دشاب  زیگنا  برط  رگا  زین  یقیسوم  .دوب  دهاوخ  مارح  دشاب  بعلو  وهل  سلاجم  بسانم  ندناوخ 

« وغَل  » هژاو

(1) «. ٍرِکف ٍهّیوَر و  َنع  دَرُوی ال  يّذلا  وه  هب و  ّدتُعی  ام ال  مالکلا  نم  ُوغّللا  : » دنا هتفگ  هملک  نیا  حیضوت  رد 

«. دیآ نابز  هب  رکف  هشیدنا و  نودب  هک  تسا  یمالک  نآو  دشابن  رابتعا  هجوت و  روخرد  هک  دنیوگ  ار  یمالک  ، وغل مالک  »

.تسا هدش  هتسناد  وَغل » زا  ضارِعا  ینادرگ و  يور   » نینمؤم تافص  زا  یکی 

«. دننادرگ یم  يور  وغل  زا  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم   » (2) «. نوضِرعُم وغّللا  نع  مُه  نیّذلا  «و 

130 ص :

نامه - 1
هیآ 3 نونمؤم ، - 2
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هدیاف یب  هدوهیب و  راک  یتشز و  نخـس  ره  رب  یهاگ  (1) و  .دوش یم  هتفگزین  ءانغ  وهل و  غورد و  مانـشد و  لطاب و  ياـهراک  رب  وغل ،
: تسا نیا  نایتشهب  ياه  یگژیو  زا  یکی  .دنیوگ  یم  وغل  زین  يا 

(«. دروخ یمن  اهنآ  شوگ  هب  و   ) دنونش یمن  غورد  وغل و  نخس  تشهب ، رد  ناراکزیهرپ   » (2) «. ًاباّذِک ًاوغل و ال  اهیف  نوعَمسَی  «ال 

« لطاب هژاو « 

هراشا

(3)  . دنیوگ یم  لطاب  دشاب ، هتشادن  تیعقاوو  تابث  هک  ار  يزیچ  ، دراد ّقح »   » ضیقن ییانعم  لطاب » هملک « 

(4) «. لطابلا ِهنود  نم  نوعدی  ام  ّنأ  ّقحلا و  وه  هللا  ّنأب  کلذ  »

یم يزیچ  نتخاـسرابتعا  یب  ینعم  هب  زین  دـنا و  هتـشادنپ  تسرد  هک  ار  يزیچ  ندوب  تسرداـن  نتخاـس  نشور  ینعی  ، يزیچ لاـطبِا  و 
(5) .تسا هدمآ  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  زین  لطاب  هرابرد  .دشاب 

هدش هراشا  نآ  هب  قوف  هیآرد  هک  اهتب ، ندیتسرپ  دننام  لطاب  راتفر  لوقو .)  ) راتفگرد یهاگو  تسا  لعفو )  راتفر (  رد  یهاگ  لطاب » »
نانخس هب  نداد  شوگ  .ندز  تمهت  نتفگ ، غورد  دننام  لطاب  راتفگ  اما  .تسا 

131 ص :

375 ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  - 1
هیآ 35 أبن ، - 2

ص 50 بغار ، تادرفم  - 3
هیآ 62 جح ، - 4

3  ، دمحم  - 81 ءارسا ،  - 17  ، دعر  - 71 نارمع ، لآ   - 42 هرقب ، دوش : هعجارم  لیذ  تایآ  هب  هنومن ؛ ناونع  هب  - 5
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.دوش یم  هدرمش  لطاب  راک  قیداصم  زا  زین  ..و  هعیاشو  تمهت  غورد ، ینعی  لطاب 

: تسا هدمآ  ع )  ) یلع ماما  زا  یثیدح  رد 

شتسد ناتشگنا  ترضح  هنوگچ ؟ دندیسرپ  ِعباَصَأ »  َُعبْرَأ  اَّلِإ  ِلِطاَْبلا  ِقَْحلا َو  َْنَیب  َْسَیل  تسا «  هلـصاف  تشگنا  راهچ  لطابو  قح  نیب 
هک تسا  نآ  قحو  .ما  هدینـش  ییوگب : هک  تسا  نیا  لـطاب  دوـمرفو : داد  رارق  شناـهدو  شوـگ  نیب  تروـص  يوروو  درک  عـمج  ار 

ییوگدـب رد  هک  یی  اـه  هدینـش  هب  دـیابن  هک  تسا  نیا  روظنم  ُْتیَأَر » َلوُقَت  ْنَأ  ُّقَْحلا  ُْتعِمَـس َو  َلوُقَت  ْنَأ  ُلِـطاَْبلا  .ما « هدـید  ییوـگب 
(1) .درک دامتعا  دور ، یم  راک  هب  نارگیدزا 

 : تسا هتفگو  هدروآرد  مظن  هب  ار  نخس  نیا  يولوم 

لاقم وکین  يا  تسیچ  لطاب  قح و  لاؤس  یناد  نخس  زا  يدرم  درک 

تسا لصاح  شنیقی  تسا و  قح  مشچ  تسا  لطاب  نیا  تفگو  تفرگب  ار  شوگ 

132 ص :

تمکح 141 هغالبلا ، جهن  - 1
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اه شسرپ 

؟ دراد يریثات  هچ  رکنمو  فورعم  قیداصم  تسرد  كردو  مهف  ردو  هتشاد  یتیمها  هچ  اهرایعم  تخانش  - 1

ُنِکاسَم اهَداسَک َو  َنْوَشْخَت  ٌهَراِجت  اهوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلاْومَأ  ْمُُکتَریـشَع َو  ْمُکُجاوْزَأ َو  ْمُُکناوْخِإ َو  ْمُکُؤاـْنبَأ َو  ْمُکُؤاـبآ َو  َناـک  ْنِإ  ْلـُق  - 2
هیآ هبوت ، .نیقِـساْفلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  ِهِْرمَِأب َو  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداـهِج  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اـهَنْوَضْرَت 

22

؟  تسا هدرک  هراشا  یهلا  تکرح  ریسم  رد  یعناوم  هچ  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  فلا - 

؟ درکروبع عناوم  نیا  زا  ناوت  یم  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  اب  هنوگچ  ب -

رتشیب هعلاطم  يارب 

هیآ 130 هرقب ، .نیِحلاَّصلا  َنَِمل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهاْنیَفَطْصا  ِدََقل  ُهَسْفَن َو  َهِفَس  ْنَم  َّالِإ  َمیهاْربِإ  ِهَِّلم  ْنَع  ُبَغْرَی  ْنَم  َو 

.دیهد رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  يانعمو  رکذ  ار  تسا  یمیهاربا  ینید  مالسا  دنک  یم  نایب  هک  هیآود  فلا – 

؟ دوش یم  هدناوخ  درخ  مک  یناسنا  دشاب ، نادرگ  يور  نآ  فراعمو  مالسا  شریذپزا  هک  یسک  ارچ  ب -

133 ص :
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مهد سرد 

لطاب زا  قح  تخانش  ياه  صخاش 

هراشا

 : دراد دوجو  لطاب  زا  قح  تخانش  يارب  صخاش  هلیسودنچ و 

لقع فلا – 

زا ار  قح  یمهم  دراوم  رد  دناوت  یم  دـشاب ، هتـسشنن  نآرب  هانگو  كرـش  رابغو  درگو   (1) دشاب هدشن  اهـسوهو  اوه  ینابرق  لقع  رگا 
.دسانش زاب  لطاب 

134 ص :

هیواعم يا  دنا : هتـشون  درک ، یم  مهتم  نامثع  لتقرد  نتـشاد  تسد  هب  ار  ناشیا  هک  هیواعم  هب  ع )  ) یلع ماما  همان 6 ، هغالبلا ، جهن  - 1
ِْنَئل ُهَیِواَعُم  اَی   . متـسه نم  عوضوم  نیا  رد  مدرم  نیرت  هانگ  یب  هک  ینیب  یم  يراذـگب  رانک  ار  تیاوهو  يزاس  رواد  اردوخ  لقع  رگا 

اورانو لطاب  وت  تبـسن  نیا  یمهف  یم  تلقع ، يریگراک  هب  اب  اب  ینعی  .ناَْمثُع  ِمَد  ْنِم  ِساَّنلا  َأَْربَأ  یِّنَدِجََتل  َكاَوَه  َنوُد  َِکْلقَِعب  َتْرَظَن 
جیاتنو هدناوخ  ارف  ایند  رد  یتبغر  یبو  دهز  هب  ارواو  دنا  هتشون  یضاق  حیرش  هب  ترـضح  هک  هغالبلا  جهن  همان 4  رد  نینچمه   . تسا

ِرْسَأ ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُلْقَْعلا  َِکلَذ  یَلَع  َدِهَش  دنا " : هدومرف  دنیامن ، یم  دزشوگ  يو  هب  ار  رذگدوزو  یناف  يایند  هب  نتسبلد  راب  تکاله 
مه نم  رگا  یتح  .دنک  یم  دییات  ار  نآو  هداد  یهاوگ  مه  لقع  مدرک ، هک  اه  هیـصوت  نیا  هب  ینعی  اَْینُّدـلا "  ِِقئاَلَع  ْنِم  َِملَـس  يَوَْهلا َو 
هب هقالعو  قشع  زاو  دازآ  سفن  ياوه  تراسا  زا  هک  یلقعاما  .درک  یم  ار  اه  شرافـس  نیا  يدرک  یم  هعجارم  تلقع  هبو  متفگ  یمن 

ناسنا همه  نیا  دوشن  هتفگ  نیارب  انب  .تسا  روظنم  یلقع  نینچ  مییوگ  یم  نخـس  لقع  زا  هک  یماگنه  هک  نیا  هجیتن  .دـشاب  اهر  ایند 
سوهو اوه  ریسا  نانآ  لقع  اما  دنتسه  لقع  ياراد  دنچره  اهنآ  اریز   . دنرادن لقع  اه  نیا  رگم  دننک  یم  يرگید  ياهراک  هک  دنتسه 

.دهد ناشن  ار  نانآ  تداعسو  يراگتسرو  هداد  ماجنا  یتسرد  يرواد  دناوت  یمن  ور  نیا  زا  .تسا  هدش 
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نتسناد بوخ  دننام  .یقالخا  نیداینب  لوصا  زا  يرایسب  تخانش  رد  ای  .دیحوت  هب  ءایبنا  توعد  نید و  لصا  شریذپ  رد  الثم 

هدع هب  نآرقرد  ور  نیا  زا  ...و  تنایخ  ملظ ، غورد ، ندرمـش  دب  لباقم  هطقنردو  ..و  ناعونمه  هب  کمکو  يرادتناما  لدع ، تقادص ،
َنُولِقْعَی ال  نُولِقْعَی -  ٍمْوَِقل  نُولِقْعَت -  ْمُکَّلََعل  نُولِقْعَت -  ـالَف  َأ  دـینک ( ؟ یمن  لـقعت  ارچ  دوش : یم  باـطخ  دـنریذپ  یمن  ار  قح  هک  يا 

(1)  - ( اْئیَش

تایاوررد .دیداد  یم  صیخشت  ار  قح  زا  لطاب  هار  امتح  دیدرب  یمراک  هب  اردوخ  لقع  رگا  ینعی 

درومو هدومن  فلکم  دـنراد  لقع  نوچ  اراـهناسنا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآو  هدـش (2)  دای  يدـنوادخ  تجح  ناونع  هب  لـقع  زازین 
.دهد (3) یم  رارق  هذخاؤم 

، نآ اب  هک  تسا  ناسنا  لد  رد  يرون  لـقع   (4)  « لِطاَْبلا ِقَْحلا َو  َْنَیب  ِِهب  ُقَّرَُفی  ِْبلَْقلا  ِیف  ٌرُون  ُلْقَْعلا  دـنیامرف « : یم  ص )  ) ادـخ لوسر 
.دنوش یم  هتخانش  ادج و  رگیدکی  زا  لطابو  قح 

نآرق ب -

هار و نیارد  .دنک  شالت  دیاب  شیاهزاین  عفر  يارب  هک  تسا  ینوگانوگو  عونتم  ياهزاین  يارادو  هدیچیپ  يدوجوم  ناسنا  هک  اجنآزا 
ریسم

135 ص :

 . دوش هعجارم  ، 242 ، 170 ، 164 ، 76 ، 73 تایآ 44 ، هرقب ، هروس  هب  هنومن  ناونع  هب  - 1
ُءاَِیْبنَْألا َو ُلُـسُّرلاَف َو  ُهَرِهاَّظلا  اَّمَأَـف  ًهَنِطاـَب  ًهَّجُح  ًهَرِهاَـظ َو  ًهَّجُح  ِْنیَتَّجُح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َّنِإ  ع :)  ) مظاـک ماـما   . ص 16 ج 1  یفاـک ، - 2

.ُلوُقُْعلاَف ُهَنِطاَْبلا  اَّمَأ  ُهَِّمئَْألا ع َو 
ُُرمآ َو َكاَّیِإ  یِّنِإ  اَمَأ  دومرف : سپـسو  درک  تاهابم  وا  هب  لقع »  » ندیرفآ زا  سپ  دنوادخ  (ع :) رقاب ماما  ، 12 یفاک ج 1 ص 10 -  - 3

ٍلاَح ُنْسُح  ٍلُجَر  ْنَع  ْمُکَغََلب  اَذِإ  دـنا : هتفگ  هک  دومرف  لقن  ربماـیپ  زا  ع )  ) قداـص ماـماو  بِیثُأ  َكاَّیِإ  ُِبقاَـعُأ َو  َكاَّیِإ  یَْهنَأ َو  َكاَّیِإ 
 . ِِهْلقَِعب يَزاَُجی  اَمَّنِإَف  ِِهْلقَع  ِنْسُح  ِیف  اوُرُْظناَف 

ج 1 ص 198 باوصلا ، یلإ  بولقلا  داشرإ  - 4
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هاگ دور و  یم  ورف  هار  باـختنا  تریحرد  هاـگ  .دوش  یم  وربور  اـه  تسب  نب  و  اـه ، يدـیما  اـن  تالکـشم ، اـه ، یکیراـت  اـب  هراومه 
هب ای  لدرد.دـنک  یم  شنزرـس  رگا » و «  شاک »  يا  همغن «  اب  اردوخ  هتفر ، تسدزا  ياه  تصرفو  تسردان  ياه  باختنا  ترـسحرد 

ِْهیَدَی یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو  ( ؟ دش یم  هچ  متفر  یمن  ار  هار  نیا  رگا  هک : نیا  ای.مدوب  هدرکن  ار  راک  نیا  شاک  يا  دیوگ : یم  نابز 
((1) .الیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  ًالیبَس -  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی 

هدرک هنال  ناسنا  ناج  رد  ترـسحو  تریح  نیا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ناسنا  یگدنز  رد  اشگهارو  عماج  همانرب  کی  ات  تسا  یهیدـب 
ما هدیرفآ  اروت  نم  نوچ  دیوگب  هدننیرفآ  يادخ  رگا  لاح  .دزاس  یم  لیدبت  ناور  یکـشا  هب  اروا  هودناو  انـشآ  يزاوآ  هب  ار  وا  هلانو 

شخبافـش هخـسن  هک  ما  هداتـسرف  نآرق )   ) یباتکوت يارب  مناد ، یم  زین  ار  نآ  تسرد  هارو  مهاگآ  وت  ياـهزاینو  تـالاح  ماـمت  هب  و 
چیه ایآ  .دناشک  یم  دیما  هب  يدیمون  زاو  تریصب  هب  تلاهج  زاو  ییانـشور  هب  یکیرات  زا  اروتو  تسا  تایح  باتک  .تسوت  یگدنز 

(2)  « ناقرف ار «  شباتک  مان  ور  نیا  زا  دنز ؟  یم  زاب  رس  نآ  شریذپ  زا  يدنمدرخ 

ریسمو درواین  يور  لطاب  هب  ات  دناوخ  اه  ناسنا   (3)  « تیاده بجوم «  ار  نآ  .دناسانشب و  وت  هبو  دنک  ادج  ار  لطاب  قح و  هار  ات  داهن 
هب نآرق  توالت  ابو  دسانش  زاب  تواقش  زا  ار  تداعس 

136 ص :

28 و27 ناقرف ، - 1
هیآ 1 ناقرف ، هروس  ناقْرُْفلا ، َلََّزن  يذَّلا  َكَرابَت  هیآ 44 -،  نارمع ، لآ  .ناقْرُْفلا  َلَْزنَأ  َو  - 2

نارمع 138 لآ  يدُه ، ِساَّنِلل َو  ٌناَیب  اذه   - 97 هرقب ، .نینِمْؤُْمِلل  يرُْشب  ًيدُه َو   -  َ 185 هرقب ، ِساَّنِلل ، ًيدُه  - 3
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هتبلا .تسا  لطاب  زا  قح  تخانـش  دـیلک  نآرق ، سپ  .دـیامن  تمه  شیوخ  تیبرتو  دـشر  هب  نآ  هب  لـمع  اـب  دزادرپب و  حور  توارط 
اجبان تاهیجوتو  اوران  ياه  تشادرب  شوختسد  ات  دنشاب  شرانک  رد  دنتسه  نآ  نارـسفم  هک  تیب )  لها  ینعی  نآ (  لقث  هک ، ینآرق 

 . ددرگن

یتخیمآ ایبنا  ناور  اب  یتخیرگب  قح  نآرق  رد  وت  نوچ 

ایبنا ياهلاح  نآرق  تسه 

ایربک كاپ  رحب  نایهام 

ع)  ) ینید نایاوشیپ  ج - 

ربمایپ ناونع  هب  هاگ  یهلا  ناربهر  نیا  .تسا  هعماجرد  موصعم  نایاوشیپ  روضحو  دوجو  لطاب ، زا  قح  تخانش  لیاسو  زا  رگید  یکی 
ات دنوریم  رامش  هب  قح  صخاش  نانیا.دنا  هدومن  مادقا  لطابو ، قح  نییبت  مدرم و  تیاده  هب  نانآ  نانیـشناجو  ءایـصوا  ناونع  هب  هاگو 

ربمایپ نانیـشناج  ور  نیا  زا  .دـننامب  نوصم  كانرطخ  ياه  هاگترپ  رد  نداتفا  زاو  هدومیپ  ار  تسرد  هار  نانآ  نداد  رارق  وگلا  اب  مدرم 
ِقَْحلا َْنَیب  َنُوقِّرَُفی  ِیْتَیب  ُلْهَأ  دومرف « : یم  هک  تسا  هدش  لقن  (ص ) ربمایپ زا  .دنا  هدش  هدناوخ  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  (ص ،) مالـسا

تایاور (ع ) یلع ماما  صوصخ  رد  .دـنرواین ) يور  لطاب  هب  مدرمات  دـننک (.  یم  ادـج  لطاب  زا  ار  قح  نم ، تیب  لـها   (1)  « ِلِطاَْبلا َو 
قوراف  » ار وا  ربمایپ  هک  هدش  دراو  ینسو  هعیش  بتک  رد  يرایسب 

137 ص :

ص 78 ج 1 ،  یسربط ، جاجتحا  - 1
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(1) .لِطاَْبلا ِقَْحلا َو  َْنَیب  ُقِّرَُفی  يِذَّلا  ُمَظْعَْألا  ُقوُراَْفلا  َْتنَأ  دنا : هدیمان  لطاب  زا  قح  هدننک  صخشمو  هدننکادج  ینعی  « 

ناشیا ندوب  صخاش  رب  تلالد  یگمهو  تسا  هدمآ  ترـضح  نآ  يارب  تایاور  رد  هک  تسا  يددـعتم  فاصوا  زا  یکی  تفـص  نیا 
(2)  . تسا لطاب  زا  قح  صیخشت  رد 

دش رارسا  هنیآ ي  قوراف  هک  نوچ 

دش رادیب  نوردنا  زا  ریپ  ناج 

ای درادزاـب ، ینید  روما  ترخآ و  دـنوادخ ، زا  ار  ناـسنا  ینعی  دـشاب ، لـطاب  وغل و  اـی  بعل  وهل و  قادـصم  يزیچ  ره  هک ، نیا  هجیتـن 
، تسردان چوپ ، یمـالک  راـک و  اـی  تهج  نودـب  هدوهیب و  يراـک  نخـس و  اـی  دـشاب ، هتـشادن  يدـصقم  فدـه و  هک  دـشاب  يراـک 
هب ار  ناسنا  هک  یمالک  لمع و  راک و  ره  لباقم ، رد  دوش و  یم  بوسحم  تارکنم »  » ءزج دشاب ، تقیقح و ...  زا  رود  هب  یعقاوریغ و 

دنوادخ و دای  (3) و  دزاس کیدزن  دنوادخ  يوس 

138 ص :

هّللا لوسر  .تسا  هدشدای  همالا »  هذـه  قوراف  ناونع «  هب  وا  زا  تنـس  لها  عبانمرد  ج 2 ص 262 . باوصلا ، یلإ  بولقلا  داـشرإ  - 1
.لـطابلا قـحلا و  نیب  قرفت  يذـلا  قوراـفلا  تنأ  و  ربکـألا ، قیدـصلا  تنأ  : مالـسلا هیلع  یلعل  لوـقی  ملـس  و  هلآ ) و   ) هـیلع هـّللا  یلص 

ج 5  ) هباغلا دـسأ  ریثأ ، نبا  و  ج 2 ص 657 )  ) باعیتسالا ربلا ، دـبع  نبا  رد : زینو  يربطلا ج 2 ص 155 ) بحملل  هرـضنلا  ضایرلا  )
ج 2 ص 103 هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  يدابآزوریف ، زا  لقن  هعمجم ج 9 ص 102 .) یف  یمثیهلا  ( ) ص 287

 . دینک هعجارم  ینیما  همالع  هتشون  ریدغلا ، گنس  نارگ  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  - 2
تسا و هدش  نایب  نید  رد  هک  تسا  یتابحتسم  تابجاو و  نامه  دنوادخ  هب  بّرقت  یکیدزن و  ياه  هار  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  - 3

اهناـفرع دـننام  .میـشاب  فرحنم  طـلغ و  ياـه  هشیدـنا  بقارم  دـیاب  سپ  دـیا  یمن  لـصاح  لوـصو  برق و  زگره  اـه  هار  نـیا  ریغ  زا 
!«. تفر جارعم  هب  ناوت  یم  یقیسوم  اب   » هک ناوخ  هزاوآ  نآ  هتفگ  دننام  هدش و  دم  اهلاس  نیا  رد  هک  نیغورد  ياه  تیونعمو 
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هب هدیدنسپ  و  فورعم »  ... » دشاب و هتشاد  رارق  تیعقاو  تقیقح و  ياتـسار  رد  لوقعم و  یفده  ياراد  و  دزاس ، هدنز  رتشیب  ار  ترخآ 
.دور یم  رامش 

زا هک  يدراوم  رد  داد و  صیخشت  ار  نآ  دراوم  قیداصم و  ناوت  یم  لمأت  یکدنا  اب  تسا و  ریگارف  یّلک و  یلصا  نیا 

.میسرپب ملع  لها  زا  دیاب  میشاب ، ناوتان  نآ  صیخشت 

داسف حالص و   . 2

هراشا

ظاحل هعماج  ای  درف  تحلصمو  حالص  نآرد  هک  یلمعره  فلا –  زا : دنترابع  هک  دشاب  یم  هطباضو  لصا  ود  هدنرادربرد  ناونع  نیا 
.دوش یم  هدرمش  فورعم »   » قیداصمزا دشاب  هدش 

.دیآ یم  باسح  هب  رکنم » قیداصم « زا  دوش  هعماج  ایو  درف  داسف  بجوم  هک  یلمعره  ب – 

 . دریگ رارق  یسررب  دروم  داسف »  و« حالص »   » هژاو ود  تسا  مزال  رتشیب  نییبت  يارب 

 « حالص  » هژاو

لمع فصو  هاگ  هک  تسا  يا  هملک  حلاص »   .» تسا یهابت ) يانعم  هب   ) داسف هملک  لباقم  هطقن  یگتسیاش ،) يانعم  هب   ) حالـص هملک 
حالصاو (. (1) حلاص لجر  ) دریگ یم  رارق  صخش  فصو  هاگو  ( حلاص لمع   ) دوش یم 

139 ص :

رابت لیخ و  همه  رخف  وا  دب  هک  رایتخا  حلاص  داماد  کی  درک  - 1
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(1)  . هاضْرَت ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  لمع (  نتخاس  هتسیاشو  حلاص  يانعم  هب 

.َنیِدِسْفُْملا (2) َلَمَع  ُِحلُْصی  َهَّللا ال  َّنِإ  - 

اوُِحلْـصَأَف .دـشاب (  یم  اهنآ  نیب  یتشآو  شزاسو  ماوقا  ای  دارفا  نیب  طباور  حالـصا  اـیو   ( (3)  . یتَّیِّرُذ یف  یل  ِْحلْـصَأ  صخـش (  ایو  ( 
(4)  . امُهَْنَیب

(6)  ( (5)  . مُْکیَوَخَأ َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملااَمَّنِإ  - 

كوشخ بوخ و  حلاصان و  حلاص و  كوخ  گرگ و  نارازه  ام  دوجو  رد 

« داسف  » هژاو

: تسا هدش  هتفگ  داسف  هژاو  فیرعت  رد 

ءایشالا ِندبلا و  ِسفنلا و  یف  کلذ  لمعتسی  حالصلا و  هّداُضی  ًاریثک و  وا  هنع  جورخلا  ناک  ًالیلق  لادتعالا  نع  ءیشلا  ُجورُخ  ُداسفلا  »
(7) «. هماقتسالا نع  هجراخلا 

هب داسف -  ظـفل  تسا و  حالَـص » ، » نآ ّدـض  .داـیز و  هاوخ  دـشاب ، مک  هاوخ  دـنیوگداسف ، ار  لادـتعا  ّدـح  زا  يزیچ  ره  نتفر  نوریب  »
لادتعا و دح  زا  جراخ  حور  دروم  رد  تشذگ ، هک  ییانعم 

140 ص :

15 فاقحا ، - 1
81 سنوی ، - 2

15 فاقحا ، - 3
9 تارجح ، - 4

نامه - 5
.دوش هعجارم  حلص »  هژاو «  لیذ  برعلا  ناسل  نیرحبلا و  عمجم  بغار ، تادرفم  هب  - 6

« دسف هژاو « لیذ   . بغار تادرفم  - 7
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«. دوش یم  لامعتسا  دنتسین ، دیاب  هک  نانچ  نآ  هک  ییایشا  زین  لدتعمریغ و  ِمسج 

لطاب تسردان ، ینعی  تسا ، دساف »  » هشیدناو رکف  نیا  دوش  یم  هتفگ  هاگ  لاثم ، ناونع  هب 

زا هک  نیا  ینعی  تسا  لداعتمان  يدرف  یحور  رظن  زا  ینالف  دنیوگ  یم  ای  .تسا و  هدـش  جراخ  تقیقحو  تیعقاو  ّدـح  زا  هک  يرکفو 
بلق زین  و  تسا ، هدش  رامیب  دساف و  حور  نیا  تسین ، رادروخرب  دـشاب ، بسانم  تاکرح  تسرد و  راتفر  شا  هناشن  هک  ملاس  یحور 

.تسا رامیب  یحور  بلق و  دنا ، هدش  هدولآ  هانگ  هب  هک  يدارفا  حور  و 

تسرن هویم  لگ و  وا  دوجو  زا 

تسجن اهیکاپ  هلمج  داسف  زج 

، تشاد یم  رارق  تلاح  نآ  رد  تسیاـب  یم  هک  هچ  نآ  زا  ینعی  تسا ، هدـش  دـساف  هویم  نـالف  دوش : یم  هتفگ  ًـالثم  ءایـشا ، دروم  رد 
.شدوخ هژیو  یتفآ  يرامیب و  اهتنم  تسا ، هدش  يرامیب  راچد  مه  نیا  عقاو  رد  تسا و  هتفر  نیب  زا  هدش و  جراخ 

بلق دـناشک و  یم  یهابت  هب  ار  ناسنا  حور  ناهانگ  .دوش  یم  ریبعت  يدوباـن  یهاـبت و  هب  حالـص ) لـباقم  هطقن   ) داـسف زا  یـسراف  رد 
.دناشک یم  يدوبان  هب  ار  ناسنا  تیناسنا  دزاس و  یم  التبم  یهایس  هب  ار  ناسنا 

(1)  ...«. اهحالصا َدَعب  ضرالا  یف  اودِسُفت  «و ال 

«. دینکم اپ  هب  داسف  نآ  رد  تسا ، هدش  هتشاذگ ]  ] حالصا رب ] انب   ] نیمز رد  هک  نآ  زا  دعب  »

(2) «. نیدِسفُم ضرالا  یف  اوَثعَت  «و ال 

141 ص :

77  ، صصق 56 و 85 -  فارعا ، - 1
36 توبکنع  - 183 ءارعش ،  - 85 دوه ،  - 60 هرقب ، - 2
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«. دینکم ینکارپداسف  نیمز  رد  »

(1) «. نیدِسفُملا ُّبُِحی  هللا ال  «و 

«. درادن تسود  ار  نیدسفم  دنوادخ  »

داسفا داسف و  قیداصم 

هراشا

: میزادرپ یم  اهنآزا  یخرب  هب  هک  دز  لاثم  ناوت  یم  يرایسب  قیداصم  دراوم و  داسفا ، داسف و  يارب 

دوخ لزنمرد  يدرف  هک  نیا  دننام  دنک  یمن  تیارس  هعماج  هب  تسا و  صخـش  دوخ  عاعـش  رد  تسا ، زیگناربداسف  هک  هچ  نآ  یهاگ 
دوش و یم  جراخ  یـصخش  دودـحزا  نآ  عاعـش  هاگ  یلو  .دوش  بکترم  يرگید  تشز  لمع  ای  دـشونب  ار  نآو  هدرک  تسرد  بارش 
ای بارـش  شورف  هب  مادـقا  يدارفا  رهـش  کی  رد  هک  نیا  دـننام  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  روشک  کی  یتح  ای  رهـش  کی  ای  تیعمج  کی 
هب تسد  روشک  حطـس  رد  هتفای  نامزاس  ياهدناب  تروص  هب  هک  نیا  ای  .دـننک  لذـتبم و ...  ياهرازفا  مرن  شخپ  ردـخم ، داوم  عیزوت 

دننام هنرگ  داد و  ناشن  تیـساسحدیاب  نآ ، شرتسگ  دودح  دح و  هب  هجوتاب  دروم ، ره  رد  لاح  ره  هب  .دنیامنب  لیبق  نیا  زا  یتامادقا 
: داسفاو داسف  دراوم  زا  ییاه  هنومن  .دبای  یم  هعسوت  قیمعت و  هدناود ، هشیر  عامتجا  رکیپ  رد  نامرد  یب  ناطرس » »

نادسفم زا  يوریپ  زین  و  ، (2) سوه يوه و  زا  يور  هلابند  - 

(3) یشک مدآ  - 

142 ص :

صصق 77  - 64 هدئام ، - 1
فارعا 142  - 71 نونمؤم ، - 2

صصق 4. هدئام 32 -  - 3
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( دنزادنا یم  رطخ  هب  ار  یعامتجا  تینما  هک  یناسک  و   ) (1) لوسر ادخ و  اب  گنج  هبراحم و  - 

(2) نارادیرخ هب  فاحجا  یشورف و  مک  - 

(3) .دراد يرثؤم  شقن  یعامتجا  طباور  یهابت  توادع و  هنیک و  داجیارد  هک  يراوخابر ، - 

رایب مزیه  نیچ  نخـس  دوش و  یم  تیعمج  هورگ و  ود  هاگ  هداوناخ و  ود  ای  رفن  ود  نیب  ینمـشد  بجوم  هک  ینیچ  نخـس  یماّمن و  - 
(4) .ددرگ یم  هکرعم 

هک يزیچره  شخپ  رـشن و  نآ ، عیزوت  ردـخم و  داوم  هب  یگدولآ  برطُم ، یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  يزاـبرامق ، يراوـخ ، بارـش  - 
 ... رخسمت و ءازهتسا و  مانشد ، شحف و  یباجحدب ، یباجح و  یب  .تسا  يرابو  دنب  یبو  لاذتبا  هدننک  جیورت 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیادـه و  هب  ءاـشحف ، هعاـشا  ینکارپداـسف و  هنوگ  ره  ربارب  رد  رکنم ، زا  ناـیهان  فورعم و  هب  نارمآ 
هتـشاد نابز  رب  ار  اعد  نیا  دـنبلطب و  يرای  قیفوت و  وا  زا  هتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  دـنوادخ  ياـضرو  صـالخا  هار  نیا  رد  و  دـنزادرپب ،

: دنشاب

(5) «. نیدسفُملا موقلا  یلع  ینرُصنا  ِّبر  »

143 ص :

هدئام 33 - 1
ءارعش 183 دوه 85 -  - 2

285 و 286 ، 276 هرقب ، - 3
11 ملق ، - 4

3 ، . توبکنع - 5
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«. امن زوریپ  نک و  يرای  نادسفم  رب  ارم  اراگدرورپ  »

، زامن دننام   ) دشاب هدش  ظاحل  هعماجایدرف  تحلـصمو  حالـص  نآرد  هک  یلمعره  دـش  نشور  هدـش  دای  تاحیـضوتزا  هک  نیا  هجیتن 
و فورعم »   » قیداـصمزا ...و )  یطیحمو  يدرف  تفاـظنو  یگزیکاـپ  نارگید ، هب  کـمک  يرادـتناما ، بوـخ ، قـالخا  سمخ ،  ، هزور

.دوش یم  بوسحم  رکنم » قیداصم « زا  دوش  هعماج  درف و  یهابتو  داسف  بجوم  هک  یلمعره 

رتشیب هعلاطم  يارب 

َنوُِحلْصُم ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلیق  اذ  َو ِإ  - 1

هرقب 12-11( نوُرُعْشَی ).  ْنِکل ال  َنوُدِسْفُْملا َو  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ 

ناونع دوخ  يزیگنا  داسف  هب  نانآ  ارچ  دوب ؟  هچ  نانآ  داسفاو  داـسف  دراوم  تسا ؟  هدـش  لزاـن  یناـسک  هچ  هراـب  رد  هفیرـش  هیآ  نیا 
؟ دنداد یم  يرگ  حالصا 

هرقب 42( ( . نوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َّقَْحلا َو  اوُُمتْکَت  ِلِطاْبلِاب َو  َّقَْحلا  اوُِسْبلَت  َو ال  - 2

.دیهدب رارقوگتفگ  درومو  هعلاطمریسافت  زا  هدافتسا  اب  ار  هیآ  نیا 

144 ص :
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مهدزای سرد 

 « نواعت لصا «  . 3

( .دننک کمک  رگیدمه  هب  هک  تلمودو  هورگ  ود  ای  دنـشاب  رفنود  هاوخ   ) .دشاب یم  رگیدـکی  هب  فرطود  کمک  يانعم  هب  هژاو  نیا 
(1)

: میناوخ یم  نآرق  رد 

(2)  «. ناوْدُْعلا ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  » 

کمک ار  رگیدـکی  متـس ) ملظ و  و   ) ینمـشد هانگ و  رب  یلو  دـیهد  يراـی  يراـگزیهرپ  و  ریخ )  و   ) کـین ياـهراک  رب  ار  رگیدـکی  »
«. دییامنن

 : دوش یم  جارختسا  لصا  ود  هفیرش ، هیآ  زا 

.دیآ یم  باسح  هب  فورعم » قیداصم «  زا  دشاب  اوقتو  ریخ  ساسا  رب  هک  رگیدکی  هب  یکمک  هنوگ  ره  فلا – 

145 ص :

ج 6 ص 285 نیرحبلا ، عمجم  .اضعب  مهضعب  نواع  موقلا : نواعت  - 1
2 هدئام ، - 2
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 . دشاب یم  رکنم »   » قیداصم زا  دریذپ ، تروص  ینمشدو  هانگ  ساسارب  هک  رگیدکی  هب  یکمک  ره  ب – 

هب رما  ، » تسا مالـسا  یعاـمتجا  ياـه  فورعم  اـه و  شزرا  زا  یکی  يراـگزیهرپ » یکین و  رد «  يراـکمه  يراـی و  هک  هنوگ  ناـمه 
هب رما  اب  هک  نیا  هچ  تسا ، يراگزیهرپ  یکین و  رب  نواعت  راکـشآ  ياه  هنومن  زراـب و  قیداـصم  زا  زین  دوخ  رکنم » زا  یهن  فورعم و 

ياوقت تیاعر  هب  ار  نانآ  میراد و  یمزاب  اه  يدـب  زا  هدرک و  شرافـس  کـین  بوخ و  ياـهراک  هب  ار  دارفا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
.میناوخ یمارف  یسرتادخ »  » یهلا و

تهج رد  کـمک  تساوخرد  رگا  رکنُم ،»  » مه دـشاب و  هتـشاد  فورعم »  » هرهچ مه  دـناوت  یم  کـمک » نواـعت و   » ِتساوخرد یتـح 
تشز لامعا  تهج  رد  کمک  تساوخرد  رگا  دنمشزرا و  سدقم و  تسا  یتساوخرد  نیا  دشاب ، ینید  ياه  شزرا  ریخ و  ياهراک 

هک نیا  ای  دنک  یم  کیدزن  نامـسآ  اب  ار  ناسنا  تساوخرد  ادن و  نیا  دید  دیاب  .یناطیـش  تسا  یتساوخرد  نیا  دشاب ، هانگ  دیلپ و  و 
دروآ صرح  اروت  هک  ییادنره  دیسر  الاب  زا  هک  ناد  یم  ادن  نآ  دیشک  الاب  اروت  هک  ییادنره  .دهدیم  رارق  طوقس  یبیشارس  رد  اروا 

.درد مدرم  وا  هک  ناد  یگرگ  گناب 

: تسا هدومرف  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما 

(1) «. ٌهَنایِخ ٌهَیانِج و  لطابلا  ِهرُصن  یلع  نواعّتلا  ُبلَط  ٌهناما ، ٌهَناید و  ِّقحلا  ِهماِقا  یلع  نواعّتلا  ُبَلَط  »

146 ص :

ص 259 ج 4 ، مکحلا ، ررغ  - 1
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تیانج و لطاب ، يرای  يزوریپ و  يارب  کـمک  تساوخرد  تسا و  يراد  تناـما  يراد و  نید  قح ، ییاـپرب  يارب  يراـی  تساوخرد  »
«. دوش یم  هدرمش  تنایخ 

مشخ و دروم  هعماـج  دوش ، یهاـتوک  دروم  نیا  رد  هچ  ناـنچ  دراد و  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  يرایـسب  شزرا  نمؤم ، ناـسنا  هب  کـمک 
.دوش یم  عقاو  یهلا  بضغ 

.میرادزاب نارگید  قوقح  هب  زواجت  هانگ و  ماجنا  زا  ار  رگیدـمه  میباتـشب و  رگیدـکی  کـمک  هب  يوقت  ّرب و  ریـسم  رد  دـیاب  نیارباـنب 
: مینک هجوت  (ع ) قداص ماما  زا  تیاور  نیا  هب  میربب ، یپ  هلأسم  تیمها  هب  رتشیب  هک  نیا  يارب 

مهورُـشحاَف ٍمَلَق ، َهّدَم  مهل ]  ] َّدَم وأ  ًاسیِک ، مهل ]  ] َطبَر وأ  ًهاود ، مهل  َقال  نَم  مُُهناوعا و  ُهمَلَّظلا و  نیأ  ٍدانُم  يدان  ِهمایقلا ، ُموی  ناک  اذا  »
(1) «. مهَعَم

( یتح  ) نیملاظ يارب  هک  نانآ  دنیاجک ؟ اهنآ  ناوعا  نارای و  دنیاجک ؟ نارگمتـس  هک  دهد  ادن  قح  يدانم  دوش ، اپرب  هک  تمایق  زور  »
ار یملق  هک  نیا  اـی  دـنتخود  ار  يا  هسیک  کـی  رـس  یتـح )  ) ناـملاظ يارب  هک  ناـنآ  دـنیاجک ؟ دنتـشاذگ  هبنپو )  خـن  ) هقِیل ار  یتاود 

باسح کیرـش  رگمتـس  ملاظ و  ناهانگ  رد  دارفا  نیا  همه  اریز   ] دینک روشحم  مه  اب  ار  نانآ  همه  دنیاجک ؟ دـندومن  هدامآ  ناشیارب 
[«. دنوش یم 

147 ص :

ص 593 لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  - 1
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نید فیعضت »  ای «  تیوقت » . » 4

هراشا

 : تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  لصا  ود  زین  ناونع  نیا 

.تسا فورعم »   » قیداصمزا ددرگ  نید »   » تیوقت ببس  هک  يراکره  فلا – 

.دشاب یم  رکنم »  » قیداصمزا دوش  نید »  » فیعضت بجوم  هک  یلمع  ره  ب -

: دومرف (ع ) یلع نانمؤم  ریما  .تسا  فارحناو  هانگ  هدنشک  کلهم و  تفآ  يرامیب و  زا  دارفا  هعماج و  یتمالس  نماض  نید 

(1) «. مِراحَملا نع  ُّدصَی  نیّدلا  »

«. دراد یمزاب  ناهانگ  هب  ندروآ  يور  زا  ار  ناسنا  نید ، »

،) قلطم لامک  يوس  تمَـس و  هب  یناگمه  تکرح  ینعی  هعماج ، رب  یناسنا  یهلا و  يالاو  ياه  شزرا  تموکح  ینعی  ، نید تیمکاح 
 ( هَّللا (2) ِقاَلْخَِأب  اوُقَّلَخَت  یبنلا :  ) .نتشگ وا  دننام  ندش و  وا  نوچ  و  لاعتم ) دنوادخ 

« نید تیوقت  لماوع «  فلا -

هراشا

: زا دنترابع  دنتسه ، ریثاتو  شقن  ياراد  نید  تیوقت  رد  هک  یلماوع  زا  یخرب 

نید هبناج  همه  قیمع و  تخانش  .فلا  -1

همه تخانش  اذل  .دشاب  یم  یسایسو و ...  یگنهرف  يونعمو ، یتیبرت  یعامتجاو ، يدرف  فلتخم  داعبا  ياراد  نید 

زا ار  ناسنا  نآ  داعبا 

148 ص :

ص 342. ج 1 ، نامه ، - 1
ج 58 ص 129 راونألا ، راحب  - 2
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يروادو هناماوع  یحطـس و  هاگن  زا  ار  ناسنا  دـشاب ، رت  قیمع  هچره  تخانـش  نیا  لاح  نیع  رد  .دراد  یم  زاب  دودـحم  صقان و  هاگن 
.دزاس یم  نوصم  نید  هب  تبسن  هدز  باتش  ياه 

: دومرف (ع ) نانمؤم ریما 

(1) «. همکحلا سأر  هفِرعَملا و  ُهرَمَث  َنیدلا  ُظفِح  »

«. تسا تمکح  ریست  تفرعم و  هرمث  هویم و  نید ، ظفح  »

ِتمکح ساسا  هک  نیا  تسا و  هتـشگ  یفرعم  نید »  » هب تبـسن  تخانـش  نتـشادو  ینید » تفرعم   » لولعم نید  ظـفح  تیاور ، نیا  رد 
.تسا تمکح  نتشاد  نید  ظفح  ساسا  هک  نیا  ای  تسا  نید  ظفح  يرظن ، یلمع و 

مدـعو .دوش  یم  بوسحم  نید  تیوقت  ظـفح و  تهج  رد  یـساسا  ياـه  ماـگ  زا  یکی  یـسانش  نید  و  ینید » تخانـش   » لاـح ره  هب 
ِهَّللا ِنَع  َال  َنوُهَّقَفَتَی َو  ِنیِّدـلا  ِیف  َال  ِهَِّیلِهاَْجلا  ِهاَفُجَک  اُونوُکَت  َال  َو  ددرگ ( .  یم  هدرمـش  تیلهاج  تایح  ياـهیگ  هژیو  زا  ینید  تفرعم 

 ( (2) .نُولِقْعَی

همه ناناملسم  يا  دییآ  ردنا 

همه نآ  تسا  باذع  نید ، بذع  ریغ 

یلقع دشر  .فلا  -2

ياهدادعتـسا ییافوکـش  دـشر و  رد  هچره  تسا ، هعماـج  درف و  یلقع  دـشر  تسا ، رثؤم  نید » » تیوقت تهج  رد  هک  يرگید  لـماع 
درف و یلقع 

149 ص :

ص 405. نامه ، - 1
هبطخ 166 هغالبلا ، جهن  - 2
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رد اذـل  تسا ، هدروخ  دـنویپ  نآ  اـب  تسا و  قطنم  لـقع و  ساـسا  رب  نید  اریز  دوش  یم  تیوقت  رتشیب  مه  نید  دوش ، شـالت  هعماـج 
هیضق سکع  و  تسا ، فیعض  یلیخ  نآ  تیمکاح  ای  درادن  یتیمکاح  نید  ای  تسین  رادروخرب  یفاک  یلقع  دشر  زا  هک  ییاه  هعماج 

مزال هرهب  یگدنز -  يامنهار  يانعم  هب  لقع -  زا  هک  دوش  یم  مولعم  درادن ، تیمکاح  نید  هک  یعماوج  رد  ینعی  تسا ، قداص  زین 
.تسا هدش  یناطیش  یناسفن و  ياه  هتساوخ  موکحم  هکلب  تسین  مکاح  نانآ »  » لقع رگید  يریبعت  هب  دنرادن و  ار 

: دومرف (ع ) یلع ماما 

(1) «. نیّدلا نوکی  ِلقعلا  َرْدَق  یلع  »

«. تسا نانآ )  ) لقع هزادنا  هب  دارفا )  ) نید »

نید تیمکاح  يارب  شالت  فلا .  -3

هراشا

: دومرف (ع ) یلع ماما 

ُهوُرَصَن َنیِّدلا َو  اُوماَقَأ  َنیِذَّلا  ُمُه  ِهَّللا  ِنیِِدل  َنوُظَفْحَتْسُْملا  اَمَّنِا  » 

(2)  «. ِِهِبناَوَج ِعیِمَج  ْنِم  ُهوُطاَح  َو 

فارطا همه  زا  دنباتش و  یم  شیرای  هب  و  دنشخب ) یم  تیمکاح  نآ  هب  و   ) هتشاد اپرب  ار  نید  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  نید  نارادساپ  »
!«. دننآ بقارم 

: تسا هدش  هجوت  مهم  رما  دنچ  هب  ینارون  مالک  نیا  رد 

150 ص :

ص 313. ج 4 ، نامه ، - 1
ص 95. ج 3 ، راونالاراحب ، - 2
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یمالسا تموکح  فلا – 

شخب اصوصخ  نید ( هماقا  اریز  تسا ، تایرورض  زا  یهلا  نیمارف  نتشاداپربو  ققحت  تهج  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  يارب  شالت 
.تسین ریذپ  ناکما  نآ  نودب  ...و  یعامتجا  تینما  داهج ، تاید ، صاصق ، دننام  یعامتجا  قوقح  هب  طوبرم  ياه 

نید ندرک  يرای  ب – 

: دبای یم  ققحت  فلتخم  لاکشا  هب  عوضوم  نیا 

ُهَراَمِع ِهَّللا  يَْوقَت  َّنِإ  یلع : ماما  .مینک (  تیوقت  دابآ و  ار  نید  نآ  هب  يدـنبیاپو  یهلا  تاروتـسد  هب  نامدوخ  ندرک  لـمع  اـب  ـالوا – 
((1)  . ِنیِّدلا

اوگ دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف  اوه  ریش  متسین  مقح  ریش 

 . نارگید نیب  رد  نآ  غیلبتو  نید  فراعم  نییبت  اب  ایناث – 

.دوش یم  دراو  نید  هب  هک  یتاهبشو  تالاکشا  هب  هناملاعو  دنتسمو  یقطنم  ياه  خساپ  هئارا  اب  اثلاث – 

اوه ددزد  ار  بآ  كدنا  كدنا 

امش زا  قمحا  مه  ددزد  نینچ  نید 

ِهَّللا ِلیبَس  یف  اوُدَـهاج  اوُرَجاه َو  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  .دـیآ (  دـیدپ  نآ  ترورـضو  هنیمز  هک  یتروص  رد  ناجو  لاـم  اـب  داـهج  اـب  اـعبار -
ْمِهِسُْفنَأ ْمِِهلاْومَِأب َو 

151 ص :

ص 339 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
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.ِنیِّدلا (2)) ُماَِوق  َوُه  ِماَلْسِْإلا َو  َدَْعب  ِلاَمْعَْألا  ُفَرْشَأ  َداَهِْجلا  َّنِا  یلع : ماما  نوُِزئاْفلا (1) - ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا َو  َْدنِع  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ 

 . نید زا  هبناج  همه  تبقارم  ج – 

َُّمث .دزاس ( فرحنم  نید  زا  ار  نانآ  هدش  يا  هویشو  هار  ره  زاو  دنزب  هبرض  نانمؤم  هب  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  ناطیـش  هک  اجنآ  زا 
يرایشوه حطس  دیاب  نیاربانب  ( (3)  . نیرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدِجَت  ْمِِهِلئامَـش َو ال  ْنَع  ْمِِهناْمیَأ َو  ْنَع  ْمِهِْفلَخ َو  ْنِم  ْمِهیْدیَأ َو  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتَآل 

نیطایـش .میزاس  دودـسمو  ییاسانـش  ار  ناطیـش  ذوفن  ياههار  میهد و  شیازفا  هبناج  همه  مجاهت  نیا  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  شیاپ  و 
.نِْجلا (4)) ِْسنِْإلا َو  َنیطایَش  دنتسه (  نایمدآ  سنج  زا  مه  نایرپ و  سنجزا  مه  هک 

ياهنافرع ای  فلتخم و  تاهبـش  ءاقلا  هار  زا  یهاگو  یـسایس  اـی  یگنهرف  تاـنایرجو  لـئاسم  زا  هاـگ  هعماـج ، اـی  دارفا  فارحنا  يارب 
.دنراذگب ار  دوخ  هاوخلد  ریثات  ات  دنوشیم  دراو  ...ودارفا  نیب  توادعو  هنیک  داجیا  نیدرد ، تافارخ  داجیا  ای  بذاک ،

رکنمزا یهنو  فورعم  هب  رما  فلا .  -4

هراشا

همه هدـنراداپرب  ار  نآ  ع )  ) یلع ماـما  .تـسا  ینید  ياهـشزرا  يرادـیاپو  ءاـیحا  لـماوع  نـیرت  مـهمزا  رکنمزا  یهنو  فورعم  هـب  رما 
اهشزرا

152 ص :

هیآ 20 هبوت ، - 1
هعیشلا ج 15 ص 94 لئاسو  - 2

هیآ 17 فارعا ، - 3
هیآ 112 ماعنا ، - 4
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 (. (1) اَُهبْعـَـص اَُـهنِّیَه َو  اَـهُّلُک  ُِضئاَرَْفلا  ِتَماَقَتـْـسا  ِتَـمِیقُأ  ْتَـیِّدُأ َو  اَذِإ  اَـهَّنَأ  .دـناد ( یم  نآ  تخــسو –  هداـس  زا  یهلا –  ماـکحاو 
اوُُرمْأَت ْنَأ  (َو  .دنرمـش یم  رب  نید  ماکحتـساو )  ماوق (  هیامو  نامیا  تعفر  هناشن  ار  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  زین  ص )  ) مرکاربماـیپ

((2)  . ِنیِّدلا ُماَِوق  ِناَمیِْإلا َو  ُهَوْرِذ  َوُهَف  ٍرَْکنُم  ْنَع  اْوَْهنَت  ْنَأ  ٍفوُْرعَِمب َو 

مهم هتکن 

زا زیهرپو  تابحتـسمو  تاـبجاو  هب  لـمع  ینعی  تسا (  ریذـپ  ناـکما  تسا  هداد  ناـشن  نید  دوخ  هک  ییاـههار  زا  اـهنت  نید  تیوـقت 
ناطیش ياهدرگـش  زا  تافارخ ، قیرط  زا  زینو  نید  تیوقت  هناهب  هب  مدرم  قوقح  عییـضتو  فالخ  ياهراک  ماجنا  نیاربانب  تامرحم .)

.دناشکب فارحنا  هبو  هدومن  ءاوغا  ار  دارفا  ات  تسا 

« نید فیعضت  لماوع «  ب -

هراشا

 : زا دنترابع  نید  فیعضت  مهم  لماوع  زا  یخرب 

ییارگایند 1-ب . 

هب ار  ترخآو  نیدو  دـهدبرارق  ایند  يارب  ار  تلاصا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ییارگ  ایند  زاروظنم  دـش ، نایب  نیازا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
.دراپسب یشومارف 

: دومرف (ع ) یلع ترضح 

153 ص :

ص 130 ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 237 -  لوقعلا ، فحت  - 1
راونألا ج 55 ص 207 راحب  - 2
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.نیرساخلا نم  ِهرخالا  یف  َتنک  كایند و  َکنید و  َتکلهَا  كایندل  ًاعبَت  کنید  َتلعج  نا  »

(1) «. نیزئافلا نم  ِهرخالا  یف  َتنک  كایند و  َکنید و  َتزرحَا  کنیدل  ًاعبَت  كایند  َتلعج  نا 

نید تموکح  تحت  هک  ییایند  نوچ   ) يا هتخاس  دوبان  ار  تیایند  مه  تنید و  مه  يداد ، رارق  شیوخ  يایند  عبات  ار  دوخ  نید  رگا  »
ناراکنایز زا  ترخآ  رد  و  تسین ) يرگید  زیچ  نآ  هار  رد  ندـشادف  يریگرد و  عازن و  شیوشت و  بارطـضا و  هرهلد و  زج  دـشابن ،

دوب یهاوخ 

ترخآ رد  يا و  هدروآ  تسد  هب  ار  تیایند  مه  تنید و  مه  يداد ) تلاصا  نید  رب  و   ) يداد رارق  نید  عبات  ار  شیوخ  ياـیند  رگا  و 
«. دوب یهاوخ  ناگ  هتفای  تاجن  ناراگتسر و  زا 

: دنا هدومرف  هراشا  تسا - تورث  هب  هقالعو  قشع  هک  ییارگایند -  قیداصم  زا  یکی  هب  رگید  يا  هلمجرد 

((2)  . َنیِقَْیلا ُدِسُْفی  َنیِّدلا َو  ُنِهُوی  ِلاَْملا  ُّبُح  ) 

دناوخ هراحس  ار  تایند  یبن  نآ  ز 

دناشن هچ  رد  ار  قلخ  نوسفا  هب  واک 

154 ص :

ص 23-24. ج 3 ، راونالا ، راحب  - 1
ص 368 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
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نید تیمکاح  مدع  ب .  - 2

ّتیصاخ زا  نید »  » .مینکن تکرح  یمالسا  یتیمکاحریـسم  رد  میزاسن و  مکاح  هعماجو  دوخ  یگدنزرب  ار  نآ  ياهـشزراو  نید  رگا 
.دیآ لیان  دوخ  فادها  ِمامت  هب  دناوت  یمن  .دوش و  یم  جراخ  تسا  هعماج » حالصا   » هک دوخ  یلصا 

لمع نودب  نامیا  3-ب . 

.تسا مزال  مه  حلاص  لمعو  تسین  یفاک  اهنت  نامیا  اما  میراد  نامیا  لاعتم  دنوادخ  ماکحاو  نید  لوصا  هب  ام 

(. نوُِدلاخ (1) اهیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َو  دراد ( دوجو  ناوارف  نآرق ، رد  هیآ  نیا  هباشم 

 : تسا هدش  هراشا  دوش ، یم  گنن  هیامو  هدز  بیسآ  نید  هب  هک  یلامعا  زا  ییاه  هنومن  هب  تایاور ، یخربرد 

ُهَناَیِْخلا (2)) ُرْدَْغلا َو  ُروُجُْفلا َو  ِنیِّدلا  ُْنیَش  َّنُه  ٌثاََلث  ) 

یم دراو  بیـسآ  نید »  » هب هک  تسا  يرگید  لماع  ، ناهانگ تاـمرحم و  هب  نتـشگ  هدولآ  یهلا و  تاـبجاو  هب  ندرکن  لـمع  نیارباـنب 
: دنا هدومرف  قوف  لماع  ود  هرابرد  (ع ) یلع ماما  .دروآ 

(3) «. ضئارفلا عییضت  هللا و  نید  هماِقا  كرتک  َنیّدلا  َنَهوَا  ام  »

155 ص :

82 هرقب ، - 1
ص 462 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2

ص 112 ج 6 ، راونالاراحب ، - 3

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 186 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_155_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_155_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_155_3
http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا هدومنن  فیعض  رت و  تسس  ار  نید  یهلا ، تابجاو  ندومن  عیاض  ادخ و  نید  نتشاداپرب  ِكرت  دننام  زیچ  چیه  »

! نایبرم ناملعم و  ءایلوا ، ناردام ، ناردپ و 

یم رگا  دـشاب ، هتـشاد  تموکح  دـنوادخ  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  تموکح  نید  نآ  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  يا  هعماـج  میهاوـخ  یم  رگا 
،(2) هشیدنا درِخ و  ، (1) ییادخ رون  ام ، هعماج  رد  میهاوخ 

(5) نانیمطا دامتعا و  ،(4) ینمادکاپ تفع و  ، (3) يراد تناما  يدرمناوج و 

هک تسا  تروص  نیا  رد  میزاس ، انـشآ  مالـسا  سدقم  بتکم  ینابم  نید و  اب  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب  دـشاب ، مکاح  رگیدـکی و ...  هب 
داسف و تاوهـش و  رد  ددرگ ، یم  یهلا  ياه  شزرا  رادـساپ  دـنام ، یم  یقاب  تکلمم  بتکم و  هب  رادافو  دوش ، یم  همیب  هدـنیآ  لسن 

بوخ یتبقاـع  دـنک ، یمن  دـیدرت  مدرمو  روـشک  هب  تمدـخ  رد  دریگ ، یمن  رارق  ناـگناگیب  تسد  تلآ  دوـش ، یمن  قرغ   (6) ءاشحف
.دوش یم  امش  يارب  یتاحلاص ) تایقاب  و  راگدنام ( يراگدای  درب و  یم  ناغمرا  هب  ار  نادواج  یتداعس  دنز و  یم  مقر  دوخ  يارب 

156 ص :

ص 57. ج 1 ، مکحلاررغ ، رون -  نیدلا  - 1
ص 313. ج 4 ، مکحلاررغ ، نیدلا -  نوکی  لقعلا  ردق  یلع  - 2

ص 403. ج 6 ، هل ، نید  نمل ال  هناما  ال  ص 191 -  ج 5 ، هل ، هورم  هل ال  نید  نَم ال  - 3
تفع و ینعی  تسا ) هدـش  عمج  ءایح ، عرو و  تفع و  رد  نید   ) ص 342 ج 3 ، ءایحلا ، عرولا و  هفَعلا و  نیدـلا : عامج  ّنُه  ٌثالث  - 4

.دور یم  رامش  هب  يراد  نید  لوصا  زا  ءایح  يراگزیهرپ و  ینمادکاپ و 
ص 262. ج 6 ، ررغ ،  ، هل نید  نَم ال  دهَعب  َّنقثت  ال  - 5
ص 342. ج 1 ، نامه ،  ، مراحَملا نع  ُّدصی  نیّدلا  - 6
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یمالسا ماظن  فیعضت » ای «  « تیوقت  . » 5

هراشا

.تسا رکنم » ، » ددرگ نآ  فیعضت  ثعاب  هچ  نآ  و  فورعم » ، » دوش یمالسا  تموکح  تیوقت  بجوم  هچ  ره 

ياراد هک  یماظن  رگید  يریبعت  هب   . مدرم دزن  هدش  هتفریذپو  لوبقمو  عرشرب  ینتبم  یـسایس  یماظن  ینعی   ، یمالـسا تموکحزا  روظنم 
يروهمج راذـگناینب  يربـهرو  یمالـسا  سدـقم  بـالقنا  اـب  تموکح  نیا  اـم  نامزرد.دـشاب  تیلوبقمو  نیدزا ) یـشان   ) تیعورـشم

هللا تیآ  هناربدـمو  هنادنمـشوه  ياه  يربهر  ابو  تسا  هدـش  داـجیا  ناریا ، گرزب  مدرم  تعاجـش  راـثیا و  و   ( ینیمخ ماـما   ) یمالـسا
ماظن نیا  تیوقتو  ظفح  هب  کمک   . دوش یم  هدوزفا  نآ  تکوشو  تردق  رب  زور  رهو  هتفای  همادا  مدرم  هنحص  رد  روضحو  يا  هنماخ 

نآ هر ) ) ینیمخ ماما  زیمآ  تمکح  نانخس  زا  ییاهزارف  هب  ماظن  ظفح  تیمها  هرابرد  .دور  یم  رامش  هب  اه » فورعم   » نیرت گرزب  زا 
: مینک هجوت  یهلا  میکح 

، تسین مالسا  دوخ  ظفح  زا  رتالاب  مالسا  رد  يا  هضیرف  چیه  ینعی  ضئارف  مامت  زا  رتالاب  تسا ، یهلا  هضیرف  کی  مالـسا  ظفح  رگا  »
ظفح نویناحور ، همه  تلم و  همهو  امـش  ام و  همه  رب  تسا ، هضیرف  نیرتگرزب  تسا و  گرزب  ياـه  هضیرف  ءزج  مالـسا  ظـفح  رگا 

 ... تسا ضئارف  مظعا  زا  یمالسا ، يروهمج  نیا 

نیا همادا  يارب  ام  دیاب  هدنیوگ ، چیه  هن  هدنسیون و  چیه  هن  یناحور و  چیه  هن  امـش و  هن  مراد و  نم  هن  يرذع  چیه  هک  دعب  هب  نیا  زا 
یمالسا و بالقنا  نیا  همادا  يارب  یهلا ، هضیرف 

157 ص :
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ره ار  ناش  ششوک  مالسا ، نیفلاخم  ام ، نیفلاخم  اهنآ ، هک  نیا  يارب  مینک ، نوزفا  ار  نامششوک  مینک و  ششوک  یمالسا  يروهمج 
(1) «. دننک یم  دایز  ار  ناشیاه  هئطوت  زور  ره  دننک ، یم  نوزفا  زور 

: دنا هدومرف  رگید  ینارنخس  رد  و 

رتشیب شتیمها  مه  زامن  زا  تسا ...، ینیع  بجاو  کی  یمالـسا ، يروهمج  ظفح  يارب  دـنراد  فیلکت  ناش  یکی  یکی  مدرم  داـحآ  »
(2)  ...«. تسا مالسا  عرف  زامن  تسا ، مالسا  ظفح  نیا  هک  نیا  يارب  تسا ،

تیوقت ریـسم  رد  تکرح  دور و  یم  رامـش  هب  تابجاو  ّمها  تابجاو و  نیرتگرزب  زا  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  ظفح  نیاربانب ،
تکرح ای  نآ  ربارب  رد  یتوافت  یب  لباقم ، هطقنرد  .تسا  مالـسا  ساسا  ظفح  رد  تکرح  بجاو و  نیرتگرزب  ظفح  رد  تکرح  نآ ،

یم باسح  هب  تارکنم »  » نیرت گرزبزا  هدوب و  مالسا  ساسا  فیعضت  و  یهلا ، بجاو  نیرتگرزب  ِفیعـضت  نآ ، فیعـضت  تهج  رد 
.دیآ

هک تسا  نیا  دـیآ  یم  باسح  هب  اهرکنم  نیرتگرزبزا  نآ  فیعـضتو  اـه  فورعم  نیرتگرزبزا  یمالـسا  ماـظن  تیوقت  هک  نیا  لـیلد 
ققحت هنیمز  .دشاب  یم  نانمـشد  رکمو  دیک  هب  هاگآو  سانـش  نامز  ربدمو ، ریدم   ، عاجـش يدرف  نآ  يربهر  هک  یمالـسا  تموکحاب 

هاتوک تلم  تورث  لواپچ  يارب  ناگناگیب  هطلس  تسد  مهارف و  یعامتجا  تلادعو  یمالسا  ياهشزرا 

158 ص :

ص 203. ج 15 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 275. ج 19 ، نامه ، - 2
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ایو تلاهج  ای  یتوافت  یب  رگا  اما  .دش  دـهاوخ  تکرح  یمالـسا  میظع  ندـمت  داجیا  تمظعو و  تکوش  ورادـتقا  ياه  هلق  يوس  هبو 
زا انعم  نیا  .دوب  دهاوخ  ینیقی  مالسا  ماکحاو  اهـشزرا  نتفر  نیبزا  یمتح و  بناجا  هطلـس  هجیتنرد   ، دوش رجنم  نآ  فیعـضت  هب  دانع 

 : تسا هدش  نییبت  ینشور  هب  هدیسر ، (ع ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور 

ِِهناَْطلُس ِهَیِْوقَت  یف  یِعاَّسلا  َناَک  َِکلَِذلَف  ٍداَسَف  ٍرْوَج َو  ٍْملُظ َو  ِّلُک  َهَتاَمِإ  ٍلْدَع َو  ِّلُک  ٍّقَح َو  ِّلُک  َءاَیْحِإ  ِِهتَالُو  ِلْدَْعلا َو  ِیلاَو  ِهَیَالِو  ِیف  َّنَأ 
ِهِّلُک َو ِلِطاَْبلا  َءاَـیْحِإ  ِهِّلُک َو  ِّقَْحلا  َسْورد  ِِرئاَْـجلا  ِیلاَْولا  ِهَیاـَلِو  ِیف  َّنَأ   .... ِِهنیِدـِل ًاـیِّوَقُم  ِهَّللا  ِهَعاَـط  َیلِإ  ًاـیِعاَس  ِِهتَیاـَلِو  یَلَع  َُهل  ُنیِعُْملا  َو 

َمُرَح َِکلَِذلَف  ِهِِعئاَرَـش  ِهَّللا َو  ِهَّنُـس  َلیِْدبَت  ِدِجاَسَْملا َو  َمْدَـه  َنِینِمْؤُْملا َو  ِءاَِیْبنَْألا َو  َْلتَق  ُِبتُْکلا َو  َلاَْطبِإ  ِداَسَْفلا َو  ِرْوَْجلا َو  ِْملُّظلا َو  َراَهْظِإ 
مُهَعَم (1) ُبْسَْکلا  ْمُُهتَنوُعَم َو  ْمُهَعَم َو  ُلَمَْعلا 

ربانب .دور  یم  نیبزا  يداسفو  متـسو  ملظ  رهو  دوش  یمرارقرب  تلادع  ءایحا و  قوقح  همه  وا  نارازگراکو  لداع  مکاح  تموکح  اب  »
تیوقتو دـنوادخ  زا  تعاطا  هار  رد  تقیقح  رد  دـنک  کمک  نآ  هب  دـنک و  شالت  یتیمکاح  نینچ  تیوقت  تهج  رد  هک  یـسک  نیا 

متسو ملظ  .دوش  یم  هدنز  انعم  مامت  هب  لطابو  هتفر  نیبزا  قوقح  همهرگمتـس  مکاح  تموکح  رد  اما  تسا ....  هتـشادرب  ماگ  وا  نید 
ینامسآ بتک  فراعمو  هدش  ریگارف  داسفو 

159 ص :

ص 332 لوقعلا ، فحت  - 1
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کمکو یتیمکاح  نینچ  اب  ندرکراک  ور  نیازا  دبای  یم  رییغت  یهلا  نیدو  تنس  ودوبان  دجاسمو  لوتقم  نانمؤم  ناربمایپو و  كورتم 
 .« دشاب یم  مارح  نآ  هب 

داـسفو ملظ  هک  نیا  اـیو  هدـشن  رارقرب  شداـعبا  همه  رد  تلادـع  زونه  اـم  روشک  رد  دراد ، ناـکما  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ 
تسین نیا  يانعم  هب  نیا  اما.دنتسین  رکنم  مه  ماظن  هیاپدنلب  نالوئسم  زا  کی  چیه  ار  عوضوم  نیا   ، دشاب هتـشاد  دوجو  ییاه  شخبرد 

یهلا ماظن  کی  رد  اریز  .دنک  یمن  تکرح  داسفو  ملظ  عفرو  تلادع  ققحت  ریسمرد  ماظن  هک 

یلع ماما  لدـع  تموکح  رد  هک  هنوگ  نامه  .دـننک  یم  ماظن  هجوتم  ار  ییاه  بیـسآ  هک  دنتـسه  وجدوسو  بلط  تصرف  يدارفا  زین 
 . تسا اعدم  نیا  لیلد  شنارازگراک  زا  یخرب  هب  ترضح  نآ  ياه  همان  میتسه و  ییاه  یصلاخان  نینچ  دوجو  دهاشزین  (ع )

ماظن بالقنا و  تیوقتو  ظفح  لماوع 

( هزع ماد   ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضحو  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضحریظن  یب  يربهر  - 1

.مدرم لدو  نهذ  رد  ع )  ) تیب لها  هب  قشع  ینید و  تاداقتعا  دوجو  - 2

.یبالقنا ياهنامرآ  زا  عافد  ياه  هنحص  مامت  رد  مدرم  روضح  - 3

.مدرم یگچراپکی  تدحو و  - 4

 . مدرمرد یهلا  تریصب  یبالقنا و  يرایشوه  دوجو  - 5

شقن نیرتگرزب  لماوع  نیمه  زین  نونکا.دنا  هدرک  افیا  ار  شقن  نیرتشیب  ماظن ، نیا  ظفح  رد  هک  دـنا  هدوب  يرـصانع  نیرت  مهم  اهنیا 
.دنراد ماظن  ظفح  رد  ار 

160 ص :

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


مهم هتکن 

بوـخ و فورعم ، ، » ددرگ یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  تیوـقت  بجوـم  هچ  ره  دـش : هـتفگ  هـک  نـیا  مـینک  یم  يروآداـی  رگید  راـب 
شرتسگ رشن و  ءایحا ، قیرط  زا  یمالسا و  عورشم و  ياه  هار  زا  ماظن  تیوقتام  دوصقم  هک  تسا  نشور  ، دوش یم  هدرمش  هدیدنـسپ »

هب ملظ  قیرط  زا  هک  دـننک  رکف  ییاه  هورگ  ای  دارفا  هدرکان  يادـخ  هک  نیا  دـننام  ، عورـشمان ياه  هار  زا  هن  تسا ، ینید  ياـه  شزرا 
نیع هکلب  تسین  تیوـقت  اـهنت  هن  نیا  اریز  دـننک ، تـکرح  ماـظن  تیوـقت  هار  رد  دوـش  یم  مدرم ، ندادرارق  راـشف  تـحت  اـی  نارگید 

.تسا فیعضت 

یخرب هب  یـساسحا  نینچ  مه  رگا  درادن ، یموهفم  انعم و  یمالـساریغ  عورـشمریغ و  ياه  هار  زا  ماظن  تیوقت  هک  تفگ  دـیاب  ًالوصا 
فارحنا زاغآ  نیا  ًایناث  تسین و  شیب  يرادنپ  تسا و  طلغ  ساسحا  نیا  ًالوا  دوش ، یم  تیوقت  ماظن  ، تسردانرازبا اب  هک  دـهد  تسد 

