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دیجم نآرق  رد  هتسیاش  نانز  ياه  یگژیو 

باتک تاصخشم 

. ناـینارماک یلعــسابع  دـیجم / نآرق  رد  هتــسیاش  ناـنز  ياـهیگژیو  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  یلعـسابع 1338 -  ناـینارماک  هسانـشرس : 
8-00-5362-600-978 لایر :   21500 کباش :  108 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  ع 1388 .  ) تیبلها نآرق و  رون  مق : رـشن :  تاصخـشم 
 : هرگنک يدـنب  هدر  نآرق  رد  ناـنز  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  يراپـسنورب )  ) اـپاف یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 

1571608 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/159 ییوید :  يدنب  هدر  ز9 ك2 1388   / BP104

فلوم ءهمدقم 

نآرق نامب !  اجنیا  ملد ، رد  یتسـشن  شوخ  ناهج  ناج  وت  فطل  يادـف  يا  دوشگ  ار  تمحر  ياهرد  وت  فطل  دوبن  ناماضاقت  میدوبن و  ام 
تـسا یغورف  رپ  دیـشروخ  نآ  تسا . نامیا  ملع و  نونکم  ياهرهوگ  درفب  رـصحنم  زخم ن  تیونعم و  تف و  رعم  نارکیب  سونایقا  دـیجم ،

باتک نیا  دریذپ . یمن  یگ  هریت  شتمکح  لالز  هک  تسا  يا  هژیو  تایح  بآ  ءهمـشچرس  دـیارگ و  یمن  یـشوماخ  هب  شا  ییانـشور  هک 
یعس هشی ، دنا  تین ، بسانت  هب  سکره  تسا . هتشگرس  لوقع  يارب  دیواج  تیاده  غارچ  هنسرگ و  ناهذا  يارب  قح  ءهدرتسگ  ناوخ  رینم ،

بناجنیا دوش . یم  دـنم  هرهب  یهلا  میظع "  لضف   " نیا زا  دوش ، یم  شبیـصن  نیملاعلا  بر  بناج  زا  هک  یقیفوت  هتبلا  تعاضب و  شالت ، و 
نایناهج راگدرورپ  یتوکلم  تاذ  زا  هزاجا  بسک  اب  هدروآ و  نیرفآرهم  شخب  یتسه  هاـگرد  هبور  ناوارف  تدارا  اـما  زیچاـن  تعاـضب  اـب 

نانز  " ياـه یگژیو  نوماریپ  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  رد  یـشواک  دـیراد  ور  شیپ  هچنآ  ما . هدـش  وا  میرک  نآرق  تفرعم  نمرخ  نیچ  هشوخ 
يدبا یگدنز  يرفسمه  يارب  ینآرق  نارـسمه  يایوج  هدش ، حرطم  ياهکالم  اب  دنناوت  یم  نموم  نادرم  تسا . دیجم  نآرق  رد  هتـسیاش " 

اب دـنناوت  یم  زین  هنموـم  ناـنز  نارتـخد و  دنـشاب . نموـم  لـسن  تیبرت  زین  يورخا و  تداعـس  يوـیند و  یتخبـشوخ  يزیر  هیاـپ  شیوـخ و 
رـشتنم یمالـسا  عماوج  رد  ار  ناحیر  حور و  یتشهب و  ياه  هیروح  رطع  هدش و  لیان  ینآرق  ءهتـسیاش  نانز  ماقم  هب  تایآ ، نیا  يزاسوگلا 

ياه یگژیو  نیا  نمحرلا  هللاءاشنا  ترـضح ، نآ  صاخ  ناگدـنب  هجوت  یهلا و  نیرفآ  تکرب  رهم  ءهیاس  رد  هک  مراد  قثاو  ءاـجر  دـنیامن .
نم رب  مراد  اضاقت  دنمجرا  ناگدنناوخ  زا  دوب . دهاوخ  تفرعم  ملع و  تقیقح و  قح و  نابلاط  يورخا  يویند و  یگدـنز  هار  غارچ  ینآرق 

یلعـسابع دنیامرف . دـنم  هرهب  دوخ ، ياه  ییامنهار  تاداهنـشیپ و  تاداقتنا ، زا  ار  ملق  نیا  بحاص  نفلت 09125407815  اب  هداـهن و  تنم 
ناینارماک

دنرهوش تفع  بجوم 

ظفح ببـس  و  مه ) تنیز  ود  ره  ( ؛ اـهنآ ساـبل  امـش  دنتـسه و  امـش  تـفع ) بجوـم  و   ) ساـبل اـهنآ  نـهل  ساـبل  مـتنا  مـکل و  ساـبل  نـه 
ینانز نینچ  رتهب ، ترابع  هب  دنـشاب . ناـشنارهوش  تفع  بجوم  هک  تسا  نآ  بوخ  ناـنز  ياـه  یگژیو  زا  یکی  هرقب 187 ) . ) دیرگیدکی

ناشنارهوش هک  دنهد  یم  تیمها  ردـقنآ  یفیک  یمک و  تهج  زا  ناشنارـسمه  یعرـش  یقطنم و  ياه  هتـساوخ  هب  دـننک و  یم  لمع  نانچ 
یمن شیوخ  یـساسحا  یـسنج و  یگداوناخ ، یگدنز  رد  يدوبمک  ساسحا  زگره  ینز ، نینچ  رـسمه  دنراد . یم  هگن  تافع  ءهریاد  ردار 

: تسا هتشون  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رسفم  تسا . یمسج  یناور و  یحور و  شخبتذل  ياه  یبایماک  زا  زیربل  باریـس و  وا  دوجو  دنک و 
دـنمه و شمارآ  یتحار و  ءهلیـسو  دـنناشوپ و  یم  ار  مه  بویع  دـننک ، یم  ظفح  تافارحنا  زا  ار  رگیدـکی  بسانم ) بوخ و   ) رـسمه ود 

ًالماک هنیمز  نیا  رد  ار  اهنآ  تاواسم  زین  مه و  هب  اهنآ  یکیدزن  نز و  درم و  يونعم  طابترا  تیاهن  ریبعت  نیا  تسا . يرگید  تنیز  کـیره 
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نیا رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  رییغت . چیه  نودب  تسا  هدمآ  مه  نانز  ءهرابرد  هدمآ ، نادرم  ءهرابرد  هک  يریبعت  نامه  اریز  دزاس ، یم  نشور 
بویع سابل  هک  يروطنامه  تسا : هدروآ  قوف  هیآ  لیذ  نیبم  ریسفت  رسفم   1 تسا . ندرک  يراد  رهوش  بوخ  نز ، داهج  دنا : هدومرف  هراب 

دنناشوپ یم  ار  رگی  دکی  بویع  زین  نارسمه  دیامن ، یم  ظفح  امرگ  امرس و  زا  ار  دب ن  دهد و  یم  تنیز  یمدآ  هب  دناشوپ و  یم  ار  ناسنا 
ندوب حابم  یلو  هدمآ  رما  تروصب  هلمج  هچرگا   " نهورـش ؛ اب  نآلاف  . " دنمه راک  دم د  ثداوح  رد  دنتـسه و  يرگید  تنی  مادـکره ز  و 
رـسفم دوشب . زین  شزیمآ )  ) بابحتـسا ءهدافتـسا  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور  قبط  تسا  نکمم  دوش و  یم  طابنتـسا  شزیمآ ،
یـسنج ناهانگ  زا  يرگید  زیهرپ  ءهیام  مادک  ره  دـنرگیدکی و  تافع  سابل  رهوش ، نز و  تسا - : هتـشون  هیآ  نیا  لیذ  زین  امنهار  ریـسفت 

1403 ح ، هحاصفلا ، جهن  - 1 تسا . راوشد  يرما  مدرم  مومع  يارب  نآ  لرتنک  دنمورین و  يا  هزیرغ  یسنج ، ءهزیرغ  تسا - .

دنا هنموم 

اهنآ نامیا  بوخ ، نانز  مهم  ياه  یگژیو  زا  هرقب 221 )  ) تسا رتهب  تسرپ  تب  دازآ  نز  زا ، نموم  زینک  كرـشم  نم  ِریخ  نموم  دبعلو  ... 
: لـیبق زا  ناـنز  تایـصوصخ  ریاـس  دوش . یم  بوسحم  هتـسیاش  ناـنز  تیـصخش  مهم  نکر  یلـصا و  تایـصوصخ  زا  یگژیو ، نیا  تسا .

رارق رظن  تقد  هجوت و  دروم  دیاب  دنتـسه  هنموم  اهنآ  دش  صخـشم  هکنیا  زا  سپ  رـسمه ، باختنا  يارب  ملع و ... تورث ، هداوناخ ، ییابیز ،
هنومن ریسفت  رسفم  تسا . رسمه  نامیا  دریگ ، رارق  یسررب  دروم  دیاب  هک  يرما  نیرتمهم  نیلوا و  يراگتساوخ ، ءهصرع  رد  نیاربانب  دریگ .

ییوشانز رظن  زا  ترـشاعم  رگا  صوصخب  ار ، دوخ  نارـشاعم  اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخب  كرـشم  اب  جاودزا  میرحت  تسا : هدروآ  هیآ  لـیذ 
یقالخا لیاذر  ریاس  و   ) یتسرپ تب  زا  هک  يدنـسپان  تایحور  یتسرپ و  تب  فرطب  تسا  رتقیمع  رتشیب و  نآ  رثأت  ریثأت و  تدـش  هک  دـشاب 
ءهچیرد زا  اـهنآ  ییانـشآ  هصـالخ  تسادـخ . رهق  شماجنارـس  هک  دـننک  یم  توعد  دریگ ، یم  همـشچرس  تسا ) نموـم  ریغ  دارفا  رد  هک 

يارب : ) دـنا هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مظعا ربمایپ  تسادـخ . زا  يرود  بجوم )  ) ناـنآ اـب  ندـش  کـیدزن  ادـخ و  اـب  ییانـشآ  اـن  جاودزا 
اب كرـشم  نادرم  نانز و  تسا : هتـشون  نیبم  ریـسفت  رد  هیآ  نیا  لیذ  يرویغ  یلعدیـس  هللا  تیآ   1 دییوجب . رادنید  نز  شیوخ ) يرـسمه 

یتسرپ تب  كرـش و  هب  اهنآ  توعد  زا  ناشنارـسمه )  ) رگا دـننک و  یم  توعد  باذـع  شتآ و  هب  ار  دوخ  نارـسمه  ناشرادرک  راـتفگ و 
تبحم و رهم و  زا  ولمم  دیاب  هک  هداوناخ  نوناک  هدـش و  رارقرب  ناشنیب  ینمـشد  توادـع و  دـنهدن ، شوگ  ناشراتفگ  هب  دـننادرگ و  يور 

ءهفسلف نیاربانب  . ) دش دنهاوخ  يدبا  باذع  راچد  ماجنارس  ددرگ و  یم  لدبم  بضغ  رهق و  شتآ  هب  هشیمه  يارب  دشاب ، تیمیمص  افص و 
نانز اب  نانموم  جاودزا  تمرح  تسا - : هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  مه  امنهار  ریسفت  رسفم  دوش .) یم  مولعم  هنموم  ریغ  نارسمه  اب  جاودزا  دع م 

، نامیا شزرا  يرترب  ییابیز -  هن  دشاب ، رسمه  باختنا  رد  یلـصا  رایعم  نز )  ) نامیا دیاب  دن - . رو  ایب  نامیا  هک  یتروص  رد  رگم  كرـشم 
هحاصفلا ح 832 جهن  - 1 تورث و )... ییابیز ،  ) يویند رهاوظ  هب  تبسن 

دنرهوش اب  يرتسبمه  ءهدامآ 

شزیمآ اهنآ  اب  هداد  نامرف  امـش  هب  ادـخ  هک  یقیرط  زا  دـندش ، كاپ  ضیح ) زا  هک (  یماگنه  هّللا و  مکرما  ثیح  نم  نهوتاف  نرهطت  اذاف 
اب يرتسبمه  ءهدامآ  هشیمه  هنایهام ) تداع  لثم   ) یعرـش ذـع ر  نتـشا  دـن  تروص  رد  هک  دنتـسه  ینانز  بوخ ، ناـنز  هرقب 222 ) . ) دینک

ناشنارـسمه یفطاع  یـسنج و  ياهزاین  هب  ندز و ... قن  هناـهب و  راوطا و  ادا و  هنوگره  زا  رود  یناتفـص  هتـشرف  نینچ  دنـشاب . ناـشنارهوش 
تیمها شیوخ و  یسانش  هفیظو  شقن  هب  دنسانش و  یم  یبوخب  ار  صوصخ  نیا  رد  شیوخ  یقطنم  یعرش و  فیاظو  دنراد . صاخ  هجوت 

رـسفم دنتـسه . هصرع  نیا  رد  ناشنارهوش  رـسمه  هارمه و  نیارباـنب  دـنفقاو . ناشرـسمه  دزن  شیوخ  تیبوبحم  و  هداوناـخ ، میکحترد  نآ 
و ، ) هنایهام تداع  زا  نانز  ندـش  كاپ  درجم  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نرهطت "  اذا   " هلمج زا  تسا : هتـشون  قوف  تایآ  لیذ  هنومن  ریـسفت 
هب دـنوادخ  هک  یقیرط  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  هللا "  مکرمَا  ثیح  نم   " دـعب ءهلمج  رد  تسا ... زیاج  اهنآ  اب  شزیمآ  لسغ ) زا  لـبق  یتح 
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هک دوش  یم  هدافتسا  مه  ینا "   " ءهملک زا  دیشاب . هتشاد  یسنج  شزیمآ  طاول ) ءانمتـسا و  زا  رود  یکاپ و  لاح  رد  ینعی   ) هداد نامرف  امش 
ناکم رد  هعـسوت  روظنم  دـشاب  هیناکم  رگا  تسا و  زاجم  یتعاس  ره  رد  یـسنج ، شزیمآ  ینعی  دوش ، یم  زور  بش و  تاعاس  ماـمت  لـماش 

ار بش  شرهوش  رتسبزا  رود  ین  یتقو ز  دـنا : هدومرف  هراب  نیا  رد   ) ? مرکا ) ربمایی  تسا . شزیمآ  یگنوگچ  لحم و  و  یبسانم ) ياج  ره  )
، وا رتـسب  زا  هک  تسا  نآ  نز  رب  رهوش  قح  دـنا : هدومرف  ترـضح  نآ  نینچمه   1. دننک یم  تنعل  ار  وا  حبـص  ات  ناگتـشرف  دروآ ، زور  هب 

دحم صوصخم و  لصف  نامز و  هب  دوخ  لسن  دیلوت  يارب  تاناویح  رتشیب  تسا : هدروآ  قوف  هیآ  لیذ  نیبم  ریسفت  رـسفم   2 .... دنکن يرود 
یـسنج ءهزیرغ  هک  تسا  ناسنا  اهنت  دننک . لثم  دیلوت  ات  دنراد  مزال  اذغ  دیدرگ ن  مهارف  اوه و  بآ و  بسانت  هب  یـصاخ  ناکم  ای  يدو و 

ص نامه ، .2 - 187 .ح ، هحاصفلا جهن  هقالع و 1 . ناشنارسمه  ناد و  رم  نیب  هراومه  دنوادخ  تسین و  یصاخ  ناکم  نامز و  هب  دودحم  وا 
ریـسفت رـسفم  دـنیامن . لامعا  نآ  يداع  يارجم  رد  مه  ار  ناش  یـسنج  ءهزیرغ  دوخ ، لسن  ياقب  رب  هوالع  هک  هدومن  رارقرب  یتسود   1389

( یتح  ) یسنج شزیمآ  تیلح  ياهتمکح  زا  مه  هب  رهوش  نز و  یسنج  زاین  تسا - : هتـشون  هراب  نیا  رد  هرقب  هیآ 187 و 223  لیذ  امنهار 
دنمورین يا  هزیرغ  یسنج  ءهزیرغ  نید . نیناوق  ماکحا و  عیرشت  رد  یعیبط ، یسنج و  ياهزاین  هب  مالـسا  هجوت  تسا - . ناضمر  ياهبـش  رد 
تاـعتمت رد  دـیاب  نز  یتیفیک - . تروص و  ره  هب  نارـسمه  اـب  شزیمآ  زاوج  تسا - . راوشد  يرما  مدرم  مومع  يارب  نآ  لرتـنک  هک  تسا 

. ناسنا دب  ای  کین  تشونرس  رد  ییوشانز  طباور  ءهوحن  ریثأت  دشاب - . وا  میلست  درم ، یسنج 

دنروآ دنزرف 

، بولطم نانز  رگید  تایصوصخ  زا  هرقب 223 ) . ) دنتسه ندرو ) دنز آ  رف  يارب   ) امـش یناشفا  رذب  لحم  امـش ، نانز  مکل  ثرح  مکو  اسن 
بولطم لسن  تیبرت  ندـش و  ردام  راب  ریز  زا  یهاو ، ياه  هناهب  هب  اهنآ ، دـنروآ . دـنز  رف  روراب و  نانز  یناـنز ، نینچ  تسا . اـهنآ  يروراـب 

نیا زا  دنـشاب و  هتـشاد  يرـشب  ءهلفاق  رد  یتبثم  شقن  هتـسیاش  نا  دنزرف  شرورپ  اب  دننک  یم  یعـس  سکعرب ، هکلب  دـننک . یمن  یلاخ  هناش 
تیاضر و ساسحا  بجوم  یـشرگن  نینچ  دنهدب ! تیدوجوم  دنبای ، دوجو  ضیف  اهنآ ، ءهطـساوب  دنناوت  یم  هک  یناسک  ءهمه  هب  رذگهر ،

نیا لیذ  هنومن  ریسفت  رد  زاریش ي  مراکم  رصان  هللا  تیآ  دوش . یم  ناش  يورخا  تداعس  يویند و  یتخب  کین  اهنآ و  يارب  رطاخ  شمارآ 
تمدخ نیا  و  دنیامن . هدافتسا  هتسیاش  نادنزرف  شرورپ  داجیا و  يارب  یسنج ) شزیمآ   ) عوضوم نیا  زا  دیاب  نموم  دارفا  تسا : هتـشون  هیآ 

رد هک  دـهد  یم  رادـشه  نآرق  بیترت  نیا  هب  و  دنتـسرفب . شیپ  زا  شیوخ  يادرف  يارب  يونعم  ءهریخذ  کـی  ناونع  هب  ار  یتـیبرت  سدـقم 
. دـشاب یناسنا  یعامتجا و  گرزب  ءهریخذ  نیا  هیهت  حـلاص و  نادـنزرف  شرورپ  نآ  ءهجیتن  هک  دـینک  تیاـعر  ار  یلوصا  رـسمه ، باـختنا 

هجیتن شردام  ردپ و  يارب   ) دنک شزرمآ  بلط  نخـس  لمع و  اب  دوخ  ردام  ردپ و  يارب  هک  حلاص  دنزرف  دنا : هدومرف  ص )  ) الـسا م ربمایپ 
دنزرف هک  ییابیز  نز  زا  دنوادخ  شیپ  رد  دروآ  رایـسب  دنزرف  هک  ینز  دـنا : هدومرف  ترـضح  نآ  نینچمه  تسا .) شزرمآ  ثعاب  شخب و 

زا زین  نادرم  تسا : هدروآ  قوف  هیآ  لیذ  نیبم  ریـسفت  رـسفم   1. منک یم  راـختفا  امـش  ینوزف  هب  تماـیق  زور  رد  نم  تسا . رتهب  دروآ  یمن 
مالـسا ءهیلاع  قالخا  زا  يا  هنومن  اهنآ  زا  کیره  هک  دنیامن  هعماج  می  دـقت  لامک  اب  قیال و  ینادـنزرف  دـیاب  دوخ  نارـسمه  محر  رازتشک 

ناشگرم زا  سپ  ناردام  ناردپ و  لامعا  ءهدـنورپ  ور  نیا  زا  دد . رگ  یم  ناردام  نار و  دـپ  لاح  لماش  لوا  هجرد  رد  اهنآ  عفانم  دنـشاب و 
رد هک  دنا  هتـشاذگ  یقابدوخ  زا  يراکوکین  حـلاص و  نادـنزرف  نوچ  تشاد ، دـهاوخ  رارمتـسا  ناشبوخ  ياهراک  دد و  رگ  یمن  هتـسب  زین 

یگژیو زا  ندوبن ، میقع  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد  دنوش . یم  دـنم  هرهب  ناشریخ  ياهراک  زا  دـننک و  یم  اعد  ناشقح 
-1 تسا . ییوشانز  یگدنز  ءهویم  دنزرف  تسا - . یـسنج  شزیمآ  مهم  ياه  هفـسلف  زا  لسانت ، دلاوت و  تسا - . لماک  هتـسیاش و  نز  ياه 

ح 540 هحاصفلا ، جهن 

دنراد یم  هگن  لماک  ار  اه  هدع 
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هدـعو  ) دنـشکب راـظتنا  ندـش ) كاـپ  و   ) ندـید هناـهام  تداـع  هبترم  هس  تدـم  هب  دـیاب  هقلطم  ناـنز  نهـسفنا ... اـب  نصبرتی  تاـقلطملاو 
هچنانچ دـنهد . یم  تیمها  دـیآ  یم  شیپ  ناشیارب  هک  ییاه  هدـع  تیاعر  هب  هک  دنتـسه  ینانز  هتـسیاش ، ناـنز  هرقب 228 ) (... ) دنرادهگن

هدع نیا  زا  کیره  اریز  دننک ، یم  تیاعر  ار  رهوش  تافو  ءهدع  زین  تسا  هتفای  تافو  ناشرهوش  هچنانچ  قالط و  ءهدع  دنا ، هتفرگ  قالط 
ي  ) اهنز تسا : هتشون  قوف  تایآ  نیا  لیذ  هراب  نیا  رد  هنومن  ریسفت  رسفم  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  دراد  یقطنم  لیلد  هفـسلف و  اه ،

یحلـص یـشیاشگ و  دیاش  دوش ) مهارف  هقلطم  رهوش  نز و  يارب  رکفت  يارب  تصرف  ات   ) دننک ربص  دنرادهگن و  هدـع  یتدـم  دـیاب  هقلطم )
زا رگید  یکی  دندرگزاب ) ییوشانز   ) ددجم یگدنز  هب  و   ) دیامن تیوقت  ار  اهنآ  ءهدش  فیعض  هتـشذگ و  تبحم  رهم و  دروآ و  شیپ  ادخ 

رـسمه  ) تیجوز میرح  مارتحا و  ظفح  رطاخب  زین " تافو  ءهدـع  . " تسا يرادراب  رظن  زا  نز  عضو  ندـش  نشور  زین  هدـع "   " ياه هفـسلف 
دروم ًاملـسم  نوناق  نیا  رد  زین  نز  یلامتحا  يرادراـب  هلأـسم  هچ  رگا  تسا . یفوتم  ناگتـسب  فطاوع  نتخاـس  راد  هحیرج  مدـع  و  یفوتم )

هب دـننک و  يراددوخ  ییوشانز  زا  یکاپ  هس  تدـم  هب  دـیاب  هقلطم  ناـنز  تسا : هدروآ  هرقب  هیآ 228  لیذ  نیبم  ریـسفت  رـسفم  تسا . هجوت 
مه هب  اه  تبسن  دوش و  يریگولج  اه  هفطن  التخا ط  زا  وددرگ  راکشآ  دنتسه  رادراب  رگا  ات  دنشاب  ضیح  هس  ای  یکاپ  هس  نیا  نایاپ  راظتنا 
هیآ نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد  دننک . یتشآ  مه  اب  ددرگ و  لدـبم  لاصو  هب  رهوش ) نز و   ) اهنآ ییا  دـج  تدـم ، نیا  رد  اسب  هچ  دروخن و 

دم ت ندرک  دایز  مَک و  روظنم  هب  دیابن  هقلطم  نانز  هدع - )  ) رهط هس  ندیـسر  نایاپ  هب  زا  لبق  هقلطم  نانز  جاودزا  تمرح  تسا - : هدمآ 
یهلا فیلاکت  ماجنا  يارب ) اهناسنا  ینورد   ) نماض تمایق ، زور  دخ ا و  هب  نامیا  دـننک - . نامتکار  دوخ  ضیح  ای  نینج و  شیوخ ، ءهدـع 

. تسا

دننک یمن  نامتک  ار  نینج 

نامتک ار  هدیرفآ  ناشیاهمحر  رد  ادـخ  هچنآ  هک  تسین  لالح  رادراب ) نانز   ) اهنآ يارب  نهماحرا  یف  هّللا  قلخ  ام  نمتکی  نا  نهل  لحیالو 
رد نینج  هک  یماگنه  دـنا ! هتفریذـپ  ار  یناسنا  دوجو  ءهمدـقم  تقیقح  رد  دـندش ، رادراب  هکنیا  زا  سپ  هتـسیاش ، نانز  هرقب 228 ) . ) دننک

تاداع نامتک  ای  نینج  نامتک  دننک . دراو  فیعـض  هانگ و  یب  دوجوم  نیا  هب  يا  همطل  هجو  چیه  هب  دیابن  درک ، دشر  هب  عورـش  اهنآ  محر 
اب هللا "  قلخ  ام  نمتکی  نا   " هلمج تسا : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  تسین . هدیدنـسپ  بولطم و  دشاب  هک  يرظن  ره  رطاخب  هناهام 

هتـشاد و یفخم  ار  دوخ  لمح  دیابن  تسا  رادراب  نز  رگا  ینعی  هناهام "  تداع  نتـشاد  یفخم  دنزرف "و"  نامتک  : " دراد شزاس  ینعم  ود 
كاپ دروم  رد  و  تسا ) لمح  عضو  ات  رادراب ، نز  ءهدع   ) اریز دنک  رتمک  ار  هدـع  تدـم  ات  دوش ، یم  التبم  هناهام  تداع  هب  هک  دـنک  اعدا 

زا هک  یناـنز  رب  تسا : هتـشون  هیآ  نیا  لـیذ  نیبـم  ریـسفت  رـسفم  دـنک . ییوـگ  فـالخ  دـیابن  زین  هناـهام  تداـع  هب  ندـش  ـالتبم  اـی  ندـش 
نامتک ای  یفخم  ار  دنراد  ضیح  ای  نینج  زا  محر  رد  هچنآ  تسین  هتـسیاش  دنرادهگن  هدع  دیاب  قالط  زا  سپ  دنا و  هدش  ادج  ناشنارهوش 
سابع نبا  يرادراب . یکاپ و  ضیح ، تسا : هتـسناد  مزال  بجاو و  ار  زیچ  هس  راهظا  نانز  رب  دـنوادخ  دـنا : هدومرف  ع )  ) قداص ماما  دـننک .

