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باجح موهفم  انعم و  رد  یشیوپ 

باتک تاصخشم 

هلهن /* باـجح موـهفم  اـنعم و  رد  یــشیوپ  روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و  هـلهن  ینیئاـنيورغ ، هسانــشرس :  ناریا  یلم :  یــسانشباتک  هراــمش 
ینآرق و مولع  يارتکد  تشاددای * :  ص 137-113  ناتسبات 1386 :  ش 36 ،   ، نانز باتک  هلاقم :  اشنم  يرماع  هدـیحو  / ** ینیئانيورغ
 : رگفیصوت هقف  رگفیـصوت :  نافرع  رگفیـصوت :  باجح  رگفیـصوت :  یمالـسا  تمکح  هفـسلف و  دشرا  سانـشراک  تشاددای ** :  ثیدح 

هدیحو يرماع ، هدوزفا :  هسانش  یقالخا 1 ] لیاذر  رگفیصوت :  تفع  رگفیصوت :  نانز  ششوپ 

باجح هلئسم  رب  ینییبت 

رد یتالاؤس  هب  نایدا ، ریاس  لحن و  للم و  رد  هلئـسم  نیا  هنیـشیپ  هب  يا  هراشا  نمـض  باجح  هلئـسم  زا  ییاه  هشوگ  نییبت  يارب  هلاـقم  نیا 
رب باجح  ریثأت  زا : دـنترابع  هدـش  هتخادرپ  اه  نآ  هب  هلاقم  نیا  رد  هک  ییاـهروحم  نیرت  مهم  تسا . هداد  خـساپ  باـجح  هفـسلف  صوصخ 
رد ار  وا  روضح  هکلب  دوش ، یمن  نز  ندوب  يوزنم  بجوم  اهنت  هن  باجح  نیاربانب ، اشحف . زا  يریگولج  و  هداوناخ ، میکحت  تینما ، داـجیا 

ياتـسار رد  یهقف  یقالخا و  ماکحا  ینید و  ياهرواب  تسا و  یمدآ  تاجن  تداعـس و  مالـسا ، رهوگ  همّدـقم  دزاس . یم  رت  تحار  هعماج 
هب ییوگ  خساپ  زج  يزیچ  دـندرگ  یم  رداص  میکح  قلاخ  يوس  زا  هک  ییاه  هزومآ  هیلک  فدـه  تقیقح ، رد  دـنا . هدـش  لزان  تیاغ  نیا 
اب زین  نز  شـشوپ  هب  طوبرم  یهلا  ماکحا  هجیتن ، رد  تسین . ناسنا  یعامتجا  يدرف و  و  يونعم ، يداـم و  یمـسج ، یحور و  ياـهزاین  همه 
رد هچ  نارکف ، نشور  نادنمشناد و  یسررب  ثحب و  هجوت و  دروم  زابرید  زا  باجح  هلئسم  دنا . هدش  رداص  فده  تیاغ و  نیمه  هب  هجوت 
هک تسا  نانچ  نآ ، زا  هتساخرب  دیاقع  هرتسگ  نانخـس و  نیا  هنماد  تسا . هدوب  روشک ، زا  جراخ  هچ  لخاد و  رد  هچ  ملاع و  برغ  قرش و 

لماع هدننک و  دودـحم »  » یـصخاش ار  باجح »  » هک دـنور  یم  شیپ  اجنآ  ات  یـسررب ، لیلحت و  ماقم  رد  نادنمـشیدنا  نیا  زا  یهورگ  هاگ 
مک تسد  ای  عنم »  » ناـهاوخ رذـگهر ، نیا  زا  یتح  دـنناد و  یم  یمالـسا  هعماـج  رد  ناـنز  یعاـمتجا  روضح  يدرف و  تسیز  رد  عییـضت » »

راومه نیتسخن  هورگ  نداد  هولج  قحم  رب  ار  هار  دوخ ، هناهاگآان  بسانمان و  عافد  اب  رگید ، یهورگ  هاگ  دنوش و  یم  نآ  ندش » يرایتخا  »
ایآ تسا ؟ شخب  ّتینوـصم  یلماـع  اـی  تسا ؟ هعماـج  رد  یتاذ  يا  هدـننکدودحم  باـجح  اـیآ  تسیچ ؟ باـجح » ، » یتـسار هب  دـننک . یم 
نآ دصق  یشهوژپ  یلیلحت ـ  تروص  هب  هلاقم  نیا  تسا ؟ هتـشاد  دوجو  مه  رگید  ماوقا  للم و  رد  ای  تسا ؟ مالـسا  نید  صوصخم  باجح 
ياه همشچرس  عبانم و  زا  يریگ  هرهب  هنافصنم و  يدید  زا  يدنم  هرهب  اب  هارمه  نینچ ، نیا  ییاه  شسرپ  هب  ییوگ  خساپ  تهج  رد  ات  دراد 

يزادنا مشچ  هب  رذگهر ، نیا  زا  ات  درگنب  نآ  هفسلف  هتشذگ و  للم  ماوقا و  یمالسا و  هعماج  رد  باجح »  » هلئسم هب  مالـسا ، بتکم  ِلیـصا 
مالسا رد  باجح  يواکاو  دبای . تسد  ناریا  یمالسا  نیزورما  هعماج  رد  مکحتـسم  شزرا  راوتـسا و  روتـسد  نیا  يارجا  تیعـضو  هرابرد 

نیرتشیب هدرپ »  » يانعم نایم ، نیا  رد  هتبلا  هک  تسا  بجاـح  هدرپ و  شـشوپ ، ندیـشوپ ، ياـنعم  هب  یهاـگن  رد  یبرع ، هژاو  نیا  باـجح ،» »
هناخ رد  هدرپ و  تشپ  هشیمه  نز  تسا  هتـساوخ  مالـسا  هک  دـننک  نامگ  يدایز  هدـع  هک  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  دراد و  ار  دربراک 

رد نز  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  نز  شـشوپ  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  يرّهطم  یـضترم  دیهـش  دنمـشیدنا  دورن . نوریب  دـشاب و  سوـبحم 
ياوتف دنک و  یم  رکذ  ار  انعم  نیمه  هطوبرم  تایآ  دزادرپن . ییامندوخ  يرگ و  هولج  هب  دناشوپب و  ار  دوخ  ندـب  نادرم ، اب  دوخ  ترـشاعم 

، هطوبرم تایآ  رد  دروآ . تسد  هب  ناوت  یم  ّتنـس ، عبانم  نآرق و  زا  هدافتـسا  اب  ار  شـشوپ  نیا  دودح  تسا . بلطم  نیمه  دـّیؤم  مه  اهقف 
ششوپ دودح  بازحا ، هکرابم  هروس  رد  هچ  رون و  هکرابم  هروس  رد  هچ  تسه ، هراب  نیا  رد  هک  یتایآ  تسا . هتفرن  راک  هب  باجح »  » تغل
تسرهف ینانخـس ، نینچ  هب  هجوت  اب  ( 2 .«) دـشاب هدرب  راک  هب  ار  باجح »  » هملک هکنآ  نودـب  تسا ، هدرک  رکذ  ار  درم  نز و  ياه  ساـمت  و 

یم لیذ  ياه  هرازگ  بلاقرد  یمالـسا » شـشوپ   » ای یمالـسا » باجح   » نییبت فیـصوت و  هب  لمجم ، ینخـس  هاـتوک و  یناـیب  اـب  هارمه  راو 
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، رذگهر نیا  زا  میرگنب و  یحور ، هاگن  زا  هچ  یمـسج و  ظاحل  زا  هچ  وا ، يدوجو  راتخاس  ناسنا و  هب  رگا  نآ  هفـسلف  باجح و  میزادرپ :
هب میزادـنیب ، دـنوش ، یم  هدـیمان  ترطف »  » هک وا ، يدوجو  هیاـمریمخ  تشرـس و  رد  هتفخ  نوگاـنوگ  لاـیما  هتفهن و  ياـه  هزیگنا  هب  يرظن 
هک دـنمورین  یلیم  تسا ؛ یـسنج »  » هزیرغ وا ، رد  دوجوم  ياـهورین  نیرترب  نیرت و  گرزب  نیرتدـنمورین ، هلمج  زا  هک  میباـی  یمرد  یتحار 

ددرگ و یم  یندوشخباـن  یـصاعم  گرزب و  ناـهانگ  همـشچرس  تلوهـس  هب  دوشن ، تیادـه  شیوـخ  تسرد  هار  حیحـص و  ریـسم  رد  رگا 
نـشور نادنمـشیدنا و  درادـن . یپ  رد  يزیچ  یهابت  تکالف و  رـسارس  یگدـنز  هب  یناسنا  يایوپ  طاـشنرپ و  یگدـنز  لیدـبت  زج  يدـمایپ 

ياه هیرظن  هار ، نیا  رد  هتشاد و  يرطف  لیم  هزیرغ و  نیا  اب  ییورایور  رد  نیداینب  ییوج  هراچ  رد  یعس  يا ، هتکن  نینچ  هب  هجوت  اب  نارکف 
ات درب  نیب  زا  دـیاب  یلکب  ار  یتاذ  هزیرغ  هتفهن و  لـیم  نیا  دـنا : هتفگ  يوتـسلوت  ادوب و  یناـم ، نوچمه  یهورگ  دـنا . هدرک  هئارا  یتواـفتم 
رد دـنا . هدومن  ناـیب  ار  بلطم  نیا  سکع  دـیورف  نوچمه  رگید  یهورگ  دنـشاب و  ناـما  رد  نآ  ياـه  بیـسآ  زا  یناـسنا  هعماـج  ناـسنا و 
هک مالـسا ، نوچمه  نیرفآ  یگدـنز  یبـتکم  طـیرفت ، بناـج  يرگید  دـیامیپ و  یم  طارفا  بناـج  یکی  هک  رظن ، ود  نیا  ناـیم  شکاـشک 

مغر هب  هک  يراک  هار  تسا ؛ هدرک  هئارا  لدتعم  هنایم و  يراک  هار  دیوگ ، یم  نخـس  طیرفت  طارفا و  زا  زیرگ  لادتعا و  هاگیاج  زا  هراومه 
ار نآ  یتح  دسانـش و  یم  تیمـسر  هب  ار  یـسنج  لیم  مالـسا  دزیخ . یمرب  نآ  زا  یگزات  يوب  زونه  نآ ، شیادیپ  زا  نرق  هدراهچ  تشذگ 

مالسا بتکم  راک  هار  دیآرد . تکرح  هب  شیوخ  زاس  ناسنا  ریسم  رد  بسانم  يا  هویـش  اب  یتسرد و  هب  هکنآ  طرـش  هب  دناد ، یمن  زین  دیلپ 
نایم تدـم و  هاتوک  ياهدربهار  فلا . دوش : یم  هصالخ  لیذ  دربهار  ود  رد  یلک ، روط  هب  نآ ، هب  لـمع  ماـقم  رد  يا و  هشیدـنا  نینچ  رد 

ياـهدربهار ب . ناـناوج . هژیو  هب  نوگاـنوگ ، راـشقا  ناـیم  رد  نآ  گـنهرف  جـیورت  هعماـج و  رد  ناـسآ  لهـس و  جاودزا  نوـچمه  تدـم 
: دـننام ییاه  شزرا  تاروتـسد و  هیاپرب  هعماج  رد  لـیم  نیا  ملاـسان  يریگراـک  هب  ياـه  هنیمز  ندرب  نیب  زا  نوچمه  یـساسا  تدـمدنلب و 

نشور ياه  نامرف  حیرص و  تاروتسد  زا  هتفرگرب  هک  دربهار  ود  نیا  نادرم . نانز و  طالتخا  زا  زیهرپ  يراد و  نتـشیوخ  فافع ، باجح ،
هجاوم لیذ  تاکن  نوچمه  یتاکن  اب  شـشوپ ، باجح و  یبوجو  يدوجو و  هفـسلف  نایب  رد  ار  ام  دـنا ، یهلا  مـالک  نآرق و  رد  راـگدرورپ 

هب یگنهرب » . » تسا هدـش  یفاک  هجوت  نآ  هب  یمالـسا  هشیدـنا  رد  هک  تسا  یلئاـسم  هلمج  زا  نآ  ياـنعم  ماـمت  هب  تینما » . » 1 دنزاس : یم 
هوشع و  ییارآدوخ ، شیارآ ، نوچمه  راوگان  ییاهدمایپ  نآ ، هب  یهجوت  مک  فیعضت و  ای  هعماج  رد  یگدیشوپان  شـشوپ و  مدع  يانعم 

یم رارق  رذـگدوز  نیغورد  ناجیه  باهتلا و  داجیا  یبصع و  میاد  کیرحت  ضرعم  رد  ار  ناـناوج ، هژیو  هب  نادرم ، دراد و  هارمه  هب  يرگ 
دراد یماو  یلامعا  هب  ار  وا  ور ، نیا  زا  دـنک و  یم  التبم  یناور  يرامیب  هب  ار  درف  هاگ  هک  تسا  نانچ  نآ  باهتلا  ناـجیه و  راـب  نیا  دـهد .

دنداقتعا نیا  رب  يا  هتکن  نینچ  هب  هجوت  اب  نادنمشناد  زا  یخرب  هک  نانچ  نآ  دوش ؛ یم  رگید  یصاعم  دسافم و  زا  يرایـسب  همـشچرس  هک 
عماوج رد  اه  هداوناـخ  شـالت  هب  ارذـگ  یهاـگن  . 2 تسا ». ناـیم  رد  ینز  ياـپ  هـکنآ  رگم  دـینک ، یمن  ادـیپ  ار  یمهم  هثداـح  چـیه   » هـک

نتـسکش مهرد  دراد : یماو  ییامندوخ  هب  ار  مّلـسم  يا  هتکن  موش ، هدـیدپ  نیا  اه ، « قـالط  » رتشیب لـیالد  رب  يراـمآ  يرذـگ  نوگاـنوگ و 
زوسناج خلت و  يا  هدـیدپ  نآ ، یپ  رد  اه و  هداوناخ  یگتخیـسگ  مه  زا  ییادـج و  یناسنا ، هعماج  رد  نوزفازور  یگنهرب  هداوناخ و  میرح 
لحارم رد  مک  تسد  كرتشم ،» يـالاک   » تروص هب  ناـنز  یگنهرب ، دازآ  رازاـب  رد  اریز  دروآ ؛ یم  یپ  رد  ار  قـالط » نادـنزرف   » نوچمه

ّقلعت رگیدکی  هب  هک  رفن ، ود  نایم  رد  ار  شیوخ  صاخ  یکاپ  تسادـق و  ییوشانز  دـنویپ  رگید  دـنیآ و  یم  رامـش  هب  یـسنج  شزیمآریغ 
یم تسـس  ار  وا  یگدنز  نوناک  دتفا و  یم  ورف  رگید  يدرم  ماد  رد  ینز  رگید و  ینز  ماد  رد  يدرم  زور  ره  هک  ارچ  درادن ؛ دنراد ، رطاخ 

. تسا باجح  یبوجو »  » هفـسلف لیالد  رگید  زا  عورـشمان  نادـنزرف  رامـش  شیازفا  هعماج و  رد  اـشحف  هنماد  شرتسگ  طـسب و  . 3 دنادرگ .
زا يرایـسب  هک  تسا  نآ  رگناشن  يدالیم ) لاس 1999   ) اکیرمآ هدحتم  تالایا  روشک  رد  عورـشمان  نادـنزرف  دـّلوت  رامآ  هب  هاتوک  یهاگن 
زا هک  مینک  یم  هدهاشم  میزادنا ، رظن  يدنور  نینچ  يریگ  لکش  هب  فاصنا  اب  هناقداص و  رگا  دنتـسه . عورـشمان  هتفای  ّدلوت  هزات  نادنزرف 
هک یماگنه  . 4 تسا . نادرم  ناـنز و  ناـیم  رـصح  ّدـح و  یب  طـباور  و  یگنهرب » ، » يدـنیارف نینچ  عوقو  رد  یـساسا  ياـهزاسرتسب  هلمج 

نینچ رد  تسا . هعماـج  رد  وا  ییاـمندوخ  شیارآ و  نوزفازور  شیازفا  نآ  یعیبـط  دـمایپ  دوش ، لیدـبت  شزرا  هب  هعماـج  رد  نز  یگنهرب 
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هلیـسو هب  رت  نوزفا  یـسنج  هبذاج  هار  زا  یکـسورع  نوچمه  هکلب  دـبای ، یمن  شزرا  ییاناد ، یهاگآ و  ملع و  هار  زا  رگید  نز  يا ، هعماج 
دریگ یم  ياپ  هعماج  رد  لصا  نیا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک  دوش و  یم  لیدبت  تفـص  وید  راک و  بیرف  هدولآ و  یهورگ  دمآرد  بسک 

یم حرطم  ییاه  شسرپ  باجح  هدیدپ  نافلاخم  تاهبش  هب  خساپ  باجح و  رتشیب »! یتیصخش  شزرا  رت ، نوزفا  یسنج  هبذاج  هچ  ره   » هک
هورگ نیا  ياوزنا  ببس  باجح  ایآ  دنهد ، یم  لیکـشت  نانز  ار  هعماج  تیعمج  زا  یمین  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 1 لیذ : لئاسم  نوچمه  دنیامن ؛

رد دوش ؟ یمن  هعماج  رد  هدـننک  فرـصم  رابرـس و  ییورین  هب  نانآ  لیدـبت  تیاهن ، رد  لاّـعف و  هورگ  نیا  یگداـتفا  بقع  ببـس  گرزب و 
هاگیاج رد  وا  نیزورما  روضح  اریز  دزاس ؛ یمن  يوزنم  هعماج  رد  ار  نز  هاگ  چیه  شـشوپ  باجح و  تفگ : دـیاب  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ 

