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هداوناخ ماظن  زا  170يرادساپ 
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نآ ياه  تیصوصخ  184قافنا و 

184هراشا
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نآ ياه  یگژیو  قافنا و  رد  187صالخا 

هناصلاخ قافنا  هناشن  یعقوت ؛ 187یب 

دنوادخ رهق  زاس  هنیمز  یهلا  ریغ  188قافنا 
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یسایس روما  رد  یلمع  192تکراشم 
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رئاج هطلس  زا  ییاهر  يارب  192اعد 

یسایس 195تیارد 

رطخ زا  198لابقتسا 

1 تما زا  يوضع  ناونع  هب  ناوناب  یسایس  تکراشم  مود : 199راتفگ 

199هراشا
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ناوناب یسایس  تکراشم  تبثم  199يوگلا 
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یهلا تموکح  يراذگ  هیاپ  رد  ناوناب  199تکراشم 

یهلا تموکح  رارمتسا  رد  ناوناب  200تکراشم 

ناوناب یسایس  تکراشم  یفنم  202يوگلا 

202هراشا

ادخ یلو  هب  203تنایخ 

203هراشا

حون 203رسمه 

طول 204رسمه 

بهل یبا  205رسمه 

رمع رتخد  205هصفح ؛

يزادرپ 208هعیاش 

208هراشا

نازادرپ هعیاش  یسایس  209فادها 

یسایس لکشت  لوصحم  یسایس ؛ 210هعیاش 

هعیاش رشن  لماع  هاگآان ؛ 211مدرم 

هعیاش اب  دروخرب  رد  نانز  212هفیظو 

راکشآ 215نمشد 

لصف 216هصالخ 

اهداهنشیپ هناسر و  رد  عوضوم  هاگیاج  مجنپ : 218شخب 

218هراشا

هناسر ياه  يزیر  همانرب  يراذگ و  تسایس  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  220هاگیاج 

221اهداهنشیپ

221هراشا

میرک نآرق  رد  ناناوج  ییوگلا  تیبرت   _ 1221

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


میرک نآرق  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  هب  وجشناد  زومآ و  شناد  نارتخد  یتیبرت  ياه  همانرب  زا  یشخب  صاصتخا   _ 2221

هدش یفرعم  ياهوگلا  دروم  رد  یسیون  همان  ملیف   _ 3222

ناملسم ریغ  نانز  هب  نآ  هضرع  ایند و  هدنز  ياه  نابز  هب  اه  همانرب  هنوگ  نیا  نادرگرب   _ 4223

هناسر درکلمع  224دقن 

224هراشا

توق 224طاقن 

224هراشا

نز ییوگلا  ياه  تیصخش  دروم  رد  یشیامن  ياه  لایرس  224دیلوت 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  هژیو  هب  هنومن  نانز  دروم  رد  ینید  ناسانشراک  ياه  هبحاصم  اه و  ینارنخس  224شخپ 

قفوم هنومن و  نانز  اب  226هبحاصم 

فعض 226طاقن 

226هراشا

نآرق رد  نز  ياه  تیصخش  یفرعم  رد  226فعض 

وگلا نانز  يزورما  هرهچ  شزادرپ  رد  227فعض 

بالقنا مالسا و  خیرات  رد  رثؤم  نانز  يزادرپ  هرهچ  هب  یهجوت  227مک 

دنزرف تیبرت  يرادرهوش و  ساسح  شقن  هب  نتشادن  حیحص  227هجوت 

همانرب يا ياهداهنشیپ  228هیارا 

228هراشا

نآرق رد  نانز  یفرعم  يارب  همانشیامن  لایرس و  ملیف ، هیهت  . 1228

ناناوجون ناکدوک و  هب  نوتراک  هلیسو  هب  ینآرق  ياهوگلا  هیارا  نشیمینا و  ياه  ملیف  هیهت  . 2230

نآ هرابرد  لایرس  ملیف و  هیهت  قیقحت و  رد  هدش  هیارا  يراتفر  ياه  هویش  ساسا  رب  وگلا ، نز  هرهچ  میسرت  . 3230

نآرق رد  وگلا  نانز  ياه  صخاش  ساسا  رب  روشک  هنومن  نانز  یفرعم  باختنا و  . 4231

نآرق رد  وگلا  نانز  یتیصخش  داعبا  یسررب  ياتسار  رد  ناسانشراک  روضح  اب  شیامه  درگزیم و  يرازگرب  . 5232

ینآرق ياهوگلا  ساسا  رب  مسینیمف  دقن  . 6232

عوضوم اب  طبترم  زکارم  232یفرعم 

یمومع ياه  233شسرپ 
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یسانشراک ياه  234شسرپ 

همان 236باتک 

زکرم 241هرابرد 
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نآرق رد  نانز  ییوگلا  تیبرت 

باتک تاصخشم 

یناخ نیسح  يداه  هدنسیون  / نآرق رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  : روآدیدپ مان  ناونع و 

1382 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نارهت : : رشن تاصخشم 

:204 ص يرهاظ تاصخشم 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  : یسیون تسرهف  تیعضو 

لوا پاچ  : تشاددای

3344445: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هچابید

هصق ییارـس و  ناتـساد  تهج  هب  اهنت  نآرق  .دراد  تیمها  رایـسب  میرک  نآرق  هاگدید  زا  نانز  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هبنج  هب  هجوت 
ره نانز  هب  ار  تسردان  ای  تسرد  یگدنز  هویـش  اه ، نآ  بلاق  رد  دشوک  یم  هکلب  درادـن ، هراشا  هلأسم  نیا  هب  خـیرات  نایب  ییوگ و 

، ور نیا  زا  .دـنزاس  دوخ  یناگدـنز  هشیپ  زین  ار  يزومآ  تربع  ناینیـشیپ ، زا  هبرجت  تفایرد  رب  نوزفا  نانز  ات  دـهد  ناـشن  يا  هعماـج 
ار تداعس  هار  ریسم ، نآ  رد  نداهن  مدق  اب  ناشیا  ات  دزادرپ  یم  ییاه  هنومن  هیارا  هب  نانز  ياهدادعتـسا  ندناسر  لامک  هب  يارب  نآرق 

.دنیامیپب نانیمطا  اب 

هبنج ینمض  دیجمت  خیرات و  يانشآ  مان  نانز  زا  نیریش  خلت و  تشذگرس  نایب  اب  ناوناب ، تیبرت  تیاده و  يارب  ینامـسآ  باتک  نیا 
باوصان هار  ندومیپ  زا  ار  نانآ  هدـناوخ و  ارف  هتـسیاش  ياهوگلا  زا  يوریپ  هب  ار  نانز  نانآ ، راتفر  یفنم  رهاظم  حـیبقت  تبثم و  ياـه 

.دراد یم  رذح  رب  دنسپان  ياه  هنومن 

دراوم هب  هجوت  تایآ ، رهاوظ  زا  هدافتسا  اب  تسا  هدیشوک  یناخ  نیسح  يداه  نیملسملا  مالسالا و  تجح  بانج  دنمجرا  رگشهوژپ 
دور یم  راظتنا  .دزادرپب  نانز  ییوگلا  تیبرت  عوضوم  هب  ینآرق ، رهاوظ  دیؤم  ناونع  هب  تایاور  زا  يریگ  هرهب  نارّسفم و  نایم  قافتا 
رارق هناـسر  نازاـس  هماـنرب  نازیر و  هماـنرب  هجوت  دروم  دزادرپ ، یم  ناـنز  ییوگلا  تیبرت  نوگاـنوگ  ياـه  هیواز  هب  هک  شهوژپ  نیا 

ياهوگلا شهوژپ ، نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  ناشیا  هک  میرب  یم  دیما  .دریگ 
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دنهد رارق  دوخ  يزاس  همانرب  ياه  تیلاعف  هحولرس  ار  نابطاخم  یتیعقوم  ینس و  یسنج ، ياه  یگژیو  اب  بسانم  رظن و  دروم  یتیبرت 
نـشیمینا لایرـس و  ملیف ، ياـه  بلاـق  رد  ار  هدـش  هـیارا  ياـهوگلا  يا  هناـسر  يرنه و  باذـج  نیوـن و  ياـه  هویـش  زا  هدافتـسا  اـب  و 

.دننک ینیرفآزاب 

اه و تیفرظ  مادک ، ره  یلو  تسین ، دایز  یمک  رظن  زا  دوش  یم  هراشا  شهوژپ  نیا  رد  نانآ  تشذگرـس  هب  هک  ینانز  رامـش  هچرگا 
، يداقتعا هدافتـسا  هنوگره  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، رارق  هزات  ياه  يزاس  هماـنرب  ياـنبم  دـنناوت  یم  هک  دـنراد  يا  هژیو  ياـه  تفارظ 

یتیبرت ياهوگلا  يا  هناسر  نایب  لاح ، ره  رد  .دیآ  یمن  رظن  هب  نهذ  زا  رود  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، یقالخا ، یتیبرت ، يدابع ،
.دوب دهاوخ  هعماج  هدنیآ  ناردام  نانز و  تیبرت  رد  رثؤم  رایسب  يراکهار  ناملسمریغ ، یتح  ناملسم و  نارتخد  يارب  نآرق 

ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  یمالـسا و  ياه  شهوژپ  زکرم  كرتشم  يراکمه  لـصاح  لـصا  نیا  تسا  ینتفگ  نیا 
یم دیما  یشهوژپ ، زکارم  نیا  شهوژپ  ناراک  ردنا  تسد  زا  ساپـس  اب  .تسا  هتـسشن  راب  هب  زکرم  ناسانـشراک  يراکمه  اب  هک  هدوب 

.میشاب زین  يرگید  كرتشم  راثآ  ییافوکش  دهاش  یملع ، لماعت  وترپ  رد  میرب 

قیفوتلا یلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

2 ص :
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راتفگ شیپ 

هیارا رب  هک  ییوگلا  شور  اه ، شور  نیا  نیب  رد  .تسا  هدرک  هدافتـسا  اه  ناسنا  تیبرت  يارب  ینوگاـنوگ  ياـه  شور  زا  میرک  نآرق 
اب ّیبرتم  رد  تیبرت  دـنیآرف  وگلا ، هدـهاشماب  اریز  تسا ؛ رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  تسا ، ینتبم  راـتفر  رییغت  اـی  داـجیا  يارب  وگلا 

.دوش یم  ماجنا  يرتشیب  تلوهس 

شخب نیرتشیب  اریز  دنراد ، هدهع  رب  هعماج  لک  تیبرت  رد  یمهم  یتیبرت  شقن  عامتجا ، رکیپ  زا  یمین  ناونع  هب  نانز  رگید ، يوس  زا 
، فلتخم داعبا  رد  نانز  شرورپ  هب  تسا  مزال  نیارباـنب ، .دریگ  یم  تروص  نارداـم  ناـماد  رد  یکدوک و  نارود  رد  تیبرت ، دـنیآرف 
، میرک نآرق  زاس  ناسنا  ياه  هزومآ  ساسا  رب  نانز  هبناج  همه  تیبرت  روظنم  هب  هک  تسا  نآ  رب  رضاح  شهوژپ  .دوش  یـصاخ  هجوت 

.دنک رتراومه  نوگانوگ  داعبا  رد  ار  نانز  شرورپ  هار  ییوگلا ، تیبرت  اب  هتخاس و  انشآ  نآرق  رظن  دروم  ياهوگلا  اب  ار  نانآ 

رد نانز  ییوگلا  تیبرت  لماش  مود ، شخب  .تسا  هدـش  حرطم  قیقحت  تایلک  لوا ، شخب  رد  .تسا  شخب  جـنپ  لـماش  شهوژپ  نیا 
رد .تسا  هتفای  صاصتخا  دـنزرف ، شرورپ  یقالخا و  دـعب  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  هب  زین  موس  شخب  هدوب و  يدابع  يداقتعا و  داعبا 

زا زین  شخب  نیرخآ  رد  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  یعامتجا ، داعبا  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  مراهچ ، شخب 

3 ص :

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدیدرگ  حرطم  زین  يدربراک  يرظن و  ياهداهنشیپ  هدش و  يریگ  هجیتن  هتشذگ ، لوصف  رد  قیقحت  ياه  هتفای 

یتیبرت تاکن  زا  تسا ، نانز  دروم  رد  ییاه  ناتـساد  لـماش  هک  میرک  نآرق  زا  یتاـیآ  هب  هعجارم  اـب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  قیقحت  نیا 
ییوگلا هدومن و  هدافتـسا  دشاب ، هدنزاس  نانز ، همه  يارب  یتیبرت  یقالخا و  یعامتجا ، ینید ، فلتخم  ياه  هبنج  زا  دناوت  یم  هک  يا 

.دنک راومه  اهوگلا  نیا  هیارا  اب  ار  نانز  تیبرت  هار  دراذگ و  شیامن  هب  ار  میرک  نآرق  رظن  دروم  نز  زا  لماک 

لاعتم دنوادخ  دوش و  هتـشادرب  میرک  نآرق  هدنزرا  یتیبرت  داعبا  تخانـش  يوس  هب  یکچوک  مدق  قیقحت ، نیا  ماجنا  اب  هک  تسا  دیما 
.دریذپب ار  زیچان  لمع  نیا  دوخ ، ياهتنا  یب  فطل  اب 

4 ص :
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قیقحت تاّیلک  لّوا : شخب 

هراشا

5 ص :
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.میزادرپ یم  یبیکرت  سپس  یلیلحت و  تروص  هب  قیقحت  عوضوم  رد  هتفر  راک  هب  ياه  هژاو  نییبت  هب  شخب  نیا  رد 

تیبرت

هب تبـسن  دقفت  ناسحا و  يرترب و  یقرت و  تسایـس ، بیدأت و  نتخومآ ، ندرورپ ، ندینارورپ ، ینعم  هب  يوغل  رظن  زا  هک  تیبرت  هژاو 
یم تلـالد  ولع  دـشر و  يرترب ، رب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  أـبر »  » و یبر »  » هشیر زا   (1)، تسا هتفر  راک  هب  ناتـسدریز  رگید  درگاـش و 

هب زین  بیذهت  ینعم  هب  تیبرت  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  شرورپ  ینوزف و  تابجوم  ندروآ  مهارف  ینعم  هب  تیبرت  هژاو  نیاربانب ،  (2) .دنک
(4) .تسا یقالخا  بیاعم  زا  سفن  ریهطت  يانعم  هب  هک   (3) هتفر راک 

لامک هب  یجیردـت  ندیـسر  ات  نیرمت  کمک  هب  یناور  ياـهدرکراک  نداد  دـشر  اـی  ندـناسر  لاـمک  هب   » ار تیبرت  زین  حالطـصا  رد 
يا هنوگ  هب  تسوا ، راتفر  حالـصا  اه و  ییاناوت  ندنارورپ  تاکلم و  تیوقت  يانعم  هب  درف  کی  تیبرت  نیاربانب ، .دـنا  هتـسناد  دوخ ،»

(5) .دنک یگدنز  یبسانم  لکش  هب  نیعم  طیحم  کی  رد  دناوتب  هک 

6 ص :

ص 5776. ج 4 ، ، 1373 نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 1
1404 ق، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  رشن  زکرم  مق ، نوراهدمحم  مالسلادبع  طبـض : قیقحت و  هغللا ، سیئاقم  مجعم  سراف ، نبدمحا  - 2

ص 483. ج 2 ،
.تسا ولع  دشر و  يانعم  نامه  هب  زین  انعم  نیا  هتبلا  ص 5776 ، ج 4 ، همان ، تغل  - 3

 . ص 860 ، 1362 نایلیعامسا ، تاراشتنا  نارهت ، هغللا ، یف  دجنملا  فولعم ، سیول  - 4
راشتنا یماهس  تکرـش  نارهت : يداجـس ، قداص  یـسین و  گرب  مظاک  همجرت  یعامتجا ، مولع  هفـسلف و  همان  هژاو  ابیلـص ، لیمج  - 5

ص 120. ، 1370
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وگلا

یضعب هدش ، نایب  ياه  هژاو  نیب  رد   (1) .تسا هنومن  لاثم و  هودق ، هوسا ، ادتقم ، قشمرـس ، لدم ، ُربور ، ياه  هژاو  وگلا ، هژاو  لداعم 
زا هودـق  هوسا و  ادـتقم ، ياه  هژاو  .دوش  یم  هدافتـسا  ناسنا  ریغ  يارب  مه  ناسنا و  يارب  مه  رگید ، یخرب  هدوب و  ناسنا  صتخم  اهنت 

: میزادرپ یم  هدش ، نایب  ياه  هژاو  زا  کی  ره  یناعم  رصتخم  نایب  هب  اجنیا  رد  .دنیآ  یم  رامش  هب  مود  هورگ  زا  هیقب  لوا و  هورگ 

صاخ ياه  هژاو 

(2) .تعامج ماما  زامنشیپ ، اوشیپ ، ینعی  دننک ؛ وا  يوریپ  مدرم  هکنآ  دننک ، ادتقا  وا  هب  هکنآ  ادتقم :

(3) ...و ددرگ  ییاوشیپ  ییادتقم و  قیال  نادب  صخش  هک  یتلصخ  يور ، سپ  يوریپ ، ور ، شیپ  هودق ، ادتقم ، اوشیپ ، هوسا :

هب هک  يدرف  ینعی  تسادـتقم ؛ اوشیپ و  يانعم  دراد ، دوجو  هدـش  هراشا  یناـعم  رد  هک  یکارتشا  هجو  (4) .ادتقم عجرم ، اوشیپ ، هودق :
.تسا هدروآ  تسد  هب  ار  يوریپ  تیعبت و  تیحالص  شتایصوصخ ، اه و  یگژیو  لیلد 

ماع ياه  هژاو 

(5) .هریغ ییوگلا و  ای  هماج  يور  زا  ندیرب  لدم ، وگلا ، ُربور :

7 ص :

ص 2779. ج 2 ، همان ، تغل  - 1
ص 18817. ج 13 ، نامه ، - 2

ص 2196. ج 2 ، نامه ، - 3
ص 15406. ج 10 ، نامه ، - 4
ص 10838. ج 8 ،  نامه ، - 5
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یشاقن نآ  يور  زا  ات  دریگ  رارق  دنمرنه  ربارب  رد  هک  هریغ  ناسنا و  همـسجم ، زا  معا  سک  ره  زیچره و  قشمرـس ، هنومن ، وگلا ، لدم :
(1) .دزاسب همسجم  ای  دنک 

(2) .لمعلاروتسد هنومن ، دننک ؛ قشم  هتشاد  رظن  رد  ار  نآ  دنیوگ و  میلعت »  » ار نآ  فرع ، هب  هک  سیون  شوخ  هتشون  هعطق  قشمرس :

(3) .هنومن درگاش  هنومن ، ناتسبد  دشاب : لماک  لثم  قشمرس و  ناونع  هب  هک  هچنآ  لثم ، دننام ، هبش ، رادومن ، هنومن :

(4) ...و همسجم  رادومن ، وگلا ، قشمرس ، هنومن ، ریظن ، هیبش ، دننام ، مکح ، نامرف ، لاثم :

يزاـس هیبش  نآ  اـب  ناوتب  هک  ار  يا  هنومن  عون  ره  هتـشاد و  تیمومع  مود  هورگ  ياـه  هژاو  ياـنعم  دوش ، یم  هدـهاشم  هک  ناـنچمه 
.دوش یم  لماش  دومن ،

رد اب  یلو  درادـن ، صاصتخا  هنومن  ناسنا  هب  هدوب و  مود  هورگ  زا  زین  وگلا  هژاو  هک  دوش  یم  صخـشم  هدـش ، نایب  یناعم  هب  هجوت  اب 
و هودق ) هوسا ، ادـتقم ،  ) تسا نآ  یناسنا  موهفم  رد  وگلا  ام  دوصقم  تسا ، نانز  هدـنریگرب  رد  اهنت  هک  شهوژپ  عوضوم  نتفرگ  رظن 

هدافتـسا وگلا »  » هملک ًالومعم  یتیبرت ، مولع  یـسانش و  ناور  حالطـصا  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  باتک  ناونع  رد  وگلا  هژاو  باـختنا 
.دوش یم 

رد هک  میبای  یم  رد  وگلا ، تیبرت و  ياه  هژاو  يانعم  ندش  نشور  اب 

8 ص :

ص 18145. ج 12 ، نامه ، - 1
ص 12009. ج 8 ،  نامه ، - 2

ص 20124. ج 13 ، نامه ، - 3

ص 17897. ج 12 ، نامه ، - 4

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_8_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_8_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_8_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_8_4
http://www.ghaemiyeh.com


قابطنا لـباق  ینیع و  ياـه  هنومن  هیارا  هلیـسو  هب  یناور » ياـهدرکراک  نداد  دـشر  اـی  ندـناسر  لاـمک  هب   » دـنیآرف ییوگلا » تیبرت  »
تروص هب  هک  نآ  ياـج  هب  هدـنوش  تیبرت  درف  اریز  دوب ، دـهاوخ  رترثؤم  رت و  ناـسآ  تیبرت ، تروص  نیا  رد  هک  دریگ  یم  تروـص 

تیعقوم رد  هک  دوب  دـهاوخ  رداق  وگلا ، اب  دوخ  يزاس  دـننامه  یعقاو و  ياه  تیعقوم  هدـهاشم  اب  دریگ ، ارف  ار  بساـنم  راـتفر  ینهذ 
.دبایب يرتشیب  قیفوت  لامک ، هب  ندیسر  رد  دیامن و  لمع  بولطم  تروص  هب  فلتخم  ياه 

نیا اب  يدایز  دودـح  اـت   Social Learning وModeling،Learning Observation تاحالطـصا یـسانش ، ناور  رد 
.دراد تبسانم  یتیبرت  هویش 

ناکما تصرف و  نداد  اب  یکاردا و  يریگداـی  نمـض  راـتفر ، لیدـعت  رییغت و  يارب  هک  تسا  یناـمرد  راـتفر  نف  کـی   Modeling
صاخ ياهوگلا  دوهشم ، یمالک  یندب و  راتفر  ياهوگلا  زا  باختنا  هویـش  شور و   » فیرعت نینچمه  .دور  یم  راک  هب  درف ، هب  دیلقت 

رد موادم  اتبسن  رییغت   » هب زین  Observation Learning (1) .تسا هدش  حرطم   Modeling حالطصا يارب  دیلقت » يارب  راتفر 
(2) .تسا هدش  قالطا  تسا » يرگید  راتفر  هدهاشم  هجیتن  نآ ، هدمع  تمسق  هک  راتفر 

.تفرگ لکش  ( Social Learning theory  ) یعامتجا يریگدای  هیرظن  يریگدای ، رد  وگلا  هدـهاشم و  مهم  شقن  هب  هجوت  اـب 
نارگید رد  هدش  هدهاشم  ياهراتفر  زا  يرادربوگلا  دیلقت و  هدهاشم و  رب  هک  هیرظن  نیا  يانبم  رب 

9 ص :

ص 244. ، 1375 ریبکریما ، نارهت ، يراتفر ، مولع  گنهرف  داژن ، يراعش  ربکا  یلع  - 1
ص 263. نامه ، - 2
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ریثأت تحت  زین  لدـم  باختنا  .دریگبدای  هناـهاگآ ، هچ  یفداـصت و  روط  هب  هچ  نارگید ، هدـهاشم  اـب  دـناوت  یم  صخـش  تسا ، ینتبم 
(1) .تسا كرتشم  ياه  هبنج  تیعقوم و  سنج ، نس ، هلمج  زا  نوگانوگ  لماوع 

اریز تسناد ، قبطنم  ًـالماک  ار  اـهنآ  ناوت  یمن  هراـشا ، دروم  تاحالطـصا  رظن و  دروم  ییوـگلا  تیبرت  نیب  داـیز  تهابـش  دوـجو  اـب 
نآ نتخاس  مسجم  هصق و  نایب  زا  هدهاشم ، ياج  هب  شهوژپ  عوضوم  رد  هک  نآ  لاح  تسا ، ینتبم  هدهاشم  رب  يا  هدهاشم  يریگدای 

تیبرت رد  هک  یلاـح  رد  تسا ، راـتفر  لیدـعت  رییغت و  زا  نخس  Modeling رد نینچمه  .تسا  هدـش  هدافتـسا  بطاخم  روضح  رد 
يریگدای رد  هکنآ  رب  نوزفا  .میتسه  زین  اه  هزیگنا  اه و  شرگن  حالـصا  لابند  هب  راتفر ، لیدـعت  رییغت و  يارب  شـالت  نمـض  ییوگلا ،

يروما نارگید ، راتفر  هدهاشم  اب  دناوت  یم  زین  یفداصت  روط  هب  یتح  يو  هکلب  هدشن ، هدیکأت  رگ  هدـهاشم  یهاگآ  رب  يا ، هدـهاشم 
رب ناهرب ، رب  ینتبم  ریغ  هناهاگآان و  دـیلقت  زا  ار  مدرم  ییوگلا ، تیبرت  زا  هدرتسگ  هدافتـسا  نمـض  میرک  نآرق  اـما   (2)، دریگب ارف  ار 

: تسا هتشاد  رذح 

(170 هرقب :  ) .َنوُدَتْهَی اًْئیَش َو ال  َنُولِقْعَی  ْمُه�وابآ ال  َناک  َْول  انَءابآ َأ َو  ِْهیَلَع  اْنیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلیق  اذِإ  َو 

هتفای نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هک  يزیچ  زا  هکلب  هن ، دنیوگ  یم  دینک ، يوریپ  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  نانآ  هب  نوچ  و 
باوص هار  هب  هدرک و  یمن  كرد  ار  يزیچ  ناشناردپ  دنچره  ایآ  .مینک  یم  يوریپ  میا 

10 ص :

ص 1406. ، 1373 رصاعم ، گنهرف  نارهت : یکشزپ ، ناور  یسانش  ناور  عماج  گنهرف  يراکفاروپ ، هّللا  ترصن  - 1
.نامه - 2
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؟(1) دنا هتفر  یمن 

هار زا  ناسنا  هب  بسانتم  يوگلا  هیارا  : » زا تسا  ترابع  میرک  نآرق  رد  ییوگلا  تیبرت  تفگ  ناوت  یم  هدش ، نایب  بلاطم  هب  هجوت  اب 
«. ینورد ياهدادعتسا  ندیناسر  لامک  هب  يارب  ، يوریپ روظنم  هب  نآ  هناهاگآ  رایتخا  ناینیشیپ و  تشذگرس  ندیشک  ریوصت  هب 

قیقحت ورملق 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  لاعتم  دـنوادخ  .دـنرادن  یـصخشم  سنج  هب  صاصتخا  هک  هدـش  حرطم  ییاـهوگلا  میرک  نآرق  رد 
ناراوگرزب نآ  زا  يوریپ  هب  نز  درم و  زا  ار ، مدرم  دـنک و  یم  داـی  مدرم  همه  يارب  هوسا  ناونع  هب   (3) مالسلا هیلع  میهاربا  (2) و  هلآ

میرک نآرق  هک  نانچمه  دـنرادن ، نادرم  ياهوگلا  اب  یتوافت  نانز ، يارب  نآرق  رد  هدـش  هیارا  ياهوگلا  نیاربانب ،  (4) .دناوخ یم  ارف 
تسا نکمم  سپ ،  (5) .درب یم  مان  نمؤم  نانز  نادرم و  يارب  ییاـهوگلا  ناونع  هب  مالـسلاامهیلع  میرم  ترـضح  نوعرف و  رـسمه  زا 

نانز یگدـنز  اهنت  هک  مینآ  یپ  رد  قیقحت  نیا  رد  هک  اـج  نآ  زا  یلو  دـسرن ، رظن  هب  بساـنم  ناـنز » ییوگلا  تیبرت   » ناونع باـختنا 
ییوگلا نآ ، یسررب  اب  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  میرک  نآرق  رد  حرطم 

11 ص :

28؛ فارعا : 104 ؛ هدـئام : زا : تسا  ترابع  هتفرگ ، رارق  شهوکن  دروم  هناروکروک  دـیلقت  اهنآ  رد  هک  يرگید  تاـیآ  زا  یخرب  - 1
...و 23 و 22  فرخز : 21 ؛ نامقل : 74 ؛ ءارعش : 54 و 53 ؛ ءایبنا : 78 ؛ سنوی :

.اًریثَک َهّللا  َرَکَذ  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل   _ 21 بازحا : - 2
.ُهَعَم َنیذَّلا  َمیهاْربِإ َو  یف  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق  _ 4 هنحتمم : - 3
.ُهّللا ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق   _ 31 نارمع : لآ  - 4

 ... . اهَجْرَف ْتَنَصْحَأ  یتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  َنْوَعِْرف ...  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  11 و 12 َو  میرحت : - 5
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هک نیا  هژیو  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  قیقحت  عوضوم  رد  نانز »  » دـیق مییاـمن ، میـسرت  نآرق  رظن  دروم  نز  یگدـنز  فلتخم  داـعبا  يارب 
(1) .دوش یم  رثأتم  زین  سنج  نس و  نوچمه  یلماوع  زا  لدم  باختنا 

مالسلاامهیلع و هیسآ  میرم و  ترـضح  زا  ناوت  یم  اهنت  تروص  نیا  رد  هک  دسر  یم  نهذ  هب  لاؤس  نیا  هراشا ، دروم  بلطم  حرط  اب 
نیا رد  تسا ؛ هتـشادن  نانآ  ندوب  هنومن  هب  یحیرـصت  رگید ، ناـنز  ناتـساد  ناـیب  نمـض  نآرق  اریز  درک ؛ داـی  طول  حون و  نارـسمه 

ندوب زومآ  تربع  دوخ ، مالک  ردـهللا  همحر  ینیمخ  ماما  تفای ؟ نانز  يارب  ییوگلا  زین  نانآ  تشذگرـس  رد  ناوت  یم  اـیآ  تروص 
: دنا هدومرف  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نآرق  ياه  هصق 

تسا و هتـشاد  تیمها  هلئـسم  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  تسا ، هدـش  رارکت  مه  یهاگ  تسا ، هدـش  لقن  نآرق  رد  هک  ییاه  هصق  مامت 
ار شلوصا  ار ، ماکحا  تایلک  ار ، تایلک  .تسین  ماکحا  باتک  نآرق ، .تسا  هدوب  بیذـهت  يارب  هدوب و  مدرم  يامنهار  اـه  هصق  نیا 

(2) .تسا هعماج  کی  حالصا  باتک  تسا و  توعد  باتک  نآرق  .تسا  هدومرف  رکذ 

: دنیامرف یم  رگید  ییاج  رد 

رد هک  ار ، قلخ  اهنآ  تیبرت  ار و  اهنآ  قح ، تیبرت  تیفیک  تسامکح و  ایلوا و  ایبنا و  صـصق  هیهلا ، هفیحـص  نیا  بلاـطم  زا  رگید  و 
روکذم هیبوبر  ياه  تیبرت  تامیلعت و  هیهلا و  فراعم  يردق  هب  صصق  نآ  رد  تسا و  رایسب  تامیلعت  رامش و  یب  دیاوف  صصق  نیا 

(3) .دنک ریحتم  ار  لقع  هک  تسا  زومرم  و 

12 ص :

ص 1406. یکشزپ ، ناور  یسانش _  ناور  عماج  گنهرف  - 1
ص 9. ج 16 ، ، 1361  _ 1369 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  زکرم  نارهت ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  - 2

ص 186. ، 1370 هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، هولصلا ، بادآ  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  - 3
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تـشذگرس ناـیب  زا  نآرق  فدـه  هکلب  تسین ، ییارـس  هصق  لاـبند  هـب  اـهنت  خـیرات ، ناـیب  اـه و  ناتـساد  لـقن  رد  مـیرک  نآرق  سپ ،
هک تسا  رطاخ  نیا  هب  .تسا و  نآ  زا  نتفرگ  تربع  نانآ و  تایح  لوط  رد  تسردان  تسرد و  اـب  مدرم  نتخاـس  انـشآ  ناگتـشذگ ،

رارکت هب  يزاـین  دوـب ، خـیرات  ناـیب  اـهنت  دوـصقم  رگا  هک  یلاـح  رد  دوـش ، یم  ماـجنا  ررکم  تروـص  هب  نآرق ، رد  هصق  کـی  ناـیب 
.دوبن تاررکم 

: دنیامرف یم  نآرق  ياه  هصق  رد  رارکت  دوجو  ّرس  حیرشت  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح 

نیا هک  تسا  هتکن  نیمه  يارب  هدش  رکذ  ررکم  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  رگید  میهاربا و  یسوم و  مدآ و  هصق  لثم  هینآرق  صصق  هک  نیا 
نیا رد  تسا و  مکح  ظعاوم و  فراعم و  دیحوت و  باتک  هللا و  یلا  كولـس  ریـس و  باتک  هکلب  تسین ، خیرات  هصق و  باتک  باتک ،

دهاوخب هک  یـسک  رگید  تراـبع  هب  .دریگ و  تظعوم  نآ  زا  بولق  دـنک و  يریثأـت  هیـساق  سوفن  رد  اـت  تسا  رارکت  بوـلطم  روـما 
تیاکح و هصق و  نمـض  رد  یهاگ  هتتـشتم ، تانایب  هفلتخم و  ارابع ت  اب  ار  دوخ  دصقم  دیاب  دنک ، ریـشبت  راذـنا و  میلعت و  تیبرت و 

بولق هفلتخم و  سوفن  ات  دنک  قیرزت  زومر  لاثما و  تیانک و  هب  یهاگ  هجهل و  تحارـص  هب  یهاگ  لقن و  خیرات و  نمـض  رد  یهاگ 
(1) .دننک تدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  کی  ره  هتتشتم 

هوسا و ناونع  هب  نانآ  زا  نآرق  هک  يدارفا  ناتـساد  لقن  زا  یتح  هک  دوش  یم  نشور  هدـش  حرطم  شـسرپ  خـساپ  دـش  ناـیب  هچنآ  زا 
ییوگلا نآ ، شهوکن  دروم  ياـه  هبنج  زا  تبثم و  ییوگلا  نآرق ، دـییأت  دروم  ياـه  هبنج  زا  درب و  هرهب  ناوت  یم  زین  هدربن  ماـن  وگلا 

ياهوگلا يوریپ  زا  یسأت و  تبثم  ياهوگلا  هب  هراومه  هک  درک  میسرت  نانچ  نآ  ار  یگدنز  ریسم  تفای و  یفنم 

13 ص :

ص 187. هولصلا ، بادآ  - 1
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دریگ و یم  تروص  نآرق  دوخ  طسوت  تسردان ، تسرد و  ياـهوگلا  نیب  يدـنبزرم  هک  تسا  صخـشم  هتبلا  .دومن  زیهرپ  تسرداـن 
لقن هب  اهنت  میرک  نآرق  هک  دوش  یم  هدـهاشم  يدراوم  رد  یلو  دزاس ؛ یم  ناسآ  اهوگلا  نیب  زیامت  رد  ار  ام  راک  نآرق ، در  اـی  دـییأت 

تبثم و هنیمز  رد  هچ  يریگوگلا ، ناکما  یطیارـش  نینچ  رد  ایآ  .دنک  یمن  نآ  دروم  رد  يرظن  راهظا  هنوگ  چـیه  هتخادرپ و  ناتـساد 
؟ دراد یگتسب  نآرق  حیرص  رظن  راهظا  هب  ای  دراد ، دوجو  یفنم  هنیمز  رد  هچ 

وا و هدجس  هلئسم   (1)، دنک یم  لقن  مدرم  رب  ار  نز  نآ  تموکح  دهده ، نابز  زا  هک  نآ  زا  سپ  ابس ، هکلم  ناتـساد  رد  هنومن ، يارب 
ار نانآ  (2) و  دهد یم  رارق  دیدش  شهوکن  دروم  ار  ادخ  ریغ  شیاتس  یتسرپ و  دیـشروخ  دزاس و  یم  حرطم  ار  دیـشروخ  رب  شموق 

راهظا هنوگ  چیه  نودب  ار  تلم  کی  رب  نز  کی  تنطلس  هک  یتروص  رد  دنک ؛ یم  یفرعم  ناطیـش  هدروخ  بیرف  باتفآ ، تدابع  رد 
هدش و تبث  ابـس  هکلم  همانراک  رد  یفنم  هطقن  کی  ناونع  هب  یتسرپ  تب  اجنیا  رد  نامگ ، یب  .درذـگ  یم  نآ  زا  هدومن و  حرطم  رظن 

.دنوش یم  هتشاد  رذحرب  دروم  نیا  رد  وا  هب  یسأت  زا  زین  نانز 

رد يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  دروآ ؟ رامـش  هب  تسرداـن  اـی  تسرد  ییوگلا  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  نز  کـی  تموکح  اـیآ  یلو 
نآرق ینمض  دییأت  هتشادن ، نایب  يا  هعقاو  دروم  رد  ار  دوخ  یفنم  رظن  نآرق  هک  يدراوم  زا  ناوت  یم  هک  نیا  شـسرپ و  نیا  هب  خساپ 

: دنیامرف یم  دومن ، هدافتسا  ار 

14 ص :

.ٌمیظَع ٌشْرَع  اَهل  ٍءْیَش َو  ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  ْمُهُِکلْمَت َو  ًهَأَْرما  ُتْدَجَو  ّینِإ   _ 23 لمن : - 1
.نودتهی مهف ال  لیبسلا  نع  مهدصف  مهلامعا  ناطیشلا  مهل  نیز  هللا و  نود  نم  سمشلل  نودجسی  اهموق  اهتدجو و   _ 24 لمن ، - 2
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تاکن هکلب  تسین ، خیرات  لقن  اهنت  شرظن  دنک  یم  رکذ  ار  ییاه  ناتساد  هک  نآرق  تسا و  هدش  رکذ  يدایز  ياه  ناتـساد  نآرق  رد 
ناتـساد تسا ، هدرک  لقن  نآرق  هک  ییاه  ناتـساد  زا  یکی  .دـنک  یم  دزـشوگ  ار  تاـکن  نآ  تسه ، ناتـساد  نآ  رد  هک  يا  هتـسجرب 
هاشداپ ار  ینز  اهنآ  ارچ  هک  دـشاب  هدرک  يداقتنا  هک  نیا  نودـب  تسا ، هدرک  لـقن  تاـیئزج  اـب  نآرق  ار  ناتـساد  نیا  .تسابـس  هکلم 

لقن نز  نیا  زا  هک  هچنآ  اجنیا  رد  نآرق  اقافتا  .تسین  فلاـخم  عوضوم  نیا  اـب  نآرق  هک  دـناسر  یم  نیا  و  دـنا ؛ هداد  رارق  ناـشدوخ 
یلیخ ار  ناتـساد  نیا  نآرق  ...تسا  نز  نیا  دوـخ  عـقاو  رد  ناتـساد ، نیا  ناـمرهق  ینعی  .تـسا  يا  هتـسجرب  یلیخ  تاـکن  دـنک ، یم 

رد دـنک ، یم  نایب  ار  نآ  دـسر  یم  فعـض  هطقن  کی  هب  یتقو  هک  اـه  ناتـساد  رد  نآرق  بأد  قبط  نکیلو  تسا  هدرک  لـقن  لـصفم 
(1) .دنک یمن  نایب  فعض  هطقن  کی  ناونع  هب  ار  نز ) یهاشداپ   ) نیا اجنیا 

نآ هرابرد  میرک  نآرق  عضوم  يرگید  ياج  رد  هک  دـشاب  لـیلد  نیا  هب  هعقاو ، کـی  رد  نآرق  يریگ  عضوم  مدـع  تسا  نکمم  هتبلا 
رد هک  دومن  هدافتـسا  ار  نآرق  ینمـض  دییأت  ناوت  یم  یتروص  رد  ور ، نیا  زا  .دشابن  هرابود  ثحب  هب  يزاین  هدـیدرگ و  نییبت  هلئـسم 

.دشاب هدش  لصاح  نانیمطا  تایآ ، رگید 

يوحن هب  اهنآ  رد  هک  ار  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  مامت  رضاح ، قیقحت  ورملق  هک  میریگ  یم  هجیتن  هتـشذگ ، ياه  شـسرپ  خساپ  حرط  اب 
هراشا هچ  دوش و  هدرب  مان  یفنم  ای  تبثم  ییوگلا  ناونع  هب  نز  نآ  زا  هچ  دریگ ؛ یم  رب  رد  هدـش ، هراشا  نانز  زا  یکی  تشذگرـس  هب 
دییأـت دروم  هک  يدراوم  یتح  دـشاب و  هتفرگ  رارق  نآرق  حـیبقت  اـی  دـییأت  دروم  وا  راـتفر  اـهنت  دـشاب و  هدـشن  وا  ییوگلا  هبنج  هب  يا 

.دریگ یم  رارق  ثحب  هدودحم  رد  زین  دشاب  میرک  نآرق  ینمض 
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قیقحت فده 

رطاخ هب  نآ ، زا  يوریپ  هب  ناسنا  ندناوخارف  تداعـس و  هار  نییبت  رب  نوزفا  ناسنا ، ياهدادعتـسا  ندیناسر  لامک  هب  يارب  میرک  نآرق 
هار نانآ ، ياپ  ياـج  رد  نداـهن  مدـق  اـب  اـت  دزادرپ  یم  زین  ییاـه  هنومن  هیارا  هب  دـیامنن ، راوشد  نآ  ناـکلاس  رب  قیرط  نیا  یط  هکنآ 

خـلت و ياه  تشذگرـس  نایب  اب  ناوناب  تیبرت  تیادـه و  يارب  نایم ، نیا  رد  .دـنیامن  یط  يرتشیب  یناـسآ  ناـنیمطا و  اـب  ار  تداـعس 
ياهوگلا زا  يوریپ  هب  ار  نانز  نانا ، راتفر  یفنم  رهاظم  حیبقت  تبثم و  ياه  هبنج  ینمـض  دـیجمت  خـیرات و  سانـشرس  نانز  زا  نیریش 

.دراد یم  رذح  رب  دنسپان  ياه  هنومن  يوریپ  زا  هدناوخارف و  هتسیاش 

: دنا هدومن  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  میرک  نآرق  شور  نیا  یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر 

اب ار  نز  یگدنلاب  دشر و  يونعم و  تیبرت  دنک و  یم  هیارا  ار  ییاه  هنومن  نز ، یفرعم  يارب  هکلب  دنک ، یمن  هظعوم  اهنت  میرک  نآرق 
(1) .دزومآ یم  وا  هب  يزاس  هنومن 

، میرک نآرق  رد  هراشا  دروم  نانز  یلمع  یلوق و  ياهراتفر  اه و  شیارگ  اه ، شرگن  لـیلحت  اـب  اـت  تسا  نآ  یپ  رد  رـضاح  شهوژپ 
لیدبت ناملسم و  نانز  شرورپ  يارب  یعامتجا  يداصتقا و  یتیبرت ، یـسایس ، یقالخا ، يداقتعا ، نوگانوگ  داعبا  رد  ار  عماج  ییوگلا 

.دراذگ شیامن  هب  لماک  ناسنا  هب  نانآ 

قباطم ریغ  ياه  تشادرب  ات  هدش  یعس  هدوب و  تایآ  رهاوظ  اب  قباطم  نآرق ، تایآ  زا  شهوژپ  نیا  هدافتسا  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال 
تایآ رهاوظ  اب 
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رب نوزفا  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نارـسفم  نیب  رد  قافتا  دراوم  لوزن ، نأش  هب  عوجر  دراوم  رد  نینچمه ، .دوشن  هتفرگ  رظن  رد 
ینآرق رهاوظ  دـیؤم  ناونع  هب  تاـیاور  نیا  زا  هتفرگن ، تروص  يدنـس  یـسررب  نوچ  تاـیآ ، هب  طوبرم  ِتاـیاور  هب  هعجارم  رد  نیا ،

.دوش یم  هدافتسا 

شهوژپ ياه  هیضرف  اه و  لاؤس 

هراشا

اه لصف  ریز 

اه لاؤس 

تایضرف

قیقحت هنیشیپ 

قیقحت ترورض 

اه لاؤس 

: زا دنترابع  دنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  ققحم  نهذ  شهوژپ ، نیا  رد  هک  ییاه  شسرپ  نیرت  یلصا 

؟ تساور ینید  لیاسم  دروم  رد  ربمایپ  ادخ و  اب  نانز  ندرک  ارچ  نوچ و  ایآ  _ 

؟ تساجک ات  مرحمان  نادرم  اب  نانز  ترشاعم  هدودحم  ینآرق ، ياهوگلا  هب  هجوت  اب  _ 

؟ تسیچ یگنهرب  گنهرف  دروم  رد  نآرق  هاگدید  _ 

؟ يداصتقا یعامتجا و  تلزنم  رد  ای  تسا  نامیا  رد  ینأش  مه  نارسمه ، تیوفک  زا  دارم  _ 

؟ دنرادن تیخنس  يداصتقا  ياه  تیلاعف  عون  هچ  اب  نانز  _ 

؟ تسیچ ناوناب  دروم  رد  یفنم  ياهوگلا  هصخشم  نیرت  هدمع  _ 

؟ تسا زیاج  نانآ ، طسوت  یماظن  ياوق  لک  یهدنامرف  هعماج و  رب  نانز  یسایس  تیمکاح  ایآ  _ 

یعرف ياه  شسرپ  نآرق ، رد  وگلا  نانز  يراتفر  داعبا  هنیمز  رد  هتبلا   

.دش دهاوخ  هتخادرپ  زین  اهنآ  هب  هراشا ، دروم  لیاسم  هرابرد  ثحب  نمض  رد  هک  تسا  حرطم  زین  يرگید 
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تایضرف

دیآ یم  نهذ  هب  ییاه  خـساپ  تسا ، حرطم  یعامتجا  یتیبرت و  يداقتعا ، یلک  شخب  هس  رد  هک  اـه  شـسرپ  نیا  يارب  لوا  هاـگن  رد 
: زا دنترابع  هک 

هک مود  شخب  رد  هیـضرف  نیا  هرابرد  قیقحت  تسا .» زیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  اب  یتح  ینید ، لیاسم  دروم  رد  ثحب  »
.دوش یم  ماجنا  تسا ، يدابع  يداقتعا و  ياه  هنیمز  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  هب  طوبرم 

« .تسا یهلا  نیناوق  تیاعر  نآ  هدودحم  تسا و  زیاج  مرحمان  نادرم  اب  نانز  ترشاعم  لصا  »

« .تسا یهلا  تبوقع  رفیک و  یعون  ششوپ ، تاعارم  مدع  »

.دنوش یم  یسررب  یتیبرت  یقالخا و  داعبا  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  شخب  رد  زین  هیضرف  ود  نیا 

« .يداصتقا یعامتجا و  تلزنم  رد  هن  تسا ، نامیا  رد  ینأش  مه  نارسمه ، تیوفک  زا  دارم  »

« .دنرادن تیخنس  يداصتقا  تخس  ياه  تیلاعف  ماجنا  اب  نانز  »

« .تسا یهلا  يربهر  هب  تنایخ  هئطوت و  ینآرق ، یفنم  ياهوگلا  ناونع  هب  حرطم  نانز  یگژیو  نیرت  مهم  »

.دـنا هتفرگ  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  نانز ، يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، تیبرت  ثحب  رد  مراهچ و  شخب  رد  زین  هیـضرف  هس  نیا 
رگید داعبا 

.دش دهاوخ  حرطم  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  زین  نانز  ییوگلا  تیبرت 

قیقحت هنیشیپ 

صصق هب  طوبرم  ياه  باتک  رد  ماع  روط  هب  نآرق  هنومن  نانز  ناتساد  هچرگ 
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هب هک  يداـیز  تاـقیقحت  ناـیم  رد  یلو  تسا ؛ هدـش  ناـیب  تبـسانم ، هب  میرک  نآرق  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  هدـنکارپ  روـط  هـب  نآرق و 
هتفاـی صاـصتخا  نآرق  رد  وگلا  ناـنز  هب  قیقحت ، عوضوم  یکدـنا ، دراوـم  رد  دـنا ، هتخادرپ  نآرق  رد  نز  عوـضوم  هراـبرد  شهوژپ 

.دنا هتشاد  نانابز  یسراف  هب  تبسن  يرتشیب  مهس  نابز ، برع  ناگدنسیون  زین  نایم  نیا  رد  .تسا 

: دومن يدنب  هقبط  ناونع  جنپ  رد  ار  هراشا  دروم  تالاقم  اه و  باتک  عوضوم  ناوت  یم  عومجم ، رد 

دننام تسا ؛ هدش  هتشون  میرک  نآرق  رد  حرطم  نانز  دروم  رد  خیرات  لقن  لکش  هب  ناتـساد و  تروص  هب  هک  تسا  ییاه  باتک  لوا ،
« تایلاثم ءاسن   » و نآرق » رد  نز   » ياه باتک 

، يدروم تروص  هب  اهنت  دنهد ، رارق  هجوت  دروم  ار  نآرق  رد  حرطم  نانز  همه  تشذگرـس  هکنآ  نودب  اه ، هتـشون  زا  يرگید  شخب 
هنیئآ رد  نز   » ياه باتک  هب  ناوت  یم  شخب  نیا  زا  .دـنا  هدومن  یـسررب  ار  نانآ  يراتفر  ياه  هولج  زا  یـضعب  قیمع ، یلکـش  هب  اـما 

.دومن هراشا  تسایس » نز و   » هلاقم و  لامج » لالج و 

هب هراشا  اب  اه  باتک  نیا  رد  .دهد  یم  لیکشت  ار  اه  باتک  زا  يرگید  شخب  عوضوم  مالسا ، نآرق و  رد  نانز  ییوگلا  داعبا  یـسررب 
دروم زین  مالسا  صخاش  نانز  زا  یضعب  تشذگرس  خیرات ، رد  نانآ  هتسجرب  شقن  زا  ییوگلا  هدافتسا  ناربمایپ و  ناردام  نارسمه و 

نیا رد  رادمان » نانز  یگدنز  زا  ییاه  سرد   » و مالسا » هاگدید  زا  نز  تلزنم  یخیرات  یـسررب   » ياه باتک  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت 
.دنراد رارق  هورگ 

نآرق هک  نانز  زا  یخرب  یتیصخش  داعبا  نایب  هب  اه ، باتک  زا  يرگید  شخب 
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هک راـنلا » یف  ناـتئرما  هنجلا و  یف  ناـتئرما   » باـتک نوـچمه  دـنا ؛ هـتخادرپ  هدرب ، ماـن  یفنم  اـی  تـبثم  ياـهوگلا  ناوـنع  هـب  ناـنآ  زا 
هک هنسلا » نآرقلا و  ءوض  یف  ءایبنالا  ءاسن   » باتک هدومن و  یـسررب  ار  طول  حون و  نارـسمه  هیـسآ و  مالـسلااهیلع ، میرم  تشذگرس 

.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  ءایبنا  نانز  زا  نز  هد  یگدنز 

هدـش شزادرپ  ناگدنـسیون  زا  رگید  یهورگ  طسوت  نآرق ، رد  هدـش  هدرب  مان  ناـنز  رتشیب  يراـتفر  ياـه  هولج  قیمع  اتبـسن  یـسررب 
.درمشرب ار  انآرق » نهیف  هللا  لزنا  ءاسن   » باتک و  ءایبنا » خیرات  رد  نز  روضح  رب  نآرق  شرگن   » باتک ناوت  یم  نایم  نیا  رد  .تسا 

هاگیاج هک  دـسر  یم  نهذ  هب  شـسرپ  نیا  قیقحت ، عوضوم  دروم  رد  هدـش  ماجنا  ياه  شهوژپ  زا  يدایز  دادـعت  ندرب  مان  اب  نونکا 
؟ درادربرد يا  هجیتن  یلبق ، ياهدرواتسد  رارکت  زج  ثحب  نیا  ایآ  تسیچ و  نیشیپ  تاقیقحت  نیب  رد  رضاح  قیقحت 

شور ياـه  هصخاـش  دوجو  نیـشیپ ، تاـعلاطم  اـب  شهوژپ  نیا  داـیز  كارتـشا  دوـجو  اـب  هک  تفگ  دـیاب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
: دزاس یم  زیامتم  رگید  تاقیقحت  اب  ار  شهوژپ  نیا  شزادرپ ،

مهم شقن  نییبت  نز و  يامیـس  شیامن  هب  نآرق ، بولطم  نز  هرهچ  میـسرت  نآرق و  رد  هنومن  ِناـنز  شرازگ  ياـج  هب  قیقحت  نیا  ( 1
.تسا هتخادرپ  وگلا  نانز  ياهراتفر  هنیئآ  رد  يو  یقالخا  یتیبرت و  يداصتقا ، یعامتجا ، یسایس ، يدابع ،
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هب هک  تسا  يدوصقم  نآرق ، رد  حرطم  نانز  ياه  یگژیو  حیرشت  دوش ، یم  هدهاشم  زین  نیـشیپ  تاقیقحت  نیوانع  زا  هک  روط  نامه 
ود ره  رد  اریز  دـسرن ، رظن  هب  مهم  نادـنچ  تواـفت  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  .ددرگ  یم  صخـشم  نآرق  رظن  دروم  نز  هاـگیاج  نآ  عبت 

ییوگلا تیبرت  يرگید  وگلا و  نانز  ياه  یگژیو  حیرـشت  یکی  هچرگا  .دوش  یم  هتخادرپ  نانز  تیبرت  رد  اـهوگلا  شقن  هب  تروص 
لزنا ءاسن   » نوچمه یناونع  هب  هاگن  اب  نز  کی  هک  تسا  هجوت  لـباق  ور  نآ  زا  تواـفت  نیا  یلو  تسا ؛ هداد  رارق  رظن  دروم  ار  ناـنز 

روصت سرتسد  زا  رود  ییایؤر و  یتیـصخش  نانز ، نآ  يارب  تسا  نکمم  میرکلا » نآرقلا  یف  هئرملا  تالوطب  نم   » ای انآرق » نهیف  هللا 
هک دبای  یم  رد  دیامن ، هجوت  نانز  ییوگلا  تیبرت  ناونع  هب  هاگ  ره  اما  دنادب ، لکـشم  ای  نکمم  ریغ  ار  نانآ  اب  دوخ  قابطنا  هدومن و 

، ددعتم دهاوش  اه و  لاثم  نایب  اب  شخب ، ره  رد  هک  صوصخ  هب  .تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  وا  تیبرت  میقتسم  روط  هب  قیقحت  نیا 
.دسر یم  رظن  هب  رت  ناسآ  اه  هوسا  هار  ندومیپ 

فدـه هک  اج  نآ  زا  یلو  هتفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  یبیترت  تروص  هب  ینآرق ، نانز  کیاکی  ناتـساد  نیـشیپ ، ياه  شهوژپ  رد  ( 2
هب شهوژپ  درواتـسد  تسا ؛ ییوگلا  شرگن  اـب  يونعم  يداـم و  تاـیح  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  ناـنز  شقن  نییبـت  رـضاح ، قـیقحت 

.تسا هدش  هضرع  یعوضوم  تروص 

هک ار  یعرف  تاعوضوم  یمامت  هداد و  رارق  قیمع  یسررب  تقد و  دروم  ار  نآرق  همیرک  تایآ  هک  تسا  نآ  رب  قیقحت  نیا  یعـس  ( 3
هعومجم ناکما  دح  ات  هدرک و  قیفلت  نیـشیپ  تاقیقحت  ریـسافت و  هراشا  دروم  تاعوضوم  اب  دـیآ ، یم  تسد  هب  تایآ  نیا  هعلاطم  زا 

ياه شهوژپ  هب  تبسن  ار  يرت  لماک 
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.دنک هیارا  یلبق 

زا ار  قـیقحت  نیا  هک  تسا  ییاـه  یگژیو  زا  یئزج  تاـعوضوم  تعـسو  قـیقحت و  ندوـب  یعوـضوم  تـفگ  ناوـت  یم  عوـمجم ، رد 
رد هک  تسور  نیا  زا  .دـیامن  یم  هیجوت  هراشا  دروم  عیـسو  ياه  شهوژپ  دوجو  اب  ار  نآ  ماـجنا  هتخاـس و  زیاـمتم  نیـشیپ  تاـعلاطم 

کی زین  يدایز  دراوم  رد  هدش و  هراشا  نآ ، رظن  دروم  شخب  هب  اهنت  هدـشن و  حرطم  لماک  لکـش  هب  ینآرق  هصق  دراوم ، زا  يرایـسب 
زا توافتم  هدافتـسا  یلو  دـسر ، یم  ماشم  هب  نآ  زا  رارکت  يوب  هچرگ  هک  هتفرگ  رارق  دانتـسا  دروم  نوگانوگ  ياـه  هبنج  زا  ناتـساد 

.دزاس یم  فرطرب  ار  مهوت  نیا  ناتساد ،

قیقحت ترورض 

، سنج نس ، نوچمه  يددعتم  لماوع  ریثأت  تحت  لدـم ، باختنا  هک  نیا  تیبرت و  يریگدای و  رد  وگلا  مهم  رایـسب  شقن  هب  هجوت  اب 
یتیبرت ياهوگلا  هیارا  حرط  شیپ ، اه  لاس  زا  یناـهج  یتاـغیلبت  ياـه  هناـسر  ناصـصختم  دراد ، رارق  كرتشم  ياـه  هبنج  تیعقوم و 

یعس هداد و  رارق  دوخ  یتاغیلبت  ياه  تیلاعف  هحول  رس  رد  ار  نابطاخم  یتیعقوم  ینس و  یـسنج ، ياه  یگژیو  اب  بسانم  رظن و  دروم 
، هدـش هیارا  ياهوگلا  زا  يرنه ، باذـج  نیون و  ياه  هویـش  ندرب  راک  هب  هدرتسگ و  یطابترا  هکبـش  زا  يریگ  هرهب  اـب  اـت  دـنا  هدومن 

.دنریگ هرهب  نآ  زا  دوخ  فادها  ياتسار  رد  هدومن و  میسرت  مدرم  همه  يارب  یقشمرس 

ناـناوج يارب  وگلا  هیارا  رب  تاسـسؤم  هنوگ  نیا  شـالت  یتیبرت ، هویـش  نیا  زا  ناـناوج  رتـشیب  يریذـپریثأت  هب  هجوت  اـب  ناـیم ، نیا  رد 
نیا اب  هتفای و  زکرمت 
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نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرتسگ عیرـس و  يریگارف  .دنیامن  انب  هدش  هیارا  ياه  لدم  يانبم  رب  ار  ناهج  ناناوج  زا  يدایز  هورگ  تیـصخش  دنا  هتـسناوت  شور 
رب یلیلد  موس ، ناهج  ياهروشک  یتح  ناهج و  حطس  رد  ...و  شیارآ  هوحن  شـشوپ ، عون  یعامتجا ، راتفر  بلاق  رد  فلتخم  ياهدم 

برغ هتخادرپ  هتخاس و  ِفلتخم  ياهوگلا  شیاـمن  ضرعم  رد  زین  اـم  روشک  یتح  یمالـسا و  ياـهروشک  هنافـسأتم ، .تساعدـم  نیا 
.تسا نایامن  یبوخ  هب  اهروشک  نیا  ناناوج  زا  یشخب  ياهراتفر  اه و  شیارگ  اه ، شرگن  رد  زین  نآ  ریثأت  هتفرگ و  رارق 

رد اـم ، هعماـج  نارتخد  زا  یکی  شیپ ، يدـنچ  هک  تفر  شیپ  اـجنآ  اـت  ناـناوج ، هب  وگلا  هیارا  يارب  یتاـغیلبت  هدرتـسگ  تیلاـعف  نیا 
هویـش تسا  مزـال  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  درک و  یفرعم  دوـخ  يوـگلا  ناوـنع  هب  ار  اـه  ملیف  زا  یخرب  ناـنامرهق  ییوـیدار  يا  هبحاـصم 

.دندومن یسأت  اه  شور  نیا  هب  زین  یعمج  هنافسأتم  دیامن و  قبطنم  ییاه  لدم  نینچ  اب  ار  دوخ  یگدنز 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچمه  یمومع ، ییاهوگلا  یفرعم  رب  نوزفا  میرک  نآرق  دش ، نایب  قیقحت  ورملق  رد  هک  نانچمه   
ای شیاتس  دروم  هلحرم  نآ  رد  ار  نانآ  راتفر  هتخادرپ و  صخشم  یتیعقوم  یسنج و  ینس ، ياه  یگژیو  اب  یـصاخ  ياهوگلا  حرط  هب 

هتفای يا  هژیو  هاگیاج  یفنم  تبثم و  ياهوگلا  ناونع  هب  نانز  زا  فلتخم  ياه  هنومن  حرط  ناـیم  نیا  رد  هک  تسا  هداد  رارق  شهوکن 
اه هصق  نیا  زا  هک  ییاه  تفارظ  اما  تسین ، دایز  نادـنچ  هدـش  هراـشا  نآرق  رد  ناـنآ  تشذگرـس  هب  هک  یناـنز  دادـعت  هچرگ  .تسا 

، یقالخا یتیبرت ، يدابع ، يداقتعا ، فلتخم  داعبا  رد  ار  ناملـسم  نز  يوگلا  ناوت  یم  هک  تسا  دایز  يا  هزادنا  هب  دوش  یم  هدافتـسا 
يانبم رب  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ،
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.دومن میسرت  اه  ناتساد  نیا  یتیبرت  هدنزومآ و  تاکن 

نانز و تیبرت  رد  رثؤم  رایسب  یهار  ...و  ناتساد  نوتراک ، رتائت ، ملیف ، شیامن  بلاق  رد  ناملـسم  نارتخد  هب  ینآرق  یتیبرت  لدم  هیارا 
دید اب  نز  هب  نآرق  هک  دنبایرد  ناملسم  نانز  ات  دش  دهاوخ  بجوم  دوب و  دهاوخ  ینآرق  ياه  هزومآ  ساسا  رب  هعماج  هدنیآ  ناردام 
نانآ زا  هتـشاد و  رظن  نآ ، زا  جراخ  هچ  لزنم و  طیحم  رد  هچ  نانز ، ياه  تیلاـعف  فلتخم  داـعبا  هب  هتـسیرگن و  هبناـج  همه  عماـج و 
مدـق نآرق  رظن  دروم  ياـهوگلا  اـب  دوخ  رتـشیب  هچ  ره  قاـبطنا  هار  رد  هدومن و  زیهرپ  یفنم  ياـهوگلا  زا  يوریپ  زا  اـت  تسا  هتـساوخ 

.دنرادرب
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ییوگلا هویش  هب  اوناب  يدابع  يداقتعا و  تیبرت  مود : شخب 

هراشا

25 ص :
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تیبرت يارب  يا  همدقم  زین  يداقتعا  يرکف و  تیبرت  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  وا  راتفر  لامعا و  يانب  ریز  ناسنا ، ینیب  ناهج  هک  اجنآ  زا 
يداقتعا تیبرت  رب  هیکت  اب  شخب ، نیا  تسخن  لصف  رد  ور ، نیا  زا  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  ...و  یـسایس  یقـالخا ، فلتخم  داـعبا  رد  يو 

لاؤس تفرگ و  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تیبرت ، زا  هوحن  نیا  ییاوتحم  یشور و  ياه  یگژیو  ینآرق ، ياهوگلا  زا  هدافتسا  اب  نانز 
.دوش یم  حرطم  زین  يداقتعا  ینید و  لیاسم  دروم  رد  ربمایپ  ادخ و  یتح  نید و  ناگرزب  اب  خساپ  شسرپ و  ناکما  هرابرد  لصف  نیا 

.تسا هدومن  توعد  لامک  هب  ندیـسر  هب  ار  يو  یگدـنب ، هار  زا  (1) و  هتـسناد ادخ  تدابع  ار  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  میرک ، نآرق 
ثحب دروم  ییوگلا  هویش  هب  نانز  يدابع  تیبرت  شخب ، نیا  مود  لصف  رد  تیدوبع ، هلئـسم  دایز  رایـسب  تیمها  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،

.تفرگ دهاوخ  رارق 

26 ص :

.56 تایراذ : ِنوُُدبْعَِیل ،» ّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  - » 1
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ییوگلا هویش  هب  ناوناب  يداقتعا  تیبرت  لوا : لصف 

هراشا

رد .تسا  هتخادرپ  ییوگلا  هویـش  هب  نانآ  تیبرت  هب  ناوناب ، يداقتعا  لـیاسم  ییاوتحم  یـشور و  ياـه  یگژیو  نییبت  اـب  میرک ، نآرق 
هدش و هراشا  نانآ  يرکف  راتخاس  هب  سپس  هتفرگ و  رارق  دیکأت  دروم  نانز ، لقتـسم  يرکف  تیوه  ادتبا  یـشور ، ياه  یگژیو  نییبت 

يراوتسا هنالهاج و  تجاجل  زا  زیهرپ  يریذپ و  قح  رب  هتفرگ و  رارق  میرک  نآرق  شیاتس  دروم  تقیقح ، فشک  يارب  نانآ  شـسرپ 
.تسا هدش  دیکأت  هدش ، انب  قح  ساسا  رب  هک  يداقتعا  رکف و 

ناوناب يداقتعا  تیبرت  شور  ورملق  رد  ییوگلا  ياه  یگژیو  لوا : راتفگ 

هراشا

اه لصف  ریز 

نانز لقتسم  يرکف  تیوه 

قیقحت يانبم  رب  داقتعا 

شسرپ مزلتسم  قیقحت ؛

هنالهاج تجاجل  بصعتزا و  زیهرپ  يریذپ و  قح 

يداقتعا تماقتسا  يراوتسا و 

نانز لقتسم  يرکف  تیوه 

(1)، دـنناد یم  لوئـسم  شیوخ  لامعا  ربارب  رد  یتدـیقع و  يرکف و  لقتـسم  تیوه  ياراد  ار  نز  یهلا ، نایدا  ریاس  هک  هنوگ  ناـمه 
ناونع هب  .تسا  هتـشاذگ  هحـص  بلطم  نیا  رب  شیوخ ، نارـسمه  اب  ناـنز  زا  یخرب  فلاـخم  تاداـقتعا  هب  هراـشا  اـب  زین  میرک  نآرق 

هدومن تلئسم  ادخ  زا  ار  وا  هناملاظ  رادرک  نوعرف و  زا  تاجن  نآ ، رد  هک  دومن  هراشا  نوعرف  رسمه  ياعد  هب  ناوت  یم  هنومن ،
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هزوح یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، امنهار ، ریـسفت  نآرق ، فراعم  گنهرف و  زکرم  ناـققحم  زا  یعمج  یناجنـسفر و  یمـشاه  ربکا  - 1
ص 111. ج 6 ،  ، 1371 مق ، هیملع 
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ربمایپ طول  رـسمه  هک  نانچمه  .تسا  نوعرف  رـسمه  زاتمم  رکف  زرط  ود و  نیا  يداقتعا  فالتخا  قمع  رگناـیب  اـعد ، نیا  (1) و  تسا
بلاق رد  دوخ  دنـسپان  لامعا  اه و  شیارگ  هجیتن  راتفرگ  ور ، نیمه  زا  دوب و  رادروخرب  دوخ  صاـخ  يداـقتعا  ياـه  یگژیو  زا  زین ،

(2) .دش یهلا  باذع 

قیقحت يانبم  رب  داقتعا 

يرکف راتخاس  داجیا  رد  هناققحم  هویش  ذاختا  هب  ار  نانز  ییاه ، هنومن  هیارا  اب  میرک  نآرق  نانز ، يرکف  لقتسم  تیوه  تابثا  زا  سپ 
.دناوخ یمارف  دوخ 

هجیتن نیا  هب  دوخ ، موق  ناگرزب  اب  هرواشم  زا  سپ  يو  دیـسر ، ابـس  هکلم  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  همان  هک  یماـگنه 
ار نانآ  تفریذپن و  ار  ایاده  نآ  ترضح ، .دتسرفب  وا  يارب  ییایاده  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  فادها  تخانـش  يارب  هک  دیـسر 

باحصا زا  یکی  دنتفر ، یم  نامیلـس  دزن  میلـست  هناشن  هب  شناهارمه ، ابـس و  هکلم  هک  ماگنه  نآ  رد  .دومن  تلذ  گنج و  هب  دیدهت 
مهف و تیارد و  نازیم  زا  یهاگآ  يارب  درک و  رضاح  ترضح  نآ  هاگشیپ  رد  ار  ابس  هکلم  شرع  يو ، روتسد  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس 

لاؤس وا  زا  دش ، رـضاح  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هاگراب  رد  ابـس  هکلم  یتقو  .دندرک  داجیا  یتارییغت  یتنطلـس  تخت  نآ  رد  يو ، لامک 
، درک ریبـعت  روط  نیا  رگا  (3) و  (. تسا نامه  نیا ، ایوگ  « ) وه هناـک  : » تفگ باوج  رد  وا  تسا »؟ نینچ  نیا  وت  شرع  اـیآ  : » دـیدرگ

زا اریز  دنک ، زیهرپ  قیقحت  نودب  قیدصت  يزغم و  کبس  زا  ات  تساوخ 
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.11 میرم : ِِهلَمَع ...  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْتَیب  َكَْدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  - ... 1
 . 83 فارعا : َنیِرباْغلا ، َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَْجنَأَف َو  - 2

ات 42.  29 لمن : - 3

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_28_3
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح   (1) .دنروآ یم  ریبعت  هیبشت ، اب  تسا  هتفرگن  ياج  بلق  رد  هدشن و  یـسراو  زونه  هک  ییادتبا  تاداقتعا 
باوج قیقحت  نودـب  رگا  اریز  درب ؛ یپ  وا  يرکف  يراوتـسا  شوه و  لـقع و  لاـمک  هب  درکن ، رارقا  قیقحت ، نودـب  يو  هک  نیا  زا  زین 

.دوب هدرک  هابتشا  لاح  ود  ره  رد  داد ، یم  هن  ای  يرآ 

شسرپ مزلتسم  قیقحت ؛

تساجک ات  شـسرپ  نیا  ورملق  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  حرطم  نونکا  هک  یلاؤس  .تسا  قیمع  رظن  تقد  وجو و  سرپ  مزلتـسم  قیقحت 
؟ تساور دنوادخ ، لاعفا  زا  شسرپ  ایآ  نآ ، زا  رتالاب  و  داد ؟ رارق  لاؤس  دروم  ینید  لیاسم  دروم  رد  ار  نید  ناگرزب  ناوت  یم  ایآ  و 
، اه شسرپ  نیا  خساپ  هب  ندیسر  يارب  دنریگ ؟ رارق  لاؤس  ثحب و  دروم  هک  دنتسه  نآ  زا  رتالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  ای 

: تسا مزال  ینآرق  ياه  هنومن  زا  یخرب  هب  هجوت 

، رسمه نودب  دناوتب  هک  نیا  زا  يو  دش ، هداد  مالسلااهیلع  میرم  هب  ناگتـشرف  طسوت  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دلوت  تراشب  هکنآ  زا  سپ 
: دومن لاؤس  هدش ، هدز  تفگش  رایسب  دوش  يدنزرف  ياراد 

؟(2) موش دنزرف  بحاص  يرشب ، چیه  اب  طابترا  نودب  تسا  نکمم  هنوگچ  ادنوادخ !