نیا لیذ  امنهار  ریسفت  رد   4 دوب . دـهاوخ  ناشنارهوش  يارب  طقف )  ) شزیمآ قح  دنـشاب ، لمح  ياراد  هک  ینامز  اـت  وچ ن  تسا : هتفگ  زین 
همجرت . 1 دننک . نامتک  ار  دوخ  ضیح  ای  نینج و  شیوخ ، ءهدع  تدم  درک ن  دای  زو  مک  روظنم  هب  دیابن  هقلطم  نانز  تسا - : هدـمآ  هیآ 
همجرت ص 276 و  جروثنملاردلا 1  – ص33 2 . لیاسولا ج 2  كر  دتـسم  هعیـشلا ج 22 ص323 - لیاسو  ص 6 - ناـیبلا ج 3  عمجم 

نایبلا ج3 ص 6 عمجم 

دنرهوش هب  عوجر  هدامآ 

هرقب . ) دنرتراوازـس نارگید ) زا  ، ) تدـم نیا  رد  ییوشاـنز ) یگدـنز  و   ) اـهنآ ندـنادرگزاب  يارب  ناشنارـسمه ، نهد و  رب  قحا  نهتلوعب  و 
ای دنـشاب  يراگزاس  بوخ و  ياهناسنا  ناشنارـسمه  هچنانچ  ندـش ، هقلطم  تروص  رد  هک  دنتـسه  ییاـهمناخ  نآرق ، بولطم  ناـنز  ( 228
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، دنیامن فرطرب  ار  نآ  هدش و  فقاو  شیوخ  ءهتـش  ذگ  بویع  هب  هتفرگ و  تربع  ناشنارـسمه  هک  دـشاب  هدـش  ثعاب  قالط  ءهثداح  هکنیا 
تمالس و هب  هجوت  رـسمه و  ءهیحور  ییوشانز ، یگدنز  يزاسزاب  يارب  ار  شیوخ  شـشوک  شالت و  رثکادح  ینانز ، نینچ  دندرگ . یمرب 

عوجر قح  تسا ، یعجر  قالط  ءهدع  رد  نز  هک  یتدم  رد  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رد  دـنرب . یم  راکب  نادـنزرف  تداعس 
یتروص رد  قح  نیا  دهد . همادا  شرسمه  اب  ار  یگدنز  تافیرـشت ، هنوگ  چیه  هب  جایتحا  نودب  دهاوخب  رگا  ات  هدش  هداد  رارق  رهوش  يارب 

رد حالطـصا  هب  دریگب و  رـس  زا  ار  یگداوناخ  یگدنز  يدج  روطب  دهاوخب  دشاب و  هدـش  نامیـشپ  دوخ  عضو  زا  یتسارب  درم )   ) هک تسا 
هک ناشنارهوش  و  تسا : هتشون  زین  نیبم  ریسفت  رـسفم  دشابن . نز  نتخاس  فیلکتالب  ررـض و  داجیا  شروظنم  هک  دراد  عوجر  قح  یتروص 
ای ددـجم  دـقع  هب  یجایتحا  هدیـسرن و  ناـیاپ  هب  یعجر  ـالط ق  رد  ناـنز  ءهدـع  هک  یتدـم  نآ  رد  دنرتراوازـس  ناشنارـسمه  هب  عوجر  رد 

، هدـع تسا - :  هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد  تسا . نارهوش  صوصخم  تهج  نیا  دـنرادن و  دـهاش  نتفرگ  اـی  ناـنز و  تیاـضر 
. - ددـجم دـقع  هب  زاین  نو  دـب  هدـع  تدـم  رد  شیوخ  ءهقلطم  نز  هب  رهوش  عوجر  قح  تسا - . هداوناـخ  ددـجم  يزاـسزاب  يارب  یتصرف 

. تسا دنوادخ  بیغرت  دروم  هدیدنسپ و  يرما  شیوخ  هقلطم  نارسمه  هب  نارهوش  عوجر 

دنا هیرهم  ششخب  لها 

رگا یلو )  ) ائیرم ءاینه  هولکف  اسفن  هنم  یـش  نع  مکل  نبط  ناـف  هرقب 1237   ) دنـشخبب ار ) دوخ  هیرهم  نانز   ) اهنآ هکنیا  رگم  نوفعی  نا  ـالا 
هیرهم ياراد  نانز  زا  یضعب  اسن 4 ) . ) دینک فرصم  اراوگ  لالح و  دشخبب  امـش  هب  رطاخ  تیاضر  اب  ار  هیرهم )  ) نآ زا  يزیچ  نانز )  ) اهنآ

صوصخ رد  هچنانچ  دـنوش . یم  هداد  قالط  ای  دـنریگ  یم  قالط  ناشنارهوش  زا  لـیلد  ره  هب  یـسورع ، زا  لـبق  اـهنیا  دنتـسه . داـیز  ياـه 
هدنیآ یگدنز  رد  دوش و  نویدم  ضورقم و  يرمع  وا ، هک  دنوشن  ثعاب  دننکن و  يریگ  تخس  ناشرهوش  هب  تبسن  هیرهم ، فصن  نتفرگ 

دـیآ و یمرب  هلباقم  ددـصرد  دوش ، یتیعـضو  نینچ  راتفرگ  رهوش  هک  یتقو  یهاگ  اریز ، تسا . رتهب  دراذـگب  اجرب  بسانمان  ریثأـت  زین  شا 
ندش اهر  یطیارـش ، نینچ  رد  نز  هک  تسا  رتهب  نیاربانب  تسا  رـضم  الماک ، وا  ءهدنیآ  تشونرـس  نز و  يارب  هک  دنک  یم  نایب  ار  یبلاطم 

! دزاس دازآ  ار  وا  دوخ و  دنادب و  تمینغ  هتفرگن ، تروص  مه  یسورع  زونه  دهد و  همادا  وا  اب  دهاوخ  یمن  هک  ار  يدرم  اب  یگدنز  دیق  زا 
شیپ يدراوم  تسا : هدروآ  هرقب  هیآ 237  لیذ  هنومن  ریسفت  رـسفم  دوب . دهاوخ  بوخ  بولطم و  وا  یگدنز  رد  نز ، تشذگ  رثا  نیقی  هب 

دـنک و راد  هحیرج  ار  شماوقا  رهوش و  تاـساسحا  تسا  نکمم  یـسورع  زا  لـبق  مهنآ  هیرهم ، فصن  نتفرگ  رد  یتخـسرس  هک  دـیآ  یم 
ظفح يارب  ردپ  هاگ ، هک  تساجنیا  دهد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  نز  يوربآ  تیثیح و  راکنیا  تسا  نکمم  دنیآرب و  ییوج  ماقتنا  ددصرد 

ینز نانز ، نیرتهب  دـنا : هدومرف  صوصخ  نیا  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دـیامن . تشذـگ  وا  قح  زا  هک  دـنیب  یم  مزال  دوخ ، رتخد  یحلاـصم 
اب نز  رگا  ... "" نبط  ناـف  : " تـسا هدر  وآ  ءاـسن  ءهروـس  هیآ 4  لیذ  نیبم  ریـسفت  رـسفم   1. دـشاب رتمک  شرهم  رتاـبیز و  شیور  هک  تسا 

یبلق ياهدنویپ  تروص  نیا  هب  تسا . اراوگ  لالح و  امش  يارب  نآ  فرـصم  دندیـشخب  ار  دوخ  ءهیرهم  زا  يرا  دقم  تیاضر  يدونـشخ و 
هب دنک و  یم  رتشیب  ار  یگدـنز  ماکحتـسا  ییوشانز ، یگداوناخ و  لیاسم  رد  قالخا  اریز  دوش ، یم  رت  مکحتـسم  هدـش و  رتشیب  درم  نز و 
هب هیرهم  دننک  یم  نامگ  یخرب  هچرگ  درگ د . یم  نز  یعقاو  هناوتشپ  هیرهم ، هک  تسا  هنوگ  نیا  دشخب و  یم  یباداش  توارط و  یگدنز 
زا لفاغ  دنام ، دهاوخ  رترادـیاپ  یگدـنز  تسا و  رتشیب  نز  تیامح  هناوتـشپ و  هحاصفلا ح 356  جهن  د  دـشاب ، نیگنـس  دایز و  هزادـنا  ره 

باداش و دـناوت  یم  هداوناخ  هک  تسا  لصا  ود  نیا  هیاس  رد  اهنت  تسا و  کـین  قـالخا  ناـمیا و  درم ، نز و  یگدـنز  یلـصا  روحم  هکنآ 
، نز یشوپ  مشچ  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریسفت  رد  دشخبب . یگدنز  توارط و  هعماج ، رب  نآ  راس  هیاس  دوش و  افوکش  راوتسا ،

لیاـسم رد  اوقت ، هب  ندیـسر  يارب  بساـنم  یهار  یلاـم ، تشذـگ  تسا - . رتـکیدزن  اوقت  هب  هیرهم )  ) شیوخ قوـقح  زا  نز  ّیلو  رهوـش و 
. شیوخ قح  زا  ناسنا  تشذگ  بابحتسا  يدنمشزرا و  تسا - . یگداوناخ 
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دندنوادخ ماکحا  هب  هجوت  لها 

ياـه یگژیو  زا  یکی  هرقب 230 )  ) دنرمـش یم  مرتحم  ار  یهلا  دودـح  هک  دنـشاب  هتـشاد  دـیما  هک  یتروص  رد  هّللا  دودـح  امیقی  نَا  انظ  نا 
رد نتفرگ  رارق  ناـهانگ و  هب  ندـش  هدولآ  زا  ار  ناـسنا  یهلا ، دودـح  هب  هجوت  تسا . یهلا  دودـح  تیاـعر  هب  اـهنآ  هجوت  بوـلطم ، ناـنز 

. دننک یم  لمع  هراب  نیا  رد  یهلا  نیناوق  دودح و  هب  ًاقیقد  هتـسیاش  نانز  زین ، قالط  ءهصرع  رد  دهد . یم  تاجن  اهنآ  ءوس  بقاوع  ضرعم 
جاودزا و يرگید  درم  اـب  هکنیا  رگم  دـننک  یگدـنز  وا  اـب  دـنناوت  یمن  رگید  هک  دـنناد  یم  درک ، هقـالط  هس  ار  اـهنآ  ناـشرهوش  هچناـنچ 
نز و نیب   ) یگـشیمه ییادـج  هب  مکح  تسا : هتـشون  هیآ  نیا  لـیذ  هنوـمن  ریـسفت  رـسفم  دـنریگب . ـالط ق  وا  زا  دـنیامن و  یـسنج  شزیمآ 

قالط وا  زا  یـسنج  شزیمآ  زا  سپ  دـنک و  باختنا  يرگید  رـسمه  نز  هک  یتروص  رد  رگم  دـنا ) هداد  ـالط ق  راـب  هس  هک  تسا  يرهوش 
مرتحم ار  یهلا  دودح  دنریگ و  شیپ  يراگزاسرـس  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  دـنک و  یتشآ  یلوا  رهوش  اب  دـهاوخب  رگا  تروصنیا  رد  دریگب ،

هک اسراپ  نز  مهد ؟ ربخ  درم  ءهنیجنگ  نیرتهب  زا  ار  وت  یهاوخ  یم  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  درا . دـن  یعنام  دنرامـشب ،
نیبم ریسفت  رسفم   1. دـنک یم  ظفح  ار  وا  تناما  تبیغ  ماگنه  دـنک و  یم  تعاطا  داد  نامرف  وا  هب  یتقو  دوش  نامداش  دـنیب  یم  ار  وا  یتقو 

طیارش هب  دننک و  یم  تیاعر  ار  یهلا  دودح  هک  دنراد  دیما  دنراد و  نامگرگا  هللا "  دودح  امیقی  نا  انظ  نا  : " تسا هدروآ  قوف  هیآ  لیذ 
کلت و"  دـنیآرد . رگیدـکی  دـقع  هب  دـننک ، یم  تاعارم  ار  نادرم  قوقح  نانز ، نانز ر ا و  قوقح  نادرم ، دـنیامن و  یم  لـمع  ییوشاـنز 

ار ادخ  ماکحا  نایاناد ، املع و  اهنت  نوچ  هدش و  نایب  اناد  مدرم  يارب  هک  تسا  یهلا  دو  دح  ماکحا ، نیا   " نوملعی ؛ موقل  اهنیبی  هللا  دودـح 
روبذم هیآ  لیذ  امنهار  ریسفت  رد  دنتـسین . هجوت  دروم  اذل  دنرب ، یمن  یهلا  ماکحا  زا  يا  هرهب  نانادان  دنرادروخرب و  شتارمث  زا  هدیمهف و 

دودح و زا  يرادرب  هرهب  ییوشانز - . طباور  رد  یهلا  دودح  ظفح  تیمها  موزل و  تسا - . یهلا  دودـح  زا  قالط ، ماکحا  تسا - : هدـمآ 
هحاصفلا ح 456 جهن  . 1 تس . ا  ناگتسیاش ) و   ) ناملاع صوصخم  یهلا ، ماکحا 

دندنزرف هب  ندادریش  لها 

، هتـسیاش ناردام  هرقب 233 ) . ) دـنهد یم  ریـش  لـماک  لاـس  ود  ار  دوخ  نادـنزرف  نارداـم ، نیلماـک  نیلوح  نهدـالوا  نعـضری  تادـلاولا  و 
یمک و تهج  زا  ینانز  نینچ  دـنهد . ماجنا  یبوخب  ار  ناشدازون  هب  لامک  مامت و  ندادریـش  اب  هطبار  رد  دوخ  ءهفیظو  هک  دنتـسه  یناردام 

تسا كدوک  يارب  اذغ  نیرتلماک  نیرتهب و  ردام  ریش  هکنیا  ًاصوصخ  دننکن . عیاض  ار  دوخ  عافد  یب  دازون  قح  هک  دنبقارم  الماک ، یفیک ،
دیکأت نآ  رب  یعاـمتجا  ناسانـشناور  نید و  ناـگرزب  هک  تسا  مهم  ردـقنآ  رما ، نیا  دراذـگ  یماـجرب  یگرزب  راـثآ  وا  حور  مسج و  رد  و 

یگراوخریـش لاـس  ود  رد  ندادریـش  قـح  تسا : هدـمآ  هیآ  نـیا  لـیذ  هنوـمن  ریـسفت  رد  دـنا . هدرک  هـیهت  شیارب  یـصاخ  نیناوـق  هدرک و 
لافطا رب  تیالو  هکنیا  اب  دنک ، يرادهگن  وا  زا  دـهد و  ریـش  ار  دوخ  دـنزرف  تدـم  نیا  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  وا  تسا و  ردام  صوصخم 

ینتـسسگان دنویپ  ردام  فطاوع  ریـش و  اب  تدـم ، نیا  رد  دازون  ناج  مسج و  هیذـغت  هک  اجنآ  زا  اما  هدـش  هدراذـگ  ردـپ  ءهدـهع  هب  ریغص 
دناوت یمن  ردام  اریز  دوش  تیاـعر  دـیاب  زین  يرداـم  فطاوع  یفرط  زا  دـنا . هدرا  ذـگ  وا  ءهدـهع  رب  ار  یتسرپرـس  يرادـهگن و  قح  دراد ،

ءهرابرد ص )  ) الـسا م ربمایپ  دـنامب . توافت  یب  وا  عضو  ربا  ربرد  دـنیبب و  یلاخ  شک  دوک  زا  یـساسح  تاظحل  نینچ  رد  ار  دوخ  شوغآ 
: تسا هدر  وآ  هیآ  نیا  لیذ  نیبم  ریـسفت  رـسفم  دـنهد . یم  رییغت  ر ا  اهقالخا )  ) عیابط یهدریـش  عاضر "  : " دـنا هدومرف  رداـم  ریـش  تیمها 
ار وا  دوخ  ناـج  ءهریـش  زا  دـهد و  ریـش  یتـسود  عون  هفطاـع و  مکح  هب  ار  دوخ  دـنزرف  هک  دـنک  یم  يربـهر  ار  وا  يا  هدـنیاز  ره  ءهزیرغ 

لفط يامن  وشن و  هک  هدش  هیهت  ینوخ  زا  لافطا  ییاذـغ  ءهدام  ریـش  نوچ  دـنارورپب و  شیوخ  تبحم  رهم و  رپ  شوغآ  رد  هداد و  شرورپ 
اب تاهج  ریاس  رادرک و  راتفگ و  فطاوع و  تبحم ، رهم و  زا  نارداـم  ینطاـب  يرهاـظ و  راـثآ  تایـصوصخ و  تسوا و  زا  رداـم  محر  رد 

مامت ياراد  دازون  ناج  مسج و  اـب  بساـنتم  تایـصوصخ  نیا  اـب  نوخ  نیمه  سپـس  ددرگ ، یم  لـقتنم  نینج  هب  هدـیدرگ و  هتخیمآ  نوخ 
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تساراوگ ذیذل و  اهنآ  ءهقئاذ  هحاصفلا ح 1694  جهن  رب 1 - لاح  نیع  رد  تسا و  رثوم  تیاهن  یب  لاـفطا  شرورپ  رد  هک  تسا  يدراوم 
نادازون شراوگ  هاگتـسد  نوچ  دـنادرگ ، یم  مهارف  ار  ناکدوک  ءهیذـغت  دوش و  یم  جراـخ  نارداـم  ناتـسپ  يارجم  زا  ریـش  تروص  هب  و 

همـضاه و ياوق  هکنآ  زا  سپ  نکل  دنیامن ، یم  ریـس  ار  دوخ  ناردام ، ناتـسپ  زا  ریـش  ندیکم  اب  درا . دن  یگدامآ  ریـش  زا  ریغ  ییاذغ  يارب 
كرد تسناوت  ار  اه  یندروخ  دب  بوخ و  و  دییور ، ندیوج  يارب  اه  نادـند  دـیدرگ و  هدامآ  اهاذـغ  عاونا  مضه  يارب  اهنآ  یندـب  يورین 

هام راهچ  تسیب و  نداد  ریـش  لماک  دح  هتبلا  دنهد ، ریـش  لماک  مامت و  لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  ناردام ، دش . دهاوخ  هتفرگریـش  زا  دنک ،
ترضح زا  هعامس "   " هک روط ي  نامه  دوش . مامت  هام  یس  يرادراب ، هام  هن  تدم  اب  هک  تسا  هام  کی  تیب و  نداد  ریـش  لقادح  تسا و 

هدـش متـس  وا  رب  دوش  هداد  ریـش  كدوک  هب  رتمک  رگا  تسا  هام  کی  تسیب و  نداد ، ریـش  : " دومرف هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما 
لماک ار  دوخ  نا  دنزرف  دـنهاوخب  رگا  تسا و  ناردام  قح  اهنآ  يراتـسرپ  اه و  هچب  نداد  ریـش   "" هعاضرلا  متی  نا  دارا  نمل   "1 " تسا .