، ًالوا دراد . یمزاب  هدنزاس  تیلاعف  زا  ار  نز  تسا و  ریگاپ  تسد و  باجح  . 2 دناسر . یم  تابثا  هب  ار  نخس  نیا  یتسردان  نوگانوگ ، ياه 
یعون مه  رداچ  هک  دـشاب ، شـشوپ  ياـنعم  هب  باـجح  رگا  یلو  دـشاب ، رداـچ  باـجح »  » زا روظنم  هک  تسا  تسرد  یناـمز  شـسرپ  نیا 

اهرازیلاش و رد  ییاتـسور  نانز  بلاغ  میرگنب ، ناـمروشک  نوگاـنوگ  قطاـنم  هب  رگا  اریز  دـیآ ؛ یمن  شیپ  یلاکـشا  نینچ  تسا ، شـشوپ 
، تاقوا يرایـسب  رد  ار  راک  نیا  یتح  هکنآ  بلاج  دنهد و  یم  ماجنا  باجح ، ظفح  اب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  يزرواشک ، ياه  هصرع  رگید 

نیا نوچ  دراد ، تمحز  باجح  ًالـصا  ای  تسا و  رداچ »  » باجح زا  روظنم  میریذـپب  رگا  ایناث ، دـنناسر . یم  ماجنا  هب  نادرم  زا  رترب  رتهب و 
ییوگ و تسار  رگم  درادن ؟ تمحز  يزودـنا  شناد  رگم  اریز  درک ؛ لّمحت  ار  نآ  دـیاب  تسا ، دـیفم  هعماج  دـشر  تمالـس و  يارب  لصا 

صرح دـنک و  یم  کیرحت  رتشیب  ار  نادرم  صیرح  عبط  باجح  . 3 دـننک ؟ یمن  بلـس  ار  اه  يدازآ  زا  یخرب  یقالخا  ياه  شزرا  رگید 
نآ يوـس  هب  مه  عـنم و  نآ  زا  مه  هک  دزرو  یم  صرح  يزیچ  هب  ناـسنا  تسا ؟ دـمآراک  هویـش  نـیا  اـیآ  دزاـس . یم  رترو  هلعـش  ار  ناـنآ 
رد ار  نز  هک  تسا  یـششوپ  هلزنم  هب  اهنت  مالـسا ، هاگن  زا  باجح  هکلب  تسین ، نینچ  هعماج  رد  نز  شـشوپ  باجح و  اما  دوش ، کیرحت 

لوقعم و لیلد  . 4 دشخب . یم  تینوصم  وا  هب  دنک و  یم  ظفح  دنراد ، هارمه  هب  دوخ  اب  ار  هانگ  رهز  هک  درم ، هاگن  نیگمهـس  ياهریت  ربارب 
درم نز و  نایم  لیاح  میرح و  ندمآ  دیدپ  هشیر  ام ، هدیقع  هب  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  يرّهطم  دیهـش  تسیچ ؟ نانز  باجح  يارب  یقطنم 

تسج و دـیابن  یگنانز  تداع  ای  نز  يارب  یعامتجا  تینما  مدـع  ای  درم ، تداسح  ای  نز  رامثتـسا  هب  درم  لـیم  اـی  تضاـیر ، هب  لـیم  رد  ار 
هلمج نآ  زا  فافع و  ایح و  لیبق  زا  نز  یـسنج  قالخا  هشیر  هراـبرد  تسا  یثحب  یلک ، روط  هب  درک . وجو  تسج  اـجنیا  رد  رتمک  لـقاال ،

رتس و فافع و  ایح و  هک  تسا  نیا  اه  نآ  نیرت  قیقد  اب  تسا  هدـش  زاربا  یتایرظن  اجنیا ، رد  درم . زا  دوخ  شـشوپ  رتس و  هب  لـیامت  تسا :
اب نز  تسا . هدرب  راک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  دوخ و  ندرک  اهب  نارگ  يارب  ماهلا  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ 

نادیم رد  دهاوخب  رگا  دنک و  يربارب  درم  اب  دناوت  یمن  یمـسج ، رظن  زا  هک  تسا  هتفایرد  دوخ  هب  صوصخم  ّسح  کی  اب  يرطف و  شوه 
هک تسا  هتفای  يزاین  نامه  رد  ار  درم  فض  هطقن  رگید ، فرط  زا  دیآ و  یمنرب  درم  يوزاب  روز  هدهع  زا  دـنک ، مرن  هجنپ  درم  اب  یگدـنز 

ماقم نز  هک  یتقو  تسا ...  هداد  رارق  ّتیبولطم  ّتیقوشعم و  رهظم  ار  نز  بلط و  قشع و  رهظم  ار  وا  هک  تسا  هداهن  درم  دوجو  رد  تقلخ 
هار نآ  زا  هک  دش  لّمجت  ییارآدوخ و  رویز و  هب  لّسوتم  هک  روط  نامه  تسناد ، دوخ  فعـض  هطقن  تفای و  درم  ربارب  رد  ار  دوخ  عقوم  و 

راـیتخا رد  ناـگیار  ار  دوخ  دـیابن  هک  تسناد  تسج و  زین  درم  سرتـسد  زا  دوـخ  نتـشاد  هگن  رود  هب  لّـسوت  دـنک ، بحاـصت  ار  درم  بلق 
هتشذگ ماوقا  للم و  رد  ای  دراد  مالـسا  نید  هب  یـصاصتخا  باجح  ایآ  . 5 ( 3 .«) دـنک رتزیت  ار  وا  بلط  قشع و  شتآ  تسیاب  هکلب  دراذـگ ،

زا ود  نآ  تفیرف و  ار  ود  نآ  ناطیـش  یتـقو  دـیامرف : یم  اوـح  مدآ و  هب  عـجار  هیآ 20  فارعا ، هروـس  رد  نآرق  تسا ؟ هتـشاد  دوـجو  مه 
هلئـسم سپ  دـندیناشوپ . ار  دوخ  ياه  تروع  ناتخرد  ياه  گرب  اب  اه  نآ  دـش ، راکـشآ  اه  نآ  ياه  تروع  دـندروخ و  هعونمم  تخرد 

هتـسجرب ياه  شقن  يا و  هرقن  فورظ  اه ، شرف  اه ، یـشاقن  اه ، سیدـنت  اـه ، هّکـس  اـه ، هبیتک  اریز  هدوب ؛ حرطم  شنیرفآ  لوا  زا  شـشوپ 
باتک زا  دـنا . هدرک  یم  تاعارم  ار  شـشوپ  دـنا ، هداهن  یکاخ  هرک  نیا  رب  اپ  هک  يزور  زا  اـه  ناـسنا  هک  دنتـسه  نآ  زا  یکاـح  یخیراـت 

زا زاب  و  ( 4 .) دنتخادنا یم  تروص  رب  دنبور  ندب ، شـشوپ  رب  هوالع  نانز  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دهع  رد  هک  دـیآ  یمرب  سّدـقم 
زا اریز  تشاد ؛ لماک  ششوپ  دوب ، تسرپدیشروخ  هک  ابس ، هکلم  یتح  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  دهع  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق 
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کیدزن هب  تساوخ  دش و  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  رصق  دراو  وا  یتقو  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  ابس  هکلم  ناتـساد  هب  طوبرم  تایآ 
ات دیشک  الاب  ار  شنماد  سیقلب  دنیامن ، شرف  هنیگبآ  یگنس  زا  ار  خاک  دوب  هداد  روتسد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  نوچ  دورب ، وا  تخت 

تروص رب  عقرب  دید ، ار  وا  یتقو  قاحسا  دزمان  دوب ؛ جیار  باجح  زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نامز  رد  دوشن . سیخ  ندش  در  ماگنه 
نیارق و قبط  دـندوب . شـشوپ  ياراد  ناـیناماس  نایناکـشا و  نایـشنماخه ، اـهدام ، زا  نوگاـنوگ ، ياـه  هرود  رد  یناریا  ناـنز  ( 5 .) تخادنا

بتارم هب  هدـمآ ، مالـسا  نوناق  رد  هچنآ  زا  هتـشاد و  دوجو  باجح  دـنه ، رد  ًالامتحا  دوهی و  نایم  رد  ناتـساب و  ناریا  رد  دوجوم  دـهاوش 
هکنآ یب  ًالثم ـ  هک ـ  نانچ  تخادرپ ؛ یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  : » دسیون یم  دوهی  موق  هرابرد  تنارود  لیو  تسا . هدوب  رت  تخس 

یم لد  درد  مدرم  زا  یخنـس  ره  اب  تفر و  یم  مدرم  نایم  ای  تشر  یم  خن  ماع  عراش  رد  ای  تفر و  یم  مدرم  نایم  هب  تشاد  رـس  رب  يزیچ 
نآ رد  دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناـگیاسمه  دومن  یم  مّلکت  شا  هناـخ  رد  نوـچ  هک  دوـب  دـنلب  ردـق  نآ  شیادـص  اـی  درک 

يدازآ و لامک  اب  دنتـشاد و  یلاع  یتلزنم  نانز  تشترز ، نامز  رد  ( 6 .«) دهد قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودـب  تشاد  قح  درم  تروص ،
ادـیپ لّزنت  دـنمتورث ، هقبط  رد  صوصخب  نز ، ماقم  شویراد ، زا  سپ  اما  دـندرک . یم  دـمآ  تفر و  هعماج  مدرم و  نایم  رد  هداشگ  يور  اب 
نانز دروم  رد  یلو  دـندرک ، ظفح  ار  دوخ  يدازآ  دـندوب ، مدرم  ناـیم  رد  دـش  دـمآ و  زا  راـچان  ندرک  راـک  يارب  نوچ  ریقف ، ناـنز  درک .

. تفرگارف ار  اه  نآ  یعامتجا  یگدنز  رـسارس  درک و  ادیپ  دادـتما  جـیردت  هب  دوب ، بجاو  ناشیارب  هک  ضیح ، نامز  ینیـشن  هشوگ  رگید ،
ناردـپ و یتح  دنتـشادن  قح  دـنیایب و  نوریب  هناخ  زا  رادـشوپور ، ناور  تخت  رد  زج  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تئرج  عامتجا  يالاب  هقبط  نانز 
زا هک  ییاه  شقن  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـندش . یم  هدرمـش  مرحماـن  رادرهوش  نز  هب  تبـسن  ناردارب  ناردـپ و  اریز  دـننیبب ؛ ار  دوخ  ناردارب 

، اردص چ 43 ، باجح ، هلئسم  يرّهطم ، یضترم  . 2 تشون : یپ  دوش . یمن  هدید  ینز  لیامش  تروص و  چیه  هدنام ، ياج  رب  ناتـساب  ناریا 
، ینادمه ناخ  لضاف  همجرت  و  دیدج ) دهع  قیتع و  دـهع   ) سّدـقم باتک  . 4 . 70 ص 69 ـ  نیشیپ ، يرهطم ، یـضترم  . 3 ص 28 . ، 1375
، نامه . 5 هیآ 8 . ص 1003 ، ب 5 ، دیشانالا ، دیشن  رفـس  مجنپ ، لصف  ، 1380 ریطاسا ، نارهت ، نامیلس ، دورـس  باتک  يرنه ، نلگ و  مایلو 
، مراهچ باتک  لابقا ، نیلکنارف و  تاراشتنا  يرهاظ ، مساـقلاوبا  همجرت  نّدـمت ، خـیرات  تنارود ، لـیو  . 6 هیآ 66 . باـب 24 ، نیوکت ، رفس 

«. تمظع رصع  ، » موس شخب  نامیا ،» رصع  »

باجح زا  يدیحوت  يریسفت 

نیا هرابرد   59/ بازحا َنیَذُؤی  الَف  َنفَرُعی  نَا  یندَا  َکلذ  َّنِهبیبالَج  نِم  ّنِهیلَع  َنینُدی  َنینمؤُملا  ِءاِسن  َِکتاَنب و  َکِجاوزِال و  ُلق  ُیبَّنلا  اهُّیا  ای 
هلاقم نیا  تسا . هیآ  نیا  باجح  هرابرد  هیآ  نیرت  یلصا  نم  هدیقع  هب  دوش !؟ یم  هتخانش  نز  شـشوپ  اب  روطچ  هک  مدرک  رکف  رایـسب  هیآ 

تدحو و ات  دنوش  کیکفت  اهنآ  یگدنز  هباشتم  مکحم و  اهمدآ و  تولخ  راکشآ و  دیاب  یناسنا  طباور  رد  تسا . هدش  هتـشون  هیاپ  نیا  رب 
ار اهتوافت  دیاب  راچان  تدحو  يارب  دنریذپان و  رییغت  مدرم  رد  اهتوافت  لصا  دوش . رود  داسف  زا  هعماج  دیایب و  دوجو  هب  حلـص  یتسیزمه و 

یم دنتسه . انشآو  هناگیب  نمـشد و  تسود و  تسدالاب ، تسدریز و  كدوک ، ناوج و  ریپ و  نز ، درم و  نامدرم  هک  تسناد  درک و  كرد 
بش تسا و  ( 187/ هرقب ) ششوپ سابل و  /21)و  مور  ) شمارآ نوکس و  نز  زور ! هب  ار  درم  مینادب و  هیبش  بش  هب  شنیرفآرد  ار  نز  میناوت 
يارب زور  (. 12/ ءارسا ) تسا وحم  کیرات و  تسا  هرـصبم  نشور و  راکـشآ و  هک  زور  فالخرب  بش  تسا . ( 10/ ءابن ) سابل نوکس و  مه 

هک شوـک  رنه  بسک  رد  زور  نتفرگ . مارآ  شمارآ و  باوـخ و  يارب  بش  تسا و  ( 11/ ءابن  ) شاعمو شالت  و  ( 12/ ءارسا  ) بسکو بلط 
تـسا عونمم  میرادـن  ملع  هچنآ  زا  يوریپ  نوچ  تسا  هدـش  عـنم  بش  رد  راـک  دزادـنا  مـالظ  گـنز  رد  هنیآ  نوـچ  لد  زور  ندروـخ  یم 

تسا بش  لثم  نز  دنک . یم  ریبدت  وا  ار  شاعم  یگدنز و  تسا و  ماّوق  نز  رب  هک  تسوا  تسا و  درم  لام  داهجو  لمع  مایق و  (. 36/ ءارسا )
نماد زا  دزاس و  یم  مهارف  /6و7 ) لّمّزم  ) دنراد شیپ  رد  زور  رد  ار  ینالوط  یشالت  هک  نادرم  يارب  ار  موقا  نخس  مکحم و  ماگ  هنیمز  هک 
دوبان دـنوشن  هتـشاد  هگن  یفخم  رگا  اهزار  دوش . شاف  نآ  لها  يارب  دـیاب  هک  تسا  زار  کـی  لـثم  نز  دور . یم  جارعم  هب  درم  هک  تسوا 
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هورکم و نوچ  دوش  یم  يأر  هب  ریـسفت  ای  راکنا  دوش  هتفگ  درادـن  ار  شندینـش  تیفرظ  هک  سک  نآ  يارب  رگا  تسار  نخـس  دـنوش . یم 
دوش و یم  لقن  ناـمدرم  ناـیم  تسد  هب  تسد  دوش  فوشکم  مرحماـن  يارب  رگا  هک  تسا ! زیمآرارـسا  دوجوم  کـی  نز  تسا . راـگزاسان 

یم ماج  هب  گنـس  دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  ناـمرحمان  دوشن  هتـشاد  هگن  بش  تمرح  هک  هاـگ  نآ  ددرگ . یم  اـشفا  درگلو  نادرگرس و 
هتبلا دزادـنا  ماج  هب  گنـس  تا و  هداب  دروخب  راهنز  یـشونن  رهـش  بستحم  اـب  هداـب  میناوخ : یم  ظـفاح  یلبق  تیب  همادا  رد  سپ  دـنزادنا .