.دشاب هدیدپ  نیا  یگنوگچ  هوحن و  هب  طوبرم  ای  هداعلا و  قراخ  تدالو  نیا  لصا  زا  میرم  یتفگش  رگنایب  تسا  نکمم  شـسرپ  نیا 
نآ تسا ، مهم  هچنآ 

29 ص :

ص ج 15 ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادمه  يوسوم  رقابدمحمدیـس  همجرت : نازیملا ، ریـسفت  .ییابطابط  نیـسح  دمحمدیـس  - 1
.521

ات 47.  45 نارمع : لآ  - 2
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ققحت یگنوگچ  دروم  رد  وا  زا  هداد و  رارق  بطاخم  ار  دنوادخ  دوب ، ناگتـشرف  باطخ  فرط  هک  نیااب  مالـسلااهیلع  میرم  هک  تسا 
ییوگخساپ دوخ  دنوادخ ، هکلب  دنامن ، باوج  یب  اهنت  هن  هدیزگرب ، يوناب  نیا  شسرپ  اما   (1) .دومن لاؤس  زاس  یتفگش  دادیور  نیا 

: تفرگ هدهع  رب  ار  نآ 

(47 نارمع : لآ   ) .ُءاشَی ام  ُُقلْخَی  ُهّللا  ِِکلذَک  َلاق 

.دنیرفآ یم  دنک ، هدارا  ار  هچ  نآ  ادخ  هک  تسا  نینچ  نیا 

هب دشخب ، یم  نانیمطا  يرما  نینچ  ماجنا  دروم  رد  ار  میرم  یهلا ، لازیال  تردق  هب  هراشا  اب  هکنآ  رب  نوزفا  ییوگباوج ، هویش  نیا  رد 
.دروآ یم  لمع  هب  ریدقت  يو ، هناققحم  يوج  سرپ و  زا  ینمض  روط 

ندـش نشور  يارب  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هبلعث » تنب  هلوخ   » ماـن هب  ینز  يوگ  تفگ و  ثحب و  رگناـیب  رگید ، دروم 
.تخادرپ هلداجم  هب  ترضح  نآ  اب   (2)، راهظ مکح 

دوب و تیلهاج  نامز  رد  قالط  یعون  راهظ ، .درک  راهظ  ار  وا  دش و  نیگمشخ  يو  هب  تبسن  يزور  هلوخ ، رسمه  تماص ،» نب  سوا  »
هب يو  ور ، نیا  زا  تفرگ ؛ تروص  مالسا  رد  هک  دوب  يراهظ  نیلوا  سوا ، راهظ  دوب و  هدیسرن  نآ  هرابرد  مالسا  زا  یعنم  عقوم  نآ  ات 

رب وت  منک  یم  روصت  تفگ : هلوخ 

30 ص :

میرم نوکیف » نک  هل  لوقی  امناف  ارما  یـضق  اذا  ءاشی  ام  قلخی  هللا  کلذک  لاق  رـشب  ینـسسمی  مل  دـلو و  یل  نوکی  ینا  بر  تلاق  - 1
ادـخ هک  ناـس  نیدـب  تفگ : تسا ؟ هدزن  تسد  نم  هب  يرـشب  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، يدـنزرف  ارم  هنوگچ  نم ! راـگدرورپ  يا  تفگ :

.47 نارمع : لآ  .دوش  یم  دوجوم  سپ  وش ، دوجوم  دیوگ  وا  هب  دنک  يزیچ  هدارا  نوچ  دنیرفآ ؛ یم  دهاوخب  هچره 
ردام تشپ  دننام  وت ، تشپ  ینعی  یما ؛» رهظک  كرهظ  : » تفگ یم  وا  هب  دومن ، یم  مشخ  دوخ  نز  هب  تبسن  یتقو  بصعتم  برع  - 2

.دندیمان یم  هرهاظم »  » ار لمع  نیا  .درک  یم  مارح  دوخ  رب  دبا  ات  ار  نز  دنتفگ ، یم  راهظ »  » ار نآ  هک  نخس  نیا  اب  .تسا و  نم 

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_30_2
http://www.ghaemiyeh.com


ترضح .دومن  لاؤس  راهظ  مکح  هرابرد  ناشیا  زا  تفاتش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رضحم  هب  هلوخ  .یـشاب  هدش  مارح  نم 
زا مهاوخ  یمن  نم  منک و  مکح  ترهوش  وت و  نایم  نآ ، ساسارب  ات  هدومرفن  لزان  يا  هیآ  هلئـسم  نیا  هراـبرد  یلاـعت  يادـخ  دومرف :
ات تخادرپ و  هلداجم  هب  ینید  هلئسم  نیا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  يو  .دنهد  یمن  نشور  خساپ  هک  مشاب  یناسک 

.تفرگ رارق  نآرق  ياـه  هروس  زا  يا  هروس  ناونع  نز ، نیا  هرواـحم  ثحب و   (1) .دشن عناق  دوخ ، هلئسم  یعرـش  مکح  ندشن  نشور 
: هک دومن  حرطم  ار  هیـضرف  نیا  ثحب ، ناونع  رد  هدش  حرطم  شـسرپ  خـساپ  رد  ناوت  یم  هدـش ، هیارا  دـهاوش  هب  هجوت  اب  نیاربانب و 

(2) .تسا هدوتس  هکلب  اور و  ربمایپ  ادخ و  اب  یتح  نید و  ناگرزب  اب  ینید  مهم  لیاسم  هرابرد  ثحب  وگ و  تفگ و  ماجنا 

هب مالعتـسا و  يارب  لاؤس  تساج  هب  هک  دـنوادخ  زا  تالاؤس  هنوگ  نیا  زا  دارم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذـت  ثحب ، نیا  ناـیاپ  رد 
دنوادخ هک  دراد  دوجو  لاؤس  زا  يرگید  عون  یلو  .دـنک  ادـیپ  یلوهجم  هب  ملع  ات  دـسرپب  ار  يزیچ  ادـخ  زا  یـسک  هک  تسانعم  نیا 

راک نیا  ارچ  هک  داد  رارق  تساوخزاب  هذخاؤم و  دروم  ار  ادخ  ناوت  یمن  ینعی  تسا ؛ هذخاؤم  لاؤس ، نآ  دریگ و  یمن  رارق  نآ  دروم 
ار نارگید  هذخاؤم  قح  هک  تسادخ  هکلب  درادن ، ار  ادخ  زا  هذخاؤم  قح  یـسک   (3) «، َنُولَئُْسی ْمُه  ُلَعْفَی َو  اّمَع  ُلَئُْـسی  ال  ، » يدرک ار 

.دراد

زا تادوجوم  یتسه  مامت  یتقو  نوچ  تسا ؛ نشور  زین  بلطم  نیا  لیلد 

31 ص :

.1 هلداجم :  8 ِهّللا » َیلِإ  یکَتْشَت  اهِجْوَز َو  یف  َُکلِداُجت  یتَّلا  َلْوَق  ُهّللا  َعِمَس  ْدَق  - » 1
بلطم اراکشآ  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  يدنمشزرا  تیاور  نازیملا ، ریـسفت  رد  ءاسن  هروس  هیآ 34  لیذ  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  - 2

.دنک یم  دییات  ار  الاب 
.23 ءایبنا : - 3
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یقح ات  دناسرب  وا  هب  یعفن  یـسک  تسا  لاحم  درادن و  تمدخ  هب  زاین  لاعتم ، دنوادخ  .دنرادن  ادخ  رب  یقح  تهج  نیا  هب  تسادخ ،
رد اهارچ  نیا  .يدادـن  ای  يداد  ماجنا  ار  راک  نالف  ارچ  هک  دـنک  هذـخاؤم  ار  ادـخ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  نیاربانب ، .دـنک  ادـیپ  وا  رب 

(1) .دشاب هتشاد  یقح  لوئسم  رب  هدننک  هذخاؤم  هک  تسا  اور  یتروص 

هنالهاج تجاجل  بصعتزا و  زیهرپ  يریذپ و  قح 

هرابرد لوسر  ادخ و  اب  ناوت  یم  یتح  هک  دـش  تباث  حرطم و  ینید ، نوگانوگ  لیاسم  رد  ارچ  ِنوچ و  ثحب و  زاوج  هک  نیا  زا  سپ 
مزـال تقیقح ، يوجو  تسج  رد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ینآرق  ياـه  هنومن  یـسررب  زا  تخادرپ ، وگ  تفگ و  هب  ینید  قیاـقح 

.دوشن عانتما  نآ  شریذپ  زا  دش ، نشور  ًالماک  تقیقح  هکنآ  زا  سپ  دوش و  يراددوخ  دروم  یب  تجاجل  بصعت و  زا  تسا 

ار نامیا  رون  دنمجرا ، يوناب  نیا  .تسا  هنالهاج  ياه  تجاجل  بصعت و  زا  وا  یگتـسراو  ابـس ، هکلم  هتـسجرب  ياه  یگژیو  زا  یکی 
نامیلـس ندومزآ  هب  صاخ ، يریبدـت  یکریز و  اب  تخاس و  هاگآ  نآ  زا  ار  دوخ  نارواشم  یـشیدنارود ، ییورـشوخ و  اب  تفاـیرد و 
شریذـپ هدامآ  دـهد ، ناشن  دوخ  زا  یبصعت  نیرت  کچوک  هکنآ  یب  دیـسر ، هاوخلد  هجیتن  هب  هکنآ  زا  سپ  تخادرپ و  مالـسلا  هیلع 

(2) .دننک مالسلا  هیلع  نامیلس  روضح  هب  ندیسر  گنهآ  مه ، اب  یگمه  ات  دومرف  دوخ  نارای  هب  دش و  مالسلا  هیلع  نامیلس  شیک 

32 ص :

ص 147. ، 1368 قح ، هار  رد  هسسؤم  مق ، نآرق ، فراعم  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 1
ص 90. ، 1359 راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، مالسا ، ردص  رد  گرزب  نانز  نآرق و  رد  نانز  يامیس  نایلیلخ ، لیلخ  دیس  - 2
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زا شیپ  یتح  ام  تفگ : دید ، رضاح  شربارب  رد  ار  دوخ  شرع  وناب ، نآ  دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  رابرد  هب  نانآ  هک  یماگنه 
ابـس هکلم  يارب  یناـمز  ملع  نیا  (1) و  .میدـیدرگ وا  نامرف  میلـست  میتشاد و  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  توبن  هب  ملع  هزجعم ، نیا  ندـید 

ار اهنآ  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  نوچ  داتـسرف و  وا  يارب  ییایاده  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس  ترـضح  ندومزآ  يارب  يو ، هک  دـش  لصاح 
.دش يو  میلست  دروآ و  نامیا  وا  توبن  هب  تفریذپن ،

هداتـسرف هک  یماگنه  دـیبلط و  روضح  هب  ار  وا  مکاح  دومن ، نایب  ار  رـصم  مکاح  باوخ  لیوأت  مالـسلا  هیلع  فسوی  یتقو  نینچمه ،
سرپـب وا  زا  درگزاـب و  دوخ  رورـس  يوس  هب  : » دومرف وا  هب  ترـضح  نآ  تشاذـگ ، ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  فسوی  اـب  ار  عوضوم  شا 

ایوج فسوی  اب  نانآ  يارجام  زا  هداد و  رارق  بطاخم  ار  رصم  نانز  مکاح ، .دوب » هچ  دندیرب ، ار  دوخ  ياه  تسد  هک  ینانز  يارجام 
« .میتفاین وا  راک  رد  يداریا  چیه  ام  ادخ ! رب  هانپ  : » دنتفگ باوج  رد  نانآ  .دش 

دندرک و يراددوخ  وا  نتخاس  مهتم  وا و  هب  هراشا  زا  هک  رـصم  نانز  هن  هاشداپ ، هن  دوب ، فسوی  باطخ  دروم  هن  هک  اخیلز ، اجنیا  رد 
دنیب و یم  مکاح  ار  دوخ  رادیب  نادجو  درامـش ، یمن  زیاج  ار  توکـس  دوب ، یفاک  فسوی  یکاپ  يارب  نانز  هیعافد  هک  نیا  دوجو  اب 
، هدرپ یب  همدـقم و  نودـب  نشور ، یمالک  اب  هدرک و  تقیقح  يادـف  ار  شهاگیاج  دوخ و  تسا ، تردـق  عضوم  رد  زونه  هک  نیا  اب 

: دنک یم  مالعا  كاپ  هانگ و  یب  ار  فسوی  رصقم و  ار  دوخ  دنک و  یم  فارتعا  تیعقاو  هب  هناعاجش 

33 ص :

42 لمن : َنیِملْسُم .» اّنُک  اِهْلبَق َو  ْنِم  َْملِْعلا  اَنیتوُأ  َو  - » 1
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.َنیقِداّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهِسْفَن َو  ْنَع  ُُهتْدَوار  اَنَأ  ُّقَْحلا  َصَحْصَح  َنْآلا 

(51 فسوی :  ) .دیوگ یم  تسار  وا  مدناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  مدوب  نم  .دش  راکشآ  قح  نونکا 

ینخـس نینچ  هب  بل  دـناوت  یمن  دـشاب ، هدولآ  اـنعم  ماـمت  هب  هک  یناـسنا  دـبلط و  یم  یلاـع  يریمـض  هک  تسا  یفارتعا  دوخ ، نیا  و 
ار وا  يوربآ  دـشورفب و  ار  دوخ  يوربآ  عقاو  رد  دـنک و  عاـفد  دوخ ، زا  رت  نییاـپ  تیعقوـم  اـب  یناوـج  شیوـخ ، مـالغ  زا  دـیاشگب و 

(1) .درخب

يداقتعا تماقتسا  يراوتسا و 

زا تقیقح  نتفای  رد  دـنا ، هدومن  انب  قیقحت  هیاپ  رب  ار  دوخ  يداقتعا  راـتخاس  دـنهاگآ و  شیوخ  لقتـسم  يرکف  تیوه  زا  هک  یناـنز 
ياهرواب ربارب  رد  یناسآ  هب  دنراپـس ، یم  نآ  هب  ار  لد  بلق و  گنرد  یب  نآ ، هب  ندیـسر  زا  سپ  هدرکن و  راذگ  ورف  یـششوک  چیه 

یمن رب  تسد  نآ  زا  ناج  ياپ  ات  دنیامن و  یم  لابقتـسا  اهرطخ  زا  شیوخ ، يداقتعا  ینابم  زا  عافد  رد  دنوش و  یمن  میلـست  تسردان 
.دنراد

تشاد رارصا  هدومن و  یهن  ار  وا  اهراب  دش ، هاگآ  وا  نامیا  زا  نوعرف  یتقو  هک  تسا  نوعرف  رسمه  هیـسآ  تماقتـسا ، نیا  زراب  هنومن 
نوعرف هتساوخ  میلـست  زگره  خسار ، يداقتعا  اب  نز  نیا  یلو  دنک ؛ اهر  ار  وا  يادخ  درادرب و  تسد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نییآ  زا  ات 

یمیظع گنس  دندنبب و  اه  خیم  اب  ار  وا  ياپ  تسد و  نازوس ، باتفآ  ریز  رد  ات  داد  روتسد  نوعرف  ماجنارس  ات  دشن 

34 ص :

ناـمزاس تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  نارهت  .یّما  ارهز  طـسب : حرـش و  .ءاـیبنا  خـیرات  رد  نز  روـضح  رب  نآرق  شرگن  یجرگ ، رینم  - 1
 . ص 67 ، 1376 یمالسا ، تاغیلبت 
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: دوب نیا  شیاعد  دنارذگ ، یم  ار  دوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  هک  یماگنه  مواقم ، تماق و  تسار  نز  نیا  اما  .دننکفیب  شا  هنیسرب 

(11 میرحت :  ) .َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِِهلَمَع َو  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْتَیب  َكَْدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر 

ییاهر رگمتـس  موق  زا  هدـب و  تاجن  وا  رادرک  نوعرف و  زا  ارم  نک و  انب  تدوخ  راوج  رد  تشهب  رد  يا  هناخ  نم  يارب  اراـگدرورپ !
(1) .شخب

ناوناب يداقتعا  تیبرت  ياوتحم  ورملق  رد  ییوگلا  ياه  یگژیو  مود : راتفگ 

هراشا

اه لصف  ریز 

تدابع رد  دیحوت 

یهلا ياهروتسد  ربارب  رد  میلست 

دنوادخ هب  لاکتا 

ءایبنا یحو  هب  داقتعا 

یهلا يایبنا  ربارب  رد  یلمع  میلست 

تدابع رد  دیحوت 

رد هدش  هیارا  يوگلا  نیرترب  .دراد  یم  رذح  رب  ادـخ  ریغ  تیدوبع  زا  توعد و  یتسرپ  هناگی  هب  ار  ناسنا  ررکم  روط  هب  میرک ، نآرق 
، تخادرپ یلاعت  يادخ  تدابع  هب  ار  دوخ  هاتوک  رمع  رسارس  هک  تسا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  يدابع ، دیحوت  يارب  نآرق 

لوغـشم تداـبع  هب  بارحم  رد  یگنـسرگ ، لـمحت  نتـشاد و  هزور  زور ، هس  زا  سپ  ترـضح  نآ  رذـن ، ناتـساد  رد  هک  يا  هنوگ  هب 
هفیرش هیآ  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  زین  (2) و  .دندوب

17 و 18) تایراذ : « ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُهِراحْسَْألِاب  َنوُعَجْهَی َو  ام  ِْلیَّللا  َنِم  ًالیلَق  اُوناک  »

.دندرک یم  رافغتسا  رحس  ماگنه  هب  دندیباوخ و  یم  ار  بش  زا  یکدنا 

هدش لزان  مالسلا  مهیلع  همطاف  نیسح و  نسح و  بلاطیبا و  نب  یلع  نأش  رد 

35 ص :
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ص 302. ج 24 ، ، 1362 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، رسیفت  .ناگدنسیون  زا  یعمج  يراکمه  اب  يزاریش  مراکم  رصان  - 1
 . ص 670 ج 4 ، 1987 م ، یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب : .لیزنتلا  قئاقح  نع  فاشکلا  يرشخمزلا ، دومحم  - 2
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.تسا

زا رود  دجـسم و  زا  يا  هشوگ  رد  یکدوک  زا   (1) داهن مان  هدننک ) تدابع   ) میرم ار  وا  شردام  هک  مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح  زین  و 
ياهوگلا نیب  رد   (2) .دیآ یم  دور  یم  رامـش  هب  يدابع  دـیحوت  تبثم  ياهوگلا  زا  داد ، رارق  راگدرورپ  تدابع  فقو  ار  دوخ  مدرم 

هناگی ربارب  رد  دوخ  نایغط  یشکرس و  هب  نانچمه  نانآ ، دزن  رد  تقیقح  يراکشآ  دوجو  اب  هک  میروخ  یمرب  زین  يدراوم  هب  ینآرق ،
.دندیشچ ار  ادخ  ربارب  رد  يزارف  ندرگ  ربکت و  خلت  معط  دندیزرو و  رارصا  یتسه  ملاع  ربدم 

یهلا ياهروتسد  ربارب  رد  میلست 

شتـسرپ یگتـسیاش  ادـخ  زج  يدوجوم  چـیه  هک  نیا  هب  ناسنا  نداد  هجوت  شنیرفآ و  ملاـع  رد  ادـخ  ریغ  يراذـگریثأت  یفن  زا  سپ 
اب هک  دسر  یم  نآ  هب  تبون   (3)، دریذپ یم  تروص  وا  تسد  هب  اهنت  یتسه  ناهج  فلتخم  ياه  شخب  ریبدت  هک  لیلد  نیا  هب  درادن ،

.دهدن هار  یلد  ود  دیدرت و  دوخ  هب  يا  هظحل  وا  ياه  نامرف  يارجا  رد  هدش و  وا  ضحم  میلست  خسار ، يداقتعا  لماک و  نامیا 

ياهروتسد زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاطا  قح و  ربارب  رد  وا  ندوب  ضحم  میلستمالسلا  هیلع  یـسوم  ردام  هتـسجرب  ياه  یگژیو  زا  یکی 
ایرد هب  هداد و  رارق  یقودنـص  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دـیاب  هک  تفایرد  دـنوادخ ، يوس  زا  ماـهلا  اـب  هک  یماـگنه  وا  .تسا  یهلا 

راک نیا  هب  تسد  ادخ ، هب  لماک  يدامتعا  مارآ و  یلد  اب  دنکفا ،

36 ص :

.36 نارمع : لآ  - 1
16 و 17. میرم : - 2
25 و 26. لمن : - 3
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رایسب لامتحا  نیا  تسا و  لفط  نآ  ادخ و  نمشد  هک  دریگ  یم  بآ  زا  ار  وا  یسک  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  ادخ  هک  نیا  اب  دز ، كانرطخ 
زا وا  نتخاس  دوبان  يارب  ار  هانگ  یب  دازون  نارازه  هک  دوش  يرگمتس  ياورنامرف  راتفرگ  دوشن ، قرغ  ایرد  رد  رگا  یتح  هک  دوب  يوق 

ار شدنبلد  دنزرف  دومن و  لمع  ادخ  نامرف  هب  یبارطـضا ، هنوگ  چیه  نودب  یهلا ، هدعو  هب  نئمطم  نز ، نیا  یلو  ؛(1)  تسا هدرب  نیب 
(2) .دریذپ ققحت  جیردت  هب  یهلا  هدعو  ات  دنام  رظتنم  شمارآ ، هنیکس و  زا  راشرس  یلد  اب  دنکفا و  ایرد  هب 

نئمطم و یلد  اب  هک  تسا  لیعامسا  شدنزرف  ندومن  حبذ  رد  یهلا  نامرف  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تعاطا  هیبش  تلاح ، نیا 
، زین اجنیا  رد  .درب  قشع  هاگنابرق  هب  یهلا  ياضر  ربارب  رد  ار  دوخ  سفن  عقاو ، رد  دومن و  وا  ندرک  ینابرق  هب  مادـقا  راشرـس ، یناـمیا 

یمیهاربا يایبنا  نامیا  هجرد  هب  نامیا ، رظن  زا  نوچ  یلو  درپس ، لـین  ناـشورخ  جاوما  هب  ار  دوخ  نت  هراـپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رداـم 
لامتحا ناگدنسیون ، زا  یخرب   (3) .درک ارجا  ار  یهلا  نامرف  ارچ ، نوچ و  یب  دومنن و  راوشد  وا  يارب  لـمع  نیا  ماـجنا  دوب ، هدیـسر 

دیدرگ یهت  يدیما  ره  زا  یسوم  ردام  بلق  هک ، نیا  نآ  دنا و  هدرک  حرطم  اًغِراف »  یسُوم    ِ ّمُأ ُداُؤف  َحَبْـصَأ  َو   » هلمج يارب  ار  يرگید 
لامتحا نیا  .تسا  نایرابرد  نوعرف و  ناتـسد  نایم  رد  نونکا  شدنزرف ، هک  دش  هاگآ  اریز  تفرگربرد ؛ ار  وا  مغ ، فوخ و  تیاهن  و 

، تسا هداد  شدنزرف  يارب  رابنارگ  يا  هدنیآ  دیون  وا  هب  دنوادخ  هک  ور  نآ  زا  ار 

37 ص :

.49 هرقب : - 1
10 صصق : اًغِراف .» یسُوم    ِ ّمُأ ُداُؤف  َحَبْصَأ  َو  - » 2

ص 23. 1406ق ، هیرصملا ، هضهنلا  هبتکم  میرکلا ، نآرقلا  یف  هئرملا  تالوطب  نم  لاله ، میهاربا  میهاربا  - 3
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(1) .دشاب هدش  يدیما  ره  زا  غراف  وا  بلق  هک  تسا  نهذ  زا  رود  رایسب  یهلا ، هدعو  دوجو  اب  اریز  تسا ؛ یفتنم 

درومرد يدیما  ره  زا  يداع ، یعیبط و  طیارش  هب  هجوت  اب  یسوم  ردام  لد  هک  دشاب  نیا  هیآ  زا  روظنم  تسا  نکمم  لاح ، نیع  رد  اما 
یب دنوادخ  دشاب ، راودیما  ادخ  هب  اهنت  دوش و  هدیرب  یببس  ره  زا  هدنب  دامتعا  هک  ییاج  رد  یلو  .دیدرگ  یهت  شدنزرف ، ندنام  هدنز 

.دنادرگ یم  یلوتسم  شناج  لد و  رب  ار  نانیمطا  شمارآ و  هدومن و  باجتسم  ار  شیاعد  گنرد 

دنوادخ هب  لاکتا 

هب ناسنا  درادن و  دوجو  تالکـشم  لح  هب  يدـیما  چـیه  يداع ، بابـسا  للع و  هب  هجوت  اب  هک  یطیارـش  رد  دـش ، هراشا  هک  نانچمه 
تیاورمالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  یثیدح  رد  .دور  یم  یهلا  تیانع  هب  يرتشیب  دیما  تسا ، هدیـسر  یعیبط  طیارـش  زا  عاطقنا  لامک 

: دومرف هک  هدش 

(2)« مالسلا هیلع  نامیلس  عم  تملساف  أبس  ُهکلم  تجرخ  و  : » لاق ْنأ  یلإ  اوُجَْرت » اِمل  کنِم  یجْرأ  اوجَْرت  اِمل ال  ْنُک  »

تردـق و نآاب  ابـس _  هکلم  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  اجنآ  ات  .شاب  راودـیما  رتشیب  یتسه ، دـیماان  يداع  طیارـش  زا  هک  يدراوم  رد 
هدـنیآ هب  يدـیما  هک  یلاح  رد  دـیدرگ _ ، هناور  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  يوس  هب  جراخ و  دوخ  رهـش  زا  میلـست _  هناشن  هب  شتکوش ،

.دیدرگ وا  بیصن  مالسلا  هیلع  نامیلس  تیعم  رد  ندروآ  مالسا  قیفوت  یلو  تشادن _ ، ینشور 

38 ص :

 . ص 89 ءایبنا ، خیرات  رد  نز  روضح  رب  نآرق  شرگن  - 1
ص 93. ج 4 ، همکحلا ، هعبطم  مق ، یتالحملا ، یلوسرلا  مشاه  دیسلا  قیقحت : نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوحلا ، یسورعلا  یلع  دبع  - 2
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عوکر راحب  رد  سدقم  حّبـسم  برقم  رازهدص  .دنیآ  بجعت  رد  نآ  زا  ایوقا  هلمج  هک  دزاس  نانچ  نافیعـض  راک  لاعتم  يادخ  يرآ !
ياونیب هفیعـض  نآ  درکن و  ناـشیا  ثیدـح  سک  دـندروآرب و  سیدـقت  حـیبست و  زاوآ  تزع ، هاـگرد  رب  دـندرک و  صوغ  دوجـس  و 

زار هوسک  رب  زازعا  مقر  دیجم  نآرق  هک  رگنب  دـیلانب ، يدـیمون  زا  دـیرازب و  هاگرد  نآ  رب  ریحت  زوس و  رـس  زا  هک  هلداجم  نآ  زجاع ،
: هک دیشک  نوچ  يو 

(1 هلداجم :  ) ٌریَصب ٌعیمَس  َهّللا  َّنِإ  امُکَرُواَحت  ُعَمْسَی  ُهّللا  ِهّللا َو  َیلِإ  یکَتْشَت  اهِجْوَز َو  یف  َُکلِداُجت  یتَّلا  َلْوَق  ُهّللا  َعِمَس  ْدَق 

.دینش تفگ ، یم  دوخ  لاح  تیاکش  دنوادخ  هب  درک و  یم  هلداجم  شرـسمه  هرابرد  وت  اب  هک  ار  ینز  نخـس  دنوادخ  هک  یتسار  هب 
.تسانیب ياونش  دنوادخ ، اریز  دونش ؛ یم  ار  نت  ود  امش  يوگو  تفگ  دنوادخ  و 

ءایبنا یحو  هب  داقتعا 

هک تسا  نآ  يدعب  مدق  یهلا ، ياه  هتـساوخ  اه و  نامرف  يارجا  رد  وا  هب  ندرپس  لد  زا  سپ  ادخ و  هب  خـسار  داقتعا  نامیا و  زا  سپ 
.میناشوپب لمع  هماج  تسا ، یهلا  ياهروتسد  زا  يا  هبعش  هک  ار  اهنآ  رماوا  هدروآ و  نامیا  وا  ناگداتسرف  توبن  هب 

راگدرورپ تاملک  يو ، هک  تسا  نآ  دوتـس ، نآ  اب  ار  مالـسلااهیلع  میرم  دوخ ، هدیزگرب  هدـنب  لاعتم ، دـنوادخ  هک  ییاه  یگژیو  زا 
زا هک  ار  ییاه  باتک  يو  نینچمه ، .دروآ  نامیا  نآ  هب  هدومن و  قیدـصت  تسا ، ءاـیبنا  یحو  ناـمه  یخرب ، هتفگ  هب  اـنب  هک  ار  دوخ 

یگژیو زا  نانآ ، ياه  باتک  ءایبنا و  یحو  قیدصت  ور ، نیا  زا  .داد  رارق  دوخ  قیدصت  دییأت و  دروم  هدـش ، لزان  ءایبنا  رب  ادـخ  يوس 
طقف هن  ییوگلا ، ناونع  هب  اهنآ  نتشاد  اب  مالسلااهیلع  میرم  هک  تسا  ییاه 

39 ص :
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: تسا هدش  یفرعم  ملاع ، مدرم  یمامت  يارب  هکلب  نانز  يارب 

َنِم ینَِّجن  ِِهلَمَع َو  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْـتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو 
.َنیِتناْقلا َنِم  َْتناک  ِِهُبتُک َو  اهِّبَر َو  ِتاِملَِکب  ْتَقَّدَص  انِحوُر َو  ْنِم  ِهیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  یتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َنیِملاّظلا َو  ِمْوَْقلا 

11 و 12) میرحت : )

تـشهب رد  نم  يارب  نم ! راگدرورپ  يا  : تفگ هک  هاگ  نآ  دـنز ، یم  لَثَم  ار  نوعرف  نز  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يارب  ادـخ  و 
ناماد هک  ار  نارمع  رتخد  میرم ، .ناـهَِرب و  هراکمتـس  مدرم  زا  ارم  هد و  تاـجن  شلمع  نوعرف و  زا  ارم  نک و  اـنب  يا  هناـخ  دوخ  دزن 

زا وا  درک و  قیدـصت  ار  شیاه  باتک  دوخ و  راـگدرورپ  تاـملک  وا  میدـیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  اـم  تشاد و  هگن  كاـپ  ار  دوخ 
.دوب نارادربنامرف 

یهلا يایبنا  ربارب  رد  یلمع  میلست 

دنم هرهب  نآ  دنمـشزرا  تارمث  زا  ناوت  یمن  دـیاین ، رد  لمع  هلحرم  هب  ات  یلو  تسا ، مزال  تلاسر  یحو و  هب  یبلق  شیارگ  دـنچ  ره 
معط تقیقح  رد  دنک ، یم  یچیپرـس  اهنآ  رماوا  زا  اما  هتـسناد ، ءایبنا  تلاسر  هب  دقتعم  ار  دوخ  هک  یـسک  تفگ ، ناوت  یم  هکلب  دش ؛

.تسا هدرکن  ساسحا  دوخ  ماک  رد  ار  داقتعا  نیا  نیریش 

وا لزنم  هب  طول  راکافج  موق  ندرک  باذـع  يارب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  هک  یماگنه  .تساعدـم  نیا  رب  یبساـنم  دـهاش  طول  رـسمه 
يوس زا  ات  راد  ناهنپ  ار  نانآ  دورو  هلئسم  سپ  دنا ، هدش  دراو  نم  رب  ینانامهیم  بشما  دومرف : شرسمه  هب  ترـضح  نآ  دندشدراو ،

هتخیمآ شناج  اب  طول  تّوبن  هب  وا  داقتعا  هک  اجنآ  زا  یلو  تفریذپ ، طول  رسمه  .دسرن  یبیسآ  اهنآ  هب  مدرم 

40 ص :
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(1) .تخاس هاگآ  نانامهیم  روضح  زا  ار  مدرم  شتآ ، ندرک  نشور  اب  تفر و  ماب  يور  رب  دوبن ،

(2) .تخاس رو  هلعش  دوخ  بضغ  رهق و  شتآ  رد  ار  يو  ییورود ، قافن و  نیا  رطاخ  هب  زین  ناحبس  يادخ 

نآ ققحت  رد  ار  لوسر  ادخ و  تیاضر  هک  نیمه  اما  دنرادن ، يرما  ماجنا  هب  ینطاب  لیامت  دـنچ  ره  هک  دنتـسه  زین  یناسک  لباقمرد ،
.دنهن یم  ندرگ  نآ  هب  تبغر  لیم و  اب  دنبای ، یم 

.دنیزگرب يرـسمه  هثراح ، نب  دیز  شیوخ ، هدناوخ  دنزرف  هدش و  دازآ  هدنب  يارب  تساوخ  یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 
زا دـیز  هک  نیا  زا  هللادـبع ، شردارب  وا و  .دومن  يراگتـساوخ  دوب ، مشاـه  ینب  فارـشا  زا  هک  شحج  تنب  بنیز  شا ، همع  رتخد  زا 

: دش لزان  هیآ  نیا  هک  نیا  ات  دنتفریذپن ، ار  داهنشیپ  نیا  دوبن ، ربارب  نانآ  اب  بسن  بسح و  رظن 

ًالالَض َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهّللا َو  ِصْعَی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  اًْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِم�ُوم  ٍنِم�وُِمل َو ال  َناک  ام  َو 
(36 بازحا :  ) .اًنیبُم

نوچ و و   ) راـیتخا ناـشراک  رد  ار  ناـنآ  دـنراد ، ردـقم  ار  يرما  شربماـیپ  دـنوادخ و  نوـچ  هک  دـسرن  ار  ینموـم  نز  درم و  چـیه  و 
.تسا هداتفا  يراکشآ  یهارمگ  رد  دنک ، یچیپرس  وا  ربمایپ  دنوادخ و  رما )  ) زا یسک  ره  دشاب و  ییارچ )

نوچمه یصخش  يرما  رد  یتح  دش ، فظوم  بنیز  نآ ، ساسا  رب  و 

41 ص :

 . ص 686 ج 4 ، 1406 ق ، هفرعملاراد ، توریب ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  یسربط ، لضفلا  یلع  یبا  - 1
 . 83 فارعا : َنیِرباْغلا ،» َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَْجنَأَف َو  - » 2
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لوسر تیاضر  قباطم  ار  جاودزا  نیا  ماجنا  هک  زین  وا  .دهد و  حیجرت  دوخ  رظن  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رظن  جاودزا ،
(1) .درک تقفاوم  نآ  اب  ماجنارس  تسناد ، ادخ 

42 ص :

، جاودزا دـننام  یـصخش  ًالماک  يرما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ارچ  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  - 1
یم یـصخش  اـب  جاودزا  هب  راداو  ار  وا  هدومن و  لـیمحت  دراد ، ار  هدـنیآ  رـسمه  باـختنا  قح  ینوناـق  رظن  زا  هک  ینز  رب  ار  دوخ  رظن 

؟ درادن تافانم  تسا ، هدرک  نانز  قوقح  زا  ار  عافد  نیرتشیب  مالـسا  هک  اعدا  نیا  اب  رما  نیا  ایآ  و  تسین ؟ يو  دنـسپ  دروم  هک  دـننک 
یلهاج ننـس  بادآ و  اب  هزرابم  رـشب و  قوقح  قاقحا  مالـسا ، ياهدرواتـسد  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تفگ  دیاب  لاؤس  نیا  باوج  رد 

ياه تفارش  يدرف ، ياه  تلیـضف  رب  هیکت  ياج  هب  دوب و  هدمآرد  یتاقبط  ًالماک  یتروص  هب  يرـشب  عماوج  اهنآ ، يانبم  رب  هک  تسا 
مکمرکا نا   » شخب تاـیح  ماـیپ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .دز  یم  دارفا  شجنـس  كـالم  نییعت  رد  ار  لوا  فرح  یبـسن 

اج نآ  زا  .تسناد و  اهنآ  ياوقت  رد  ار  دارفا  يرترب  كالم  اهنت  تساخرب و  تیلهاج  موهوم  ياه  شزرا  اب  هزرابم  هب  مکیقتا » هللادنع 
.تشاذگ اپ  ریز  ار  تیلهاج  نامز  هیاپ  یب  ياه  تفارش  ًالمع  دوبن ، یفاک  ترضح  نآ  ینطاب  هتـساوخ  ققحت  رد  راتفگ ، فرـص  هک 

ماجنا رب  ترضح  نآ  رارصا  .دوب  بنیز  اب  دیز  جاودزا  رب  میمصت  زور ، نآ  یتاقبط  هعماجاب  ترضح  یلمع  تازرابم  رهاظم  زا  یکی 
تیمها هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مادـقا  نیا  زا  دـنوادخ  تیامح  رما و  يادـتبا  رد  بنیز  ینطاـب  لـیم  دوجو  اـب  دـنویپ ، نیا 

ادـخ لوسر  هکنآ ، بلاج  .دـناسر  یم  تابثا  هب  ار  یعقاو  ریغ  یفارخ و  ياه  شزرا  نتـشاگنا  هدـیدان  لیـصا و  ياه  شزرا  هب  هجوت 
هدرب دـقع  هب  ار  وا  دومن و  زاغآ  دوب ، مشاه  ینب  فارـشا  زا  ابیز و  ینز  هک  شیوخ  همع  رتخد  زا  یلهاج ، تنـس  نیا  اب  هزراـبم  يارب 

زا سپ  زین  بنیز  هکنآ  نمـض  .دریگ  رارق  وا  ناوریپ  همه  يارب  یقـشمرس  زین  ادـخ  لوسر  لـمع  نیا  اـت  دروآرد  شیوخ  هدـش  دازآ 
.داد نت  نآ  هب  لماک  تیاضر  اب  نامیا ، اب  نآ  مزالت  جاودزا و  نیا  هب  یهلا  يدونشخ  زا  یهاگآ 
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ییوگلا هویش  هب  ناوناب  يدابع  تیبرت  مود : لصف 

هراشا

هب نامیا  يدابع و  دـیحوت  هب  داـقتعا  قیقحت و  رب  ینتبم  ینیب  ناـهج  نتـشاد  رب  دـیکأت  ناـنز و  لقتـسم  يرکف  تیوه  حیرـشت  زا  سپ 
ییاغ دـصقم  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  هار  ناسنا ، شنیرفآ  زا  دـنوادخ  فدـه  نییبت  اب  هک  دـسر  یم  نآ  هب  تبون  ءایبنا ، یحو  تلاسر و 

تساعد تدابع و  هرابرد  ثحبم  ود  لماش  تسا ، زکرمتم  تیدوبع  روحم  رب  هک  مود  شخب  زا  تمسق  نیا  .میزاس  صخـشم  تقلخ 
رد هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  هتکن  .دـش  دـهاوخ  هتخادرپ  کی  ره  ياه  یگژیو  نییبت  هب  ینآرق  ياه  هنومن  زا  يریگ  هرهب  اب  نآ  رد  و 

تدابع و هلئسم  هب  طوبرم  يداقتعا  داعبا  ثحب ، روحم  اجنآ ، رد  یلو  دش ؛ هتخادرپ  تدابع  هرابرد  ثحب  هب  زین  شخب  نیا  لوا  لصف 
.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  شتسرپ ، تیدوبع و  يراتفر  ياه  یگژیو  یلمع و  ياه  هبنج  لصف ، نیا  رد  یلو  دوب ، یگدنب 

نآ ياه  یگژیو  تدابع و 

هراشا

اعد و نازیم  هب  ار  ناـسنا  شزرا  (1) و  هدومن یفرعمدوخ  تدابع  ار  ناسنا  تقلخ  زا  ییاهن  فده  میرک ، نآرق  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
(2) .دناد یم  وا  تیدوبع 

43 ص :

.56 تایراذ : ِنوُُدبْعَِیل .» ّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  - » 1
ص ج 18 ، نازیملاریـسفت ، .تسا  هدرک  لدـبم  ءاعد  هب  ار  تدابع  هیآ  نیا  رد   ] 77 ناقرف : ْمُک�واعُد ، َْول ال  ّیبَر  ْمُِکب  ا�وَبْعَی  اـم  ْلـُق  - 2

.[ 582
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لامعا نیاربانب ، .دروآ  دوخ  بر  ماقم  يوس  هب  ور  هتـشاداو ، تیدوبع  تلذ و  ماـقم  رد  ار  دوخ  هدـنب ، هک  تسا  نآ  تداـبع  تقیقح 
یگدنب هک  نیا  نآ  تسا و  رتالاب  یبولطم  يارب  همه  دوجس ، عوکر و  مایق ، دننام  دریگ ، یم  ماجنا  دبع  حراوج  اضعا و  اب  هک  يدابع 

ياـنغ قلطم و  تزع  ربارب  رد  ار  دوخ  ضحم  تیکولمم  رقف و  دـبع ، دـهد و  ناـشن  نیملاـعلا  بر  ربارب  رد  ار  هدـنب  تیدوـبع  تلذ  و 
هفیلخ ماقم  ات  ار  وا  دـناشوپ و  یم  ناسنا  تماق  رب  تمارک  رخف و  سابل  هک  تسا  تلذ  زجع و  راـهظا  نیمه   (1) .دزاس مسجم  ضحم 

هب دنوادخ  هجوت  تیانع و  ّرس  هک  دنک  یم  هاگآ  تقیقح  نیا  هب  ار  ام  نآرق ، رد  هنومن  نانز  تشذگرـس  یـسررب  .درب  یم  الاب  یهللا 
.دندروآ دورف  زاین ، یب  ناتسآ  رب  میظعت  رس  هک  دوبن  نآ  زج  نانآ ،

دناسر اجنآ  هب  ار  وا  قلطم ، لامک  ربارب  رد  شیوخ  ضحم  رقف  زاربا  راگدرورپ و  ربارب  رد  مالسلااهیلع  میرم  لماک  عوضخ  تعاطا و 
.دش نامیا  اب  ياه  ناسنا  یمامت  يارب  يا  هنومن  وگلا و  هک 

11 و 12) میرحت :  ) .َنیِتناْقلا َنِم  َْتناک  ...َنارْمِع َو  َتَْنبا  َمَیْرَم  ...اُونَمآ َو  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  َو 

لیلذ عضاوتم و  عیطم ، لیلج  بر  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  تناق  هدـش و  هتـسناد  نیتناـق »  » زا مالـسلااهیلع  میرم  همیرک ، هیآ  نیا  رد 
(2) .دشاب

يریپ دوجو  اب  مالسلااهیلع ، میرم  هناصلاخ  تیدوبع  هدهاشم  اب  ربمایپ  يایرکز 

44 ص :

ص 582. ج 18 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
 . ص 656 دجنملا ، - 2
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تباجتسا لیلعت  ماقم  رد  دومرف و  تباجا  ار  وا  ياعد  دنوادخ  (1) و  دومن هبیط  هیرذ  تساوخرد  ادخ  زا  شرسمه ، ندوب  ازان  دوخ و 
: دومرف اعد 

.َنیعِـشاخ اَنل  اُوناک  اًبَهَر َو  اًبَغَر َو  انَنوُعْدَـی  ِتاْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراُسی  اُوناـک  ْمُهَّنِإ  ُهَجْوَز  َُهل  انْحَلْـصَأ  ییْحَی َو  َُهل  اـْنبَهَو  َُهل َو  اْنبَجَتْـسا  و 
(90 ءایبنا : )

یم باتش  کین  ياهراک  رد  نانیا  .میدینادرگ  هتسیاش  شیارب  ار  شنز  میدیـشخب و  ار  ییحی  وا  هب  میدرک و  باجتـسم  ار  شیاعد  و 
.دندوب عشاخ  ام  ربارب  رد  دندناوخ و  یم  ار  ام  دیما  میب و  اب  دندرک و 

عوشخ دنوش ، مالسلا  هیلع  ییحی  نوچ  یحلاص  دنزرف  بحاص  هدیـسر و  دوخ  يوزرآ  هب  شرـسمه  وا و  دش  ثعاب  هک  یلماوع  زا  و 
(2) .دش ناونع  قلطم  ینغ  تاذ  ربارب  رد  نانآ  لماک  ینتورف  و 

تسا رادروخرب  یتایصوصخ  زا  هدش ، هتـسناد  ناسنا  شنیرفآ  فده  هتفرگ و  رارق  یلاعت  قح  هجوت  دروم  هک  یتدابع  فصو ، نیا  اب 
.دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  ریز  رد  هک 

تدابع رد  صولخ 

لامعا ماجنا  رد  نیاربانب  دـشاب ؛ هتـسویپ  وا  هب  هتـسسگ و  ادـخ  ریغ  زا  دـبع ، هک  تسا  نآ  تدابع  تقیقح  دـش ، هراـشا  هک  ناـنچمه 
زا هدوبن و  وا  رظن  دروم  نارگید  هجوت  بلج  تدابع  رد  اـهنت  هن  هتفرگن و  رظن  رد  ار  يرگید  زیچ  قح ، ياـنغ  دوخ و  رقف  زج  يداـبع 

دقاف یتدابع ، رگا  سپ  .دشیدنا  یم  وا  هب  اهنت  دراپس و  یم  یشومارف  هب  زین  ار  دوخ  یتح  هکلب  دنک ، یم  زیهرپ  نآ 

45 ص :

38 نارمع ، لآ  ًهَبِّیَط .» ًهَّیّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه  - » 1
ص 446. ج 14 ، نازیملاریسفت ، .تشاد  عوضخ  ام  ربارب  رد  ناشیاه  لد  ...هک و  نوچ  میرک  ماعنا  ناشیا  رب  ام  - 2
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یقاب نآ  زا  تدابع  تروص  زج  ددرگ و  یم  یهت  تیعقاو  ّبح و  زا  دـش ، حرطم  ادـخ  ریغ  هب  هجوت  نآ  رد  دـش و  صـالخا  یگژیو 
.دنام یمن 

، ناحبـس يادـخ  .دوب  هللا  يوسام  هب  تبـسن  وا  ضحم  یهجوت  یب  لمع و  رد  وا  صـالخا  مالـسلااهیلع ، میرم  زراـب  ياـه  یگژیو  زا 
یم هداد و  رکذـت  نآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  هداد  رارق  دوخ  تیانع  هجوت و  دروم  ناـنچ  نآ  ار  يو  باـن  تداـبع 

: دیامرف

(16 میرم :  ) .اِیقْرَش اًناکَم  اِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

.تفرگ هرانک  یقرش  يا  هشوگ  رد  شیوخ ، نادناخ  زا  هک  هاگ  نآ  نک ، دای  میرم  زا  باتک  رد  و 

هراشا دیاش  هیآ ، رد  ریبعت  نیا  (1) و  تـسا هجوت  لباق  ریغ  یئیـش  نتخادنا  رود  ینعم  هب  و  ذبن »  » هدام زا  تذبتنا »  » هملک هیآ ، نیا  رد 
ناکم نآ  درک و  يریگ  هرانک  عمج  زا  یهجوت ، بلج  چیه  یب  مانمگ و  هناعـضاوتم و  تروص  هب  مالـسلااهیلع  میرم  هک  دشاب  نآ  هب 

(2) .دومن باختنا  تدابع  يارب  ار  ادخ  هناخ  زا 

رد یـساسا  قیمع و  ياه  ینوگرگد  داجیا  هب  رداق  هاگ  نآ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  دـیآ ، یم  تسد  هب  اـجنیا  زا  هک  یمهم  یتیبرت  هتکن 
نآ دیامن و  مهارف  ار  یهلا  تیانع  تامدقم  یبلق ، ياه  يریگرد  زا  ییاهر  ینورد و  یـشمارآ  داجیا  اب  ادـتبا  هک  دوب  دـهاوخ  هعماج 

.دیامن مادقا  یساسا  تاحالصا  داجیا  هب  عامتجا ، هب  تشگزاب  اب  دیدرگ ، رادروخرب  یفاص  يریمضو  مارآ  یلد  زا  هک  هاگ 

هک اوزنا  زا  عون  نآ  اب  یبلق ، تغارف  زا  وحن  نیا  هک  تسا  راکشآ  هتبلا 

46 ص :

ص 785. دجنملا ، - 1
ص 33. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  - 2
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هب عاـمتجا  زا  ندـب  رب  يریگ و  هشوـگ  سفن  مومذـم ، ياوزنا  رد  اریز  تسا ؛ تواـفتم  رایـسب  هدـش ، عـقاو  نـید  ناـگرزب  یهن  دروـم 
ناشن دوخ  زا  ینید  یعامتجا  فیاظو  هب  لمع  یتح  یعامتجا و  تاطابترا  هب  یلیامت  چیه  يوزنم ، درف  هدرک و  هولج  فدـه  تروص 

زا هتسناد و  ینورد  هیفـصت  هب  مزلم  ار  دوخ  یعامتجا ، تادهعت  هفیظو و  هب  رتهب  لمع  يارب  هللا ، یلا  کلاس  هک  یلاح  رد  دهد ؛ یمن 
، تسا هللا  یلا  برق  تیاهن  رد  یعامتجا و  يدرف و  فیاظو  هب  حیحـص  لمع  هک  فدـه  هب  ندیـسر  رد  رثؤم  یلماع  ناونع  هب  ذابتنا » »

.دنک یم  هدافتسا 

تدابع رد  تیدج 

تدابع و ریـسم  رد  دـنادب ، دوخ  ياـهزاین  همه  هدـننک  فرط  رب  ار  وا  ضحم و  ریقف  ار  دوخ  هتـسناد و  ادـخ  دـبع  ار  دوخ  هک  یـسک 
دسانـش و یمن  تدابع  زج  یفدـه   ، شنیرفآ رد  وا  اریز  دـنک ، یمن  ساسحا  دوخ  رد  یتلاـسک  یگتـسخ و  هنوگ  چـیه  قح ، یگدـنب 
هب هک  دوب  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  قرغ  نانچ  نآمالـسلااهیلع  میرم  هک  میونـش  یم  رگا  سپ  .درادـن  غارـس  قح  هب  برق  زج  یلامک 

يراگزیهرپ و رد  نانچ  نآ  تخادرپ و  یم  تدابع  هب  اه  بش  تفرگ و  یم  هزور  اهزور  دش ، هلاس  هن  هک  یماگنه  سابع ، نبا  هتفگ 
هک تسا  هدش  لقن  نیرـسفم  زا  ای   (1) تفرگ یـشیپ  زین  نامز  نآ  ياسراپ  نادنمـشناد  رابحا و  زا  هک  تفر  شیپ  راـگدرورپ  تفرعم 

تراـگدرورپ زا  مـیرم ! يا  ( ) 43 نارمع : لآ  «. ) نیعکارلا عـم  یعکرا  يدجـسا و  کـبرل و  یتـنقا  میرم  اـی   » ناـمرف ناگتـشرف  یتـقو 
زامن هب  ردق  نآ  دندناسر ، میرم  هب  ار  ناوخب ) زامن  نارازگزامن  اب  نک و  هدجس  نک و  تعاطا 

47 ص :

ص 436. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  رسیفت  - 1
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ارهز ترـضح  نینمؤـملاریما و  رذـن  يارجاـم  رد  اـی  ،(1) و  دـش يراـج  شیاـپ  زا  كرچ  نوـخ و  درک و  مرو  وا  ياـهاپ  اـت  داتــسیا 
سپ ار  مالسلااهیلع  رهطا  يارهز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  میا  هدینش  مالسلاامهیلع  نینـسح  يدوبهب  يارب  مالـسلاامهیلع 

هب یگنـسرگزا  شمکـش  هداتفا و  دوگ  شنامـشچ  هک  یلاح  رد  تفای ، تدابع  بارحم  رد  يراطفا  نودـب  یپاـیپ و  هزور  زور  هس  زا 
کی فرـص  هن  تسا ، قلطم  لاـمک  هب  ناـنآ  راشرـس  قشع  تفرعم و  زا  یکاـح  دراوم  نیا  همه  ؛(2)  دوب هدیبسچ  شتـشپ  ياه  هدند 

.اوتحم یب  کشخ و  يروص  لمع 

تدابع رد  ماود 

دربراک ییاج  ات  تسا و  يونعم  یناحور و  تاماقم  زا  یضعب  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  اهنت  تدابع ، هک  دنرادنپ  یم  نینچ  یخرب 
نیا رد  ًالوصا  تسین و  شتـسرپ  یگدـنب و  هب  يزاـین  رگید  ندیـسر ، زا  سپ  نیارباـنب  هدـشن ، لـصاح  تاـماقم  نآ  هب  لـین  هک  دراد 

(3) و هتـسناد ناسنا  شنیرفآ  فدـه  ار  تدابع  میرک  نآرق  نانآ ، روصت  فـالخ  رب  اـما  ددرگ ؛ یم  طـقاس  ناـسنا  زا  فیلکت  هلحرم 
هب هک  ددرگ  قح  ياقب  هب  یقاب  دـناوت  یم  هاگ  نآ  ناـسنا  اریز  ؛(4)  تسین لئاق  شتدابع  اعد و  زا  ادـج  یتیوه  شزرا و  ناـسنا  يارب 
هب لاصتا  اب  دوخ ، يزیچان  رقف و  راهظا  هار  زا  هدومن و  ناعذا  نآ  هب  هراومه  هدش و  هاگآ  دودـحمان  قلطم و  لامک  هب  دوخ  یتاذ  رقف 

رد رگا  سپ  .دیامن  تیوه  بسک  قح ، تاذ 

48 ص :

ص 40. ج 8 ،  1411 ق ، هیملعلا ، بتکلاراد  توریب : ریبکلا ، ریسفتلا  يزارلا ، دمحم  نیدلارخف  - 1
ص 213. ج 20 ، نازیملا ، ریسفت  - 2

.56 تایراذ : ِنوُُدبْعَِیل ،» ّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  - » 3
.77 ناقرف : ْمُک�واعُد ،» َْول ال  ّیبَر  ْمُِکب  ا�وَبْعَی  ام  ُْلق  - » 4
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فده زا  دیدرت  یب  دیاسن ، زاین  یب  مدـق  رب  زاین  رـس  دوش و  لفاغ  دوخ  تلذ  یگدـنب و  زادـبع  كولـس ، ریـس و  لحارم  زا  يا  هلحرم 
.درب دهاوخن  هر  دوصقم ، لزنم  رس  هب  هدنام و  رود  تقلخ 

ینورد و يرما  تسادخ ، ربارب  رد  تنکسم  ّلذ و  هب  فارتعا  زجع و  راهظا  هک  ور  نآ  زا  یگدنب  هک  دیامن  اعدا  یـسک  رگا  اجنیا  رد 
تقیقح  (1)، یلبق فیرعت  ساسا  رب  هچرگ  هک  دوش  یم  هتفگ  باوج  رد  درادن ، يرهاظ  يروص و  تادابع  اب  یمزالت  تسا و  ینطاب 

هک روط  نامه  انعم  نیا  یلو  دروآ ، دوخ  بر  يوس  هب  ور  هتـشاداو و  تیدوبع  ّتلذ و  ماقم  رد  ار  دوخ  هدـنب ، هک  تسا  نآ  تداـبع 
لد اب  اهنت  ار  یگدـنب  رگا  یتح  .دریگ و  یم  رب  رد  زین  ار  يرهاظ  لکـش  هب  یگدـنب  زاربا  دوش ، یم  لماش  ار  ینطاب  تنکـسم  زجع و 

، دبای يرـست  زین  رهاظ  هب  نطاب ، رب  نوزفا  تلذـم  نیا  هک  ییاج  رد  متح  روط  هب  مینادـب ، فدارتم  ینطاب  راسکنا  راهظا  یگتـسکش و 
ندیـسر زا  سپ  هک  دوش  یمن  هدید  نید  ناگرزب  زا  کی  چیه  هریـس  رد  هک  نآ  رب  نوزفا  .تفر  دـهاوخ  رتالاب  الاب و  تیدوبع  هجرد 

زاربا قح  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  راسکنا  یبلق ، لامعا  اـب  اـهنت  هتـشادرب و  دوخ  يرهاـظ  فیاـظو  زا  تسد  یناـحور ، یلاـع  تاـماقم  هب 
.دنیامن

دوجـس و تونق ، هب  رومأـم   (2)، دـش لیان  ادـخ  يوس  زا  ریهطت  ءافطـصا و  عینم  ماـقم  هب  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح 
(3) و .دیدرگ راگدرورپ  عوکر 

49 ص :

ص 582. ج 18 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
.42 نارمع : لآ  َنیَملاْعلا ،» ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا َو  َهّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُهَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو  - » 2

.43 نامه ، َنیعِکاّرلا ،» َعَم  یعَکْرا  يدُجْسا َو  ِکِّبَِرل َو  یُتْنقا  ُمَیْرَم  ای  - » 3

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_49_3
http://www.ghaemiyeh.com


ینالوط یتح  هدـش و  هتفگ  زین  نید  هار  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  هنوگ  ره  هب  یلو  تسا ، تعاـط  ینعم  هب  لـصا  رد  هچرگ  تونق ،» »
(1) .دنا هدناوخ  تونق  زین  ار  زامن  ندومن 

ياه نامرف  زا  وا  یمیاد  تعاطا  تونق و  دومن ، یفرعم  مدرم  همه  يوگلا  ار  مالـسلااهیلع  میرم  هک  ماـگنه  نآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  و 
: درمشرب مهم  باختنا  نیا  ياه  كالم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یهلا 

11 و 12) میرحت :  ) .َنیِتناْقلا َنِم  َْتناک  ...یتَّلا َو  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  ...اُونَمآ َو  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  َو 

یعمج تدابع 

هب نامرف  اب  ناحبـس  دـنوادخ  ددرگ ، یم  ربارب  دـنچ  نآ  تاکرب  راثآ و  دوش  رازگرب  یعمج  تروص  هب  هاگ  ره  تدابع ، هک  اـجنآ  زا 
نانز تکرـش  تیبولطم  لصا  توعد ، نیا  اب  .دومن و  توعد  ناگدـننک  تدابع  هارمه  هب  تداـبع  ماـجنا  هب  ار  وا  مالـسلااهیلع ، میرم 

؛ دومن تابثا  ار  تعامج  زامن  نوچمه  یهورگ ، ياه  شیاین  رد  نمؤم 

(43 نارمع : لآ  « ) َنیعِکاّرلا َعَم  یعَکْرا  يدُجْسا َو  ِکِّبَِرل َو  یُتْنقا  ُمَیْرَم  ای  »

.نک عوکر  هدجس و  ناگدننک  عوکر  اب  هارمه  شاب و  ادخ  رادربنامرف  میرم  يا 

یم تاعکار ،» هن  ، » نیعکار هژاو  ندرب  راک  هب  و  نیعکارلا » عم  یعکراو  : » دومرف دنوادخ  هک  تسا  نآ  ادن ، نیا  رد  هجوت  نایاش  هتکن 
دشاب نآ  هب  هراشا  دناوت 

50 ص :

هالـصلا یف  مایقلا  لوطل  لیق  اطونق و  نیدلا  قیرط  یف  هماقتـسا  لک  یمـس  مث  اتونق  تنقی  تنق  لاقی  هعاطلا ، هیف  لصالا  ...تنق و  - 1
ص 31. ج 5 ، هغللا ، سیئأقم  مجعم  .تونق 
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، دـنراد روضح  نآ  رد  زین  نادرم  هک  یعمج  تادابع  رد  دـنناوت  یم  ینید ، یقالخا و  نوئـش  ماکحا و  نیناوق و  تیاعر  اـب  ناـنز  هک 
.دنیامن تکراشم 

نآ ياه  یگژیو  اعد و 

هراشا

هب اهنت  قح ، هجوت  ور  نیا  زا  دومن ؛ مالعا  ناسنا  شنیرفآ  فده  اهنت  ار  تدابع  دـنوادخ ، دـش ، ناونع  نیـشیپ  ثحب  رد  هک  نانچمه 
طبترم وا  ياـعد  هب  ار  ناـسنا  شزرا  جرا و  رگید ، يوـس  زا  .دزادرپـب  وا  تداـبع  هب  هدرب و  یپ  شنیرفآ  فدـه  هب  هـک  تـسا  یـسک 

(1)« .دشابن ناتیاعد  رگا  تسین ، لئاق  یجرا  امش  يارب  نم  راگدرورپ  وگب  : » دومرف دوخ  ربمایپ  هب  هتسناد و 

، اعد تقیقح  دوش و  یم  یهتنم  لصا  کی  هب  اـعد  تداـبع و  هک  تسا  نآ  دـیآ ، یم  تسد  هب  هیآ  ود  نیا  نیب  عمج  زا  هک  يا  هجیتن 
اهنآ رد  هک  تسا  نیـشیپ  هیآ  هدراهچ  يارب  يا  هجیتن  ناقرف  هروس  هیآ 77  هک  صوصخ  هب  تسین ؛ قح  یگدـنب  تعاط و  زج  يزیچ 

ره وا ، هاگرد  هب  اعد  قح و  تدابع  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  نآ  زا  هدش و  هتخادرپ  نمحرلادابع »  » ياه یگژیو  تافص و  نایب  هب 
.تسین قلطم  لامک  انغ و  ربارب  رد  قلطم  زجع  رقف و  راهظا  زج  يزیچ  مه  نآ  دنا و  هتفای  نایرج  همشچرس  کی  زا  ود 

رد ؛(2) و  دزاس دوخ  هجوتم  ار  يزیچ  مـالک ، ادـص و  کـمک  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  هدـش و  هتفرگ  وعد »  » زا اـعد  هملک 
يوس هب  ار  وا  تیانع  تمحر و  شراگدرورپ ، ندناوخ  اب  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  دبع  ياعد  حالطصا ،

51 ص :

.77 ناقرف : مکُءاعد ،» الول  یبر  مکب  اوبعی  ام  لق  - » 1
ص 279. ج 2 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  - 2
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تقیقحرد تداـبع  ور ، نیا  زا  .دـهد  رارق  تیکولمم  تیدوـبع و  ماـقم  رد  ار  دوـخ  هک  تسا  نیا  هب  شندـناوخ  دـنک و  بلج  دوـخ 
رارقا يوریپ و  مالعا  دـهد و  یم  رارق  شیوخ  يالوم  هب  لاصتا  تیکولمم و  ماقم  رد  ار  دوخ  تدابع ، لاح  رد  هدـنب  نوچ  تساـعد ،

ياج رد  یلاعت  يادـخ  .تسا  نیمه  انیع  مه  اعد  دزاس ؛ فوطعم  دوخ  هب  شتیبوبور  تیولوم و  ماقم  اب  ار  ادـخ  اـت  دـنک  یم  تلذ  هب 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  داد ، هراشا  تدابع  اعد و  تقیقح  داحتا  هب  زین  رگید 

(60 نمؤم :  ) .َنیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو 

تلاح رد  هک  تسا  دوز  دننک ، یم  یشکرس  نم  شتسرپ  زا  هک  ییاهنآ  .میوگ  ار  امـش  خساپ  ات  ارم  دیناوخب  تفگ : ناتراگدرورپ  و 
.دنیآ رد  منهج  هب  يراوخ 

هک یناسک  نامگ  یب  : » (1) تـسا هدومرف  هدرک و  تدابع  ریبعت  هب  لدبم  ار  اعد  هب  ریبعت  نیمه  سپـس  هداد ، اعد  هب  نامرف  لوا  رد  هک 
« .دنوش خزود  دراو  يراز  يراوخ و  هب  يدوز  هب  دنزرو ، یم  رابکتسا  نم  تدابع  زا 

دروم رد  وگ  تفگ و  هب  نآرق ، رد  نانز  يراتفر  ياهوگلا  زا  هدافتـسا  اب  نانز  يداـبع  تیبرت  هراـبرد  ثحب  زا  شخب  نیا  رد  کـنیا ،
.میزادرپ یم  اعد  بادآ  تیمها و 

هـسوسو ریثأـت  تحت  اوـح  مدآ و  هک  یماـگنه   (2) .دوب شـشخبو  وفع  تساوخرد  دوـمن ، تلئـسم  ادـخ  زا  ناـسنا  هک  ییاـعد  نیلوا 
عونمم تخرد  زا  ناطیش ،

52 ص :

ص 52. ج 10 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
ص 37. ج 4 ، رون ، ریسفت  - 2
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(1) .دندومن تمحر  وفع و  ياضاقت  دنوادخ  زا  نآ ، هب  فارتعا  زا  سپ  هدش و  هاگآ  شیوخ  شزغل  اطخ و  هب  گنرد  یب  دندیـشچ ،
نیمه يادا  یقلت و  اریز  دوب ؛ هارمه  یهلا  فـطل  اـب  ؛(2)  دش تلئـسم  ادـخ  زا  هنازجاع  ًالماک  یتروص  هب  هک  دنمـشزرا  ياضاقت  نیا 
تیانع شیوخ  یـصاع  هدنب  هب  اجنآ  ات  ادخ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  نیا  (3) و  .دوب هداد  شزومآ  مدآ  هب  دوخ  ادـخ  زین ، ار  اعد  تاملک 

.دهد یم  شزومآ  وا  هب  هانگ ، نایصع و  باکترا  زا  سپ  ار  دوخ  اب  طابترا  یگنوگچ  یتح  هک  دراد 

هب هک  فعضتسم  نانز  ياعد  تشادگرزب  هک  مینیب  یم  ءاسن  هروس  هیآ 75  رد  ار  ناگدننک  اعد  هب  ادـخ  هژیو  تیانع  زا  رگید  هنومن 
یب زا  ار  ناناملـسم  دـندیبلط ، رـصان  یلو و  دـنوادخ ، زا  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  ناملاظ  متـس  عفر  يارب  ناـکدوک ، نادرم و  هارمه 

.دیامن یم  بیغرت  فعضتسم  مدرم  يزاس  دازآ  هار  رد  داهج  هب  هتشاد و  رذح  رب  نانآ  یسر  دایرف  هب  ییانتعا 

اریز دـسر ؛ یمن  وا  هب  يزیچ  اـعد  زا  درادـن و  يدوس  ناـسنا  يارب  اـعد  دـنرادنپ  یم  هک  تسا  یناـسک  در  اـعد ، نیا  لـقن  عـقاو ، رد 
نانآ ياعد  رگا  هچ  دومرف ، تباجا  ار  ناـنآ  ياـعد  ادـخ  دـندرک و  اـعد  نافعـضتسم  هک  هدرک  تیاـکح  نیا  زا  اـجنیا  رد  دـنوادخ ،

(4) .دوب دروم  یب  ینعم و  یب  ادخ ، يوس  زا  نانآ  ياعد  ندرک  رکذ  دوب ، هدشن  باجتسم 

53 ص :

«، نیرساخلا نم  ننوکنل  انمحرت  انلرفغت و  مل  نا  انسفنا و  انملظ  انبر  الاق  ...امهتاءوس  امهل  تدب  هرجـشلا  اقاذ  املف  رورغب  امهیلدف  - » 1
22 و 23. فارعا ،

زا یهدن ، رارق  دوخ  تمحر  شـشخب و  دروم  ار  ام  رگا  ایادـخ ! دنتـشاد : هضرع  هکلب  شخبب ، ار  ام  ایادـخ ! دـنتفگن : اوح  مدآ و  - 2
.دوب میهاوخ  ناراک  نایز 

.37 هرقب : ُمیحَّرلا ،» ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  - » 3
ص 76. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 4
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دوبعم اب  طابترا  داجیا  اعد و  صاـخ  بادآ  هدـش ، هضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  نآرق  رد  حرطم  ناوناـب  يوس  زا  هک  ییاـهاعد  یـسررب  زا 
.میزادرپ یم  اعد  بادآ  جارختسا  هب  اه ، هنومن  هب  دانتسا  اب  شخب  نیا  رد  هک  دوش  یم  تشادرب 

اعد رد  ادخ  هب  لماک  هجوت 

هب اهنت  دـبع  هجوت  اعد ، ماگنه  رد  ور ، نیا  زا  تسا ؛ دوبعم  هب  نتـسویپ  دوخ و  زا  نتـسسگ  اعد ، تقیقح  دـش  هراشا  هک  هنوگ  ناـمه 
رد ادخ ، هناخ  تمدخ  هب  شدنزرف  ندرامگ  رذن و  هب  يافو  يارب  هک  نارمع  رـسمه  .دبای  یم  وا  رـضحم  رد  ار  دوخ  هدوب و  وا  يوس 

ار وا  هک  تسناد  یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  دوخ  نانچ  نآ  تفای ، رتخد  ار  شدازون  یتقو  درک ، یم  يرامـش  هظحل  يرـسپ  دنزرف  راظتنا 
: داد رارق  بطاخم 

(36 نارمع : لآ   ) .یْثنُأ اُهتْعَضَو  ّینِإ  ِّبَر  َْتلاق  اْهتَعَضَو  اّمَلَف 

...تسا رتخد  مدیییاز  هک  نیا  نم ! راگدرورپ  يا  تفگ : دازب  شیوخ  دنزرف  نوچ 

يا هلـصاف  ادخ  وا و  نیب  تسا و  هلـصاف  مزلتـسم  ادـن  هک  ارچ  دـناوخن ، ادـن  فرحاب  ار  شراگدرورپ  دوخ ، فیطل  تاجانم  نیا  رد  و 
یمهرم ادـخ  ات  دوب  نآ  لابند  هب  مالک  نیا  نتفگ  اب  یلو  هدوب ، هاگآ  شلمح  ندوب  رتخد  زا  شیپاـشیپ  ادـخ  هک  دوب  نئمطم  وا  .دوبن 