اب ناردام  هکلب  دنیامن ، ناشروبجم  دنرادن  قحدنوشن  نداد  ریـش  هب  یـضار  رگا  دننک و  يریگولج  نانآ  زا  دنرادن  قح  نارهوش  دنهد  ریش 
هب ناردام  ندادریـش  بوجو  تسا - ؛ هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  زین  امنهار  ریـسفت  رد  دـننک . تقفاوم  نارهوش  اب  دـنناوت  یم  دوخ  تیاضر  لیم و 

ریسفت - 1 دنیامن . عانتما  ناشدازون  هب  ندادریش  زا  دیابن  هقلطم  نانز  یتح ) .... - ) دنزرف هیذغت  يارب  ردام  ریش  تیولوا  شیوخ - . نادنزرف 
ج8 ماکحألا ، بیذهت  ص 40 ح 3 - ج 6 ، یفاک ، یبصلا - یلع  روج  وهف  ارهـش  نیرـشع  يدحا و  صقن  ام  نا  - .. ص 256 ج 2 ، نایبتلا ،

ح 6. ص106 ،

دننادنزرف هب  اعد  لها 

آ ل . ) مهد یم  رارق  وت  هانپ  رد  هدش  هدنار  ناطیـش  ياه ) هسوسو   ) زا ار  شنادنزرف  وا و  میجرلا  ناطیـشلا  نم  اهتیرذ  کب و  اه  ذیعا  ینا  و 
يروط ناشنادنزرف  اب  ار  ناشمالک  هک  دنا  هداد  تداع  ار  ناشدوخ  اهنآ ، دنتسه . ناشنادنزرف  قح  رد  اعد  لها  بوخ ، ناردام  نارمع 36 )

! ناج ارهز  ای  نکب ! ار  راک  نالف  دـهدب ، تریخ  ادـخ  ناج ! ریما  ًالثم  دـشاب . زین  اعد  اب  هارمه  هفطاـع ، بدا و  زاربا  نمـض  هک  دـننک  میظنت 
ءهوالع تسا . هدش  هنیداهن  ناشنادنزرف  بوخ و  ناردام  نیب  یتایبدا  گنهرف و  نینچ  و ... هدـب ! نم  هب  ار  زیچ  نآ  یـشب ، تخبـشوخ  یهلا 

تمالس و تداعـس و  يارب  ناهاگرحـس و ... ناضمر ، كرابم  هام  هیموی ، ياهزامن  ریظن : فلتخم  ياه  هماگنه  رد  هتـسیاش  ناردام  نآ ، رب 
دازون نیا  هک  تساوخ  ادخ  زا  نارمع ) نز  : ) تسا هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  دننک . یم  اعد  تایلب  تافآ و  زا  ناشنادنزرف  يرود 

ص)  ) مرکا ربمایپ  دهد . رارق  دوخ  فطل  هانپ  رد  رانکرب و  یناطیش  ياه  هسوسو  رش  زا  دنیآ ، یم  دوجوب  وا  زا  هدنیآ  رد  هک  ار  ینادنزرف  و 
رخآ هیآ  لیذ  هنومن  ریسفت  رـسفم   1. تسا الب  عفاد  اعد  دراد ، تسود  ار  دنزرو  یم  رارـصا  اعد  راک  رد  هک  یناسک  دـنوادخ  دـنا : هدومرف 

هک هدـش  هداد  اعد  هلأسم  هب  يدایز  تیمها  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  میناد  یم  تسا . هتـشون  اعد  تیمها  ءهرابرد  ناـقرف  ءهروس 
زا تسا و  یناسآ  رایـسب  راک  ندرک  اعد  هک  دشاب  نیگنـس  ادـتبا  رد  یـضعب  يارب  رما  نیا  لوبق  تسا  نکمم  یلو  هدوب  قوف  هیآ  نآ  هنومن 

اجنیا زا  هابتـشا  یلو  درادن  یتیمها  هک  نیا  تسا ! هراچیب  دارفا  راک  اعد  دنیوگب  دـنهن و  رتا  رف  نیا  زا  ار  مدـق  ای  و  تسا ، هتخاس  سک  همه 
هب تقیقح  نیا  دوش  هتفرگ  رظن  رد  اعد  صاخ  طئارش  رگا  هک  یلاح  رد  دنرگن  یم  شطیارـش  زا  هنهرب  یلاخ و  ار  اعد  هک  دوش  یم  یـشان 
اعد طرـش  نیتـسخن  ادـخ . ناـسنا و  ناـیم  تسا  یکیدزن  دـنویپ  يزاـسدوخ و  يارب  تسا  يرثوم  هلیـسو  اـعد  هک  دوش  یم  تباـث  حوـضو 

يارب هحاصفلا ح 1590  جهن  حور 1 . نتخاس  هدامآ  و  لد ، بلق و  يوشتسش  رگید  طرش  دناوخ . یم  ار  وا  ناسنا  هک  تسا  یسک  تخانش 
بلج اعد  موس  طرـش  دـشاب . هتـشاد  ار  وا  ياقل  یگدامآ  دـیاب  دور  یم  یـسک  غارـس  هب  هک  یماگنه  ناسنا  هک  ارچ  تسا ، وا  زا  ياـضاقت 

نیمراهچ هرخالاب  و  تسا . زیچان  رایـسب  ریثأت  لامتحا  نآ  نودـب  هک  ارچ  دراد  یئاضاقت  وا  زا  ناسنا  هک  تسا  یـسک  يدونـشخ  تیاضر و 
و دهد ، ماجنا  ار  ششوک  شالت و  رثکادح  دریگ و  راک  هب  ار  شیوخ  ناوت  ورین و  تردق و  مامت  ناسنا  هک  تسا  نآ  اعد  تباجتـسا  طرش 

ناسنا هک  ار  يراک  تسا  هدمآ  ًاحیرـص  یمالـسا  تایاور  رد  اریز  دنک . قلاخ  هجوتم  ار  بلق  درادرب و  اعد  هب  تسد  نآ  ياروام  هب  تبـسن 
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يارب تسا  يا  هلیـسو  اعد  بیترت  نیا  هب  تسین !  باجتـسم  شیاعد  دوش  لسوتم  اعد  هب  دـنک و  یهاتوک  رگا  دـهد  ماجنا  دـناوت  یم  دوخ 
يارب تسا  یلماع  مه  و  حور ، يزاس  كاپ  هانگزا و  هبوت  يارب  تسا  يا  هلیـسو  مه  و  وا ، الج ل  لامج و  تافـص  راـگدرورپ و  تخاـنش 

اعد ءهرابرد  یمهم  تاریبعت  لیلد  نیمه  هب  ناوت . دح  نیرخآ  ات  رتشیب  ششوک  الت ش و  داهج و  يارب  تسا  یببـس  مه  و  اه ، یکین  ماجنا 
دومع و  نموملا ، حالـس  ءاـع  دـلا  میناوخ "  یم  ص )  ) ربماـیپ زا  یتـیاور  رد  ًـالثم : تسین ، موهفم  میتـفگ  هچنآ  اـب  زج  هک  دوش  یم  هدـید 

نانمؤمریما زا  يرگید  ثیدح  رد   1 تسا . نیمز  اهنامسآ و  رون  نید و  نوتس  و  نموم ، هحلسا  اعد   " : " ضرالا تاوامسلا و  رون  و  نیدلا ،
- ءاعدلا باوبا  دلج 2  یفاک  لوصا  ردص 1 - نع  ردص  ام  ءاعدلا  ریخ  و  حالفلا ، دیلاقم  و  حاجنلا ، حـیتافم  ءاعدـلا  میناوخ : یم  ع )  ) یلع

هنیـس زا  هک  تسا  یئاعد  اعد  نیرتهب  تسا و  يراگتـسر  حاتفم  يزوریپ و  دـیلک  اعد  : " یقت بلق  یقن و  نموملا  حالـس  ءاـع  دـلا  نا  باـب 
هزین كون  زا  رتذـفان  اعد   " " نانـسلا نم  ذـفنا  ءاعدـلا  میناوخ "  یم  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  دزیخرب "ا و  راـگزیهرپ  بلق  كاـپ و 

تباجا دـنزرف -  تداعـس  رد  وا ، يونعم  تالامک  ردام و  ياعد  شقن  تسا - : هدروآ  هیآ  نیا  لـیذ  زین  اـمنهار  ِریـسفت  رـسفم   2  " تسا !
حالس ءاعدلا  نا  باب  ءاعدلا - باوبا  دلج 2  یفاک  لوصا  - 1،2 ناطیش . رش  زا  شدنزرف  و  س )  ) میرم ظفح  دروم  رد  نارمع  رسمه  ياعد 

نمؤملا

دنا هزیکاپ  كاپ و 

ییاهنز بولطم ، نانز  رون 26 ) . ) دـنک اپ  نانز  نآ  زا  كاپ  نادرم  كاپ و  نادرم  نآ  زا  كاپ  نانز  تابیطلل  نوبیطلا  نیبیطلل و  تاـبیطلا  و 
زین ناشدوخ  نیاربانب ، دنکاپ  نارسمه  بلاط  ینانز ، نینچ  دنشاب . اربم  هزیکاپ و  كاپ و  یحور ، یمسج و  یگدولآ  هنوگره  زا  هک  دنتسه 

ار نایرونرم  نایرون   " نوناق کش  نودـب  دـنا : هتـشون  هیآ  لیذ  هنومن  ریـسفت  رـسفم  دنتـسه . ثیبخ  كاـپان و  دارفا  ياـه  یگدولآ  زا  رود 
ینیوکت تنس  کی  هب  هراشا  همه  زاورپ ... سنجمه  اب  سنجمه  دنک  هک : فورعم  لثملا  برـض  دنبذاج "و  ار  نایرانرم  نایران  دبلاط "و" 

. دـننک یم  بذـج  اـبرهک  هاـک و  وچمه  ار  دوخ  سنج  هک  دریگ  یم  رب  رد  تسا  امـس  ضرا و  رد  هک  ار  یتادوجوم  ءهرذ  هرذ   " هک تسا 
یم دنزرف  ناشنارهاوخ  ناردارب و  ریظن  نانز  اریز  دینک  باختنا  بسانم  ياج  ناتیاه  هفطن  يارب  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 
اهنآ زا  تسا و  کین  نانز  نادرم و  ءهتسیاش  اهنت  کین ، هدیدنسپ و  نخس  راتفگ و  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریسفت  رد  دنروآ ! .
نانز ءهتـسیاش  اهنت  کین ، نادرم  کین و  نادرم  ءهتـسیاش  طقف  رادرک ) کین  تشرـس و  كاپ  هزیکاپ ، كاپ و   ) کین نانز  دنز - . یم  رس 
جهن - 1 دیزیهرپب . دب ، نانز  زا  دنا : هدومرف  اپان ك  دب و  نانز  زا  يرود  موزل  صوصخ  رد  هغالبلا  جهن  هبطخ 80  رد  ع )  ) یلع ماما  دنکین .

هحاصفلا ح 1132

دنتدابع لها 

آ ل  ) نک عوکر  ناگدـننک  عوکر  اب  روآ و  اجب  هدجـس  نک و  عوضخ  تراگدرورپ  يارب  نیعکارلا  عم  یعکرا  يدجـسا و  کبرل و  یتنقا 
دوخ يزاسدوخ ، تادابع و  اب  دنشاب ، هدرک  دنزرف  نتشاد  جاودزا و  هب  مادقا  هکنیا  زا  لبق  هک  دنتسه  یناردام  هتسیاش ، ناردام  نارمع 43 )

هدیـسر لامک  يزاسدوخ و  هب  رذگهر  نیا  زا  اهنآ  هتـشاد و  مهم  یـساسا و  شقن  ییاهنز  نینچ  یگدـنز  رد  تادابع  دـنا . هدرک  هدامآ  ار 
هک راگدرورپ  ربارب  رد  تونق "   " تسخن دش : هداد  میرم  هب  روتسد  هس  ناگتشرف  فرط  زا  تسا : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رد  دنا .

مهنآ هک  عوکر "   " رگید تسادـخ و  ربارب  رد  لماک "  عوضخ   " یعون زین  نآ  هک  دوجـس  رگید  تسا و  تعاـطا  ماود  عوضخ و  ینعم  هب 
زامن هب  هراشا  تسا  نکمم  نک ) عوکر  ناگدـننک  عوکر  اب   "  ) نیعکارلا عم  یعکراو   " ءهلمج دـشاب . یم  عضاوت  عوضخ و  زا  رگید  یعون 
هراب نیا  رد  ص )  ) مالسا ربمایپ  دشاب . ادخ  ربارب  رد  ناعضاخ  نارازگزامن و  تیعمج  هب  نتسویپ  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  دشاب و  تعامج 

تداـبع رد  ناـنز  تکرـش  تیبوـلطم  تسا - : هدـمآ  هیآ  نیا  لـیذ  اـمنهار  ریـسفت  رد   1. تسا اـسراپ  نز  اـیند ، عاـتم  نیرتهب  دـنا : هدومرف 
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، میرم يا  تسا : هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  زین  نیبم  ریسفت  رسفم  نادرم  هارمه  تعامج ، زامن  رد  نز  روضحزاوج  تعامج - ) زامن   ) یعمجتسد
عوکر ناگ ، دـننک  عوکر  اب  نک و  هدجـس  امن و  تموادـم  وا  تعاطا  يارب  صلاخ  تدابع  عوضخ و  اب  ینعی  نک ، تونق  ار  تراـگدرورپ 
عوکر رب  هدجـس  تشاد  مدقم  رد  دروآ . اج  هب  تعاط  لها  دننام  ار  زامن  هد و  ماجنا  عوکر  دوجـس و  ناگدـننک ، تدابع  دـننام  ینعی  امن .

اضعا و فرـشا  هکنآ  تهج  هب  دوب  دـهاوخ  ّللذـت  عوضخ و  تیاهن  هدجـس ، اری  ز  تسا ، تدابع  ماقم  رد  دوجـس  تیمها  هب  هراـشا  دـیاش 
زامن تعامج  هب  نارازگزامن و  هارمه  ینعی  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـهن . یم  كاخ  هب  وا  تلالج  تمظع و  قح و  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  حراوج 

. دینک هعجارم  نانجلا  ضور  نایبتلا و  نایبلا ، عمجم  همجرت  ریسافت : هب  هحاصفلا ح 1601 2- جهن  - 1 2. رازگب

دنزیهرپ یم  نامرحمان  اب  طابترا  زا 

اهناپوچ ات  میوش ) یمن  کیدزن  ناـمرحمان  هب  و   ) میهد یمن  بآ  ار  اـهنآ  اـم  دـنتفگ : بیعـش ) نارتخد   ) اـعرلا ردـصی  یتح  یقـسنال  اـتلاق 
. ما هدوبن  يا  هدولآ  نز  هتشادن و  سامت  نم  اب  ي  مرحمان )  ) رشب چیه  نونکات  ایغب  كا  ملو  رشب  ینـسسمی  ملو  صصق 23 ) . ) دنورب یگمه 
اب طالتخا  زا  تدـشب  ینانز ، نینچ  ًالوصا  دـنوش . اهنت  یمرحمان  درم  اب  هک  تسین  نآ  زا  رتراوگان  هنموم ، نانز  يارب  زیچ  چـیه  میرم 20 ) )

افتکا تسا  يرورـض  هک  يرادقم  نیرت  مک  لقادح و  هب  هک  دنبقارم  تدشب  نامرحمان ، اب  رادید  راتفگ و  رد  یتح  دنزیهرپ . یم  نامرحمان 
ارف ار  میرم  دوجو  دیدش ي  شزرل  هتشرف ،)  ) سانـشان درم  نخـس  ندینـش  زا  تسا : هتـشون  میرم  هیآ 20  لیذ  هنومن  ریـسفت  رـسفم  دنیامن .

ربمایپ ما  هدوبن  يا  هدولآ  نز  زگره  هتـشادن و  سامت  نم  اب  یناسنا  نونکات  تفگ : و  تفر ... ورف  یقیمع  ینارگن  رد  وا  رگید  راـب  تفرگ و 
باوث دنوادخ  زا  دزیهرپب ) نامرحمان  اب  طابترا  زا   ) دوخ ءهناخ  ياهراک  اب  امش  زا  کیره  نانز )  يا  : ) دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مرکا

رد بیعش  نارتخد  ءهزیگنا  مرحمان ، نادرم  اب  طالتخا  زا  زیهرپ  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد   1. تفای دهاوخ  ار  نادهاجم 
هزور راک هـر  بیعش و  نارتخد  تداع  مرحمان ، نادرم  زا  هاچ  رس  ندش  تولخ  يارب  ندیشک  راظتنا  دوب - . ناشنا  دنفسوگ  هب  بآ  ندادن 

. دوب يرادماد  راک  هب  وا  نارتخد  نتخادرپ  تلع  بیعش ، ءهداوناخ  رد  اناوت  يدرم  ندوبن  دوب - . شیوخ  نا  دنفـسوگ  هب  نداد  بآ  رداهنآ 
ات را  دهگن  باجح  ءهدرپ  رد  ار  نانز ) : ) دنا هدوم  رف  تسا  هتـشون  ع )  ) نسح ماما  شدنزرف  هب  هک  هغالبلا  جـهن   31 ءهمان رد  ع )  ) یلع ماما 

دارفا هک  تسین  نآ  زا  رتدب  نانز  نتفر  نوریب  تسا . اهنآ  يراوتـسا  تمالـس و  لماع  شـشوپ  رد  يریگ  تخـس  اریز  دنرگنن ، ار  نامرحمان 
هحاصفلا ح جهن  . 1 نک . نینچ  دنـسانشن  ار  وت  ریغ  هک  ینک  یگدنز  يا  هنوگ  هب  یناوتب  رگا  يروآ و  هناخ ) هب   ) ناشنایم رد  ار  حلاص  ریغ 

2892

دننک یم  ربص  ووه ، رب 

(3 ءاسن ( ) یمئاد  ) رـسمه راهچ  ای  هس و  ای  ود  دحات )  ) دینک جاودزا  كاپ  نانز  اب  عابر و  ثالث و  ینثم و  ءاسنلا  نم  مکل  باط  ام  اوحکناف 
اکنیا هک  مراد  لوبق  دننک ! ربص  ووه ، رب  دنناوتب  هک  دنتـسه  ینانز  ینآ  رق  بولطم  نانز  یگژیو  نیرتمهم  دـیاش  و  طیارـش ، زا  رگید  یکی 

جنر دـنوادخ  دـنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا ! راک  نیمه  زین  نز  داهج  هک  مینادـب  دـیاب  اما  تسا  تخـس  هداعلا  قوف  ر ،
يراد ووه  جنر  رب  ادـخ  شاداپ  راظتنا  رد  نامیا و  يور  زا  ینز  ره  تسا . هداد  رارق  نادرم  تمـسق  ار  گنج  نانز و  بیـصن  ار  يراد  ووه 

ینارسمه باختنا  موزل  تسا - : هتشون  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریسفت  رسفم  ثیدح 710  هحاصفلا  جهن  . 1 1 دراد . ار  دیهش  باوث  دنک ، ربص 
رد تلادع  هب  طورـشم  نارـسمه ، ددعت  زاوج  رـسمه -  راهچ  هب  تاجوز  ددعت  تیدودحم  دنتـسه - . درم )  ) دنـسپ دروم  دـنیاشوخ و  هک 

، نز تریغ  دنا : هدومرف  نتـشاد  ووه  رب  ربص  مدع  ءهرابرد  نانز  تریغ  ءه  يابرد  هغالبلا  جـهن  تمکح 124  رد  ع )  ) یلع ماما  اـهنآ  ءهقفن 
لیذ هنومن  ریسفت  رسفم  دنشاب . هتشادن  ناشرـسمه  صوصخ  رد  اج  یب  تریغ  هک  دنتـسه  ینانز  هتـسیاش  نانز  نیاربانب ، تسا . روآ ... رفک 
ياه هبنج  رد  تلادع  تسا  طیارـش  زا  هچنآ  تسین و  تاجوز  ددعت  طیارـش  نیا  و  تسا ، یبلق  تالیامت  رد  تلادع  تسا : هدروآ  هیآ  نیا 
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 " هقلعملاک اهورذتف  لیملا  لک  اولیمت  الف  : " دـیوگ یم  هک  اجنآ  دـشاب  یم  هروس  نیمه  هیآ 129  لـیذ  عوضوم  نیا  رب  هاوگ  تسا . یلمع 
کی هجوتم  ار  دوخ  یبلق  لیامت  مامت  لقا  دـینک ال  تیاعر  دوخ  نارـسمه  نایم  تبحم  رد  لماک  تاواـسم  دـیناوت  یمن  هک  نونکا  : " ینعی

تمـسق هتفرگ و  ار  هیآ  نیا  زا  یتمـسق  هک  یناـسک  هکنیا  هجیتن  " دـیروآ . رد  فیلکت  ـالب  تروص  هب  ار  يرگید  هک  دـیزاسن  ناـنآ  زا  رفن 
نیا زا  تسا . بجعت  ياج  یقّقحم  ره  يارب  هک  دـنا  هدـش  تاـجوز  ددـعت  ءهلئـسم  رد  یهابتـشا  ناـنچ  راتفرگدـنا  هدرک  شومارف  ار  رگید 
ندز هناچ  وگتفگ و  ياج  نآ  طیارش  اب  تاجوز  ددعت  ءهلئسم  ننست  لها  هعیش و  نایم  رد  نآ  فلتخم  عبانم  یمالسا و  هقف  رظن  زا  هتشذگ 
کی تاجوز  ددعت  تاجوز .) ددعت   ) یمالسا مکح  نیا  هفـسلف  هب  میدرگرب  نونکا  دوش . یم  بوسحم  مالـسا  هقف  تایرورـض  زا  تسین و 

اب اجنیا  رد  تسا و  هدرمـش  زاجم  ینیعم ) دودـح  رد  ینیگنـس و  طیارـش  اب   ) ار تاـجوز  ددـعت  هلئـسم  قوف  هیآ  تسا . یعاـمتجا  ترورض 
نوناق نیا  اب  تفلاخم  هب  هدـشن  باسح  تاساسحا  تحت  و  رذـگدوز ، تاـعلاطم  اـب  هک  میوش  یم  وربور  نآ  ناـفلاخم  تیاـمح  اـهداریا و 

" ارـسمرح  " دوخ يارب  هداد  هزاجا  نادرم  هب  مالـسا  هک  دـننک  یم  داریا  رتشیب  ام  هب  هنیمز  نیا  رد  اهبیرغ  ًاصوصخم  دـنا  هتـساخرب  یمالـسا 
ددعت هن  و  هداد ، دنرادنپ  یم  اهنآ  هک  ینعم  نآ  هب  ارسمرح  لیکشت  هزاجا  مالسا  هن  هک  یلاح  رد  دنریگب . رـسمه  دودحمان  روطب  دنزاسب و 
هجیتن نیا  هب  مالسا ، زا  لبق  فلتخم  ياه  طیحم  عضو  هعلاطم  اب  هکنیا : حیضوت  تسا . هداد  رارق  دودحمان  طرـش و  دیق و  نودب  ار  تاجوز 

نز هد  زا  شیب  ندش ، ناملسم  ماگنه  هب  ناتسرپ  تب  عقاوم  زا  یضعب  یتح  هدوب و  يداع  يرما  دودحمان  روطب  تاجوز  دعت د  هک  میـسریم 
ياه ترورـض  هبوچراهچ  رد  ارنآ  مالـسا  هکلب  تسین  مالـسا  تاراـکتبا  اهداهنـشیپ و  زا  تاـجوز  ددـعت  نیارباـنب  دـنا ، هتـشاد  رتمک  اـی  و 

یم ز رود  رشب  یعقاو  ياهزاین  ساسا  رب  مالسا  نیناوق  تسا . هدش  لئاق  ینیگنس  طیارش  دویق و  نآ  يارب  هتخاس و  دودحم  یناسنا  یگدنز 
چیه اریز  هتفرگرارق ، یسررب  دروم  مالسا  رد  هیواز  نیمه  زازین  تاجوز  دعت د  ءهلئسم  دشن ه ، يربهر  تاساسحا  يرهاظ و  تاغیلبت  هن  دن 

ثداوح اه و  گنج  رد  دنراد و  رارق  يدوبان  رطخ  رد  نانز  زا  شیب  یگدنز  نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دنک  راکنا  دناوت  یمن  سک 
اریز تسا  رت  ینالوط  نانز  زا  نادرم ، یسنج  یگدنز  رمع  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  زین  و  دنهد . یم  لیکـشت  اهنآ  ار  یلـصا  ناینابرقرگید 