ار شتنیز  دیابن  زین  نز  درادـن . ندـش  هدیـشوپ  هب  يزاین  تسا  شاف  رهاظ و  دوخ  هک  يزیچ  هنرگ  دـنک و  یم  قدـص  زار  يارب  اشفا  فوخ 
دشاب و هداوناخ  لها و  ياراد  هک  دنک  یم  قدص  ینز  يارب  اشفا  فوخ  (. 31/ رون  ) اهنِم َرَهَظ  ام  ّاِلا  تسا : رهاظ  هک  هچنآ  زج  دنک  راکشآ 
دـنریگ و یم  رارق  نامرحمان )  ) ناگناگیب هاگن  ضرعت  دروم  دـننکن  لماک  ار  دوخ  شـشوپ  یتقو  یناـسک  نینچ  دـشاب . وا  رب  یتیوه  ماـن و 
اب عقاو  رد  تسا و  زار  لثم  شیارب  هک  تسا  هدید  ار  یسک  دنیب  یم  فوشکم  ار  يا  هدیـشوپ  یتقو  هناگیب  دوش . یم  گنرمک  اهنآ  تیوه 
یم هاگن  ینورد  شمارآ  نودـب  باهتلا و  اب  دوش ، یم  هریخ  دـنیب : یم  يداـع  ریغ  سپ  دـمهفب  دوخ  ياـج  رد  ار  نآ  اـت  تسین  سونأـم  وا 
نیا يوسود  رد  رگا  دوش و ...  یم  هناقداصان  یعونـصم و  شدنخبل  مغ و  تایبدا و  دونـش و  یم  لوقعم  ریغ  دیوگ و  یم  لوقعمریغ  دنک ،
مدع ساسحا  تسا  هدشن  دروخرب  اهنآ  یعقاو  تیـصخش  اب  هکنیا  زا  دنوش و  یم  تیذا »  » دنـشاب قدص  لها  يدج و  ناسنا  رفن  ود  طابترا 

طابترا مهوت  رد  تسا و  هدشن » هتخانش   » هک دمهف  یم  دشاب  قداص  شدوخ  اب  رگا  طابترا  نیا  رد  یمدآ  دننک . یم  یگدروخرس  نزاوت و 
رادید هک  یلاح  رد  روآ . یگتسخ  تسا و  هدنهدرازآ  ساسحا  نیا  دهاوخ . یم  هچ  تسیک و  وا  هک  دناد  یمن  هناگیب  هک  ارچ  تسا  هتفرگ 

، تسین ندـید  هلئـسم  تسا . ینیب  هزره  ینارچ و  مشچ  زا  يریگوـلج  يارب  رـصب  ّضغ  یـشوپ و  مشچ  تسازفا . حور  شخبورین و  تسود 
لقع يارب  سانـشانو  بلق  هورکم  نید و  اب  راـگزاسان  هک  هچره  زا  دزیر . یم  مه  هب  ار  مرحماـن  مرحم و  هک  تسا  مشچ  يراـگنلو  هلئـسم 

، مرحم دنیب . یم  مه  اب  ار  مرحمان  مرحم و  دناخرچ  یم  مشچ  دایز  هک  یسک  رصب .) ّضغ  باب  هعیرشلا ، حابـصم   ) دناشوپ مشچ  دیاب  تسا 
یم دوخ  ياج  رد  میمهف و  یم  ار  شیاه  بیع  اـهزار و  زین  اـم  دـهد و  یم  هیدـه  مدآ  هب  دـنک و  یم  كرد  ار  اـه  بیعو  تسا  زار  ِمرحم 

یـسکره و  دـننک . لماک  ار  ناشـشوپ  دـیاب  نینمؤم  ناـنز  میوش . یمن  نآ  مرحمو  میریگ  یمن  سنا  يزیچ  اـب  دروخرب  ضحم  هب  اـم  میهن .
! دناسانش یم  دناشوپ  یم  هک  لاح  نیع  رد  ششوپ  تسا : باجح  هیاپ  هلمج  نیا  (. 59/ بازحا ) دننیبن رازآ  و  دنوش ! هتخانش  ات  ناشدسانشن 
یباجح و یب  دروآ . یم  راد  هداوناخ  نز  يارب  يرتشیب  ياقب  باجح  تدـش  تسا . مهم  هداوناـخ  بحاـص  نز  يارب  همه  زا  شیب  شـشوپ 

هارَملا َّنإ  تسین : نامرهق  تسا و  هناحیر  نز  هک  یلاـح  رد  مینک . لـیمحت  وا  هب  ار  نز  ناوت  زا  شیب  يراـک  هک  تسا  نیا  لـثم  یباجحدـب 
لگ نداد  اجره و  هب  لگ  ندرب  دهدب . وب  دنامب و  دوخ  ياج  رد  دیاب  تسا و  لگ  لثم  نز  هغالبلا .) جهن  همان 31   ) هنامرهَقب تَسَیل  هناحیِر 
نز مینک : هاگن  ردام  ناونع  هب  نز  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  دـنک . یم  نیمـضت  ار  نز  ندوب  نز  باـجح  دـنک . یم  هدرمژپ  ار  نآ  سکره  هب 

راشتناو ندـش  عمج  هطقنو  تسا  نادـنزرف  تدـحو  لحمرثوک  ضوح  لـثم  رداـم  تسا . رداـم »  » رگید تراـبع  هب  تسا و  هداوناـخ  رهظم 
نآ رد  باتک  هک  تسا  ییاج  باـتکلا  ما  دوبن . مه  ترثک  دوبن  رداـم  رگا  تسا و  ترثک  همزـال  هک  تسا  یتدـحو  رداـم  تسا . نادـنزرف 
زور رد  دنا  هتـشادن  یمارآ  بش  هک  ینادرم  لثم  نادنزرف  دشابن  ردام  رگا  دنک . یم  ادیپ  لیـصفت  باتک  اجنآ  زا  تسا و  لمجم  هصالخ و 
ردام اما  دنور  یم  مکیبا ) هلم   ) ردپ هار  هب  دننک و  یم  لمع  دنوش و  یم  راکشآ  هتخانـش و  ردپ  مان  هب  زور  رد  نادنزرف  دنوش . یم  ناشیرپ 

ّما رثوک و  تسا و  ردام  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف نیدلاو .) هب  مارتحا  باب  یفاک ،  ! ) ردپ دعب  ردام و  موس  ردام  مود  ردام  لوا  تسا : رتمهم 
هنینک هک  نینمؤـملا  ّما  ص295 .) يدـهلا ، حابـصم   ) تسا تارثک  رثوک  تسا و  رثوک  همطاـف  اـه . بش  نیرتهب  ناـنز و  هدیـس  نینمؤملا و 

هناخ رد  شا  هخاش  ره  هک  ارهز  هناخ  رد  تسا  یتخرد  ابوط  دنسر . یم  مه  هب  اجنآ  نینمؤم  هک  تسا  يا  هناخ  ینعم  هب  مه  تسا  ترـضح 
زج باتکلا  ّما  هب  هک  روطنامه  تسوا . نادنزرف  دوجو  عقاو  رد  نوچ  مینیب  یمن  ار  ردام  ص193 .) ج1 ، تبحم ، يابوط   ) تسا نمؤم  کی 

یمک زیچ  لیل  تسا . لـیل  شدوخ  ارهز  مناـخ  . » تسا فیطل  یفخم و  رداـم  دـسر . یمن  مرحم  زج  مه  نینمؤملا  ّما  هب  دنـسر  یمن  ناـکاپ 
ياـبوط « ) روآ تاـبث  تسا و  لـیل  تسا . یفخم  همئا  دوخ  نیبـحم و  نایعیـش و  نیب  هک  تسارهز  دارم  دـیوگ  یم  لـیل  اـجره  نآرق  تسین 
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نیرتهب اهنز  نیرتهب  تساهنز و  نیرتهب  ترـضح  تساهنآ . نیرت  یفخم  اـهنز  نیرتهب  هک  دـنا  هتفگ  ترـضح  دوخ  ص78 .) ج1 ، تبحم ،
یفخم هک  تسا  نیا  ارهز  ترـضح  نأش  تسا . ردقلا  هلیل  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف دنیوگ  یم  تسا و  ردق  بش  اهبـش  نیرتهب  تساهبش و 

! وا ربق  یتح  ص78 .) ج1 ، تبحم ، يابوط   ) دشاب

؟ شور ای  شزرا  باجح ،

ار باجح  هدومن و  کیکفت  فافع ، اب  باجح  نایم  اهنآ ، ینیع  ققحت  شور  اب  اهشزرا  نایم  نتخادنا  هلصاف  قیرط  زا  دنا  هدیشوک  یناسک 
-1 هژاو : لیلحت  مینک : یم  یبایزرا  ار  شالت  نیا  ام  کنیا  دنناد . یم  نکمم  زین  باجح  نودب  ار  تفع  ظفح  دـنناوخ و  یم  يرورـض  ریغ 

ۀفعلا : » دنک یم  ینعم  ار  تفع  دوخ ، ( 1) تادرفم رد  یناهفـصا  بغار  تسا و  تفع "  " هشیر زا  لوا ، فرح  حـتف  اب  فافع  يوغل : يانعم 
توهش یهاوخ  نوزف  زا  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  تسا  سفن  يارب  یتلاح  ندمآ  دیدپ  تفع ، «. ) ةوهـشلا ۀبلغ  نع  اهب  عنتمت  سفنلل  ٍۀلاح  لوصح 
دیزرو يزیچ  زا  فاـفع  «. ) ٌفیفع وهف  هنع  عـنتما  يا  ءِیـشلا  نع  َّفَـع  : » دروآ یم  ( 2) نیرحبلا عمجم  رد  زین  یحیرط  دوـش .) يریگوـلج 

«. لمجیال لحی و  امع ال  فکلا  ۀـفللا : : » دـسیون یم  ( 3) برعلا ناـسل  رد  روظنم  نبا  و  تسا .) فـیفع  وا  سپ  دـیزرو  عاـنتما  نآ  زا  ینعی 
امع ال َّفَک  لـجرلا : ٍّفَع  : » دـسیون یم  ( 4) دراوملا برقا  رد  زین  ینانبل  ینوترـش  تسین .) اـبیز  لـالح و  هچنآ  زا  يراد  نتـشیوخ  تفع : )

يراد نتـشیوخ  تسج و  يرود  تسین  لالح  هچنآ  زا  رادرک  راتفگ و  رد  ینعی  دـیزرو  فافع  «. ) عنتماو ـألعف  وا  ًـالوق  لـمجی  ـال  لـحی و 
. درادن دوجو  فافع ، يوغل  ینعم  رد  نز )  ) صاخ سنج  هب  صاصتخا  ای  تیـسنج  زا  ییاپدر  تسا و  يراد  نتـشیوخ  فافع ، هیاپ  دومن .)
: تسا هدـمآ  نینچ  ( 5) ادـخهد ۀـمان  تغل  رد  تسا . هتفاـی  تواـفت  شیوگ ، اـنعم و  رظن  زا  فاـفع " ، " یـسراپ بدا  رد  یفرع : ياـنعم  - 2
: فافع : » تسا هدروآ  ( 6) نیعم یـسراف  گنهرف  رد  نیعم  رتکد  يراد .» نتـشیوخ  ینمادکاپ ، یگتفهن ، يراگزیهرپ ، ییاسراپ و  فافع : »
هب لوا و  رـسک  هب  فافع  یـسراف ، شیوگ  رد  نیاربانب  دننک ». یم  ظفلت  لوا  رـسک  هب  ًابلاغ  لوادـت  رد  ینمادـکاپ ، يراگزیهرپ ، ییاسراپ ،

تایآ و زا  هتفرگرب  صاخ  ییانعم  راب  اب  يا  هژاو  فاـفع ، یمالـسا ، رکفت  رد  یحالـصا : ياـنعم  - 3 دور . یم  راک  هب  ینمادـکاپ "  " ینعم
هدـش هدافتـسا  فافع ، ۀـشیر  زا  راب  راهچ  نآرق  رد  نآرق : رد  فافع  يراتفگ . يراتفر و  شِنُک  اب  هارمه  تسا  شنم  يا  هنوگ  و  تاـیاور ،

(. دنزرو یم  فافع  اریز  دنرگناوت  نانیا  هک  درب  یم  نامگ  هاگآ  ان  ( ؛» ففعتلا نم  ءًاینغا  لهاجلا  مهبـسحی  : » 273 هرقب -  ةروس  - 1 تسا :
:6 أـسن -  ةروس  - 2 ندرک . زارد  زاـین  تسد  زا  عاـنتما  سفن و  تزع  يراد ، نتـشیوخ  تسا ، فاـفع  هناـشنم ، گرزب  شنک  هیآ ، نـیا  رد 

فافع دننک و  يراددوخ  نامیتی  لاوما  هب  يزای  تسد  زا  هک  دنک  یم  شرافـس  ناتـسرپرس  هب  نامیتی ، غولب  دشر و  نامز  تخانـش  ةرابرد 
هللا مهمعنا  یتح  ًاحاکن  نودجی  نیذـلا ال  ففعتیلو  : » 32 رون -  ةروس  - 3 تسا . هدناوخ  ار  فافع  ار  يراد  نتـشیوخ  زین  هیآ  نیا  دنزرو .

رد دنادرگ .) ناشرگناوت  شیوخ  شـشخب  زا  دنوادخ  هکنآ  ات  دنزرو  ینمادکاپ  دـنبای ، یمن  ییوشانز  بابـسا  هک  یناسک  و  ( ؛» هلـضف نم 
یت ال اللا  أسنلا  نم  دعاوقلا  و  : » 60 رون -  ةروس  - 4 تسا . هدومرف  قالطا  یسنج  ةوق  ندرک  مار  هب  ار  فافعتسا )  ) يراد نتشیوخ  هیآ  نیا 
هک يا  هسئای  نانز  و  ( ؛». ٌمیلع ٌعیمس  هللاو  نهل  ٌریخ  َنففعتسی  نا  ٍۀنیزب و  تاجربتم  ریغ  نهبایث  نعـضی  نا  ُحانج  نهیلع  سیلف  أحاکن  نوجری 

ینمادـکاپ رگا  دـننکن و  ییامن  تنیز  هکنآ  طرـش  هب  دـنراذگورف  ار  ناشی  ( اهرداچ  ) اه هماج  هک  تسین  یهانگ  دـنرادن ، ییوشاـنز  دـیما 
هرش یسنج و  روما  رد  يراد  نتشیوخ  زا  یسراپ ، نابز  رد  ( 7 («.) تساناد ياونش  دنوادخ ، تسا و  رتهب  دنراذگن ) ورف  ار  رداچ  و   ) دنزروب
هنوگ نامه  دنیوگ  ار  يراد  نتشیوخ  قلطم  فافع ، اریز  تسا  فافع "  " ییانعم ةرتسگ  زا  یشخب  هک  دننک  یم  ریبعت  ینمادکاپ  هب  ندوبن ،
ناوت یم  ایآ  کنیا  تسا . هدش  دای  ففعت ، فافعتـسا و  ۀـملک  اب  زین  یلام  يداصتقا و  روما  رد  يراد  نتـشیوخ  زا  هدـش ، دای  تایآ  رد  هک 
رظنم زا  درادـن !؟ یطبر  یناسفن ، تلاح  نآ  یعامتجا  یجراـخ و  زورب  هب  تسا و  یناـسفن  ینورد و  تلاـح  ناـمه  ًافرـص  فاـفع ، تفگ :
تلاـح تسخن ، ۀـیآ  رد  دراد . رظن  يراد » نتـشیوخ  روـهظ   » هب هژاو ، نیا  فاـفع ، زورب  ةوـحن  تیمها  لـیلد  هب  هکلب  تـسین  نـینچ  نآرق ،

ۀیآ رد  هناشنم . گرزب  هنافیفع و  يراتفر  اب  دـنداد ، یم  هولج  زاین  یب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  دراذـگ  یم  شیامن  هب  ار  ریقف  ناملـسم  يراـتفر 

باجح موهفم  انعم و  رد  www.Ghaemiyeh.comیشیوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


تاوهـش رد  نتفر  ورف  زا  تبقارم  يراد و  نتـشیوخ  هیآ ، نیموس  رد  دـنک . یم  یفرعم  هنافیفع ، ریغ  ار  ناـمیتی  لاوما  هب  يزاـی  تسد  مود ،
ینعی دنراذگن ، ورف  رـس  زا  رداچ  دنزرو و  فافع  هک  دنک  یم  شرافـس  ار  هدروخلاس  نانز  مراهچ ، ۀیآ  دـناد و  یم  فافعتـسا  ار  یـسنج 

لرتنک و تهج  یناسفن  یتلاح  هک  دراد  ینورد  ۀیور  مه  یمالـسا ، رکفت  رظنم  زا  فافع  نیاربانب  تسا . هتفرگ  باجح »  » اب ربارب  ار  فافع 
نورد تلاح  ات  دوش  یم  ادیوه  راتفگ  راتفر و  رد  شیاه  هناشن  هک  ینوریب  يا  هیور  مه  تسا و  قایتشا ) ششک و   ) توهش هب  یهد  تهج 

موحرم دـشاب . راکـشآ  راتفگ  رادرک و  رد  هک  تسا  يراد " نتـشیوخ   " ینعم هب  فافع "  " زین یمالـسا  تایاور  رد  دراذـگ . شیامن  هب  ار 
«. همرحملا امهتایهتـشم  نع  اهفک  نطبلا و  جرفلا و  ۀـفع  یلع  ًابلاغ  رابخالا  یف  قلطی  و  : » تسا هدروآ  (8) راحبلا هنیفس  رد  یمق  سابع  خیش 
(. مارح یهاوخ  نوزف  زا  ودنیا  نتشادزاب  و  دور ، یم  راک  هب  توهش  مکش و  هب  تبسن  يراد  نتشیوخ  ینعم  هب  رتشیب  فافع ، تایاور ، رد  )

يراد نتشیوخ  ( ؛) 10 «) ةوهشلا فعضت  ۀفعلا   » و تسا .) يراد  نتشیوخ  يزرو و  دهز  فافع  ( ؛) 9 «) ةداهز فافعلا  : » دنیامرف یم  (ع ) یلع
رارقرب دـج ي  لباقت  تفع ،»  » و یتسرپ » توهـش   » نایم تایآ ، تایاور و  رد  " توهـش :  " اب تفع "  " ۀـطبار دزاـس .) یم  ناوتاـن  ار  توهش 
ةرتسگ زا  یـشخب  اهنت  ًالومعم  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دنتـسین  فیفع  ناتـسرپ ، توهـش  هک  دوش  یم  هداد  شزومآ  نارادنید ، هب  هدـش و 
لصا : » دسیون یم  ( 11) تادرفم رد  بغار  " توهـش :  " يوغل يانعم  تسا . هدش  عقاو  نارادـنید  یخرب  رظن  دروم  یتسرپ ، توهـش  ییانعم 

دنع ماعطلا  ةوهـشک  هنود  نم  ندبلا  لتخی  ام  ۀـقداصلاف  ۀـبذاک . ۀـقداص و  نابرـض ، ایندـلا  یف  کلذ  هدـیرت و  ام  یلا  سفنلا  ُعوزن  هوهـشلا 
: تسا هنوگ  ود  رب  ایند  رد  دـنک ، هدارا  هچنآ  هب  تسا  سفن  قایتشا  شـشک و  هک  توهـش ، لصا  «. ) هنود نم  لتخی  ام ال  ۀـبذاکلا  عوجلا و 

قایتشا و  یگنسرگ . ماگنه  اذغ  هب  قایتشا  دننامه  دنیب ؛ یم  بیـسآ  نآ  نیمأت  نودب  ندب  هک  تسنآ  یقیقح  قایتشا  یقیقحریغ ؛ یقیقح و 
عمج کیرحتلاب  تاوهـشلا  : » دروآ یم  ( 12) نیرحبلا عمجم  رد  یحیرط  دـنیب .) یمن  بیـسآ  نآ  نیمأت  نودـب  ندـب  هک  تسنآ  بذاـک  هب 

یم ( 13) همان تغل  رد  ادـخهد  تسا .) يزیچ  هب  سفن  قایتشا  ینعم  هب  توهـش ، عمج  تاوهـش  «. ) ءییـش یلا  سفنلا  قایتشا  یه  و  ةوهش ،
ةرئاد رد  ( 14) يدـجو دـیرف  و  تعفنم » تذـل و  لوصح  سفن و  قوش  شهاوـخ و  قاـیتشا و  تبغر و  لـیم و  وزرآ و  توهـش : : » دـسیون

راگزاس قفاوم و  هچنآ  يوجتـسج  رد  تسا  سفن  تکرح  توهـش  ( ؛» مئـالملل ًاـبلط  سفنلا  ۀـکرح  هوهـشلا  : » دـنک یم  فیرعت  فراـعملا 
ینعم هب  توهش  زین  ( 15) نآرق حالطصا  رد  دراد . ماع  ییانعم  توهش ، هجیتن ، رد  درادربرد  زین  ار  توهش »  » یلمع ۀبنج  ینعم ، نیا  تسا .)