ناهج نیا  رد  یهلا  تموکح  هناگی  ماظن و  اهنت  رـضاح  لاـح  رد  هک  ، یهلا سدـقم  ماـظن  فیعـضت  يارب  تسا  يا  همدـقم  هنیمز و  و 
هک هنوگ  ناـمه  مییازفیب ، دوخ  شـالت  رب  دـیاب  ییادـخ  تموکح  نیا  ياـه  هیاـپ  رتـشیب  میکحت  يارب  نیارباـنب  .ددرگ  یم  بوـسحم 
رد رـالد  اـهنویلیم  ندرک  هنیزهو  راد  هنماد  یتاـغیلبتو  فلتخم  ياـه  هلیح  اـب  زور  هب  زور  نآ ، هدروـخ  مسق  نانمـشد  لـباقم  هطقنرد 

..دننک یم  شالت  ماظن  نیا  سدقم  هرهچ  نتخاسراد  هشدخو  فیعضت  تهج 
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 « هطلس یفن  ای «  هطلس »  . » 6

هراشا

مالسا و نانمشد  نارفاک و  ندش  طلسم  ببـس  هک  يزیچ  ره  .تسا  نانمـشدو  ناگناگیب  هطلـس  یفن  ای  هطلـس  ریبعت ، نیا  زا  زا  روظنم 
ره لباقم  رد  دور و  یم  رامـش  هب  گرزب  تارکنم »  » زا دروآ ، دـیدپ  ار  نآ  هنیمز  ای  ددرگ  یمالـسا  يا  هعماج  رب  نانآ  يداـیا  هطلس 
یم بوسحم  گرزب  ياه » فورعم   » زا دـنک  کمک  یمالـسا  هعماـج  لالقتـسا  هبو  دریگ  رارق  بناـجا  هطلـس  یفن  ریـسم  رد  هک  هچ 

.دوش

یتردق چیهو  دنشاب  دازآ  اه  يریگ  میمصتو  اه  يراذگ  تسایس  رد  نآ  نالوئسمو  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  نآ  لالقتـسا  زا  روظنم 
تیوقتو دشر  تهج  رد  انمض.دهد  رارق  دوخ  ور  هلابند  هدرب  نانوچ  ار  نانآ  ای  دنک و  لیمحت  نانآرب  ار  دوخ  تساوخو  هدارا  دناوتن 
اهروشک رگید  اـب  تاـطابترا  يرارقرب  نیعرد  اـت  دوش  شـالت  روشک  یماـظنو  یعاـفد  ، یعاـمتجاو یـسایس   ، يداـصتقاو یملع  داـعبا 

هک تسا  نآ  یلخاد  ياه  تیفرظ  ءاقتراو  تیوقتراثآ  زا  یکی  .ددرگ  داـجیا  لـخاد  رد  ینئمطم  هاـگ  هیکت  نآ ، شرتسگو  هعـسوتو 
فیعـض و يروشک  هاگیاج  زا  هن  ددرگ و  یم  رارقرب  تاطابترا  نیا  دـنمتردق  هتفای و  دـشر  يروشک  عضوم  زا  نارگید  اب  لـماعت  رد 

.نارگید کمک  هب  جاتحم 

تیمکاح دیحوت و  هبداقتعا  رد  هشیر  ییوس  زا  لصا  نیا  ، تسا مالـسا  سدـقم  بتکم  یناینب  یـساسا و  لوصا  زا  هطلـس » یفن   » لصا
.دراد ینتسسگان  دنویپ  يّربت » ّیلوت و   » هلأسم اب  ییوس  زا  و  هتشاد ، تماما  توبن و  يدنوادخ و 
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.تسا هدادن  یناملسم  چیه  هب  زین  ار  يریذپ » هطلس   » هزاجا هدومن و  دیکأت  نارفاک » هطلس  یفن   » رب نشور ، عطاق و  روط  هب  زیزع  مالسا 

(1) «. ًالیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  َلعجَی  نل  «و 

«. تسا هدادن  رارق  هطلس ) يارب   ) یهار نانآ ) ررض  هب  (و  نانمؤم رب  نانآ ) دوس  هب  (و  نارفاک يارب  دنوادخ  زگره  «و 

هار رد  دیاب  ناناملسم  تسا و  دودرم  موکحم و  یگنهرف و ...  يداصتقا ، یماظن ، یسایس ، هطلس  زا  معا  يا ، هطلس  هنوگ  ره  نیاربانب ،
هدوب ءایـصوا  ءایبنا و  هریـس  هک  هنوگ  نامه  دـنیامن ، شالت  یعامتجا  یگدـنز  داعبا  همه  رد  تفرـشیپو  دـشر  وادـخ  نید  تیمکاـح 

: میناوخ یم  نینچ  رگید  يا  هیآ  رد  .تسا 

(2) «. ءیش یف  هللا  نم  سیَلف  کلذ  لَعفَی  نَم  نینمؤملا و  نود  نم  َءایلوَا  َنیرفاکلا  َنونمؤملا  ِذخَّتی  «ال 

زا زیچ  چیه  رد  دـنک ، نینچ  سک  ره  دـنریگب و  دوخ  تسود ) و   ) تسرپرـس نانمؤم ، ياج  هب  ار ، نارفاک  دـیابن  نامیااب  ياه  ناسنا  »
(«. تسا هتسسگ  قح  تیالوزا  ، هتسب تیالو  هطبار  ادخ  نمشد  اب  نوچاریز   ) درادن رارق  وا ) زا  يوریپ  و   ) دنوادخ

« هریبک هانگ  گرزب و  رکنُم  ، » دماجنایب نانآ  هطلس »  » هب هک  يوحن  هب  نانآ  اب  طابترا  داجیا  و  مالسا » نانمشد  هب  شیارگ   » ساسا سپ 
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.دشاب هک  یهورگ  ای  درف  ره  يوس  زا  و  یناونع »  » ره تحت  و  لکش » ره   » هب ددرگ ، یم  بوسحم 

: تسا رارق  نیازادوش  یم  ناگناگیب » هطلس   » ببس هچ  نآ  زا  ییاه  هنومن 

.روشک یتینما  یسایس و  تاعالطازا  يرادساپ  ظفح و  رد  يراگنا  لهس  - 1

.مالسا نانمشد  یبلط  هعسوت  ربارب  رد  یتوافت  یب  - 2

.مدرم نیبرد  فالتخا  داجیا  هقرفت و  - 3

نیریـشو ینغ  تایبداو  نابززا  ینادرگ  يور  هلمج  زا  دوخ ، گنهرف  نتـشاذگرانک  نانآ و  گـنهرف  يارچ  نوچ و  یب  شریذـپ  - 4
.دشاب هتشاد  دناوت  یم  ای  دراد  لداعم  هک  یتاملک  ندربراک  هب  برغ و  تایبدا  هب  ندروآ  يور  یسراف و 

.نانمشد دوس  هب  غیلبت  دیجمت و  فیرعت و  - 5

، دوش یم  رتشیب  رتهب و  تکرح  قیوشت و  بجوم  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  دوشن  نایب  نانآ  بوخ  ياـهراک  هک  تسین  نیا  دوصقم  هتبلا 
نمـشد اـه و  تنطیـش  تشز و  تافـص  هک  دوشن  غیلبت  ناـنآ  زا  هنوگ  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا ، دـیفم  تبثم » ياـه  هبنج   » رکذ

.ددرگ هدرپس  یشومارف  هب  ای  هتفرگ  رارق  عاعشلا  تحت  مالسا و ...  اب  نانآ  ندوب 

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  - 6

.یگنهرف يداصتقا و  یسایس ، یماظن ، مجاهت  ربارب  رد  یعافد  داهج  زا  تلفغ  - 7

.ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  يربهر  ياهروتسد  زا  ینامرفان  - 8
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.نانمشد يارب  يرودزم  یسوساج و  - 9

ياهراک ماجنا  ییاناوت  اـم  تسا و  یلمع  ناـگناگیب  تسد  هب  اـهراک  همه   » هک نیا  هب  داـقتعا  ،و  سفن هب  داـمتعا  نداد  تسد  زا  - 10
«! میرادن ار  دوخ 

.یعافد يداصتقاو و  یملع  تفرشیپ  يارب  ششوک  مدع  - 11

.دماجنا یم  ناناملسم  تشونرس  رب  مالسا  نانمشد  هطلس  هب  هک  تسا  « یتارکنم » زا ییاه  هنومناه  نیا 

! درک شومارف »  » دیابن زگره  هک  یلصا 

دنهاوخ یمن  دنناوت و  یمن  هاگ  چیه  نانآ  دنتسه ، ناناملسم  مالسا و  نانمشد  رافک »  » هک درپس  یشومارف  هب  دیابن  زگره  ار  هتکن  نیا 
دیاب هک  تسا  يا  هتکن  نتسیرگن ، نانآ  هب  نمشد »  » مشچ هب  نانآ و  نتسناد » نمـشد   » سپ دنـشاب ، ناناملـسم  مالـسا و  تسود »  » هک

شرادشه تسا و  دنوادخ  نخس  نیا  مینک ، لقتنم  ناوج  لسن  نادنزرف و  هب  ار  نآ  مه  میرادهگن و  هدنز »  » ار نآ  دوخ  حور  رد  مه 
: نانمؤم هب 

(1) «. ًانیبُم ًاّودع  مَکل  اوناک  نیرفاکلا  ّنا  »

«. دنور یم  رامش  هب  امش  يارب  راکشآ  نمشد  نارفاک  »

نارگید رب  دوخ  هطلـس  تردق و  شرتسگ  عفانم و  رکف  هب  هراومه  نانآ  میـشاب ، رایـشوهو  بقارم  دیاب  دنتـسه و  نمـشد »  » اهنآ يرآ 
لتق و هب  تسد  نیملسم  مالسا و  ندرب  نیب  زا  يارب  دنا  هتسناوت  هک  اجنآ  .فلتخم  ياه  کیتکات  اه و  لکش  رد  اهتنم  دنتسه ، هدوب و 

اب یشاپمس و  بیرخت و  فیعضت و  هار  زا  دنا ، هتشادن  ار  راک  نیا  ییاناوت  هک  اجنآ  و  دنا ، هدز  تراغ 

165 ص :
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و دـنهد ، یم  ناشن  ار  شیوخ  یتسود » سابل   » اب زین  هاگو   ، دـنوش یم  دراو  ءاشحف  داـسف و  شرتسگ  و  یگنهرف » نوخیبشو  مجاـهت  »
«! دنناوتن ینمشد  رد  هک  دنزاس  اهراک  یتسود  سابل  رد  هاگ  نآ  »

: دنا هدومرف  رفاک  ناسنا  تیصخش  نییبت  رد  (ع ) یلع نانمؤم  ریما 

(1) «. ُهتوهَش هُتیاغ  ِهتَلِجاِعل و  ُهیعَس  هایندل و  ِِرفاکلا  ُّمَه  »

یم شتوهـش  هب ) ندیـسر   ) شفده دشاب و  یم  رذگدوز ) يارـس   ) ارـس نیا  يارب  وا  شالت  تسا و  شیایند  يارب  رفاک  ناسنا  تمه  »
«. دشاب

دنتشادنپ شقداص  حبص  هک  ات  دنتشاد  صقان  لقع  ایند  لها 

یعس همه  تسا ، شیایند  وا  ّمغ  ّمه و  همه  يرآ   . تسا هدیشک  ریوصت  هب  ار  نانمـشد  تیـصخش  ناوَر و  یبوخ  هب  ماما ، ترابع  نیا 
شریذـپان يریـسو  هدـشان  لرتـنک  لاـمآ » تاوهـش و   » هب ندیـسر  وا  فدـه  ماـمت  شیوـخ و  يداـم  عفاـنم  نیماـت  يارب  وا  شـالت  و 

درمـش یم  موکحم  دودرم و  لکـش »  » نآ هب  ار  قوف  روما  همه  هک  یبتکم  اب  دنناوت  یمن  ییاه  تموکح  ای  دارفا  نینچ  نیاربانب  ، تسا
.تساعّدا نیا  دهاش  نافلاخم  عضوم  ءایصوا و  ءایبنا و  خیرات  .دنیآ  رانک  زین  ناراد  نید  اب  دنناوت  یمن  دنشاب و  تسود » »

هب هک  تسا  هدمآ  يرایسب  تایآ  ناطیش  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدومن  یفرعم  ناناملـسمراکشآ  نانمـشدار  نانآ  نآرق ، يرآ 
: تسا هدش  فیصوت  یگژیو  نیمه 

(2) «. نیبُم ٌّوُدَع  ناسنالل  ناطیّشلا  ّنِا  »

166 ص :
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«. تسا ناسنا  راکشآ  نمشد  ناطیش  »

(1)( نیعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاق  دناشکب (  یهابت » یهارمگ و   » هب ار  ناسنا  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  ناطیش  یتقو 

هب دنرادرب و  تسد  دوخ  نید »   » زا ای  دنزاس  روبجم  ار  نانآ  هک  دننآ  یپ  رد  دنتـسه  ناناملـسم  هدروخ  مسق  نانمـشد  هک  زین  نارفاک 
مُهَتَِّلم (2)) َِعبَّتَت  یَّتَح  يراصَّنلا  ُدوُهَْیلا َو َال  َْکنَع  یضْرَت  َْنل  (َو  دنیآرد نانآ  نییآو  شیک 

ُهَّللا َلْسَّنلا َو  َثْرَْحلا َو  َِکلُْهی  اهیف َو  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  یَّلَوَت  اذِإ  َو   ) دنناشکب يدوبان  یتسین و  ءاشحف و  داسف و  هب  ار  نانآ  ای  و 
: میرادب مینادب و  نمشد  ار  نانآ  دیاب  مه  ام  دنتسه ، نمشد  نانآ  نوچ  نیاربانب  ( (3) داسَْفلا ُّبُِحی  ال 

(4) «. اودع هوذّختاف  ٌّودع  مکل  ناطیّشلا  ّنا  »

«. دیریگب نمشد  ار  وا  مه  امش  سپ  تسامش ، نمشد  ناطیشانیقی  »

: میورب نانآ  لابند  هب  دیابن  دنتسه ، ام  نمشد »  » هک نیا  لیلد  هب  و 

(5) «. نیبُم ٌّودع  مکل  ّهنا  ناطیّشلا  تاوطخ  اوعبّتت  «و ال 

167 ص :
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120  ، هرقب - 2
205 هرقب ، - 3

.6 رطاف ، - 4
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«. تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  اریز  دینکن  يوریپ  ناطیش  طوطخ ) طخ و  و   ) اه ماگ  زا  »

(1)« مُهَءاوْهَأ ِْعبَّتَت  َتِْرمُأ َو ال  امَک  ْمِقَتْسا  َو  » 

ياه سوهو  اهاوهزا  ادابمو  نک  هشیپ  تماقتـسا  نانمـشد )  ربارب  رد   ) تسا هدش  هداد  نامرف  وت  هب  دـنوادخ  يوسزا  هک  هنوگ  نامه  »
 .« ینک يوریپ  نانآ 

168 ص :

15 يروش ، - 1
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اه شسرپ 

 : دنا هدرک  شرافس  نینچ  ع)  ) نیسح ماماو  ع )  ) نسح ماما  هب  ع )  ) یلع ماما  - 1

 ( همان 27 هغالبلا  جهن  ًانْوَع ( ِمُولْظَْمِلل  ًامْصَخ َو  ِِملاَّظِلل  اَنوُک  ِهَرِخْآِلل َو  اُولَمْعا  ِّقَْحلِاب َو  َالُوق 

؟ دنا هدومن  هیصوت  ییاه  فورعم  هچ  هب  ناشیا  فلا -

؟ دراد ناودعلاو " مثالا  یلع  اونواعتالو  يوقتلاوربلا  یلع  اونواعت  هیآ "  اب  یطابترا  هچ  ندوب  نارگمتس  نمشدو  نامولظم  روای  ب -

؟ تسیچ ناهجرسارسردرگیدکی  هب  تبسن  ناناملسم  هفیظو  ج-

؟ تسیچ دنا  هدش  عقاو  مولظم  هک  یناناملسمریغ  هب  تبسن  یتح  ناناملسم  هفیظو  د -

: دینک یسررب  زین  تسا  ماع  هک  ار  ع )  ) یلع ماما  نانخس  زا  زارف  نیا  ه - 

هبطخ 205)  ، هغالبلا جهن   ) .ِِهبِحاَص یَلَع  ِّقَْحلِاب  ًانْوَع  َناَک  ُهَّدَرَف َو  ًارْوَج  يَأَر  ِْهیَلَع َو  َناَعَأَف  ًاّقَح  يَأَر  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَر 

؟ دنتشاد یناوارف  دیکات  یمالسا  يروهمج  ماظن  ظفح  زینو  ناگناگیب  هطلس  یفن  هب  تبسن  هر )  ) ینیمخ ماما  ارچ  - 2

169 ص :
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مهدزاود سرد 

نآ فلتخم  ياه  هیال  نانمشد و  هطلس 

هراشا

.دهد یم  خر  بسانم  ياه  هنیمزو  اهرتسب  نتخاس  مهارفابو  ینالوط  نامزردو  جیردت  هب  هک  دراد  ینوگانوگ  لحارم  نانمـشد  هطلس 
: میزادرپ یم  نآ  دراوم  نیرت  مهم  رکذ  هب  راصتخا  تیاعراباج  نیارد 

یگتسبلد - 1

هشیدنا «، » بلق رکف و   » رب هطلس  ینعی  تسا ، رافک  هطلس  بتارم  نیلوا  زا  مالسا ، نانمشد  نارفاک و  هب  تبسن  یبلق  شیارگ  نتسبلد و 
تسا هدربن  ییوب  نامیا  زا  هتسب ، لد  رافک  هب  هک  نآ  دروآ ، یم  مهارف  شداعبا  رگیدرد  نانآ  هطلـس  يارب  ار  هنیمز  دوخ ، هک  ناج » و 
ناوت یم  ار  نانآ  نانمشد  تبحم  اب  ناماما  ربمایپ و  ادخ و  هب  تبحم  رگم  دشاب ، یم  يّربت » ّیلوت و   » تفـص يدیحوت و  شنیب  دقاف  و 

!؟ تسب شقن  حور  کی  رد  داد و  ياج  لد  کی  رد 

(1) «. هللا مکببُحی  ینوعبّتاف  هللا  نّوبحت  متنک  نا  ُلق  »

170 ص :

31 نارمع ، لآ  - 1
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ارامـش زین  دنوادخ  ات  دـینک  يوریپ  ( یهلا يربهر  ربمایپ و   ) نم زا  دـیا ) هتـسب  لد  وا  هب  و   ) دـیراد یم  تسود  ار  دـنوادخ  رگا  وگب ، »
.دشاب هتشاد  تسود 

ُّبحلا و ـالا  ناـمیالا  لـه  و  (ع :) لاـقف وـه ؟ ناـمیالا  َنِمأ  ضُغبلا ، ِّبحلا و  نع  (ع ،) هللادـبع اـبا  تلأـس  لاـق : راـسی  نب  لیـُضف  نَع  »
(1)  ...«. نایصِعلا َقوسُفلا و  رفُکلا و  مکیلا  َهَّرَک  مکبوُلق و  یف  ُهَنَّیَز  نامیالا َو  ُمُکَیِلا  َبَّبَح  هیآلا : هذه  یلَت  مث  ُضُغبلا !؟

؟ تسا نامیا  زا  ضغب  ّبح و  ایآ  مدیسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  راسی  نب  لیضف  »

هاگ نآ  تسا ؟ يرگید  زیچ  نانآ ) نانمشد  هب  تبسن   ) ضغب و  ماما و )...  ربمایپ و  ادخ و  هب  تبسن   ) ّبح زج  نامیا  رگم  دومرف : ماما 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  لاثم ) يارب   ) ماما

رد ار  نایصع ) و   ) یچیپرس ینامرفان و  رفُک و  و  دیـشخب ، تنیز  امـش  ياه  لد  رد  ار  نآ  دینادرگ و  امـش  بوبحم  ار  نامیا  دنوادخ  »
«. داد رارق  دنسپان  امش  رظن 

یگتسباو - 2

.یـسایس يداصتقا و  ای  یماظن  ای  دـشاب  یگنهرف  دـُعب  رد  تسا ، مالـسا  نانمـشد  هب  یگتـسباو  هطلـس ،» هوجو   » زین لحارم و  رگید  زا 
« تایح  » هب گرزب  ياه  تردـق  زا  لقتـسم  دـنناوت  یمن  هک  دـننک  میهفت  اهروشک  رگید  مدرم  هب  دـنا  هدرک  شالت  هراومه  ناگناگیب 

و اقب »  » يارب دنهد و  همادا  دوخ 

171 ص :

7 تارجح ، هروس  رد  هفیرش  هیآ  ثیدح 5 -  هللا ، یف  ضغبلا  هللا و  یف  بحلا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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هتـسباو نانآ  هب  هراومه  هدومن و  يوریپ  نانآ  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس -  یعاـمتجا و  يرکف -  يوگلا  زا  دـیاب  هعـسوت ، دـشر و 
.دنراد هگن  هدنز  دوخ  رد  ار  اه  تردق  کمک  هب  زاین  ساسحا  دنشاب و 

يوریپ - 3

ياهدنفرت اه و  هویش  زا  هلحرم  نیا  هب  ندیسر  يارب  نانآ  تسا ، نانآ  هطلُس  رترب  لکش  نیملسم ، مالسا و  نانمشد  زا  ّتیعبت  يوریپ و 
 : هدومرف ص )  ) ربمایپ هب  لاعتم  دنوادخ  .دننک  یم  هدافتسا  ینوگانوگ 

(1) «. نیرفاکلا ِعُِطت  الَف  »

«. نکم تعاطا  يوریپ و  نارفاک  زا  »

.دنیامن یم  هیصوت  ار  نآ  زا  يوریپ  داهنشیپ و  نانمؤم  هب  یگدنز  يارب  ار  دوخ » هار   » هشیمه نارفاک 

(2) «. انَلیبس اوِعبَّتا  اُونَما  نیذَِّلل  اورَفَک  نیّذلا  َلاق  «و 

!«. دینک يوریپ  ام  هار  زا  دنتفگ : نانمؤم  هب  رفاک  ياه  ناسنا  »

ناونع هب  ار  یبرغ  یـسارکومد  ات  دـننک  یم  هیـصوت  اهروشک  اـهتلم و  رگید  هب  اـکیرماو  یبرغ  ياـهروشک  هک  میتسه  دـهاش  هزورما 
یـسکرب هک  یلاحرد  ، دنهد یم  ناشن  اهتلم  تداعـسو  یتخبـشوخ  يوگلا  اردوخ  نانآ  .دـنرببدوخ  ياهروشک  هب  تاجن  هارو  ناغمرا 

.تسا هداهن  لوفا  هب  ور  اج  نآرد  یناسنا  لاصخو  هداوناخو  یقالخا  ياه  ناینب  هنوگچ  هک  تسین  هدیشوپ 

172 ص :

52 ناقرف ، - 1
12 توبکنع ، - 2
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ینابیتشپ - 4

هراشا

تردق اب  دنناشکب و  دوخزا  ینابیتشپ  تیامح و  هبار  یمالـسا  ياه  ّتلم  اه و  تموکح  دنناوتب  نارفاک  هک  تسا  نیا  هلحرم  نیرتالاب 
نانآ تیامح  رب  هیکت  اب  دوخ  هنارگ  تراغ  هنارگ و  هئطوت  هنابلط ، هعسوت  ياه  تسایـس  هب  و  دنزاس ، دوبان  ار  ناناملـسم  رگید  نانیا ،

.دنهد شرتسگ  همادا و 

برع عجترم  ياه  میژر  تیامح  ، نیازا شیپ.تسا  فده  نیمهابواتـسار  نیارد  اقیقد  ، شعاد دننام  يریفکت  ياه  هورگ  ندـمآدیدپ 
هلأسم رـس  رب  هلماعم  لیئارـسا و  اب  یللملا  نیب  نالالد  ناگتخابدوخ و  شزاس  زین  »و  دیوید پمک  » دننام يا  هنارگ  هئطوت  ياه  حرط  زا 

یم دوخ  مدرم  راتشک  هب  نارگ ، هطلـس  نتخاسدونـشخ  يارب  هک  دنور  یم  شیپ  اجنآ  ات  نارودزم  نیا.میتسهو  هدوبدهاشار  نیطـسلف 
راگدرورپ حیرص  نامرف  دنشک و  یم  نوخ  كاخ و  هب  دنرادن ، ار  اه  گنن  نیا  لّمحت  بات  هک  ار  دهاجم  رویغ و  ناناوج  دنزادرپ و 

: تسا هدومرف  هک  اجنآ  دنریگ ، یم  هدیدان  ار  نارفاک  زا  تیامح  مدع  رب  ینبم 

(1) «. نیرفاکلل ًاریهظ  َّنَنوکت  الَف  »

!«. شابم نارفاک  نابیتشپ  هاگ  چیه  »

(2) «. نیرساخ اوبلقنتف  مِکباقعَا  یلع  مکوُّدُرَی  اورفک  نیّذلا  اوُعیُطت  نِا  اُونَما  نیّذلا  اهّیا  ای  »

173 ص :

.86 صصق ، - 1
هیآ 100 زین  149 و  نارمع ، لآ  - 2
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یهارمگ و رفک و  تیلهاج و   ) نیـشیپ تالاح  هب  ار  امـش  نانآ  دینک ، تعاطا  نارفاک  زا  رگا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  ییاه  ناسنا  يا  »
«. دش دیهاوخ  لیدبت  ناگدید  نایز  هب  تروص  نآ  رد  هک  دننادرگ  یمرب  ...( 

ار یمالسا  ناریا  نأشلا  میظع  ّتلم  هک  درک  شالت  ءارتفاو و ...  غورد  زا  رپ  تاغیلبت  ماسقا  عاونا و  اب  یناهج  رابکتـسا  زیزع ، هدنناوخ 
زا لبق  نامزو  لاح  نامه  هب  ار  نانآ  هدناشک و  یهارمگ  هب  ار  نانآ  هرابودودـنرادزاب  شیوخ  یبالقنا  یهلا و  سدـقم و  هار  همادا  زا 

دوخ عورـشمان  هطلـس  هب  دـنناوتب  اـت  دـننادرگرب  ...و  ناـگناگیبرباربرد  میلـست  ءاـشحف و  داـسف و  تیلهاـج و  ینعی  ، یمالـسا بـالقنا 
.دنور رامش  هب  ناهج  عزانم  الب  تردق  نانچ  مه  دنشخب و  يرتشیب  باتش  تردق و   ، ناهجرد

؟ تسیچام هفیظو 

: میشاب هتشادرظن  رد  هراومه  دیاب  ار  ریز  دراوم  مینک ، یم  تیلوئسم  ساسحا  هک  یناملسم  کی  ناونع  هب 

بتکم ینابم  لوصا و  زا  يا  هشیر  هبناج و  همه  تخانش  یبالقنا 2 - يرایشوه  ظفحو  نانمشد  ياه  گنرینو  اه  هئطوت  تخانش  - 1
.مالسا سدقم 

زا نآ  يارجا  یگنوگچو  اه  هماـنرب  یـسررب  دـقن و  اـه و  یهاـگآ  شیازفا  نیع  رد  نآ ، زا  تیعبت  ماـظن و  یهلا  يربهر  هب  دـّبعت  - 3
.قداص نارازگ  تمدخ  نادرم و  تلود  يوس 

.نانمشد يوس  زا  هناملاظ  ياه  میرحت  زین  یلیمحت و  گنج  زا  هدناماج  هب  تالکشم  اه و  يراتفرگ  لمحت  - 4

174 ص :
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: دنا هدومرف  هر ) ) ینیمخ ماما 

میناوت یمن  مه  لاس  تسیب  رد  فیرـش  تلم  ناراکردـنا و  تسد  همه  شالت  اب  دـنهد ، نامتلهم  رگا  ار  هاش  ياـه  یبارخ  هک  متفگ  »
ناهاوخ يدازآ  ناناملسم و  ناریا و  فیرش  مدرم  دومن ، دابآ  لاس  تسیب  زا  رتمک  رد  دوش  یم  ار  مادص  ياه  یبارخ  ایآ  مینک ، دابآ 
شیوخ ياپ  يور  یتردقربا  تردق و  ره  زا  لقتـسم  تسار و  پچ و  هب  شیارگ  نودب  دـنهاوخب  رگا  هک  دـننادب  دـیاب  ناهج  یمامت 

(1) «. دنزادرپب ار  يدازآ  لالقتسا و  نارگ  رایسب  ياهب  دیاب  دنتسیاب ،

، یماظن یعافددـُعب و  رد  هژیو  هب  یـسایسو  یگنهرفو  یملعداعبا  مامت  رد  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رادـتقا  شیازفا  يارب  شـالت  - 5
.یلخاد یجراخ و  ياه  هئطوت  اب  هلباقم  يارب 

: تسا هدومن  حیرصت  مهم  نیا  هب  میرک  نآرق 

(2) «. هّوق نم  ُمتعَطتسا  ام  مَُهل  اوُّدِعَا  «َو 

«. دینک هدامآ  ورین  نمشد  لباقم  رد  دیناوت  یم  هک  اجنآ  ات  »

: هدومرف هیآ  همادا  رد  دوش ؟ ماجنا  دیاب  يراک  نینچ  ارچ 

«. مُکَّوُدَع ِهللا َو  َّودَع  هب  نوبِهُرت  »

.دشابن ندز  هبرض  هئطوت و  رکف  رد  یگداس  هب  دتفیب و  همهاو  سرت و  هب  نمشد  هک  دشاب  دیاب  نانچ  نآ  تردق  یگدامآ و  نیا 

175 ص :

ص 21 تئارب ، دایرف  ینیمخ ، ماما  مایپ  - 1
لافنا 60 - 2
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 « تلذ ای «  تزع »   . » 7

هراشا

 : تسا لصا  ود  نایب  ، ناونع نیا  زا  روظنم 

.دیآ یم  باسح  هب  فورعم »  » قیداصم زا  دوش  یم  نمؤم  ناسنا  تزع » بجوم «  هچره  – فلا

.دور یم  رامش  هب  رکنم » قیداصم «  زا  دوشب  نمؤم  تلذ » ببس «  هچره  ب – 

.تسا هتفرگ  رارق  ناوارف  دیکات  دروم  « يراوخو تلذ  زا  بانتجا  و« تمارک » تزع و   » ظفح عوضوم  زیزع ، مالسارد 

 : دیامرف یم  (ع ) قداص ماما 

هلوـسرل و هّزعلا و  ِهـِّلل  : " لوـقی ّلـجوّزع  هللا  عَمـسَتامَا  .ًـالیلذ  نوـکی  نَا  هـیلا  ضِّوـُفی  مـل  اـهَّلُک و  ُهَروـُما  نمؤـملا  یلا  َضَّوَـف  هللا  ّنا  »
(1) «. ًالیلذ نوکیال  ًازیزع و  نوکی  نمؤملاف  " نینمؤملل

و  ) دـشاب لیلذ  هک  تسا  هدادـن  رایتخا  هزاجا و  وا  هب  اّما  تسا ، هداد ) هزاجا  و   ) هدرک ضیوفت  وا  هب  ار  نمؤم  ياهراک  همه  دـنوادخ  »
نمؤم ناسنا  سپ  تسا ،" نانمؤم  شلوسر و  ادـخ و  ِنآ  زا  تّزع  : " دـیامرف یم  دـنوادخ  يا  هدینـشن  اـیآ  دـناشک ،) ّتلذ  هب  ار  دوخ 

«. تسین لیلذ  و  دنک ) ظفح  ار  دوخ  تزع  دیاب  و   ) تسا زیزع 

شناشن ناوخ  یمرب  سیلبا  مدآ و  شناگدنب ز  نآ  تسوا و  نآ  تزع 

176 ص :

: تسا هدمآ  ثیدح 3  رد  و  تسا ) هدش  نایب  دروم  نیا  رد  ثیدح  شش   ) ص 63 ج 5 ، یفاک ، ص 424 و  ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
.هسفن لالِذا  ّالا  ءیش  لک  نمؤملا  یلا  ضّوف  هللا  نا  (ع :) هللادبع یبا  نع 
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لیلذ ، دیچیپرس مدآرب ) هدجـسرد  ) قح نامرفزا  نوچ  تدابع  همه  نآاب  سیلبااما.دنامزیزعدوبادخ  هدنب  (ع) مدآ ترـضح  نوچ  ینعی 
.دش

.يراوخو تراقحو  یکچوک  لباقم  رد  تسا  ناسنا  رد  سفن  تمارکو  يراوگرزب  تلاح  نتشاد  ، تزعزاروظنم

یناسنا نارگید  دزنو  دنزنرس  وا  زا  ، دراد یپرد  ار  وا  تراقحو  يراوخ  هک  يراکو  لمع  ات  دوش  یم  ببسدرفرد  تزع  یگژیودوجو 
تسکشو الاب  يا  هیحور  ياراد  اه  يراتفرگو  تالکشمربارب  رد  دنکن و  هولج  تیصخش  یبو  تسسو  نوبز 

ینوبز ناونع  هب  نآ  زا  نارگید  هک  دشاب  هتشاد  يراتفر  ناسنا  ات  دوش  یم  ببس  سفن  تلذ  یگژیو  لباقم  هطقن  رد   (1) .ددرگریذپان
.دننک دای  يراوخ  و 

.دروآ یم  تمارکو  تزع  ناسنا  يارب  نامیا.درادوا  مالساو  نامیا  رد  هشیر  ناملسم  ناسنارد  تزع »  » نیا

(2) «. مالسإلا نامیإلاب و  هللا  هزعی  الیلذ ، نوکی  الو  ازیزع  نوکی  نأ  یغبنی  نمؤملاف  (ع :) قداص ماما 

.لیلذ هنو  تسا  زیزع  نمؤم  هک  هدش  هتفگ  تشذگ  هک  یتیاور  رد  ور  نیا  زا.تسا  درف  نامیا  فعض  هناشن  تلذ »  » یفرط زا 

هتکن

177 ص :

563 ص ، نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  بلغی (.  نأ  نم  ناسنإلل  هعنام  ٌهلاح  ُهَّزِعلا ، تسا : هتفگ  تزع  يانعم  رد  یناهفصا  بغار  - 1
.دوش هعجارم  ج3 ص206 و ج 12ص 11و ج17ص 27  نازیملا ، ریسفت  همجرت  هب  هژاو  نیا  یناعمزا  رتشیب  عالطا  يارب  ( 

388 ص ، ج 5 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 2
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ات دوش  ظـفحو  هتخانـشرگید  يوس  زا  تلذ » و« عضاوت » ياـنعمو « وس  کـیزا  « ربکت و« تزع »  » ياـنعم نیب  زرم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هب زیمآریقحت  هاگن  ابو  هتـسناد  رترب  نارگیدزا  ار  دوخ  ربکتم  درف.درادـنپ  ناـسمه  عضاوت  اـب  ار  تلذو  ربکت  اـب  ار  تزع  یـسک  اداـبم 

یبَأ َو َسیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئـالَْمِلل  اـْنُلق  ْذِإ  َو  سیلبا ؛  دـننام  دـنک (  یم  عاـنتما  قح  نتفریذـپزا  درگن و  یم  نارگید 
هاـگن هتـسنادن و  رترب  ناـنآ  زا  ار  دوـخو  تسا  لـئاق  تمارکو  مارتـحا  نارگید  يارب  تزع ، ياراد  ناـسنا  هک  یلاـح  رد  ( (1) رَبْکَتْسا

اب ماوـت  دروـخربو  نارگید  رباربرد  يراـسکاخ  تلاـح  نتـشاد  ینتورفو  عـضاوت  یفرط  زا.دـناد  یم  هاـنگ  ار  نارگید  هـب  زیمآ  ریقحت 
زا یکی  لاثم  يارب  .دهد  یم  ناشن  تسپو  تیصخش  یب  یناسنا  نارگید ، دزن  ار  درف  هک  تسا  یتلاح  ینوبزو  تلذ  اما  .تسا  تبحم 

نیا زا  یکی  تشز  لـمع  نیا  هزیگنا  ًاـبلاغ  هک  تسا  نارگید  دزن  یـسولپاچ » ّقلمت و  ، » تسا يراوخ » تلذ و   » بجوم هک  ییاـهزیچ 
 : تسا روما 

عفر يارب  دنک ، زاب  دناوت  یم  صخش  نالف  ار  لکشم  نیا  هرگ  دنک  یم  نامگ  دراد و  یلکشم  يراک  رد  یهاگ  لکـشم ؛ عفر  فلا -
.دوش یم  دراو   ( تیعقاو زا  رود  زیمآ و  قارغا  ياه  فیرعتو  یسولپاچ (  قلمت و  هار  زا  هتفر و  وا  دزن  شیوخ  لکشم 

.تسا ّقلمت  لماوع  زا  رگید  یکی  نارگید ، دزن  ندرکزاب  اج  ینیریشدوخ و  ب -

178 ص :

34 هرقب ، - 1
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.دور یم  رامش  هب  یسولپاچ  لماوع  رگید  زا  زین  تیبوبحم ، تیعقوم و  ماقم و  تُسپ و  ندروآ  تسد  هب  ج -

ار دوخ  سانشن و  کمن  ای  کچوک و  ار  وا  ات  دیاشگ  یم  یسولپاچ  هب  نابز  يرگید ، ای  دوخراکمه  تیصخش  بیرخت  يارب  هاگ  د-
.دنک یفرعم  سانش  هفیظو  دهعتم و 

کی شزرا  تّزع و  تیصخش ، هب  و  تسا ، رکنم  دنسپان و  تشز و  يرما  دشاب ) هک  يا  هزیگنا  ره  اب  یـسولپاچ ( قلمت و  لاح ، ره  هب 
.دروآ یم  دراو  بیسآ  نمؤم  ناسنا 

نارگید تزع  ظفح 

یمن یـسک  هب  مه  ار  هزاجا  نیا  دـناشکب ، يراوخ  ّتلذ و  هب  ار  دوخ  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ناملـسم  ناسنا  هب  مالـسا  هک  هنوگ  نامه 
زا .دومن  يرادـساپ  ییادـخ  رهوگ  نیا  زا  درک و  ظفح  ار  نانمؤم  تمظع  تّزع و  دـیاب  دزاس ، راوخ » لـیلذ و   » ار نارگید  هک  دـهد 

: درک هراشا  روما  نیا  هب  ناوت  یم  نارگید  ندومن  لیلذ  نتخاسراوخ و  قیداصم  اه و  هنومن 

نارگید رخسمت  ءازهتسا و  .فلا 

نارگید ریقحت  ای  شنزرس  .ب 

ییوگازسان مانشد و  .ج 

دب باقلا  زا  هدافتسا  .د 

نارگید سامتلاو  شهاوخ  زا  ندرب  تذل  .ه 

.دوبدیهاوخدهاش يدعب  لوصفردار  یتاحیضوت  هدشدایدراومرد 

179 ص :
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رتشیب هعلاطم  يارب 

َهَّللا اوُقَّتا  َءاِیلْوَأ َو  َراَّفُْکلا  ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  َنِم  ًابَِعل  ًاوُزُه َو  ْمُکَنید  اوُذَـخَّتا  َنیذَّلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  - 1
هیآ 57 هدئام ، .نینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

هداد رادـشه  ناناملـسم  هب  ینید  تریغو  ینید  تیوـه  هب  تبـسن  هیآ  نیا  رد  ارچ  ارچ ؟ تسا ؟  هدـش  یهن  يزیچ  هچزا  قوـف  هیآ  رد 
؟ تسا هدش 

اِمب ْمُُهئِّبَُنیَف  ْمُهُعِجْرَم  ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  ْمُهَلَمَع  ٍهَّمُأ  ِّلُِکل  اَّنَّیَز  َِکلذَک  ٍْملِع  ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُسَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  اوُّبُسَت  َو ال  - 2
108 ماعنا ، .نُولَمْعَی  اُوناک 

نیاای تسا ؟  زیاج  نایداریاس  ایو  یمالـسا  ياه  هقرف  ریاس  تاسدقم  هب  نیهوت  ایآ  تسا ؟  هدش  یهن  يزیچ  هچزا  هفیرـش  هیآ  نیارد 
؟ دوش یم  هدرمشرکنم  کی  ناونع  هب  هک 

180 ص :
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مهدزیس سرد 

« تزع لماوع «

هراشا

هب .تسا  هدـمآ  اـم  ینید  نوـتم  رد  میروآ ، تسد  هب  ار  یهلا  تزع  هک  مینک  یگدـنز  هنوـگچ  اـی  مینک  هچ  هـک  شـسرپ  نـیا  خـساپ 
: دوش یم  هراشا  نآ  هب  راصتخا 

اوقت کی -

راثآ و ناسنا  یگدنزرداوقت.دیآ  یم  دـیدپ  تامرحم  كرتو  تابجاو  هب  لمع  ینعی  یهلا  نیمارف  زا  تعاطا  هارزا  اوقتو  يراکزیهرپ 
ِِهلوُسَِرل َو ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل  َو  .دـهد ( یم  اوـقت  اـب  درف  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتزع  زا  يرادروـخرب  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یناوارف  تاـکرب 
ار ادـخ  زا  ياورپ  دـیاب  دـشاب  مدرم  نیرتزیزع  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  دومرف : ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  ور  نیازا  ( (1)  . نینِمْؤُْمِلل

تردـقو تزع  ار  ادـخزا  تعاطا  درواتـسد  ع )  ) یلع ماـماو   ( (2) .ّلـج ّزع و  هَّللا  قـّتیلف  ساـّنلا  ّزعا  نوـکی  نا  دارا  نم  .دزاـس ( هشیپ 
، لباقم هطقنرد  و   ( (3) .َيِوَق َّزَع َو  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َعاَطَأ  ْنَم  هتسناد ( 

181 ص :

8 نوقفانم ، - 1
ص 351 ج 1 ، دئاوفلا ، زنک  - 2

ص 184 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 3
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((1)  . الُذ ُهَّللا  ُهَثَرْوَأ  ِهَّللا  یِصاَعَِمب  َذَّذَلَت  ْنَم  .دنا (  هدرمشرب  ناسنا  تلذو  يراوخ  لماع  ار  هانگو  تیصعم 

يارب زین  هعماج  عمج و  کی  ياوقت  ددرگ ، یم  نانآ  تزع  ببـس  هداوناخ  ای  درف و  کی  ياوقت  هک  هنوگ  ناـمه  دوش  یم  يروآداـی 
نایرج روشکرد ، بلاغ  نایرج  ات  دـننک  شالت  دـیاب  رگیدـکی  کمک  اب  تلمو  تلود  نیارب  انب  .دـنیرفآ  یم  يدنلبرـسو  تزع  نانآ 

.دشاب هانگزا  يرود  اوقت و  نامیا و 

مدرمزا يزاین  یب  ود -

: دومرف هک  هدش  تیاور  ص )  ) مرکا لوسر  زا 

ُّزِع تشاد (.  دـهاوخ  هارمه  هب  ار  تزعو  يدازآ   ، دوش تعاـنق  یگدـنز  رد  رگاو  تسا  مدرمزا  وا  يزاـین  یب  رد  نمؤم  ناـسنا  تزع 
((2) .زعلا هیرحلا و  هعانقلا  یف  ِساَّنلا و  ِنَع  ُهُؤاَنِْغتْسا  ِنِمْؤُْملا 

 : مینک هجوت  اه  هتکن  نیا  هب  تیاور  نیا  تسرد  كرد  يارب 

، ناباصق نایاونان ، هب  ام  همه  .دنتـسین  زاـین  یب  رگیدـکی  زا  دوخ  ياـهزاین  عفر  يارب  يداـعو ، هرمزور  یگدـنز  رد  اـه  ناـسنا  فلا -
 . تسین طباور  عون  نیا  زا  يزاین  یب  روظنم  نیاربانب  .میراد  زاین  ...و  ملعم  انب ، سدنهم و  ناطایخ ، نالاقب ،

182 ص :

ص 186 نامه ، - 1
ج 1 ص 169 رطاوخلا ) هیبنت   ) مارو هعومجم  - 2
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یگدنز حطـس  دنناوتب  هک  نیا  يارب  اما  دنـشاب  هتـشاد  یبوخ  یگدنز  ، تعانق تیاعر  اب  دـنناوت  یم  هک  نیا  نیع  رد  دارفا  یخرب  ب -
 . دنروآ تسد  هب  ار  يرتشیب  ياهدمآرد  یهاررهزا  دننک  یم  یعسدننک  میظنتدوخزارتالاب  دارفا  ابار  دوخ  يدام 

نایاوشیپ دراوم  نیا  رد...و  سامتلاو  شهاوخ  اب  هارمه  فلتخم  دارفا  زا  ندرک  ضرق  ای  اسرف  تقاـط  ياـه  يراـک  هفاـضا  هارزا  ـالثم 
.دنا هدومن  یهن  دنک  راوخو  کچوک  ار  دوخ  نارگید  دزن  ناسنا  هک  نیا  زاو  هدرک  شرافس  تعانق  هب  نید 

یب صاخـشا  دزن  اـی  دـننک  مادـقا  ناراوخاـبرزا  لوـپ  نـتفرگ  هـب  یتـح  ناـشیاهزاین  زا  یخرب  نیماـت  يارب  دنرـضاحدارفا  یخرب  ج –
.تسا هدش  یهن  زین  اهراک  نیا  زا  .دننک  زارد  تسد  هسیکون  تیصخش و 

اعد نیا  دومرف : ماما  .نادرگ  زاین  یب  تدوخ  قلخ  زا  ارم  اهلا  راب  درک : اعد  نینچ  ناشیا  رضحم  رد  دوب و  ع )  ) داجـس ماما  دزن  يدرم 
(1) .امرف زاین  یب  رورش  تسپ و  دارفا  زا  ارم  ایادخ  وگب : هنوگ  نیا  یلو  دنراد ، زاین  رگیدکی  هب  مدرم  اریز  تسین ، تسرد 

دروم ار  اهزاین  هنوگ  نیاو  هدرک  هراشا  دش  هتفگ  فلا )  هتکن  رد   ) هک رگیدکی  هب  مدرم  هرم  زور  ياهزاین  هب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد 
نانآ کمک  اریز.تسا  هدومن  عنم  لذر  دارفا  شیپ  اضاقت  ندرب  زا  اما  هدادن ، رارق  یهن 

183 ص :

َّمُهَّللا ُِلق  ْنَِکل  ِساَّنلِاب َو  ُساَّنلا  اَمَّنِإ  اَذَـکَه  َْسَیل  َلاَقَف ع  َکِْقلَخ  ْنَع  ِیِننْغَأ  َّمُهَّللا  ٌلُجَر  ِِهتَرْـضَِحب  َلاَق  ص 278 َو  لوقعلا ، فحت  - 1
 . َکِْقلَخ ِراَرِش  ْنَع  ِیِننْغَأ 
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ياه ناـسنا  هب  دـیراد  یتجاـحرگا  هکدـنا  هدرک  هیـصوت  یفرط  زا  و.تسا  هارمه  نارگید  دزن  ررکم  ندرک  وگزاـبو  تنم  اـب  ـالومعم 
يدونـشخ يارب  تشاد و  مشچ  نودب  نانآ  کمک  ایناث  .دننک  یم  کمک  دنناوتب  رگا  نانآ  الوا  اریز  دینک  هعجارم  راوگرزب  میرک و 

 . دننک یم  ظفحار  هدنریگ  کمک  درف  يوربآ  اعبار  .دوش  یم  ماجنا  تنم  نودب  نانآ  کمک  اثلاث.تسا  دنوادخ 

(1)  . ّنَم َال  ٍلاَطِم َو  ِْریَغ  ْنِم  ْمُهَْدنِع  ْمَُکل  ْحَْجُنت  ِلوُصُْألا  ِسُْفنَْألا َو  ِماَرِِکب  ْمُکِِجئاَوَح  ِءاَضَق  ِیف  ْمُْکیَلَع  یلع ع : ماما 

.دیهاوخب یگداوناخ  هشیر  ياراد  میرک و  نادرم  زا  ار  دوخ  جئاوح 

.دننک یم  مادقا  ناتیاهزاین  ندروآرب  رد  تنم  یب  یهاتوکو و  گنرد  نودب  اهنآ 

.ددرگ یم  وا  تزع  ببس  هدوب و  ناسنا  بوخ  ياه  یگژیو  زا  نارگید ، زا  يزاین  یبو  ءانغتسا  هیحور  ندوب  اراد  هک ، نیا  هجیتن 

بوخ قالخا  هس -

ٍزیِزَع َبُر  یلع ع : ماما   ) .دوش یم  ناسنا  ینوبز  تلذ و  ببس  دب  قالخا  لباقمرد ، تسا و  نیرفآ  تزع  لماوعزا  یکی  بوخ  قالخا 
زاو مییاـمن  ظـفح  ار  نارگید  تمارکو  مارتـحا  دوخ  راـتفرو  راـتفگرد  دـیاب  هراوـمه  نیارب  اـنب  ( (2) .ُهـُُقلُخ ُهَّزَعَأ  لـِیلَذ  ُهـُُقلُخ َو  ُهَّلَذَأ 

ِِهناَِسل َو ِْظفِح  ِیف  ِنِمْؤُْملا  َّزِع  َّنِإ  َو  مینک (.  زیهرپ  دراد  یپ  رد  ار  نارگید  رازآو  یتحاران  هک  ینخسره 

184 ص :

نامه 481  ، ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
ج 1 ص 300  . دابعلا یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  - 2
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ُّزِع َو  مـیزرو (.  يرادوـخ  دارفا  يوربآ  هـب  تبـسن  هژیو  هـب  يا  هدـنهد  رازآو  دنـسپان  راـتفر  ره  زاو   ( (1) .مِدـَن ُهَناَِسل  ْکـِلْمَی  َْمل  ْنَم 
((2) .ساَّنلا ِضاَرْعَأ  ْنَع  ُهُّفَک  ِنِمْؤُْملا 

» دوشب نارگید  ای  شدوخ  يراوخ  ّتلذ و  بجوم  هچ  نآو  فورعم »  » دشاب نارگیدایدوخ  تزع  ظفح  ياتساررد  هک  یلامعا  هجیتن ؛
.دوش یم  هدرمش  رکنم »

تمعن رفُک »   » ای رکش »  . » 8

هراشا

ياه هنیمز  همه  رگید ؛ يریبعت  هب  هداهن و  شرایتخارد  ار  ینوگانوگ  ناوارف و  ياـه  تمعن  ، ناـسنا لامکودـشر  يارب  لاعتمدـنوادخ 
یم دوصقم  لاـمک  هب  ار  اـم  ، اـه تمعن  زا  تسرد  حیحـص و  هدافتـسا  تسا ، هداد  رارق  وا  يور  شیپ  رد  ار  لاـمک  تمـس  هب  تکرح 

ياضر فلاخم  تهجرد  عورشمان و  هدافتسا  اما  .تسا  اهنآزا  عورشم  هدافتساوا  ياه  تمعن  ساپس  ورکش  هوجوزا  یکی  هتبلا  ، دناسر
عون رهو  تسا  يدـنوادخ  ياـه  تمعن  یـساپسانو  نارفکودراد  یم  زاـب  یهلا  فدـه  هب  ندیـسر  زا  ار  ناـسنا  ، یلاـعتو كراـبت  قح 

.دور یم  رامش  هب  فورعم »  » قیداصم زا  وا  ساپس  رکش و  یلو  .دوش  یم  بوسحم  تارکنم » » زا ، یساپسانو نارفک 

یهلا ياه  تمعن  زا  یخرب 

یتمالس دوجو  تمعن  - 1

: دنراد هراشا  هتکن  نیا  هب  (ع ) یلع ماما  . (3) تسا ...و  نابز  شوگ و  مشچ و  زا  تسرد  يریگ  هرهب  گرزب  تمعن  نیارکش 

185 ص :

ج 16 ص 208 هعیشلا ، لئاسو  - 1
ج 3 ص 488 یفاک ، - 2

.دوش هعجارم  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  قوقح  هلاسر  هب  هراب  نیا  رد  - 3
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(1) «. یحراوَج کتمدخ  یلَع  ِّوَق  »... 

«. نادرگب دنمورین  يوق و  تدوخ  هب  تمدخ  هار  رد  ارم  ياضعا  ایادخ  »

دنهاوخ تداهـش  دوخ  بحاص  هیلع  ءاضعا  نیمه  تماـیق  زور.دـشاب  یم  ناـهانگ  هب  حراوج  ءاـضعا و  نتخاـس  هدولآ  نآ  نارفک  و 
 . تسا هتخاس  لامیاپ  ار  اهنآ  ، اه تمعن  نیا  زا  دولآ  هانگ  هدافتسا  اب  درف  هنوگچ  هکداد 

اَنَقَْطنَأ اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاق  َو  َنُولَمْعَی -  اُوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  ْمُهُراْصبَأ َو  ْمُهُعْمَـس َو  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  اهُؤاج  ام  اذِإ  یَّتَح  ) 
((2)  . َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ٍهَّرَم َو  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  ْیَش ٍء َو  َّلُک  َقَْطنَأ  يذَّلا  ُهَّللا 

يویند نوگانوگ  ياه  تمعن  - 2

 . مییآ یمنرب  اهنآ  شرامش  هدهع  زا  هک  تسا  هتشاذگ  ام  رایتخارد  لاعتمدنوادخار  یناوارف  ياه  تمعن 

اهوُصُْحت (3)) ِهَّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  ) 

دنراک رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و 

يروخن تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات 

186 ص :

.لیمک فیرش  ياعد  زا  يا  هلمج  - 1
تلصف 21-20 - 2

18 لحن ، - 34 میهاربا ، - 3

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 217 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_186_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_186_3
http://www.ghaemiyeh.com


رادربنامرف هتشگرس و  وت  رهب  زا  همه 

يربن نامرف  وت  هک  دشابن  فاصنا  طرش 

مالسا نوچ  یناهج  عماج و  نید  تمعن  - 3

.اهنآ زا  یچیپرس  نآ ، نارفک  تسا و  (ع ) ناماما ياه  شرافس  ینید و  تاروتسد  هب  لمع  تمعن ، نیا  رکش 

یهلا یناربهر  دوجو  تمعن  - 4

باـتفآ وـترپ  رد  یگدـنز  اـم  ناـمز  رد.تسا  يدـنوادخ  ياـه  تـمعن  نـیرت  گرزب  زا  ع )  ) ناـماما ینعی  موـصعم  یناربـهر  تـمعن 
(. هتاکرب تماد  ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  نوچ  یبئان  اب  نینچ  مه.دوش  یم  بوسحم  ریظن  یب  یتمعن  (، جـع  ) مئاق ماـما  مهدزاود ،

 ... زوسلد و بوبحم و  ربدـم ، ریدـم و  عاجـش ، اوقت ، اب  دـهاز و  دنمـشناد ، هنازرف ، نینچ  يربهر  یکاخ ، هرک  نیا  ياجک  رد  یتسار 
!؟ داد ناشن  ناوت  یمار 

.تسا ندرپس  وا  نامرف  هب  شوگ  زین  شبئان و  رمع  لوطو  یتسردنت  نامز و  ماما  جرفو  یتمالس  يارباعد  ، گرزب ياهتمعن  نیارکش 

 « یمالسا يروهمج  ماظن  تمعن « - 5

ماظن دنک ، یم  تکرح  مدرم  یگدـنز  رـساترسرد  مالـسا  هبناج  همه  تیمکاح  لابند  هبو  ، دراد تیمکاح  « نید » نآرد هک  یماظن  اهنت 
ياه هنحـص  مامت  رد  نآ  زا  تیاـمح  و  نآ » نوزفازور  تردـق  ماود و   » يارب اـعد  تمعن ، نیا  رکـش.تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

.دشاب یم  ناشیاه  هئطوتو  نانمشد  تیساسح  نتخانش  دوخ و  نادنزرف  هب  نآ  تیمها  شزرا و  لاقتنا  زین  تسا و  بالقنا 

187 ص :
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نمؤم مدرم  دوجو  تمعن  - 6

هراشا

نآرق.دوش یم  هجوت  نآ  هبرتمک  هک  تسا  یهلا  ياه  تمعنرگیدزا  ، دـحتموردارب یمدرم  تیونعم ، قالخااب و  نامیا ، اب  مدرم  دوجو 
.دنشاب هتشاد  دای  هب  هراومه  ار  مهم  تمعن  نیا  دنک  یم  شرافس  ناناملسم  هب 

(1) «. مکبولق نیب  ّفلأَف  ًءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  «َو 

«. دومن داجیا  ینابرهم  تفلا و  ناتیاه  لد  نایم  رد  وا  دیدوب و  رگیدکی  نمشد  هک  دیروآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  دنوادخ  تمعن  »

نیا همه  هک  تسا  رگیدـکی  هب  کمک  تایونعم و  شرتسگ  قالخا ، نامیا و  ظفح  یگچراپکی ، داحتا و  ظـفح  زین  تمعن  نیا  رکش 
هب نتـسبلدو  دولآ  كرـش  رهاظم  هب  ندروآ  يور  تایونعم ، زا  يرود  فالتخا ، هقرفت و  لباقم ، رد  دوش و  یم  باسح  فورعم »  » اه

هدوـمرف هر ) ) ینیمخ ماـما  .دور  یم  رامـش  هب  تارکنم »  » زا هدوـب و  تمعن »  » نیا نارفک  مدرم ، تالکـشم  هـب  یهجوـت  یبو  نانمـشد 
: تسا

دیاب هداد ، ام  هب  ادخ  هک  تسا  یتمعن  هملک  تدـحو  « » (2) .تسا هملک  تدحو  مالسا و  هب  دهعت  زیزع ، تلم  امش  تفرـشیپ  ساسا  »
«. (3) مینک ظفح  ار  تدحو  نیا 

اهنآ ینوزفا  يرادـیاپ و  هار  رد  ساپـس ، رکـش و  اب  میـشوکب  تسا ، هتـشاد  ینازرا  ام  رب  هک  دوب  یهلا  ياه  تمعن  زا  ییاه  هنومن  نیا 
مینک و تکرح 

188 ص :

103 نارمع ، لآ  - 1
ص 271 ج 15 ، رون ، هفیحص  - 2

ص 238 نامه ، - 3
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: دومرف یلاعت  قح  اریز  مییاین ، راتفرگ  یهلا  باذع  هب  دوشن و  هتفرگ  امزا  ات  میزیهرپب  یساپسانو  نارفک  زا 

(1) «. ٌدیدَشل یباذع  ّنِا  مترفک  نئل  مّکندیزأل و  مترکش  نئل  »

!«. دوب دهاوخ  تخس  نم  باذع  انامه  دینک ، یساپسان  رگا  میازفا و  یم  نآ  رب  دیشاب ، میاه ) تمعن   ) رازگرکش رگا  »

189 ص :

7 میهاربا ، - 1
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اه شسرپ 

دییوگبو هدرب  مان  ار  یهلا  ياه  تمعن  رگید  زا  هنومن  دنچ  - 1

؟ درک يرادساپاراهنآ  ساپسو ، رکش  اب  ناوت  یم  هنوگچ 

(40 هیآ  ، تاعزان ) .يوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  - 2

؟  تسا هدش  هجوت  دشاب  دوخ  یهان  شدوخ  ناسنا  هک  نیارب  هیآ  نیا  رد  ارچ  فلا - 

؟ درادزاب اردوخ  دیاب  يزیچ  هچ  زا  ناسنا  ب - 

رتشیب هعلاطم  يارب 

.رُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإ  ََکباصَأ  ام  یلَع  ِْربْصا  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َْهنا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْرمْأ  َهالَّصلا َو  ِِمقَأ  َّیَُنب  ای 

(18-17، نامقل  ) .روُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ِساَّنِلل َو ال  َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال 

؟  تسا هدرک  هیصوت  ییاه  فورعمو  اهشزرا  هچ  هب  ار  شدنزرف  نامقل  ترضح  فلا - 

؟ دراد وا  رد  تیلوئسم  سح  داجیاو  دنزرف  تیبرت  رد  یشقن  هچ  شور  نیا  ب - 

190 ص :
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مهدراهچ سرد 

یلم عفانم  - 9

هراشا

.دوب دهاوخ  رکنم »  » دشاب نآ  فیعضت  تهج  رد  هچ  نانچو  فورعم » » دشاب « یلم عفانم  » تیوقتو ظفح  ياتساررد  هک  يراکره 

.دوش هداد  حیضوت  یلم  عفانم  هرابرد  یکدنا  ، تسا يرورض  لصا  نیا  ندش  نشور  يارب 

تاـیبدارد هژیو  هب  ینونک  یـسایس  ياـه  هژاو  میهاـفم و  نیرت  جـیارو  نیرت  يداـینب  زا  یکی  ( National Interest) یلم عفانم 
هدش لیکشت  ( National  ) یلم و  ( Interest  ) عفانم هژاو  ود  بیکرت  زا  موهفم  نیا  .تساهروشک  یجراـخ  تسایـس  هب  طوبرم 
عفانم موهفم  رد  ماهبا  ثعاب  یتاهج  زارما  نیا.دنتـسه  رادروخرب  دایز  ییانعم  یگدرتسگ  زا  دوخ  هبون  هب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  تسا 

هب هعوـمجم و  کـی  ناوـنع  هب  اـه  تلود  هـک  دـنوش  یم  یقلت  یعفاـنم  زا  هتـسد  نآ  یلم  عفاـنم  دوـجو ، نـیا  اـب.تسا  هدـیدرگ  یلم 
.دنشاب (1) یم  نآ  ققحت  یپ  رد  اهروشک  ریاس  اب  دوخ  طباور  رد  ناشیاه  تلم  زا  یگدنیامن 

191 ص :

http://hamshahrionline.ir نایغابص ، یلع  ؟ تسیچ یلم  عفانم  هلاقم  - 1
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: دنا هتفگ  نآ  رتشیب  نییبت  رد  یخرب 

یللملا نیب  هنحـص  رد  اهنآ  لیـصحت  ظفح و  ددـص  رد  تلود  مدرم و  هک  یگـشیمه  هیلوا و  ياه  فدـه  هب  تسا  هراـشا  یلم  عفاـنم 
.روشک تیمکاح  یعامتجا و  ماظن  ظفح  مدرم ، ناج  ظفح  یـضرا ، تیمامت  ظفح  زا : دـنترابع  یگـشیمه  ياه  فدـه  نیا  .دنتـسه 

(1)

ام دارم  .مینک  یم  نایب  ار  موهفم  نیا  زا  دوخ  دوصقم  یلم ، عفانم  عوضوم  رد  دحاو  صخـشم و  فیرعت  کی  دوجو  مدع  هب  هجوت  اب 
لماعت یجراخ و  يراذگ  تسایس  یللملا و  نیب  تاطابترا  هزوح  رد  ، یمالـسا تلودو  تیمکاح  يوس  زا  هک  تسا  نیا  یلم  عفانم  زا 
.دشاب یمالسا  هعماج  روشک و  عفانم  حلاصم و  تیاعرو  ظفح  نآ  دنیآرب  هک  دوش  ذاختا  ییاه  همانرب  اهدربهار و  اهروشک ، رگید  اب 

: دوش یم  هراشا  هدش ، مامتها  نآرب  مالسارد  هک  مهم  دروم  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب 

یضرا تیمامت  لالقتسا و  ظفح  فلا - 

هک دنک  ریبدت  دیاب  نانچ  نآ  یمالسا  تلود  .دشاب  یم  روشک  یضرا  تیمامت  لالقتـسا و  ظفح  یلم » عفانم   » هتـسجرب هوجو  زا  یکی 
ياه هصرع  فلتخم و  داعبا  رد  یمالسا  ماظن  تردق  دیاب  نانچ  نآ  میرک ، نآرق  نایب  هب  دنشاب و  هتـشادن  نآ  هب  عمط  مشچ  نانمـشد 

.دنک داجیا  فوخ  بعر و  شنانمشد  لد  رد  هک  دشاب  هتشاد  دیازت  دشر و  هب  ور  دنور  نوگانوگ 

192 ص :

ص 276. موس ، پاچ  یسایس ، مولع  گنهرف  دار ، يراشفا  ونیم  یشخباقآ و  یلع  - 1
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(1) «. ْمُکَّوُدَع ِهَّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  «َو 

رامش هب  ناگناگیب  اب  لماعت  رد  لصا  نیرت  مهم  هطلس » یفن   » .تسا ناگناگیب  هطلـس  یفن  لالقتـسا  ظفح  رد  یـساسا  لماوع  زا  یکی 
.دور یم 

(2) «. الیبَس َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  «َو 

: دیامن یم  هژیو  دیکأت  صوصخ  نیا  رد  نانمؤم  مالسا و  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ 

(3) «. ًامیکَح ًامیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َنیِقفانُْملا  َنیِرفاْکلا َو  ِعُِطت  َهَّللا َو ال  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

.تسا میکحو  اناد  ادخ  هک  نکم ، يوریپ  ناقفانم  نارفاک و  زا  و  سرتب ، ادخ  زا  ربمایپ  يا 

(4) «. ًالیکَو ِهَّللِاب  یفَک  ِهَّللا َو  یَلَع  ْلَّکَوَت  ْمُهاذَأ َو  ْعَد  َنیِقفانُْملا َو  َنیِرفاْکلا َو  ِعُِطت  «َو ال 

.تسا یفاک  ادخ  تلاکو  هک  نک  لکوت  ادخ  رب  راذگ و  او  ار  ناشرازآ  نکم و  تعاطا  ناقفانم  نارفاک و  زا  ربمایپ ) يا  )

193 ص :

.60 هیآ لافنا ، - 1
هیآ 141 ءاسن ، - 2
هیآ 1 بازحا ، - 3
هیآ 48 نامه ، - 4
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ناگناگیب زواجت  ربارب  رد  عافد  ب - 

همه زا  دنتـسیاب و  هچراپکی  دـحتم و  دـیاب  نانمـشد  ياه  تمحازم  وزواجترباربرد  تلودو  تلم  ، یمالـسا ماظنو  مالـسا  ظـفح  يارب 
هک دور  یم  رامـش  هب  ینیداینب  ياه  شزراواه  فورعم  زا  یمالـسا  تیوهو  نایکزا  عافدوداهج  ، دـنراذگب هیام  دوخ  یتسه  دوجو و 

: ددرگ لوذبم  دیاب  نآ  هار  رد  اه  لام  اه و  ناج 

(1) «. اریبَک ًاداهِج  ِِهب  ْمُهْدِهاج  «َو 

.نک گرزب  يداهج  نآرق ، هلیسو  هب  نارفاک )  ) نانآ اب  ربمایپ ) يا  )

(2) «. َنیدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت  ْمُکَنُوِلتاُقی َو ال  َنیذَّلا  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلتاق  «َو 

.دراد یمن  تسود  ار  نازواجتم  دنوادخ  هک  دینکن  يدعت  اما  دینکداهجدنگنج  یم  امش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد  و 

يراوخ راچد  دنیامنزاب ، دوخ  كاخ  هب  ار  نانمشد  ياپ  دننک و  يراگنا  لهـسو  یهاتوک  نارگید  زواجت  ربارب  رد  هک  یتلم  تلود و 
.دهد یم  خر  هک  تسا  ییاه  رکنم  نیرت  گرزب  زا  نیاو  دش  دنهاوخ  تلذ  و 

: هک دناسر  یم  مدرم  شوگ  هب  ار  ادص  نیمه  هنادنمدرد  (ع ) یلع ماما 

امش هب  اهنآ  هک  نآ  زا  شیپ  متفگ  امش  هب  مدناوخ و  ارف  نانمشد  اب  هزرابم  هب  ار  امش  راکشآ  ناهنپ و  زورو ، بش  نمدیشاب  هاگآ 

194 ص :

هیآ 52 ناقرف ، - 1
72 لافنا ، 9 و  میرحت ، - 78 جح ، هرقب 190 - -52 ناقرف ، - 48 بازحا ، دننام : یتایآزینو  . 190 هرقب ، - 2
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هک نآرگم  تفرگن ، رارق  نمـشد  موجه  دروم  شا ، هناخ  نورد  رد  یتّلم ، موق و  چیه  دنگوس ، ادخ  هب  دیگنجب  نانآ  اب  دـنرب ، شروی 
هب نمـشد  هک  نآ  ات  دـیتشادرب  رگیدـکی  يراـی  زا  تسد  دـیتخادنا و  يرگید  ندرگ  هب  ار  تیلوئـسم  امـش ، یلو  .دـش  راوخ  لـیلذ و 

(1) .دندش کلام  ار  ناتیاه  نیمزرس  هدز و  نوخیبشامش 

نامولظم ناناملسم و  رگید  زا  تیامح  عافد و  ج - 

شالت تکرح و  هار ، نیا  رد  دنفظوم  ّتلم  تلود و  تسا ، یعامتجا  تلادع  ییاپرب  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  هفـسلف  هک  اجنآ  زا 
ِرس دنتـسه ، هک  ایند  ياج  ره  رد  نارگمتـس  ناملاظ و  اب  هکلب  دنیامن  هزرابم  یمالـسا  هعماج  نورد  رد  ملاظ  ملظ و  اب  اهنت  هن  دننک و 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دننک  تیامح  نامورحم  نامولظم و  همه  زا  هکلب  دنزرو  مامتها  ناناملسم  همه  روما  هب  اهنت  هن  هتشاد و  زیتس 

ِِملاَّظلا ِهَیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  ِناْدلِْولا  ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیفَعْـضَتْسُْملا  ِهَّللا َو  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  ام  «َو 
(2) «. اریصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اِیلَو َو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اُهلْهَأ َو 

195 ص :

يزغ ام  هّللا  وف  مکوزغی ، نأ  لبق  مهوزغا  مکل : تلق  انالعإ و  اّرس و  و  اراهن ، الیل و  موقلا  ءالؤه  لاتق  یلإ  مکتوعد  دق  ّینإ  الأ و  - » 1
هبطخ 27. هغالبلا ، جهن  ناطوألا .» مکیلع  تکلم  تاراغلا و  مکیلع  ّتنش  یّتح  متلذاخت  متلکاوتف و  .اّولذ  ّالإ  مهراد  رقع  یف  ّطق  موق 

39 لافنا ، 193 و  هرقب ، - 75 ءاسن ، - 2
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نیا زا  ار  اـم  اراگدرورپدـنیوگ  یم  هـک  یناـنآ  دـیگنج ؟ یمن  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  زا  نافعـضتسم  تاـجن  ادـخ و  هار  رد  ارچ 
.هدب رارق  ام  يارب  يروای  دوخ  يوس  زاو  ربب ، نوریب  دنرگمتس  شمدرم  هک  نیمزرس 

(: (ص مالسا یمارگ  ربمایپ 

« ٍِملْسُِمب َْسیَلَف  ُْهبُِجی  ْمَلَف  َنیِِملْسُْمَلل  اَی  يِداَُنی  اًلُجَر  َعِمَس  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َْسیَلَف  َنیِِملْسُْملا  ِرُومُِأب  ُّمَتْهَی  َال  َحَبْصَأ  ْنَم  »

دونشب ار  ناناملسم  زا  کمک  دایرف  هک  نآ  .تسین و  نانآ  زا  دزرون  مامتها  ناناملسمروما  هبو  هدناسر  حبص  هباردوخ  بش  یسکره  »
.دوش (1) یمن  هدرمش  ناملسم  دهدن  خساپو 

(: (ع یلع نینموملاریما 

« ًانْوَع ِمُولْظَْمِلل  ًامْصَخ َو  ِِملاَّظِلل  اَنوُک  »