: دومرف درک و  نینچ  زین  ادخ  (1) و  دهن يو  درد  رب 

ّینِإ َمَیْرَم َو  اُهْتیَّمَس  ّینِإ  یْثنُْألاَک َو  ُرَکَّذلا  َْسَیل  ْتَعَضَو َو  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهّللا  َو 

54 ص :

ص 110. ج 2 ، رارسالا ، فشک  ریسفت  - 1
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(36 نارمع : لآ   ) .ِمیجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیّرُذ  َِکب َو  اهُذیعُأ 

هانپ رد  میجر  ناطیش  زا  ار  شنادنزرف  وا و  مداهن و  مان  میرم  ار  وا  .تسین  رتخد  نوچ  رسپ  تسا و  رتاناد  دوب ، هدییاز  هچنآ  هب  ادخ  و 
(1)« .مروآ یم  وت 

هیلع یسیع  تراشب  هک  یماگنه  زین  وناب  نآ  اریز  دش ؛ لقتنم  مه  مالسلااهیلع  میرم  ترضح  شدنمجرا ، دنزرف  هب  تیصوصخ  نیمه 
ادخ اب  میقتسم  روط  هب  ار  ندش  دنزرف  بحاصزا  دوخ  یتفگش  دندوب ، نانآ  شنخس  فرط  هک  نیا  اب  دینـش ، ناگتـشرف  زا  ار  مالـسلا 

: تخادرپ تاجانم  هب  وا  اب  هکلب  هدادن ، رارق  ادانم  ار  ادخ  زین  تشاذگ و  نایم  رد 

َنیبَّرَقُْملا َو َنِم  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدـلا َو  ِیف  اًهیجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیع  ُحیـسَْملا  ُهُمْـسا  ُْهنِم  ٍهَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُهَِکئـالَْملا  َِتلاـق  ْذِإ 
اذِإ ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ُهّللا  ِِکلذَک  َلاق  ٌرََشب  ینْـسَسْمَی  َْمل  ٌَدلَو َو  یل  ُنوُکَی  ّینَأ  ِّبَر  َْتلاق  َنیِحلاّصلا  َنِم  ًالْهَک َو  ِدْهَْملا َو  ِیف  َساّنلا  ُمِّلَُکی 

(47  _ 45 نارمع : لآ   ) .ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  اًْرمَأ  یضَق 

ترخآ ایند و  رد  تسا ، میرم  رـسپ  یـسیع  حیـسم ، وا  ماـن  دـهد ؛ یم  تراـشب  دوخ  هملک  هب  ار  وت  ادـخ  میرم ! يا  : دـنتفگ ناگتـشرف 
يا تفگ : میرم  .تسا  ناگتـسیاش  زا  دـیوگ و  یم  نخـس  هراوهگ  رد  یگرزب ، رد  هک  نانچمه  مدرم  اب  .تسا  نابرقم  زا  دـنموربآ و 

دهاوخب هچ  ره  ادخ  هک  ناس  نیدب  تفگ : تسا ؟ هدزن  تسد  نم  هب  يرشب  هک  یلاح  رد  دشاب ، يدنزرف  ارم  هنوگچ  نم ! راگدرورپ  !
زا دناوخ  یم  ادخ  يوس  هب  ار  ادخ  هک  يا  هدنب  .دوش  یم  دوجوم  سپ  وش ، دوجوم  دیوگ  وا  هب  دـنک  يزیچ  هدارا  نوچ  دـنیرفآ ؛ یم 

ادـخ تمظع  ربارب  رد  ار  دوخ  زیچان  کچوک و  لامعا  زگ  ره  سپ  .درادـن  رظن  رد  تفأر  لامک و  زج  وا  زا  تلذ و  زجع و  زج  دوخ 
اریز دروآ ، یمن  رامش  هب 

55 ص :

.36 نارمع ، لآ  - 1
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.تسا هدومرف  اطع  وا  هب  ادخ  زین  ار  نآ  ماجنا  قیفوت 

هکنآ اب  دیامن و  یم  ادخ  هناخ  تمدخ  رذن  ار  نآ  دوش ، یم  رادراب  هک  یتقو  اما  دوب ، هدنام  دـنزرف  راظتنا  هب  اه  لاس  نارمع ، رـسمه 
وا تیبوبر  ماقم  زا  تسا و  قح  ياهتنم  یب  تمحر  هب  شمـشچ  زاب  دنک ، یم  میدقت  وا  هاگرد  هب  ار  هیده  نیرت  بوبحم  نیرتزیزع و 

: دوش اریذپ  وا  زا  ار  دنزرف  نیا  هک  دهاوخ  یم 

(35 نارمع : لآ   ) .ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  یّنِم  ْلَّبَقَتَف  اًرَّرَُحم  ینَْطب  یف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  ّینِإ  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاق  ْذِإ 

زا ار  رذن  نیا  .دشابوت  تمدخ  رد  دازآ و  مراد ، مکـش  رد  هچنآ  هک  مدرک  رذن  نم ! راگدرورپ  يا  : تفگ نارمع  رـسمه  هک  یماگنه 
.ییاناد اونش و  وت  هک  ریذپب  نم 

نآ زا  هبوت  اطخ و  هب  فارتعا 

هب فارتعا  ناهانگ و  نتفریذپ  .دیامن  فارتعا  اهنآ  هب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  شیاه  شزغل  اهاطخ و  دـبع ، هک  تسا  نآ  اعد  رگید  بدا 
یم روهظ  هصنم  هب  قح  هاگـشیپ  رد  ار  دوـخ  تلذ  تاهابتـشا ، راـهظا  اـب  هدـنب   ، نآ یط  هک  تسا  تیدوـبع  زا  یمهم  هجرد  اـه ، نآ 

.دناسر

تیدوبع للذـت و  راهظا  هنازجاـع و  فارتعا  شیوخ  ياـطخ  هب  ادـتبا  ادـخ ، روتـسد  زا  یناـمرفان  رطاـخ  هب  مالـسلاامهیلع  اوح  مدآ و 
: دندومن تمحر  ششخب و  بلط  وا  زا  هاگ  نآ  دندومن و 

(23 فارعا :  ) .َنیرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  اَنل َو  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  انَسُْفنَأ َو  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق 

56 ص :
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.دوب میهاوخ  ناگدید  نایز  زا  يرواین ، تمحر  ام  رب  يزرماین و  ار  ام  رگا  میدرک و  متس  دوخ  هب  ام ! راگدرورپ  يا  دنتفگ :

.دیامن نوریب  رس  زا  لماک  روط  هب  ار  هتشذگ  ياطخ  هب  تشگزاب  ياوه  دیامن و  هبوت  نآ  زا  دبع  تسا  مزال  هانگ ، هب  فارتعا  زا  سپ 
رد وا ، تساوخ  يانبم  رب  تکرح  هب  یموزل  هتـسناد و  دازآ  قح  یگدنب  زا  ار  دوخ  تقیقح  رد  دنکن ، هبوت  دوخ  شزغل  زا  هک  یـسک 

.دنک یم  دروخرب  وا  اب  تدش  هب  هکلب  دنادرگ ، یم  رب  وا  زا  ار  شتیانع  زین  ادخ  اهنت  هن  یطیارـش ، نینچ  رد  .دـنک  یمن  ساسحا  دوخ 
ار ّرـس  نآ  ناشیا ، هب  تنایخ  اب  وا  تشاذگ و  نایم  رد  شنارـسمه  زا  یکی  اب  ار  يزار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 

دننکن هبوت  رگا  هک  درک  دیدهت  (1) و  درک بجاو  ناشیا  رب  ار  گرزب  هانگ  نآ  زا  هبوت  دـنوادخ  درک ، اشفا  نانز  زا  رگید  یکی  يارب 
ییورایور نیا  تمظع  هکنآ  يارب  .دزیخ و  یمرب  ییوراـیور  هب  ناـنآ  اـب  یتخـس  هب  ادـخ  دـندرگ ، دـحتم  مه  اـب  ادـخ  لوسر  هیلع  و 

نانآ نابیتشپ  ناونع  هب  مه  ار  ناگتـشرف  هکلب  درک ، یفرعم  ربمایپ  رواـی  ار   (2) نانمؤم حـلاص  لیئربج و  دوخ و  اهنت  هن  ددرگ ، نشور 
.دوش یم  تشادرب  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا  یهلا ، تیانع  فارصنا  هبوت و  كرت  مزالت   (3) .درمشرب

57 ص :

ینعی تسا ، فوذـحم  طرـش  باوج  تسا و  هصفح  هشیاع و  اب  باـطخ  نیا   » 4 میرحت : امُُکبُوُلق » ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهّللا  َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ  - » 1
فـشک ریـسفت  .دـییامن » هبوت  تسا  مزال  هدـیدرگ و  فرحنم  قح  زا  امـش  بولق  هک  ارچ  تسا ، بجاو  امـش  رب  نیا  دـینک ، هبوت  رگا 

ص 158. ج 10 ، رارسالا ،
ج 19 ص 572. نازیملا ، هب  دوش  عوجر  .دنا  هتسناد  مالسلا  هیلع  یلع  ار  نینمؤملا » حلاص   » ینس هعیش و  زا  ددعتم  تایاور  - 2

.4 میرحت : ٌریهَظ ،» َِکلذ  َدَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنینِم�وُْملا َو  ُِحلاص  ُلیْربِج َو  ُهالْوَم َو  َوُه  َهّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  َو  - » ... 3
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اعد رد  تیعماج  دنلب و  تمه 

تلع نایب  يارب   ، دیامن یم  یفرعم  هنومن  ناسنا  ناونع  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  هک  دوب  رادروخرب  یتمه  نانچ  زا  نوعرف  رـسمه 
: دزادرپ یم  هدش  لقن  وا  زا  شفیرش  رمع  رخاوا  رد  هک  ییاعد  رکذ  هب  اهنت  شنیزگ ، نیا 

َنِم ینَِّجن  ِِهلَمَع َو  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْـتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو 
(11 میرحت :  ) .َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا 

نک انب  تشهب  رد  میارب  يا  هناخ  تدوخ  راج  رد  وت  اهلاراب ! درک : ضرع  هک  یماگنه  دروآ  لثم  ار  نوعرف  نز  نانمؤم ، يارب  ادخ  و 
.شخب تاجن  شراکمتس  موق  زا  شرادرک و  نوعرف و  رش  زا  ارم  و 

نابز هب  وا  هک  دنک  یم  لقن  ار  ییاعد  تشاد ، تیدوبع  رد  هک  يا  هژیو  ماقم  هب  هراشا  وناب و  نیا  لاح  نایب  رد  لاعتم  يادـخ  نوچ  و 
وا و لاح  ناحبـس ، يادخ  ور ، نیا  زا  تسوا و  تیدوبع  يارب  یعماج  ناونع  وا  ياعد  هک  دنک  یم  تلالد  نیا  رب  دوخ  نیمه  هدـنار ،

ماـمت زا  وا  هک  دـهد  یمن  اـنعم  نیا  زج  هـک  ییاـعد  درک ، هصـالخ  رـصتخم  ییاـعد  رد  ار  یگدـنز  لوـط  رد  وا  لـمع  وا و  يوزرآ 
ییوزرآ نیا  زج  هدش و  هدنهانپ  دوخ  راگدرورپ  هب  هدیرب و  دنک ، یم  ربخ  یب  ادـخ  زا  ار  یمدآ  هک  يزیچ  ره  ایند و  ياه  یمرگرس 

(1) .دنیزگ لزنم  وا  تمارک  راد  رد  دشاب و  کیدزن  ادخ  هب  هک  هتشادن 

لمع اب  اعد  ندرک  هارمه 

58 ص :

ص 578. ج 19 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
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، يدرف نینچ   (1) .دـیامن يزادـناریت  هز  نودـب  نامک  اب  هک  دـنام  یم  يزادـناریت  هب  دزاسن ، هارمه  لمع  اب  ار  دوخ  ياـعد  هک  یـسک 
فیاظو تاریخ و  هب  لمع  نآ ، نشور  قادصم  هدوب و  یگدنب  تیدوبع و  راهظا  نامه  اعد ، هک  دناد  یمن  هتخانشن و  ار  اعد  تقیقح 
مزلتـسم هن  تساعد و  وا  ياعد  هن  ددرگ ، بکترم  ار  نآ  فالخ  لمع  رد  یلو  دناوخب ، ار  ادـخ  نابز  اب  اهنت  وا  رگا  سپ  .تسا  ینید 

، دراذـگن ییاهنت  رد  ار  وا  هداد و  رارق  وا  يارب  یثراو  وا ، هب  دـنزرف  ندرک  اطع  اب  هک  تساوخ  ادـخ  زا  اـیرکز  هک  یماـگنه  .تباـجا 
لامعا ار  اعد  نیا  تباجتسا  لیلد  هاگ  نآ  درک ؛ اطع  وا  هب  ار  ییحی  شرسمه ، ندیشخب  افش  اب  دومن و  باجتسم  ار  وا  ياعد  زین  ادخ 

کین لامعا  ماجنا  رد  نانآ  عیرست  هلئـسم  هکلب  تسنادن ، یفاک  ار  تاریخ  هب  لمع  فرـص  یتح  تسناد و  شنادناخ  ایرکز و  حلاص 
(2) .دومن نایب  ناشندش  راد  دنزرف  نانآ و  تساوخ  رد  یلوبق  لماع  ار ،

ناکدوک ياعد  ندومن  هارمه 

، اعد رد  نانآ  تکراشم  .دنوش  یمن  یهلا  تیصعم  هانگ و  راچد  نانآ  ور ، نیا  زا  تسین ؛ ناکدوک  هجوتم  یهلا  فیلاکت  هک  اجنآ  زا 
شزومآ میلعت و  دنمزاین  ناکدوک ، يوس  زا  يدابع  لمع  نیا  ماجنا  هک  اجنآ  زا  تشاد و  دهاوخ  نآ  ندش  هتفریذپ  رد  يرثوم  شقن 

هارمه اعد  رد  زین  ار  ناشنادنزرف  دنوش و  یم  راد  هدهع  ناردام  رگید ، یتیبرت  روما  نوچمه  ار  نآ  یشزومآ  شقن   ، تسا

59 ص :

.هرجهلاراد تاراشتنا  مق : مکحلا 377 . راصق  حلاص  یحبص  هغالبلا  جهن  .رتو  الب  یمارلاک  لمع  الب  یعادلا  - 1
89 و 90. ءایبنا ، - 2
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نادرم و هارمه  هب  دـش ، لیمحت  نانآ  هب  رافک  يوس  زا  یناوارف  متـس  راـشف و  هک  یماـگنه  هکم ، ناـنز  هک  هنوگ  ناـمه  دـنیامن ؛ یم 
اعد ثحب  يادـتبا  رد  هک  نانچ  (1) و  دندومن تلئـسم  ادخ  زا  ار  ناکرـشم  لاگنچ  زا  ییاهر  دنتـشادرب و  اعد  هب  تسد  ناشناکدوک 

هب ناکدوک  ياعد  شقن  .دیـسر  تباـجا  هب  تفرگ ، تروص  هاـنگ  یب  ناـکدوک  تکراـشم  اـب  هناـصلاخ و  هک  اـعد  نیا  دـش ، حرطم 
رد هانگ ، زا  شتمـصع  دوجو  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتح  هک  تساجنآ  اـت  تباـجا ، تعرـس  رد  نـالاسگرزب  یهارمه 
زا نخـس  ادـتبا  هلهابم ، هب  اراصن  توعد  رد  یتح  دـیامن و  یم  اعد  هنحـص  دراو  ردام ، ردـپ و  رانک  رد  زین  ار  نینـسح  هلهابم ، ماگنه 

ممـصم روضح  دومن ، فرـصنم  ناشیا  اب  ندرک  هلهابم  زا  ار  اراصن  هک  يزیچ  تقیقح ، رد  (2) و  دروآ یم  نایم  هب  نادـنزرف  توعد 
(3) .دوب گرزب  مسارم  نیا  رد  ادخ  لوسر  هداوناخ 

، یعمج هتـسد  ياعد  تیمها  مالـسلا ، مهیلع  شتیب  لها  ربمایپ و  هلهابم  هکم و  نافعـضتسم  ياعد  ینعی  ییاعد ، همانرب  ود  نیا  لقنزا 
.دوش یم  هدافتسا  یبوخ  هب  زین  لطاب  اب  قح  ییورایور  دراوم  رد  هژیو  هب 

60 ص :

ِهَیْرَْقلا ِهِذـه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  ِنادـْلِْولا  ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیفَعْـضَتْسُْملا  ِهّللا َو  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقت  ـال  ْمَُکل  اـم  َو  - » 1
.75 ءاسن : ...اُهلْهَأ ،» ِِملاّظلا 

َُّمث ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  - » 2
 . 61 نارمع : لآ  ...ْلِهَْتبَن ،»

شموق اب  وا  رگا  هک  دنتفگ  نانآ  هب  نایحیسم  ياسؤر  دندومن ، قفاوت  هلهابم  يارب  اراصن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینامز  - 3
تیب لها  نادنزرف و  هک  یتروص  رد  اریز  مینک ، یمن  هلهابم  دندمآ  شتیب  لها  قافتا  هب  رگا  مینک و  یم  هلهابم  اهنآ  اب  دمآ  هلهابم  هب 
یلـص ادخ  لوسر  هک  دندومن  هدهاشم  هدمآ و  نادیم  هب  هلهابم  يارب  هک  یماگنه  .دوب و  دـهاوخ  قداص  دـیدرت  یب  دروایب ، ار  دوخ 
فرص هلهابم  زا  هیزج  نتخادرپ  اب  هدش و  ناساره  تدش  هب  تسا ، هدروآ  هارمه  هب  دوخ  اب  ار  نینـسح  همطاف و  یلع ، هلآ ، هیلع و  هللا 

ص 288. ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  .دندرک  رظن 
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زاین تسد  ندروآرب 

ینعم هب  هدش و  هتفرگ  لهب »  » زا لاهتبا ، .تساعد  رد  لاهتبا  ددرگ ، یم  قح  تمحر  فطل و  هجوت و  بلج  بجوم  هک  اعد  بادآ  زا 
(1) .دـنک یم  اعد  رگید  فرط  هیلع  هلهابم ، فرط  ود  زا  کی  ره  نآ  رد  اریز  هدـش ، هتفرگ  اجنیا  زا  زین  هلهابم  تساـعد و  رد  عرـضت 

گنرد یب  ادـخ ، هاگرد  رد  ناوارف  عرـضت  اب  هک  دـندوب  نآ  سپ  رد  لهتبن »  » هملک ندرب  راک  هب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد هک  تسالوم  ربارب  رد  دبع  عوشخ  عوضخ و  جوا  هدننک  مسجم  لاهتبا ، .دسرب  یهلا  رفیک  هب  وگغورد  دوش و  باجتـسم  ناشیاعد 

کشا اب  هارمه  اه  تسد  ندرب  الاب  ای  (2) و  نامسآ يوس  هب  اهدعاس  اه و  تسد  ندرب  الاب  ندرک و  زاب  ار  نآ  زین  تایاور  زا  یـضعب 
، هدنب هب  تیانع  يارب  وا  فطل  تمحر و  هدش و  میسرت  قلطم  لامک  هاگشیپ  رد  ضحم  رقف  تلاح ، نیا  رد  هک  دنا  هتسناد   (3) نتخیر

.ددرگ یم  فوطعم 

یمرب ار  شا  هداوناـخ  رـسمه و  وا ، تبهر  تبغر و  اـب  ياـعد  لاـعتم ، دـنوادخ  اـیرکز ، ياـعد  تباجتـسا  تـلع  نییبـت  رد  نـینچمه 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  يدنس ، رد  رابخالا  یناعم  باتک  رد   (4) .درمش

فرط هب  ار  تسد  ود  ره  تشپ  هک  تسا  نآ  تبهر  دـنک و  نامـسآ  هب  ار  دوـخ  تروـص  تسد و  فـک  یمدآ  هک  تسا  نآ  تـبغر 
ربارب ات  هدرک  تروص 

61 ص :

ص 310. ج 1 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  - 1
ص 291. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ءامسلا ،» یلا  کیعارذ  کیدی و  طسبت  لاهتبالا  و  مالسلا ...: هیلع  قداصلا  لاق  - » 2

.نامه هعمدلادنع ،» کلذ  امهّدمت و  نیدیلا و  عفر  لاهتبالا  و  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  - » 3
.90 ءایبنا : اًبَهَر ،» اًبَغَر َو  انَنوُعْدَی  ...اُوناک َو  ْمُهَّنِإ  ...َُهل  اْنبَجَتْساَف  - » 4
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(1) .دنک دنلب  تروص 

تسا نکمم  سپ   (3)، دنا هتسناد  سرت  فوخ و  ینعم  هب  ار  بهر »  » (2) و يزیچ بلط  نتساوخ و  ینعم  هب  ار  بغر » ، » تغل رد  هتبلا 
ادخ تمحر  هب  هک  ییاج  رد  ینعی  تسا ، بیهرت  بیغرت و  نیا  نتخاس  مسجم  یپ  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تیاور  هک  دوش  هتفگ 

یهلا باقع  بضغ و  زا  هک  یماگنه  هدرک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  ناتـسد  فک  دنوادخ ، زا  تساوخ  رد  هناشن  هب  میراد ، تبغر 
.مییامن دنلب  تروص  ربارب  ات  هدرک و  تروص  فرط  هب  ار  ناتسد  تشپ  سرت ، نیا  هناشن  هب  میکانمیب ،

رذن طسوت  اعد  دیکأت 

تسا و ندیناسرت  ینعم  هب  لصا  رد  رذـن ، .دومن  رت  کیدزن  تباجا  هب  ار  هتـساوخ  نآ ، کمک  هب  ناوت  یم  هک  تسا  يروما  زا  رذـن ،
یم باـقع  زا  سرت  بجوـم  نآ  زا  فـلخت  هک  ور  نآ  زا  دـنادرگ ، یم  بجاو  تسین ، بجاو  وا  رب  هک  ار  يزیچ  ناـسنا  هک  هاـگ  نآ 

(4) .دنا هدیمان  رذن »  » زین ار  دهعت  زا  هنوگ  نیا  ددرگ ،

رذن هضف ، ناشزینک  قافتا  هب  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  نانآ ، يافش  يارب  هک  تسا  هدمآ  مالسلاامهیلع  نینسح  يرامیب  ناتساد  رد 
يدوبهب تروص  رد  هک  دندومن 

62 ص :

ص 450. ج 14 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
ص 415. ج 2 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  یئیشلا ،» بلط  ...بغر  - » 2

ص 447. ج 2 ، نامه ، فوخ ،» یلع  لدی  ...بهر  - » 3
ص 414. ج 5 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  فلخ ،» اذا  فاخی  هنا  وه  رذنلا و  هنم  ...فوخت و  وا  فیوخت  یلع  لدت  هملک  رذن  - » 4
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نانآ ياه  یگژیو  زا  یکی  هدومن و  یفرعم  راربا »  » ناونع هب  ار  هداوناخ  نیا  دـنوادخ ، هکاجنآ  زا  دـنریگب و  هزور  زور  هس  ناکدوک ،
دیدرگ نادنزرف  يافش  ثعاب  مالـسلاامهیلع ، همطاف  ترـضح  نینمؤملاریما و  رذن  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ، هدناوخ  رذن  هب  يافو  ار 

ریـسا میتی و  نیکـسم و  هب  ار  دوخ  راطفا  ياذـغ  یخیرات ، راثیا  نآ  یط  هدومن و  افو  دوخ  رذـن  هب  یپایپ ، هزور  زور  هس  اب  زین  ناـنآ  و 
(1) .دندیشخب

يدوبهب رد  هژیو  هب  ناسنا و  ياه  هتـساوخ  ندش  هدروآرب  يارب  رذن  هک  تسا  نآ  دـیآ ، یم  تسد  هب  ارجام  نیا  رد  هشیدـنا  زا  هچنآ 
.دراد ییازس  هب  ریثأت  يرامیب  زا 

رـسمه .دوش  هتـشاذگ  رانک  رذن  رد  یهلا  ریغ  هزیگنا  هنوگ  ره  هدوب و  هارمه  تین  صولخ  اب  دیاب  اعد  دننام  زین  رذن  متح ، روط  هب  اما 
زا تشادن ، قح  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  زج  يا  هزیگنا  تفرگادخ ، تدابع  هار  رد  شدـنزرف  رذـن  هب  میمـصت  هک  یماگنه  نارمع ،

دوخ لماک  صالخا  زا  هدرپ  ایند ، هب  یگتـسبلد  نیرتمک  ساسحا  نودـب  دـش ، رادراب  هک  هاگ  نآ  راـظتنا ، اـه  لاـس  دوجو  اـب  ور  نیا 
ره زا  دازآ  هک  مدرک  رذـن  مراد  مکـش  رد  هچنآ  نم  اراگدرورپ ، اررحم » ینطب  یف  ام  کل  ترذـن  ینا  بر  : » درک ضرع  تشادرب و 

نیا شاداپ  زین  ادـخ  .تسادـخ و  وا ، مغ  مه و  اهنت  هک  داد  ناشن  کل »  » ریبعت اـب  و  ( 35 نارمع : لآ   ) .دشاب وت  تمدخ  دنب  رد  دـیق ،
: دومرف هک  اجنآ  داد ، رارق  نارمع  نادناخ  ندیزگرب  ءافطصا و  ار  صالخا 

« .نیملاعلا یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  »

63 ص :

 . ات 8  5 ناسنا : «، ...ماعطلا نومعطی  ...رذنلاب و  نوفوی  ...راربالا  نا  - » 1
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.داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  ادخ 

هتفهن نارمع  رـسمه  هناصلخم  رذن  رد  باختنا ، نیا  زار  هک  دومن  نییبت  هناصلخم ، رذـن  نآ  هب  ءافطـصا  نیا  نداد  طابترا  اب  سپـس  و 
نادرم اب  یطابترا  چیه  نودب  یهلا و  نذا  هب  مالـسلااهیلع  میرم  هک  هاگ  نآ  دش و  لقتنم  زین  رتخد  هب  ردام ، لماک  صالخا   (1) .تسا
یمدرم اب  ههجاوم  زا  مرش  دومن ، ساسحا  دوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یـسیع  كرابم  دوجو  وا ، رد  یهلا  حور  ندش  هدیمد  اب  اهنت  هناگیب 

هب ور  نانآ  اب  یتقو  هک  تفگ  وا  هب  یلاعت  قح  هکنیا  ات  .تفگارف  ار  وا  ياپارـس  دندرک ، یم  هانگ  هب  مهتم  ار  وا  دـنزرف ، ندـید  اب  هک 
هک ار  وا  هناصلخم  رذن  زین  ادخ   (2) .میوگ یمن  نخس  یناسنا  چیه  اب  زورما  ما و  هدرک  توکس  هزور  رذن  ادخ  يارب  وگب : يدش ، ور 

دروآ و رد  نخس  هب  دوب ، دازون  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نآ ، ربارب  رد  تفریذپ و  دومن ، تابثا  نمحرلل »  » هملک نتفگ  اب 
(3) .دیشخب شمارآ  ار  وا  بلق  هدراذگ و  هّحص  شردق  نارگ  ردام  یکاپ  هب  دوخ ، ياویش  نایب  اب  زین  وا 

تیانع زا  رکـشت  ناونع  هب  نامیا ، اب  ناسنا  تسا و  بجاو  رذن ، هب  يافو  رذن ، هار  زا  اعد  تباجا  زا  سپ  دش ، هراشا  هک  نانچمه  هتبلا 
رذـن هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  هک  هنوگ  نامه  .درک  دـهاوخ  لمع  رذـن  هب  اعطق  دـهعت ، زا  یچیپرـس  زا  سرت  اب  یهلا و 

يزور زا  ار  نانآ  سرت  زین ، دنوادخ  هدومن و  افو  دوخ 

64 ص :

ات 35.  33 نارمع : لآ  ...نارمع ،» تأرما  تلاق  ذا  ...یفطصا  هللا  نا  - » 1
.26 میرم : اسینإ ،» مویلا  ملکا  نلف  اموص  نمحرلل  ترذن  ینا  یلوقف  ادحا  رشبلا  نم  نیرتاماف  - » 2

ات 33.  30 میرم : - 3
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(1) .درمشرب رذن  هب  نانآ  دهعت  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  تسا ، ریگارف  شّرش  هک 

( هدـباع ینعم  هب  ) میرم ار  وا  ماـن  دـلوت ، ماـگنه  دراـمگب ، ادـخ  تداـبع  هب  ار  شدـنزرف  دوـب  هدرک  رذـن  هک  نارمع  رـسمه  نینچمه ،
هناور دجـسم  هـب  یهلا  تداـبع  ینید و  تـیبرت  يارب  ار  وا  زین  ماجنارــس  (2) و  .دـیامن تابثا  رذـن  هب  ار  دوخ  يدـنب  ياپ  ات  تشاذـگ 

(3) .درک

لصف هصالخ 

ار دوخ  تاداقتعا  يانب  گرزب ، ناوناب  هدوب و  رادروخرب  لقتسم  يرکف  تیوه  زا  نانز ، هک  دهد  یم  ناشن  ینآرق  ياهوگلا  یـسررب 
تسا و وجو  تسج  شـسرپ و  مزلتـسم  هناققحم ، يرکف  راتخاس  ندروآ  تسد  هب  .دـنا  هتخاـس  راوتـسا  رظن  تقد  قیقحت و  ياـنبم  رب 
لاؤس و زا  سپ  يدعب  ماگ  .تشاذگ  نایم  رد  زین  لوسر  ادـخ و  اب  یتح  ار  اهنآ  ناوت  یم  درادـن و  يزرم  يداقتعا ، ینید و  تالاؤس 

ماکحتسا يراوتسا و  زا  قح  هب  تاداقتعا  تسا  مزال  تسا و  هنالهاج  تجاجل  زا  زیهرپ  قح و  شریذپ  تقیقح ، هب  ندیسر  قیقحت و 
.دنیبن بیسآ  تالکشم  اهراشف و  رثا  رد  هدوب و  رادروخرب  یصاخ 

یطیارش ره  رد  دیامن ، یم  يوریپ  وا  ياهروتـسد  زا  دراد و  رظن  ادخ  تدابع  هب  اهنت  تسا ، رادروخرب  یهلا  ینیب  ناهج  زا  هک  یناسنا 
نامرف زا  تسا و  دـقتعم  ءایبنا  یحو  توبن و  هب  وا  .تسا  رانکرب  ادـخ  ریغ  هب  يداـمتعا  هنوگ  ره  زا  تسا و  یهلا  تمحر  هب  راودـیما 

ياهروتسد زا  وترپ  هک  اهنآ  ياه 

65 ص :

.7 ناسنا : اًریطَتْسُم ،» ُهُّرَش  َناک  اًمْوَی  َنُوفاخَی  ِرْذَّنلِاب َو  َنُوفُوی  - » 1
ص 409. ج 2 ، امنهار ، رسیفت  - 2

.37 نارمع : لآ  - 3
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.دنک یم  يوریپ  تسا ، یهلا 

راهظا ینعم  هب  تدابع ، .تسا  نآ  هار  زا  لامک  هب  ندیسر  ادخ و  تدابع  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فده  یمالـسا ، ینیب  ناهج  هاگدید  زا 
نآ هچنانچ  هدوب ، رادروخرب  موادـت  تیدـج و  صولخ ، زا  نیتسار ، ناگدـنب  تدابع  هدوب و  زاین  یب  يادـخ  هاگـشیپ  رد  زاـین  زجع و 

تقیقح نیا ، هتـسناد و  وا  ياعد  هب  ار  ناسنا  شزرا  دنوادخ  نینچمه ، .دنا  هتـشاد  مامتها  زین  یعمج  تادابع  رد  تکرـش  هب  ناگرزب 
، ادـخ هب  لماک  هجوت  زا : تسا  ترابع  ینآرق  هنومن  ناوناـب  لـمع  رد  اـعد  بادآ  .دـناسر  یم  تاـبثا  هب  ار  اـعد  تداـبع و  یگناـگی 

ندروآرب ناکدوک ، ياعد  ندومن  هارمه  لمع ، اب  اعد  ندرک  هارمه  اـعد ، رد  تیعماـج  دـنلب و  تمه  نآ ، زا  هبوت  اـطخ و  هب  فارتعا 
.رذن اب  اعد  ندومن  هارمه  زاین و  تسد 

66 ص :
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ییوگلا هویش  هب  دنزرف  رورپ  ناوناب و  یقالخا  تیبرت  موس : شخب 

هراشا

68 ص :
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هبنج زین  ناوناب  هب  يراتفر  ياهوگلا  هیارا  رد  تسا ، لیاق  یقالخا  لاعفا  تافـص و  يارب  میرک  نآرق  هک  یـصاخ  تیمها  هب  هجوت  اـب 
رد نانز  ییوگلا  تیبرت  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  یقالخا ، تیبرت  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  یتح  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  یقـالخا  ياـه 

.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  نآرق 

لحارم نامگ  یب  دنرادروخرب و  دوخ  نادنزرف  یحور  یمـسج و  شرورپ  تیبرت و  يارب  تیعقوم  نیرت  ساسح  زا  ناردام ، نینچمه 
هیارا اب  زین  میرک  نآرق  ور ، نیا  زا  .تسا  ناردام  یتیبرت  فیاظو  ماجنا  یگنوگچ  هیاپ  رب  يدایز  دح  ات  الاب  نینس  رد  تیصخش  دشر 

.تسا يردام  شقن  شریذپ  يارب  نانز  تیبرت  یپ  رد  نشور ، ياه  هنومن 

هانگ و تاعبت  راثآ و  هب  طوبرم  ثحابم  دراد ، صاـصتخا  یقـالخا  دـعب  رد  ناـنز  ییوگلا  تیبرت  هب  هک  شخب  نیا  تسخن  لـصف  رد 
طوبرم هک  مود  لصف  رد  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  نآرق  رد  نانز  یقالخا  يوگلا  ناونع  هب  ناوناب ، فافع  داـعبا  نینچمه 

.تخادرپ میهاوخ  نادنزرف  یناحور  ینامسج و  شرورپ  يارب  نانز ، ییوگلا  تیبرت  هرابرد  ثحب  هب  تسا ، دنزرف  تیبرت  هب 

69 ص :
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یقالخا تیبرت  لوا : لصف 

هراشا

هب ناوناب  يرکف  لقتـسم  تیوه  ینآرق ، ياهوگلا  زا  هدافتـسا  اب  دـش و  حرطم  یثحابم  نانز  يرکف  راتخاس  هرابرد  نیـشیپ ، شخب  رد 
یگدنز هویش  دننک و  یم  باختنا  ار  دوخ  ینیب  ناهج  یسررب ، قیقحتاب و  دنمدرخ  ناوناب  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  دیسر و  تابثا 

شزرا لامک و  هک  دـش  ناونع  هراشا و  ناسنا  شنیرفآ  فدـه  ناونع  هب  تدابع  هب  نینچمه  .دـنیامن  یم  میظنت  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ 
.تسا لاعتم  رداق  ربارب  رد  وا  تیدوبع  راهظا  یگدنب و  نازیم  هب  ناسنا  ره 

هدومن یفرعم  دراد ، ار  یهللا  هفیلخ  ناونع  بسک  یگتـسیاش  هک  يدوجوم  دوخ و  قولخم  نیرت  لـماک  ار  ناـسنا  ناحبـس ، دـنوادخ 
اراد تلالـض و  تیادـه و  ياه  هار  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  رد  ناگتـشرف ، یتح  یهلا و  تاقولخم  رگید  هب  تبـسن  ناسنا  زایتما  .تسا 

تیدوبع هب  رس  یناطیش ، ياه  هسوسو  دوجو  اب  هداد و  صیخشت  تسردان  زا  ار  تسرد  هار  دناوت  یم  باختنا ، تردق  رایتخا و  ندوب 
.ددرگ لیان  يراگتسر  حالف و  هب  هار  نیا  زا  هدرپس و  هللا 

نیمه زین  ناسنا  رد  هسوسو  داجیا  رد  ناطیش  يدازآ  ّرس  تقیقح ، رد 
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ار اهنآ  یناطیش ، ياه  هسوسو  زین  رگید  يوس  زا  دنبای و  شیارگ  تیونعم  هب  شیوخ  یهلا  ترطف  اب  وس  کی  زا  رـشب  دارفا  هک  تسا 
درف دوش و  یم  مهارف  هار  ود  زا  یکی  باختنا  ناکما  هک  تسا  طیارـش  نیا  رد  اهنت  .دزاس  لـیامتم  یهلا  ریغ  یناـسفن و  تـالیامت  هب 

ار یهارمگ  ریـسم  دوخ ، رایتخا  ءوس  اـب  اـی  ددرگ و  لـیان  تداعـس  هب  باـختنا و  ار  تیادـه  هار  شیوخ  راـیتخا  نسح  اـب  دـناوت  یم 
.ددرگ یتخبدب  راچد  دنیزگرب و 

داجیا اب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  تبثم  یقالخا  تافص  لاعفا و  هک  یسک  .دوش  یم  نشور  یقالخا  میهافم  شقن  هک  تساجنیارد 
هک یـسک  لباقم ، رد  هدـش و  لیان  يراگتـسر  حالف و  هب  ددرگ ، تبثم  یقالخا  لاعفا  ماجنا  هب  دـنب  ياـپ  دوخ ، سفن  رد  تافـص  نآ 

یتخبدب تکاله و  زج  يا  هجیتن  دراداو ؛ یقالخادـب  لامعا  ماجنا  هب  ار  دوخ  دراکب و  دوخ  دوجو  رد  ار  یقالخا  یفنم  تافـص  لاهن 
.دروآ یمن  تسد  هب 

تبثم یقالخا  لاعفا  ماجنا  هب  ار  وا  دـنک ، یم  هاگآ  یقالخا  لیاذر  لیاضف و  هب  تبـسن  ار  رـشب  دوخ ، یقـالخا  تیبرت  رد  میرک  نآرق 
اب دـناوتب  ناـسنا  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  یطیارـش  هلیـسو  نیا  هب  دراد و  یم  رذـح  رب  یفنم  یقـالخا  لاـمعا  باـکترا  زا  بیغرت و 

.ددرگ لیان  میظع  زوف  هب  دیامن و  باختنا  ار  تداعس  هار  دوخ  رایتخا 

تافـص لاعفا و  هانگ و  ءوس  تارثا  هب  هجوت  اب  هدرک و  هراشا  ناسنا  نورد  رد  توافتم  ياه  شیارگ  دوجو  هب  ادـتبا  رد  میرک ، نآرق 
رد ناوناب  ییوگلا  تیبرت  تمـسق  نیرتشیب  .دـناوخ  یم  ارف  یناسفن  ياهاوه  لایمااب و  هبناج  همه  يا  هزرابم  هب  ار  يو  یقالخا ، یفنم 

رد طباوض  تیاعر  روحم  رب  یقالخا ، دعب 
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هب یقالخا  تیبرت  رد  هتبلا  .تسا  هدـیدرگ  زکرمتم  نادرم  اب  نانآ  یقالخا  ياه  ترـشاعم  طباور و  میظنت  شـشوپ و  یـسنج ، طباور 
نیا ثحابم  هدمع  هدش و  حرطم  هدنکارپ  تروص  هب  دراوم  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  هدش ، هراشا  زین  یقالخا  تافص  رگید  ياه  یگژیو 
حرط هب  اهنت  لصف ، نیا  تمـسق  نیتسخن  رد  تسا ، هتخادرپ  ناوناب  فافع  هب  طوبرم  لیاسم  یـسررب  هب  نآرق  ییوگلا  تیبرت  زا  دـعب 

.تخادرپ میهاوخ  ناوناب  فافع  داعبا  یسررب  هانگ و  تاعبت  راثآ و  ثحابم 

نآ تاعبت  راثآ و  هانگ و  لوا : راتفگ 

هراشا

تردق یناطیـش و  ياه  هسوسو  دوجو  اب  هک  دنک  یم  تکرح  لماکت  هب  ور  هاگ  نآ  ناسنا  دش ، هراشا  ثحب  يادـتبا  رد  هک  نانچمه 
ناـسنا یلماـکت  تـکرح  يارب  يرورـض  يرما  یناطیـش  ياـه  هسوـسو  دوـجو  نیارباـنب ، .دـنیزگرب  ار  تیادـه  ترطف و  هار  راـیتخا ،

.دوش یم  بوسحم 

رود قـح  يوریپ  زا  هداد و  بیرف  تسرد  باـختنا  رد  ار  يو  هک  تـسا  نآ  یپ  رد  ناـسنا ، ياـهوزرآ  لاـیما و  زا  هدافتـسااب  ناـطیش 
تخرد نآ  زا  ات  درک  هسوسو  ار  اوح  مدآ و  ندش ، هتـشرف  ای  یگنادواج  دولخ و  هب  ناسنا  يوزرآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  نانچمه  .دیامن 

: دندرگ رود  یهلا  برق  زا  دنروخب و  هدش  یهن 

ْوَأ ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  ِهَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع  امُکُّبَر  امُکیهَن  ام  َلاق  امِِهتاْوَس َو  ْنِم  امُْهنَع  َيِروُو  ام  امَُهل  َيِدـُْبِیل  ُناـْطیَّشلا  اَـمَُهل  َسَوْسَوَف 
(20 فارعا :  ) .َنیِدلاْخلا َنِم  انوُکَت 

ناتراگدرورپ تفگ  دـنک و  راکـشآ  ناشرظن  رد  دوب ، هدیـشوپ  اهنآزا  هک  ار  ناشهاگن  رـش  ات  درک  هسوسو  ار  نانآ  ناطیـش  هاگ  نآ 
.دیدرگ ناگنادواج  زا  ای  دیوش  هتشرف  نآ ) هویم  زا  ندروخ  اب   ) هک يور  نآ  زا  رگم  درکن ، یهن  تخرد  نیا  زا  ار  امش 
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راذگورف یششوک  چیه  زا  هار  نیا  رد  تسا و  یهلا  تالیامت  ربارب  رد  یناسفن  ياه  شهاوخ  نداد  هولج  هدیدنسپ  ناطیش ، راک  سپ 
.دهد حیجرت  ینامحر  ياه  هبذاج  رب  ار  یناطیش  ياه  شیارگ  ینورد ، هزرابم  نیا  رد  ناسنا  ات  دنک  یمن 

ياهاوه اب  ییورایور  هداـمآ  ار  دوخ  یهلا ، ترـصن  زا  يراـیاب  هزراـبم و  طیارـش  زا  تسرد  كرد  اـب  دـیاب  ناـسنا  هک  تساـجنیا  رد 
.دیامن یناطیش  ياه  هسوسو  یناسفن و 

بارحم هب  تدابع  يارب  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  نامز  زا  یعطقم  رد  هک  دوب  طیارـش  نیمه  صیخـشت  اب  مالـسلااهیلع  هقیدـص  میرم 
اب گـنج  لـحم  هک  اریز  دـنا ؛ هداـهن  ماـن  نیا  هب  ار  دجـسم  بارحم  یـضعب  لوق  هب  تادرفم ، رد  بغار »  » هتفگ هب  اـنب  .تفر  دجـسم 

(1) .تسا سفن  ياوه  ناطیش و 

ْنِإ َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  ّینِإ   » هوکش اب  هلمج  نتفگ  اب  وا ، رب  لیئربج  ندش  رهاظ  ماگنه  رد  هک  داد  همادا  هزرابم  نیا  هب  اجنآ  ات  میرم 
(18 میرم : « ) ایِقَت َْتنُک 

.مرب هانپ  نامحر  يادخ  هب  یشاب  راگزیهرپ  رگا  وت  زا  نم  تفگ : میرم 

حیـسم نوچ  يراوگرزب  دـنزرف  يردام  راختفا  هدـش و  لیان  یهلا  يافطـصا  ماقم  هب  تخاس و  دـیمااندوخ  زا  هشیمه  يارب  ار  ناـطیش 
.دروایب هّللا  حور  نوچ  يدنزرف  رسمه ، نودب  هک  دیدرگن  يرگید  نز  چیه  بیصن  هک  يراختفا  تشگ ؛ وا  بیصن  مالسلا  هیلع 

(42 نارمع : لآ   ) .َنیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِکیفَطْصاَو  ِكَرَّهَط  ِكافَطْصا َو  َهّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُهَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 
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.داد يرترب  ناهج  نانز  رب  تخاس و  هزیکاپ  دیزگربار و  وت  ادخ  میرم ! يا  : دنتفگ ناگتشرف  و 

راچد رگید ، ریبعت  هب  داد و  يرترب  هللا  یلا  كولـس  رب  ار  یناسفن  تالیامت  دروخ و  تسکـش  ینورد  هزراـبم  نیا  رد  یـسک  رگا  یلو 
.دوش یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دش  دهاوخ  شریگنماد  یئوس  راثآ  دش ، هانگ 

سفن هب  ملظ  شزغل ؛ اطخ و 

هب ملظ  نیرت  مهم  دراد ، یم  زاب  لامک  هار  رد  تکرح  زا  ار  ناسنا  هک  ور  نآ  زا  یناسفن  تالیامت  زا  يوریپ  دـش ، هراشا  هک  نانچمه 
دوخ هب  متس  زراب  قادصم  ار  دوخ  نایصع  اطخ و  هدش ، یهن  تخرد  زا  هدافتسا  شزغل و  زا  سپ  اوح  مدآ و  .دیآ  یم  رامش  هب  سفن 

اب دـنوادخ  هک  دـندش  نآ  راتـساوخ  ور  نیا  زا  دندرمـش و  یهلا  تیانع  زا  يرود  قحتـسم  ار  دوخ  لمع ، نیا  باکترا  اـب  دنتـسناد و 
نآ زا  یهلا  تیصعم  هانگ و  هک  نانچمه  .درذگرد  نانآ  ياطخ  زا  دزاس و  ناشیا  بیـصن  ار  دوخ  تیانع  رگید  راب  شیوخ ، تمحر 

تسردان مادقا  نیا  زا  درف  رگا  هک  دوب  دهاوخ  زین  راک  اطخ  درف  يراک  نایز  مزلتسم  دور ، یم  رامش  هب  نتشیوخ  هیلع  یمادقا  هک  ور 
.دش دهاوخ  نایز  نارسخ و  راچد  دیدرت  یب  دنکن ، ششخب  تمحر و  بلط  ادخ  زا 

(23 فارعا :  ) .َنیرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  اَنل َو  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  انَسُْفنَأ َو  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق 

.دوب میهاوخ  ناگدید  نایز  زا  يرواین  تمحر  ام  رب  يزرماین و  ار  ام  رگا  میدرک و  متسدوخ  هب  ام ! راگدرورپ  يا  دنتفگ :

ییاوسر هنیمز  یهلا ؛ ینامرفان 

، هچ .دنک  یم  مهارف  ار  ناسنا  ییاوسر  هنیمز  دشاب ، مک  هچرگا  یهلا ، ینامرفان 
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: دیدرگ راکشآ  نانآ  يارب  ناشهاگمرش  دندیشچ ، هدش  یهن  تخرد  زا  مالسلاامهیلع  اوح  مدآ و  هکنآ  زا  سپ 

(22 فارعا : «. ) امُُهتآْوَس امَُهل  ْتََدب  َهَرَجَّشلا  اَقاذ  اّمَلَف  »

.دش راکشآ  ناشیاه  هاگمرش  دندروخ ، تخرد  نآ  زا  نوچ 

زا اهنآ  شـشوپ  رویز و  دندروخ ، عونمم  تخرد  نآ  زا  اوح  مدآ و  نوچ  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
(1)« .دندنام هنهرب  هدش و  ادج  ناشندب 

، تسا مهم  هچنآ  تسین ، حرطم  داـیز  مک و  هاـنگ ، ماـجنا  رد  هک  تسا  نآ  دوـش ، یم  هدافتـسا  همیرک  هیآ  نیا  زا  هـک  يرگید  هـتکن 
.دش ادج  اهنآ  ششوپ  نآ ، زا  ندش  ریس  هن  هدش و  یهن  تخرد  زا  ندیشچ  اب  اریز  تسا ؛ هانگ  رب  یخاتسگ 

ادخ زا  يرود  بجوم  هانگ ؛

دروم هدش ، یهن  تخرد  زا  ندیـشچ  زا  سپ  اریز  دیماجنا ؛ یهلا  برق  ماقم  زا  نانآ  ندـش  رود  هب  یهلا ، نامرف  زا  اوح  مدآ و  فلخت 
: دنک یم  دای  اوح  مدآ و  خیبوت  زا  ریبعت ، نیا  اب  میرک  نآرق  .دنتفرگ  رارق  دنوادخ  خیبوت  شنزرس و 

.ِهَرَجَّشلا اَمُْکِلت  ْنَع  امُکَْهنَأ  َْمل  امُهُّبَر َأ  امُهادان 

؟ مدوب هدرکن  یهن  تخرد  نیا  زا  ار  امش  رگم  هک  داد  رد  ادن  نانآ  هب  ناشراگدرورپ  و 

هژاو .داد  ادن  ار  نانآ  شرسمه ، مدآ و  فلخت  زا  سپ  دنوادخ  هک  دیوگ  یم  ادخ  زا  يرود  رب  هانگ  ریثأت  نییبت  ماقم  رد  میرک  نآرق 
رد رتشیب  ادن ،
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درف يونعم  دُعب  رد  هانگ  شقن  زا  ناشن  نیا  .دشاب و  هتـشاد  هدـنهد  ادـن  اب  يدایز  اتبـسن  هلـصاف  بطاخم  هک  دور  یم  راک  هب  يدراوم 
(1) .دراد یهلا  سدق  تحاس  زا  راکهانگ 

: دندومرف یهلا  نامرف  زا  فلخت  زا  سپ  اوح  مدآ و  يونعم  يرود  هب  هراشا  اب  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رارق نم  میرح  رد  میاه  نامسآ  رد  هن  تشهب و  رد  هن  راکهانگ  اریز  دیور ، نییاپ  نم  ياه  نامـسآ  زا  دومرف : اوح  مدآ و  هب  دنوادخ 
(2) ...دریگ یمن 

، دربن نیا  رد  ناسنا  تسکـش  يارب  ناطیـش  تسا و  راوشد  تخـس و  ینادیم  یناسفن ، ياهاوه  ناطیـش و  اب  هزرابم  نادیم  هک  اجنآ  زا 
هتساوخ میلست  یطیارش  رد  ناسنا  تسا  نکمم  دروآ و  بات  وا  ياه  موجه  همه  ربارب  رد  ناوت  یم  لکـشم   (3)، تسا هدرک  دای  مسق 
تارثا ندومن  فرطرب  یپ  رد  یهلا ، هاگرد  هب  هبوت  اب  هدرب و  یپ  دوخ  ياطخ  هب  گنرد  یب  ناسنا  هک  تسا  نآ  مهم  .ددرگ  وا  ياـه 
گنرد یب  ناـنآ  .دوب  دـهاوخ  ناگدـننک  هبوت  يارب  یبوخ  يوگلا  فلخت ، باـکترا  زا  سپ  اوح  مدآ و  هبوت  .دـیآرب  هاـنگ  نآ  ءوس 

نانآ دنوادخ  فارعا ، هکرابم  هروس  هیآ 22  رد  اریز  دنتفرگ ، هلـصاف  نآ  اب  هدش و  رود  نآ  زا  هدش  یهن  تخرد  زا  ندیـشچ  زا  سپ 
: دومن خیبوت  هنوگ  نیا  ار 

ِهَرَجَّشلا اَمُْکِلت  ْنَع  امُکَْهنَأ  َْمل  َأ 

؟ مدوب هدرکن  یهن  تخرد  نآ  زا  ار  امش  رگم 

76 ص :

ص 492. ج 5 ، امنهار ، ریسفت  - 1
ص 15. ج 2 ، نیلقثلا ، رون  رسیفت  - 2

16 و 17. فارعا : ...َمیقَتْسُْملا  َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقَأل   َ ینَْتیَوْغَأ اِمبَف  َلاق  - 3
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نآ زا  گنرد  یب  فلخت ، زا  سپ  شرـسمه  مدآ و  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  تسا  رود  هب  هراـشا  يارب  هک  کـلت »  » هملک لامعتـسا 
فارتعا هب  نابز  زین  دـعب  هیآ  رد  هک  نانچمه  دـندناسر ؛ تابثا  هب  لمع  رد  ار  دوخ  شزغل  اطخ و  زا  ینامیـشپ  دـندش و  رود  تخرد 

(1) .دندومن شزرمآ  بلط  قح ، تمحر  نارک  یب  يایرد  زا  دندوشگ و 

راشرـس تـمحر  فـطل و  زا  يرادروـخرب  هـب  ار  هدـنب  دـنک و  یم  فرطرب  ار  نآ  دنـسپان  تاـعبت  راـثآ و  زا  يرایـسب  هاـنگ ، زا  هبوـت 
ناربج لباق  زین  هبوت  اب  هک  دراذـگ  اج  رب  یعـضو  راثآ  یخرب  هانگ ، تسا  نکمم  لاـح  نیع  رد  یلو  دزاـس ، یم  راودـیما  راـگدرورپ 

ار ناشناماد  لمع  نآ  یعضو  رثا  لاح  ره  هب  یلو   (2)، تفریذپ ار  وا  رـسمه  مدآ و  هناصلاخ  هبوت  نامحر ، دنوادخ  هک  نانچ  دشابن ،
: دش هداد  اهنآ  هب  تشهب  زا  ندش  جراخ  روتسد  تفرگ و 

(38 هرقب :  ) .اًعیمَج اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق 

.دیور نییاپ  تشهب )  ) نآ زا  همه  میتفگ 

فافع مود : راتفگ 

هراشا

هدمع ناونع  راهچ  دهد ، یم  لیکشت  ار  نآرق  ییوگلا  هویـش  هب  یقالخا  تیبرت  زا  شخب  نیرت  مهم  هک  فافع  هب  طوبرم  ثحابم  رد 
: زا دنترابع  هک  دنک  یم  رظن  بلج  یلصا  و 

؛ یسنج طباور  يرارقرب  رد  فافع  ( 1

؛ مرحمان اب  ترشاعم  رد  فافع  ( 2

77 ص :

.23 نامه : َنیرِساْخلا ،» َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  اَنل َو  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  انَسُْفنَأ َو  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  - » 1
وا زا  دـنوادخ  تفرگارف و  شراگدرورپ  زا  یتاملک  مدآ  هاگ  نآ  ُمیحَّرلا » ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاـِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  - » 2

(37 هرقب :  ) .تسا نابرهم  ریذپ  هبوت  وا  هچ  ، تشذگرد

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 92 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_77_2
http://www.ghaemiyeh.com


؛ ششوپ رد  فافع  ( 3

.اوران تاماهتا  زا  زیهرپ  ( 4

.میزادرپ یم  الاب  ياه  ناونع  زا  کی  ره  یسررب  هب  اجنیا  رد 

نآ راثآ  یسنج و  طباور  نتخاس  رارقرب  رد  فافع 

طباور و هنوگ  نیا  ندومن  رارقرب  ناوناب ، نیا  هک  تسا  نآ  دـیآ ، یم  تسد  هب  نآرق  رد  هنومن  نانز  يزیرغ  طـباور  یـسررب  زا  هچنآ 
یم رامش  هب  دنسپان  هدیهوکن و  يرما  ار  نآ  هدودحم ، نیا  زا  جراخ  رد  هتسناد و  اور  هداوناخ  هدودحم  رد  ار  یـسنج  ياهزاین  نیمأت 

نشور دنور ، یم  رامش  هب  ینماد  كاپ  فافع و  يوگلا  هکمالسلااهیلع  میرم  ترضح  نوچ  يدارفا  دروم  رد  بلطم  نیا  .دنا  هدروآ 
ترـضح فاـفع  دروم  رد  میرک  نآرق  ریبعت  ود  هسیاـقم  هب  راوگرزب ، نآ  تفع  اـیح و  نازیم  رتشیب  هچره  تخانـش  يارب  یلو  تسا ،

یم ناـیب  نینچ  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  نومزآ  عوضوم  نآرق  .میزادرپ  یم  مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  فـسوی 
: دراد

(24 فسوی :  ) .هِّبَر َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  ِِهب َو  ْتَّمَه 

.درک یم  نز  نآ  گنهآ  زین  وا  دوب ، هدیدن  ار  شراگدرورپ  نشور  ناهرب  رگا  درک و  وا  گنهآ  نز  نآ 

تیلعف هب  يو  بیقعت  دـح  رد  شتمه  تشامگ و  تمه  مالـسلا  هیلع  فسوی  زا  ییوج  ماـک  هب  رـصم  مکاـح  رـسمه  نومزآ ، نیا  رد 
، هفیرش هیآ  هک  لیلد  نیا  هب  دوبن ، نایم  رد  مه  لایخ  تمه و  دصق و  هکلب  دوبن ، راک  تامدقم  رد  اهنت  هن  قیدص  فسوی  یلو  دیسر ؛

ار بر  ناهرب  نوچ  هبر » ناهرب  يأر  نا  الول  اهب  مهو  : » دومرف دشن و  لصاح  هک  درک  يزیچ  قیلعت  ار  ترضح  دصق  تمه و 

78 ص :
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ار یهلا  لیلد  میرم ، رگا  هک  تسین  نیا  زا  نخـس  دیآ ، یم  نایم  هب  نخـس  مالـسلااهیلع  میرم  فافع  زا  یتقو  یلو  ...درکن  دصق  دید 
(18 میرم : « ) ایِقَت َْتنُک  ْنِإ  َْکنِم  ِنمْحَّرلِاب  ُذوُعَأ  ّینِإ  َْتلاق   » هک تسا  نآ  زا  نخس  هکلب  دوب ، لیام  درک ، یمن  هدهاشم 

.یتسه راگزیهرپ  رگا  مرب ، یم  هانپ  نامحر  يادخ  هب  وت  زا  نم  تفگ  میرم ) )

یهن هدش ، راکشآ  رشب  تروص  هب  هک  مه  ار  هتشرف  نآ  هکلب  درادن ، هانگ  ماجنا  هب  لیم  اهنت  هن  هک  دهد  یم  ناشن  نخـس  نیا  اب  میرم 
يداـشرا و ریبـعت  دوخ  هبون  هب  تاریبـعت  زا  هنوگ  نیا  نزن .» راـک  نیا  هب  تسد  ییاوـقت ، اـب  وـت  رگا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  رکنم  زا 
، تسه زین  رکنم  زا  یهن  رب  لمتشم  هک  ور  نآ  زا  ریبعت  نیا  .دنبب و  ار  تتسد  مه  وت  تسا  هتـسب  متـسد  هک  نم  ینعی  تسا ، ییامنهار 

(1) .تفر راک  هب  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  دروم  رد  هک  تسا  يریبعت  زا  رت  فیطل 

نآ یتشز  یتح  هکلب  تسابیزان ، ینماد  كاپ  فافع و  هوسا  يارب  اهنت  هن  هداوناخ ، بوچراچ  زا  جراـخ  رد  يزیرغ  يرادرب  هرهب  اـما 
فرحنم دصق  هک  نآ  اب  رصم  مکاح  رسمه  .تسین  هدیشوپ  تسا ، هدرک  دای  يدب  هب  ار  اهنآ  مان  هنیمز  نیا  رد  نآرق  هک  یناسک  يارب 

، هک نیا  لوا  اریز  دوب ؛ هدرک  ساسحا  ار  لمع  نیا  يدـیلپ  یتشز و  شناج  قمع  رد  دوب ، هدرک  وا  اب  هطبار  داـجیا  فسوی و  نتخاـس 
رد هک  یتب  زا  مرش  رطاخ  هب  هک ، نیا  مود   (2)، تسب ار  دوخ  تولخ  قاتا  هب  يدورو  ياهرد  دوشن ، هجوتم  یسک  تساوخ  یم  نوچ 

نآ

79 ص :

ص125. ، 1374 ءاجر ، یگنهرف  رشن  زکرم  نارهت : .لامج  لالج و  هنییآ  رد  نز  یلمآ ، يداوج  هّللادبع  - 1
.23 فسوی : ََکل ،» َْتیَه  َْتلاق  َباْوبَْألا َو  ِتَقَّلَغ  َو  - » 2
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، فسوی لابند  هب  هک  یماگنه  هک ، نیا  موس  (1) و  دنیبب لاح  نآ  رد  ار  وا  دناوتن  ات  دیـشک  نآ  يور  رب  يرداچ  تشاد ، هناخ  تولخ 
نتخاس مهتم  شرـسمه و  نهذ  فارحنا  يارب  .دومن  هدـهاشم  رد  ربارب  رد  ار  شرـسمه  دـش و  هناور  درک  یم  رارف  وا  لاـگنچ  زا  هک 

: تفگ فسوی 

(25 فسوی :  ) ٌمیلَأ ٌباذَع  ْوَأ  َنَجُْسی  ْنَأ  ّالِإ  اًءوُس  َِکلْهَِأب  َدارَأ  ْنَم  ُءازَج  ام 

؟ دیآ راتفرگ  روآ  درد  یباذع  هب  ای  دتفا  نادنز  هب  هک  نیا  زج  تسیچ ؛ دشاب ، هتشاد  يدب  دصق  وت  نز  هب  هک  یسک  شاداپ 

مهتم هنادرم  ناوجان  دوب ، وا  قشع  راچد  اه  تدـم  هک  ار  یـسک  غورد ، هب  وا  دوبن ، هدـیهوکن  اخیلز  دزن  رد  یطابترا  نینچ  سفن  رگا 
وا دشاب ، عورشمریغ  ياه  هار  زا  يزیرغ  ياهزاین  ياضرا  لابند  هب  هراما  سفن  زا  يربنامرف  رثا  رد  یسک  رگا  یتح  سپ  .تخاس  یمن 
اب نانآ  هدوب و  یهلا  ءایبنا  فیاظو  زا  اهزاین  نیا  ياضرا  ندومن  دنم  هطباض  .دنک  یم  سمل  ار  نآ  یتشز  شیوخ ، نطاب  نورد و  رد 

يارجام رد  هک  نانچمه  .دنا  هدرک  توعد  یگداوناخ  ماظن  رد  یـسنج  ياه  ییوج  ماک  نتخاس  دودـحم  هب  ار  مدرم  رادرک  راتفگ و 
(2)( باتشب « ) کل تیه   » زا نخس  نز  نآ  یتقو  مالسلا ، هیلع  فسوی  ترضح  اب  رصم  مکاح  رسمه  هدوارم 

80 ص :

تساـخرب و اـخیلز  تعاـس  نآ  .دوب  هداـهن  یتـب  هناـخ  تولخ  نآ  رد  هک  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  نب  یلع  زا  دـنا  هدرک  تیاور  - 1
.درگن یم  ام  هب  هک  مراد  مرش  تب  نآ  زا  تفگ : يدرک ؟ وت  هک  تسیچ  نیا  تفگ : فسوی  .دشوپب  ات  دیشک  تب  نآ  رـس  رب  يرداچ 

زا وت  ایآ  رضی » عفنی و  رصبی و  عمسی و  اهملع  ءایـشالا و  قلخ  نمم  ییحتـسا  رـصبیال و ال  عمـسیال و  نمم  نیحتـست  : » تفگ فسوی 
یسک تخومآ ، نارگید  هب  ار  اهنآ  ملع  درک و  داجیا  ار  ایشا  هک  یـسک  زا  نم  یلو  ینک ، یم  ایح  دنیب  یمن  دونـش و  یمن  هک  یـسک 

ص 58. ج5 ، رارسالا ، فشکریسفت  ( ؟ منکن ایح  دناسر ، یم  ررض  دهد و  یم  دوس  دنیب و  یم  دونش و  یم  هک 
هیآ 23. فسوی ، هروس  - 2
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: دومرف درب و  هانپ  ادخ  هب  هانگ  نیا  باکترا  زا  راوگرزب  نآ  دروآ ، نایم  هب 

(23 فسوی :  ) .َنوُِملاّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  َياْوثَم  َنَسْحَأ  ّیبَر  ُهَّنِإ 

.دنوش یمن  راگتسر  ناراکمتس  هداد و  وکین  یلزنم  ارم  تسا و  نم  هدننارورپ  وا 

متـس صخـشم  قیداصم  زا  نز  نآ  هتـساوخ  دیدرت ، یب  نیاربانب ، تسا ، هدناوخ  متـس  ار  نز  نآ  داهنـشیپ  لوبق  مالـسلا ، هیلع  فسوی 
ساسارب هداوناخ ، طـیحم  هب  نآ  نتخاـس  دودـحم  یـسنج و  هزیرغ  ياـضرا  رد  فاـفع  تیاـعر  هک  دـش  نشور  کـنیا  .دوب  دـهاوخ 

.تسا نآرق  رد  یهلا  هدیزگرب  نانز  هریس  قبط  رب  مالسلا و  مهیلع  ءایبنا  توعد 

رگم تسیچ و  هداوناخ  ماظن  هب  طباور  هنوگ  نیا  نتخاس  رـصحنم  هطباض و  هب  مازتلا  لیلد  هک  دش  دهاوخ  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا 
هب یهاگن  تسا  مزال  شـسرپ ، نیا  خـساپ  نتفای  يارب  دروآ ؟ یم  دوجو  هب  عماوج  يارب  ار  یلکـشم  هچ  طـباور ، يرارقرب  رد  يدازآ 

.میزادنیب یگداوناخ  دنویپ  جاودزا و  یعامتجا  يدرف و  داعبا 

یبای ماک  طباور ، يدازآ  تروص  رد  ناـمگ  یب  مینادـب ، یـسنج  هزیرغ  ياـهزاین  نیمأـت  زا  تراـبع  اـهنت ، ار  جاودزا  يدرف  دـعب  رگا 
ماک تذل و  بسک  اهنت  جاودزا  فده  هک  تسا  نآ  مهم  یلو  دومن ؛ دهاوخ  يرتدایز  ترسمو  یـشوخ  ساسحا  هدوب و  رتشیب  ناسنا 

داحتا اهنآ و  نیب  تفلا  سنا و  هنامیمـص و  فطاوع  داجیا  نادرم ، ناـنز و  دـنویپ  مهم  فادـها  زا  یکی  هکلب  تسین ، یـسنج  ییوج 
: تسا هدومن  یفرعم  یهلا  ياه  هناشن  تایآ و  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  تسا  رهوش  نز و  حور 

81 ص :
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(21 مور :  ) .ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  اًجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

یتسود و امـش  نایم  دـیبای و  شمارآ  ناشیا  هب  ات  دـیرفآ ، ینارـسمه  ناتدوخ  سنج  زا  ناـتیارب  هک  تسوا  تردـق  ياـه  هناـشن  زا  و 
.داهن ینابرهم 

تلاصا هدوب و  یناوهـش  ياه  هبنج  رب  مدـقم  تمحر  تدوم و  هلئـسم  نادرم ، نانز و  قیالع  طباور و  داجیا  رد  تفگ  ناوت  یم  یتح 
هداد وا  هب  اوح ، هب  مدآ  ترـضح  یناسنا  سنا  زا  دعب  یـسنج  توهـش  هلئـسم  اریز  تسا ؛ یهلا  تبحم  نامه  نز ، هب  درم  شیارگ  رد 

هزیرغ هک  يریپ  ياـهزور  نیرخآ  اـت  هاـگ  هک  يا  هنامیمـص  فطاوع  رهوـش و  نز و  حور  داـحتا  هک  مینک  روـصت  رگا  سپ   (1) .دش
عورـشم و رـسمه  تبحاصم  زا  ناسنا  هک  یتذـل  دراد و  يرتالاب  رتشیب و  شزرا  یگدـنز  يارب  تسا ، یقاـب  درادـن ، یتیلاـعف  یـسنج 
هک درک  میهاوخن  يدـیدرت  نیرت  کچوک  دراد ؛ توافت  درب  یم  نادرم  نانز و  اب  دازآ  تبحاصم  زا  هک  یتذـل  اب  درب ، یم  شرادافو 

نوناک طیحم و  هدرک و  ینوناق  رسمه  هب  دودحم  ار  یسنج  فطاوع  تسا  مزال  رتشیب ، شمارآ  ترـسم و  زا  ندش  دنم  هرهب  رطاخ  هب 
راک و هب  ار  گرزب  عامتجا  و  رما ، نیا  هب  ار  یگداوناخ 

82 ص :

دیدپ روهظون  روط  هب  ار  اوح  مدآ ، شنیرفآ  زا  دعب  دنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  - 1
؟ دش نم  سنا  هیام  وا  هاگن  برق و  هک  تسیک  نیا  دیـسرپ : شراگدرورپ  زا  يو  تقلخ  زا  یهاگآ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ...دروآ 
: تفگ مدآ  دشابوت ؟ عبات  دیوگب و  نخس  وت  اب  هدش و  وت  سنا  هیام  هدوب و  وت  اب  هک  يراد  تسود  ایآ  .تساوح  نیا  دومرف : دنوادخ 

تیحالـص نوچ  هاوخب ، ار  وا  اب  جاودزا  نم  زا  دومرف : دـنوادخ  هاگ  نآ  تسا ، مزال  نم  رب  وت  ساپـس  ما  هدـنز  اـت  اراـگدرورپ  يرآ !
جاودزا داهنشیپ  نم  درک : ضرع  مدآ  سپس  ...دومن  اطعا  وا  هب  ار  یسنج  توهش  دنوادخ  دراد و  توهش  نیمأت  يارب  ار  وت  يرـسمه 

نز ...يزومایب  وا  هب  ارم  نید  ملاعم  هک  تسا  نآ  رد  نم  ياضر  دومرف : دـنوادخ  تسیچ ؟ رد  امـش  ياضر  .مهد  یم  هیارا  ار  يو  اـب 
ص 35. لالج ، لامج و  هنیئآ  رد 
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(1) .میهد صاصتخا  تیلاعف 

هکلب تسین ؛ رگیدـکی  اب  تبحاصم  زا  درم  نز و  ندرب  تذـل  يارب  اهنت  جاودزا  .تسا  جاودزا  یعاـمتجا  ياـه  هبنج  رت ، مهم  بلطم 
یگداوناخ طیحم  رد  یناسنا  یعامتجا و  فطاوع  .تسا  هدـنیآ  لسن  ییاریذـپ  نوناک  داجیا  یگداوناخ ، نوناـک  لیکـشت  جاودزا و 