ماعنالا و ۀموسملا و  لیخلا  ۀضفلا و  به و  ذلا  نم  ةرطنقملا  ریطانقلا  نینبلا و  أسنلا و  نم  تاوهشلا  بح  سانلل  نیز  : » دور یم  راک  هب  ماع 
رادـناشن و نابـسا  میـس و  رز و  زا  معا  تفگنه  لام  نادـنزرف و  نانز و  هلمج  زا  اهنیتساوخ  هب  قشع  ( ؛»... ایندـلا ةویحلا  ٌعاتم  کلذ  ثرحلا 
شهاوخ و هب  ًابلاغ  توهـش : یحالطـصا  يانعم  تسایند .) یناگدنز  ةرهب  اهنیا  تسا : هدش  هتـسارآ  مدرم  مشچ  رد  نارازتشک ، نایاپراچ و 
رد هکنآ  لاح  دـنرب  یم  راک  هب  سفن  لایما  ةرتسگ  زا  یکچوک  شخب  رد  ار  ینارتوهـش  دوش و  یم  هتفگ  توهـش  ناسنا ، یـسنج  قاـیتشا 

، لیم نآ  ندروآرب  يارب  شالت  سفن و  شهاوخ  دراد . رارق  ماع » ینعم  هب  تفع   » ربارب رد  ماع » ینعم  هب  توهـش  ، » تایاور نآرق و  لیلحت 
نورب نامه  هزوک ، زا  تسادیپ . شراتفگ  رادرک و  زا  تسرپ  توهش  ناسنا  تسا . یناسفن  ياهشهاوخ  تعاط  رد  يراد  نتـشیوخ  ربارب  رد 

يرهطم دیهش  تسین . یسنج  ینمادکاپ  اهنت  فافع ، تسا . ادیوه  وا  شنک  نخـس و  زا  زین  تلاصا  اب  فیفع و  ناسنا  تسوا . رد  هک  دوارت 
. نامیا لقع و  تموکح  تحت  یناوهـش  هوق  ندوب  مار  ینعی  یناسفن  تلاح  نآ  ینعی  فافع  : » دـنیوگ یم  مالـسا " رد  تیبرت  میلعت و   " رد

یم رارق  یتوهـش  کی  لباقم  رد  اـت  هک  يدارفا  نآ  وزج  ینعی  نتـشادن . هرـش  ندوبن ، یناوهـش  ةوق  ریثأـت  تحت  ینعی  ینمادـکاپ  فاـفع و 
فافع و فافع : موهفم  ياه  یگژیو  تسا ». فاـفع  ینعم  نیا  ندوبن . دنتـسه ، دوخ  ةزیرغ  نیا  موکحم  و  دـنوش ، یم  راـیتخا  یب  دـنریگ 

ینورد یتلاح  - 2 تسا . یناسنا  یتلصخ  - 1 دراد : یئاه  یگژیو  هچ  یناسفن ، ششک  یناوهـش و  یهاوخ  نوزف  ربارب  رد  يراد ، نتـشیوخ 
زا هن  - 6 تسین . راگزاس  ضقانتم ، ياه  هناشن  راـتفر و  اـب  - 5 دـنک . یم  زورب  راتفگ  راـتفر و  رد  - 4 دراد . ینوریب  ياه  هناـشن  - 3 تسا .

تسا و يراتفگ  يراتفر و  ياه  هناشن  مئالع و  اب  يراد  نتـشیوخ  فافع ، ددنب . یم  تروص  رادتقا ، تزع و  يادـنلب  زا  لب  یناوتان  عضوم 
رما کی  دناوت  یمن  تفع  تسین . نکمم  نآ  ياه  هناشن  تیاعر  نودب  فافع  ظفح  سپ  دراد  نآ  ياه  هناشن  دوجو  هب  یگتـسب  نآ  دوجو 
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تقلخ رد  توافت  زا  درم ، نز و  يراد  نتشیوخ  ياه  هناشن  رد  توافت  زا  یشخب  دشاب . هتـشادن  ینوریب  تمالع  چیه  دشاب و  ینورد  ًافرص 
نز هب  ناوت  یمن  تسین . روصت  لباق  ششوپ ، تیاعر  نودب  فافع  تسا . شـشوپ  فافع ، ياه  هناشن  زا  یکی  دریگ و  یم  همـشچرس  اهنآ 

، یناویح یناسنا و  ياهراتفر  توافت  هچرگ  دوش  یم  رهاظ  یمومع  راظنا  رد  نایرع  همین  ای  نایرع  هک  یلاح  رد  تفگ  فیفع » ، » يدرم اـی 
یمالـسا شـشوپ  هب  ناوت  یم  فافع »  » ۀتـسجرب ياـه  هناـشن  زا  مالـسا  رد  دراد . اـه  شنم  اهـشیارگ و  ترطف ، تقلخ و  تواـفت  رد  هشیر 

فافع بناج  دور و  نوریب  هناخ  زا  نیگنس  هدیشوپ و  نز  یتقو  : » دسیون یم  باجح  هلئسم  رد  يرهطم  دیهـش  ( 16 .) دومن هراشا  باجح ) )
یم نینچ  رون  ةروس  ۀیآ 61  لیذ  رد  ناشیا  ( 17 .«) دنوش اهنآ  ضرعتم  دننک  یمن  تأرج  محازم  دساف و  دارفا  دنک  تیاعر  ار  ینمادکاپ  و 

بناج نز  ردق  ره  مالـسا  رظن  زا  هک  تسنیا  نآ  درک و  طابنتـسا  ار  یلک  نوناق  کی  ناوت  یم  نهل » ٌریخ  نففعتـسی  نا   » ۀـلمج زا  : » دـسیون
نیفکو و هجو  ةرابرد  ترورض  مکح  هب  هک  یقافرا  یلیهـست و  ياهتـصخر  تسا و  رت  هدیدنـسپ  دنک  تاعارم  ار  شـشوپ )  ) رتس فافع و 
، شـشوپ تسا . ریذپانزیرگ  فافع »  » يارب باجح »  » ندوب هناشن  ( 18 .«) درب دای  زا  دـیابن  ار  یقالخا  یلک  لصا  نیا  تسا ، هدـش  هداد  هریغ 

ياهناسنا و  تسه . و  دوب ، اهناسنا  یمامت  شریذپ  دروم  دبات و  یمن  رب  خـیرات  هک  تسا  یناسنا  یتلـصخ  ایح ، تفع و  . » تسا فافع  ناشن 
یکی یناسنا  تلصخ  نیمه  تسا . هدش  ناوارف  دیکأت  نآ  رب  زین  یمالسا  تعیرش  رد  دنا . هدرک  هیـصوت  نادب  زین  ینامـسآ  نایدا  گرزب و 

ایح و : » دنسیون یم  يرهطم  داتسا  باجح ، اب  ششوپ  یگتـسباو  ةزادنا  صوصخ  رد  ( 19 «) تسا هدوب  یمدآ  ششوپ  یلصا  ياه  هفسلف  زا 
ای رهاظ  نطاب و  توافت  ددرگ . یم  رب  شـشوپ  یگنوگچ  عون و  بلاق و  لکـش و  هب  باـجح  تسا و  ناـسنا  ینورد  ياـهیگژیو  زا  فاـفع 

نازیم دنتـسه و  تقیقح  ود  اهنیا  ام  نامگ  هب  درب . راـک  هب  هنیمز  نیا  رد  لـیثمت  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  فدـص  رهوگ و  اـی  دـسج و  حور و 
، بازحا ةروس  ۀیآ 59  لیلحت  رد  ناشیا  - 1 دناد : یم  فافع  ۀناشن  ار  ششوپ  باجح و  داتـسا  ( 20 «) دراد لمأت  هب  زاین  ود  نیا  یگتـسباو 
هب دناشوپب ) ار  ندب  مامت  هک  يا  هچراپ   ) بابلج دیهد  نامرف  نم  ؤم  نانز  نارتخد و  نارـسمه و  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  ربمایپ  هب  دـنوادخ 

فافع راقو و  مئالع  هک  دنک  دمآ  تفر و  نانچ  ناملسم  نز  هک  هدش  نایب  یلک  يا  هدعاق  زارف  نیا  رد  نیاربانب  : » دنسیون یم  دنریگ ، دوخ 
و: - 3 ( 22 «) فافع ینعی  یناسنا  تلـصخ  کی  ۀـناشن  تسا و  فیلکت  کی  اـهنت  شـشوپ  باـجح و  : » زین و  - 2 ( 21 .«) دشاب ادـیوه  وا  زا 
رد نادنفـسوگ  هب  نداد  بآ  یناپوچ و  لاـح  رد  ار  بیعـش  نارتخد  تفع  نآرق  : » زین و  - 4 ( 23 «) تسا تفع  رگناشن  شـشوپ  باجح و  »

تفع ایآ  ( 24 «.) دیاتـس یم  دـنیآ ، یم  شتـسرپ  هب  درم  هچ  نز و  هچ  ناگمه  هک  يدـبعم  رد  ار  میرم  تفع  دـنک . یم  وگزاب  نادرم  عمج 
رد تناتم  : » و - 5 تسینراتفگ ؟ رادرک و  رد  نآ  ياه  هناشن  ندوباراد  يراد و  نتـشیوخ  تیاعر  نامه  (س ) میرم تفع  بیعـش و  نارتخد 
رد ناوت  یمن  دوشن  یعطق  فافع  اب  باـجح  یگتـسباو  رگا  ( 25 .«) دـهد یم  ربخ  ینورد  فافع  زا  شـشوپ  باختنا  رد  يرهاظ و  كولس 
اب يداینب  طابترا  ششوپ ، هک  میتفگ  " باجح !  " زا فافع "  " کیکفت تفگ . نخس  تیعقاو »  » و هناشن »  » طابترا زا  باجح ، يارب  لالدتسا 

تیاعر ۀنوگ  نیرتلماک  یمالسا  ششوپ  دشاب . فلاخم  ششوپ  لصا  اب  یلو  دشاب  فافع  ایح و  رادفرط  یـسک  دوش  یمن  هتـشاد و  فافع 
اجک ات  باجح  فافع و  نیب  ییادـج  - 1 ( 26 :) دیامن یم  خر  هدمع  لکـشم  ود  میزادنا  ییادـج  فافع ، باجح و  نیب  رگا  تسا . فافع 

؟ دوب دهاوخ  يزیچ  هچ  فافع  ظفح  يارب  ششوپ  تیاعر  لکـش  هزادنا و  ییادج و  نیا  نییبت  رایعم  كالم و  دشاب ؟ ینتفریذپ  دناوت  یم 
یلو دشابن  اراد  تسا  عراش  ۀیـصوت  دروم  هک  يا  هنوگ  هب  ار  باجح  اما  دنـشاب  اسراپ  فیفع و  يدارفا  تسا  نکمم  هک  میریذـپ  یم  زین  و 
موزل لیلد  اهنت  باجح  زا  فافع  ییادج  نتفریذپ  اب  - 2 ( 27 (»؟ دبای همادا  دناوت  یم  اجک  ات  ییادج  نیا  هک  درک  هجوت  دیاب  مه  رما  نیا  هب 

و دـنا ، نینچ  زین  نادرم  ایآ  دنتـسه ، كاپ  فیفع و  باجح ، نودـب  نانز  رگا  : » دوب دـهاوخ  نادرم  يزابـسوه  یگزره و  نانز  رب  باـجح 
باب رد  نانز  يارب  نادرم ، یـسانشناور  لاح و  هب  هجوت  نمـض  راذـگنوناق  ( 28 .«) دنراد یمرب  تسد  یگزره  زا  دـننک و  یمن  يزابـسوه 

دنک یم  هیصوت  ودره  يارب  ار  يراد  نتـشیوخ  درم ، نز و  هب  یلاعتم  یهاگن  يرگن و  هبناج  همه  اب  دنک و  یم  يراذگنوناق  ندب ، شـشوپ 
یئامندوخ و تسین . روصت  لـباق  فاـفع ، باـجح و  ییادـج  تاـیاور ، تاـیآ و  هب  هجوت  اـب  تسا و  مالـسا  ماـکحا  تاملـسم  زا  باـجح 

شیارآ قیرط  زا  یسنج  توافت  رب  دیکأت  رادم و  تیـسنج  هاگدید  دیدشت  اب  نادرم  عمج  رد  نز  ۀنانز  روضح  ایآ  جربت )  ) نادرم کیرحت 
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ییامن ابیز  رد  یلیم  یب  نادرم و  عمج  رد  ییامن  ابیز  هب  شیارگ  لیامت و  ایآ  دـشاب ؟ نز  هب  یناسنا  هاگن  ثعاـب  دـناوت  یم  ییاـمن  تنیز  و 
يروضح ناوت  یم  يرگ  هوـلج  شیارآ و  اـب  باـجح و  نودـب  هک  هاگدـید  نیا  دـشاب !؟ تفع  ۀـناشندناوت  یم  هداوناـخ ، مرگ  نوناـک  رد 

، ناوت مامت  اب  یسک  درادن  ناکما  عافد . لباق  ینخـس  ات  تسا  هیبش  رتشیب  یخوش  هب  دوب ، فیفع  تشاد و  هعماج  رد  یـسنج ) هن  و   ) یناسنا
نم نورد  هب  دـیرگنن و  نم  رهاظ  هب  هک  دـهاوخب  اهنآ  زا  لاح  نامه  رد  دـناوخبارف و  شا  یـسنج  تافـص  یگناـنز و  هب  ار  نارگید  ةدـید 
اریز تسناد  دهاوخن  فیفع  ار  دوخ  دشیدنایب ، یتخل  دوخ  نادجو  رد  رگا  زین  وا  دوخ  متـسه !! راد  نتـشیوخ  فیفع و  یناسنا  هک  دیرگنب 

. تسج لطاب  رد  ار  قح  ای  دز و  قح  یناشیپ  رب  لطاب  ۀـناشن  ناوت  یمن  دـنراد . توافتم  ياه  هناشن  لطاب ، قح و  تسا و  نطاب  ناشن  رهاظ ،
يریگ تخـس  دـیاش  دـندرک و  یم  سبح  هناخ  رد  ندوب  نز  مرج  هب  ار  نز  رود ، نادـنچ  هن  يراـگزور  هناـنز  یگدرب  هنادرم ، يراـکبیرف 

هدراذگ جارح  هب  یمومع  راظنا  رد  ار  نانز  هداد و  رارق  رشب  يور  ارف  ار  دیدج  راگزور  رد  نینچ  نیا  يراگنا  لهس  هتـشذگ ، رد  ینانچنآ 
یهاوخ تمامت  نادرم  تسا ، وا  يراکبیرف  تراـسا  رد  نز  حور  راـب ، نیا  دوب و  درم  یبلط  تنوشخ  دـنبرد  نز ، مسج  هتـشذگ ، رد  تسا .