(2) .دیشاب » نارگمتس  نمشدو  ناگدیدمتسرای 

( : هر ) ینیمخ ماما 

هک دهاوخ  یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  .نیملـسم  تحلـصم  يارب  دـشاب ، یلاعت  قح  يارب  تضهن  امـش ، تضهن 
مَتْهُم دـنک و  حبـص  هک  یـسک  ملْـسُمب ؛" َسیَلَف  َنیملـسملا  ِروماب  َّمَتْهَی  َْمل  َحَبْـصا و  ْنَم  : " نیملـسم رما  هب  دـشاب  هتـشاد  مامتها  ناسنا 

، دشاب هتشادن  نیملسم  رما  هب  مامتها  دشابن ،

196 ص :

ص 337 ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
هبطخ 47 هغالبلا ، جهن  - 2
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.دوشب (1) لئاق  تیمها  نیملسم  حلاصم  يارب  هک  تسا  نیا  ناملسم  .تسین  ملْسُم 

: دنا هتفگو  هتشاد  هراشا  ناناملسم  یناهج  تیلوئسم  هب  رگید  يزارف  رد  و 

هفیظو نیمه  .میـشاب  نیملاـظ  نمـشد  نیمولظم و  ناـبیتشپ  میراد  هفیظو  اـم  .میهد  تاـجن  ار  مورحم  مولظم و  مدرم  میراد  هفیظو  اـم 
َو ًامْـصَخ ، ِِملاّظِلل  انوُک  َو  : " دـیامرف یم  دـهد و  یم  رکذـت  شراوگرزب  دـنزرف  ود  هب  فورعم  تیـصو  رد  (ع ) نینمؤملاریما هک  تسا 

(2) .دننک هزرابم  نارگمتس  عورشمان  ياه  هدافتسا  یبلطراصحنا و  اب  دنفظوم  مالسا  ياملع  ًانْوَع " ِمُولْظَْمِلل 

.دشاب یم  مالسا  دیکات  درومو  فورعم »  » قیداصم زا  مولظم  ياه  تلمو  دارفا  زا  تیامح  نیارب  انب 

یللملا نیب  ياه  نامیپ  دهع و  هب  يدنب  ياپ  دهعت و  د - 

« نارگید هب  ملظ  یفن  تسایس « يانبم  رب  ًالوا  یلم  عفانم  ظفح  ندروآ و  تسد  هب  ياربو  مالـسا ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  یمالـسا  ماظن 
ال « ) يریذپ ملظ  یفن   » زین و 

.تسا دنب  ياپ  نارگید  اب  دوخ  ياه  نامیپ  دهع و  مامت  هب  تبسن  ًایناث  دیامن و  یم  مادقا  ( (3) نوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو ال 

197 ص :

ص 110 ج 4 ، ماما ، هفیحص  - 1
ص 36 هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  - 2

279 هرقب ، - 3
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(1) «. ُْمتْدَهاع اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  «َو 

.دینک افو  دیتسب  نامیپ  هک  یماگنه  ادخ  نامیپ  هب 

(2) «. دوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

 . دینک افو  ناتیاه  نامیپ  هب  نانمؤم  يا 

؛ دینک تاعارم  دیراد  هفیظو  دوش ، یم  تاعارم  لباقم  فرط  زا  نامیپ  هک  یماگنه  ات  و 

(3) «. نیقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  اوُمیقَتْساَف  ْمَُکل  اُوماقَتْسا  اَمَف  »

.داتسیا نانآ  ربارب  رد  دیاب  اج  نیا  رد  دندرک ، نامیپ  دهع و  ضقن  نارگید  رگا  اما 

(4) «. َنوُهَْتنَی ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَأ  ْمُهَّنِإ ال  ِْرفُْکلا  هَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  ْمُِکنید  یف  اُونَعَط  ْمِهِدْهَع َو  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ْنِإ  «َو 

ياپ ناشیا  هکدیزیخرب  گنج  هب  رفک  نارس  اب  سپ  دندز  هنعط  امش  نید  رد  دنتـسکش و  ناشنامیپ  زا  دعب  ار  دوخ  ياهدنگوس  رگا  و 
.دنرادرب تسد  دیاش  دنتسین ، ناشیاهدنگوس  دنب 

، اهنآ ققحت  هک  تسا  ییاهدربهار  نیرت  مهم  زا  دش  هتفگ  هچ  نآ  هجیتن :

.ددرگ یم  بوسحم  فورعم »  » قیداصم زا  هجیتن  رد  دور و  یم  رامش  هب  یلم  عفانم  هدننک  نیمأت  ظفاح و 

198 ص :

91 لحن ، - 1
1 هدئام ، - 2
7 هبوت ، - 3

13 نامه ، مُهَنْوَشْخَت .»؟ ٍهَّرَم َأ  َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  ...َو َو  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاُقت  َأ ال  : » زینو . 12 هبوت ، - 4
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یلمو یمومع  تینما  - 10

هراشا

يریذپ بیسآو  فیعـضت  هب  هک  يراکره  »و  فورعم  » دریذپ تروص  یلم  تینما  ای  یمومع و  تینما  نیمات  ياتـسار  رد  هک  یلمعره 
: میزادرپ یم  هژاو  نیا  حیضوت  هبرتشیب  نییبت  يارب  .دوبدهاوخ  « رکنم  » ددرگرجنم نآ 

: تسا هدش  هتفگ  ( National Security) یلم تینما  فیرعت  رد 

يراک هبرض  ندرکدراو  اب  هارمه  یلامتحا  يداصتقا  ای  یسایس  هناراکبارخ  ای  هناحلـسم  هلمح  زا  روشک  کی  قلطم  ای  یبسن  تینوصم 
.نتفرگرارق (1) هلمح  دروم  تروص  رد  راب  گرم  و 

تینوصم يدرف ، حطـس  رد  اـنعم  نیا  " عورـشم قوقح  هب  زواـجت  ضرعت و  زا  تینوصم   " ینعی تینما  تفگ : ناوـت  یم  یلک  روـط  هب 
هب زواجت  ضرعت و  زا  تلم  کی  تینوصم  یلم ، حطـس  رد  هورگ و  ای  عمج  کی  تینوصم  یهورگ ، یعمج و  حطـس  ردو  درف ، کی 

.دوش (2) یم  هدیمان  تینما  شعورشم ، قوقح 

یمدرم هناوتـشپ  اـب  رادـتقا  زا  يدـح  هب  یمالـسا  ماـظن  ینعی  نورد ، زا  رطخ  مدـع  ینعی  یمومع  تینما  زا  روـظنم  رگید ، یتراـبع  هب 
.نازاس هنتف  نارگ و  بوشآ  زادنارب و  ياه  هورگ  دننام  دشاب ، هتشادن  ینورد  هدننکدیدهت  لماوع  هک  دشاب  هدیسر 

199 ص :

،ص 277 یسایس مولع  گنهرف  دار ، يراشفا  ونیم  یشخباقآ و  یلع  - 1
ص 35 مالسا ، یسایس  ماظن  رد  تینما  یگرزب ، ناهج  دمحا  - 2
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مکحم راوتـسا و  نانآ  ربارب  رد  اـی  دـشاب  هتـشادن  ار  يزرمارف  ینوریب و  يازدـیدهت  لـماوع  ، ماـظن هک  تسا  نآ  یّلم  تینما  زا  روظنم 
.نانآ یسوساج  ياه  سیورس  نمشد و  ياهروشک  دننام  دشاب ، هداتسیا 

نآ فیعـضت  هب  هچ  رهو  فورعم »  » قیداصم زا  دـشاب  رثؤم  نآ  تیوقتو  یعاـمتجا  اـی  یلم  تینما  ظـفح  رد  هک  يراـکره  نیارب  اـنب 
.دوش یم  بوسحم  رکنم »  » قیداصم زا  دماجنایب 

یگدنز یعامتجاو  يداصتقا  تینما  رد  هک  دنک  یمدای  یمدرمزا  نآرقرد.دراد  مالـسارد  یناوارف  تیمها  عوضوم  نیا  تسا  یهیدـب 
قنورو تسـشن  ینماانو  سرت  شیاجو  دش  بلـس  نانآ  زا  یعامتجا  تینما  ، دـندرک ار  یهلا  ياه  تمعن  نارفک  نوچ  اما  دـندرک  یم 

.دیدرگ نیزگیاج  یگنسرگو  تسبرب  تخر  يداصتقا 

(1)  . ِفْوَْخلا ِعوُْجلا َو  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاذَأَف  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف 

رب ردار  نانآ  لماک  ینما  ان  ینعی  ) .دناشوپ نانآرب  ار  سرتو  یگنسرگ  سابلدنوادخ  سپ.دندومن  یـساپسان  یهلا  ياهتمعن  هب  تبـسن 
( .تفرگ

ٍعوُج َو ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يذَّلا  تسا : هداد  رارق  یعامتجاو  يداصتقا  تینما  رد  ار  نانآ  هک  دنتسرپب  ار  ییادخ  دهاوخ  یم  شیرقزا  نآرق 
هدش هدرمش  نانآزا  تینما  بلس  مدرم ، ءالتبا  ياههارزا  یکی  فْوَخ (2)  ْنِم  ْمُهَنَمآ 

200 ص :

112 لحن ، - 1
4 شیرق ، - 2
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سُْفنَْألا (1) ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  تسا :

: یلمآ يداوج  هللا  تیآ  نایب  هب 

.دنک مهارف  ار  ناسنا  یلاعت  دشر و  هنیمز  هک  يا  هبناج  همه  تینما  تسا ؛ یمالـسا  تموکح  فادـها  يروحم  رـصانع  زا  یلم  تینما 
هب یلهاج  نارود  تراـغ  هنیدـم ، رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  تسد  هب  تموکح  لیکـشت  اـب  ور ، نیا  زا 

هزرابم فده  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  .دش  لیدبت  راثیا  ندمت  هب  نآ ، ياه  یهاوخزایتما  يوََدب و  راثئتسا  تینما و 
ّکنإ ّمهّللا  : " تسناد یهلا  دودح  يارجاو  مولظم  مدرم  ینمیا  ساسحا  ینوکـسم و  قطانم  تینما  رارقتـسا  ار  یلهاج  نایغط  ّدـض  رب 
رهُظن کنید و  نم  ملاعملا  دِرنل  نکل  ماطُحلا و  لوضف  نم  یـش ٍء  سامْتلا  ناطلـس و ال  یف  هسفاـنم  اـّنم  ناـک  يذـّلا  نکی  مل  ّهنأ  ملعت 
مادقا مایق و  زا  کی  چیه  یناد  یم  وت  ایادخ !  كدودـح " نم  هلّطعُملا  ماُقت  كدابع و  نم  نومولظملا  نمْأَیَف  كدالب ، یف  حالـصإلا 
يارب هکلب  تسا ؛ هدوبن  ایند  ینتفر  نیب  زا  تسپ و  عاتم  بلج  يارب  زین  مدرم و  رب  هطلـس  ییاشگروشک و  هب  هقالع  يارب  ام  یتازراـبم 

رد حالصا  وس و  کی  زا  ینید  هدش  شومارف  ياه  هناشن  اه و  تنس  ندنادرگرب 

201 ص :

155 هرقب ، - . 1

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 232 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_201_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) دوش ." هماقا  یهلا  هدش  لیطعت  دودح  دننک و  تینما  ساسحا  نامولظم  ات  دوب  رگید  يوس  زا  مدرم  یگدنز  نیمزرس 

زین نآ  قـقحت  يارب  دور و  یم  رامـش  هب  فورعم " " قیداـصم نیرت  گرزب  زا  تیمهازا  هجرد  نـیا  اـب  یعوـضوم  هـک  تـسا  نـشور 
.داد ماجنا  دیاب  نآ  روخرد  یتامادقا 

ره دـنفظوم  ناـگمه  و  دروآ ، یم  هارمه  هب  تلود  مدرم و  يارب  ینیگنـس  فیلاـکت  زین  دروـم  نیا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هچ ره  هدوب و  اشوک  نآ  ققحت  رد  ...و  یلم  یگتـسبمه  تدحو و  ظفح  دـننام  دراد  شقن  یلم  تینما  تیوقت  داجیا و  رد  هک  يزیچ 

.دنیامن هلباقم  نآ  اب  گرزب  يرکنم  هلزنم  هب  دنز ، یم  بیسآ  نآ  هب  هک 

ياتسارردو هدومن  هجوت  ، دشخب یم  شیازفاار  یّلمو  یمومع  تینما  حطـس  هک  يزیچ  ره  هب  دنراد  هفیظو  یمالـسا  ماظنرد  نالوئـسم 
تحت يدارفا  ای  درف  هچ  نانچ  ، ثحب عوضومرداّما.دنیامن  هلباقم  ، دزادـنا یمرطخ  هب  ار  تینما  هک  يرماره  ابو  دـننک  يزیر  همانرب  نآ 

، دـنزورفارب ار  یتاعزانم  شتآ  دـننک و  داجیا  مدرم  دـحاو  فص  رد  ار  یگراپدـنچ  هقرفت و  دـنهاوخب  ...و  یموق  یبهذـم ، ینیواـنع 
.دنیامنب ینوناق  یملع و  یگنهرف ، هلباقم  اه  هدیدپ  نیا  اب  دیاب  تینما  ظفح  يارب  نالوئسم 

ناملـسم کی  نأش  رد  هک  دـننز  تسد  يروما  هب  (ع ) تیب لها  تیـالو  زا  تیاـمح  ناونع  هب  هک  دنـشاب  یناـسک  تسا  نکمم  لاـثم :
زا مالسا  نانمشد  هدیدرگ و  یّنس  هعیش و  نیب  زیتس  ینمشد و  ببس  نانآ  راک  ًافاضم  تسین ،

202 ص :

ص 128 نید ، زا  رشب  راظتنا  یلمآ ، يداوج  - 1
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هک نیا  دوجو  اـب  نیارباـنب  .دـننک  یم  ار  يرادرب  هرهب  نیرتـهب  گـنج ، شتآ  نتخاـسرو  هلعـش  ینکفا و  فـالتخا  يارب  تصرف  نیا 
.دش عنام  ییاه  يدازآ  نینچ  زا  دیاب  مها ، تحلصم  نیا  ظفح  يارب  اّما  دراد  دوجو  ملق  نایب و  يدازآ 

يزارف هب  .دنداد  یم  رادشه  یتاعوضوم  نینچ  هب  تبـسن  هراومه  دنتـشاد ، هک  ییالاب  يرگن  هدنیآ  فرژ و  هاگن  اب  هر )  ) ینیمخ ماما 
: دوش هجوت  ناشیا  نایب  زا 

یسک کی  دنک  یم  نعل  دهد  یم  هوزج  یکی  .دش  هتخیر  نایهاگشناد  نویناحور و  نیب  گرزب  فالتخا  کی  حرط 

زورما هقرفت  نـیا  ....تـسا  طـلغ  زورما  شیود  ره  .تـسا  فـالخ  شیود  ره  یـسک ! زا  دـنک  یم  فـیرعت  دـهد  یم  هوزج  یکی  ار ،
نیا زورما  .تسا  مالـسا  هب  تنایخ  ندرک  فالتخا  نینمؤملاریما  تیالو  رـس  زورما  .دـشاب  هک  یمـسا  ره  اب  تسا ، مالـسا  هب  تناـیخ 

اب .دشاب  بوخ  دنک ، ادیپ  ققحت  ناریا  يارب  تسانب  هک  یتشونرس  نیا  هک  دیشاب  هتـشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  همه  .دینکن  حرط  ار  اهفرح 
.دیرادرب قرفت  زا  تسد  دیتسه ، مالسا  هب  زوسلد  رگا  .دوشب  نفد  مالسا  ادابن  امـش  لامعا  اب  .دوشب  شومارف  مالـسا  ادابن  امـش  لامعا 

(1) .دیرادرب قرفت  زا  تسد  دیتسه ، تلم  هب  زوسلد  رگا 

یمربرد ار...و  یماظتنا  یئاضق ، یـسایس ، يداـصتقا ، تینما  هدوب و  فلتخم  داـعبا  ياراد  یعاـمتجا  یلخاد و  تینما  لاـثم ؛ ناونع  هب 
هچ نانچ  .دریگ 

203 ص :

ص 482 ج 8 ، ماما ، هفیحص  - 1
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جره و راچد  شخب  نآ  رد  دوش ، جراخ  مالـسا  دـیکأت  دروم  هدـش و  فیرعت  ياه  بوچراچ  رد  تیریدـم  زا  داـعبا  نیا  زا  کـی  ره 
.دهن (1) یم  ياج  رب  یئوس  تاریثأت  زین  یتینما  داعبا  رگید  يور  رب  هدش و  جرم 

: یلمآ يداوج  هللا  تیآ  ریبعت  هب 

ياـنعم هب  تینما  .تسا  یهلا  تاـکرب  تاـمعن و  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  زا  یعاـمتجا  تینما  يدرف و  شمارآ  هک  تـسین  يدـیدرت 
نیرتدـب " ؛" ُناّطُقلا هیف  ْنَمأی  ملام  ناـطوألا  ُّرَـش  : " دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسا ؛ ندوب  شمارآ  نما و  رد  سرت و  فوخ و  مدـع 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و  دنـشاب ." هتـشادن  تینما  نآ  رد  شنانکاس  هک  تسا  ییاج  تنوکـس  يارب  اهاج 
.تمعن (2) یناوارف  تلادع و  تینما ، دنراد : زاین  نادب  مدرم  مومع  هک  تسا  زیچ  هس  »

شیپ یعاـمتجا و  تینما  يرارقرب  رد  يرثؤـم  لیدـب و  یب  شقن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یهلا و  ماـکحا  يارجا  تسا  یهیدـب 
هدیـسر (ع ) رقاـب ماـما  زا  هک  یتـیاور  رد.تسا  تینما  نیمه  رکنمزا  یهنو  فورعم  هـب  رما  راـثآ  زا  یکی  .دراد  جرم  جره و  زا  يریگ 

: تسا هدش  هراشا  فیطل  هتکن  نیا  هب  ، تسا

204 ص :

.رتشا کلام  هب  .ع   ) یلع ماما  همان 53  هغالبلا ، جهن  هب  ك.ر  - . 1
ص 201. مالسا ، رد  فیلکت  قح و  یلمآ ، يداوج  - 2
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ُّلِحَت ُبِهاَذَْـملا َو  ُنَمْأَت  ُِضئاَرَْفلا َو  ُماَُقت  اَِهب  هَمیِظَع  هَضیِرَف  ِءاَحَلُّصلا  ُجاَْهنِم  ِءاَِیْبنَْألا َو  ُلِیبَس  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َْرمَأـْلا  َّنِإ  »
« ُضْرَْألا ُرَمُْعت  ُِملاَظَْملا َو  ُّدَُرت  ُبِساَکَْملا َو 

یم اـپرب  ضئارف  رگید  ، نآ هطـساو  هـب  هـک  تـسا  یگرزب  هـضیرف  .تـسا  ناـحلاص  شور  وءاـیبنا  هاررکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  »
اهدمآرد و  هتشگ ، نما  اهرواب ) ای   ) اههار ودنوش 

(1)« .ددرگ یم  دابآ  نیمز  هتشگرب و  دوخ  ياج  هب  قوقحو  كاپ  لالح و 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هک  دوش  یم  نیا  شیانعم  میریگب ، اه  هار  ینعی  يرهاظ  يانعم  نامه  هب  ار  تیاور  رد  بهاذم »  » هژاو رگا 
نانچ نآ.تسا  « یعامتجا تینما  » ياه هولج  قیداصم و  نیرت  گرزب  زا  یکی  اهدمآو  تفرو  اه  هار  تینما.دوش  یم  نما  اه  هار  رکنم 

ود ره  مئالع  زا  نیمز  ینادابآ  نارمع و  دشاب و  یم  « يداصتقا تینما  دوجو  » ياه هناشن  زا  عورـشم  ياهدـمآرد  ندروآ  تسد  هب  هک 
زین فورعم  هب  رما  هک  دیآ  یم  دیدپ  یهلا  دودـح  ماکحا و  يارجا  هار  زا  تینما  نیا  زا  یـشخب  .تسا  یعامتجا ) يداصتقا و  تینما  )

(. ضئارفلا ماقت  اهب   ) دنک یم  ءافیا  ار  یشخب  ماوق  ینابیتشپ و  شقن  اج  نیا  رد 

نایم دوش  رئاد  رما  رگا  .دش  دهاوخ  هدـیچرب  داسف  هشیر  ماکحا  يارجا  اب  هک : تسا  رواب  نیارب  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  هنازرف  میکح 
تباث مه  يرشب  عامتجا  رد  یلمع  هبرجت  دراد و  حیجرت  یلّوا  ًاعطق  نآ ، ددجم  دشر  حالصا و  داسف و  ندیناکشخ 

205 ص :

ص 56. ج 5 ، یفاک ، ینیلک ، - 1
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لالخا و جیورت  یعون  هب  يدازآ و  تینما و  مدـع  أشنم  نآ  لیطعت  تسا و  یعامتجا  تینما  هیام  یهلا  دودـح  يارجا  هک  تسا  هدرک 
.يرگبوشآ (1)

وجو تسج  صاـصق  رد  ار  نآ  دـیتسه ، یعاـمتجا  تینما  تاـیح و  ناـهاوخ  رگا  هک  تساـنعم  نیدـب  هوـیَح ، ِصاـصِقلا  ِیف  مَُکل  «و 
(2) «. دینک

.دننک (3) یم  دای  ماظن » لالتخا   » ناونع هب  نآ  هب  ندیسر  بیسآ  زا  و  ماظن » ای  مظن و  ظفح   » ناونع هب  هلوقم  نیا  زا  ماظع  ءاهقف 

206 ص :

ص 234. مالسا ، رد  اضق  بدا  یلمآ ، يداوج  - 1
ص 335. نابرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، يداوج  - 2

ص91 ج3 ، عبرال ، لئاسرلا  یناحبس ، رفعجو  ص 153  ج2 ، دودحلا ، ماکحا  یف  دوضنملا  ردلا  یناگیاپلگ ، اضر  دمحمدیس  - 3
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اه شسرپ 

.دیربب مان  ار  دوش  یم  نانمشد  عمطرباربرد  نآ  تیبثتو  میکحت  ببس  هک  یلماوعو  هدومن  فیرعتار  یلم  عفانم  - 1

.دینک نایب  ار  یلم  تینماو  یمومع  تینما  توافت  - 2

؟ .دشابراذگریثات دناوت  یم  یلمو ، یمومع  تینما  ءاقتراو  یلم  عفانم  ظفح  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هبرما  هنوگچ  - 3

رتشیب هعلاطم  يارب 

ْمُهَتَریـشَع ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللاـِب َو  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدِـجَت  ـال  - 1
ْمُْهنَع َو ُهَّللا  َیِـضَر  اهیف  َنیدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخْدـُی  ُْهنِم َو  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َناـمیْإلا َو  ُمِِهبُوُلق  یف  َبَتَک  َکـِئلوُأ 

(22، هلداجم ) .نوحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ُْهنَع  اوُضَر 

 . دینک نایب  ار  هیآ  نیا  یلصا  تاکن  فلا - 

؟ تسیچ هیآ  نیا  بولطم  ققحت  ردرکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  شقن  ب -

.دینک يدنب  عمجو  نایب  ...ْمُکُؤاْنبَأ ) ْمُکُؤابآ َو  َناک  ْنِإ  ْلق  هبوت (  هروس  هیآابار 24 هیآ  نیا  طابترا  ج -

207 ص :
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ًاناوْخِإ َو ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاو  اُوقَّرَفَت  ًاعیمَج َو ال  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  - 2
(103، نارمع لآ  ) .نوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  اْهنِم  ْمُکَذَْقنَأَفِراَّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک 

.دینک نایب  ار  هیآ  مهم  تاکن  فلا – 

.دیهد حیضوت  ار  یلم  عفانمزا  تظافحو  یلم  تینما  تیوقترد  نآریثاتو  مدرم  تدحو  شقن  ب -

یم یمالـسا  فادها  دربشیپ  زینو  یناهج  ياه  تسایـس  رد  ار  یـشقن  هچ  دنوش  دحتم  رگیدـکی  اب  ناهج  رد  یمالـسا  تما  رگا  ج –
؟ دنک ءافیا  دناوت 

208 ص :
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مهدزناپ سرد 

یعامتجا تمالس 

هراشا

ياهداسف زا  هعماـج  هک  تسا  نیا  یعاـمتجا  تمالـس  زا  روظنم  .تسا  یعاـمتجا » تمالـس  «، » یعاـمتجا تینما   » هوجوزا رگید  یکی 
یمرب رد  ار  یفلتخم  هوجو  داعبا و  زین  داسف  .دشاب  ناما  رد  تردق  ياهایفام  وجدوس و  ياهدناب  ای  نانمـشد  طسوت  هدش  يزیر  همانرب 

یهن فورعم و  هب  رما  دودح  نیشیپ ، دراوم  نوچ  اج  نیا  رد  تسا  یهیدب  ...و  يرادا  یـسایس ، يداصتقا ، یقالخا ، داسف  دننام  دریگ 
کمک هب  یتموکح  ياه  هاگتسد  هکلب  دوش  یمن  متخ  یهان  رمآ و  يارب  ررض  هدسفم و  مدع  بطاخم و  رد  ریثأت  لامتحا  هب  رکنم  زا 

.دبایزاب ار  شیوخ  یمومع  یتمالس  هعماج ، ات  دنور  شیپ  هتفای  نامزاس  ياهداسف  ندش  نک  هشیر  ات  دیاب  مدرم 

هاگآ هناریگ و  شیپ  ياه  همانرب  زا  دنـشیدنیب ، دیاب  رثؤم  ياهراک  هار  همه  هب  یعمج  تراظن  نیا  رد  ناگمه  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن 
نامزاس ياه  هورگ  دارفا و  اب  تردـق  عضوم  زا  دروخرب  ات  اه ) هناسرو  ناغلبمو  نادنمـشناد  ناوتزا  يریگ  هرهباـب   ) مدرم يارب  شخب 

.هتفای

209 ص :
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هب هک  هداد  رارق  شـشوپ  تحتار  ینوگانوگ  قیداصم  دراوم و  هتفر و  راک  هب  نآرق  رد  راب  هاجنپ  نآ  تاقتـشم  اب  داسفا  داـسف و  هژاو 
: دوش یم  هراشا  نآ  یّلک  نیوانع 

نمشد يژتارتسا  داسف ؛  دیلوت  .کی 

نآرق .دشاب  یم  مدرم  نیب  رد  نآ  ندرک  هنیداهن  مدرم و  نتخاس  هدولآ  داسف و  عاونا  داجیا  نانمشد ، يدربهار  ياه  تسایس  زا  یکی 
: دیوگ یم  نایدوهی  یفرعم  رد 

(1)  «. اداسف ضرالا  یف  نوعسیو  » 

.دننک یم  شالت  نیمز  رد  داسف  ندرتسگ  يارب 

، دنک یم  دای  مالسا  نانمشد  نیرت  تخسرس  نیرت و  گرزب  ناونع  هب  نانآزا  رگید  ییاج  رد  و 

(2) «. دوُهَْیلا اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًهَوادَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل  »

.یبای یم  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمشد  ار  ناکرشم  دوهی و  انیقی 

, دنراد تراهمو  لاغتشا  نآ  هب  هک  ییاههار  زا  ار  دوخ  ینمشد  اریز.تسا  « داسفا » نانآ همانرب  راک و  نیرت  یلصا  هک  میریگ  یم  هجیتن 
 . تساداسفا دنراد ، صصخت  نآرد  هچنآو  دننک  یم  یلمع 

210 ص :

.25 دعر ، 27 و  هرقب ،  - 64 هدئام ، - 1
.82، هدئام - 2
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يرادم نید  دشر  زا  يریگ  شیپ  .ود 

ياه همانرب  نید و  یگدنلاب  دـشر و  ریـسمرد  يزادـنا  گنـس  دـننک ، یم  لابند  تیدـج  اب  دـسفم  نانمـشد  هک  ییاه  همانرب  زا  یکی 
: دوش یم  ریبعت  هللا » لیبس  نع  دص   » هب لمع  نیا  زا  تسا ، نآ  هدنزاس 

(1) «. نوُدِسُْفی اُوناک  اِمب  ِباذَْعلا  َقْوَف  ًاباذَع  ْمُهانْدِز  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  اوُّدَص  اوُرَفَک َو  َنیذَّلا  »

.مییازفیب ناشباذع  رب  یباذع  دنا ، هدرک  هراومه  هک  يداسف  نآ  ببس  هب  دنا  هتشاد  زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هدش و  رفاک  هک  یناسک 

داسف عاونا 

يزیرنوخ لتق و  .کی 

: تسا هدومرف  نوعرف  هرابرد  نآرق 

(2) «. نیدِسْفُْملا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاِسن  ییْحَتْسَی  ْمُهَءاْنبَأ َو  ُحِّبَُذی  »

.دوب نادسفم  زا  وا  هک  یتسار  تشاذگ ، یم  هدنز  ار  ناشنانز  هدیربرس و  ار  ناشنارسپ 

تقرس .ود 

: تسا هدمآ  فسوی  ناردارب  ناتساد  رد 

(3) «. نیقِراس اَّنُک  ام  ِضْرَْألا َو  ِیف  َدِسُْفِنل  اْنئِج  ام  ُْمتِْملَع  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاق  »

211 ص :

،1،32و34 دمحم -33، دعر -67، ءاسن تایآو : .88 لحن ، - 1
هیآ 4. صصق ، - 2

هیآ 73. فسوی ، - 3
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.میا هدوبن  دزد  هاگچیه  ام  مینک و  داسف  نیمزرس  نیا  رد  میا  هدماین  ام  هک  دیناد  یم  امش  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ 

یقالخا ياه  یگدولآ  .هس 

(1) «. نیدِسْفُْملا ِمْوَْقلا  یَلَع  ینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق  نیَملاْعلا ...  َنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَس  ام  َهَشِحاْفلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ًاطُول  «َو 

نآ بکترم  ملاع  مدرم  زا  يدحا  امش  زا  لبق  هک  دیروآ  یماجب  یتشز  لمع  امـش  انامه  تفگ  دوخ  موق  هب  هک  ار  طول  روآ  دای  هب  و 
.نک يرای  هدننکداسف  مدرمربارم  اراگدرورپ  : تفگ طول  ...دوب  هدشن 

يداصتقا داسف  .راهچ 

(2) «. اهِحالْصِإ َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْمُهَءایْشَأ َو ال  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َنازیْملا َو ال  َْلیَْکلا َو  اُوفْوَأَف  »

نیا رد  دیهدن و  هولج  شزرا  مک  ار  مدرم  ياهالاک  و  دینکم ) یشورف  مک  و   ) هدومن لماک  ار  نزو  هنامیپ و  تفگ :) مدرم  هب  بیعش  )
.دیزادنیم هار  داسف  نآ  حالصا  زا  سپ  نیمزرس 

یتینما داسف  .جنپ 

(3) «. داسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َلْسَّنلا َو  َثْرَْحلا َو  َِکلُْهی  اهیف َو  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  یَّلَوَت  اذِإ  «َو 
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داـصتقاو دنـشوک  یم  نـیمز  رد  داـسف  ندرتـسگ  رد  ورین  ماـمت  اـب  دنــسر ) یم  تساـیر  تموـکح و  هـب  اـی  و   ) دـندرگ یم  رب  یتـقو 
.درادن تسود  ار  داسف  ادخ  هک  یلاحرد  .دنزاس  یم  هابتار  مدرم  لسن  و  يزرواشک ) )

ار تازاجم  نیرت  تخـس  هتـشاذگ و  نادـسفم  نیارب  ار  لوسرو  ادـخاب  براحم  مان  هک  هدـش  هدرمـش  مهم  نانچ  نآداسفزا  عون  نیا 
.تسا هتفرگرظنرد  نانآ  يارب 

ْوَأ ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  ْمِهیْدیَأ َو  َعَّطَُقت  ْوَأ  اُوبَّلَُـصی  ْوَأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  َنُوبِراُحی  َنیذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ  »
(1) «. میظَع ٌباذَع  ِهَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  اْینُّدلا َو  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  ِضْرَْألا  َنِم  اْوَْفُنی 

نازیم هب  هتـسب   ) هک تسا  نیا  دـننک ، یم  شالت  نیمز  رد  داسف  شرتسگ  يارب  و  دـنگنج ، یم  وا  لوسر  ادـخ و  اب  هک  یناـسک  يازس 
يراید هب  ای  دوش و  هدـیرب  سکع  رب  ای  ناشتـسار و  ياپ  پچ و  تسد  ای  و  دـندرگ ، هتخیوآ  راد  هب  ای  دـنوش و  هتـشک  اـی  ناـشمرج )

.دنراد گرزب  رایسب  یباذع  ترخآ  رد  تسا و  نانآ  ییایند  يراوخ  نیا  دنوش ، دیعبت  رگید 

.تفای دهاوخ  ققحت  لماک  وحن  هب  یعامتجا » تمالـس  » دننک هزرابم  داسف  هوجو  همه  اب  عماج  يا  همانرب  رد  ات  دننک  شالت  مدرم  رگا 
ياه یهاگآ  شیازفا  يارب  شالت  دیاب  تامادقا  نیا  نیرت  يروحم  زا  هک  دنامن  هتفگان 
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يرایسب ندمآدیدپزا  نیمضت و  یعامتجا  تمالس  تروص  نیا  رد  ، دشاب یمالسا  ياه  هزومآ  هب  تبسن  مدرم  یتفرعم  حطـس  ینید و 
هک دراد  دوجو  (ع ) یلع ماما  ینارون  نایب  رد  انعم  زا  ییایند  هاتوک و  يا  هلمج  رد  هتکن  نیا.دـش  دـهاوخ  يریگ  شیپ  اـه  بیـسآ  زا 

: دومرف

(1) «. هتناید ردق  یلع  ءرملا  هنایص  »

«. تسوا يراد  نید  هزادنا  هب  اه ) بیسآ  زا   ) ناسنا تینوصم  نازیم  »

یلوا قیرط  هب  زین  یناسنا  هعماجرد.دـنا  هتخادرپ  اه  بیـسآ  شهاک  يراد و  نید  نیب  میقتـسم  هطبار  کی  نییبت  هب  ماـما  تقیقح ، رد 
.تسا مکاح  نوناق  هطبار و  نیا 

اه شزرا  ظفح 

یم هدیمان  « راجنه ناونع « هب  یـسانش  هعماج  رد  هچ  نآ  اب  تسا و  تابحتـسمو ) تابجاو  لماش  ) اه فورعم  نامه  ، اه شزرازا  روظنم 
عقاو اهنآ  تیرثکا  اـی  هعماـج  لوبق  دروم  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاـهرواب  اـهراتفر و  نآ  هب  اـهراجنه  ًـالومعم  اریز.تسا  تواـفتم  ، دوش

هک نیازارظن  فرـص.تسا  یعامتجا  راجنه  هشیر  انبم و  نانآ  نایم  رد  ندـش  هنیداهن  هعماج و  یلمع  شریذـپ  رگید  یترابع  هب.دوش 
.يراگزاسان تفلاخم و  ای  دراد  قابطنا  تقفاوم و  ینید  ياه  هزومآ  اباهراجنه  نآ 
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رگا ودریگ  رارق  اه  شزرا  ظفح  ياتسار  رد  دیاب  نآ  یلک  ریس  نایرج و  هعماج و  یمومع  ياضف  هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  مهم  هتکن 
.میشاب اه  شزرا  هلاحتسا  ینوگرگد و  دهاش  دیاب  دشاب ، نیا  زج 

اه شزرارییغت  ياه  هنیمز 

هراشا

هیـصوت نآ  هب  ار  رگیدـکی  مدرم  دوشن و  جـیورت  نییبت و  اه » یبوخ   » و اه » فورعم   » رگا هک  تسا  نآ  اه  شزرا  ینوگرگدزاروظنم 
نآ زا  ار  رگیدـکی  دـننکن و  تیلوؤـسم  ساـسحا  دـنهدن و  ناـشن  تیــساّسح  اـه » يدـب   » و تارکنم »  » ماـجنا ربارب  رد  رگا  دـننکن و 

دنوش و یمن  هدرمـش  شزرا  رگید  اه  یبوخ  دنزاب و  یم  گنر  اه  شزرا  نامز ، رورم  اب  جیردت و  هب  يا  هعماج  نینچ  رد  دنرادنزاب ،
: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع ) یلع ماما  .دمآ  دنهاوخ  باسح  هب  هدیدنسپ  بوخ و  ینامز ، هلحرم  کی  تشذگ  زا  سپ  اه  يدب 

ِِهلوُسَر َو ِهَّللا َو  یَلَع  ِبِذَْکلا  َنِم  َرَثْکَأ  َال  ِلِطاَْبلا َو  َنِم  َرَهْظَأ  َال  ِّقَْحلا َو  َنِم  یَفْخَأ  ْیَـش ٌء  ِهِیف  َْسَیل  ٌناَمَز  يِدَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیتْأَیَـس  ُهَّنِإ 
ْیَـش ٌء ِداَِلْبلا  ِیف  َال  ِهِعِـضاَوَم َو  ْنَع  َفِّرُح  اَذِإ  ُْهنِم  َقَْفنَأ  َال  َو  ِِهتَواَِلت - َّقَح  َِیُلت  اَذِإ  ِباَتِْکلا  َنِم  َرَْوبَأ  ٌهَْعلِـس  ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ِلْهَأ  َْدنِع  َْسَیل 

(1) .ِرَْکنُْملا َنِم  َفَرْعَأ  َال  ِفوُْرعَْملا َو  َنِم  َرَْکنَأ 

شربمایپ ادخ و  رب  نتسب  غورد  زا  رتراکشآ و  لطاب  زا  رتناهنپ و  ّقح  زا  يزیچ  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  امش  يارب  يراگزور  نم  زا  سپ 
توالت تسا  نآ  هتسیاش  هک  نانچ  تسین و  نآرقزا  رت  قنور  یب  ییالاک  نامز  نآ  مدرم  دزن  رد  دوب ، دهاوخن  رتشیب 
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نیرتدـب و فورعم »  » و بوخ »  » روـما اهرهـش  رد  .دوـب  دـهاوخالاک  نیرت  جـیار  نآ  یناـعم  ندادرییغت  يار و  هب  ریـسفت  دوـش و  یمن 
.دنوش یم  هدرمش  اه  نیرت  بوخ  تارکنم ،

ياه ّتنـس  گنهرف و  ياراد  يا  هعماج  زاروبع  هکدـنچره  میمان ، یم  یـشزرا » بالقنا   » ای اه  شزرا  ینوگرگد  ار  يدادـخر  نینچ 
تـسا نشور  .تسین  دوصقم  ، ینعم نیا  اـج  نیا  رد  اـّما  تسا  یـشزرا  یگنهرف و  بـالقنا  عون  کـی  زین  یمالـسا  هعماـج  هب  یلهاـج 

.تسا مزال  طیارش  اه و  هنیمز  نامز ، دنمزاین  دیآ و  یمن  دیدپ  یناهگان  عیرس و  یشزرا ، بالقنا 

هانگ حبق  لاوز  .کی 

مک جیردت  هب  هانگ  ندوب  حیبق  ندوبدب و  نامز ، تشذـگ  اب  ناهانگ ، یخرب  جاور  عویـش و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  اب 
ناهانگ و تمـس  هب  یجیردت  شیارگ  لولعم  هانگ ، حبق  لاوز  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يدـب  حـبق و  تیاهن  رد  دوش و  یم  گنر 

.تسا نآ  ماجنا  رب  نتفای  تأرج 

يورین روضح  مدـع  اـب  دوش و  یم  تیوقت  دراد -  هراـّما  سفن  رد  هشیر  هک  هاـنگ -  تمـس  هب  شیارگ  فورعم  هب  رما  كرت  اـب  اریز 
.ددرگ یم  داجیا  هانگ  ماجنا  رب  تأرج  دور و  یم  نیب  زا  ساره  سرت و  اه ، شزرا  زا  عفادم 

هتـسناد دب  هانگ و  هک  زین  ...و ) ردام  ردپ و  هب  مارتحا  مدـع  ندرکن ، قافنا  زامن ، هزور و  كرت  دـننام   ) فورعم كرت  رگید ، يوس  زا 
ردپ و هب  یمارتحا  یب  ندرکن ، قافنا  ندناوخنزامن ، زا  هعماج  ای  درف  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یتشز  يدب و  جـیردت  هب  دـش ، یم 

هانگ ساسحا  ...و  ردام 
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تشز و ار  بوخ  ياهراک  دهد و  یم  هولج  ابیز  بوخ و  ار  ییاهراک  نینچ  ناطیـش  يدنیآرف ، یط  زا  سپ  اریز  دـنک  یمن  یتشز  و 
.دب (1)

هناگیب گنهرف  هب  شیارگ  .ود 

اب ناگناگیب  گنهرف  هب  شیارگ  ، دنوش گنر  یب  جـیردت  هب  اه  شزرا  دوش و  كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  يا  هعماج  رد 
جیار ياه  ّتنـس  یگنهرف و  يداقتعا ، ياه  شزرا  ناگناگیب ، گنهرف  زا  ام  روظنم  .تشاد  دهاوخدوجوراظتنا  ّدـح  زا  شیب  یتعرس 

.تسا هتفهن  اه  ناسنا  همه  تشرـس  رد  هک  يرطف  یلقع و  ماکحا  هن  يژولونکت و  ملع و  هن  دراد  دوجو  نانآ  رد  هک  تسا  یطلغ  اـّما 
مالقا زراب  ياه  هنومن  زا  ...و  رامق  یلکلا ، تابورـشم  ندیـشون  يزاب ، سنج  مه  عورـشمان ، یـسنج و  طباور  رد  قلطم  يدازآ  ًـالثم :

نآ زا  تسا  هدش  هتساوخ  مدرم  زا  هانگ »  » و تامّرحم »  » ناونع هب  مالسا  رد  اّما  دراد  جاور  برغ  گنهرف  رازاب  رد  هک  تسا  یگنهرف 
.دننیزگ يرود  اه 

اه شزرا  رخسمت  .هس 

تسد و دـنا و  هداد  شرورپ  شیوخ  ریمـض  نهذ و  رد  ار  هدوـلآ  ياـه  هشیدـنا  هک  یناـسک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  اـب 
هناسانـش ناور  هتکن  نیا  راک  نیا  یلـصا  لیلد  هتبلا  .دـنزادرپ  یم  اه  شزرا  رخـسمت  هب  دـنا ، هتخاس  انـشآ  یگدولآ  هب  ار  دوخ  ناماد 

.دنبای ییاهر  هانگ  زا  یشان  تراقح  زا  دنزاس و  هئربت  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  نآ ، نارادفرط  اه و  شزرا  نداد  هولج  کبس  اب  هک  تسا 
: دناد یم  لّقعت  مدع  ار  نانآ  راک  نیا  هشیر  نآرق 
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(1) «. نولقعیال ٌموق  مهناب  کلذ  ًابَِعل  ًاوُزُه و  اهوذّختا  هالّصلا  یِلا  متیدان  اذا  «و 

هک تسا  تهج  نادب  نیا  دنریگ ، یم  يزاب  هرخـسم و  هب  ار  نآ  دـییوگ ) یم  ناذا  و   ) دـیناوخ یمارفزامن  هب  ار  رگیدـکی  هک  ینامز  »
«. دنرب یمن  راک  هب  ار  شیوخ  هشیدنا  لقع و 

هن اه  شزرا  هب  يدنب  ياپ  ، دشاب لآ  هدـیا  مکاح و  گنهرف  هناگیب ، گنهرف  دورب و  نیب  زا  هانگ  حـبق  هک  يا  هعماج  رد  تسا  یهیدـب 
تسا و یهلا  هضیرف  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوخ  لاثم ، ناونع  هب  دوش ! یم  هدرمـش  تشز  هکلب  دوش  یم  گـنر  مک  اـهنت 

! دوش یم  هتسناد  بیع  دب و  دوش ، یم  هدرمش  شزرا 

: دومرف (ع ) رقاب ماما 

« رکنملا نع  یهَنلا  فورعملاب و  رمالا  نوبیعَی  ٌموق  ُموقلا  سئب  »

(2) «. دنتسه یمدرم  دب  دنناد ، یم  صقن  بیع و  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یمدرم  »

رکنم و هب  رما  سکعرب ، هکلب  دننک  یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهنت  هن  زین  لمع  رد  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  ، نآ زا  رتالاب 
.دنیامن یم  فورعم  زا  یهن 

: دومرف (ع ) قداص ماما 

 « فورعملا نع  یهنیورکنملاب  رمای  نمل  لیو  »

218 ص :

.58 هدئام ، - 1
ص 57. ج 5 ، یفاک ، ینیلک ، - 2
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(1) دنک » یم  یهن  فورعم ، زا  رما و  رکنم ، هب  هک  یسک  رب  ياو  »

: تسا هدرمشرب  ناقفانم  ياه  یگژیو  زا  ار  يراک  نینچ  میرک  نآرق 

(2) «. فورعملا نع  نوهنَی  رکنملاب و  نورمأی  ضعب  نم  مهضعب  تاقفانملاو  نوقفانملا  »

«. دننک یم  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  نانآ  دنراد ، یگتسباو  قلعت و  رگیدکی  هب  قفانم  نادرم  نانز و  »

: تسا هتسناد  ناطیش  لمع  ار  راک  نیا  يرگید  هیآ  رد  و 

(3) «. ءاشحفلاو ءوّسلاب  مکرمأی  اّمنا  نیبُم  ّودَع  مکل  ّهنا  ِناطیشلا  ِتاوطخ  اوعبّتت  «و ال 

وا اریز  دیراذگن ) وا  ياپ  ياج  اپ  و   ) دـینکن يوریپ  دراد ) یمرب  مدرم  ندرک  فرحنم  هار  رد  هک   ) ناطیـش ياه  ماگ  زا  نانمؤم ) يا  »)
«. دهد یم  نامرف  اه  یتشز  اه و  يدب  هب  ار  امش  وا  .تسامش  راکشآ  نمشد 

هب ناطیش.دننک  یم  تکرح  كرتشم  فده  اب  وس و  مه  طخ و  کی  رد  همه  ناقفانم ) مالـسا و  نانمـشد  ناطیـش ،  ) هورگ هس  هجیتن :
.دنور یم  نآ  تایلمع  لابند  هب  زین  نانآ  ودزادرپ  یم  اه  يدب  نداد  هولج  ابیزو  بوخ  یهدوگلا و  راک 

219 ص :

،ج100،ص87 راونالاراحب یسلجم ، - 1
.67 هبوت ، - 2

168 و 169. هرقب ، - 3
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اه شزراّدض  زا  عافد  .راهچ 

یمومع تینهذ  دوش و  یم  هدرمـش  شزرا  اـه » يدـبو  تارکنم   » دـب و اـه » یبوخواـه  فورعم  » يا هعماـج  ناـنچرد  هک  نآ  زا  سپ 
یمرب زین  اه  شزراّدـض  طلغ و  ياه  ّتنـس  زا  عافد  ماقم  رد  دـنک ، یم  تبث  دوخ  هظفاح  ردار  اه  شزراّدـض  زا  یتبثم  ریوصت  هعماج 

هتـشادن نآ  يارب  یلوقعم  یقطنم و  لیلد  چیه  دنچ  ره  دنزادرپ  یم  نآ  زا  عافد  هب  دننکب  تهج  نیا  زا  يرطخ  ساسحا  اج  ره  دنیآ ،
.دنشاب

: دنک یم  دای  نینچ  هتسد  نیا  زا  میرک  نآرق 

(1) «. انَءابآ اهیلع  اندجو  اولاق  ًهشحاف  اولعف  اذا  «و 

رب ار  دوخ  ناردپ  نوچ ) میهد  یم  ماجنا  ار  نآ  ام   ) دنیوگ یم  دنهد ، یم  ماجنا  یتشز  راک  هک  یماگنه  ( دـنرادن نامیا  هک  یناسک  »)
«. میا هتفای  راک  نیا  ماجنا 

هک یتاروتـسد  ماـکحا و  اـت  دـش  یم  توعد  ناـنآ  زا  یتقو  يور  نیمه  زا  میتـسه ، دوخ  يدادـجا  ءاـبآ و  گـنهرف  ثراو  اـم  ینعی 
يارب تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  ام  ناردپ  زا  هک  یگنهرف  تنـس و  دنتفگ : یم  خساپ  رد  دنریذپب ، ار  تسا  هدومرف  لزان  لاعتم  دنوادخ 

!( میرادن ربمایپ  ادخ و  هب  يزاین  و   ) تسا یفاک  ام 

(2) «. انءابآ هیلع  انْدَجو  ام  انبسَح  اولاق  لوسرلا  یلا  هللا و  لزنا  ام  یلا  اولاعت  مهل  لیق  اذا  «و 

220 ص :

.28 فارعا ، - 1

.104 هدئام ، - 2
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هک یـشور  هار و  دـنیوگ  یم  دـیئایب ، وا  لوـسر  يوـس  هب  هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچنآ  تمـس  هب  دوـش ، هتفگ  ناـنآ  هـب  هـک  یماـگنه  و 
.تسا یفاک  ار  ام  میا  هتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ 

اه و شزرا  ندش  لامیاپ  ربارب  رد  اما  دنراد ، بصعت  دوخ  ناردپ  ياه  تنس  ققحت  هب  تبسن  هک  يا  هدع  شهوکن  رد  ع )  ) یلع ماما 
: دیامرف یم  دنهد ، یمن  ناشن  یتیساسح  یهلا  ماکحا 

(1) .نوُفَنْأَت ْمُِکئَابآ  ِمَمِذ  ِضْقَِنل  ُْمْتنَأ  َو  َنُوبَضْغَت - اَلَف  ًهَضوُْقنَم  ِهَّللا  َدوُهُع  َنْوَرَت  ْدَق  َو 

دوش هتسکش  ناتناردپ  ياه  نامیپ رگا  هک  یتروص  رد  دیوش  یمن  كانمـشخ  هدش  هتـسکش  یهلا  دودح  نیناوق و  دینیب  یم  هک  نیا اب 
هب باطخ  ترضح  نآ  تسا ، هدش  هراشا  یـشزرا  ینوگرگد  نیا  زا  یـشخب  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  رددیناد  یم  گنن  ار  نآ 

: داد دهاوخ  خر  نآ  رد  تاقافتا  نیا  هک  دنهد  یم  ربخ  يا  هعماج  نامز و  زا  مدرم 

هتفگ دـینکن !؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امـش  دـندرگ و  قساف  دـساف و  ناتناناوج ، نانز و  هک  ینامز  تشاد  دـیهاوخ  یلاح  هچ 
فورعم هب  رما  ار  اه  نآ  یسک  دنشاب و  داسف  لابند  هب  ناناوج  نانز و  هک  ( ؟ داتفا دهاوخ  قافتا  يزیچ  نینچ  ایآ  ادخ  لوسر  يا  دش :

)؟ دنکن رکنم  زا  یهن  و 

221 ص :

هبطخ 103. هغالبلا ، جهن  - 1
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!؟ دینک یهن  فورعم ، زا  رما و  رکنم ، هب  هک  هاگ  نآ  درک  دیهاوخ  هچ  هک ) دنداد  همادا  و  ! ) دش دهاوخ  زین  نآ  زا  رتدب  يرآ  دومرف :

و  ) اـه فورعم  هک  نیا  نآ  و  دوب ! ) دـهاوخ  مه   ) نآ زا  رتدـب  يرآ و  دومرف : دـش !؟ دـهاوخ  نینچ  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا  دـش : لاؤس 
(1) دیرامشب )! هدیدنسپ  بوخ و  ار  ناهانگ ) اه و  یتشز  و   ) تارکنم دینادب و  دب  ار  اه ) شزرا  اه و  یبوخ 

روشک یگدنام » بقع  ای «  دشر » -» 11

هراشا

رد.تسا رکنم »  » دشاب نآ  فالخ  تهجرد  هچرهو  فورعم » » دوش رجنم  روشک  تفرـشیپو  دـشر  هب  هک  يراتفر  ای  همانرب  ، تسایـسره
 : مییوگ یم  لصا  نیا  حیضوت 

نآ هجیتن  هک  تسا  ییاـه  هماـنرب  يارجاو  اـه  تسایـس  يریگ  یپ  یمالـسا ، ماـظن  رد  يا  هماـنرب  ره  تیولوا  ياـه  صخاـش  زا  یکی 
ره رد  .يداصتقا  هصرع  رد  زین  ینید و  یگنهرف و  یملع و  ياه  هنیمزرد  مه.دشاب  يونعمو  يدام  تاهج  زا  یمالسا  هعماج  تفرشیپ 

.تشاد میهاوخ  يرصتخم  دیفم و  هراشا  دروم 

یقالخاو يونعم  دشر   . فلا

فراعم تخانـش  » مزلتـسم نآ  هب  لمع  دـهد و  یم  خر  نید  ياه  هزومآ  هب  لمع  وترپ  رد  هعماج  درف و  دـشر  مالـسا ، رظنم  زا  ًالوصا 
زا يریگ  هرهب  یلامجا و  هعلاطم  ناصصختم و  يارب  يداهتجا  هعلاطم  اب   ) تسا « نید

222 ص :

لیاسو ص 59 -  ج 5 ، یفاک ، ینیلک ، ًاـفورعم »!؟ َرکنملا  ًارکنم و  َفورعملا  ُمتیأر  اذا  مکب  فیکف  کـلذ ! نم  ٌّرَـش  مَعَن و  لاـق  - » 1
ص 396. ج 11 ، هعیشلا ،
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مهم هیـصوت  نیا  هب  هتخاس و  لـمع  ياـمنهار  ار  يددـعتم  تاـیآ  هدـشدای ، عوضوم  رد  میرک  نآرق  مدرم .) هماـع  يارب  ناصـصختم 
 : ًالثم .نارگید  ایو  دوخ  ءارآو  ءاوها  زا  هن  درک  تعباتم  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  زا  دیاب  هک  تسا  هتخادرپ 

(1) «. َنیکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  َوُه َو  َّالِإ  َهلِإ  َکِّبَر ال  ْنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِْعبَّتا  »

.نک ضارعا  ناکرشمزاو  تسین  وا  زج  يدوبعم  اریز  نک  يوریپ  هدرک  یحو  وت  هب  تیادخ  هچنآزا 

(2) «. ْمُهَءاوْهَأ ِْعبَّتَت  ُهَّللا َو ال  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  «َو 

.نکن لابندار  نانآ  ياهاوه  نک و  مکح  ناشنیب  هدرک  لزان  ادخ  هچ  نآ 

(3) «. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  ُهوُرَصَن َو  ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَف  »

نانیا دـنا ، هدرک  يوریپ  هدـش  لزان  وا  اب  هک  نآرق )  ) يرون زا  هدومن و  شیرای  هتـشاد و  یمارگ  ار  وا  هدروآ و  ناـمیا  وا  هب  هک  ناـنآ 
.دنناراگتسر

223 ص :

هیآ 106. ماعنا ، هروس  - 1
هیآ 49 هدئام ، هروس  - 2

َو : » هیآ 55 رمز ، و  َنوُرَّکَذَـت .» ام  ًالیلَق  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  ْمُکِّبَر َو ال  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُِعبَّتا  : » هیآ 3 زینو  هیآ 157 . فارعا ، - 3
، هرقب هیآ 21 و  نامقل ، هیآ 176 -  فارعأ ، هیآ 162 -  نارمع ، لآ  ياـه : هروس  رد  زین  و  ْمُکِّبَر .» ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  َنَسْحَأ  اوُِعبَّتا 

هیآ 170.
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هتـسناد و تداعـس  يامه  هب  یبای  تسد  هار  ار  نآ  هب  لـمع  هدومن و  هیـصوت  نید  ياـه  هزومآزا  يوریپ  هب  تبـسن  زین  (ع ) یلع ماـما 
: دنا هدرمش  تواقش  گنن و  هیام  ار  نآ  فلاخم  ریسم  رد  تکرح 

َعَم اَّلِإ  یَقْـشَی  َال  اَهِعاَبِّتِاب َو  اَّلِإ  ٌدَـحَأ  ُدَعْـسَی  اـَل  ِیتَّلا  ِِهنَنُـس  ِهِِضئاَرَف َو  ْنِم  ِِهباَـتِک  ِیف  ِِهب  َرَمَأ  اَـم  ِعاَـبِّتا  ِِهتَعاَـط َو  ِراَْـثیِإ  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ  »
(1) «. اَِهتَعاَضِإ اَهِدوُحُج َو 

تداعـس هکدـناوخ  یم  شباتکرد  ( بحتـسمو بجاو  زا   ) ادـخرماوازا يوریپو  شتعاـط  ندـیزگربو  یهلا  ياوقت  هب  اروا  ناـنمومریما 
.تسا یهلا  نیمارف  نتخاس  عیاضو  راکنارد  شتواقشودشاب  یم  يوریپ  نیارد  ناسنا 

یملع دشر  ب . 

روظنم  ) دهد یم  صاصتخا  روشک  یملع  تفرشیپ  هب  ار  اه  تیولوا  زا  یکی  ، اه يزیر  همانربواه  يراذگ  تسایـسرد  یمالـسا  تلود 
هب طوبرم  یملع  ياه  هزوح  یبرجتو ، هیاپ  مولع  یناسنا ، مولع  ینایحو ، مولع  زا  معا  یملع ، نوگاـنوگ  داـعباو  اهـشخب  همه  ملع ، زا 

کی ییایاپ  يراگدـنام و  لماوع  زا  یکی  اریز  تسا ) ...و  یماظن  ییاضف و  مولع  هزوح  یتعنـص ، یـسدنهم و  ینف و  مولع  یکـشزپ ،
روشک نآ  رگید  يوس  زا  دنک و  یم  ءافیا  ار  یمهم  شقن  یّلم  تینما  نیمأت  رد  وس  کی  زا  هک  تسوا  یملع  رادتقا  ماظن ،

224 ص :

.. همان 53 هغالبلا ، جهن  - 1
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: دیآ یم  دیدپ  ملع  هطساو  هب  یناهج  تلزنم  تعفر و  نیا  .دریگ  یم  رارق  اهروشک  رگید  يارب  ییوگلا  هباثم  هب 

(1) «. ًهَْعفِر ِْملِْعلِاب  یَفَک  »

: دنکرحتم ناگدرم  ناسب  شناد ، زا  رود  هعماج  دشخب ، یم  یگدنز  اه  ناسنا  هب  هک  تسا  یلالز  بآ  نوچ  ملع 

(2) «. هاَیَْحلا ُنوُکَت  ِْملِْعلِاب  »

.دنرادروخرب تسایر  تدایس و  نیرتالاب  زا  دنم و  هرهب  ییادخ  هیده  تنیز و  نیرتهب  زا  دراد ، یملع  دشر  هک  يا  هعماج 

(3) «. هَّیِطَعَو هَْیلِح  ُفَرْشَأ  ُْملِْعلا  «َو 

(4) «. هَساَئِر ُفَرْشَأ  ِْملِْعلا  هَساَئِر  »

(5) «. هیلع لیص  هدجی  مل  نم  هب و  لاص  هدجو  نم  ناطلس  ملعلا  »

هتفای تسد  نایاپ  یب  یجنگ  هب  هجیتن  ردو  هدیـسر  تلالـض  زا  ییاهر  تاجن و  دـشر و  هب  تلاهج و  تافآ  زا  ناـمارد  یمدرم  نینچ 
.دنا

(7) «. تاَفْآلا َنِم  ٌباَجِح  ُْملِْعلا   » (6) «. َکیِْجُنی ُْملِْعلا  »

225 ص :

.دنک یم  تیافک  ار  ناسنا  ملعزا  یشان  يرتربو  تعفر  ص 42 . ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  فینصت  يدمآ ، - 1
.دیآ یم  دیدپ  ملع  اب  یقیقح  تایح  ص 63 . نامه ، - 2

.دوش یم  بوسحم  هیدهو  تنیز  نیرت  فیرش  ملع  ص 281 . نامه ، - 3
 . تسا تسایر  نیرترب  ملع  تدایسو  تسایر  ص 238 . نامه ، - 4

یم بلاغ  تفای  ار  وا  هک  نآ  دروآ ، یم  تردـقو  تنطلـس  ملع  ص 319 . ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  یلزتعم ، دـیدحلا  یبا  نبا  - 5
..ددرگ یم  بولغم  تفاین  اروا  هک  نآو  دوش 

 . تسوت شخب  تاجن  شناد  ص 75 . نامه ، - 6
ٌمیِظَع ٌْزنَک  ُْملِْعلا  «. » اوُدَشُْرت َْملِْعلا  اُوُبلْطا   » ص63 هیِْجُنی » َءْرَْملا َو  يِدْهَی  َْملِْعلا   » .دوش یم  اه  بیـسآ  زا  عنام  شناد  ص 64 . نامه ، - 7

ص42 «. یَنْفَی َال 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 256 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_225_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_225_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_225_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_225_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_225_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_225_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_225_7
http://www.ghaemiyeh.com


سفنت نید ، ياـضف  رد  دریگ و  رارق  ناـمیا  رتسب  رد  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ار  راـثآ  نیا  دـهاوخب  ملع  رگا  هک  تسا  نشور  هتبلا 
(1) «. ْملِْعلا ُرَمُْعی  ِناَمیِْإلِاب  : » دنک

يداصتقا دشر  ج . 