فطاوع میهاوخ  یم  هک  یتقو  .دوش  یم  میالم  مرن و  ردام ، ردپ و  یعیبط  يرطف و  طیحم  ترارح  اب  كدوک  حور  .دـننک  یم  دـشر 
ردارب همه  رـشب  دارفا  مییوـگ  یم  اـی  دـنرگیدکی ، ردارب  تلم  کـی  دارفا  مییوـگ  یم  مینک ، کـیرحت  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  رفن  ود 

امنا : » دـنک یم  هیبـشت  يردارب  فطاوع  هبار  ناـنمؤم  یناـمیا  كاـپ  فـطاوع  میرک  نآرق  .دنتـسه  هداوناـخ  کـی  وـضع  رگیدـکی و 
کی رد  ردارب  ود  هک  تسا  نیا  مـهم  دوـش ، یمن  ادـیپ  ینوـخ  مـه  يدـنواشیوخ و  زا  اـهنت  يردارب  فـطاوع  »(2) و  هوخا نونموملا 

ایآ دورب ، نیب  زا  تسا ، یگداوناخ  رهمرپ  افـصاب و  نوناک  زا  یـشان  هک  يردارب  فطاوع  رگا  لاح  .دنوش  یم  گرزب  تبحم  نوناک 
، تسه تلادع  يدایز  دودح  ات  اپورا  رد  هچرگا  دنشاب ؟ هتـشاد  رگیدکی  هب  تبـسن  یفطاوع  نیرت  کچوک  دنناوت  یم  عامتجا  دارفا 

نیا هکنیا  يارب  ارچ ؟ .دوش  یم  هدهاشم  یمک  فطاوع  نادنزرف  ناردـپ و  ناردارب ، نایم  رد  یتح  تسا ؛ مک  رایـسب  هفطاع  نازیم  اما 
تدـحو و تیمیمـص و  نینچ  اپورا  رد  اـما  دـنک ؛ یم  دـشر  یگداوناـخ  رهمرپ  یمیمـص و  افـصاب ، ياـه  نوناـک  رد  فطاوع  هنوگ 

دوجو رهوش  نز و  نایم  نیمز  قرشم  رد  رتشیب  هک  یگناگی  نیا  ارچ  .درادن  دوجو  رهوش  نز و  نایم  یگناگی 

83 ص :

ص 45. ، 1368 اردص ، نارهت ، برغ ، ناهج  مالسا و  رد  یسنج  قالخا  يرهطم ، یضترم  - 1
.10 تارجح : - 2
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روط هب  مادک  ره  درادـن و  صاصتخا  رگیدـکی  هب  درم  نز و  یـسنج  فطاوع  اجنآ  رد  هک  نیا  يارب  درادـن ؟ دوجو  اج  نآ  رد  دراد ،
(1) .دنوش دنم  هرهب  گرزب  عامتجا  رد  یسمل  يرظن و  تاعتمت  زا  مک  تسد  دنناوت  یم  دودحمان 

یم نیا  هب  تبون  نآ ، یعامتجا  يدرف و  شقن  یـسررب  ینماد و  كاپ  هب  نآرق  رد  هنومن  نانز  شیارگ  دروم  رد  همدـقم ، نیا  زا  سپ 
رارق قیقحت  دروم  زین  ار  ناوناب  يونعم  يدوبان  ای  لامک  رد  فافع  شقن  نآرق ، رد  هنومن  ناـنز  تشذگرـس  رد  شواـک  اـب  هک  دـسر 

.میهد

فافع هجیتن  يراگتسر ؛

تیاعر هب  دـیقم  هک  ار  یناسک  هتخاس و  طونم  نانآ  طسوت  ینماد  كاپ  تفع و  تیاعر  هب  ار  مدرم  يراگتـسر  حالف و  میرک ، نآرق 
هیلع فسوی  نابز  زا  هک  بلطم  نیا  .تسا  هتشاد  ناشرانک  رب  حالف  زوف و  هب  لین  زا  هتسناد و  ملاظ  دنشابن ، یـسنج  طباور  رد  فافع 
دوخ يوس  هب  ار  وا  اهرد ، نتـسب  اب  اخیلز  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  دش ، هتـشاذگ  هحـص  نآ  رب  ادخ  بناج  زا  دش و  رداص  مالـسلا 

تسا و ناملاظ  زا  دراپـس  هانگ  هب  نت  رگا  هک  دومن  ناعذا  درب و  هانپ  ادخ  هب  دوش ، هانگ  هب  هدولآ  هکنیا  زا  فسوی  یلو  درک ، توعد 
(2) .دیسر دهاوخن  يراگتسر  هب 

لیم ندومن  یلمع  داهنـشیپ و  نیا  راکتبا  اب  زیزع »  » رـسمه نامگ  یب  دوشن ، راگتـسر  زیزع ،»  » رـسمه هتـساوخ  تباجا  اـب  فسوی  رگا 
اهنت هک  تسا  نآ  هجوت  بلاج  .تشاد  دهاوخ  يرتشیب  هلصاف  يراگتسر  حالف و  زا  دوخ ،

84 ص :

ص 46. برغ ، ناهج  مالسا و  رد  یسنج  قالخا  - 1
.23 فسوی : - 2
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یتح رت و  نییاپ  بتارم  یتح  هکلب  دنک ، یمن  مهارف  ار  ادخ  تمحر  زا  يرود  دـُعب و  تامدـقم  یهلا ، ریغ  هار  زا  یـسنج  ییوج  ماک 
دهاوـخ هارمه  هب  ار  یهلا  بضغ  مشخ و  یعرـش ، بوچراـچ  زا  جراـخ  رد  يزیرغ  ياـهزاین  ياـضرا  هب  نارگید  قـیوشت  بـیغرت و 

.تشاد

سنجمه تفع  یفانم  تشز و  لمع  هب  ار  نارگید  هک  ور  نیا  زا  یلو  دوبن ، یسنج  دازآ  ياه  ترشاعم  لها  دوخ  ربمایپ ، طول  رسمه 
درک و یم  هاگآ  نانآ  روضح  زا  ار  مدرم  ندز ، توس  اب  دـش ، یم  دراو  شرـسمه  لزنم  هب  ینامهیم  هاگره  درک و  یم  بیغرت  يزاـب 

(1) .دیدرگ ادج  طول  هداوناخ  ناگتفای  تاجن  زا  دش و  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  دندش ، یم  هناور  طول  لزنم  يوس  هب  زین  نانآ 

اه ناسنا  همه  يارب  ییوگلا  فیفع ؛ نز 

کی رد  .تسا  هداد  رارق  هژیو  هجوت  دروم  ار  مالسلااهیلع  میرم  ترـضح  ینماد  كاپ  تفع و  هلئـسم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
: تسا هدومن  یفرعم  وا  رد  یهلا  حور  ندش  هدیمد  لماع  ار  نآ  هدناوخارف و  وا  فافع  ایح و  ندرک  دای  هب  ار  دوخ  لوسر  اج 

(91 ءایبنا :  ) .َنیَملاْعِلل ًهَیآ  اهَْنبا  اهاْنلَعَج َو  انِحوُر َو  ْنِم  اهیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  یتَّلا  َو 

85 ص :

اذاف رفصتف  جرخت  هتأرما  تناک  لاق : لجر ؟ اطول  ءاج  دق  هنا  طول  موق  ملعی  ناک  فیک  هل : لیق  لاق : مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  نع  - 1
لزنم هب  ینامهیم  دورو  هجوتم  هنوگچ  طول  موق  دش : لاؤس  مالسا  هیلع  قداص  ماما  زا  .ریفـصتلا  هرک  کلذلف  اوؤاج  ریفـصتلا  اوعمس 

اب مدرم  نآ  دز و  یم  توس  هدمآ ، نوریب  هناخ  زا  شرسمه  دیسر ، یم  وا  لزنم  هب  ینامهیم  یتقو  دومرف : ترـضح  نآ  دندش ؟ یم  وا 
ص 386. ج 2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  .دش  هتسناد  دنسپان  ندز  توس  ور  نیا  زا  .دنتفر  یم  طول  لزنم  يوس  هب  توس  يادص  ندینش 
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یتیآ ناـیناهج  يارب  ار  شرـسپ  وا و  میدـیمد و  وا  رد  شیوخ  حور  زا  و  تشاد ، هاـگن  نمادـکاپ  ار  دوخ  هک  نک ) داـی   ) ار نز  نآ  و 
.میداد رارق 

، هدش یفرعم  نانز  اهنت  هن  مدرم و  همه  يارب  وگلا  ناونع  هب  میرم  نآ  هطـساو  هب  هک  ار  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  رگید ، ییاج  رد  و 
: تسا هدومرف  هتسناد و  وا  ینماد  كاپ  فافع و 

11 و میرحت :  ) ...انِحوُر ْنِم  ِهیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  یتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  نوعرف . ...  تأرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو 
(12

تشاد و هاگن  نماد  كاپ  ار  دوخ  هک  یـسک  نامه  هدروآ ، لَثَم  ار  نارمع  تخد  میرم  ...ادخ  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  و 
 . ...میدیمد دوخ  حور  زا  وا  رد 

.دوش یم  نانز  نادرم و  لماش  نیذلا »  » هملک هیآ  نیا  رد 

« اهجرف تنصحا  یتلاو   » هلمج ریسفت  رد  هک  هدش  تیاور  میهاربا  نب  یلع  زا  مالسلااهیلع  میرم  فافع  تدش  نایب  رد  یمق  ریـسفت  رد 
(1) .دیدن ار  وا  يدحا  هک  دوب  فیفع  نانچ  نآ  میرم  تفگ :

هک نیا  ینعم  هب  دراد و  ششوپ  رد  يو  ياوقت  میرم و  ینماد  كاپ  تدش  هب  هراشا  ثیدح  نیا  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نیا  هتبلا  و 
يایرکز دندرپس ، دجسم  هب  تدابع  يارب  ار  میرم  هک  ماگنه  نامه  اریز  تسین ؛ هتشادن ، مرحمان  نادرم  اب  یطابترا  چیه  یلک  روط  هب 

بترم دش و  راد  هدهع  ار  يو  تیبرت  تفرگ و  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرس  دوب ، وا  هلاخ  رهوش  هک  ربمایپ 

86 ص :

ص 75. ج 2 ، 1404 ق ، هباتکلاراد ، هسسوم  مق ، یمقلا ، ریسفت  یمقلا ، میهاربا  نب  یلع  - 1
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ار مالسلا  هیلع  یسیع  هک  یلاح  رد  میرم  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  دلوت  لمح و  عضو  زا  سپ  هک  نانچمه  ؛(1)  دومن یم  یشکرس  وا  هب 
یـسیع هب  دنتخادرپ ، نخـس  هب  وا  اب  هنوگ  خـیبوت  ینحل  اب  هک  نانآ  باوج  رد  دـش و  هناور  دوخ  موق  يوس  هب  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد 
طباور هناشن  وا ، اب  ناـنآ  نتفگ  نخـس  موق و  فرط  هب  میرم  نتفر  .دنونـشب  هدـش  دراو  تاـماهتا  در  رد  ینخـس  وا  زا  اـت  درک  هراـشا 

(2) .تسا هدوب  دوخ  ششوپ  فافع و  لماک  تیاعر  نیع  رد  مدرم ، اب  میرم  یعامتجا 

تمارک هنیمز  فافع ؛

هداعلا قراخ  تدالو  اهنآ ، زا  یکی  هک  دروآ  لابند  هب  يو  يارب  يرامـش  یب  ياه  تمارک  مالـسلااهیلع  میرم  فاـفع  ینماد و  كاـپ 
وا ات  دش  ثعاب  تفریذپ و  تروص  يدرم  چیه  ترشابم  نودب  شردام و  رد  یهلا  حور  ندش  هدیمد  اب  هک  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  یـسیع 

.دنربب ود  نآ  يراوگرزب  تمظع و  هب  یپ  نایملاع  همه  دنریگ و  رارق  نایناهج  همه  يارب  يا  هناشن  شدنزرف ، و 

يا هزادنا  هب  دوب ، هدش  رهاظ  وا  رب  يرشب  تروص  هب  هک  مالسلا  هیلع  لیئربج  اب  میرم  ندش  ور  هبور  زا  سپ  هک  ییاه  تمارک  هچرگ 
یماگنه لییربج و  اب  میرم  ییورایور  زا  شیپ  هک  دوش  هماقا  ربارب  رد  يدهاش  تسا  نکمم  اما   (3)، تسین راکنا  لباق  هک  تسا  دایز 

چیه دوب و  لوغشم  تدابع  هب  بارحم  رد  وا  هک 

87 ص :

لآ ...ِهّللا ،» ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  ّینَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  اًقْزِر  اهَْدنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو  - »... 1
.37 نارمع :

ات 29. تایآ 27  میرم : ...هیلا ،» تراشاف  ...میرم  ای  اولاق  هلمحت  اهموق  هب  تتاف  - » 2
زا هدافتسا  (، 24 میرم :  ) دمآ دـیدپ  وا  ياپ  ریز  هک  یبآ  رهن  زا  هدافتـسا   24 میرم : وا  اب  ردام  مکش  رد  یـسیع  نتفگ  نخـس  لثم  - 3

 . ...و  25 میرم : دوب  هدیکشخ  اه  لاس  هک  یتخرد  زا  هزات  يامرخ 
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(2) .دومن هبیط  هیرذ  ياضاقت  دـنوادخ  زا  تمارک ، نیا  ندـید  اب  اـیرکز  (1) و  دیـسر یم  ادخ  يوس  زا  وا  قزر  زین  تشادـن  یتحاران 
رت گنر  مک  میرم  تامارک  ارجام ، نیا  زا  سپ  دـسر  یم  رظن  هب  یتح  هتـشادن و  وا  فافع  اب  یطاـبترا  میرم  ياـه  تمارک  نیارباـنب ،

یحور یتحاران  جوا  رد  یمسج و  یناوتان  فعض و  تدش  رد  میرم  دش و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تدالو  هک  ینامز  اریز  دش ،
هویم زا  دهد و  ناکت  ار  امرخ  هخاش  هتـساخ  اپ  هب  ات  دومن  رما  ار  وا  هکلب  داتـسرفن ، وا  يارب  يا  هدامآ  ياذغ  دنوادخ  درب ، یم  رـس  هب 

هتـشاد زین  یفنم  ریثأت  هکلب  هتـشادن ، یتبثم  ریثأت  شتامارک  رد  اهنت  هن  وا  ینماد  كاپ  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  نیا  ددرگ و  دنم  هرهب  نآ 
.تسا

هب میرم  هروس  ات 33  تایآ 19  رد  تسین و  راکنا  لباق  ور  چـیه  هب  هک  يرگید  تاـمارک  هب  دانتـسا  رب  نوزفا  لاکـشا ، نیا  باوج  رد 
نآ رد  گرب  خاش و  یب  رـس و  یب  کشخ و  تخرد ، نآ  هک  دوب  لاس  دـصتفه  هک  هدـش  لقن  تفگ ؛ دـیاب  تسا ، هدـش  هراشا  اـهنآ 

کیلا يّزه  و   » يادن یتقو  .دنادرگ  يو  هزجعم  مالسلا  هیلع  یسیع  تدالو  زور  ات  دوب  هتـشاد  هاگن  ار  نآ  دنوادخ  دوب و  هدنام  نابایب 
(3)« هلخنلا عذجب 

ریگب دوخ  فرط  هب  ار  امرخ  تخرد  هنت  و 

درب و کشخ  هخاش  نآ  يوس  هب  تسد  هتساخرب ، میرم  دش ، هداد  وا  هب 

88 ص :

.37 نارمع : لآ  ِهّللا ،» ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  ّینَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  اًقْزِر  اهَْدنِع  َدَجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  - » 1
.38 نارمع : لآ  ًهَبِّیَط ،»...  ًهَّیّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه  - » 2

هیآ 25. میرم ، - 3
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يو رب  هزات  يامرخ  داد و  امرخ  لاح  نامه  رد  دروآ و  راب  تشگ و  هزات  زبس و  دیـسر ، کشخ  بوچ  هب  يو  تسد  نوچ  .داد  ناکت 
هک میتساوخ  یلو  میهد ، رارق  تربارب  رد  بطر  یهد ، ناکت  ار  تخرد  هک  نآ  یب  هک  میتشاد  نآ  ناوت  ام  هک  دش  ماهلا  وا  هب  .دـیراب 

میداد وت  هب  یتردق  ینامـسج ، فیعـض  نامیاز و  تقو  رد  هک  نآ  یکی  میروآ : دـیدپ  وت  رد  تمارک  ود  تخرد ، نآ  نداد  ناکت  اب 
نآ دـسر و  تخرد  هب  وت  تسد  تکرب  ات  هک  میتساوخ  هک  نآ  رگید  .دوب و  قدـص  تمارک و  ناشن  نآ  یهد و  ناکت  ار  تخرد  هک 

(1) .دوب اهدرد  يافش  يو  تسد  دوب ، ام  هودنا  مغ و  رد  هک  ره  هک  دننادب  نایملاع  ات  ددرگ  رمث  رپ  تخرد 

رد لخن  دوب و  ناتـسمز  لصف  رد  میرم  نامیاز  نآ ، داد و  خر  زین  يرگید  هداعلا  قراخ  رما  تخرد ، نآ  نداد  هویم  رد  هک  نآ  نمض 
(2) .داد دهاوخن  يرمث  رس ، یب  تخرد  لومعم  روط  هب  تشادن و  رس  تخرد ، نآ  هکنآ  هژیو  هب  .دهد  یم  هویم  ناتسبات 

مرحمان اب  ترشاعم  رد  فافع 

شقن يافیا  هب  هتفای و  روضح  هعماج  رد  دـنناوت  یم  ناملـسم  ناـنز  اـیآ  هک  تسا  نآ  یمالـسا ، عماوج  رد  حرطم  مهم و  ثحاـبم  زا 
اب ترـشاعم  طابترا و  مزلتـسم  ناوناب  یعاـمتجا  تکراـشم  هک  نیا  هب  هجوتاـب  تسا ، تبثم  باوج  رگا  و  دـنزادرپب ؟ دوخ  یعاـمتجا 

اه ترشاعم  نیا  ایآ  تسا  تبثم  باوج  رگا  زاب  و  ریخ ؟ ای  دنک  یم  دییأت  ار  طابترا  هنوگ  نیا  مالسا  ایآ  تسه ، زین  نادرم 

89 ص :

ص 42. ج 6 ،  رارسالا ، فشک  ریسفت  - 1
ص 790. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 2
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؟ تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  ییاهزرم  دح و  هچ  تسا  دودحم  رگا  و  قلطم ؟ ای  تسا  دودحم 

ناوناب يراتفر  ياه  هولج  یـسررب  اب  رگید  ياه  شـسرپ  یلو  تسا ، قیقحت  نیا  مراهچ  لصف  هب  طوبرم  ، لاؤس نیلوا  هب  ییوگخـساپ 
.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  لصف ، نیا  رد  نآرق  يوگلا 

نانز مهم  ياه  یگژیو  زا  تباجن ؛ ایح و 

هراشا

دور و یم  رامـش  هب  نانآ  صیاصخ  نیرت  مهم  زا  تباجن  ایح و  هک  دـهد  یم  ناشن  نآرق  رد  هنومن  نانز  ياـه  تیـصوصخ  یـسررب 
رادروخرب یـصاخ  يایح  مرـش و  زا  هناگیب ، نادرم  هژیو  هب  مدرم و  اب  ییورایور  رد  نانآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  نانآ  يامیس 

.دنا هدوب 

یسیع هب  دش و  هدیمد  وا  رد  یهلا  حور  هک  ماگنه  نآ  هک  دز  یم  جوم  تباجن  زا  نانچ  نآ  مالسلااهیلع  هقیدص  میرم  سدقم  دوجو 
راوشد مدرم  يارب  وا  ینماد  كاپ  لوبق  هک  درک  ساسحا  نوچ  تفرگ و  هرانک  دوخ  موق  زا  ایح  تدش  زا  تشگ ، رادراب  مالسلا  هیلع 
تدـش زا  دور و  ییامرخ  تخرد  هنت  رانک  هب  ات  تشاداو  ار  وا  نامیاز  درد  ماـگنه  نیا  رد   (1) .دومن تمیزع  يرود  ناکم  هب  تسا ،

: تفگ مدرم  زا  شتلاجخ  مرش و 

(23 میرم :  ) .ایِْسنَم اًیْسَن  ُْتنُک  اذه َو  َْلبَق  ُِّتم  ینَْتَیل  ای 

.مدوب هدش  شومارف  اهدای  زا  مدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  شاک  يا 

مامت دنزرف ، نیا  دلوت  اب  هک  درک  روصت  نیتسخن  تاظحل  رد  نوچ  میرم ،

90 ص :

.22 میرم : .درب  هداتفا  رود  یناکم  هب  دوخ  اب  ار  وا  دش و  رادراب  وا  هب  سپ  ایِصَق » اًناکَم  ِِهب  ْتَذَبَْتناَف  ُْهتَلَمَحَف  - » 1
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هک تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  درک و  ندش  شومارف  گرم و  يوزرآ  داتفا ، دهاوخ  رطخ  هب  درخ  یب  مدرم  ربارب  رد  شتیثیح  وربآ و 
(1) .دوب لیاق  دوخ  تایح  زا  شیب  یشزرا  دوخ ، يوربآ  يارب  تشاد و  یم  تسود  رتشیب  شناج  زا  یتح  ار  ینماد  كاپ  تفع و  وا 

زا ار  وا  هک  یتسارفاب  دیـشر و  ناسنا  دوخ  موق  رد  وا  هک  دنا  هتـسناد  رما  نیا  ار  میرم  هتـساوخ  نیا  لیلد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .دید یمن  دنادب ، هزنم  يدب 

مالـسلا هیلع  یـسوم  اب  نانآدروخرب  يارجام  ربمایپ و  بیعـش  نارتخد  دـنک ، یم  رت  کیدزن  ثحب  عوضوم  هب  ارام  هک  يرگید  هنومن 
، دیـسر نیدـم »  » هب هدایپ  ياپ  اب  ینـالوط و  ریـسم  یط  زا  سپ  تخیرگ و  ناـینوعرف  لاـگنچ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یتقو  .تسا 

درک هدهاشم  ار  رتخد  ود  اهنآ  زا  رترود  یمک  .دندوب  هدرک  عامتجا  هاچ ، درگ  ناشنادنفسوگ  هب  نداد  بآ  يارب  هک  دید  ار  یهورگ 
نانآ زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  .دـندرک  یم  يریگولج  نادنفـسوگ  رگید  اـب  دوخ  نادنفـسوگ  ندـش  طولخم  ندـش و  هدـنکارپ  زا  هک 

؛ دنوش غراف  دوخ  نادنفسوگ  نداد  بآ  زا  اه  ناپوچ  هکنآ  ات  میهد  یمن  بآ  ار  دوخ  نادنفـسوگ  ام  دنتفگ : دینک ؟ یم  هچ  دیـسرپ :
زا دیایب ؛ نادنفـسوگ  هب  نداد  بآ  يارب  شدوخ  دناوت  یمن  هک  تسا  هدروخلاس  يدرمریپ  نامردـپ  و  تسا _  نیا  ام  تداع  ینعی  _ 

نداد بآ  زا  نانآ  يریگ  هرانک  هک  دوب  هدیمهف  رتخد  ود  نآ  راتفگ  زا  هک  مالسلا  هیلع  یـسوم   (3) .مینک یم  ار  راک  نیا  ام  ور ، نیا 
یعون لیلد  هب  مه  نادنفسوگ ، هب 

91 ص :

ص 44. ج 13 ، هنومن ، رسیفت  - 1
ص 330. ج 3 ، نیلقثلارون ، رسیفت  - 2

یّتَح یقْـسَن  اَتلاق ال  امُُکبْطَخ  ام  َلاق  ِنادوُذَت  ِْنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَـجَو  َنوُقْـسَی َو  ِساّنلا  َنِم  ًهَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَـجَو  َنَیْدَـم  َءام  َدَرَو  اَّمل  َو  - 3
.23 صصق : .ٌریبَک  ٌْخیَش  انُوبَأ  ُءاعِّرلا َو  َرِدُْصی 
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ار ناشیا  نادنفـسوگ  دیـشک و  بآ  اهنآ  يارب  تفر و  شیپ  تسا ، ود  نآ  هب  مدرم  متـس  رطاـخ  هب  مه  ناـنآ و  تفعو  اـیح  بجح و 
هیلع یـسوم  لابند  هب  ار  نانآ  زا  یکی  وا  دـندرک ، لـقن  ناشردـپ  يارب  ار  ارجاـم  هتـشگزاب و  نارتخد  هک  یماـگنه   (1) .درک باریس 

زا هک  دوب  ادیپ  تشاد و  یمرب  ماگ  ایح  تیاهن  اب  هک  رتخد  ود  نآ  زا  یکی  .دهدب  وا  هب  ار  هاچ  زا  ندیشک  بآ  دزم  ات  داتسرف  مالـسلا 
هاچ زا  هک  ار  یبآ  شاداپ  ات  دنک  یم  توعد  وت  زا  مردپ  تفگ : وا  هب  هتفر و  وا  غارس  هب  دراد  مرش  هناگیب  ناوج  کی  اب  نتفگ  نخس 

هوحن دنوادخ  هک  دوب  مأوت  ایح  اب  نانچ  نآ  بیعش  رتخد  نتـشادرب  ماگ  هوحن  اجنیا  رد   (2) .دهدب وت  هب  يدیشک  ام  نادنفسوگ  يارب 
هب زین  ار  تلاح  نآ  تمظع  درک ، رکذ  مال  فلا و  نودب  هرکنار و  ءایحتسا »  » هملک هک  اجنآ  زا  دش و  رکذتم  نآرق  رد  ار  وا  نتفر  هار 

(3) .تشاذگ شیامن 

ریوصت هب  ار  نامرحمان  اب  ندـش  ور  هبور  رد  بیعـش  نارتخد  يایح  زا  یگرزب  ياه  هنحـص  هاـتوک ، يارجاـم  نیا  ناـیباب  میرک  نآرق 
هب هک  دروم  یب  مرـش  تلاجخ و  اب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  موهفم  ءایح » ، » نآرق گـنهرف  رد  هک  تسا  نآ  بلاـج  اـما  .تسا  هدیـشک 

.تسا توافتم  دنا ، هدیمان  ایح  ار  نآ  یضعب  هابتشا ،

، هدش ناهنپ  هناخ  جنک  رد  هک  تسا  نآ  رد  نز  يایح  هک  دنرادنپ  یم  یخرب 

92 ص :

ص 34. ج 16 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
.25 صصق : .اَنل  َْتیَقَس  ام  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  یبَأ  َّنِإ  َْتلاق  ِءایِْحتْسا  یَلَع  یشْمَت  امُهادْحِإ  ُْهتَءاجَف  - 2

ص 35. ج 16 ، نازیملا ، رسیفت  - 3
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هویـش هکنآ  لاح  دزادرپب ؛ يراد  هناخ  فیاظو  ماـجنا  هب  اـهنت  دـیوپن و  ار  شناد  ملع و  هار  دـیوگن ، هناـگیب  نادرم  اـب  ینخـس  زگ  ره 
يانب هک  تسا  يدوجوم  هدومن ؛ دـشر  ءایبنا  ياه  هزومآ  اب  هک  ینز  هکلب  هدوبن ؛ نینچ  نیا  هدوتـس  ار  نانآ  نآرق  هک  یناـنز  یگدـنز 

هک ار  هچنآ  هدوـمن و  لـمع  ملع  ياـنبم  رب  هتفرگ ، شیپ  رد  ار  شناد  ملع و  هار  هدرک ، اـنب  يرکف  مکحتـسم  راـتخاس  اـب  ار  شتارظن 
یم صخشم  ار  اجبان  يایح  اجب و  يایح  نایم  زرم  یبوخ  هب  بیعـش  نارتخد  ناتـساد  نیمه  .دنک  یم  نایب  هنادازآ  دناد ، یم  تسرد 

تردـق ناشردـپ  هک  ییاج  رد  هدـش و  يداصتقا  یعامتجا و  ياه  هنحـص  دراو  دوخ ، لماک  فافع  ظفح  اـب  بیعـش  نارتخد  .دزاـس 
تلع دروم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  هاگ  نآ  دنوش و  یم  راد  هدهع  ار  هداوناخ  يداصتقا  هرادا  نیگنس  تیلوئسم  درادن ، راک  ماجنا 

هیلع بیعـش  دش  رارق  هک  هاگ  نآ  یتح ، دنهد و  یم  باوج  وا  هب  راقو  تناتم و  لامک  اب  دنک ، یم  لاؤس  نادنفـسوگ  هب  ندادـن  بآ 
، تبالـص ایح و  لامک  اب  دش و  هناور  یـسوم  لابند  هب  ییاهنت  هب  نانآ  زا  یکی  دهدب ، ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نداد  بآ  دزممالـسلا 

(1) .دومن ییامنهار  ردپ  لزنم  ات  ار  وا  تفگ و  یسوم  هب  ار  بلطم 

نآ هب  هکلب  تسین ، عاـمتجا  زا  ندـیرب  يریگ و  هشوـگ  تلزع و  هب  نز  کـی  تباـجن  اـیح و  هک  تسا  نآ  رگناـشن  دراوـم ، نیا  همه 
.دشاب ترشاعم  هوحن  دروم  رد  ینید  ياهروتسد  هب  دنب  ياپ  یعامتجا ، ياه  هنحص  رد  روضح  نیع  رد  هک  تسا  موهفم 

مشچ هب  زین  يرگید  هجوت  بلاج  هتکن  بیعش ، رتخد  صوصخ  رد 

93 ص :
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لزنم دراو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یتقو  .تساجیب  ياـیح  تلاـجخ و  زا  ءاـیبنا  نادـناخ  يرود  هدـنهد  ناـشن  زین  نآ  هک  دروخ  یم 
.تسا هدرک  ادیپ  تاجن  راکمتس ، موق  زا  هک  تفگ  دیشخب و  ینمیا  ار  وا  بیعش  درک ، فیرعت  وا  يارب  ار  دوخ  ناتساد  دش و  بیعش 

، ینک مادختسا  یناوت  یم  هک  ار  یسک  نیرتهب  تفگ : دروآرد و  دوخ  مادختسا  هب  ار  وا  ات  داد  داهنشیپ  ردپ  هب  بیعـش  رتخد  هاگ  نآ 
لیامت مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  جاودزا  هب  شرتخد  هک  تفایرد  مالـسلا  هیلع  بیعـش  اجنیا  رد   (1) .دشاب نیما  يوق و  هک  تسا  یـسک 

هک اـجنآ  زا  (2) و  تـشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  شنارتخد  زا  یکی  اب  یـسوم  جاودزا  داهنـشیپ  بیعـش  داهنـشیپ ، نیا  زا  سپ  اریز  دراد ؛
يوس زا  مالسلا  هیلع  یـسوم  مادختـسا  هلئـسم  حرط  اب  مالـسلا  هیلع  بیعـش  نامگ  یب  سپ  تسا ، جاودزا  طرـش  رتخد  دوخ  تیاضر 
نینچ نآرق  گنهرف  زا  سپ ، .تسا  هتـشاذگ  نایم  رد  وا  اـب  ار  نآ  هدرب و  یپ  یـسوم  اـب  جاودزا  يارب  وا  یبلق  لـیامت  هب  دوخ ، رتخد 

یلیاسم هرابرد  یتح  ار  دوخ  تالیامت  هدـیقع و  دـنناوت  یم  یتحار  هب  هدوب و  دازآ  دوخ  تارظن  نایب  رد  ناـنز  هک  دوش  یم  تشادرب 
هدنیآ ندز  مقر  زا  دننک و  کمک  نانآ  هب  زین  اه  يریگ  میمصت  رد  دنراذگ و  نایم  رد  ناگتـسب  اب  فیرظ  یتروص  هب  جاودزا ، نوچ 

(3) .دنیامن يرود  دروم  یب  مرش  تلاجخ و  نوچ  یلیاسم  نداد  رارق  زیواتسد  اب  دوخ  يارب  دنسپان  يا 

هب هجوتاب  ، ) نآرق ییوگلا  گنهرف  هک  تسا  نآ  هتشذگ  ثحابم  هجیتن 

94 ص :
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طابترا و مزلتـسم  تکراشم  نیا  نوچ  هدومن و  دـییأت  ار  ناوناب  یعامتجا  تکراشم  لصا  دوش ) یم  ناـیب  هدـنیآ  لـصف  رد  هک  هچنآ 
، طابترا نیا  دـمآ ، تسد  هب  هتـشذگ  دراوم  یـسرربزا  هک  نانچمه  هتبلا  .تسا  هدراذـگ  هحـص  زین  نآ  رب  تسا ، نادرم  اـب  ترـشاعم 

.تسا رادروخرب  ییاه  تیدودحم  زا  نامگ  یب  تسین و  طرش  دیق و  یب  قلطم و 

.مینک یم  وجو  تسج  ار  طباور  هنوگ  نیا  ورملق  ینآرق ، نانز  يراتفر  ياه  هولج  یسررب  اب  اجنیا  رد 

مرحمان هب  هاگن 

رد هنومن ، ناونع  هب  اریز  درادن ؛ یلاکشا  نادرم  هرهچ  هب  نانز  ندرک  هاگن  لصا  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  نیا  هتـشذگ  ثحابم  زا 
نآ مهم  یلو  .دناسرب  ناشیا  هب  ار  دوخ  ردـپ  مایپ  تسناوت  یمن  دـید  یمن  ار  ناشیا  بیعـش  رتخد  رگا  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ناتـساد 

، رظن هزیگنا  تین و  رگا  اریز  دوشن ؛ لیدـبت  یناوهـش  هدولآ و  هاگن  کی  هب  هدـشن و  جراخ  یناسنا  هاگن  تلاح  زا  هاـگن  نیا  هک  تسا 
.دنک یم  مهارف  زین  ار  يدعب  ياه  یگدولآ  تافارحنا و  هنیمز  دشابن ، اه  یصلاخان  بیاوش و  زا  رانک  رب  ملاس و  یتّین 

، دیسر رـصم  رابرد  نانز  زا  یخرب  شوگ  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  اب  طابترا  داجیا  هب  وا  لیامت  اخیلز و  ییاوسر  يارجام  هک  یماگنه 
ناوج نیا  قشع  دنک و  یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  شمالغ  زیزع ،»  » رـسمه دنتفگ : هدرک و  زاب  زیزع »  » رـسمه تمالم  هب  نابز  نانآ 

شهوکن و هب  بل  نینچ  نیا  هک  نانز  نیمه   (1) «. مینیب یم  راکشآ  یهارمگ  رد  ار  وا  ام  هدرک ، ذوفن  شبلق  قامعا  رد 
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یهاگن اب  دوش ، دراو  نانآ  رب  ات  تساوخ  فسوی  زا  اخیلز  دندش و  توعد  وا  لزنم  هب  هک  یماگنه  دندوب ، هدرک  زاب  اخیلز  ییوگدـب 
.دندش وا  يادیش  هلاو و  زین  نانآ  هتخادنا و  رظن  فسوی  هب  هدولآ 

ُهَنْرَبْکَأ َو ُهَْنیَأَر  اّمَلَف  َّنِْهیَلَع  ْجُرْخا  َِتلاق  اًنیِّکِس َو  َّنُْهنِم  ٍهَدِحاو  َّلُک  َْتتأ  ًأَکَّتُم َو  َّنَُهل  ْتَدَتْعَأ  َّنِْهَیلِإ َو  ْتَلَـسْرَأ  َّنِهِرْکَِمب  ْتَعِمَـس  اّمَلَف 
(31 فسوی :  ) .ٌمیرَک ٌکَلَم  ّالِإ  اذه  ْنِإ  اًرََشب  اذه  ام  ِهِّلل  َشاح  َْنُلق  َّنُهَیِْدیَأ َو  َنْعَّطَق 

وت ات  يآ  نوریب  تفگ : داد و  يدراک  کی  ره  هب  داد و  رارق  ییاکتم  کی  ره  يارب  داتسرف و  سک  ناشدزن  دینش ، ار  ناشنوسفا  نوچ 
يا هتـشرف  زج  نیا  تسین ، مدآ  نیا  هّللاذاعم ،  دنتفگ : دـندیرب و  شیوخ  تسد  دندرمـش و  شگرزب  دـندید ، ار  وا  نوچ  .دـنرگنب  ار 

.تسین راوگرزب 

طابترا و تساوخرد  فسوی  زا  مه  اهنآ  ات  دـش  ثعاب  نانز  هدولآ  هاـگن  .دوب  هار  زاـغآ  نیا  هکلب  دـشن ، متخ  مه  اـجنیا  هب  راـک  یلو 
ناشیا تساوخرد  تباجا  زا  ار  نادنز  هب  نتفر  مالسلا ، هیلع  فسوی  دعب ، تایآ  رد  هک  تسا  نآ  تساوخ  نیا  لیلد  .دنیامن  ترشاعم 

هب وا ، هب  مکاح  رـسمه  ریذـپان  فصو  قشع  فسوی و  ندـید  زا  سپ  نانآ  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا  : (1) دناد یمرت  بوبحم 
یلو دیامن ، تباجا  ار  مکاح  رـسمه  تساوخرد  فسوی ، هک  دندش  نآ  ناهاوخ  هتخادرپ و  فسویاب  وگو  تفگ  هب  تعافـش ، ناونع 

: درک ضرع  ادخ  هب  فسوی  تسا ؛ راگزاسان  هیآ  هلابند  اب  نیا 

(33 فسوی : «. ) َنیلِهاْجلا َنِم  ْنُکَأ  َّنِْهَیلِإ َو  ُبْصَأ  َّنُهَْدیَک  یّنَع  ْفِرْصَت  ّالِإ  «َو 

رامش رد  منک و  یم  لیم  اهنآ  هب  ینادرگن ، نم  زا  ار  نانز  نیا  رکم  رگا  و 
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.میآ یم  رد  نانادان 

لابند هب  فسوی ، تمظع  هدهاشم  زا  سپ  نانز  نیا  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  نهیلا » بصا   » و نهدیک »  » عمج ریامـض  زا  نیاربانب ،
لقن نینچ  نیا  ار  رابرد  ناـنز  هب  رـصم  زیزع  مـالک  دـنوادخ ، زین  هروس  نیمه  هیآ 51  رد  هک  هژیو  هب  دـندوب ؛ وا  اـب  طاـبترا  يرارقرب 

« ِهِسْفَن ْنَع  َفُسُوی  َُّنتْدَوار  ْذِإ  َّنُُکبْطَخ  ام  : » دومرف

؟ دوب هچ  دیدرک ، یم  توعد  دوخ  هب  ار  فسوی  هک  یماگنه  امش  راک  يارجام 

.دیآ یم  تسد  هب  طابترا  ندومن  رارقرب  يارب  رصم  نانز  طسوت  فسوی  ندرک  توعد  زین  اجنیا  زا  هک 

دنتـشادن و ساپ  ار  هاـگن  رد  تفع  اـهنآ  هک  دـش  عورـش  اـج  نآ  زا  یناطیـش ، ياـه  توعد  یناـسفن و  تسرداـن  تـالیامت  نیا  همه 
نودـب اـباهم و  یب  تفرگ و  هدـیدان  ار  هاـگن  یلاـمتحا  تارطخ  ناوت  یمن  نیارباـنب ، .دنتـسیرگن  فسوی  هب  راـمیب  هدولآ و  یهاـگناب 

.دش هصرع  نیا  دراو  یهلا  دودح  تیاعر 

مرحمان اب  وگو  تفگ 

گنهرف رد  هناگیب  نادرم  اب  نانز  نتفگ  نخـس  وگو و  تفگ  لصا  ندوب  اور  رد  تفگ  دیاب  نیـشیپ  ثحبم  دننام  زین ، ثحبم  نیا  رد 
نخس نیمه  زا  اما  .تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  اب  بیعش  نارتخد  يوگو  تفگ  تبحص و  زین  نآ  لیلد  درادن ؛ دوجو  يدیدرت  ییوگلا 

هب هک ، نیا  تسخن  نادرم ، اب  ندرک  تبحص  ماگنه  رد  هک  دنک  یم  اضتقا  نانز  تباجن  ایح و  هکدرک  تشادرب  ناوت  یم  نانآ  نتفگ 
اج یب  دروم و  یب  نانخس  هبار  ثحب  هدرک و  هدنسب  موزل  رادقم 
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رد هسوسو  عیمطت و  کـیرحت ، هنوگ  ره  داـجیا  زا  هک  دـنهد  رارق  يا  هنوگ  هب  ار  دوـخ  نتفگ  نخـس  نحل  هک ، نیا  مود  دـنناشکن و 
.دوش يریگولج  بطاخم 

روضح هب  ایح  زا  راشرس  یتلاح  اب  دش ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  ردپ  مایپ  ندناسر  رومأم  بیعـش ، رتخد  هک  ماگنه  نآرد  هنومن ، يارب 
غالبا وا  هب  ار  ردپ  مایپ  زاجیا ، راصتخا و  تیاهن  رد  یبارطضا و  شزرل و  هنوگ  چیه  نودب  ینـشور و  حوضو و  لامک  اب  هدیـسروا و 

: دومن

(25 صصق :  ) .اَنل َْتیَقَس  ام  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  یبَأ  َّنِإ  َْتلاق  ٍءایِْحتْسا  یَلَع  یشْمَت  امُهادْحِإ  ُْهتَءاجَف 

.دهدب ار  تنداد  بآ  دزم  ات  دناوخ  یم  ار  وت  مردپ  تفگ : دمآ و  وا  دزن  تفر ، یم  هار  مرزآ  هب  هک  نز  ود  نآ  زا  یکی 

، دـنرادروخرب دوخ  صاخ  يایح  زا  هناـگیب  نادرم  اـب  وگ  تفگ و  نتفگ و  نخـس  رد  يرطف  روط  هب  نمؤم  نارتخد  هک  نیا  اـب  سپ ،
نخس بطاخماب  لماک ، حوضو  اب  زاجیا و  تیاهن  رد  بارطـضا و  هنوگ  چیه  نودب  دنراد ؛ نانیمطا  دوخ  یکاپ  هب  هک  ور  نآ  زا  یلو 

(1) .دنیوگ یم 

مرحمان اب  کیدزن  طابترا 

شزغل هدومن و  مهارف  ار  تسردان  ياه  شیارگ  اجبان و  ياه  یگتـسبلد  هنیمز  جـیردت  هب  هناگیب ، نادرماب  مزال  ریغ  رمتـسم و  طابترا 
فـسوی هب  رـصم  مکاح  رـسمه  یگتـسبلد  يارجام  طاـبترا ، نیا  هجیتن  ِنشور  هنومن  .دروآ  یم  لاـبند  هب  ار  یگرزب  ياـهاطخ  اـه و 

کیدزن و طابترا  رثا  رد  دـنک ، یگدـنز  مکاح  هناخ  رد  مالـسلا ، هیلع  فسوی  دـش  رارق  هک  یماـگنه  زا  .تسا  مالـسلا  هیلع  قیدـص 
رمتسم

98 ص :

ص 2687. ج 5 ، لالظ ، یف  ریسفت  - 1
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هک ییاج  ات  دش ، هتشاک  اخیلز  بلق  رد  يو  هب  هقالع  لاهن  جیردت  هب  فسوی ، یمسج  دشر  اب  مالسلا و  هیلع  فسوی  اب  مکاح  رـسمه 
.دیامن کیرحت  بیغرت و  یهلا  ياهروتسد  زا  ینامرفان  هب  هدرک و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  شمالغ  رسمه ، نتشاد  اب  .دش  رـضاح  وا 

: دیامرف یم  نینچ  هانگ  ماجنا  هب  اخیلز  یناسفن  توعد  رد  گنتاگنت  طابترا  نیا  شقن  میسرت  رد  میرک  نآرق 

(23 فسوی :  ) ََکل َْتیَه  َْتلاق  َباْوبَْألا َو  ِتَقَّلَغ  ِهِسْفَن َو  ْنَع  اِهْتَیب  یف  َوُه  یتَّلا  ُْهتَدَوار  َو 

.ماوت نآ  زا  هک  ایب  تفگ : تسب و  ار  اهرد  و  دریگ ، ماک  وازا  تساوخ  دوب  شا  هناخ  رد  يو  هک  وناب )  ) نآ و 

« تدوار  » لعف رد  یلعاف  ریمـض  هب  زین  هیآ  نیا  رد  تسناوت  یم  (1) و  دوب هدرب  مان  مکاح  رسمه  زا  هروس ، نیمه  هیآ 21  رد  هکنآ  اب 
و : ) دومن رکذ  لوصوم  لکش  هب  ار  لعاف  یلو  دیامن ، هدافتسا  تدوار »  » لعاف ناونع  هب  هأرملا »  » هملک زا  تیاهن  رد  ای  هدومن و  هدنسب 

یم لوصوم  هلـص و  نیا  ندرب  راـک  هب  زا  .درک  یم  یگدـنز  شلزنم  رد  فسوی  هک  تسناد  ینز  ار  وا  و  اـهتیب ) یف  وـه  یتـلا  هتدوار 
اب يو  هدوارم  یگتـسبلد و  لـماوع  زا  ار  فسوی  اـب  مکاـح  رـسمه  رمتـسم  میاد و  طاـبترا  میرک  نآرق  هک  درک  تشادرب  نینچ  ناوت 

.دراد یم  رذح  رب  مزالریغ  دراوم  رد  دروخرب  ترشاعم و  يدایز  زا  ار  نانز  هتسناد و  فسوی 

حبق نسح و  كالم  هک  دننک  حرطم  ار  اعدا  نیا  یهورگ  تسا  نکمم 

99 ص :

شکین تفگ : شرـسمه  هب  دوب ، هدـیرخ  رـصم  زا  ار  وا  هک  یـسک  نآ  و  ...هاوثم » یمرکا  هتأرمال  رـصم  نم  هارتشا  يذـلا  لاـق  و  - » 1
 . ...رادب
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، دـشاب هارمه  هناهاوخریخ  كاپ و  یتین  اب  نانآ  ياه  ترـشاعم  رگا  ور ، نیا  زا  تساهنآ و  هزیگنا  تین و  اهنت  نادرم ، نانز و  طاـبترا 
رد .دشاب  رمتـسم  عیـسو و  يدح  رد  دروخرب  طابترا و  نیا  هک  دنچ  ره  دـش ، دـهاوخن  داجیا  داسف  هانگ و  زورب  يارب  يا  هنیمز  چـیه 

ار فسوی  هناهاوخ  ریخ  یتین  اب  اهنت  شرسمه  اخیلز و  اریز  دراد ؛ یم  رب  هابتشا  نیا  يور  زا  هدرپ  ینشور  هب  اخیلز ، ناتساد  هک  یلاح 
.دناوخارف هانگ  هب  ار  وا  تخاس و  دـنم  هقالع  فسوی  هب  تدـش  هب  ار  وا  هک  دوب  يدـح  هب  میاد  ترـشاعم  ریثأت  اما   (1) دندرب لزنم  هب 

هدوارم رطاخ  هب  ار  اخیلز  زیمآرخسمت  ینحل  اب  هک  نانآ  .تسا  رصم  نانز  طسوت  مکاح ، رسمه  لمع  ندرمـش  تسردان  رگید ، دهاش 
ار وا  دندرک و  ادیپ  طابترا  فسوی  اب  کیدزن  زا  هک  نیمه  دندید ، یم  راکـشآ  یهارمگ  رد  ار  وا  دندرک و  یم  شنزرـس  شمالغ  اب 

.دنتسناد راوگرزب  يا  هتشرف  ار  وا  دندیرب و  ار  دوخ  ناتسد  هویم ، ياج  هب  دندید ،

سفن هک  تسا  نیمه  موزل  دراوـم  هب  اـفتکا  هناـگیب و  نادرم  اـب  ناـنز  تاـطابترا  شهاـک  رب   (2) مالسا نآرق و  رارـصا  رـس  نیاربانب ،
زین اه  یگتسبلد  نیا  دراد و   (3) نیغورد ياه  یگتسباو  قیالع و  داجیا  رد  یمهم  شقن  دروم ، یب  طابترا 

100 ص :

.21 فسوی : اًَدلَو .» ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یسَع  ُهاْوثَم  یمِرْکَأ  ِِهتَأَْرمِال  َرْصِم  ْنِم  ُهارَتْشا  يِذَّلا  َلاق  َو  - » 1
ندرک تبحـص  دایز  نانز و  اب  ندرک  تولخ  زا  ار  نادرم  هک  تساعدم  نیا  دهاش  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  يددعتم  تایاور  - 2

.تسا هدش  هضرع  ص 2875  همکحلا ، نازیم  باتک  مراهچ  دلج  رد  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدومن  یهن  نانآ  اب 
یب تسین و  شیب  یغورد  دـشاب ، هتفرگ  همـشچرس  یناطیـش  تـالیامت  زا  اـهنت  یهلا و  ياـنبم  نودـب  هک  يا  هقـالع  قشع و  زاربا  - 3
هبور رصم  زیزع  اب  رد  يولج  ود  نآ  درکرارف و  داد و  نت  زیزع  رسمه  هتـساوخ  هب  فسوی  یتقو  هک  نانچمه  دور ، یم  نیب  زا  گنرد 
درک هانگ  هب  مهتم  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  دوخ ، ندرک  هئربت  يارب  تشادرب و  شیوخ  قشع  ندوبن  هناقداص  زا  هدرپ  اخیلز  دندش ، ور 
هدرک وت  هداوناخ  هب  دب  دصق  هک  یسک  رفیک  » میلا باذع  وا  نجسی  نا  الا  اءوس  کلهاب  دارا  نم  ءازج  ام  تلاق  تفگ : شرـسمه  هب  و 

توهـش زا  دوب و  هناقداص  وا  یتسود  رگا  هک  یلاح  رد  . 25 فسوی : .ددرگ  یکاندرد  باذع  راچد  ای  ینادـنز  هک  نیا  زج  تسیچ ؟
ص ج 5 ، ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت  .تفرگ  یم  ندرگ  رب  دوخ  ار  هاـنگ  تشاد و  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  فسوی  دوبن ، هتـساخرب  یناـسفن 

.347
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.دشابرانکرب یصلاخان  هزیگنا  هبیاش و  هنوگ  ره  زا  دارفا  ییادتبا  تین  هچرگ  دیامن ؛ یم  راومه  رایسب  ار  هانگ  ماجنا  ریسم 

ات مرحماـن  نادرم  اـب  ناـنز  ترـشاعم  هدودـحم  ینآرق ، ياـهوگلا  هب  هجوـت  اـب   » هک لاؤـس  نیا  هـب  خـساپ  رد  ثـحب و  نـیا  ناـیاپ  رد 
دروم نادرم  نانز و  نیب  ترـشاعم  طابترا و  لصا  ینآرق ، ياه  هنومن  هب  هجوت  اب  هک  دیـسر  يدـنب  عمج  نیا  هب  ناوت  یم  تساجک »؟

زا نانز  زین  دـبای و  شهاک  مزال  رادـقم  نیرتمک  هب  وگ  تفگ و  هاـگن و  لـیبق  زا  اـهدروخرب  نیا  هک  تسا  مزـال  هچرگ  .تسا  دـییأت 
.دنیامن تاعارم  دراوم  نیا  رد  ار  یهلا  دودح  دننک ، يرود  هناگیب  نادرم  اب  کیدزن  طابترا  طالتخا و 

مدرم هب  تسردان  روما  باستنا  زا  زیهرپ 

، دش هتفگ  مرحمان  اب  ترشاعم  هدودحم  تیاعر  یسنج و  طباور  نتخاس  رارقرب  رد  فافع  تیاعر  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هک  نانچمه 
تینما درف و  رد  یحور  شمارآ  داـجیا  یعاـمتجا و  يدرف و  ياـه  يراـجنهان  زورب  زا  يرود  طــباور ، نـیا  مـیظنت  زا  نآرق  فدــه 

.تسا هعماج  رد  یمومع 

میرح جوم  ماجنارـس  هدومن و  نیبدـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  هعماـج  دارفا  راد و  هشدـخ  ار  تاـبث  شمارآ و  نیا  هک  يروما  زا  یکی 
ياضرا يارب  اهنت  یهجوم و  لیلد  هنوگ  چیه  نودب  هعماج  دارفا  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  يرد  هدرپ  ینکش و 

هانگ یب  دارفا  شیوخ ، یناطیش  دصاقم 

101 ص :
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.دـنوش رو  هلمح  دارفا  نیا  يوربآ  هب  هنادرمناوجان  رایـسب  يا  هویـش  اب  هتخاس و  مهتم  یـسنج  ملاـسان  طـباور  يرارقرب  هب  ار  حـلاصو 
یبیسآ اهنت  هن  تاماهتا  هنوگ  نیا  هک  دهد  یم  رطاخ  شمارآ  نانمؤم  هب  نآ ، نالماع  لمع و  نیا  دیدش  شهوکن  نمض  میرک  نآرق 

هعیاش تاعیاش و  هنوگ  نیا  ابدروخرب  رد  ار  نانمؤم  هفیظو  هاـگ  نآ  .تسا  یکین  ریخ و  بجوم  ناـنآ  يارب  هکلب  دـنز ، یمن  اـهنآ  هب 
.دناوخ یم  ارف  اه  هئطوت  نیا  اب  ییورایور  رد  لماک  يرایشوه  هب  ار  نانآ  دراد و  یم  نایب  ینشور  هب  نازاس 

گرزب یهانگ  هلیح و  تمهت ؛

هـشدخ یپ  رد  مالـسلا  هیلع  فسوی  نوچ  یموصعم  هرهچ  هب  مه  نآ  ماهتا ، ندومن  دراو  اب  هک  تسا  یناسک  زا  رـصم  مکاـح  رـسمه 
زا سپ  دوب ، فسوی  زا  ییوج  ماـک  لاـبند  هب  دوخ ، یناـسفن  ياـهاوه  زا  يوریپ  اـب  هک  يو  .دـمآرب  راوگرزب  نیا  تیثـیح  ندرک  راد 

فسوی هنادرمناوجان  یلکش  هب  دش ، ور  هبور  شرـسمه  اب  اجنآ  دومن و  بیقعت  رد  لباقم  ات  ار  وا  هک  یماگنه  يو ، رارف  يراددوخ و 
وت رـسمه  هب  تبـسن  يدـب  رظن  هک  یـسک  يازج  : » دیـسرپ وا  زا  نآ ، نتـسناد  ضورفم  اب  هتخاس و  مهتم  دوخ  هب  تبـسن  ضرعت  هب  ار 

تداهش نز  نامه  هداوناخ  زا  يدهاش  هک  نیمه  اما   (1) «. ددرگ كاندرد  یباذع  راچد  ای  ینادنز  هک  نیا  زج  تسیچ ؟ دشاب ، هتشاد 
هک دـید  رـصم  مکاح  (2) و  تـسا نایوگتـسار  زا  فـسوی )  ) وا هتفگ و  غورد  نز  هدـش ، هراـپ  تشپ  زا  فـسوی  نهاریپ  رگا  هـک  داد 

: تفگ اخیلز  هب  تسا ، هدروخ  كاچ  تشپ  زا  وا  نهاریپ 

102 ص :

25 فسوی : - 1
.26 نامه ، - 2
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(28 فسوی :  ) .ٌمیظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِْدیَک  ْنِم  ُهَّنِإ 

.تسا گرزب  امش  گنرین  تسامش و  گنرین  زا  نیا 

.دناوخ گرزب  يا  هلیح  رکم و  ار  فسوی  هب  اخیلز  ياوران  تمهت  رصم ، زیزع  مالک  رب  ندراذگ  هحص  اب  اجنیا ، رد  میرک  نآرق 

،(1) یتایآ یط  میرک  نآرق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  هب  اوران  ماهتا  نتخاس  دراو  و  کفا »  » ناتـساد رد  نینچمه 
گرزب سب  یهانگ  ار  اوران  ياه  تبـسن  نتخاس  دراو  دـنک ، یم  دروخرب  ناریذـپ  هعیاش  نازاـس و  هعیاـش  اـب  تدـش  هب  هکنآ  نمض 

: دیامرف یم  هدرمش و 

(15 رون :  ) .ٌمیظَع ِهّللا  َْدنِع  َوُه  اًنِّیَه َو  ُهَنُوبَسَْحت  ٌْملِع َو  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  ْمُِکتَنِْسلَِأب َو  ُهَنْوَّقََلت  ْذِإ 

یم دـیتفگ و  یم  دـیتشادن ، ملع  نادـب  هک  ار  يزیچ  دوخ  ياه  نابز  اب  دـیتفرگ و  یم  رگیدـکی  نابز  زا  ار  ناـتهب )  ) نآ هک  هاـگ  نآ 
.دوب گرزب  سب  ادخ  دزن  نآ ، هک  نیا  اب  تسا ، هداس  لهس و  يراک  هک  دیتشادنپ 

لوسر ناکیدزن  زا  یکی  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  اهنت  تمهت  هانگ  یگرزب  تمظع و  هک  دـیاین  شیپ  مهوت  نیا  هکنآ ، يارب  و 
باذـع هب  ددرگ ، عیاـش  ناـنمؤم  ناـیم  رد  یتشز  دـنلیام  هک  ار  یناـسک  همه  همادا ، رد  هدـش ، هتـشاد  اور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

: دهد یم  هدعو  ترخآ  ایند و  رد  یکاندرد 

(19 رون :  ) .َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهّللا  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ٌمیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا  َّنِإ 

، ترخآ ایند و  رد  نانآ  يارب  دـنک ، ادـیپ  عویـش  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  ناـنآ  ناـیم  رد  يراـک  تشز  هک  دـنراد  تسود  هک  یناـسک 
.دیناد یمن  امش  دناد و  یم  ادخ  دوب ، دهاوخ  دردرپ  یباذع 

103 ص :

ات 25.  11 رون : - 1
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تخـس رایـسب  یتاعیاش  نینچ  ناگدـننک  لـقن  باذـع  اـهنت  هن  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  نوبحی » نیذـلا  نا   » ریبعت همیرک ، هیآ  نیا  رد 
.دش دنهاوخ  راتفرگ  كاندرد  یباذع  هب  دندنسپ ، یم  نانموم  نیب  رد  ار  اه  تبسن  نیا  شخپ  هک  یناسک  یتح  هکلب  تسا ،

ریخ هیام  تمهت ؛

دنز یم  نماد  یعامتجا  ياه  ینماان  تالکشم و  داجیا  هب  هچرگ  نانمؤم ، هب  اوران  تاماهتا  نتخاس  دراو  ساسا و  یب  تاعیاش  شخپ 
هب هکلب  دیآ  یمن  رامش  هب  رش  نانآ  يارب  اهنت  هن  تاعیاش ، نیا  شخپ  عومجم ، رد  هک  دهد  یم  نانیمطا  نانمؤم  هب  میرک ، نآرق  یلو 

تمهت هک  اجنآ  زا  هک ، نیا  تسخن  تفگ ؛ دیاب  اوران  ياه  تمهت  نیا  حلاصم  ریخ و  حیرشت  رد  دوش ! یم  رجنم  نانآ  حالـص  ریخ و 
فسوی نتخاس  مهتم  هب  نابز  رصم  مکاح  رسمه  هک  هاگ  نآ  .دوش  یم  اوسر  هدننز  تمهت  ماجنارـس  دنام و  یمن  رادیاپ  تسا ؛ لطاب 

ادـص هب  ار  يو  ییاوسر  سوک  هچنآ   (1)، دیامن تازاجم  كاندرد  یباذع  ای  نادنز  هب  ار  يو  دـیاب  هک  تفگ  شرـسمه  هب  دوشگ و 
یهانگ یب  هب  نابز  دوخ ، زا  ماهتا  عفر  يارب  ات  درک  راچان  ار  فسوی  دـش و  حرطم  وا  طسوت  هک  دوب  یغورد  ياعدا  نیمه  دروآرد ،
ناـهانپ یب  ناـبیتشپ  دوخ  دـنوادخ ، هک  اـجنآ  زا  و  تساوخ .» ماـک  نم  زا  وا  تفگ : فسوی   » (2): دـنک زاب  اخیلز  موش  دـصق  دوخ و 

ولج زا  فسوی  نهاریپ  رگا  هک  داد  تداهش  نز  نامه  هداوناخ  زا  يدهاش  تسا ،

104 ص :

.25 فسوی : - 1
ص 468. ج 5 ، ، 1334 یملع ، نسح  دمم  هناخپاچ  نارهت : .يزار  حوتفلاولا  ریسفت  .يزار  حوتفلاوبا  نیسح  - 2
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زا وا  هـتفگ و  غورد  نز  هدــش ، هدــیرد  تـشپ  زا  وا  نـهاریپ  رگا  تـسا و  ناـیوگغورد  زا  وا  هـتفگ و  تـسار  نز  هدروـخ ، كاــچ 
رـسمه ياطخ  رکم و  دیکو و  فسوی  تئارب  هب  مکح  هدـش ، هراپ  تشپ  زا  فسوی  نهاریپ  دـید  هک  رـصم  زیزع  .تسا و  نایوگتـسار 

هیلع هللا  حور  دـنوادخ ، دـنتخاس ، مهتم  دنـسپان  راک  ماجنا  هب  ار  وا  هک  مالـسلااهیلع  میرم  موق  ماهتا  يارجاـم  رد  زین  (1) و  .داد دوخ 
نانچمه  (2) .دیناسر تابثا  هب  لفط  نیا  ملکت  اب  ار  ردام  ینماد  كاپ  تهازن و  دروآرد و  نخـس  هب  دوبن ، شیب  يدازون  هک  ارمالـسلا 
گرزب هئطوت  نیا  يور  زا  هدرپ  لاعتم  دنوادخ  زین ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـسمه  هب  ناتهب  و  کفا »  » نایرج رد  هک 

هعیاش اب  دروخرب  هب  تّدـش  اب  يددـعتم  تایآ  ندرک  لزان  اب  تاـبثا و  هاـنگ  نآ  ماـجنا  زا  ار  ربماـیپ  رـسمه  تئارب  تشادرب ، ناـقفانم 
(3) .دناوخارف تاعیاش  اب  ههجاوم  رد  لماک  يرایشوه  هب  ار  نانمؤم  تخادرپ و  نازادرپ 

نآ بلطم  نیا  نایب  .درک  ادـج  نادـحوم ، فص  زا  ار  ناقفانم  فوفـص  هک  دوب  نآ  يزادرپ  هعیاش  نیا  تاکرب  زا  یکی  هک ، نیا  مود 
هب تبسن  هعماج  ات  دنوش ، هتخانـش  هعماج  نآ  رد  داسف ، یهارمگ و  لها  هک  تسا  نیا  حلاص  هعماج  ياه  تداعـس  زا  یکی  هک  تسا 

یحو اب  شراک  رـس و  هک  ینید  هعماج  رد  هژیو  هب  .دنز  مادقا  هب  تسد  دساف ، ياضعا  نیا  حالـصا  يارب  هدرک و  ادـیپ  تریـصب  اهنآ 
دماشیپ نیا  زا  هنوگچ  هک  دهد  یم  رکذت  هظعوم و  ار  ناشیا  دوش و  یم  لزان  نانآ  رب  ییحو  يدماشیپ  ره  رد  تسا و  ینامسآ 

105 ص :

ات 29.  26 فسوی : - 1
ات 33.  27 میرم : - 2

ات 25.  11 رون : - 3
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ناشیگدنز رگید  مهم  ره  دوخ و  نید  رما  رد  هکلب  دنرادن ، اور  تلفغ  يراگنا و  لهـس  دوخ  روما  هب  تبـسن  رگید  دـننک و  هدافتـسا 
زا دـعب  هک  تسا  یئوس  راـثآ  مثا ، نوچ  تسا ؛  (1)« مثالا نم  بستکاام  مهنم  يرما  لکل   » هلمج اعدـم ، نیا  رب  لیلد  .دـننک  طاـیتحا 

هتخانـش ناشلمع  ءوس  راثآ  هب  دندوب ، هدز  ار  تمهت  نیا  هک  ییاهنآ  هک  تسا  نیا  هلمج  رهاظ  سپ  .دـنام  یم  یقاب  یمدآ  يارب  هانگ 
حـضتفم دوخ  دننک ، اوسر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  ياج  هب  هجتین  رد  دندرگ و  یم  زیامتم  نارگید  زا  دـنوش و  یم 

(2) .دنوش یم 

ظفح ناقفانم و  هئطوت  ربارب  رد  لماک  يرایـشوه  هب  ار  نمؤم  ناـنز  نادرم و  کـفا ،»  » هعقاو زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ  هک ، نیا  موس  و 
داجیا هب  تسود  سابل  رد  نید ، یعقاو  نانمـشد  هک  دـنهدن  هزاـجا  زگره  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  دـناوخارف و  یگچراـپکی  تدـحو و 

لقن نازادرپ و  هعیاش  هعیاش ، اب  نانموم  دروخرب  یگنوگچ  دنچ ، یتایآ  ندرک  لزان  اب  دنزادرپب و  ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  ینیبدب و 
.تشاد رذحرب  تدش  هب  دنونش ، یم  هک  هچنآ  ره  لقن  زا  ار  نانآ  تخاس و  نشور  ار  هعیاش  ناگدننک 

يدرف تامطل  نمؤم ، نانز  نادرم و  هب  یتاماهتا  نینچ  نتخاس  دراو  دـسر  یم  رظن  هب  هچرگ  هک  تسا  نآ  هناـگ  هس  دراوم  نیا  هجیتن 
نالماع اب  لماک  تقد  طایتحا و  اب  دریگ و  سرد  هعقاو  نیا  زا  ینامیا  هعماج  هچنانچ  یلو  دشاب ، هتشاد  هارمه  هب  يرایسب  یعامتجا  و 

هک يدارفا  هئطوت و  نیا 

106 ص :

ّیلََوت يذَّلا  ِْمثِْإلا َو  َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  يِْرما  ِّلُِکل  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َْلب  ْمَُکل  ارَـش  ُهُوبَـسَْحت  ْمُْکنِم ال  ٌهَبْـصُع  ِْکفِْإلِاب  �واـج  َنیذَّلا  َّنِإ  - 1
هیآ 11. رون : .ٌمیظَع  ٌباذَع  َُهل  ْمُْهنِم  ُهَْربِک 

ص 129. ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  - 2
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حالـص ریخ و  هب  هکلب  تشاذـگ ، دـهاوخن  ياـج  رب  یفنم  ریثأـت  اـهنت  هن  تاـعیاش  نیا  دـیامن ، دروخرب  دـنا  هتفرگ  رارق  تمهت  دروم 
یم ناوتان  ینامیا ، هعماج  هب  رت  يدـج  ياه  بیـسآ  نتخاس  دراو  زا  ار  اهنآ  ناقفانم ، نتخاس  اوسر  اـب  دـیماجنا و  دـهاوخ  ناناملـسم 

.دزاس

تاعیاش ربارب  رد  نمؤم  نانز  فیاظو 

اب عطاق  دروخرب  نمـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  هب  ماـهتا  نتخاـس  دراو  و  کـفا »  » هلئـسم دروم  رد  میرک  نآرق 
ساسارب ار  کفا »  » يارجام لصا  راصتخا ، هب  اجنیا  رد  .تخادرپ  هعیاش  اب  ههجاوم  ماگنه  ناـنمؤم  فیاـظو  نییبت  هب  نازادرپ ، هعیاـش 

رسمه هشیاع ،  » .میزادرپ یم  ءارتفا  اب  دروخرب  صوصخ  رد  یهلا  ياهروتسد  نایب  هب  سپس  مینک و  یم  حرطم  ریـسافت ، زا  یخرب  لقن 
، دنکفا یم  هعرق  شنارسمه  نایم  رد  دورب ، يرفـس  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  ادخ  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  نم  داـتفا ، نم  ماـن  هب  هعرق  تاوزغ ، زا  یکی  رد  درب ، یم  دوخ  اـب  ار  وا  دـمآ  یم  سک  ره  ماـن  هب  هعرق 
هنیدم کیدزن  .میتشگزاب  ام  دیـسر و  نایاپ  هب  گنج  مدوب ، هدیـشوپ  یجدوه  رد  دوب  هدـش  لزان  باجح  هیآ  نوچ  مدرک و  تکرح 

هرهم زا  هک  يدنبندرگ  مدش  هجوتم  متشگزاب  هک  یماگنه  .مدش  رود  یمک  یتجاح  ماجنا  يارب  هاگرکشل  زا  نم  دوب ، بش  میدیسر ،
جدوه هدرک و  تکرح  رکـشل  مدید  متـشگزاب ، هک  یماگنه  .مدش  لطعم  متفر و  نآ  لابند  هب  .تسا  هدـش  هراپ  متـشاد ، ینامی  ياه 
کبـس اذغ  دوبمک  رثا  رب  نامز  نآ  رد  نانز  اریز  منآ ، رد  نم  دنا  هدرک  یم  نامگ  هک  یلاح  رد  دنا ، هتفر  دـنا و  هدراذـگ  رتش  رب  ارم 

یماگنه مدرک  رکف  مدنام و  اهنت  کت و  اج  نآ  رد  لاح  ره  هب  متشادن ، یلاس  نس و  نم  نآ  رب  نوزفا  دندوب ، هثج 

107 ص :
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رکـشل دارفا  زا  یکی  ناوفـص »  » اقافتا .مدـنام  نابایب  نآ  رد  ار  بش  دـندرگ ، یم  زاب  نم  غارـس  هب  دـنباین  ارم  دنـسرب و  هاگلزنم  هب  هک 
یماگنه دمآ ، کیدزن  دید ، رود  زا  ارم  حبـص  ماگنه  هب  دوب ، نابایب  نآ  رد  بش  دوب ، هدـنام  رود  هاگرکـشل  زا  مه  وا  هک  ناناملـسم 

دوخ رتش  تخاس ، يراج  نابز  رب  ار  نوعجار » هیلا  انا  هّللانا و   » هک نیا  زج  دیوگب  نخس  نم  اب  هملک  کی  هک  نآ  یب  تخانش  ارم  هک 
یهورگ هک  دـش  ببـس  هرظنم  نیا  میدیـسر ، هاگرکـشل  هب  ات  تشاد  تسد  رد  ار  هقان  راـهم  وا  .مدـش  راوس  نآ  رب  نم  دـناباوخ و  ار 
هّللادبع ، » دز یم  نماد  تمهت  نیا  هب  همه  زا  شیب  هک  یـسک  .دنزاس  كاله  ببـس  نیدب  ار  دوخ  دـننک و  يزادرپ  هعیاش  نم  هرابرد 