رد اـما  دـشابن  سبح  رد  نز ، مسج  مه  رگا  زورما  دـنک  یم  دـیدهت  ار  قرـش  تفرگارف و  ار  برغ  ناـنآ  یتـسرپ  توهـش  يدـنمزآ و  هک 
هفرط هچ  دساف . نادرم  ذاذتلا  يارب  رتگرزب  ياهنادنز  ینادـنز  نز ، رکف  حور و  تسا و  ریـسا  دـنمزآ  راک و  هبت  نادرم  يزاب  سوه  شوغآ 

هب زین  ار  یقرـش  نانز  هک  یبرغ  نز  ةدیـشک  جـنر  كرات  رب  تسا  یتمهت  میـسنیمف ، میمانب . نز » يدازآ   » ار نینچ  نیا  یتراسا  هک  یثیدـح 
نردم درم  نیمه  رگم  درادرب ؟ تسد  خـیرات  لوط  رد  دوخ  یـسنج  يایازم  ۀـمه  زا  دوش  یم  رـضاح  درم  ینامز  هچ  دـناوخ . یم  ارف  دوخ 

نانز و راـک  يورین  گـنرین  يراـک و  بیرف  اـب  دـید و  یمن  یفاـک  شا  هتفرـشیپ  تعنـص  يروآ و  نف  يارب  ار  نادرم  راـک  يورین  هک  دوبن 
نیا هریغ  يواست و  يدازآ و  ةدنبیرف  ياهمان  اب  دنا  هدش  قفوم  نادرم  هک  هزورما  . » تفای تسد  نانآ  ۀنانز  ياهدادعتسا  ةزادنا  یب  فرـصم 

ياهناینب (.« 29) دروخ یم  مشچ  هب  رتشیب  زورما  نز  یگدرب  دنا . هتفرگ  شیوخ  دصاقم  نیرت  فیثک  تمدـخ  رد  ار  نز  دـنرادرب ، ار  لئاح 
تـسد یلامعا  هب  هدارا  تین و  اب  تسا  رداق  تسا و  رگ  باختنا  دازآ و  يدوجوم  ناسنا ، ناـسنا : هب  یناـسنا  یهاـگن  فافع "1 -  " یفسلف
دوجوم نیا  دـشاب . یم  یهاوخرگد  یقالخا و  سح  يرطف و  ییوجادـخ  یهاوخادـخ و  شتـسرپ ، قشع و  سح  اهنآ  هزیگنا  هک  دـنز  یم 

ةوق وا ، رد  دـنک . یم  يزاب  یتایح  یـساسا و  شقن  يو ، ياهیریگ  میمـصت  رد  هک  دراد  رارق  ینورب  ینورد و  ياـهورین  ریثأـت  تحت  دازآ ،
ییادخ و ياهتمعن  ۀمه  زا  دناوت  یم  لادتعا  يور و  هنایم  اب  هنادنمـشوه  یـشور  اب  هک  تسا  هدـش  هداهن  هیبضغ  ةوق  یناوهـش و  هوق  هلقاع ،
هب دنک و  طوقـس  ای  دوش  هتخیهرف  يارگدرخ  دنک و  ادیپ  یلاعت  دناوت  یم  ناسنا  دـنک . هنیهب  ةدافتـسا  دوخ  رد  هتفهن  یناسنا  ياهدادعتـسا 

تسا یلاعتم  یهاگن  ناسنا ، هب  مالسا  هاگن  دهد . تیوه  رییغت  بلط ، تنوشخ  یناویح  هب  تیاهن  رد  ای  ددرگ و  لیدبت  درخبان ، يارگ  تذل 
هفل ؤم  ریثأت  تحت  وت ، هب  نم  هاگن  هک  دهاوخ  یم  درگن و  یم  ار  ناسنا  هنارادم ، تزع  ییوجادخ  هنادنم و  تفارـش  ییارگدرخ  رظنم  زا  و 

... گـنر و تیلم و  تیـسنج ، ۀـیواز  زا  رگید ) ناـسنا   ) يرگید هب  دـیابن  زگره  دریگن . رارق  اوـقت ، یناـسنا و  يربارب  زا  ریغ  يرگید ، ياـه 
دریگ رارق  يداژن  يرترب  ای  هنابلط  تنوشخ  ای  یطارفا  هنایارگ  تذل  هاگدـید  عفانم  تمدـخ  رد  بلغا  هک  يرازبا  عون  ره  مالـسا  تسیرگن .

تیـصخش ةزوح  رد  تردق  لامعا  سفن و  لرتنک  تلاح  نیرت  هنادنمـشوه  فافع ، دناد . یم  یناسنا  ریغ  ار  نآ  دناوخ و  یمارف  شلاچ  هب 
یم يریگولج  رادـم  تیـسنج  يرگ  هوشع  يرگ و  هولج  زا  دراد و  ناسنا  تیناسنا  ندرک  فافـش  هتـسجرب و  رد  شـالت  هک  تسا  شیوخ 
نایم رد  ششوپ "  " يونعم ۀفسلف  نیرت  یساسا  دوش و  تظافح  دیاب  " يراد ، نتـشیوخ   " یناسنا تلـصخ  ناسنا : ییارگ  لامک  - 2 دیامن .

هب ار  درم  نز و  تسا و  یناسنا  یگژیو  نیا  رادفرط  مالـسا ، تسا . تفع  ایح و  یناسنا  تلـصخ  نیمه  ظفح  نایدا ، اهندـمت و  للم ، ماوقا ،
دـنک و یم  یناسنا  يراتفر  هب  هیـصوت  ار  رهوش  نز و  زین  هداوناخ  نوناک  رد  دـناوخ ، یمارف  تلیـضف  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  نآ  تیاعر 
، یناسناریغ ياه  هاگن  زا  مالسا ، دنک . یم  هیصوت  اتسار  نیمه  رد  زین  ار  دنمنوناق  عورشم و  ییارگ  تذل  رهوش و  نز و  نایم  یسنج  شِنُک 

اوضغی نینم  ؤملل  لق  : » دنـشاب هتـشاد  هنافیفع  یهاگن  دننکن و  ینارچ  مشچ  هک  دـنک  یم  شرافـس  نم  ؤم  درم  نز و  هب  هدرک و  يریگولج 
ؤم نانز  هب  ( ؛) 31 «) نه راصبا  نم  نضـضغی  تانم  ؤملل  لق  و  ( » دـنراذگورف يزاب ) رظن  زا   ) ناگدـید وگب  نادرم  هب  ( ؛) 30 «) مهراصبا نم 
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ربارب رد  يو  ات  دهد  یم  ناسنا  هب  یحور  ۀتـسجرب  ییاناوت  يراد ،» نتـشیوخ  "  » فافع  " راثآ دنراذگ .) ورف  ار  ناشناگدـید  وگب  مه )  ) نم
رد دراد ؛ اهـشزرا  لوصا و  هب  داقتعا  هک  یناسنا  دسر . لامک  هب  یگدنز ، دورف  زارف و  رد  دـنک و  يرادـیاپ  سوه  يوه و  شکرـس  موجه 

، ینامیا نینچ  دراد و  نامیا  اه  عادـبا  اه و  يدـنمرنه  اه و  یئابیز  اه ، قشع  اه ، هفطاع  اه ، تفاطل  اـه ، یناـبرهم  ۀـمه  ۀمـشچرس  هب  عقاو ،
ار يو  دزاس . هتفـشآ  ار  يو  دناوت  یمن  یبلط  تنوشخ  یهاوخ و  نوزف  يدنمزآ ، زا  يدابدنت ، چیه  هک  ( 32) تسا صوصرم  ناینب  نانوچ 

نیا ناراسهوک . لد  زا  هتـسر  ياه  همـشچ  رد  لالز  بآ  یکاپ  نانوچ  دراد  كاـپ  و  فافـش ، یلد  هک  دـنام  هوک  يادـنلب  تزع و  راـقو و 
درف و یحور  شمارآ  - 1 زا : دـنترابع  فافع  تاـکرب  زا  رگید  یخرب  دـماجنا . یم  یناـسنا  يراد  نتـشیوخ  هب  ینورب ، ینورد و  شمارآ 
هب دومن و  يریگوـلج  تاـناکما  اـه و  ناوـت  اهدادعتـسا ، نتفر  زره  زا  ناوـت  یم  يراد  نتـشیوخ  فاـفع و  اـب  یناور :) تشادـهب   ) هعماـج

هبنج زا  عورـشم  نارـسمه  یگداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  یبایماک  تیدودـحم  مالـسا  رظن  زا  : » دومن يرای  اهـشزرا  اـهراجنه و  یگدـنلاب 
باهتلا هب  هدز و  مهرب  ار  هعماـج  هداوناـخ و  شمارآ  باـجح ، هب  ندوبن  دـنبیاپ  ( 33 «) دـنک یم  کمک  عامتجا  یناور  تشادـهب  هب  یناور 

زا صخش  ینوناق  رسمه  هک  تسنیا  یگداوناخ  عامتجا  رظن  زا  عورشم  رسمه  ریغ  زا  یسنج  یبایماک  عنم  ششوپ و  ۀفـسلف  : » دنز یم  نماد 
کی یناور  ظاحل  زا  ینوناق  رسمه  یبایماک ، يدازآ  متسیس  رد  هک  یلاح  رد  دور ؛ یم  رامـش  هب  وا  ندرک  تخبـشوخ  لماع  یناور  ظاحل 

(34 . «) دوش یم  يراذگ  هیاپ  ترفن  ینمـشد و  ساسا  رب  یگداوناخ  نوناک  هجیتنرد  و  دور . یم  رامـش  هب  نابنادـنز  محازم و  بیقر و  رفن 
بیرف اب  هک  نانآ  ایآ  دراد . یم  هگن  ریذـپان  بیـسآ  ملاس و  ار  هداوناخ  راتفگ ، راتفر و  رد  فافع  تیاعر  " هداوناـخ :  " ماـظن يرادـیاپ  - 2
سوه نادرم  قیوشت  برغ و  رد  نانز  يراگنلو  اب  دنتسناوت  دندرک ، کیکفت  تفع ، زا  ار  باجح  دنداد و  رس  ار  نز  يدازآ  راعش  يراک ،

، الاک کی  هب  شرگن  ار  نز  هب  یبرغ  شرگن  حیـضوت  رد  ینیمخ ، ماما  " هدش : ءییـش   " نز حالـصا  - 3 دـننک ؟ ظفح  ار  هداوناخ  ماظن  زاب ،
هدش "و ییش  نز   " موهفم اب  مالـسا  سکع ، هب  تسا . هدوبن  اهنآ  يدازآ  فلاخم  هاگچیه  مالـسا  نانز ، صوصخ  رد  : » دنراد یئابیز  ریبعت 
: تایبدا گنهرف و  ِأشنم  فاـفع ، - 4 ( 35 . « ) تسا هدـنادرگ  زاب  يو  هب  ار  يو  تیثیح  تفارـش و  تسا و  هدرک  تفلاـخم  ییـش ، ناونع  هب 

ياه هروطـسا  هب  قشع  يراوتـسا  تسا . قشع  نآ  درک و  هصالخ  ناوت  یم  هملک  کی  رد  ار  ناسنا  گنهرف  ندمت و  هوکـش  ییابیز و  همه 
یمن نت  هک  ینیشتآ  خرس و  نابز  تسا . زوس  نورد  قشاع ، زوسرپ  لد  نوچ  هک  تسا  رعش  نابز  ناقشاع ، نابز  تسا . ینتفای  تسد  رتمک 

نیا درادیماو . نیسحت  هب  دنازوس و  یم  ار  لد  گنس  قوشعم  لد  یتح  تسا و  زیگنارب  محرت  نابرهم و  یلو  دهد  یم  داب  رب  رـس  دسانش و 
زا هک  تسا  ندمتم  راد و  نتـشیوخ  لیـصا ، زارفرـس  لسن  کی  ۀـیام  تسد  یناریا ، ینافرع و  یقرـش ، بدا  گنهرف و  دنمهوکـش  يادـنلب 

هتفر یم  لالج  تمـشح و  نیا  یپ  رد  هراومه  درم  تسا و  هتـسیز  یم  لالج  تمـشح و  رد  نز  دنتـسیرگن . یم  رگیدـکی  هب  فاـفع  رظنم 
. تسا هتـشاد  رابتعا  شزرا و  رتشیب  هدوب و  نادرم  نارـسوه  تسد  ۀـچیزاب  رتمک  تسا . هدوبن  ینتفای  تسد  یناسآ ، یگداس و  هب  هک  تسا 
زا رود  اهبنارگ  يزیچ  ناونع  هب  نز  دـنک و  یم  تموکح  نز  درم و  حور  رب  يوقت  تفع و  مان  هب  یقالخا  تاررقم  هلـسلس  هک  اـجنآ  اـیآ  »

یمن تموکح  اهنآ  حور  رد  يوقت  تفع و  مان  هب  یعنم  ساـسحا  هک  اـج  نآ  اـی  دـسر  یم  تیلعف  هب  رتهب  دادعتـسا  نیا  تسا  درم  سرتسد 
لامج نیا  شـشوپ ، تفع و  نودـب  نز  اما  ( 36 .) تسا درم  رایتخا  رد  لاذـتبا  تیاهن  رد  نزو  درادـن . دوجو  یترارقم  نینچ  ًاـساسا  دـنک و 

. دنراکهبت هکلب  رعاش ، هن  هک  ینادرم  ددرگ ، یم  لََدب  لوصا  یب  ِنادرم  توهـش  ِیناد  هلابز  هب  دـهد و  یم  فک  زا  زین  ار  هنارعاش  زومرم و 
نیا ص 101 3 - دـلج 5 -  نیرحبلا -  عـمجم  یحیرط -  ص 350 2 - بغارلا -  تادرفم  مجعم  یناهفـصا -  بـغار  - 1 اـه : تشون  یپ 

 - دلج 10 ادخهد -  ۀمان  تغل  ص 803 5 - دلج 2 -  دراوملا -  برقا  ینانبل -  ینوترـش  ص 253 4 - دـلج 9 -  برعلا -  ناسل  روظنم - 
یمق سابع  خیش  دیجم 8 -  نآرق  زا  یهاشمرخ  نیدلاأهب  همجرت  ص 2319 7 - دلج 2 -  نیعم -  یسراف  گنهرف  نیعم -  ص 14081 6 -

ص 363 دلج 6 -  همکحلا -  نازیم  ثیدح 12824 10 - ص 359 -  دلج 6 -  همکحلا -  نازیم  ص 207 9 - دلج 2 -  راحبلا -  هنیفس  - 
ص 252 13- ج 1 -  نیرحبلا -  عـمجم  یحیرط -  ص 276 12 - بغارلا -  تادرفم  مجعم  یناهفـصا -  بغار  ثیدح 12861 11 - - 

ةروس نآرق -  ص 515 15 - دلج 6 -  نیرـشعلا -  نرقلا  فراعملا  ةرئاد  يدجو -  دیرف  ص 13894 14 - دلج 9 -  ادـخهد -  همان  تغل 
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باجح هلئسم  يرهطم -  دیهش  أرهزلا 17 - تاراشتنا  ص 106 -  مالسا -  رد  تیبرت  میلعت و  يرهطم -  دیهـش  هیآ 14 16 - نارمع -  لآ 
هلئسم يرهطم -  دیهـش  یلا 29 -  ص 39 20  يزیرهم -  باـجح -  ص 168 19 - باجح -  هلئـسم  يرهطم -  دیهـش  ص 177 18 - - 

4 فص /  ةروس  یهاـشمرخ 32 - همجرت   - 31 رون -  ةروـس  یهاـشمرخ 31 - همجرت   - 30 رون -  ةروـس  یلا 57 30 - ص 52  باـجح - 
مالک رد  يدازآ  نز و  ینیمخ -  ماما  ص 89 35 - باجح -  هلئسم  يرهطم -  دیهش  ص 83 34 - باجح -  هلئسم  يرهطم -  دیهش  - 33

ص 84 یسنج -  قالخا  يرهطم -  دیهش  داشرا 36 - ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  ص 32 -  هرس - ) سدق   ) ینیمخ ماما 

یمالسا ششوپ  باجح و 

, میدق نایناریا  دوهی و  موق  : ) تنارود لیو  هتفگ  هب  دراد . خـیرات  رد  هشیر  هکلب  تسین , یمالـسا  نییآ  تاعارتخا  زا  ناوناب , ینید  شـشوپ 
هریزج هبـش  يارب  ار  باجح  شـشوپ و  مالـسا , اما  (. دنتـسناد یم  ینید  تابجاو  زا  و  تفارـش , تمارک و  عون  کی  ناوناب  يارب  ار  باـجح 

درم نز و  يراتخاس  یعیبط و  ياه  توافت  رب  نآ , ياکتا  تسا و  ناوناب  هژیو  ماکحا  هب  طوبرم  باجح  لـصا  دروآ . ناـغمرا  هب  ناتـسبرع 
, دنا هتـسناد  تفرـشیپ  لماع  ندـمت و  روحم  ار  راک  میـسقت  رد  تیـسنج  هب  هجوت  مدـع  لصا  هک  نیا  لیلد  هب  اه  یبرغ  دـشاب . یم  راوتـسا 
يروحم و درم  ای  و  راک , طیحم  رد  يروحم  تیناسنا  شنیزگ  نیب  ار  ناـنز  ور  نیا  زا  دـنرادن ; نآ  گـنهرف  باـجح و  زا  یتسرد  لـیلحت 

عماوج رد  تسا . هدـیدرگ  رجنم  اـه  شزرا  زا  ناـنآ  ییادـج  هب  هجیتن  رد  و  دـنا , هتخاـس  ددرم  نادرم , دـنیاشوخ  يارب  ندوب  باّذـج  رازبا 
راب رهاظ , بسح  هب  هک  نیا  اب  یمالـسا  شـشوپ  نیا  میتسه . باـجح  تیفیک  شهاـک  دـهاش  اـه , گـنهرف  لـباقتم  ریثأـت  رثا  رب  یمالـسا ,

ياهروشک رد  یهاگ  دنچ  زا  ره  تسا . هتفرگ  رارق  تالمح  نیرتدیدش  ضرعم  رد  زورما  زورید و  راظتنا , فالخ  رب  یلو  درادن , یـسایس 
نانآ دنوش . یم  عونمم  یهاگشناد  تالیصحت  زا  یمالسا  ششوپ  مرج  هب  نارتخد  نانز و  دسر و  یم  بیوصت  هب  نآ  دض  رب  ینوناق  یبرغ 

اب نکیل  دـنوش , هجاوم  مدرم  شنکاو  اب  اـت  دـننز  یمن  تسد  يراـبجا  باـجح  فشک  هب  ناـخ  اـضر  كروتاـتآ و  نوچ  ینارودزم  دـننام 
رب ار  باجح  دوخ , تیاهن  رد  ات  هتخاس  رت  گنت  باجح  اب  نانز  رب  ار  هرـصاحم  هقلح  يدازآ , دـض  یناـسنا و  دـض  نیناوق  نینچ  بیوصت 