ایند ندرکدابآ  .دوش  عقاو  ییافوکـش  دـشر و  ریـسم  رددـیاب  زین  يداصتقا  دـعب  رد  یملع ، ینید و  دـشر  اب  نامزمه  یمالـسا  هعماـج 
 : تسا ناسنا  زا  دنوادخ  هتساوخ 

(2) «. اهیف ْمُکَرَمْعَتْسا  ِضْرَْألا َو  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  َوُه  »

« تساوخار نآ  ینادابآ  امش  زا  دروآ و  دیدپ  نیمز  زا  ارامش  وا  »

یکی.تسا دنمزاین  مزاج ، یمزع  هدارا و  هب  لمع  رد  مزال و  نآ  عناوم  هدنرب و  شیپ  لماوع  تخانـش  تلاسر ، نیا  ءادا  يارب  نیاربانب 
يارجا ربو  یـسانشراک  ار  نآ  فرـصم  دراوم  ییاسانـش و  ار  يدمآرد  عبانم  اتـسار  نیا  رد  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلود  فیاظوزا 

.دیامن یسرزاب  تراظن و  نآ  حیحص 

: دنا هتشون  رتشا  کلام  هب  یتموکح  نامرف  رد  (ع ) یلع ماما 

226 ص :

هبطخ 156. هغالبلا ، جهن  - 1
.. هیآ 61 دوه ، هروس  - 2
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هراَمِع ...اَـهِجاَرَخ َو  َهَیاَـبِج  َرْـصِم  ُهاَّلَو  َنیِح  ِْهَیلِإ  ِهِدـْهَع  ِیف  رَتْشَأـْلا  ِثِراَْـحلا  َْنب  َکـِلاَم  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُدـْبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَـم  اَذَـه  »
(1) «. اَهِداَِلب

رـصم یلاو  ار  وا  هک  یماگنه  وا - اب  شیوخ  نامیپ  رد  ، رتشا ثراح  نب  کـلام  هب  ناـنمؤمریما  ، یلع ادـخ  هدـنب  هک  تسا  یناـمرف  نیا 
.دنک دابآ  ار  اجنآ  ياهرهش  دزادرپب و  ناماس  نآ  مدرم  روما  حالصا  هب  و  دروآ ...، عمج  ار  اجنآ  تایلام  ات  درک  ررقم  دینادرگ - 

(2) «. هَلْهَأ ُِحلُْصی  اَِمب  ِجاَرَْخلا  َْرمَأ  ْدَّقَفَت  «َو 

« .دوش رجنم  ناگدنهد  تایلام  عضو  حالصا  هب  هک  يا  هنوگ  هب  نک  تقد  تایلام »  » فرصم نتفرگرد و  »

رازاب ندرک  مهارف  اب  و  اَهِداَِلب ) هَراَمِع  َو   ) دننک مادـقا  روشک  ندرک  دابآ  هب  تسرد  یـشور  اب  دـنناوت  یم  نالوئـسم  تروص ، نیا  رد 
نانیمطا دـیاب  مدرم  هتبلا.دـنزاس  لـیان  تدایـس ، يرورـس و  هب  هدیـشخب و  ییاـهر  تراـسا ، یگدرب و  زا  ار  مدرم  تراـجت ، دـیلوت و 

.دوش یم  هنیزه  ناشرهش  ینادابآ  هار  رد  دنهد  یم  تلود  هب  هک  یتایلام  ، دنبای

ِْریَِغب َجاَرَْخلا  َبَلَط  ْنَم  هَراَمِْعلِاب َو  اَّلِإ  ُكَرْدـُی  َال  َِکلَذ  َّنَِأل  ِجاَرَْخلا  ِباَلِْجتْـسا  ِیف  َكِرَظَن  ْنِم  َغَْلبَأ  ِضْرَْألا  هَراَمِع  ِیف  َكُرَظَن  ْنُکَْیل  «َو 
(3) «. داَبِْعلا َکَلْهَأ  َداَِلْبلا َو  َبَرْخَأ  هَراَمِع 

227 ص :

همان 53. هغالبلا ، جهن  - 1
.نامه - 2
.نامه - 3

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 258 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_227_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_227_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_227_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دیآ یمن  تسدب  ینادابآ  اب  زج  جارخ  هک  اریز  دشاب  جارخ  يروآ  عمج  رد  وت  تمه  زا  شیب  نیمز  يدابآ  رد  وت  مادـقاو  هاگن  دـیاب 
.دزاس یم  دوبان  ار  ادخ  ناگدنب  و  بارخ ، ار  اهرهش  دنک  هبلاطم  ینادابآ  نارمع و  نودب  ار  تایلام  دهاوخب  هک  سک  نآ  و 

ياـه نیمز  ناوارف و  نیریـش و  بآ  هزیکاـپ و  ياوه  هب  يراذـگ  شزرا  و  تسیز » طـیحم  ظـفح   » هب صاـخ  هجوت  هک  تسا  یهیدـب 
دزاس یم  فرصنم  هناگیب  ياهروشک  هب  نتفر  زا  بیغرت و  يراذگ ، هیامرس  ندنام و  هب  ار  مدرم  تینما ، نیمأت  رانک  رد  زیخ ، لصاح 

.دوش یم  رتشیب  ینادابآ  هب  رجنم  هجیتن  رد  و 

: دنا هدومرف  (ع ) قداص ماما 

هتشاد یهدرمث  یگدامآ  هک  ینیمز  هدوب و  دنم  هرهب  ناوارف  نیریش و  بآ  زا  دشاب و  هتشاد  هزیکاپ  ياوه  هک  ییاج  رد  زج  تنوکس  »
(1) «. دنیشن یمن  لد  هب  دشاب ،

( : (ع یلع ماما 

(2) .دوش یم  یشان  نآ  مدرم  یگدنز  یتخسو  رقف  زا  نیمز  يدوبانو  یبارخ 

228 ص :

ِریِزَْغلا ِءاَْملا  ِبِّیَّطلا َو  ِءاَوَْهلا  ٍثاَـلَِثب  اَّلِإ  یَنْکُّسلا  ُبیِطَت  اـَل  . » ص 319 لوقعلا ، فـحت  ص 232 و  ج 75 ، راونالا ، راحب  یـسلجم ، - 1
«. هَراَّوَْخلا ِضْرَْألا  ِبْذَْعلا َو 

« اَِهلْهَأِزاَوْعِإ ْنِم  ِضْرَْألا  ُباَرَخ  یَتُْؤی  اَمَّنِإ  َو  . » همان 53 هغالبلا ، جهن  - 2
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رد ار  نآ  دـیاب  هتفرگ و  رارق  نالوئـسم  هدـهع  رب  هک  تسا  یعاـمتجا  قوقح  زا  یکی  يداـصتقا ، تفرـشیپ  دـشر و  هب  هجوت  نیارباـنب 
.دننادب دوخ  راک  تیولوا 

« یعامتجا تلادع  - » 12

هراشا

رامش هب  رکنم »  » قیداصم زا  هنرگ  و  فورعم »  » قیداصم زا  دریذپ  تروص  یعامتجا  تلادع  ققحت  ياتـساررد  هک  یمادقاو  همانربره 
 : هک نآ  حیضوت  .دور  یم 

يرایسب اریز.دشابزین  « یعامتجا تلادع  ققحت  » دهاش دیاب  ، فلتخم ياه  هصرعرد  تفرشیپو  یعامتجا  تینمااب  هارمه  یمالـسا  هعماج 
.دور یم  رامش  هب  نآ  ققحت  يارب  يا  هنیمز  شیپ  اه ، صخاش  زا 

لهج و رقف و  عفر  نآ  هجیتن  هک  تسا  ییوس  تمس و  هب  اه  همانرب  اهدربهار و  رد  یمالسا  ماظن  تکرح  یعامتجا ، تلادع  » زا روظنم 
همهرد یگنهرفو  يداـصتقاو  یملع  حوطـس  ءاـقترا  اـه ، تیلاـعف  نآ  دـنیآرب  هدوـب و  هعماـج  زا  يداـصتقا  یملع و  یگدـنام  بـقع 
.دریگ رارق  ناگمه  رایتخا  رد  یضیعبت  چیه  نودب  يدامریغ ، يدام و  تاناکما  اه و  هنیمز  اه و  تصرف  یترابع  هب.دشاب  مدرمراشقا 

تلادـع ققحت  ياتـسار  رد  ار  دوخ  شـالت  نیرتـشیب  دـیحوت ، هب  توعد  زا  سپ  (ع ) ءاـیبنا هک  دوش  هتفگ  رگا  تسین  فازگ  نیارباـنب 
: دنک یم  ییامنور  ناربمایپ  شقن  نیا  زا  نآرق  .دنا  هتسب  راک  هب  یعامتجا 

229 ص :
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(1) «. ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  »

مدرم ات  میدرک  لزان  زین  ار  شجنـس ) صخاش  ینعی  ) وزارت باتک و  اهنآ  هارمه  میداتـسرف و  نشور  ياه  لیلد  اـب  ار  ناـمناربمایپ  اـم  »
«. دننک اپرب  ار  تلادع 

: دزاس یم  يروآدای  ار  نانآ  شالت  زا  يدراوم  سپس 

(2) «. َنیدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  ْمُهَءایْشَأ َو ال  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  ِطْسِْقلِاب َو ال  َنازیْملا  َلایْکِْملا َو  اُوفْوَأ  ِمْوَق  ای  «َو 

«. دینکم داسف  نیمز  رد  دینکن و  یشورف  مک  مدرم  اب  دتس  داد و  رد  دینک و  ادا  لماک  لدع ، يور  زا  ار  وزارت  هنامیپ و  نم ، موق  يا  »

(3) «. َنازیْملا اوُرِسُْخت  ِطْسِْقلِاب َو ال  َنْزَْولا  اوُمیقَأ  «َو 

«. دینکم یشورف  مک  دینک و  تیاعر  تلادع  هب  ار  ندرک  نزو  »

.دننک تکرح  دیاب  ریسم  نیا  رد  هک  دهد  یمروتسد  نانمؤم  همه  هب  نآ  زا  سپ 

(4) «. ِطْسِْقلِاب َنیماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

«. دیشاب تلادع  ناگدنراداپرب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

230 ص :

هیآ 25. دیدح ، - 1
هیآ 85. دوه ، - 2

هیآ 9. نامحر ، - 3

هیآ 135. ءاسن ، - 4
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: دنناد یم  یعامتجا  تلادع  ندرک  لابند  ار  تفالخ  شریذپ  مهم  لماوعزا  یکی  زین  (ع) یلع ماما 

نم رب  تجح  روای  رای و  دوجو  اـب  دوبن و  مدرم  روضح  تساوخ و  رگا  هدـیرفآ ، ار  ناـسناو  هتفاکـش  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
نارگمتـس و یتـسرپ  مکـش  هدـهاشم  رب  دـنریگن  رارق  مارآ و  هک  هتفرگ  ناـملاع  زا  دـنوادخ  هک  یناـمیپ  دوبن  رگا  دـش و  یمن  ماـمت 

رخآ و  مدراذگ ) یم  دوخ  لاح  هب  ار  وا  و   ) متخادنا یم  نآ  تشپ  رب  ار  تفالخ  بکرم  نامـسیر  کش ، نودب  نامولظم ، یگنـسرگ 
نامه زین  نآلا  ، مدرکدروخرب ییاـنتعا  یباـب  نارگید  تفـالخ  زاـغآ  زا  هک  روط  ناـمه   ) مداد یم  بآ  نآ  لّوا  ماـج  ناـمه  هب  ار  نآ 

(1) .تسا رت  شزرا  مک  يا  هلاغزب  ینیب  بآ  زا  نم  دزن  امش  يایند  نیا  هک  دیدرک  یم  تفایرد  و  مدومن ) یم  راتفر  هنوگ 

: دنا هدومرف  زین  ع )  ) ینیمخ ماما 

تسا (2) یعامتجا  تلادع  رب  یمالسا  يروهمج  يانبم 

231 ص :

یَلَع ُهَّللا  َذَـخَأ  اَم  ِرِـصاَّنلا َو  ِدوُجُِوب  ِهَّجُْحلا  ُماَِیق  ِرِـضاَْحلا َو  ُروُضُح  اـَل  َْول  َهَمَـسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلا  َو  . » هبطخ 3 هغالبلا ، جـهن  - 1
ِهِذَـه ْمُکاَْینُد  ُْمْتیَْفلََأل  اَِهلَّوَأ َو  ِسْأَِکب  اَهَرِخآ  ُْتیَقََـسل  اَِهبِراَغ َو  یَلَع  اَهَْلبَح  ُْتیَْقلََأل  ٍمُولْظَم  ِبَغَـس  َال  ٍِملاَظ َو  ِهَّظِک  یَلَع  اوُّراَُقی  اَّلَأ  ِءاَمَلُْعلا 

«. ٍْزنَع ِهَطْفَع  ْنِم  يِْدنِع  َدَهْزَأ 
ماما ج 9 ص 71 هفیحص  - 2
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نیا هبو  .تسه  زین  مالسا  دصاقمزا  یکی  ایناثو  تسا  هدوبءایبنا  همه  فده  یعامتجا » تلادع  » هک تسا  نیا  الوا  ناشنخـس  نیا  لیلد 
: دنا هدومن  هراشا  ود 

(1) عامتجاردرشب » يارب  دننکب  تسرد  یعامتجا  تلادع  کی  هکدوب  نیا  يارب  ایبنا  تمحز  همه  »

(2)« .تسا مالسا  گرزب  دصقم  یعامتجا ...  تلادع  يرارقرب  »

 : دوش لمع  مالسا  ياه  هزومآ  هب  دیاب  یعامتجا  تلادع  هب  ندیسر  يارب  هک  دنا  هدومرف  هیصوت  ور  نیا  زا 

ملاـس میژر  کـی  همزـال  هک  یعاـمتجا ، تلادـع  دـتفا و  یم  هار  هب  ملاـسداصتقا  ياـهخرچ  دوـش  لـمع  مالـسا } } نآ هـب  قـحب  رگا  »
(3)« دبای یم  ققحت  ، تسا

مهم و ياهرایعم  زا  هتبلا  .دوب  اهرایعم  نیرت  مهم  زا  اه  نیا  .میدرک  دای  لیـصفت  حرـش و  اب  راـیعم  هدزاود  زا  نونک  اـت  زیزع  هدـنناوخ 
ای تدحو  دـننام - : مینک  یم  راذـگاو  يرگید  نامز  تصرف و  هب  ار  نآ  نایب  حرـش و  هک  درب  مان  ناوت  یم زین ، يرگید  نیرفآ  شقن 

نانمشد ياضر  مشخ و  یتمالسو -  تشادهب  یعامتجا -  ياه  تنس  يزیرگ -  نوناق  ای  ییارگ  نوناق  هقرفت - 

232 ص :

ج 11 ص 386 نامه ، - . 1
ج 1 ص 198 نامه ، - 2

ص 82 هر ،)  ) ینیمخ ماما  همان  تیصو  - 3
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اه شسرپ 

؟ دنریگ هرهب  اه  تلودو  اه  تلم  تسکشو  فیعضت  يارب  يرازبا  ناونع  هب  داسفزا  دننک  یم  شالت  نانمشد  ارچ  - 1

؟ دننک هلباقم  نانمشد  ياه  هشقن  اب  دنناوت  یم  هنوگچ  تلم  تلود و  - 2

؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  مرج  شهاکرد  یشقن  هچ  ییارگ  نوناق  - 3

؟ داد شیازفا  مدرم  رد  ار  ییارگ  نوناق هیحور  ناوت  یم  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  اب  هنوگچ  - 4

رتشیب هعلاطم  يارب 

، هدـئام ) .نُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَـتْها  اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(105

رد ار  مهم  لماع  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دـنک ؟ یم  ظفح  ناهارمگو  یهارمگ  زا  ار  ناسنا  يزیچ  هچ  هفیرـش ، هیآ  ياـنعم  هب  هجوت  اـب 
؟ درک تیوقت  هعماجو  دوخ 

233 ص :
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حماست لهاست و  رکنم و  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  متفه :  لصف 

هراشا

234 ص :
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235 ص :
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مهدزناش سرد 

حماست لهاست و  رکنم و  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 

هکدینک یم  هدهاشم  یبلاطم  دـنراد ، رگیدـکی  اب  دارفا  هک  ییاهوگو  تفگ  رد  ای  يزاجم و  ياضف  اه ، همانزور  اه ، باتکرد  یهاگ 
ناسآ ینعی  هلهـسو » هحمـس   » ساسا رب  ام  نید  هک  دوش  یم  هتفگ  .تسا  رگید  يا  هدـع  يزرو  ضرغ  ایو  یخرب  یهاگآان  زا  یـشان 

هب ناسکی  همهودنراد  یفلتخم  ياهرواب  اه  ناسنا  ییوسزا   . تسا هدـش  یهن  تنوشخزاو  دـیکات  ارادـمرب  نآردو  هدـیدرگانب  يریگ 
« حماستو لهاست  » اب دیاب  نارگید  اب  نیاربانب.مینک  یفن  ار  نارگید  دیابنو  درک  لمحتار  رگیدـکی  دـیاب  ور  نیازا  دـنرگن ، یمن  لئاسم 
رد ناوت  یمن  تسینراگزاس ، حـماستو  لهاستو  نارگید  لمحتو  ارادـم  اب  رکنمزا » یهنو  فورعم  هبرما  هک « اجنآزاو  .دومن  دروخرب 

تینالقع هطلس  رصع « رد  هک  یسکودهد  یم  ناشن  ار  بصعت  یعون  نیا  اریز  .درک  هیصوت  نآ  هب  تسا  تینالقع » » رصع هک  ام  رصع 
.دشاب هتشاد  بصعت  دیابن  دنک  یم  یگدنز  « 

: تسا هتشون  دارفا  نیا  زا  یکی 

236 ص :

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یضعب  هدیقع  سکع  رب  دهد و  یم  لیکشت  ار  مالسا  نید  هیام  ریمخ  هک  تسا  يزیچ  حماست  لهاست و  »

، نآ يارجا  يارب  يو  ندـش  هتخیگنارب  نید و  لـصا  مالـسا ، یمارگ  لوـسر  هلیـسو  هب  دـنریگ ، یم  رظن  رد  یبناـج  يا  هدـعاق  ار  نآ 
« .تسا هدش  یفّرعم  هلهس  هحمس و  ساسارب 

رد تلوهسو  تحامسزا  شروظنم  هک  تسا  هدادن  حیضوتو  هتسناد  هلهسو  هحمس  ساساربار  مالـسا  ماکحا  يارجا  زارف ، نیا  رد  يو 
تحامـساب هنوگچ...و  تاـیدو  صاصقدـح  يارجاو  هزور  نتفرگو  زاـمن  ندـناوخ  يارب  ـالثم  تسا ؟  هنوگچ  تسیچ و  ارجا  هزوـح 

؟  تسا هدش  یم  دروخرب  تلوهسو 

: تسا هدروآ  همادا  رد 

، رتهب ترابع  هب  .دنک  بذج  دوخ  فرط  هب  ار  ماع  بطاخم  دـناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاه  تلوهـس  اه و  هبذاج  دوخ ، زا  دـیاب  نید  »
نید میلس ، لقع  مکح  هب  سپ  دمآ ؛ دهاوخ  دیدپ  نید  فده  اب  ضقانت  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دشاب  زیرگ  بطاخم  دیابن  نید  ماکحا 

تمیالم یمرن و  دشاب ، هتـشادن  تافانم  نید  فده  اب  هک  ییاج  ات  دنک و  راتفر  بطاخم  اب  ارادـم  رهم و  اب  هک  تسا  ینید  راگدـنام ،
(1) «. عرشلا هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک   » دهد و جرخ  هب 

237 ص :

.تاعالطا همانزور  ریت 1393 - هبنش 10  هس  درک » ؟ ارجا  ار  فورعم  دوش  یم  رکنم  اب  ایآ  هلاقم «  - 1
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تسا هدرکن  نشور  اما  .دنک  راتفر  بطاخم  اب  ارادمو  رهم  اب  هک  تسا  ینید  راگدنام ، نید  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  زین  تالمج  نیارد 
راتفر ارادـمو  رهم  اب  دـیاب  مکح  نیا  يارجا  يارب  هنوگچدـش  موکحم  صاصق  هب  یـسک  الثم  رگاو  تساجک  ارادـمو  رهم  هزوح  هک 
راتفر هک  نیا  ای  دـنیامن ؟  سبح  ای  یلام  همیرج  هب  لیدـبت  ار  نآای  درک  رظن  فرـص  دـیاب  صاصق  مکح  يارجا  لـصازا  اـیآ  درک ؟ 

؟ درک زیهرپ  يو  هب  تناهاو  نیهوتزاو  دشاب  یقالخا  يراتفر  لتاقاب ،

 : تسا هتشون  يرگید  درف 

هبذاج رـس  رگید  يا  هیآ  رد  .تسا  هدـش  هدـیمان  هحمـس » هلهـس و   » وا تعیرـش  هدوب و  ینیب  نشور  تریـصب و  رب  ینتبم  ربمایپ  نییآ  »
رد ِکلْوَح ...  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف  تسا : هدـش  نایب  وا  شمرن  تمحر و  رد  ربمایپ ،

نید و ندوب  يرشق  نآ  لیلد  دروخ و  یم  مشچ  هب  شیب  مک و  یبهذم  عون  زا  اصوصخ  بصعت  یناریا ، هعماج  زین  ناملـسم و  عماوج 
(1)« .تسا ناناملسم  داحآ  نایم  رد  بهذم 

 : تسا هدروآ  همادا  رد  يو 

نینچ رد  نوـچ  دـندرگ  یم  ارادـم  مدـع  بصعت و  زاـسرتسب  هـسفن  یف  دـنوش ، ینید  يژولوئدـیا  هـب  فـصتم  رگا  زین  اـه  تموـکح 
كالم نید ، زا  ماکح  یمسر  تئارق  الومعم  ییاه  تموکح 

238 ص :

هشیدنا هاگشاب  تیاسزا   93 رویرهش 6 تسا "  یماخ  بصعتو  يریگ  تخس  هلاقم "  - 1
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هدـیقع دارفا  هک  تسانعم  نادـب  بصعت  اما  قوقح … نوناـقو و  یعمج  تینـالقع  هن  دریگ ، یم  رارق  نارگید  اـب  دروخرب  یباـیزرا و 
ریغ  » ایو دترم » و« كرشم » و« رفاک »  » نوچ ینیوانع  اب  اه  نآ  اب  ساسا  نیا  رب  دنرمش و  یم  لطاب  ار  نارگید  هتـسناد و  قح  رب  ار  دوخ 

.دننک (1) یم  راتفر  يدوخ »

بـصعت هعماجرد  هک  نیا  نآو  تسا  هتفرگ  زادـنا  طـلغو  مهبم  يا  هجیتن  ، هدروآ نخـس  زاـغآ  رد  هک  تسرد  یبلطمزا  هدنـسیون  نیا 
ای تسا  دنسپانو  دب  اج  همه  نتـشاد  ینید  بصعتایآ  هک  تسا  هدرکن  نشور  يو.تسا  نید  ندوب  يرـشق  زین  نآ  لیلدو  دراد  دوجو 
رد هک  نیا  اصوصخ  .تسین  قفاوم  ینید ) تریغو   ) بصعت نتـشاد  اب  اساسا  هک  دـهد  یم  ناـشن  شراـتفگ  رهاـظ  دراوم ؟  یخرب  رد 

قیداصم زا  ار  رفاکو  نموم  هب  اهناسنا  میـسقت  رب  ینبم  یهلا  ياه  هزومآو  هدومن  حیرـصت  ینید  تیمکاح  یفن  هب  دوخ  نانخـس  همادا 
 . تسا هدرمش  بصعت 

طیارش ءزج  نردم  يایند  رد  ار  یهلاو ( یناسنا  ياهـشزرا  ربارب  رد  یتوافت  یبو   ) بصعت نتـشادن  هک  تسا  یناسک  نخـس  رت  بلاج 
 : دنا هتشونو  هتسناد  تیناسنا 

239 ص :

نامه - 1
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یم بوسحم  تیناسنا  طیارشوزج  نتشاد  حماست  لهاست و  ارادم و  ردص و  تعسو  نتـشادن و  بّصعت  ندمتم ، للم  نایم  رد  هزورما  »
(1) .دوش " 

 : تسا هتشون  هنوگ  نیا  حماستو  لهاست  هراب  رد  يرکفنشور  نایعدم  زارگید  یکی 

رد هک  رطاخ  نیا  هب  دـشاب ، ام  هنامز  بسانم  رگید  نامز  ره  زا  شیب  دـیاش  اما  تسا  یقالخا  راصعا  همه  رد  لهاست  هک  تسین  یکش 
یخرب طسوت  هک  يرگدادبتـساو  تنوشخ  هسوسو  ربارب  رد  دـیاب  روطچ  هکداد  دـهاوخ  ناشن  ام  هب  دوش  هدـیمهف  الماک  هک  یتروص 

یم هک  ینارگید  هب  هک  تسا  انعم  نآ  هب  نینچمه  لهاست  اما  .....درک  تمواقم  ، دنوش یم  جیورت  ام  هنامز  یسایس  ياه  يژولوئ  هدیا 
(2) .دنشاب ناشدوخ  يارب  ینارادفرط  لابند  هب  ات  میهد  هزاجا  تسا  كانرطخ  ام  دیاقع  يارب  ناشدیاقع  میرادنپ 

نید نافلاخم  يارباراضف  دیاب  هک  تسا  دقتعمو  دنک  یفن  ار  نید  تیمکاح  دهاوخ  یم  لهاست  هژاوزا  هدافتسا  اب  نانخـس  نیارد  يو 
.دنشاب دازآ  دوخ  نارادفرط  بذجو  غیلبت  رد  نانآ  هک  درک  مهارف  هنوگ  نآ 

240 ص :

، يونیم یبتجم  حـماست » يانعم  رد  یثحب   » هلاقم زا : لقن  دانق ، یناجاقآ  اضردـمحم  ع ،)   ) یلع ماما  هاگدـید  زا  حـماست  لهاست و  - 1
ص 217. يدبیم ، لضاف  یقتدمحم  رظن : ریز  حماست ، لهاست و  رد : جردنم 

نارهت 1380 ص 42 ،  ، لوا پاچزکرم  رشن  ولگبناهج ، نیمار  لهاست ، توافت و  - 2
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اما ، تسا لئاق  یمالـسا  تموکح  طباوضو  تاررقم  بوچراچ  رد  تیلاعفو  تایح  قح  دوخ  ناـفلاخم  يارب  نید  هتبلا  مییوگ  یم  اـم 
هشیدنا نیا  هک  امش  میسرپ : یم  هدنسیون  زا  ار  لاوس  نیا  یلو.دهد  یمن  ار  يزادناربو  هئطوتزینو  مالـسا  هیلع  برخم  تاغیلبت  هزاجا 

رد ارچ  دـیهدب : گرزب  يامعم  نیا  هب  ینـشور  خـساپ  دـیبوک  یم  نآ  لبط  رب  بترمو  هتفرگ  تیراع  هب  نیمز  برغم  يایند  زا  ار  اـه 
سرادم هب  يرـسور  اب  زومآ  شناد  رتخد  دنچدهد  هزاجا  تسین  رـضاح  ، دـهد یم  رـس  ار  فلاخم  لمحت  راعـش  همه  نیا  هک  ییایند 

؟ دنورب اه  هاگشنادو 

 : تسا هدوزفا  همادا  رد  يو 

(1) نیلرب ناهج  رد  .قلطم ...  قیاقح  مکح  رد  هن  دنتسه  ام  تاحیجرت  افرص  میراد  داقتعا  نآ  هب  هک  ییاهشزرا  » 

(2)  . تسین يرگید  هب  تبسن  رفنت  ای  مهوت  يارب  ییاج 

ییاهزیچ ینعی   ) دارفا تاحیجرت  افرـص  ار  اهنآو  هتخادرپ  یناسنا  ینید و  ياهـشزرا  یفن  هب  یلک  روط  هب  شنانخـس  زا  شخب  نیا  رد 
تیرشبو ادخ  نمشد  هچ  رگا   ) ار نارگید  زا  يرفنت  عون  ره  دناد و  یم  دنرادن ) یتقیقح  هک  یلاحرد  تسا  بوخ  دننک  یم  رکف  هک 

! تسا هدرمش  دروم  یب  دنشاب )

تقیقح کی  ناونع  هب  لهاست  زا  اما  تسا  هدرک  در  ار  دومن  جاجتحا  نارگید  اـب  ناوتب  نآ  اـب  هک  ار  یقلطم  تقیقح  ره  هک  نیا  اـبو 
رد هک   ) قلطم

241 ص :

تسا ییارگ  ترثک  ناعفادم  زاورضاح  نرق  لاربیلو  یسایس  رکفتم  هتشذگرد 1997 نیلرب  ازیآ  - 1
ص92 نامه ، - 2
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 ! تسا هتسج  هرهب  ، نآ ياهشزراو  نید  یفن  يارب  ( تسا یقالخا  راصعا  همه 

اب هتـسنادن  ای  هتـسناد  هنوگچ  يزادنا ) طلغ  هطلغم (  ابو  حماستو »  لهاست   » ناونع شـشوپ  ریز  هک  دنک  یم  هظحالم  مرتحم  هدنناوخ 
نیا نییبـت  هب  باـتک  زا  شخب  نیا  ور  نیا  زا  .دـنا  هتـساخرب  هلباـقم  هب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  هلمج  زاو  اهـشزراو  نید  ساـسا 

.دوش ماجنا  یشاکنک  هژاو  ود  نیا  يانعم  باب  رد  یکدنا  ات  تسا  يرورض  تسخن  اما  .تسا  هتفای  صاصتخا  ثحابم 

یسانش هژاو 

مرن یقالخا  هک  یسک  هب  و  لهس »   » راومهو تشد  نیمز  هب  هب  ور  نیازا.تسا  هدمآ  يراومهو  یمرن  يانعم  هب  تغل  رد  لهـس »  » هژاو
.دوش (1) یم  هتفگ  قلخلا » لهس   » دراد

هتفر راک  هب  انعم  نیمه  هب  اهلبجو » اهلهـس  :» دـهع ياـعد  رد  »(2) و  ًاتُوُیب َلابِْجلا  َنُوتِْحنَت  ًاروُُصق َو  اِهلوُهُـس  ْنِم  َنوُذِـخَّتَت   » هیآرد الثم 
لهج تسا  لهج  ار  سفن  ندید  لهس  لهس  کین  دشاب  لهس  نتسکش  تب  .تسا 

یم لاهـسا »  نآ «  هب  مدرم  فرع  رد  هچ  نآ  .تسا  هدـمآ  ندوـب  ناورو  نتفرگ  ناـسآو  ندرمـش  ناـسآ  ياـنعم  هـب  لاهـسا »  » هـملک
(3)  . دراد نآ  هب  کیدزن  ییانعم  دنیوگ ،

242 ص :

ص 400 ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 293 ، رینملا ، حابصم  - 1
هیآ 74. فارعا ، - 2

ص 400 ج 5 ، نیرحبلا ،  عمجم  الهس .  هدعأ  هلهسأو : - 3
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(1) .تسا ششخب » ءاخس و  دوج و   » يانعم هب  تحامسو » حمس   » هژاو

ینعی دـنا ، هتفرگ  حـماست »   » يانعم هب  ار   « لـهاست  » یخرب.تسا نتـشاد  مرن  دروخرب  نتفرگ و  ناـسآ  ینعم  هب  زین  لـهاست » هژاو « اـما 
(2) .دنا هتسناد  ششخبو  تواخس  عضوم  زا  دروخرب  ار  ودره  يانعم 

.دوب یسانش  تغل  رظنم  زا  هدشدای  هژاوود  یناعم  اه  نیا 

یحالطصا یناعم 

هک تسا  سنارلوت )  ) TOLERANCE نآ نیتال  لداعم  .دراد  يرگید  یناعم  یـسانش  هعماج  فرع  رد  حـماستو  لهاست  هژاو  اـما 
: دننام تسا  هدش  هتفگ  نآ  يارب  یفلتخم  ياهدربراک  یناعم و 

.يریذپ رگید  ردص ، هعس  نارگید ، يارآ  لمحت   ، يرابدرب  ، يراداور  ، لهاست ، ارادم

 : تسا هتفر  راک  هبریز  دراوم  رد  هژاو  نیا  هک  دنا  هتشون  نآ  ياهدربراک  حیضوترد  یخرب 

.دننک لمحت  ار  رگیدکی  دوجو  ریزگان  فالتخا ، فرط  ود  نآ ، بجوم  هب  هک  یتلاح  - 1

جاور يرگنـشور  رـصع  عورـشاب  تسا و  یـسایس  مسیلاربیل  مهم  ياه  شزرازا  هک   ، نآ نایب  نتـشاد  اورو  هدیقع  هنوگره  لمحت  - 2
امش هچ  نآ  اب  نم   : تفگ یم  رتلو  .دش  راوتسا  يدازآ  هب  داقتعاو  لهاست  ناینب  تسا ، یبسن  تقیقح  هک  رواب  نیا 

243 ص :

ناسل زینو : ُْهنِم  َدیِرُأ  اَم  یلَع  َقَفاَو  ْوأ  یَطْعَأ  َداَج َو  ًهَحاَمَس )  ) و ًاحوُمُس )  ) ِْنیَتَْحتَِفب ُحَمْسَی )  ) اَذَِکب َحَمَس : ص 288   ، رینملا حابصم  - 1
ص 489  ، ج 2 برعلا ،

ص 400 ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  - 2
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 . منک یم  عافد  نآ  نتفگ  يارب  امش  قحزا  ناج  ياپ  ات  اما  ، مفلاخم دییوگ  یم 

، تیـصوصخ نیا.تسا  نارگید  اب  راتفرو  دـیاقع   ، تاداع تاداقتعا ، تالیامت ، اب  دروخرب  زرط  رگنایب  هک  یقـالخا  تیـصوصخ  - 3
 . تسا یگماکدوخ  هنوگره  درطو  هناهاوخ  يدازآ  شنیب  دوجو  فلتخم ، يرکف  تاشیارگ  شریذپ  مزلتسم 

یعامتجاو یسایس  مظن  کی  نوردرد  يرنهو  یعامتجاو  یتدیقعو  یسایس  فلتخم  دیاقعو  ءارآ  دوجو  نتشاداور  - 4

.دشابن (1) زینوا  بیوصتو  لوبق  دروم  یلو  دوش  نآ  زورب  عنام  دناوتن  درف  هک  هچ  نآ  یلاعفنا  شریذپ  - 5

: دنا هدرک  فیرعت  نینچ  ار ، یسایس  یفسلف و  حالطصا  رد  حماست  رگید  یخرب 

(2) «. میتسه نآ  فلاخم  یسایس  رظن  زا  ای  میدنسپ  یمن  ای  میرادن  لوبق  هچ  نآّدضرب  هنامصخ  لامعَا  زا  يراددوخ  »

نتفریذـپو نافلاخم  لمحتو  نارگید  ياهرواب  شریذـپ  ارادـم ، یناعم : هب  یـسایس  یـسانش  هعماج  رد  نآ  جـیار  دربراک  رد  نیارباـنب 
تیاعر اب  زین  يا  هراپو  تسرد  یخرب  یناعم  نیا   . تسا هدمآ  نانآ ، يارب  نایب  يدازآ 

244 ص :

نارهت موس 76 پاچ  ناریا ، یملع  كرادمو  تاعالطا  زکرمرشان  یسایس ، مولع  گنهرف  دار ، يراشفا  ونیم  یشخباقآ –  یلع  - 1
، نایک هّلجم  دّحوم ، ءایض  حماست ،» زا  رتارف   » هلاقم زا  لقن  دانق ، یناجاقآ  اضردمحم  ع ،)   ) یلع ماما  هاگدید  زا  حماست  لهاست و  - 2

ياروش تیاس  ص207( يدبیم ، لضاف  یقتدـمحم  رظن  ریز  حـماست ، لهاست و  رد : جردـنم  زین  و  ص 59 ؛ نمهب 1377 ، هرامش 45 ،
 ( هعمج همئا  يراذگتسایس 
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درادن نید  ندوب  « هلهـسو هحمـس  » اب یطابترا  یناعم  نیا  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اما.تسا  شریذپ  لباق  ییاه  بوچراچ 
هکدرک یسرربدیاب  تسخن  نآ  يانعم  ندش  نشور  يارب  ور  نیا  زا  .دراد  يرگید  يانعم  هلهـسو  هحمـس  تعیرـش  رگید  يریبعت  هبو 

هب نید  ، نآرد هک  یتایاوردیددیاب  نینچ  مه.درمـش  یمرب  نآ  يارب  ار  ییاه  یگژیو  هچو  هدرک  یفرعم  هنوگچ  ار  مالـسا  نید  ، نآرق
.دنا هتشادرظنردار  يدوصقموانعم  هچ  ، تسا هدش  یفرعم  « هلهسو هحمس  » ناونع

مالسا نید  ياه  یگژیو 

هراشا

 . تسا هدرک  فیصوت  لیذ  تایصوصخ  اب  ینید  ناونع  هب  ار  مالسا  ، نآرق - فلا

فینح نید  - 1

هراشا

 : هنومن ناونع  هب  .تسا  هدش  دای  یگژیو  نیا  زا  يددعتم  تایآرد 

(1) .اْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف 

.تسا هارمه  ، هتشرس نآرب  ار  مدرم  هک  يدادادخ  ترطفاب  هک  ینید  .روآ  يور  فینح  نید  هب  دوجو ) مامت  لماک و  هجوت  اب  ) سپ

(2)  . ًافینَح َمیهاْربِإ  َهَِّلم  َعَبَّتا  ٌنِسُْحم َو  َوُه  ِهَِّلل َو  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَّمِم  ًانید  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو 

245 ص :

هیآ 30 مور ، - 1
هیآ 125 ءاسن ، - 2
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 ( ارگ قح  لدـتعم و  ) فینح میهاربا  نییآ  زا  دـشاب و  یمراکوکین  هدرک و  ادـخ  میلـست  ار  شدوجو  همه  هک  نآ  زا  یـسک  هچ  نیدو 
؟  تسا رت  بوخ  هدرک ، يوریپ 

(1)  . ًافینَح ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأ  ْنَأ  َو 

.روآ يور  فینح  نید  هب  دوجو ) مامت  اب  هک  هدش  یحو  نم  هب  و (

.تسا (2) جاجوعا  فارحنا و  زا  رود  میقتسم و  يانعم  هب  فینح  هژاو 

 : دنا هتشون  هیآ  نیا  حیضوت  رد  ییابطابط  همالع 

يزیچ يوس  هب  هک  یسک  دننام  تسا ، نآ  زا  تلفغ  نودب  نادب  هجوت  و  نید ، يوس  هب  ندروآ  يور  نید " يارب  هجو  هماقا  زا " دارم 
ور پچ  هن  تسار و  هن  فرط  چـیه  هب  رگید  هک  يروط  هب  دـنک ، یم  نادـب  فوطعم  ار  شهجوـت  ساوـح و  همه  و  دروآ ، یم  يور 

.دوب دهاوخ  مالسا  نید ، زا  دارم  هجیتن  رد  و  تسا ، دهع  مال  نید " رد " مال  ارهاظ  دنادرگ و  یمنرب 

قایـس اب  رترهاظ و  یلوا  اما  دـشاب ، هجو  زا  لاح  اـی  نید و  زا  لاـح  تسه  مه  نکمم  و  تسا ، مقا " لـعاف " زا  لاـح  اـفینح " هملک "
، تسا فنح " هدام " زا  روکذم  هملک  و  تسا ، رت  بسانم 

246 ص :

هیآو 123 120 لحن ،  - 79 ماعنأ ، هیآو 95 -   67 نارمع ، لآ  - 135 هرقب ، تایآ : زینو  هیآ 105  سنوی ، - 1
یلع ناک  نم  برعلا  دنع  فینحلا  .هیف و  جوع  میقتسم ال  يأ  فینح  دمحم  نید  میقتسملا و  نیدلا  یلإ  لئاملا  ملـسملا  فینحلا : - 2

عمجم .قحلا  یلإ  لطابلا  نع  هلئاملا  همیقتـسملا  يأ  هلهـسلا  هحمـسلا  هیفینحلاـب  تثعب  هنم  و  لـیملا ، فنحلا  لـصأ  و  میهاربإ ع ، نید 
260 ص : تادرفملا ، هماقتسالا  یلإ  لالّضلا  نع  لیم  وه  ُفَنَحلا :  41 ص : ج 5 ، نیرحبلا ،
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(1) .تسا لادتعا  روظنم  هیآ  رد  و  دشاب ، یم  طسو  يوسب  اپ  ود  لیامت  يانعم  هب  هک 

میهاربا و" فـینح " نـید   " ور نـیا  زا  درف ، فــصو  مـهو  دریگ  یم  رارق  نـیدو  هدــیقع  فــصو  مـه   " فــینح هـملک "  نیارباــنب 
هدوب میقتـسم  هک  ینید  تسا ، لادتعا  طخردورانکرب  طیرفتو  طارفا  زا  هک  ینید  ینعی  فینح ، نید   . تسا هدـش  ریبعت  ودره  " فینح

میقتـسمو قـح  هارو  دـنک  تکرح  ینید  نینچ  نـیا  ساـسارب  هـک  یـسک  ینعی  فـینح  درفو  صخـش  .تـسارود  يژکو  فارحنا  زاو 
.دیامیپب ار  لدتعمو 

ناوت یم.تسا  هدش  هتخادرپ  یگژیو  نیمه  نییبت  هبزین  ، تسا هتفرگ  رارق  ینید  حماستو  لهاست  ارادفرط  دانتـسا  دروم  هک  یتایاوررد 
.دور یمرامش  هب  « ندوب فینح   » یگژیو حیضوت  تقیقحرد  اه  نآ  همه  هکدنچره.درک  يدنب  هتسد  ناونعدنچ  لیذار  تایاور  نیا 

هیآ يانعم  نییبت  - فلا

» هکرابم هیآ  لیذ  یثیدح ، عبانم  یخربرد  الثم.دنا  هدش  دراو  يا  هیآدوصقمو  انعم  زا  لاوس  هب  خساپ  رد  تایاور  عون  نیا  زا  يا  هراپ 
ِهَُّوُبِنب اَّلِإ  اوُِرمُأ  اَم  هک : تسا  نیا  روظنم  دومرف  ع )  ) یلع ماما  هک  تسا  هدـمآ  َءافَنُح »  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُدـُبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  اـم  َو 

ُهَحْمَّسلا (2) ُهَّیِدَّمَحُْملا  ُهَّیِفِینَْحلا  ُنیِّدلا  َوُه  َو  ص )  ) ٍدَّمَُحم

247 ص :

ص 267 ج 16 ، نازیملا ، همجرت  - . 1
ص2 ج 26 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 2

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 278 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_247_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_247_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا جرحو  یتخـسو  ( دشاب یم  فارحنازا  رودو   ) میقتـسم وا  نید  اریز  ، دنروایب نامیا  ص )  ) دمحم ترـضح  توبن  هب  دـیاب  مدرم  ینعی 
 . تسا هدش  هدیشخبو  هتشادرب  نآ  تاروتسدو  ماکحا 

عماج نید  ب -

.تسا هدرک  یفن  ار  مالسا  رد  تقشم  رپ  فیلاکت  ایو  فارحنا  دوجو  هتفر و  نخس  مالـسا  نید  تیعماج  هرابرد  تایاورزا  یخرب  رد 
: دندومرف ع )  ) قداص ماما 

َهَرْطِْفلا ِداَدـْنَْألا َو  َْعلَخ  َصاَلْخِْإلا َو  َدـیِحْوَّتلا َو  یَـسیِع  یَـسُوم َو  َمیِهاَْربِإ َو  ٍحُون َو  َِعئاَرَـش  ًادَّمَُحم ص  یَطْعَأ  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ 
َماَیِّصلا َو َهاَکَّزلا َو  َهاَلَّصلا َو  اَهِیف  ِْهیَلَع  َضَرَْتفا  َُّمث  َِثئاَبَْخلا ...  اَهِیف  َمَّرَح  ِتاَبِّیَّطلا َو  اَهِیف  َّلَحَأ  َهَحاَیِـس  َال  َهَِّیناَبْهَر َو  َال  َهَحْمَّسلا َو  َهَّیِفِینَْحلا 

.ِهَّللا (1) ِلِیبَس  ِیف  َداَهِْجلا  َِضئاَرَْفلا َو  َدوُدُْحلا َو  َثیِراَوَْملا َو  َماَرَْحلا َو  َلاَلَْحلا َو  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  َّجَْحلا َو 

يارب کیرـش  نتـشاذگ  رانک  صالخا و  دیحوت و  ینعی  یـسیع -  یـسوم و  میهاربا و  حون و  ياه  تعیرـش  لوصا } } لاعتم دنوادخ 
و ایند ) كرت  تینابهر ( نآرد  هک  ( ریگ ناسآ  هحمـسو (  ( فارحنا نودب  ) فینح يرطف  نیدزینودیـشخب  ص)  ) دمحم هب  ار  دـنوادخ -
ار اه  هزیکاپ  تعیرـش ، نیا  رد  دومرف و  اطع  وا  هب  ار  درادـن ، دوجو  ( يویند رهاظم  هب  یگتـسبلد  قلعت و  مدـعروظنم  هب   ) يدرگ هرود 

...درک مارح  ار  اهیدیلپ  لالح و 

248 ص :

یفاک ج 6ص 508 . 21 - 1
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نیمارفرگید یهلا و  دودـحو  ثرا  ماکحاو  مارحو ، لالح  تیاعرو  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  جـح ، هزور ، تاکز ، ، زاـمن سپس 
 . تسا هداد  رارق  بجاو  ار  ادخ  هار  رد  داهج  یمازلا و 

يزیرگایند یفن  ج-

 : دومرف رذوبا  هب  باطخ  ص )  ) مرکا ربمایپ 

ُهَُّرق ِهاَلَّصلا  ِیف  ْتَلِعُج  ُبیِّطلا َو  ُءاَسِّنلا َو  ََّیلِإ  ْتَبِّبُح  ِهَحْمَّسلا َو  ِهَّیِفِینَْحلاـِب  ُْتثُِعب  ِهَِّیناَـبْهَّرلِاب َو  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ  ٍّرَذ  اـَبَأ  اَـی 
(1) .ِیْنیَع

ثوعبم نآ )  بهاومو  ایند  زا  يریگ  هشوگو  ) تینابهر هب   ( نامز نآ  طیارـش  هب  هجوت  اـب   ) ار میرم  دـنزرف  یـسیع  دـنوادخ  رذوبا  يا 
نم يارب  رطع  زا  هدافتـساو  جاودزا.تخیگنارب  تخـس ) فیلاـکت  نودـب  ) هحمـسو فارحناو ) يژک  نودـب  ) فینح نید  هب  ارمودومن 

 . تسا هدش  هداد  رارق  زامن  رد  نم  مشچ  رونو  تسا  ینتشاد  تسود 

اه طیرفتو  طارفا  هب  شنکاو  د -

 : دنا هتفگ  نخس  ترضح  نآ  شنکاو  و  ص )  ) ربمایپ هب  باحصا  زا  یخرب  نارسمه  تیاکشزا  ع )  ) قداص ماما 

ُموُقَی َراَهَّنلا َو  ُموُصَی  َناَْمثُع  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ٍنوُعْظَم  ِْنب  َناَْمثُع  ُهَأَْرما  ِتَءاَج  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

249 ص :

ص 117 هعیشلا ج 8 ،  لئاسو  - 1
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َلاَقَف ِهَّللا ص  َلوُسَر  يَأَر  َنیِح  ُناَْمثُع  َفَرَْصناَف  یِّلَُصی  ُهَدَجَوَف  َناَْمثُع  َیلِإ  َءاَج  یَّتَح  ِْهیَْلعَن  ُلِمْحَی  ًابَـضْغُم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخَف  َْلیَّللا 
َّبَحَأ ْنَمَف  ِیلْهَأ  ُسِْملَأ  یِّلَـصُأ َو  ُموُـصَأ َو  ِهَحْمَّسلا  ِهَلْهَّسلا  ِهَّیِفِینَْحلاـِب  ِینَثََعب  ْنَِکل  ِهَِّیناَـبْهَّرلِاب َو  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ِیْنلِـسُْری  َْمل  ُناَْـمثُع  اَـی  ُهـَل 

(1)  . ُحاَکِّنلا َِیتَّنُس  ْنِم  ِیتَّنُِسب َو  َّنَتْسَْیلَف  ِیتَرِْطف 

یم هزور  اهزور  نامثع ، هلآ ! هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  نوعظم  نب  نامثع  نز 
 (. تسا هجوت  یب  دوخ  نز  هبو  .دتسیا ( یم  زامن  هب  ار  اهبش  دریگ و 

یم زامن  نامثع   . تفر نامثع  يوس  هب  دیـشک - یم  نیمز  هب  ار  شفک  هک  یلاح  رد  یتحاران - اب  ادـخ  لوسر  ( بلطم نیا  ندینـش  اب  )
( .دونشب ار  ناشیا  شیامرف  ات  .تشادرب ( تسد  زامنزا  دید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یتقو  اما.دناوخ 

: دومرف نامثع  هب  ربمایپ 

یم زامن  مریگ و  یم  هزور  نم  .تسا  هتخیگنارب  ناسآ  لهـس و  فینح  نید  هب  ارم  هکلب  هدرکن ، ثوعبم  تیناـبهر  يارب  ارم  دـنوادخ 
حاکن و نم  تنس  زا  دنک و  يوریپ  نم  ّتنس  زا  دیاب  دراد  تسود  ارم  ترطف  سک  ره  سپ  .مراد  ار  مزال  طباور  منارسمه  ابو  مناوخ 

.تسا جاودزا 

لوضف يا  یتفرگ  رد  نوچ  یتعدب  لوسر  نآ  تسدرک  یهن  بهرت  زا 

250 ص :

هعیشلا ج 20 ص 107 لئاسو  یفاکلا ج 5 ص 495 -  - 1
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(ص) ربمایپ هریس  زا  يوریپ  ه -

: دنا هدومرف  ع )  ) قداص ماما  هدمآ ، شیپ  (ص ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  هباشم  ینایرج  هرابرد 

َِتلاَق َبیِّطلا َو  ُّمَشَی  َال  یِجْوَز  َّنِإ  يَرْخُأـْلا  َِتلاَـق  َمْحَّللا َو  ُلُـکْأَی  اـَل  یِجْوَز  َّنِإ  َّنُهاَدْـحِإ  َْتلاَـقَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْنیَتَأ  ٍهَوِْسن  َثاََـلث  َّنِإ 
ٍماَْوقَأ ُلَاب  اَم  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِـمَحَف  َرَْبنِْملا  َدِعَـص  یَّتَح  ُهَءاَدِر  ُّرُجَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخَف  َءاَسِّنلا  ُبَْرقَی  اـَل  یِجْوَز  َّنِإ  يَرْخُأـْلا 

ْنَع َبِغَر  ْنَمَف  َءاَسِّنلا  ِیتآ  َبیِّطلا َو  ُّمَشَأ  َمْحَّللا َو  ُلُکآ  یِّنِإ  اَمَأ  َءاَسِّنلا  َنُوتْأَی  َال  َبیِّطلا َو  َنوُّمَشَی  َال  َمْحَّللا َو  َنُولُکْأَی  َال  ِیباَحْـصَأ  ْنِم 
(1)  . یِّنِم َْسیَلَف  ِیتَّنُس 

: تفگ نانآ  زا  یکی  دـندرک ) حرطم  ار  ییاه  هی  ـالگدوخ  نارـسمه  زا  کـیرهو  ) دـندمآ (ص ) ربماـیپ دزن  باحـصا  ناـنززا  نت  هس 
نم رهوش  تشادراهظا : یموس  .دنک  یم  زیهرپ   ( ندز رطعو  ) شوخ يوب  زا  نم  رسمه  تفگ : يرگید.دروخ  یمن  تشوگ  نم  رهوش 

جراخ دـش  یم  هدیـشک  نیمز  رب  ناشیا  يادر  هک  یلاحرد  ( یتحاراناب  ) نانآ دزن  زا  ربماـیپ.دزرو  یم  عاـنتما  یـسنج  هطبار  نتـشاد  زا 
یمن تشوگ  ارچ  ؟  تسا هدش  هچ  ارم  باحـصا  زا  یخرب  دندومرف : یهلا  يانثو  دـمح  زا  سپو  هتفر  ربنم  يالاب  رب  دجـسم  هبو  هدـش 

هاگآودینادب ؟ .دنرادن ییوشانز  هطبار  ناشنانز  اب  دننک و  یمن  هدافتسا  شوخ  يوب  زاو  دنروخ 

251 ص :

ص 186 همجرت ،  اب  رابخألا  ررد  - 1
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نم تنـس  نیا  ) .مراد ییوشانز  هطبار  منارـسمه  ابو  مرب  یم  هرهب  شوخ  يوبزاو  مروخ  یم  تشوگ  ( متـسه ادخ  ربمایپ  هک  ) نمدیـشاب
(1)  . تسین نم  زا  دوش  نادرگ  يور  نم  تنس  زا  هک  ره  تسا )

میق نید  -2

هراشا

 : تسا هدناسانش  تیصوصخ  نیا  هبار  مالسا  نآرق ، رد  یتایآ 

(2) .ِمِّیَْقلا ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف 

.نکور مدرم ، رما  هب  مئاقو  میقتسم  نید  يوس  هب  سپ 

(3)  . ًافینَح َمیهاْربِإ  َهَِّلم  ًامَِیق  ًانید  ٍمیقَتْسُم  ٍطارِص  یلِإ  یِّبَر  ینادَه  ینَّنِإ  ُْلق 

252 ص :

ْثَْعبُأ مل  ینا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هنومن :  ناونع  هب  .تسا  هدـش  رکذ  تاـیاور  نیا  هب  هیبش  زین  تنـس  لـها  عباـنم  رد  - 1
امو اَْینُّدلا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  لِیبَس  یف  ٌهَحْوَر  وأ  ٌهَوْدََغل  هدـیب  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يذـلاو  ِهَحْمَّسلا  ِهَّیِفِینَْحلِاب  ُْتثُِعب  ینکلو  ِهَِّیناَرْـصَّنلِاب  َالَو  ِهَّیِدوُهَْیلِاب 

یبطرقلا ج 17 ص 265 ریسفت  لبنح ج 5 ص 266 -  نب  دمحأ  دنسم  ًهَنَـس  َنیِّتِس  ِِهتَالَـص  نم  ٌْریَخ  ِّفَّصلا  یف  ْمُکِدَحَأ  ُماَقَُملَو  اهیف 
ج 3 ص يرذالب ، فارشألا ، باسنأ  هینابهرلاب . "  ینثعبی  ملو  هحمـسلا  هیفینحلاب  ینثعب  هللا  نإ  نامثع ، ای  لاقف " : رگید :  ییاج  ردو 
هملـسملا ال هحمـسلا  هیفینحلا  هللا  دـنع  نیدـلا  نإ  ملـسو )  هیلع  هللا  یلـص  هللا (  لوـسر  ینأرقأ  تـسا : هـتفگ  زین  بـعک  نـب  یبا   266

یشاشلا ج 3 ص 366 دنسم  .هینارصنلاو  هیدوهیلا 
43 هیآ مور ، - . 2

 . هیآ 161  ، ماعنأ - 3
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فینح میهاربا  شیک  هک  ینید  نامه  ناگدـنب ، رما  هب  مئاق  ینید  درک ، ییامنهر   ( مالـسا نید   ) تسار یهار  هب  ارم  مراـگدرورپ  وگب 
.دوب

.مِّیَْقلا (1) ُنیِّدلا  َِکلذ  ُهاَّیِإ  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ 

 . تسا  ( مدرم حلاصم  هدنروآربو  ) راوتسا نیئآ  نیا  ، دیتسرپن ار  وا  زج  هک  هدومرف  رما  .تسادخزا  طقف  تموکحو )   ) مکح اهنت 

اب زینو  تسا  میقتـسم  طارـص  رب  دوخ  مه  تسین و  یفارحناو  جاـجوعا  هنوگ  چـیه  نید  نیارد  هک  تسا  نآ  نید  ندوب  میق  زا  روظنم 
.دراد (2) یم  هگن  اجرب  اپ  یهلا  میقتسم  هار  رد  ار  نآ  یمالسا ، هعماجرب  نآ  تیمکاح  هب  هجوت 

: دنراد نید  ندوب  موقاو  میق  رد  ینشور  نایب  ییابطابط  همالع 

روما هرادا  رب  رت   طلـسم نید و  ره  زا  موقا  هک  ینید  يوسب  دنک  یم  تیاده  نآرق  نیا  ینعی  ُمَْوقَأ " َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ  " 
" ًافِینَح َمیِهاْربِإ  َهَِّلم  ًامَِیق  ًانیِد  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  ِینَّنِإ  ُْلق  هدومرف ": رگید  ياج  رد  هک  نانچ  مه  .تسا  رشب 

253 ص :

هیآ 36 هبوت ، هیآ 30— مور ، تایآزینو : هیآ 40 ،  فسوی ، - 1
يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  هلوق  ، ... دیحوتلاب نیمئاقلا هللا  نید  کلذ  دارملاف و  دحاو  مئاقلا  و  میقلا ، عمج  همیقلا   ... ِهَمِّیَْقلا ُنیِد  َِکلذ  هلوق َو  - 2

تبث دـقف  جوعلا  هنع  یفن  اذإ  هنأل  امیق ، هلعج  اجوع  هل  لعجی  مل  و  ریدـقتلا : و  ًامِّیَق ....  ًاجَوِع  َُهل  ْلَعْجَی  َْمل  َباتِْکلا َو  ِهِدـْبَع  یلَع  َلَْزنَأ 
691 ص : تادرفملا ، دیرگنب : زینو   147 ص : ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  هماقتسالا ، هل 
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تسا و یمدآ  تالاح  نیرت  لدـتعمزا  یکی  دوخ  نیا  هک  تسا  دوعق  دـض  مایق ، یلـصا  يانعم  تسا و  ماـیق  زا  لیـضفت  لـعفا  موقا ، و 
نیا یلو  نآ ، لاثما  رمد و  ای  زابقاط  ای  دوعق  فالخ  هب  تسا  رت  طلـسم  شیاهراک  هب  تبـسن  يرگید  تلاح  رهزا  لاح  نیا  رد  ناـسنا 

یگتسخ و زجع و  نودب  و  دوش ، يراک  يدصتم  یبوخ  هب  هک  یـسک  هب  دنا و  هدرک  لامعتـسا  راک  ره  نداد  ماجنا  وکین  رد  ار  هملک 
ار نآ  لاح  و  تسرادهگن ، بقارم و  ار  رما  نآ  ینعی  تسا  رما  نالف  هب  مئاق  ینالف  دـنیوگ  یم  دروآ  رد  بآ  زا  ار  نآ  هرادا  نسح  اب 

(1) .تسا هدیمان  مئاق  یتلم  ار  فینح  تلم  نیا  یلاعت  يادخ  ثحب  دروم  هیآ  رد  .دیامن  یم  تیاعر  تسنآ  بسانم  هک  روط  نآ 

حلاصم هب  مئاق  هک  هناخ  میق  دننام  دیامن ، ریبدت  ار  نآ  روما  هدومن ، نیمات  ار  يزیچ  تحلصم  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  میق " هملک "
و دـشاب ، یمیق  یناعم  رب  لمتـشم  هک  تسا  یباتک  نآ  میق ، باتک  .دـننک و  یم  هعجارم  وا  هب  هناخ  روما  رد  هناخ  لـها  و  تسا ، هناـخ 

:" دـیامرف یم  نآرق  هراب  رد  یلاعت  يادـخ  هک  ناـنچ  مه  تسا ، حـلاص  لـمع  قحداـقتعا و  تسا  نآ  نمـضتم  میرک  نآرق  هک  هچنآ 
نید شباتک  زا  یعضاوم  رد  ناحبس  يادخ  هچنانچ  تسا ، نیمه  مه  مالـسا  حیحـص  نید  و  ٍمیِقَتْـسُم " ٍقیِرَط  یلِإ  ِّقَْحلا َو  َیلِإ  يِدْهَی 

فیصوت سپ  ِمِّیَْقلا " ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  هدومرف ": هلمج  نآ  زا  هدرک ، فیصوت  ندوب  میق  هب  ار  دوخ 

254 ص :

63 ص : ج 13 ، نازیملا ، همجرت  - 1
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حلاصم هچ  تسا ، يرشب  ملاع  حلاصم  هب  مئاق  هک  ینید  دشاب  یم  میق  نید  نمضتم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تمومیق  فصو  هب  باتک 
(1) .یترخآ هچ  و  ییایند ،

نیدروما ، تسا عماج  هک  اجنآزاو  تسا  فوصوم  " میقتسم طارـص   " هب ، تسین یجاجوعا  نآرد  هک  تسا  ینید  مالـسا  نوچ  نیاربانب 
 " میق  " هژاو رد  میهاـفم  نیا  .دراد  یـسایس  ماـظنو  تموـکح  هک  تسا  ینید  روـظنم ، نیا  قـقحت  ياربو.درادرب  رد  ار  مدرم  ياـیندو 

 ( همزالملاب ای  اقوطنم   ) .تسا هتفهن 

اه شسرپ 

؟ دنربب شیپار  دوخ  دصاقم  دنهاوخ  یم  مهبم  ایو  كرتشم  ظافلا  زا  هدافتسا  اب  یخرب  ارچ  - 1

.دینک نایب  تغل  لها  هاگدید  زا  ار  حماستو  لهاست  يانعم  - 2

.دیراذگب وگتفگو  ثحب  هب  ار  حماست  یحالطصا  یناعم  - 3

؟ دراد دوجو  ود  نیا  نیب  یطابترا  هچ  تسا ؟  انعم  هچ  هب  میق  نیدو  فینح  نید  - 4

255 ص :

329 ص : ج 13 ، نامه ، - 1
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مهدفه سرد 

قح نید  - 3

.دنک یم  یفرعم  قح " نید  ناونع "  اب  ار  نآرق  یتایآ 

(1) .َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنید  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه 

 . دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  هچ  رگا  دهد  هبلغ  اهنید  همه  رب  ار  نآ  ات  هداتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمغیپ  هک  تسوا 

قوقح لطاب ، لباقم  رد  قح  دـنوادخ ، ياه  مان  زا  یکی  قح  توبث ، موزل ، بوجو و  دـننام : .تسا  يددـعتم  یناـعم  ياراد  قح  هژاو 
تسا تباث  ینید  هک  انعم  نیا  هب  ای  تسا و  هدمآ  دنوادخ )  ) قح زا  هک  ینید  ینعی  قح » نید   » زا روظنم  اج  نیا  رد  .رگیدکی  رب  دارفا 

.درادن (2) هار  وا  رد  لطاب  هدوب و  قبطنم  نآ  اب  دراد و  اه  ناسنا  ترطف  رد  هشیر  و 

256 ص :

هیآ 9 فص ، هیآ 28 - حتف ، زینو   33 هیآ هبوت ، - 1
ْنَأ ال یلَع  ٌقیِقَح  هلوق  .هرهظی  هتبثی و  يأ  [ 82 / 10  ] َقَْحلا ُهَّللا  ُّقُِحی  هلوق َو  ...دیعولا  مهیلع  بجو  يأ  [ 16 / 17  ] ُلْوَْقلا اَْهیَلَع  َّقَحَف  - 2

یلاعت همـسا  اـمإ  قحلاـب  دارملا  و  یلع ....  بجاو  هاـنعم  یلَع و  ٌقیِقَح  عفاـن  أرق  و  هب ...، قیلخ  يأ  [ 105 / 7  ] َّقَْحلا اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلوـُقَأ 
هـضرفی یـش ء  وه  هوکزلا و  ریغ  مولعملا : قحلا  و  لطابلا ...  ضیقن  يذلا  قحلا  وأ  [ 25 / 24  ] ُنِیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  هلوق  یف  يذـلا 
ثغضلا ذخأی  نأ  وه  و  [ 141 / 6  ] ِهِداصَح َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  هلوق َو  .هیاورلا  هب  تءاج  امک  هعـسو ، هتقاط و  ردـق  یلع  هسفن  یلع  لـجرلا 

َوَُهل اذه  َّنِإ  هلوق  .رفکلا  یلع  نآرقلاب  يأ  [ 18 / 21  ] ِلِطاْبلا یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  هلوق  ، ... غرفی یتح  نیکسملا  مث  نیکسملا  هیطعیف 
سپـس هقفاوملا ( هقباطملا و  ّقَحلا : لصأ   - 146 ص : ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  نیقیلا  نم  تباـثلا  قحلا  وه  يأ  [... 95 / 56  ] ِنیِقَْیلا ُّقَح 

247 ص : تادرفملا ،  .( تسا هدرکرکذار  قح  ماسقا 
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دزاسن کیرش  دنوادخ  اب  تدابع  رد  ار  یـسک  چیه  دیابن  ناسنا  ینعی   . تسا هدش  ریبعت  زین  صلاخ  نید  هب  تایآ  یخرب  رد  ور  نیازا 
(1) .دنادرگن هتخیمآ  لطابو  یناسفن  لایماو  ءارآ  اب  ار  نآ  ياه  هزومآو 

هار نآ  رد  لـطابو  تسا  قح  نوچ  ینعی  .تسا  هدـش  داـی  درادـن  يژکو  جاـجوعا  هک  ینید  ناوـنع  هب  ینید  نینچ  نیا  زا  یتاـیآردو 
.دوش (2) یمن  هدهاشم  نآرد  یفارحنا  چیهو  تسا  میقتسم  نیاربانب  ، درادن

257 ص :

صلاخ نید  هک  شاب  هاگآ   3 رمز ، .یْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  َّالِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیذَّلا  ُِصلاْخلا َو  ُنیِّدلا  ِهَِّلل  الَأ  - 1
هک میتسرپ  یم  روظنم  نیدب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  نیا  ناشقطنم  دنریگ  یم  ییایلوا  ادخ  ياج  هب  هک  مه  یناسک  تسادخ و  يارب  اهنت 

 . دننک نامکیدزن  ادخ  يوس  هب  یمدق 
باتک نیا  هک  تسا  ییادـخ  صاـخ  شیاتـس  اـجَوِع .  َُهل  ْلَـعْجَی  َْمل  َباـتِْکلا َو  ِهِدـْبَع  یلَع  َلَْزنَأ  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ، 1 هیآ فـهک ، - 2

رد میرک  نآرق  نوُقَّتَی .  ْمُهَّلََعل  ٍجَوِع  يذ  َْریَغ  اِیبَرَع  ًانآُْرق  هیآ 28  رمز ، داهنن .  فارحنا  نآ  رد  داتسرف و  ورف  شیوخ  هدنب  هب  ار  راوتسا 
قفوم شندومن  تیاده  رد  غیلب و  شیانعم  رد  حیصف و  شظفل  رد  .تسا و  جاجوعا  نودب  میقتـسم و  تاهج  همه  زا  لاوحا و  یمامت 

شتواضق رد  قارغا و  نودـب  قداص و  شرابخا  صـصق و  رد  و  هاوخریخ ، شیهن  رما و  رد  عطاق و  شنیهارب  اـه و  تجح  رد  یتح  و 
رـصع رد  هن  .تسا  رود  هب  شنیماـضم  رد  فـالتخا  زا  ظوـفحم و  اهناطیـش  دربتـسد  زا  نینچمه  .تسا و  لـطاب  قـح و  ناـیم  لـصاف 

329 ص : ج 13 ، نازیملا ، همجرت  .نآ  زا  دعب  هن  هدش و  لطاب  شوختسد  شلوزن 
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 : دنا هتشون  قوف  هیآ  حیضوت  رد  ییابطابط  همالع 

هیقیقح هفاـضا  هکلب  تسا ، قح  هک  دـشاب  ینید  نآ  شیاـنعم  اـت  تسین  تفـص  رب  فوصوم  هفاـضا  قح ، هملک  رب  نید  ندرک  هفاـضا 
ار نید  نآ  ناـسنا  دـنک  یم  ءاـضتقا  قح  هک  تسا  نیا  قح  هب  شتبـسن  و  تسا ، قح  هب  بوـسنم  هک  تسا  ینید  نآ  روـظنم  و  تسا ،

تسا یتنس  ینید و  تسا ، تباثو  عقاو  هک  قح  يارب  ، نخس هاتوکو....دزاس  یم  راداو  نید  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  ناسنا  و  دشاب ، هتـشاد 
قح يوریپ  یلوا  دـناوخ ، یم  نادـب  ار  رـشب  هک  تسا  ینید  یجکو  تلالـض  يارب  هک  ناـنچ  مه  دریگ ، یم  همـشچرس  اـجنآ  زا  هـک 

" ُضْرَْألا ُتاوامَّسلا َو  ِتَدَـسََفل  ْمُهَءاوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو  دـیامرف ": یم  یلاـعت  يادـخ  اذـل  يوه ، يوریپ  یمود  هک  ناـنچ  مه  تسا ،
قباطم تقلخ  ماظن  هک  تسا  يا  هقیرط  نیوکت و  تنـس  مالـسا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا " قح  نید  مالـسا  میئوگ " یم  رگا  سپ 

.تسا (1) هدیرفآ  ار  ناسنا  ترطف  نآ  رب  دنوادخ  هک  یترطف  نامه  ، دنک یم  توعد  نآ  يوریپ  هب  ار  وا  رشب  ترطف  و  تسا ، نآ 

یجرح ریغ  نید  - 4

هراشا

 : تسا هدرک  یفرعم  درادن ، دوجو  جرحو  رسع  نآ  رد  هک  ینید  ناونع  هب  ار  مالسا  نآرق ، زا  یتایآ 

258 ص :

321 ص : ج 9 ، نازیملا ، همجرت  - 1
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(1)  . میهاْربِإ ْمُکیبَأ  َهَِّلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  ْمُکابَتْجا َو  َوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  َو 

يراوشد امـش  يارب  نید  نیا  ردو  دـیزگرب  ار  امـش  وا  تسا  وا  يارب  ندرک  رازراک  راوازـس  هک  ناـنچ  دـینک  رازراـک  ادـخ  هار  رد  و 
.تسا میهاربا  ناتردپ  نیئآ  ، هداهنن

(2) مُْکیَلَع .  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  ْمُکَرِّهَُطِیل َو  ُدیُری  ْنِکل  ٍجَرَح َو  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهَّللا  ُدیُری  ام 

هب رکش  هک  دشاب  دزاس ، مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعنو  ، دنک ناتکاپ  دهاوخ  یم  نکیل  و  دیوش ، تقـشم  راچد  امـش  دهاوخ  یمن  ادخ 
.دیرآ ياج 

.تسا (3) هدمآ  یتخس  يراوشد و  یگنت و  يانعم  هب  رسی  لباقم  رد  رسع » »

شابم سیآ  نیه  تسا  رسع  اب  رسی 

شاعم ردنا  تامم  نیز  يراد  هار 

هب ار  نآ  هتسناد و  رسع  زا  رتشیب  ار  جرح  رد  یتخـس  تّدش  ناسانـش ، تغل  زا  یخرب  .تسا  یتخـس  قیـض و  يانعم  هب  زین  « جرح » هژاو
.دنا (4) هدرمش  کیدزن  قاطیال  ام  فیلکت 

259 ص :

هیآ 78 جح ، - 1
هیآ 6 هدئام ، - 2

ِرْسُْعلا َعَم  َّنِإَف   » هیآ زین  و  ( 7 قالط / « ) ًارُْسی ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس   » هیآ میرک ، نآرق  رد  ص 563 . ج 4 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - 3
.تسا ینعم  نیمه  هب  رظان  (، 5 حرش / « ) ارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  .ًارُْسی 

یَلَع َو ال   » هفیرش هیآ  .تسا  هدمآ  مه  هانگ  يانعم  هب  جرح  هملک  هتبلا  ص 289 . ج 2 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 233 و  ج 2 ، نامه ، - 4
جرح یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل  قح  تفگ  جرع  دمآ  نوچ  دنریگ  رب  راب  دشاب .  یم  ینعم  نیا  هب  ( 17 حتف / « ) ٌجَرَح ِجَرْعَْألا 
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جرح رسع و  ناونع  دشاب ، هتشاد  اسرف ) تقاط  ًاتبسن  و   ) يداعریغ یتخس  تقشم و  درف ، يارب  نآ  ماجنا  هک  یماکحا  هب  حالطـصا  رد 
.دوش (1) یم  دای  جرح » رسع و  یفن  هدعاق  » ناونع هب  بلطم  نیازا  هقفردو  ددرگ  یم  قالطا 

.تسا هدشن  لعج  دشاب ، هتشاد  هزادنا  زا  شیب  یتخس  تقشم و  هک  یمکح  ینعی   (2) .تسا هدش  یفن  مالسا  رد  جرح  رسع و 

رد یتخسو  هقیضم  امش  يارب  هک  هداد  رارق  يا  هنوگ  هب  ار  ینید  تاروتسدو  ماکحا  لاعتمدنوادخ  ، دیامرفبدهاوخ یم  هدشدای  تایآ 
هزور يراـمیب  اـی  ترفاـسم  لـیلد  هـب  دـیناوت  یمن  رگا.دـینک  مـمیت  دـیریگب ، وـضو  دـیناوت  یمن  رگا  ـالثم  .دـیاین  دـیدپ  اـهنآ  ماـجنا 

.دیهدب ار  نآ  هرافک  ءاضق ، زا  یناوتان  تروصردودینک  اضق  ادعب  ، دیریگب

 ( يریگ ناـسآو  ) رـسی دوجو  هب  ریبعت  رگید  یتاـیآرد  هدـنار و  نخـس  فلکم  تردـقو ) ) عسو اـب  فیلکت  يربارب  زا  تاـیآ  یخربرد 
 . تسا هدرک  دای  نآ  رد  تقشمو ) یتخسو  رسع (  مدع  نیدرد و 

 : هدومرف نارامیبو  نارفاسم  نتفرگ  هزور  هرابرد 

.َرْسُْعلا (3) ُمُِکب  ُدیُری  َرُْسْیلا َو ال  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُری 

260 ص :

ص 428. ج 4 ، لوصألا ، ملع  یف  ثوحب  ردص ،  رقابدمحم  دیس  - . 1
ص 489. ج 1 ، تاریرقتلا ، دوجأ  - 2

هیآ 185 هرقب ، - 3
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 . تسا هتساوخن  يراوشد  هتساوخ و  ار  تلوهس  یناسآ و  امش  يارب  ادخ 

(1)  . اهَعْسُو َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال 

.دنک یمن  فیلکت  وا ، ییاناوت  ردق  هب  رگم  ار  سک  چیه  ادخ 

(2) .ارُْسی ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس  اهاتآ  ام  َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال 

.دهد یم  رارق  یشیاشگ  یتخس  ره  زا  دعب  يدوزب  و.دنک  یمن  فیلکت  هداد  وا  هب  هک  یتردق  رادقم  هب  زج  ار  سک  چیه  ادخ 

 : تسا هدمآ  هیآ  يانعم  نییبترد  نازیملاریسفترد 

، تسا وا  تیفرظ  تردق و  دودح  رد  دـنز  یم  رـس  یمدآ  زا  هک  ییاهراک  هجیتن  رد  ،... تسا نکمت  ییاناوت و  يانعم  هب  عسو » هملک «
تقاط هب  تعـسو  ياـنعم  لامعتـسا ، نیا  هجیتن  رد  هتـشادن ، ار  شتیفرظ  دـنز  یمن  رـس  یمدآ  زا  هچنآ  و  داـیزایو ، تسا  مک  اـی  لاـح 

انعم نیا  میتفگ  هچنآ  زا  سپ...وا  تردق  تیفرظو  تقاط  ینعی  یمدآ ) عسو  : ) دنتفگ هدیمان ، عسو  ار  تقاط  رخآ  رد  و  هدـش ، قبطنم 
نآو ، هتخاس يراج  شناگدنب  نیب  رد  دـنوادخ  هک  یتنـس  اب  قباطم  تسا  یمالک  ُهَّللا "...  ُفِّلَُکی  ال  هلمج " هک  دـش  نشور  یبوخ  هب 

تعاطا زا  و  دشاب ، وا  مهف  روخ  رد  هک  هدرک  فیلکت  دوخ  ناگدـنب  زا  کی  ره  رب  ار  رادـقم  نآ  ، نامیا لحارمزا  هک  تسا  نیا  تنس 
رد هک  هدرک  فیلکت  ار  يرادقم  نآ 

261 ص :

هیآ 286 هرقب ، - 1
هیآ 7 قالط ، - 2
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.تسا (1) لوادتم  لومعم و  شور  تنس و  نیمه  زین  روعش  نابحاص  القع و  دزن  و  دشاب ، هدنب  ییاناوت  ورین و  روخ 

 : دنا هدومن  هراشا  وا  عسو  مدع  ای  عسورد  ناسنا  تلفغو  هجوت  شقن  هب  سپس 

نآ زا  ار  یـسک  مه  یلاعت  يادـخ  تسین و  ناسنا  عسو  رد  تسا ، لـفاغ  نآ  زا  ناـسنا  هک  يرگید  قح  ره  قح و  نید  و  قح ، بلطم 
نمـشد هیحاـن  زا  یلو  دـشاب  یمدآ  هجوت  دروم  رگا  رگید  قح  ره  قح و  نید  قح و  بلطم  هک  ناـنچ  مه  دـنک ، یمن  تساوـخ  زاـب 
هفیرـش هیآ  و.درادـن  یتساوخزاب  نآ  دروم  رد  یلاـعت  يادـخ  تسین و  یمدآ  عسو  رد  زین  نآ  دـشاب  هتـشادن  ار  نآ  ماـجنا  رب  تردـق 

دروم صیخـشترد  یلک  يا  هطباـض  نینچمه  دراد ، یم  رب  دـشاب  عسو  زا  جراـخ  هک  ییاـج  رد  ار  فیلکت  هک  روطناـمه  هرقب  هروـس 
هطباض نآ  و  یتسین ، روذـعم  هک  تسا  اجک  يروذـعم و  یهدـن  ماجنا  ار  فیلکت  رگا  هک  تسا  اجک  دـنامهف  یم  دـهد و  یم  تسد 

یتلاخد چیه  هفیظو  كرت  نیا  رد  شدوخ  دشابن و  یمدآ  دوخ  رایتخا  باستکا و  هب  دنتـسم  فیلکت  ندادن  ماجنا  هک  تسا  نیا  یلک 
.دشاب (2) هتشادن 

حیبق يراک  دوش ) یم  هتفگ  قاـطیالامب  فیلکت  نآ  هب  احالطـصاو  ، ) تسا ناوتاـن  نآ  ماـجنازا  هک  يراـک  هب  ناـسنا  ندرکرما  يرآ 
نکمم تسا ، فوصوم  تمکح  هب  هک  یسک  زا  یلمع  نینچ  رودصو  هدوب 

262 ص :

ص684 ج 2 ، نازیملا ، همجرت  - 1
81 ص : ج 5 ، نامه ، - 2
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.دشاب هتشاد  یپ  رد  زینار  هذخاومو  باقع  راک  نیا  كرت  رگا  اصوصخ   . تسین

میحر بر  زا  هصاخ  رتدب  مشخ  میمذو  تسا  حیبق  ارزجاعرما 

جیاتنو يدنب  عمج 

 . تسا هتخاس  زاتمم  نایدا  ریاس  زا  ار  وا  هک  تسا  یتایصوصخ  ياراد  مالسا  نید  - 1

هب .دنرادرگیدکی  هب  تبسن  زین  ییاه  توافت  لاح  نیعردو  هتشاد  یناشوپ  مه  یموهفم  رظنزا  رگیدکی  اب  هدش ، دای  ياه  یگژیو  – 2
(1) .دنراد یفالتخا  طاقنو  كارتشا  طاقن  رگید  ترابع 

نید رد  تیعماـج  کـیدوجو  ، اـنعم نیا  همزـال  هتبلا  ، تسا نید  ماـکحاو  اـه  هزومآ  لادـتعا  هبنج  هب  رظاـن  رتـشیب  نید  ندوب » فینح  »
مئاق هک  نیاو  دناسر  یم  ار  نآ  عورفو  لوصا  يراوتـسا  نآ ، ندوب   « میق » .تسا ( ترخآای ایند  هب  طقف  هجوت  ) يرگن یـشخب  زا  زیهرپو 
ندوب تباـث  نید ، ندوب   « قح » .تسا قداـص  نآرب  زین  ندوب  فینح  فـصو  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  زین  نیاو  تسا  هعماـج  حـلاصم  هب 

.تسا نیشیپ  تافصرگید  هجو  زین  نیا  هک  هدناسر  ار  لطاب  اب  یگتخیمآ  مدعو 

زا دننک  لمع  نآ  هب  دنناوتب  مدرم  هک  دوب  دـهاوخ  هدـنزاسو  دـمآراک  یتروص  رد  ینارون  ماکحا  اه و  هزومآ  فراعم و  نیا  همه  -3
 . تسا هدش  هضرعو  یحارط  دارفا ، تردقو  ییاناوتو  « عسو » ساسا رب  اهناسنا و  ترطف » » رب قبطنم  نید ، نیا  ور  نیا 

263 ص :

.دنک هعجارم  تغل  بتک  هب  دیاب  شخب  نیا  هب  یبای  تسد  يارب  مرتحم  هدنناوخ  - 1
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ییاه فیرحت  هب  هجوت  اب  نامز  رورم  هب  اما  ، دـنا هدوب  تایـصوصخ  نیا  هدـنریگرب  رد  ، ساـساو لـصا  رد  یهلا  ناـیدا  یلکروط  هب  -4
لیئارسا ینب  يریگ  هناهب  ای  تینابهر  عضو  دننام  دروم ( یب  ياه  تساوخرد  ایو  اهراک  ماجنا  ایو  تسا  هداد  يور  مالـساریغرد ) ) هک

 . دنا هدش  مورحم  اه  یگژیو  نیا  نتشادزا  ( ...واگ نتشک  رد 

ساسا رب  مالسا  اما  .دراد  دوجو  زین  مالسا  رد  هتشاد -  دوجو  نیشیپ  نایدا  رد  هک   - كرش اب  هزرابمودیحوت  لصا  - 5

هدشن هداد  رارق  ، ایند ذیاذل  كرت  زینو  ایند  كرتو  تینابهر  نآ  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هدـش  انب  يریگ  لهـس  يانبمربو  یهلا  ترطف 
ار نآ  ياه  ییابیزو  ایند  زا  يریگ  هرهبو  شالتو  راک  هنوگچ  هک  دنداتفا  یم  یتخسو  تمحز  هب  مدرم  دش  یم  نینچ  رگا  اریز.تسا 

!؟ .دنراذگب رانکو  دننک  كرت 

تاکز و جح ، هزور ، زامن.تسا ، هدومن  مارح  هدوب  دیلپ  ار  هچ  ره  لالح و  ناسنارب  تسا  هدوب  هزیکاپو  كاپ  ار  هچ  ره  دـنوادخ  - 6
ادـخ هاررد  داهجو  تایدو  دودـحو  ثرا  هب  طوبرم  تاررقم  مارح و  لالح و  تیاعر  زین  تسا و  هداد  رارق  بجاو  ار  فورعم  هب  رما 

.تسا هدوبنروظنم  تامرحم  كرتو  تابجاو  ماجنارد  حماست  نیاربانب  ، تسا هدادرارق  تابجاو  ءزج  مالسا  نید  رد  ار 

دزاسن مورحم  طباوض  بوچراچ  ردو  عورشم  ذئاذل  زا  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلهسو  هحمس  نید  زا  دوصقم  هک  دش  نشور  - 7
هرهب رانک  ردو 

264 ص :
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(1) .دشاب هتشاد  ار  مزال  هجوت   ( هزورو زامن  دننام   ) دوخ فیاظو  رگید  هب  اه ، تذل  نیا  زا  يدنم 

قاش فیلاکتودنک  یم  یهلا  بهاومو  عورشم  ياهتذل  زا  يدنم  هرهب  هب  هیصوت  هک  تسه (  هلهسو  هحمـس  تعیرـش  مالـسا  نید  - 8
 . تسین زیاج  لهاستو  حماست   ، نآ ماکحا  هب  لمع  وارجا  رد  اما  ( درادن دوجو  نآ  رد  اسرف  تقاطو 

هچ نآو  تسیچ ؟  تسا  هلهـسو  هحمـس  نید  مالـسا  هک  نیا  زا  دوصقم  دـیدرگ  نشور  ، هدـشدای تاـیاورو  تاـیآرد  تقداـب  هجیتن :
هدرک يار  هب  ریـسفت  ار  تایاور  شیوخ  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  هنادماع  ایو  هدوب  یهاگآان  ساسارب  ای  دنا  هدومن  تشادرب  نارگید 

.دشاب ناوخمه  نانآ  لایما  ابات 

265 ص :

دوش عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  .تسا  هدرک  هراشا  يرتشیب  قیداصمو  تاـیئزج  هب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  تاـیاور  هراـب  نیا  رد  - 1
راونألا ج 67 ص 117 راحب  هب :
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اه شسرپ 

؟ درادن دوجو  دشاب ، نیفلکم  يارب  جرحورسع  نآ  رد  هک  یفیلاکت  مالسا  رد  ارچ  دیئوگبو  هدومن  نایبار  جرحورسع  يانعم  - 1

؟ دوش یم  هدرمش  حیبقو  مومذم  يرما  درف ، تردقزا  جراخ  يزیچ  هب  فیلکت  ارچو  هچ  ینعی  قاطیالام "  فیلکت  - " 2

ار نآ   ( یـسایس يانعم  هب  حماستو (  لهاست  ناوت  یم  دـنک  یم  یفرعم  هلهـسو  هحمـس  تعیرـش  ار  مالـسا  نید  هک  یثیداحازا  ایآ  -3
؟ درک هدافتسا 

رتشیب هعلاطم  يارب 

امَک ًارْصِإ  اْنیَلَع  ْلِمْحَت  انَّبَر َو ال  انْأَطْخَأ  ْوَأ  انیسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال  ْتَبَسَتْکا  اَم  اْهیَلَع  ْتَبَـسَک َو  ام  اَهل  اهَعْـسُو  َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال 
ِمْوَْقلا یَلَع  انْرُْـصناَف  اـنالْوَم  َْتنَأ  اـنْمَحْرا  اـَنل َو  ْرِفْغا  اَّنَع َو  ُفـْعا  ِِهب َو  اـَنل  َهَقاـط  ـال  اـم  اـْنلِّمَُحت  ـال  اـنَّبَر َو  اـِنْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح 

(286 هرقب ،  ) .نیِرفاْکلا

.دیراذگب وگتفگ  هب  هدومن و  هعلاطم  یسررب و  هدش  حرطم  هیآ  نیارد  هک  يدراوم  فلا - 

تسا رتشیب  نآ  یفنم  ریثات   ، رکنمزا یهنو  فورعم  هبرما  مان  هب  تعیرش ، بوچراچ  زا  جراخ  ياه  يریگ  تخس  زا  يدراوم  ایآ  ب -
؟  نآ تبثم  ریثات  ای 

266 ص :

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


مهدجیه سرد 

ارادم ثیداحا 

هراشا

نایم هب  نخس  زین  هدش ، رومام  مدرماب  يارادم  هب  (ص ) ربمایپ هک  نیا  زا  نیشیپ ، ثیداحا  زا  دوخ  تسردان  تشادرب  رانک  رد  يا  هدع 
نآ ات  دوش  هداد  لمع  يدازآ  دیاب  یمالـسا  تموکح  ایو  مالـسا  نید  نافلاخم  هب  تبـسن  هک  دنریگب  هجیتن  دنا  هتـساوخ  ودنا  هدروآ 

.دننک غیلبت  زین  نآ  ياربو  باختنا  ار  ناشیاهرواب  دنراد  تسود  دوخ  هک  هنوگ 

 : دوش یم  یسرربو  نایب  ارادم  هراب  رد  ص )  ) ترضح نآ  زا  هاتوک  ثیدح  دنچ  خساپرد ،

َِهلاَسِّرلا ِغِیْلبَِتب  ُتِْرمُأ  اَمَک  ِساَّنلا  ِهاَراَدُِمب  ُتِْرمُأ  - 1

(1).