هناهام تداع  ماگنه  هب  نانز  زین  و  تسین . نینچ  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یسنج  یگدامآ  ینیعم  نینس  رد  نانز 
ینانز هتـشذگ  همه  زا  درادـن . دوجو  اه  تیعونمم  نیا  نادرم  رد  هک  یلاح  رد  دـنراد  یـسنج  تیعونمم  ًالمع  لمح ، نارود  زا  یتمـسق  و 

رارق نادرم  هجوت  دروم  لوا ، رـسمه  ناونع  هب  دـنناوت  یمن  الومعم  دـنهد و  یم  تسد  زا  ینوگانوگ  للع  هب  ار  دوخ  نارـسمه  هک  دنتـسه 
فلتخم تاعوبطم  رد  هک  روطنامه  دننامب  یقاب  رـسمه  نودب  هشیمه  يارب  دیاب  اهنآ  دـشابن  راک  رد  تاجوز  ددـعت  ءهلئـسم  رگا  دـنریگ و 

زا يریگولج  دنراد و  تیاکـش  دوخ  یگدنز  یناماسبان  زا  تاجوز  ددعت  ءهلئـسم  دش ن  دودحم  اب  هویب  نانز  زا  هتـسد  نیا  هک  میناوخ  یم 
نایم لداعت  هک  دراوم  هنوگ  نیا  رداه  تیعقاو  نیا  نتفرگرظن  رد  اب  دـننک . یم  یقلت  دوخ  ءهرابرد  هناملاظ  تاـساسحا  عون  کـی  ار  ددـعت 

دننک و تعانق  دراوم  همه  رد  رسمه  کی  هب  اهنت  نا  درم  - 1 مینک : باختنا  ار  هار  هس  زا  یکی  میراچان  دروخ  یم  مهب  یللع  هب  نزو  مدرم 
طقف نادرم  - 2 دننک . بوکرس  ار  دوخ  ینورد  ياه  هتساوخ  يرطف و  ياهزاین  مامت  دننامب و  یقاب  رسمه  نو  دب  رمع  نایاپ  ات  یفاضا  نانز 

. دنزاس رارقرب  هقوشعم  لکش  هب  دنا  هدنام  رهوش  یب  هک  ینانز  اب  ار  یسنج  عورشمان  دازآ و  طباور  یلو  دنـشاب  ینوناق  رـسمه  کی  ياراد 
داجیا اهنآ  يارب  یلکـشم  یقالخا "  یلام " و"  یمـسج "و"   " رظن زا  دننک و  هدارا  ار  رـسمه  کی  زا  شیب  دنراد  تردـق  هک  یناسک  - 3

يارب رسمه  کی  زا  شیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دنراد  دوخ  نادنزرف  نارسمه و  نایم  رد  لماک  تلادع  ءارجا  رب  تردق  دوش و  یمن 
زئارغ و ترطف و  اب  دیاب  مینک  باختنا  ار  لوا  هار  میهاوخب  رگا  درادـن . دوجو  يرگید  هار  هار ، هس  نیا  زا  ریغ  ًاملـسم  دـننک . باختنا  دوخ 
هک تسا  يا  هزرابم  نیا  میریگب ، هدـیدان  ار  ناـنز  هنوگنیا  تاـساسحا  فطاوع و  میزیخرب و  هزراـبم  هب  رـشب  یمـسج  یحور و  ياـه  زاـین 

ددـعت ءهلئـسم  رگید  ریبعت  هب  تسین . یفخم  سک  چـیه  رب  نآ  یناسنا  ریغ  ياه  هبنج  دوش  یلمع  نیا  هک  ضرف  هب  تسین و  نآ  رد  يزوریپ 
دیاب زین  مود  رـسمه  مشچ  ءهچرد  زا  هکلب  داد ، رارق  یـسررب  دروم  لوا ، رـسمه  مشچ  ءهچیرد  زا  اهنت  دیابن  ترورـض  دراوم  رد  ار  رـسمه 

ءهلئسم کی  هک  دنتـسه  یناسک  دننک  یم  ناونع  تاجوز  ددعت  تروص  رد  ار  لوا  رـسمه  تالکـشم  هک  اهنآ  و  دریگ ، را  رق  هعلاطم  دروم 
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مه لوا و  رـسمه  دید  ءهیواز  زا  مه  درم و  دید  ءهیواز  زا  مه  رـسمه ، ددعت  ءهلئـسم  اریزدننک  یم  هاگن  هیواز  کی  زا  اهنت  ار  يا  هیواز  هس 
مینک باختنا  ار  مود  هار  رگا  و  مینک . تواضق  هراب  نیا  رد  عومجم ، تحلـصم  هب  هجوت  اب  دوش و  هعلاطم  دیاب  مود  رـسمه  دـید  ءهیوا  زا ز 

هن دنراد و  ینیمأت  هن  دن  ریگ  یم  رارق  یـسنج  يراد  رب  هرهب  دروم  هقوشعم  ناونع  هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب و  تیمـسر  هب  ار  ءاشحف  دیاب 
اهنت نیاربانب  دنک . زیوجت  ارنآ  یلقاع  ناسنا  چیه  هک  تسین  يروما  اهنیا  تسا و  هدـش  لام  دـگل  تقیقح  رد  اهنآ  تیـصخش  و  يا ، هدـنیآ 

ءاـشحف و موـش  بقاوـع  زا  مه  دـهد و  یم  تبثم  خـساپ  ناـنز  يزیرغ  ياـهزاین  يرطف و  ياـه  هتـساوخ  مه  هـک  دـنام  یم  یقاـب  موـس  هار 
ددـعت زاوج  هک  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  درب . یم  نوریب  هانگ  باد  رگزا  ار  هعماج  تسا و  راـنکرب  ناـنز  زا  هتـسد  نیا  یگدـنز  یناـماسبان 

نآ طئارش  لیصحت  اما  دوش  یم  بوسحم  مالـسا  ملـسم  ماکحا  زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کی  دراوم  زا  یـضعب  رد  هکنیا  اب  تاجوز 
تاواسم لماک  تیاعر  اذل  تشاد و  طیسب  هداس و  لکش  کی  قباس  رد  یگدنز  اریز  تسا ، هدرک  ادیپ  رایـسب  توافت  هتـشذگ  اب  زورما  رد 

دننک هدافتـسا  نوناق  نیا  زا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دیاب  ام  نامز  رـصع و  رد  یلو  دمآ  یمرب  دارفا  بلاغ  ءهدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب 
يوه و يور  زا  دیابن  راک  نیا  هب  مادـقا  ًاساسا  دـنیامنب . یمادـقا  نینچ  دـنراد  راک  نیا  رب  تردـق  رگا  دنـشاب و  هبناج  همه  تلادـع  بقارم 
هک دنا  هدروخرب  یثداوح  هب  دوخ ، خیرات  لوط  رد  اه ) یبرغ  دننام   ) دـنفلاخم ددـعت  اب  هک  یناسک  نامه  هکنیا  هجوت  بلاج  دـشاب . سوه 

و هدز ، گنج  کلامم  رد  يدـیدش  زاین  جایتحا و  مود  یناهج  گنج  زا  دـعب  ًالثم  تسا ، هتخاس  راکـشآ  ًالماک  هلئـسم  نیا  هب  ار  ناـشزاین 
رد لکـشم  لح  یئوج و  هراچ  يارب  هک  تخاسرا  داو  ار  اهنآ  نارکفتم  زا  یعمج  دش و  ساسحا  عوضوم  نیا  هب  ناملآ ، روشک  ًاصوصخم 

هعلاطم تحت  دنتساوخ  رهزالا " دکشناد ه"  زا  ار  مالسا  تاجوز  دعت د  ءهمانرب  یتح  و  دننک ؛ رظن  دیدجت  رسمه ، دعت د  تیعونمم  ءهلئسم 
یب كانتشحو و  ءاشحف  نامه  نآ  ءهجیتن  و  دن ، دش  همانرب  نیا  نتخاس  فقوتم  هب  روبجم  اسیلک  تخس  تالمح ، ربارب  رد  یلو  دنداد  رارق 

هب ار  نادرم  زا  يا  هراپ  لیامت  هتـش  ذگ  اه  نیا  همه  زا  تفرگ . رف ا  ار  هدز  گنج  ياهروشک  رـسارس  هک  دوب  یعیـسو  یـسنج  يراب  دـنب و 
ندوب میقع  رثا  رب  هک  دوش  یم  هاگ  اما  تسین  هظحالم  لباق  دـشاب  هتـشاد  سوه  ءهبنج  رگا  لیامت  نیا  درکراکنا ، ناوت  یمن  رـسمه  ددـعت 
رـسمه ییاناوت  مدع  یـسنج و  دیدش  تالیامت  رثا  رب  یهاگ  و  دنک ، یم  یقطنم  ار  لیامت  نیا  دنزرف ، نتـشاد  هب  درم  دیدش  ءهقالع  و  نز ،

قرط زا  دوشن  ماـجنا  عورـشم  قـیرط  زا  رگا  یتـح  دـنیب ، یم  مود  جاودزا  هب  راـچان  ار  دوـخ  درم ، يزیرغ ، ءهتـساوخ  نیا  ماـجنا  يارب  لوا 
ددعت هک  ییاهروشک  رد  یتح  اذل  و  درک ، راکنا  ار  درم  ءهتساوخ  ندوب  یقطنم  ناوت  یمن  زین  دراوم  هنوگنیا  رد  دنک  یم  ما  دقا  عورـشمان ،

يددعتم نانز  اب  دحاو  نآ  رد  درم  کی  و  دراد ، لماک  جاور  ددعتم  نانز  اب  طابترا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ًالمع  تسا ، عونمم  ًانوناق  رـسمه 
یکی تسا  طورشم  دودحم و  تروص  هب  هک  ار  مالسا  تاجوز  ددعت  نوناق  نوبولواتسوگ  يوسنارف  روهشم  خروم  دراد . عورشمان  طابترا 
برغ رد  : " دسیون یم  نینچ  اپورا  رد  نز ، دنچ  اب  نادرم ، عورشمان  دازآ و  طباور  اب  نآ  هسیاقم  ماگنهب  درامـش و  یم  نیئآ  نیا  يایازم  زا 
رـسمه تدـحو  لاح  نیا  اب  دـنک  یمن  تاجوز ) ددـعت   ) یمـسر نینچ  باجیا  مادـک  چـیه  تعیبط  عضو  اوه و  بآ و  هکنیا  دوجو  اـب  مه 

ام یعقاو  ترـشاعم  رد  هک  درک  راکنا  دوشب  هک  مینک  یمن  نامگ  ّـالاو  مینیب .  یم  نوناـق  ياـه  باـتک  رد  طـقف  ار  نآ  اـم  هک  تسا  يزیچ 
برغ ءهناسولاس  تاجوز  ددعت  زا  قرـش ، دودحم  عورـشم و  تاجوز  ددـعت  هک  مناد  یمن  مریحتم و  نم  یتسار  تسین !  مسر  نیا  زا  يرثا 

زا یضعب  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا   " تسا . رت  هتـسیاش  رتهب و  یمود  زا  ثیح  ره  زا  یلوا  هک  میوگ  یم  نم  هکلب  دراد ؟ مک  زیچ  هچ 
هب هدومن و  اـپرب  ینیگنن  ياهارـس  مرح  دوخ  يارب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  نوناـق ، نیا  یمالـسا  حور  تیاـعر  نودـب  اـهامن  ناملـسم 

مالـسا ياهروتـسد  باـسح  هب  دـیابن  ار  اـهنآ  لاـمعا  تسین و  نوناـق  زا  بیع  نیا  یلو  دـنا ، هدرک  زو  اـجت  دوخ  نارـسمه  ناـنز و  قوقح 
؟ دنا هدرکن  عورشمان  يرادرب  هرهب  نآ ، زا  وجدوس  دارفا  هک  تسا  یبوخ  نوناق  مادک  تشاذگ ،

دنرودب نآ  ياه  يزاس  هنیمز  اشحف و  زا 

رباربود دوش ، بکترم  یـشحاف  راکـشآ و  هانگ  امـش  زا  کیره  لوقلاب ... نعـضخت  الف  باذـعلا ... اـهل  فعاـضی  هنیبم  هتـشحافب  نکنم  ... 
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. دنـشاب رود  اشحف  زا  هک  دنتـسه  یناـنز  بوخ ، ناـنز  و 30 )  32 بازحا . ) دـیهدن ناشن  یمرن  ناـمرحمان  اـب  راـتفگ  رد  دوش و  یم  باذـع 
رد هنومن  ریـسفت  رـسفم  دننک . یم  زیهرپ  تدش  هب  تسا ، هدهاشم  لباق  نارگید  يارب  هک  دـسافم ي  راکـشآ و  ناهانگ  ماجنا  ًاصوصخ ا ز 
ره دـنا : هدومرف  اشحف  بقاوع  صوصخ  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تسا . راکـشآ  ناهانگ  هنیبم "  هشحاـف   " زا روظنم  تسا : هتـشون  هراـب  نیا 

ءهمهو  ) ربمایپ نارـسمه  تسا - : هدمآ  بازحا  هیآ 32  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد   1. دوش یم  عیاش  یناهگان  گرم  دـبای ، جاور  ءاشحف  اـجک 
( هنموم نانز  ءهمه  و   ) ربمایپ نارـسمه  دنا - . هدـش  عنم  نام ) رحمان  اب   ) با ذـج  يا  دـص  اب  هنازانط و  راتفگ  زا  هنموم ) نانموم و  نارـسمه 

هتـشاد تفع  ادص ، زین  نخـس و  رد  نانز ، دیاب  دننک - . يراددوخ  یـسنج  زیمآ  کیرحت  راتفر  هنوگره  زا  هک ) دنتـسه  و   ) دـندوب فظوم 
هحاصفلا ح 1497 جهن  د  دنشاب .

دنرهوش عیطم 

دیامرف اطع  وا  هب  عضاوتم  رـسمه  تاتناق ... ( ... 34 ءاسن . ) دنعـضاوتم رهوش ) ربارب  رد   ) هک دنتـسه  ینانز  حلاص ، نانز  تاتناق  تاحلاصل  اف 
فطل هجوت و  دروم  دـننک  یم  لمع  هتـسناد و  یبوخ  هب  ار  شیوخ  يرـسمه  فیاـظو  دـنرهوش و  عیطم  هک  يا  هحلاـص  ناـنز  میرحت 5 ) )
ینانز ینانز ، نینچ  هک  تسا  تیمها  يراد  هداوناخ  ءهصرع  رد  شزرا و  اب  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  ردـقنآ  رما  نیا  دنتـسه . لاعتم  دـنوادخ 
رهوش زا  نامرفان  نادان  ياه  نز  هورگ  زا  دنوش و  عقاو  ناشنارهوش  مارتحا  ریدقت و  دروم  دیاب  دنا و  هحلاص  تسرد و  هک  دنا  هدش  هدـیمان 

تاحلاصلاف تسا : هدروآ  هراب  نیا  رد  ءاسن  هیآ 34  لیذ  هنومن  ریسفت  رسفم  دنتسه . اربم  ادج و  ندز  یتح  ییانتعا و  یب  بیدأت ، قحتسم  و 
: لوا ءهتـسد  دنا : هتـسد  ود  دـنراد  هدـهع  هب  هداوناخ  رد  هک  یفئاظو  ربارب  رد  نانز  هک  دـیامرف  یم  هفاضا  اجنیا  رد  بیغلل  تاظفاح  تاتناق 

هکلب رهوش  روضح  رد  اهنت  هن  دنـشاب و  یم  هداوناخ  ماظن  ربارب  رد  دـهعتم  عضاخ و  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ناراکتـسرد " و  ناحلاص و  "

رد هداوناخ  رارسا  رهوش و  تیصخش  ظفح  رظن  زا  هچ  سومان و  رظن  زا  هچ  تنایخ  بکترم  ینعی  دننک ، یم  بیغلا "  ظفح  ، " وا بایغ  رد 
فئاظو و هدـیدرگ  هراشا  نآ  هب  هللا "  ظفح  امب   " ءهلمج اب  هدـش و  لئاق  اهنآ  يارب  دـنوادخ  هک  یقوقح  ربارب  رد  و  دـنوش ، یمن  وا  بایغ 
ار یـسانش  قح  مارتحا و  تیاهن  نانز  هنوگ  نیا  ربارب  رد  دـنفظوم  نادرم  تسا  یهیدـب  دـنهد . یم  ماـجنا  یبوخب  ار  دوخ  ياـه  تیلوئـسم 

رادربنامرف حـلاص ، نانز  سپ   "" بیغلل  تاظفاح  تاتناق  تاحلاصلاف  : " تسا هدروآ  هیآ  نیمه  لیذ  زین  نیبم  ریـسفت  رـسفم  دـنهد . ماـجنا 
عیطم دنتـسه و  اهنآ  ربنامرف  هارمه و  دوخ  نارـسمه  اب  هک  دنتـسه  ینانز  هتـسیاش ، نانز  دـننارهوش . سوماـن  لاـم و  ءه  دـنراد  هگن  ادـخ و 
يدام ياه  ییاراد  زا  دنوش و  اوران  ياهراک  بکترم  دننک و  یچیپرس  یهلا  تاروتـسد  زا  ادابم  هک  دنبقارم  و  دنـشاب . یم  دنوا  دخ  نیمارف 

دخ ا لوسر  دنا : هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  هتسیاش  نانز  یمالسا ، گنهرف  رد  ور  نیا  زا  دننک  یم  يراد  هگن  یبوخ  هب  هداوناخ  يونعم  و 
نانز نیرتهب   " کلام ؛ اهسفن و  یف  کتظفح  اهنع  تبغ  اذا  کتعاطا و  اهترما  اذا  کترس و  اهیلا  ترظن  اذا  یتلا  ءاسنلاریخ  : " دومرف (ص )

فیاظو و   ) دـنک تعاطا  ار  وت  يداد ، ینامرف  وا  هب  هاگره  دزاس و  لاحـشوخ  ار  وت  وا ، ندـید  يدرک ، هاگن  وا  هب  هاـگره  هک  تسا  یـسک 
ام : " دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  رگید  ثیدـح  رد   1 دـنک . ظفح  ار  وت  تورث  سومان و  يدوبن ، وا  دزن  هاگره  و  دـهد ) ماـجنا  ار  ییوشاـنز 

اهـسفن و یف  اهنع  باغ  اذا  هظفحت  اهرما و  اذا  هعیطت  اهیلا و  رظن  اذا  هرـست  هملـسم  هجوز  نم  لضفا  مالـسالا  دعب  هدئاف  ملـسم  ُءرما  دافتـسا 
هیام دنیبب  ار  وا  ناملـسم  درم  هاگره  هک  ینز  تسا ، هدربن  ناملـسم  نز  زا  رترب  رتدنمـشزرا و  يدوس  مالـسا ، زا  سپ  ناملـسم  درم  " اهلام ؛

ریسفت رد   2. دـیامن يراد  هگن  شتورث  سومان و  زا  دـشابن  وا  دزن  هاگره  دـنک و  تعاـطا  نز  دـهد  ناـمرف  هاـگره  ددرگ و  وا  یلاحـشوخ 
نارهوش عیطم  هتسیاش ، نارـسمه  تسا - . نادر  ءهدهع مـ رب  هعماج  ره  نانز  یتسرپرـس  تیری و  دم  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  زین  امنهار 

یم روتسد  اه  نز  هب  دنک ، هدجس  ار  یسک  هک ، مداد  یم  روتسد  یسک  هب  رگا  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنتـسه . شیوخ 
ص یسلایطلا ، دواد  یبا  دنسم  -1 3. تسا هداهن  نانز  ند  رگ  هب  قح  نارهوش  يارب  دنوادخ  هک  سب  زا  دـننک  هدجـس  ناشنارهوش  هب  مداد 

هحاصفلا ح 2349 جهن  ح 230 3 - ص 477 ، ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص 316 2 - ج 2 ، فشاکلا ، ریسفت  - 306
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هّللا ظفح  امب  بیغلل  تاظفاح  تاحلاصلاف  دنتسه  وا  لاوما  دوخ و  ظفاح  رهوش  بایغ  رد 

حـلاص و نانز  یگژیو  زا  رگید  یکی  ( 34 ءاسن . ) دننک یم  ظفح  ار  وا  قوقح  رارسا و  ناشرـسمه  بایغ  رد  هک  دنتـسه  ینانز  بوخ  نانز 
، سومان رد  تنایخ  هنوگره  زا  ینانز  نینچ  دـننک . یم  ظفح  ار  وا  يوربآ  لاوما و  دوخ و  ناشرـسمه  باـیغ  رد  هک  تسا  نیا  راکتـسرد ،

زین اهنآ  ماجنا  رد  دنفقاو و  یبوخب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ياهتیلوئسم  هب  هحلاص ، نانز  دنرود . هب  رهوش  تیصخش  داوناخ ه و  رهوش و  رارـسا 
ربارب رد  دهعتم  عضاخ و  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  و  ناراکتـسرد ، ناحلاص و  تسا : دمآ ه  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رد  دنا . مهم  قیقد و 

لام و رطن  زا  هچ  تنایخ  بکترم  ینعی  دننک ، یم  بیغلا "  ظفح  ، " وا بایغ  رد  هکلب  رهوش  روضح  رد  اهنت  هن  دنـشاب و  یم  هداوناخ  ماظن 
يارب دـنوادخ  هک  یقوقح  ربارب  رد  و  دـنوش ، یمن  وا  بایغ  رد  هداوناخ  رارـسا  رهوش و  تیـصخش  ظـفح  رظن  زا  هچ  سوماـن و  رظن  زا  هچ 
تسا یهیدب  دنهد . یم  ماجنا  یبوخب  ار  دوخ  ياه  تیلوئـسم  فئاظو و  هدیدرگ  هراشا  نآ  هب  هللا "  ظفح  امب   " ءهلمج اب  هدش و  لئاق  اهنآ 

نیرتهب دـنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مظعا ربمایپ  دـنهد . ماجنا  ار  یـسانش  قح  مارتحا و  تیاهن  نانز  هنوگ  نیا  ربارب  رد  دـنفظوم  نادرم 
شیوخ تفع  يو و  لام  دوش  بیاغ  وا  زا  رگا  و  هک ... ییاسراپ  نز  زا  رتهب  يزیچ  لجوزع  يادـخ  يراـکزیهرپ  زا  سپ  نموم ، يارب  زیچ 

بایغ رد  شیوخ  نارهوش  قوقح  ظفاح  هتـسیاش ، ینارـسمه  تسا - : هتـشون  قوف  هیآ  لیذ  امنهار  ریـسفت  رـسفم   1 تسین . دـنک  ظفح  ار 
ورگ رد  هداوناخ  تمالـس  دنتـسه - . هتـسیاش  ینارـسمه  دـننک ، یم  ظفح  یگدولآ  ره  زا  ناهن  رد  ار  دوخ  هک  ینارـسمه  دنتـسه - . نانآ 

تمکح 234 رد  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع ماما  تسا . نز  يوس  زا  رهوش  قوقح  ظفح  تعاطا و  وا و  يوس  زا  یگ  دـنز  نیمأت  درم  تیریدـم 
هاگره لخب . رت س و  ربکت ، دننام : تسا 0  نادرم  الخا ق  نیرت  تشز  نانز ، يوخ  قلخ و  نیرتوکین  زا  یخرب  دـنا : دومرف ه  هغالبلا  جـهن 
دـشاب ناسرت  نوچ  دنک و  یم  ظفح  ار  شرهوش  دوخ و  لاوما  دشاب  لیخب  رگا  دهد و  یمن  هار  دوخ  میرح  هب  ار  هناگیب  دـشاب ، ربکتم  ینز 