رادیب تلفغ  باوخ  زا  یگنهرف  مجاهت  عون  نیا  لباقم  رد  یمالسا  ياه  تلم  تسا  هتـسیاش  دندرگ . یبرغ  عماوج  نانز  گنر  مه  دنراد و 
, تسین یمالسا  نییآ  تاعارتخا  زا  ناوناب , ینید  ششوپ  باجح  هنیـشیپ  دنیامن . يرگنزاب  هتـشذگ  زا  رت  قیمع  ار  باجح  عوضوم  هدش و 
زا و  تفارـش , تمارک و  عون  کی  ناوناب  يارب  ار  باجح  میدـق , نایناریا  دوهی و  موق  : ) تنارود لیو  هتفگ  هب  دراد . خـیرات  رد  هشیر  هکلب 

يرایسب لییارسا , رد  نونکا  مه  دروآ . ناغمرا  هب  ناتسبرع  هریزج  هبش  يارب  ار  باجح  ششوپ و  مالسا , اما   1 (. دنتسناد یم  ینید  تابجاو 
لیـصحت زا  نانز  باجح , نتـشاد  مرج  هب  هیکرت , هسنارف و  رد  یلو  دنور , یم  هاگـشناد  هسردم و  هب  لماک  شـشوپ  اب  دوهی  موق  ناوناب  زا 

ره تسا . دازآ  ساـبل , عون  نکـسم و  لغـش , هدـیقع , ذاـختا  رد  یناـسنا  ره  یناـهج , روشنم  رظن  زا  هک  یلاـح  رد  دـنوش ; یم  هتـشاد  زاـب 
زا یخرب  هنافـسأتم  درادن . تمحازم  ضرعت و  قح  یـسک  دراد و  یم  ساپ  ار  نآ  تمرح  یناسنا  ره  هک  دراد  یـصاخ  یلم  سابل  يروشک 
یم ار  دوخ  دـنلب  ياهوم  دنـشوپ , یم  هنانز  سابل  هنادرم , سابل  ياج  هب  یگنهرف , مجاهت  رثا  رب  یمالـسا , ياـهروشک  حول  هداـس  ناـناوج 
یم دوخ  هب  هنارگ  یپیه  هفایق  دننک , یم  تسرد  دوخ  يارب  یلیتب  ياهوم  ای  دنراذگ  یم  يراتـس  شیر  دـنزیوآ , یم  رـس  تشپ  هب  دـنفاب و 
یم شیامن  هب  ار  شیوخ  ینانچ  نآ  مادنا  نزرب , يوک و  رد  هنادازآ  دـنزاس و  یم  دوخ  يارب  اه  نمکرت  هیبش  یناطیق  نساحم  ای  دـنریگ و 
هنوگ چـیه  هک  ار  یمالـسا  شـشوپ  ای  رداچ و  یبرغ , ياه  تموکح  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دوش , یمن  ناـنآ  ضرعتم  يدـحا  دـنراذگ و 

یعامتجا و ياه  يراجنهان  تاوهـش و  جییهت  ثعاب  هک  ار  نانز  ییارآ  دوخ  یگنهرب و  لباقم , رد  اما  دنبات ; یمن  رب  درادن , ینایز  ررض و 
هک تسا  يدـح  هب  اهروشک  نیا  رد  یـسنج  یقالخا و  دـسافم  يراب و  دـنب و  یب  دـنهد . یم  رارق  قیوشت  دروم  تساه , ینماان  یقـالخا و 

عـضوم دیامن , یم  رت  بیجع  همه  زا  هچنآ  نایم , نیا  رد  دنرب . یم  هانپ  ناتـسوپ  هایـس  هب  دوخ , تینما  ظفح  يارب  یبرغ , نارتخد  زا  یخرب 
. دزادرپ یم  باجح  یفن  هب  نایبرغ  اب  ادص  مه  اه , ناملسم  یعامتجا  يرورض و  مکح  نیا  زا  عافد  ياج  هب  هک  تسا  يرصم  رهزالا  یتفم 
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ششوپ باجح و  میهد . رارق  يرگنزاب  دروم  ار  یمالسا  باجح  هلئسم  هرامش , نیا  رد  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ام  ضقانتم  ياهراتفر  هنوگ  نیا 
یم میرک  نآرق  تسا . عنام  هدرپ و  يانعم  هب  دراوم , مامت  رد  هدش و  رارکت  میرک  نآرق  رد  راب  تفه  نآ , تاّقتشم  باجح و  هژاو  یمالسا 

یناعم رد  تغل , رظن  زا  باجح  دـیهاوخب ) . هدرپ  تشپ  زا  دـیتساوخ , يزیچ  ربماـیپ  ناـنز  زا  رگا   2; باجح ءارو  نم  نهولئـساف ّ  : ) دیامرف
ـ  3 مکش . بلق و  نایم  لیاح  هدرپ  .3 2 ـ  دنناشوپب ار  يزیچ  نآ  اب  هچنآ  دـنبور , شوپور , رداچ , هدرپ , 1 ـ  تسا : هتفر  راک  هب  ینوگانوگ 

شـشوپ صوصخ  رد  باجح )  ) هملک نتفرگ  راک  هب  اما   4. تسا هدـش  ریبعت  نتفرگ  رارق  باجح  رد  زین , یکیرات  رد  دیـشروخ  بورغ  هب 
نآ و  دنا . هدرک  هدافتـسا  رتاس )  ) و رتس )  ) ناگژاو زا  دوخ  یهقف  ياه  باتک  رد  مالـسا  ياهقف  تسا . دیدج  هزات و  حالطـصا  کی  ناوناب ,

هکلب رگید , نانز  نادرم و  دید  زا  اه  هاگمرـش  نتـشاد  هاگن  هدیـشوپ  دننام  تسا ; بجاو  ًاتاذ  هک  یـششوپ  1 ـ  دنناد : یم  میـسقت  ود  رب  ار 
يوم رس و  یتح  ندب  مامت  زامن , ماگنه  رد  ناوناب  تسا  بجاو  زامن ; لاح  رد  شـشوپ  2 ـ  رسمه . زج  هب  صیخشت , لها  زیمم و  ناکدوک 

5. تسین مزال  دوش , یم  هتـسش  وضو  رد  هک  يرادقم  هب  تروص  يدرگ  چم و  ات  اهاپ  چـم , ات  اه  تسد  ندـناشوپ  یلو  دـنناشوپب ; ار  دوخ 
& و ناموصعم تایاور  (ص ,) ربمایپ تنـس  نآرق , هب  ناوناب  شـشوپ  بوجو  يارب  یمالـسا  ناملاع  ماظع و  عجارم  باجح  بوجو  لـیالد 

نینمؤملل لق  ( ـ  نآرق 1 رد  باجح  فلا ـ  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  هک  دنا  هدرک  دانتـسا  نیملـسم ) هریـس   ) ناملـسم نانز  هریس 
هب هاـگن  زا   ) ار ناشنامـشچ  وگب : نمؤم  نادرم  هب   6; نوعنـصی اـمب  ریبخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کـلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراـصبا و  نم  اوّضغی 
یم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  ًاقیقحت  تسا . رت  هزیکاپ  اهنآ  يارب  لمع  نیا  دنیامن . تظافح  ار  شیوخ  تفع  نوناک  دنریگ و  ورف  نامرحمان )

رکفت ثعاب  مارح , عضوم  هب  هاگن  هک  ارچ  دشیدنیب , اه  هاگمرش  هرابرد  هک  تسا  نیا  زا  رت  كاپ  رت و  سدقم  ناسنا , تسا ) . هاگآ  دیهد ,
درم رب  ینعی  تسا ; تروع  رتس  مهجورف ,) اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی   ) هیآ زارف  نیا  زا  دارم  دندقتعم  یـضعب  ساسا , نیا  رب  دوش . یم 

تروع هب  رظن  هب  صاصتخا  مهراصبا ) نم  اوضغی   ) هک میراد  مزج  ًابیرقت  ام  اما  دـنناشوپب , رگیدـکی  زا  ار  دوخ  تروع  تسا  بجاو  نز  و 
هب هاگن  اه و  هاگمرـش  ظفح  هیآ , دوصقم  تسا  نکمم  نیا  ربانب  دـشاب ; هتـشاد  تروع  ریغ  هب  رظن  هب  صاـصتخا  رتشیب  دـیاش  هکلب  درادـن ,

نانز دنتسه و  نآراتفرگ  نادرم  ًابلاغ  تسا و  نامیا  مهم  تافآ  زا  نامرحمان  هب  هاگن  ینارچ و  مشچ  نوچ   7. دشاب هجوت  دروم  ود  ره  اهنآ 
نظفحی و  نهراصبا ّ  نم  نضـضغی  تانمؤملل  لق  و  : ) دیامرف یم  هتخادرپ و  نز  باجح  ترورـض  هب  هیآ , همادا  رد  دـنوش . یم  قیوشت  زین 

نامیا اب  ناوناب  هب   8 ّ … ; نهتلوعبل الا  نهتنیز ّ  نیدبی  نهبویج و ال  یلع  نهرمخب ّ  نبرضیل  اهنم و  رهظ  ام  الا  نهتنیز ّ  نیدبی  نهجورف و ال 
زج ار  دوخ  لاـمج  تنیز و  دـنراد و  هگن  كاـپ  یگدولآ ) زا   ) ار شیوخ  نماد  دنـشوپ و  ورف  یبنجا  هب  هاـگن  زا  ار  دوخ  ياـه  مشچ  وگب :

عـضاوم تنیز و  دـننکفا و  اه  هنیـس  يور  رب  ار  شیوخ  يرـسور  هعنقم و  و  دـنناشوپب . نامرحمان  زا  تسا , نایامن  یعیبط  روط  هب  هک  هچنآ 
کی دروم : ود  رد  رگم  دزاـس , رهاـظ  ار  دوخ  تنیز  دـیابن  نز  هیآ , قباـطم  … دـنزاسن و ) . ناـیامن  دوخ  نارهوش  يارب  زج  ار  اـه  ییاـبیز 
ینعی تسا ; دارفا  دروم  رد  مود  يانثتسا  و  رهاظ , تنیز  نآرق , ریبعت  هب  اه و  تنیز  زا  یضعب  رگم  ینعی  تسا , تنیز  دوخ  دروم  رد  انثتـسا 

. رگید هقبط  دنچ  رهوش و  نادنزرف  ناگدازرهاوخ , ناگدازردارب , رسپ , ردپ  دننام  دنتسه ; وا  رهوش  ریغ  هک  تاقبط  زا  یضعب  يارب  رگم  و 
يا  11; نیذؤی الف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ   10 ّ نهبیبالج نم  نهیلع ّ  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اـهّیا  اـی  ( ـ  2 9

تفع هب  اـت  تسا  يزیچ  نیرتمک  نیا  دنـشوپ . ورف  دوخ  رب  ار  شیوخ  رداـچ  هک  وگب  ناـنمؤم  ياـه  نز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ !
هفـسلف مینک , هجوت  رون  هروس  تایآ  لوزن  نأش  هب  رگا  هیآ  لوزن  نأش  دننامب ) . ظوفحم  نارـسوه  دارفا  رازآ  ضرعت و  زا  دنوش و  هتخانش 

وربور ینز  اب  هار , ریـسم  رد  راصنا  زا  یناوج  : ) دزاس یم  وگزاـب  (ع ) یلع ترـضح  زا  هیورم  نبا  دوش . یم  نشور  لـماک  روط  هب  باـجح 
اب هک  روط  نیمه  دوب . هتخاـس  ناـیامن  ار  دوخ  ياـه  هنیـس  ندرگ و  زا  یتمـسق  هتخادـنا و  شیاـه  شوگ  تشپ  ار  دوخ  هعنقم  هک  دـیدرگ 

. دش يراج  نوخ  درک و  تباصا  راوید  زا  هدـمآ  رب  ناوختـسا  هب  شتروص  ناهگان  درک , یم  هقردـب  ار  شیاه  ماگ  اه و  تنیز  شنامـشچ 
رثأتم داتفا , ناوج  هب  ربمایپ  مشچ  ات  دیامن . وگزاب  ار  عوضوم  هدـش , بایفرـش  ادـخ  لوسر  تمدـخ  عضو  نیمه  اب  درک  دای  دـنگوس  ناوج 
یهن ینارچ  مشچ  زا  ار  نادرم  هروس , نیا  هیآ 30  رد  نآرق   12 .( دیدرگ لزان  هیآ  نیا  گنرد  یب  و  تسوت , هانگ  شاداپ  نیا  دومرف : دش و 
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یـشک هرهب  زا  ار  نانز  مه  دـهاوخ  یم  نوچ  دراد , یم  رذـح  رب  لماک  باجح  تیاـعر  مدـع  هاـگن و  زا  ار  ناـنز  هیآ 31 , رد  دـنک و  یم 
, اه يزانط  اه , يرگ  هوشع  مادنا , نداد  ناشن  رد  ریذـپان  نایاپ  هقباسم  زا  ار  نانآ  مه  دراد و  زاب  هسمال  هوق  شوگ و  مشچ و  هار  زا  نادرم 
هب ار  دوخ  تشونرـس  دـنزاسن و  هدـنز  اهدرم  داهن  رد  ار  یهاوخون  یبلط و  ددـجت  ینار , سوه  نآ , هجیتن  رد  ات  دوش  عنام  اه  يرگـشیارآ 

ًاعون هک  تسا  یـشتآ  نتخاس  رو  هلعـش  نتخورفا و  عقاو  رد  اهدرم , هتفخ  ياه  سوه  تاوهـش و  هب  ندز  نماد  یهگناو  دـنزادنین . تکالف 
یناوارف تایاور  تایاور  رظن  زا  باجح  ب ) دیدرگ . دهاوخ  رجنم  نانآ  تیصخش  طوقـس  لاذتبا و  هب  ای  تخوس و  دنهاوخ  نآ  رد  اه  نز 

ماما زا  یثیدـح  رد  لیـضف  مینک . یم  هدنـسب  هنومن  کـی  هب  طـقف  اـم  هک  تسا , هدـش  لـقن  نیموصعم & همئا  زا  شـشوپ  بوجو  هراـب  رد 
دیابن نز  تسا : هدومرف  هتسناد و  بجاو  ار  نآ  ندناشوپ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  تنیز  زا  ناوناب  ياهوزاب  ایآ  دیـسرپ : (ع ) موعـصم

يدبعت لصا  کی  مالسا , رد  ناوناب  ششوپ  باجح  هفـسلف   13 یلب . دومرف : دزاس ؟ رهاظ  مراحم  ریاس  نارـسمه و  يارب  زج  ار  دوخ  تنیز 
ریزگان نآ , نیمأت  يارب  هک  دراد  ییاه  يدنمزاین  جیاوح و  درم , دـننام  نز  1 ـ  هلمج : زا  دراد ; ییاه  تمکح  اه و  تحلصم  هکلب  تسین ,

نیمأت يارب  رهوش  نذا  اب  نز  جورخ  یثیدـح , یهقف و  ياه  باتک  رد  دزاس . مهارف  ار  اهنآ  دـناوتب  اـت  ددرگ  جراـخ  هناـخ  طـیحم  زا  دـیاب 
طیحم زا  نز  جورخ  يارب  باجح  سپ  تسا ; هدش  زیوجت  تعامج , هعمج و  زامن  نابرق , دـیع  رطف , دـیع  ياهزامن  رد  تکرـش  جـیاوح و 

رد مّلعت . میلعت و  یـصخش , قوقح  زا  عافد  یعامتجا و  یـسایس و  يدابع , ياه  تیلاـعف  رد  نز  تکرـش  2 ـ  تسا . هدیدرگ  عیرـشت  هناخ ,
. دـشاب تیلاعف  راک و  يارب  اهنت  جراخ  طیحم  دوش و  هناخ  طیحم  رد  رـصحنم  اه  یبای  ماک  ات  دوش  یم  بجاو  باجح  تیاعر  تروص  نیا 

دیفـس نارتخد  زا  یخرب  ندرب  هانپ  یلابا . رـصانع ال  یـسنج و  نارامیب  یلامتحا و  تارطخ  زا  ناـنآ  تسارح  یحور و  تینما  ساـسحا  3 ـ 
يزاسدوخ لماع  باجح , 4 ـ  تسا . نانآ  یعافد  یمسج و  تردق  لیلد  هب  رتشیب , یسنج  تردق  رب  هوالع  ناتسوپ , هایـس  هب  یبرغ  تسوپ 

قیالع یگداوناخ و  ماظن  ظـفح  5 ـ  دراد . یم  زاب  يدایـص  ییامندوخ و  يزانط , ییارآ , دوخ  زا  ار  ناـنز  هک  ارچ  تسا , سفن  بیذـهت  و 
ینعی یمالسا  باجح  : ) دیامرف یم  باجح  شزرا  هراب  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  باجح  شزرا  دراد . ناوناب  شـشوپ  هب  مات  یگتـسب  تیجوز ,

یم ام  هن  هدرک , نایب  دـیجم  نآرق  هک  يردـق  نآ  تسا . نآرق  حیرـص  صن  نیا  تسین ; هیقف  نم  هتخاس  تیـصخش , باجح  راقو , باـجح 
هک مینک  میهفت  ایند  هب  دیاب   14 . ( دنتسه ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  هب  دقتعم  هک  ینانز  هن  میوش و  جراخ  هدودحم )  ) دودح نآ  زا  میناوت 