.ما هدش  رومام  زین  مدرم  اب  ندرک  ارادم  هب  ما ، هتشگ  رومام  یهلا  تلاسر  غیلبت  هب  هک  هنوگ  نامه  دومرف : ربمایپ 

267 ص :

ص48 لوسرلا ،  لآ  نع  لوقعلا  فحت  - 1
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(1)  . ِْشیَْعلا ُفِْصن  ْمِِهب  ُْقفِّرلا  ِناَمیِْإلا َو  ُفِْصن  ِساَّنلا  ُهاَراَدُم  - 2

.دهد یم  لیکشت  ار  یناگدنز  زا  یمین  نانآ  اب  ینابرهمو  ار  نامیا  زا  یمین  مدرم  اب  ندرک  ارادم 

(2) .ٍّقَح ِكْرَت  ِْریَغ  ِیف  ِساَّنلا  ُهاَراَدُم  ِهَّللِاب  ِناَمیِْإلا  َدَْعب  ِلْقَْعلا  ُْسأَر  - 3

.دوشن رجنم  یقح  كرت  هب  هک  ییاج  رد  تسا ، مدرم  اب  ندرک  ارادم  دنوادخ ، هب  نامیا  زا  سپ  لقع  ياه  هنیزگ  نیرترب 

(3)  . دنا هدرک  انعم  نارگید  اب  ندش  هجاوم  رد  تنیالمو  تفطالم  يانعم  هب  ار  « تارادم » هژاو ناسانش  تغل 

.نتشاد هنانابرهم  راتفرو  مرن  راتفگ  نتفگ ، نخس  نارگید  اب  یمرنو  ینابرهم  اب  ینعی  « تنیالمو تفطالم  »

نید هب  ینابرهمو  يزوسلد  رـسزاو  مرن  راتفگ  اب  ار  نانآ  ینعی  دـنک  ارادـم  مدرماب  هک  دوش  یم  هداد  تیرومامربمایپ  هب  رگا  نیارباـنب 
رومام مهو  تسا  تعیرشو  تلاسر  غیلبت  هب  رومام  مه  وارگید  یترابع  هب   . دنک توعد 

268 ص :

ص 42 نامه ، - 1
ص 48 نامه ، - 2

نم روصنم : وبَأ  لاق  .هَْتنَیال  هَتیقَّتا و  اذإ  ُهْتیَراد  ًهَأرادم و  ُهتْأَراَد  لاقی :  … هرَشاعُملا ُقلُخلا و  ِنْسُح  یف  هَأرادُملا  امَأ...عفدلا  ءردلا ؛  - 3
هارادـم هملک  هماداردو  هتفرگ  عفد  يانعم  هب  ار  ءرد  هژاو  زین  نیرحبلا  عمجمرد  برعلا ج 1 ص 71  ناسل  .هِّرَـشل  ُءاقّتالا  هانعمف  زمه ،

/13  ] َنُؤَرْدَـی .اهنع و  اوعفدا  يأ  [ 168 / 3  ] َتْوَْملا ُمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  اُؤَرْداَف  تسا : هتـسناد  ینابز  شوخو  يدروخرب  شوخ  ياـنعم  هب  ار 
سانلا و همءالم  يأ  سانلا " هارادـم  هللااب  نامیإلا  دـعب  لقعلا  سأر  ربخلا ": هلثم  و  سانلا " هارادـمب  ترمأ  ثیدـحلا ": .نوعفدـی  [ 22

نیرحبلا ج 1 ص 137 عمجم  .هتنیال  هتیقتا و  اهنودب :- زمهب و  هتأراد -" لاقی ": .اورفنی و  الئل  مهلامتحا  مهتبحص و  نسح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 299 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_268_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_268_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_268_3
http://www.ghaemiyeh.com


هدافتـساو .دـنک  زیهرپ  نشخراتفرودـنت  نابزو  تشرد  راتفگ  زاو  دـیوج  هرهب  ندرک  ارادـم  هویـشو  شورزا  ، نید غیلبت  يارباـت  تسا 
هدوزفا ناـنآ  تردـقو  ناناملـسم  دادـعترب  زوربزورو  هدـش  هناـمیرکو  هنـسح  قـالخا  نیا  بذـج  مدرم  اتدـش  ببـس  شور  نـیمهزا 

: دومرف (ص ) ربمایپ هب  اذل.ددرگ 

.کلْوَح (1) ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو 

.دندش یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  مدرم  يدوب ، یم  لد  تخس  وخدنت و  رگا 

دنک ییاج  ار  شیوخ  وا  لد  رد  دنک  ییارادم  وا  فلاخم  اب 

: دنا هتشون  هراب  نیارد  یلمآ  يداوج  همالع 

تمحر تـفأر و  رهظم  ترـضح  نآ  تـسا و  هدرک  یّلجت  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  راـتفر  رد  یهلا  هژیو  تـمحر 
هب مدرم  ور  نیا  زا  تشاد ، تفوطعزاراشرس  يراتفر  یهلا  لضف  هب  هکلب  لدگنس ، هن  دوب و  راکافج  هن  ببـس ، نادب  تسا و  دنوادخ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـب  هکلب  ، تسین حـماست  لـهاست و  ياـنعم  هـب  ارادـم  یمرن و  نیا.دـندرکن  اـهر  ار  يو  دنتـسب و  لد  وا 
.دوب هارمه  هنالدتعم  هنالداع و 

نامرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  زین  ناحبـس  دنوادخ  .دراد  هدننک  نییعت  مهـس  هعماج  حالـصا  رد  ربهر  تفأر  يور ، ره  هب 
( یبنلا قح   ) شیوخ قح  زا  ضامغا  اب  هک  دهد  یم 

269 ص :

159 هیآ ، نارمع لآ  - 1
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.دنک (1) تروشم  نانآ  اب  هاگ  نآ  ناربج ؛ ار  هللا ) قح   ) یهلا نامرف  زا  نانآ  دّرمت  دوخ  رافغتسا  اب  میمرت و  ار  نانمؤم  شزغل 

یخربزا نتشادرب  تسدو  شزاس  رب  ینبم  ناکرشم _  تساوخ  رباربرد  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  ترضح  نآ  یفطاع  دروخرب  نیاربانب 
! دیایب رانک  نانآ  اب  حالطصا  هبو  دنک  ارادم  دهاوخب  لوصا _ 

: تسا هدش  دای  نآ  زا  ریبعت  نیا  ابو  هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  نآرق 

نُونِهُْدیَف (2) ُنِهُْدت  َْول  اوُّدَو 

: دنا هتشون  هیآ  حیضوت  رد  ییابطابط  همالع 

ناهدا و و  نغور ، يانعم  هب  نهد " و " تسا ، نهد " هداـم " زا  لاـعفا  باـب  ردـصم  هک  تسا  ناـهدا " ردـصم " زا  نونهدـی " هملک " 

.تسا و نداد  ناشن  شوخ  يور  یمرن و  زا  هیانک  هک  تسا ، یلام " تسام  یـسراف " حالطـصا  هب  و  یلاـم ، نغور  ياـنعم  هب  هنهادـم 
ناشیا یهد ، ناشن  ناشیا  هب  شوخ  يور  نانآ  نید  هب  ندش  کیدزن  اب  وت  دنراد  تسود  نارگ  بیذکت  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

، يراذـگب هیام  تنید  زا  وت  یمک  دـنراد  تسود  هکنیا  هصالخ  و  دـنهد ، ناـشن  وت  هب  شوخ  يور  وت  نید  هب  ندـش  کـیدزن  اـب  مه 
، دیرادب اور  هحماسم  يرگید  نید  هراب  رد  کی  ره  و  دنراذگب ، هیام  ناشدوخ  نید  زا  نانآ  مه  یمک 

270 ص :

هحفص 134 دلج 16 -  مینست ، - 1
9 ملق ، - 2
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مه ناشیا  و  دیایب ، هاتوک  ناشیا  نایادخ  هب  ضرعت  زا  دـندوب  هدرک  داهنـشیپ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  رافک  هک  هدـش  لقن  هک  نانچ  مه 
(1) .دنوشن وا  راگدرورپ  ضرعتم  الباقتم 

: دوش یم  رومام  يرادیاپو  تماقتسا  هب  ص )  ) ربمایپ ناکرشم ، ياهدیدهت  ایو  تاداهنشیپ  هنوگ  نیا  ربارب  رد  اما 

(2) تِْرمُأ امَک  ْمِقَتْساَف 

ترابع ناسنا  تماقتسا  .تسا  لماک  مامت و  روطب  نآ  قح  يادا  رد  نآ و  ظفح  رد  ندوب  مدق  تباث  يانعم  هب  يرما  ره  رد  تماقتـسا 
هب تبسن  شتعاطتـسا  ورین و  نیرتمک  هک  يروطب  دروآ ، یم  يور  يو  هب  هک  یفیاظو  ربارب  رد  ناکرا  اوق و  مامت  اب  يرادیاپ  زا  تسا 

(3) .دنامن رثا  یب  لطاع و  هفیظو  نآ 

، تمحر ربمایپ  هتبلا  نانآاب ! يارادـم  هب  هن  دوش  یم  رومام  تماقتـسا  هب  ناکرـشم  عیمطت  ایو  اهدـیدهت  ربارب  رد  (ص ) ربمایپ نیارباـنب 
.داد یم  رارق  ششخبووفع  دروم  ار  دنا  هداد  رازآ  اروا  صخش  هک  يدارفا 

271 ص :

اَم ِیلاَمِـش  ِیف  ُرَمَْقلا  ِینیِمَی َو  ِیف  ُسْمَّشلا  ِتَعِـضُو  َْول  ِهَّللا  َو  دومرف : ناکرـشم  هب  خساپرد  ربمایپ  ج19،ص621 .  نازیملا ، همجرت  - 1
دوخ تلاسر  زا  دوش ، هتـشاذگ  مپچ  تسد  رد  هام  متـسار و  تسد  رد  دیـشروخ  رگا  .ُهَنوُد  َلَْـتقُأ  ْوَأ  ُهَذـِْفنُأ  یَّتَح  َلْوَْقلا  اَذَـه  ُتْکَرَت 

 . ج 9 ص 143 راونألا ، راحب  .موش  هتشک  نآ  هار  رد  هک  نیا  ای  هدومنرارقربو و  رـشتنم  هعماج  رد  ار  نآ  هکنیا  ات  مراد ، یمنرب  تسد 
 - ،ج 1،ص296 هیوبنلاهریسلا ،ج 2،ص5 32 -  يربط خیرات  دینک :  عوجر  عبانم  نیا  هب  رتشیب  عالطا  يارب 

هیآ 15 يروش ، زین : هیآ 112و  دوه ، - 2
ج11ص64  ، نازیملا همجرت  - 3
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اب ندـمآ  رانکو  شزاـس  ياـنعم  هب  ارادـم  نآ ، يارجا  رد  هنو  نید  غیلبت  رد  هن  هک  تسنادو  تخانـش  ار  ارادـم  دراوم  دـیاب  هجیتن  رد 
ابر تمرح  دـننام  ماکحا (  زا  یخرب  ندـش  يا  هلحرم  دـنچو  ماکحا  نایب  رد  جـیردت  تعیرـش ، غیلبت  ردرگا  اـما.تسا  هدوبن  نارگید 

ارادـم قیداـصم  زا  ناوـتب  ار  وـکین  لادـجو  هنـسح  هظعوـمو  هناـمیرک  راـتفرو  مرن  راـتفگ  هویــش  ذاـختا  زینو  ...و ) يراد  هدرب  عـفرو 
نآ هب  ثحب  نیا  زاغآ  رد  هک  اهامن –  رکفنـشور  ياهاعدا  هبدـناوت  یمن  زین  انعم  نیا  اما  .تسا  هتـشاد  دوجو  ییارادـم  نینچ  ، تفرگ
هاوخ  ) قح كرت  هب  رجنم  هک  تسا  ییاج  ات  مدرم  اب  يارادم  دیامرف  یم  هک  یثیدح  هب  هجوت  اب  اصوصخ.دنکب  یکمک  دـش – هراشا 

.دوشن سانلا )  قح  ایو  هللا  قح 

: دنا هداد  حیضوت  نینچ  هراب  نیا  رد  یلمآ  يداوج  همالع 

جیردت هلئـسم  زا  تسردان  يرادرب  هرهب  ددص  رد  یخرب  .دراد  قرف  ًالماک  ارجا  رد  جیردت  اب  نآ ، لوزن  مکح و  لصا  یجیردـت  نایب 
هکنآ زا  لفاغ  دنا ؛ مدرم  اب  ارادـم  قفر و  ماکحا و  يارجا  رد  جـیردت  و  حـماست » لهاست و  » ناهاوخ نانآ  دـنیآ : یمرب  مکح  نایب  رد 
هلآو هـیلع  هللا  یّلــص  ) ادــخ لوـسر  .دوـب و  هدــمآ  مـکح  هـکنآ  هـن  هدوـب ؛ هدــشن  لزاـن  ًاــعقاو  بارــش  مـکح  مالــسا ، ردــص  رد 

هزور و سمخ ، هّکم  رد  ینعی  تسا ؛ هدوبن  يراکـشزاس  لها  زگره  ترـضح  نآ  نوچ  هدرک ، یم  « هنهادـم » هللاذاعمای « ارادـم (» مّلـسو
ریما نامز  اب  دیاب  ار  یمالـسا ) يروهمج   ) رـضاح نارود  نیاربانب  تسا ، هتـشاد  يرگید  باسح  زامن  هچرگ  هدوبن ، بجاو  نآ  دـننام 

هسیاقم مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  نانمؤم ،
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داتسیا و هناعطاق  ترضح  نآ  دوب و  هدش  لزان  ماکحا  همه  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  نامز  نوچ  صادخ ، لوسر  رـصع  اب  هن  درک 
(1) .دوش ارجا  اهنآ  همه  دیاب  هک  دومرف 

اه هتکن 

 : دوش یم  هدافتسا  تاکن  نیا  دش ، رکذ  هچ  نآ  همه  زا 

نابز اب  مدرم  اب   ) انْـسُح (2) ِساَّنِلل  اُولُوق  .دهد َو  یم  لیکـشتار  نامیا  زا  یـشخبو  نید  زا  یئزج  وکین  راتفرو  راتفگو  قلخ  نسح  - 1
( .دییوگب نخس  شوخ 

.تسا يراتفر  شوخو  ینابز  شوخ  هعماج ، رد  راذگ  ریثات  طابترا  رصنع  نیرت  مهم  -2

ْوَأ اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  .تسا َو  بوخ  قالخا  یعامتجاو )  یگداوناـخ   ) طـباور یگدیـشاپ  مهزا  عناـم  نیرت  مهم  -3
.دییوگب خساپرد  ار  شدننامه  ای  نآ ، زا  رتوکین  يدورد  امش  دنیوگ ،  ( مالس و   ) دورد امش  هب  هک  هاگ  نآ  (3) و  اهوُّدُر

ًالْوَـق اوـُلوُقَْیل  َو.تـسا  یقطنمو  تـسردو  مرن  راـتفگو  هناـنابرهم  راـتفر  یهلاو ، ینید  ياهــشزرا  هـب  دارفا  بذـج  هویــش  نیرتـهب  - 4
( .دنیوگب هدیجنسو  تسرد  نخسدیاب   ) (4) ادیدَس
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ُهَنَسَْحلا يِوَتْسَت  ..دوریم َو ال  رامش  هب  راکهار  نیرتهب  هدیدنسپ ، راتفر  شوخ و  نابز  زا  هدافتـسا  اه ، ینمـشدو  اهترودک  عفر  يارب  -5
یکین نوچو   ) تسین ناسکی  يدـب  یبوخ و  میمَح (1) ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يذَّلا  اَذِإَـف  ُنَسْحَأ  َیِه  یتَّلاـِب  ْعَفْدا  ُهَئِّیَّسلا  َـال  َو 

وت تسا )  شزرا 

زا ناـنچ  شور )  نیااـب   ) تسه ینمـشد  وا  وت و  نیب  هک  یـسک  نآ  اـت  نک  عفد  دروخربو ) هویـش ( نیرتهب  اـب  ار  نارگید  ياـه  يدـب 
.تسا نابرهم  یتسود  ییوگ  هک  درادرب  تسد  ینمشد 

(2) هَئِّیَّسلا ِهَنَـسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی  َو   . مینک زیهرپ  لثم  هب  هلباقم  زاو  هداد  خساپ  شوخ  بوخ و  راتفرو  راتفگ  اب  دیاب  ار  نارگید  ياهیدـب  - 6
هویـش نیرتهب  اب  ار  نارگید  يدب   ) (3) هَئِّیَّسلا ُنَسْحَأ  َیِه  یتَّلاـِب  ْعَفْدا  ( .دـننک یم  ( رود و   ) عفد دوخ  یبوخ  یکین و  اـب  ار  مدرم  يدـب  )

( .نک عفد 

َلاَق .درادـن  یمهـس  درخو  لقع  زا  قالخاو ، بدا  زا  هرهب  یب  ناسناو   . تسوا بوخ  راتفگو  راتفر  لقاعو  دـنمدرخ  ناـسنا  هناـشن  - 7
نیرتدـنمدرخ دومرف : ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ   ) َساَّنلا (4) َناَـهَأ  ْنَم  ِساَّنلا  ُّلَذَأ  ًهاَراَدـُم َو  ْمُهُّدَـشَأ  ِساَّنلا  ُلَـقْعَأ  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر 

نوبزو راوخ  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتراوخو  دـشاب  هتـشاد  نانآ  اب  ار  ارادـم  نیرتراوتـساو )  ) نیرتشیب هک  تسا  نآ  مدرم 
( درامشب
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زا نآ  اب  ایو  درک  بذج  یهلا  ياهشزراو  نید  هب  ار  دارفا  ناوت  یم  نآ  اب  هک  تسا  يرازبا  نارگید  اب  ینابرهمو )  یمرنو  ارادم (  - 8
ِساَّنلا ِهاَراَدـُم  ِیف  اَْینُّدـلا  ِنیِّدـلا َو  هَماَلَـس  ع :)  ) یلع ماـما.درک  نیمـضت  ار  ناـنآ  تمالـسودش  عناـم  هاـنگ  هب  نداـتفاو  يا  هدـع  درط 

( .تسا مدرم  اب  يارادم  رد  اهدیدهتو ) اهتفآ  زا   ) ایندو نید  تمالس  دومرف : ع )  ) یلع ماما  )(1).

دوـش یم  شور  نـیا  اـب  زینو   . تـفرگ هرهب  نادــنمزاین  يارب  رگناوـتدارفا ، یخرب  يراـکوکینو  ریخ  زا  ناوـت  یم  هلیــسو  نـیا  اـب  - 9
.درک تیریدم  ار  نانآ  راتفر  يریگ و  شیپ  یضعب  ترارشزا 

لهاستو حماست  يانعم  هب  کی  چیه  اهنیا  اما   . دش هراشا  نآ  زا  يدراوم  هب  هک  تسا  رایسب  یقالخا  شوخو  ارادم  تاکربو  راثآ  - 10
یتشادرب نینچو  تسین  نید  نافلاخم  اب  شزاـسو  ینید  ياهـشزرا  زا  نتـشادرب  تسد  اـیو  ینید  تاروتـسد  يارجاو  غیلبتو  نییبت  رد 

 . تسا تعیرش  زا  رود  تقیقحزا و  يراع 

 : یلمآ يداوج  هللا  تیآ 

رد لهاست  ادخ و  مَکِح  دودح و  رد  حماست  ینید و  نیناوق  ربارب  رد  ندوب  توافت  یب  یهلا ، ماکحا  نتفرگ  هدیدان  يدروم ، چـیه  رد 
نآ فـالخ  رب  یلقن ، مکح  یلقع و  ياوـتف  ینعی  تسا ؛ لـقن  لـقع و  یفاـنم  هـکلب  دوـب ، دـهاوخن  عورـشم  تعیرـش ، یهاوـن  رماوا و 

(2) .تسا
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نآ هب  هعماج  دارفاو  ناتـسودو  هداوناخءاضعا  هیـصوت  ، دوش یم  بوسحم  اه  شزرازا  مرگراـتفگو  مرن  راتفروارادـم  هک  اـجنآزا  -11
.دور یم  رامش  هب  فورعم "  هب  رما  "

یهن نآزادارفا "  نتـشادزاب  ، دشاب یم  رکنم  قیداصم  زا  نارگید  اب  باوصانو  تشردراتفگو  راتفرو  یقالخا  دـب  نوچ  ، لباقمرد -12
هدـننز راـتفگو  راـتفر  زاو  هیـصوت  یقـالخا  شوخو  ارادـم  هب  ار  رگیدـمه  میتسه  فظوم  اـم  نیارب  انب.دـیآ  یم  باـسح  هب  رکنمزا "

رانک ار  نید  ماـکحا  يارجا  رد  زینو  ینید  ياهـشزرا  جـیورترد  لـهاستو  حـماست  میراد ، هفیظو  هک  هنوگ  ناـمه   . میرادزاـب ، تشزو
 . مینک یهنار  رگیدکی  نآزاو  هتشاذگ 

هحمسو هلهس  نیدورکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما 

هنوگ نامه  ، تسا ناملسم  هک  یسک  نیارب  انب.تسارکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هحمسو » هلهس  نید  » نیمه یلمع  عورف  زا  یکی  - 1
یم فـینح  نید  ماـکحا  زا  ار  نآودراد  ناـمیازین  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هب  تسا ، دـقتعم  نید  نیا  ياـه  هزوـمآ  ریاـس  هب  هک 

.دناد

ياتـسار رد  تاررقمو ، ماکحاو  فراعم  نیا  همه  اریز.تسا  هحمـسو  هلهـس  نید  تاروتـسدو  تاررقم  هب  رما  فورعم ، هب  رما  رد  - 2
.دنوش یم  هدرمش  یهلاو  یناسنا  ياهشزرا  زا  اهنآ  همهو  دراد  رارق  رشب  تداعسو  ریخ 

تـسین هحمـسو  هلهـس  نید  رد  هچنآ  هب  یـسک  رگا  ور  نیازا  .تسا  نید  نیا  فلاـخم  هـک  تـسا  يزیچ  ره  زا  یهن  ، رکنمزا یهن  - 3
یقلت هدوهیبار  ترخآ  يارب  شالت  هک  نیا  ایودنادب  دب  تسا ، ییارگایند  هک  نیا  ناونع  هب  ارایند ، رد  شالتو  راک  الثم  ) دـنک توعد 

.دوش یهن  رکنم  کی  ناونع  هب  نآزا  دیاب  دنک ) 
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غیلبت رد  لـهاستو  حـماست  اـب  لـیلد  نیمه  هبودراد  ار  هحمـس  هلهـس و  نید  نـیمهزا  تظاـفحو  يرادـساپ  شقن  ، فورعم هـب  رما  - 4
یم رجنم  نید  نتفر  نیب  زا  تیاهنردو  فیعضت  هب  لهاستو  حماست  نیا  اریز.درامش  یم  رکنم  ار  نآودنک  یم  تفلاخم  نید  يارجاو 
یب ءارآو  تافارخ  ابو  هدش  یهت  بانو  لیـصا  ياوتحم  زا  هک  دوب  دهاوخ  نیدزا  يا  هتـسوپ  دـنامب  یقاب  نید  مان  هب  يزیچ  رگاودوش 

نردم ياسیلک  نید  هک  يا  هنوگ  هب  .دنا  هدـش  راچد  نآ  هب  زورما  ياهاسیلک  هک  تسا  یتشونرـس  نامه  نیاو  .تسا  هتخیمآ  رد  هیاپ 
، دـنک ءافیا  اهـشزرا  يوس  هب  ار  مدرم  تیادـهو  هناـیارگ  حالـصا  شقن  هک  نآ  ياـج  هبو  تسا  عمج  لـباق  تارکنمو  اـشحف  همه  اـب 

.دوش یم  زین  ..و ) يزاب  سنج  مه  دننام   ) یعینش تارکنم  هیجوت  يارب  يرازبا 

ینید ياه  تیلقا 

هراشا

یم یگدنز  هنوگچ  دنراد ، یمالسا  ماظن  هک  يا  هعماجرد  ینید ) ياه  تیلقا  و   ) ناناملـسمریغ هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  یهاگ 
لهاست يانعم  هب  نانآ  ابزیمآ  تملاسم  هطبار  ایآ  ؟ دنـشاب هتـشاد  دـیاب  نانآ  اب  يدروخرب  هچ  یمالـسا  تلودو  ناملـسم  مدرمو  دـننک 

؟  تسین حماستو 

تینما زاورادروخرب  يدنورهش  قوقحزا  دننک ، یم  یگدنز  یمالسا  تموکح  هانپ  ردو  یمالسا  هعماجرد  هک  یناناملـسمریغ  خساپ :
تکراشمزاودنـشاب هتـشاد  یناگرزابو  يراجت  طـباور  دـنناوت  یم  ناـنآاب  ناملـسم  مدرم.دنتـسه  دـنم  هرهب  وربآو ) لاـمو  ناـجرد  ) 

ماظن راتفر  .درادـنار  اهنآ  هب  ضرعت  قح  یـسکو  دـندازآ  شیوخ  یبهذـم  مسارمو  کسانم  ماجنا  ردزین  نانآ.دـنیوجدوس  رگیدـکی 
ياه هزومآ  بوچراچرد  دیاب  زین  نانآ  اب  مدرمو 
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.تسین زین  نانآ  هب  تبسن  حماستو  لهاست  يانعم  هب  نیا  اما  .دشاب  بوخ  قالخاو  ارادمو  تبحمو  رهم  رب  ینتبم  مالسا ،

هب زینوا  اـب  دوـش ، نارگید  سوماـنو  لاـمو  ناـج  ضرعتم  اـیو  دنکـشب  ار  نیناوـق  میرح  ناملـسم ، ریغ  دارفا  زا  يدرف  رگا  ور  نـیا  زا 
.دش دهاوخ  دروخرب  یمالسا  تموکح  تاررقمو  یعرش  نیناوق  ياضتقم 

 : دنراد ابیزو  اسر  ینایب  هنیمز  نیا  رد  یلمآ  يداوج  همالع 

تملاسم یگدنز  هب  صاخ  طیارـش  اب  ار  ناناملـسم  مالـسا ، .دراد  قرف  لهاست  حماست و  اب  ناناملـسم ) ریغ  اب  ) زیمآ تملاسم  یگدنز 
رافک هب  تبـسن  تسا : هدومرفن  هدرکن و  توعد  لهاست  حماست و  هب  ار  اه  نآ  زگره  اما  تسا ، هدناوخارف  ناکرـشم  نارفاک و  اب  ِزیمآ 

نیبّذکملا عطت  الف  : ) تسا لطاب  ناوریپ  لطاب و  اب  شزاس  مدع  رب  نآرق  ساسا  هکلب  دیوش ؛ دراو  لهاست  حـماست و  ِرَدزا  نیکرـشم  و 
اه نآ  ات  یهد  ناشن  شمرن  ینید ، لئاسم  رد  دـنراد  تسود  اه  نآ  .نکم  تعاطا  ناگدـننک  بیذـکت  زا  نونهدـیف ) نهدـت  ول  اوّدو 

یفاطعنا نیرت  مک  زگره  هک  هداد  رادشه  مالـسا  ربمایپ  هب  نآرق  رگید ، نایب  هب  .قح  زا  فارحنا  اب  هارمه  یـشمرن  دنهد ؛ ناشن  شمرن 
.دنکن هنهادم  لطاب  لها  اب  دهدن و  ناشن  دوخ  زا  ناکرشم  یفارحنا  ياهداهنشیپ  ربارب  رد 

، هطبار نآ  رد  دننک و  هلماعم  نآ  رس  رب  دنتسین  رضاح  هاگ  چیه  هک  دنراد  یسدقم  فادها  دنم ، فده  رادم و  قح  ياه  ناسنا 
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(1) .دنهد زایتما  لباقم  فرط  هب  اوران  ياهزایتما  نتفرگ  اب  دنیامن و  شزاس  هنهادم و 

: دنا هدومرفزین  ییابطابط  همالع 

نآ هدـش و  لزان  یتایآ   ، دـنک هنهادـم  شزاس و  نمـشد  اب  دنتـساوخ  یم  بانج  نآ  زا  (ص) ربماـیپ باحـصا  هک  يددـعتم  دراوم  رد 
: دیامرف یم  هک  تسا  ریز  تایآ  هلمج  نآ  زا  دومرف ، یهن  دشاب  كدنا  دنچ  ره  نید  رما  رد  لطاب  اب  هلهاسم  زا  ار  بانج 

ْمُُکنیِد ْمَُکل  ُُدبْعَأ ، ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  ْمُّتْدَبَع َو ال  ام  ٌِدباع  انَأ  ُُدبْعَأ َو ال  ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َنوُدـُبْعَت َو ال  ام  ُدـُبْعَأ  َنوُِرفاْکلا ال  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  " 
(2) ِنیِد " َِیل  َو 

نالطب تسیچ و  هحمـسو  هلهـس  نید  زا  روظنم  هک  دـیدرگ  نشور  دـش ، نایب  لصف  نیا  لوا  زا  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  یمارگ ، هدـنناوخ 
.دیدرگراکشآزین ینید  لهاستو  حماست  ياعدا 

.دریذپ یم  نایاپ  اج  نیمه  رد  لصف  نیا  ثحابم 
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ص 200  ، یلمآ يداوج  یسانش ، نید  ص 305 -   ، یلمآ يداوج  تسیز ، طیحم  مالسا و  - . 1
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اه شسرپ 

؟ تسا انعم  هچ  هب  تارادم  - 1

؟ دراد تافانم  نانآرکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  اب  مدرم  اب  ندرکارادمایآ   - 2

.دینک نایبار  نآزاروظنمو  هدومنانعمار   " نُونِهُْدیَف ُنِهُْدت  َْول  اوُّدَو   " هکرابم هیآ  - 3

مدرم هب  هک  یـسکو  نیرت  لقاع  دـنک  یم  ارادـم  مدرم  اـب  هک  ار  یـسک  ربماـیپ  ارچ  هک  دـینک  ناـیبو  هدومن  همجرت  ار  تیاور  نیا  - 4
( َساَّنلا َناَهَأ  ْنَم  ِساَّنلا  ُّلَذَأ  ًهاَراَدُم َو  ْمُهُّدَشَأ  ِساَّنلا  ُلَقْعَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاق  تسا (؟ هتسناددرف  نیرت  تسپ  ار  دراد  یم  اور  تناها 

نید نیا  زا  يرادساپ  شقن  فورعم  هبرما  هنوگچدییوگبو  هدرک  نایبار  هحمـسو  هلهـس  نیدو  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  هطبار  - 5
؟ دنک یم  ءافیا  ار  تایصوصخ  نیا  اب 

رتشیب هعلاطم  يارب 

34 تلصف.میمَح ، ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفْدا  ُهَئِّیَّسلا  ُهَنَسَْحلا َو َال  يِوَتْسَت  َو ال 

بذج ببس  هک  درک  راتفر  دیاب  يا  هنوگ  هب  ارچ  دینک ؟ وگتفگ  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  نابطاخم  اب  دروخرب  شور  صوصخ  رد 
؟ دوشب بطاخم 
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یصوصخ میرح  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  متشه :  لصف 

هراشا
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مهدزون سرد 

یصوصخ میرحو  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما 

هراشا

میرح اـبرکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  هـطبار  یگنوـگچ  تـسا ، هتخاـس  لوغـشم  دوـخ  هـب  ار  یخرب  نـهذ  هـک  یتاـعوضوم  زا  یکی 
هضیرف نتخاس  شودخمو  ههبش  داجیا  هزیگنا  اب  زین  یضعبو  دنسرپ  یم  طابترا  نیا  زا  لاوس  کی  ناونع  هب  يا  هدع  .تسا  یصوصخ 

يارب تسا  يرورـض  نیاربانب  .دـننک  یم  یفن  ار  نآ  تهج  نیا  زاو  هتـسناد  دارفا  یـصوصخ  میرحرد  تلاخد  ار  نآ  فورعم ، هب  رما 
جیاـتن هبو  هدوـمن  هئارا  ار  تقیقح  هدودز و  نآ  زا  ار  ماـهباو  هدوـشگار  هنیمز  نـیارد  وـگو  تـفگ  باـب  هلاـسم ، نـیا  ندـش  نـشور 

.میبای تسد  نآ  ناشخرد 

ییوج بیع  زاو  هدرمـش  مرتـحم  ار  یـصوصخ  میرح  مالـسا  مییوگ : یم  نینچ  مینک  حرطم  رت  نشورو  رتـهب  ار  لاوس  میهاوـخب  رگا 
ياـمنو لکـش  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  قیداـصم  زا  یخرب  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  عنم  تدـش  هب  نارگید  روـما  رد  سـسجتو 

میرح نیا  رد  تلاـخد  ناـنآ ، یهنو  رماودـندازآ  دوـخ  یـصوصخ  میرح  رد  مدرم  نیا ، زا  هتـشذگ  .دراد  ار  ییوـج  بیعو  سـسجت 
.دور یم  رامش  هب  نآ  نتخاس  دودحمو 
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زینو یـصوصخ  میرح  هدودحم  هاگ  نآ  هتـشگ ، نایب  نآ  فیرعت  سپـسو  میرح  موهفمو  انعم  تسخن  دـیاب  هلاسم ، نیا  هب  خـساپ  رد 
.ددرگ نایعو  راکشآرگیدکی  اب  ود  نیا  طابتراورکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  هدودحم 

یصوصخ میرح  فیرعت 

هب هدـش و  هتفرگ  مُرُح  مْرُح و  هشیر  زا   " میرح  " هژاو تـسا ، یـصوصخ »  » و مـیرح »  » هژاو ود  زا  بـکرم  یـصوصخ » مـیرح   » هـملک
ياراد اه  هناخ  (1) .تسین اور  نآ  کته  هک  هدش  هتفگ  يزیچ  هب  تَمرُح  دوش و  یم  قالطا  مارح  عونمم ، هب  تسا و  هدمآ  عنم  يانعم 

یم ییایرد ) ییاوه و  ینیمز ،  ) میرح ياراد  مه  اهروشک  زین  .دنتـسه و  میرح  ياراد  اهرهـشو  اهاتـسور  هک  هنوگ  نامه  دـنا ، میرح 
.دوش یم  هتخانش  عونمم  نآ  هب  ضرعت  و  دنشاب ،

تسا نتشاد  نآ  هب  قلعت  ای  ندوب  ءیش  ای  درف  کی  صوصخم  يانعم  هب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  َّصَخ "  هملک "  زا   " یصوصخ  " هژاو
ای

285 ص :

یهلا ریخستب  اّما  هنم  عونمملا  مارحلا  : » تسا هداد  حیضوت  هژاو  نیا  لیذ  زین  بغار.ریبکلا  حرشلا  بیرغ  یف  رینملا  حابصم  یعفار ، - 1
کی ره  يارب  سپـس  هرما ،» مستری  نم  ههج  نم  وا  عرـشلا  ههج  نم  وا  لـقعلا  هـهج  نـِم  عـنمب  اـّما  يرهق و  عـنمب  اـّما  ّيرـشب و  اـّما  و 

ناـسل نینچ : مه  .روکذـم  تغل  لـیذ  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفـصا ، بغار  .تـسا  هدرک  هـئارا  نآرق  تاـیآ  زا  يدـهاوش 
.هژاو نیا  لیذ  نیرحبلا ، عمجم  هیاهنلا و  برعلا ،
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.دراد رارق  انعم  نیا  لباقمرد  هک  یمومع  مومع و  هژاو  ربارب  رد  تسا ،  (1) ندش نآ  هژیو  ندرکادیپ و  ءیش  هب  صاصتخا 

.دوش یم  هدهاشم  رگیدکی  زا  يدایز  هلصاف  اب  شحاف و  تافالتخا  یصوصخ " میرح   " زا یبرغ  نادنمشناد  فیراعترد 

موهفم کـی  ار  یـصوصخ  میرح  هک  نیا  لـیلد  هب  دـنا  هتـسناد  نکمم  ریغ  ار  یـصوصخ  میرح  فـیرعت  یبرغ  نادنمـشناد  زا  یخرب 
يارب هدـش  ماجنا  ياه  شـالت  زین  یخرب  تسا و  راوشد  نآ  تاـماهبا  لـیلد  هب  نآ  فیرعت  دـنا  هتفگ  یـضعب  .دـنا  هدرمـش  ناـماسبان 

.دنا هتسناد  قفومان  ار  یصوصخ  میرح  فیرعت 

(2) ولوس یج  لیناد 

: دسیون یم  یصوصخ "  میرح  كرد   " ناونع اب  دوخ  باتک  رد 

کی یصوصخ  میرح  رضاح ، لاح  رد  .دنک  نایب  ار  نآ  يانعم  دناوت  یمن  سک  چیه  .تسا  ناماسبان  موهفم  کی  یـصوصخ  میرح  »
زا ییاهر  یـصخش ، تاعالطا  رب  لرتنک  دوخ ، هناخ  رد  تولخ  دوخ ، مسج  رب  لرتنک  هشیدنا ، يدازآ  لماش  هک  تسا  ریگارف  موهفم 

.تسا راسفتسا  قیقحت و  ربارب  رد  تظافح  دوخ و  يوربآ  ظفح  یگدنب ،

نازادرپ هیرظن  هفسالف ،

286 ص :

يذـلا هّصاـخلا  و  هریغ ...  نود  هـب  هدْوَا  هـصتخا : هیـصوصخ و  ًاـصوصخ ، هّـصخی ، ءیــشلاب ، هّـصخ  برعلا : ناـسل  روـظنم ، نـبا  - 1
دّرفت صـصختلا : هیـصوصخلا و  صاـصتخالا و  صیـصختلا و  نآرقلا : بیرغ  یف  تادرفملا  یناهفـصا ، بغار  .کـسفنل  هَتـصصتخا 

.میمعّتلا ممعتلا و  مومعلا و  فالخ  کلذ  هلمجلا و  هیف  هکراشی  امب ال  ءیشلا  ضعب 
.نتگنشاو جروج  هاگشناد  قوقح  هسردم  رد  قوقح  داتسا  : Daniel J. Solove - 2
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(1) «. دنا هدرک  فسأت  راهظا  یصوصخ  میرح  زا  شخب  تیاضر  تشادرب  کی  هب  ندیسررد  يراوشدزا  ناناد  قوقحو  یقوقح 

هدیمان  (5)« ندوب اهنت  قح   » ار یصوصخ  میرح  ،(4) یلوک ساموت  یضاق  زا  تیعبت  هب   (3) سیدنارب يد  سیئول  (2) و  نراو لئوماس 
.دنا

میرح سِنیا ، یلوج  .تسا  یـصخش  لـئاسم  رد  يراـتخمدوخ  یعوـن  لـماش  یـصوصخ  میرح  هک  دـنراد  رارـصا  زین  رگید  يا  هدـع 
: دنک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  یصوصخ 

(6) «. یصخش تامیمصت  ورملق  رب  نتشاد  لرتنک  تلاح  »

مالسا رد  یصوصخ  میرح 

هراشا یحالطصا  نینچ  نییبت  فیرعت و  ناونع  هب  یـصوصخ " میرح   " هب يریـسفت ، ایو  یهقف  ای  یثیدح  ياه  باتکزا  کی  چیه  رد 
 . تسا هدشن  يا 
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Daniel J. Solove “Understanding Privacy”, Harvard College Publications, p. 1-12 - 1
.نوتسوب يرتسگداد  لیکو  دراوراه و  قوقح  هسردم  لیصحتلا  غراف  (: Samuel Warren (1910-1852 - . 2

ياه 1916-1939. لاس  رد  هدحتم  تالایا  یلاع  هاگداد  رایداد  (: Louis D. Brandeis (1941-1856 - 3
ياه 1864-1885. لاس  رد  ناگیشیم  هاگداد  یلاع  یضاق  (: Thomas Cooley (1898-1824 - . 4

Samuel Warren and Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy, Harward Law Review - . 5
4 (1890), 193-220. Thomas M. Cooley, A Treatise on the Law of Torts (Chicago, Callagan,

(1880
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هک تسا  هدش  هتخادرپ  دوش ، یم  هدرمش  یصوصخ  میرح  هب  طوبرم   " قوقح  " هک هچ  نآ  هب  یناوارف  تایاور  ددعتم و  تایآ  رد  اّما 
.داد هئارا  یصوصخ  میرح  زا  یفیصوت  ناوت  یم  اهنآ  عومجم  زا 

میسقت يوبن ، فورعم  تیاور  ساسا  رب  .تسا  دوخ »  » و صخش »  » هراب نیا  رد  یلصا  روحم  دیآ  یمرب  ّتنس  نآرق و  زا  هک  هنوگ  نآ 
: تسا هدمآ  نینچ  تیاور  نیا  رد  .تسا  هتفریذپ  تروص  یعماج  يدنب 

(1) «. هضرِع همَد و  ُهلام و  هُّلُک  ٌمارح  ملسملا  »

«. شیوربآ تیثیح و  شنوخ و  شلام ، دراد ؛ تمرح  تهج  ره  زا  ناملسم  »

.دور یم  رامش  هب  درف  یصوصخ  میرح  ياه  هفلوم  نیرت  مهم  زا  ناملسم  يوربآو  ناجو  مسج  تورثو ، لام  ینعی 

مدرم قوقح  تیمها 

 : دنا هدومرف  مدرم  قوقح  تیمها  رد  (ع ) نانمومریما

.هّللا قوقحب  مایقلا  یلإ  ایّدؤم  کلذ  ناک  هّللا  دابع  قوقحب  ماق  نمف  هقوقحل  همّدقم  هدابع  قوقح  هناحبس  هّللا  لعج 

مامتها مدرم  قوقح  ءادا  هب  تبسن  یسکرگا  نیاربانب  هداد ، رارق  شدوخ  قوقح  ءادا  همدقم  ار  شناگدنب  قوقح  ناحبسدنوادخ 

288 ص :

هضرع هّلک  مارح  نمؤملا  : » هدش رکذ  نمؤملا  ملـسملا ، ياج  هب  یثیدح  عبانم  یخرب  رد  ص 307 -  عستلا ، لئاسرلا  یلح ، ققحم  - 1
ص 136. ج 9 ، لیاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  همد .» هلام و  و 
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(1) .دومن دهاوخ  قفوم  مه  يدنوادخ  قوقح  ءادا  هباروا  شراک  نیا  دیامن ،

دیکأـت ساـنلا  قح  مدـقت  تیمها و  رب  .هللا و  قوقح  ساـنلا و  قوقح  تسا : هدـش  میـسقت  هتـسد  ود  هب  قوقح  ینارون ، مـالک  نیا  رد 
هک نآ  نمـض  .دنا  هتـسناد  هللا  قح  يادا  همدقم  ار  نآ  هب  لمع  هدومن و  قیوشت  سانلا  قح  تیاعر  هب  ار  مدرم  انمـض  .تسا  هدیدرگ 

.دریگ یمربرد  ار  مدرم  قوقح  عاونا  همه  نایب  نیا 

نارگید قوقح  تیاعرراثآ 

: دنا هتفگو  هدرک  نایبزین  ار  تسا -  مدرم  قوقح  تیاعرراثآ  زا  یکی  هک  یعامتجا –  دامتعاو  تفلا  ققحت  هار  (ع ) یلع ماما 

.قفّرلا ّلک  قوقحلا و  ءافیتسا  هّللا  ماکحا  یلع  هّللا  دابع  لمع  یف 

ددرگ یم  نانآ  تقافر  ینابرهم و  ببـس  نیا  دوش و  یم  هتفرگ  لماک  تروص  هب  مدرم  قوقح  ادخ ، ماکحا  هب  ادخ  ناگدـنب  لمع  اب 
(. دیآ یمن  دیدپ  نارگید  قوقح  عییضت  زا  یشان  ياه  ینمشد  اه و  هنیک  (2)(و 

هبوت شریذپ  طرش 

اتدنا هتسناد  ، دراد هدهعرب  مدرم  زا  صخش  هک  یقوقح  يادا  ار  نآ  طیارش  زا  یکی  دنراد ، رافغتـسا  موهفمزا  هک  یلیلحت  رد  (ع ) ماما
.دنک تاقالم  تسا ) كاپ  و   ) درادن هدهعرب  یسانلا  قح  هک  یلاحرداردنوادخ 

289 ص :

هبطخ 64 هغالبلا ، جهن  - 1
ص341 مکحلاررغ ، يدمآ ، - 2
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َْکیَلَع َْسَیل  َسَْلمَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  یَْقلَت  یَّتَح  ْمُهَقوُقُح -  َنِیقُولْخَْملا  َیلِإ  َيِّدَُؤت  ْنَأ  ُِثلاَّثلا  َو  ًاَدبَأ -  ِْهَیلِإ  ِدْوَْعلا  ِكْرَت  یَلَع  ُمْزَْعلا  ِیناَّثلا 
(1) .ٌهَِعبَت

.دریگ یمرب  رد  ار  مدرم  قوقح  ماسقا  همهودشاب  یم  ماعزین  هدوب و  عوضوم  تیمها  هناشن  مه  بلطم  نیا 

یصوصخ میرح  فیرعت 

هراشا

میرحزا يرادـساپو  مارتـحا  هب  تبـسنار  تیـساسحو  ماـمتها  نیرتـشیب  زیزع  مالـسا  هک  میباـی  یمرد  ینید  نوتمو  عباـنم  هب  عوجر  اـب 
هتفای صاصتخا  دارفا ، یـصوصخ  میرح  یقوقح  ثحابم  هب  یهقف  دنمـشزراو  ینغ  عبانمو  نوتم  بلاـغ  .تسا  هداد  ناـشن  صاخـشا ،
تسا دیدجو  دیدپون  یحالطصا  یـصوصخ » میرح   » حالطـصا نوچ  دوجو  نیااب  اما.دنا  هتخادرپ  نآ  ماکحا  نیرت  یئزج  هب  تسا و 

رد هتـشذگ  ياهلاسرد  سپـسو  دـش ) هدـهاشم  یبرغ  نادنمـشناد  فیراعتردو  ) تفایزوربوروهظ برغرد  ءادـتبا  هتـشذگ  نرقزا  هک 
.دوش یمن  هدید  حالطصا  نیازا  یفیرعت   ، یندم نیناوق  یتحو  ینیدو  یهقف  نوتمرد  تشگ ، جیار  امروشک 

: میهد یم  رارق  تقد  درومار  نآ  هک  میتفای  تسد  فیرعتود  هبدوجو  نیااب 

یصوصخ ياضف  رد  قلطم  لرتنک  نتشاد  .1

هراشا

ياـضف ناوـنع  هب  ناوـت  یم  ار  یـصوصخ  مـیرح  رب  صخـش  قـح  دـنا : هـتفگ  یـصوصخ  مـیرحرب  یـصخش  قـح  حیـضوترد  یخرب 
يدرف یصوصخ 

290 ص :

راصق 392 هغالبلا ، جهن  - 1
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رـسیم ثـحب  دروـم  درف  هزاـجا  اـب  طـقف  نآ  هـب  نارگید  یـسرتسد  هدوـب و  قـلطم  لرتـنک  ياراد  درف  نآ ، لـخاد  رد  هـک  درک  كرد 
(1) .دشاب

یسررب دقن و 

ياضف هک  دشاب  نیا  یصوصخ » ياضف   » ناونع هب  یـصوصخ  میرح  رب  صخـش  قح  رد  هدش  دای  فیرعت  زا  هدنـسیون  دارم  رگا  .کی 
هب ناسنا  يارب  نوناق ، ای  نید  يوس  زا  هک  تسا  يرابتعا  روما  زا  قح  اریز  تسا  موهفماـن  اـنعم  نیا  دـشاب ، قح  ياـنعم  هب  یـصوصخ 

يوغل حیضوت  تروص  نیارد  دشاب  یـصوصخ  میرح  حیـضوت  یـصوصخ » ياضف   » زا يو  دارم  رگا  .تسا و  هدش  هتخانـش  تیمـسر 
.دور یمن  رامش  هب  فیرعت  نیا  تسا و  هدرک  انعم  اضف  هب  ار  میرح  اریز  دوب  دهاوخ 

اهنت درف  درفزا ، يو  دارم  هک  دهد  یم  ناشن  یصوصخ ، ياضف  رد  درف  قلطم  لرتنک  ریبعت  اب  یصوصخ  میرح  زا  هدنـسیون  روصت  .ود 
هداوناخ رد  هک  هتخاسن  نشور  هک  نآ  نمـض  .دوش  یم  بوسحم  دارفا  یـصوصخ  میرح  زا  زین  هداوناخ  هک  یلاح  رد  .تسا  درجم  و 

؟ همه ای  دنزرف  نز و  ای  تسا  درم  زا  قح  نیا  و  دوش ؟ یم  ارجا  هنوگچ  قلطم  لرتنک 

، دهدب دورو  هزاجا  درف  رگا  یتح  يدراوم  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هتـسناد  زاجم  درف  هزاجا  اب  طقف  ار  یـصوصخ  ياضف  هب  دورو  .هس 
.دهد یمن  ار  دورو  هزاجا  نید 

.تسین اشگهار  درف  هزاجا  اج  همه  نیا  ربانب 

291 ص :

نابآ 1387 هبنش 7  هس  .، www.Human Rights.com هاگیاپ تسیچ ،؟ یصوصخ  میرح  هلاقم  يزونز ، کباب  - 1
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یصخش یگدنز  ورملقرد  تینما  . 2

هراشا

دـنب 1 رد  دـش  هئارا  سلجم  هب  هیهت و  تلود  حـیاول  نویـسیمک  يوس  زا  تاحالـصا  تلود  نامز  رد  هک  یـصوصخ  میرح  هحیال  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  یصوصخ  میرح  فیرعت  رد  هدام 2 

ات دراد  راظتنا  نوناق ، بوچراچ  رد  یلبق  نالعا  اب  ای  ًاـفرع  صخـش  نآ  هک  تسا  صخـش  ره  یگدـنز  زا  یئورملق  یـصوصخ  میرح 
رد ای  هتشادن  یـسرتسد  نآ  هب  عجار  تاعالطا  هب  ای  دننکن و  تراظن  ای  هاگن  نآ  رب  ای  دنوشن  دراو  نآ  هب  يو  تیاضر  نودب  نارگید 

تاعالطا راک ، ياه  لحم  لزانم ، یصوصخ و  نکاما  دارفا ، هارمه  يایشا  هسبلا و  مسج ، .دنهدن  رارق  ضرعت  دروم  ار  يو  ورملق  نآ 
(1) .دنوش یم  بوسحم  یصوصخ  میرح  نارگید  اب  یصوصخ  تاطابترا  یصخش و 

یسررب دقن و 

یتح هدافتـسا -  ءوس  رب  ار  هار  ات  دورن  راک  هب  ولهپ  ود  مهبم و  تاملک  ای  تـالمج  دوش ، یم  یعـس  ینوناـق  حـیاول  نیودـت  رد.کـی 
تسا توافتم  اه  فرع  هک  نیا  ناونع  اب  ات  هدش  زاب  فلتخم  ریـسافت  يارب  هار  افرع »  » دیق اب  فیرعت  نیا  رد  .درواین  مهارف  ناکمالا - 

.دنهد هولج  زاجم  ریغ  ای  زاجم  ار  نارگید  راک  نآ  هب  دانتسا  اب  دارفا  دنرییغت ، لاحرد  زین  و 

هک هنوگ  نامه  هک  یلاحرد  تسا  هتـسناد  درف  تیاضر »  » هب طونم  ار  یـصخش  میرح  هب  دورو  هب  ندوب  زاجم  زین  فیرعت  نیا  رد  .ود 
تشذگ

292 ص :

ص 316  ، یصوصخ میرح  قوقح  يراصنا ، رقابرتکد  زین : .نامه و  - 1
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.ییوشانز تولخ  میرح  رد  الثم  دنک ، یم عنم  نید  .دشاب  هتشاد  مه  تیاضر  دهدب و  هزاجا  درف  رگا  یتح  يدراوم  رد 

هزاجا نذا و  دـنچره  یبلق  تیاضر  ای  تسا  روظنم  درف  هزاجا  نذا و  نامه  ایآ  تسیچ ؟ تیاضر »  » زا روظنم  هک  هدـشن  مولعم  اـفاضم 
شا هناخ  رارطضا  رـس  زا  يدرف  الثم  تسیچ ؟ فیلکت  تسین  تیاضر »  » اما تسه  هزاجا  نذا و  هک  يدراوم  زین  و  دشابن ؟ راک  رد  يا 

.درادن تیاضر  اما  دهد ، یم  تمیق  فصن  هب  ار 

؟ دشاب هتشاد  يرتمک  لاکشا  ای  هدوب  یلاخ  قوف  تالاکشا  زا  هک  درک  هئارا  یفیرعت  ناوت  یم  ایآ  دید  دیاب  لاح 

، ..و هاچ  میرحو  هناخ  میرح  دننام  تسا  هدش  صاخ  دراومرد  هک  یفیراعتزینو  تشذگ  نیازا  شیپ  هک  میرح  يوغل  یناعمرد  تقداب 
لمأت یکدـنا  اب  .دـشاب  یم  ءیـش "  " ای و  دارفا "  " ای درف " هژیو  هدودـحم   " هملک نیا  موهفم  اـنعم و  يوغل ؛ ثیح  زا  هک  میرب  یم  یپ 

.دراد زورب  روهظ و  درف » هب  قلعتم   » و صاخ » هدودحم   » نامه روحم  لوح  زین  نآ  یحالطصا  يانعم  هک  میبای  یمرد 

.درک هئارا  ینید  عبانمزا  هدافتسا  اب  ار  یفیرعت  ناوت  یم  دراد ، ياج  یصوصخ  میرحرد  هک  يدراوم  یسررباب  نیاربانب 

هدنسیون فیرعت  . 3

داـعبا رد  یناـسنا  تمارک  مارتـحا و  تینما و  زا  درف  هـک  یگدـنز  زا  يا  هدودـحم  ورملق و  نآ  زا  تـسا  تراـبع  یـصوصخ  مـیرح  »
زا هدـش و  دـنم  هرهب  اه  هزوح  نیا  رد  دوخ  هطلـس  قح  زا  دـناوتب  هدوب و  رادروخرب  نوناق  عرـش و  ساسا  رب  یتیثیح  یلام و  یمـسج ،

«. دشاب نوصم  نارگید  ضرعت 

293 ص :
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ناکما وا  نذا  اب  دـنادب  مزال  عرـش  مکاح  هک  يدراومرد  ای  درف و  نذا  اـب  دـشابن  یعرـش  عنم  هک  یتروصرد  هزوح  نیا  هب  دورو  هتبلا 
.دوب دهاوخ  ریذپ 

دراد دوجو  یصوصخ  میرحرد  هک  ییاه  شخب  مامت  هدوب ، تیعماج  ياراد  فیرعت  نیا  هدش ، هئارا  فیراعت  نیب  رد  هدنراگن  رظن  هب 
.درادن ار  نیشیپ  فیراعت  تالکشم  هک  نآ  نمض  .دریگ  یمرب  رد  ار 

یصوصخ میرح  هدودحم 

هراشا

« ُهُمَد ُُهلاَم َو  ُهُضْرِع َو  ُهُّلُک  ٌماَرَح  ُنِمْؤُْملا   » روهشم يوبن  زا  ماهلا  اب  ار  یصوصخ  میرح  هرتسگ  کنیا 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ریز  هزوح  هس  رد   (1) مهسفنا » مهلاوما و  یلع  نوطلسم  سانلا   » يوبن زین  و 

294 ص :

رد تیاور  ناونع  هب  هچ  نآ  .کی  دریگ : رارق  هجوت  دروم  دیاب  هتکن  دنچ  مهسفنا » مهلاوما و  یلع  نوطلـسم  سانلا   » هلمج هرابرد  - 1
هب هتبلا  هک  ص 223 ) ج 1 ، هیزیزعلا ، یلائللا  یلاوغ  « ) مهلاوما یلع  نوطلسم  سانلا   » تسا تیاور  لوا  شخب  هدش ، لقن  ییاور  بتک 

ربـخلا و  : » دـشاب یم  مه  رتاوتم  هکلب  هدـش  عقاو  ناناملـسم  لـمع  دروم  اـهنت  هن  هک  تسا  یتـیاور  تیاور ، نیا  همارکلا  حاـتفم  ریبـعت 
ج 7، همـالعلا ، دـعاوق  حرـش  یف  همارکلا  حاـتفم  « ) رتاوتم وه  لـب  مهلاومأ  یلع  نوطلـسم  ساـنلا  وه  نیملـسملا و  نیب  هیلع  لوـمعملا 
ترابع و دنا و  هداد  هعـسوت  هدعاق  کی  ناونع  هب  ار  تیاور  نیا  هلدا ، ریاس  زا  هدافتـسا  اب  ءاملع  .ود  ص 14 ) هرامعلا ، میرح  ثلاثلا 

لطبی ال   » ریظن یتایاور  هب  تیانع  اب  يا  هدع  دـنا و  هدوزفا  نآ  رب  ْمِهِـسُْفنَأ » ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا   » هب هجوت  اب  ار   " مهـسفنا یلع  "

ساـنلا  » هک دـنا  هدرک  هئارا  طابنتـسا و  ماـع ، يا  هدـعاق  ناونع  هب  هدرک و  قحلم  نآ  هب  مه  ار  مهقوقح » و   » تراـبع ملـسم » ءرما  قح 
ساـنلا  » هدـعاقب یّمـست  و  ّطلـستلا : هدـعاق  تسا : هدـمآ  هیهقفلا  دـعاوقلا  باـتک  رد  مهقوقح .» مهـسفنا و  مهلاوـما و  یلع  نوطلـسم 
ءاهقفلا هنسلأ  یف  هروهـشم  هیاور  یلوألا  هعطقلا  و  مهقوقح » و  : » هدایز رهاوجلا  نم  عضوم  یف  و  مهـسفنأ .» مهلاومأ و  یلع  نوطّلـسم 

و ْمِهِـسُْفنَأ » ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا   » یلاعت هلوق  نم  دافتـسم  مهـسفنأ »  » دنـسلا و نع  ثحبلا  یلإ  جاتحی  ثیحب ال  ًاثیدح ، ًامیدـق و 
ُّلدی هصیقن و  وأ  هدایزب  عرشلا  هیف  فّرصتی  مل  نإ  فرعلا ، نم  عوضوملا  ذخأ  دعب  ملـسم » ءرما  قح  لطبی  ال   » نم دافتـسم  مهقوقح » »
بتک رد  ناهیقف  زا  یخرب  هدشدای ، حیـضوت  هب  هجوت  اب  .هس  ( 135 ص 136 –  هیهقفلا ، دعاوقلا   ) .هقفلا هعبرألا  هلدألا  هدـعاقلا : یلع 

هللا هیآ  دـننام  مهـسفنا ،» مهلاوما و  یلع  نوطلـسم  سانلا   » ینعی دـنا  هدرک  لالدتـسا  کسمت و  شقـالطا  ناـمه  هب  يوبن  نیا  زا  دوخ 
« مهـسفنأ مهلاومأ و  یلع  نوطّلـسم  سانلا  ّنأ  عم  هاضر  ریغ  نم  کـلمی  فیک  ّهنأ  : » دـنا هدومرف  لـیاسم  زا  یکی  ناـیب  رد  هک  ییوخ 

اـضیأ هاـطاعملا  موزل  یلع  لدتـسا  دـق  و  : » دـنا هتفگ  هاـطاعم  ثحب  رد  یکارا  هللا  هیآ  و  ص 32 ) ج 23 ، یئوخلا ، ماـمإلا  هعوـسوم  )
ریغ يارب  رایخ  طرـش  رد  يزیربت  هللا  هیآ  و  ص 62 ) ج 1 ، یکارألل ، عیبلا  باتک  « ) مهسفنأ مهلاومأ و  یلع  نوطّلـسم  سانلا  هدعاقب :

« مهـسفنأ یلع  نوطلـسم  ساّنلا  ّنأل  طارتشالا  کلذ  لطب  ّالا  رایخ و  ثلاثل  رایخلا  طرتشا  نمل  نوکی  و ال  : » دنا هتـشون  يرتشم  عیاب و 
میـسقت هب  تیانع  اب  مهـسفنا » یلع   » هلمج زا  هتـشون ، نیا  رد  .راـهچ  ص 120 .) ج 4 ، بساکملا ، یلع  قیلعتلا  یلإ  بلاـطلا  داـشرإ  )
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« مد  » نامه نآ  زا  روظنم  هدشدای و  سفن  هب  طوبرم  روما  ناونع  هب  هدـش ، هئارا  میـسقت  رد  دوب ، روهـشم  يوبن  رد  هک  هناگ  هس  يدـنب 
.دیامن یم  خر  لتق  حرج و  برض و  لکش  رد  هک  تسا 
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درف ياه  ییاراد  لاوما و  هزوح  - 

( ناج مسج و   ) سفن هب  طوبرم  هزوح  - 

یتیثیح روما  هزوح  - 

درف ياه  ییاراد  . 1

هراشا

زین ناسنا  هتـشاد و  قلعت  درف  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرت  مهم  زا  یکی  تسا ) یلام  شزرا  تیلام و  ياراد  هک  يزیچ  ره  ینعی   ) لاوما
نآ ورگ  رد  ار  دوخ  تایح  اریز  تسا  دـنمقالع  نآ  رثاکت  ریثکت و  نتخودـنا و  ظفح و  رد  هدومن و  شالت  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب 

لیاق هداعلا  قوف  شزرا  دـنک ، یم  نیمأت  ار  وا  یگدـنز  هچ  نآ  هب  یبای  تسد  هار  رد  شـالت  راـک و  بسک و  يارب  مالـسا  .دـنیب  یم 
.تسا هتسناد  تدابع  ار  نآ  هتشگ و 

295 ص :
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، نیشام هکس ، لوپ ، دننام   (2) لوقنم ای  غاب  هناخ ، نیمز ، دـننام   (1) لوقنمریغ زا  معا   ) تسا یلاوما  هیلک  درف ، ياـه  ییاراد  زاروظنم 
نآ لاثما  هید و  هبه و  ثرا و  قیرط  زا  ای  دـشاب  راک  بسک و  نآ  أشنم  هاوخ   ) دراد رارق  يو  تیکلم  رد  هک  سابل و )...  لزنم ، مزاول 

( دشاب هدیسر  يو  هب 

درف ياه  ییاراد  هب  ار  اهنیا  دراد ، رارق  صخش  تافرصت  هزوح  رد  اّما  دنتـسین  هناخ  نیمز و  لوپ و  سنج  زا  هک  دراد  دوجو  يدراوم 
هزاجا اـی  دریگ و  یم  رارق  وا  تیکلم  رد  نیـشام و ...  هزاـغم ، غاـب ، هناـخ ، ندرک  هراـجا  هیحاـن  زا  هک  یعفاـنم  لـثم  مینک : یم  قحلم 

(3) .تسا هدش  هداد  يو  هب  دراوم  نیا  عفانم  زا  هدافتسا 

(4) .تسا هدش  نایب  هقف  رد  هک  يدراوم  رد  تیولوا  قح  ریجحت و  قح  تزایح و  قح  دننام  قوقح  زا  یخربو 

طوبرم تاعالطا  دـننام  ) یـصصخت یملعو و  يراک  هزوح  هب  طوبرم  تاعالطا  هیلک  هژاو  نیا  زا  روظنم  تاعالطا ."  " تسا نینچمه 
هلاقم و باتک و  فیلأت  ای  ینف و  یملع و  ياه  حرط  ایو  تاراکتبا  تاعارتخا و  هب 

296 ص :

لمع هطـساو  هب  ای  دـشاب  یتاذ  نآ  رارقتـسا  هک  نیا  زا  معادومن  لقن  ناوتن  رگید  لحم  هب  یلحمزا  هک  تسا  نآ  لوقنمریغ  لاـم  - . 1
.دوش نآ  لحم  ای  لام  دوخ  صقن  ای  یبارخ  مزلتسم  نآ  لقن  هک  يوحن  هب  ناسنا 

.تسا لوقنم  دـیآ  دراو  یبارخ  نآ  لـحم  اـی  دوـخ  هب  هک  نیا  نودـب  دـشاب  نکمم  رگید  لـحم  هب  یلحمزا  نآ  لـقن  هک  یئایـشا  - 2
هدام 12 و 19 ص129 و 130 لاوما ، رد  لوا  باتک   ، یندم نوناق  روصنم ، ریگناهج 

هدامو 20ص130 هدام 18  نامه ، - 3
145ص149 ات داوم 141  ، نامه - 4
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هداوناخ ياضعا  ای  وا  یگدنز  قباوس  هب  هچ  نآ  دـننام   ) هداوناخ هب  طوبرم  یـصخش و  تاعالطا  وس و  کی  زا  نآ ) زا  یـشان  قوقح 
طابترا يو  ياه  ییاراد  فیکو  مک  هب  ای  نارگید و  اب  يو  تاطابترا  هب  ای  درف و  زا  یصاخ  يرامیب  یضیرم و  هب  ای  دوش  یم  طوبرم 