هحاصفلا ح 2615 جهن  . 1 دریگ . یم  هلصاف  دناسر ، نایز  وا  يوربآ  هب  هک  يزیچ  ره  زا 

دنراذگ یم  مارتحا  مکح  یجنایم و  میمصت  هب 

(35 ءاسن ... ) زا رواد  کی  دیسرت ، یم  اهنآ  نیب  فاکـش  رهوش و  نز و  ییادج  زا  رگا  و  هلها ... نم  امکح  اوثعباف  امهنیب  قاقـش  متفخ  نا  و 
لح لباق  ناشدوخ  طسوت  فالتخا  نیا  دندرک و  ادیپ  رظن  فالتخا  ناشرهوش  اب  هچنانچ  هک  تسا  نیا  هحلاص  نانز  رگید  ياه  یگژیو  زا 
دننک وگتفگ  ثحب و  اهنآ  زیمآ  فالتخا  عوضوم  ءهرابرد  ات  دـنا  هدـش  باختنا  رهوش  نز و  هداوناخ  ود  فرط  زا  هک  ییاه  مکَح  هب  دوبن ،

هتسیاش نانز  نینچ  دنریذپ . یم  تسا  شزاس  ءهوحن  ءهرابرد  هک  ار  اهنآ  مکح  دنراذگ و  یم  مارتحا  دنسرب ، لوبق  لباق  میمـصت  کی  هب  و 
دنتسه ییاه  مکح  ربارب  رد  عضاخ  عضاخ و  دنرادن  يزابجل  تینم و  اب  هتخیمآ  ياهرگا  اما و  هدش ، باختنا  ناگدنیامن  مکح  هراب  رد  يا 

ود دروم  رد  اهنآ  يرواد  مکح و  ذوفن  دروم  رد  اما  تسا : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  دوش . ناش  هداوناخ  لکشم  عفر  بجوم  هک 
یم ار  ینعم  نیمه  زین  قوف  ءهیآ  رد  مکح "   " هب ریبعت  رهاظ  دنا و  هتـسناد  ارجالا  مزال  دشاب  هچره  ار  ود  نآ  مکح  اهقف  زا  یـضعب  رـسمه 

ود نایم  ثالتخا  عفر  شزاس و  دروم  رد  اـهنت  ار  نیمکح  رظن  اـهقف  رتشیب  یلو  تسا ، مکح  ذوفن  يرواد ، تیمکح و  موهفم  اریز  دـناسر ،
، یئادـج دروم  رد  اما  تسا  ارجإلا  مزال  دـننکب ، رهوش  ای  نز  رب  یطیارـش  نیمکح  رگا  دـندقتعم  یتح  دـنا و  هتـسناد  ارجالا  مزـال  رـسمه ،

نیا لیذ  نیبم  ریسفت  رسفم  تسا . رتراگزاس  رظن  نیا  اب  دنک  یم  حالصا  ءهلئـسم  هب  هراشا  هک  هیآ  لیذ  و  تسین . ذفان  یئاهنت  هب  اهنآ  مکح 
اب اـهنآ  هک  تسا  نآ  رطاـخب  نز  درم و  هداوناـخ  زا  مکح  باـختنا  ًاـساسا  تـسا : هتـشون  نارواد  مـکح  شری  ذـپ  موزل  صوـصخ  رد  هـیآ 

حلاصم دراد و  زین  یتیامح  ءهبنج  هاگداد  نیا  ردرواد  لاح  هب هـر  دن ، ری  ذپب  ار  نآ  دنرا و  ذـگب  مارتحا  يرواد  میمـصت  هب  رطاخ  تیاضر 
رد دنریذپب . ارنآ  دـنراذگب و  مارتحا  نارواد  میمـصت  هب  دـیاب  درم  نز و  زین  یقطنم  ظاحل  هب  سپ  تفرگ ، دـنهاوخ  رظن  رد  ار  رهوش  نز و 

. اهنآ نایم  تافالتخا  رد  میکحت  نارواد  داهنشیپ  رظن و  زا  رهوش  نز و  تعاطا  ترورض  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریسفت 
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دنر اک  وکین 

زا (، 29 بازحا . ) تسا هدرک  هدامآ  یمیظع  شاداپ  نانز )  ) امـش ناراـکوکین  يارب  دـنوادخ  اـمیظع  ًارجا  نکنم  تانـسحملل  دـعا  هّللا  ناـف 
مه دـننک و  یم  کمک  ناراکوکین  هب  مه  دـنراکوکین  مه  دنتـسه . يراکوکین  لها  اهنآ  هک  تسا  نیا  هتـسیاش ، نانز  رگید  ياـه  یگژیو 
یم ادـیپ  یلجت  اهنآ  ءهتـسیاش  وکین و  ياهراتفر  لمع و  ءهصرع  رد  ینانز  نینچ  یگتـسیاش  نامیا و  تقیقح ، رد  دـنراد . تسود  ار  اـهنآ 
هداس یگدنز  هب  و  ار ، ترخآ  يارس  دیهاوخ و  یم  ار  شربمایپ  ادخ و  امش  رگا  اما  : " تسا هتشون  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رـسفم  دنک .

هللا و ند  رت  نتنک  ناو   "  ) تسا هتخاس  هدامآ  میظع  شاداپ  امش  ناراکوکین  يارب  دنوادخ  دیتسه ، عناق  اه  تیمورحم  ًانایحاو  يدام  رظن  زا 
ياه همانرب  نامیا و  ياه  هیاپ  مامت  هلمج ، دـنچ  نیا  رد  تقیقح  رد  ًاـمیظع ) ًارجا  نکنم  تانـسحملل  دـعا  هللا  ناـف  هرخـالا  رادـلا  هلوسر و 
یلمع ياه  همانرب  رد  رگید  يوس  زا  ندوب و  لوصا  نیا  بلاط  تمایق و  زور  ربمایپ و  ادخ و  هب  داقتعا  نامیا و  وسکی  زا  تسا  عمج  نموم ،

ص)  ) ربمایپ رگید و  يارـس  ادـخ و  هب  هقالع  قشع و  راهظا  اهنت  نیا  رباـنب  نتفرگ ، رارق  تانـسحم  نینـسحم و  ناراـکوکین و  فص  رد  زین 
وگلا و دیاب  هک  ار  ص )  ) ربمایپ نارسمه  فیلکت  دنوادخ  بیترت  نیا  هب  و  دشاب .  نآ  اب  گنهامه  دیاب  زین  یلمع  ياه  همانرب  تسین ، یفاک 

هجوت و  ایند ، تالمجت  قرب و  قرز و  هب  یئانتعا  یب  یئاسراپ و  دـهز و  نتـشاد  تخاس ، نشور  هشیمه  يارب  دنـشاب  نامیا  اـب  ناـنز  ءهوسا 
دوخ هار  هنرگو  دنشاب ، ادخ  لوسر  يرسمه  گرزب  راختفا  لومشم  دننامب و  دنتـسه  نینچ  رگا  تیونعم ، حلاص و  لمع  نامیا و  هب  صاخ 

ار ناگمه  نآ ، ءهجیتن  تایآ و  ياوتحم  یلو  دنربمایپ ، نارـسمه  نانخـس ، نیا  رد  بطاخم  هچرگ  دنوش ! ادـج  وا  زا  دـنریگ و  شیپ  رد  ار 
رارق یهار  ودرـس  رب  هشیمه  اهنآ  دـنا ، هتفرگ  رارق  مدرم  یـسأت  یئاوشیپ و  قلخ و  يربهر  ماقم  رد  هک  یناسک  ًاـصوصخم  دوش  یم  لـماش 

ياضر هب  لین  يارب  اه  تیمورحم  هب  نداد  رد  نت  ای  يدام و  هفرم  یگدنز  هب  ندیـسر  يارب  شیوخ  يرهاظ  تیعقوم  زا  هدافتـسا  ای  دنراد ،
هحاصفلا ح جهن  . 1 1 دراد . تسود  ار  راکزیهرپ  مانمگ  ناراکوکین  دنوادخ  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسا ?  ربمایپ  قلخ . تیاده  ادخ و 
، دنهدب حیجرت  ایند  رب  ار  ترضح  نآ  هک  ربمایپ  راکوکین  نارـسمه  يارب  دنوادخ  تسا - : هتـشون  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رـسفم   798

دیاب ص )  ) ربمایی اب  نتسیز  باختنا  يویند و  ياه  عاتم  زا  يرود  رب  هوالع  ربمایپ ، نارـسمه  تسا - . هدرک  هدامآ  یمیظع  شاداپ  شیپاشیپ 
ناشندوب راـکوکین  و  هب ... طورـشم  دـنوادخ  میظع  شاداـپ  زا  ص )  ) ربماـیپ نارـسمه  يرادروخرب  دـندرک - . یم  هشیپ  زین  ار  وکین  رادرک 

. تسا

دنرهوش اب  شزاس  تشذگ و  لها 

ای یـشکرس  نایغط و  زا  ینز ، رگا  ریخ و  حلـصلاو  احلـص  امهنیب  احلـصی  نا  امهیلع  حانجالف  اضارعا  وا  ازوشن  اهلعب  نم  تفاـخ  هارما  نا  و 
و دنیامن ) رظنفرص  یتشآ  حلـص و  رطاخب  ناشقوقح  زا  یـشخب  زا  درم  ای  نز  و   ) دننک حلـص  مه  اب  درادن  یعنام  دسرتب ، شرهوش ، ضارعا 

تش ذگ  لها  ییوشانز ، یگدنز  ءهصرع  رد  هک  تسا  نآ  ینآرق  ءهتسیاش  نانز  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی  ( 128 ءاسن . ) تسا رتهب  حلص 
زا ار  اهنآ  یگداوناخ  یگ  دـنز  هداد و  ناماس  رـس و  ار  ناشرـسمه  اهنآ و  ءهطبار  یتشآ ، تشذـگ و  ینعی  یگژیو ، نیا  دنتـسه . یتشآ  و 

صوصخ نیا  رد  السا م  ربمایپ  دهد . یم  تاجن  كانتشحو  ياه  نافوط  اه ، قالط  اه ، يرهم  یب  دیدش ، تافالتخا  ياه : هطرو  رد  طوقس 
ندروخ مهب  زا  يریگـشیپ  موزل  تسا - : هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد  تسا . تشذـگ  ربص و  نامیا  لاـصخ  نیرتهب  دـنا : هدومرف 

يارب دوخ ، قوقح  یضعب  زا  نز  ندرک  رظنفرـصزاوج  تسا - . نانز  ءهدهعرب  يا  هفیظو  رهوش  يراگزاسان  تروص  رد  هداوناخ ، تمالس 
لوزن نأش  رد  نارسفم  زا  رایسب ي  تسا : هتـشون  هیآ  نیا  لیذ  نیبم  ریـسفت  رـسفم  يو . يراگزاسان )  ) زوشن زا  يریگولج  رهوش  رظن  بلج 

الط ق ار  دوخ  نسم  رسمه  یتافالتخا ) رثا  رب  ، ) ناوج يرگید  نسم و  یکی  تشاد ، رسمه  ود  جیدخ  نب  عفار  دنا : هتشون  فیرـش  هیآ  نیا 
مدـقم وت  رب  ار  مرگید  رـسمه  رگا  یلو  منک ، یم  یتشآ  وت  اب  یـشاب  لـیام  رگا  تفگ : وا  هب  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  هدـع  تدـم  زونه  و  داد ،
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مه ابدرک  لوبق  ار  لوا  داهنـشیپ  نز  میوش ، دج ا  مه  زا  دوش و  مامت  هدع  تدم  ات  منک  یم  ربص  یـشاب  لیام  رگا  ینک و  ربص  دیاب  متـشاد 
یم هدافتـسا  یهقف  هلأسم  ود  نآ  لوزن  نأش  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  زا   2. درک نایب  ار  راک  نیا  مکح  دش و  زان ل  هفی  رـش  هیآ  دـندرک ، یتشآ 

3 ص جرردلا تاینتقم  ناـیبلا ج 6 ص77 - عمجم  همجرت  ص 346 - نایبتلا ج3  ریـسافت : هبدیرگنب  هحاصفلا ح 393 2 . جـهن  . 1 دوش :
اب دناوت  یم  نز  اذل  مکح ، هن  دراد و  قح  هبنج  رسمه ، ود  نایم  رد  هتفه  مایا  میـسقت  دننام  یماکحا  قئاقدلا ج 3 ص 555 1 - زنک  - 193
یم زین  یقح  طاقسا  هکلب  دشاب ، لام  تسین  مزال  حلص ، ضوع  - 2 دنک . رظن  فرص  یئزجروط  هب  ای  یلک  روط  هب  قح  نیا  زا  دوخ  رایتخا 

ود نآ  رب  دشاب  هتـشاد  میب  شرهوش  ضارعا  ای  يراگزاسان و  زا  ینز  رگا  "و  اهلعب ؛ نم  تفاخ  هأرما  نا  و  . " دوش عقاو  حلـص  ضوع  دناوت 
هک دـننک  هجوـت  تقیقح  نیا  هب  درم  نز و  رگا   " حـشلا ؛ سفنـألا  ترـضحاو  . " تـسا رتـهب  حلـص  دـننک و  هحلاـصم  هـک  تـسین  یهاـنگ 

یگداوناخ  - تافالتخا هشیر  اهنت  هن  دننک ، هشیپ  تشذگ  دنشوکب و  دوخ  حالصا  رد  سپـس  تسا ، لخب  تافالتخا  زا  يرایـسب  همـشچرس 
هنومن ج 4 ص 149 . 1 1. دریگ یم  نایاپ  زین  یعامتجا  ياه  شکمشک  زا  يرایسب  هکلب  دور ، یم  نیب  زا 

دنوش یم  ادج  یبوخ  هب  شزاس ، ِمدع  تروص  رد 

نیا بولطم  میهف و  نانز  رگید  یگژیو  زا  بازحا 28 ) . ) مزاس اهر  ییوکین  زرطب  ار  امش  هک ) دینک  لوبق   ) دییایب الیمج  ًاحارس  نکحرساو 
یلو دنیامیپ  زین  ار  عورـشم  ياه  هار  ءهمه  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هتـسیاش  یگدنز  ناشنارهوش  اب  دنوشن  قفوم  یلیلد  ره  رب  هچنانچ  هک  تسا 
الاح هک  تسا  نیا  مروظنم  دنوش ! یم  دج ا  مه  زا  بوخ  دننک ، یگدـنز  بوخ  ناشنارـسمه  اب  دـنناوتن  دوشن و  لصاح  ناشیارب  يا  هجیتن 

نادان زابجل و  تیفرظ و  مک  نادرم  نانز و  ریاس  دننام  اهنآ  دنوش ! ادـج  مه  زا  بوخ  دـنناوت  یم  دـننک ، یگدـنز  بوخ  دـنا  هتـسناوتن  هک 
اب دنشاب و  هتشادن  زین  ار  مه  زا  ندش  ادج  بوخ  تردق  دنـشاب ، هتـشاد  ناشرـسمه  اب  یبوخ  كرتشم  یگدنز  دنتـسناوتن  یتقو  هک  دنتـسین 

هتشون هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رـسفم  دننک . يراتفرگ  اب  هارمه  وربآ و  یب  رابتعا و  یب  زین  ار  ناشرـسمه  دوخ و  ءهدنیآ  یگدنز  يزابجل 
( اه نز   ) هک يروط  هب  دـهدب  اهنآ  هب  يا  هتـسیاش  هیدـه  هدـشن ، نییعت  يا  هیرهم  رگا  ای  دـیازفیب و  هیرهم  هب  یبسانم  رادـقم  رهوش ) : ) تسا
اب ماوت  نانز  ندرک  اهر  لیمج "  حارـس   " زا روظنم  لاح  ره  هب  دریگ . ماجنا  هناتـسود  طیحم  رد  اـهنآ  ییادـج  دـنوش و  دونـشخ  یـضار و 
زا سکره  تسا و  تکرب  ینوزف و  نیرق  ارادم  دنا : هدومرف  مه  اب  ارادمءهرابرد  ص )  ) مالسا ربمایپ  تسا . رهق  ازن و  نودبو  یبوخ  یکین و 

ص)  ) ربمایپ تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد   1. تسا تمکح  ساسا  ارا  دم  تسا . هرهب  یب  یبوخ  زا  دـشاب ، هرهب  یب  ارادـم 
شوخ ییور  اب  هدرک و  تخادرپ  یعاتم  اه  نآ  هب  شنارـسمه ، يوس  زا  الط ق  باختنا  تروص  رد  هک  دوب  فظوم  دـنوادخ ، ناـمرف  قبط 

.1 دشاب . نادنزرف ) نیفرط و  هب   ) ررـض تراسخ و  زا  رود  یبوخ و  یگتـسیاشاب و  رـسمه  قالط  هک  تسا  هتـسیاش  دـهد - . الط ق  ار  اهنآ 
هحاصفلا ح 1697 جهن 

دننمادکاپ اسراپ و 

تانموملا نم  تانصحملا  و  میرحت 12 ) (. ) دش نمادکاپ  نانز  يارب  يا  هنومن  و   ) تشاد هگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  میرم )  ) اهجرف تنـصحا 
هدـیرفآ نانچ  نانز  ًالوصا  تسا . اهنآ  ینما  دـکاپ  بوخ ، ناـنز  مهم  ياـه  یگژیو  زا  هدئام 5 )  ) دنلالح امـش  يارب  نموم  نمادـکاپ  نانز 

تسا یمهم  تیصوصخ  ینمادکاپ ، دننامب . یقاب  زیزع  ناشنادنزرف  دزن  هدوب و  بوبحم  ناشنارهوش  رظن  رد  دنناوت  یم  هشیمه  هک  دنا  هدش 
هتفگ هچنآرب  ءهوالع  دراد . یم  هگن  زیزع  بوبحم و  نارگید  دزن  رد  دنمـشزرا و  ناحبـس  دـنوا  دـخ  دزن  رد  ار  ینآرق  ءهتـسیاش  ناـنز  هک 

تایصوصخ کفنیال  وزج  ینمادکاپ  نیاربانب  تسا . اهنآ  لسن  یگزیکاپ  نادنزرف و  یکاپ  يارب  یمهم  ءهیامرـس  نانز  نیا  ینمادکاپ  دش ،
رد تسا . هدادن  ینمادکاپ  زا  رتهب  یتنیز  دوخ  ءهدـنب  هب  دـنوادخ  دـنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا . ینآرق  ءهتـسیاش  نانز 
. - تسا اهنآ  تالامک  نیرتهب  زا  نانز و  فاصوا  نیرت  هتـسجرب  زا  ینمادـکاپ ، تفع و  تسا - : هدـمآ  میرحت  هیآ 12  لیذ  امنهار  ریسفت 
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 . تسا كالفا  جوا  رب  نز  جورع  لماع  كاپ ، نماد  دـش . یهلا  ءهژیو  تایانع  زا  وا  يرادروخرب  زاس  هنیمز  س )  ) میرم ینمادـکاپ  تفع و 
دـبعم ي رـشب و  دـشر  ءهراوهگ  نز ، نماد  تسا . يورخا  يویند و  تاماقم  هب  اهنآ  لین  بجوم  ناـنز و  يارب  شزرا  نیرتگرزب  ینمادـکاپ 

نماد رـشب ، شوگ  رد  وا  یت  وکلم  ياهاوجن  نز ، مرگ  شوغآ  دـنوش . یم  انـشآ  دـخ ا  اب  نآ  رد  ایند ، هب  دورو  زاغآ  رد  اـهناسنا  هک  تسا 
ناج حور و  شرورپ  رتسب  نماد ، نیا  نیاربانب ، دننک . یم  اوجن  مدآ  ناج  شوگ  رد  ار  یلاعت  ياه  همزمز  نیلوا  همه  همه و  ردام و ... كاپ 

ریسفت رـسفم  تسا . هزیکاپ  كاپ و  هتـسیاش و  نانز  گرزب  ءهفیظو  اه ، یگدولآ  زا  هصرع  نیا  ظفح  تسا . هللا  هفیلخ  نمیا  يداو  ناسنا و 
و ناملسم ، فیفع  نمادکاپ و  نانز  ... " نم ؟ تانصحملا  تانموملا و  نم  تانصحملاو  : " تسا هتشون  هراب  نیا  رد  هدئام  هیآ 5  لیذ  نیبم 
هک یلاح  رد  . " دـیزادرپب ار  اهنآ  رهم  هچنانچ  دـنلالح ، ییوشانز  هحاصفلا ح 2600  جهن  روط 1 . هب  باتک  لها  فیفع  نمادـکاپ و  ناـنز 

باتک لها  اب  ناناملـسم  یعاـمتجا  طـباور  زا  یتمـسق  هیآ  زا  تمـسق  نیا  رد  عورـشمان " . يریگ  تسود  يراـکانز و  هن  دیـشاب  نمادـکاپ 
لها نانز  تقوم  میاد و  جاودزا  دـندقتعم  ننـست  لها  دوش . یم  هدرمـش  زیاج  یطیارـش  اب  باتک  لـها  ناـنز  اـب  جاودزا  دوش و  یم  نشور 
هدـش حرطم  ترجا "   " هملک اریز  تسا . تقوم  جاودزا  روظنم  دوش ، یم  نشور  دراد  دوجو  هیآ  رد  هک  ینیارق  زا  اما  تسا . زیاـج  باـتک 
قیفر انز و  هحفاسم و  هن  دـشاب  عورـشم  هنافیفع و  تروص  هب  باتک  لها  ناـنز  زا  يریگ  ماـک  هکنیا  دـشاب و  یم  تقوم  جاودزا  هیرهم  هک 

هک درا  دن  یناهنپ  یتسود  يزاب و  قیفر  انز ، هلاسم  اب  یتهابـش  چیه  میاد  جاودزا  اری  ز  تسا ، رت  بسانم  تقوم  جاودزا  اب  هلاسم  نیا  يزاب ،
هب ناملسم  نانز  دنریگ . یم  هابتشا  انز  ای  یناهنپ  تسود  باختنا  اب  ار  تقوم  جاودزا  هاگآ  ان  دارفا  یخرب  هنافـسأتم  تسا ، هدش  یهن  نآ  زا 

هنومن ج 4 ص 281 نازیملا ج 5 ص 330 و  همجرت  . 1 1 دننک . جاودزا  باتک  لها  نادرم  اب  دنتسین  زاجم  هجو  چیه 

دننک یمن  یشکدنزرف  نینج و 

هب یگدنز  ءهدنشخب  هدنریگ . ناج  هن  دنتسه  هدنهد  تایح  ینآرق ، بولطم  نانز  ماعنا 151 ) . ) دیشکن ار  ناتنادنزرف  مکدالوا و  اولتقت  الو 
یمن یـشکدنزرف  هب  مادـقا  یعون  چـیه  هب  یطیارـش و  چـیه  رد  ینانز ، نینچ  نادـنزرف . تایح  ءهدـننک  لامیاپ  هن  دـنناشنارهوش  ياه  هفطن 
هکلب دنتسین  شیوخ  هانگ  یب  ناکدوک  نادازون و  ناج  نتفرگ  لها  دنتسین . دنراد ، مکش  رد  هک  ییاه  نینج  هب  ندز  همطل  لها  اهنآ  دننک .