(1) «. ...متشادن ربخ  چیه  نآ  زا  نم  هک  یلاح  رد  دیچیپ ، رهش  رد  هعیاش  نیا  میدیسر و  هنیدم  هب  ام  .دوب  لولس » یبا  نب 

ور نآ  زا  یلو  دمآ ، یم  رامش  هب  یگرزب  یقالخا  هانگ  تخاس  یم  مهتم  ار  یهانگ  یب  دارفا  هک  ور  نآ  زا  هچرگ  هعیاش ، نیا  شخپ 
نیا هب  مادقا  وا  زا  مدرم  ندرک  درسلد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  غورف  رپ  هرهچ  نتخاس  راد  هکل  يارب  ناقفانم  هدرک  رس  هک 

رد هک  ار  یناسک  زا  کی  ره  ادتبا ، رد  میرک  نآرق  ور ، نیا  زا  .دیدرگ  دادملق  زین  یمالسا  ماظن  دض  رب  یـسایس  يا  هئطوت  درک ، راک 
یم هدـعو  میظع  یباذـع  هب  ار  هعیاش  نیا  داـجیا  یلـصا  أـشنم  سپـس  دـنک و  یم  یفرعم  راـکهانگ  دنتـشاد  تسد  هعیاـش  نیا  شخپ 

هک ار  یناسک  هاگ  نآ   (2) .دهد

108 ص :

ص 204. ج 4 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 1
: رون ٌمیظَع ،» ٌباذَـع  َُهل  ْمُْهنِم  ُهَْربِک  ّیلََوت  يذَّلا  ِْمثِْإلا َو  َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  يِْرما  ِّلُِکل  ...ْمُْکنِم  ٌهَبْـصُع  ِکـْفِْإلِاب  �واـج  َنیذَّلا  َّنِإ  - » 2

.11
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نییبـت هب  دـنک و  یم  تمـالم  دـندز ، نماد  اوراـن  تبـسن  نیا  شرتـسگ  هب  هدرک و  تکرح  نانمـشد  دـصاقم  ياتـسار  رد  هناـهاگآان 
.دزادرپ یم  هعیاش  ربارب  رد  نانمؤم  فیاظو 

نمؤم هب  نظ  نسح 

يوق نامگ  یتح  ای  لامتحا  فرـص  هب  زگره  دنـشاب و  هتـشاد  نظ  نسح  رگیدکی  هب  هک  تسا  نآ  نمؤم  نانز  نادرم و  هفیظو  نیلوا 
هچرگ هک  تسا  نانمؤم  يارب  یبوخ  سرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هب  ارتفا  و  کـفا »  » ناتـساد  (1) .دنزاسن مهتم  ار  یسک 

هک اجنآ  زا  یلو  دـنک ، یم  تیوقت  ار  اهنآ  طابترا  لامتحا  رگیدـکی ، اب  اهنآ  تشگزاب  هنحـصو  ناوراک  زا  ینز  درم و  نداـتفا  بقع 
نآرق سرد  .تفریذـپ  ار  نآ  دومن و  انتعا  نآ  هب  ناوت  یمن  درادـن ، یقطنم  یلقع و  هناوتـشپ  هنوگ  چـیه  تسین و  شیب  یناـمگ  نیا ،

زا ار  دوخ  نظ  نسح  میناوـت  یم  مینک ، ادـیپ  ملع  هاـنگ  ماـجنا  هب  دـصرددص  هک  یتروـص  رد  اـهنت  هک  تسا  نآ  يدراوـم ، نینچرد 
.میهدب تسد 

، درادن يرهوش  وا  هک  دنتـسناد  یم  دندید و  يدنزرف  هارمه  هب  ار  يو  وا  موق  هک  نیمه  مالـسلااهیلع ، میرم  ندش  رادراب  يارجام  رد 
حور ندش  هدیمد  اب  دوب و  هدرکن  سمل  ار  وا  يرشب  زگره  هک  یلاح  رد   (2) .دندرک رداص  ار  میرم  هانگ  یگدولآ و  تسردان  مکح 

(3) .دیدرگ رادراب  وا  رد  یهلا 

طابترا نودب  ینز  هک  دیسر  یم  رظن  هب  لاحم  میرم ، موق  دزن  رد  دیاش  هتبلا 

109 ص :

هب نمؤم  نانز  نادرم و  دیدینـش ، ار  ناـتهب  نآ  هک  یماـگنه  ارچ  اریخ ،» مهـسفناب  تاـنمؤملا  نونمؤملا و  نظ  هومتعمـس  ذا  ـالول  - » 1
.12 رون : دندربن ؟ کین  نامگ  دوخ 

.27 میرم : .يا  هدرک  حیبق  يراک  میرم ! يا  دنتفگ : ایرف » ائیش  تئج  دقل  میرم  ای  اولاق  - » 2
.91 ءایبنا : - 3
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زا يدراوم ، نینچ  رد  یتح  هک  دزومآ  یم  ام  هب  نآرق  یلو  دـندرک ؛ میرم  یغب »  » هب مکح  ور ، نیا  زا  دوش و  دـنزرف  بحاص  درم ، اـب 
.تسا نالطب  هب  موکحم  یماهتا  هنوگره  میرادن ، ملع  عورشمان ، طابترا  نیا  هب  هک  اج  نآ 

نآ رون ، هروس  هیآ 12  رد  بلاج  هتکن  .تساهنآ  هب  نظ  نسح  نانمؤم ، هب  اوران  ياه  تبـسن  تاـماهتا و  ندینـش  رد  لوا  لـصا  سپ 
نوـنمؤملا و نظ  ـالول  و  : » دوـمرف دـیدربن )؟ ریخ  ناـمگ  دوـخ  هب  امـش  ارچ  « ) اریخ مکـسفناب  متننظ  ـالولو   » نتفگ ياـج  هب  هک  تسا 

تفص هک  دنامهفب  دنک و  تلالد  مکح  تلع  رب  ات  دندربن )؟ ریخ  نامگ  دوخ  هب  نمؤم  نانز  نادرم و  ارچ  « ) اریخ مهـسفناب  تانمؤملا 
هک يرگید  دارفا  هب  دـیاب  تسا ، نامیا  هب  فصتم  هک  یـسک  سپ  .دراد  یم  زاب  ینابز  یلمع و  تارکنم  ءاشحف و  زا  ار  نمؤم  نامیا ،

نوچمه نامیا  لها  همه  اریز  دیوگن ؛ ینخـس  ملع  نودـب  نانآ  هرابرد  دـشاب و  هتـشاد  ریخ  نامگ  دنتـسه ، نامیا  هب  فصتم  وا  نوچ 
ار کفا »  » یتقو ارچ  هک  دوش  یم  نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب ، .تسا  نآ  راثآ  مزاول و  نامیا و  هب  فصتم  هک  دنتـسه  يدـحاو  صخش 

ملع نودب  دـیدرک و  ادـیپ  نظ  نسح  کفا »  » هدنـشارت هب  دیـشاب  هتـشاد  نظ  نسح  مهتم ، نانمؤم  هب  تبـسن  هک  نیا  ياج  هب  دـیدینش 
؟ دیتفگ ینخس  نامیا  لها  هرابرد 

ینکارپ هعیاش  عنم 

تاماهتا ندرک  هدـنکارپ  زا  ناـنآ  ندرک  يریگولج  رکنم و  زا  یهن  هب  ار  ناگدنونـش  تاـعیاش ، شخپ  نـالماع  اـب  دروخرب  رد  نآرق 
نازاس هعیاش  نانخـس  یتقو  کفا ،»  » يارجام رد  هکنیا  زا  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  هدـناوخارف و  عامتجا  رد  ینیبدـب  ّوج  داجیا  اوران و 

، دندادن زورب  دوخ  زا  یشنکاو  چیه  دندینش ، ار 

110 ص :
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: دیامن یم  شنزرس 

(16 رون :  ) .ٌمیظَع ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  اذِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال  َو 

؟ تسا گرزب  یتمهت  نیا  یهزنم ، وت  اراگدرورپ  مییوگزاب ، ار  نآ  هک  دیاشن  ار  ام  دیتفگن : دیدینش ، ار  نخس  نیا  هک  هاگ  نآ  ارچ 

ییارتفا تمهت و  ار  ربخ  نیا  گنرد  یب  يا ، هعیاش  نینچ  ندینش  ماگنه  هک  دهاوخ  یم  نانمؤم  زا  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد  هکنآ  بلاج 
هک دنهدن  هزاجا  وا  هب  ور  چیه  هب  دنیامن و  مهتم  بیذاکا  رـشن  يزادرپ و  غورد  هب  ار  نانخـس  نیا  هدـنیوگ  عقاو  رد  دـنمانب و  گرزب 

تیاور نانمؤم و  طسوت  هعیاش  شریذـپ  خـلت  هرطاخ  يروآدای  اـب  هک  ناـنچمه  .دزادرپب  وگو  تفگ  هب  ناـنآ  اـب  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
: دهد یم  رارق  يدج  شنزرس  تمالم و  دروم  گرزب ، رما  نیا  دروم  رد  لهاست  رطاخ  هب  ار  نانآ  نآ ، تیارد  نودب 

(15 رون :  ) .ٌمیظَع ِهّللا  َْدنِع  َوُه  اًنِّیَه َو  ُهَنُوبَسَْحت  ٌْملِع َو  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  ْمُِکتَنِْسلَِأب َو  ُهَنْوَّقََلت  ْذِإ 

دیتشادنپ یم  دیتسناد ، یمن  چیه  نآ  هرابرد  هک  دیدنار  یم  نابز  رب  يزیچ  دیتفرگ و  یم  رگیدکی  ناهد  زا  ار  نخس  نآ  هک  هاگ  نآ 
.دوب گرزب  يراک  ادخ  دزنرد  هکنآ  لاح  تسا و  درُخ  يراک  هک 

: دراد یم  رذحرب  تدش  هب  دندرگ ، یشزغل  نینچ  راچد  رگید  راب  هک  نیا  زا  ار  نانموم  هلئسم ، دایز  رایسب  تیمها  رطاخ  هب  و 

(17 رون :  ) .َنینِم�ُوم ُْمْتنُک  ْنِإ  اًَدبَأ  ِِهْلثِِمل  اوُدوُعَت  ْنَأ  ُهّللا  ُمُکُظِعَی 

.دیدرگن يراک  نانچ  درگ  رگید  راب  دیتسه ، نانمؤم  زا  رگا  هک  دهد  یم  زردنا  ار  امش  ادخ 
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هدننز تمهت  ياعدم  در 

لابند هب  ار  يراوگان  یعاـمتجا  يدرف و  تارثا  ناـنآ  هب  تفع ، یفاـنم  لاـمعا  نداد  تبـسن  ناـنمؤم و  يوربآ  هب  ضرعت  هک  اـجنآ  زا 
نانآ ياعدا  یتروص  رد  اهنت  دنیامن ، ارتفا  کفا و  هب  مادقا  اورپ  یب  هک  یناسک  يارب  تخس  یتاررقم  نداد  رارق  اب  میرک  نآرق  دراد ،

.دننک هماقا  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  دهاش  راهچ  هک  هتسناد  لوبق  لباق  ار 

(13 رون :  ) .َنُوبِذاْکلا ُمُه  ِهّللا  َْدنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  اْذِإَف  َءادَهُش  ِهََعبْرَِأب  ِْهیَلَع  �واج  الَْول 

.دننایوگغورد هرمز  رد  ادخ  دزن  رد  دنا ، هدرواین  ینادهاش  رگا  سپ  دندرواین ؟ دوخ  ياعدا  رب  دهاش  راهچ  ارچ 

نالماع تازاجم  زا  یتح  مهم و  رایسب  هعماج  یقالخا  ياضف  تمالس  یمالسا و  هعماج  دارفا  يوربآ  ظفح  تحلصم  هک  اج  نآ  زا  و 
رد نانآ  ياعدا  دـنیامن ، یلمع  نینچ  هب  مهتم  ار  یـسک  دـهاش ، رفن  هس  یتح  هک  یتروص  رد  تسا ، رتالاب  رت و  مهم  زین  تفع  یفاـنم 

تمرح کته  رطاخ  هب  (1) و  دنیآ یم  رامـش  هب  وگغورد  دشاب ، هداتفا  یقافتا  نینچ  عقاو  هب  رگا  یتح  دوش و  یمن  هتفریذپ  ادـخ  دزن 
(2) .دنوش یم  موکحم  دح  هب  ناناملسم ،

112 ص :

.نامه نوبذاکلا .» مه  هّللادنع  کئلواف  ءادهشلاب  اوتأی  ملذاف  - » 1
هـسسوم هلیـسولا ، ریرحت  ینیمخ ، يوسوم  هّللا  حور   ) ...دشاب نز  ای  درم  هدننز  ارتفا  هچ  تسا ، هنایزات  هبرـض  داتـشه  فذـق ، دـح  - 2

(. ص 475 ج 2 ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم 
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دنزرف شرورپ  مود : لصف 

هراشا

رد ناردام  يروحم  شقن  هب  هجوت  اب  تسا و  لیاق  صاخ  یتیمها  هدـنیآ  ياه  لسن  شرورپ  تیبرت و  يارب  میرک  نآرق  هک  اج  نآ  زا 
یناـنز یفرعم  هب  ار  دوـخ  ییوـگلا  تیبرت  زا  یـشخب  مـیرک  نآرق  یکدوـک ، نینـس  رد  هژیو  هـب  نادـنزرف ، یحور  یمـسج و  تـیبرت 

.دنراد هدهعرب  ساسح  یشقن  نادنزرف ، شرورپ  رد  هک  هداد  صاصتخا 

ره هب  زین  میرک  نآرق  ینارون  تایآ  دراد ، تیمها  ناکدوک  شرورپ  دشر و  رد  يونعم  یمـسج و  تیبرت  دـعب  ود  ره  هک  نآ  لیلد  هب 
ناکدوک ینطاب  يرهاظ و  شرورپ  ياه  هنیمز  رد  ار  نانز  ییوگلا  تیبرت  شخب ، نیا  مود  لصف  رد  نیاربانب ، .تسا  هتخادرپ  دـعب  ود 

.داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم 

كدوک یمسج  شرورپ  لوا : راتفگ 

هراشا

دنچره دراد ، هدـهعرب  ناسنا  يونعم  یحور و  ياـقترا  یگنوگچ  رد  ازـس  هب  یمهـس  یکیزیف ، بساـنتم  دـشر  ینامـسج و  تمـالس 
حور يارب  یبکرم  هلزنم  هب  ار  مسج  نآرق ، تسا و  ناسنا  ناج  حور و  ینآرق ، ياه  تیبرت  عوضوم 
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یگنوگچو تعرـس  رد  بکرم  تمالـس  شقن  (1) و  يونعم لماکت  یحور و  دشر  رب  یمـسج  طیارـش  ریثأت  لیلد  هب  یلو  دـناد ، یم 
يارب نانز  هک  تسا  نآ  رگناشن  ینآرق ، ياه  هنومن  یـسررب  .تسا  هتفرگ  رارق  میرک  نآرق  رظن  دـم  زین  ناسنا  يرهاـظ  شرورپ  ریس ،

تامادـقا هب  اجنیارد  هک  دـنا  هتخادرپ  شقن  يافیا  هب  دـنزرف  تدالو  زا  دـعب  لبق و  هلحرم  ود  رد  شیوخ ، ناکدوک  یمـسج  شرورپ 
.مینک یم  هراشا  هدش  دای  هرود  ود  یط  رد  دوخ  ناکدوک  تمالس  نیمأت  يارب  ناردام  طسوت  هدش  ماجنا 

ملاس دنزرف  دلوت  يارب  يزاس  هنیمز 

.دنک یم  هیصوت  ار  ریز  روما  ملاس  دنزرف  دلوت  يارب  میرک  نآرق  ناردام ، ییوگلا  تیبرت  رد 

شیاین اعد و 

يدنزرف ات  دنتساوخ  يو  زا  ادخ ، هاگرد  هب  شیاین  اب  مالسلا  هیلع  مدآ  هارمه  هب  تشگ ، نیگنس  وا  لمح  رادراب و  اوح  هک  ماگنه  نآ 
.دنک اطع  نانآ  هب  اقب  هتسیاش  ملاس و 

امُهَّبَر َهّللا  اَوَعَد  ْتَلَْقثَأ  اّمَلَف  ِِهب  ْتَّرَمَف  اًفیفَخ  ًالْمَح  اهاّشَغَت  اّمَلَف  اْهَیلِإ  َنُکْـسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  ٍهَدِحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  َوُه 
(189 فارعا :  ) .َنیرِکاّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اًِحلاص  انَْتیَتآ  ِْنَئل 

زین ار  شرسمه  نت  کی  نآ  زا  دیرفایب و  نت  کی  زا  ار  امش  همه  هک  تسوا 

114 ص :

نادنزرف هب  ناردام  نداد  ریـش  هرابرد  یطوسبم  ثحب  داریا  هب  هرقب  هروس  هیآ 233  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  ریثأت  نیمه  لـیلد  هب  - 1
شنیزگ زا  ار  كدوک  يایلوا  كدوک ، نداد  ریـش  يارب  طیارـش  دجاو  درف  باختنا  رب  دیکأت  نمـض  ، يددـعتم تایاور  رد  هتخادرپ و 

ج 2، همکحلا ، نازیم  يرهـش ، يرلا  دمحم  .دنا  هتـشاد  رذحرب  مهم  رما  نیا  يارب  یبصان  رمخ و  براش  راکانز ، هناوید ، قمحا ، نانز 
ص 1088.
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راب نیگنـس  اوح )  ) نوچ .درک و  رـس  نآ  اب  یتدم  دش و  روراب  کبـس  يراب  هب  تخیمآ ، رد  وا  اب  نوچ  .دبای  شمارآ  وا  هب  ات  دـیرفآ 
.دوب میهاوخ  نارازگساپس  زا  دیدرت  یب  ینک ، اطع  حلاص  يدنزرف )  ) ام هب  رگا  هک  دندناوخ  ار  دوخ  راگدرورپ  ادخ ، دش ،

رذن

نیا زا  ار  وا  دنوادخ  رگا  هک  درک  رذـن  دـش ، رادراب  ار  میرم  هک  نآ  زا  سپ  درب ، رـس  هب  دـنزرف  راظتنا  رد  اه  لاس  هک  نارمع  رـسمه 
ار ادخ  ات  دنک  دازآ  دوخ  تمدخ  زا  ار  شدنزرف  هک  دنادرگ  بجاو  دوخ  رب  زین  وا  ددرگ ، دلوتم  تمالس  هب  شدنزرف  دناهرب و  هبقع 

.دیامن تمدخ  سدقملا  تیب  هب  تدابع و 

(35 نارمع : لآ   ) .اًرَّرَُحم ینَْطب  یف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  ّینِإ  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاق  اْذِإ 

.دشاب وت ) رگشتسرپ  ایند و  لغاشم  زا   ) هدش دازآ  ات  مدرک  وت  رذن  مراد  دوخ  مکش  رد  هچنآ  اراگدرورپ ! تفگ : نارمع  نز  نوچ 

.درک اطع  وا  هب  میرم  نوچ  هتسیاش ، ملاس و  يدنزرف  هتفریذپ و  ار  وا  رذن  زین  دنوادخ 

ردام بسانم  هیذغت 

نیا زا  .دراد  وا  ياه  تیـصوصخ  اه و  یگژیو  دـنزرف و  نّوکت  یگنوگچ  رد  یـساسا  یـشقن  يرادراب ، نامز  رد  ردام  ییاذـغ  میژر 
(1) و دشونب نآ  زا  ات  دروآ  دیدپ  وا  يارب  اراوگ  یبآ  همشچ  نابایب  نآ  رد  مالسلااهیلع ، میرم  يرادراب  ماگنه  رد  لاعتم  دنوادخ  ور ،

ات دنادرگ  مرخ  زبس و  ار  امرخ  هدش  کشخ  تخرد 

115 ص :

، رادـم مـغ  هـک : داد  ادـن  ار  يو  هتـشرف )  ) وا ياـپ  ریز  زا  سپ  ایِرَـس ،» ِکَـتَْحت  ِکُّبَر  َلَـعَج  ْدَـق  ینَزَْحت  ّـالَأ  اـِهتَْحت  ْنـِم  اـهادانَف  - » 1
.24 میرم : .تسا  هدروآ  دیدپ  یبآ  همشچ  وت  ياپ )  ) ریز تراگدرورپ 
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دوخ هیذغت  دنزرف ، بسانم  دـشر  دوخ و  تمالـس  ظفح  يارب  ردام  تسا  مزال  سپ ، .دـیامن  هیذـغت  نآ  تاوارط  اب  هزات و  يامرخ  زا 
.دهد رارق  یگدیسر  دروم  یفیک  دعب  زا  هچ  یمک و  رظن  زا  هچ  ار ،

(1) .تسا هزات  يامرخ  هلماح ، نز  يارب  اذغ  نیرتهب  دنا ، هدومن  هراشا  نآ  هب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  روط  نامه 

یلُکَف اِینَج  اًبَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیلِإ  يّزُه  َو  میرمل : یلاعت  هّللا  لاق  بَطُّرلا  َنِم  َلضفا  ِهب  يوادَتَت  ُلِماحلا و ال  ُلُکَأت  ام 
25 و 26) میرم :  ) .اًْنیَع يّرَق  یبَرْشا َو  َو 

هب ار  امرخ  تخرد  هنت  و  دومرف : میرم  هب  یلاعت  يادـخ  اریز  دروخ ، دـهاوخن  هزات  ياـمرخ  زا  رتهب  ییوراد  اذـغ و  چـیه  رادراـب ، نز 
...راد نشور  هدید  شونب و  روخب و  .دزیر  یم  هزات  يامرخ  وت  رب  ناکتب ، ریگب و )  ) دوخ فرط 

دنزرف تدالو  زا  سپ  ناردام  فیاظو 

هراشا

اه لصف  ریز 

دنوادخ زا  يرازگ  ساپس 

ردام ریش  اب  كدوک  هیذغت 

ردام بسانم  هیذغت 

نادنزرف زا  تبقارم  يرادهگن و 

دنوادخ زا  يرازگ  ساپس 

همه دننامه  دننک و  یم  بلط  هتـسیاش  ملاس و  دنزرف  ادـخ  زا  دـنراد و  یمرب  اعد  هب  تسد  دـنزرف ، راظتنا  ماگنه  هب  ًالومعم  اه  ناسنا 
دننک یم  دهع  وا  اب  دنروآ و  یم  يور  ادخ  هاگرد  هب  لماک  صالخا  اب  دننیب ، یم  يرطخ  ای  لکـشم  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یـصاخشا 

راوازس ادخ و  ياه  تمعن  زا  هتسیاش ، ملاس و  يدنزرف  نتشاد  اریز  دنشاب ، رازگرکش  ناشلکـشم  لح  تاجاح و  ندمآرب  زا  سپ  هک 
تـسد هب  ار  اه  نامیپ  دهع و  دیدرگ ، فرطرب  اه  نآ  لکـشم  ای  دش ، دلوتم  دنزرف  هک  یماگنه  هب  اما  تسوا ؛ هاگرد  هب  يرازگرکش 

، هدرپس یشومارف 

116 ص :
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ص 330. ج 3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 1
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عون دنیوگ  یم  هاگ  تسا ، تثارو  نوناق  قباطم  ییابیز  نیا  هتفر و  شردام  وردپ  هب  تسابیز ، ای  ملاس  ام  دنزرف  رگا  دنیوگ : یم  هاگ 
اهنت ار  تبهوم  نیا  یلـصا  تلع  دـنریگ و  یم  هدـیدان  ار  راگدرورپ  شقن  یلک ، روط  هب  هدوب و  بوخ  طیارـش  رگید  رداـم و  هیذـغت 

رد ار  وا  زا  يرازگ  ساپـس  هب  لوـق  ادـخ و  زا  ملاـس  حـلاص و  دـنزرف  بلط  اـعد و  نیا  مـیرک ، نآرق   (1) .دنرمـش یم  یعیبط  لماوع 
: تسا هدومن  میسرت  نینچ  نآ ، تباجتسا  تروص 

(189 فارعا :  ) .َنیرِکاّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اًِحلاص  انَْتیَتآ  ِْنَئل  امُهَّبَر  َهّللا  اَوَعَد  ْتَلَْقثَأ  اّمَلَف 

زا یهد  حـلاص  يدـنزرف  ار  ام  رگا  هک  دـندناوخب  ار  شیوخ  راگدرورپ  هّللا ،  رداـم ) وردـپ  ، ) ود نآ  دـیدرگ ، نیگنـس  راـب  نوچ  ... 
.دوب میهاوخ  نارازگ  ساپس 

: دومن ریوصت  هنوگ  نیا  ار  ناردام  ناردپ و  نیا  یساپسان  هاگ  نآ  و 

(190 فارعا :  ) .َنوُکِرُْشی اّمَع  ُهّللا  َیلاعَتَف  امُهاتآ  امیف  َءاکَرُش  َُهل  الَعَج  اًِحلاص  امُهاتآ  اّمَلَف 

ره زا  ادخ  هک  نآ  لاح  دنتشاگنا ؛ یناکیرـش  دوب ، هدرک  اطع  اه  نآ  هب  هچنآ  رد  وا  يارب  داد ، حلاص  يدنزرف  ار  ود  نآ  ادخ  نوچ  و 
.تسا رترب  دنزاس ، یم  کیرش  وا  اب  هچ 

ردام ریش  اب  كدوک  هیذغت 

، كدوک یتیـصخش  ياه  یگژیو  تافـص و  داجیا  رد  نآ  ریثأت  زین  یمـسج و  بسانم  دـشر  رد  رداـم  ریـش  هژیو  تیمها  هب  هجوت  اـب 
مامتها دروم  زین  ییوگلا  شور  اب  ار  نآ  تیمها   (2)، ناردام نداد  ریش  رب  حیرص  دیکأت  رب  نوزفا  میرک  نآرق 

117 ص :

ص 51. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  - 1
.233 هرقب : - 2
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.تسا هداد  رارق  دوخ  صاخ 

ار دوخ  دـنزرف  هک  درک  یم  اضتقا  یعیبط  روط  هب  يردام ، هقالع  قشع و  دروآ ، ایند  هب  ار  وا  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ردام  هک  یماـگنه 
هک دوب  دایز  يدح  ات  ردام  ریش  اب  یـسوم  هیذغت  تیمها  یلو  دوبن  ادخ  يوس  زا  ییامنهار  هب  يزاین  دهد و  شرورپ  ار  وا  هداد و  ریش 
ریش ار  دوخ  دنزرف  هک  درک  باطخ  زین  یبیغ  شورـس  اب  ار  وا  رما ، نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردام  يرطف  یهاگآ  دوجو  اب  دنوادخ 
لین بآ  يور  رب  هتـشاذگ و  یقودنـص  رد  ار  وا  یهلا  نامرف  ساسارب  رطخ ، ساسحا  ماگنه  داد و  ریـش  ار  وا  زین  یـسوم  ردام  .دـهد 
رارق نوعرف ، رـسمه  تساوخرد  هب  انب  دـنتفرگ و  بآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نوعرف ، نارازگراک  هک  نآزا  سپ  .تخاس  شیاهر 

زا یهلا ، تیاده  اب  یسوم  یلو  دندرک ، رضاح  ار  هدریش  نانز  زا  يرایسب  وا  هیذغت  يارب  دنراد ، هگن  دوخ  دزن  رد  دنشکن و  ار  وا  دش 
یسوم هدرک و  ییامنهار  یسوم  ردام  يوس  هب  ار  نانآ  یصاخ  تفارظ  اب  یسوم  رهاوخ  هکنیا ، ات  .دروخن  نانز  نآ  زا  کی  چیه  ریش 

(1) .دندرپس شردام  دزن  تیبرت ، هیذغت و  يارب  ار  يو  سپ  دروخ ، وا  ریش  زا  مالسلا  هیلع 

رظن زا  هک  تسا  یتاریثأت  ردام و  ریـش  اب  هیذـغت  صاخ  تیمها  رگناشن  رگید ، نانز  ریـش  شریذـپ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يراددوخ 
بسانم وا  رهم  رپ  ناماد  كدوک و  يارب  اذغ  نیرتهب  ردام ، ریش  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب ، .دراذگ  یم  كدوک  رب  یحور  یمـسج و 

.دور یم  رامش  هب  دنزرف  تیبرت  يارب  لحم  نیرت 

118 ص :

ات 13.  7 صصق : - 1
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ردام بسانم  هیذغت 

یفیکو یمک  دشر  هنیمز  بسانمو ، یفاک  ياذغ  زا  هدافتـسا  اب  ناردام  هک  تسا  يرورـض  ردام ، ریـش  اب  دازون  هیذغت  موزل  هب  هجوتاب 
.دنزاس مهارف  ار  دوخ  ناکدوک 

نیرتهب ناونع  هب  هزات  يامرخ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  زا  یثیدح  هب  دانتـسا  اب  يرادراب ، نارود  رد  ردام  بسانم  هیذغت  ثحب  رد 
یتیاور رد  .داد  رارق  هزات  يامرخ  زا  ار  وا  ياذغ  مالسلااهیلع  میرم  يرادراب  نامز  رد  دنوادخ  اریز  دش ، یفرعم  رادراب  ناردام  ياذغ 

اذـغ نیلوا  ناونع  هب  بطر ، ندروـخ  هب  ار   (1) ءاـسفن نز  میرم ، هروس  هیآ 25  هب  دانتـسا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رگید ،
؟ مینک هچ  دوبن ، هزات  يامرخ  لصف  رگا  هک  دش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تیاور  نآ  همادا  رد  .دـنا  هدومن  شرافس 

فرـصم ناتدوخ  هقطنم  يامرخ  زا  اـمرخ  تفه  دوبن ، سرتسد  رد  زین  نآ  رگاو  هنیدـم  ياـمرخ  زا  اـمرخ  تفه  نآ ، ياـج  هب  دومرف :
رگم دروخ ، یمن  امرخ  نامیاز  زور  رد  ءاسفن  نز  متلزنم ، تعفر  تمظع و  لالج و  تزع و  هب  دـیامرف : یم  لـجوزع  ادـخ  هک  .دوش 

(2) .دش دهاوخ  روبص  يرتخد  دوب ، رتخد  رگا  رابدرب و  يرسپ  دوب ، رسپ  شدنزرف  رگا  هک  نیا 

میرم كاروخ  ار  نآ  دنوادخ  اریز  دنا ، هتسناد  هزات  يامرخ  بطر و  ار  ءاسفن  نز  يارب  اذغ  نیرت  شخبافش  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(3) .دینادرگ مالسلااهیلع 

119 ص :

1408ق ج یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب : برعلا ، ناسل  روظنم ، نب  مرکم  نب  دـمحم  .تسا  هدرک  لمح  عضو  هک  ینز  ءاسفن : - 1
ص 237. ، 14

ص 330. ج 3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 2
ص 331. نامه ، - 3
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نادنزرف زا  تبقارم  يرادهگن و 

نیمأت ییاناوت  هجو  چـیه  هب  تسین و  رادروخرب  یگدـنز  يارب  مزـال  يرکف  یمـسج و  تردـق  زا  هک  دـلوت  هیلوا  نینـس  رد  كدوک ،
دیاب ناردام  تسا و  دنمزاین  ردام  قیقد  تبقارم  تیامح و  هب  درادن ، تافآ  ایالب و  ربارب  رد  ار  دوخ  زا  يرادهگن  یصخش و  ياهزاین 

هار زا  هک  هاگ  نآ  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ردام  هک  نانچمه  .دـنریگ  راـک  هب  شیوخ  ناـکدوک  زا  تسارح  رد  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن 
هبنپ ار  نآ  نورد  یسوم ، شیاسآ  يارب  درک و  هیهت  نیبوچ  یقودنص  دهد ، رارق  لین  رد  ار  شدنزرف  دیاب  هک  تفایرد  ینامسآ  ماهلا 
بآ هـب  ار  یـسوم  هـکنآ  زا  سپ  (1) و  درک رپ  ریق  اـب  ار  نآ  ياهدـنب  دـنکن ، ذوـفن  قودنـص  لـخاد  هب  بآ  هـک  نآ  يارب  داد و  رارق 

ار وا  طیارـش  رود  زا  ات  داتـسرف  وا  لابند  هب  ار  یـسوم  رهاوخ  دشاب ، هدرکن  یهاتوک  چیه  دنزرف  زا  تبقارم  رد  هکنآ  يارب  تخادـنا ،
.دباتشب وا  کمک  هب  مزال  عقوم  ردو  هتشاد  رظنریز 

(11 صصق :  ) .َنوُرُعْشَی ْمُه ال  ٍُبنُج َو  ْنَع  ِِهب  ْتَرُصَبَف  ِهیُِّصق  ِِهتْخُأل   ِ َْتلاقَو

.تشاد رظن  ریز  ار  یسوم  دنوش ، هجوتم  هکنآ  نودب  رتخد  نآ  .ورب و  وا  یپ  زا  تفگ : وا  رهاوخ  هب  و 

كدوک يونعم  تیبرت  مود : راتفگ 

هراشا

، نیاربانب .تسین  رادروخرب  تلاـصا  زا  مسج  هداد و  لیکـشت  وا  حور  ار  ناـسنا  تقیقح  دـش ، ناـیب  نیـشیپ  ثحاـبم  رد  هک  ناـنچمه 
تیبرت هب  نآ  هجوت  یسفن و  یلصا و  یشرگن  ناسنا ، يونعم  یحور و  تیبرت  هب  میرک  نآرق  شرگن 

120 ص :

ص 18. ج 7 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  - 1
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نانز تیبرت  رد  میرک  نآرق  هجوت  یعیبط ، روط  هب  سپ  .تسا  ناسنا  یناـحور  ییافوکـشو  دـشر  يارب  همدـقم  ینامـسج ، شرورپ  و 
يونعم شرورپ  يارب  نیدـلاو  شـالت  نآرق ، .تسا  فوطعم  تیبرت  زا  شخب  نیا  هب  رتشیب  زین  ییوگلا  شور  اـب  دـنزرف  شرورپ  يارب 

ادخ زج  یهاگهانپ  وزیوآ  تسد  هب  دوخ  دنزرف  تیبرت  ظفح و  رد  ات  تسا  هتـساوخ  نانآ  زا  هتـسناد و  یهلا  تمعن  رکـش  ار  كدوک 
، دنزرف دلوت  زا  شیپ  هک  يردام  ردـپ و  لمع  لیلد ، نیمه  هب  .دـنهد  شرورپ  یهلا  ياهروتـسد  هیاپ  رب  اهنت  ار  وا  دـنوشن و  کسمتم 

تباجتـسا زا  سپ  یلو  دنوش ، یم  وا  فطل  ربارب  رد  ادـخ  زا  يرازگ  ساپـس  هب  دـهعتم  دـننک و  یم  اعد  وا  تمالـس  تحـص و  يارب 
عقاو نآرق  شهوکن  دروم  دـنوش ، یم  لسوتم  يزیوآ  تسد  ره  هب  دـنزرف  تیبرت  ظفح و  رد  هدز و  اپ  تشپ  دوخ  دـهعت  هب  ناشیاعد 

(1) .تسا هدش 

تـسد يارب  فلتخم  ياهراکهار  هب  لسوت  اب  دنا ، هتـشاد  دوخ  نادـنزرف  يونعم  دـشر  يارب  صاخ  یـشالت  هک  ینآرق  هنومن  ناردام 
.میزادرپ یم  اهراکهار  نیا  یسررب  هب  قیقحت  زا  شخب  نیا  رد  هک  دنا ، هدومن  شالت  دوصقم  نیا  هب  یبای 

ادخ تمدخ  رد  دنزرف  نتشامگ  يارب  رذن 

يراگتـسر تداعـس و  هب  اـهنت  نوـچ  دـش ، رادراـب  هکنآ  زا  سپ  درب ، رـس  هب  دـنزرف  نتـشاد  يوزرآ  رد  اـه  لاـس  هک  نارمع  رـسمه 
: دیامن دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  هک  درک  رذن  دیشیدنا ، یم  شدنزرف 

لآ  ) .اًرَّرَُحم ینَْطب  یف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  ّینِإ  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاق  اْذِإ 

121 ص :

189 و 190. فارعا : - 1
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(35 نارمع :

.دشاب هدش  دازآ  ات  مدرک  رذن  مراد ، مکش  رد  هچنآ  اراگدرورپ ! تفگ : نارمع  نز  نوچ 

یتیالو دـیق  زا  نتخاس  دازآ  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  ریرحت  سپ  دـنک ؛ دازآ  ار  وا  شرداـم  اـت  هدوبن  هدرب  نارمع ، رتخد  هک  تسا  نشور 
، ریرحت اب  سپ  .تسا  بجاو  دنزرف ، رب  ناشتعاطا  هدرک و  تیبرت  ار  وا  تیالو ، نآ  نتشاد  اب  دنراد و  دوخ  دنزرف  رب  نیدلاو  هک  تسا 
هب ریرحت  نیا  رگا  دنریگ و  یمن  تمدـخ  هب  ار  وا  ردام  وردـپ  رگید  دوش ، یم  جراخ  دـنراد  وا  رب  ردام  وردـپ  هک  یطلـست  زا  دـنزرف 

تمدخ دتـسرپب و  ار  وا  اهنت  دوش و  لخاد  ادـخ  تیالو  رد  دـنزرف  نیا  هک  تسانعم  نیا  هب  دوش ، ماجنا  ادـخ  رطاخ  هب  رذـن و  هلیـسو 
رد دنک ، تمدخ  تسادخ ، تدابع  صتخم  هک  یسدقم  نکاما  اسیلک و  دجسم و  رد  هک  تسا  هنوگ  نیا  ندرک  ادخ  تمدخ  .دنک و 

(1) .درک یم  تمدخ  دوخ  ردام  ردپ و  هب  دیاب  دنزرف  دوبن ، رذن  نیا  رگا  هک  یلاح 

وکین ار  وا  دش ، راد  هدهع  ار  میرم  یحور  یمسج و  شرورپ  دوخ ، تفریذپ و  ار   (2) هبئاش یب  هناصلخم و  رذن  نیا  زین  لاعتم  يادخ 
ندید اب  هک  دش  تفگش  رد  وا  قیمع  يونعم  دشر  زا  نانچ  نآ  ایرکز  داد و  رارق  وا  تسرپرـس  ار  ایرکز  دوخ ، ربمایپ  (3) و  دروآ راب 

میرم و زیگنا  باجعا  يونعم  تالاح 

122 ص :

ص 267. ج 3 ، نازیملاریسفت ، - 1
.دوش یم  هدافتسا  اررحم » ینطب  یف  ام  کل  ترذن  ینا  بر   » هلمج رد  کل »  » هملک زا  میرم  ردام  صالخا  - 2

.دروآ راب  وکین  ار  وا  دـش و  اریذـپ  لوبق  نسح  اب  ار  میرم  يو  شراگدرورپ ، سپ  انـسح » اتابن  اهتبنا  نسح و  لوبقب  اهبر  اـهلبقتف  - » 3
(. 37 و 38 نارمع : لآ  )
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(1) .دومن هبیط  هیرذ  تساوخرد  ادخ  زا  وا ، يارب  ینامسآ  هدئام  لوزن  هدهاشم 

کین مان  باختنا 

ناطیش زا  ار  شا  هیرذ  وا و  هاگ  نآ  دیمان و  میرم »  » ار وا  هدرک و  باختنا  ار  دوخ  دنزرف  مان  ادتبا  نارمع  رـسمه  لمح ، عضو  زا  سپ 
.داد هانپ  ادخ  هب 

(36 نارمع : لآ   ) .ِمیجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیّرُذ  َِکب َو  اهُذیعُأ  ّینِإ  َمَیْرَم َو  اُهْتیَّمَس  ّینِإ  ...َْتلاق َو  اْهتَعَضَو  اّمَلَف 

ار دوخ  رتخد  ردام ، نیا  ارچ  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیمه  زا  .تسا  راکتمدخ  نز  زین  دباع و  نز  ینعم  هب  رهش ، نآ  رد  میرم »  » هملک
يدـیمون زا  دـعب  اـت  تساوخ  هدرک ؛ تیاـکح  ار  وا  لـمع  نیا  یلاـعت  يادـخ  ارچ  دـیمان و  میرم » ، » لـمح عـضو  زا  دـعب  گـنرد  یب 

دنزرف يارب  بوخ  مان  باختنا   (2) .دنک ررحم  راک  نیا  يارب  ار  رتخد  نیمه  دشاب ، تمدخ  تدابع و  يارب  ررحم  هک  يرسپ  نتشادزا 
یم ثعاب  هدرک و  کمک  كدوک  تیـصخش  یلاعت  دشر و  هب  مه   (3)، هدش یقلت  نامیاز  زا  سپ  میرم  ردام  یتیبرت  مادـقا  نیلوا  هک 

ياـه شیارگ  اـه و  شرگن  رکفت ، زرط  رگناـشن  مه  دـنکن و  تراـقح  ساـسحا  ناـکیدزن ، نیب  رد  شماـن  ندـش  حرطم  زا  هک  دوـش 
.دنا هدومن  میسرت  یگدنز  لوط  رد  دوخ  دنزرف  تکرح  يارب  هک  تسا  يریس  طخو  نیدلاو 

يراذگ مان  ایآ  هک  تسا  نآ  ددرگ ، یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس  اما 

123 ص :

کلانه هّللادـنع ...  نم  وه  تلاق  اذـه  کل  ینا  میرم  ای  لاق  اقزر  اهدـنع  دـجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  املک  ایرکز  اهلفک  و  - 1
.نامه ...هبیط » هیرذ  کندل  نم  یل  به  بر  لاق  هبر  ایرکز  اعد 

ص 270. ج 3 ، نازیملاریسفت ، - 2
طقس ناکدوک  يراذگ  مان  هب  ار  نیدلاو  هتسناد ، بحتـسم  وا  تدالو  زا  شیپ  ار  دنزرف  يراذگ  مان  تایاور ، زا  یـضعب  رد  یتح  - 3

، ثارتلا ءایحال  تیبلا  لآ  هسـسوم  مق : .هعیرـشلا  لئاسم  لیـصحت  یلا  هعیـشلا  لیاسو  یلماع ، رح  دمحم  .دـنا  هدومن  بیغرت  زین  هدـش 
ص 387. ج 21 ، 1409 ق ،
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هک ور  نآ  زا  يراذگ  مان  هک  نیا  ای  دـهد ، قوس  یـصاخ  تهج  هب  ار  وا  دـناوت  یم  دوش و  یم  وا  رد  یتقیقح  داجیا  ثعاب  كدوک ،
ار وا  هک  تسا  نآ  دراذگ ، ياج  رب  تسا  نکمم  هک  يریثأت  اهنت  هکلب  درادن ، لفط  تیصخش  نوکت  رد  يریثأت  تسا ، يرابتعا  يرما 

؟ دیامن نیقلت  مسا ، ریسم  رد  تکرح  هب 

دوخ ياج  رد  تسا  مزال  جراخ و  قیقحت  نیا  فده  زا  تسا ، هناسانش  ناور  عیسو  تاقیقحت  مزلتـسم  هک  هلئـسم  نیا  هب  عماج  خساپ 
دیآ یم  تسد  هب  كدوک ، يراذگ  مان  رما  هب   (1) نیموصعم همئا  تایاور  میرک و  نآرق  مامتها  زا  هچنآ  اما  .دوش  هدراذـگ  ثحب  هب 

يراذگ مان  ناتساد  .دراذگ  یم  ياج  هب  دارفا  رد  ار  یصاخ  تاریثأت  هدوبن و  يرهاظ  يروص و  يا  هلئسم  اهنت  رما ، نیا  هک  تسا  نیا 
لوسر نینچمه  .تساعدـم  نیارب  یبوخ  ینآرق  دـهاش  شمـسا ، اب  وا  تشونرـس  قباطت  تسا و  هدـباع  ینعم  هب  هک  مان ، نیا  هب  میرم 

: دنا هدومرف  بوخ  مان  شنیزگدروم  رد  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ 

.کلرون نالف ال  نب  نالف  ای  مقو  كرون ، یلا  نالف  نب  نالف  ای  ُْمق  هَمایِْقلا : َموی  اهب  نْوَعُْدت  مّکنإف  مکَءامسأ  اونِسْحَتْسإ 

دنزرف ینالف ، يا  دوش : یم  هتفگ  .دـنزاس  یم  بطاخم  اه  مان  ناـمه  اـب  تماـیق  رد  ار  امـش  اریز  دـینک ، باـختنا  ار  بوخ  ياـه  ماـن 
دنزرف ینالف ، يا  .وش و  قحلم  یتفای ، ییامنهار  نآ  زا  هک  يرون  يوس  هب  زیخرب و  ینالف ،

124 ص :

باوبا هعیشلا ، لیاسو  .دنک  یم  تابثا  ار  بلطم  نیا  يراذگ ، مان  هلئـسم  هب  هعیـشلا ، لئاسو  باتک  رد  ییاور  باب  صاصتخا 10  - 1
ات 30. باوبا 21  دالوالا ، ماکحا 
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(1) .يرادن دشاب ، تیامنهار  هک  يرون  یلو  زیخرب  ینالف ،

طبر دـیؤم  رون ، نیا  زا  ندوبن  دـنم  هرهب  بولطمان و  مان  نیب  تمایق و  رد  تیادـه  رونزا  يرادروخرب  بوخ و  مان  نیب  طابترا  داـجیا 
يدایز نانز  زا  میرک  نآرق  هک  تسور  نیمه  زا  دـیاش  .تسا و  تلالـض » تیادـه و   » یقیقح ِرما  و  يراذـگ » ماـن   » يرهاـظ رما  نیب 
رسمه مان  رکذ  زا  یتحو  هدرکن  هراشا  يرگید  نز  چیه  مان  هب  میرم »  » مان زج  یلو  هتخادرپ ، نانآ  تشذگرس  حرـش  هب  هتفگ و  نخس 

مان ضوعرد  .تسا و  هدرک  يراددوخ   (2)، هدش هدرمش  ملاع  نانز  نادرم و  يارب  ییوگلا  مالـسلااهیلع  میرم  نوچ  زین  وا  هک  نوعرف 
.تسا هدش  نایب  تبون  راهچ  یس و  یط  میرک و  نآرق  هروس  هدزاود  رد  تسا ، یشزرا  تبثم  راب  يواح  هک  میرم »  » كرابم

دنزرف تداعس  يارب  ردام  ياعد 

دنزرف تداعس  يارب  ردام  ياعد 

يارب يزیچ  دوخ ، هلاس  رازه  نیدـنچ  تدابع  هرمث  نداد  تسد  زا  اب  تسا و  هدروخ  مسق  ینمـشد  ناسنا  يارب  ناطیـش  هک  اج  نآ  زا 
تردق یعیبط ، طیارـش  رد  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  .تسا  ناسنا  ندـناشک  فارحنا  هب  هسوسو و  لابند  هب  هتـسویپ ، درادـن  نداد  تسد  زا 
: دزادرپب وا  تالمح  عفد  هب  تسوا ، تردق  قوفام  هک  یتردق  زا  يرای  اب  تسا  مزال  درادن ، ار  ناطیش  ياه  بیرف  اب  ییورایور 

(36 تلصف :  ) .ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ْذِعَتْساَف  ٌغَْزن  ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اّمِإ  َو 

125 ص :

ص 389. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
11 و 12. میرحت : ...نارمع ،» تنبا  میرم  ...نوعرف و  تأرما  اونمآ  نیذلل  ًالثم  هّللا  برض  و  - » 2
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.تساناد اونش و  وا  هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  يدرگ ، يا  هسوسو  شوختسد  ناطیش  بناج  زا  رگا  و 

نارمع رـسمه  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  دهاوخن  ام  هجوتم  يدیدهت  وا  يوس  زا  میربب ، هانپ  لاعتم  يادـخ  هب  ناطیـش ، زا  رگا  نیقی  روط  هب 
شیپ ناسنا  هک  داد  ناشن  داد و  هانپ  ادخ  هب  ناطیش  زا  هشیمه  يارب  ار  وا  داهن ، وا  رب  میرم »  » مان دروآ و  ایند  هب  ار  شدنزرف  هک  نیمه 

(1) .دشاب ناطیش  رش  زا  دنزرف  یتمالس  رکف  هب  دیاب  زیچ  ره  زا 

تـسرپرس زین  ار  ایرکز  شربمایپ  تفرگ و  هدـهعرب  ار  وا  تیبرت  دوخ  هدرک ، تباجا  ار  میرم  رداـم  هتـساوخ  نیا  زین  ناحبـس  يادـخ 
ادـخ هب  ار  تیبرت  زا  مهم  شخب  نیا  دزرو و  ماـمتها  دوخ  دـنزرف  يوـنعم  تیبرت  هب  یـسک  رگا  هک  درک  تباـث  داد و  رارق  يو  روـما 

(2) .دناسر یم  ماجنا  هب  يا  هتسیاش  وحن  هب  هتفریذپ و  ار  تلاکو  نیا  زین  ادخ  ، دیامن راذگاو 

.اّیِرَکَز اهَلَّفَک  اًتابَن و  اهَتَْبنَأ  ٍنَسَح َو  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف  ِمیجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم  اـهَتَّیّرُذ  َکـِب َو  اهُذـیعُأ  ّینِإ  ...َنارْمِع و  ُتَأَْرما  َِتلاـق  اْذِإ 
(37  _ 35 نارمع : لآ  )

یکین هب  ار  رتخد  نآ  شراگدرورپ  سپ  .مروآ  یم  وت  هانپ  رد  میجر  ناطیـش  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  تفگ ...: نارمع  نز  هک  یماگنه 
.تشامگ وا  یتسرپرس  هب  ار  ایرکز  داد و  شرورپ  هدیدنسپ  یهجو  هبو  تفریذپ  وا  زا 

هدنیآ ياه  لسن  یهلا  تیبرت  هب  ردام  مامتها 

هدنیآ ياه  لسن  یهلا  تیبرت  هب  ردام  مامتها 

دنزرف يونعم  شرورپ  هب  اهنت  هن  تدالو  ماگنه  رد  قیمع ، شنیب  یشیدنارود و  اب  تسا ، رادروخرب  یسدق  یتیبرت  زا  دوخ  هک  يردام 
، دشیدنا یم  دوخ 
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ادخ هب  میرم ، تدالو  نامز  رد  نارمع  رسمه  .دراپس  یم  یهلا  نمیا  هاگهانپ  هب  زین  ار  اهنآ  هتـشادن و  رود  رظن  زا  زین  ار  وا  هیرذ  هکلب 
: تشاد هضرع 

(36 نارمع : لآ   ) .ِمیجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیّرُذ  َِکب َو  اهُذیعُأ  ّینِإ  و  ... 

.مهد یم  هانپ  وت  هب  هدش  هدنار  ِناطیش  زا  ار  شنادنزرف  وا و  نم ، و  ... 

رد ار  دوخ  دنزرف  مه  هدرکن ، هدنسب  اعد  هب  اهنت  دشیدنا ، یم  زین  وا  نادنزرف  يراگتـسر  هب  دنزرف ، تداعـس  رب  نوزفا  هک  يدرف  اعبط 
.دنیامن تیبرت  ار  يدنمتداعس  نادنزرف  هتسیاش ، جوز  نیا  ات  دنیزگ  یم  رب  وا  يارب  هتسیاش  يرسمه  مه  هداد و  شرورپ  يونعم  داعبا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  سپس  دیامرف ...: یم  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  اب  دوخ  جاودزا  يارجام  حرش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
ارم سپـس  هّللاب ،  الا  هوق  هّللاءاشام ال  هّللا و  هکرب  یلع  وگب : زیخرب و  ادـخ  ماـن  هب  دومرف : تفرگ و  ار  متـسد  هدـمآ ، نم  يوس  هب  هلآ 

: درک اعد  دیناشن و  مالسلااهیلع  همطاف  کیدزن 

نِم امهتَّیرُذ  کـب و  امهُذـیُعا  ّینإ  اـظفاح و  کـنم  اـمِْهیَلَع  ْلَـعْجاَو  اـمهتِّیرُذ  یف  ْكِراـب  اـمهَّبِحَاَف و  یلإ  کـِْقلَخ  ُّبحَا  اـمهَّنإ  مُهّللَا 
.میجَّرلا ِناْطیَّشلا 

ینابهاگن تدوخ  بناج  زا  هد و  رارق  تکرب  ناشلـسن  رد  رادـب و  ناشتـسود  سپ  .دـننم  دزن  رد  وت  قلخ  نیرت  بوبحم  اـهنیا  ایادـخ !
(1) .مهد یم  هانپ  وت  هب  هدش  هدنار  ناطیش  زا  ار  ناش  هیرذ  اه و  نآ  نم ، امرف و  ررقم  ناشیارب 

دیزگرب شرتخد  يرسمه  يارب  ار  درف  نیرت  هتـسیاش  نیرتهب و  مه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، هدهاشم  هک  نانچمه  سپ 
.دهد رارق  دوخ  تیانع  تیامح و  دروم  ار  ناشنادنزرف  نانآ و  ادخ  هک  درک  اعد  مه  و 
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دنزرف يارب  هتسیاش  یبرم  شنیزگ  رد  تقد 

دنزرف يارب  هتسیاش  یبرم  شنیزگ  رد  تقد 

هب یبرم ، هب  زاین  دشر ، نیتسخن  لحارم  یط  زا  سپ  یلو  .تسا  ردام  هدـهع  رب  یگدـنز ، نیتسخن  ياه  لاس  رد  دـنزرف  تیبرت  هفیظو 
یهد لکـش  ردرداـم  نوـچ  زین  یبرم  ياـه  یگژیو  هک  اـجنآ  زا  .دوـش  یم  ساـسحا  يوـنعم  یهلا و  قـیمع  شرورپ  هـنیمز  رد  هژیو 
جرخ هب  ار  مزـال  تیـساسح  تقد و  دوخ ، دـنزرف  یبرم  نییعت  رد  رداـم  هژیو  هب  نیدـلاو  تسا  مزـال  تسا ، رثؤم  كدوک  تیـصخش 
ناونع هب  ار  اـیرکز  هاـگ  نآ  داد و  شرورپ  ار  میرم  ییوـکین  هب  زین  دـنوادخ  داد ، رارق  یهلا  تیاـمح  تحت  ار  وا  میرم  رداـم  .دـنهد 

: .دومن یفرعم  وا  تسرپرس  یبرم و 

(37 نارمع : لآ   ) .اّیِرَکَز اهَلَّفَک  اًنَسَح َو  اًتابَن  اهَتَْبنَأ  ٍنَسَح َو  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف 

.داد رارق  يو  تسرپرس  ار  ایرکز  دروآراب و  وکین  ار  وا  دش و  اریذپ  لوبق  نسح  اب  ار  يو  شراگدرورپ  سپ 

لصف هصالخ 

ناـکما رـش ، ریخ و  هار  ندوـشگ  اـب  میرک  نآرق  .تسا  نآرق  رد  ناوناـب  ییوـگلا  یتـیبرت  داـعبا  نیرت  مهم  زا  یکی  یقـالخا ، تـیبرت 
ملظ هانگ و  ار  رـش  ریـسم  ندومیپ  نآرق ، .دناوخ  یم  ارف  تیاده  هار  زا  يوریپ  هب  ار  وا  شور  نیا  اب  هدرک و  اطع  ناسنا  هب  ار  باختنا 

فافع رب  دـیکأت  نیرتشیب  ییوگلا ، هویـش  هب  ناوناب  یقالخا  تیبرت  رد  .دـناد  یم  ادـخ  زا  يرود  ییاوسر و  بجوم  ار  نآ  سفن و  هب 
.تسا هدش  زکرمتم  مدرم  هب  تسردان  روما  باستنا  زا  زیهرپ  و  مرحمان ، اب  ترشاعم  رد  فافع  یسنج ، طباور  نتخاس  رارقرب  رد 

نانز ییوگلا  تیبرترد  ثحب  دروم  لیاسم  زا  زین  دنزرف  شرورپ  تیبرت و 
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هب هدرمـشرب ، ملاـس  دـنزرف  دـلوت  يارب  تامدـقم  ندروآ  مهارف  رد  ار  نارداـم  شقن  فلتخم ، ياـهوگلا  هیارا  اـب  میرک  نآرق  .تسا 
رارق ثحب  دروم  دوش ، یم  رجنم  كدوک  يونعم  تیبرت  هب  هک  ار  یلماوع  نینچمه  هدرک و  هراشا  زین  ناـمیاز  زا  سپ  ناـنآ  فیاـظو 

.تسا هداد 

129 ص :

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


یسایس يداصتقا و  یعامتجا ، داعبا  رد  ناوناب  ییوگلا  تیبرت  مراهچ : شخب 

هراشا
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رب رد  ار  یـساسا  تمـسق  هس  هدوب و  ماع  یثحبم  تسا ، شخب  نیا  عوضوم  هک  ییوگلا  شور  زا  هدافتـسا  اب  ناوناب  یعاـمتجا  تیبرت 
.تفرگ دهاوخ 

ياراد دزادرپ ، یم  یعامتجا  طباور  هرابرد  ثحب  هب  اهنت  تسا و  نآ  صاخ  ینعم  هب  یعامتجا  تیبرت  ناونع  لـماش  هک  لوا  تمـسق 
لماش ار  هداوناخ  هدودحم  زا  جراخ  رد  یعامتجا  تکراشم  هنیمز  رد  تیبرت  یگداوناخ و  تیبرت  ثحابم  هک  تسا  هعومجم  ریز  ود 

رد .دزادرپ و  یم  ناوناـب  يداـصتقا  تیلاـعف  ياـه  یگژیو  یـسررب  هب  يداـصتقا  تیبرت  ماـن  اـب  رـضاح  شخب  مود  تمـسق  .دوش  یم 
شقن رد  ناوناب  یسایس  تکراشم  ناوناب ، یسایس  تکراشم  زاوج  هدمع  ثحبم  هس  دراد ؛ مان  ناوناب  یسایس  تیبرت  هک  موس  تمسق 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  هعماج  هرادا  رد  ناوناب  تکراشم  تما و 
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یعامتجا تیبرت  رد  وگلا  لوا : لصف 

هراشا

هب یعامتجا  تیبرت  ماسقا  زا  یکی  دوش ، یم  ثحب  نآ  هرابرد  تمـسق  نیا  رد  هک  یعامتجا  تیبرت  ثحبم  دش ، هراشا  هک  روط  نامه 
روط هب  ناـنز ، یعاـمتجا  تیبرت  زا  ثحب  رد  اـجنیا  رد  ور  نیا  زا  .تفرگ  رارق  قیقحت  زا  شخب  نیا  ناونع  هک  تسا  هملک  ماـع  ینعم 

ثحابم هدوب و  یعامتجا  طباور  هنیمز  رد  ناوناب  یتیبرت  ياهوگلا  زا  یکاح  افرـص  هک  دش  دـهاوخ  هتخادرپ  ییاه  ثحب  هب  صخـشم 
.تفرگ دهاوخن  ربرد  ار  يداصتقا  یسایس و 

نیرت و کچوک  ناونع  هب  هداوناخ ، .تسا  یعامتجا  قیـالع  اهدـنویپ و  زا  هنوگ  ود  لـماش  هملک  صاـخ  موهفم  هب  یعاـمتجا  تیبرت 
میرک نآرق  نینچمه ، .تسا  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  ناوناـب  ییوـگلا  تیبرت  زا  مهـس  نیرت  شیب  یعاـمتجا ، ناـمزاس  نیرت  مهم 

زا تمسق  نیا  رد  هک  هدرک  هیارا  هداوناخ  بوچراچ  زا  جراخ  رد  دارفا  یعامتجا  طباور  میـسرت  يارب  ار  یـصخشم  یتیبرت  ياهوگلا 
.تفرگ دنهاوخ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  بیترت ، هب  مسق  ود  ره  مراهچ ، شخب 
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یگداوناخ تیبرت  لوا : راتفگ 

هراشا

، لاـعتم دـنوادخ  هک  ناـنچمه  .تسا  نارـسمه  نیب  رد  شمارآ  نوکـس و  داـجیا  جاودزا ، هداوناـخ و  لیکـشت  تارمث  نیرت  مـهم  زا 
: داد رارق  مالسلا  هیلع  مدآ  یتحار  شمارآ و  هیام  ار  مالسلااهیلع  اوح  شنیرفآ 

(189 فارعا :  ) .اْهَیلِإ َنُکْسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  ٍهَدِحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  َوُه 

.داد رارق  دشاب  وا  شمارآ  هیام  هک  يرسمه  سنج ، نامه  زا  دیرفآ و  سفن  کی  زا  ار  امش  هک  ییادخ  تسوا 

اطع شرـسمه  مدآ و  هب  هلحرم  نیا  زا  سپ  یـسنج  ياـه  هبذاـج  دـش ، حرطم  یقـالخا  تیبرت  هب  طوبرم  ثحب  رد  هک  یتـیاور  رباـنب 
فرـص ار  دوخ  یلـصا  تمه  نانآ  ات  تسا  مزـال  نارـسمه ، نیب  تیجوز  هقلع  داـجیا  رد  یهلا  مهم  فدـه  نیا  هب  هجوت  اـب   (1) .دش

يریگولج نآ  زا  دـننادب و  جاودزا  یلـصا  دوصقم  یفانم  نآ  رد  ار  یلـالتخا  هنوگره  زورب  هدومن و  تبحم  هفطاـع و  نوناـک  داـجیا 
.دننک

.دیآ لمع  هب  تقد  تیاهن  دشیدنیب ، مهم  نیا  هب  زین  وا  هک  هتـسیاش  رـسمه  باختنا  رد  تسخن ، تسا  مزال  ینوناک  نینچ  داجیا  يارب 
دراد رـسمه  ربارب  رد  هک  یفیاظو  هب  دوخ ، یگداوناخ  قوقح  يافیتسا  نمـض  نارـسمه  زا  کـی  ره  جاودزا ، زا  سپ  هک ، نیا  مود  و 

تیبرت ثحبم  رد  نیاربانب ، .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هلئسم  ود  ره  زین  میرک  نآرق  ییوگلا  تیبرت  رد  .دیامن  لمع 

133 ص :
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(1) .میزادرپ یم  يراد  هناخ  روما  رد  نز  شقن  نایب  هب  سپس  هتسیاش و  رسمه  ياه  یگژیو  یسررب  هب  ادتبا  یگداوناخ ،

هتسیاش رسمه  ياه  یگژیو 

كالم  » هک تخادرپ  میهاوخ  زین  لاؤس  نیا  هب  ییوگخساپ  هب  هتسیاش ، رسمه  تایصوصخ  یـسررب  نمـض  ثحب ، زا  تمـسق  نیا  رد 
»؟ يداصتقا یعامتجا و  نوئش  ای  تسا  نامیا  نارسمه ، ینأش  مه  ندوب و  وفک  رد 

نامیا

زا ار  تناما  توق و  دروآرد ، دوخ  مادختسا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ات  درک  داهنشیپ  ردپ  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  بیعـش  رتخد 
: درمشرب بوخ  رازگراک  ياه  یگژیو 

(26 صصق :  ) .ُنیمَْألا ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْسا  َِتبَأ  ای 

.دشاب نیما  يوق و  هک  تسا  یسک  رازگراک  نیرتهب  هک  روآرد  دوخ  مادختسا  هب  ار  وا  مردپ !