.تسارگید يوسزا  دنک ) یم  ادیپ 

 . دشاب هتشاد  مه  یتییثیح  هبنج  تسا  نکمم  هدشرکذ  دراوم  زا  یخرب  رکذت :

.دوش یم  هراشااهنآ  نیرت  مهم  هب  هک  تسا  هدش  دراودرف  ياه  ییارادو  لاوما  هزوحربرظان  یناوارف  تایاورو  ددعتم  تایآ 

نارگید لاوما  هب  ضرعت  تمرح  .1 . 1

.(1) ْمُْکنِم ٍضارَت  ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

يدتـسو داد  تراجت و  هک  نیا  رگم  دیروخم  عورـشمان ) هارزاو   ) لطاب هب  دوخ  نایم  ار  دوخ  لاوما  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.امش نیفرط  تیاضر  ساسارب  دشاب 

: دیآ یم  تسد  هب  مهم  هتکن  نیدنچ  هفیرش  هیآ  نیا  زا 

هب ار  نآ  هدرک و  ءاـضما  ار  شلاوما  رب  صخـش  تیکلاـم  مالـسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مک »  » ریمـض هب  لاوـما »  » هژاو هفاـضا  زا  .لوا 
(2) .تسا هتخانش  تیمسر 

297 ص :

29  ، ءاسن - 1
.هلمجلا یف  همارتحا  کلملا و  لصأ  رابتعا  نم  یناسنإلا  عمتجملا  ءانب  هیلع  رقتـسا  امل  هنم  ءاضمإ  سانلا  یلإ  لاومألا  هتفاضإ  یف  و  - 2

ص 53 ج 2 ، نازیملا ، ییابطابط ،
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(1) .دنک یم  دییاتوءاضما  دراد "  هطلس  دوخ  لاوما  رب  صخش   " هک ار  ءالقع  مکح  نیا  هیآ  .مود 

.تسا هدش  دیکأت  نآ  رب  هیآ  نیا  رد  هک  دشاب  یم  یهلا  نیناوقزا  یکی  عورشمان ، ياهدمآرد  عورشمان و  تافرصت  تیعونمم  .موس 

(2) .نآ ریغ  هدساف و  دوقع  رامق و  يدزد و  لثم  تسا  عورشمان  لطاب و  ببس  لطاب ، زا  دارم  .مراهچ 

(3) .تسا نآ )  ریغو  لکا  زا  معا  ریغ ( لام  رد  فرصت  قلطم  ریغ ، لام  لکا  زا  دارم  .مجنپ 

دیق .دهد  یم  لیکـشت  ار  یمالـسا  تالماعم  ساسا  تیاضر  نیا  هک  دشاب  نیفرط  تیاضر  يانبم  رب  دـیاب  دتـس  داد و  هلماعم و  .مشش 
(4) .تسین حیحص  نیفرط ، ياضر  نودب  هلماعم  هک  نآ  رب  تسا  لاد  ْمُْکنِم » ٍضارَت  ْنَع  »

298 ص :

امب يدانی  مهلاومأ  یلع  نوطَّلـسم  سانلا  ص )  ) هلوق و  هّیکلملل ...  هّیئالقعلا  ماکحألا  نم  یه  لب  هّیکلملا ، یه  تسیل  هنطلـسلا  ّنأ  - 1
سانلا : " هلوقل قواسم  مهلاومأ  یلع  نوطَّلـسم  سانلا  ص )  ) هلوقف هّیکولمملا ، هفاضإلا  یه  سانلا  یلإ  لاومـألا  هفاـضإ  ّنإـف  هاـنرکذ ؛

ج يدهلا ، حابـصم  مساقلاوبا ، ییوخ ، .مهنیب  اهنیب و  هّیکلام  هفاضإ  الب  لاومألا  یلع  نوطّلـسیال  سانلا  ّنإف  مهکالمأ " یلع  نوطّلـسم 
ص 434. ، 11

یه تسیل  هنطلـسلا  ّنأ  ییابطابط : همـالع  ص 133 . ج 2 ، یناجرجلا ، ماکحألا  تاـیآ  حوتفلاوبا ، ریما  دیـس  یناـجرج ، ینیـسح  - 2
لاومألا هفاضإ  ّنإف  هانرکذ ؛ امب  يدانی  مهلاومأ  یلع  نوطَّلسم  سانلا  ص )  ) هلوق و  هّیکلملل ...  هّیئالقعلا  ماکحألا  نم  یه  لب  هّیکلملا ،

ّنإف مهکالمأ " یلع  نوطّلـسم  سانلا  : " هلوقل قواسم  مهلاومأ  یلع  نوطَّلـسم  سانلا  ص )  ) هلوقف هّیکولمملا ، هفاضإلا  یه  سانلا  یلإ 
ص 434. ج 11 ، يدهلا ، حابصم  مساقلاوبا ، ییوخ ، .مهنیب  اهنیب و  هّیکلام  هفاضإ  الب  لاومألا  یلع  نوطّلسیال  سانلا 

ص 133. ج 2 ، یناجرجلا ، ماکحألا  تایآ  حوتفلاوبا ، ریما  دیس  یناجرج ، ینیسح  - 3
ص134 نامه ، - 4
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ناشیا هلماعم  هدوبن و  ربتعم  سلفم  هیفـس و  نونجم و  یبص و  هرکم و  ناسنا  ياضر  هک  اریز  تسا  ربتعم  تیاضر  تیاضر ، زا  دارم  و 
(1) .تسین حیحص 

تورث لیصحت  عورشمان  ياههار  تمرح  2 . 1

(2) .نوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  ِْمثِْإلِاب َو  ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ْنِم  ًاقیرَف  اُولُکْأَِتل  ِماَّکُْحلا  َیلِإ  اِهب  اُولُْدت  ِلِطاْبلِاب َو  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  َو ال 

( هوشر نیا  ببـس  هب  ) ات دـیهدن  تاضق  ماکح و  هب  ار  نآ  دـیروخن و  قحان ) عورـشمانو و  ) لطاب هب  دوخ  ناـیم  رد  ار  رگیدـکی  لاوما 
.دیروخب هناهاگآ  و  عورشم ) ریغ  و   ) هانگ يور  زا  ار  مدرم  لاوما  زا  یتمسق 

رد ار  دارفا  یلام  میرح  هب  ضرعت  دریگ و  یمرب  رد  ار  يرادربهالک و )...  يدزد ، اـبر ، دـننام   ) عورـشمان تافرـصت  هیلک  زین  هیآ  نیا 
.دناد یم  عونمم  یبلاق  لکش و  ره 

ناسنا سفن  . 2

هراشا

زین درادـن و  ار  يو  لتق  حرج و  برـض و  قح  سک  چـیه  هدوب و  تمرح  ياراد  زین  مسج  ناـج و  هیحاـن  زا  درف  هک  تسا  نآ  روظنم 
ار وا  ندب  لوپمآ ، قیرزت  هار  زا  ًالثم   ) دنک دراو  ار  یبیسآ  دهاوخب  یقیرط  زا  هک  نیا  قح 

299 ص :

نامه - . 1
.188 هرقب / - 2

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 331 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_299_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_299_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .درادن دهد ) رارق  دیدهت  ضرعم  رد  ار  يو  تمالس  ییابیز و  ای  هدومن و  يرامیب  راچد  ار  وا  ات  دنک  یسوریو  هب  هدولآ 

بوچراچ رد  کشزپ  هک  اجنآ  زین  دریگ و  یم  رارق  ریزعت  لومـشم  ای  دوش و  یم  صاصق  نوناق  مکح  هب  یـسک  هک  يدراوم  رکذـت :
.تسا ینثتسم  دنک ، یم  شقن  يافیا  نیناوق 

نارگید ناج  هب  ضرعت  تمرح  .2 . 1

ْمُِکب َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  ْمُْکنِم َو ال  ٍضارَت  ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَـت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(2) .ًامیِحَر

يدتـسودادو تراجت  هک  نیا  رگم  دـیروخم  عورـشمان ) هارزاو  ) لطاب هب  دوخ  نایم  ار  دوخ  لاوما  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
.تسا نابرهمامش  هبدنوادخ  انامه  دیشکن ، ار  ناتدوخو  امش ، نیفرط  تیاضر  ساساربدشاب 

زین ار  دارفا  ناج  هدرک ، یهن  نآ  هب  ضرعت  زا  ار  اه  ناسنا  هدـش و  لیاق  تمرح  دارفا  لاوما  يارب  هک  هنوگ  ناـمه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
.تسا هدومن  یهن  نآ  هب  ضرعت  زا  هداهن و  مارتحا  جرا و 

300 ص :

همطل نارگید )  ...) تیثیح ای  يدازآ  ای  لام  ای  یتمالـسای  ناج  هب   ... ینوناق زوجم  نودب  سک  ره  تسا : هدمآ  زین  یندـم  نوناقرد  - 1
ریگناـهج .دـشاب  یم  دوخ  لـمعزا  یـشان  تراـسخ  ناربج  لوئـسم  دوش ، يرگید  يونعم  اـی  يدامررـض  بجوم  هک  دـیامن  دراو  يا 

هدام 12 و 19 ص338 لاوما ، رد  لوا  باتک   ، یندم نوناق  روصنم ،
29  ، ءاسن - 2
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زا مه  هدرک و  یهن  نارگید  نتـشک  زا  مه  دراد و  قالطا  مکـسفنا » اولتقت  ـال  و   » هلمج دـندقتعم  نارـسفم  هک  تسا  نآ  بلاـج  هتکن 
(1) (. یشکدوخ ینعی   ) ار شدوخ  درف  نتشک 

یسک هک  دراد  یقالطا  نانچ  یلام  شخب  رد  هن  مهسفناو " مهلاوما  یلع  نوطلسم  سانلا   " روهـشم تیاور  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا 
درادن ار  دوخ  لاوما  زا  عورشمان  يرادرب  هرهب  فرـصت و  قح  ناسنا  اریز  منزب  ملام  هب  شتآ  مراد  تسود  تسا و  مدوخ  لام  دیوگب 

ار تاـیح  قح  اـی  دـناسرب  يررـض  دوخ  ندـب  مسج و  هب  نآ  دانتـسا  هب  درف  هک  دراد  یقـالطا  ناـنچ  سفن  هب  طوـبرم  شخب  رد  هن  و 
(2) .دنک بلس  شدوخ  زا  دهاوخب 

301 ص :

شدوـخ ناـسنا  هک  تسا  نـیا  زا  یهن  مکـسفنا » اولتقتـال   » هـلمج رهاـظ  تـسا : هدوـمرف  هراـب  نـیا  رد  ییاـبطابط  همـالع  موـحرم  - 1
هدرک ضرف  « هدـحاو سفن  » دـننامه ار  ناـنموم  همه  هکدراد  نیارد  روهظ  هک  مکلاوما » ولکاـتال   » هلمج اـب  ندـمآ  هارمه  اما.دـشکبار 
هلمج ینعم  نیااب.دور  رامش  هب  يرگید  سفن  کیرهودشاب  هعماج  سوفن  همهزین  سفنا »  » زا دارم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  رعشم  تسا ،
دادعت هیرظن  نیارد  .درادن  مه  یشکدوخ  قح  یـسک  نیاربانب  .دوش  یم  ودره  يرگید ، ای  دوخ  نتـشک  لماشو  هدوب  قلطم  اولتقتال » »

رخف لطابلاب .» هسفن  لتق  نع  هریغ و  لتق  نع  یهنلا  یلع  لدی  ْمُکَسُْفنَأ " اُوُلتْقَت  َو ال  :" يزاررخف دنتـسه  هارمه  زین  نیرـسفمزا  يرگید 
ماکحا .هریغل  هسفنل و  انم  دحاو  لک  لتق  نع  یهنلا  یضتقا  ْمُکَـسُْفنَأ " اُوُلتْقَت  َو ال  : " صاصج ص 57 - ج 10 ، بیغلا ، حیتافم  يزار ،

.« ص 343 ج 1 ، نآرقلا ،
نیا يانعم  نآ و  ماکحارد  هن  تسا  لاوما  رب  نانآ  هطلـس  هب  طوبرم  هدـشدای  هدـعاق  تیمومع  هر :) ) يراصنا خیـش  يابیز  ریبعت  هب  - 2

لامعا ار  دوخ  هطلس  نیا  کلام  هدرمش ، زیاج  حابم و  ار  کلم  رد  تافرـصت  دنوادخ  هک  يدراوم  بوچراچ  رد  هک  تسا  نآ  نخس 
یف طوسبملا  نسح ، نب  دمحم  رفعج ، وبا  یسوط ، دیرگنب : زینو  ص 344 . ج 1 ، همیدقلا ، ط -  بساکملا ، يراصنا ، خیش  .دنک  یم 

ص 285. ج 6 ، هیمامإلا ، هقف 
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ءانثتسا دراوم  . 2 . 2

هراشا

(1) «. ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَجْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  ِّقَْحلِاب َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال 

رب یطّلست  مدءایلوا ، يارب  دوش ، هتشک  قحان ] هب  و   ] مولظم سک  ره  و  دیشکن ، قح  هب  زج  هدرک ، مارح  ار  وا  نتشک  ادخ  هک  یـسک  و 
هید و نوـچ  یتـسرد  حیحـص و  نیناوـق  اـب   ] وا اریز  دـنک  يور  هداـیز  نتـشک  رد  دـیابن  هتبلا  هک  ، میا هداد  رارق  صاـصق ] يارب   ] لـتاق

.تسا هتفرگ  رارق  تیامح  دروم  صاصق ]

ٌعابِّتاَف ْیَـش ٌء  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  یْثنُْألِاب  یْثنُْألا  ِْدبَْعلِاب َو  ُدـْبَْعلا  ِّرُْحلِاب َو  ُّرُْحلا  یْلتَْقلا  ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای 
(2)  . ٍناسْحِِإب ِْهَیلِإ  ٌءادَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو 

رد هدرب  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  تسا : هدـش  مزال ) و  هتـشون ( صاصق  امـش  رب  اه  هدـش  هتـشک  درومرددـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هب هک  ) تفرگ رارق  وفع  زا  يزیچ  دروم  تسا ) لوـتقم  ِّیلو  هک  ) شا ینید )  ) ردارب يوـس  زا  هک  نآ  سپ  .نز  ربارب  رد  نز  هدرب ، ربارب 
هب مد )  یلو  هب  ) اـهب نوخ  هید و  نتخادرپ  هدیدنـسپ و  يراـکزا  ندرک  يوریپ  سپ  دوش ) تخادرپ  اـهب  نوـخ  هید و  صاـصق ، ياـج 

.تسا ییوکین 

302 ص :

33، ءارسا - 1
هرقب 178 - 2
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تسیچ رهب  زا  صاصق  نآ  سپ  وا  تفگ 

تسیگدنز (1) رهبو  تسا  قح  زا  تفگ 

هزاجا نوناق  عرـش و  هک  ییاج  رد  رگم   (2) دناد یم  عونمم  ار  نآ  هب  ضرعت  دـنک و  یم  دـیکأت  اه  ناسنا  ناج  تمرح  رب  تاـیآ  نیا 
صوصخرد هک  تسا  یتایآ  هلمجزا  هتـشذگ  هیآ  نصحم  يانز  دـح  لثم  دودـح  زا  يا  هراپ  يارجا  اـی  صاـصق  دـننام  دنـشاب ، هداد 

دراو یتحارج  وا  مسج  رب  هک  یـسک  ای  مد  ءایلوا  هب  تسا و  هدومن  نایب  ار  نآ  ماکحا  زا  يا  هراپ  هدـش و  دراو  مسج  سفن و  صاصق 
ءزج صاصق  هب  طوبرم  لیاسم  تقیقح  رد  .دوشب  یناج  درف  ناج  مسج و  ضرعتم  تلادـع ، تیاـعر  اـب  اـت  دـهد  یم  هزاـجا  هتـشگ ،

(3) .دشاب یم  شناج ) مسج و  زا  معا   ) همرتحم سفن  تمرح  بوجو  نوناق  زا  تاینثتسم 

303 ص :

هرقب.نوُقَّتَت 179 ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  - 1
اهیمحت اهیقت و  یتلا  اهل  هعرـشملا  همرحلاب  اهمرح  وأ  اهلتق  هللا  مرح  يأ  ِّقَْحلِاب » اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  ـال  َو  : » یلاـعت هلوق  - 2

 . ص 375 ج 7 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  .قح  وأ  مد  یف  هعیضلا  نم 
یلإ رظنلاب  هصاخ  قایـسلا و  ٌصاِصق " َحوُرُْجلا  هلوق َو  یلإ  ِسْفَّنلِاب -  َسْفَّنلا  َّنَأ  اـهِیف  ْمِْهیَلَع  اـْنبَتَک  َو  : " یلاـعت هلوق  دـیرگنب : زینو  - 3

، ییابطابط .حرجلا  عطقلا و  لتقلا و  نم  تایانجلا  ماسقأ  یف  صاصقلا  مکح  نایب  هب  دارملا  نأ  یلع  لدـی  ٌصاِصق " َحوُرُْجلا  َو  : " هلوق
ص 345. ج 5 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحم ،
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اه شسرپ 

.دینک فیرعت  ار  یصوصخ "  و " میرح "   " هژاو ود  - 1

؟ دنا هتسناد  مدرم  قوقح  يادا  ار  هبوت  شریذپ  طیارشزا  یکی  ع )  ) یلع ماما  ارچ  - 2

.دیهد رارق  وگتفگو  یسررب  دروم  ار  تسا  هدش  نایب  یصوصخ  میرح  يارب  هک  یفیراعت  - 3

، ءاسن  .) ْمُْکنِم ٍضارَت  ْنَع  هَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  هفیرـش : هیآ  رد  مهم  تاـکن  - 4
.دینک نایبار  ( 29

رتشیب هعلاطم  يارب 

58، فارعا .نوُرُکْشَی  ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن  َِکلذَک  ًادِکَن  َّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو 

ملاس يا  هعماج  داـجیارد  یـشقن  هچ  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  تسیچ ؟  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  اـب  هیآ  نیا  ياـنعم  طاـبترا 
؟ دراد كاپو 

304 ص :
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متسیب سرد 

یتییثیح روما  . 3

هراشا

نیرتشیب هک  درک  داـی  زین  یلاـم  قوقح  ربارب  رد  يونعم  قح  ناونع  هب  ناوت  یم  دارفا ، تیثیح  وربآ و  ضرِع و  زا  میتـفگ  نیا  زا  شیپ 
وربآ هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  هژاو ، نیا  زا  روظنم  تسا ، صوصخ  نیا  رد  يراتفر  هزوح  رد  ّتنـس  باتک و  رد  اه  هیـصوت  اهدیکأت و 
طلغ تاعالطا  نداد  هئطوت ، ینابت و  ءارتفا ، ءازهتسا ، ریقحت ، تناها ، دننام  دزاس ، شودخم  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  دارفا  تیثیح  و 

 ... دارفا و روما  رد  سسجت  ءاشحف ، هعاشا  رارسا ، ياشفا  یسک ، هرابرد  عقاو  فالخ  و 

راصتخا تیاعر  اب  نآ  ّمها  هب  هک  تسا  هدـش  رکذ  دارفا ، يوربآ  ضرع و  اب  طـبترم  يددـعتم ، دراوم  هغـالبلا  جـهنو  میرک  نآرق  رد 
.دوش یم  هراشا 

305 ص :
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َمَْحل َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحیَأ  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسَجَت َو ال  ٌْمثِإ َو ال  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(1) .میحَر ٌباَّوَت  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  ُهوُُمتْهِرَکَف َو  ًاْتیَم  ِهیخَأ 

رگیدکی یفخم  روما  رد  .تسا و  هانگ  اهنامگ  زا  يا  هراپ  اریز  .دـینکزیهرپ  اهنامگ  زا  يرایـسب  زا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ار نآ  سپ  دروخب ؟ ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسکایآ  .دینک  تبیغ  رگیدکی  زا  دیابن  .دینکم و  سـسجت 

.تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  ادخ  انامه  دینک ، هشیپ  اورپادخ  زا  .دیناد و  یم  دنسپان  شوخان و 

هتساوخ نامیا  لها  زا  هتخادرپ و  سسجت )  ، تبیغ نظ ، ءوس  ) یصوصخ میرح  هزوحرد  مهم  رایسب  عوضوم  هس  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد 
هزوـحرد ، اـه هیـصوت  نیا  هب  هجوـت  مدـع  تسا  نشور  دـننک ، يراددوـخ  اـه  هزوـح  نیا  هب  دورو  زا  دارفا  يوربآ  ظـفح  يارب  تـسا 

.دراذگ یماجب  يا  هدرتسگ  یفنم  تاریثأت  زین  یعامتجا  تاطابترا  یمومع و  گنهرف 

نظ ءوس  . 3 . 1

هشیر دوخ  ینیبدب  ینامگدب و  .تسا  رگیدکی  هب  نظ  ءوس  زا  زیهرپ  هداد ، هجوت  نامیا  لها  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یعوضوم  نیتسخن 
.دوش یم  نارگید  یگدنز  رد  ییوج  بیع  يواکجنک و  ببسزین  تسردان و  ياه  تواضق  زا  يرایسب 

306 ص :

12 تارجح ، - 1
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: دننک یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  هیآ ، لوا  شخب  حیضوت  رد  ییابطابط  همالع 

هب تبـسن   ) نانمومزا ریخ  نظاریز  .تسا  دب ) نامگو  ) ءوس نظ  هدـش –  هداد  نآزا  بانتجا  روتـسد  هک  « - نظ » زا روظنم  هک  نیا  .لوا 
(1) .تسا بولطم  رگیدکی )

تساطخ دب  نامگ  نیا  تفگ  یم  زاب 

تسارچ منظ  نینچ  نیا  ردارب  رب 

ساسارب دـشاب و  هتـشاد  نظءوس  دوخ  ینید  ردارب  هب  هک  نیا  دـننام  تسا ، نآ  رب  رثا  بیترت  زا  بانتجا  نظ ، زا  بانتجا  زا  دارم  .مود 
هک درادن  انعم  دور  یم  رامـش  هب  یناسفن  كاردا  یعون  هک  تهج  نآ  زا  نظ »  » دوخ هنرگ  دـیامنب و  اوران  ياهراک  هب  مهتم  ار  وا  نآ 

(2) .دوش عقاو  یهن  قلعتم 

.تسا نظ  رب  رثا  بترت  ثیح  زا  تسا ، مثا  اـه » نظ  » زا یـضعب  هدومرف  هک  نیا  دوش  یم  مولعم  نیـشیپ ، حیـضوت  هب  تیاـنع  اـب  .موـس 
(3) .دهد وا  هب  اوران  ياه  تبسن  ای  دنک  تناها  صخش  نآ  هب  الثم  .دوش  بکترم  یناهانگ  نظءوس  نیا  ببس  هب  هک  نیا  دننام 

307 ص :

َّنَظ ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال  : " یلاعت هلوق  نم  دافتـسی  امک  هیلإ  بودنم  ریخلا  نظ  نإف  ءوسلا  نظ  هنع  بانتجالاب  رومأملا  نظلاب  دارملا  - 1
ص 323. ج 18 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، . 12، رون.ًاْریَخ ْمِهِسُْفنَِأب  ُتانِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو 

بتری هریغل و  هرکذـی  هب و  هیمریف  ءوس  نمؤملا  هیخأـب  نظی  ناـک  هیلع  رثـألا  بیترت  نع  باـنتجالا  نظلا  نع  باـنتجالاب  دارملاو  - . 2
مهللا یهنلا  هب  قلعتی  الف  رایتخا  نع  سفنلا ال  ئجافی  رمأ  وهف  یناسفنلا  كاردإلا  نم  عون  وه  امب  نظلا  سفن  امأ  و  هراثآ ، رئاـس  هیلع 

.نامه .ایرایتخا  هتامدقم  ضعب  ناک  اذإ  الإ 
راثآلا نم  کلذ  ریغ  هفذق و  هب و  نونظملا  هناهإک  امثإ  رثألا  نم  هیلع  بترتی  ام  نوک  ثیح  نم  امثإ  نظلا  ضعب  نوکف  اذه  یلعو  - 3

.نامه .همرحملا  هئیسلا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 339 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_307_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_307_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14654/AKS BARNAMEH/#content_note_307_3
http://www.ghaemiyeh.com


هنوگ هب  دراد  قح  هن  دوش و  نیبدب  يرگید  هب  دراد  قح  یسک  هن  دشاب ، یشزراو  ینید  ياضف  یمومع ، ياضف  هک  ییاج  رد  نیاربانب 
: دومرف ور  نیا  زا  .ددرگ  عقاو  نارگید  نظ  ءوس  دروم  هک  دنک  راتفر  يا 

(1)« .دیامن شهوکن  دوش ، نامگدب  وا  هب  هک  ار  یسک  دیابن  دهد ، رارق  ینامگدب  تمهت و  عضوم  رد  ار  نتشیوخ  هک  نآ  »

سسجت . 3 . 2

مدرم بویع  ورارـسا  رد  ینعی  ، تسا نینمؤملا » تاروع  نع  اوـثحبت  ـالو   » ینعم هب  اوُـسَّسَجَت » ـال  «َو  هلمج دـنا  هتفگ  نارـسفمزا  یخرب 
(2) .دینکن شیتفت  وجتسج و 

: دنا هداد  حیضوت  نینچ  اج  نیا  رد  ییابطابط  همالع 

نیا توافت.تسا  نآ  دننام  زین  ءاح ) اب  ) سـسحت هژاو  تسا و  مدرم  یگدنز  رد  یناهنپ  روما  ندـش  ایوج  ینعم  هب  میج ) اب   ) سـسجت
مدرم بویعزا  هک  هدش  هتفگ  هیآ  يانعمردور  نیازا.ریخرد  سسحت  اما  دور  یمراک  هب  رشرد  سسجت  هک  تسا  نآ  ود 

308 ص :

152 راصق نامه ، .َّنَّظلا  ِِهب  َءاَسَأ  ْنَم  َّنَمُولَی  اَلَف  ِهَمَهُّتلا -  َعِضاَوَم  ُهَسْفَن  َعَضَو  ْنَم  - . 1
ص 1194- ج 2 ، نآرقلاریـسفت ، یف  یفـصألا  ، یناشاک ضیف  ص 522. نآرقلا ، ریـسفت  یلإ  ناـهذألا  داـشرإ  یفجن ، يراوزبـس  - 2

ص 519 ج 9 ، ریسفتلا ، یف  طیحملا  رحبلا   ، یسلدنا نایحوبا  ص 136 - ج 5 ، لیوأتلا ، رارسأ  لیزنتلا و  راونأ   ، يواضیب
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(1) .دیهدرارق کته  دروم  دنرادیم ، ناهنپ  امشزا  هک  يرومارد  اراهنآ  ات  دینکنوجو  تسج 

رد یلو  دنرادن ، یعالطا  اهنآ  هب  تبـسن  مدرم  هک  دناد  یم  يروما  زا  یـسررب  وجتـسج و  يانعم  هب  ار  سـسجت  ءادتبا  ناشیا  نیاربانب 
یسررب هبرصحنم  ار  سسجت  ور  نیا  زا  دور ، یم  راک  هب  ریخ  روما  رد  سـسحت "   " رـش و روما  رد   " سـسجت  " هژاو دنا : هتفگ  همادا 

(2) .دنا هدرک  ناناملسم  بویع 

ناهنپ نارگید  مشچ  زا  هک  تسا  يروما  زا  وجتـسج  صحف و  يانعم  هب  سـسجت  هملک  دیآ ، یم  تسد  هب  تغل  بتک  یـسررب  زا  اما 
(3) .دراد قالطا  تسین و  مدرم  بویع  هب  رصحنم  انعم  نیا  تسا و 

هک نآ  مود  شخب  اّما  تسا  راگزاس  قبطنم و  سـسجت ، يانعمرد  تیمومع  قالطا و  نیا  اـب  همـالع  نخـس  لوا  شخب  هک  نیا  هجیتن 
ال  » هک هدش  هتفگ  هیآ  ینعم  رد  اذل  ) دوش یم  لامعتسا  رش  رد  سسجت  دنا  هتفگ 

309 ص :

لمعتسی میجلاب  سسجتلا  نأ  الإ  هلمهملا  ءاحلاب  سسحتلا  هلثم  و  اهیلع ، عالطالل  سانلا  رومأ  نم  رتتـسا  ام  عبتت  میجلاب  سـسجتلا  - 1
ص 324 ج 18 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم.ریخلا  یف  لمعتسی  ءاحلاب  سسحتلا  رشلا و  یف 

.نامه .اهلهأ  اهرتس  یتلا  رومألا  اوکتهتل  نیملسملا  بویع  اوعبتت  هیآلا ال  ینعم  لیق : اذلو  - 2
نطاوب نع  شیتفّتلا  میجلاـب : ُسُّسَجَّتلا  .سج  هژاو  لـیذ.برعلا  ناـسل  روظنم ، نبا  .َصَحف  هنع و  ثحب  هسَّسَجتت : َرَبَخلا و  َسَج  و  - 3
نطاوب نع  شیتفتلا  سـسجتلا ، و  ص 272 . ج 1 ، رثالا ، ثیدـحلا و  بیرغ  یف  هیاـهنلا  ریثا ، نبا  .رّـشلا  یف  لاـقی  اـم  رثکأ  رومـألا و 
ص57. ج 4 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، .هسفنل  هبلطی  نا  ءاحلاب  هریغل و  هبلطی  نا  میجلاب  سسجتلا  لیق  رابخالا و  عبتت  رومالا و 
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انعم دـیدحت  هب  عقاو  رد  تسا و  راگزاسان  تیمومع  نیا  اب  دـینکن ) صحف  عبتت و  ناـنآ  بویع  تاروع و  رد  هک  نیا  ینعی  اوسـسجت »
.تسا هدیماجنا 

؟ تسا سسجت  يانعم  تیمومع )  ای  قالطا ( تابثا  رب  يرارصا  هچ  هک  دیآ  دیدپ  شسرپ  نیا  تسا  نکمم 

هب داقتعا  تروص  رد  .دراد  يرایسب  شقن  یصوصخ  میرح  هرتسگ  قیض  هعـسوت و  رد  نآ  تابثا  مدع  تابثا و  مییوگ : یم  خساپ  رد 
عـسوم يانعم  هک  یلاح  رد  دوب ، دـهاوخ  عونمم  نانآ  بویع  زا  عالطا  يارب  دارفا  یـصوصخ  میرح  هب  دورو  طـقف  نآ ، قیـضم  ینعم 

ناهنپ نارگید  مشچ  زا  لـیلد  ره  هب  هک -  يرگید  زیچ  ره  رد  سـسجت  نارگید ، بویع  رد  سـسجت  تیعونمم  لومـشرب  هوـالع  نآ 
یملع هیرظن  کی  یسک  دینک  ضرف  .دارفا  یصصخت  یملع و  تاعالطا  رد  سسجت  دننام  دوب ، دهاوخ  عونمم  زین  هدش -  هتشاد  هگن 

رد ار  نآ  دـهاوخ  یمن  دـناد و  یم  شدوخ  ار  داوم  رـصانع و  بیکرت  یگنوگچ  نآ و  لومرف  اّما  هدومن  هیارا  یمیـش  ثحاـبم  رد  ار 
تاراـکتبا و تسا  نینچ  مه  تسا ، عوـنمم  هطوـبرم  تاـعالطا  هب  یباـی  تـسد  يارب  سـسجت  اـجنیا  رد  دـهد ، رارق  نارگید  راـیتخا 

باـسح هب  طوبرم  تاـعالطا  هب  یباـیتسد  زین  و  يرواـنف و ،...  تعنـص و  یکـشزپ ، یناـسنا ، مولع  هزوح  رد  تایفـشک  تاـعارتخا و 
.دارفا یکناب 

« اوسـسجت ال   » هلمج هک  دوش  هتفگ  دنا ، هدرک  دـیدحت  مدرم  بویع  هب  ار  سـسجت  يانعم  هک  یناسک  هیرظن  زا  عافد  رد  تسا  نکمم 
تـسا نآ  رگ  ناـشن  نیا  دوش و  یم  طوبرم  مدرم  بویع  هب  ود  ره  هک  هتفرگ  رارق  تبیغزا ) یهن  نظ و  ءوـس  زا  یهن  ) یهن ود  نیب  رد 

رظان زین  اوسسجت » ال   » هک

310 ص :
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رد سـسجت  هب  دودـحم  ار  نآ  يانعم  دارفا ، بویعزا  یهن  قایـس  رد  اوسـسجت » ـال   » هلمج عوقو  رگید  ریبعت  هب  تسا ، مدرم  بویع  هب 
.دنک یم  بویع 

انتعا یب  نآ  هب  ءاهقف  زین  لمع  ماقم  رد  میرادن و  دشاب ، ماع  صصخم  ای  قالطا و  دیقم  قایس  هک  نیا  رب  یلیلد  هک  تسا  نآ  خساپاّما 
یخرب زا  بوجو و  هدافتسا  تالمج  تارقف و  یخرب  زا  هک  تسا  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  یهانم  ثیدح  نآ  دهاش  نیرتهب  دنتـسه و 

زا بلغا  هب  رظان  ناشیا  نایب  ؛  دوش هتفگ  هک  نیا  تسا  هتفریذـپ  نانآ  زا  عافد  رد  هک  یهیجوت  اـهنت  .دـنا  هدرک  تهارک و ...  هدافتـسا 
.تسا بویع ) ینعی   ) دراوم

یصوصخ تاطابترا  یـصخش و  لیاسم  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یخرب  تسا : مسق  ود  صاخـشا  تاعالطا  هک  میرواب  نیا  رب  ام  لاح  ره  هب 
، دزاس یم  شودخم  اردرف  تیثیح  وربآ و  هک  تهج  نآ  زا  اهنآ  رد  سسجت  هک  تسوا  یگداوناخ  و  عورشمریغ ) عورـشم و  زا  معا  )

باسح هب  طوبرم  ای  نانآ  ياـه  يروآون  تاـعارتخا و  یملع و  داـعبا  هب  طوبرم  دارفا  یـصوصخ  تاـعالطا  زا  یخرب  تسا و  عونمم 
سسجت هک   ) دشاب نآ  زا  یشان  تاعافتنا  یلام و  قوقح  عییضت  ببـس  تسا  نکمم  نآ  زا  سـسجتو  تسا  نانآ  یکناب  یلام و  ياه 

ررـض يو و  دـیدهت  بجوم  تاعالطا  نیا  هب  یباـی  تسد  رگاو  دریگ  یم  رارق  اـه » ییاراد   » ثحب هعومجمریزرد  اـما ) تسا  عونمم 
یم دراوم  نیا  همه  لماش  اوسـسجت » ال   » هلمج نیاربانب  .دوش  یم  عقاو  سفن » ای  ناج  مسج و   » ثحب لیذ  رد  دوش ، یناـج  یمـسج و 

.ددرگ

311 ص :
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تاعالطا هب  یبای  تسد  يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  يدارفا  هب  ًالومعم  تسا و  هداوناخ  مه  سسجت »  » هملک اب  زین  سوساج »  » هژاو هتکن :
زین میدق  زا  دـننک و  یم  تیلاعف  نانآ  فعـض  تّوق و  طاقن  تخانـش  و  یماظن و ...  یملع ، فلتخم  ياه  هزوح  رد  رگید  ياهروشک 

اـه و هورگ  اـی  و  دـیاقع ) شیتفت   ) ناـنآ ياـهرواب  یتـح  دارفا و  یـصوصخ  میرح  هزوحرد  یـسوساج  هتبلا  .تسا  هدوب  جـیار  يرما 
.دراد ماع  ییانعم  سسجت  هک  دنک  یم  دییأت  میتفگ  ار  هچ  نآ  زین  هتکن  نیا  .تسا  هدش  هتخانش  يرما  زین  اه و ...  نامزاس 

تّمذم دروم  زین  يددعتم  ثیداحا  رد  دارفا  یصخش  تاعالطا  رارسا و  هب  یبای  تسد  مدرم و  یصوصخ  رابخا  لاوحا و  زا  وجتـسج 
.تسا هتفرگ  رارق  یهن  و 

(1) .دنا هتسناد  اه  بیع  نیرتدب  اه و  یتشز  نیرتدبزا  ار  مدرم  یصوصخ  لاوحا  رد  سسجت  (ع ) یلع ماما 

تبیغ . 3  . 3

(2) .ٌمیحر ٌباّوت  َهللا  ّنِا  هللا  اُوقَّتاو  َهوُمتهِرَکَف  ًاتیَم  هیخأ  َمَحل  َلُکأَی  نأ  مکُدحأ  ُّبُِحیأ  ًاضَعب  مکُضعب  بتغَی  و ال 

يرب رفیک  ینک  ناشیا  تبیغ  يروخ  قح  ناگدنب  ياهتشوگ 

312 ص :

ص451 مکحلاررغ ، يدمآ ، تائّیّسلا .» ّرش  بویعلا و  حبقا  نم  بویعلا  عّبتت  .تاءوّسلا  مظعا  نم  تاروعلا  عّبتت  - » 1
.دش رکذ  نیازا  شیپ  هیآ  همجرت   12  ، تارجح - 2
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، يو بایغ  رد  نارگید و  دزن  درف  صیاقن  بویع و  ناـیب  هب  حالطـصا  رد  (1) و  هدمآ ندـش  ناهنپ  یناهنپ و  يانعم  هب  تغل  رد  تبیغ 
(2) .دوش یم  هتفگ 

.درادن دوخ  زا  یعافد  هار  چیه  ّتیم  هک  هدرک  هیبشت  شا  ینید  ردارب  هدرم  دـسج و  تشوگ  ندروخ  هب  ار  نآ  هیآ  نیا  رد  ور  نیا  زا 
نیا ناـیب  هب  صخـش  روـضح  رد  هک  نیا  زا  اـی  اریز   (3) دناد یم  هدـننک  تبیغ  یگدـنامرد  هناشن  ار  دنـسپان  راتفر  نیا  (ع ) یلع ماـما 

نأش و تیثیح و  وربآ و  دوخ  يارب  دهاوخ  یم  نارگید  بیرخت  هار  زا  هک  نیا  ای  درادـن  ار  نآ  تأرج  تسا و  زجاع  دزادرپب ، لیاسم 
.دروآ تسد  هب  یتلزنم 

نآ زا  تدش  هب  هک  دشاب  یم  تیثیح  هزوح  رد  دارفا  یـصخش  یـصوصخ و  میرح  هب  زواجت  ضرعت و  ییوج ، بیع  تبیغ و  نیاربانب 
.تسا هدش  عنم 

نمؤم ءاذیا   . 3 . 4

دیدـهت ار  نانآ  يدرف  تینما  دروآ و  مهارف  ار  دارفا  یگدرزآ  رطاخ و  شجنر  ببـس  هک  راتـشون ) راتفگ و  راتفر ، زا  معا   ) یلمع ره 
تحت دنک ،

313 ص :

عمجم یحیرط ، ص 655 –  ج 1 ، برعلا ، ناـسل  روـظنم ، نبا  ص 455 -  ج 4 ، نـیعلا ، لـیلخ ، ص617 -  تادرفملا ، بـغار ، - 1
امب هترکذ  اذإف  هیف ، ناک  نإ  ءوسب و  ِهتَْبیَغ  یف  ناسنإلا  رکذـی  نأ  وه  و  ص400 : ج 3 ، هیاهنلا ، ریثک ، نبا   – ص 135 ج 2 ، نیرحبلا ،

ناتهبلا تهبلا و  وهف  هیف  سیل 
ناسنإلا رکذی  نأ  هبیغلا  يراصنا : خیـش  ص 537 - یلامألا ، یـسوط ، خیـش  .ُهُهَرْکَی  اَِمب  َكاَخَأ  َكُرْکِذ  هبیغلا  َلاَق : (ص :) ربماـیپ - 2

هتبسن هرکی  امب  هتبیغ  لاح  ناسنإلا  رکذ  وه  و  دنا : هتفگروهشم  یناثدیهش : ص 162 –  ج 1 ، همیدقلا ، بساکملا ط ، هؤوسی ، مالکب 
ص 382 ج 1 ، همرحملا ، بساکملا  ینیمخ ،  . هیلإ

تمکح 461. هغالبلا ، جهن  زجاعلا ، ُدهج  هبیَغلا  - 3
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.تسا هدش  دیکأت  دارفا  تیثیح  تمارک و  ظفح  رب  عنم و  نآ  زا  مالسا  رد  هک  دریگ  یم  ياج  ءاذیا »  » ناونع

(1) .انیبُم ًاْمثِإ  ًاناتُْهب َو  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  اُوبَسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیذَّلاو 

راومه دوخرب  ار  راکـشآ  یهانگ  تمهت و  دنناسر ، یم  رازآ  دنـشاب ، هدرک  یهانگ  هک  نیا  نودب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  نانآ 
ینیب یمن  دوخ  يافق  رد  افق  ار  ناهانگ  یب  هدننز  يا  صیقن  نایوج  رگدمه  يافق  رد  صیرح  نامرج  یب  ياذیا  رد  هلمج  .دـنا  هدرک 

هک ار  يراک  ماجنا  غورد و  تبسن  ناتهب  اریز  تسا ، هدش  هدناوخ  نیبم ، هانگ )  ) مثا ناتهب و  نمؤم ، ياه  ناسنا  ءاذیا  هیآ  نیا  رد  ازج 
ناسنا لقع  هک  تسا  ییاهزیچزا  ناتهب  ءارتفا و  هک  هدش ، هدرمـش  راکـشآ  هانگ  تهج  نیازا  .تسا  نداد  يرگید  هب  هدـشن ، بکترم 

هک ییاج  رد  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  اوبـستکا » ام  ریغب   » دیق نکیل  .درادن  عراش  بناج  زا  یهن  هب  يزاین  دـمهف و  یم  ار  شندوب  هانگ 
يارب دراوم  نیا  دشاب و  قالـش و ...  صاصق ، هدامآ  دیاب  تسا ، هدش  بکترم  فذق و ...  لتق ، حرج ، برـض و  دننام  یهانگ  یـسک 
تسد زا  نارگید  ندوب  ناما  رد  ار  یناملسم  هناشن  هیآ ، نیمه  ابوسمه  زین  (ع ) یلع ماما   (2) .تسا هدش  ینثتسم  یعامتجا  ماظن  ظفح 

و

314 ص :

58  ، بازحا - 1
ص 432. نآرقلا ، ریسفت  یلإ  ناهذألا  داشرإ  یفجن ، يراوزبس  ص 340 -  ج 16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، - 2
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ارجا دهاوخب  دح و )...  يارجا  صاصق ،  ) یقح بجاو و  هک  ییاج  رد  رگم  دنرمـش ، یمن  اور  ار  ناناملـسم  ءاذـیا  هتـسناد و  وا  نابز 
(1) .ددرگ

تمهت ءارتفا و  . 3 . 5

(2) .ًانِیبُم ًاْمثِإ  ًاناتُْهب َو  َلَمَتْحا  ِدَقَف  ًائیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث  ًاْمثِإ  ْوَأ  ًهَئیِطَخ  ْبِسْکَی  ْنَمَو  .کی 

دوخ شود  رب  ار  راکـشآ  یهانگ  تمهت و  راب  هنیآ  ره  دزاس ، مهتم  نادـب  ار  یهانگ  یب  هاگ  نآ  دـنک  یهانگ  ای  اطخ  دوخ  هک  ره  و 
.تسا هدیشک 

(3) .ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  الو  .ود 

.دننک تساوخزاب  نادب  ار ، همه  لد ، مشچ و  شوگ و  اریز  نکم ، لابند  يرادن  ملع  نآ  هب  هک  ار  هچنآ 

315 ص :

هبطخ 166 هغالبلا ، جهن  بِجَی » اَِمب  اَّلِإ  ِِملْسُْملا  يَذَأ  ُّلِحَی  َال  َو  ِّقَْحلِاب - اَّلِإ  ِهِدَی  ِِهناَِسل َو  ْنِم  َنوُِملْسُْملا  َِملَس  ْنَم  ُِملْسُْملاَف  - » 1
112، ءاسن - 2

ْذِإ ـال  َْول  َو   -» 15، رون ٌمیِظَع .» ِهَّللا  َدـْنِع  َوُه  ًانِّیَه َو  ُهَنُوبَـسْحَت  ٌْملِع َو  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  اـم  ْمُکِهاْوفَأـِب  َنُولوُقَت  َو  : » تاـیآ زینو   36، ءارسا - 3
َّنِإ ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » 16، نامه ٌمیِظَع .» ٌناتُْهب  اذـه  َکَناْحبُـس  اذـِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَس 

12 هیآ تارجح ، اوُسَّسَجَت .» ٌْمثِإ َو ال  ِّنَّظلا  َضَْعب 
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رخسمت . 3 . 6

ْمَُهل ْمُْهنِم َو  ُهَّللا  َرِخَـس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْـسَیَف  ْمُهَدـْهُج  اَّلِإ  َنوُدِـجَی  َنیِذَّلا ال  ِتاقَدَّصلا َو  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا  کی :
(1) .ٌمِیلَأ ٌباذَع 

دـنریگ و یم  بیع  دـنبای ، یمن  يزیچ  شیوخ  تعاطتـسا  زا  شیب  هک  نانآو  دـنهد  یم  هقدـص  تبغر  هب  هک  ینانمؤم  رب  هک  یناسک 
.تسا روآدرد  یباذع  ناشیارب  دریگ و  یم  ناشازهتسا  هب  دنوادخ  .دننک  یم  ناش  هرخسم 

.َّنُْهنِم (2) ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍءاِسن  ْنِم  ٌءاِسن  ْمُْهنِم َو ال  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  .ود 

.دنشاب و ناگدننک  هرخـسم  زا  رتهب  اهنآ  دیاش  دریگنرخـسمت ، هب  ار  رگید  هورگ  نادرم  زا  یهورگ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
دینکم و ییوج  بیع  رگیدکی  زا  .دنـشاب و  اهنآ  زا  رتهب  ناگدش  هرخـسم  نآ  دـیاش  دـنکن ، هرخـسم  ار  رگید  هورگ  نانز  زا  یهورگ 

دنناراکمتس دوخ  دننک  یمن  هبوت  هک  یناسک  .ندروآ و  نامیا  زا  سپ  قسف  ناونع  تسا  دب  .دیناوخم  تشز  باقلا  هب  ار  رگیدکی 

316 ص :

79 هبوت ، - 1
110، نونموم «. َنوُکَحْضَت ْمُْهنِم  ُْمْتنُک  يِرْکِذ َو  ْمُکْوَْسنَأ  یَّتَح  ایِرْخِس  ْمُهوُُمتْذَخَّتاَف  : » زینو  11، تارجح - 2
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ءازهتسا ریقحت و  . 3 . 7

(1) .َنیِهِکَف اُوبَلَْقنا  ُمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  َو  َنوُزَماغَتَی -  ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َو  َنوُکَحْضَی -  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  .کی 

یمزاب ناشناسک  دزن  نوچ  و.دـندرک  یم  هراشا  وربا  مشچ و  هب  دنتـشذگ ، یم  اهنآ  رب  نوچ  .دـندیدنخ و  یم  نانمؤم  هب  ناراکهانگ 
.دنتشگ یمزاب  هنامداش  دنتشگ ،

(2) .هَزَُمل ٍهَزَمُه  ّلُِکل  ٌْلیَو  .ود 

.ییوج بیع  هدننک  تبیغ  ره  رب  ياو 

: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  .هس 

ُهُحَضْفَی َُّمث  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَرَهَش  ِهِدَی  ِتاَذ  ِهَِّلق  ِهِْرقَِفل َو  ُهَرَّقَح  ْوَأ  ًانِمُْؤم  َّلَذَتْسا  ِنَم  (ص :) یبنلا

دناسانـش و یم  مدرم  هبار  وا  دـنوادخ  تماـیق  زور  درامـشب ، کـچوک  یتسد  یهت  رقف و  رطاـخباروا  اـی  دـنکراوخ  ار  ینمؤم  هک  ره 
(3) .دنک یم  شیاوسر 

تمالمو شنزرس  . 3 . 8

(: (ص ادخ لوسر  .کی 

317 ص :

31  ، نیففطم - 1
1  ، هزمه - 2

ْنَأ اَّلِإ  ِهَّنَْجلا  ِیف  اَـمُهَْنَیب  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ِعَـمْجَی  َْمل  ًاـنِمُْؤم  َرَقَتْحا  ِنَـم  ُهَّنِإَـف  (ع :) یلعزینو ص143 - ج 72 ، راونألا ، راـحب  یـسلجم ، - 3
یلماعرح هاَّیِإ .» ِِهتَرَقْحَم  ْنَع  َعِجْرَی  یَّتَح  ًاِتقاَم  َُهل  ًاِرقاَح  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ِلَزَی  َْمل  ًاـنِمُْؤم ...  َرَّقَح  ْنَم  (ع :) قداـص ماـما  .ناـمه و  َبُوتَی .»

ج12،ص271 هعیشلا ، لئاسو  ،
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«. ِهَّللا یَلَع  َّدَر  ْدَقَف  َُهلْوَق  ِْهیَلَع  َّدَر  ْوَأ  ِْهیَلَع  َنَعَط  ْنَمَف  ِِهتَرُْدق -  ِِهلاَلَج َو  ِهَمَظَع  ْنِم  َنِمْؤُْملا  َقَلَخ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  »

ایوگ هک  ) دنکدر اروا  نخس  ای  هدز  يا  هنعطوارب  یسکرگا  سپ   ، هدیرفآدوخ تردقو  لالج  تمظع  زا  ار  نموم  لاعتمدنوادخ  انامه 
(1) .تسا هدومن  در  ار  ادخ  نخس  ( دیوگ یم  غورد 

«. َکَِیلَْتبی ُهَّللا َو  ُهَمَحْرَیَف  َکیِخَِأب  َهَتاَمَّشلا  ِرِهُْظت  َال  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق   » .ود

لومـشم ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  نکم  شنزرـسو  تتامـش  اروا  دـشاب ) هدـش  بکترم  یـشزغلای   ) دـسر ناملـسم  ردارب  هب  يدـب  رگا 
(2) .دزاس التبم  اروت  هدادرارق و  شتمحر 

(: (ع یلع ماما  .هس 

(3) .دوش راتفرگ  نادب  دوخ ) ، ) دنک شنزرس  يزیچ  هب  ار ) نارگید   ) هک یسک  « هب یلب  یشب ء  ّریع  نم  »

(: (ص هللا لوسر  لاق 

(4) «. ریبک هللا  دنع  مُهریغص  َّناف  نیملسملا  نم  ًادَحَا  َّنَرِّقَُحت  «ال 

318 ص :

ص143 ج 72 ، راونألا ، راحب  یسلجمرقابدمحم ، - 1
ص213  ، نامه - . 2

مکحلاررغ - 3
ص 39. ج 1 ، مارو ، هعومجم  - 4
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«. دوش یم  بوسحم  گرزب  دنوادخ  دزن  مه  نانآ  کچوک  اریز  دینکن ، ریقحت  ار  ناناملسم  زا  کی  چیه  »

ییوج بیع  . 3 . 9

ددنـسپ یم  شدوخ  يارب  اما  درمـش  یم  دنـسپان  دارفارد  ار  بویع  نآ  دوجو  ودرگن  یم  مدرم  بویعرد  هک  نآ  (ع :) یلع ماما  .کی 
(1) .تسا لماک  یقمحا  یصخش  نینچ 

تینماو تمالـسردوازا  یـصخش  نینچ  نیا  هارمهاریز  نک  زیهرپ  تسا ، مدرم  بویعزا  وجو  تسجرد  هک  یـسک  اب  ترـشاعمزا  .ود 
(2)( .دور یمزیندوخ  ناتسود  بویعرد  شاکنک  یپردواو  ) دوب دهاوخن 

درد سَک  هدرپ ي  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

درب ناکاپ  هنعط ي  ردنا  شلیم 

سک بیع  دشوپ  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ 

سفن نابویعم  بیع  رد  دنز  مک 

شحف ّبَس و  . 3 . 10

(: (ص ادخ لوسر.کی 

319 ص :

349 راصق هغالبلا ، جه  - 1
ملـسی مل  ّهناف  ساّنلا ، بویع  یعّبتتم  هرـشاعم  كاّیا و  راـعلا - .» کـیفکی  کـسفن  بئاـعمب  کلاغتـشا  :» زینو مکحلاررغ  يِدـمآ ، - 2

«. باّیعلا ساّنلا  تقما  «. » مهنم مهبحاصم 
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« ِِهْنیَِعب ُقَمْحَْألا  َِکلَذَف  ِهِسْفَِنل ، اَهَیِضَر  َُّمث  اَهَرَْکنَأَف ، ِساَّنلا ، ِبُویُع  ِیف  َرَظَن  ْنَم  «َو 

(1) .دوش یم  بوسحمرفکوا  اب  گنجو  قسف  نموم  هب  يازسانو  شحف 

: دومرف هک  دننک  یم  لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  (ع ) یلع ماما  .ود 

َنِم َوُهَف  ُهَتَءوُُرم  ُمِدـْهَی  ُُهنیِـشَی َو  ْنَّمِم  ُهاَنُذُأ  ْتَعِمَـس  ُهاَْنیَع َو  ْتَأَر  اَـم  ٍنِمُْؤم  ِیف  َلاَـق  ْنَم  َلاَـق  (ص ) ِِّیبَّنلا ِنَع  (ع ) َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ْنَع  «َو 
«. ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمِهِیف -  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا 

هیآ لومـشم  دنک  لقن  ار  نآ  دونـشب و  دوخ  شوگ  اب  ای  دنیبب  يدنیاشوخان  تورم و  فالخ  يراک  ینموم  زا  دوخ  مشچ  اب  سکره  »
(2)« .دریگ یم  رارق  اه " یتشز  شخپ  ناراد  تسود   " قادصم هفیرش و 

: لاق نَا  هاصوَا  امیف  ناکف  ینِصوَا  لاقف : (ص ) یبّنلا یَتَا  میمت  ینب  نم  ًالجر  ّنا  لاق : (ع ) رفعج یبا  نع  »

(3) «. مهنیب َهوادَعلا  اوبِسَتکَتَف  َسانلا  اّوبسَت  ال 

320 ص :

ص147 ج 72 ، راونألا ، راحب  یسلجمرقابدمحم ، .ٌْرفُک  ُُهلاَِتق  ٌقوُُسف َو  ِنِمْؤُْملا  ُباَبِس  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاق  - » 1
ص147 رابخألا ، عماج  - 2

[. ص 64 مجرتم ، ج 4   ] بابسا باب  رفکلا  نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 3
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ياه شرافـس  هلمج  زا  امرفب ، نم  هب  یـشرافس  تفگ : دیـسر و  (ص ) ربمایپ تمدـخ  میمت  ینب  هلیبق  زا  يدرم  دومرف : (ع ) رقاـب ماـما  »
«. دیروآ یم  تسد  هب  ار  نانآ  نیب  رد  ینمشد  راک  نیا  اب  اریز  دیهدن ، مانشد  مدرم  هب  دومرف : هک  دوب  نیا  صخش  نیا  هب  ربمایپ 

ءاشحف هعاشا  ّرِس و  ءاشفا  . 3 . 11

(1) .ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  .کی 

.تسا نانآراظتنارد  كاندرد  یباذع  دبای ، عویش  نانموم  نایمرد  تشز  ناهانگ  دنراد  تسود  هک  یناسک  انامه 

 «. اَهاَتَأ يِذَّلاَک  َوُهَف  اَهاَْشفَأَف  ًهَشِحاَف  َعِمَس  ْنَم  َالَأ َو  (ص ) ِِّیبَّنلا یِهاَنَم  ِیف  .ود « 

(2) .دناد یم  نآ  هدنهد  ماجنا  دننامه  ار  ناهانگ  هدنهد  هعاشا  مالسا  یمارگربمایپ 

اضف دنهاوخ  یم  هک  دنناد  یم  نیا  ار  دننک  یم  مادقا  نارگید  بویع  هعاشا  هب  هک  یناسک  ياه  هزیگنا  زا  یکی  (ع ) نینمؤملاریما .هس 
ارچ سپ  تسا ، هانگ  اه  نیا  رگا  دنیوگب  دنروایب و  ریصقت  رذع  نارگید  راک  هب  دانتسا  اب  هدش و  رت  مهارف  اه  نآ  ياوران  لامعا  يارب 

؟ تسا هداد  ماجنا  ینالف 

321 ص :

19 رون ، - 1
ص 213 ج 72 ، راونألا ، راحب  یسلجمرقابدمحم ، - 2
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(1) مهبیاعم » یف  رذعلا  مهل  عسّتیل  ساّنلا ، بیاعم  هعاشا  نّوبحی  بویعلا  اووذ  »

تشز باقلا  زا  هدافتسا  . 3 . 12

هراشا

(2) .ِنامیِْإلا َدَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  ِباْقلَْألِاب  اوَُزبانَت  َو ال 

.ندروآ نامیا  زا  سپ  قسف  ناونع  تسا  دب  .دیناوخم  تشز  باقلا  هب  ار  رگیدکی  و 

يدناوخ مریگ  راموریگرای  يدنار  اهبقل  نم  رب  بضغ  زا 

يراک دـهد  رارق  باطخ  دروم  دوش ، یم  صخـش  یتحاران  ثعاـب  هک  هچ  نآ  اـی  تشز  ياـه  ماـن  باـقلا و  اـب  ار  نارگید  يدرفرگا 
.تسا هدش  بکترم  ار  رکنمو  تشز 

(3) «. باقلالِاب اوَزبانت  َو ال  : » میرک نآرق 

«. دینکن دای  تشز  اوران و  باقلا  اب  ار  رگیدکی  »

یم یئانس  میکح  .دننزب  ادص  صقن ، نآ  هب  ار  وا  تسه و  وا  موق  ای  رسمه  دنزرف و  ای  ردام  ردپ و  رد  ای  یسک  مسج  رد  یـصقن  ًالثم 
: دیوگ

؟ ارچ تسا  ژک  همه  تشقن  تفگ  ارچ  هب  يرتشا  دید  یهلبا 

! رادشه ینک ، یم  شاقن  بیع  راکیپ  نیا  ردنا  هک  رتشا  تفگ 

هاوخ نتفر  تسار  ِهار  نم  وت ز  هاگن  بیع  هب  نکم  نم  يژک  رد 

322 ص :

مکحلاررغ - 1
11، تارجح - 2

11 تارجح ، - 3
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: دومرف (ع ) قداص ماما 

(1)  ...«. یتبَراحُِمل َدَصرَا  دَقَف  ًاّیلَو  یل  َناهَا  نَم  ّلجوّزع : ُهللا  لاق  (ص :) هللا ُلوسر  لاق  »

هدرک نیمک  نم  اـب  گـنج  يارب  دـنک ، تناـها  نم  ياـیلوا  ناتـسود و  هب  سک  ره  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دومرف : (ص ) ادـخ لوـسر  »
!«. تسا

ناناملسمریغ

فیلکت سپ  دنا ، هدش  عنم  ناناملـسم  یـصوصخ  میرح  هب  ضرعت  زا  مدرم  تایاور ، رتشیب  رد  هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم 
؟ تسیچ یمالسا  هعماج  رد  ناناملسم  ریغ  یبهذم و  ياه  تیلقا 

: هک تسا  نآ  خساپ 

: دننام دوش ، یم  ناملسم  ریغ  ناملسم و  لماش  تسا و  ماع  تایاور  زا  یخرب  ناسل  .ًالوا 

(2) «. ُساَّنلا ِِهب  يَّذَأَت  ْنَم  ِساَّنلا  ُّرَش  َو  ُساَّنلا -  ِِهب  َعَفَْتنا  ِنَم  ِساَّنلا  ُْریَخ  »

هدرک بسک  مالـسا  نامیا و  رثا  رب  هک  تسوا  هاگیاج  تیمها  لیلد  هب  تسا ، ملـسم  نمؤم و  تایاور  تایآ و  رد  عوضوم  رگا  .ًاـیناث 
.تسا

ناج هدمآ و  رامش  هب  نآ  نادنورهش  ءزج  دننک ، یم  یگدنز  یمالسا  هعماج  ماظن و  رد  هک  یناناملسم  ریغ  ینید و  ياه  تیلقا  .ًاثلاث 
لام و و 

323 ص :

ص 53. ج 4 ، مجرتم ] ، ] یفاک لوصا  - . 1
ص 281. ج 72 ، راونألا ، راحب  یسلجمرقابدمحم ، - 2
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.(1) دنا هتخادرپ  یهقف  بتک  رد  عوضوم  نیا  هب  ماظع  ءاهقف  دراد و  رارق  لماک  تینما  رد  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  نانآ  ضرع 

دنوشن دراو  مانشد  بس و  هار  زا  ات  هدرک  تساوخرد  ناناملـسم  زا  نانآ  ياه  تب  ناکرـشم و  اب  دروخرب  رد  یتح  میرک  نآرق  .ًاعبار 
(2)  . دنزاس شودخمو  هتسکش  ار  یمالسا  تاسدقم  تمرح  بصعت  رس  زاو  هنالهاج  یشنکاو  رد  تسا  نکمم  اهنآ  اریز 

324 ص :

هدصقی نم  لک  هنع  بذلا  هترصن و  مامالا  یلعف  ملسملا  امأف   . نمأتسم یمذ و  ملسم و  برـضأ : هثلث  یلع  مالـسإلا  راد  یف  میقملا  - 1
لهأ نم  ناک  نإ  و.نییمدآلا  قوقح  وأ  هللا  قوقح  نم  ناک  ءاوس  هنم  هل  هافوتسا  قح  هل  بجو  یتم  و  اکرشم ، وأ  ناک  املسم  قح  ریغب 

ریرحت یلح ، همالعو  ص 37. ج 8 ، طوسبملا ، یسوط ، خیـش.هنع  بذلا  هترـصن و  یف  ملـسملا  مکح  هلک  اذه  یف  همکح  ناک  همذلا 
ص 151 ج 1 ، ماکحألا ،

108، ماعنا .ْملِع  ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُسَیَف  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  اوُّبُسَت  الو  - 2
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اه شسرپ 

: دیهد رارق  یسرربدروم  ار  ریز  تایآ  - 1

(. هیآ رخآ  ات   ) ْمُْهنِم ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  فلا -

َلُکْأَی ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  ًاضَْعب َأ  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسَجَت َو ال  ٌْمثِإ َو ال  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ب -
.میحَر ٌباَّوَت  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  ُهوُُمتْهِرَکَف َو  ًاْتیَم  ِهیخَأ  َمَْحل 

.ریبَخ ٌمیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  ًابوُعُـش َو  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ج - 
(13-11 تارجح ، )

؟  تسا هدش  یهن  ییاهرکنم  هچزاو  هیصوت  یی  اه  فورعم  هچ  هب  - 2

؟ دراد یگنتاگنت  طابترا  هچ   ( هدمآ موس  هیآرد  هک   ) اوقت اب  لوا  هیآودرد  هدشدای  دراوم  - 3

؟ تسیچ هدشدای  دراوم  تیاعرردرکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  شقن  - 4

رتشیب هعلاطم  يارب 

(165  ، فارعا ) .نوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ٍسیَئب  ٍباذَِعب  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  اَنْذَخَأ  ِءوُّسلا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  َنیذَّلا  اَْنیَْجنَأ  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف 

؟ ارچ دنا ؟ هدش  هدناوخ  هتفای  تاجن  هیآ  نیا  رد  یناسک  هچ 

325 ص :
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مکی تسیب و  سرد 

یصوصخ میرح  اب  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرما  هطبار 

فورعم هب  رما  زا  فده  -1

هدـش بجاو  نآ  ياهـشزراو  ماـکحاو  نید  ییاـپربو  هماـقا  يارب  هکدنتـسه  یهلا  ضئارف  زا  هضیرف  ود  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما 
(1) .دنا

اه فورعم  - 2

طوبرم قوقح  دشاب ، یم  فورعم "  هب  رما   " نآ هب  رماو  هدوب  اه  فورعم  زا  ..و ) جـحو  هزور  زامن ، دـننام  تادابع (  هک  هنوگ  نامه 
هب رماو  هدوب  اه  فورعم  زا  زین  دارفا ) ناجو  مسج  هب  طوبرم  قوقح  ایو  یتیثیحو  یـضرع  ای  یلام  قوقح  هاوخ  ساـنلا ، قح   ) مدرم هب 

نیازا.دور یم  رامش  هب  رکنمزا  یهن  نآ ، عییضت  زا  یهنو  فورعم ، هب  رما  قوقح ، نیا  تیاعرو  ظفح 

326 ص :

هب  ) نید ییاپرب ) و   ) ماوق .دودحلا  هماقا  رکنملا و  نع  ُیهنلا  فورعملاب و  ُرمَالا  هفیرشلا  ُماوق  دنا : هدومرف  مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  - 1
ماما زا  یتیاور  رد  ص 332  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  .تسا  یهلا  دودح  يارجا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلیـسو ،)

ضئارفلا و یمـسا  زین  ضئارفلا و  ماـقتاهب  ٌهمیظع  ٌهـضیرف  ناوـنع ؛ اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  زا  مالـسلا » هـیلع   » رقاـب دـمحم 
اپ رب  نآ  هطـساو  هب  اه  بجاو  رگید  هک  تسا  یگرزب  بجاو  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک ، نیا  ینعی  تسا ، هدـش  داـی  اهفرـشا ،

ص 119 ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  .دنوش  یم 
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نیرتهب فورعم ، هب  رما  تایاور ، یخرب  ردور 

: دنا هدومرف  مالسلا » هیلع  » یلع ماما  .تسا  هدش  هدرمش  مدرم  راک  نیرتربو 

(1) .قلخلا لامعا  ُلضفا  فورعملاب  ُرمالا 

.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم ، ياهراک  نیرترب 

هب هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـشاب ، مدرم  ياـهراک  نیرتـهب  زا  اـی  مدرم  راـک  نیرتـهب  نیرترب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نـیا 
.دیآ یم  دیدپ  ترودکو  هنیک  زارود  كاپ و  ياضفو  دوش  یم  ظفح  مدرم  قوقحو  اهشزرا  نآ  هطساو 

یصوصخ میرح  ظفاح  - 3

یمن یسک  نیارب  انب  .نآ  لباقم  هطقن  رد  هنو  تسا  دارفا  یـصوصخ "  میرح  قوقح   " نابهگنورادساپ  ، رکنمزا یهنو  فورعم  هب  رما 
" رکنم  " کی وا  راک  نیا  اریز  دـهد ، رارق  ضرعت  دروم  ار  نارگید  یـصوصخ  میرح  رکنمزا ، یهن  ای  فورعم  هب  رما  ناونع  اب  دـناوت 
هب صخـش  نالف  دـنادب  دـهاوخ  یم  هک  نیا  هناـهب  هب  یـسک  رگا  لاـثم  ناونع  هب  .درک  يریگـشیپ  نآ  زا  دـیاب  هک  دوش  یم  بوسحم 

تـسا رکنم "  " وا راک  نیا  دـشاب ، وا  یناهنپو  یلخاد  لئاسم  رد  سـسجت  لابند  هب  هن ، ای  تسه  دـنب  ياپ  هناـخ  رد  ینید  ياـه  شزرا 
.دوش یهن  دیاب  نآزاو 

یتح تارکنُم ، عوقو  زا  يریگ  شیپ  ياربو  تسا  هتشاد  يرواب  نینچ  مود  هفیلخ  هک  دراد  دوجو  یخیرات  ياه  شرازگ 

هناخ بحاص  هب  هک  یماگنه  دریگب و  هاگنزب  رس  ار  دارفا  چُم  ات  هتفر  الاب  مدرم  هناخ  راوید  زا 

327 ص :

ص 331 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
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: دیوگ یم  خساپ  رد  وا  .تسا  هداهن  دوخ  يور  شیپ  رد  بارش  ارچ  هک  دنک  یم  ضارتعا 

: اریز يا ، هدش  بکترم  هانگ  هس  وت  ما ، هدرک  هانگ  کی  نم  رگا 

" .اوسسجت ال  هدومرف ": هدرک و  یهن  نآ  زا  نآرق  هک  یلاح  رد  يا  هتخادرپ  مدرم  لاوحا  سسجت  شیتفت و  هب  ًالوا -

! يا هدمآ  راوید  زا  وت  یلو  اهباوبا » نع  تویبلا  وْتا  و   » هک هداد  روتسد  دنوادخ  ًایناث -

هتـشگ دراو  نذا  نودـب  هک  یلاح  رد  اوسنأتـست » یتح  مکتویب  ریغ  اـتویب  اولخدـت  ـال   » تسا هدرک  یهن  هزاـجا  نودـب  دورو  زا  ًاـثلاث -
(1) .يا

لیلد نیا  هب  تسین  زاجم  يدرف  چیه   . تسا دارفا  تلبتو  رتویپماکو  اه  یـشوگ  ای  اه  نیـشام  ای  لزانم  هب  یـشکرس  هرابرد  رگید  لاثم 
تـسا هانگ  همه  اهنیا  ...ودبای ، یهاگآ  اهنآ  نورد  تاعالطازا  ایو  ؟ دنک یمن  ای  دنک  یم  فالخ  صخـش  نیا  دـنیبب  دـهاوخ  یم  هک 

.مینک یهنرکنم  نیازا  ار  وا  مینبب  تیعضو  نیا  رد  ار  یسک  رگا  میراد  هفیظو  ام  همهو 

328 ص :

هأرما لجر و  توص  عمـسف  لیللاب - سعی  ناک  رمع  نإ  لـیق  و  . " ص 140 ج 6 ، نایبلا ، حور  ریـسفت  نرق 12 ،)  ) يوـسورب یقح  - 1
تنأ كرتسی و  هللا  نأ  يرت  تنک  أ  هللا - ودـع  ای  لاقف  رمخ - قز  امهدـنع  الجر و  هأرما و  دـجوف  طـئاحلا  روستف  باـتراف - تیب  یف 

دق اوُسَّسَجَت و  یلاـعت َو ال  هللا  لاـق  ثـالث - یف  تأـطخأ  دـقف  هدـحاو - یف  تأـطخأ  تنک  نإ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  لاـق  هتیـصعم - یلع 
نبا ) هغالبلا جهن  حرـش  تملـس ." - ام  اوُمِّلَـسَف و  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  اذِإَف  لاق  و  تروست - دق  اِهباْوبَأ و  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  لاق َو  و  تسـسجت -

ص 182 ج 1 ،  دیدحلا ،) یبأ 
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رارسا رشن  - 4

هعاشا زینو  بویع  نآ  تبیغو )  ) ندرکوگزاب رکنمو ، تسا  هانگ  نانآ  تالاوحا  رد  سسجتو  نارگیدزا  ییوج  بیع  هک  هنوگ  نامه 
.دوش یم  هدرمش  رکنمو  مرج  مدرم ، رارسا  شخپو 

 : تسا اشگهار  رایسب  ( هر  ) ینیمخ ماما  نانخس  نیا  هتشذگ ، دراومو  دروم  نیا  رد 

ای دنک ، بلج  ار  یسک  ای  دوش  دراو  اهنآ  بحاص  نذا  نودب  یسک  یـصخش  راک  لحم  ای  هزاغم و  ای  هناخ  هب  درادن  قح  سک  چیه  "