، دنوش ادف  ناشدوخ  دنرضاح  ینانز ، نینچ  دننک . عافد  ناشدنزرف ، دازون و  نینج و  ناج  زا  ات  دنراذگ  یم  هیام  شیوخ  ناج  زا  سکعرب ،
لتق و  گرزب ...، ناهانگ  نیرتگرزب  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دنیبن . همطل  ناشزیزع  دـنزرف  ای  دازون و  ای  نینج  ناج  اما 

تامرحم زا  یتسدـیهت ، رقف و  تلع  هب  یتح  یتروص ) ره  هب   ) دـنزرف نتـشک  تسا - : هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد   1. تسا سفن 
زا ار  شیوخ  نا  دنزرف  تسا : هتشون  هیآ  نیا  لیذ  نیبم  ریسفت  رسفم  دوب . دهاوخن  دنزرف  نتـشک  زوجم  زین  رقف  دح  نیرتالاب  تسا - . یهلا 

یشیپ دوخ  نادنزرف  نتشک  هب  درک  یم  دی  دهت  ار  اهنآ  رقف  هاگره  هک  دوب  نآ  رب  مسر  تیلهاج ، رد  نوچ  دیـشکن ، یتسدگنت  رقف و  سرت 
نینچ نانآ  تشاد . دهاوخ  رب  رد  ار  يراوشد  رایـسب  تبقاع  تسا و  گرزب  رایـسب  ناهانگ  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  یتروص  رد  دـنتفرگ ، یم 
هکنآ يارب  دنتـسناد " و  یمن  ناسر  يزور  ار  وا  ودنتـشادن  ادـخ  هب  ناـنیمطا  داـمتعا و  لـکوت و  نوچ  دـنداد ، یم  ماـجنا  ار  یتشز  لـمع 

ار ناشنادنزرف  اهنآ و  تسادخ و  تسد  هب  ناراوخ  يزور  اه و  هدنبنج  مامت  يزور  هکنآ  زا  لفاغ  دنوشن ، یتس  دـگنت  يزیچ و  یب  راتفرگ 
ریـسفت رـسفم  دیوشن . کیدزن  ناهنپ  هچ  رهاظ و  هچ  تشز  ياهراک  هب  دنداد و  یم  ماجنا  ار  یتشز  لمع  نینچ  دهد  یم  يزور  دنوا  دـخ 

هب ار  اـهنآ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـندناسر . یم  لـتق  هب  رقف  سرت  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  یلهاـج  بارعا  تسا : هدروآ  روبزم  هیآ  لـیذ  هنومن 
یم زاب  راکنیا  زا  ار  همه ) و   ) اهنآ هداد و  هجوت  دنرب  یم  يزور  نآ  زا  زین  تادوجوم  نیرت  فیعـض  هک  راگدرورپ  تمعن  ءهدرتسگ  ناوخ 

ناونع هب  دوش و  یم  رارکت  يرگید  لکـش  رد  ام  نامز  رـصع و  رد  یلهاج  لـمع  نیا  فسأـت  تیاـهن  اـب  هحاصفلا ح 438  جـهن  . 1 دراد .
نرق تیلهاج  و  دنـسر ... یم  لـتق  هب  ژاـتروک "  " قیرط زا  ینینج  ملاـع  رد  هاـنگ  یب  ناـکدوک  نیمز ، يور  ییاذـغ  داوم  یلاـمتحا  دوبمک 

. تسا مالسا  زا  لبق  تیلهاج  زا  رت  هدرتسگ  رتکانتشحو و  یناهج  رد  یتح  متسیب 
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دنا هبوت  لها 

یهاگیاج ياراد  شیاهرادرک  اهراتفگ و  اه ، هشیدنا  بسانت  هب  یناسنا  ره  رون 31 ) . ) دیدرگزاب ادخ  يوس  هب  همه  اعیمج و  هّللا  یلا  اوبوت 
دشاب هتشادن  اطخ  هابتشا و  یلوا ، كرت  دنک . لمع  زین  رت  هتسیاش  دیوگب و  نخس  رتبوخ  دشیدنیب ، رتهب  دناوت  یم  زین  یناسنا  ره  اما ، تسا .
ررکم تساوـخ  رد  لاـعتم و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  مادـم  تشگزاـب  لـها  زین  اـهنآ  دنتـسین . ینثتثم  رما  نیا  زا  زین  ینآرق  ءهتـسیاش  ناـنز  و ...

كاپ و ناش  تیـصخش  هکنیا  يارب  دنتـسین و  اربم  اطخ  هابتـشا و  زا  هک  دنا  هدرک  كرد  بوخ  ینانز  نینچ  دنتـسه . وا  هاگرد  زا  شـشخب 
تـشهب دـنا : هدومرف  ص )  ) مظعا ربمایپ  دـننیملاعلا . بر  ترـضح  زا  شـشخب  بلط  هباـناو و  هبوت  دـنمزاین  دوش ، یگدولآ  هنوگره  نودـب 

حالف و زاـس  هنیمز  اـطخ ، هاـنگ و  زا  تشگزاـب  هبوت و  تسا - : هتـشون  هیآ  نیا  لـیذ  اـمنهار  ریـسفت  رـسفم   1. تسا ناراـک  هبوت  هب  قـلعتم 
ریسفت رسفم  تسا . دنوادخ  هاگرد  هب  تشگزاب  هبوت و  یـضتقم  نامیا ، تسا - . يراگتـسر  حالف و  عنام  هانگ  تسا - . نانموم  يراگتـسر 

دش نشور  ناتیارب  مالسا  ماکحا  قیاقح  هک  نونکا  دیا  هداد  ماجنا  یفالخ  ياهراک  هتـشذگ  رد  رگا  و  تسا : هدروآ  روبزم  هیآ  لیذ  هنومن 
امـش هار  رـس  رب  تسوا و  ءهناـخ  رد  رب  طـقف  يراگتـسر  هک  دـییایب  ادـخ  يوس  هب  يراگتـسر  تاـجن و  يارب  دـینک و  هبوـت  ناـتیاهاطخ  زا 

هحاصفلا ح 1332 جهن  - 1 دیراپسب . وا  هب  ار  دوخ  تسین ، نکمم  تاجن  وا ، فطل  اب  زج  هک  دراد  دوجو  یکانرطخ  ياه  هاگشزغل 

دننک یمن  تنایخ  رهوش  هب 

ءهتسیاش نانز  ( 33 توبکنع . ) دـنام یم  یقاب  باذـع ) يارب   ) موق نایم  رد  هک  ت  راکتنایخ )  ) رـسمه رگم  نیرباغلا  نم  تناک  کـترما  ـالا 
رـسمه و هب  زگره  هژیوب ، دـننک  یم  بانتجا  یـسک  ره  ءهرابرد  یتنایخ  هنوگره  زا  اهنآ  دنتـسه . رود  یقـالخا  لـیاذر  زا  یلک  روطب  ینارق 

كرتشم یگدنز  رد  يرادافو  شقن  هب  ینانز  نینچ  دننک . یمن  تنایخ  دراد ، ناشدوخ  اب  یهباشم  تشونرـس  هک  شیوخ  یگدنز  کیرش 
ار اهنآ  يورخا  تداعس  يویند و  یتخبشوخ  رهوش ، قح  رد  تنایخ  هک  دنناد  یم  اهنآ  دنفقاو . هتـسیاش  لسن  شرورپ  رد  رما  نیا  تیمها  و 

نکشرمک زیچ  جنپ  دنا : هدومرف  مرکا ?  ربمایپ  دیامن . یم  ناربج  لباق  ریغ  دیدش و  ياه  تفآ  راچد  ار  ناشلسن  دبوک و  یم  مهرد  تدشب 
: تسا هتشون  قوف  هیآ  لیذ  هنومن  ریـسفت  رـسفم   1. دـنک یم  تناـیخ  شرهوش  هب  وا  یلو  دراد  ناـنیمطا  وا  هب  شرهوـش  هک  ینز  و  تسا ...
 " نینموم نیملسم و   " زا دیابن  دوب  توبن  ءهداوناخ  رد  هک  ینز  دش ... باذع  هب  موکحم  اذل  دوب و  جراخ  نانموم  فص  زا  زین  طول ، رسمه 

ءهرمز زا  طول ?  رسمه  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریسفت  رد  دش . شا  ییادج  ببس  وا ، یتسرپ  تب  كرـش و  رفک و  اما  دوش  ادج 
باذع زا  ار ، شرـسمه  زا  ریغ  شا ، هداوناخ  وا و  هک  دندرک  مالعا  طول ?  موق  باذـع  رومأم  ناگتـشرف  درواین - . نامیا  وا  هب  دوب و  رافک 

هحاصفلا ح 1464 جهن  - 1 دش . باذع  طول ، موق  اب  هارمه  طول  رسمه  و  داد . دنهاوخ  تاجن 

دننانموم روای  رادتسود و 

ار نایرون  رم  نایرون  نوناق : مکح  هب  هتسیاش ، نانز  هبوت 71 ) . ) دنرگیدکی روای  یلو و  نامیا ، اب  نانز  ضعب و  ءایلوا  مهـضعب  تانموملا  و 
ءهصرع رد  دنراد . تسود  زین  ار  نموم  ناراکوکین  دنتـسه و  نامیا  يراکوکین و  لها  اهنآ  دنتـسه . هتـسیاش  ياهناسنا  رادتـسود  دـنبذاج ،
یناسک قفانم و  كرشم ، رفاک ، كاپان ، دارفا  اب  طابترا  زا  دنراد و  هژیو  الماعت ت  ناگتـسیاش  ناراکوکین و  ناحلاص و  اب  یعامتجا  طباور 

زا زین  دـنوادخ  اـب  شیاـین  اـعد و  هصرع  رد  یناـنز  نینچ  دـننک . یم  زیهرپ  يراددوخ و  ًادـج  دنتـسه ، لـیاذر  ماـسقا  عاونا و  هب  هدولآ  هک 
اب یتسود  ءهرهب  صوصخ  رد  مرکا ?  ربمایپ  دـننک . یم  تاـنموم  ناـنموم و  ریاـس  يارب  تشذـگ  شـشخب و  ریخ و  بلط  لاـعتم  دـنوادخ 

هدمآ هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسقت  رد   1 دـنک . یم  روشحم  اهنآ  اب  ار  وا  دـنوادخ  درادـب ، تسود  ار  یهورگ  سکره  دـنا : هدومرف  نانموم 
یتسرپرس تیالو و  یعون  ياراد  نموم ) نادرم  نانز و   ) نانموم مومع  تسا - . نانموم  ءهعماج  رب  مکاح  یتسود ، تیالو و  حور  تسا - :
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هیآ نیا  لیذ  نیبم  ریـسفت  رـسفم  تسا . نامیا  لها  نایم  رد  یتسود  حور  شیادـیپ  هیام  نامیا ، دنتـسه - . دـنوادخ  بناـج  زا  رگیدـکی  رب 
تلصخ رد  رگیدکی  اب  ار  رافک  ناقفانم و  نتـشاد  تکرـش  رگیدکی و  اب  ار  رفک  قافن و  لها  تیخنـس  شیپ  تایآ  رد  نوچ  تسا : هتـشون 

هتـسویپ و مه  هب  ناقفانم  نوچمه  زین  نانموم  دـیامرف : یم  هتخادرپ و  نانموم  لاح  حرـش  هب  اهنآ  ربارب  رد  نونکا  دومرف ، نایب  دنـسپان  ياـه 
فده و کی  لابند  هب  هتشاد و  تکرش  تیخنـس و  نامیا  رد  مه  اب  همه  اریز  دنتـسه ، رگیدکی  رادتـسود  رای و  نز  درم و  زا  همه  دحتم و 
هک يدنـسپان  تشز و  راک  ره  زا  هتـشاداو و  هتـساوخ  ادـخ  هچنآ  کین و  راک  هب  ار  مدرم  دـنراد و  یمرب  ماگ  دوصقم  مارم و  کی  جـیورت 

یمن كرت  ار  نآ  هتشاد و  اپرب  هتسویپ  ار  زامن  هداد  ماجنا  ار  ینید  مکحم  یساسا و  نکر  ود  دراد و  یم  زاب  هدرک ، يریگولج  اهنآ  زا  ادخ 
ار شیوخ  ءهطبار  هحاصفلا ح 2986  جهن  زامن و 1- ءهلیسو  هب  ادخ  اب  ار  دوخ  ءهطبار  هاگ  چیه  دنزادرپ و  یم  شتقو  هب  ار  تاکز  دننک و 
ود نآ  ءهتـساوخ  فالخرب  هدرک و  يرادربنامرف  تعاطا و  شلوسر  ادخ و  زا  و  درک ؟ دـنهاوخن  عطق  ار  تاکز  ءهلیـسو  هب  قلخ  ادـخ و  اب 

تشرس و كاپ  یمدرم  نینچ  مه  دنوادخ  هتبلا  دنتسه ؟ ربمغیپ ?  ادخ و  تیاضر  يدونشخ و  لیصحت  یپ  رد  هراومه  دنراد و  یمنرب  ماگ 
. دهد یم  رارق  دوخ  فطل  تیانع و  لومشم  تمحر و  دروم  ار  نامیا  اب 

دنرکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لها 

اهبوخ اهدب و  هب  تبسن  ینآرق  ءهتسیاش  نانز  هبوت 71 ) . ) دـننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رَکنُملا  ِنَع  َنوَهنَی  فوُرعَملِاب و  نوُُرماَی 
حلاص لمع  نامیا و  هب  ار  نارگید  مه  دـنا و  يراکوکین  نامیا و  لها  ناـشدوخ  مه  اـهنآ  دنتـسین . تواـفت  یب  يراـک  وکین  يراکدـب و  و 

یم زیهرپ  بسانمان  تشز و  روما  زا  ار  نارگید  زین  دنا و  هزنم  يراکدب  یقالخا و  لیاذر  زا  یناگتـسیاش  نینچ  دننک . یم  توعد  قیوشت و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  نادـنزرف و  تیبرت  نینچمه  يرادرـسمه و  هداوناخ و  ءهصرع  رد  اهنآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جوا  دـنهد .

راکوکین و نموم و  نادـنزرف  هزنم ، كاپ و  اـه  هداوناـخ  ناـنز ، نیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءهیاـس  رد  دوش . یم  ناـیامن  ناـشرکنم 
( زا یعون   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنا : هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالـسا ?  ربمایپ  دـنوش . یم  یقـالخا  لـیاذر  زا  رود  هعماـج  دارفا 

كرتشم یناگمه و  یعامتجا  فیاظو  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا - : هتشون  قوف  هیآ  لیذ  امنهار  ریسفت  رسفم   1 تسا . داهج 
-1 تسا . یمالـسا  ءهعماج  ءهصخـشم  نیرتزراب  نانموم و  ءهفیظو  نیرتمهم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا - . نادرم  ناـنز و  ناـیم 

هحاصفلا ح 1338 جهن 

دنتاکز تخادرپ  زامن و  هماقا  لها 

هجوت هتـسیاش ، نانز  رگید  ياه  یگژیو  زا  هبوت 71 )  ) دـنزادرپ یم  ار  تاکز  دـنراد و  یم  اپرب  ار  زاـمن  هوکَّزلا  نُوتُوی  هولَّصلا و  َنوُمیُِقیَو 
یفیک طیارـش  مامت  اب  ار  زامن  دراد و  ژیو  مهم و  هاگیاج  ینانز  نینچ  تایح  ءهصرع  رد  زامن  تسا . تاکز  تخادرپ  زامن و  ءهماقا  هب  اهنآ 

رد ار  شیوخ  حور  مئاد  دـنک و  یمن  لفاغ  دوبعم  اب  زاین  زار و  طاـبترا و  زا  ار  اـهنآ  يا  هلغـشم  چـیه  دـنراد . یم  اـپرب  لاـمک  هب  یمک ، و 
هدوب و تاکز و ... سمخ و  ریظن : شیوخ  لاوما  بجاو  قوقح  تخادرپ  لها  هتـسیاش  نانز  نینچمه  دـننک . یم  لیـسغت  قح ، رکذ  يایرد 

زامن تیمها  ءهرابرد  مرکا ?  ربمایپ  دـننک . یم  يریگتـسد  نادـنمزاین  ارقف و  زا  یبحتـسم  ياهقافنا  اـب  ناوت  عسو و  دـح  رد  نآ  رب  ءهوـالع 
رسفم  2. تسا زامن  دنـسر ، یم  نآ  باسح  هب  تماـیق ) رد   ) هک يزیچ  نیتسخن  .1 و  تسا هلـصاف  زامن  رت ك  رفک ، هدنب و  نیب  دنا : هدومرف 

، زامن هماقا  رب  تموادـم  تسا - . نانموم  زراب  ياه  هناشن  زا  تاکز و ... تخا  درپ  زامن ، ءهماقا  تسا - : هتـشون  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت 
ثیداحا 1098و979 هحاصفلا  جهن  وا 2 - تسا . نیتسار  نانموم  ياه  یگژیو  زا  تاکز و ... تخادرپ 

دنک یم  تعاطا  ربمایپ  ادخ و  زا 
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تعاطا رد  يورخا ، تداعس  ایند و  یتخبشوخ  زا  يدنم  هرهب  زار  هبوت 71 ) . ) دننک یم  تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  هلوسر  هّللا و  نوعیطی  و 
هار شیارب  وا ، تسود  نیرتاناد  نیرتنابرهم و  ناسنا و  ءهدننیرفآ  ناونعب  لاعتم  دنوادخ  تسوا . لوسر  ادـخ و  زا  ناسنا  هنادازآ  هناهاگآ و 
رد لد  ناج و  اب  هتـسیاش ، نانز  تسا . هدومن  غـالبا  وا  هب  شیوخ  ناربماـیپ  طـسوت  ارنآ  تسا و  هدومرف  نیعم  ار  يورخا  يویند و  تداـعس 

تداعـس ایند و  یتخبـشوخ  میقتـسملا ) طارـص   ) هار ورهر  رذگهر  نیا  زا  دنتـسه و  وا  ربمایپ  شخبتایح  تاروتـسد  یهلا و  رماوا  تمدـخ 
يارب هک  تسا  یسک  دهاجم  دنا : هدومرف  دنوادخ  زا  تعاطا  زا  موزل  ءهرابرد  مرکا ?  ربمایپ  دنوش . یم  يدبا  تشهب  رد  روضح  يورخا و 

ياه هناشن  زا  لوسر ، ادخ و  زا  تعاطا  تسا - : هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رـسفم   1 دنک . داهج  شیوخ  سفن  اب  ادـخ ، زا  تعاطا 
هارکا يور  زا  هن  تبغر و  لیم و  يور  زا  یلوسر  ادـخ و  ناربنامرف  نیتسا ، نانموم ر  تسا - . نیتسار  نانموم  ياه  یگژیو  نانموم و  زراـب 

هحاصفلا ح 3076 جهن  - 1 دنتسه . یلیم  یب  و 

دنا یضار  ناشنموم  رهوش  تیعضو  هب 

. تسا رتـکیدزن  دـنوش  یـضار  یگمه  یهد  یم  هـچنآ  هـب  دنـشابن و  نـیگمغ  تناـنز )  ) هـکنیا نـهلک و  نـهتیتا  اـمب  نیـضری  نزحیـالو و 
نیا هتسیاش  نانز  ياه  یگژیو  زا  یکی  هک  درک  هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم  اما  تسا  ربماپپ ?  نانز  صوصخ  رد  هیآ  نیا  دنچره  ( 51 بازحا )
نیا رد  اهنآ  تیاضر  زا  هتشاد و  تشذگ  يرابدرب و  ربص و  ءهیحور  ناشنارسمه ، تالکـشم  یگدنز و  ياهزیخ  تفا و  ربارب  رد  هک  تسا 

یبوخب ار  شیوخ  رادـنید  نموم و  رـسمه  عضو  هک  دنتـسه  میهف  تشذـگ و  اب  عناق و  يردـقب  اهنآ  دوش  یمن  هتـساک  يزیچ  اهی ، راـتفرگ 
ناشنارسمه هب  تشذگ ، تیمیمـص و  افـص و  اب  سکعرب  هکلب  دنوش  یمن  رگـشاخرپ  یـضاران و  اهنت  هن  هصرع  نیا  رد  دننک و  یم  كرد 

قوف مارتحا  دـناشن و  یم  هتـسیاش "  نانز   " بصنم رب  ار  اـهنآ  یگرزب ، یگژیو  نینچ  دـنهاک . یم  اـهنآ  یتحاراـنو  جـنر  زا  هداد و  هیحور 
نیا رد  مظعا ?  ربمایپ  دنوش . یم  دنمتداعس  زیزع و  ترخآ ، ایند و  رد  هجیتن  رد  دراد و  یپ  رد  ار  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  رهوش و  ءهداعلا 

هتشون هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رسفم   1 دشاب . رتمک  شجرخ  هک  تسا ) یعناق  نز   ) نآ رت  تکربرپ  نانز  ءهمه  زا  دـنا : هدومرف  صوصخ 
میسقت هنالداع  روط  هب  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  تاقوا  ـر  هوش هک  تسا  نآ  ددعتم  نارسمه  دروم ، رد  مالسا  ماکحا  زا  یکی  میناد  یم  تسا :
عوضوم نیا  و  درادن ، دوجو  رظن  نیا  زا  نانز  نایم  رد  یتوافت  دـشاب  يرگید  دزن  رگید  بش  تسا ، اهنآ  زا  یکی  دزن  بش  کی  رگا  دـنک ،
یگدـنز صاخ  طئارـش  رطاخ  هب  هک  دوب  نیا  ربمایپ ?  صیاصخ  زا  یکی  دـننک . یم  ریبعت  مسَق "  قح   " ناونع هب  یمالـسا  هقف  بتک  رد  ار 

ناـمز نیمه  رد  دـش و  یم  لـیمحت  وا  رب  گـنج  کـی  ًاـبیرقت  هاـم  ره  رد  دوب و  هنیدـم  رد  هک  یناـمز  رد  ًاـصوصخم  شینارحب  یناـفوط و 
دنچره دنک  میـسقت  ار  دوخ  تاقوا  هنوگره  تسناوت  یم  و  دوب ، طقاس  وا  زا  قوف  ءهیآ  مکح  هب  مسق  قح  تیاعر  تشاد ، ددعتم  نارـسمه 

هحاصفلا جهن  -1 درک . یم  تیاعر  تسا - هدمآ  ًاحیرـص  یمالـسا  خیراوترد  هکنانچ  ار - تلادـع  تاواسم و  ناکمالا  یتح  لاح  نیا  اب  وا 
یضعب هاگره  : " دیازفا یم  سپس  داد . یم  وا  یلخاد  یگدنز  طیحم  ربمایپ ? و  نارسمه  هب  یشمارآ  یهلا  مکح  نیمه  دوجو  یلو  ح 357 

هب و  َکیَلَع .) َحاَنُجالف  تلزع  نم  بیغتبا  نم  " و   ) تسین وت  رب  یهانگ  یهد  ياج  دوخ  دزن  ار  وا  یهاوخب  ًادـعب  يراذـگب  رانک  ار  اهنآ  زا 
هناهب هنوگره  عیـسو  هدرتسگ و  مکح  نیا  اب  و  تسا ، رارقرب  رییخت  نیا  زین  راک  همادا  رد  تسا ، وت  اب  راـیتخا  زاـغآ ، رد  اـهنت  هن  بیترت  نیا 