، دوب بیعش  يداصتقا  ياه  تیلاعف  رد  تکراشم  يارب  مالسلا  هیلع  یسوم  مادختـسا  روظنم  هب  هچرگ  ردپ ، هب  بیعـش  رتخد  داهنـشیپ 
ار شنارتـخد  زا  یکی  اـب  یـسوم  جاودزا  رب  ینبم  دوخ  هتـساوخ  گـنرد ، یب  بیعـش  داهنـشیپ ، نیا  زا  سپ  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  یلو 
هتفاـیرد و تسا  تناـما  توق و  هک  ار  وا  لآ  هدـیا  رـسمه  ياـهرایعم  شرتـخد ، نخـس  زا  بیعـش  هک  دوش  یم  موـلعم  دوـمن ، حرطم 

: تسا هتخاس  حرطم  ار  جاودزا  عوضوم 

134 ص :

، تسا ناـنز  ییوـگلا  تیبرت  قـیقحت ، نیا  فدـه  هک  ور  نآ  زا  یلو  دـنراد ، دوـخ  رـسمه  دروـم  رد  يداـیز  تادـهعت  زین  نادرم  - 1
.دبلط یم  ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  اهنآ  یسررب 
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(27 صصق :  ) ...ٍجَجِح َِینامَث  ینَرُجَْأت  ْنَأ  یلَع  ِْنیَتاه  َّیَتَْنبا  يَدْحِإ  َکَحِْکنُأ  ْنَأ  ُدیرُأ  ّینِإ  َلاق 

 ... ینک راک  نم  يارب  لاس  تشه  هک  نیا  لابق  رد  .مروآرد  وت  يرسمه  هب  ار  مرتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخ  یم  نم  تفگ :

هتـسیاش ار  وا  یگژیو ، نیمه  ندوب  اراد  لیلد  هب  دوتـس و  ار  یـسوم  ندوب  نیما  بیعـش ، رتخد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
تـسا نکمم  هک  اریز  .درادـن  يو  نامیا  اب  یمزـالت  درف ، ندوب  راکتـسرد  نیما و  هک  یلاـح  رد  تسناد ، دوخ  يرـسمه  مادختـسا و 

.دشاب هتشادن  تمایقو  ادخ  هب  نامیا  زا  يا  هرهب  یلو  دشاب ، نیما  دامتعا و  لباق  يدرف ،

دوخ مادختسا  هب  ار  وا  تفگ : ردپ  هب  هک  هاگ  نآ  « ؛ میوش یم  ایوج  بیعـش  رتخد  دوخ  نابز  زا  ار  تناما  ِریـسفت  ههبـش و  نیا  باوج 
زا ییاهنت  هب  ار  ینیگنـس  نآ  هب  ِولد  هکنآ  زا  ار  شتوق  دومرف : وا  هب  بیعـش  .تسا  نیما  دنمتردق و  درف  رازگراک ، نیرتهب  هک  روآرد 
نم هب  دوب ، تکرح  رد  ملابند  هب  لزنم  ریسم  رد  هک  یتقو  داد : باوج  يدرب ؟ شتناما  هب  یپ  هنوگچ  اما  یتخانش ؛ دیـشک ، نوریب  هاچ 

هک متفایرد  اجنیا  زا  مینکفا ، یمن  رظن  نانز  هب  هک  میتسه  ینادناخ  زا  ام  اریز  امن ، ییامنهار  ارم  نک و  تکرح  مرـس  تشپ  وت  تفگ :
نیا مان  بیعش ، رتخد  هک  نیا   (1) «. تسا تناما  نامه  نیا  .دـننک و  یم  رظن  نانآ  هب  تکرح و  نانز  لابند  هب  هک  تسین  یناسک  زا  وا 

هتخیمآ تمایق  ادـخ و  هب  نامیا  اب  لماک  روط  هب  تناما  هک  تسا  نآ  رگناـشن  تشاذـگ ، تناـما  ار  یـسوم  ناـمیا  زا  هتـساخرب  لـمع 
نز نآ  لابند  هب  دوخ  تکرح  هب  تسناوت  یم  یسوم  اریز  تسا ؛
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زا ار  وا  هک  يزیچ  اهنت  یلو  دوبن ؛ هملک  ماع  موهفم  هب  ندوب  راکتـسرد  فالخرب  زین  لـمع  نیا  دـنکفا و  رظن  وا  هب  یتح  هداد و  همادا 
هب بیعـش  رتخد  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  .دوب و  وا  دزن  رد  راتفر  نیا  ندوب  دنـسپان  ادـخ و  روضح  هب  وا  نامیا  تشاد ، زاب  لمع  نیا 

.درک شرازگ  ردپ  هب  تفایرد و  تسارف 

ار ادخ  اب  يراوج  مه  برق و  اعد  نیا  رد  وا  .تسا  نوعرف  رـسمه  ياعد  ، دـنک یم  نشور  ار  رـسمه  نامیا  تیمها  هک  يرگید  هنومن 
یپ رد  ار  تاذـل  همه  نوـعرف ، اـب  يراوـج  مه  هک  دـنچره  .تسا  هداد  يرترب  نوـعرف  هب  یکیدزنو  برق  رب  ار  وا  هب  برق  هتـساوخ و 

تاذـل یمامت  زا  نوعرف ، رـسمه  هک  دوش  یم  مولعم  سپ ، .دـش  یم  تفای  درک ، یم  وزرآ  لد  رد  هک  ار  هچنآ  وا  راـبرد  رد  تشاد و 
مهارف وا  يارب  تاذل  نآ  همه  هکنآ  اب  هکلب  تشادن ، یـسرتسد  اهنآ  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  مه  نآ  دوب ، هدرک  یـشوپ  مشچ  یگدنز 

: دشخب تاجن  دنمتورث  لاح  نیع  رد  نامیا و  یب  يرسمه  نتشاد  زا  ار  وا  ات  تساوخ  ادخ  زا  دیشوپ و  مشچ  اهنآ  زا  دوب ،

(11 میرحت :  ) .ِِهلَمَع َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْتَیب  َكَْدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  َو 

رد يا  هناخ  تدوخ ، دزن  رد  نم  يارب  اراگدرورپ ! تفگ : هک  تسا  نوعرف  رـسمه  نآ  دنز و  یم  یلثم  نانمؤم  هرابرد  دنوادخ  زین  و 
 ... هد ییاهر  وا  لمع  نوعرف و  رش  زا  ارم  نک و  انب  تشهب 

رـسمه ياـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  ناـمیا ، هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتـن  نیا  تفرگ ، رارق  یـسررب  دروـم  نونکاـت  هک  هچنآ  زا 
هب زین  نوعرف  رسمه  ناتساد  تسا و  نانآ  نامیا  نارسمه ، تیوفک  رایعم  كالم و  تسا و  هتسیاش 
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، دوش عقاو  شنیزگ  كالم  دناوت  یم  رسمه  تورث  تسا و  يداصتقاو  یلام  روما  نارسمه ، ینأش  مه  كالم  هک  اعدا  نیا  رب  ینشور 
.دشک یم  نالطب  ملق 

زین اجنیا  رد  ای  تسا  نانآ  تیوفک  كالم  رتخد ، رـسپ و  یعامتجا  نوئـش  یناسکی  ایآ  هک  دنام  یم  یقاب  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  اهنت ،
؟ تساهنآ نامیا  قباطت ، رایعم 

هدـنب هدناوخرـسپ و  يارب  شجح » تنب  بنیز   » شا همع  رتخد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع » نبا  »
بسح و رظن  زا  نم  تفگ : دز و  زابرس  دوب ، هداز  فارشا  ابیز و  هک  بنیز  یلو  .درک  يراگتـساوخ  هثراح » نب  دیز   » شا هدرک  دازآ 

(1): دش لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اجنیا  رد  .مرترب  وا  زا  بسن 

(36 بازحا :  ) ...ْمِهِْرمَأ ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  اًْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهّللا َو  یَضَق  اذِإ  ٍهَنِم�ُوم  ٍنِم�وُِمل َو ال  َناک  ام  َو 

( ییارچ نوچ و  و   ) رایتخا ناشراک  رد  ار  نانآ  دنراد ، ررقم  ار  يرما  شربمایپ  دنوادخ و  نوچ  هک  دسرن  ار  ینمؤم  نز  درم و  چیه  و 
.دشاب

تیوفک قباـطت و  هک  دـیآ  یمرب  یبوـخ  هب  هیآ  نیا  زا  .تفرگرـس  دـیز  اـب  وا  جاودزا  دـش و  یـضار  بنیز  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  و 
مالسا رد  هک  نانچمه  تسا ، نامیا  نآرق ، رظن  زا  تیوفک  كالم  اهنت  هدوبن و  یعامتجا  نوئشو  بسن  بسح و  هب  طوبرم  نارـسمه ،

، شحج تنب  بنیز  نوچمه  هداز  فارـشا  ینارتخد  اب  لالب  ملاـس و  دوسا ، نبدادـقم  هثراـح ، نبدـیز  نوچ  يا  هدـش  دازآ  ناـگدرب 
نب نامحرلادبع  رهاوخ  هبتع و  نبدلو  تنب  همطاف  ریبز ، تنب  هغابض 
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(1) .دندرک جاودزا  فوع 

اب تساهنآ و  نامیا  اهنت  رـسمه ، ود  نأش  قباطت  رایعم  هک  تسا  نآ  رـسمه  نامیا  یگژیو  هرابرد  هدش  حرطم  ثحابم  هجیتن  نیاربانب ،
(2) .دیآ یمن  رامش  هب  نارسمه  تیوفک  يارب  یکالم  یعامتجا ، يداصتقا و  نوئش  ینآرق  ياهوگلا  هجوت 

ییارگ لمجت  یبلطایند و  زا  زیهرپ 

ایند و هک  تخاس  ریخم  ار  اه  نآ  ناـنآ ، يداـم  ياـه  شیارگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنز  ناتـساد  هب  هراـشا  اـب  میرک  نآرق 
كدنا هرهب  رب  ار  دیواج  یگدنز  لوسر و  ادخ و  ای  دنوش و  ادـج  ترـضح  نآ  زا  دـنهد و  حـیجرت  ربمایپ  يرـسمه  رب  ار  نآ  لمجت 

: دنهد همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  هداس  یگدنز  هب  یبلطایند  یگدز و  هافر  زا  زیهرپ  اب  دنهد و  يرترب  ایند 

َهّللا َو َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  ًالیمَج َو  اًحارَس  َّنُکْحِّرَـسُأ  َّنُکْعِّتَمُأ َو  َْنَیلاعَتَف  اهَتَنیز  اْینُّدلا َو  َهایَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِجاوْزَأل   ِ ُْلق ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
28 و 29) بازحا :  ) .اًمیظَع اًرْجَأ  َّنُْکنِم  ِتانِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهّللا  َّنِإَف  َهَرِخْآلا  َراّدلا  َُهلوُسَر َو 

ربـیخ گـنج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نوـچ  هک  دوـب  نیا  نآ ، لوزن  ببـس  هک  هدـمآ  هیآ  نیا  لـیذ  رد  یمق  ریـسفت  رد 
نآ هب  شنارسمه  دش ، ناناملسم  بیصن  قیقحلا » یبا  لآ   » ياه هنیجنگ  گنج ، نآ  رد  تشگرب و 
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ناناملـسم همه  نیب  رد  یلاعت ، يادخ  روتـسد  ساسا  رب  دومرف : ادخ  لوسر  .هدب  ام  هب  ار  اه  هنیجنگ  نیا  هک  دنتـشاد  هضرع  ترـضح 
ام لیماف  همه  رد  رگید  یهد ، قالط  ار  ام  رگا  هک  يا  هدرک  نامگ  نانچ  وت  دنتفگ : دندش و  مشخ  رد  يو  زا  نارسمه  .مدرک  میسقت 
نآ هب  درک و  تریغ  شا  یمارگ  لوسر  يارب  ناشیا  نخس  نیا  زا  یلاعت  يادخ  دریگب ؟ ار  ام  هک  دوش  یمن  ادیپ  وفک  مه  رسمه  کی 
رد دومن و  يریگ  هرانک  ناشیا  زا  زور  هن  تسیب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـنک  يریگ  هرانک  ناشیا  زا  داد  روتـسد  بانج 

نارـسمه نآ  رد  داتـسرف و  ار  تایآ  نیا  هاگ  نآ  دندش ، كاپ  دندید و  ضیح  تبون  کی  هک  نآ  ات  دیزگ  لزنم  میهاربا » ما   » هبرـشم
نیب رد  هک  یـسک  نیلوا  .درک و  ریخم  نتفرگ  قالط  بانج و  نآ  يرـسمه  رب  ندـنام  یقاـب  نیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یکی نارـسمه  ریاس  وا ، لابند  هب  .منک  یم  رایتخا  ار  ادـخ  لوسر  ادـخ و  نم  تشاد : هضرع  هک  دوب  هملـس » ما  ، » تساخرب نارـسمه 

(1) .دنتفگ ار  هملس » ما   » مالک نامه  هدمآرد و  یتشآ  رد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  دنتساخرب و  یکی 

لوسر و ادخ و  يدونشخ  هک  تسا  یـسک  هتـسیاش  رـسمه  هک  دنک  یم  نشور  یبوخ  هب  نآ  هرابرد  هدش  لزان  تایآ  ناتـساد و  نیا 
لد هک  دـنادب  هداد و  حـیجرت  يویند  يارذـگ  ياه  يرادرب  هرهب  رب  ار  ترخآ  ناهج  رد  یهلا  دـیواج  ياـه  تمارک  زا  يرادروخرب 

.دوب دهاوخن  راگزاس  لوسر ، ادخ و  تبحم  اب  ایند  هب  نتسب 

ییوگلا هویش  هب  هتسیاش  رسمه  ياه  یگژیو  نایب  رد  میرک  نآرق  هچرگ 
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رـسمه ییزج  تایـصوصخ  يرایـسب ، تاـیاور  یلو  دومن ، هدنـسب  یتسیز  هداـس  ناـمیا و  نوچمه  یـساسا ، ياـهرایعم  رکذ  هب  اـهنت 
هعجارم اهنآ  هب  تسا  مزال  هتـسیاش ، رـسمه  ياه  یگژیو  دروم  رد  مالـسا  رظن  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  دـنا  هدرمـش  رب  ار  یناـمرآ 

(1) .دوش

يوگ تفگ و  هک  ناناملـسم  فرع  رد  جیار  روصت  فالخ  رب  هک  دوش  هراشا  زین  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  اه ، یگژیو  ثحب  نایاپ  رد 
رد رتخد  اهنت  هن  نآرق  گنهرف  رد  دـنناد ، یم  بیع  ار  نآ  قادـصم  نییعت  ینامرآ و  رـسمه  تایـصوصخ  دروم  رد  نیدـلاو  اب  رتخد 

يارب ار  دوخ  رظن  دروم  رـسمه  ياه  یگژیو  ادتبا ، رد  دـناوت  یم  هکلب  دـنک ، شنیزگ  ار  بسانم  درف  ات  تسا  راتخم  رـسمه ، باختنا 
.دیامن نیعم  زین  ار  نآ  قادصم  یتح  هدرک و  نایب  ردام  ردپ و 

حرط اب  دـنک ، یم  لقن  ارمالـسلا  هیلع  یـسوم  مادختـسا  دروم  رد  ردـپ ، هب  بیعـش  رتخ  داهنـشیپ  تیاکح  هک  اج  نآ  رد  میرک  نآرق 
هب رتخد ، داهنـشیپ  زا  بیعـش  هک  دناسر  یم  ار  بلطم  نیا  شنارتخد ، زا  یکی  اب  جاودزا  دروم  رد  یـسوم  هب  بیعـش  داهنـشیپ  ندرک 
زا یکی  اـب  وا  جاودزا  حرط  دـنک ، حرطم  ار  مادختـسا  ثحب  ادـتبا  هک  نآ  ياـج  هب  تفاـیرد و  یـسوم  هب  ار  وا  هقـالع  ینمـض ، روط 

(2) .دیآرد شمادختسا  هب  ات  تساوخ  وا  زا  لباقم  رد  تشاذگ و  نایم  رد  يو  اب  ار  شنارتخد 

140 ص :

.34 22 و 28 _  9 و 13 _  باوبا 5 _  حاکنلا ، تامدقم  باوبا  هعیشلا ، لیاسو  - 1
، دنک راک  بیعـش  يارب  لاس  هد  ای  تشه  تدم  وا ، اب  شرتخد  جاودزا  لابق  رد  ات  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  بیعـش  هکنیا  - 2

یم نز  ردـپ  اـی  نز  هب  داـماد  هک  یتمدـخ  .تورث  ندوبن  لوا ، تسا : زیچ  ود  مسر  نیا  هشیر  هدوب و  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  یمـسر 
دندقتعم ناسانـش  هعماج  .نداد  زاهج  هلئـسم  رگید  .دنک و  راک  اه  نآ  يارب  هک  هدوب  نیا  هب  رـصحنم  دراوم  رتشیب  رد  دـنکب  تسناوت 

مهارف دوخ  رتخد  يارب  زاهج  دناوتب  هک  نیا  يارب  ردپ  .تسا  نهک  ننس  موسرزا و  یکی  ردپ ، فرطزا  رتخد  هب  نداد  زاهج  مسر  هک 
يارب رتخد و  عفن  هب  تفرگ  یم  داماد  زا  ردپ  هچ  نآ  لمع ، رد  .درک  یم  تفایرد  یلوپ  وا  زا  ای  درک و  یم  دوخ  ریجا  ار  داماد  دـنک ،

فدـه و دـنچ  ره  دـنادب ، دوخ  لاـم  ار  رهم  درادـن  قح  نز  ردـپ  دـش و  خوسنم  نییآ  نیا  مالـسا  رد  لاـح  ره  هب  .تسا  هدوب  رتـخد 
دهاوخب وحن  ره  هب  هک  دراد  ار  لاـم  نآ  راـیتخا  هک  تسا  رتخد  دوخ  نیا  .دـنکرتخد  جرخ  فرـص و  ار  نآ  هک  دـشاب  نیا  شروظنم 

ماظن يرهطم ، یضترم  .تسین  اور  یمالـسا  هرود  رد  نداد  رارق  رهم  هنوگ  نیا  هک  هدش  حیرـصت  یمالـسا  تایاور  رد  .دنک  فرـصم 
ص 240. ، 1374 اردص ، نارهت : مالسارد ، نز  قوقح 
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.دمآ یمن  دوجو  هب  ناتساد  رد  یللخ  .درک  یمن  حرطم  مه  ار  بیعـش  رتخد  داهنـشیپ  حرط  نآرق ، رگا  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  هتکن 
رـسمه ياـهرایعم  تخانـشرد  ار  رتـخد  نیا  شنیب  قمع  تیارد و  هک  نیارب  نوزفا  ردـپ ، هب  رتـخد  یتروـشم  رظن  نتخاـس  حرطم  اـما 

بـسانم درف  اب  جاودزا  دروم  رد  ار  شرتخد  یبلق  ِتساوخ  هک  یماگنه  ردـپ ، هک  تسا  بلطم  نیا  هدـنهد  ناشن  دـناسر ، یم  هنومن ،
نیا اب  داد و  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  شرتخد  جاودزا  داهنـشیپ  نآ ، هب  هجوت  اب  هکلب  تسنادـن ، بیع  ار  نآ  اـهنت  هن  تفاـیرد ،

.دش لیاق  ار  مارتحا  نیرتشیب  شرتخد  رظن  يأر و  يارب  مادقا ،

هداوناخ رد  نز  شقن 

هراشا

.میزادرپ یم  یگداوناخ  یگدنز  رد  نانز  شقن  نایب  هب  تمسق ، نیا  رد 

هداوناخ رد  شمارآ  ظفح 

یگنر و کی  افص ، دوجو  .تسا  هدش  هدرمشرب  جاودزا  مهم  فادها  زا  یکی  رگیدکی ، رانک  رد  نارـسمه  شمارآ  نوکـس و  داجیا 
هب ود  ره  درم  نز و  هک  تسا  نآ  هناـشن  هدوـب و  فدـه  نیرت  یلـصا  هب  ندیـسر  رد  جاودزا  قـیفوت  تمـالع  هداوناـخرد ، تـیمیمص 

رد نانآ  شقن  نانز ، رد  يوق  رایسب  فطاوع  دوجو  هب  هجوت  اب  نایم  نیا  رد  دننک ، یم  لمع  رسمه ، ربارب  رد  دوخ  فیاظو 

141 ص :
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دهد و رییغت  تالکشم  ربارب  رد  ار  شرسمه  دیماان  هتـسخ و  هیحور  دناوت  یم  نز  .تسا  رتریگ  مشچ  هداوناخ  یناور  تشادهب  نیمأت 
يرثؤم شقن  شرـسمه  هیحور  فیعـضت  رد  دـناوت  یم  هک  ناـنچ  مه   (1) .دـشاب وا  مالآ  اه و  یتحاران  روبـص  گنـس  مک ، تسد  اـی 

.دنک مهارف  ار  هداوناخ  ماظن  لزلزت  تابجوم  هتخاس و  رطاخ  هدرزآ  هدناجنر و  دوخ  زا  ار  وا  لقادح  دشاب و  هتشاد 

دهد هزاجا  وا  هب  هک  درک  تساوخرد  دنوادخ  زا  دـمآ ؛ نارگ  ناطیـش ، رب  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  بویا  صولخ  ییاسراپ و  هک  یماگنه 
رد شنت  رخآ ، رد  هداوناخ و  سپـس  لام ، تسخن  .دـیراب  بویا  رـس  رب  الب  ناراب  وس  هس  زا  داد و  هزاجا  دـنوادخ  .دـیامزایب  ار  بویا 

رایـسب دادـعت  دیـشوک  شنامرف  تحت  ياه  تیرفع  کمک  هب  راب  نیا  بویا ، نداد  رازآ  همادا  رد  نانچ  مه  سیلبا  .داتفا  ـالب  ضرعم 
هارمه و اـه  هنحـص  نیا  همه  رد  هک  زین  بویا  رـسمه  .دـنرادرب  وا  یناـبیتشپ  زا  تسد  اـت  دـنک  هسوسو  زین  ار  بویا  هب  ناراداـفو  مک 

یمن ـالتبم  بیاـصم  نیا  هب  ار  وا  تشاد ، یم  تسود  ار  بویا  ادـخ  رگا  : » تفگ هک  ناطیـش  هسوـسو  نیا  ربارب  رد  دوـب ، وا  ناـبیتشپ 
نانخـس نیا  زا  هک  بویا  .درک  لقتنم  وا  هب  ار  سیلبا  تائاقلا  رـسمه ، هب  نداد  يرادـلد  ياج  هب  دـنک و  تمواقم  تسناوتن  تخاس ،»

تحاران اهالب  نآ  زا  شیب  ناطیش ، ياه  هسوسو  شریذپ  روآ و  لالم 

142 ص :

هب هناخ  هب  دورو  ماگنه  هک  مراد  يرسمه  تفگ : دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  يدرم  هک  تسا  تیاور  رد  - 1
ار وت  زیچ  هچ  دیوگ : یم  نم  هب  دنیبب  نیگمغ  ارم  هاگ  ره  دنک و  یم  تعیاشم  ارم  موش  یم  جراخ  هناخ  زا  نوچ  دیآ و  یم  ملابقتـسا 
ّمغ ّمه و  دنوادخ  یتسه  ترخآ  نارگن  رگا  تسا و  لفکتم  يرگید  ار  نآ  یکانهودـنا ، يزور  رطاخ  هب  رگا  تسا ؟ هدرک  تحاران 

، وا يارب  .تسادـخ  نارازگراک  زا  وا  دراد و  ینارازگراک  دـنوادخ  دومرفهلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـنادرگ  رتداـیز  ار  وت 
ص 32. ج 20 ، هعیشلا ، لیاسو  .تسا  دیهش  کی  رجا  فصن 
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داد و افش  ار  بویا  لاعتم  دنوادخ   (1) .دیامن بیدأت  یتابرض  اب  ار  شرسمه  داد ، افش  ار  وا  دنوادخ  رگا  هک  درک  دای  مسق  دوب ، هدش 
ات داد  روتسد  شرسمه ، زا  راکادف  نز  نیا  غیرد  یب  ياه  تیامح  ساپ  هب  یلو  دناوخ  ارف  دوب  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  افو  هب  ار  وا 

نآرق عقاو ، رد   (2) .دنزب شرسمه  هب  راب  کی  اهنت  دریگب و  تسد  رد  هکرت ، بوچ  يا  هتـسد  هنایزات ، ددعتم  تابرـض  ياج  هب  بویا 
اب مالعا و  یناطیـش  تائاقلا  ریثأت  تحت  شرـسمه  زا  ار  نز  نآ  یعطقم  ینابیتشپ  كرت  زا  دوخ  يدونـشخان  دهع ، نیا  دییأت  اب  میرک 

.دومن زاربا  فلتخم  لحارم  رد  شرسمه  زا  وا  ینابیتشپ  زا  ار  دوخ  تیاضر  دش ، لیاق  وا  تازاجم  يارب  هک  يدایز  رایسب  فیفخت 

: مینک یم  هدهاشم  میرحت  هروس  يادتبا  رد  ار  يراتفر  هویش  نیا  اب  نآرق  دروخرب  رسمه و  ندرزآ  زا  يرگید  هنومن 

(1 میرحت :  ) ...َکِجاوْزَأ َتاضْرَم  یغَْتبَت  ََکل  ُهّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

؟ ینک یم  میرحت  تسا ، هدنادرگ  لالح  وت  رب  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  تنارسمه  زا ) یضعب   ) يدونشخ بلط  رد  ارچ  ربمایپ ! يا 

(3) و هدوب لالح  یلمع  هدرک ، مارحدوخرب  بانج  نآ  هچ  نآ  دراد  هراـشا  نیا  رب  یهاوخ ،» یم  ار  تنارـسمه  يدونـشخ  اـیآ   » هلمج
زا شنارسمه  زا  یضعب 

143 ص :

ص 3021. ج 5 ، لالظ ، یف  ریسفت  - 1
(، نکشم ار  دوخ  دنگوس  نزب و  نآ  اب  دریگب و  تتـسد  هب  هکرت  بوچ  يا  هتـسد  و   ) ثنحت هب ال  برـضاف و  اثغـض  كدیب  ذخ  و  - 2

.44 هروس ص :
رب ار  هیراـم  شنارـسمه  زا  یکی  ترـضح  نآ  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا و  حرطم  یفلتخم  لاوقا  هدوب ، هچ  لـمع  نآ  هک  نیا  رد  - 3

هدیشخب ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  هک  کیرـش » ما   » مان هب  ینز  شریذپ  زا  ای  دومن و  عونمم  دوخ  رب  ار  لسع  ندروخ  ای  درک  مارح  دوخ 
.درک یم  يراددوخ  دوب ،
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رگید هک  دروخب  دنگوس  دش  ریزگان  ات  دندرک  تیذا  دنداد و  رارق  هقیـضم  رد  ار  ترـضح  نآ  ردـق  نآ  دـندوب و  یـضاران  لمع  نآ 
تسا هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  یلالح  ارچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  يزوسلد  نمـض  دنوادخ   (1) .دهدن ماجنا  ار  لمع  نآ 

یم ارف  دـنگوس  نیا  نتـسکش  هب  ار  ربماـیپ  دـنا ، هدرزآ  ار  راوگرزب  نآ  هک  هدوـب  یناـنز  شنزرـس  باـتع و  رثا  رد  تقیقح  رد  نآ  و 
: ددرگ یهلا  لالح  زا  ترضح  نآ  يرادروخرب  عنام  دیابن  نانز ، زا  یهورگ  هدیهوکن  يزرودسح  هک  دراد  یم  مالعا  دناوخ و 

(2 میرحت :  ) .ْمُِکناْمیَأ َهَّلَِحت  ْمَُکل  ُهّللا  َضَرَف  ْدَق 

.تسا هتشاد  اور  امش  رب  هرافک ) نداد  اب   ) ار ناتیاهدنگوس  نتسکش  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

، بویا دروم  رد  هک  تسا  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنگوس  مالـسلا و  هیلع  بوـیا  مَسَق  ناتـساد  رد  هجوـت  بلاـج  هتکن 
فیفخت قحتسم  ار  شرسمه  یلو  دومن ، دییأت  ار  وا  دنگوس  دش ، عقاو  ناطیش  هسوسو  ریثأت  تحت  شرسمه  هک  نآ  لیلد  هب  دنوادخ 

زا ییاهر  شنارسمه و  زا  یخرب  يدونـشخ  يارب  ترـضح  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناتـساد  رد  تسناد و  تازاجم 
هدـناوخ ارف  نانآ  یناسفن  هتـساوخ  زا  ندرکن  يوریپ  مسق و  نتـسکش  هب  ار  بانج  نآ  دوب ، هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  يزیچ  ناـنآ  رازآ 

.تسا

هک دوش  یم  صخـشم  ربمایپ ، ناتـساد  رد  نآ  نتـسکش  بویا و  ناتـساد  رد  دـهع  هب  لمع  رب  ینبم  فلتخم  مکح  ود  نیا  هسیاـقم  زا 
رد لصا  نیرت  مهم 

144 ص :

ص 522. ج 19 ، نازیملاریسفت ، - 1
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، ور نیا  زا  .دراد  لابند  هب  اروا  یتحاران  رطاخ و  یگدرزآ  هک  تسا  یلامعا  باـکترا  زا  زیهرپ  رـسمه و  هب  مارتحا  هداوناـخ ، طـیحم 
ارجا هلحرم  هب  فیفخ  رایسب  یلکش  هب  ار  نآ  یتح  هدومن و  افو  هدروخ  شرسمه  نخس  تازاجم  هرابرد  هک  يدنگوس  هب  دیاب  بویا 
مارح دوخ  رب  ار  یحابم  رما  دنامب و  رادافو  هدرک  دای  شنانز  تیذا  رازآ و  یپ  رد  هک  يدنگوس  هب  تسین  مزال  ربمایپ ، یلو  دروآرد ،

.دنادرگ

یتح تروص  نیا  رد  ددرگ و  وا  رارـسا  مرحم  دـناوت  یم  شرـسمه  دامتعا  بلجاب  نز  دـش ، هتفگ  ثحب  نیا  زاغآ  رد  هک  ناـنچ  مه 
نتـشاد هدیـشوپ  وا و  لد  درد  ندینـش  اب  دشاب و  شرـسمه  روبـص  گنـس  دـناوت  یم  دـنک  يرای  اروا  تالکـشم  لح  رد  دـناوتن  رگا 

، يو یگدرـسفا  يدرـسلد و  دـیدشت  نمـض  دـشابن ، شرهوش  رارـسا  رادزار  رگا  هک  هنوگ  نامه  .دـهن  وا  مغ  رب  یمهرم  شیاهزار ،
.دوش یم  بجوم  زین  ار  هداوناخ  ماظن  لزلزت 

نانز زا  رگید  یکی  يارب  ار  زار  نآ  وا  داهن و  نایم  رد  شنارـسمه  زا  یکی  اب  ار  يزار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  اـج  نآ 
ندرک شاف  اب  دـنهد و  همادا  هئطوت  نیا  هب  رگا  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  ناـنآ ، اـب  دـیدش  دروخرب  نمـض  یلاـعت  دـنوادخ  درک ، اـشفا 

درک دهاوخ  رایتخا  ینارسمه  دهد و  یم  قالط  ار  نانآ  ترضح  نآ  دنیآرب ، وا  تیصخش  هب  ندز  هبرـض  یپ  رد  راوگرزب  نآ  رارـسا 
دنسپان اج  نآ  ات  ار  ادخ  لوسر  رارسا  ياشفا  تشز  لمع  میرک  نآرق  .دنشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رادزار  راوخمغ و  هک 

اب هروس  نیمه  نایاپ  رد  هک  تسناد 

145 ص :
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نانز نآ  تنایخ  اب  ار  ربمایپ  نارسمه  دنـسپان  راتفر  یهلا ، هتـسیاش  ناگدنب  نیا  هب  طول  حون و  نارـسمه   (1) تنایخ ناتساد  هب  هراشا 
.دش دهاوخن  ادخ  باذع  عنام  ادخ  لوسر  اب  طابترا  هک  دنامهف  نانآ  هب  ضیرعت  اب  درک و  هسیاقم 

ِهّللا َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  ِْنیَِحلاص  اـنِدابِع  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتَْحت  اـتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَض 
(10 میرحت :  ) .َنیلِخاّدلا َعَم  َراّنلا  َالُخْدا  َلیق  اًْئیَش َو 

، دـندوب ام  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  هدـنب  ود  هلابح  رد  هک  طول  رـسمه  تسا و  حون  رـسمه  نآ  دـنز و  یم  یلثم  نارفاک  هرابرد  دـنوادخ 
هارمه دوش ، هتفگ  دنتـشادن و  زاب  نانآ  زا  ار  يزیچ  یهلا  باذـع ) و   ) رما ربارب  رد  ربمایپ )  ) ود نآ  دـندرک و  تناـیخ  ناـشیا  هب  سپس 

.دیوش منهج  دراو  ناگدنوش  دراو  ریاس 

يراد هناخ 

نز هجوـتم  هـنیمز  نـیا  رد  یفیلکت  یقوـقح  رظن  زا  هـچ  رگا  تـسا و  رادروـخرب  یــصاخ  تـیمها  زا  لزنم  روـما  هرادا  رد  نز  شقن 
هداوناخ شیاسآ  هافر و  داجیا  يارب  نادرم  شودمه  نانز  هک  دنک  یم  اضتقا  هداوناخ  تبحم  افـص و  قشع و  ياضف  یلو   (2)، تسین
مهارف هدنیآ  لسن  شرورپ  يارب  هتسارآ  ینوناک  تسا ، نانآ  دنمرنه  نابرهم و  هیحور  زا  هتساخرب  هک  هقیلس  نسح  اب  دننک و  شالت 

146 ص :

شرـسمه هب  دـندش ، دراو  طول  لزنم  هب  نانامهیم  هک  یماگنه  دـنا : هدومرف  طول  رـسمه  تنایخ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  - 1
نـشور اـب  یلبق ، رارق  قبط  یلو  تفریذـپ  وا  .دوشن  هجوتم  یـسک  شاـب  بقارم  سپ  دـنا ، هدـش  دراو  نم  رب  یناـنامهم  بشما  دومرف :

طول لزنم  فرط  هب  وس  ره  زا  مدرم  تخاـس و  هاـگآ  لزنم  نآ  رد  ناـنامهیم  روضح  زا  ار  مدرم  طوـل ، هناـخ  ماـب  يور  شتآ  ندرک 
ص 687. ج 4 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  .دندش  هناور 

هلئسم 2414. ، 1372 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، لیاسملا ، حیضوت  هلاسر  ینیمخ ، يوسوم  هّللا  حور  - 2
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(1) .دننک

دنک یم  دیکأت  نامهیمزا  نانآ  ییاریذپ  هوحنرب  صخشم  روط  هب  دهد ، یم  هیارا  ناوناب  يراد  هناخ  يارب  میرک  نآرق  هک  ییوگلا  رد 
هب راد  هناخ  نز  کـی  يراـتفر  ياـه  هولج  زا  ینـشور  ياـه  هنومن  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  لزنم  هب  ناگتـشرف  دورو  ناتـساد  ناـیب  اـب  و 

: تسا هدمآ  نینچ  ناتساد  نیا  دروم  رد  دوه  هروس  رد  .دیآ  یم  رد  شیامن 

ْمُهَرِکَن َو ِْهَیلِإ  ُلِصَت  ْمُهَیِْدیَأ ال  يأَر  اّمَلَف  ٍذینَح  ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف  ٌمالَـس  َلاق  اًمالَـس  اُولاق  يرُْـشْبلِاب  َمیهاْربِإ  اُنلُـسُر  ْتَءاج  ْدََقل  َو 
.َبوُقْعَی َقاحْسِإ  ِءارَو  ْنِم  َقاحْـسِِإب َو  اهانْرَّشَبَف  ْتَکِحَـضَف  ٌهَِمئاق  ُُهتَأَْرما  ٍطُول َو  ِمْوَق  یلِإ  اْنلِـسْرُأ  ّانِإ  ْفََخت  اُولاق ال  ًهَفیخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأ 

(71  _ 69 دوه : )

نایرب يا  هلاسوگ  نانآ  يارب  میهاربا  هک  تشذگن  يزیچ  مالس و  تفگ : .مالس  دنتفگ : دنروآ ، تراشب  میهاربا  يارب  ام  ناگتـشرف  و 
، تفای لد  رد  یسرت  نانآ  زا  درک و  یگناگیب  ساسحا  نانآ  هب  دوش ، یمن  زارد  نآ  يوس  هب  ناشناتـسد  هک  دید  نوچ  .دروآ و  هدش 

راب  ) هب ار  وا  هاگ  نآ  دـیدنخ ، یهلا ) تراشب  زا   ) دوب و هداتـسیا  وا  رـسمه  .میا و  هدـش  هداتـسرف  طول  موق  يوس  هب  ام  سرتم  دـنتفگ :
.میداد تراشب  بوقعی  هب  قاحسا ، زا  سپ  قاحسا و  نداز ) نتفرگ و 

147 ص :

لوسر لزنم ، رد  دوخ  فیاظو  نییعت  يارب  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  هک  درک  لقن  شا  یمارگ  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
تمدخ هب  ارمالسلااهیلع  همطاف  زین  بانج  نآ  .دندومن  فیلکت  بسک  ترضح  نآ  زا  هداد و  رارق  مکح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

زا هک  دـناد  یم  ادـخ  اهنت  دومرفمالـسلااهیلع : همطاف  .دومن  فظوم  لزنم  زا  جراخ  فیاظو  ماجنا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم و  رد 
، هعیشلا لیاسو  .ملاحـشوخ  ردقچ  مدش ، فاعم  لزنم  نوریب  روما  يدصت  زا  هدش و  يراد  هناخ  ياه  تیلوئـسم  ماجنا  رومأم  هک  نیا 

هلآ هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  زا  اـه  تیلوئــسم  دودـح  دروـم  رد  مالــسلا  مـهیلع  ارهز  یلع و  هـک  نـیا  زا  ص 172  ج 20 ،
.تسا هدوب  هدش  هتفریذپ  نشور و  يرما  هداوناخ ، رد  نز  تکراشم  لصا  هک  دوش  یم  صخشم  دنتساوخرظن ،
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: دوش یم  هراشا  نآ  هب  تایآ  لوا  شخب  ریباعت  توافت  رطاخ  هب  هک  هدش  دراو  نومضم  نیمه  زین  تایراذ  هروس  رد 

.ٍنیمَس ٍلْجِِعب  َءاجَف  ِِهلْهَأ  یلِإ  َغارَف  َنوُرَْکنُم  ٌمْوَق  ٌمالَـس  َلاق  اًمالَـس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  َنیمَرْکُْملا  َمیهاْربِإ  ِْفیَـض  ُثیدَح  کیتا  ْلَه 
(26  _ 24 تایراذ : )

تفگ لد  رد  و   ) مالـس تفگ : مالـس ، دنتفگ : دندش ، دراو  وا  رب  نوچ  هک  تسا ؟ هدیـسر  وت  هب  میهاربا  یمارگ  نانامهم  ناتـساد  ایآ 
...دروآ نایم  هب  هبرف  يا  هلاسوگ  هاگ  نآ  درک ، يور  شا  هداوناخ  هب  سپس  .دنا  هتخانشان  یهورگ  ناشیا )

.دوش یم  تشادربمالسلا  هیلع  میهاربا  رسمه  يراد  هناخ  دروم  رد  يا  هتسجرب  تاکن  ناتساد ، نیا  یسررب  زا 

ماـجنا شرـسمه  طـسوت  ناـیرب  هلاـسوگ  نآ  نتخپ  راـک  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  نیا  ...ءاـجف » هلها  یلا  غارف  : » دوـمرف هک  نیازا 
هک نانچ  مه  .تسوا  لمع  تعرـس  هناشن  گنرد ، نیرتمک  نودب  (2) و  كدنا ینامز  تدـم  رد  هلاسوگ  نآ  ندرک  نایرب  (1) و  هدش

، هلاسوگ نآ  هک ، نیا  تسخن  دوش  یم  مولعم  اریز  .تسا  يزپشآ  رد  وا  هقیلس  نسح  تراهم و  رگ  ناشن  ذینح »  » و نیمـس »  » تاریبعت
هک تسا  یتشوگ  زا  رتهب  یتشادهب  رظن  زا  مه  هک  هدش  بابک  شتآ ، اب  هدش  خرـس  گنـس  يور  هک ، نیا  مود  هدوب و  گرزب  هبرف و 

شتآ میقتسم  ترارح  يور 

148 ص :

، ءافولا توریب ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدـمحم  .دـنک  یم  دـییأت  ار  هراس  يزپشآ  تعرـس  تراهم و  زین  قداص  ماما  زا  یتیاور  - 1
ص 11. ج 12 ، 1403 ق ،

.تسا هدش  هدافتسا  ذینح » لجعب  ءاج  نا  ثبل  امف   » هلمج زا  يزپشآ  رد  وا  تعرس  - 2
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(1) .تسا نآ  زا  رتذیذل  معط  رظن  زا  مه  دوش و  بابک 

تلوهک نس  رد  یتح  لزنم  روما  ماجنا 

هرادا زین  یلاس  نهک  نینس  رد  یتح  ناشیا  رسمه  هک  دراد  تلالد  هتکن  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یمارگ  نامهم  ناتـساد 
هب ارمالـسلا  هیلع  میهاربا  ندروخ ، زا  نانآ  عانتما  اذغ و  نآ  ندرک  هضرع  زا  سپ  اریز  .تسا  هدوب  راد  هدهع  ار  لزنم  ياه  تیلوئـسم 

( نم میازب  دـنزرف  هنوگچ  : ) تفگ دز و  یلیـس  شا  هرهچ  رب  درک و  ور  دـنلب  ییاوآاـب  شنز  هاـگ  نآ  .دـنداد  تراـشب  اـناد  يدـنزرف 
؟(2) متسه میقع  ینزریپ 

هلاس هن  دون و  ای  تشه  دون و  ار  وا  رابخا ، یـضعب  رد  هدوب و  ینزریپ  یناـمز  نآ  رد  میهاربا  رـسمه  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  اـج  نیا  زا 
(3) .دنا هدومن  یفرعم 

نامهیم زا  ییاریذپ 

« ...همئاق هتأرماو  : » دومرف میرک  نآرق  دنتخاس ، هاگآ  طول  موق  دروم  رد  دوخ  تیرومأم  زا  ار  میهاربا  یهلا ، ناگتشرف  هک  نآ  زا  سپ 
بلطم نیا   (4) .دنا هتسناد  نانامهیمزا  ییاریذپ  روما  ماجنا  يارب  نداتسیا  ار  هراس  مایق  نارسفم  زا  یضعب  ...دوب ) هداتسیا  وا  رسمه  (و 

.دوش یم  هدیمهف  زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  نانامهم  يارب  نآ  نداتسرف  اذغ و  نتخپ  تعرس  زا 

هک تسا  نآ  يراد  نامهم  بادآ  زا  یکی  هک  تسه  زین  هتکن  نیا  رگنایب  نانامهیم ، زا  شرسمه  میهاربا و  ییاریذپ  ناتساد  نینچ  مه 
هچره ار  اذغ 

149 ص :

ص 128. ج 12 ، هفرملاراد ، توریب : رانملا ، ریسفتب  ریهشلا  میرکلا  نآرقلا  ریسفت  اضر ، دیشردمحم  - 1
ات 29. تایآ 26  تایراذ ، هروس  - 2

 . ص 89 ج 12 ، راونالاراحب ، - 3
ص21. ج 18 ، ریبک ، ریسفت  - 4
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هب زاین  مه  تسا ؛ هنسرگ  هتـسخ و  ابلاغ  دشاب ، رفاسم  رگا  صوصخ  هب  دسر ، یم  هار  زا  یتقو  نامهم  اریز  .دنک  هدامآ  وا  يارب  رتدوز 
میهاربا و لیجعت  لاعتم  يادـخ  .دـنک  تحارتسا  دـناوتب  ات  دـننک  هدامآ  ار  وا  ياذـغ  رتدوز  دـیاب  .تحارتسا  هب  زاـین  مه  دراد و  اذـغ 

نیا زا  سپ  دومن و  لیلجت  نانآ  زا  ذـینح » لجعب  ءاـج  نا  ثبل  اـمف   » هلمج نتفگاـب  دیدنـسپ و  ار  ناـنامهمزا  ییاریذـپ  رد  شرـسمه 
(1) .تشگ تنس  نامهم  زا  ییاریذپ  رد  عیرست  هعقاو ،

يراد نامهم  رد  تواخس 

شوخ يوخ  اب  دوب و  هدیدن  ناشیا  دننام  اه  مشچ  هک  دندش  دراو  مالسلا  هیلع  میهاربا  رب  یتروص  هب  ناگتشرف  نیا  هک  تسا  ربخ  رد 
ار ناشیا  مهاوخن ؟ هنوگچ  تفگ : یهاوخ ؟ یم  نامهم  هّللا !  لیلخ  ای  دنتفگ : دـندرک و  مالـس  میهاربا  رب  وکین  يور  شوخ و  يوب  و 
رتوخوکن و رت و  يوروکن  ناشیا  زا  شیوخ  رمع  رد  هک  دنا  هدمآ  ینانامهم  زورما  نم  يارب  تفگ : هراس  هب  دـناشنب و  درب و  هناخ  هب 

هلاسوگ ارم  تفگ : هکنآ  رگم  تسین ، رضاح  یماعط  چیه  تقو  نیا  تفگ : هراس  .رایب  یماعط  ناشیا  يارب  ما ، هدیدن  رت  نخس  شوخ 
.ما هدنکفا  هرهم  گنز و  شندرگ  رب  هتـسب و  انح  ار  نآ  تسد  ما و  هدرورپ  ار  نآ  درادن ، دنزرف  هک  یـسک  دـننام  هک  تسه  هبرف  يا 

(2) .دندرب ناشیا  شیپ  تعرس  هب  هدومن و  نایرب  هتشک ، ار  نآ  ات  دومرفب  میهاربا 

غارف  » هلمج اب  تفرگ و  رارق  قح  لوبق  دروم  زین  هداوناخ  نیا  تواخس 

150 ص :

ص 272. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 419. ج 5 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  - 2
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(1) .تشاد ساپ  ار  نآ  نیمس » لجعب  ءاجف  هلها  یلا 

هداوناخ رد  يرالاس  نز  زا  زیهرپ 

يرگید و  حلاص » لمع   » مان هب  یلعف  نسح  یکی  دراد : شقن  زیچ  ود  طقف  هبیط  تایح  هب  ندیـسر  رد  هک  نیا  رب  دیکأتاب  میرک  نآرق 
: دناد یمن  رثؤم  نآ  رد  ار  ندوب  رکذم  ای  ثنؤم  حور » ندوب  نمؤم   » مان هب  یلعاف  نسح 

(97 لحن :  ) ...ًهَبِّیَط ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِم�ُوم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  اًِحلاص  َلِمَع  ْنَم 

...میراد یم  شا  هدنز  يا  هدیدنسپ  كاپ و  یناگدنز  هب  دشاب ، نمؤم  دنک و  کین  راک  هک  نز  ای  درم  زا  سکره 

نز و نایم  زین  هلئـسم  نیا  رد  »(2) و  مکقتا هّللادـنع  مکمرکا  نا   » هک تسا  یهلا  ياوقت  ادـخ  هب  برقت  كالم  رایعم و  اهنت  نیاربانب ،
ار نز  جراخمدرم  هک  ور  نآزا  ددرگ ، هرادا  یهجو  نیرتهب  هب  هداوناـخ  طـیحم  هک  نآ  يارب  میکح  دـنوادخ  یلو  تسین ؛ یقرف  درم 

يدنمزاین نیمأت  لام و  ندروآ  تسد  هب  يارب  شـشوک  شالت و  يداصتقا و  یعامتجا و  لیاسم  هک  لیلد  نآ  هب  زین  دنک و  یم  نیمأت 
نیا اما   (3) .تسا هتـشاذگ  درم  هدـهع  هب  زین  ار  لزنم  روما  یتسرپرـس  دریگ ، یم  هدـهع  هب  رتـهب  درم  ار  یگدـنز  هرادا  لزنم و  ياـه 

، راک نیا  هکلب  متسه ؛ لضفا  متسه ، تسرپرـس  نوچ  نم  دیوگب  دروآ و  تسد  هب  یتیزم  دهاوخب  یتسرپرـس  نیا  زا  هک  تسین  نینچ 
هفیظو هدوب و  ییارجا  راک 

151 ص :

ص 567 ج 1 ، نازیملا ، ریسفت  .دنشاب  هدرک  نایرب  هک  تسا  یقاچ  هلاسوگ  نیمس ، لجع  زا  دارم  - 1
.13 تارجح : - 2

اریز دنشاب ، طلـسم  نانز  رب  دیاب  نادرم  ...مهلاوما » نم  اوقفنا  امب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هّللا  لضف  امب  ءاسنلا  یلع  نوماوق  لاجرلا  - 3
جرخ نانز  يارب  شیوخ  لاوما  زا  نادرم  هک  يزور  نآ  زا  زین  تسا و  هدیشخب  يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  اه  ناسنا  زا  یضعب  دنوادخ 

(34 ءاسن :  ) .دننک یم 
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ادـخ هب  وا  زا  رت  کیدزن  وا و  زا  لضفا  قوفام ، لوئـسم  رما  تحت  دـنمراک  تسا  نکمم  يا  هرادا  رد  هک  نانچ  مه  .تلیـضف  هن  تسا 
طلست زا  نخس  هک  اج  نآ  هک  تسا  نشور  زین  نیا  .دوش  هتشاذگ  يرگید  هدهع  هب  تیلوئسم  رت ، يوق  تیریدم  رطاخ  هب  یلو  دشاب ،

نیا ءاسن  هروس  هیآ 34  لالدتـسا  اریز  نز ، سنج  رب  درم  سنج  یتسرپرـس  هن  تسا  نز  رب  رهوـش  یتسرپرـس  دارم  تسا ، نز  رب  درم 
.دنک یم  نیمأت  ار  شرسمه  هقفن  هک  تسا  رهوش  نیا  و  مهلاوما » نم  اوقفنا  امب  و   » هک تسا 

وا دبای و  هطلس  دوخ  رهوش  رب  دهاوخب  ینز  رگا  هک  دوش  یم  صخشم  دش ، نشور  نآ  تمکح  لزنم و  رد  درم  تیلوئسم  هک  نونکا 
.تسا هدش  هدیهوکن  يراتفر  بکترم  نآرق  رظن  زا  دراداو ، دوخ  تسردان  ياه  هتساوخ  ماجنا  هب  ار 

نآ نارسمه  دومن ، میسقت  ناناملسم  نیب  یلاعت  يادخ  روتسد  هب  ار  ربیخ  گنج  میانغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
شرتخد يوس  هب  رکبوبا  ماگنه ، نیا  رد  .دـندرک  هقفن  تساوخرد  دـندومن و  عمجت  ناـشیا  فارطا  دـندش ، نیگمـشخ  وا  زا  باـنج 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دنتفگ : ناشنارتخد  هب  رمع  رکبوبا و  .دنیامن  بیدأت  ار  نانآ  ات  دـنتفر  هصفح  شرتخد  يوس  هب  رمع  هشیاع و 
؟ تسین شدزن  رد  هک  دیهاوخ  یم  يزیچ  هلآ  و 

رد هک  ار  يزیچ  رگید  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  زین  نانآ  تشادزاـب و  شنارـسمه  ندز  زا  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
وا زا  تسین ، ادخ  لوسر  رایتخا 

152 ص :
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.دندرک فارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیذا  رازآ و  هب  دوخ ، نخس  نیا  اب  نانآ   (1) .دنهاوخن

دنوادخ هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  یلالح  زیچ  میرحت  يارب  ترـضح  نآ  نارـسمه  زا  یـضعب  راشف  زین  رگید  دروم 
(2) .دناوخارف شنارسمه  تسردان  هتساوخ  هب  ندومنن  لمع  دوخ و  دنگوس  نتسکش  هب  ار  ربمایپ  نانآ ، يرالاس  نز  شهوکن  نمض 

لیم قبط  رب  ناشرـسمه  هک  دـنا  هدوب  نآ  یپ  رد  دوب و  هداوناخ  روما  رد  دوخ  رـسمه  رب  طلـست  راتـساوخ  نانز  هک  الاب  دراوم  رکذ  زا 
نـشور یبوخ  هب  رهوش  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  رد  نز  تلاخد  مکح  میرک ، نآرق  يوس  زا  نآ  نتـسناد  دودرم  دنک و  راتفر  نانآ 

نیا رد  رهوش  هب  ندرک  یهنو  رما و  تیحالـص  ياراد  وا  درادن و  وا  هب  یطابترا  رـسمه  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  اریز  دـش ، دـهاوخ 
يارب فسوی  هک  یماگنه  .تسا  هدش  یلجتم  رصم  زیزع  رسمه  ناتـساد  رد  هدیهوکن ، يرالاس  نز  زا  هوحن  نیا  تیاهن  .تسین  دراوم 
رـصم مکاح  اب  رد ، لباقم  رد  دش ، هناور  لابند ش  هب  فسوی  نتفرگ  يارب  زین  وا  تخیرگ و  نز  نآ  تسد  زا  یهلا ، ینامرفان  زا  رارف 

: تفگ شرسمه  هب  نز  نآ  دندش و  هجاوم 

(25 فسوی :  ) .ٌمیلَأ ٌباذَع  ْوَأ  َنَجُْسی  ْنَأ  ّالِإ  اًءوُس  َِکلْهَِأب  َدارَأ  ْنَم  ُءازَج  ام 

؟ دوب دهاوخ  هچ  دننک ، رفیک  تخس  یباذع  هب  ای  هدرب  نادنز  هب  ار  وا  هک  نآ  رگم  دنک  وت  لها  هب  يدب  دصق  هک  نآ  يازج 

153 ص :

ص 2854. ج 5 ، لالض ، یف  ریسفت  - 1
1 و 2. میرحت ، - 2
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هدرک و هدافتسا  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  زا  شرسمه  هک  دش  نآ  راتـساوخ  مالـسلا  هیلع  فسوی  نتخاس  مهتم  نمـض  اج  نیا  رد  يو 
ناشن اب  ات  دوب  هدناوخارف  رابرد  هب  ار  رـصم  نانز  هک  تخاس  حرطم  یماگنه  رگید  راب  ار  دیدهت  نیمه  .دنک  رفیک  تخـس  ار  فسوی 

: دیامن هیجوت  وا  هب  ار  دوخ  شکرس  قشع  نانآ ، هب  فسوی  نداد 

: فسوی  ) .َنیرِغاّصلا َنِم  اًنوُکََیل  َّنَنَجُْسَیل َو  ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َمَصْعَتْـساَف َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  ْدََقل  ِهیف َو  ینَُّنتُْمل  يذَّلا  َّنُِکلذَف  َْتلاق 
(32

زا رگا  دیزرو و  تفع  وا  مدرک و  هدوارم  ياضاقت  يو  زا  دوخ  نم ، يرآ ! .دـیدرک  یم  تمالم  شتبحم  رد  ارم  هک  یمالغ  تسا  نیا 
.ددرگ لیلذ  راوخ و  ینادنز و  هتبلا  دنک ، در  ارم  شهاوخ  سپ  نیا 

یب ندرک  ینادنز  وا  زا  یتح  رگا  هک  هدوب  نئمطم  هتـشاد و  طلـست  شیوخ  رـسمه  رب  ًالماک  نز  نیا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیدهت  نیا 
رـصم مکاح  داتفا و  قاـفتا  يزیچ  نینچ  هک  ناـنچ  مه   (1) .درک دـهاوخ  لمع  وا  هتـساوخ  هب  دـهاوخب ، مه  ار  فسوی  نوچ  یهاـنگ 

.درک ینادنز  اه  لاس  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  شرسمه ، ياضاقت  هب  انب  ماجنارس 

هداوناخ ماظن  زا  يرادساپ 

نوناـک دـنهد و  رگیدـکی  تسد  هب  تسد  رهوش  نز و  هک  تسا  مزـال  عاـمتجا  تمالـس  ظـفح  رد  هداوناـخ  مهم  شقن  هب  هجوـت  اـب 
يرود تدـش  هب  دـیامن ، لیدـبت  لزلزت  هب  ار  ماکحتـسا  نیا  هک  یلماوـع  زورب  زا  دـننک و  رت  مکحتـسم  رت و  مرگ  هچ  ره  ار  هداوناـخ 

ریطخ و رایسب  نانز  تیلوئسم  نایم ، نیا  رد  .دنیامن 

154 ص :

ص 296. ج 12 ، رانملا ، ریسفت  - 1
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اب تسا  مزال  هکلب  دنـشیدنیب ، ییادـج  تروص  رد  رـسمه  دوخ و  نوگانوگ  تالکـشم  هب  دـیاب  اهنت  هن  نانآ  اریز  تسا ، هجوت  لـباق 
دوخ هب  يدیدرت  زگره  هداوناخ ، ماظن  ظفح  رد  دنشاب و  شیوخ  نادنزرف  هدنیآ  نارگن  نادنزرف ، تیبرت  رد  نیدلاو  شقن  هب  یهاگآ 

.دنهدن هار 

نز يرادساپ  يارب  یبوخ  يوگلا  ادخ ، هاگرد  هب  نز  نآ  تیاکش  و  تماص » نب  سوا   » شرـسمه طسوت  هلوخ  ندرک  راهظ  يارجام 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ادـخ ، مکح  دروم  رد  دوب  نارگن  رایـسب  شرـسمه  زا  ندـش  ادـج  زا  هک  يو  .تسا  هداوناخ  میرح  زا 

اریز نک ؛ محر  نم  هب  سپ  یناد ، یم  ارم  لاح  وت  ادنوادخ ! تفگ : درب و  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  تیاکـش  تخادرپ ، هلداجم  هبهلآ 
، موش راد  هدـهع  ار  نانآ  یتسرپرـس  دوخ  رگا  دـنوش و  یم  عیاض  مراپـسب  مرهوش  هب  ار  اـه  نآ  رگا  هک  مراد  یکچوک  نادـنزرف  نم 

ندرک نشور  هلداجم و  هروس  ییادتبا  تایآ  ندرک  لزان  اب  دینـش و  ار  وا  تیاکـش  هلداجم و  زین  یلاعت  يادخ   (1) .دننام یم  هنسرگ 
.داهن جرا  ار  هداوناخ  ماظن  ظفح  هب  نز  نآ  مامتها  دهد ، همادا  شرسمه  اب  دوخ  یگدنز  هب  دناوت  یم  وا  هک  نیا  راهظ و  مکح 

یتسرپرس هلئسم  رسمه ، ییادج  زا  نز  نیا  هدمع  ینارگن  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  هدیمهف  ادخ  هاگرد  هب  وا  ياعد  زا  هک  یمهم  هتکن 
نانآ رـس  زا  ار  رداـم  ردـپ و  رهم  رپ  هیاـس  درادـن و  غیرد  ناـنآزا  ار  دوخ  تمحر  هک  تساوخ  یم  ادـخ  زا  دوب و  نادـنزرف  تیبرت  و 

هک دوش  یم  تفایرد  هتکن  نیا  زا  .دنکن  هاتوک 

155 ص :

ص 372. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 1
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دـنرادرب و هرجاشم  فالتخا و  زا  تسد  ناشنادـنزرف  هدـنیآ  رطاخ  هب  تسا  مزال  دنـشاب ، هتـشادن  مهافت  مه  اب  رهوش  نز و  رگا  یتح 
.دنزاس لدبم  شرورپ  دشر و  يارب  ینما  لحم  هب  ار  هداوناخ  نوناک 

لباقتم قوقح  تیاعر  اب  كرتشم  یگدـنز  ناکما  هک  تسا  مزال  نز  رب  ییاج  ات  هداوناـخ  ماـظن  ظـفح  هک  تسا  نشور  زین  نیا  هتبلا 
هتخاس و لزلزتم  ار  وا  نامیا  هک  دشاب  نآ  لابند  هب  دوخ  رسمه  رب  دح  زا  شیب  راشف  اب  يدرم  رگا  سپ  .دشاب  هتـشاد  دوجو  نارـسمه 
اه نآ  ییادج  هب  رگا  یتح  ددرگ ، شرسمه  عورشمان  ياه  هتـساوخ  میلـست  دیابن  دراوم  نیارد  نز  دیامن ، شراداو  یهلا  ینامرفان  هب 

نییآ زا  تسد  هک  تشاد  رارـصا  درک و  یهن  ار  وا  اهراب  دـشربخاب ، شرـسمه  نامیا  زا  هک  یماگنه  نوعرف  هک  ناـنچ  مه  .دـماجنیب 
نوعرف هک  نیا  ات  دشن  نوعرف  هتساوخ  میلـست  زگره  تماقتـسا ، اب  نز  نیا  یلو  دنک ، اهر  ار  وا  يادخ  درادرب و  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

وا .دـننکفیب و  وا  هنیـس  رب  یمیظع  گنـس  دـنهد و  رارق  نازوس  باتفآ  ریز  ار  وا  دـندنبب  خـیم  اب  ار  شیاـهاپ  اـه و  تسد  داد  روتـسد 
راوج رد  تشهب  رد  يا  هناخ  نم  يارب  اراگدرورپ ! : » (1) دوب نیا  شیاعد  دنارذگ ، یم  ار  دوخ  رمع  ياه  هظحل  نیرخآ  هک  یماگنه 

(2)« ...نک انب  تدوخ 

156 ص :

ص 479. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 1
هیآ 11. میرحت : - 2
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یعامتجا تکراشم  هنیمز  رد  تیبرت  مود : راتفگ 

هراشا

رد نانز  تکرـش  زاوج  لصا  .تسا  ناریا  ینونک  هعماج  هژیو  هب  یمالـسا و  عماوج  زیگنا  ثحب  لیاسم  زا  ناوناب  یعامتجا  تکراشم 
ییوگلا تیبرت  رد  هک  تسا  یثحابم  نانز ، یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  فیاظو و  زین  نآ و  طیارـش  هدودحم و  یعامتجا ، ياه  تیلاعف 

.میزادرپ یم  اه  نآ  یسررب  هب  قیقحت ، زا  زارف  نیا  رد  هدش و  حرطم  ناوناب  یعامتجا  تکراشم  هنیمز  رد  میرک  نآرق 

ناوناب یعامتجا  تکراشم  زاوج 

تکرـش زاوج  لصا  اهنت  هن  یعامتجا ، ساسح  رایـسب  عطاقم  رد  نادرم  اب  تکراـشم  هعماـج و  نتم  رد  یهلا  هدـیزگرب  ناـنز  روضح 
ياه هصرع  زا  یخرب  رد  ار  یتکراشم  نینچ  موزل  هکلب  دنک ، یم  تباث  یعامتجا  نوگانوگ  ياه  هنحـص  رد  نادرم  هارمه  هب  ار  نانز 

، تعاطا هب  رومأم  وا  يوسزا  دش ، هدیزگرب  ادـخ  بناج  زا  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ءارذـع  میرم  .دـناسر  یم  تابثا  هب  یعامتجا 
(1) .دیدرگ ناگدننک  عوکر  هارمه  هب  عوکر  دوجس و 

هکلب دـشن ، هدـناوخارف  هدـننک » عوکر  نانز  « » تاعکار  » هارمه هب  عوکر  هب  میرم  یعامتجا ، يدابع _  تکرح  نیا  رد  هک  نآ  بلاج 
.دیدرگ تسا ، هدننک  عوکر  نانز  نادرم و  لماش  هک  نیعکار »  » یهارمه هب  عوکر  هب  رومأم 

رد مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تکرـش  دـنک ، یم  میـسرت  ار  ناوناب  یعامتجا  یـشم  طخ  رت  نشور  یلکـش  هب  هک  يرگید  يوگلا 
، طیارش تیساسح  هب  لماک  یهاگآ  اب  ترضح  نآ  .تسا  هلهابم »  » زاس تشونرس  مهم و  يارجام 

157 ص :

.43 نارمع : لآ  .. 1 - 1
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یلص ربمایپ  رس  تشپ  راوتسا ، يا  هدارا  ممـصم و  يا  هرهچ  اب  تشاد و  مالعا  رطخرپ  هصرع  نیا  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  یگدامآ 
رامش رد  ار  وا  مان  دوتـس و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هدیدنـسپ  لمع  زین  ناحبـس  يادخ   (1) .تشاذـگ نادـیم  هب  اپ  هلآ  هیلع و  هللا 

: داد رارق  یعامتجا  يداقتعا _  مهم  تکرح  نیا  رد  ناگدننک  تکرش 

(61 نارمع : لآ   ... ) ْمُکَءاِسن انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 

، ناتنارسپ امش  نامنارـسپ و  ام  دیایب ، وگب  دنک ، هجاحم  وت  اب  یـسیع )  ) وا هرابرد  وت  هب  یحو )  ) ملع ندیـسرارف  زا  سپ  هک  سکره  و 
...ناتنانز امش  نامنانز و  ام 

هارمه هب  هلهابم  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  زج  ار  ینز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنراد  قافتا  نآ  رب  ثیدح  ریـسفت و  لها  و 
(2) .دربن

یعامتجا یگتسب  مه 

یگچراپکی و تدـحو و  ظفح  دـناوخ ، یم  ارف  نآ  هب  فاصتا  هب  ار  نمؤم  ناـنز  وگلا ، هئارا  اـب  نآرق  هک  يرگید  یعاـمتجا  یگژیو 
.تسا نانآ  دحاو  فص  رد  للخ  داجیا  زا  يریگولج 

رسمه هب  یقالخا  ماهتا  داریا  و  کفا »  » دنیاشوخان نایرج  هک  ماگنه  نآ 

158 ص :

ادخ دنکرب ، اج  زا  ار  یهوک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  هک  منک  یم  هدـهاشم  ار  ییاه  هرهچ  نم  تفگ : نایجیـسم  هب  نارجن  فقـسا  - 1
هنهپ رب  ینارصن  چیه  تمایق  زور  ات  رگید  دیسر و  یم  تکاله  هب  هک  دینکن  هلهابم  اه  نآ  اب  سپ  درک ، دهاوخ  باجتـسم  ار  شیاعد 

ص 71. ج 8 ،  ریبک ، ریسفت  .دنام  دهاوخن  یقاب  نیمز 
ص 71. ج 8 ،  ریبک ، ریسفت  - 2
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هتفرگ و رگیدـکی  ناـبز  زا  ار  هعیاـش  نیا  زین  نمؤم  ناـنز  نادرم و  یتح  دـش و  حرطم  یمالـسا  هعماـج  رد  نینمؤم  زا  یکی  ربماـیپ و 
: داد رارق  دوخ  تمالم  شنزرس و  دروم  ار  نانآ  هنوگ  نیا  لاعتم ، دنوادخ  دندرک ، یم  شخپ  هعماجرد 

(12 رون :  ) .ٌنیبُم ٌْکفِإ  اذه  اُولاق  اًْریَخ َو  ْمِهِسُْفنَِأب  ُتانِم�وُْملا  َنُونِم�وُْملا َو  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال 

هک دنتفگن  دندربن و  کین  نامگ  شیوخ  قح  رد  نمؤم  نانز  نادرم و  دیدینش ، ار  نآ  نوچ  ارچ  نادرم و  دیدینـش ، ار  نآ  نوچ  ارچ 
؟ تساراکشآ یتمهت  نیا 

: دیوگ یم  دیـشاب ،» هتـشاد  نظ  نسح  دیاب  تمهت  نیا  هب  مهتم  هرابرد  امـش  : » دـنک ریبعت  هک  نیا  ياج  هب  الاب  هیآ  رد  هک ، نیا  بلاج 
هب همه  تسین و  ادـج  مه  زا  نانمؤم  ناج  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ریبعت ، نیا  دـیتشاد .» یم  نظ  نسح  دـیاب  ناـتدوخ  هب  تبـسن  امـش  »

سک ره  هک  هنوگ  ناـمه  تسا و  هدـش  همه  هجوتم  ییوگ  دوش ، هجوتم  اـه  نآ  زا  یکی  هب  یماـهتارگا  هک  دـنا  هدـحاو  سفن  ناونع 
دنک و عافد  دوخ  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  رگیدزا  هزادنا  نامه  هب  دـناد ، یم  تاماهتا  ربارب  رد  نتـشیوخ  زا  عافد  هب  فظوم  اردوخ 

(1) .دیامن دروخرب  دننک ، یم  راد  هشدخ  ار  یمالسا  هعماج  یگچراپکی  تدحو و  هک  ینانکارپ  هعیاش  اب  بسانم ، شنکاو  اب 

: تسا هدومرف  هداد و  رارق  شهوکن  دروم  ار  بهل  یبا  رسمه  میرک ، نآرق  رگید ، يوس  زا 

(4 دسم :  ) .ِبَطَْحلا ََهلاّمَح  ُُهتَأَْرما  َو 

159 ص :

ص 207. ج 4 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 1
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.تسا شک  مزیه  شنز  و 

زین میرک  نآرق  .تخاس  یم  رو  هلعش  نانآ  نیب  رد  ار  ینمشد  شتآ  بیترت ، نیا  هب  تخادرپ و  یم  مدرم  نیب  ینیچ  نخـس  هب  نز  نآ 
نانخـس وا  هک  ور  نیا  زا  تسا و  توادـع  شتآ  هدـننک  رو  هلعـش  هک  هدرک  هیبشت  یمزیه  هب  اروا  ینیچ  نخـس  یماـمن و  اـج  نیا  رد 

(1) .تسا هدیمان  شک » مزیه   » ار وا  درب ، یم  وس  نآ  وس و  نیا  هبار  زیگنا  هقرفت 

160 ص :

 . ص 852 ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 1
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يداصتقا تیبرت  رد  وگلا  مود : لصف 

هراشا

ياه تیلاعف  رتشیب  یلو  دوش ، ماجنا  يدرف  تروص  هب  يداصتقا  ياه  تیلاـعف  نآ  رد  هک  درک  ضرف  ار  رداـن  دراوم  ناوت  یم  هچرگا 
.تسا هارمه  یعامتجا  لماعت  اب  يداصتقا 

رد یهجوت  لباق  تاکن  هب  نانآ ، يداصتقا  شالت  رب  ندراذگ  هحص  نمـض  يداصتقا ، داعبا  رد  ناوناب  ییوگلا  تیبرت  رد  میرک  نآرق 
.میزادرپ یم  دراوم  نیا  یسررب  هب  مراهچ  شخب  زا  تمسق  نیا  رد  هک  دنک  یم  هراشا  ناوناب  يداصتقا  ياه  تیلاعف  یگنوگچ  دروم 

شاعم نیمأت  يارب  شالت 

تخـس تیلوئـسم  دوب ، هداتفا  راک  زا  ریپ و  ناشردپ  هک  نانآ  .مینک  یم  هدهاشم  بیعـش  نارتخد  رد  ار  ناوناب  يداصتقا  شالت  هنومن 
 . ...دنتشاد هدهع  رب  ار  ردپ  نادنفسوگ  نداد  بآ  يرادماد و 

(23 صصق :  ) .ٌریبَک ٌْخیَش  انُوبَأ  ُءاعِّرلا َو  َرِدُْصی  یّتَح  یقْسَن  اَتلاق ال  امُُکبْطَخ  ام  َلاق  ِنادوُذَت  ِْنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو  َو 

؟ تسیچ امـش  راب  راـک و  تفگ : یـسوم )  ) .دـندرک یم  روج  عمج و  ار ) دوخ  ناـیاپراچ   ) هک دـید  ار  نز  ود  یـسوم ) ) مدرم ِسپ  زا 
.دننادرگزاب روخشبآ ) زا  ار  دوخ  نایاپراچ   ) نانابش هک  نآ  ات  میهد  یمن  بآ  ام  دنتفگ :

161 ص :
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يداصتقا تخس  ياه  تیلاعف  نز و 

رد دیاب  زین  نانآ  تسا و  گنهامه  يداصتقا  تخـس  ياه  تیلاعف  ماجنا  اب  ناوناب  تعیبط  ایآ  هک  دوش  حرطم  لاوس  نیا  تسا  نکمم 
یب ناوناـب  يارب  يازدـمآرد  لـغاشم  زارحا  هچ  رگا  هک  نیا  اـی  دـنزادرپب  تیلاـعف  هب  نادرم  شوداـشود  يداـصتقا  روما  نیرتراوشد 

اـسرف تقاط  تخـس و  ياهراک  ماجنا  هب  يرورـضریغ  طیارـش  رد  تسا  رتهب  نانآ ، یمـسج  طیارـش  هب  هجوت  اـب  یلو  تسا ، لاکـشا 
؟ دنزادرپن

دنمزاین هک  ار  يروما  ماجنا  ياضتقا  لومعم ، روط  هب  ناوناب  یمسج  طیارش  اریز  دشاب ، نشور  لاؤس  نیا  باوج  هک  دسر  یم  رظن  هب 
راد هدهع  ار  يداصتقا  روما  نیرت  لکـشم  بیعـش ، نارتخد  هک  مینک  یم  هدهاشم  لاح  نیع  رد  یلو  درادن ، دشاب  دایز  ناوت  تقاط و 
یم نادرم  هدـهع  هب  ار  نآ  هدومن و  زیهرپ  یفیلاکت  نینچ  ماجنا  زا  يداع  طیارـش  رد  ناـنز  هک  تسا  نآ  بلطم  تقیقح  اـما  .دـندوب 

يروما نینچ  ماجنا  هب  ینطاب ، یلیم  یب  دوجو  اـب  اـه  نآ  هک  درک  یم  مکح  يرارطـضا  طیارـش  دـش ، ناـیب  هک  يدروم  رد  .دـنراذگ 
زا تبقارم  هب  اـهنت  هک  درک  هدـهاشم  نیدـم  هاـچ  راـنک  رد  ار  بیعـش  نارتخدمالـسلا  هیلع  یـسوم  یتقو  هنومن ، يارب  .دـنیامن  مادـقا 
ام دنهدن ، بآ  ار  دوخ  نادنفسوگ  ناناپوچ  ات  دنتفگ : نانآ  دینک ؟ یم  هچ  اج  نیا  امش  دیسرپ : نانآ  زا  دنلوغـشم ، دوخ  نادنفـسوگ 

(1) «. تسا توترف  يریپ  ام ، ردپ  و  : » دنتفگ سپس  .میور و  یمن  ولج 

162 ص :

.23 صصق : - 1
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هدش ثعاب  ردپ  یناوتان  يرارطـضا و  طیارـش  هک  تسا  نیا  نایب  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  هلمج  نیا  نتفگ  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
دهاش  (2) .اسرف تقاط  رایسب  مه  (1) و  تسا ریگ  تقو  رایسب  مه  هک  يراک  دنهد ، ماجنا  ار  یلکـشم  راک  نینچ  نارتخد  نیا  ات  تسا 
ماجنا زا  ار  شرهاوخ  دوخ و  هک  نآ  يارب  دومزآ ، ار  یسوم  تناما  توق و  بیعـش  رتخد  هک  نیا  ضحم  هب  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا 

.داد ردپ  هبار  وا  مادختسا  داهنشیپ  دشخب ، ییاهر  دوب ، زین  هناگیب  نادرم  اب  دروخرب  مزلتسم  هک  اسرف  ناوت  تیلاعف  نیا 

يداصتقا ياه  تیلاعف  رد  فافع 

نانآ .تسا  لماک  فافع  تاعارم  اب  يداصتقا  تیلاعف  زراب  هنومن  نادنفسوگ ، نداد  بآ  رد  مالسلا  هیلع  بیعـش  نارتخد  لمع  هوحن 
ناناپوچ نآ  ات  دنداد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تبون  یتح  دندرک و  یم  ربص  اه  تدم  هناگیب ، نادرم  اب  دروم  یب  طالتخا  زا  زیهرپ  يارب 

هب تباـجن ، تفع و  تیاـعر  اـب  بیعـش  نارتـخد  هاـگ  نآ  دـنوش و  غراـف  دوـخ  ناـیاپراچ  نداد  بآ  زا  هظحـالم ، یب  فاـصنا و  یب 
زا هک  یناوارف  یگتـسخ  اـب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اـت  دـش  بجوم  هک  يزیچ  تفگ  ناوت  یم  یتـح  .دـنداد  یم  بآ  دوخ  نادنفـسوگ 

بجح و هاچ ، رانک  رد  نانآ  راتفر  رد  هک  دوب  نیمه  دباتـشب ؛ نانآ  کمک  هب  دوب  هدـش  لمحتم  نیدـم  ات  رـصم  ینالوط  هار  ندومیپ 
زا دیسرپ ، ار  ارجام  هک  هاگ  نآ  درک و  هدهاشم  ار  نانآ  يایح 

163 ص :