یمالـسا یناسنا - ریغ  لامعا  هدومن و  تناـها  يدرف  هب  تبـسن  اـی  و  دـیامن ، تبقارم  بیقعت و  هاـنگ  باـکترا  اـی  مرج  فشک  ماـن  هب 
هانگ و فشک  يارب  ای  و  دنک ، شوگ  هانگ  زکرم  فشک  ای  مرج  فشک  مان  هب  يرگید  توص  طبض  راون  ای  نفلت  هب  ای  دوش ، بکترم 

ریغ زا  هک  يرارسا  ای  دیامن  ریغ  ناهانگ  زا  سسجت  و  دشاب ، مدرم  رارـسا  لابند  ای  دراذگب و  دونـش  دشاب ، گرزب  هانگ  دنچ  ره  مرج 
ریابک زا  ناهانگ  اشحف و  هعاشا  نوچ  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  هانگ  و ]  ] مرج اهنیا  مامت  .دـنک  شاـف  رفن  کـی  يارب  ول  هدیـسر و  وا  هب 

یم یعرش  دح  بجوم  اهنآ  زا  یضعب  ودنتسه  یعرش  ریزعت  قحتـسم  مرجم و  قوف  روما  زا  کی  ره  نیبکترم  و  تسا ، گرزب  رایـسب 
(1) .دشاب "

329 ص :

ص 141 ج 17 ، ماما ، هفیحص  - 1
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ءانثتسا دراوم  - 5

یتایآ نیا  زا  شیپ  دراد  مه  یتائانثتـسا  دراوم  لصا  نیا  اما   . تسا مکاح  هدـعاقو  یلوا  لصا  ناونع  هب  دـش  هتفگ  لاح  ات  هک  هچ  نآ 
.دوش یم  هدرمش  ءانثتسا  دراوم  ءزج  هک  دشرکذ  صاصق  هراب  رد  زین 

هتشاد یسرربو  یصوصخ  میرح  هب  دورو  هب  زاین  هک  یتروصرد  یتیثیح ، روما  ایو  ناجو  مسج  عوضومو  اه  ییارادو  لاوما  شخبرد 
ییاراد یسرربو  دورو  قح  یسک   ، نوناق بوچراچزا  جراخو  دریذپ  یم  تروص  لوئسم  ياه  هاگتسدو  نوناق  طسوتراک  نیا  دشاب ،

.درادن ار  یصوصخ  میرح  ياه  هزوح  رگیدو  دارفا  ياه 

یم راکنا  يو  اما  تسا  هتخیر  صخـش  نالف  باسح  هب  اه  هژورپ  یخرب  رد  تکراشم  تباـب  ار  یغلاـبم  هک  تسا  یعدـم  يدرف  ـالثم 
.دنزادرپ یم  درف  نآ  باسح  یسررب  هب  ییاضق  ماقم  روتسد  قبط  اج  نیارد  دنک ،

یگدیسر ییاضق  هاگتسد  زین  اج  نیارد   تسا هدرب  تقرس  هب  ینالف  اروا  هیثاثاو  لاوما  زا  يرادقم  هکدنک  یم  اعدا  یسک  رگید : لاثم 
یم هزاجا  نوناق  هک  يدراوم  تسا  یهیدب  .دنوش  دراو  اه  هزوح  نیا  هب  رکنمزا  یهن  ناونع  هب  دـنرادن  هزاجا  دارفا  نیاربانب   . دـنک یم 

هزاجا اب  سیلپ  دراد ، دوجو  ردـخم  داوم  لمح  دـننام  زاجمریغ  ياه  تیلاعف  ماجنا  ای  لیبموتا  تقرـس  رب  ینبم  یـشرازگ  ًـالثم  دـهد ،
.دراد ار  فیقوت  شیتفت و  دروخرب و  قح  ییاضق  تاماقم 

تلبتو یـشوگو  فیکو  اهـسابل  دـنناوت  یم  دـنراد  هک  ییاـمنهارو  تیادـه  تیلوئـسمو  یتیبرت  شقن  لـیلد  هب  رداـمو  ردـپ  هرـصبت :
ار دوخ  نادنزرف...و 

330 ص :
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يریگ شیپ...و  یقالخا  داسف  دایتعا ، نوچ  یلئاسم  هزوح  رد  یلامتحا  ياه  بیـسآ  ندش  دراوزا  نیدـلاو ، تراظن  نیا.دـننک  لرتنک 
ياه تفارظو  نانآ  ياه  تیفرظ  دـیاب  نانآ  اب  دروخرب  یگنوگچرد  زینو  ناشنادـنزرف  لـئاسو  لرتنک  رد  مه  نیدـلاو  هتبلا  .دـنک  یم 

زا یفنم  ياه  شنکاو  راظتنا  رد  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنـشاب  دـهاش  ار  یتبثمو  تسرد  هجیتن  اتدـنهد  رارق  هجوت  دروم  ار  یتیبرت 
.دنشابدوخ نادنزرف  يوس 

(: هر  ) ینیمخ ماما 

هرداصم فیقوت و  ای  دنک  فرـصت  لخد و  یـسک  قح  دروم  رد  و  لوقنم ، ریغ  هچ  لوقنم و  هچ  یـسک  ِلام  رد  درادن  قح  سک  چیه 
(1) .یعرش رظن  زا  مکح  توبث  قیقد و  یسررب  زا  سپ  مه  نآ  عرش ، مکاح  مکح  هب  رگم  دیامن 

ناسوساج ای  و  بالقنادض ، رگ و  هئطوت  دارفا  ای  ردـخمداوم ، قاچاق  ای  ءاشحفو ، داسف  ياهدـناب  یمیت  ياه  هناخ  هرابردرگید  هنومن 
ياه بوچراچ  تیاعرابو  یبسن  نانیمطا  زا  سپ  لوئـسم  ياه  هاگتـسد  دراوم  نیا  همهرد.تسا  اهنیا  هباـشمو  نانمـشدو ، ناـگناگیب 

.دنهد ماجنا  ار  مزال  یسرربو  هتفای  دورو  دارفا  میرح  هب  دنناوت  یم  یقالخاو  ینوناق 

هراـب نیارد  ، دـنا هتـشاددارفا  یـصوصخ  میرح  ظـفح  هـنیمز  رد  هـک  يا  هغدـغد  اـب  هر )  ) ینیمخ ماـما  یمالـسا ، بـالقنا  راذـگناینب 
: دنا هدرک  هئارا  یعماجو  قیقد  تاروتسد 
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يروهمج ماظن  مالـسا و  فلاخم  ياهکهورگ  اه و  هئطوت  اب  هطبار  رد  هک  تسا  يدراوم  ریغ  رد  دش ، مالعا  عونمم  دش و  رکذ  هچنآ 
هانگ یب  مدرم  دهاجم و  ياه   تیصخش رورت  یمالسا و  يروهمج  ماظن  يزادنارب  يارب  یمیت  نما و  ياه  هناخ  رد  هک  تسا  یمالـسا 

اب هک  دنـشاب ، یم  لوسر  ادـخ و  براحم  دـننک و  یم  عامتجا  ضرألا " یف  داسفا  يراـکبارخ و " ياـه  هشقن  يارب  رازاـب و  هچوک و 
رگید اه و  هدکـشناد  اههاگـشناد و  ییاضق و  ياههاگتـسد  یتلود و  ياـهناگرا  عیمج  رد  نینچمه  و  دنـشاب ، هک  هطقن  ره  رد  ناـنآ 

اهناتـسداد و روتـسد  قفاوم  هیعرـش و  طباوض  تحت  نکل  دوش ، لمع  دـیاب  لماک  طایتحا  اب  یلو  لمع ، تدـش  تیعطاـق و  اـب  زکارم 
.دوش و دیابن  زین  يراگنا  لهس  هحماسم و  هچنانچ  تسین ، زیاج  زین  نانآ  هب  تبـسن  یتح  هیعرـش  دودح  زا  يدعت  هک  ارچ  اههاگداد ،
هررقم و طباوض  بسح  نانآ  یبوکرس  هدودحم  هب  تسا  رـصحنم  مه  نآ  هک  تیرومأم  دودح  زا  جراخ  دیاب  نیرومأم  لاح  نیع  رد 

.دنهدن ماجنا  یلمع  هیعرش ، تاهج 

زا یمالـسا  يروهمج  ماظن  هیلع  داسفا  یـسوساج و  زکارم  یمیت و  ياـه  هناـخ  فشک  يارب  رگا  هک  دوش  یم  هداد  رکذـت  ًادـکؤم  و 
تاهج ریاس  اشحف و  رامق و  تالآ  ای  وهل  تلآ  اب  اجنآ  رد  دـندش و  دراو  یـسک  راک  لحم  ای  یـصخش  لزنم  هب  هابتـشا  اـطخ و  يور 

زا اشحف  هعاشا  هک  ارچ  دننک ، اشفا  نارگید  شیپ  ار  نآ  دنرادن  قح  دندرک ، دروخرب  هردخم  داوم  لثم  یفارحنا 
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هفیظو هب  دیاب  طقف  .دیامن  هیعرش  طباوض  زا  يدعت  ناملـسم و  تمرح  کته  درادن  قح  سک  چیه  تسا و  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب 
نآ نانکاس  هناخ و  نابحاص  متش  برض و  ای  تشادزاب  ای  بلج  قح  دنیامن و  لمع  تسا  ررقم  مالـسا  رد  هک  يوحن  هب  رکنم  زا  یهن 

نانآ لغـش  دوش  مولعم  هک  یناسک  اما  .دـشاب و  یم  صاقت  یهاگ  ریزعت و  بجوم  تسا و  ملظ  یهلا  دودـح  زا  يدـعت  و  دـنرادن ، ار 
ثرح و كاله  داسف و  يارب  ضرا  رد  یعاس  قادـصم  ضرألا و  یف  دـسفم  مکح  رد  تسا ، مدرم  نیب  شخپ  هردـخم و  داوم  عمج 
زا کی  چیه  نینچمه  .دننک و  یفرعم  ییاضق  تاماقم  هب  ار  نانآ  تسا  دوجوم  لیبق  نیا  زا  هچنآ  طبـض  رب  هوالع  دـیاب  تسا و  لسن 

دارفا راک  ياهلحم  ای  لزانم  هب  دنـشاب  هتـشاد  هزاجاارجا  نارومأم  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـنیامن  رداص  یمکح  ًءادـتبا  دـنرادن  قح  تاضق 
هدننک ارجا  هدننکرداص و  هک  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  هیلع  رگید  ياه  هئطوت  لحم  هن  تسا و  یمیت  نما و  هناخ  هن  هک  دـنوش  دراو 

(1) .تسا یعرش  ینوناق و  بیقعت  دروم  یمکح  نینچ 

فورعم هب  رما  شقنو  .دیدرگ  مولعم  ماهبا  نودبو  ینشور  هب  یـصوصخ  میرح  تیاعر  تیمها  هتـشذگ  بلاطم  رد  تقد  اب  نیارب  انب 
.دش راکشآ  زین  نآ  زا  ینابهاگنو  ظفحرد 
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یصوصخ میرحزا  عافد  -6

هراشا

نکمم تمواقمو  عافد  نیا  رد.دنک  عافد  دوخ  میرح  زا  هناعاجـشو  هناعطاق  ناسنا  هک  دراد  ار  تیمها  زا  نازیم  نآ  یـصوصخ  میرح 
هدراو تاراسخ  نماض  دـنا  هدـش  وا  میرح  ضرعنم  هک  يدارفا  ای  درف  تروص  نیا  رد  هک  دـسرب  یبیـسآ  وا  لاوما  ایوا  دوخ  هب  تسا 

، دهدب ناج  دوخ  میرح  زا  عافدو  ظفح  هار  رد  یـسک  رگا  یتحو.دننک  هبلاطم  ار  نانآ  قوقح  لوئـسم  ياه  هاگتـسد  دـیاب  دنتـسه و 
.تسا هدرک  باختنا  ار  هنادنمتفارش  یگرم 

: دنا هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

.دیِهَش َوُهَف  ِهِسْفَن  ِِهلْحَر َو  ِِهلاَم َو  َنوُد  َِلتُقَف  َلَتاَق  ْنَم  َو 

(1) .دوش یم  هدرمش  دیهش  وا  دوش ، هتشک  شناجواه  هتشادو  لام  زا  عافدرد  یسک  رگا  ینعی 

 : تسا هدش  لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  رت  عماج  یثیدح  رد 

(2) دیهش .» وهف  هلهأ  نود  لتق  نم  و  دیهش ، وهف  هنید  نود  لتق  نم  و  دیهش ، وهف  همد  نود  لتق  نم  دیهش و  وهف  هلام  نود  لتق  نم  »

هک ره  .تسا  دیهش  دوش ، هتشک  شناجزا  عافد  رد  هک  ره  .تسا  دیهش  دوش ، هتشک  شلاوما  زا  ظفح  تهج  رد  هک  ره 
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 . تسا دیهش  دوش ، هتشک  شا )  هداوناخو  لهازا (  عافد  رد  یسکره  تسا و  دیهش  دوش ، هتشک  شنید  زا  تسارحرد 

نیا اریز  .تشاد  دهاوخن  یتیلوئسم  اعرـش  دنک ، دراو  یتراسخو  بیـسآ  مجاهم  هب  دوخ  میرح  زا  عافد  رد  ناسنا  هک  یتروص  رد  اما 
زا یخرب  زا  یهاگآ  هک  اج  نآ  زا  .تسا  دوخ  ملـسم  قوقح  زا  عاـفدو  رکنمزا  یهن  هار  ردو  اـه  فورعمو  اـه  شزرا  زا  عاـفد  عاـفد ،

 : دوش یم  نایب  نآ  ماکحا  مها  تسا ، باذج  انمضو  مزال  یصوصخ  میرح  زا  عافد  ماکحا 

یم هک  هزادنا  ره  شلام  میرح و  دوخ و  زا  ار  اه  نیا  دننام  دزد و  مجاهم و  براحم و  دراد  ّقح  ناسنا  هک  تسین  یلاکشا  هلأسم 1 -
.دیامن عفد  دناوت ،

هب تسا  بجاو  وا  رب  دـشکب ، ار  وا  هناملاظ  ات  دروآ  موجه  شا ، هناخ  ریغ  ای  شا  هناخ  رد  یـصخش  رب  دزد  ریغ  ای  دزد  رگا  هلأسم 2 -
.تسین زیاج  شیارب  ملظ  نتفریذپ  ندش و  میلست  دوش و  رجنم  مجاهم ، لتق  هب  هکنیا  ول  و  دیامن ؛ عافد  ینکمم  هلیسو  ره 

نز درم و  رازگتمدخ  یتح  دنراد  قلعت  وا  هب  هک  یناسک  هیقب  ای  ردارب  ای  ردپ  ای  رتخد  ای  رسپ  لیبق  زا  یسک  نیقلعتم  هب  رگا  هلأسم 3 -
رجنم مجاهم  ندش  هتـشک  هب  هکنیا  ول  و  دـنک ؛ عافد  وا  زا  هک  دـشاب  یم  بجاو  هکلب  زیاج ، دـشکب  ار  وا  هناملاظ  هک  دروآ  موجه  وا ،

.دوش

بجاو تسا  نکمم  هک  يا  هلیـسو  ره  اب  وا  عفد  دیامن ، زواجت  هک  درب  موجه  وا - ریغ  ای  دشاب  شا  هجوز  وا - میرح  هب  رگا  هلأسم 4 -
دشاب و یم 
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.تسا نیمه  هفیظو  ًارهاظ  دسرن ، زواجت  دح  هب  دوش و  میرح  ضرع  هب  موجه  رگا  هکلب  دوش ، یهتنم  مجاهم  ندش  هتشک  هب  ول 

، مجاهم لـتق  هب  هکنیا  ول  تسا و  زیاـج  شیارب  ینکمم  هلیـسو  ره  هب  وا  عفد  دروآ ، موجه  شلاـیع  لاـم  اـی  وا  لاـم  هب  رگا  هلأسم 5 -
.دوش یهتنم 

، دسرب نآ  زا  رتدیدش  هبترم  هب  دنک و  عافد  هب  مادـقارت  نییاپ  هبترم  زا  دـیاب  بجاو )  ) طایتحا ربانب  دـش  رکذ  هچنآ  مامت  رد  هلأسم 6 -
ندز داد  اب  زج  رگا  و.دهد  ماجنا  ار  نامه  دـیاب  دوش  یم  عفد  اًلثم ، ندومن  حا  حا  دـننام  راطخا ، عون  کی  ندومن و  هاگآ  اب  رگا  سپ 

هب دیاب  دوش  یمن  عفد  تسداب  زج  هب  رگا  .دیامن و  افتکا  نآ  هب  هداد و  ماجنا  ار  راک  نیمه  دـیاب  دوش  یمن  عفد  روآ ، سرت  دـیدهت  و 
داجیا اب  وا ، عفد  هک  یتروص  رد  دوش ، یم  عفد  ریـشمش  اب  رگا  دـیامن و  اـفتکا  نآ  هب  دوش  یم  عفد  اـصع  اـب  رگا  دـیامن و  اـفتکا  نآ 

زیاج وا ) لتق  ، ) هدنشک هلیسو  ره  هب  تسین  نکمم  نتشک  اب  زج  وا  عفد  رگا  .دیامن و  افتکا  نامه  هب  دیاب  دشاب  نکمم  وا  رد  تحارج 
هکلب دشابن ، مجاهم  هبلغ  زا  یـسرت  دشاب و  هتـشاد  تصرف  دشاب و  نکمم  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  بیترت  تاعارم  هتبلا  .تسا و 

یم عفد  ار  وا  ًاعطق  هک  يزیچ  هب  لسوت  تسین و  بجاو  بیترت ) تیاعر  ، ) دـشاب دزد  هبلغ  تقو و  توف  سرت  بیترت ، تیاعر  اـب  رگا 
.تسا زیاج  دیامن 

لعاف رب  ینامـض  دـشاب و  یم  ردـه  دوش ، عقاو  لتق  ای  یندـب  ای  یلاـم  صقن  مجاـهم  رب  دـنکن و  زواـجت  مزـال  دـح  زا  رگا  هلأسم 7 -
(1) .تسین
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يدنب عمج 

: میسر یم  لیذ  جیاتن  هب  هدشدای  بلاطم  عومجم  زا 

میرح نیا  قوقحو  دودح  تیاعر  هب  ناگمه  رگا  .تسا  هتفرگ  رارق  يدایز  رایسب  دیکاتو  هجوت  دروم  مالسارد  یـصوصخ  میرح  - 1
طاشنو یحور  تمالس  اب  يا  هعماج  دهاشو  هدش  عفترم  دوخب  دوخ  یعامتجا  ياه  بیسآ  ياه  هزوح  رد  تالکـشم  هدمع  دنزادرپب 

.دوب میهاوخ  دنز  یم  جوم  رگیدکی  هب  مارتحاو  دامتعا  نآ  رد  هک  الاب 

رد دارفا  انمض.دشاب  یم  مالـسا  دیکأت  دییأت و  دروم  هدش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  اه  ییاراد  لاوما و  رب  دارفا  یـصوصخ  تیکلام  - 2
.دنراد ار  فرصت  رایتخا  طلست و  ّقح  دوخ  لاوما 

یلام هزوح  رد  صاخشا  میرح  رگید  ترابع  هب  .کلام  هزاجا  تیاضر و  نودب  نارگید  لاوما  رد  فرصت  ای  ضرعت و  تیعونمم  - 3
.تسا عونمم  ینوناق  ای  یعرش و  ببس  دوجو  نودب  میرح  نیا  هب  دورو  دور و  یم  رامش  هب  نانآ  یصوصخ  میرح  نانآ 

هداد هزاجا  نوناق  ای  عرش  هک  ءانثتسا  دراومرد  رگم  تسا ، عونمم  يا  هناهب  ره  هب  ضرعت  زین  دارفا  ناجو  مسج  هب  طوبرم  هزوحرد  -4
 . تسا

.دوش یم  هدرمش  هانگو  مارح  ...و )  ، رخسمت تناها ، سسجت ،  ، تبیغ زا  معا   ) نآ لکش  هب  ضرعت  زین  یتیثیح  روما  هزوح  رد  - 5

ناناملـسم هب  صاصتخا  هدوب و  مزـال  بجاو و  ناملـسمریغو ) ناملـسم  زا  معا   ) نادنورهـش همه  میرح  ظـفح  یمالـسا  ماـظن  رد  - 6
.دنک یم  تیامح  همه  قوقحزا  یمالسا  تموکح  درادن و 
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نیا تیاعرو  ظفح  هب  ار  نارگید  دـیاب  فورعم  هب  نارمآ  تسا ، هدـش  دای  قوقح  رادـساپو  ظـفاح  رکنمزا ، یهنو  فورعم  هب  رما  - 7
.دننک رکنمزا  یهن  دیاب  دنیامن ، یم  ضرعت  میرح  نیا  هب  هک  ار  یناسک  دنناوخ و  ارف  قوقح 

ار میرح  نیا  هب  سـسجتو  یـشکرسو  دارفا  یـصوصخ  میرح  هب  ضرعت  قـح  رکنمزا ، یهنو  فورعم  هب  رما  هناـهب  هب  سک  چـیه  - 8
.دزادرپب تاعالطا  بسک  هبو  هتفر  ...و   ، هارمه نفلت  رتویپماک ، لیبموتا ، لزانم ، ینوردنا  هب  دناوت  یمنو  .درادن 

دارفا ...و ) یصوصخ  طباور  یلام ، یملع ، تاعالطا (  بلاطم و  تقرس  زین  اهوگو و  تفگ  عمـس  قارتسا  تیعونمم  رگید ، هتکن  - 9
.دشاب یم 

يروما هلمج  زا  زین  يریوصت  یتوص و  ياه  تمحازم  داجیا  یتاغیلبت و  ياه  کمایپ  بلاطم و  ریواـصت و  لاـسرا  هک  نآ  رگید  - 10
.ددرگ یم  دارفا  قوقح  عییضت  ببس  هک  تسا 

.دوش یم  هتسناد  عونمم  سسجت ، تمرح  هلدا  دارفا و  میرح  تمرح  ظفح  زین  طلست و  هدعاق  هب  دانتسا  اب  هدشدای  دراوم  - 11

ماجنا هب  ار  رگیدکی  دنراد  هفیظو  هداوناخ  ياضعا  اما  .دـنرادن  ار  اه  هداوناخ  یلخاد  لئاسم  رد  تلاخد  قح  نارگید  هک  نیا  اب  - 12
یهنو دنرادزاب  تسردان  لامعاو  اهراک  زا  هک  نیا  ای  ...و  مدرم  قوقح  تیاعرو  هزورو  زامن  هب  الثم  .دننکراداوو  قیوشت  اه  فورعم 

.دنیامن رکنم  زا 

 : هک میناوخ  یم  نآرق  رد 

338 ص :
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(1) .هَراجِْحلا ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

.دیرادهگن  ، تساه گنس  و   ( نامرجمو  ) نامدرم نآ  مزیه  هک  یشتآ  زا  ار  ناتناسک  دوخ و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(2) .اْهیَلَع ِْربَطْصا  ِهالَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو 

( .نک لمع  شرافس  نیا  هب  هراومهو  هتسویپو  شاب (  هتشاد  يرادیاپ  راک  نیا  رب  نک و  راداو  زامن  هب  ار  دوخ  هداوناخ  ینعی 

شتآ هب  نتفر  زا  دـیاب  ار  دوخ  لها  ناسنا  روطچ  هک  دوش  یم  لاوس  ماما  زا  ًاران "  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  هیآ " ینعم  زا  یثیدـحرد 
: دومرف ترضح  ؟ دنک ظفح 

ار اهنآ  دندرک  تعاطا  رگا  تسا ، هدرک  یهن  ادخ  هچ  نآ  زا  دنک  یهن  ار  ناشیا  هداد و  روتسد  ادخ  ار  هچ  نآ  دهد  روتـسد  ناشیا  هب 
(3) .تسا هدرک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  وا  دندرک  نایصع  و  دنتفریذپن )  ) رگاو تسا  هدرک  ظفح  شتآ ] هب  نتفر  زا  ]

339 ص :

هیآ 6 میرحت ، - 1
هیآ 132 هط ، - . 2

: لاق ًاران  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  ّلج  ّزع و  هّللا  لوق  نع  مالّـسلا  هیلع  ملاعلا  لأـس  ـالجر  نأ  ص 690  همجرت ، ) اب  راـبخألا ( ررد  - 3
.هیلع ام  یضق  دق  ناک  هوصع  نإ  و  مهاقو ، دق  ناک  اوعاطأ  ناف  هّللا  مهاهن  امع  مهاهنی  هّللا و  مهرمأ  امب  مهرمأی 
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اه شسرپ 

؟) .قلخلا لامعا  ُلضفا  فورعملاب  ُرمالا  ) تسا هدش  هتسناد  مدرم  راک  نیرتربو  نیرتهب  فورعم ، هب  رما  ارچ  - 1

یــسرربدروم ءانثتــسا ، دراوـمو  ناـنآ  تـلزنمو  ناـشو  دارفا  یــصوصخ  مـیرح  تیاـعر  هراـب  رد  ار  ( هر ) ینیمخ ماــما  هاگدــید  - 2
.دیهدرارقوگتفگو

نینچرد ؟ تسا نماضایآ  دنزب ، یبیـسآ  هدرک  ضرعتوا  میرح  هب  هک  يدرف  هب  دوخ  يوربآو  لامو  ناجزا  عافد  فدهاب  یـسکرگا  -3
؟ تسیچ فیلکت  دوش  ینوناق  عجارم  راتفرگرگا  يدراوم 

رتشیب هعلاطم  يارب 

َنیِقفانُْملا َّنِإ  ْمُهَیِـسَنَف  َهَّللا  اوُسَن  ْمُهَیِْدیَأ  َنوُِضبْقَی  ِفوُْرعَْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِرَْکنُْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُـضَْعب  ُتاِقفانُْملا  َنوُِقفانُْملا َو 
(67، هبوت ) .نوُقِساْفلا ُمُه 

َنوُعیُطی َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُقی  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَـی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملاو َو 
(71، هبوت ) .میکَح ٌزیزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُمُهُمَحْرَیَس  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َهَّللا َو 

.دراد دوجو  ناقفانمو  نانموم  تیصخش  رد  اهتوافت  نیا  ارچ  دینک  نشورو  هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  هیآود  نیا  یناعم 

340 ص :
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" رکنم " ای فورعم "  هب "  شیارگ  ياه  هنیمز  مهن :  لصف 

هراشا

341 ص :
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مودو تسیب  سرد 

رکنمای فورعم  هب  شیارگ  ياه  هنیمز 

هراشا

هب دارفا  همه  شیارگ  تفگ  ناوت  یمن  دراد و  توافت  صاخـشا  تیعقوم  زین  اهرکنم و  اه و  فورعم  هب  تبـسن  اه  هزیگنا  اـه و  هنیمز 
ای یـصخش  هقالع  يور  زا  يدرف  فورعم ، کی  هب  تبـسن  تسا  نکمم  دراد ، یـصّخشم  هنیمز  ای  لماع  کی  رکنم ، ای  فورعم  نالف 
زا یصخش  تلاهج و  يور  زا  يدرف  رکنم ، کی  هب  تبسن  دنک و  هّجوت  نامیا و ...  نید و  نهیم ، روشک و  ردام ، ردپ و  هب  یگتـسبلد 

.دشاب هدروآ  يور  رکنم  نآ  هب  ییامندوخ ، رطاخ  هب  يرگید  زآ و  صرح و  يور 

: زا دنترابع   (1) اهرکنم اه و  فورعم  هب  شیارگ  ياه  هنیمز  نیرت  مهم 

343 ص :

.دنا هدش  رکذ  هناگادج  اهنآ  تیمها  ظاحل  هب  اّما  دنراد  یناشوپ  مه  ییاهاج  رد  دراوم  نیا  - 1
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نامیا . 1

(1)، دوش یم  طبض  تبث و  وا  لامعا  مامت  هک  دشاب  هتشاد  رواب  ناسنا  رگا 

(2)، تسوا راکشآ  ناهنپ و  رب  رظان  وا  دراد و  رارق  دنوادخ  رضحم  رد  هک  دشاب  هتشادرواب  رگا 

نازیم و ترخآ و  باتک و  باـسح و  رگا   (3)، دشاب هتـشاد  هدیقع  ترخآ  ایند و  نیا  رد  دهد ، یم  ماجنا  هک  یلامعا  باتزاب  هب  رگا 
ماجنا دنیبب  ار  يا  هضیرف  اج  ره  درک و  دهاوخ  زیهرپ  نآ  زا  دیآ ، نایم  هب  یمارح  راک  ياپ  اج  ره  تسا  یهیدب  دشاب ، هتفریذـپ  ار  ... 

نآ ياه  تفآ  هانگ و  زا  یتمالـس  نماض  هعماج ، درف و  رد  شدوجو  هک  تسا  يداقتعا  نکر  نیرت  لیـصا  يروابادخ »  » .داد دهاوخ 
تدش هب  یگتسب  نآ  ناصقن  لامک و  هعماج و  دارفا  تمالس  .دوش  یم  اه  یگدولآ  عاونا  شیادیپ  ببس  شمدَع  تسا و  یگدنز  رد 

.دراد نانآ  نامیا  فعض  و 

سک تس  هدرک  نایز  رگ  نم  مرفاک 

سفن کی  تعاط  نامیا و  هر  رد 

ییارگ تّنس  . 2

هراشا

.دوش یم  هدید  ماوقا  اه و  هورگ  نیب  رد  هک  تسا  یموسر  بادآ و  اه و  ّتنس  ِدوجو  اهرکنم ، اه و  فورعم  زا  یخرب  دادخر  هنیمز 

344 ص :

« .ًابیقر مکیلع  ناک  هللا  ّنا  : » 1 ءاسن / .نیبتاک - » ًامارک  .نیظفاحل  مکیلع  ّنا  و  : » 11 راطفنا / - 1
« .مکلامعا ملعی  هللا  و  : » 30 دمحم / .نونلعت - » ام  نوّرست و  ام  ملعی  و  : » 4 نباغت / يری - »؟ هللا  ّناب  ملعی  ملَا  : » 14 قلع / - 2

:43 نج / .باقعلا - » دیدش  يوق  هللا  نا  مهبونذب  هللا  مهذـخاف  : » 52 لافنا / هوقـالم - »...  مکنا  اوملعا  هللا و  اوقتا  و  : » 223 هرقب / - 3
« .نومرجملا اهب  بّذکی  یتلا  منهج  هذه  »
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: درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  ود  هب  یلک  روط  هب  ار  هدناماجب  ياه  ّتنس 

هدش هتفریذپ  ياه  تّنس  فلا -

، اه تناما  ظفح  وا ، زا  ییاریذـپ  نامهم و  میرکت  اه ، هام  نیا  رد  گنج  زا  زیهرپ  تیلهاج و  رد  مارح  ياه  هاـم  تمرح  ظـفح  دـننام 
رد هدناماجب  موسر  بادآ و  هنوگ  نیا  اهرتگرزب و ...  هب  مارتحا  محر ، هلـص  دـیدزاب و  دـید و  اه ، يراتفرگ  رد  ناعون  مه  هب  کمک 

.دنوش بذج  دنمشزرا  بوخ و  ياهراک  ماجنا  هب  دارفا  ات  دوش  یم  ببس  تسا و  هتفرگ  رارق  زین  زیزع  مالسا  دییأت  دروم  مدرم ، نایم 

: دنا هدرک  هیصوت  وا  هب  رصم  يرادناتسا  مکح  رد  رتشا  کلام  هب  باطخ  (ع ) یلع ماما 

(1) «. ُهّیعرلا اهب  ْتُحلصَو  ُهَْفلُالا  اهب  ْتَعمَتْجا  هّمُالا َو  هذه  ُرودُص  اهب  لِمَع  ًهحلاص  ًهنس  ّنضُقنَت  «و ال 

اه ّتنـس  نآ  اب  نانآ  راک  هتـشاد و  یپ  رد  ار  مدرم  یتسود  تفلا و  دـنا و  هتـسب  لد  نآ  هب  مدرم  هک  یبوخ  ياـه  شور  اـه و  ّتنـس  »
(«. شاب اشوک  اهنآ  ظفح  رد  و   ) نکن دوبان  ضقن و  ار  دوش  یم  حالصا 

دودرم ياه  تّنس  ب -

ءابآ و راتفر  لیلد  هب  ًافرِـص  تسا و  هدـشن  هماقا  نآ  رب  ءالقع  هریـس  ای  ّتنـس ) باتک و   ) لقَن ای  لـقع  زا  یلیلد  چـیه  هک  ییاـه  ّتنس 
يدادجا

345 ص :

همان 53. هغالبلا / جهن  - 1
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نتخادرپ لیلد  اهنت  دنهد و  ماجنا  ار  یتّنس  ای  بادآ  يدارفا  هک  نیا  دور ، یم  رامش  هب  دودرم  ياه  ّتنس  ءزج  دوش ، یم  ماجنا  يراک 
.تسا هدروخ  لاطبا  رهُم  نآرق  رظن  زا  دشاب ، ناکاین  طسوت  نآ  ماجنا  راک  نآ  هب 

نیرت گرزب  تفگ  ناوتب  دـیاش  .تسین  ام  ناکمو  ناـمز  هب  رـصحنم  تسا و  هدوب  يرـصم  رـصع و  ره  رد  تارکفت ، نیا  دارفا و  نیا 
دارفا تیاده  رـس  رب  عناوم  نیرت  هدمع  زا  تسا و  هدوب  مدرم  نیب  رد  ینالقعریغ  طلغ و  ياه  ّتنـس  نیمه  دوجو  ناربمایپ ، يراتفرگ 

(1) .دور یم  رامش  هب  ءایبنا  ياه  يرگ  نشور  شریذپ  و 

: دوش هجوت  هراب  نیا  رد  نآرق  تایآ  زا  يا  هنومن  هب 

(2) «. انءابآ اهیلع  اندجو  اولاق  ًهشِحاف  اولعف  اذا  «و 

(3) «. نیدباع اهل  انءابآ  اندجو  اولاق  »

(4) «. نولعفی کلذک  انءابا  اندجو  لب  »

(5) «. نودتقم مهراثآ  یلع  انا  ٍهّما و  یلع  انَءابآ  اندجو  انا  »

یتّنس شوخان  داهنب  وا  هک  ره 

یتعاس ره  دور  نیرفن  وا  يوس 

346 ص :

.28 فارعا / - . 1
.نامه - 2

.53 ءایبنا / - 3
.74 ءارعش / - 4

22 و 23. فرخز / - 5
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اهوگلا . 3

هراشا

رب .دوش  یم  یـشان  وا  یحور  يرطف و  زاین  زا  تسا  ییاهرایعم  اـهوگلا و  دـنمزاین  دوخ  شنم  راـتفر و  یگدـنز و  رد  ناـسنا  هک  نیا 
(1) .دنریگ رارق  مدرم  یلمع  يوگلا  هنومن و  ات  داتسرف  ار  ءایصوا  ءایبنا و  دنوادخ  ینورد ، زاین  نیا  هب  خساپ  رد  ساسا  نیمه 

ناتفـص ناطیـش  ناطیـش و  ور  هلابند  لمع  رد  طلغ ، ياهرایعم  تسردان و  ياهوگلا  ذاختا  اب  هدومیپ و  اطخ  هار  مدرم  زا  يرایـسب  اّما 
ادخدک و کی  زا  دنا ؛ هدیزگرب  ار  يا  هژیو  يوگلا  یطیحم  ره  رد  اهتنم  .دنشاب  هتشاد  زین  یناملـسم  ياعدا  هک  دنچ  ره  دندرگ ، یم 
ترـشاعم و بادآ  نتفگ و  نخـس  ندیـشوپ و  سابل  نتفر و  هار  یگنوگچ  رد  .یقرـش  ای  یبرغ  هدـش  هئارا  ياهوگلا  اـت  هتفرگ  ناـخ 

.دنیامن يوریپ  وگلا  نآ  زا  هک  دننک  یم  یعس  یعامتجا و ...  موسر  بادآ و 

عرش لقع و  قباطم  بوخ و  هتسیاش و  لامعا  اهراک و  دوصقم  هک  میناد  یم  مزال  ار  هتکن  نیا  رکذت  رگید  راب  هتبلا 

هنافـسأتم هکلب  تسین  تشادـهب و ...  یگزیکاـپ و  تهج  رد  تکرح  یعاـمتجا ، طابـضنا  يراـک ، نادـجو  روما ، رد  مظن  نوـچ  مه 
سابل و رهاظ و  رد  طقف  ار  هناروکروک  دـیلقت  تیعبت و  هدرپس و  یـشومارف  هب  ار  تبثم  تاکن  دـنا ، هتفرگ  وگلا  ناـنآ  زا  هک  یناـسک 

نوگانوگ ياهوگلا  يرکف ، توافتم  حوطس  فلتخم و  نینـس  هب  هجوت  اب  دارفا  .دنا  هدرک  هصالخ  داسف و ...  ییامندوخ و  شیارآ و 
.دنهد یم  رییغت  ار  نآ  هاگ  هدرک و  باختنا 

347 ص :

(. 21 بازحا / « ) هعم نیذلا  میهاربا و  یف  هنسح  هوسا  مکل  تناک  دق  ( - » 21 بازحا / « ) هنسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  - » 1
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: زا دنترابع  اهوگلا  نیا  زا  یخرب 

ردام ردپ و  .فلا 

شیوخ نادنزرف  دزن  هژیو  هب  دوخ  راتفگ  راتفر و  بقارم  دیاب  اذل  .دنریگ  یم  رارق  راتفر  يوگلا  دوخ  نادنزرف  يارب  هراومه  نیدـلاو 
کی اب  نارهت  رد  يزور  .دننک  یم  بسک  شیوخ  نیدـلاو  زا  ار  يراتفر  یحور و  رثأت  ریثأت و  نیرتشیب  نادـنزرف  هک  نیا  هچ  دنـشاب ،

هفـسلف دوخ  وا  دمآ ، نایم  هب  وگتفگ  نخـس و  دوب ، هدروآ  مهارف  دوخ  يارب  ار  ّدح  زا  هدایز  لوط  ضرع و  اب  ییاه  لیبس  هک  هدـننار 
: تشاد نایب  نینچ  ار  هداعلا  قراخ  لیبس  نیا 

هتفگ مه  نم  هب  دوب و  ینینچ  نیا  ياه  لیبس  ياراد  وا  میدوب ، مه  اب  هشیمه  تشاد و  هقالع  نم  هب  یلیخ  هک  متـشاد  یگرزبردـپ  نم 
هداد رارق  لکش  نیا  هب  ار  میاه  لیبس  گرزبردپ ! نآ  دای  هب  نم  نونکا  .یهد و  رارق  لکش  نیا  هب  ار  تیاه  لیبس  نک  یعـس  هک  دوب 

! ما

لیبس يرادهگن  دشر و  فرص  ار  دوخ  رمع  دوخ ، گرزبردپ  ریثأت  تحت  صخـش  نیا  هنوگچ  دیامرف  یم  هظحالم  مرتحم ، هدنناوخ 
دوخ رمع  زا  یمهم  شخب  ًامتح  تسا و  هتفرگ  رارق  مدرم  ریاس  ناکیدزن و  ناتـسود و  تساوخزاب  لاؤس و  دروم  هزادـنا  هچ  هدومن و 

ریغ نیا  ایآ  .دهد  هئارا  دناوت  یمن  یعرش  ای  یلقع  یقطنم ، لیلد  چیه  هتبلا  تسا و  هدرک  يراذگ  لیبس  نیا  هفسلف  نایب  فرص  زین  ار 
: دومرف نآرق  هک  تسا  نامه  زا 

(1) «. نولعفی کلذک  انءابآ  اندجو  َلب  »

348 ص :

.74 ءارعش / - 1
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هک دنتـسه  اهردام  ردپ و  اّما  دراد  شیارگ  دیحوت  هب  يرطف  روط  هب  دیآ  یم  ایند  هب  هک  يدـنزرف  ره  (ص ) مرکا ربمایپ  ریبعت  هب  يرآ 
.دنروآ راب  یسوجم  ای  ینارصن  يدوهی ، ار  وا  تسا  نکمم 

هنارّصَنی و هنادّوُهی و  هاَوبَا  اّمناف  هرطفلا  یلع  دلُوی  ٍدولوَم  ُّلک  »

(1) « . ِهناسِّجمی

اقفر ناتسود و  .ب 

يارب یصاخ  تیمها  زیزع  مالسا  ساسا  نیمه  رب  .دنراد  دارفا  تلالض  ای  تیاده  رد  یمهم  مهس  اقفر  ناتسود و 

ار ناراکهزب  زا  یخرب  تشونرـس  رگا  امـش  .تسا  هدرمـشرب  ار  بوخ  قیفر  تسود و  کی  ياه  یگژیو  هدش و  لئاق  یبای » تسود  »
« دب تسود  رطاخ  هب   » دنیوگ یم  دـیدش ؟ هدولآ  تشز » راک   » نیا هب  ارچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  نانآ  زا  يرایـسب  دـینک ، هعلاطم 

.دندیشک هار  نیا  هب  ار  ام  هک  دندوب  دب  ناتسود 

دننمشد تناتسود  تقیقح  رد 

دننک تلوغشم  رود و  ترضح  هک ز 

دنتـسه و يدارفا  هچ  اه  نیا  دننیبب  دنـشاب و  دوخ  نادنزرف  ناتـسود  بقارم  دوش  یم  تساوخرد  مرتحم  ناردام  ناردپ و  همه  زا  اذـل 
يارب ار  دوخ  دنشاب و  هتـشاد  ثحب  سرد و  دوخ  ناتـسود  اب  دنهاوخ  یم  هک  نیا  هناهب  هب  نادنزرف  .دنراد  یقالخا  تایـصوصخ  هچ 

دننز یم  هسرپ  نابایخ  هچوک و  رد  ار  اهبش  یتح  یهاگ  دننک ، هدامآ  روکنک  ناحتما و 

349 ص :

(. ص 140 ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
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دننیب و یم  دودسم  ار  تشگرب  هار  دنتفر ، ار  هار  زا  يرادقم  هک  هاگ  نآ  دنوش و  هدیـشک  ءاشحف  داسف و  ياهدـناب  هب  تسا  نکمم  و 
.دنبای یم  هدش  ناریو  بارخ و  ار  دوخ  رس  تشپ  ياه  لپ 

تسه يور  مدآ  سیلبا  اسب  يا 

تسد داد  دیابن  یتسد  ره  هب  سپ 

ایند رد  دارفا  یخرب  اب  ندـش  تسود  زا  هک  دـهد  یم  صاصتخا  یناسک  شیامن  هب  ار  تمایق  ياـه  هنحـص  زا  يا  هنحـص  میرک  نآرق 
تا هناتـسم  ههقهق  هک  هاگ  نآ  دوس ؛ هچ  ینامیـشپ  اجنآ  اّما  دننک ! یم  تمادـن  راهظا  تدـش  هب  دـنا ) هدـش  اهنآ  یهارمگ  لماع  هک  )

! دوبن تناتسمز  رکف  دوب ،

(1) «. ینَءاج ذا  دَْعب  رکِّذلا  نع  ینّلَضَا  دَقل  ًالیلخ  ًانالف  ذِّختَا  َمل  ِینتَیل  یتْلیَو  ای  »

هدیسر نم  هب  یهلا ) تیاده  و   ) نآرق هک  نآ  زا  سپ  دیناشک  یهارمگ  هب  ارم  وا  متفرگ ، یمن  دوخ  تسود  ار  ینالف  شاک  ياو ، يا  »
«. دوب

ریز ار  وا  ینید  ياهرواب  هتـسهآ  هتـسهآ  جـیردت و  هب  دـننک و  یم  رارقرب  طابترا  ناسنا  اب  نابرهم  يا  هرهچ  اـب  یناتـسود  نینچ  يرآ 
: دنروآ یم  مهارف  وا  يارب  ار  هانگ  ماجنا  هنیمز  هدرب و  لاؤس 

اوه ددزد  ار  بآ  كدنا  كدنا 

امش زا  قمحا  مه  ددزد  نینچ  نیو 

350 ص :

«. نیقتملا ّالا  ّودَع  ضعبل  مهضعب  ذئموی  ءاّلخ  الا  : » 67 فرخز / هروس  زین  29 و  ناقرف / - 1
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دارفا اـب  ینیـشن  مه  دـنک و  یم  رتشیب  نادـنزرف  لد  رد  ار  ناـمیا  رون  ناـمیااب ، هتـسیاش و  دارفا  اـب  ینیـشن  مه  دـننادب  مرتحم  نیدـلاو 
یم رادـشه  يدعـس  ءارعـشلا  خیـش  ور  نیا  زا  .تسا  يرامیب  نیرتگرزب  هک  هانگ  يرامیب  دـنک ؛ یم  رامیب  هدولآ و  ار  اهنآ  تسیاـشان 

: هک دهد 

تسشنب نادب  اب  حون  رسپ 

دش مگ  شتوبن  نادناخ 

دنچ يزور  فهک  باحصا  گس 

دش مدرم  تفرگ و  ناکین  یپ 

(1) گْرَگ هک  یصخش  اب  یسک  رگا  دیوگ  یم  تسا ، هدناسر  ار  دوخ  دوصقم  یبلاج  هیبشت  اب  مه  انالوم 

یناور حور و  زین  دنشاب  هتشاد  تساخرب  تسشن و  ناراکهنگ  اب  هک  یناسک  .دش  دهاوخ  يرامیب  نآ  راچد  وا  دوش ، نیـشن  مه  تسا 
(2) .تفای دنهاوخ  هدولآ 

351 ص :

.دراد ار  يرامیب  نیا  هک  یسک  نیگرَگ ؛ نیعم .) گنهرف   ) ماد ناسنا و  رد  یتسوپ  يرامیب  گْرَگ =  - 1
رارـشالا طلاخ  نَم  ّنـال  کلذـب  دهـشت  هبرجتلاـف  ریغلا  نم  عبطلا  هقرـس  اـّما  و  : » دراد ییاـبیز  نخـس  زین  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  - 2

«. يدتقی نراقملاب  نیرقلا  ّناف  لثملا ؛ یف  هدـنع و  رئابکلا  تناه  رئابکلا  باحـصال  ناسنالا  هبحـص  ْتلاط  امّلک  مهّرـش و  نم  بستکا 
ار ناـسنا  تیـصخش  يریگ  لکـش  لـماوع  زا  یکی  یـسانشناور  رد  هزورما  ص 45 ) ج 10 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  )

کیدزن ناتـسود  تخانـش  دارفا ، شنم  هشیدـنا و  رکف و  تیـصخش ، تخانـش  ياـه  هار  زا  یکی  دـنیوگ  یم  دـنناد ، یم  وا  ناتـسود 
.تسوا
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نید بلاط  يا  مهد  يدنپ  ار  وت 

نییآ شوخ  يزیوالد  يدنپ  یکی 

ناصیرح يولهپ  هب  لفاغ  نیشم 

نیگرگ ناج  زا  دوش  نیگرَگ  ناج  هک 

ناگرزب .ج 

یشزرو يرنه ، یملع ، يرگشل ، يروشک ، ناگرزب  دنراد ، مدرم  یهارمگ  ای  یتخبشوخ  رد  يرفاو  مهس  زین  یتّلم  وق م و  ره  ناگرزب 
 ... و

ناـنآ یگدـنز  قبط  رب  ار  دوخ  یگدـنز  زا  یـشخب  مدرم  دـنوش و  یم  عقاو  مدرم  زا  یخرب  يوگلا  دوخ ، هبون  هب  کـی  ره  ناـنآ  اریز 
منهج شتآ  رد  دـنا  هدومن  یچیپرـس  لوسر  ادـخ و  نامرف  زا  هک  ناـنآ  قح و  زا  فرحنم  ياـه  ناـسنا  هک  يزور  دـنهد ، یم  بیترت 

: دنیوگ یم  نینچ   (1)، دنوش یم  نوگژاو 

(2) «. الیبسلا انّولضأَف  انئارَبُک  انَتَداس و  انعَطَا  ّانا  انَّبر  اولاق  «و 

!«. دنتخاس هارمگ  ار  ام  نانآ  میدرک و  يوریپ  دوخ  ناگرزب  اسؤر و  زا  ام  ام ! راگدرورپ  يا  »

هک نیا  رب  هوالع  نانآ  .دنراد  هدهع  هب  نانآ  نادنزرف  مدرم و  تواقش  تداعس و  رد  یّمهم  شقن  ناریدم  ناملعم و  دیتاسا ، نینچمه 
نانآ زا  یخرب  میدـهاش  هک  نیا  هچ  دـنرثؤم ، رایـسب  تسردان  ای  تسرد  ياـهوگلا  یفرعم  رد  دـنریگ  یم  رارق  يراـتفر  يوگلا  دوخ 

برغ و  » یفرعم اب  هنوگچ 

352 ص :

«. الوسَّرلا انعَطَا  َهللا و  اَنعَطَا  انتَیل  ای  نولوقَی  رانلا  یف  مهُهوجو  ُبَّلَُقت  موی  : » 66 بازحا / - 1
.67 بازحا / - 2
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ار يا  هدـع  لمع ، رد  هتخاـس و  هتفـشآ  ار  ناـناوج  زا  يرایـسب  ناـهذا  يدازآ ، یقرت و  شزرا و  راـیعم  ناونع  هب  برغ » ياـه  شزرا 
نانآ ياه » هتفاب   » ساسا رب  دیاش  تنایخ ؟ ای  تسا  تمدخ  نانآ  راک  نیا  ایآ  .دـنهد  یم  شرورپ  ناگناگیبراک  رازبا  لماع و  دـننامه 

ار نآ  دنچ  ره  تسا  تنایخ »  » راک نیا  دنک ، یمن  رییغت  زگره  تقیقح  عقاو و  تسا ، نآ  فالخ  اه  هتفای  اّما  دـشاب  تمدـخ  راک  نیا 
! دنهد هولج  تمدخ » »

ینید گنهرف  . 4

وگتفگ ثحب و  ياج  دنتسه ، عالطا  مک  ای  عالطا  یب  دوخ  ینید  گنهرف  هب  تبسن  ناوج ، لسن  زا  هژیو  هب  يرایـسب  دارفا  هک  نیا  رد 
هک تسا  نیا  ام  شسرپ  میراد ، یشزومآ  دُعب  هب  يا  هراشا  یلو  .میتسین  نآ  لماوع  للع و  یـسررب  یپ  رد  زین  لاجم  نیا  رد  تسین و 

هزادنا هب  لقاال  ای  یفاک  هزادنا  هب  ینید  ياه  شزومآ  نآ ، حوطس  نیرت  یلاع  ات  حطس  نیرت  ییادتبا  زا  دوخ ، یـشزومآ  ماظن  رد  ایآ 
؟ تسا هدوب  راذگریثأت  نازیم  هچ  دراد ، دوجو  رگا  و  هن ؟ ای  دراد  دوجو  فلتخم  حوطس  اب  بسانتم  یفیک و  یّمک و  رظن  زا  مزال 

نیا فالخ  ناناوج ، اب  وگتفگ  ّتینیع و  لمع و  یلو  تسه  زین  زاین  دح  زا  شیب  هکلب  يرآ ، دـنیوگب : خـساپ  رد  یخرب  تسا  نکمم 
یم هنوگچ  دوجو  نیا  اب  دـنرادن ، یحیحـص  كرد  ینید  میهافم  نیرت  ییادـتبا  زا  یتح  نانآ  زا  يرایـسب  دـنک ، یم  تابثا  ار  بلطم 

!؟ دنشاب هتشادن  یلیامت  قایتشا و  تارکنم  هب  دنشاب و  اه  شزرا  اه و  بجاو  ماجنا  لابند  هب  تشاد  راظتنا  ناوت 

353 ص :

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلم  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوگ و هفازگ  هن  تساعّدا و  ًافرِص  هن  دسیون ، یم  ار  هچ  نآ  تسا و  هتـشاد  ترـشاعم  يرایـسب  ناناوج  اب  دوخ  روطـس  نیا  هدنراگن 
منک و یم  بلج  دیتسه ، ایاضق  نیا  دهاش  شیب  مک و  هک  هنومن ، کی  هب  ار  امـش  هجوت  .دینک  شیامزآ  زین  دوخ  تسا  یفاک  هغلابم ،

همانرب نیا  تبثم  تاکن  زا  یکی  یلو  تسین  اه  همانرب  هنوگ  نیا  یـسررب  دـقن و  ياـج  اـج  نیا  هتبلا  .تسا  هتفه » هقباـسم   » هماـنرب نآ 
یهاگشناد هدرک و  لیصحت  دارفا  زین  نانآ  رثکا  دننک و  یم  تکرش  ناناوج  ًابلاغ  همانرب  نیا  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  قیقحت  لها  يارب 

یم ودشاب  نآ  ناگدـننک  تکرـش  ینید  ياه  یهاگآ  تاعالطا و  فیک  مک و  زا  یبسانم  رگ  نایب  دـناوت  یم  همانرب  نیا  دنـشاب ، یم 
.دومن جاتنتسا  نآ  زا  نانآ  ینید  گنهرف  هرابرد  هعماج  رد  دوجوم  تایعقاو  زا  ار  یتسرد  ًابیرقت  یبایزرا  ناوت 

(: نویزیولترد ) هتفه هقباسم  همانرب  تسا و  بش  هبنش  جنپ 

! هدرک لیصحت  ناناوج  زا  یکی  هب  يرجم  .تسا  هدش  هدناجنگ  زین  ینید  لاؤس  دنچ  دنک ، یم  همانرب  يرجم  هک  یتالاؤس  يالبال  رد 
: دسرپ یم  دنک و  یم  ور 

؟ تسا تعکر  دنچ  هعمج  زامن  - 

: دهد یم  خساپ  ثکم ، هیناث  دنچ  زا  سپ  ناوج 

! تعکر جنپ  - 

تّحـص رب  لمح  ار  وا  طلغ  باوج  حالطـصا ، هب  تفرگ و  يو  هابتـشاو  ندینـشن  تسرد  رب  لمح  ار  وا  خـساپ  دوخ ، شیپ  هدـنراگن ،
هچ هنیمز  نیا  رد  اه  شسرپ  رگید  هب  تبسن  دنیبب  هک  دوب  راظتنا  نیا  رد  نکیل  دومن 
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ییوگ خساپ  هدهع  زا  یبوخ  هب  دوبن و  هدـنامرد  ناوتان و  نید  اب  طبترمریغ  ياه  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  هتبلا  .تشاد  دـهاوخ  یخـساپ 
.دمآ یمرب 

: دش وا  زا  لاؤس  نیا  هاتوک  ینامز  هلصاف  اب  اّما 

؟ تسیک هغالبلا  جهن  هدنروآدرگ  - 

: داد خساپ  ثکم  هیناث  دنچ  اب  زاب 

(! (ع داجس ترضح  - 

: دیسرپ وا  زا  رگید  لاؤس  دنچ  زا  سپ  تخاس ... ؟ يراج  ار  تّحص  رب  لمح  هدعاق  دش  یم  راب  نیا  ایآ 

؟ دوب یلاس  هچ  رد  (ص ) ربمایپ تلحر  - 

: داد خساپ 

! يرجه رد 23  - 

.ناناوج یخرب  ینید  ياه  یهاگآ  حطس  تسا  نیا 

هچ ناّمر  ياه  باتک  هدنـسیون  ای  هشیپرنه  ای  هدـنزاون  نالف  هک  نیا  هب  تسرد  ییوگ  خـساپ  اب  ناوج  نیمه  هک  دـینادب  تسا  بلاـج 
(1) هتفه هقباسم  هدنرب  لوا و  رفن  ناونع  هب  زایتما  اب 90  تالاؤس ، نیا  لاثما  تسا و  هدوب  یسک 

! دیدرگ باختنا 

.لمجم نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدح  دوخ  وت 
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یگداوناخ تراظن  تیبرت و  . 5

هراشا

ار نآ  هدومن و  فرص  نانآ  كاشوپ  سابل و  هیهت  ای  نادنزرف  مکش  ندرکریـس  رد  طقف  ار  شیوخ  تّمه  نیدلاو  زا  یخرب  هنافـسأتم 
دنمزاین تافآ  زا  ظفاحم  شـشوپ  بسانم و  ياذـغ  هب  زین  نازیزع  نیا  زغم  ناج و  حور و  هک  یلاـح  رد  دـنناد ، یم  دوخ  هفیظو  اـهنت 

زیمآ هعجاف  روما  نیا  هب  تبـسن  ناـنآ  ییاـنتعا  یب  نیارباـنب  .دـبلط  یم  ار  یفعاـضم  تبقارم  دراد و  يرتشیب  تیمها  زاـین  نیا  تسا و 
.دوب دهاوخ 

: هفیرش هیآ  رد 

(1) «. هماعَط یِلا  ُناسنالا  ِرُظنَیلَف  »

هدیـسر وا  تسد  هب  هنوگچ  اذـغ  نیا  دـنادب  ًایناث - .دربب  یپ  یهلا  ياه  تمعن  هب  ًالوا - ات  درگنب » دوخ  ياذـغ  ماعط و  هب  دـیاب  ناسنا  »
زا ًاثلاث - داب و ...  ربا و  دـسرب : ام  تسد  هب  اذـغ  نیا  ات  تسا  هدرک  یط  شنیرفآ  هاگتـسد  یعیبط و  لـماوع  هک  يدـنیآرف  ینعی  تسا 

... ؟ مارح اـی  لـالح  تسا ؟ هدومن  هیهت  ار  نآ  یهار  هچ  زا  دـنادب  هک  نیا  ًاـعبار - .دـنک  هدافتـسا  نآ  عوبطم  بوخ و  هزیکاـپ و  عوـن 
 ... و ّرضم ؟ ای  تسا  دیفم  وا  يارب  دراد ؟ يراثآ  هچ  اهاذغ  نیا  هک  دنادب  ًاسماخ -

ار نآ  درگنب  دیاب  هک  ناسنا  حور  ياذغ  ینعی  تسا  شناد » ملع و   » اج نیا  رد  ماعط »  » زا دارم  هک  تسا  هدـمآ  زین  تایاور  یخرب  رد 
؟ دریگ یم  یسک  هچ  زا 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا 

(2) »؟ هذخأی نّمَع  هذخأی  يّذلا  هُملِع  »
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دیفم ام  يارب  ایآ  شناد  رکف و  نآ  میریگ ؟ یم  یگنهرف  هچ  زا  یسک و  هچ  زا  ار  دوخ  هشیدنا  رکف و  هک  میـشاب  بقارم  دیاب  نیاربانب 
یناطیـش یناسفن و  ياهاوه  زا  هتـساخرب  ای  دراد  تقباطم  یهلا  نیزاوم  فراعم و  اب  یبیرخت ؟ ای  دراد  هدـنزاس  راثآ  رـضم ؟ اـی  تسا 

؟ تسا

دوش یم  ببس  هدرک و  راچد  يرامیب  یـضیرم و  هب  ار  ام  دنـشاب ، راگزاسان  ام  مسج  تعیبط  جازم و  اب  رگا  میروخ  یم  هک  ییاهاذغ 
، مینک یم  دراو  دوخ  بلق  نهذ و  هب  فلتخم  ياهاج  ای  دارفا و  زا  هک  ییاه  هشیدـنا  راکفا و  روط  نیمه  .مینیبب  ناشیرپ  ياـهباوخ  اـت 
، تخاس دـهاوخ  جراخ  لداعت  زا  ار  ام  ناور  حور و  دـشابن ، تسا  ترطف  نآ  رب  قبطنم  هک  یهلا  فراعم  يدادادـخ و  ترطف  اب  رگا 

راک رـس و  تایعقاو  اب  مینک  یم  رکف  اّما  درک  میهاوخ  یگدـنز  لایخ  مّهوت و  رد  میملاـس ، هک  مینک  یم  رکف  اـّما  دوب  میهاوخ  راـمیب 
: هک مینادب  سپ.میراد 

ماقم دنیب  یمه  هدیروش  عبط  ماعط  زا  ای  فلتخم  ياذغ  زا 
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اه شسرپ 

؟  دیآ یم  مهارف  رکنمای  فورعم  هب  شیارگ  هنیمز  هنوگچ  - 1

؟ هنوگچ ؟ درک يریگ  شیپ  رکنم  هب  شیارگ  ياه  هنیمز  ندمآدیدپزا  ناوت  یم  ایآ  - 2

یکی الثم.دینیـشنبوگتفگ  هبو  هدرب  ماـن  دـنک  یم  داـجیا  ار  رکنم  هب  شیارگ  زینو  فورعم  هب  شیارگ  هنیمز  هک  يرگید  لـماوعزا  -3
.دیراذگب ثحب  هب  ار  عوضوم  نیا  دشاب ، یم  تافارخو  طلغ  ياهرواب  تسا ، رثوم  تارکنم  هب  شیارگرد  هک  اه  هنیمززا 

رتشیب هعلاطم  يارب 

(142 ءاسن ) .الیلَق َّالِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َساَّنلا َو ال  َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماق  ِهالَّصلا  َیلِإ  اُوماق  اذِإ  ْمُهُعِداخ َو  َوُه  َهَّللا َو  َنوُعِداُخی  َنیِقفانُْملا  َّنِإ 

ْتَلِجَو ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیذَّلا  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  ( 124، هط ) .یمْعَأ ِهَماـیِْقلا  َمْوَـی  ُهُرُـشَْحن  ًاْکنَـض َو  ًهَشیعَم  َُهل  َّنِإَـف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو 
(2، لافنا ) .نُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَعَو  ًانامیإ  ْمُْهتَداز  ُُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اِذا  ْمُُهبُوُلق َو 

.دیهد حیضوت  رگیدکی  اب  ار  تایآ  نیا  طابتراو  هتخادرپ  اهنآ  یناعم  نییبت  هب  هکرابم  هیآ  هس  رد  فلا - 

یم تارکنم  ماجنا  زا  عنام  زینو  مهارف  ار  ( اه فورعم  ) ریخ ياهراک  زا  يرایـسب  ماجنا  هنیمز  دنوادخدایورکذ  هنوگچ  دـینک  نایب  ب -
؟ ددرگ

؟ دروآ یم  مهارف  ار  تارکنمزا  يرایسب  ماجنا  هنیمز  دنوادخ  یشومارفو  تلفغ  ارچو  هنوگچ  دیهد  حیضوت  ج -
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موس تسیب و  سرد 

تاغیلبت . 6

هراشا

تـسد وس و  کی  زا  ییاضف  مولع  هنیمز  رد  ملع  تفرـشیپ  اب  راگزور  نیا  رد  .دنا  هدیمان  تاعالطا  راجفنا  رـصع  ار  ام  نامز  رـصع و 
تـسود هک  ره  ای  دـهاوخ  یم  هچ  ره  اب  ینامز  كدـنا  رد  تسا  هتـسناوت  رـشب  رگید  يوس  زا  ونان )  ) يرواـنفزیر يژولونکت  هب  یباـی 

نیا ناوت  یم  ور  نیا  زا  دوش ، یم  هدرب  هرهب  نیرتشیب  تاغیلبت  ياتـسار  رد  فرگـش  يدـنمناوت  نیا  زا  اـّما  .دـنک  ادـیپ  طاـبترا  دراد ،
تاغیلبت نیمه  اب  هک  سکول  ياهالاک  غیلبت  هچ  یگدنز ، رد  زاین  دروم  یفرصم و  يالاک  غیلبت  هچ  داهن ؛ مان  تاغیلبت  رـصع  ار  رـصع 

ای نوگانوگ و  ياه  هشیدـنا  ءارآ و  راکفا و  غیلبت  زین  و  دـنبای ، یم  تسد  يرتشم  بلج  یبایرازاب و  هب  هدروآ و  دـیدپ  ار  بذاک  زاین 
ياهروشک رتشیب  هطلـس  فدـه  اب  اـه  نیا  همه  هتبلا  دوش ، یم  هتفرگ  راـک  هب  ناـناوج  یقـالخا  داـسف  هعـسوت  تهج  رد  هچ  نآ  غیلبت 

، یگنهرف داعبا  رد  دنمتردق 
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(: هر ) ینیمخ ماما  ترضح  ریبعت  هب  .تسا  نشور  تاغیلبت  ریثأت  ییاضف  نینچ  رد  .دور  یم  رامش  هب  اهتلم  رگید  رب  یعامتجا  یسایس و 

(1) «. دیسرت رتشیب  اهنآ  تاغیلبت  هحلسا  زا  دیاب  تسا ، گنج  ياه  نادیم  رد  حالس  دربراک  زا  رت  هدنرب  تاغیلبت  حالس  »

مهارف ار  اه  شزرا  اه و  فورعم  هب  مدرم  شیارگ  هنیمز  دـناوت  یم  تاغیلبت  هک  تسا  نیا  مینک  نایب  میهاوخ  یم  اـج  نیا  رد  هچ  نآ 
ياه هناسر  مظعا  شخب  زورما  يایند  رد  مالـسا  نانمـشد  .دروآ  یم  دیدپ  ار  تارکنم  هب  نانآ  شیارگ  هنیمز  هک  هنوگ  نامه  دروآ ،

اـه و هراوهاـم  زا  هدافتـسا  اـه و  ملیف  اـه و  سکع  اـت  هتفرگ  تـالجم  اـه و  هماـنزور  هار  زا  دـنراد و  تسد  رد  ار  یغیلبت  یهورگ و 
.دنهد یم  همادا  یمالسا  عماوج  رب  ار  دوخ  نیگنس  مجاهت  تنرتنیا و ،... 