و ینک . تلاسر  نیگنـس  گرزب و  ياهتیلوئـسم  هجوتم  ار  دوخ  رکف  یناوت  یم  و  دش ، دـهاوخ  عطق  تنارـسمه  وت و  یگدـنز  همانرب  زا  يا 
رد صاخ  همانرب  نیا  ربارب  رد  میلـست  اب  دـننک  یم  بسک  وا  اب  يرـسمه  زا  هک  يراختفا  زا  هتـشذگ  دـننادب  زین  ربمایپ  نارـسمه  هکنیا  يارب 

ربارب رد  هک  ارچ  تسین ، اهنآ  هجوتم  يداریا  بیع و  هجو  چـیه  هب  و  هداد ، ناشن  دوخ  زا  يراکادـف  راثیا و  عون  کی  ربمایپ ?  تاـقوا  دروم 
رد هچنآ  هب  یـضار  دـنوشن و  نیگمغ  هکنیا  اهنآ و  مشچ  ینـشور  يارب  یهلا  مکح  نیا  : " دـنک یم  هفاـضا  دـنا ، هدـش  میلـست  ادـخ  مکح 

یمومع مکح  کی  نیا  ًالوا  اریز  َّنُهُّلُک .) َّنُهَتیَتآ  اَِمب  َّنَیَضرَی  َّنُزحَیَالو و  َّنُهَُنیعَا  ُّرِقَت  ِکلَذ   ) تسا رتکیدزن  دندرگ  يراذگ  یم  ناشرایتخا 
نیاربانب تسا . هدش  حیرـشت  یمهم  حلاصم  يارب  هک  ادـخ  هیحان  زا  تسا  یمکح  ًایناث  و  تسین ، اهنآ  نیب  یتوافت  تسا و  اهنآ  همه  هرابرد 
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. دنشاب مه  دونشخ  هکلب  دنشابن  نارگن  اهنت  هن  دنهد و  نت  نآ  هب  تبغر  اضر و  اب  دیاب  اهنآ 

دنرهوش ریغ  هب  انتعا  یب  تسود و  رهوش  ابیز ،

ص 52) . ) دنلاس نس و  مه  اهنآ ) اب   ) هتخود و ناشنارهوش  هب  مشچ  طقف  هک  تسا  ینارسمه  اهنآ  دزن  بارتا و  فرطلا  تارصاق  مه  دنع  و 
يرهاظ و ییابیز  هعقاو 37 ) . ) دن رهوش )  ) لاس نسمه و  حیصف و  نابز ، شوخ  دنزرو و  یم  قشع  ناشرسمه  هب  طقف  هک  ینانز  ًابرت  ًابرع ا 
رد ینآرق  ءهتسیاش  بوخ و  نانز  یساسا  ياه  یگژیو  زا  رگید ، نادرم  هب  ییانتعا  یب  رهوش و  هب  ناوارف  قشع  اب  هارمه  ینطاب  یگتـسیاش 
ماک رد  ار  یگدـنز  ینابز  شوخ  تحاصف و  دـنرهوش . لاس  نسمه و  زین  نابز و  شوخ  حیـصف و  هتـشرف ، ناـنز  نیا  تسا . ترخآ  اـیند و 

ناشرـسمه دوجو  زا  یبوخ  تسرد و  كرد  هک  دوش  یم  بجوم  رهوش  اب  یلاس  نسمه و  هدرک و  لـسع  زا  رت  نیریـش  نادـنزرف  رهوش و 
دیهاوخ یم  دـنا : هدومرف  ینانز  نینچ  ءهرابرد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دنـشاب . وا  اب  گنهامه  تاساسحا ، لقعت و  ءهصرع  رد  ًالماک  هتـشاد و 

( شرهوش هب   ) درک يدب  هک  نیمه  دـنک و  یتشآ  دوز  دروآ ، دایز  دـنزرف  هک  يرادافو  نز  مهد ...؟ ربخ  دنتـشهب  لها  هک  ینانز  زا  ار  امش 
. تسا مزال  يددعتم  طیارش  ندوب ، وفک  يارب   1. يوش یـضار  نم  زا  ات  مراذگ  یمن  مهرب  مشچ  تسوت ، تسد  رد  نم  تسد  نیا  دیوگب :

مه دح  رد  تهج  ره  زا  رودقملا ) یتح  هتبلا  ، ) الماک رهوش ، نز و  هکنیا  ینعی  وفک " . " دـشاب رـسمه  اب  نازیم  هزادـنا و  مه  دـیاب  رـسمه ،
رد تسا . واسم ي  ینس  طیارش  دنوش ، مه  وفکرهوش  نز و  ات  دنک  یم  کمک  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  لداعتم . هزادنا  مه  مه ، نازیم  دنشاب .

نسمه نیا  ربانب  دن . رگن  یم  روما  هب  هیواز  نیرتکیدزن  زا  مه  اب  دنراد و  مه  تایحور  تاساسحا و  زا  رتهب  كرد  رهوش  نز و  طیارش  نیا 
نز شیپ  رهوش ، دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا . اه  نآ  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناشنارـسمه  اب  هتـسیاش  نانز  ندوب  لاس  و 

ینعم هب  ًابرُع " : " تسا هتشون  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رـسفم   2 دـنرا . دـن  ار ) ماقم  نآ  رگید   ) زیچ چـیه  هک  دراد  یماقم  میهف ) نموم  )
هحاصفلا جهن  ینعم 1 - هب  هژاو  نیا  دنک ... یم  شیکاپ  تفع و  ماقم  رسمه و  هب  تبسن  شتبحم  زا  تیاکح  شلاح  عضو و  هک  تسا  ینز 

هب بارتا "  . " دشاب عمج  نآ  رد  ینعم  ود  ره  تسا  نکمم  دیآ و  یم  زین  ندوب  نخـس  شوخ  حیـصف و  هحاصفلا ح 881  جهن  ح 460 2 -
ناشیارب مه  اب  یگدـنز  دـننک و  كرد  ًالماک  ار  مه  تاساسحا  حالطـصا  هب  ات  دـشاب  ناشنارـسمه  هب  تبـسن  لاـس  نس و  رد  يربارب  ینعم 

اشن ره ا  وش  ءهتفیش  قشاع و  نادنخ و  رایـسب و  زاّنط ، تشهب ، ناروح  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رد  دشاب . رت  شخب  تذل 
. دنربارب ینس  رظن  زا  ناشنارهوش  اب  یتشهب ، ناروح  دنن - .

شیوخ ياطخ  تازاجم  لمحت  ءهدامآ 

نارازه هب  دـنک . یم  اطخ  ناسنا  یهاگ  ص 44 ) . ) نزب ار ) ترـسمه   ) نآ اب  ریگب و  مدنگ  ءهقاس  زا  يا  هتـسب  برـضاف  ًاثغـض  كدیب  ذخو 
دنتـسه نآ  ءهنیزه  تخادرپ  اطخ و  شریذـپ  ءهدامآ  نموم  فصنم و  ياهناسنا  دوش . هابتـشا  اطخ و  راتفرگ  یناسنا  هک  تسا  نکمم  لـیلد 
یناوناـب هتـسیاش ، ناـنز  دراد ! یم  ظوـفحم  يدـعب  ياـهاطخ  باـکترا  زا  ار  وا  هدرک و  هبنتم  ار  ناـسنا  اـطخ ، ءهنیزه  تخادرپ  تقیقحرد 

ندرگ هب  هابتـشا  اـطخ و  نتخادـنا  ینکفارف و  دنتـسه . نآ  ءهنیزه  تخادرپ  ءهداـمآ  دـنزادرپ و  یم  ار  شیوـخ  هابتـشا  اـطخ و  هک  دنتـسه 
دنا هدرک  یفرعم  تشهب  لها  ار  اهنآ  هکنیا  نمـض  یناـنز  نینچ  ءهراـبرد  مالـسا  ربماـیپ  تسا . رود  یناراوگرزب  نینچ  تحاـس  زا  نارگید 
یمن  ) مراذگ یمن  مهرب  مشچ  تسوت . تسد  رد  نم  تسد  نیا  دـیوگ : یم  شرهوش ) هب   ) درک يدـب  هک  نیمه  ینز ) نینچ  : ) دـنا هدومرف 

هک دـش  ثعاب  بویا  رـسمه  بوقعی و  رتخد  ایل "  " فلخت تسا : هدروآ  هیآ  لـیذ  هنومن  ریـسقت  رـسفم   1 يوش . یـضار  نم  زا  اـت  مباوخ )
رد شیرادافو  رظن  زا  هدوب  يرفیک  نینچ  قحتـسم  رظن  کی  زا  وا  رگا  لاح  ره  هب  یلو  دنک . هیبنت  ار  شرـسمه  هک  دـنک  دای  دـنگوس  بویا 

امرخ ءهشوخ  ياهبوچ  ای  مدنگ  ءهقاس  هتسد  کی  هک  تسا  تسرد  تسا . هتـشاد  مه  ار  يوفع  نانچ  قاقحتـسا  يراتـسرپ  تمدخ و  لوط 
ریسفت رد  داد ... ماجنا  ار  راکنیا  شنز  ینکش  نوناق  ءهعاشا  مدع  ادخ و  مان  مارتحا  ظفح  يارب  یلو  تسا  هدوبن  وا  دنگوس  یعقاو  قادصم 
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هراچ دوب - . ترـضح  نآ  يا  رب  یـشوپ  مشچ  لباق  ریغ  گرزب و  ییاطخ  ع ،)  ) باویا رـسمه  ياطخ  تسا - : هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  اـمنهار 
. - شراک اطخ  رسمه  ندرک  هیبنت  هب  ع )  ) بویا دنگوس  شرـسمه - . هیبنت  هب  شدنگوس  يادا  لکـشم  رد  ع )  ) بویا يارب  دنوادخ  ییوج 

هحاصفلا جهن  . 1 دوب . دنگوس ش  يادا  يارب  ع )  ) بویا هب  دنوا  دخ  ءهیـصوت  رابکی ، مه  نآ  رتو  کشخ  هایگ  زا  يا  هتـسد  اب  رـسمه  هیبنت 
ح 460

دنداش رسمه  رانک  رد 

يداش و هک  تسا  نآ  هتسیاش  نانز  رگید  مهم  یگژیو  زا  ( 70 فرخز ... ) ینامداش تیاهن  رد  ناتنارسمه  امش و  نوربحت  مکجاوزا  متنا و 
رورس شخب و  يداش  زین  نامداش و  داش و  یتادوجوم  اهنآ  دنراد . یم  زاربا  یمامت  هب  رـسمه ، اب  تبحاصم  ماگنه  رد  ار  شیوخ  ینامداش 
هداشگ مسبتم و  تسا و  ناهنپ  ناشیاه  هصغ  مغ و  دـنرادن  ییورـشرت  مخا و  دنتـسه . ناشرـسمه  اـب  كرتشم  یگدـنز  ءهصرع  رد  نیرفآ 

صوصخ نیا  رد  ص )  ) مظعا ربماـیپ  تسا . هداوناـخ  رورـس  زین  ناشنارـسمه و  یناـمداش  اـهنآ و  یباداـش  بجوم  یگژیو  نیا  دـنا . هرهچ 
: تسا هتشون  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رسفم  دوش . رورـسم  داش و  درگن ، یم  وا  هب  شدرم  یتقو  هک  تسا  ینز )  ) نانز نیرتهب  دنا : هدومرف 

رثا ینعم  هب  نوربحت "  انز ن" . يارب  مه  تسا و  شخب  ذل ت  نادرم  يارب  مه  نابرهم  نامیا و  اب  نارـسمهرانکرد  ندوب  هک  تسا  نش  ور 
رورـس يداش و  قرغ  یگمه  نیاربانب : دوش . یم  الطا ق  زین  دوش  یم  رهاظ  هرهچ  رد  هک  ینامداش  راثآ  تنیز و  هب  یهاگ  تسا و  بولطم 

اب ناراک  زیهرپ  تسا - : هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریسفت  رد  دشاب . نایامن  ناتیاه  هرهچ  رد  شراثآ  هک  ینامداش  رورـس و  نانچنآ  دیـشاب ،
هحاصفلا ح 1504 جحهن  - 1 دنوش . یم  تشهب  دراو  ناشنارسمه ) اب  هارمه  ) رورسو يداش  زا  راش  رس  يا  هرهچ 

دنتسین نارگید  هب  تشز  بقل  نداد  ییوجبیع و  ندرک ، هرخسم  لها 

تارجح . ) دیناوخن تشز  باقلا  اب  دـیهدن و  رارق  ییوجبیع  دروم  ار  مه  دـننک و  یم  هرخـسم  ار  رگید  نانز  نانز  هن  و  ءاسن ... نم  ءاسنالو 
اهنآ دنتـسه . رود  یقالخا  لیاذر  ًالک  نا و  رگید  هب  تشز  باـقلا  ییوجبیع ، نارگید ، رخـسمت  زا  هک  دنتـسه  یناـنز  هتـسیاش ، ناـنز  ( 11

رد بوشآ  هنتف و  دـنوش  لیاذر  نیا  هب  هدولآ  هچنانچ  هک  دـنا  هدـیمهف  بوخ  ینید  ياـه  هزومآ  ناحبـس و  دـنوادخ  تاروتـس  ساـسارب د 
هدیـشک و شود  رب  ار  نآ  هانگ  هک  دنزاس  یم  رطاخ  هدرزآ  ار  نانموم  ریاس  نآ  رب  هوالع  دـنا و  هدرک  داجیا  شیوخ  ءهبیط  تایح  ءهصرع 

موزل هرابرد  مالـسا ?  ربمایپ  هتخاس  اربم  كاپ و  هانگ  هنوگره  زا  ار  شیوخ  دوجو  تهج  نیمه  هب  دـنام . دـنهاوخن  ناما  رد  نآ  بقاوع  زا 
لیذ نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  دیشابن . ناشبویع  يوجتـسج  رد  دینکن و  ار  ناناملـسم  تبیغ  دنا : هدومرف  یقالخا  لیاذر  زا  يرود 

هک يزیچ  دوشن و  هدز  هنعط  وا  هب  و  دوش ، دای  ریخ  هب  هراومه  هک  تسا  راوازس  تسا ، نموم  هک  تهج  نآ  هب  نموم  تسا : هتـشون  هیآ  نیا 
التبا ضرعم  رد  نادرم ، زا  شیب  نانز  تسا - : هدروآ  قوف  هیآ  لیذ  امنهار  ریسفت  رسفم  دوشن . هتفگ  شا  هرابرد  دوش  تحاران  دونـشب  رگا 

ره دـنا - . هعماـج  یقـالخا  يراـمیب  اـی  يونعم  تمالـس  شقن د ر  ياراد  نادرم ، نوچمه  ناـنز ، دـننارگید - . يا  ـز  هتـسا ینیبدوـخ و  هب 
هحاصفلا ح 2470 جهن  - 1 تسا . يراکمتس  ملظ و  نانموم ، یعامتجا  توخا  ءهدننک  دیدهت  یفنم و  تکرح 

دنا هرکاب 

ياـه ینیب  شیپ  لاـعتم و  دــنوادخ  تـمکح  ساـسا  رب  هـعقاو 36 ) . ) مـیا هداد  رارق  هرکاـب  ار  یتـشهب ) ناـنز   ) هـمه اراـکبا و  نـه  اـنلعجف 
تریـس ابیز  نایور  اـبیز  نیا  دـندنمجرا . ناگزیـشود  تراـکب و  رهم  بحاـص  هفیفع  ناـنز  نمادـکاپ و  نارتخد  ترـضح  نآ  ۀـنادنمدرخ 
افوکـش ییامنور و  ناشنموم  رهوش  اب  يرـسمه  جاودزا و  ءهصرع  رد  طقف  دـنا . باجح  فافع و  فدـص  رد  نونکم  ياـهرهوگ  نوچمه 

رد ایند  رد  ار  تشهب  ءهزم  دنناوت  یم  یناتریـس  هتـشرف  نینچ  دنناما . رد  رود و  نازابـسوه  نیطایـش و  نامرحمان و  سرتسد  زا  دـنوش و  یم 

دیجم نآرق  رد  هتسیاش  نانز  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


جاودزا و زا  لبق  درم  نز و  طابترا  مدع  ینمادکاپ ، صوصخ  رد  مالسا ?  ربمایپ  دنوش . هداوناخ  ناحیر  حور و  دنزیرب و  ناشنارسمه  ماک 
( ندوب رکب   ) فصو نیا  دیاش  تسا : هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رـسفم   1. تسا نانز  تنیز  تفع ، دنا : هدومرف  نانز  یگـشیپ  تفع 

ینعی تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  زین  تایاور  رد  دنا و  هدرک  حیرصت  نآ  هب  نارسفم  زا  يرایسب  هکنانچ  دشاب . یقاب  یتشهب  نانز  يارب  هشیمه 
زا هدیدنسپ و  فاصوا  زا  یگزیش ، ود  تسا - : هتـشون  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رـسفم  دوش 40  یمن  نوگرگد  اهنآ  عضو  شزیمآ ، اـب 

یناعملا ج 27 حور  هحاصفلا ح2008 4 - جهن  - 1 دنـشیوخ . نارـسمه  هب  نداد  ماک  جوا  رد  هراومه  یتشهب ، نانز  تسا - . نز  تالامک 
ص 23 1

دنا يرگید  هب  دنزرف  نداد  تبسن  انز و  يدزد ، كرش ، زا  رود 

نانز یتقو  نهلجرا ... نهیدـیا و  نیب  هنیرتفی  نتهبب  نیتای  الو  نهدالوا  نلتقیالو  نینزیـالو  نفرـسیال  نکرـشیال ... تاـنموملا ... كءاـجاذا 
راک چـیه  رد  دـنرواین و  دوخ  ياپ  تسد و  شیپ  ییارتفا  تمهت  دنـشکن ، ار  ناشنادـنزرف  دـننکن ، اـنز  يدزد و  دنـشابن ، كرـشم  نموم ...

زا هزنم  هک  ییاه  هشیدنا  دنراد . كاپ  ییاه  هشیدنا  هک  دنتسه  ینانز  هتـسیاش ، نانز  هنحتمم 14 ، دننکن ... ار  تنامرف  تفلاخم  يا  هتسیاش 
لاوما هب  قحان  هب  زگره  ناشیاهتـسد  دـنراد و  هزیکاپ  كاپ و  ناتـسد  نانز  نیا  باـن . يدـیحوت  ياـه  هشیدـنا  تسا . قاـفن  ورفکو  كرش 

ياهنماد اهنآ  دنتسین . نینج  طقس  ای  یشک  دنزرف  لها  دنا و  هزنم  یـسنج  یقالخا و  ياه  يدیلپ  زا  دوش . یمن  هدولآ  نارگید  ای  ناشرهوش 
دنب یب  نانز  ریاس  نیب  جیار  یقالخا  لیاذر  زا  مالک  کی  رد  دنهد . یمن  تبسن  يرگید  هب  قحان  هب  ار  دنراد  محر  رد  هچنآ  دنراد و  كاپ 

تخس رایسب  ناراک  انز  هب  تبسن  دنوا  دخ  مشخ  دنا : هدومرف  انز "  " میظع هانگ  صوصخ  رد  مرکا ?  ربمایپ  دنتسه . رود  راگزاسان  راب و  و 
ار دـنوادخ  دـنک ، یم  عـطق  ار  يزور  درب ، یم  ار  هرهچ  قـنور  دراد : تلـصخ  راـهچ  اریز  دـیزیهرپب  اـنز  زا  دـنا : هدوـمرف  نـینچمه  تـسا .

زین دهد  تبـسن  رگید ي  هب  ار  یـسَک  دنزرف  هک  ینز  باذع  ءهرابرد  مظعا ?  لوسر   2. تسا هنادواج  باذع  ءهیام  دزاس و  یم  نیگمـشخ 
دنک تکرـش  ناشلاوما  ردو  دنیبب  ار  اهنآ  مراحم  قحان  هب  هک  دروآ  رد  يا  هداوناخ  هب  دروآ و  دیدپ  اطخ  هب  يدنزرف  هک  ینز  دـنا : هدومرف 
نانز تعیب  يارب  رش ط  شش  قوف  هیآ  رد  تسا : هتشون  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رـسفم  تسا . تخـس  رایـسب  وا  هب  تبـسن  دنوادخ  مشخ 

هنوگره كرت  ناـمه ح 297 1 - هحاصفلا ح 991 3 - جـهن  هحاصفلا ح،29 1- جهن  -1 دـنوش : اریذـپ  ار  همه  دـیاب  اهنآ  هک  هدـش  رکذ 
دب عضو  هک  ارچ  دشاب ، رهوش  لاوما  هب  رظان  رتشیب  دیاش  تقرس و  كرت  - 2 تسا . نامیا  مالسا و  ساسا  طرش  نیا  یتسرپ - تب  كرش و 

و دـننک ، تقرـس  دوخ  نارـسمه  لاوما  زا  نانز  هک  دـش  یم  ببـس  گنهرف ، حطـس  ندوب  نییاـپ  و  نادرم ، يریگتخـس  و  ناـمز ، نآ  یلاـم 
عیـسو و هیآ ، موهفم  لاـح  ره  هب  یلو  تسا ، ینعم  نیا  دـهاش  زین  دـمآ ، دـهاوخ  ًادـعب  هک  دـنه  ناتـساد  دـنهد ، دوخ  ناگتـسب  هب  ًـالامتحا 
-4 دوب . دایز  رایـسب  تفع  ءهداج  زا  فارحنا  تیلهاج  رـصع  رد  دیوگ : یم  خـیرات  رد  هک  ارچ  انز ، هب  یگدولآ  كرت  - 3 تسا . هدرتسگ 

ندرکروگ هب  هدـنز  "  ) دائو  " تروص هب  هاـگ  دوب و  نینج "  طقـس   " تروص هب  هاـگ  دـش ، یم  ماـجنا  تروص  ود  هب  هک  دـالوا  لـتق  مدـع 
و دنتشاد ، یم  رب  هار  رـس  زا  ار  یکوکـشم  نادنزرف  هک  دنا  هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  نآ  یـضعب  ارتفا - ناتهب و  كرت  - 5 نارسپ !) نارتخد و 

هراشا ار  نآ  زین  یضعب  دوب ). ریذپ  ناکما  رتشیب  رهوش  ینالوط  ياهتبیغ  رد  رما  نیا  تسا (  ناشرسمه  زا  دنز  رف  نیا  هک  دندش  یم  یعدم 
هک یماگنه  و  داد ، یم  رارق  درم  دنچ  رایتخا  رد  ار  دوخ  نز  کی  هک  دوب  یلهاج  رصع  يایاقب  زا  زاب  هک  دنا  هتـسناد  يروآ  مرـش  لمع  هب 

رکذ البق  انز  هلأسم  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  داد . یم  تبـسن  وا  هب  ار  دـنزرف  دوب ، لیام  هک  اهنآ  زا  کیره  هب  دـش ، یم  دـلوتم  وا  زا  يدـنزرف 
یگدرتسگ دنچره  تسا  رتبـسانم  لوا  ریـسفت  و  دسر ، یم  رظن  هب  دیعب  ریـسفت  نیا  دوبن ، ریذپ  ناکما  مالـسا  رد  رما ي  نینچ  همادا  هدـش و 

هب هراـشا  تسا  نکمم  ناـشیاهاپ ) تسد و  شیپ   "  ) َّنِِهلُجرَا َّنِهیِدـیَا و  َنَیب   " ریبعت دوش . یم  لـماش  ار  ناـتهب  ءارتفا و  هنوگره  هیآ  موهفم 
ینامرفان - 6 دوب . اهنآ  تسد  اپ و  شیپ  ًاعبط  تفرگ و  یم  رارق  اهنآ  ناـماد  رد  نداد  ریـش  ماـگنه  هب  هک  دـشاب  یهار  رـس  نادـنزرف  ناـمه 

ار نآ  یضعب  دنچره  دوش  یم  لماش  ار  ربمایپ  ياهنامرف  مامت  و  تسا ، هدرتسگ  زین  مکح  نیا  ربمایپ ?  هدنزاس  تاروتـسد  ربارب  رد  ندرکن 
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تروص و دیـشارخ ن  نابیرگ و  ندرک  هراپ  ناگدرم و  رب  دـنلب  يادـص  اب  يرگ  هحون  دـننام  تیلهاج  رد  نانز  لامعا  زا  یـضعب  هب  هراـشا 
ماما زا  ٍفوُرعَم "  ِیف  َکَّنَیِـصعَیالَو   " ءهرابرد هیآ  نیا  لیذ  نیلقثلارون  یمق و  ریـسافت  تسین . اهنیا  هب  رـصحنم  یلو  دـنا  هتـسناد  نآ  دـننام 
ءهمه تاکز و  زامن و  لیبق  زا  هدومرف  بجاو  نانز )  ) اهنآ رب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  فورعم  دـنا : هدومرف  هک  هدـش  لـقن  قداـص ? 