نیا زا  دـشاب . یمن  یبرغ  ندـمت  يابیرف  رهاظم  هب  درکیور  ینید و  یـشزرا  میهافم  هب  ندرک  تشپ  يانعم  هب  یملع  جرادـم  هب  یبای  تسد 
نآ شقن  نوچ  تسا , هدش  ماگشیپ  اه  هاگشناد  رد  یمالـسا  باجح  اب  نارتخد  لیـصحت  تیعونمم  رد  هسنارف  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  اج 
رب هـک  ار  يدــیدج  قـفا  دوـش , یم  هتخادــنا  رود  هـک  يرداــچ  ره  : ) دــسیون یم  نوناــف  سنارف  تـسا . هدیــشچ  ریازجلا  يزوریپ  رد  ار 
ره ندید  زا  سپ  دهد و  یم  ناشن  وا  هب  تسا , هدش  نایرع  هک  ار  يریازجلا  نز  ندب  دـیاشگ و  یم  وا  ربارب  رد  دوب , عونمم  نارگرامعتـسا 

دوجو عقاو  رد  دنک , یم  باجح  فشک  نز  کی  هک  راب  ره  ددرگ . یم  ربارب  هد  نارگ  لاغشا  ندش  رو  هلمح  ياهدیما  یباجح , یب  هرهچ 
یخساپ باجح , نیا , ربانب   15 . ( دراد یم  مالعا  نارگ  لاغـشا  هب  هدش  یـشالتم  زاب و  داینب , تسـس  یعافد  متـسیس  رب  ار  يریازجلا  هعماج 

هعماج ناور  شمارآ  مسج و  تمالـس  هیام  نانز و  تمرح  شخب  ینوزف  تسا , یمالـسا  گـنهرف  ندـمت و  ِناـشن  ترطف , يادـن  هب  تسا 
روبجم هک  نآ  نودب  دناشوپب  ار  دوخ  ندب  یبنجا , ياهدرم  روضح  رد  نز  دهاوخ  یم  مالـسا  تسین , ینیـشن  هدرپ  رادـفرط  مالـسا , تسا .
ظاحل زا  یمهم  جیاتن  راثآ و  یگداس ,)  ) و یگدیـشوپ )  ) لصا ود  بلاق  رد  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  دنک . يریگ  هرانک  عامتجا  زا  دـشاب 

کی هک  یتلم  يا  تسین  باجح  زج  يرپس  ار  هدـید  ریـشمش  تسین  باجح  زج  يرهگ  فرـش , نزخم  رد  دراد . رب  رد  یعاـمتجا  يدرف و 
هب رتشیب , هعلاطم  يارب  ص 233 ; ج 1 , ندمت , خـیرات  1 ـ اه : تشون  یپ  تسیچ ؟ باتـش  ناکاین  ّرف  نتـساک ز  رد  دـیتلفغ  باوخ  رد  هرس 

4ـ باجح . هژاو  دیمع , گنهرف  و  بجح )  ) هدام دـجنملا , 3 ـ هیآ 53 . ( 33  ) بازحا 2 ـ دوش . هعجارم  يرهطم  دیهش  باجح  هلئـسم  باتک 
8ـ صیخلت . اب  , 84 ص 82 ـ  ج 4 , نآرق , اب  ییانشآ  يرهطم , یـضترم  7 ـ هیآ 30 . (24  ) رون 6 ـ نامه . 5 ـ ص 414 . ج 1 , یقثولا , ةورع 
, دـجنملا دـنیوگ ; ار  یبرع  يابع  رداچ و  هیبش  داشگ  هماج  ای  نهاریپ  باـبلج , 10 ـ ص 90 . نامه , يرهطم , یـضترم  9 ـ هیآ 31 . نامه ,
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هاگدید زا  نز  14 ـ . 201 ص 200 ـ  ج 20 , هعیشلا , لئاسو  13 ـ ص 40 . ج 5 , روثنملا , ردلا  12 ـ هیآ 59 . ( 33  ) بازحا 11 ـ بابلج . هدام 
ص 210. ریازجلا , بالقنا  15 ـ ص 147 . ینیمخ , ماما 

فافع باجح و  هطبار 

هدروآ رد  فـلتخم  ياـه  شناد  رد  ثحاـبم  نیرت  ینوناـک  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  نآ  یـسنج  هزیرغ  یفنم  تبثم و  ياـهدرکراک  تیمها و 
نیا هک  تسا  فافع  باجح و  تسویپ  ياـه  هصرع  هطبار و  هدـشن  يواـکاو  لقتـسم  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی  تسا .

یلادـتعا یطیرفت و  یطارفا  ياه  هرگن  اه و  هاگدـید  یـسررب  فاـفع ، باـجح و  فیراـعت  میهاـفم و  نییبت  تسا . هتخادرپ  نادـب  راتـشون 
، يراتفر ياه  هنوگ  هب  تفایهر  یـسررب و  دـهد . یم  تروص  ار  راتـشون  نیا  يدـمآرد  بلاطم  اه و  ثحب  یـسنج  هزیرغ  هرابرد  یمالـسا 

يداصتقا درکراک  نوچمه  باجح  فافع و  كرتشم  ياهدرکراک  راثآو و  ینوریب  یموهفم  ياـه  تسویپ  باـجح ، یـششوپ  يراـتفگ و 
باـجح و ینید  هاـگیاج  شزرا و  فاـفع ، باـجح و  هب  یباـی  تسد  اـیحا و  ياـه  هار  زین  یناور و  یگداوناـخ  یناور ، یعاـمتجا  یناور ،
درف و ندـیزای  تسد  ییارجا  ياهراک  هار  ینوریب و  قیداصم  موهفم ، تحاس  رد  فافع  باـجح و  ياـه  تواـفت  اـه و  تسـسگ  فاـفع ،
زا يرایـسب  أشنمرـس  یـسنج ، ةزیرغ  لیم و  دـنور  یم  رامـش  هب  شهوژپ  نیا  يروحم  یلـصا و  ياهروحم  زا  باـجح  فاـفع و  هب  هعماـج 

تـسب ياپ  رب  . دـنا هتـسناد  عماوجو  اه  تلم  ۀـمه  مانمگ  ياورنامرف  ناونع  هب  ار  نآ  یخرب  هک  ییاـج  اـت  تسا . هدوب  یخیراـت  ياهدادـخر 
لوط رد  یقالخا  ثحابم  نیرت  مهم  زا  یکی  یـسنج ، قالخا  هک  تسا  یـسنج  ةزیرغ  ةدـنزاس  زین  رگناریو و  ياـهدرکراکو  تیمها  نیمه 

، یسانش اور ن  نوچ  یفلتخم  ياه  شناد  رد  دیآ و  یم  رامش  هب  یقالخا  ثحابم  نیرت  مهم  زا  زین  نونک  تسا و  هدوب  هتـشذگ  ناراگزور 
هدـش هتـسیرگن  نایمدآ  یـسنج  شـشک  عوضوم  هب  فلتخم  ياه  رظنم  زا  مالک  ملع  یتحو  فوصت  نافرع ، قوقح ، هقف ، یـسانش ، هعماـج 
ةزیرغ يدوجو  ۀفسلف  نوچ  یلئاسم  تسا . هدمآ  دیدپ  یسنج » قالخا   » ناونع مان و  اب  لقتسم  يا  هخاش  مولع ، دیدج  تامیـسقت  رد  تسا .

، نارـسمه يرادافو  درم ، تریغ  نز ، يایح  يدب  یبوخ و  یـسنج ، ةزیرغ  ندراذگ  دازآ  ای  نتخاس و  دنمنوناق  لرتنک و  ناسنا ، رد  یـسنج 
یم باسح  هب  یسنج  قالخا  لئاسم  نیرت  مهم  زا  قحس ) طاول و  يزاب =(  سنجمه  جاودزا ، انز ، نادرم ، نانز و  تفع  باجح ، شـشوپ ،

حرطم ارذـگ  يا  هنوگ  هب  یـسنج و  قالخا  ثحابم  نایم  رد  دـنچره  هک  تسا  ییاهروحم  هلمجزا  فافعو ، باـجح  ناـیم  طاـبترا  دـنیآ .
ود نیا  طابترا  يادـیپان  فلتخم و  يایاوز  هب  تفایهر ، هچ  دراد ، ار  لقتـسم  شهوژپ  يواکاو و  تیفرظ  هک  تسا ، نآ  رب  روصت  اما  هدـش ،

فرع رد  دور  یم  نامگ  هک  کـی -  ره  نییور  نیداـینب و  شقن  ندوب و  یعرف  تلاـصا و  هاـگیاج ، اـه ، تسویپ  اـه و  تسـسگ  عوضوم ،
یقالخا یعامتجا ، یگنهرف ، ياه  دربهار  رد  دـناوت  یم  هلمج  زا  دـشاب - هدـش  ییاج  هب  اج  رییغت و  یعون  راچد  یمالـساو ، يرـشب  عماوج 

لیاسم و هب  تبـسن  دارفا ، عماوج و  يدنب  ياپ  نازیم  ةرابرد  هک  ییاه  یبای  شزرا  اه و  يرواد  زین  هعماج و  ینمادکاپ  يزاس و  ملاس  يارب 
ناسانـش نابز  تسا و  یبرع  ةژاو  باجح »  » باجح موهفم  دشاب . راذـگ  رثا  دوش  یم  ماجنا  یمالـسا  ۀـعماج  فرع  یقالخا و  ياه  شزرا 

يدام روما  زا  زیچ  ود  نآ  هاوخ  تسا ، زیچ  ود  نایم  لیاحو  عنام  موهفم  هب  باـجح ، - 1 دنا : هدرمش  رب  یلـصا  يانعم  ود  نآ ، يارب  برع ،
بغار «) لوصولا نم  عنملا  باـجحلاو  بجحلا  : » دـیوگ یم  نینچ  بغار  سوسحم . ریغ  يوـنعم و  روـما  زا  اـیو  دـشاب  سوـسحم  يایـشاو 

: دروآ یم  زین  هغللا  سییاقم  بحاص  تسا ». رگیدـمه  هب  زیچ  ود  ندیـسر  لوصو و  زا  عنم  ياـنعم  هب  باـجح  بجح و  ( » 219 ،/ یناهفصا
عنم نآو  تسا  یلـصا  يانعم  کـی  ياراد  بجح  ( » 2/143 سراف ، نبا  «) هتعنم يا  اذـک  نع  هتبجح  لاـقی  ، عنملا وهو  دـحاو  لـصا  بجح  »

رتسلل لیق  هنمو  هعنم  لتق : باب  نم  ابجح  ۀبجح  : » تسا هدمآ  حابـصم »  » رد نینچمه  اروا ». مدرک  عنم  ینعی ؛  ، هتبجح دوش : یم  هتفگ  تسا .
لمعتـسا دقو  نیدـسج  نیب  لئاح  مسج  باجحلا ، یف  لصالا  لوخدـلا و  نم  عنمی  هنال  بجاح  باوبلل  لیقو  هدـهاشملا  عنمی  هنال  باجح 

تسا و عنم  ياـنعم  هب  َبَجَح  ( » 47 یمّویف /، ّهبر (». دـبعلا و  نیب  باجح  ۀیـصعملا  و« هدارم » ناسنالا و  نیب  باجحزجعلا  :» لیقف یناعملا  یف 
عنام و نوچ  دوش  یم  هتفگ  بجاـح  ناـبرد  هب  دوش و  یم  هدـهاشم  زا  عناـم  شـشوپ  اریز  دوش  یم  هتفگ  باـجح  شـشوپ  هب  ور  نیمه  زا 
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راک هب  زین  يونعم  روما  رب  هاگ  دوش و  یم  لئاح  دـسجود  نیب  هک  تسا  یمـسج  باجح ، يانعم  لـصا  تسا . نارگید  دورو  زا  ةدـنرادزاب 
-2 تسوا ». راگ  درورپ  هدـنب و  نیب  باجح  تیـصعم »  » تسوا و دارم  ناسنا و  نایم  باجح  زجع » : » تسا هدـش  هتفگ  ور  نیا  زا  دور ؛ یم 

فوجلا باجحو  رتسلا  باجحلا  : » تسا هتفگو  هدش  روآ  دای  باجح  يارب  ار  ششوپ  يانعم  هغللا  حاحص  ششوپو  رتس  يانعم  هب  باجح 
لئاح نآریاسو  بلق  نیب  هک  هچ  نآ  ینعی  ناسنا ، نورد  باجحو  ششوپ  ینعی  باجح  ( » 1/107، يرهوج «) هریاس دأوفلا و  نیب  بجحی  ام 
هأرماو هرتس  هبجح :  ... رتسلا باجحلا  : » تسا هتفگو  هتـسناد  رتس  يانعم  هب  ار  باجح  برعلا ، ناسل  رد  زین  روظنم  نبا  هک  ناـنچ  دوش ». یم 

ینز بوجحم ، نز  دـیناشوپ ، ار  نآ  ینعی  هبجح » « ؛ تسا شـشوپ  رتس و  يانعم  هب  باجح  ( » 1/298، روظنم نبا  «) رتسب ترتس  دق  هبوجحم 
رامش هب  یلصا  یناعم  رگیدکی  ضرع  رد  انعم  ود  ره  ایو  یلصا  کی  مادک  انعم  ود  نیا  نایم  زا  هک  نیا  نییعترد  دشاب ». هدیـشوپ  هک  تسا 
يانعم تایـصوصخ  ریاـس  ناـیب  رد  اـه  هاگدـید  نیرت  عماـج  زین  باوص و  هب  رتکیدزن  نآرقلا » تاـملک  یف  قیقحتلا   » فلؤمرظن دـیآ ، یم 

ءاوس نیفلتخم و  وا  نییونعم  وا  نییدام  اناک  ءاوس  امهرثأ  وا  نیئیـش  یقالت  نع  عناملا  زجاحلا  لـئاحلاوه  باـجحلا  نا  : » دـشاب یم  باـجح 
زیچ ود  ره  هچ  تسا ؛ ود  نآرثا  ای  زیچ  ود  یقالت  زا  عنام  يانعم  هب  لصا  رد  باـجح  ( » 2/177 يوفطصم ، « ) ایونعم وا  ایدام  بجاحلا  ناک 
رما ای  دـشاب  يدام  ءیـش  باجحو ، عنام  نآ  هک  هیحان  نیا  زا  توافت  نودـب  زین  يونعم و  يرگید  يدام و  یکی  ای  يونعم ، ای  دنـشاب  يدام 
یم هتفگ  باجح  رتاس ، شـشوپ و  هب  رگا  تسا و  عنم  باـجح  ياـنعم  لـصا  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  زین  باـجح  ینآرق  دربراـک  يونعم »

ةرابرد ییاـنعم  هتفگ  شیپ  تایـصوصخ  هک  ناـنچ  تسا . باـجح  ياـه  قادـصم  زا  ندـید و  زا  عناـم  شـشوپ ، هک  تسا  ور  نآ  زا  دوش ،
(53/ بازحا ...«) ٍباَجِح ِءاَرَو  ْنِم  َّنُهُولَأْساَف  اًعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اَذِإَو  - » 1 دننام : تفرگ  غارـس  ینآرق  ياهدربراک  رد  ناوت  یم  زین  ار  باجح 

نیارد دـیهاوخب ». هدرپ  تشپ  زا  دـیهاوخ  یم  ربمایپ ) نارـسمه   )= نانآ زا  تیراع ) ناونع  هب  ) ار یگدـنز  لیاسو  زا  يزیچ  هک  یماـگنه  «و 
اَمُهَْنَیبَو - » 2 دنا . سوسحم  يدام و  روما  یگلمج  نآ  فرط  ود  ره  دوخ و  باجحو  تسا  ندید ) عنام  ) عنام يانعم  هب  باجح  هفیرـش ، ۀیآ 

هورگ ود  ندیسر  عنام  يانعم  هب  زین  ۀیآ  نیا  رد  باجح  تسا ». یباجح  ( نایخزود نایتشهب و  ود =( نآ  نایم  رد  و  ( » 46/ فارعا ...«) ٌباَجِح
داـعم ساـسارب  ) ار يونعم  يداـم و  هنوـگ  ود  ره  نآ ، فرط  ود  ناـیخزود و  ناـیتشهب و  ناـیم  باـجح  عوـن  نینچمه  تسا و  رگیدـکی  هب 
تسا هدوبن  نینچو  ( » 51/ يروش ...«) ٍباَجِح ِءاَرَو  ْنِم  َْوأ  اًیْحَو  الِإ  ُهَّللا  ِلَُکی  ُهَمّ ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناَک  اَـمَو  - » 3 دبات . یم  رب  یناحور ) ای  ینامـسج و 
ندـید عنام  دوجو  موهفم  هب  دـنوادخ  ناسنا و  نایم  باـجح  باـجح ». تشپ  زا  اـی  یحو  هار  زا  رگم  دـیوگب ، نخـس  یناـسنا  اـب  ادـخ  هک 

. تسا يونعم  يرگید  يدام و  یکی  ناسناو - ادـخ  باجح - فرط  ود  هک  ناـنچ  تسا  يونعم  رما  دـیدرت ، یب  ناـسنا و  يوس  زا  دـنوادخ 
فارطا ای  باجح و  ندوب  يونعم  ای  يدام و  تیصوصخ  دنوسپ و  تسا و  عنم  باجح ، يانعم  لصا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ناس  نیدب 

هار نآ  فارطا  باجح و  ندوب  يونعم  ای  يدام و  هب  ناوت  یم  ینوریب  نئارق  ماقم و  اب  بساـنتم  هکلب  تسین  هتفهن  هژاو  نیا  موهفم  رد  نآ ،
زا دوصقم  دراد و  يرتدودـحم  يانعم  رتکچوک و  ورملق  ناهیقف ، حالطـصا  یهقف و  دربراکرد  باجح  باجح  یحالطـصا  موهفم  تفاـی .