.دشاب یم  نانآ  ندناشکداسف  هب  دعب  هلحرم  رد  یمالسا و  ياه  شزرا  زا  نانآ  نتخاس  یهت  ناوج و  لسن  نتفیرف  نانآ  فده  نیلوا 

نتخوس ار  نانک  هدجس  دجسم و  نتخورفا  داسف  ملظ و  شتآ 

دهاوخ نکمم  رّسیم و  یناسآ  هب  یمالسا  ياهروشک  رد  نانآ  هطلـس  دوش ، ققحم  قوف  فده  رگا  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اهنآ 
.دوب

رب یتدم  زا  سپ  تسا و  چوپ  یهت و  نورد  زا  اّما  دـنهد  یم  رارق  باذـج  ابیز و  ياه  بلاق  اه و  هتـسب  رد  ار  دوخ  تاغیلبت  نانمـشد 
: دنا هتفگ  غورد  هک  دوش  یم  نشور  ناگمه 

غورد راتفگ  رکم و  هدعو  وچمه 
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غورف اب  لّوا  اوسر و  شرخآ 

اّما دـنا  هدوب  لاّعف  روشک  یغیلبت  ياه  هاگتـسد  نونکات  دـنچ  ره  ام  یّلم  ینید و  تلاصا  تیوه و  هب  نوخیبش  مجاـهت و  نیا  ربارب  رد 
.دنک یم  هولج  زیچان  نانمشد  تاغیلبت  هوبنا  مجح  ربارب  رد  اه  تیلاعف  نیا  همه 

: مینک هجوت  هتکن  دنچ  هب  اج  نیا  رد 

تاغیلبت ترورض  . 6.1

رامش هب  بانتجا  لباق  ریغ  يرورض و  رما  کی  یّلم  ینید و  تیوه  ینید ، ياه  هزومآ  یمالـسا ، بان  هشیدنا  رکف و  غیلبت  هک  نیا  رد 
.تسا هتفای  هعسوت  هدنام و  یقاب  هناملاع  حیحص و  غیلبت  اب  زورما  ات  مالـسا  ًاساسا  .درادن  دوجو  يدیدرت  کش و  ياج  چیه  دور ، یم 

دنا هتـسناوت  غیلبت  نییبت و  اب  نونکات  خیرات  لوط  رد  نادنمـشیدنا  ناملاع و  دـنا ، هدوب  نید  غّلبم  (ع ) راهطا همئا  و  (ص ) مالـسا ربمایپ 
.دننک لقتنم  دوخ  زا  سپ  ياه  لسن  هب  ار  نید 

: تسا هدومرف  هر ) ) ینیمخ ماما 

، میتسه ام  هک  نامز  نیا  رد  تسا و  هدرک  يراشفاپ  نآ  رب  مالـسا  هک  تسا  يروما  زا  یکی  دـبا  ات  مالـسا  ردـص  زا  تاـغیلبت  هلأـسم  »
(1) «. دراد صاخ  تیولوا  کی 

361 ص :

ص 250. نامه ، - 1
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" یغیلبت عماج  ماظن   " ترورض . 6.2

هب ار  یهاوخ  تلادـع  دـیحوت و  يادـص  مینک و  تمواـقم  هتـشذگ  زا  رتشیب  رتـهب و  ناـگناگیب  تاـغیلبت  لیـس  ربارب  رد  میهاوخب  رگا 
.تسا رت  بجاو  بش  نان  زا  مدرم  ریبعت  هب  تسا و  يرورـض  زین  روشک  رد  یغیلبت  عماج  ماظن  کی  دوجو  میناـسرب ، ناـیناهج  شوگ 

: دشاب هتشاد  دیاب  ار  ریز  ياه  یگژیو  یغیلبت  ماظن  نیا 

ور شیپ  قفا  زادنا و  مشچ  - 1

.اه تیرومأم  اه و  تلاسر  فیرعت  - 2

.يدربهار ياه  تسایس  نییبت  - 3

فیاظو نییعت  - 4

.دریگ رارق  ششوپ  تحت  زاین  دروم  ياه  شخب  همه  هک  يا  هنوگ  هب  یغیلبت  ياه  نامزاس  زا  کی  ره  صخشم  فیاظو  نییعت 

.یغیلبت ياه  تیولوا  نییعت  - 5

اه صخاش  فیرعت  - 6

.دوش یبایزرا  اه  هاگتسد  قیفوت  مدع  قیفوت و  اه ، صخاش  فیرعت  هلیسو  هب 

.اهنآ یبایزرا  اه و  هاگتسد  درکلمع  رب  تراظن  یگنوگچ  فیرعت  - 7

.اه هاگتسد  نیب  مزال  ياه  یگنهامه  داجیا  - 8

(1) .دنتسناد یم  روما  ّمها  زا  ار  تاغیلبت  رد  یگنهامه  هر ) ) ینیمخ ماما 

.روشک زا  جراخ  لخاد و  رد  تاغیلبت  هعسوت  تیوقت و  یگنوگچ  - 9

362 ص :

ص 114. نامه ، - 1
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.دعتسم ياهورین  بذج  ییاسانش و  - 10

.صصختم ياهورین  تیبرت  - 11

.روظنم نیا  يارب  اه  هراوهام  لیبق  زا  نردم  تاناکما  دیلوت  - 12

.یّنس فلتخم  حوطس  يارب  تاغیلبت  دیلوت  - 13

.یعامتجا فلتخم  حوطس  يارب  تاغیلبت  دیلوت  - 14

هاگدورف اه ، لته  اه ، نادنز  یتسیزهب ، زکارم  اه ، ناتـسرامیب  دننام : هدش  شومارف  زکارم  يارب  یغیلبت  بسانم  ياه  هتـسب  دیلوت  - 15
 ... اه و

.ور رد  ور  يا و  ههفاشم  تاغیلبت  شرتسگ  - 16

.دشاب بالقنا  ياه  نامرآ  یمالسا و  فادها  ياتسار  رد  تاغیلبت  - 17

، میزادرپب نآ  هب  رتشیب  تسا ، یمالـسا  ماظن  ياهدرکراک  غیلبت  روشک  يداصتقا و ...  یعاـمتجا و  یملع و  ياـه  تفرـشیپ  غیلبت  - 18
.دنتسه نآ  یفن  لابند  هب  نانمشد  هک  تسا  يرما  نامه  نیا 

: میهد یم  نایاپ  ناشیا  مالک  اب  ار  نخس  هر ) ) ینیمخ ماما  دای  تشاد  یمارگ  اب  رگید  راب 

(1) «. ددرگ رتدایز  شمجح  دیاب  زور  ره  تسا و  روما  سأر  رد  تاغیلبت  دینادب  دیاب  »

363 ص :

ص 48. ج 18 ، رون ، هفیحص  - 1
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جاودزا . 7

ایوگ اّما  تسا  هتـسناد  بترتم  نآ  رب  ار  يرایـسب  يونعم  يّداـم و  تاـکرب  راـثآ و  تسا و  هداد  هلأـسم  نیا  هب  یناوارف  تیمها  مالـسا 
! دنا هدرپس  یشومارف  هب  ار  نآ  ناناملسم 

: دومرف (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ 

« جیوزتلا نم  ّلجوّزع  هللا  یلا  َّبَحَا  مالسالا  یف  ءانب  یُنب  ام  »

(1) «. تسا هدشن  هداهن  انب  دنوادخ ، دزن  جاودزا  زا  رت  بوبحم  مالسا  رد  ییانب  چیه  »

: دومرف (ع ) قداص ماما 

« هنید فصن  زرحأ  جیَّوزَت  نَم  (ص :) هللا لوسر  لاق  لاق : (ع ) هللادبع یبا  نع  »

(2) «. تسا هتشاد ) هگن  و   ) هدروآ تسد  هب  ار  شنید  فصن  دیامن  جاودزا  سک  ره  »

: دومرف زین  و 

« بزعأ اهیّلُصی  هعکر  نیعبس  نم  لضفا  جوزتملا  امهیلصی  ناتعکر  (ع :) هللادبعوبا لاق  »

(3) «. دناوخب بَزَع  هک  تسا  يزامن  تعکر  داتفه  زا  رترب  دناوخب ، رادرسمه  صخش  هک  يزامن  تعکر  ود  »

« نظلا هللااب  ءاسَا  دقف  هلیعلا  هفاخم  جیوزتلا  كرت  نَم 

364 ص :

ص 3. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ص 5. نامه ، - 2
ص 6. نامه ، - 3
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(1) «. دراد نظءوس  دنوادخ  هب  دنک ، كرت  یتسدگنت  رقف و  سرت  زا  ار  جاودزا  سک  ره  »

.تسا هدیسر  دروم  نیا  رد  رگید  تیاور  اه  هد  و 

اب میا و  هدوزفا  ناـنآ  داـسف  یهارمگ و  هب  مینک ، رتراوشد  ار  هار  شیوخ  ناـناوج  نادـنزرف و  جاودزا  هلأـسم  رد  هچ  ره  مینادـب  دـیاب 
مهارف رت  عیرـس  رت و  ناسآ  ار  ناـنآ  جاودزا  هنیمز  هچ  ره  میا و  هتخاـس  دوباـن  هاـبت و  ار  ناـنآ  ترخآ  اـیند و  یتسه  شیوخ ، تسد 

.میا هدرک  کمک  نانآ  یکاپ  حالص و  ریخ و  هب  میروآ ،

اهدروخرب . 8

تیـصخش و ظفح  هب  میرب ، یم  راک  هب  هک  یظاـفلا  عون  ناـکم و  ناـمز و  میریگ و  شیپ  ار  یتسرد  ياـه  هویـش  اـهدروخرب  رد  رگا 
دـنا و هدـش  یناهانگ  اـهاطخ و  بکترم  هاـگ  دارفا ، زا  یخرب  اـّما  میا ، هدرک  بذـج  اـه  فورعم  يوس  هب  ار  وا  دـماجنایب ، وا  میرکت 

نآ دنا ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  یتسردان  هویش  نوچ  نکیل  دننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای  تحیصن  ار  نانآ  دنا  هتـساوخ  نارگید 
عقاو رد  .تسین  تسرد  وت  راک  نیا  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  یعمج  نیبرد  ًالثم  تسا ، هدومن  ادیپ  شیارگ  تارکنم  تمـس  هب  رتشیب  درف 
نیا تسا و  هدز  بیـسآ  وا  رورغ  هب  ای  هدرب و  دنا  هتـشادن  وا  یگدولآ  هانگ و  زا  یعالطا  دـیاش  هک  مه  نارگید  نیب  رد  ار  وا  يوربآ 

(2) .تسا هدش  داجیا  درف  نآ  رد  یفنم  رثا 

365 ص :

ص 24. نامه ، - 1
.دوش هعجارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  هویش  ثحب  هب  رتشیب  عالطا  يارب  - 2
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: دنا هتشاد  نایب  نینچ  ار  دارفا  نیا  اب  دروخرب  یگنوگچ  (ع ) قداص ماما 

(1) «. لاح لک  یلع  هتحیصنلا  عدت  رکنملا و ال  نع  کیهن  یف  ًاقیفش  فورعملاب و  كرما  یف  ًاقیفر  نک  »

هب تبـسن   ) يزوسلد تقفـش و  اـب  يدـید ، يرکنم  رگا  هدـب و  ماـجنا  یناـبرهم  قفِر و  اـب  ار  راـک  نیا  ینک ، یم  فورعم  هب  رما  رگا  »
«. نکم اهر  ار  یهاوخریخ  تحیصن و  هاگ  چیه  نک و  یهن  نآ  زا  بطاخم )

ایند هب  هاگن  . 9

تـسد هب  يارب  هک  ار  يدارفا  دینک  یم  هدهاشم  دوخ  نامز  طیحم و  رد  مه  دـیا و  هدرک  هعلاطم  ار  ناوارف  ياه  هنومن  خـیرات  رد  مه 
.دنرمـش یم  عورـشم  زیاج و  ار  يا  هلیـسو  ره  هب  لسوت  کسمت و  هنوگچ  تورث و ...  لوپ و  اب  ییایند  ياه  تیعقوم  ماقم و  ندروآ 

ار تناـیخ  يرادرب و  هـالک  بـیرف و  .دـنهد  یمن  هار  لد  هـب  يا  هـمهاو  نیرتـمک  نارگید ، تیـصخش  بـیرخت  تـمهت و  غورد و  زا 
نارگید نوخ  هب  ار  شیوخ  تسد  یتح  دنرـضاح  هار  نیارد  دننک و  یم  دادملق  شیوخ  قح  ار  تقرـس  يدزد و  دـنناد ! یم  یگنرز 

! دنبای تسد  ایند  جربِز » فرخُز و   » هب رتشیب  ات  دنزاس  هدولآ 

نید و یتـحار  هب  دـنراد ، یمرب  ماـگ  ریـسم  نیا  رد  راو  هناوید  تسا و  هدرک  روک  ار  ناـشیاه  مشچ  اـیند  روـیز  رز و  هک  ناـنآ  يرآ 
تسا یعطق  سوکعم » طابترا   » نیا دوجو  دنیامن و  یم  بوکدگل  ار  نآ  دنریگ و  یم  رخسمت  ءازهتـسا و  داب  هب  ار  ینید  ياه  شزرا 

ایند هب  شیارگ  هچ  ره  ینعی 

366 ص :

ص 317. ج 8 ، لیاسولا ، كردتسم  - 1
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رگید تمـس  رد  شهاک  فرط ، کی  رد  شیازفا  لاح  ره  هب  و  دوب ، دـهاوخ  رتمک  ینید  ياه  شزرا  نید و  هب  شیارگ  دـشاب ، رتشیب 
: دوش هجوت  هفیرش  هیآ  نیا  هب  .دراد  هارمه  هب  ار 

(1) «. ایندلا ُهایحلا  مْهتَّرَغ  ًاوهل و  ًابَِعل و  مهَنید  اوذّختا  نیّذلا  ِرذ  «َو 

يدیمون سأی و  نانآ  تیاده  زا  هک  دندارفا  نیمه  دنناد و  یم  هچیزاب  ار  نید  هک  دنتـسه  نانامه  دنا ، هدروخ  ار  ایند  بیرف  هک  نانآ 
بیرف نیمه  و  دنتسین ) تیاده  لباق  هک   ) راذگاو شیوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  (ص ) ربمایپ هب  دوش ، یم  لصاح 

(2) .دنزادرپ یم  ناراد  نید  رخسمت  ءازهتسا و  هب  هک  دنناگدروخ 

: دومرف هک  میشخب  یم  تنیز  (ع ) یلع ناراکزیهرپ  يالوم  زا  مالک  ود  هب  ار  شخب  نیا  نایاپ 

(3) «. نامیالا ُهدَسفَم  ناطیَّشلا و  ُهکَبَش  اّهناف  ایندلا  رذِحا  »

«. تسا نامیا  يدوبان  هاگیاج  ناطیش و  ماد  ایند  اریز  زیهرپب  نآ ) هب  نتسب  لد  هقالع و  بح و   ) ایند زا  »

(4) «. هیَلب ّلُک  نِدعم  هئیطخ َو  ّلک  لصأ  اّهناف  ایندلا  ّبح  كاّیا و  »

367 ص :

، تسا هتخاس  ناشرورغم  ایند  یگدنز  و  دنا ، هتفرگ  ءازهتسا ) و   ) یمرگرـس يزاب و  هب  ار  دوخ  يرطف )  ) نیئآ هک  نانآ  : 70 ماعنا / - 1
 ... نک اهر  ار 

.212 هرقب / - 2
ص 279. ج 2 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 3

.نامه - 4
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«. تسا ییالب  ره  هاگیاج  یهانگ و  اطخ و  ره  همشچرس  هشیر و  نآ  هک  اریز  زیهرپب ، ایند  هب  نتسب ) لد  و   ) ّبح زا  »

: هتکن

 ... دنزرف و نز و  ماقم ، تورث ، دـننام : ایند  رهاظم  هب  رفاو  قشع  هقالع و  ّبُح و  ایند ، شنزرـس  زا  روظنم  میوش  یم  روآدای  رگید  راب 
رارق دوخ  ياه  هتساوخ  لایما و  هب  ار  تیمها  نیرتشیب  ای  دراپسب  یشومارف  هب  ار  وا  ياهروتسد  دنوادخ و  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا 

ندروآ تسد  هب  نارگید ، زا  ییوگدب  ینیچ ، نخـس  تداسح ، هنیک ، عمط ، صرح ، .دتفیب  مه  نید  ادخ و  دای  هب  یهاگ  هاگ  دهد و 
هار زا  دـنچ  ره   ) یهار ره  زا  ماـقم  تسپ و  هب  ندیـسر  يرادربهـالک و ،)...  ، يدزد هار  زا  عورـشمان و  دـنچ  ره   ) یهار ره  زا  تورث 

شالت راک و  اّما  .دور  یم  رامش  هب  یتسرپایند  رهاظم  زا  همه  اه  نیا  و ...  نارگید و )...  بیرخت  بیرف و  چوپ و  ياه  هدعو  غورد و 
، یعامتجا یملع و  هاگیاج  ءاقترا  يارب  شالت  اـه ، تیلوؤسم  نتفریذـپ  دـنزرف ، نز و  يارب  بوخ  یگدـنز  ندروآ  مهارف  اـیند و  رد 

.دوش یم  بوسحم  تدابع  همه  دشاب ، قح  ریسم  رد  رگا 

نتسبن و لد  نیع  رد  شالت  راک و  ینعی  تسا  نیمه  زین  ییاسراپ  دهز و  يانعم  تسا ، تفرـشیپ  یگدنزاس و  یگدنز و  نید  مالـسا 
.تفای هعسوت  تفرگ و  ناج  (ع ) یلع ترضح  یناشف  ناج  هجیدخ و  ترضح  تورث  اب  مالسا  ایند ، ندادنرارق  روحم  فده و 
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یگدنز کبس  . 10

هراشا

، دـنک یم  ءاـفیا  اـه  يدـب  تارکنم و  اـی  اـه  فورعم  اـه و  شزرا  هب  دارفا  شیارگ  رد  يرثؤـم  شقن  هک  ییاـه  هنیمز  زا  رگید  یکی 
.تسا یگدنز  کبس  باختنا 

.هعماج ای  درف  هدش  هتفریذپ  موسر  بادآ و  اهرواب و  يانبم  رب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  اهراتفر  میظنت  ینعی  یگدنز  کبس 

تداعس دشاب ، تسا  هدرک  دییأت  ار  نآ  مالسا  هک  یبوخ  موسر  اه و  ّتنس  ای  نآ  یهلا  فراعم  مالسا و  ياهرواب  اهراتفر ، يانبم  رگا 
داجیا هلصاف  یمالسا  ياهرایعم  زا  هک  نازیم  ره  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  اّما  تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  ترخآ  ایند و  رد  یتخبـشوخ  و 
.دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  دوخ  اب  ار  تواقش  یمگردرس و  تریح و  هدنام و  بقع  دشر  یگدنلاب و  لامک و  زا  هزادنا  نامه  هب  دوش ،

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  دراد ، یگدنز  رد  ینوگانوگ  ياه  هولج  یگدنز » کبس  »

هداوناخ لیکشت  .10 - 1

: جاودزا هلأسم  دنا ، هدش  تیبرت  یمالسا  رواب  رکف و  يانبم  رب  هک  ییاه  هداوناخ  رد 

.تسا سدقم  يرما  ًالوا -

.دوش یم  ظفح  تاطابترا  میرح  دودح و  ندش ، مرحم  دقع و  زا  شیپ  ات  ًایناث -

.تسا فافع  یکاپ و  ظفح  جاودزا ، زا  فده  ًاثلاث -
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.دراد دوجو  جاودزا  رما  رد  يریگ  ناسآ  ًاعبار -

هداوناخ و لیکـشت  دـننک ، یم  تکرح  برغ  زا  هناروکروک  دـیلقت  اب  دـنا و  هدرکن  دـشر  يرکف  نینچ  اب  هک  ییاـه  هداوناـخ  رد  اـّما 
هداوناخ لیکشت  زا  سپ  .تسا  هدش  هتفریذپ  زاجم و  يرما  جاودزا ، زا  شیپ  یسنج  تاطابترا  هتسنادن و  یّمهم  رما  نادنچ  ار  جاودزا 

ییوگدـب ییوگروز و  زا  هدومن و  راتفر  رگیدـکی  اب  میرکت  مارتحا و  قالخا ، نسُح  اب  ات  تسا  هدـش  هیـصوت  نارـسمه  هب  مالـسا  رد 
ربارب رد  هنالوؤسم  تخاس ، دنم  هرهب  ینادنزرفای  دـنزرف  تمعن  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  رگا  .دـننک  تاعارم  ار  رگیدـکی  قوقح  زیهرپ و 

دیحوت اب  ار  نانآ  .دننک  تکرح  ینید  ياه  هزومآ  يانبم  رب  وا  تسرد  تیبرت  هار  رد  هتسناد و  یهلا  تناما  ار  نآ  دننک ، دروخرب  نآ 
انـشآ شـالت و ...  راـک و  راـگدرورپ ، تیدوبع  یگدـنز ، رد  دـنوادخ  رب  هیکت  لـکوت و  ناـعون ، مه  هب  کـمک  یهاوخ ، تلادـع  و 

.دنزاس

یعامتجا طباور  .2-10

.مینک تیاعر  ار  نارگید  قوقح  میهد و  ماجنا  ار  نآ  یتسرد  هب  دیاب  هک  میراد  ییاه  تیلوؤسم  یعامتجا  یگدنز  رد  ام  همه 

شمارآ شیاـسآ و  هب  مارتـحا  ینعی  نیا  تـسا ، هدـش  هدرمـش  مارح  مالـسا  رد  دوـش  یم  نارگید  رازآ  ءاذـیا و  بجوـم  هـک  يراـک 
.نارگید

ای دشاب و  هتشاد  لکشم  هک  دوشب  ادیپ  دیابن  یناسنا  يا ، هعماج  نینچ  رد  تسام ؛ ینید  گنهرف  زا  ییزج  نارگید  هب  کمک  قافنا و 
.دوشن لح  وا  لکشم 
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هنافـسأتم .دوش  ظفح  دیاب  تاطابترا  میرح  دودح و  فلتخم ، سلاجم  رد  تکرـش  ای  رگیدکی و  اب  يا  هداوناخ  ياهدمآ  تفر و  رد 
يا هناسر  ياه  هاگتـسد  تخاس  هک  ینویزیولت  ياه  ملیف  یخرب  رد  لاثم  ناونع  هب  .میا  هدـش  يّدـج  ياه  تفآ  راـچد  شخب  نیا  رد 

اهراتفگ اه و  هاگن  رد  اّما  درادن  دوجو  نانآ  نیب  تیمرحم  ای  یلیماف  تبـسن  چیه  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  ینادرم  نانز و  تسا ، روشک 
یگدـنز کبـس  نامه  نیا  .دـنا  هدـنارذگ  زین  يردارب  رهاوخ و  ای  يرهوش  نز و  طباور  زا  ار  راـک  اـه  همـشرکو  زاـن  اـه و  هدـنخ  و 

.دناشک یم  دسافم  تارکنم و  تمس  هب  يداع  یعیبط و  تروص  هب  ییاضف  نینچ  رد  ار  ناناوج  هک  تسا  یمالساریغ 

يداصتقا ياه  تیلاعف  . 3-10

هراشا

رد یمالـسا ، یگدـنز  کبـس  رد  .تسا  هدـش  هتـسناد  تدابع  لالح ، دـمآرد  بسک  شاعم و  رارما  يارب  شـالت  راـک و  مالـسا ، رد 
ار نآ  دیاب  هک  دریگ  یم  قلعت  نآ  هب  سمخ  دسرب ، تسا ) هدـمآ  اه  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک   ) ینّیعم باصن  هب  دـمآرد  هک  یتروص 

ياهراک زا  زیهرپ  رب  تسا و  هدش  دیکأت  لالح  دـمآرد  رب  یمالـسا ، یگدـنز  رد  .دوب  دـهاوخ  مارح  هب  طولخم  لام  هنرگ  دزادرپب و 
.تسا هدش  شرافس  ابر و )...  يرادربهالک ، غورد و  بارش ، رامق و  دننام   ) عورشمان

مینک یم  هدنـسب  نآ  مان  هب  طقف  هک  دریگ  یمرب  رد  ار  يرگید  ناوارف  ياه  هصرع  یمالـساریغ  یمالـسا و  یگدـنز  کبـس  عوضوم 
: میراذگ یم  او  مرتحم  هدنناوخ  هب  ار  نآ  هرابردوگتفگو  هعلاطمو 
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...و لالح  ياذغ  اه ، یندیماشآ  اه و  یندروخ  زا  هدافتسا  یگنوگچ  هیذغت ، - 

(. دم شیارآ و   ) ییابیز یگتسارآ و  سابل و  ششوپ ، - 

 ... رطع و مامحتسا ، تفاظن ، تشادهب و  - 

باوخ قاتا  ییاریذپ ، يرامعم ، یگنوگچ   ) شخب مارآ  لزنم  نکسم ، - 

 ..(. و

 ...(. کمک و قافنا و  یمالسا ، تایلام  اهدمآرد ، یگنوگچ  اهدمآرد ، عبانم   ) لالح قزر  راک ، بسک و  - 

(. يرنه ياه  تیلاعف  یعیبط ، تسیز  طیحم  زا  يدنم  هرهب  تاقباسم ، اه و  تباقر  شزرو ،  ) ملاس حیرفت  طاشن ، يداش و  - 

.رارسا مرحم  زار و  مه  باختنا  اه ، یتسود  یتسود و  - 

.نادنزرف تیبرت  نیدلاو و  مارتحا  رسمه ، اب  اهراتفر  هداوناخ ، - 

.رابرپ ياه  ترفاسم  اهرفس ، - 

.اه تصرف  زا  هرهب  نیرتشیب  نامز ، تیریدم  - 

.دیفم تحارتسا  باوخ و  - 

بادآو بدا  تیاعر.نتشاد  نیشنلد  هدیجنس و  مالک  نتفگ ، نخس  - 

(. شمارآ شیاین و  شیارآ ، شیاین و  شیالاپ ، شیاین و   ) ادخ اب  طابترا  تدابع و  تیونعم ، - 

.يزودنا شناد  رکفتو و  هعلاطم  - 

(. مدرم داحآ  ناراکمه ، اه ، هیاسمه  اب  طابترا   ) وکین ترشاعم  مدرم ، اب  طابترا  - 
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(. اه يرادازع   ) اه هصغ  مغ و  تالکشم و  اب  ههجاوم  یگنوگچ  - 

(. نداد تروشم  نتفرگ و  تروشم  هوحن   ) اه تروشمزا  هدافتسا  گرزب  ياه  میمصت  -

یقالخا لوصا  ظفح  اب  یسایس  ياه  تیلاعف  یگنوگچ.تناید  تسایس و  تینیع  یسایس ، ياه  تیلاعف  - 

.نانمشد زا  يّربت  یئارچ.اه  هنتفو  ثداوحرد  تریصب  نتشاد  نمشد ، اب  ههجاوم  - 
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اه شسرپ 

دیهد حیضوت  ار  ینیمخ  ماما  هاگن  زا   " تاغیلبت  " تیمها - 1

؟ درب یم  نیبزا  ار  ناهانگزا  يرایسب  هنیمز  جاودزا "  " ارچ - 2

مهارف ار  اه  شزرا  دض  ای  اه  شزرا  هب  شیارگ  هنیمز  دناوت  یم  هنوگچ  یگدنز  کبس  دییوگبو  دینک  ینعم  ار  یگدنز " کبس  -" 3
؟ دروآ

رتشیب هعلاطم  يارب 

، مور ) .نوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
(21

.دیراذگب وگتفگ  هبو  یسرربار  هیآ  مهم  تاکنو  انعم  ریسفت  ياه  باتک  زا  هدافتسااب 
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" تارکنم و "  اه "  فورعم  ربارب " رد  یتوافت  یب  للع  مهد :  لصف 

هراشا
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مراهچ تسیب و  سرد 

تارکنمو اه  فورعم  ربارب  رد  یتوافت  یب  للع 

هراشا

راثآ و  یهلا ، گرزب  هضیرف  نیا  يارجا  ِراـبرپ  میظع و  راـثآ   (1) میا هدـش  انـشآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راثآ  اـب  نیا  زا  شیپ 
نیا هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  اج  نیا  رد  .تسا  هدـش  نییبت  ود  ره  نآ  زیمآ  هعجاف  بولطمان و 

ماجنا هب  تبسن  ارچ  هدیدرگ و  عقاو  ناناملـسم  زا  يرایـسب  يرهم  یب  دروم  ارچ  دشاب ، یم  يا  هداعلا  قوف  راثآ  تیمها و  ياراد  همه 
!؟ دنرذگ یم  دنراذگ و  یم  توافت  یب  ای  دنهد  یم  ناشن  یتیساسح  رتمک  دننک ، یم  هدهاشم  هک  یتارکنم  ربارب  رد  ای  اه و  فورعم 

.تسا عوضوم  نیا  لماوع  اه و  هشیر  نایب  یپ  رد  لصف  نیا 

هکلب تسین ، ام  ثحب  عوضوم  هژیو  صاخ و  دنریگ ، یم  رارق  ثحب  دروم  هک  یلماوع  اه و  هزیگنا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای 
تیمومع و
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نادـب دـنور و  یمن  یهلا  ماکحا  يریگداـی  لاـبند  هب  یخرب  ارچ  هک  نیا  ًـالثم : دریگ ، یمرب  رد  زین  ار  يرگید  دراوم  هتـشاد و  لومش 
؟ دنهد یمن  ناشن  یتبغر 

نیا رد  نونکا  هک  دشاب  هتـشاد  ییاه  هزیگنا  زین  اه  نیا  دناوت  یم  و ...  دـننک ؟ یمن  لمع  دـنناد  یم  هچ  نآ  هب  یـضعب  ارچ  هک  نیا  و 
قیقحت و هب  يا  هشدـخ  ددـعتم ، ياـهاج  رد  لـماوع  نیا  كارتـشا  رگید  ریبـعت  هب  هزیگنا و  تیموـمع  نیارباـنب  .مینک  یم  حرطم  اـج 

: میدرگ یمرب  دوخ  ثحب  دروم  شسرپ  هب  نیاربانب  .دروآ  یمن  دراو  یسررب 

یمن ناشن  شیوخ  زا  نآ ، زا  يریگولج  تهج  رد  یـشنکاو  دـنتوافت و  یب  تابجاو ) كرت  ای  و   ) تارکنم ماجنا  ربارب  رد  یخرب  ارچ 
؟ دنهد

لئاسم زا  عالطا  یهاگآ و  يدایز  مک و  اب  نامیا ، فعض  تدش و  اب  تسا  یهیدب  .درادن  يدحاو  لماع  هشیر و  عوضوم  نیا  خساپ :
.دراد دوجو  اه  توافت  نیا  دارفا  رد  یطیحم  یتیبرت و  یحور و  لماوع  فالتخا  اب  یّتح  ای  .دوب  دنهاوخ  فلتخم  اه  هشیر  ینید 

: میزادرپ یم  لماوع  نیرت  مهم  رکذ  هب  هدشدای  هتکن  هب  هجوت  اب 

لهج - 1

هراشا

فورعم و هب  رما   ) ثحب دروم  هب  تبـسن  دارفا  لهج  ینید ،) یتوافت  یب   ) هدیدپ نیا  يارب  لماع  نیرترثؤم  تفگ  ناوتب  دیاش  نیلوا و 
.دوش یم  نآ  راکنا  ای  يزیچ  هب  شریذپ  شیارگ و  ببس  دارفا  رد  یهاگآان  لهج و  .تسا  رکنم ) زا  یهن 

وا راکنا  هیام  دش  وا  لهج  وا  راتفگ  دوب  يوعد  وا  شیپ 
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: دراد یماسقا  لهج 

مکح هب  لهج  .فلا 

فورعم هب  رما  هک  دـنادن  یـصخش  دراد  ناکما  ینعی  دـنور ، یمن  نآ  هب  لمع  لابند  هب  اذـل  دـنناد  یمن  ار  هلأـسم  مکح  نوچ  یخرب 
.تفر دهاوخ  زین  نآ  هب  لمع  لابند  هب  ًامتح  تسا  بجاو  هک  دنادب  هچ  نانچ  یلو  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهنو 

( قادصم و   ) عوضوم هب  لهج  .ب 

بابحتـسا مکح  يدراوـم  رد  بوـجو و  يدراوـم  رد  هک   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یهلا  مکح  هب  تبـسن  يدرف  تسا  نـکمم 
بجاو هک  تسا  يدراوم  ءزج  دروم ، نیا  ایآ  هک  دنادن  ینیع  هدیدپ  هیـضق و  کی  اب  دروخرب  رد  نکیل  دـشاب ، هتـشاد  یهاگآ  دراد )

ییاناوت و قیداصم ، رب  یّلک  نیناوق  قیبطت  رد  رگید  ریبعت  هب  مادـک ؟ چـیه  اـی  بحتـسم  اـی  دـنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا 
.ددرگ یم  ههبش  کش و  راچد  يدراوم  رد  درادن و  ار  مزال  صیخشت 

تّیمها هب  لهج  .ج 

مالسا رظن  زا  هلأسم  نیا  تیمها  نازیم  دننادب  دنـشاب و  هتـشاد  یفاک  یهاگآ  عوضوم  کی  تیمها  هب  تبـسن  رگا  هک  دنتـسه  يدارفا 
یهن فورعم و  هب  رما  دروم  رد  .دننک  یمن  یمادقا  دننادن  رگا  یلو  دنور  یم  لمع  لابند  هب  تسا ، هزادنا  هچ 

تمظع و هب  تبسن  یخرب  نوچ  مه  رکنم  زا 
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یمن لمع  هب  یمادقا  یهلا ، بجاو  نیا  ماجنا  تهج  رد  اذل  دنرادن  یفاک  یهاگآ  ییانـشآ و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج 
.دنروآ

راثآ هب  لهج  .د 

راثآ هچ  دـنناد  یمن  و  تسا ، هدـش  كرت  یلومعم  بجاو  کی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  اـب  هک  دـنرواب  نیا  رب  يا  هدـع 
لهج نیاربانب  .تشاد  دـهاوخ  يدـنمدوس  راثآ  هچ  دوش ، ارجا  رگا  ای  دوش ، یم  راـب  يراـگنا  لهـس  یتواـفت و  یب  نیا  رب  یبولطماـن 

.دشاب اه  هشیر  نیا  زا  یکی  دناوت  یم  زین  فورعم  هب  رما  كرت  ای  ماجنا  ِیفنم  تبثم و  راثآ  هب  تبسن 

.دوش یم  اهنآ  هب  تبسن  ینمشد  تفلاخم و  ای  یهّجوت و  یب  لیلد  هدشدای  دراوم  هب  لهج  هک  نآ  هجیتن 

: تسا هدومرف  (ع ) یلع ماما 

(1) «. هاداع ًائیش  لهَج  نَم  »

«. دزرو یم  ینمشد  نآ  اب  دشاب ، هتشاد  یهاگآان  لهج و  يزیچ  هب  تبسن  هک  یسک  »

سرت - 2

هراشا

ماـجنا اـی  فورعم  كرت  لاـح  رد  ار  نارگید  يدرف  یتـقو  هک  ینعم  نیدـب  .تسا  سرت  ینید  یتواـفت  یب  ياـه  هشیر  زا  رگید  یکی 
یناور ، یحور لماع  کی  هک   ) سرت اّما  دـیامن ، رکنم  زا  یهن  اـی  فورعم  هب  رما  هک  دراد  تسود  یلیخ  دـنک ، یم  هدـهاشم  تارکنم 

: دراد یماسقا  زین  سرت  .دوش  یم  عنام  تسا )

381 ص :
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یناج ررض  زا  سرت  فلا . 

بیـسآ شناگتـسب  اـی  وا  هب  تسا  نکمم  دـنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دـنک  یم  روصتو  دجنـس  یم  ار  تیعقوم  صخش 
.دشک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تسد  روصت ، نیا  ساسا  رب  .دیآ  دراو  یمسج 

يزیروربآ زا  سرت  ب . 

.دنیامن ششوک  شالت و  دوخ  يوربآ  ظفح  هار  رد  تسا  بجاو  ناناملسم  رب  دراد و  ناوارف  تیمها  مالـسا  رد  ناسنا ، يوربآ  ظفح 
یهن فورعم و  هب  رما  تروص  رد  هک  دـنک  یم  ساسحا  دوخ  باسح  فرط  دارفا  تیعقوم و  تابـساحم  اب  درف  دراوم ، زا  يا  هراپ  رد 

یـضّرعت نینمؤم ، رگید  اـی  شناگتـسب  اـی  وا  سوماـن  هب  تبـسن  اـی  دریگ ، رارق  مانـشد  ازـسان و  شحف و  دروـم  تسا  نکمم  رکنم  زا 
.دوش یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  يارب  يا  هزیگنا  ساسحا  نیا  دریذپ ، تروص 

یلام ررض  زا  سرت  .ج 

یلام ررـض  وا  هب  نابطاخم  يوس  زا  دـنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  هک  دراد  نانیمطا  اـی  دـهد  یم  لاـمتحا  ناـسنا  یهاـگ 
، دروخن وا  هب  یلام  ررض  رگا  لقاال  ای  دنشک  شتآ  هب  ای  دننک  تقرس  تسا  نکمم  ار  شلاوما  زا  یـشخب  ای  همه  ًالثم  دیـسر ؛ دهاوخ 
هب رما  يارجا  تهج  رد  هدـنرادزاب  لـماع  کـی  زین  نیا  .دـنریگبار  وا  دـیدج  ياهدـمآرد  عفاـنم و  لیـصحت  راـک و  بسک و  يوـلج 

.دوش یم  رکنم  زا  یهنو  فورعم 
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ققحت ای  اه  هزیگنا  نیا  زا  يرایـسب  دـشاب ، هتـشاد  جاور  ینعم  مامت  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  يا  هعماج  رد  تسا  یهیدـب 
یب تأرج  یـسک  دشاب ، لوادـتم  مدرم  نیب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  لاثم ، ناونع  هب  .دـیآ  یم  دـیدپ  كدـنا  ای  دـبای  یمن 

دشاب نئمطم  یهان  رمآ و  ناسنا  رگا  هژیو  هب  .داتفا  دهاوخ  قافتا  يزیچ  نینچ  مک  یلیخ  ای  دنک  یمن  ادیپ  ار  نایهان  نارمآ و  هب  یبدا 
شلمع يازـس  هب  ار  راکهنگ  دوب و  دـهاوخ  رادروخرب  روشک  ییارجا  ییاضق و  ياه  هاگتـسد  هنالداع  هبناـج و  همه  تیاـمح  زا  هک 

.درک دهاوخن  ادیپ  دشر  هنیمز  تفای و  دهاوخن  زورب  اه  هزیگنا  نیا  زا  يرایسب  دناسر ، دنهاوخ 

يررض و هن  یـسرت و  هن   ) دشابن نیب  رد  يزیچ  ادابم  هک  هداد  دنپ  ار  نینمؤم  اه ، هزیگنا  نیا  زا  یخرب  هب  هراشا  اب  تایاور  لاح ، ره  هب 
شیوخ یهلا  هفیظو  ماجنا  زا  هناهب  نیا  هب  دننک و  دادـملق  یعقاو  هداد ، شرورپ  ار  اه  هزیگنا  هنوگ  نیا  دوخ  ناهذا  رد  نانآ  و  هن )... 

هفقو دـنناوتب  نانآ  يّدام  روما  نارذـگ  نایرج  رد  ات  تسا  نارگید  تسد  هب  نانآ  يزور  هن  هک  دنـشاب  نئمطم  نینمؤم  دـننز ، زاب  رس 
!؟ ینارگن ياج  هچ  سپ  دنناتسب ، ناشناج  دنهاوخبات  تسا  نارگید  رایتخا  رد  نانآ  گرم  لجا و  هن  دننک و  داجیا  يا 

(: (ع یلع لاق 

(1) «. ًاقزِر ُرِّخؤَی  ًالجا و ال  ُبِّرَُقی  رکنُملا ال  ِنَع  َیهَّنلا  ِفورعَملِاب َو  َرمَالا  َّنِاَف  رکنُملا  ِنَع  اوَْهنا  ِفورعَملِاب َو  اُوُرم  ُساّنلا  اَهُّیَا  »

383 ص :

و تمکح 374 ...« : هغالبلا ، جهن  رد  و  ص 399 . هعیـشلا ، لئاسو  تسا : هدش  لقن  زین  (ع ) قداص ماما  زا  و   - 159 صاصتخالا ، - 1
زا ص 89  ج 100 ، راونالا ، راـحب  رد  و  قزر .»...  نم  ناـصُقنَی  ـال  لـجأ و  نم  ناـبّرَُقی  ـال  رکنملا  نع  َیهّنلا  فورعملاـب و  رمـالا  ّنا 

«. قزر نم  ناصُقنَی  لَجأ و ال  نِم  نابّرُقی  امّهنا ال  هللا و  ُقلُخ  نم  ناقلَُخل  رکنملا  نع  َیهّنلا  فورعملاب و  رمالا  ّنا  (: » (ع یلع
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: دومرف (ع ) یلع نینمؤملاریما 

ار یلجا  هـن  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هـب  رما  هـک  ارچ  دـیهدن ) هار  لد  هـب  یــسرت  و   ) دــینک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  مدرم  يا  »
«. رود ار  یقزر  هن  دنک  یم  کیدزن 

: لاق (ع ) رفعج یبا  نع 

نوبلطی ررّـضلا ، اونمأ  اذا  اـّلا  رکنم  نع  ًاـیهن  ـال  فورعمب و  ارمأ  نوـبجوی  ـال  نؤارم ...  موـق  مهیف  عـبتی  موـق  ناـمزلارخآ  یف  نوـکی  »
 ... ریذاعملا صَخُّرلا و  مهسفنأل 

(1)  ...«. اهفرشأ ضئارفلا و  ّمتا  اوضفر  امک  اهوضفرل  مهنادبأ  مهلاومأب و  نولمعی  ام  رئاسب  هالصلا  تّرضأ  ول  و 

: دندومرف (ع ) رقاب ماما 

نآ رگم  دننک  یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دنتـسه ...  ءایر  لها  نانآ  زا  يا  هتـسد  هک  دوب  دـنهاوخ  یمدرم  نامزلارخآ  رد  »
یم یـشارترذع  رارف و  هار  لابند  هب  فورعم ) هب  رما  كرت   ) راک نیا  رد  دنـشاب ، نمیا  ییوربآ ) ای  یندـب  ای  یلاـم   ) ررـض زا  هک  هاـگ 

هنوگ نامه  دننک ، یم  اهر  ار  نآ  دشاب  هتشاد  ناشیا  يارب  یندب  ای  یلام  يررض  مه  زامن  رگا  یتح  نانآ ) رادنپ  هب   ... ) دندرگ

384 ص :
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«. دنا هتخاس  اهر  ار  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) تابجاو فرشا  دمآرس و  هک 

فورعم هب  رما  كرت  زّوجم  هک  تسین  يررـض  یندـب ، اـی  یلاـم  ررـض  زا  دوصقم  هک  میرب  یم  یپ  (ع ) ماـما هنوـگ  شنزرـس  نحل  زا 
؛ دـنیوگ كرتار  یهلا  تابجاو  ات  دـندرگ  یم  هناـهب  لاـبند  يدارفا  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دوش ، زاـمن  دـننام  رگید  یبجاو  كرتاـی 
، دَروآ زامن  دجـسم و  هب  ور  هک  نیا  ياج  هب  ناذا ، رهظ و  ماگنه  هب  تسا  راک  بسک و  لوغـشم  شیوخ  هزاغم  رد  هک  یبساک  ًـالثم :

! دنامب مورحم  رتشیب  دوس  يرادقم  ندرب  زا  هداد و  تسد  زا  ار  يرتشم  دنچ  دسرت  یم 

دجـسم و تدابع و  لها  یلو  زیچ  یب  ریقف و  يدرم  هک  هللا  لوسر  باحـصا  زا  یکی  دعَـس -  ناتـساد  هب  تسا  بساـنم  دروم  نیا  رد 
دجـسم مک  مک  تفرگ و  قـنور  شرازاـب  تفاـی و  تـسد  یلاـم  هـب  مرکا  ربماـیپ  ياـعد  اـب  وا  دوـش ، هـعجارم  دوـب -  تعاـمج  زاـمن 

دجسم نوریب  رد  هک  وا  هب  دش  یم  دجسم  لخاد  زامن  يارب  (ص ) ربمایپ دوخ  یتقو  هک  يروط  هب  درپس ، یـشومارف  هب  ار  (ص ) ربمایپو
: دندومرف یم  تشاد ، گرزب  يا  هزاغم 

« هالّصلا نَع  اینُّدلا  َکتَلغش  دعَس  ای  »

.تسا هتشادزاب  زامن  زا  ار  وت  ایند  دعس  يا 

« هَِیفوأ نأ  دیرأف  هنم  ُتیرتشا  دق  ٌلجَر  اذه  هنم و  ِیفوَتسأ  نأ  دیرأف  هتعب  دق  لجر  اذه  یلام ، عیضأ  عنصأ ، ام  لوقیف : »

درم نیا  هب  دور ، یم  متسد  زا  دوش و  یم  عیاض  ملام  میایب )! زامن  هب  مهاوخب  رگا  ( ؟ منک هچ  درک : یم  ضرع  خساپ  رد 
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(1)! مزادرپب ار  شلوپ  دیاب  ما ، هدیرخ  سنج  يرگید  نیا  زا  مریگب ، وا  زا  ار  ملوپ  دیاب  ما و  هتخورف  سنج 

زامن دجـسم و  زا  نخـس  هک  هاگ  نآ  تسا و  هدرک  ینادنز  ار  دوخ  ایند  ناتـسب  هدب و  رازاب  رد  هنوگچ  هللا  لوسر  هباحـص  نیا  دـینیبب 
(! (ص مالسا یمارگ  ربمایپ  لباقم  رد  مه  نآ  دریگ ، یم  هناهب  هنوگچ  دیآ ، یم  نایم  هب  تعامج 

نیا هب  .میزاسن  دراو  هبرـض  بتکم  نید و  هب  رذـگهر  نیا  زا  میهدـن و  هولج  یعقاو  لیلد  ار  اه » هناهب   » هک دوب  بقارم  دـیاب  نیارباـنب 
.مینک هجوت  رادشه 

(2) «. هایند تِملَس  اِذا  هنید  نِم  فلت  ام  ُلُجّرلا  یلاُبی  نامز ال  سانلا  یلع  یتأی  (: » (ص ّیبنلا لاق 

: دومرف (ص ) ربمایپ

!«. درادن یکاب  ددرگ ، عقاو  يدوبان  فلت و  ضرعم  رد  شنید  هک  نیا  زا  دنامب ، ملاس  درف  يایند  رگا  هک  دسر  یم  ینامز  »

اه شنزرس  اه و  تمالم  زا  سرت  .د 

يوس زا  هاگ  هک  تسا  ییاه  نابز  شین  اـه و  شنزرـس  اـه و  تمـالم  زا  سرت  یهن ، رما و  زا  دارفا  هدـنرادزاب  لـماوع  زا  رگید  یکی 
هب هک  يدارفا 

386 ص :

رد تفای و  تسد  نآ  بهاوم  اـیند و  هب  تسدـیهت ، ریقف و  صخـش  نیا  هنوگچ  هک  نیا  زا  تسا ، يا  هدـنزومآ  لـصفم و  تیاور  - 1
ص ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  .دیماجنا  اجک  هب  وا  راک  ماجنارس  هک  نیا  دش و  لصاح  وا  ینید  يوخ  قلخ و  رد  یتارییغت  هچ  ریـسم  نیا 

ثیدح 2. باب 14 ، ، 296
ص 452. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  میرم : نب  یسیع  ترضح  زا  نومضم  نیمه  هب  ص 52 -  لوقعلا ، فحت  - 2
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نیا هب  دـسر  هچ  ار  وت  اباب  يا  هک : دریگ  یم  ماجنا  صخـش  رـسمه  ای  ناشیوخ  ناتـسود و  فرط  زا  هاگ  دـنا و  هدروآ  يور  تارکنم 
هک يا  هدرک  هاـنگ  مک  تدوخ  وت  رگم  ینک !؟ لـمع  هب  راداو  یهاوخ  یم  ار  نارگید  هک  یلمع  لـها  ردـق  هچ  تدوخ  وت  اـهراک !؟

: میرک نآرق   ... و ینک !؟ یم  تلاخد  نارگید  راک  رد  ارچ  هچ !؟ وت  هب  هدماین !؟ وت  هب  اه  فرح  نیا  ینک !؟ یم  عنم  ار  نارگید 

(1)  ...«. مئال َهمول  نوفاخی  هللا و ال  لیبس  یف  نودِهاُجی  »

«. دنساره یمن  نارگید  شنزرس  زا  هار ) نیا  رد   ) و دننک ، یم  داهج  دنوادخ  هار  رد  هک  دنتسه ) یمدرم  »)

لیدـبت یفنم  یلماع  هب  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  تساهریقحت ، اه و  شنزرـس  اـب  هارمه  دـنوادخ  هار  رد  داـهج  هک  دوش  یم  مولعم 
سدـقم تکرح  راک و  هب  نآ ، زا  اـنتعا  یب  دیـسرتن و  اـه » ناـبز  شین   » نیا زا  هک  دـنا  هدرک  شرافـس  (ع ) همئا دـنوادخ و  اذـل  دوش ،

.دور یم  رامش  هب  ادخ  هار  رد  داهج  زا  يا  هخاش  زین  فورعم  هب  رما  .دیهد  همادا  شیوخ 

(: (ع یلع لاق 

(2) «. مکیلع یَغب  مکدارَا َو  نَم  مکِفکَی  ٍمئال  هَمَول  هللا  یف  اوفاخَت  «ال 

: دومرف (ع ) یلع نینمؤملاریما 

387 ص :

.54 هدئام / - 1
ص 195. لوقعلا ، فحت  - 2
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دنوادخ دروآ ، دراو  امش  رب  یمتس  دنک و  یمادقا  امش  هیلع  دهاوخب  یسک  رگا  دیسرتن ، نارگ  تمالم  شنزرس  زا  ادخ  نید  هار  رد  »
«. ار امش  تسا  یفاک  وا ) تسامش و  نابیتشپ  )

: دومرف (ص ) ربمایپ دنک ، ییامنهار  دهد و  زردنا  دنپ و  ار  يو  دهاوخ  یم  ربمایپ  زا  هر ) ) يرافغ رذوبا 

(1) «. ٍمئال هَمَول  هللا  ِیف  فَخَت  ال  (ص :) َلاق یندِز  ُتُلق  ًاُّرم ، َناک  نِا  َّقَحلا َو  ُِلق  »

زا دنوادخ  هار  رد  دومرف : ادخ  لوسر  .دیهد  مدـنپ  رتشیب  متفگ  دـیوگ : یم  رذوبا  .وگب  دـشاب  خـلت  یخرب ) قاذـم  هب   ) هچرگ ار  قح  »
«. هدم هار  شیوخ  لد  هب  ساره  یسک  چیه  شنزرس 

: لاق (ع ) رفعج یبأ  نع 

(2) «. ٍمئال َهمَول  هللا  ِیف  اوفاخَت  مهَهابِج َو ال  اهب  اُوّکُص  مکتنِسلِأب َو  اُوظفلأ  مکبولقب َو  اورِکنأَف  »

: دومرف (ع ) رقاب ماما 

ناش یناشیپ  رب  ناِدب  و  دینک ) ینابز  یهن  رما و   ) دییوگب نابز  اب  و  دیرادب ) دـب  لد  رد  و   ) دـینک راکنا  شیوخ  بلق  اب  ار ) تارکنم  »)
«. دیسارهم ادخ  هار  رد  سک  چیه  شنزرس  زا  دینز و 

388 ص :

ص 166 لوقعلا ، فحت  (ع :) یلع زا  تیاور  نیا  هیبش  ص 473 ، قالخالا ، مراکم  ص 335 -  رابخالا ، یناعم  - 1
ص 403. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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تقافر یتسود و  نداد  تسد  زا  سرت  .ه 

رد  ) تسوا هفیظو  دنوش ، یم  بکترم  ار  يرکنم  ای  هدرک  كرت  ار  یفورعم  شناتـسود  زا  یخرب  هک  دنک  یم  هدـهاشم  ناسنا  یهاگ 
وا راـک  نیا  زا  اـهنآ  هک  دـشیدنیب  دوخ  دزن  تسا  نکمم  اـّما  .دـنک  رکنم  زا  یهن  اـی  فورعم  هب  رما  ار  اـهنآ  طیارـش ) دوجو  تروص 

! دهدب تسد  زا  ار  اهنآ  دیاش  دنیب و  یم  بیسآ  دراد ، دوجو  هک  يا  هنامیمص  هناتسود و  هطبارو  دنوش  یم  رطاخ  هدیجنر  تحاران و 

.دهد یم  حیجرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  ار  یتسود  ظفح  ور  نیا  زا 

: درک هجوت  دیاب  هتکن  دنچ  هب  هراب  نیا  رد 

(: (ص ربمایپ زا  فورعم  تیاور  ساسا  رب  - 1

(1) «. نمؤملا هآرم  نمؤملا  »

«. تسا نمؤم  ردارب  هنیآ  نمؤم  »

ار شیوخ  فعـض  طاقن  دـناوتب  وا  ات  دـهدب  ناشن  وا  هب  تسه  هک  هنوگ  نامه  تساـک ، مک و  یب  ار  وا  ياـه  تیعقاو  دـیاب  نیارباـنب 
.دزاس كاپ  شیوخ  یگدنز  زا  ار  اه  یگدولآ  دنک و  حالصا 

دَُوب نمیا  یگدولآ  وا ز  يور  دَُوب  نمؤم  هنیآ  نمؤم  هک  نوچ 

: دومرف زین  (ع ) قداص ماما 

(2) «. ّیِلا یبویُع  يدهَا  نَم  ّیلا  یناوخا  ّبحا  »

389 ص :

ص 268. ج 71 ، راونالا ، راحب  - 1
ص 282. نامه ، - 2
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«. دننک هیده  حالصا ) دصق  هب  رکذت و  يروآدای و  اب   ) نم هب  ارم  بویع  هک  دنتسه  نانآ  نم  ناردارب  نیرتهب  »

.دنریذپ یم  ًابلاغ  میهدب ، يرکذت  دوخ  ناتسود  هب  مارتحا  تیاعر  شوخ و  نابز  اب  رگا  - 2

داـجیا رد  زین  اـم  میا و  هدرک  كرت  ار  یفورعم  عـقاو  رد  میراذـگب ، راـنک  نارگید  یتـسود  ظـفح  لـیلد  هب  ار  بجاو  هفیظو  رگا  - 3
.میا هتفرگ  هدهع  رب  ار  یشقن  هانگ  ياضف 

اب دبای ، موادت  یتسود  تفلا و  دـشاب  انب  رگا  نیاربانب  ، (1)« مِهبوُلق نیب  َفَّلَا  َو  : » تسا لاعتم  دـنوادخ  تسد  هب  اـه  لد  نیب  تفلا  - 4
دهاوخ نیب  زا  يا  هناـهب  نیرتمک  اـب  دروخب ، مه  هب  یتـسود  تفلا و  دـشاب  اـنب  رگا  دور و  یمن  نیب  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  رب  رما 

.تفر

یلغش تیعقوم  نداد  تسد  زا  سرت  .و 

.دنک یم  يراگنا  لهس  يراک  ماجنا  هب  تبـسن  اهنآ  راکمه  دننیب  یم  یهاگ  دنتـسه ، لغاش  اهداهن  اه و  نامزاس  رد  هک  دارفا  یخرب 
ياهدروخرب ای  دراذگ  یمن  مارتحا  میرکت و  عوجر  بابرا  يارب  ای  دهد  یمن  ماجنا  یبوخ  هب  ناعجارمرباربرد  ار  شدوخ  هفیظو  ًالثم 

هب تبـسن  تسا  مزال  درف  نیا  ناراکمه  رب  دراد ، ناگدـننک  هعجارم  زا  ییاجبان  تاعقوت  تاراـظتنا و  اـی  دـنک  یم  دارفا  اـب  یتسرداـن 
زا تاظحالم  زا  يا  هراپ  لیلد  هب  یهاگ  اّما  .دـننک  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  ار  وا  مدرم ، اـب  شراـتفر  یگنوگچ  اـی  وا  فیاـظو 

نوچ لاثم  ناونع  هب  .دنوش  یم  فرصنم  دنمشزرا  راک  نیا 

390 ص :

.63 لافنا / - 1
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یم تسا ، رتالاب  اه  نیا  زا  وا  ینامزاس  هدر  اـی  دراد و  یگداوناـخ  هطبار  اـی  تسا  تسود  قوفاـم  لوؤسم  اـی  هرادا  سیئر  اـب  درف  نآ 
.دنهدب تسد  زا  ای  هدرک و  لزلزتم  ار  دوخ  یلغش  تیعقوم  رّکذت  تروص  رد  دنسرت 

: هک دوش  یم  نیا  تاظحالم  هنوگ  نیا  هجیتن 

.دیاین دیدپ  فورعم  هب  رما  هناهاوخریخ و  هناتسود و  رکذت  ياضف  ًالوا -

.دنهد همادا  دوخ  طلغ  راک  هب  دنراد ، تسردان  يراتفر  هک  يدارفا  ای  درف  ًایناث -

.دنوش یضاران  داهن  ای  نامزاس  نآ  هب  تبسن  ناعجارم  مدرم و  ًاثلاث -

ات دشاب  هتشاد  يرظان  ياه  مشچ  دیاب  هک  تسوا  .تسا  نیگنس  رایسب  نامزاس  ریدم  سیئر و  هفیظو  ییاه  نامزاس  نینچ  رد  نیاربانب 
راـتفر و لوؤسم  مه  شدوخ و  ياـه  میمـصت  راـتفر و  لوؤـسم  مه  وا  هک  دـنادب  دـنک و  يریگوـلج  یتیعـضو  نینچ  ندـمآ  شیپ  زا 

.دشاب وگ  خساپ  يزور  دیاب  تسه و  یهلا  هاگشیپ  رد  شدوخ  هعومجمریز  ياهدروخرب 

هب رما  اب  تسا و  لاعتم  راگدرورپ  ناـیناهج  هدـنهد  يزور  تسد  هب  ناـنآ  يزور  هک  دـننادب  زین  رکنم  زا  ناـیهان  فورعم و  هب  نارمآ 
.دوش یمن  عطق  ای  مک  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دارفا يریذپانرثا  - 3

رد وا  یهن  رما و  نیا  هک  دراد  نانیمطا  ای  نامگ و  ای  دـهد  یم  لامتحا  دـنک ، یهن  رما و  دـهاوخ  یم  هک  یـصخش  دراوم  يا  هراپ  رد 
لامتحا نیا  تسا ، لوغـشم  شیوخ  راک  هب  صخـش  نآ  دـنکن ، هچ  دـنکب و  یهن  رما و  صخـش  نیا  هچ  دـشخب ، یمن  رثا  شبطاـخم 

ای صخش  يریذپانرثا 

391 ص :
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(1) .دنک یشوپ  مشچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  صخش  ات  دوش  یم  ببس  وا  نخس  فرح و  نتشاذگنریثأت 

ءایح مرش و  - 4

هب دـشک  یم  تلاجخ  درف  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، ءاـیح  مرـش و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هدـنرادزاب  لـماوع  زا  رگید  یکی 
.دیهدن ماجنا  ار  نآ  ًافطل  تسا ، دب  راک  نیا  ای  دیهدب  ماجنا  ار  نآ  ًافطل  تسا ، بوخ  راک  نیا  دیوگب : یسک 

هب و  تسا ، بتکم  نید و  ءزج  هک  ءایح  نآ  اّما  .دور  یم  رامش  هب  نامیا  زا  یئزج  یقالخا و  يایاجـس  زا  ناسنا  رد  ءایح  مرـش و  هتبلا 
رارق یهاـنگ  ربارب  رد  یتقو  ینعی  درادزاـب ، هاـنگ  تیـصعم و  باـکترا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یئاـیح  نآ  حودـمم » ءاـیح   » حالطـصا
یلع خر  زا  مرـش  : » دنک هانگ  رتمک  ای  دنکن  هانگ  دنک و  ءایح  ءایلوا و ...  زا  شلامعا ، بقارم  ناگتـشرف  زا  شراگدرورپ ، زا  تفرگ ،

هب يدنب  ياپ  ینماد و  كاپ  ظفح  تهج  رد  ناسنا  يارب  یتایح  یساسا و  رـصنع  حودمم و  ءایح  ءایح ،»  » نیا نک » هانگ  رتمک  نک و 
.تسا یبتکم  ياه  شزرا 

مدرم هک  دراد  رارق  ییاجرد  يدرف  رگا  لاثم : ناونع  هب  تسا ، دنـسپان  و  مومذم » ءایح   » ددرگ هفیظو  ماجنا  زا  عنام  هک  ءایح »  » نآ اّما 
كرت ببـس  هک  یئایح  ای  دشک ! یم  تلاجخ  دارفا  نیا  زا  هک  نیا  لیلد  هب  دنک  كرت  ار  شزامن  يدرف  دنرادن و  زامن  اب  يراک  رس و 

: دوش هجوت  ءایح »  » هنیمز رد  تیاور  دنچ  هب  .تسا  دنسپان  اه  نیا  دوش ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

392 ص :

.63 لافنا / - 1
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(1) «. نامیالا نِم  ُءایحلَا  (: » (ص ّیبنلا لاق 

«. تسا نامیا  زا  ءایح  : » دومرف (ص ) ربمایپ

(2) «. ٌلیمج ءایحلا  (: » (ع یلع لاق 

«. تسابیز ءایح  : » دومرف (ع ) یلع نینمؤملاریما  ترضح 

(3) «. حیبقلا ِلِعف  نَع  ُّدُصَی  ءایحلا  »

«. دریگ یم  ار  تشز  راک  يولج  ءایح  »

(4) «. هفعلا نوکت  ءایحلا  ِردَق  یلَع  »

«. تسا ناسنا  رد  ءایح  نازیم  هب  تبسن  ینماد  كاپ  تفع و  نازیم  »

: دوش هّجوت  مومذم » ءایح   » درومرد یتیاور  هب  دوب ، حودمم » ءایح   » نوماریپ دش ، نایب  هچ  نآ 

(5) «. قَمحأ َوُهَف  ِّقحلا  ِلوَق  نِم  ییحَتسا  ِنَم  (: » (ع یلع لاق 

«. تسا قمحا  دنک ، مرش  قح  نتفگ  زا  سک  ره  : » دومرف (ع ) یلع

393 ص :

.دوش عوجر  ءایح »  » درومرد (ع ) مظاک یسوم  ماما  مالک  ص 411 ، لوقعلا ، فحت  هب  ًاضیا  ص 55 -  لوقعلا ، فحت  - 1
ص 41. ج 1 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 2

ص 365. ج 1 ، نامه ، - 3

ص 312. ج 4 ، نامه ، - 4
.دوش هعجارم  ص 377  لوقعلا ، فحت  (ع :) قداص ماما  مالک  هب  زین  و  ص 339 -  ج 5 ، نامه ، - 5
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.دراد شزرا  دشابن ، رگا  یئایح  نینچ  مییوگ  كرت  ار  یهلا  تابجاو  زا  یبجاو  هک  دوش  ثعاب  ءایح »  » دیابن نیاربانب 

ایح مرش و  هدرپ  مدیرد  هک  ایب  هشیدنا  مرش و  يودع  يا 

( ینمشد یتسود و   ) ضغب ّبح و  - 5

هراشا

نانآ هب  نوچ  اریز  .دـهد  رکذـت  نانآ  هب  دز ، رـس  نانآ  زا  یفالخ  راک  رگا  هک  دوش  یم  نیا  زا  عناـم  نارگید  نتـشاد  تسود  یهاـگ 
! دنام اج  هب  نانآ  نهذ  رد  يراوگان  هرطاخ  ای  دنوش ! رطاخ  هدرزآ  دهاوخ  یمن  تسا ، دنم  هقالع 

هک هنوگ  ناـمه  دراد و  يدودـح  ّدـح و  زین  نیا  اـّما  .تسا  بوـخ  هدیدنـسپ و  يرما  نارگید  نتـشاد  تسود  هک  تسین  یکـش  هتبلا 
ار یبتکم  ياه  شزرا  نید و  (ع ،) ناـماما (ص ،) ربماـیپ دـنوادخ ، نآ ) زا  رتشیب  و   ) دـیاب دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  مدرم  دـیاب  ناـسنا 

هچرگا تفرگ ، ار  بتکم  نید و  ِفرط  دیزگرب و  ار  دنوادخ  یتسود  دیاب  ًاملـسم  محازت ، ضراعت و  ماقم  رد  دشاب و  هتـشاد  تسود 
.دنوش تحاران  نارگید 

: میرک نآرق 

ُنِکاـسَم اـهَداسَک َو  َنوَشخَت  ٌهَراـِجت  اـهوُمتفَرَتِقا َو  ٌلاوـما  مُُکتریـشَع َو  مُکُجاوزَا َو  مُُکناوـِخا َو  مُکؤاـنبَا َو  مُکؤاـبآ َو  َناـک  نِا  لـُق  »
ِیف ٍداهِج  ِهلوسَر َو  ِهللا َو  َنِم  مُکیِلا  َّبَحَا  اهَنوَضرَت 

(1) «. نیقِسافلا َموَقلا  يِدهَی  ُهللا ال  ِهِرمأب َو  ُهللا  َِیتأَی  یّتَح  اُوّصبَرَتَف  ِهلیبَس 

394 ص :

.24 هبوت / - 1
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زا سرت  هک  یتراجت  دیا و  هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  امش و  هفیاط  نارـسمهو و  ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  رگا  وگب  ربمایپ ) يا  »)
رت ینتـشاد  تسود  راگدرورپ ، هار  رد  داهج  وا و  ربمایپ  دنوادخ و  زا  ناترظن  رد  امـش  هقالع  دروم  ياه  هناخ  دیراد و  شندـشداسک 
رس وا  نامرف  زا  هک  ار  یمدرم  دنوادخ  و  دیآ ) دورف  امـش  رب  یهلا  باذع   ) دسرب ادخ  روتـسد  نامرف و  ات  دیـشاب  راظتنا  نیا  رد  دشاب ،

«. دنک یمن  تیاده  دننز  زاب 

لوط رد  دـیاب  نارگید  یتسود  تفگ : ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  .دـش  هتفگ  هک  تسا  يزیچ  نآ  رگ  نایب  یبوخ  هب  قوف  هکراـبم  هیآ 
هدش شرافـس  نادب  مالـسا  رد  تسا و  هدیدنـسپ  حودمم و  دـشاب ، یلّوا  رگا  .نآ  ضرع  رد  هن  دـشاب ، راگدرورپ  یتسود  تهج ) (و 

.تسا مومذم  دنسپان و  يرما  یمّود  یلو  تسا 

یهن ای  فورعم  هب  رما  ار  اهنآ  ات  دوش  یم  بجوم  دیآ ، یم  شدب  اهنآ  زا  دراد و  يدارفا  ای  درف  زا  هک  یتحاران  ترودک و  زین  یهاگ 
طباور هتفرگ و  لد  هب  ار  يو  ترودک  هنیک و  نارگید  وا ، یهن  رما و  رثا  رب  دراد  ناکما  هک  دـنک  یم  نامگ  یهاگ  دـنکن و  رکنم  زا 

.دنک رظن  فرص  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  زا  هک  دوش  یم  ببس  یناور  لماع  نیا  دروخب ! مه  هب  هنسح 

395 ص :
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(1) دشاب دنوادخ  ياضر  لیصحت  يارب  دیاب  ناملسم  دهعتم و  ناسنا  ضغب  ّبح و  لاح  ره  هب 

یناسنا وا  تروص  نیا  رد  .دنکن  ناشیهن  نآ  زا  هتـشاگنا و  هدـیدان  ار  نانآ  ياه  يدـب  دوش  ببـس  یناسک  هب  تبـسن  تبحم  دـیابن  و 
قشع و ساسا  رب  وا  ياهرظن  راهظا  اه و  تواضق  ّمُصی ،» یمُعی و  ءیـشلا  ّبح  : » هک دوب  دهاوخ  هلمج  نیا  قادصم  هدوبن و  نیب  عقاو 
زا دـیاب  هک  تسا  رکنم  يرما  نیا  دوخ  تسه و  هچ  نآ  ساسا  رب  هن  دوش ، یم  زاربا  نانآ  هب  تبـسن  ینمـشد  ای  دارفا  ای  درف  هب  هقـالع 

.دوش زیهرپ  نآ 

ياه تکرح  اـه و  ییوج  هناـهب  نیا  يارب  ییاـج  تسا ، هدـش  نییبت  مالـسا  رد  هک  ییاـهرایعم  اـه و  كـالم  تیمکاـح  اـب  نیارباـنب 
.دنام یمن  یقاب  یلوصاریغ 

نیا ّمها  هک  میریگ  یم  هجیتن  میناسر و  یم  ناـیاپ  هب  ار  تارکنم  ربارب  رد  یتواـفت  یب  ياـه  هشیر  اـه و  هزیگنا  زا  نخـس  اـج  نیا  رد 
: رد اه  هزیگنا 

.دوش یم  هصالخ  ضغب ، بح و  ءایح 5 - مرش و  بطاخم 4 - يریذپان  رثا  سرت 3 - لهج 2 - - 1

تسا یقاب  نانچمه  تیاکح  رتفد  نیا  دمآ  نایاپ  هب 

396 ص :

ص 73 و 92 و ج 100 ، راونالا ، راحب  ص 156 -  قودص ، یلاما  ص 166 و 321 -  دیفم ، یلاما  هب : دوش  هعجارم  دروم  نیا  رد  - 1
ص 446 و 421. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو 
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اه شسرپ 

؟ دشاب تسا  نکمم  يزیچ  هچ  رکنم  ماجنا  ایو  فورعم  كرتربارب  رد  یتوافت  یب  لیلد  نیرت  مهم  امشرظن  هب  - 1

: دیهد حیضوت  تسا ؟ هداد  ارق  يروما  هچ  روحم  رب  ار  نموم  ياه  ناسنا  هفیظو  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  - 2

(104، نارمع لآ  ) .نوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو 

؟ دنا هتفرگ  رارق  نیرفنو  نعل  دروم  دارفا  یخرب  ارچ  هیآ  نیا  رد  - 3

ٍرَکنُم ْنَع  َنْوَهانَتَی  اُوناک ال   * نوُدَتْعَی اُوناک  اْوَصَع َو  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیع  َدُواد َو  ِناِسل  یلَع  َلیئارْسِإ  یَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َنُِعل 
هدئام 78-79) ) .نُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  ُهُولَعَف 

رتشیب هعلاطم  يارب 

َنیِرفاـْکلا یَلَع  ٍهَّزِعَأ  َنینِمْؤُْـملا  یَلَع  ٍهَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو  ٍمْوَِـقب  ُهَّللا  ِیتْأَـی  َفْوَـسَف  ِِهنید  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَـتْرَی  ْنَـم  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(54 هدئام ، ) .میلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َهَمَْول  َنُوفاخَی  ِهَّللا َو ال  ِلیبَس  یف  َنوُدِهاُجی 

دینک نایب  ریسافت  بتکزا  هدافتسا  اب  نآ  مهم  تاکن  اب  ار  هیآ  يانعم 

397 ص :
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

هراشا

میرک نآرق 

هغالبلا جهن  - 1

یسراف عبانم 

نارهت يدلج ، 7 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  يراسناوخ ، حرش  دحاولادبع ، يدمآ ، - 2

1386 .نارهت ناوج ، هشیدنا  نوناک  تاراشتنا  مود ، پاچ  مالسا ، یسایس  ماظن  رد  تینما   ، مارهب یمظاک ، ناوخا  - 3

1386 ش  ، لوا پاچ  نارهت ،  ، تمس تاراشتنا  یصوصخ ، میرح  قوقح  رقاب ، يراصنا ، - 4

پاچ مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رقابدمحم و ،...  دیـس  ینادمه ، يوسوم  مجرتم : نازیملا ، همجرت  - 5
1374ش مجنپ ،

نارهت 1380 ص 42 ،  ، لوا پاچزکرم  رشن  ولگبناهج ، نیمار  لهاست ، توافت و  - 6

، راگنو شقن  تاراشتنا   ، یندـم هعماج  لماکتوروهظ  هلاقم  یلع ، ییاـضر ، زورما ، ناریاو  یندـم  هعماـج  ناگدنـسیونزا ، یعمج  - 5
لوا 1377 پاچ  نارهت ،

، دادرخ مود  دادـیور  وترپرد  یندـم  هعماج  هلاـقم  سادـیمره ، دواد  دـنواب ، زورما ، ناریاو  یندـم  هعماـج  ناگدنـسیونزا ، یعمج  - 6
لوا 1377 پاچ  نارهت ، راگنو ، شقن  تاراشتنا 

398 ص :
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1389ش  ، متفه پاچ  ، مق ءارسا  تاراشتنا  نابرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، يداوج  - 7

1389ش مجنپ پاچ  ، مق ، ءارسا تاراشتنا   ، ْناسنا هب  ناسنا  ریسفت  یلمآ ، يداوج  -8

مق ءارسا ، تاراشتنا  مالسا ، رد  اضق  بدا  - ، 9

،1389 ش مشش پاچ  مقءارسا ، تاراشتنا  نید ، زا  رشب  راظتنا  - ، 10

مق 1388ش ءارسا ، تاراشتنا  متشه ، پاچ  ، مینست - ، 11

موس 1388ش پاچ  مق  ءارسا ، تاراشتنا  مالسا ، رد  فیلکت  قح و  - ، 12

1384ش لاس پاچ 2 ءارسارشن ، ْنآرق ، رد  ناسنا  یقیقح  تایح  - ، 13

لاس 1387ش پاچ 5  ، ءارسا تاراشتنا  ، یسانش نید  - ، 14

لاس 1387ش  ، مجنپ پاچ   ، ءارسا تاراشتنا   ، ایند نید و  تبسن  - ، 15

موس 1388ش پاچ  مق  ، ءارسا تاراشتنا  هشیدنا ، میسن  - ، 16

ءارسا تاراشتنا  ، تسیز طیحمو  مالسا  - 17

نارهت یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  تاراشتنا  لوا ، پاچ  مالسا ، یسایس  ماظن  رد  تینما   ، دمحا ، یگرزب ناهج  - 18

اتیب لوا ، پاچ   ، نارهت هیقفرشن ، هیقف ، تیالو   ، هللا حور  ینیمخ ، - 19

نارهت ، دلج (س)21 ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  اه و ،)...  ینارنخس  هعومجم   ) رون هفیحص  هللا ، حور  ینیمخ ، - 20

1386ش لوا ، پاچ  نارهت  هشیدنا ، لامکرشن   ، هارمه يرفیکو  یقوقح  نیناوق  هعومجم   ، هللا حورو  اضریلع  ملعم ، ایناضر  - 21

399 ص :
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1373 ریت -  23 یمالسا ، يروهمج  همانزور  -22

ریت 1393 هبنش 10  هس  درک » ؟ ارجا  ار  فورعم  دوش  یم  رکنم  اب  ایآ  هلاقم «   ، تاعالطا همانزور  - 23

1367 نارهت ریبکریما ، تاراشتنا  متفه ، پاچ  یلعدمحم ، یغورف ، ححصم : تایلک ، نیدلا ، حلصم  يدعس ، - 24

مق ، هاگشناد هزوح و  هدکشهوژپ  رشان ؛ يورجک ، یسانش  هعماج  دمحم ، يرواد ، و  یلع ، یمیلس ، - 25

، يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  لوا ، پاچ  نیسح ، یلو ، داتسا  همجرت  یلاما ، نامعن ، نب  دمحم  دیفم ، خیـش  - 26
1364ش دهشم ،

نارهت قودص ، رشن  يرافغ ، ربکا  یلع  همجرت  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  قودص ، - 27

1376 نارهت  ، ناریا یملع  كرادمو  تاعالطازکرم  موس ، پاچ  یسایس ، مولع  گنهرف  دار ، يراشفا  ونیم  یشخباقآ و  یلع  - 28

هدراهچ دجـسم  تاراشتنا  لوا ، پاـچ  دـلجم ،  4 یفاـک ، لوـصا  داوـج ، دیـس  يوفطـصم ، همجرت  بوـقعی ، نب  دـمحم  ینیلک ، - 29
1359ش نارهت ، (ع ،) موصعم

لاس 1383ش پاچ 17  ، نارهت  ، نارودرشن لاوما ، رد  لوا  باتک   ، یندم نوناق  ریگناهج ، روصنم ، - 30

1374ش نارهت  ، عیبررشن ، لوا پاچ   ، دلج 2، نامزلا عیدب  ، رفنازورف ححصم : ، سمش ناوید  تایلک  ، دمحم نیدلا  لالج   ، يولوم - 31

نارهت 1378ش  ، شهوزپ تاراشتنا  مجنپ ، پاچ   ، يونعم يونثم  ، دمحم نیدلا  لالج  يولوم ، - 32
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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