. تسا هدومرف  رما  اهنآ  هب  هک  اه  یبوخ  زا  هچنآ 

دنتسین رهوش  داهج  عنام 

ینانز هتسیاش ، نانز  نباغت 14 ) . ) دنتسه امش  نانمشد  دنوش ) یم  امش  داهج  عنام  هک   ) ناتنارسمه زا  یـضعب  مَُکل  ٌوُدَع  مُکِجاَوزَا ... نِم  َّنِا 
داهج رگا  هک  دننک  یم  كرد  بوخ  اهنآ  دنتسه  نایتوغاط  ناملاظ و  اب  هزرابم  داهج و  ءهصرع  رد  ناشنارسمه  روای  قوشم و  هک  دنتـسه 
نانز ساسا  نیا  رب  دنوش . یم  تم  رح  کته  ناناملسم  سیماون  هدش و  شودخم  نینموم  تزع  دشابن ، نانمشد  اب  داهج  نادیم  رد  نا  درم 

یم مهارف  داهج  نیدایم  رد  ار  ناشنادرم  روضح  ءهنیمز  دنتـسه و  سدـقم  عافد  هصرعرد  ناشنارهوش  روای  رای و  هک  دنتـسه  ینانز  هنموم ،
هرابرد مالـسا ?  ربمایپ  دنناشنارهوش . يراکوکین  تدابع و  داهج و  يارب  گرزب  عنام  هک  دـنا  تسیاشان  نانز  نانز ، نیا  سکعرب  دـنزاس .

رسفم  1. دنوش یم  كاله  دننک ، تعاطا  لقع ) یب  بسانمان   ) نانز زا  هک  ینادرم  دنا : هدومرف  دـننک  یم  يوریپ  ینانز  نینچ  زا  هک  ینادرم 
، دـینک ترجه  لثم  یتبثم  راک  هب  مادـقا  دـیهاوخ  یم  یهاگ  تسین . مک  توادـع  نیا  ياه  هناشن  تسا : هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت 

دننام دنروآ و  تسدب  ار  امش  تورث  ات  دنشک  یم  ار  امـش  گرم  راظتنا  هاگ  دنوش و  یم  میظع  ضیف  نیا  عنام  دنریگ و  یم  ار  امـش  ناماد 
یمرب اهنآ  اب  تفلاخم  هب  نمشد  نوچمه  نانموم  نا  دنزرف  نارسمه و  زا  یخرب  تسا - : هتـشون  هیآ  نیا  لیذ  امنهار  ریـسفت  رـسفم  اهنیا ...

. دنیوج يرود  هدرک و  زیهرپ  اهنآ  زا  دیاب  شیوخ  نادنزرف  نارسمه و  تفلاخم  ینمـشد و  اب  ندش  ور  هبور  تروص  رد  نانموم  دنزیخ - .
نیا رد  رقاب ?  ماما  دنشاب . هتشاد  رظن  ریز  ار  اهنآ  هدوب و  رایشه  شیوخ ، نا  دنزرف  نارـسمه و  تفلاخم  ینمـشد و  ربارب  رد  دیاب  نانموم  - 
یم ار  وا  ناماد  رسمه ش  دنزرف و  تشاد ، ادخ ? ر ا  لوسر  يوس  هب  ترجه  دصق  هک  يدرم  یهاگ  مالسا ) دص ر  رد  : ) دنا دومرف ه  هراب 

. تفر میهاوخ  نیب  زا  وت  زا  سپ  ام  هک  يراذگن  سک  یب  ار  ام  يورن و  ام  دزن  زا  هک  میهد  یم  مسق  دـخ ا  هب  ار  وت  دـنتفگ : یم  دـنتفرگ و 
زا تشاد و  رذـحرب  ناشنادـنزرف  نانز و  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـندنام . یم  اهنآ ) دزن   ) دـندش و یم  ناـنز  عیطم  نادرم  زا  یـضعب 

نیلقثلا ج 5 ص342 رون  یمق ج 2 ص 372 و  ریسفت  هحاصفلا ح 3167 -  جهن   - 2. تسا هدومرف  عنم  اهنآ  يوریپ 

دنتروشم لها 

رگید یگژیو  زا  الط ق 6 ) . ) دـینک شزاـس  تروشم و  یکین  هب  شیوخ ) نز  و   ) دوخ ناـیم  دـنزرف ) راـک  رد   ) فورعمب و مکنیب  ورمتا  و 
اپ اج ، یب  بصعت  يزابجل ، زا : ینانز  نینچ  دنراد . ار  عوضوم  کی  یسررب  وگتفگ و  هرواشم ، تیفرظ  ناوت و  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  نانز 

. دـننک یم  زیهرپ  تدـش  هب  دوش ، یم  نارگید  هب  ملظ  بجوم  هک  يروما  ییوجماـقتنا و  يزرو ، هنیک  یناـسفن ، ياـه  هتـساوخ  رب  يراـشف 
زاین رما  نیا  دنک . لح  ار  نارگید  دوخ و  تالکشم  هرواشم  مهافت و  وگتفگ و  تشذگ و  هیاس  رد  هک  دنتسه  نآ  یپ  رد  هراومه  سکعرب 

مهارف شیوخ  دوجو  رد  ار  عورشم  ياههار  زا  ییوج  قح  یهاوخ و  رگید  لمحت ، ربص و  بسانم  ياه  هنیمز  ینانز  نینچ  هک  دراد  نیا  هب 
شرهوش رواشم ) یگدـنز و   ) کیرـش هک  تسا  نابرهم  نز ) .. ) امـش نانز  نیرتهب  دـنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  مالـسا ?  ربمایپ  دنـشاب . هدرک 

هیآ نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رـسفم   1 تسا . رهوش ) ربارب  رد   ) ربکتم و  رهوشریغ ) يارب   ) هدـننک شیارآ  نز )  ) امـش نانز  نیرتدـب  و  دـشاب ...
ریبعت فورعمب "   " ریبعت و  دیریگب . میمصت  هتـسیاش  روطب  رگیدکی و  اب ) رهوش  نز و   ) هرواشم اب  نادنزرف  تشونرـس  هرابرد  تسا : هدروآ 
امنهار ریـسفت  رد  دوش . یم  لماش  ار  دـشاب  نآ  رد  نادـنزرف ) رهوش و  نز و   ) حالـص ریخ و  هک  ار  يا  هرواـشم  هنوگره  هک  تسا  یعماـج 

درپب يرکفمه  هرواشم و  هب  ناشنادازون  يرادهگن  یگنوگچ  ندادریـش و  ءهرابرد  دیاب  هقلطم ، نانز  نادرم و  تسا - : هدمآ  قوف  هیآ  لیذ 
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هقلطم نانزو  نادرم  يرکفمهو  هرواشم  يانبمو  ساسا  دیاب  یلقعو  یعرـش  نیزاوم  تیاعرزینو  نادازون  عفانم  حلاصم و  هب  هجوت  دـنزا - .
هحاصفلا ح 1535 جهن  - 1 دشاب .

دنوش یمن  رسمه  تیمورحم  ثعاب 

دوخ رب  تنارـسمه  تیاضر  بلج  رطاخب  هدرک  لالح  وترب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ارچ  َکِجاَوزَا  َتاَـضرَم  یِغَتبَت  َکـَل  ُهّللا  َّلَـحَا  اَـم  مِّرَُحت  َمل  ِ
يوس هب  ناشرـسمه  روای  قوشم و  هشیمه  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  نانز  مهم  هداعلا  قوف  یگژیوزا  رگید  یکی  میرحت 1 ) ( ؟ ینک یم  مارح 

یم شالت  یعـس و  نیاربانب  دهار . نیا  ورهر  حلاص و  لمع  نامیا و  لها  اهنآ  دنتـسه . تابحتـسم  تابجاو و  تادابع ، ماجنا  يراکوکین و 
نادنزرف و رـسمه و  یهارمه  يارب  یـشالت  شـشوک و  چیه  زا  دنربب . َتکربرپ  هار  نیا  هب  دوخ  هارمه  زین  ار  ناشنادنزرف  رـسمه و  ات  دننک 
هک دننک  یمن  یتکرح  ای  دنرادن و  یعقوت  ای  دنیوگ  یمن  ینخس  زگره  سکعرب ، دننک . یمن  غیرد  تیاده  هار  رد  نینموم  ناگتسب و  ریاس 

لالح دوش . مهارف  ناشنادـنزرف  ای  وا  يارب  تیمورحم  داجیا  ءهنیمز  ای  دـنک  ادـیپ  قوس  هاـنگ  يوس  تمـس و  هب  ناشرـسمه  اـهنآ ، هلیـسوب 
نانز نیب  جـیار  یـساسحا  ياهراتفر  زا  دـنناد . یم  یهلا  دودـح  تیاعر  هب  فظوم  ار  دوخ  هتـسناد و  مارح  ار  وا  مارح  لالح ، ار  دـنوادخ 
نیا سکعرب  دـنراد . هنافراع  هناملاع و  يانبم  شیوخ  یگدـنز  يارب  دـنرود و  هنالفاغ  هنابلط و  ایند  یحطـس و  ياه  يریگعـضوم  ماوع و 

. تسا هدومرف  دای  ناطیش "  ياهماد   " ناونع هب  ینانز  نینچ  زا  السا م ?  ربمایپ  دنـشیوخ . نارهوش  هانگ  زاس  هنیمز  هک  دنتـسه  ینانز  نانز ،
ینعی ترـضح  نآ  نارـسمه  زا  رفن  ود  هک  يراک  رطاخب   ) ربمایپ ءهیحاـن  زا  دـنگوس ي  تسا : هدروآ  هیآ  نیا  لـیذ  هنومن  ریـسفت  رـسفم   1

 " مِّرَُحت َِمل   " ءهلمج نیاربانب  درا . دـن  یهانگ  تاحابم  كرت  رب  ندروخ  مسق  هک  میناد  یم  دوب و  هدـش  دای  دـندوب ) هدرک  هشیاـع  هصفح و 
نارـسمه زا  رفن  ود  لاـح  ره  هب  تسا . تقفـش  يزوسلد و  یعون  هکلب  تسین  شنزرـس  باـتع و  ناوـنع  هب  ینک ؟ یم  می  رحت  دوـخرب  ارچ 

جهن -1 دندش . ترضح  نآ  یتحاران  بجوم  دندرک و  راداو  یحابم  رما  يارب  ندرک  دای  دنگوس  هب  ار  ترـضح  هک  دندرک  يراک  ربمایپ ? 
حابم یلمع  زا  ار  دوخ  ربمایپ ?  هکنیا  زا  دنوادخ ، يدنسرخان  راهظا  تسا - : هتشون  قوف  هیآ  لیذ  امنهار  ریسفت  رـسفم  هحاصفلا ح 3153 
راشف تحت  شیوخ ، نارسمه  زا  یـضعب  ءهیحان  زا  ربمایپ  دوب - . هدرک  مورحم  شیوخ ، نارـسمه  زا  یخرب  تیاضر  بلج  رطاخب  لالح ، و 

. دوش یهلا  ياهلالح  تاحابم و  زا  نارسمه  تیمورحم  هب  رجنم  دیابن  نانز  تیاضر  بلج  دوب - . هتفرگ  رارق  انگنت  و 

دنرسمه رادزار 

يا هطبار  رهوش ، نز و  ءهطبار  دنتـسه . ناشنارهوش  هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  نانز ، می 3 ) رحت  . ) درک اشفا  ار  رـسمه ) زار   ) نآ يو  تابن  املف 
رگا یهاگ  رگید ، يوس  زا  دنتسه . ناشنانز  دوشیم ، هاگآ  نادرم  زار  زا  هک  یناسک  نیلوا  ساسا  نیا  رب  تسا . درفب  رـصحنم  هژیو و  الماک 

تورم قطنم و  لقع و  یطیارـش  نینچ  رد  دوش . یم  دراو  شا  هداوناخ  نایک  ای  وا  تیـصخش  رب  يریذپان  ناربج  ءهمطل  دوش  شاف  درم  زار 
ياهرادزار ترورـض ، نیا  حیحـص  كرد  اب  هک  دنتـسه  یمیهف  نانز  هتـسیاش ، نانز  دـشاب . رـسمه  رادـهگن  زار  نز  هک  دـنک  یم  باـجیا 

نیمه هب  تسا . ناشدوخ  هب  هبرـض  تیاهن  رد  هداوناخ و  وا و  هب  همطل  رـسمه  زار  ياـشفا  هک  دـنناد  یم  بوخ  اـهنآ  دنناشرـسمه . نئمطم 
هب تفگ و  ینخس  يدرم  یتقو  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  مرکا ?  ربمایپ  دنتسین ! هداوناخ  رهوش و  هب  ءهبرـض  شیوخ و  هب  ءهمطل  لها  تهج 

ریـسفت رـسفم  دینکن ) تنایخ  تناما  رد  زار  ياشفا  اب   ) 1. تسا تناما  امـش  دزن  نخـس  نآ  هک ) دینادب  دـید  ار  امـش  و   ) درک هاگن  شفارطا 
ار نخـس  نیا  وا  هک  دوب  باطخ ) نبرمع  رتخد   "  ) هصفح ، " هیآ نیا  رد  شرادزار  ریغ  رـسمه  زا  روظنم  تسا : هدروآ  هیآ  نیا  لـیذ  هنومن 

ناشنانخس اب  ار  وا  اهنت  هن  ربمایپ ?  نارسمه  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا  زا  درک . وگزاب  رکبوبا ) رتخد   ) هشیاع يارب  ارنآ  دینش و 
نیا لیذ  امنهار  ریسفت  رـسفم  دوبن . اهنآ  رد  زین  تسا  افو  اب  رـسمه  کی  طیارـش  نیرتمهم  زا  هک  يرادزار  هلاسم  هکلب  دندرک  یم  تحاران 

ار رضح ت  نآ  يّرس  هنام و  رحم  نخس  نیا  هصفح "  تفگ و"  دوخ  نارـسمه  زا  یکی  هب  زار  هب  ار  ینخـس  ? ربمایی ، تسا - : هدروآ  هیآ 
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. - هداوناخ ياضعا  زا  یخرب  زا  یتح  نارگید ، زا  ییوشانز  یگداوناخ و  رارـسأ  يرا  دـهگن  ظفح و  موزل  تخاس - . شاف  هشیاـع ) يارب  )
هحاصفلا ح 197 جهن  - 1 تساور . زیاج و  يرما  رسمه و )... دننام   ) دوخ ناکیدزن  زا  لیاسم  زا  یخرب  نتشاد  هدیشوپ 

دننک یم  ظفح  ار  دوخ  رفک ، طیحم  نیرتدیدش  رد 

زا میِرحت 11 ) .( ) تسا نانز  يارب  یبوخ  ءهنومن  درک  ظـفح  ار  دوخ  رفک  طـیحم  نیرتدـیدش  رد  هک  هیـسآ )  ) نوعرف رـسمه  نوَعِرف  ةَارَما  ِ
ملع و هیاس  رد  اهنآ  دنراد . بسانمان ، طیارـش  نیرت  دـی  دـش  رد  ار  شیوخ  ظفح  ردـق ت  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  نانز  رگید  تایـصوصخ 
وا هب  هدـیرب و  واریغ  زا  دـنا . هدـش  لیان  وا  هب  لاکتا  دـنوادخ و  اب  ژیو ه  طاـبترا  ناـمیا و  رد  تاـبث  ءهلحرم  هب  شیوخ  تخانـش  تفرعم و 

ار شیوخ  نموم  صلاخ و  ءهدنب  تانئاک  ییاهن  رثوم  و  یلـصا )) بحاص  هک ((  دنا  هدرک  كرد  دوجو  ءهمه  اب  دنناد و  یم  دـنا !  هدیـسر 
ياه هرطق  اهنآ  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  ار  يا  هتـسیاش  نانز  نینچ  یتسرپ  رـس  قیقد  يروای  هداعلا و  قوف  يرهم  میظع  یتریغ  دراذگیمن  اهنت 

رفک و كرش و  طیارش  نیرتدیدش  رد  دنسانش و  یم  ار  شیوخ  ردق  نیا  ربانب  دنا ! هدش  ایرد  دنا و  هدیـسر  ایرد  هب  کنیا  هک  دندوب  یقیال 
ندیسر ءهوحن  صوصخ  رد  مرکا ?  ربمایپ   1 تداهـش . ات  یتح  دنراد ، یمنرب  حلاص  لمع  نامیا و  شیوخ و  دوبعم  زا  تسد  ملظ ، قافن و 

هب دنک  عنم  ادخ  يارب  دنک و  اطع  ادخ  يارب  درادب و  نمـشد  ادـخ  يارب  درادـب و  تسود  ادـخ  يارب  سکره  دـنا : هدومرف  نامیا  لامک  هب 
، دید ار  نارحاس  ربارب  رد  یسوم ?  ءهزجعم  یتقو  هیـسآ "  : " تسا هتـشون  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رـسفم   1 تسا . هدیـسر  نامیا  لامک 
نامیا و یلو  تشاد . یم  هگن  یفخم  ار  دوخ  نامیا  اـما  دروآ  ناـمیا  یـسوم  هب  هظحل  ناـمه  زا  دـش و  نشور  ناـمیا  رون  هب  شبلق  قاـمعا 

تسد هک  درک  رارصا  درک و  یهن  ار  وا  اهراب  دش  ربخاب  هیسآ  نامیا  زا  یتقو  نوعرف  درک . ناهنپ  ارنآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  ادخ  هب  قشع 
ار وا  ياهاپ  اهتسد و  داد  روتسد  نوعرف  ماجنارس  دشن . نوعرف  ءهتساوخ  میلست  هیـسآ  اما  دتـسرپن . ار  وا  يادخ  درادرب و  یـسوم ?  نیئآ  زا 
( دندناسر تداهش  هب  ار  وا  ... ) دنتشا و ذگ  شا  هنیس  رب  مه  یگرزب  گنـس  دنداد  رارق  نازوس  باتفآ  ری  رد ز  وا ر ا  دنتـسب و  ییاهخ  ـ یم هب 

نانز تسا - . يرادـنید  نامیا و  يارب  یندز  لاثم  زراب و  هنومن  هیـسآ ، نوعرف  رـسمه  تسا - : هتـشون  هیآ  نیا  لـیذ  اـمنهار  ریـسفت  رـسفم 
هحاصفلا ح جـهن  - 1 دنتـسه . لامک  ءهّلق  جوا  هب  یبایتسد  دـش ن و  وگلا  يارب  مزـال  ياـه  یگتـسیاش  دادعتـسا و  ياراد  نا ، درم  دـننامه 

2983

دنرهوش هارمه  اسرف  تقاط  تخس و  طیارش  رد 

میتی و نیکـسم و  هب  دـنراد  دـیدش ) زاین  و   ) هقالع نآ  هب  هکنیا  اب  ار  دوخ )  ) ياذـغ ًاریِـسَا و  َو  ًامِیتَی  ًانیِکـسِم و  ِهِّبُح  یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُطی  َو 
یگدنز ياه  هظحل  ءهمه  رد  هک  تسا  نیا  هتسیاش  نانز  یگژیو  نیرخآ  رهد 7 ) (. ) دنهارمه گنهامه و  ناشرهوش  اب  و   ) دنهد یم  ریسا 
ءهدـنهد ماوق "   " ار وا  دـنرگن ! یم  ناشدارم  ءهدـید  اب  شیوخ  درم  هب  اهنآ  دنتـسه . شیوخ  زابکاپ  نموم و  رهوش  روای  هارمه و  كرتشم ،
یطیارـش چیه  رد  هاگ و  چـیه  ار  شیوخ  یگداوناخ  یعامتجا و  تایح  مکحم  نوتـس  دـنیامن و  یم  بوسحم  نادـنزرف  هداوناخ و  دوخ و 

دنا هداتسیا  ناشرهوش  رس  تشپ  راوتسا  مکحم و  نانز  نیا  دنا ، هدیرب  اهنآ  رهوش  زا  همه  هک  یطیارش  نیرت  تخـس  رد  دنراذگ ! یمن  اهنت 
یهارمه هدـش و  وا  یحور  ءهناوتـشپ  نیرت  مکحم  رهوش و  رواـی  نیرتـهب  دـننک . یم  همزمز  ار  يراـبدرب  تمواـقم و  وا  ناـج  شوـگ  رد  و 

قح نز  رگا  دنا : هدومرف  رهوش  اب  نز  یهارمه  تعاطا و  موزل  صوصخ  رد  مالسا ?  ربمایپ  دنناشنارسمه . يا  رب  يدبا  يرفسمه  نئمطم و 
صوصخ رد  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رسفم   1. دبای شیاسآ  شرهوش )  ) ات دنیشنن  وا  ماش  راهان و  ماگنه  دنادب  یتسر ) هب د   ) ار شرهوش 

دراو  ? مرکا )  ربمایپ   ) هک یماگنه  تسا ... : هتـشون  رذـن  يادا  يارب  یلع ?  تارـضح  اـب  یهارمه  ءهصرع  رد  ارهز ?  ترـضح  تیعـضو 
شیاهمشچ هدیبسچ و  تشپ  هب  وا  مکـش  یگنـسرگ  دش ت  زا  هکیلاح  رد  هداتـسیا  دابع ت  بارحم  رد  وا  هک  دید  دش  س )  ) همطاف ءهناخ 

هروس نیا  دمحم ?  يا  تفگ - دش و  زان ل  لیئربج  ماگنه  نیمه  رد  دش . تحاران  دید ) ار  همطاف ?  عضو  یتقو   ) ربمایی هتسشن ، يدوگ  هب 
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هحاصفلا ح 2318 جهن  -1 دیوگ ... یم  کیربت  وت  هب  ینادناخ  نینچ  يارب  دنوادخ  ریگب  ار  رهد ) )

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
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یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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