 . ...ءاعرلا ردصی  یتح  یقسن  ال  دنداد : یمن  بآ  ار  دوخ  نادنفسوگ  دنتفر ، یمن  ناناپوچ  مامت  ات  نانآ  نوچ  - 1
.تسناد دـنمورین  يدرف  ار  وا  هاـچ ، زا  یـسوم  ندیـشک  بآ  ندـید  اـب  بیعـش  رتخد  هک  دوش  یم  تشادرب  اـج  نآ  زا  بلطم  نیا  - 2

ص 138. ج 2 ، یمق ، ریسفت 
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هدوـب مدرم  يدـعت  ملظ و  ناـنآ و  فاـفع  بجح و  رطاـخ  هب  نادنفـسوگ  نداد  بآ  رد  ناـنآ  لـلعت  هـک  تفاـیرد  زین  اـه  نآ  مـالک 
(1) .تسا

لصا زگره  دنتسناد ، یم  نامرحمان  اب  دروخرب  بجوم  ار  راک  نیا  ماجنا  هک  بیعش  نارتخد  هک  تسا  نآ  ناتساد ، نیا  رد  مهم  هتکن 
.دننک ظفح  ار  دوخ  فافع  تناتم و  راک ، رد  هک  دندوب  مزتلم  هکلب  دندرکن ، فقوتم  ار  دوخ  يداصتقا  تیلاعف 

مارح لالح و  تیاعر 

، نادنفـسوگ هب  نداد  بآ  يارب  راـظتنا  ینـالوط  اتبـسن  تدـم  لوط  رد  دـندوب ، رادروخرب  يداـصتقا  تراـهط  زا  هک  بیعـش  نارتخد 
يررـض هن  و  ...نادوذـت » نیتأرما  مهنود  نم  دـجو  و   » (2) .دنوشن طولخم  نارگید  نادنفـسوگ  اب  ناشنادنفـسوگ  هک  دـندوب  بقارم 

.دننک بحاصت  هابتشا  هب  ار  نادنفسوگ  رگید  هن  هدش و  نانآ  هجوتم 

لباق نانآ  هب  ربیخ  گنج  میانغ  صاصتخا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  تسرداـن  تساوخرد  زین ، یفنم  هبنج  زا  و 
ریخم ار  نانآ  دنوادخ  دش و  هجاوم  نآرق  خیبوت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یفنم  شنکاو  اب  تساوخرد  نیا  هک  تسا  هراشا 

(3) .دومن ترضح  نآ  زا  ییادج  نآ و  ياه  تنیز  ایند و  باختنا  ای  وا  هداس  یگدنز  هب  تعانق  ادخ و  لوسر  اب  یگدنز  ِشنیزگ  هب 

164 ص :
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يداصتقا يدنمشوه 

ياه یگژیو  ناونع  هب  ار  یگژیو  ود  داد ، ردپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  مادختـسا  داهنـشیپ  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  بیعـش  رتخد 
یلوـصا نیرت و  مهم  هاـتوک ، هلمج  نیارد  »(1) و  نیمالا يوقلا  ترجأتـسا  نم  ریخ  نا   » .تناما تردـق و  درمـشرب : رازگراک  نیرتهب 

تردق و دارم  هکلب  تسین ، ینامـسج  تردق  اهنت  تردق ، زا  روظنم  هتبلا  .درک  هصالخ  یگژیو  ود  نیا  رد  ار  تیریدم  طیارـش  نیرت 
، يرکف ياه  تیلاعف  رد  یمـسج و  يورین  هب  يدـنمتردق  یمـسج ، ياه  تیلاعف  ماجنا  رد  نیارباـنب ، .تسا  تیلوئـسم  ماـجنا  رب  توق 

تیلوئـسم ندرپس  رد  هک  تسا  نآ  تسا ، نآرق  قطنم  ناـمه  هک  نز  نیا  قطنم  .دوش  یم  طوبرم  يرکف  توق  ناوت و  هب  يدـنمتردق 
ود نیا  زا  یکی  رگا  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  دـهعت  صـصخت و  رگیدریبـعت  هب  اـی  تناـما ، يدـنم و  ناوت  مهم  كـالم  ود  دـیاب  اـه 

دایز رایـسب  يدنمـشوه  تیارد و  .دروآ  دهاوخ  راب  هب  امرفراک  يارب  یناربج  لباقریغ  ياه  بیـسآ  دشابن ، رازگراک  درف  رد  یگژیو 
دوجو رد  ار  نآ  قادصم  مه  درک و  نایب  یگداس  هب  ار  تیلوئسم  ندرپس  رد  یساسا  رصنع  ود  نیا  مه  هک  تسا  نآرد  بیعـش  رتخد 

.دومن هیارا  ردپ  هب  ار  دوخ  يداصتقا  دنمشزرا  داهنشیپ  نیا  مه  تفای و  مالسلا  هیلع  یسوم 

سپ تخادرپ و  یم  يداصتقا  تیلاعف  ماجنا  هب  ناوارف  تمحز  جـنر و  اب  هک  تفای  ینز  رد  ناوت  یم  زین  ار  یگژیو  نیا  یفنم  يوگلا 
داب رب  ار  یلبق  تامحز  هجیتن  یعاجترا ، تکرح  کی  اب  دیسر ، یم  نایاپ  هب  راک  هک  نآ  زا 
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: داد یم 

(92 لحن :  ) ...اًثاْکنَأ ٍهَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یتَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 

...درک هعطق  هعطق  دوشگ و  مه  زا  دوب ، هتفات  مکحم  هک  ار  يا  هتشر  هک  دیشابم  نز  نآ  دننامه  و 

اروم هک  دوب  قمحا  ینز  و  دعس » نب  بعک  تنب  هطیر   » شمان دوب و  میت  ینب  هلیبق  زا  ینز  وا  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ار لثم  نیا  میرک  نآرق  هتبلا   (1) .درک یم  رارکت  ار  هنادرخبان  لمع  نیمه  هرابود  زاب  دوشگ و  یم  ار  دوخ  هتفاب  سپـس  تفاـت و  یم 

مان اب  هک  ار  ییاه  نامیپ  هرگ  دیـشابن و  نز  نآ  دـننام  هدومرف  هداد و  رارق  هدافتـسا  دروم  یعامتجا  ياه  نامیپ  هب  نداد  تیمها  يارب 
يارب هدوب و  دنمفده  دیاب  يداصتقا  تیلاعف  ره  هک  دیآ  یم  تسد  هب  زین  يداصتقا  هتکن  نیا  یلو ، دییاشگن ، دیا ، هدرک  مکحم  ادـخ 
هجیتن هب  ندیسر  زا  سپ  دبای و  موادت  هجیتن ، ندمآ  تسد  هب  ات  دنور  نیا  تسا  مزال  هک  نانچ  مه  .دوش  ماجنا  يداصتقا  دشر  هب  لین 
هجیتـن .دوش  زیهرپ  درب ، نیب  زا  ار  لـصاح  ياهدرواتـسد  هک  يراـک  ره  ماـجنا  زا  دوش و  تسارح  هدـمآ  تسد  هب  تارمثزا  بوـلطم 
هدـنام رادافو  دوخ  نامیپ  هب  رخآ  ات  يداصتقا  نامیپ  کی  فرط  ود  تسا  مزـال  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هتفرگ  هیآ  نیا  زا  هک  يرگید 

: تسا هدومرف  دنوادخ  اریز  دننکن ؛ تردابم  دوخ  دهع  هبناج  کی  نتسکش  هب  رت ، بسانم  بیقر  هدهاشم  ضحم  هبو 

ُهّللا ُمُکُوْلبَی  امَّنِإ  ٍهَّمُأ  ْنِم  یبْرَأ  َیِه  ٌهَّمُأ  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکَْنَیب  ًالَخَد  ْمُکَناْمیَأ  َنوُذِخَّتَت  اًثاْکنَأ  ٍهَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یتَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 
(92 لحن :  ) ...ِِهب

، شنتشاد مکحم  زا  سپ  تفاب ، یم  هک  ار  ییاه  مشپ  هک  دیشابن  ینز  دننامه  و 

166 ص :
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نیا زج  تسا ، رتشیپ  رتشیب و  رگید  تما  زا  یتما  هک  نیا  لایخ  هب  دینک ، یلغد  زیواتسد  ار  ناتیاهدنگوس  ات  تفات ، یم  او  هتشر  هتشر 
...دیامزآ یم  نآ  هب  ار  امش  هک  تسین 

يداصتقا تیریدم  يزیر و  همانرب 

يداصتقا يدـیلک  ياه  تیلوئـسم  نتفرگ  تسد  رد  مه  هک  تسا  نآ  رگناـشن  يداـصتقا ، ياـه  هنیمز  رد  میرک  نآرق  ییوگلا  تیبرت 
روهظ هصنم  هب  روما  نیا  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دنرداق  نانآ  هک  نیا  مه  تساور و  نانز  طسوت  تیریدم  يزیر و  همانرب  نوچ  مه 

.دنبای تسد  قیفوت  هب  زین  نالک  ياه  تیردم  اه و  يزیر  همانرب  رد  یتح  دنناسرب و 

: تفگ داد ، شرازگ  مالسلا  هیلع  نامیلس  هب  ار  ابس  موق  اب  ییورایور  نایرج  دوخ ، ریخأت  تلع  هیجوت  رد  دهده  هک  ماگنه  نآ 

(23 لمن :  ) .ٌمیظَع ٌشْرَع  اَهل  ٍءْیَش َو  ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  ْمُهُِکلْمَت َو  ًهَأَْرما  ُتْدَجَو  ّینِإ 

.تشاد فرگش  یتخت  دوب و  رادروخرب  زیچ  همه  زا  درک و  یم  ییاورنامرف  نانآ  رب  هک  متفای  ار  ینز  نم 

دوخ نیمه  هدرک و  هیارا  نز  نآ  تنطلس  تمظع  تکلمم و  تعسو  زا  یلماک  فیـصوت  یـش ء » لک  نم  تیتوا   » هلمج هیآ ، نیا  رد 
، مزج دـننام  تساه ، نآ  نتـشاد  هب  جاتحم  میظع  تنطلـس  هک  تسا  يزیچ  ره  هیآ ، رد  یـش ء » لک   » زا روظنم  هک  نیا  رب  تسا  هنیرق 
هک رادربنامرف  یتیعر  دنمورین و  یشترا  رکشل و  راشرس ، هنیزخ  رایسب ، كاخ  بآ ، تکوش ، توطس ، خسار ، میمـصت  مزع ، طایتحا ،

ار میظع » شرع   » مان اهنت  اهنیا ، همه  نیب  زا  دهده 
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، حیحص يزیر  همانرب  لوصحم  زین  نآ  هک  دوب  روشک  نآ  يداصتقا  هعسوت  دشر و  لبمس  ابـس ، هکلم  میظع  شرع  عقاو  رد  (1) و  .درب
.تسا هدوب  هعماج  نآ  يداصتقا  نوئش  رب  وناب  نآ  رمتسم  قیقد و  تراظن  هتسیاش و  تیریدم 

نآ ياه  تیصوصخ  قافنا و 

هراشا

یم یعـس  هداد و  تکراـشم  یهلا  بهاوم  زا  يرادرب  هرهب  رد  زین  ار  نادـنمزاین  هک  تسا  نآ  نآرق ، رد  وـگلا  ناـنز  ياـه  یگژیو  زا 
نیرتمک هب  ینامیا  عماوج  رد  يداصتقا  یتاقبط  هلصاف  هدشرپ و  رادروخرب ، تاقبط  يرایمه  اب  مورحم ، هقبط  يداصتقا  ءالخ  ات  دننک 

دراوم نیب  رد  میرک  نآرق  .مینک  یم  هدهاشم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  یگدنز  هویش  رد  ار  تیصوصخ  نیا  یلجت  .دسرب  دوخ  نازیم 
قاـفنا مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لـها  ندرک  ماـعطا  تیاـکح  هتـشاذگ و  نآ  دراوم  نیرتروآ  تفگـش  رب  تشگنا  راوگرزب ، نآ  قاـفنا 

رذن مالسلاامهیلع  نینسح  دوبهب  يارب  هک  يا  هزور  زور  هس  رد  ار  بآ  اب  دوخ  ندومن  راطفا  ریسا و  میتی و  نیکـسم و  هب  دوخ  ياذغ 
گرزب مادـقا  کـی  تروص  هب  ار  نآ  هک  دوـب  ییاـه  تیـصوصخ  لـماش  قاـفنا ، نیا  يارجاـم   (2) .تسا هدومن  لـقن  دـندوب ، هدرک 

.دوش یم  هراشا  اه  تیصوصخ  نیا  هب  اجنیا  رد  هک  دومن  میسرت  نیتسار  نانمؤم  همه  يارب  نادواج  ییوگلا  دروآرد و  یخیرات 

راثیا

لماک زاین  یتخس و  یتسد و  گنت  طیارـش  رد  هک  هاگ  نآ  اما  تسا ، هدوتـس  رایـسب  یلمع  هچ  رگ  نامورحم  هب  کمک  یلام و  قافنا 
تروص لام  نآ  هب 

168 ص :
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یکی دریگ ، یم  رارق  یقالخا  لاعفا  نیرتالاو  زا  یکی  هرمز  رد  راثیا ،»  » ناونع تحت  هدش و  رادروخرب  رتالاب  رایسب  یشزرا  زا  دریذپ ،
تیب لها  دوخ  هک  دـش  ماجنا  ینامز  رد  هک  تسا  نیمه  دوش ، حرطم  نآرق  رد  تمظع  نیا  اب  قافنا  نیا  ات  هدـش  ثعاب  هک  یلیالد  زا 
رگید فرط  زا  دـندوب و  هدرک  يرپس  هزور  اب  ار  زور  یفرط  زا  اریز  دنتـشاد ، ناـن  صرق  دـنچ  نیا  هب  ار  زاـین  نیرتشیب  مالـسلا  مهیلع 

: تشادرب اذغ  هب  نانآ  دیدش  زاین  زا  هدرپ  هبح » یلع   » ریبعت اب  میرک  نآرق  .دنتشاد  اذغ  هب  جایتحا  ادرف  هزور  يارب 

(8 رهد :  ) .اًریسَأ اًمیتَی َو  اًنیکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 

.دننک یم  ماعطا  ریسا  میتی و  ریقف و  هب  شنتشاد ، تسود  دوجو  اب  ار  كاروخ  و 

هب ادـخ  یتسود  رطاـخ  هب  ار  كاروخ  : » هک تسا  نیا  هیآ  ینعم  ددرگ و  یم  رب  ادـخ  هب  « هبح یلع   » رد ریمـض  هک  هدـش  هتفگ  هچرگ 
لوا ینعم  ، (1) دنک یم  اه  نآ  هناصلاخ  ضرغ  تین و  هب  هراشا  دعب  هیآ  رد  هک  اج  نآ  زا  یلو  دـننک ،» یم  ماعطا  ریـسا  میتی و  ریقف و 

تـسد یکین  هب  زگره  ، (2)« نوبحت اـمم  اوقفنت  یتح  ربـلا  اولاـنت  نل  : » هیآ رد  هک  نآ  هژیو  هب  .دـسر  یم  رظن  هب  رت  بساـنم  هیآ  يارب 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  راثیا  رب  يدهاش  هدش و  حرطم  ینومضم  نینچ  زین  دیـشخبب ، دیراد  یم  تسود  هچ  نآ  زا  هک  نآ  رگم  دیباین 

.تسا قافنا  نیا  رد 

ریدقت مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  كرابم  دوجو  زا  ریبعت  نیا  اب  هدومن و  هدافتسا  راثیا »  » زا اراکـشآ  یلاعت  يادخ  يرگید ، دروم  رد 
: دروآ یم  لمع  هب 

169 ص :

 ...(. ِهّللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ   ) 9 رهد : - 1
.92 نارمع : لآ  - 2

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_169_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3128/AKS BARNAMEH/#content_note_169_2
http://www.ghaemiyeh.com


ْمِهِـسُْفنَأ یلَع  َنوُِرث�ُوی  اُوتوُأ َو  اّمِم  ًهَجاح  ْمِهِروُدُص  یف  َنوُدِجَی  ْمِْهَیلِإ َو ال  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیْإلا  َراّدلا َو  ا�وَّوَبَت  َنیذَّلا  َو 
(9 رشح :  ) .َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  ٌهَصاصَخ َو  ْمِِهب  َناک  َْول  َو 

يوس هب  هک  ار  یناسک  دنتفریذپ ، ار  نامیا  دنتفرگ و  ياج  هنیدم )  ) مالـسا يارـس  رد  دنمزاین ) نارجاهم   ) نانآ زا  شیپ  هک  یناسک  و 
نانآ  ) دننک و یمن  زاین  ساسحا  دوخ  لد  رد  تسا ، هدش  هداد  ناشیا  هب  هچنآ  هب  تبـسن  دنراد و  یم  تسود  دنا ، هدرک  ترجه  نانآ 

هک دننانآ  دننام ، ناما  رد  شیوخ  سفن  يدنمزآ  زا  هک  یناسک  و  دننیزگ ؛ یم  رب  دوخ  رب  دنـشاب ، هتـشاد  يدنمزاین  دوخ  دنچ  ره  ار )
.دنناراگتسر

ترضح .درک  تیاکش  دوخ  یگنسرگ  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  يدرم  تسا : هدمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد 
درم نیا  بشما  هک  تسیک  دومرف : ترضح  .تسین  ام  دزن  رد  بآ  زج  يزیچ  دنتفگ : نانآ  داتسرف ، شنارسمه  ياه  هناخ  هب  ار  یسک 

وا هب  ار  ناتـساد  دـمآ و  مالـسلااهیلع  همطاـف  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  .ادـخ  لوسر  يا  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک ؟ تیاـفک  ار 
وا هب  هداد و  يرترب  نانآ  رب  ار  دوخ  نامهیم  یلو  میرادن ، يزیچ  ناکدوک  ياذغ  زج  داد : خساپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  .تفگ 

ارهز همطاـف  .منک  یم  شوماـخ  ناـمهیمرطاخ  هب  ار  غارچ  زین ) نـم   ) ناـباوخب و ار  ناـکدوک  تفگمالـسلا : هـیلع  یلع  .داد  میهاوـخ 
لزاـن ار  هیآ  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  حبـص ، تخادرپ و  تحارتـسا  هب  دروخ و  اذـغ  ناـمهیم  نآ  داد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  مالـسلااهیلع 

ندرک شوماخ  لیلد  يرگید  تیاور  رد   (1) .درک

170 ص :

عبطلا و هسـسؤم  نارهط : يدومحملا  رقاب  دمحم  خیـشلا  قیلعت : قیقحت و  لیـضفتلا ، دـعاوقل  لیزنتلا  دـهاوش  یناکـسح ، هّللادـیبع  - 1
ص 331. 1411 ق ج 2 ، یمالسالا ، داشرالا  هفاقثلا و  هرازول  هعباتلا  رشنلا 
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هب هتـسشن و  هرفـس  رـس  رب  دـنرادن ، اذـغ  نانآ  هک  دوشن  هجوتم  ناشنامهیم  هک  نآ  يارب  ناراوگرزب  نآ  هک  دـنا  هتـسناد  نآ  ار  غارچ 
(1) .دنلوغشم ندروخ  هب  زین  ناشیا  هک  تشادنپ  يو  هک  نا  ات  دندروارد  تکرح  هب  ار  دوخ  نابز  ندیوج ، لکش 

نآ ياه  یگژیو  قافنا و  رد  صالخا 

هجوت صالخا و  تسا ، هتخاس  ریگ  مشچ  رایـسب  ار  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  طـسوت  نادـنمزاین  ماـعطا  هک  يرگید  یگژیو 
: تسا ریخ  راک  نیا  ماجنا  رد  ادخ  هب  اه  نآ  لماک 

(9 رهد :  ... ) ِهّللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ 

.مینک یم  ماعطا  ار  امش  ادخ ، هجو  يارب  اهنت  ام 

شا يدونـشخ  یلاعت و  يادـخ  تمحر  طقف  لمع  ماجنا  رد  هک  تسا  نیا  دوش ، ماجنا  هّللا »  هجو   » رطاـخ هب  یلمع  هک  نیا  ياـنعم  و 
.دشاب نیا  اهنت  اهنت و  روظنم ، دوش و  بلج 

نایب هب  هک  دراد  دوجو  یفیرظ  تاکن  تسا ، قافنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  صالخا  رگنایب  هک  کـچوک  هیآ  نیا  رد 
.دزادرپ یم  ناصلخم  قافنا  یگژیو 

هناصلاخ قافنا  هناشن  یعقوت ؛ یب 

مکنم دیرنال   » هلمج هیآ  نیا  رد  اروکـشال » ءازج و  مکنم  دیرنال  هّللا  هجول  مکمعطن  امنا  : » دنتفگ قافنا  زا  دوخ  هزیگنا  نایب  رد  نانآ 
صلاخ ور  نآ  زا  ام  ناسحا  ینعی  تسا ، هّللا »  هجول  مکمعطن  امنا   » حیضوت نییبت و  ءازج »

171 ص :

ص 391. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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، دشاب هارمه  شاداپ  راظتنا  اب  هک  یناسحا  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  نیا  و  میرادن ، شاداپ  عقوت  یسک  زا  هک  تسادخ  يدونـشخ  يارب  و 
.تسین صلاخ  ناسحا 

نیع رد  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  راظتنا  هک  دنرادن  شاداپ  هب  يزاین  ًالـصا  دننک ، یم  قافنا  هک  یناسک  زا  يرایـسب  رگید ، يوس  زا 
ناشیا زا  هدروآ و  ياج  هب  ار  دنمشزرا  مادقا  نیا  ساپـس  نابز  هب  لقادح  تسا ، هتفرگ  رارق  ناسحا  دروم  هک  يدرف  دنراد  عقوت  لاح 
هرابود جایتحا  تروص  رد  هدش و  ریگلد  وا  زا  درواین ، نابز  هب  ار  تمعن  نیا  ردق  درک و  یـساپسان  وا  رگا  ور ، نیا  زا  دـیامن ، رکـشت 
یتیبرت يوگلا  زا  یلو  دـنناد ، یم  زین  لماک  صالخا  اب  هارمه  ار  دوخ  قافنا  هک  یلاح  رد  درک ، دـنهاوخن  يرای  ار  وا  کمک ، هب  يو 

صالخا اب  هدش ، ناسحا  وا  هب  هک  یسک  زا  رکـشت  راظتنا  یتح  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  دنا ، هدومن  میـسرت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک 
زا یتشاد  مشچ  ره  زا  دوخ  قاـفنا  رد  نیـصلخم  »(1) و  اروکـشال ءازج و  مکنم  دـیرنال  هّللا  هجول  مکمعطن  امنا  : » دراد تافانم  لمع 

.دنتسه زاین  یب  لباقم  فرط 

دنوادخ رهق  زاس  هنیمز  یهلا  ریغ  قافنا 

: دزادرپ یم  اه  نآ  هناصلاخ  قافنا  تلع  حیرشت  هب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  لوق  زا  دعب  هیآ  رد  میرک  نآرق 

(10 رهد :  ) .اًریرَطْمَق اًسُوبَع  اًمْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  ّانِإ 

.میسرت یم  تسا ، نیگمهس  تخس و  هتفرگ و  هک  يزور  رد  نامراگدرورپ  زا  ام 

رطاخ هب  اهنت  اهنت و  ار  دوخ  لمع  رگا  هک  دندومن  حیرصت  نایب  نیا  اب  نانآ 

172 ص :

.دش نایب  یلبق  دروم  رد  هک  تسا  ینایب  نامه  هب  بلطم  تابثا  - 1
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نآ دندیـسرت و  یم  راوشد  تخـس و  زور  نآ  زا  هک  دوب  نیا  يارب  دـندرک ، صلاخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  تیدوبعو  دـنداد  ماجنا  ادـخ 
یتقو دنشاب  هدنامهف  ات  تسا ، نانچ  نینچ و  هک  میسرت  یم  يزور  زا  دوخراگدرورپ  زا  ام  دنتفگ : هداد ، تبـسن  راگدرورپ  هب  ار  زور 

یم تشادرب  نینچ  نایب  نیا  زا   (1) .تسین وا  زا  ریغ  مه  ناشـسرت  سپ  دـنرادن ، رظن  رد  ار  راگدرورپ  زا  ریغ  يزیچ  ناشماعطا  نیا  زا 
ارچ .تسا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  مشخ  رهق و  اب  ییورایور  زاس  هنیمز  دوش ، ماجنا  یهلا  ریغ  هزیگنا  اب  هک  یماعطا  قافنا و  هک  دوش 

ار دوخ  ماعطا  میسرت ، یم  تخس  يزور  رد  دوخ  راگدرورپ  زا  ام  نوچ   » هک دیآ  یم  تسد  هب  ینعم  نیا  هیآ ، ود  نیا  مامـضنا  زا  هک 
«. میرادن زین  رکشت  یتح  شاداپ و  راظتنا  یسک  زا  هداد و  ماجنا  وا  يدونشخ  رطاخ  هب  اهنت 

یناهج ماع و  يروتسد  قافنا ؛

ناگرزب نآ  هک  دوش  یم  هدهاشم  یخیرات  راثیا  نیمه  نایرج  رد  تفرگ و  یمن  رب  رد  ار  نیملسم  اهنت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قافنا 
انیکسم و هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  : » دنشخب یم  يریسا  هب  ار  دوخ  ياذغ  اهنت  ادخ ، يدونـشخ  بلج  يارب  راوشد  طیارـش  نآ  رد 

«. اریسا امیتی و 

هدـش نیملـسم  راتفرگ  برحلاراد  لـها  زا  هک  یـسک  ینعی  دـسر ، یم  نهذ  هب  هژاو  نیا  زا  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  ریـسا ، زا  دارم  و 
ناملـسم نادـنمزاین  هب  هدوب و  میرک  نآرق  یناسنا  ياهروتـسد  زا  ماـعطا ، هژیو  هب  قاـفنا و  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  اـجنیا  زا   (2) .دشاب

.درادن صاصتخا 

173 ص :

ص 205. ج 20 ، نازیملاریسفت ، - 1
ص 203. ج 20 ، نازیملا ، ریسفت  - 2
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یسایس تیبرت  رد  وگلا  موس : لصف 

هراشا

صاصتخا نانآ  یـسایس  تیبرت  هب  یعامتجا ، داعبا  رد  میرک  نآرق  رد  ناـنز  ییوگلا  تیبرت  هب  طوبرم  ثحاـبم  زا  يا  هدـمع  تمـسق 
یثحابم تمـسق ، نیا  رد  نیاربانب ، .تسا  هدـش  حرطم  یـسایس  ياـه  هنحـص  رد  ناوناـب  روضح  فلتخم  ياـه  هنیمز  نآ ، رد  هتفاـی و 

هرادا رد  ناوناب  یـسایس  تکراشم  تما و  زا  يوضع  ناونع  هب  ناوناب  یـسایس  تکراـشم  ناوناـب ، یـسایس  تکراـشم  لـصا  نوچمه 
.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  هعماج 

ناوناب یسایس  تکراشم  لصا  لوا : راتفگ 

هراشا

زا تسا ، هدراذگ  هحص  روضح  نیارب  هک  نآرب  نوزفا  عامتجا ، هنحـص  رد  ناوناب  یـسایس  روضح  زا  ییاه  هنومن  نایب  اب  میرک  نآرق 
تکراشم حوطس  نیرت  نییاپ  لماش  هک  نانچمه  اه  هنومن  نیا  .تسا  هدروآ  لمع  هب  زین  لیلجت  نانآ  یـسایس  ياه  تیلاعف  هنوگ  نیا 

تمسق نیا  رد  .دیسر  دهاوخ  زین  یسایس  ياه  هنحص  نیرتزاس  تشونرس  نیرت و  ساسح  رد  روضح  هب  نآ  دادتما  دوش ، یم  یسایس 
.دوش یم  هراشا  یسایس  داعبا  رد  میرک  نآرق  ییوگلا  تیبرت  هب  هجوت  اب  ناوناب  یسایس  تکراشم  فلتخم  بتارم  هب  ثحب ، زا 

یسایس روما  رد  تکراشم  هب  داقتعا 

174 ص :
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يریگ عضوم  هعماج و  رب  مکاح  یـسایس  تانایرج  تـالاعفنا و  لـعف و  اـب  ییانـشآ  تسایـس ، هنحـص  رد  نز  روضح  زا  هلحرم  نیلوا 
ساسا رب  هک  یـسایس  ياه  نایرج  هب  یبلق  رظن  زا  درف  هک  تسا  نآ  زین  يریگ  عضوم  لوا  هبترم  .تساهدادـخر  نیا  ربارب  رد  بسانم 

.دیامن ینطاب  يدونشخان  ساسحا  نآ ، اب  قبطنمریغ  ياه  نایرج  تیلاعف  زا  هتشاد و  شیارگ  هدمآ  دوجو  هب  قح 

مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  لزنم  دراو  مالـسلا ، هیلع  طول  موق  ندرک  باذـع  يارب  دوخ  هار  رـس  رد  یهلا  ناگتـشرف  هک  یماـگنه 
نیا رد  .داتفا  ترضح  نآ  لد  رب  یـسرت  دندرک  يراددوخ  دش ، هضرع  نانآ  هب  هک  ییاذغ  هب  ندز  تسد  زا  هک  نآ  زا  سپ  و  دندش ،

.دندیـشخب ییاهر  ینارگن  زا  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دنراد ، طول  موق  ربارب  رد  هک  يا  هفیظو  دوخ و  راک  همانرب  نییبت  اب  نانآ  نامز ،
: دیدنخ دوب ، رما  بقاوع  نارگن  هداتسیا و  هک  میهاربا  رسمه  ناگتشرف ، نخس  نیا  زا  سپ 

70 و 71) دوه :  ... ) ْتَکِحَضَف ٌهَِمئاق  ُُهتَأَْرما  ٍطُول َو  ِمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ  ّانِإ  ْفََخت  اُولاق ال  ... 

...دیدنخ دوب و  هداتسیا  وا  رسمه  .میا و  هدش  هداتسرف  طول  موق  يوس  هب  ام  سرتم ! دنتفگ  ...

، هدـش حرطم  تـالامتحا  زا  لاـمتحا  ود  زا  هک  هدـش  رکذ  يددـعتم  هوـجو  تسا ، هدوـب  هچ  هراـس »  » هدـنخ تلع  هـک  نـیا  دروـم  رد 
: دیآ یم  تسد  هب  يو  یبلق  یسایس  تکراشم 

نانآ باذع  يارب  ناگتـشرف  تفایرد  هک  هاگ  نآ  سپ  دوب ، رفنتم  طول  موق  یناسناریغ  لامعا  رفک و  زا  تدـش  هب  هراس »  » هک نآ  لوا 
هک دوب  هدرک  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  هراس  هک  نآ  رگید  .دیدنخ و  دش و  لاحشوخ  دنا ، هدمآ 
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ار يو  یـسپاولد  نیا  نوچ  ناگتـشرف  دـش »، دـهاوخ  تکـاله  زین  وا  هنرگ  دـشابن و  شموق  نیب  رد  دـیایب و  وت  دزن  طول  اـت  تسرفب  »
دیدنخ دش و  لاحـشوخ  ور ، نیا  زا  وا ؛ دوخ  هن  میتسه ، طول  موق  ندرک  كاله  رومأم  ام  طول » موق  یلاانلـسرا  انا  : » دـنتفگ دـندید ،

(1) .تسا هتشاد  دوجو  یقفاوت  ناگتشرف  مالک  وا و  مالک  نیب  هدوبن و  اج  یب  شداهنشیپ  هک  دیمهف  نوچ 

دوب و هاگآ  یبوخ  هب  طول  موق  یلخاد  ياهدادیور  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  رـسمه  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  روکذم  لامتحا  ود  زا 
دونـشخ نانآ  ملظ  رفک و  طاسب  ندش  هدیچرب  زا  دوخ  بلق  رد  درک و  یم  ینیب  شیپ  زین  ار  راکافج  موق  نآ  باذـع  دوخ ، تسارف  اب 

(2) .تسا هدوب  مالسلا  هیلع  طول  تشونرس  یگنوگچ  درومرد  وا  ینارگن  اهنت  و 

یسایس روما  رد  یلمع  تکراشم 

هراشا

هس لحارم  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  یلحارم  ياراد  دوخ  زین  هبترم  نیا  .تسا  نانآ  یلمع  تکراشم  ناوناب ، یسایس  روضح  يدعب  هبترم 
.دوش یم  هراشا  ینآرق  ياه  هنومن  راتفر  رد  تکراشم  هنوگ  نیا  هناگ 

رئاج هطلس  زا  ییاهر  يارب  اعد 

لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  دوب ، مکاح  نانآرب  شیرق  ناکرشم  يوس  زا  هک  یمتس  زا  ییاهر  يارب  هکم  فعضتسم  مولظم و  ناناملـسم 
دندومن و هثاغتسا 
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ورف اب  زین  دنوادخ  دـندناسر و  روهظ  هصنم  هب  ار  یـسایس  ياه  هنحـصرد  ناوناب  یلمع  تکراشم  زا  هلحرم  نیلوا  تساوخرد ، نیا  اب 
تباجا هنیمز  لابقتسا و  تکراشم  نیا  زا  نانآ ، يزاسدازآ  ادخ و  هار  رد  داهج  هب  ناناملسم  ضیرحت  ءاسن و  هروس  هیآ 75  نداتسرف 

: تخاس مهارف  ار  ناشیا  ياعد 

ِِملاّظلا ِهَیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  ِنادـْلِْولا  ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیفَعْـضَتْسُْملا  ِهّللا َو  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  ام  َو 
(75 ءاسن :  ) .اًریصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اِیلَو َو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اُهلْهَأ َو 

هک يرهـش  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ  دـنیوگ  یم  هک  فضعتـسم  ناکدوک  نانز و  نادرم و  يزاسدازآ )  ) هار رد  ادـخ و  هار  رد  ارچ  و 
؟ دینکن رازراک  رامگب ، يروای  يرای و  ام  يارب  شیوخ  يوس  زا  امرف و  جراخ  دنرگمتس ، شلها 

، تورم اب  مدرم  يا  هک  دننزب  دایرف  هک  نآ  ياج  هب  دنناسر ، تابثا  هب  دوخ  شرگن  رد  ار  تناید  تسایـس و  دـنویپ  هک  نآ  يارب  نانآ 
، مدرم ياج  هب  ظـفل  نیرتاـبیز  اـب  دیـسرب ، اـم  داـیرف  هب  دـیناد ، یم  درم  ار  دوخ  هک  یناـسک  يا  اـی  ناگتـسب و  يا  اـی  موق و  يا  اـی  و 

هراشا روط  هب  هاگ  نآ  .نک  نوریب  دنراکمتـس  شلها  هک  هیرق  نیازا  ار  ام  اراگدرورپ ! دنتـشاد : هضرع  هدـناوخ و  ار  دوخ  راـگدرورپ 
هدیمهف تساوخرد  نیا  زا  .هدب  تاجن  ار  ام  دننک ، یم  داهج  وت  هار  رد  هک  يو  هب  نینمؤم  تلوسر و  تسد  هب  ایادخ  دـندرک : ضرع 
هتساوخ ناشراگدرورپ  زا  هکلب  دننزب ، ادص  ار  یلو  نآ  دوخ  دندشن  یضار  اما  دنا ، هدرک  يروای  یلو و  ياّنمت  ادخ ، زا  هک  دوش  یم 

(1) .دتسرفب ناشیرای  هب  يریصن  یلو و  دنا 
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دـیآ و رامـش  هب  یلمع  تکراشم  زا  يدومن  دـناوت  یمن  نتـساوخ ، اعد و  فرـص  هک  ددرگ  حرطم  ههبـش  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
.دوب دهاوخن  رادروخرب  ینادنچ  تیمها  زا  میروآ ، باسح  هب  یسایس  تکراشم  زا  یعون  ار  نآ  رگا  یتح 

هکلب دـندوبن ، هجیتن  لابند  هب  اعد  اب  اهنت  ناـکدوک  نادرم و  ناـنز و  زا  هورگ  نیا  هک ، نیا  تسخن  تفگ : دـیاب  ههبـش  نیا  خـساپ  رد 
نیا عقاو  رد  .دـندرک  ریـصن  یلو و  بلط  ادـخ  زا  دوخ  ياـعد  رد  ور  نیا  زا  دـنا و  هتـشاد  ار  یگنج  ییوراـیور و  هنوگره  یگداـمآ 

هاگهانپ هب  ندرب  هانپ  رد  ار  تاجن  هار  اهنت  ور ، نیا  زا  دندوبن ؛ رادروخرب  عافد  يارب  یهار  چیه  زا  ناکرشم  دیدش  راشف  تحت  هورگ ،
، هیآ نیا  ندرک  لزان  اب  دنوادخ  هک ، نیا  مود  .دنتـسناد  دنک ، ررقم  ناشیارب  دنوادخ  هک  یهدنامرف  باکر  رد  ندـیگنج  یهلا و  نما 

ياعد زا  دنوادخ  هک ، نیا  موس  دـناوخارف و  نانآ  هار  رد  داهج  هب  ار  ناناملـسم  هدرک و  دای  یکین  هب  فعـضتسم  هورگ  نیا  ياعد  زا 
یفرعم نامیا  اب  نانز  نادرم و  يوگلا  ار  يا  هناصلاخ  ياعد  نینچ  بحاص  هک  تسا  دونشخ  نانچ  نآ  دوخ  يدازآ  يارب  نافعضتسم 

: دیامن یم 

َنِم ینَِّجن  ِِهلَمَع َو  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  اًْـتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو 
(11 میرحت :  ) .َنیِملاّظلا ِمْوَْقلا 

دزن رد  نم  يارب  اراگدرورپ ! تفگ  ندیشک ) یتخس  جوا  رد   ) هک تسا  نوعرف  رـسمه  نآ  دنز و  یم  یلثم  نانمؤم  هرابرد  دنوادخ  و 
موق زا  و  هد ، ییاهر  وا  لمع  نوعرف و  رش  زا  ارم  نک و  انب  تشهب  رد  يا  هناخ  تدوخ ،
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.شخب متاجن  راکمتس 

ار ناینوعرف  نوعرف و  هدیشخب و  تاجن  نوعرف  باذع  زا  ار  وا  هدومن و  تباجا  ار  نوعرف  رـسمه  ياعد  مه  دنوادخ ، هک  نآ  هژیو  هب 
.دش هداد  نایاپ  هکم  رد  شیرق  هرطیس  هب  مالسا ، تیمکاح  اب  هک  ار ، هکم  نافعضتسم  ياعد  مه  تخاس و  دوخ  رهق  راتفرگ 

یسایس تیارد 

هنومن یسررب  هب  ثحب  زا  تمسق  نیا  رد  هک  هدش  میـسرت  ناوناب  یـسایس  تسارف  يدنمـشوه و  زا  يدایز  ياه  هولج  میرک  نآرق  رد 
.میزادرپ یم  نآ  زا  ییاه 

هیلع یـسوم  زا  هظحل  هب  هـظحل  تـبقارم  يارب  درک ، اـهر  لـین  بآ  رد  ار  شدـنزرف  مالـسلا  هـیلع  یـسوم  رداـم  هـک  نآ  اـب  ناـمزمه 
یصاخ تیارد  اب  داد و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  يا  هتسیاش  تروص  هب  تسایک ، اب  رتخد  نیا  .داتسرف  وا  لابند  هب  ار  شرهاوخمالسلا 

دوب نآ  يو  یـسایس  يدنمـشوه  دومن  نیلوا  .دنادرگزاب  شردام  شوغآ  هب  ار  یـسوم  دنوادخ ، ات  دش  ببـس  داد ، ناشن  دوخ  زا  هک 
.دوشن یسوم  اب  وا  طابترا  هجوتم  یسک  ات  درک  یم  بیقعت  رودارود  ار  یسوم  هک 

(11 صصق :  ) .َنوُرُعْشَی ْمُه ال  ٍُبنُج َو  ْنَع  ِِهب  ْتَرُصَبَف  ِهیُِّصق  ِِهتْخُأل   ِ َْتلاق َو 

.دنتفای یمن  رد  ناشیا  یلو  دییاپ ، یم  اروا  رودارود  هاگ  نآ  ریگب ، ار  وا  یپ  تفگ  وا  رهاوخ  هب  یسوم ) ردام  (و 

رظن فرص  وا  نتـشکزا  شرـسمه  يرگ  یجنایم  اب  نوعرف  هتفرگ و  بآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نوعرف ، باحـصا  هک  نآ  زا  سپ 
دیشونن ریش  کی  چیه  هنیس  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  یلو  دندرک ، راضحا  يو  نداد  ریش  يارب  ار  يددعتم  نانز  درک ،
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تیعقوم لاـبند  هب   (1) ینـالوط تدـم  نیا  یط  رد  ریـسم و  ماـمت  رد  هک  یـسوم  رهاوخ  .تشگ  نوزحم  تدـش  هب  نوعرف  هک  نآ  اـت 
: تفگ دید و  هدامآ  ار  طیارش  دوب ، بسانم 

(12 صصق :  ) .َنوُحِصان َُهل  ْمُه  ْمَُکل َو  ُهَنُولُفْکَی  ٍْتَیب  ِلْهَأ  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه 

.دنشاب وا  هاوخریخ  دنریذپب و  امش  يارب  ار  وا  يرادهگن  هک  منک  ییامنهار  يا  هداوناخ  هب  ار  امش  ایآ 

اباهم یب  درک و  یم  هلجع  يردق  یسوم  رهاوخ  رگا  دیاش   (2) دنداتسرف یـسوم  ردام  لابند  هب  .يرآ و  تفگ : نوعرف  ماگنه  نیا  رد 
هب رایسب  تقد  دوخ ، نتفگ  نخس  رد  یتح  وا  .درک  یمن  انتعا  وا  فرح  هب  یسک  ای  دش و  یم  نشور  ارجام  طابترا  تفگ ، یم  نخس 

.دوشن اشفا  ارجام  ات  داد  جرخ 

، دنک تیـساسح  داجیا  اه  نآ  رد  هک  يرگید  نخـس  هنوگ  ره  زا  یتح  منک و  ییامنهار  شردام  هب  ار  امـش  مناوت  یم  نم  تفگن : وا 
تیـساسح منک ؟ ییامنهار  دـننک ، يرادـهگن  ار  وا  هدوب و  وا  هاوخریخ  هک  يا  هداوناخ  هب  ار  امـش  اـیآ  تفگ : اـهنت  دومن و  باـنتجا 

اریز دـندمآرب ، هلئـسم  فشک  یپ  رد  زین  هلمج  نیا  نتفگ  اب  یتح  هک  دوب  دایز  يا  هزادـنا  هب  عوضوم  نیا  دروم  رد  نوعرف  باحـصا 
هچ هب  قلعتم  دـنزرف  نیا  هک  دـناد  یم  نز  نیا  تفگ : دینـش ، یـسوم  رهاوـخ  زا  ار  نانخـس  نیا  هک  یماـگنه  نوـعرف  ریزو  ناـماه ،» »

هب دنمشوه  رتخد  نیا  اما  .دنتسه  وا  هاوخریخ  حصان و  هداوناخ  نآ  تفگ  وا  اریز  تسا ، يا  هداوناخ 
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هک نآ  نودب  هتفریذـپ و  ار  وا  نخـس  هک  دوب  اجنیا  دنتـسه ! نوعرف )  ) کلم هاوخریخ  هداوناخ  نآ  هک  دوب  نآ  مروظنم  تفگ : اه  نآ 
(1) .دنداتسرف یسوم  ردام  لابند  هب  ار  وا  دنربب ، ارجام  زا  ییوب 

خاک هب  ار  وا  تفر و  ردام  يوس  هب  رتخد  نیا  هک  یماـگنه  دوب ؛ هدرب  ثرا  هب  شرداـم  زا  ار  یـسایس  شوه  تسارف و  یـسوم  رهاوخ 
ردام هب  نوعرف  هک  تسا  هدش  هتفگ  داتسیازاب ، هیرگ  زا  تفرگ و  ار  وا  هنیس  ردام ، يوب  مامشتسا  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  درب ، نوعرف 

وبـشوخ و ینز  نم  نوچ  تفگ : یـسوم  ردام  تفرگن ؟ ناهد  هب  ار  رگید  نانز  هنیـس  یلو  دیـشون ، ار  وت  ریـش  هنوگچ  تفگ : یـسوم 
نوعرف دشون ، یم  نم  ریش  زا  هک  نآ  رگم  دنراپس ، یمن  نم  هب  نداد  ریش  يارب  ار  یکدوک  چیه  متـسهوکین ، هزیکاپ و  يریـش  ياراد 

هک يدنزرف  زا  يرود  زور  نیدنچ  دوجو  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردام  هک ، نآ  رت  مهم   (2) .تشگ رورسم  دینش ، ار  نخـس  نیا  نوچ 
رد يرییغت  نیرت  کچوک  وا ، اب  رادید  ماگنه  دوخ ، دنزرف  هب  تبسن  دیدش  هفطاع  دوجو  اب  دوب و  هدیشخب  هرابود  یگدنز  وا  هب  ادخ 

.درک کمک  ارجام  ندنام  ناهنپ  هب  هک  دوب  وا  يداع  راتفر  نیمه  دادن و  زورب  دوخ  تلاح 

ومالـسلا هیلع  نامیلـس  همان  هرابرد  دوخ  موق  نارـس  اب  هک  یماـگنه  وا  .تفاـی  ناوت  یم  ابـس  هکلم  رد  ار  یـسایس  تیارد  رگید  هنومن 
اب ییورایور  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دوخ ، یماظن  تازیهجتزا  شرازگ  اب  نانآ  دومن ، تروشم  هماـن  نیا  ربارب  رد  يریگ  عضوم  هوحن 

رد دنمشوه  يوناب  نیا  اما  .دندرک  مالعا  نامیلس 

181 ص :

ص 381. ج 4 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 1
.نامه - 2
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: تفگ نانآ  باوج 

(34 لمن :  ) ...ًهَّلِذَأ اِهلْهَأ  َهَّزِعَأ  اُولَعَج  اهوُدَْسفَأ َو  ًهَیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ 

...دننادرگ رادقم  یب  ار  شلها  ناردق  نارگ  دنشک و  یهابت  هب  ار  نآ  دنیآرد ، يرهش  هب  نوچ  ناهاشداپ  انامه 

و « ) نولعفی کلذک  و  :... » دومرف وا  نخـس  همادا  رد  دنوادخ  هک  دـش  هارمه  یهلا  دـییأت  اب  ابـس  هکلم  تسرد  رظن  بیاص و  يأر  نیا 
(1) (. دننک لمع  هنوگ  نیا 

: تفگ هدومن و  دییأت  ار  سیقلب  ینیب  شیپ  نیا  زین  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دعب ، هیآ  دنچ  رد  هک  نانچ  مه 

(37 لمن :  ) .َنوُرِغاص ْمُه  ًهَّلِذَأ َو  اْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  اِهب َو  ْمَُهل  َلَِبق  ٍدُونُِجب ال  ْمُهَّنَِیتْأَنَلَف 

.مینک هراوآ  اجنآ  زا  نوبز  راوخ و  ار  نانآ  دنشاب و  هتشادن  ار  نآ  ربارب  رد  يرادیاپ  بات  هک  میروآ  يرکشل  نانآ  رس  هب  ... 

رطخ زا  لابقتسا 

هزرابم هنحـص  نیرت  ساسح  رد  وا  اریز  تسا ، هدش  رگ  هولج  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دوجو  رد  ناوناب  یـسایس  تکراشم  جوا 
ره زا  لابقتسا  رد  ار  دوخ  یگدامآ  هلهابم ، زاس  تشونرس  هصرع  رد  تکرـش  اب  تشاذگن و  اهنت  ار  ادخ  لوسر  يداقتعا ، یـسایس و 

لها زا   (2) هفیرـش هیآ  رد  ور ، نیا  زا  دناسر ؛ تابثا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ینابیتشپ  نید و  نایک  ظفح  يارب  يرطخ 
ربمایپ تیب 

182 ص :

 . ص 86 ج 4 ، نیلقثلارونریسفت ، - 1
لهتبن مث  مکسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  - » 2

 . 61 نارمع : لآ  نیبذاکلا ،» یلع  هّللا  تنعل  لعجنف 
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مهیلع نینـسح  همطاف و  یلع ، اهنت  نادـنزرف ، نانز و  نادرم و  همه  نیب  زا  هدـش و  ءاـنبا  ءاـسن و  سفنا و  هب  ریبعتهلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دنا هدش  هدناوخ  ادخ  لوسر  نادنزرف  ادخ و  لوسر  هب  بستنم  نز  ادخ ، لوسر  ناج  مالسلا ،

1 تما زا  يوضع  ناونع  هب  ناوناب  یسایس  تکراشم  مود : راتفگ 

هراشا

(1) تما زا  يوضع  ناونع  هب  ناوناب  یسایس  تکراشم 

یسایس تکراشم  تبثم  ياهوگلا  یشخب ، رد  .تسا  هدومن  میـسرت  هنوگ  ود  هب  تما  شقن  رد  ار  ناوناب  یـسایس  روضح  میرک  نآرق 
ياهوگلا تسردان  درکلمع  حیرشت  هب  رگید ، شخب  رد  هدومن و  بیغرت  یتکراشم  نینچ  ماجنا  هب  ار  نانز  هدروآ و  رد  شیامن  هب  ار 

.تسا هتشادزاب  یتاکرح  نینچ  ماجنا  زا  ار  نانز  یسایس ، راتفر  هنوگ  نیازا  دوخ  یتیاضران  مالعا  اب  هتخادرپ و  یفنم 

.تخادرپ میهاوخ  نانز  یسایس  تکراشم  یفنم  ياهوگلا  یسررب  هب  سپس  تبثم و  ياهوگلا  حیرشت  هب  ادتبا  تمسق  نیارد 

ناوناب یسایس  تکراشم  تبثم  يوگلا 

هراشا

.تسا رثؤم  مهم و  رایسب  هعماج ، رد  یهلا  تموکح  رارمتسا  داجیا و  رد  ناوناب  شقن 

یهلا تموکح  يراذگ  هیاپ  رد  ناوناب  تکراشم 

یناسنا يورین  ربهر و  تساوخرد  دـنوادخ  زا  نارگمتـس ، ناملاظ و  لاگنچ  زا  ییاهر  لدـع و  تموکح  يرارقرب  يارب  نمؤم  ناوناب 
اج نآ  زا  دندرک و 

183 ص :

تموکح یـسایس و  ماظن  رد  .دنـشاب  يدحاو  كرتشم و  هار  فده و  رکف و  زرط  هدـیقع و  ياراد  هک  تسا  یمدرم  لماش  تما ، - 1
تموکح رد  .یمالسا  تموکح  تحت  ناملـسم  هعماج  زا  تسا  ترابع  یمالـسا ، تما  هتفرگ و  ار  تلم  ای  قلخ  ياج  تما  یمالـسا ،
يراکمه اب  یـشخب ، اقآ  یلع  .تسا  مالـسا  هب  نامیا  دزاس ، یم  ریذـپ  ققحت  ار  تیعبات  تما و  رد  تیوضع  هک  یلماع  اهنت  یمالـسا 

ص 348. ، 1374 انریا ، یملع  كرادم  تاعالطازکرم و  نارهت : یسایس ، مولع  گنهرف  دار ، يراشفا  ونیم 
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تسا و مزال  زوسلد  هتـسیاش و  تسرپرـس  ربهر و  زیچره ، زا  شیپ  رتسگ ، لدع  تموکح  داجیا  ملاظ و  تموکح  يزادنارب  يارب  هک 
(1): دندومن هراشا  یناسنا  يورین  روای و  هب  سپس  ربهر و  هب  ادتبا  ادخ ، زا  دوخ  تساوخرد  رد  یفاک ، تارفن  روای و  رای و  سپس 

ِِملاّظلا ِهَیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  ِنادـْلِْولا  ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیفَعْـضَتْسُْملا  ِهّللا َو  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  ام  َو 
(75 ءاسن :  ) .اًریصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اِیلَو َو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اُهلْهَأ َو 

یهلا ار  دوخ  تساوخرد  دروم  روای  ربهر و  یگژیو  نآ ، اب  هدرک و  هفاضا  ار  کندـل » نم   » دـیق ادـخ  زا  ریـصن  یلو و  بلط  رد  نانآ 
.دنا هتسناد  نانآ  ندوب 

.درک هدـهاشم  وا  ناجزا  تبقارم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رهاوخ  ردام و  ناوارف  شـالت  رد  ناوت  یم  ار  شقن  نیا  ياـفیا  رگید  هنومن 
تموکح ییاپرب  نوعرف و  هناملاظ  تموکح  يزادـنارب  رد  وا  شقن  یـسوم و  هدـنیآ  زا  یهلا  ماهلا  اـب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رداـم 

هچ نآ  هب  قیقد  لمع  اب  درب و  راک  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  يرادهگن  ناج و  ظفح  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  دوب ، هدش  هاگآ  یهلا 
لماک و تیارد  مامت و  يزوسلد  اب  زین  یسوم  رهاوخ  هک  نانچ  مه  .دروآ  مهارف  ار  یسوم  تلاسر  هنیمز  دوب ، هتساوخ  وا  زا  دنوادخ 

(2) .داد يرای  مهم  نیا  ماجنا  رد  ار  ردام  یسوم ، تشونرس  يریگ  یپ  رد  ردام  روتسد  هب  لمع  اب 

یهلا تموکح  رارمتسا  رد  ناوناب  تکراشم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یهلا  تموکح  داجیا  رد  مه  هک  يا  هنومن  نانز  زا  یکی 

184 ص :

ص 11. ج 4 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ات 40.  38 هط : - 2
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هک ینامز  رد  وا  .دوب  ترضح  نآ  رادافو  رسمه  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  تشاد ، شقن  رایـسب  نآ  رارمتـسا  ماکحتـسا و  رد  مه 
زین ناج  ياپ  ات  داد و  رارق  ادـخ  لوسر  هار  فدـه و  رایتخا  رد  ار  دوخ  راشرـس  ییاراد  دوب ، راـشف  تحت  رایـسب  یلاـم  رظن  زا  ربماـیپ 

دییأت ار  بلطم  نیا   (1)، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـنوادخ  یلام  تیامح  هب  هراشا  اب  زین  میرک  نآرق  .درک  عافد  ترـضح  نآزا 
(2) .داد رارق  یهلا  تموکح  تیبثت  يرارقرب و  هار  رد  وا  يدام  يرای  ترصن و  ببس  ار  هجیدخ  لام  دنوادخ  هک  دنک  یم 

یم نامیپ  تعیب ، نیا  اب  دندرک و  یم  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  نادرم ، شوداشود  مالـسا  ردـص  رد  نانز  نینچ  مه 
تعیب تافیرشت  .دننک  ینابیتشپ  ترـضح  نآ  زا  هک  دنتـسب  یم  نامیپ  ای  دننک و  لمع  تسا ، هدومرف  ربمغیپ  هک  هچ  نآ  هب  هک  دنتـسب 

نایم ار  دوخ  تسد  ترضح  سپس  دنتخیر ، نآ  رد  رطع  يرادقم  دندروآ ، بآ  زا  رپ  یفرظ  ات  دندومرف  روتـسد  ربمایپ  هک  دوب  نینچ 
ناـنز هب  دنتـساخرب و  دوـخ  ياـجزا  هاـگ  نآ  دـندرک ، توـالت  تشادرب ، رد  ار  ناـمیپ  نیا  داوـم  هک  يا  هـیآ  دـندراذگ و  فرظ  نآ 

يرادافو یمـسر ، روط  هب  هدرک و  بآ  فرظ  نایم  رد  تسد  دنک ، تعیب  نم  اب  هدشدای ، طیارـش  اب  تسا  رـضاح  سک  ره  : » دندومرف
: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  نامیپ  نیا  داوم  میرک  نآرق   (3)« .دنک مالعا  نامیپ  نیا  داوم  هب  ار  دوخ 

اًْئیَش َو ِهّللِاب  َنْکِرُْشی  ْنَأ ال  یلَع  َکَنِْعیاُبی  ُتانِم�وُْملا  َكَءاج  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

185 ص :

 . 8 یحض : .._ 1 - 1
ص 206. ج 13 ، 1350 ق ، هدالوا ، یبابلا و  یفطصم  هعبطم  رصم : میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  رهاوجلا  يرهوج ، يواطنط  - 2

ص 326. ج 4 ، باتفآ ، هناخپاچ  نارهت : نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ینارحبلا ، مشاه  - 3
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َّنُهِْعیابَف َو ٍفوُْرعَم  یف  َکَنیـصْعَی  َّنِِهلُجْرَأ َو ال  َّنِهیدـْیَأ َو  َْنَیب  ُهَنیرَتْفَی  ٍناتُْهِبب  َنیتْأَی  َّنُهَدالْوَأ َو ال  َْنُلتْقَی  َنینْزَی َو ال  ـال  َْنقِرْـسَی َو  ـال 
(13 هنحتمم :  ) .ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْسا 

اردوخ دالوا  دننکن و  انز  تقرس و  دنرواین ، ادخ  هب  كرـش  زگره  هک  دننک  تعیب  وت  اب  هک  دنیآ  یم  نمؤم  نانز  هک  یتقو  ربمایپ ! يا 
، دننکن تفلاخم  یفورعم  کین و  رما  رد  وت  اب  دنهدن و  تبـسن  يرگید  هب  ار  دنزرف  دندنبن و  ناتهب  ارتفا و  یـسک  رب  دنناسرن و  لتق  هب 

.امن بلط  نارفغ  ادخ ، زا  ناشیارب  نک و  تعیب  اه  نآ  اب  طیارش  نیا  هب 

ردام دسا ،» تنب  همطاف  ، » كرابم تکرح  نیا  گنهاشیپ  هتبلا  دندرک و  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  طیارش ، نیا  اب  نانز 
هتـشادن نانز  يارب  یـصاصتخا  هبنج  تعیب ، داوم  هک  دهد  یم  ناشن  نامیپ  نیا  ياوتحم  رد  تقد   (1) .دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

انز و تقرـس و  زا  يرود  كرـش ، یفن  نوچمه  تسا ، ناملـسم  نادرم  نانز و  كرتشم  تادـهعت  فیاظو و  زا  داوم  نیا  هکلب  تسا ،
زین نادرم  اب  هتـشذگ  رد  ترـضح  هک  تسا  هدوب  ینامیپ  نامه  نانز ، اب  ربمایپ  تعیب  نیاربانب ، .ربمایپ  ياهروتـسد  زا  يوریپ  رب  دـهعت 

.تسا هتشادن  يرییغت  نآ  دافم  دنا و  هتشاد 

ناوناب یسایس  تکراشم  یفنم  يوگلا 

هراشا

یـسایس روضح  زا  هوحن  نیا  یفنم  ياهوگلا  میـسرت  هب  تما  شقن  رد  ناوناـب  یـسایس  تکراـشم  هب  طوبرم  ثحاـبم  یلـصا  تمـسق 
رد تکرش  هب  ار  نانز  ياپ  ات  تسا  نآ  یپ  رد  هک  نانچ  مه  میرک ، نآرق  .تسا  هتفای  صاصتخا  ناوناب 

186 ص :

ص 326. ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  - 1
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زا هک  ینانز  خـلت  تشذگرـس  نایب  اب  هتـشادزاب و  نتفر  ههاریب  زا  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  لابند  هب  دـنک ، زاب  یـسایس  مهم  ياـه  هنحص 
بیسآ تسایس ، رد  ناشتلاخد  زا  هعماج  دوخ و  ندرب  هرهب  ياج  هب  هدوبن و  رادروخرب  یسایس  یـشم  طخ  ذاختا  يارب  مزال  تریـصب 

زا هدـناوخارف و  یـسایس  طیارـش  تسرد  صیخـشت  یهاـگآ و  نآ و  زا  يزومآ  تربع  هب  ار  ناوناـب  دـنا ، هدروآ  راـب  هب  يدـج  ياـه 
.تسا هتشاد  رذح  رب  مزال  یهاگآ  زا  یلاخ  هدیجنسن و  تکرح  هنوگره 

رد هک  اه  تفلاخم  هنوگ  نیا  .درک  هدهاشم  نانآ  ياهروتسد  یهلا و  ناربهر  اب  تفلاخم  رد  ناوت  یم  ار  یـسایس  تلاهج  زراب  هنومن 
هک تسا  هدـش  لامعا  یهلا  تموکح  ياه  هیاـپ  لزلزت  فیعـضت و  ياتـسار  رد  رتشیب  تسا ، هتفرگ  تروص  ینوگاـنوگ  ياـه  بلاـق 

.میزادرپ یم  نآ  یسررب  هب  قیقحت  زا  شخب  نیارد 

ادخ یلو  هب  تنایخ 

هراشا

نانآ زار  ياشفا  یهلا و  يایلوا  هب  اه  نآ  تنایخ  هدـش ، دای  يدـب  هب  نانآ  یـسایس  روضح  زا  نآرق  رد  هک  ینانز  زراب  تاصخـشم  زا 
هراشا اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک  هدرک  نایب  يددعتم  ياه  هنومن  راکشآ ، تنایخ  نیا  يارب  میرک  نآرق  .تسا  نافلاخم  نانمـشد و  يارب 

.دوش یم 

حون رسمه 

: تخاس مهتم  حون  هب  تنایخ  هب  ار  وا  حون ، رسمه  تسیاشان  راتفر  حیرشت  رد  میرک  نآرق 

(10 میرحت :  ... ) امُهاتَناخَف ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتَْحت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض 

طول رسمه  تسا و  حون  رسمه  نآ  و  دنز ، یم  یلثم  نارفاک  هرابرد  دنوادخ 
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 . ...دندرک تنایخ  ناشیا  هب  دندوب و  ام  هتسیاش  ناگدنب  زا  هدنب  ود  هلابح  رد  هک 

حون نامز  نارگمتس  اب  هک  یطابترا  هلیـسو  هب  دناوخ و  یم  نونجم »  » ار ادخ  یلو  نآ  وا  هک  هدش  هتفگ  حون  رـسمه  تنایخ  دروم  رد 
هب ای  هدرک و  هنتف  راچد  ار  نانآ  زین  نارگمتـس  تخاس و  یم  هاگآ  دـندوب ، هدروآ  نامیا  حون  هب  هک  یناسک  نامیا  زا  ار  نانآ  تشاد ،

(1) .دندناسر یم  لتق 

طول رسمه 

نیا هب  زین  نز  نآ  تنایخ  .تسا  هدرک  یفرعم  یهلا  هتـسیاش  هدـنب  هب  نئاـخ  زین  ار  طول  رـسمه  میرحت ، هروس  هیآرد 10  میرک  نآرق 
هدوب هنوگ  نیا  زین  وا  یناسر  عالطا  هوحن  .درک  یم  هاگآ  نانآ  ندمآ  زا  ار  مدرم  دـش ، یم  دراو  طول  يارب  ینامهم  هاگ  ره  هک  هدوب 
هناـخ هـب  ار  ناـنامهم  دورو  ماـب ، يور  رب  بـش  رد  شتآ  ندرک  نـشور  زور و  رد  دود  ندرکاـپرب  اـی  (2) و  ندز تسد  اـب  هک  تسا 
طول هناـخ  يوس  هب  يزاـب  سنج  مه  تشز  لـمع  ماـجنا  يارب  طول  موـق  دـساف  نادرم  ماـگنه ، نیا  رد  (3) و  داد یم  ربخ  شرـسمه 

هب يو  دـندش ، وا  لزنم  دراو  طوـل  موـق  باذـع  يارب  ناگتــشرف  لـیئربج و  هـک  یماـگنه  زین  دروـم  نـیرخآ  رد  .دـندش  یم  ریزارس 
يوس هب  درک و  هاگآ  ار  مدرم  ماب ، يور  ندرک  نشور  شتآ  اب  و  تفریذپن ، زین  وا  دراد و  هدیشوپ  ار  زار  نیا  هک  تفگ  شرسمه 

188 ص :

ص 161. ج 10 ، رارسالا ، فشک  ریسفت  - 1
دش و یم  جراخ  هناخ  زا  يو  : دومرف ترضح  نآ  .دش  لاؤس  طول  رسمه  یناسر  عالطا  هویش  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 2
ج نیلقثلارون ، ریـسفت  .تسا  هدش  هتـشاد  هورکم  ندز  فک  لیلد ، نیمه  هب  .دندمآ  یم  فک  يادص  ندینـش  اب  نانآ  دز و  یم  تسد 

ص 376. ، 5
 . ص 686 ج 4 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 3
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ییورابیز و هب  نونکاـت  هک  دـنا  هدـمآ  اـم  لزنم  هب  يدارفا  تفگ : اـه  نآ  هب  دـید ، ار  مدرم  هک  یماـگنه  وا   (1) .دناوخارف طول  هناخ 
.دومن کیرحت  تسیاشان  راک  نیا  ماجنا  هب  ار  نانآ  تاملک  نیا  نتفگ  اب  و  ، (2) ما هدیدن  اهنآ  ییوبشوخ  یسابل و  شوخ 

بهل یبا  رسمه 

.تسا هداهن  مان  هکرعم » زورفا  شتآ   » (3)« بطحلا هلامح   » ار وا  هدربن و  یکین  هب  یمان  زین  بهلوبا  رـسمه  لـیمج ، ما  زا  میرک  نآرق 
رافک يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانخـس  ثیداحا و  درک و  یم  ینیچ  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیلع  وا 

(4) .درب یم 

رمع رتخد  هصفح ؛

شاف یـسک  يارب  ار  بلطم  نیا  هک  درک  شرافـس  وا  هب  تشاذـگ و  نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  يزار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(5): درک شاف  يرگید  يارب  ار  نخس  نآ  درکن و  يرادزار  وا  یلو  دزاسن ،

(3 میرحت :  ... ) ِِهب ْتَأَّبَن  اّمَلَف  اًثیدَح  ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَسَأ  ْذِإ  َو 

 ... داد ربخ  رگید ) نز  هب  نز  نآ   ) ار نآ  نوچ  و  تفگ ، شنارسمه  زا  یضعب  هب  راو  هدیشوپ  ار  ینخس  ربمایپ  هک  دوب  نینچ  و 

تخـس شنکاو  اب  نانچ  نآ  دـش ، ماجنا  ترـضح  نآ  اب  ییورایور  ياتـسار  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناـنز  نآ  تناـیخ 
ار اه  نآ  هک  دیدرگ  ور  هبور  میرک  نآرق 

189 ص :

 . ص 687 نامه ، - 1
ص 27. ج 18 ، ریبک ، ریسفت  - 2

.4 دسم : - 3
ص 448. ج 2 ، یمق ، ریسفت  - 4

ص ج 19 ، نازیملا ، ریـسفت  .دـنیادخ  لوسر  رـسمه  ود  هشیاع  هصفح و  نز ، ود  نآ  زا  روظنم  هک  دـنراد  قافتا  تاـیاور  یماـمت  - 5
.555
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: تسا هداد  رارق  ناگتشرف  نانمؤم و  نیرت  حلاص  لیئربج ، ادخ ، ربارب  رد  ار  ناشیا  ییورایور  نیا  رد  هتسناد و  قح  زا  فرحنم 

.ٌریهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنینِم�وُْملا َو  ُحـِلاص  ُلیْربِج َو  ُهالْوَم َو  َوُه  َهّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  امُُکبُوُلق َو  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهّللا  َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ 
(4 میرحت : )

هتـشگرب رما ) نیا  رد  وا  ربمایپ  دنوادخ و  تعاط  زا   ) امـش ياه  لد  مه  یتسار  هب  و  دـینک ، هبوت  دـنوادخ  هاگرد  هب  نز  ود  امـش  رگا 
( نیرت ) حلاص لیئربج و  تسوا و  روای  دـنوادخ  هک  دـینادب  دـینک ، یتسدـمه  وا  ربارب  رد  رگا  و  درذـگ ) یم  رد  امـش  هانگ  زا   ) تسا

.دننابیتشپ مه  ناگتشرف  نآ ، رب  نوزفا  نانمؤم و 

زا راـک ، نیا  دـنداد و  مه  تسد  هب  تسد  وا  هیلع  دـندرزآ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نز ، ود  نیا  هـک  دـش  ملـسم  سپ 
: دومرف هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، هریبک  ناهانگ 

(57 بازحا :  ) .اًنیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َنوُذ�ُوی  َنیذَّلا  َّنِإ 

ایهم هدـننکراوخ  یباذـع  ناشیارب  هدرک و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  دـنهد ، یم  رازآ  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  ار  یناـسک  هنیآ  ره 
.تسا هدرک 

: تسا هدومرف  زین  و 

(61 هبوت :  ) .ٌمیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ِهّللا  َلوُسَر  َنوُذ�ُوی  َنیذَّلا  َو 

.دش دهاوخ  راتفرگ  روآدرد  يا  هجنکش  هب  دنرازایب ، ار  ادخ  لوسر  هک  یناسک  و 

هدرمـش خزود  شتآ  قحتـسم  ار  نآ  بکترم  هتـسناد و  گرزب  رایـسب  یهانگ  ار  یهلا  يربهر  هب  تنایخ  دـنوادخ  لـیلد ، نیمه  هب  و 
: تسا

(10 میرحت :  ) .َنیلِخاّدلا َعَم  َراّنلا  َالُخْدا  َلیق  َو  امُهاتَناخَف ...  ٍطُول ...  َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض 
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ریاس هارمه  هک  دوش  هتفگ  نانآ  هب  ...دـندرک و  تنایخ  ناشیا  هب  ناـنز  نآ  ...دز  لاـثم  ار  طول  حون و  نز  نارفاـک ، هراـبرد  دـنوادخ 
.دیوش منهج  شتآ  دراو  ناگدنوش ، دراو 

ادخ و هب  تنایخ  ماجنارـس  دندرک و  شلوسر  ادخ و  هب  هک  دوب  یتنایخ  رطاخ  هب  دـندش ، نینچ  نانآ  رگا  هک  دـنک  یم  نایب  لاثم  نیا 
ود هب  یتخـس  ضیرعت  لیثمت ، نیا  رد  .دـشاب  ءایبنا  هب  لصتم  هتـسباو و  هک  دـنچ  ره  دـنزب ، رـس  هک  یـسک  ره  زا  تسا ؛ نیمه  لوسر 
هب تسد  وا  هیلع  هتخاس ، شاف  ار  وا  ّرـس  دندرک و  تنایخ  بانج  نآ  هب  زین  ود  نآ  هک  هدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسمه 

میمهف یم  دراد ، دیوش ) خزود  لخاد   ) نامرف تنایخ و  رفک و  زا  نخـس  مینیب  یم  یتقو  هژیو  هب  دندرک و  شتیذا  دنداد و  مه  تسد 
ارهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  بهلوبا  رـسمه  تنایخ  يازج  نینچ  مه  دنوادخ ،  (1) .تسا دیدش  دـح  هچ  ات  ضیرعت  نیا  هک 

: تسا هتسناد  منهج  رو  هلعش  شتآ  رد  دورو  زین ،

(4  _ 1 دسم :  ... ) ُُهتَأَْرما ٍبََهل َو  َتاذ  اًران  یلْصَیَس  َبَسَک  ام  ُُهلام َو  ُْهنَع  ینْغَأ  ام  ََّبت  ٍبََهل َو  یبَأ  ادَی  ْتَّبَت 

...شرسمه دیآرد و  رو  هلعش  یشتآ  هب  هک  تسا  دوز  داب  دوبان  مه  وا  دوخ  و  بهلوبا ، ناتسد  داب  هدیرب 

هنومن وگلا و  ار  ینئاخ  دارفا  نینچ  هکلب  هدرکن ، هدنـسب  منهج  رد  باذع  هب  اهنت  ینید ، يربهر  هب  تنایخ  يازج  نایب  رد  میرک  نآرق 
هدومن میـسرت  ادـخ  یلو  هب  نئاخ  نانز  هرهچ  رد  ار  رفک  لماک  ریوصت  بیترت ، نیا  هب  هدومن و  یفرعم  رفاک  نانز  نادرم و  همه  يارب 

اوُرَفَک َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض   » .تسا

191 ص :

ص 575. ج 19 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
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(1)  ...« امُهاتَناخَف ٍطُول ...  َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما 

، دـننک شاف  ار  یهلا  يایلوا  رارـسا  ات  دـش  ثعاب  ناشرفک  نامه  دـندوب و  رفاک  تقیقح  رد  ناـنز  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  اـج  نیا  زا 
امش زا  رتهب  ینارسمه  وا  يارب  شراگدرورپ  دهد ، قالط  ار  امـش  رگا  اسب  هچ  : » دومرف زین  ادخ  لوسر  نانز  دروم  رد  یتح  هچ  نانچ 

لوسر رارسا  ياشفا  رد  نانآ  نامیا  فعض  هب  ضیرعت  زین  هیآ  نیا  رد  هک   (2) «. دنشاب ...و  نمؤم  ناملسم ، ینانز  هک  دنادرگ  نیشناج 
نیا رارسا  يو  هک  دش  نآ  زا  عنام  یـسوم ، ردام  نامیا  توق  زین  لباقم  فرط  رد  هک  نانچ  مه  .تسا  هدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

: دنادرگ الم  رب  ار  یهلا  یلو 

(10 صصق :  ) .َنینِم�وُْملا َنِم  َنوُکَِتل  اِهْبلَق  یلَع  انَْطبَر  ْنَأ  َْول ال  ِِهب  يْدُبَتل  ْتَداک  ْنِإ  اًغِراف  یسُوم  ِّمُأ  ُدا�ُوف  َحَبْصَأ  َو 

رگا يرآ ! .دش  یلاخ  ددرگ ، شاف  شدنزرف  ّرس  دش  یم  ثعاب  هک  یهودنا  سرت و  زا  یحو ، ببس  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ردام  بلق 
تشذگرس هک  دوب  کیدزن  درک ، یمن  ادیپ  یسوم  زا  دنوادخ  تظفاحم  هب  قوثو  میدرک و  یمن  تیبثت  یحو  هلیـسو  هب  ار  وا  بلق  ام 

.دیامن راهظا  عزف  عزج و  اب  ار  شدنزرف 

يزادرپ هعیاش 

هراشا

ترـضح هب  ماهتا  داریا  رد  نانز  یخرب  شقن  دش و  هراشا  نانز  یفنم  ياهوگلا  هب  اوران » ياه  باستنا   » زا ثحب  رد  موس و  شخب  رد 
نآ زا  یلو  تفرگ ، رارق  یسررب  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  یکی  مالسلا و  هیلع  فسوی 
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یفنم ياهوگلا  هب  طوبرم  ثحب  رد  لصف و  نیا  رد  تسا  مزـال  دوب ، هجوت  دروم  يزادرپ  هعیاـش  یقـالخا  دـعب  ثحب ، نآ  رد  هک  ور 
هدـیدپ نوگانوگ  ياه  یگژیو  حرط  هب  اج  نیا  رد  ور ، نیا  زا  دوش ؛ یـسررب  زین  يزادرپ  هعیاـش  یـسایس  داـعبا  یـسایس ، تکراـشم 

.میزادرپ یم  نآ  اب  دروخرب  رد  نمؤم  نانز  نادرم و  هفیظو  یسایس و  هعیاش 

نازادرپ هعیاش  یسایس  فادها 

، دـهد یم  هعاشا  نآ  یتسردان  یتسرد و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  يا  هدـشن  دـییأت  عوضوم  ربخ و  هک  زادرپ  هعیاش  هناسر  ای  صخش 
ناسنا رب  ضراـع  محازم  یفطاـع  تاـناجیه  نیکـست  هیجوت و  لاـبند  هب  یناور  رظن  زا  تسا  نکمم  دارفا  هب  تبـسن  لـعج  رد  هچ  رگ 

دروم ار  يرکف  زرط  ای  تموکح  کی  يربهر  میقتـسمریغ ، اـی  میقتـسم  لکـش  هب  تاـماهتا ، لـعج  رد  هک  ماـگنه  نآ  یلو   (1)، دشاب
اب هک  تسا  نآ  یپ  رد  هتـشاد و  زاربا  يرکف  یتموکح و  ماظن  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  يزوت  هنیک  صخـشم  روط  هب  دهد ، رارق  فدـه 

.دروآ مهارف  ار  نآ  يدوبان  تامدقم  مدرم ، نیب  رد  ماظن  نآ  يوگلا  ندومن  ماندب  ساسا و  یب  تاعیاش  شخپ 

تحاس هک  دندوب  نآ  لابند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارـسمه  هب  یقالخا  ماهتا  داریا  و  کفا »  » نایرج رد  ناقفانم  هک  نانچ  مه 
ناناملسم ياه  بلق  رد  ار  ترضح  نآ  دایز  رایسب  تیبوبحم  هویش  نیا  اب  دننک و  راد  هکل  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سدقم 

.دنیامن مهارف  ار  یمالسا  تموکح  مالسا و  تسکش  تامدقم  هداد و  شهاک 
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یسایس لکشت  لوصحم  یسایس ؛ هعیاش 

رتمک يدرف  تروص  هب  يزادرپ  هعیاش  دـشاب ، نآ  تسایر  یتموکح و  ماظن  کی  هجوتم  تاماهتا  زیت  هبل  هک  هاگ  نآ  یعیبط ، روط  هب 
اب دنک » یم  هیجوت  ار  هلیسو  فده ،  » راعش اب  هک  دنتسه  یسایس  حلاصان  ياه  لکـشت  ًالومعم  يدراوم  نینچ  رد  دسر و  یم  هجیتن  هب 

.دنزادرپ یم  یتموکح  ماظن  نتخاس  هدولآ  يارب  تاعیاش  رشن  هب  هدش ، باسح  یهورگ و  ًالماک  راک  کی 

: تسا هدرک  فیصوت  لکشتم  یعمج و  يراک  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیلع  هئطوت  و  کفا »  » يارجام میرک ، نآرق 

(11 رون :  ) .ْمُْکنِم ٌهَبْصُع  ِْکفِْإلِاب  �واج  َنیذَّلا  َّنِإ 

.دنتسه امش  زا  یتعامج  دندروآ ، نایم  رد  ار  یکاپان  تمهت  هک  یناسک 

هک دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  (1) و  .تسا بصعتم  هداد و  مه  تسد  هب  تـسد  تعاـمج  ینعم  هـب  هبـصع »  » هـملک دـیوگ : یم  بـغار 
(2) .دوش یم  هدافتسا  لهچ  ات  هد  ددع  يارب  هبصع » »

تهازن تسادق و  غورد ، نیا  رـشن  اب  ات  دندرک  هئطوت  ینابت ، اب  هک  هدوب  كدـنا  یهورگ  نازاس ، هعیاش  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیازا 
دیکأـت نآ  رب  میرک  نآرق  هک  یمهم  هتکن  .دـنزاس  اوسر  مدرم  ناـیم  رد  ار  وا  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

« مکنم هبصع  کفالاب  اوؤاج  نیذلا  نا  : » دنتسه هعماج  نتم  زا  هتساخرب  يدارفا  نازادرپ ، هعیاش  هک  تسا  نآ  دراد ،
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، دـشاب هتفرگ  ماجنا  هناگیب  ياهورین  طسوت  هعیاـش  شزادرپ  لـصا  رگا  یتح  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  ـالاب ، هیآ  رد  مکنم »  » هملک
.تفای دـنهاوخ  تسد  قیفوت  هب  رتمک  نآ ، شرتسگ  هعیاش و  شخپ  ياتـسار  رد  يدوخ ، دارفا  زا  یهورگ  يرایمه  تلاـخد و  نودـب 

هک دـندنمزاین  یتموکح  ماظن  لخاد  رد  بّصعتم  لکـشتم و  یهورگ  هب  فدـه ، هب  لـین  يارب  هناـگیب  نازاـس  هعیاـش  یتح  نیارباـنب ،
.دنهد شرتسگ  هعماج  رد  ار  هدش  هتخاس  تاعیاش  هناهاگآ 

هعیاش رشن  لماع  هاگآان ؛ مدرم 

.تسا ناشدوخ  هیلع  بیذاکا  شخپ  رد  مدرم  هناهاگآان  تکرـش  دـنک ، یم  کمک  هعماج  رد  هعیاـش  رـشن  هب  هک  یلماـع  نیرت  مهم 
یم ناشنابز  هبار  ناتـساد  نیا  دعب  دـنک ، یم  لعج  ناتـساد  کی  دـهد ؛ یم  رارق  ناشدوخ  هیلع  رازبا  ار  اه  نآ  دوخ  كریز ، نمـشد 

هک ار  یفرح  هک  دنـشاب  هاگآان  ردق  نیا  مدرم  دیابن  .دننک  وگزاب  هدرک ، لعج  اه  نآ  نایز  هب  نمـشد  هک  ار  يا  هصق  دوخ  ات  دزادـنا 
مدرم هفیظو  میرک  نآرق  .دوش  شخپ  بلاطم  نیا  هک  تسا  نآ  نمشد  هتـساوخ  تقیقح ، رد  دننک و  وگزاب  هتـسنادن  هتخاس ، نمـشد 
کی يارب  یتح  ار  یلعج  ياه  ناتساد  هک  هتساوخ  نمؤم  نادرم  نانز و  زا  هتسناد و  توکس  هبرح  زا  هدافتسا  اب  تاعیاش  نیا  نفد  ار 

نا : » دناد یم  یمالسا  هعماج  يارب  ریخ  هجیتن  هدنرادرب  رد  شا ، یخلت  همه  اب  ار  کفا »  » نایرج نینچ  مه  نآرق ، .دننکن  نایب  مه  رفن 
« ...مکل ریخ  وه  لب  مکل  ارش  هوبسحتال  مکنم  هبصع  کفالاب  اوؤاج  نیذلا 

هدیاف .دوب  ناقفانم  زا  نانمؤم  فوفص  ندش  صخشم  نآ ، دش و  نایب  موس  شخب  رد  خلت  يارجام  نیا  ندناوخ  ریخ »  » لیالد زا  یکی 
هعیاش هناهاگآان  هناحول و  هداس  شخپ  رد  ناناملسم  هابتشا  هک  تسا  نیا  ناتساد  نیا  مود 
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اه نآ  زا  هناحول  هداس  دندرک ، لعج  كدنا  تیعمج  کی  هک  ار  یفرح  هک  دوب  نآ  ناملـسم  مدرم  دایز  هورگ  هابتـشا  .دش  صخـشم 
ادـخ مناد ، یمن  تفگ : يرگید  .مدینـش  مه  نم  تفگ : یکی  نآ  .مدینـش  یفرح  نینچ  دـنتفگ : دندیـسر ، مه  هب  هک  دـعب  دـندینش و 
.دـش يرفن  دـنچ  تیعمج  کی  يوگدـنلب  هناهاگآان  ناملـسم ، هعماـج  هک  دـش  نیا  هجیتن  درک و  لـقن  وا  يارب  نیا  زاـب  .تسا  ملاـع 

نآ فرط  کی  زا  دنتفگ : دوخ  اب  هدیلام و  مه  هب  ار  اه  مشچ  مدرم  همه  .دوب  بیجع  یـشاب  رادیب  دـمآ  دوجو  هب  هک  کفا »  » ناتـساد
؟ میدش اه  نیا  تسد  رازبا  ارچ  میدش ، بکترم  ار  یگرزب  هابتشا  نینچ  ارچ  ام  .میتخانش  ار  نامدوخ  رگید  فرط  زا  میتخانش و  ار  اه 

ریبعت ریخ »  » هب نآ  زا  دروآ و  نآرق  دوخ  رد  ار  نآ  دنریگب ، سرد  هشیمه  يارب  مدرم  دنامب و  هشیمه  يارب  سرد  نیا  هک  نآ  يارب  و 
(1) .دومن

هعیاش اب  دروخرب  رد  نانز  هفیظو 

هب نآ  يربهر  یمالـسا و  تموکح  فیعـضت  ياتـسار  رد  تاعیاش  شرتسگزا  هک  يریذپان  ناربج  تخـس و  ياه  بیـسآ  هب  هجوت  اب 
ار نانآ  هدناوخارف ، تاعیاش  ندینش  رد  يرایـشوه  یهاگآ و  هب  ار  نمؤم  نادرم  نانز و  میرک ، نآرق  دوش ، یم  دراو  یمالـسا  هعماج 

: هک تسا  هتخاس  فظوم 

، دنک یمن  رواب  دریذپ و  یمن  ار  نآ  زگره  بطاخم  دیوگب ، وا  هب  هدنونش  دوخ  دروم  رد  يا  هعیاش  یسک  رگا  هک  نانچ  مه  تسخن :
رکیپ کی  همه  نانمؤم ، اریز  دنک  لوبق  دیابن  دونش  یم  نانمؤم  رگید  هرابرد  هک  زین  ار  یتاعیاش 
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: دربب دب  نامگ  رگید  نانمؤم  هب  تبسن  دیابن  تسین ، نامگدب  دوخ  هب  ینمؤم  درف  چیه  هک  روط  نامه  و  دنهد ، یم  لیکشت  ار  دحاو 

(12 رون :  ) .اًْریَخ ْمِهِسُْفنَِأب  ُتانِم�وُْملا  َنُونِم�وُْملا َو  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال 

...؟ دندربن کین  نامگ  شیوخ  قح  رد  نمؤم  نانز  نادرم و  دیدینش ، ار  ناتهب ]  ] نآ نوچ  ارچ 

ار یتاماهتا  تسا  مزال  دنک ، یم  بیذکت  اباهم  یب  دنا ، هداد  تبـسن  وا  هب  هک  ار  یـساسا  یب  تاعیاش  يدرف  ره  هک  هنوگ  نامه  مود :
: دمانب تمهت  گنرد  یب  دوش ، یم  هدز  وا  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  هب  هک 

؟ دندناوخن راکشآ  تمهت  ار  نآ  نمؤم  نانز  نادرم و  ...دیدینش  ار  نآ  نوچ  ارچ 

رد نانآ  هک  دـننادب  دـیاب  نانمؤم  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـننک  هماقا  لیلد  دوخ ، ياعدـم  تابثا  يارب  تسا  مزال  نازادرپ  هعیاش  موس :
.دنیآ یم  رامش  هب  وگغورد  یهلا  نوناق 

(13 رون :  ) .َنُوبِذاْکلا ُمُه  ِهّللا  َْدنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  ْذِإَف  َءادَهُش  ِهََعبْرَِأب  ِْهیَلَع  �واج  َْول ال 

.دنتسه وگغورد  دنوادخ  دزن  نانیا  دندرواین ، ار  ناهاوگ  نوچ  و  دندرواین ، هاوگ  راهچ  نآ ، رب  ارچ 

هدافتسا هیآ  زا  یلو  دننک ، هماقا  دهاش  راهچ  نآ ، تابثا  يارب  دوب  مزال  دوب ، یـسومان  ماهتا  کفا »  » دروم رد  ماهتا  هک  اج  نآ  زا  هتبلا 
هچرگ دوش و  دهاش  تساوخرد  دنراد ، ار  یمالـسا  هعماج  ملاس  ياضف  بیرخت  دصق  هک  ینازادرپ  هعیاش  زا  تسا  مزال  هک  دوش  یم 

ياعدـم رب  یعطاق  لـیلد  نازاـس  هعیاـش  هک  تسا  يرورـض  اـما  دـنک ، یم  ادـیپ  یفلتخم  ياـه  تروص  طیارـش ، فـالتخا  اـب  دـهاش 
.دنروایبدوخ
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هب هک  ار  ساسا  یب  یهاو و  تاماهتا  امش  هک  نانچ  مه  هک  دهد  یم  رکذت  دنتسه  هعیاش  هدنونـش  هک  یناسک  هب  میرک  نآرق  مراهچ :
نمؤم رهاوخ  ای  ردارب  هب  هک  یتمهت  ندرک  شخپ  زا  هک  تسا  مزال  دـینک ، یمن  لقن  يرگید  يارب  زگره  دـیا ، هداد  تبـسن  ناـتدوخ 

: تسا گرزب  رایسب  یهانگ  نآ  اریز  دییامن ، زیهرپ  يدج  روط  هب  دیرادن ، ملع  نآ  هب  هدش و  هدز  امش 

(15 رون :  ) .ٌمیظَع ِهّللا  َْدنِع  َوُه  اًنِّیَه َو  ُهَنُوبَسَْحت  ٌْملِع َو  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  ْمُِکتَنِْسلَِأب َو  ُهَنْوَّقََلت  ْذِإ 

یم ناسآ  ار  نآ  دـیتفگ و  یم  دـیتشادن ، ملع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  ناهد  هب  ناهد  شدـیتفرگ و  یم  ارف  رگیدـمه  نابز  زا  هک  هاگ  نآ 
.تسا گرتس  دنوادخ  دزن  نآ  هک  نآ  لاح  دیتشادنپ ،

تیاهن رد  نتخاس و  هدولآ  دصق  هب  هک  یناسک  اب  تسا  مزال  هکلب  دنیامن ، زیهرپ  هعیاش  لقن  شریذپ و  زا  دـیاب  اهنت  هن  نانمؤم  مجنپ :
نینچ ندرک  حرطم  زا  ناشیا  نتـشادزاب  نمـض  دننک و  دروخرب  تدـش  هب  دـننک ، یم  شالت  نآ  يربهر  یمالـسا و  ماظن  نتخادـنارب 

: دنمانب  (1)« میظع یناتهب   » ار ناشیا  لیلد  یب  نانخس  یتاعوضوم ،

(16 رون :  ) .ٌمیظَع ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  اذِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال  َو 

(2) .تسا گرزب  یناتهب  نیا  ییوت ، هک  اکاپ  مییوگ ، نخس  هراب  نیا  رد  هک  دسرن  ار  ام  هک  دیتفگن  دیدینش ، ار  نآ  نوچ  ارچ  و 

198 ص :

.ددرگ یم  توهبم »  » شندینش زا  ماهتا  دروم  صخش  هک  دنا  هدیمان  ناتهب »  » ور نآ  زا  ار  تمهت  - 1
رد ار  نآ  دیوگ و  یم  دوخ  اب  هعیاش  هدنونـش  هک  تسا  يا  هلمج  هیآ 12  رد  نیبم » کفا  اذه  اولاق  و   » هلمج هک  دـسر  یم  رظن  هب  - 2

زاـس هعیاـش  ربارب  رد  وا  شنکاو  رگناـشن  ثحب ، دروم  هیآ  رد  میظع » ناـتهب  اذـه   » هلمج هک  یلاـح  رد  درادـنپ ، یم  تمهت  دوخ  دزن 
.دمانب گرزب  ناتهب  ار  وا  بلاطم  یهن و  نآ  نداد  همادا  زا  ار  وا  هعیاش ، زا  نتفگ  نخس  ضحم  هب  تسا  مزال  هک  تسا 
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راکشآ نمشد 

نیا رد  هک  میـسر  یم  نانآ  اب  ناـنز  زا  یخرب  راکـشآ  حیرـص و  ینمـشد  هب  یهلا ، ناربهر  اـب  تفلاـخم  بتارم  زا  هلحرم  نیرخآ  رد 
.دنا هتشاد  نانآ  رازآ  تیذا و  رد  یعس  لمع ، اب  نآ و  زا  رتارف  ای  هدومن و  زاربا  ادخ  يایلوا  اب  ار  دوخ  ینمشد  نابز ، اب  ای  زین  هلحرم 

اب ییورایور  هب  اراکشآ   (1) یهلا گرزب  ربمایپ  نیا  ندناوخ  نونجم  اب  هک  میبای  یم  حون  رفاک  رـسمه  رد  ار  ینابز  ینمـشد  قادصم 
(2) .دیدرگ موکحم  یهلا  باذع  هب  يو  هب  تنایخ  مرج  هب  هتخادرپ و  وا 

: تسا هدش  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یلمع  ینمشد  يوگلا  همسجم و  ناونع  هب  زین  بهلوبا  رسمه  لیمج ، ما 

4 و 5) دسم :  ) .ٍدَسَم ْنِم  ٌْلبَح  اهِدیج  یف  ِبَطَْحلا  ََهلاّمَح  ُُهتَأَْرما  َو 

.دراد ندرگرب  هتفات  يامرخ  فیل  زا  ینامسیر  تسا و  شک  مزیه  شنز  و 

هک دمآ  دهاوخ  رد  یتئیه  نامه  هب  تمایق  زور  رد  خزود  شتآ  رد  يدوز  هب  بهلوبا  رسمه  هک  تسا  نیا  هیآ  ود  نیا  زا  دارم  ارهاظ 
ار اه  نآ  هنابـش  درک و  یم  لمح  دـیچیپ و  یم  بانط  اب  ار  رگید  ییاه  هتب  نب و  راخ  ياه  هخاش  ایند  رد  .دوب  هتفرگ  دوخ  هب  اـیند  رد 

ینعی لاح  نیمه  اب  مه  شتآ  رد  دهد ، رازآ  ار  ترضح  نآ  هلیسو  نیا  هب  ات  تخیر  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هار  رس  رب 

199 ص :

ص 161. ج 10 ، رارسالا ، فشک  ریسفت  - 1
.10 میرحت : - 2
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(1) .دوش یم  باذع  تشپ  هب  مزیه  ندرگ و  هب  بانط 

هاگدـید زا  یـسایس  روما  رد  نانز  تکراشم  یفنم  ياهوگلا  تاصخـشم  اه و  یگژیو  یـسررب  قیقحت و  زا  هلحرم  نیا  نتفای  نایاپ  اب 
»؟ تسیچ نآرق  رد  ناوناـب  یـسایس  تکراـشم  یفنم  ياـهوگلا  یگژیو  نیرت  مهم   » هک قیقحت  لاؤس  نیا  هب  میناوـت  یم  میرک ، نآرق 

ياـه بلاـق  رد  یهلا  يربـهر  اـب  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  تفلاـخم  ناـمه  اـهوگلا ، نیا  تیـصوصخ  نیرت  یـساسا  هک  مـیهد  خـساپ 
.تسا راکشآ  ینمشد  يزادرپ و  هعیاش  نانمشد ، اب  یناهنپ  طابترا  لیبق  زا  نوگانوگ 

لصف هصالخ 

دوخ یعامتجا  تیبرت  .تسا  یـسایس  تیبرت  يداصتقا و  تیبرت  یعامتجا ، تیبرت  تمـسق  هس  لماش  یعامتجا  داعبا  رد  ناوناب  تیبرت 
یگژیو هب  ادـتبا  یگداوناخ  تیبرت  رد  .تسا  یعامتجا  تکراـشم  هنیمز  رد  تیبرت  یگداوناـخ و  تیبرت  هعومجمریز  ود  رب  لمتـشم 

ظفح رظن  زا  هداوناخ  رد  نز  شقن  یـسررب  هب  سپـس  و  ییارگ ، لمجت  یبلطایند و  زا  زیهرپ  نامیا و  نوچمه  هتـسیاش ، رـسمه  ياـه 
زین یعاـمتجا  تکراـشم  هنیمز  رد  تیبرت  رد  .میتـخادرپ  هداوناـخ  ماـظن  زا  يرادـساپ  يرـالاس و  نز  زا  زیهرپ  يراد ، هناـخ  شمارآ ،

یعامتجا و روضح  رد  فافع  نوچ  مه  تکراشم  نیا  ياه  یگژیو  ناوناب ، يارب  یتکراشم  نینچ  زاوج  لـصا  دروم  رد  ثحب  نمض 
.دش هتشاذگ  ثحب  هب  یعامتجا  یگتسبمه 

200 ص :

 . ص 666 ج 20 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
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تیلاعف رد  فافع  تیاعر  یمـسج ، طیارـش  اب  بسانت  لیبق  زا  نآ  ياه  یگژیو  ناوناب  يداصتقا  شالت  يداصتقا ، تیبرت  تمـسق  رد 
.تفرگ رارق  هجوت  دروم  نآ  تایصوصخو  قافنا  يداصتقا و  يدنمشوه  يداصتقا ، تمالس  يداصتقا ، ياه 

.تسا هدش  هتخادرپ  تما  شقن  رد  ناوناب  یسایس  تکراشم  ناوناب و  یسایس  تکراشم  لصا  هب  زین  یسایس  تیبرت  رد 

201 ص :
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اهداهنشیپ هناسر و  رد  عوضوم  هاگیاج  مجنپ : شخب 

هراشا

اه لصف  ریز 

هناسر ياه  يزیر  همانرب  يراذگ و  تسایس  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  هاگیاج 

اهداهنشیپ

هناسر درکلمع  دقن 

يا همانرب  ياهداهنشیپ  هیارا 

یمومع ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

202 ص :
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هناسر ياه  يزیر  همانرب  يراذگ و  تسایس  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  هاگیاج 

ساـسا نیا  رب  دراد و  تیبرت  يریگداـی و  رد  یمهم  رایـسب  شقن  وـگلا  دـش ، هراـشا  رـضاح  شهوژپ  لوا  شخب  رد  هک  روـط  ناـمه 
هداد رارق  شیوخ  ياه  تیلاعف  هحولرـس  نابطاخم ، هب  ار  شیوخ  رظن  دروم  ياهوگلا  هیارا  یناهج ، یتاغیلبت  ياه  هناسر  ناصـصختم 

هدافتـسا هب  هجوت  اب  .دـننک  انب  هدـش ، هیارا  ياهوگلا  يانبم  رب  ار  ایند  ناناوج  زا  يدایز  هورگ  تیـصخش  دـنا  هتـسناوت  هویـش  نیا  اب  و 
، لایرس ملیف ، نوچمه  نیون ، باذج و  ياه  بلاق  رد  ناملسم  نارتخد  هب  تیبرت  ینآرق  لدم  هیارا  هویش ، نیا  زا  میرک  نآرق  هدرتسگ 
هب ار  نانآ  درک و  دهاوخ  افیا  بذاک  ياهوگلا  یفن  تسرد و  يراتفر  ياهوگلا  یفرعم  دییأت و  رد  يرثؤم  رایـسب  شقن  ...و  نوتراک 

ادـص و هژیو  هب  نوگانوگ و  ياه  هناـسر  تسا  يرورـض  نیارباـنب ، .دـنک  یم  بیغرت  قیوشت و  یقیقح ، ياـهوگلا  اـب  يزاسدـننامه 
شیپ زا  شیب  هنیمز  نیارد  هتـشاد و  ناـنز  ییوگلا  تیبرت  هب  یـصاخ  هجوت  دوخ ، ياـه  يزیر  هماـنرب  يراذـگ و  تسایـس  رد  اـمیس ،

.دننک يراذگ  هیامرس 

204 ص :
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اهداهنشیپ

هراشا

اه لصف  ریز 

میرک نآرق  رد  ناناوج  ییوگلا  تیبرت   _ 1

میرک نآرق  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  هب  وجشناد  زومآ و  شناد  نارتخد  یتیبرت  ياه  همانرب  زا  یشخب  صاصتخا   _ 2

هدش یفرعم  ياهوگلا  دروم  رد  یسیون  همان  ملیف   _ 3

ناملسم ریغ  نانز  هب  نآ  هضرع  ایند و  هدنز  ياه  نابز  هب  اه  همانرب  هنوگ  نیا  نادرگرب   _ 4

میرک نآرق  رد  ناناوج  ییوگلا  تیبرت   _ 1

هب اه  نآ  نتشادن  یسرتسد  ناناوج و  ناناوجون و  ياه  شیارگ  اه و  شرگن  راتخاس  لیکشت  رد  اهوگلا  دایز  رایـسب  ریثأت  هب  هجوت  اب 
اهوگلا و يور  زا  عماج  یلو  هاتوک  ياه  ملیف  دوش  یم  داهنشیپ  دوخ ، ینس  طیارش  اب  قبطنم  یمالسا  گنهرف  بان  لیصا و  ياهوگلا 

یم دوخ  تداعـس  يوگلا  لابند  هب  شطع  اب  هک  یناوج  ناوناب  هب  نآ  درواتـسد  هتفرگ و  تروص  شهوژپ  نیا  هراشا  دروم  تانایرج 
.دوش میدقت  دندرگ ،

رد هراشا  دروم  نانز  یلمع  یلوق و  ياهراتفر  اه و  شیارگ  اـه ، شرگن  لـیلحت  اـب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  شهوژپ  نیا   » هک اـج  نآ  زا 
ياه هتفای  هک  نآ  يارب  دـیامن ، میـسرت  لـماک  ناـسنا  هب  ناـنآ  لیدـبت  ناملـسم و  ناـنز  شرورپ  يارب  ار  عماـج  يوگلا  میرک ، نآرق 
ياه هدر  همه  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  ناکما  یتح ، هتفرگ و  رارق  یمالـسا  هعماج  ناوناـب  راـیتخا  رد  یبساـنم  لکـش  هب  رـضاح ، قیقحت 

.مینک یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  رگید  يدربراک  داهنشیپ  ود  هب  ددرگ ، مهارف  نانز  نارتخد و  ینس 

میرک نآرق  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  هب  وجشناد  زومآ و  شناد  نارتخد  یتیبرت  ياه  همانرب  زا  یشخب  صاصتخا   _ 2

دوش یم  بجوم  دریگ و  یم  رارق  هدنوش  تیبرت  دـید  ضرعم  رد  یلمع  تروص  هب  بولطم  رادرک  راتفر و  هنومن  ییوگلا ، تیبرت  رد 
.دوش ماجنا  وا  يوس  زا  یناسآ  هب  رظن ، دروم  راتفر  زا  يوریپ  ات 

هدنوش تیبرت  وگلا ، تیعقوم  اب  هباشم  طیارش  زورب  تروص  رد  نیاربانب ،

205 ص :
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هجوت اب  سپ  .دیامن  یم  مادـقا  هدیدنـسپ  لمع  ماجنا  هب  یتحار  هب  وگلا ، اب  يزاسدـننامه  اب  هدرک و  ساسحا  تیعقوم  نآ  رد  ار  دوخ 
ار نوگانوگ  ياه  همانرب  ياوتحم  زا  یشخب  لقادح  هناسر  نازیر  همانرب  هک  دوش  یم  داهنـشیپ  ییوگلا ، تیبرت  زاتمم  رایـسب  شقن  هب 

.دنیامن انشآ  میرک  نآرق  رظن  دروم  یتیبرت  ياهوگلا  اب  ار  نارتخد  هلیـسو ، نیا  هب  هداد و  صاصتخا  نآرق  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  هب 
اب هارمه  باذـج و  یتروص  هب  یتامدـقم و  لکـش  هب  ناوجون  كدوک و  ياه  همانرب  رد  اهوگلا  هیارا  دوش  یم  داهنـشیپ  هراب ، نیا  رد 

هژوس زا  ناوت  یم  اتـسار  نیا  رد  .دریذـپ  ماجنا  یلیلحت  یلالدتـسا و  قیمع ، يا  هویـش  هب  ناناوج  ياه  همانرب  رد  رظن و  دروم  ناتـساد 
.درک هدافتسا  همانرب  عوضوم  بسانت  هب  رثا  نیا  نوگانوگ  ياه 

هدش یفرعم  ياهوگلا  دروم  رد  یسیون  همان  ملیف   _ 3

یقالخا ياه  شزرا  هب  ار  نانآ  هداد و  طابترا  نالاسگرزب  یعقاو  يایند  هب  ار  ناکدوک  یلیخت  يا و  هناسفا  ياـیند  هک  تسا  یلپ  ملیف 
.دنک یم  ییامنهار 

ناکدوک رایتخا  رد  رت  ناسآ  رتهب و  ار  تاعالطا  درادـنرب ، رد  ار  یـسرد  ياه  باتک  ینهذ  رتشیب  کشخ و  ياه  ترابع  ملیف ، نوچ 
داهنشیپ ناناوجون ، ناکدوک و  رد  ملیف  یتیبرت  ریثأت  هب  یهاگآ  اب  ور ، نیا  زا  دنازیگنا ؛ یم  رب  یعقاو  يریگدای  هب  ار  نانآ  هداد و  رارق 

طیارـش اب  راگزاس  ياه  ملیف  شزادرپ  هب  باتک ، نیا  يدربراک  ياـهوگلا  اـه  هژوس  زا  ماـهلا  اـب  هناـسر ، نازاـس  هماـنرب  هک  دوش  یم 
تیبرت دـیفم ، باذـج و  ینویزیولت  ياه  هعومجم  ملیف و  لکـش  هب  اـه  نآ  هضرع  اـب  هتخادرپ و  رـضاح  نارود  یعاـمتجا  یگنهرف و 

رد ار  نارتخد 
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.دیامن ناسآ  ینآرق  ياهوگلا  اب  يزاسدننامه  ياتسار 

ناملسم ریغ  نانز  هب  نآ  هضرع  ایند و  هدنز  ياه  نابز  هب  اه  همانرب  هنوگ  نیا  نادرگرب   _ 4

ینانز .دمآ  تسد  هب  مالسا  زا  شیپ  هرود  هب  طوبرم  ینانز  تیصخش  یسررب  زا  نآرق  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  زا  يا  هدرتسگ  شخب 
هقیدــص مـیرم  مـیرم و  رداــم  ابــس ، هـکلم  نوـعرف ، رــسمه  یــسوم ، رهاوـخ  رداــم و  مالــسلا ، هـیلع  مـیهاربا  رــسمه  نوـچ  مـه 

.تسا هدنزومآ  رایسب  ناملسمریغ  نانز  يارب  یتح  اه  نآ  هریـس  هک  دنور  یم  رامـش  هب  هنومن  نانز  زا  ینـشور  قیداصممالـسلااهیلع 
زین نانز  رگید  سرتسد  رد  نادرگرب و  فلتخم  ياه  نابز  هب  میرک  نآرق  رد  نانز  ییوگلا  تیبرت  ياه  همانرب  داعبا  هچنانچ  نیاربانب ،

زا دنیامن ، راتفر  اه  نآ  ساسا  رب  هتفرگ و  قشمرـس  هدش  هیارا  یتیبرت  ياهوگلا  زا  دـنناوت  یم  زین  اه  نآ  هک  نآ  رب  نوزفا  دریگ ، رارق 
زا تبثم  رایـسب  يریوصت  دننک ، یم  هدهاشم  ار  مالـسلااهیلع  میرم  نوچمه  یـسدقم  ياه  هرهچ  زا  نآرق  ناوارف  شیاتـس  هک  اج  نآ 

، یشاجن هک  نانچ  مه  .ددرگ  یم  مهارف  رتشیب  زین  مالـسا  هب  اه  نآ  شیارگ  هنیمز  هدش و  مسجم  نانآ  يور  شیپ  رد  مالـسا  نآرق و 
مالسا هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگداتسرف  نابز  زا  مالسلاامهیلع  یسیع  میرم و  دروم  رد  نآرق  رظن  ندینشاب  نمی  هاشداپ 

.دش ناملسم  زین  ماجنارس  هدرک و  ادیپ  لیامت 
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هناسر درکلمع  دقن 

هراشا

تیوقت و هدیدنـسپ  ياهوگلا  هیارا  رد  نآ  توق  طاقن  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  تیمها  ياراد  ور  نیا  زا  امیـس  ادص و  درکلمع  دـقن 
تیبرت هرابرد  هناسر  فعـض  توق و  طاقن  نایب  هب  راصتخا  هب  اـجنیا  رد  روظنم ، نیا  هب  .ددرگ  فرط  رب  حالـصا و  نآ  فعـض  طاـقن 

.میزادرپ یم  نانز  ییوگلا 

توق طاقن 

هراشا

(1) توق طاقن 

اه لصف  ریز 

نز ییوگلا  ياه  تیصخش  دروم  رد  یشیامن  ياه  لایرس  دیلوت 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  هژیو  هب  هنومن  نانز  دروم  رد  ینید  ناسانشراک  ياه  هبحاصم  اه و  ینارنخس  شخپ 

قفوم هنومن و  نانز  اب  هبحاصم 

نز ییوگلا  ياه  تیصخش  دروم  رد  یشیامن  ياه  لایرس  دیلوت 

يدایز نابطاخم  دوب و  رادروخرب  یصاخ  تیباذج  زا  هک  درک  هراشا  مالسلااهیلع  سدقم  میرم  لایرس  هیهت  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد 
.تخاس انشآ  ردقنارگ  يوناب  نیا  دنمشزرا  يامیس  اب  ار 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  هژیو  هب  هنومن  نانز  دروم  رد  ینید  ناسانشراک  ياه  هبحاصم  اه و  ینارنخس  شخپ 

یصاخ ریثأت  دوش ، یم  شخپ  امیس  ادص و  زا  نانز  صوصخم  ياه  تبـسانم  نز و  هتفه  درگلاس  رد  هژیو  هب  هک  اه  همانرب  هنوگ  نیا 
همانرب زا  یگدنز »، نآرق و   » ياه همانرب  دـیلوت  نینچ ، مه  .دراد  هتـشاد و  ناراوگرزب  نآ  ییوگلا  تایـصوصخ  اب  مدرم  ییانـشآ  رد 
ینآرق ياهوگلا  اب  یمالـسا  هعماج  نانز  يزاسدننامه  ياتـسار  رد  دـناوت  یم  هک  دوش  یم  یبایزرا  امیـس  ادـص و  تبثم  رایـسب  ياه 

بلاطم هیارا  هوحن  بلاق و  رد  هک  دراد  لاح  نیا  اب  .دنک  افیا  يرثؤم  شقن 
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.دنوش هتخاس  رگید  ياه  عوضوم 

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیآ لمع  هب  يرتشیب  عونت  تقد و 

قفوم هنومن و  نانز  اب  هبحاصم 

، يرگراثیا یعامتجا  یفطاع ، یقالخا ، یملع ، ياه  یگتسجرب  زا  هک  ینانز  اب  هبحاصم  ماجنا  قفوم و  نانز  یگدنز  زا  شرازگ  هیهت 
هبحاصم .تسا  هدـیدرگ  ناشیا  زا  يریذـپوگلا  هب  نارگید  قیوشت  ثعاب  نانآ ، زا  لیلجت  نمـض  .دـنرادروخرب  ...و  یناـسر  تمدـخ 

، ناوناب دنمشزرا  ياه  تیصخش  ریاس  سدقم و  عافد  نارود  رگراثیا  نارهاوخ  ادهش ، نارـسمه  نارهاوخ و  ناردام ، اب  نیـشنلد  ياه 
.دوش یم  یبایزرا  تبثم  رایسب  هنیمز  نیا  رد 

فعض طاقن 

هراشا

اه نآ  هب  هک  تسا  يدـنچ  ياه  فعـض  راتفرگ  هناسر  نیا  امیـس ، ادـص و  رد  ییوگلا  تیبرت  هنیمز  رد  تبثم  ياه  تیلاـعف  دوجو  اـب 
: دوش یم  هراشا 

نآرق رد  نز  ياه  تیصخش  یفرعم  رد  فعض 

شالت هنافسأتم  یلو  دنور ، یم  رامش  هب  ناملـسم  نانز  يارب  ییوگلا  کی  ره  هک  هدش  نایب  نآرق  رد  يددعتم  نانز  ناتـساد  دنچ  ره 
هوسا هک  نوعرف  رسمه  یگدنز  يایاوز  هنومن ، يارب  .تسا  هتفرگن  تروص  اهوگلا  نیا  اب  ناناوج  نتخاس  انـشآ  ياتـسار  رد  ینادنچ 
تیارد يدنمشوه و  هنومن  هکمالسلا  هیلع  یسوم  رهاوخ  تسادخ ، ربارب  رد  میلست  يوگلا  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ردام  تسا ، نامیا 

نانز نارتخد و  يارب  زین  تسا  يراد  هناخ  قشمرس  هک  هراس  تسا ، باختنا  نسح  ایح و  هوسا  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رـسمه  تسا ،
يرت يدج  يا  همانرب  یشهوژپ و  ياهشالت  هنیمز  نیا  رد  هک  تساجب  رایسب  تسانشآان ، ام  هعماج 
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.دریگ ماجنا 

وگلا نانز  يزورما  هرهچ  شزادرپ  رد  فعض 

ناملـسم نز  يوگلا  تسرد  شزادرپ  رد  دنناوت  یمن  تسین ، نشور  اه  همانرب  نایدـصتم  يارب  وگلا  نانز  ياه  یگژیو  هک  اج  نآ  زا 
بسانت هک  دنوش  یم  عقاو  هجوت  دروم  ییاه  تیـصخش  یهاگ ، هباشم ، ياه  تبـسانم  نز و  هتفه  رد  هک  تسور  نیا  زا  .دنوش  قفوم 

.دنرادن ینآرق  ياهوگلا  اب  ینادنچ 

بالقنا مالسا و  خیرات  رد  رثؤم  نانز  يزادرپ  هرهچ  هب  یهجوت  مک 

نوچ ییاه  تیـصخش  .دنا  هدوب  یمهم  تاریثأت  أشنم  هک  دنا  هدـش  رهاظ  یمالـسا  هعماج  رد  یگرزب  نانز  نونک ، ات  مالـسا  ردـص  زا 
هتشاد مالسا  فادها  دربشیپ  رد  یمهم  رایسب  شقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ناردام  البرک و  ناوناب  مالـسلااهیلع و  يربک  بنیز 
.تسا هتفرگن  تروص  امیـس  ادـص و  هناسر  يرنه  ياه  تیلاـعف  رد  اـه ، نآ  شقن  نییبت  يارب  يا  هتـسیاش  شـالت  هنافـسأتم  یلو  دـنا 

مه یگرزب  ياه  تیـصخش  نارـسمه  زین  دنتـشاد و  ریگ  مشچ  روضح  سدـقم  عافد  رد  هک  ینانز  نیما ، مناـخ  هیجاـح  نوچ  یناـنز 
.تسا هدنام  هتخانشان  مدرم  يارب  ...و  نارمچ  دیهش  يرهطم ، دیهش  يربهر ، مظعم  ماقم  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  نوچ 

دنزرف تیبرت  يرادرهوش و  ساسح  شقن  هب  نتشادن  حیحص  هجوت 

دیکأـت دروم  دـنزرف  تیبرت  يرادرهوش و  رد  ناـنز  شقن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  رد  مه  میرک و  نآرق  رد  مه  هک  نیا  اـب 
اه نآ  رد  هک  امیس  یشیامن  ياه  همانرب  رتشیب  رد  دوجو  نیا  اب  هدش ، هراشا  زین  اه  نآ  دراوم  نیرت  یئزج  هب  یتح  هتفرگ و  رارق  رایسب 

يریذپوگلا و هک  تسا  ینارود  یکدوک ، درادن ؛ ینادنچ  دومن  فیاظو  نیا  تسا ، ریگ  مشچ  هداوناخرد  نانز  شقن 
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یتروص هب  اـه  نآ  یکدوـک  نارود  هژیو  هب  ینآرق  ناوناـب  ناتـساد  رگا  .دریگ  یم  لکـش  نآ  رد  تروـص  نیرتـهب  هب  يزاسدـننامه 
هنافـسأتم اما  دریذپ ، یم  تروص  نانآ  رد  هدیدنـسپ  يا  هنوگ  هب  يزاسوگلا  دوش ، هیارا  ناکدوک  هب  ...و  نشیمینا  بلاق  رد  باذج و 

مرگرـس اهنت  یلایخ و  ياـه  ناتـساد  اـم  ناـکدوک  هک  تسور  نیا  زا  .میا  هدوب  ییاـه  تیلاـعف  نینچ  دـهاش  رتمک  زین ، هنیمز  نیا  رد 
ار نآرق  ییوگلا  ياه  تیـصخش  زا  يرایـسب  مان  یتح  اما  دنا ، هدـش  ظفح  رارکت  طرف  زا  ار  ...و  یتروص  گنلپ  يرج ، مات و  هدـننک 

ردام کی  رـسمه و  کی  شقن  اه  همانرب  رد  رگید  يوس  زا  .دنریگب  وگلا  اه  نآ  یگدنز  شور  زا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـنا ، هدینـشن 
زا یکی  اهنت  لایرـس ، ای  ملیف  ره  رد  هک  میوش  دـهعتم  ام  رگا  .درادـن  ناملـسمریغ  رـسمه  ردام و  شقن  اـب  یتواـفت  نادـنچ  ناملـسم ،

انـشآ ناملـسم  ردام  رـسمه و  فیاظو  اب  ام  هعماج  نانز  یتدـم  زا  سپ  میـشکب ، ریوصت  هب  ار  مالـسا  رد  يردام  يرـسمه و  فیاظو 
.دش دنهاوخ 

يا همانرب  ياهداهنشیپ  هیارا 

هراشا

اه لصف  ریز 

نآرق رد  نانز  یفرعم  يارب  همانشیامن  لایرس و  ملیف ، هیهت  . 1

ناناوجون ناکدوک و  هب  نوتراک  هلیسو  هب  ینآرق  ياهوگلا  هیارا  نشیمینا و  ياه  ملیف  هیهت  . 2

نآ هرابرد  لایرس  ملیف و  هیهت  قیقحت و  رد  هدش  هیارا  يراتفر  ياه  هویش  ساسا  رب  وگلا ، نز  هرهچ  میسرت  . 3

نآرق رد  وگلا  نانز  ياه  صخاش  ساسا  رب  روشک  هنومن  نانز  یفرعم  باختنا و  . 4

نآرق رد  وگلا  نانز  یتیصخش  داعبا  یسررب  ياتسار  رد  ناسانشراک  روضح  اب  شیامه  درگزیم و  يرازگرب  . 5

ینآرق ياهوگلا  ساسا  رب  مسینیمف  دقن  . 6

عوضوم اب  طبترم  زکارم  یفرعم 

نآرق رد  نانز  یفرعم  يارب  همانشیامن  لایرس و  ملیف ، هیهت  . 1

هک ناملـسم ، نانز  نارتخد و  يارب  طقف  هن  تیبرت ، ياهوگلا  هیارا  يارب  رابرپ  رایـسب  یعبنم  مالـسا ، هک  دناسر  تابثا  هب  شهوژپ  نیا 
ریز یفنم  تبثم و  ياهوگلا  ناتساد  دهعتم ، زوسلد و  نازاسملیف  هک  تسا  هتسیاش  نیاربانب ، .دور  یم  رامـش  هب  زین  ناوناب  رگید  يارب 

: دنروآرد ریوصت  هب  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  ار 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  نارسمه  ناتساد  _ 

نوعرف رسمه  ناتساد  _ 
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مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  رسمه  ناتساد  _ 
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رصم نانز  اخیلز و  ناتساد  _ 

مالسلا هیلع  حون  ترضح  رسمه  ناتساد  _ 

هب ناشیا  فرشت  ناتساد  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  ردام  هژیو  هب  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  ناردام  ناتـساد  _ 
.تسا هعماج  دارفا  يارب  یتیبرت  دنمشزرا  رایسب  تاکن  ياراد  مالسلا ، هیلع  يرگسع  نسح  ماما  اب  جاودزا  مالسا و 

.مالسلااهیلع همیکح  ترضح  مالسلااهیلع و  هموصعم  ترضح  مالسلااهیلع ، بنیز  ترضح  هژیو  هب  همئا ، نارهاوخ  ناتساد  _ 

ناناوجون ناکدوک و  هب  نوتراک  هلیسو  هب  ینآرق  ياهوگلا  هیارا  نشیمینا و  ياه  ملیف  هیهت  . 2

رد وگلا  نانز  یگدـنز  ساسح  طاقن  هک  تسا  بسانم  رایـسب  نوتراک ، ياشامت  هب  ناـناوجون  ناـکدوک و  ناوارف  هقـالع  هب  هجوت  اـب 
.ددرگ هیارا  ناوجون  كدوک و  لـسن  هب  هدـش و  هدیـشک  ریوصت  هب  نشیمینا  تروص  هب  تسا ، راذـگ  ریثأـت  یتـیبرت  رظن  زا  هک  نآرق 

ریثأت یکدوک  نارود  رد  ...و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رهاوخ  يدنمـشوه  تسارف و  مالـسلااهیلع ، سدـقم  میرم  تدابع  شیاـمن  اـتعیبط 
.تشاذگ دهاوخ  ياج  هب  اه ، نآ  هب  یسأت  ینآرق و  ياهوگلا  ییاسانش  رد  يدایز 

نآ هرابرد  لایرس  ملیف و  هیهت  قیقحت و  رد  هدش  هیارا  يراتفر  ياه  هویش  ساسا  رب  وگلا ، نز  هرهچ  میسرت  . 3

رد يزورما ، هعماج  طیارش  اب  بسانتم  فلتخم ، داعبا  رد  ار  وگلا  نز  يامیس  ناوت  یم  قیقحت ، رد  هدش  هیارا  ياه  صخاش  ساسا  رب 
.دیشک ریوصت  هب  باذج  ياه  همان  ملیف  بلاق 

يداقتعا دعب  زا  هک  دیشک  ریوصت  هب  ار  ییوگلا  نز  ناوت  یم  هنومن ، يارب 
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درم نز و  طباور  رد  اه  میرح  دودح و  هلمج  زا  یقالخا  لیاسم  تایئزج  تیاعر  هب  زین  یقالخا  رظن  زا  دراد و  رارق  جوا  رد  يدابع  و 
ییالاب تریـصب  یـسایس و  شنیب  زا  دـهد ، یم  ماجنا  یبوخ  هب  هداوناخ  رد  ار  يرـسمه  يرداـم و  شقن  هک  نآ  نمـض  تسا ؛ دـنبیاپ 

.تساراد ار  اناوت  قفوم و  ریدم  کی  ياه  صخاش  زین  شیوخ  تیریدم  رد  رادروخرب و 

نیا زا  يریذپوگلا  هب  ار  ناوناب  هجوت  تخاس و  رت  هتـسجرب  هدـش ، نایب  داعبا  زا  یکی  رد  ار  نز  ییوگلا  شقن  ناوت  یم  هک  نانچ  مه 
.درک بلج  رظن ، دروم  نز  یتیصخش  دعب 

نآرق رد  وگلا  نانز  ياه  صخاش  ساسا  رب  روشک  هنومن  نانز  یفرعم  باختنا و  . 4

، هنومن نانز  یفرعم  رد  ور ، نیا  زا  تسین ؛ رادروخرب  یحیحـص  يانبم  زا  ام  هعماجرد  هنومن  نانز  شنیزگ  دـش ، هراـشا  هک  ناـنچمه 
هب هنومن ، نز  دـنمراک  شنیزگ  رد  لاثم ، يارب  .میتسه  نآرق  رد  وگلا  نز  ياه  صخاش  اب  هدـش  یفرعم  دارفا  یگنهامه  مدـع  دـهاش 

هنیمز رد  هنومن  نز  یفرعم  رد  میرک  نآرق  هک  یلاح  رد  .مینک  یم  هجوت  درف  تیقالخ  راکتبا و  یعامتجا و  طابـضنا  يراک ، نادجو 
تـساج هب  رایـسب  نیاربانب ، دهد ، یم  رارق  رظن  دم  زین  ار  مرحمان  اب  دروخرب  رد  فافع  تیاعر  مارح و  لالح و  هب  هجوت  هلئـسم  راک ،

هنوگ نامه  دناوت  یم  امیس  ادص و  .دنوش  یفرعم  مدرم  هب  ییاسانـش و  فلتخم ، داعبا  رد  ینآرق  ياهوگلا  اب  قبطنم  قفوم و  نانز  هک 
داعبا زا  هنومن  نانز  دـنک ، یم  لیلجت  ناـنآ  زا  یمـسارم  رد  یفرعم و  ار  لاـس  کـی  ...و  ناراکـشزرو  نادـنمرنه و  ناـگتخیهرف ، هک 

زین دنراد  یگنهامه  ینآرق  ياه  صخاشاب  هک  ار  فلتخم 
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.دنک يزاسوگلا  نارتخد  نانز و  ریاس  يارب  دیامن و  لیلجت  نانآزا  یفرعم و 

نآرق رد  وگلا  نانز  یتیصخش  داعبا  یسررب  ياتسار  رد  ناسانشراک  روضح  اب  شیامه  درگزیم و  يرازگرب  . 5

، تاسلج نیا  رد  اه  نآ  فلتخم  بناوج  یفاکشوم  یسررب و  دیآ و  یم  یپ  رد  هک  یصصخت  تالاوئس  دننام  یتالاوئـس  هب  نتخادرپ 
.تشاد دهاوخ  هعماج  نانز  نارتخد و  تیبرت  حطس  ندرب  الاب  رد  يرثؤم  رایسب  شقن 

ینآرق ياهوگلا  ساسا  رب  مسینیمف  دقن  . 6

شقن دـنا ، هدوب  مالـسا  زا  شیپ  هب  طوبرم  رتشیب  هک  ینآرق  ياـهوگلا  هیارا  یحیـسم ، عماوج  رد  مسینیمف  ییادـتبا  دـشر  هب  هجوت  اـب 
.تشاد دهاوخ  نایحیسم  لوبق  دروم  ياه  تیصخش  ساسا  رب  مسینیمف  ینابم  لاطبا  رد  یصاخ 

عوضوم اب  طبترم  زکارم  یفرعم 

0251 نفلت 7742150 _  نآرق _  فراعم  گنهرف و  زکرم  _ 1

021  _ 6946363 نفلت : نآرق _  زا  ییاه  سرد  یگنهرف  زکرم  _ 2

ناوناب یعامتجا  یگنهرف _  ياروش  _ 3

0251  _ 7740945 نفلت : نارهاوخ _  هیملع  ياه  هزوح  تیریدم  زکرم  _ 4

0251  _ 7741113 نفلت : نانز  تاعلاطم  تاقیقحت و  رتفد  _ 5

0251  _ 7733305 ، 7738743 نفلت : مق _  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  _ 6

0251  _ 2925111 نفلت : ارهزلا _  هعماج  _ 7
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یمومع ياه  شسرپ 

؟ تسا هدش  نایب  ررکم  تروص  هب  میرک  نآرق  رد  اه  هصق  زا  يرایسب  ارچ  _ 1

زا یکی  هـب  اـخیلز ، یفنم  یقـالخا  ياـه  یگژیو  هـب  هراـشا  زا  سپ  دـنوادخ  مالـسلا ، هـیلع  فـسوی  ترـضح  ناتــساد  ناـیب  رد  _ 2
؟ تسا هدمآ  فسوی  هروس  زا  يا  هیآ  هچ  رد  تسا و  راتفگ  مادک  نآ  .دهد  یم  هجوت  وا  بولطم  ياهراتفگ 

؟ تسا هدش  یفرعم  نامیا  ظفح  ياتسار  رد  تمواقم  هوسا  ناونع  هب  میرک ، نآرق  رد  ناوناب  زا  کی  مادک  _ 3

ءایبنا زا  کی  مادک  هویـش  اب  دـنکفا ، لین  بآ  هب  ار  دوخ  دـنزرف  یهلا ، ماهلا  ربارب  رد  میلـست  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردام  هک  نیا  _ 4
؟ تسا هسیاقم  لباق 

؟ دنا هدمآ  رامش  هب  رفاک  مدرم  يوگلا  نآرق ، رظن  زا  ینانز  هچ  _ 5

؟ تسیچ یهلا  ینامرفان  هانگ و  ءوس  راثآ  نآرق ، رد  نانز  ناتساد  ساسا  رب  _ 6

؟ دروآ یم  لابند  هب  ار  ییاهدمایپ  هچ  هدولآ  هاگن  مالسلا ، هیلع  فسوی  ترضح  ناتساد  هب  هجوت  اب  _ 7

؟ دروآ یم  دوجو  هب  ار  یتاعبت  هچ  مرحمان  اب  دایز  طابترا  _ 8

؟ دروآ یم  دوجو  هب  عماوج  يارب  ار  یلکشم  هچ  یسنج  طباور  يرارقرب  رد  يدازآ  _ 9

؟ دراد دوجو  ناوناب  يزرو  تفع  رد  یتبثم  راثآ  هچ  _ 10

؟ تسا هدش  یفرعم  فافع  هوسا  ناونع  هب  ناوناب  زا  کی  مادک  میرک ، نآرق  رد  _ 11

؟ دوش یم  هدافتسا  ناوناب  يداصتقا  ياه  تیلاعف  رد  فافع  تیمها  ینآرق ، ناوناب  زا  کی  مادک  ناتساد  زا  _ 12
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؟ تسیچ میرک  نآرق  هاگدیدزا  هتسیاش  رسمه  ياه  یگژیو  _ 13

؟ تسیچ هداوناخ  رد  نانز  شقن  نآرق ، رد  نانز  ناتساد  یسررب  اب  _ 14

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسا ترضح  نآ  ياه  یگژیو  زا  کی  مادک  رگناشن  هلهابم ، يارجام  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  روضح  _ 1

؟ تسا هدش  یفرعم  وا  ندش  راددنزرف  ومالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح  ياعد  تباجا  ثعاب  یلماوع  هچ  هیآ 90  ءایبنا  هروس  رد  _ 2

؟ دنا هدرک  تیاعر  اعد  رد  ار  یبادآ  هچ  ناوناب  ینآرق ، ياهوگلا  ساسا  رب  _ 3

؟ دوش یم  تشادرب  نآرق  هیآ  مادک  زا  تعامج ، زامن  نوچمه  یعمج  ياه  تدابع  رد  ناوناب  تکرش  ندوب  هدیدنسپ  _ 4

؟ تسیچ یسنج  روما  رد  اوران  ياه  تمهت  ربارب  رد  نانمؤم  هفیظو  رون ، هروس  رد  کفا »  » ناتساد ساسا  رب  _ 5

؟ تسیچ مرحمان  نادرم  اب  نانز  ترشاعم  هدودحم  ینآرق ، ياهوگلا  ساسا  رب  _ 6

؟ دننک تیاعر  دیاب  دنزرف  تدالو  زا  سپ  شیپ و  ار  یتاکن  هچ  دنزرف ، یمسج  تیبرت  يارب  ناردام  ینآرق ، ياهوگلا  ساسا  رب  _ 7

؟ دنا هدرک  ذاختا  ار  ییاهراکهار  هچ  دنزرف ، يونعم  تیبرت  يارب  ینآرق  هنومن  ناردام  _ 8

؟ تشاذگ دهاوخ  وا  هدنیآ  رب  يریثأت  هچ  دنزرف ، يارب  بوخ  مان  باختنا  _ 9

216 ص :

نآرق رد  نانز  ییوگلا  www.Ghaemiyeh.comتیبرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوش یم  دارفا  رد  ینیوکت  رثا  داجیا  ثعاب  يراذگ ، مان  ایآ 

؟ يداصتقا یعامتجا و  تلزنم  رد  ای  تسا  نامیا  رد  ینأش  مه  نارسمه ، تیوفک  زا  دارم  _ 10

؟ تسا بلطم  نیا  دهاش  هیآ  مادک  تساور ؟ رتخد  ردپ  يوس  زا  رسپ  هب  جاودزا  داهنشیپ  میرک ، نآرق  رظن  زا  ایآ  _ 11

ار شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  جاودزا  مالسلا ، هیلع  بیعش  ترضح  هک  نیا  تسا ؟ زیاج  جاودزا  دقع  رد  اهبریـش  نییعت  ایآ  _ 12
؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  داد ، رارق  دوخ  يارب  مالسلا  هیلع  یسوم  ندرکراک  ربارب  رد 

؟ تسا هدش  هراشا  نز  يزپشآ  رد  تعرس  تراهم و  یگژیو  هب  ینآرق ، ناتساد  مادک  رد  _ 13

؟ دنرادن تیخنس  يداصتقا  ياه  تیلاعف  زا  عون  هچ  اب  نانز  میرک ، نآرق  هاگدید  زا  _ 14

؟ دنک یم  یفرعم  يروما  هچ  ار  نانز  یفنم  ياهوگلا  تاصخشم  نیرت  یلصا  میرک ، نآرق  _ 15

؟ تسا هتفرگ  رارق  دیجمت  دروم  میرک  نآرق  رد  ینانز  هچ  یسایس  يدنمشوه  تسارف و  _ 16

؟ دننک افیا  دنناوت  یم  هعماج  رد  ار  یسایس  ياه  شقن  هچ  تما ، زا  يوضع  ناونع  هب  نانز  ینآرق ، ياهوگلا  هب  هجوت  اب  _ 17

؟ تسا هدوب  هچ  مالسلا  هیلع  طول  رسمه  مالسلا و  هیلع  حون  رسمه  نوچمه  ربمایپ  نانز  زا  یخرب  باذع  نارسخ و  لماع  _ 18
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همان باتک 

میرک نآرق  * 

.هرجهلا تاراشتنا  مق ، .حلاص  یحبص  هغالبلا  جهن  * 

.1374 ناریا ، یملع  كرادم  تاعالطا و  زکرم  نارهت ، .دار  يراشفا  ونیم  يراکمه : اب  یسایس ، مولع  گنهرف  یلع ؛ یشخب ، اقآ  _ 1

ثارتلا ءایحاراد  توریب ، یناثملا ، عبـسلا  میظعلا و  نآرقلا  ریـسفت  یف  یناعملا  حور  دومحم ؛ نیدلا  باهـش  يدادـغبلا ، یـسولآلا  _ 2
.ق  1405 یبرعلا ،

.ق  1406 هیرصملا ، هضصحنلا  هبتکم  میرکلا ، نآرقلا  یف  هئرملا  تالوطب  نم  میهاربا ؛ لاله ، میهاربا  _ 3

1404 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  رشن  زکرم  مق ، نوراه ، دمحم  مالسلادبع  .طبـض  قیقحت و  هغللا ، سیاقم  مجعم  دمحا ؛ سراف ، نبا  _ 4
.ق

.ق  1408 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، برعلا ، ناسل  مرکم ؛ نبدمحم  روظنم ، نبا  _ 5

.1334 یملع ، نسح  دمحم  هناخپاچ  نارهت ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  نیسح ؛ يزار ، حوتفلاوبا  _ 6

.ق 1413 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، طیحملارحبلا ، ریسفت  دمحم ؛ یسلدنالا ، نایح  یبا  _ 7
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.طاشن پاچ  ناهفصا  دیجم ، نآرق  ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم  مگیب ؛ ترصن  نیما ، _ 8

.باتفآ هناخپاچ  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ؛ یناحربلا ، _ 9

.1373 رصاعم ، گنهرف  نارهت ، یکشزپ ، ناور  یسانش _  ناور  عماج  گنهرف  هّللا ؛  ترصن  يراکفاروپ ، _ 10

.1374 ءاجر ، یگنهرف  رشن  زکرم  نارهت ، لامج ، لالج و  هنییآ  رد  نز  هّللادبع ؛  یلمآ ، يداوج  _ 11

.ق  1409 ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  دمحم ؛ یلماع ، رح  _ 12

عبطلا و هسسؤم  نارهت ، يدومحملا ، رقابدمحم  خیـشلا  قیلعت : قیقحت و  لیـضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  هّللادیبع ؛  یناکـسح ، _ 13
.ق  1411 یمالسالا ، داشرالا  هفاقثلا و  هرازول  هعباتلا  رشنلا 

.1359 راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، مالسا ، ردص  رد  گرزب  نانز  نآرق و  رد  نانز  يامیس  لیلخ ؛ دیس  نایلیلخ ، _ 14

.1373 نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ، همان ، تغل  ربکا ؛ یلع  ادخهد ، _ 15

.ق  1411 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب  ریبکلا ، ریسفتلا  دمحم ؛ نیدلارخف  يزارلا ، _ 16

.ق  1404 باتک ، رشن  رتفد  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  نیسح ؛ یناهفصالا ، بغارلا  _ 17

توریب رانملا ، ریسفتب  ریهشلا  میکحلا ، نآرقلا  ریسفت  دیشر ؛ دمحم  اضر ، _ 18
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.هفرعملاراد

.1375 ثیدحلاراد ، مق  همکحلا ، نازیم  دمحم ؛ يرهش ، يرلا  _ 19

.م  1987 یبرعلا ، باتکلاراد  توریب  لیزنتلا ، قئاقح  نع  فاشکلا  دومحم ؛ يرشخمزلا ، _ 20

.1375 ریبکریما ، نارهت ، يراتفر ، مولع  گنهرف  ربکا ؛ یلع  داژن ، يراعش  _ 21

یف نیسردملا  هعامج  تاروشنم  مق ، يرافغلا ، ربکا  یلع  هیلع : قلع  هححص و  هیقفلا ، هرضحیال  نم  دمحم ؛ رفعج  یبا  قودص ، _ 22
.ق  1404 هیملعلا ، هزوحلا 

یماهـس تکرـش  نارهت ، يداجـس ، قداص  یـسین و  گرب  مظاک  همجرت : یعاـمتجا ، مولع  هفـسلف و  هماـن  هژاو  لـیمج ؛ ابیلـص ، _ 23
.1370 راشتنا ،

.یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  همجرت : نازیملا ، ریسفت  نیسحدمحم ؛ دیس  ییابطابط ، _ 24

.ق  1406 هفرعملاراد ، توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  لضفلا ؛ یلع  یبا  یسربط ، _ 25

.ق  1350 هدالوا ، یبابلا و  یفطصم  هعبطم  رصم ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  رهاوجلا  يرهوج ، يواطنط  _ 26

.همکحلا هعبطم  مق ، یتالحملا ، یلوسرلا  مشاه  دیسلا  هیلع : قلع  هححص و  نیلقثلارون ، ریسفت  یلعدبع ؛ يزیوحلا ، یسورعلا  _ 27

.1374 قح ، هار  رد  هسسؤم  مق ، رون ، ریسفت  نسحم ؛ یتئارق ، _ 28

ءایحاراد توریب ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  دمحا ؛ نبدمحم  یبطرقلا ، _ 29
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.م 1965  _ 1967 یبرعلا ، ثارتلا 

.ق  1415 قورشلاراد ، توریب ، نآرقلا ، لالظ  یف  دیس ؛ بطق ، _ 30

1404 هباتکلاراد ، هسسؤم  مق  يریازجلا ، يوسوملا  بیط  هل  مدق  هیلع و  قلع  هححص و  یمقلا ، ریـسفت  میهاربا ؛ نب  یلع  یمقلا ، _ 31
.ق

تاغیلبت نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  نارهت ، ، یما ارهز  طسب ، حرش و  ءایبنا ، خیرات  رد  نز  روضح  رب  نآرق  شرگن  رینم ؛ یجرگ ، _ 32
.1376 یمالسا ،

.ق  1403 ءافولا ، توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ؛ یسلجم ، _ 33

.1368 قح ، هار  رد  هسسؤم  مق ، نآرق ، فراعم  یقتدمحم ؛ يدزی ، حابصم  _ 34

.1368  _ 1369 اردص ، مق ، رون ، هروس  ریسفت  دلج 4 : نآرق ، اب  ییانشآ  یضترم ؛ يرهطم ، _ 35

.1368 اردص ، نارهت ، برغ ، ناهج  مالسا و  رد  یسنج  قالخا  یضترم ؛ يرهطم  _ 36

.10  _ 15 دادرخ 1371 ،) ، ) نز 3 مایپ  همانهام  تسایس ،» نز و  « ؛ یضترم يرهطم ، _ 37

.1374 اردص ، نارهت ، مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  یضترم ؛ يرهطم ، _ 38

1362 نایلیعامسا ، تاراشتنا  نارهت ، هغللا ، یف  دجنملا  سیول ؛ فولعم ، _ 39

.1362 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت  هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  يراکمه  اب  رصان ؛ يزاریش ، مراکم  _ 40

.1370 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت  هولصلا ، بادآ  هّللا ؛  حور  دیس  ینیمخ ، يوسوم  _ 41
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.نایلیعامسا یتاعوبطم  هسسؤم  هلیسولا ، ریرحت  هّللا ؛  حور  دیس  ینیمخ ، يوسوم  _ 42

پاـچ و ناـمزاس  یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  نارهت ، لـئاسملا ، حیــضوت  هلاـسر  هـّللا ؛  حور  دیــس  ینیمخ ، يوـسوم  _ 43
.1372 تاراشتنا ،

.1361  _ 1369 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  زکرم  نارهت ، رون ، هفیحص  هّللا ؛  حور  دیس  ینیمخ ، يوسوم  _ 44

.1373 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، نز ، يامیس  میحرلادبع ؛ یهگوم ، _ 45

، ریبکریما تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، تمکح ، رغـصا  یلع  مامتها : یعـس و  هب  راربالا ، هدعو  رارـسالا  فشک  لضفلاوبا ؛ يدبیم ، _ 46
.1371

هزوح یمالـسا  تاغیلبت  مق ، امنهار ، ریـسفت  نآرق ، فراـعم  گـنهرف و  زکرم  ناـققحم  زا  یعمج  ربکا و  یناجنـسفر ، یمـشاه  _ 47
.1371 مق ، هیملع 
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 244زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


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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