شیادیپ و دشاب . نادرم  یـسنج  لیامت  شزیگنا  عنام  ای  وا و  هب  نامرحمان  هاگن  ةدنرادزاب  عنام و  هک  تسا  نانز  يارب  يا  هژیو  شـشوپ  نآ 
دیهـش نوچ  ناـققحم  زا  یخرب  رواـب  هب  تسا ، هدوب  لوـمعم  جـیار و  ناـهیقف  ناـیم  هتـشذگ ، رد  هک  رتـس  ياـج  هب  حالطـصا  نیا  دربراـک 

نیا هاگتـساخ  شیادیپ و  أشنم   ( 19/430 راثآ ، هعومجم  يرهطم ، «.) تسا دیدج  ًاتبـسن  حالطـصا  کی  درادن و« ینادنچ  ۀنیـشیپ  يرهطم ،
باجح ةژاو  صوصن ، نآ  زا  یخربرد  هک  تسا  ینآرق  تایآ  ییاور و  صوصن  زا  يرامـش  ( دـش هراشا  رتشیپ  هک  نانچ  ، ) انعم حالطـصا و 

اما تسا . هتفرن  راک  هب  باجح  ةژاو  دـنچره  زین  یخرب  رد  تسا و  هتفر  راـک  هب  دوش  یم  ندـش  هدـیدزا  عناـم  هک  يزیچ  هدرپ و  ياـنعم  رد 
ساسا رب  هک  بازحا - ۀکرابم  هروس  رد  دنوادخ  باجح  ياه  هنوگ  دـناسر . یم  ار  هتفگ  شیپ  يانعم  هب  باجح  نآ ، ياوتحم  نومـضم و 
باجح عوضوم  زا  هک  تسا  يا  هروس  نیتسخن  یندم و  ةروس  نیمجنپ  ای  نیمراهچ  ناملـسم  ناراگن  خـیرات  ناهوژپ و  نآرق  زا  یخرب  رظن 

ود دـنک و  یم  نایب  ار  باـجح  فلتخم  ياـه  هنوگ  هک  تسا  هداد  باـجح  ةراـبرد  ناـمرف  هس  1/41و43 -) یطویـس ، . ) تسا هتفگ  نخس 
. کی تسا . یمالسا  ۀعماج  نانمؤم و  ۀجوتم  يدعب ، ماگرد  ترضح و  نآ  ةداوناخ  و  (ص ) ربمایپ صخـش  هجوتم  همه  زا  شیپ  نآ  نامرف 
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نارسمه زین  دوخ و  نارتخد  نارسمه و  ات  تسا  هتـساوخ  (ص ) ربمایپزا ادخ  هناگ ، هس  ياهروتـسد  نیا  زا  نامرف  کی  رد  یـششوپ  باجح 
َکِجاَوْزأل ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دـنریگن رارق  ّتیذا  دروم  رذـگهر  نیا  زا  ات  دـنک  توعد  شـشوپ  زا  یعون  ظفحو  تیاعر  هب  ار ، نامیا  لها 

تنارتخد و رسمه و  هب  ربمایپ  يا  ( » 59/ بازحا ...«) َْنیَذُْؤی الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  َّنِِهبِیبالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسنَو  َِکتاََنبَو 
تیذا دروم  دـنوش و  هتخانـش  هک  نآ  يارب  راک  نیا  دـننکفا ، ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  ( دـنلب ياه  يرـسور  )= اه باـبلج  وگب : ناـنمؤم  ناـنز 

- دنک نایب  ار  ششوپ  باجح و  لیاسم  زیر  هزادنا و  دح و  دنوادخ ، هک  نآ  یب  هفیرـش - ۀیآ  نیا  رد  تسارت ». بسانم  دنریگن  رارق  رازآو 
عنام هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  نینمؤم  ناوناب  ریاس  و  (ص ) ربمایپ ةداوناخ  ياه  يرسور  ای  رداچ و  نتخادنا  ورف  ششوپ و  هک  دهد  یم  روتسد 

ریز هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـنا  هتفگ  بابلج  ندیـشوپ  هویـش  نییبت  رد  نارـسفم  ناهیقف و  زا  يرامـش  هچرگ  دوش . اهرازآ  اه و  هاگن  بلج 
زا هویش  نیا  ندید  اب  لدرامیب  ناکاپان  ات  دناشوپب . دوب - هنهرب  راگزور  نآ  برع  نانز  فرعرد  هک -  ار  نانآ  شوگ  انب  هنیس و  يور  ولگ ،
درک دایزا  تفگ ، ناوتب  دیاش  نکل  و  دنیاینرب . نانآ  بیقعت  تیذا و  رازآ و  یپ  رد  دنبایرد و  ار  نانآ  ینمادـکاپ  ایح و  باجحو ، شـشوپ 

دهاوخ توافتم  عماوج  فرع  بسانت  هب  باـجح ، عون  هک  تفاـیرد  نینچ  ناوت  یم  ۀـکرابم  ۀـیآ  زارف  نیرخآ  رد  یـششوپ ، باـجح  تلع 
رازآ و زا  یگدنراد  زاب  تینما و  هب  رگید  کبس  بولسا و  اب  ششوپ  يرگید  هعماج  رد  شـشوپ و  عون  کی  عماوج  زا  یخرب  رد  هچ  دوب ،
هب باجح  ۀکرابم  ۀیآ  عوضوم  يور ، ره  هب  دشاب . هتشاد  ار  درکراک  نیا  هک  تسا  نامه  دروم ، ره  رد  یعرش  باجح  دماجنا و  یم  تیذا 

شخب رون ، ۀـکرابم  ةروسرد  دراد . ار  اه  تمحازم  اه و  شیـالآ  زا  یگدـنرادزاب  یـشخب و  تینوصم  درکراـک  هک  تسا  یـششوپ  موهفم 
یَلَع َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  الِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  الَو  : » تسا هدـش  روآ  دای  ناملـسم  ناوناب  يارب  ار  باـجح  شـشوپ و  زا  يرگید 
دوخ هنیـس  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  فارطا )  ) دنیامنن و راکـشآ  تسا - نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  ار -  دوخ  تنیز  و  ( » 31/ رون  «) َّنِِهبُویُج

فلتخم يارآ  اه و  هاگدید  ناهیقف ، نارـسفم و  هفیرـش ، ۀیآ  رد  تنیز »  » دارم انعم و  رد  دوش ».) هدناشوپ  اه  نآ  هنیـسو  ندرگ  ات   ) دـننکفا
زین یهورگ  دندنب و  یم  دوخرب  نانز  هک  دنناد  یم  ياهرویز  يانعم  هب  زین  يا  هراپ  تنیز ، عضوم  يانعم  هب  ار  نآ  یخرب  دـنا ؛ هتـشاد  هئارا 

رادقم هویـش و  رد  هک  نیا  وگ  اه ، هاگدید  رظن و  توافت  نیا  راثآ  دـنهد ، یم  ياج  عراش  دوصقم  تنیز و  يانعم  ةزوح  رد  ار ، ود  ره  نیا 
يراذـگ و رثأ  یگژیو  ياراد  تنیز و  نانز ، نت  مسج و  یمامت  انعم ، کـی  ساـسا  رب  هک  دوش  یم  رادـیدپ  تحاـس  نیا  رد  زین  شـشوپ و 
هب اما  تشاد - دـهاوخ  یپ  رد  یهقف و ... یعامتجا ، یناور ، نوزفا  ياهدـنیآ  رب  دوخ ، هک  دوش - یم  هتخانـش  نارگید  هاـگن  هجوت و  بلج 

نیا رد  نانآ ، يود  ره  ای  دـننک و  یم  هدافتـسا  نانز  هک  ياهرویز  اـی  دـشاب و  نت  مسج و  تنیز و  عضاوم  ياـنعم  هب  هچ  تنیز ، يور ، ره 
یتح هچ  دشاب . هدیـشوپ  نامرحمان ، رظنم  دید و  زا  تسا  رویز  تنیز و  عضوم  هک  نانز  ندب  زا  ییاه  شخب  دـیاب  هک  درادـن  توافت  هجیتن 

ۀیآ ناس  نیدب  و  تسین . رّـسیم  ندب ، رد  تنیز  عضاوم  ندناشوپ  نودب  اهرویز ، نتـشاد  هدیـشوپ  دـشاب ، نانز  ياهرویز  تنیز  زا  دارم  رگا 
زا یصوصخم  ةویش  هب  باجح ، ةرابرد  دنوادخ  مود  روتسد  يراتفگ  باجح  ود . دهد . یم  نامرف  ار  یـششوپ  باجح  زا  يا  هنوگ  هفیرش 
َنِم ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی   : » دنک هدافتسا  باجح  ةژاو  زا  هک  نآ  یب  درادرظن و  نانز ، یعامتجا  لماعت  رد  نآ  درکراک  نتفگ و  نخس 

یکی نوچمه  امش  ربمایپ ، نارسمه  يا  ( » 32/ بازحا « ) اًفوُْرعَم الْوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِنلا  ِءاَسّ
نخـس دـننک و  عمط  امـش  رد  نالدرامیب  هک  دـییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  سپ  دـینک ، هشیپ  اوقترگا  دـیتسین ، یلومعم  ناـنز  زا 
نادرم اب  نانز  نتفگ  نخس  مرحمان - ، درم  اب  نز  نتفگ  نخس  لصا  ندوب  اور  تیعورشم و  ضرف  شیپ  اب  هفیرش -  ۀیآ  دییوگب ». هتـسیاش 

نینط گنهآ و  رد  يرییغت  چیه  نآرد  هک  تسا  فراعتم  یلومعم و  نتفگ  نخس  تسخن ، مسق  تسا ؛ هدرک  میـسقت  هنوگود  رب  ار  مرحمان 
ینتفگ نخس  هکنیا  مود ؛ مسق  دور و  یمن  رتارف  فراعتم  لومعم و  ياه  ةژاو  زا  هدافتسا ، دروم  ياه  هژاو  زین  دهد و  یمن  خر  نز ، يادص 

ةویـش زا  میرک ، نآرق  دوش . یم  ادا  یـصاخ  نینط  نحل و  اب  ایو  هدـش  باختنا  زیمآ  کـیرحتو  فیطل  یـصاخ  هنوگ  هب  اـه  هژاو  نآرد  هک 
ضیرم و دارفا  سوـه  شزیگنا  عـمط و  زا  یلوـمعم  فراـعتم و  نخـس  هک  تـسا  هدرک  ناـیب  نـینچ  ار  نآ  لـیلد  تـسا و  هدرک  یهن  مود ،

هیآ رد  ارچ  هک  نیا  دـنک . یم  يریگولج  دـنیآ ، یم  رب  ییوجماـکو  ییوـج  هرهب  یپ  رد  يا ، هنیمز  هناـشن و  ره  ساـسحا  اـب  هک  یلدراـمیب 
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(ص) ربمایپ ةداوناخ  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  دـناوت  یم  لوزن - نأش  زا - هتـشذگ  تسا  هدـش  دای  هژیو  هب  (ص ) ربمایپ نارتخد  نانز و  ناونع 
يوگلا اه ، هصرع  ریاس  دننامه  هصرع  نیا  رد  یماگـشیپ  اب  و  دـننک . ساسحا  ار  يرتشیب  تیلؤسم  نید ، ياه  هزومآ  يارجارد  تسیاب  یم 

رد اهراتفر  زا  يا  هراپ  يراتفر  باجح  . هس دنهد . ماجنا  رتشیب  تبغر  تلوهس و  اب  نارگید  ات  دهد ، هئارا  ینامیا  هعماج  يارب  یلمع  ینیع و 
فرط يارب  یگدولآ ، فارحنا و  ای  یکاپ و  تراهط و  يوس  ود  رد  ار  يا  هژیو  ياه  مایپ  هک  تسا  نانچ  نادرم  نانز و  ترشاعم  لماعت و 

راـتخاس هک  ناملـسم - ناوناـب  هژیو  هب  ناناملـسم  هدـش و  داـی  اـهراتفر  هنوـگ  نیا  زا  ياـه  هنوـمن  مـیرک  نآرق  رد  دراد . هارمه  هـب  لـباقم 
هداد روتـسد  ددرگ - یم  نادرم  هجوت  بلج  ثعاب  دوش و  یم  ببـس  ار  يرتشیب  تیـساسح  نانآ  يراتفر  ياه  هویـش  یمادـنا و  ینامـسج ،

یعامتجا روضحو  راتفر  زا  یصاخ  عون  نآرق  ییامندوخ  جّربت = - 1 دنشاب . رذح  رب  دنزیهرپب و  يراتفر  ياه  هویـش  نانچزا  هک  تسا  هدش 
رد نیتسخن  تیلهاج  نارود  نوچ  مه  ( » 33/ بازحا «) َیلوألا ِۀَِّیلِهاَْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  الَو  : » تسا هدرک  یهن  نآ  زا  هدـیمان و  جّربت »  » ار ناـنز 

نادـب تسا ، مدرم  يارب  نداد  ناشن  دوخ ر ا  جّربت ، : » دـسیون یم  یلهاج » جّربت   » زا دوصقم  رد  ییابطابط  همالع  دـیوشن ». رهاظ  مدرم  نایم 
ةروسرد هاگن ) نتساکورف  رصب =( ضغ  - 2 ( 16/309، ییابطابط « ) دننک یم  ییامن  دوخ  ناگدننیب ، مشچ  رد  عیفر  ياه  نامتخاس  هک  ناس 

نادرم و هب  نانز  هدولآ  هاگن  زا  مشچ  نتـشه  ورف  نآ  هدش و  هیـصوت  نمؤم  نادرم  نانز و  هب  يراتفر ، باجح  زا  يرگید  عون  رون ، ۀکرابم 
ٌرِیبَخ َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یَکْزَأ  َِکلَذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَیَو  ْمِهِراَْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  : » دنوش یم  هدرمـش  مرحمان  هک  تسا  ینانز  هب  نادرم 

هاگنزا  ) ار دوخ  ياه  مشچ  وگب  نانمؤم  هب  ( » /30و31 رون ...«) َّنُهَجوُُرف َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُضْغَی  ِتاَنِمْؤُْمِلل  ُْلقَو  (30  ) َنوُعَنْصَی اَِمب 
هاگآ دـنهد ، یم  ماـجنا  هچ  نآ  زا  دـنوادخ  تسارت ، هزیکاـپ  ناـش  يارب  نیا  دـننک ، ظـفح  ار  شیوخ  ناـماد  دـنریگ و  ورف  ناـمرحمان ) هب 

هب یخرب  ار  ضغ »  » ةژاو دـننک ». ظفح  ار  شیوخ  ناماد  دـنریگ و  ورف  نامرحمانزا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ  وگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هب  و  تسا ...
، ییاـبطابط «) نفجلا یلع  نفجلا  قاـبطا  ضغلا  : » دـیوگ یم  نازیملا  رد  ییاـبطابط  همـالع  دـنا ؛ هتـسناد  مشچ  کـلپ  نداـهن  مـه  رب  ياـنعم 

ندرکن هاـگن  زا  هیاـنک  نامـشچ ، کـلپ  نداـهن  مهرب  اـنعم ، نیا  ساـسا  رب  تسا .» مشچ  کـلپ  نداـهن  مه  يور  رب  ضغ ، ( » 15/110و111
نتساک ورف  ار ، ضغ  برع ، ناسانش  نابز  ناهوژپ و  نآرق  زا  رگید  يرامـش  تسا . مرحمان  نادرم  زا  نانز  نانز و  زا  نادرم  یـشوپ  مشچو 
بغار .«) ءانالا یف  امو  توصلاو  فرطلا  نم  ناـصقنلا  ضغلا  : » تسا هدروآ  تادرفم  رد  بغار  دـنا . هدرک  اـنعم  ندـشن » هریخ   » ینعی هاـگن 

خیـش دراد ». دوجو  فرظرد  هک  تسا  يزیچ  ندرک  مک  يانعم  هب  زینو  تسا  ادـص  اـی  هاـگنزا  نتـساکورف  ضغ ؛ ( » ضغ هداـم  یناهفـصا ،
، یـسربط .) صقن يا  هرـصب  نم  هتوص و  نم  ضغ  لاقی  ناصقنلا  ضغلا  لصا  : » دـسیون یم  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط 
رد وـمه  تساـک ». شیوـخ  توـص  هاـگن و  زا  دوـش  یم  هتفگ  يور  نیمه  زا  تسا ، ندرک  مـکو  نتـساک  ضغ »  » ياـنعم لـصا  ( » 4/137

دوخ هاگن  تدش  زا  ینعی  رـصب  ضغ  ( » 5/129 نامه ، .«) رظنلا هدح  نع  هفعض  اذا  هرـصب  ضغ  : » دیوگ یم  تارجح  ةروس  موس  ۀیآریـسفت 
هک تسا  نیا  مهراصبا » نم  اوضغی   » يانعم : » دـنک یم  انعم  نینچ  ار  هفیرـش  ۀـیآ  موهفم  نیمه  تشاد  رظن  رد  اـب  يرهطم  دیهـش  تساـک ».
زا تفایرد  انعم و  نیمه  یتسرد  رگنایب  ییاور  صوصن  رگید  هفیرـش و  ۀیآ  لوزن  ببـس  دـننکن ». هاگن  هریخ  ینعی  دـنهدب  شهاک  ار  هاگن 
دش وربور  ینز  اب  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  راصنا  زا  یناوج  : » تسا هدمآ  نینچ  (ع) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  ۀیآ  لوزن  ببس  تسا . هیآ 
نز هب  ناوج  مشچ  دوب ، ادـیپ  شندرگ  رـس و  ولج  تروص ، دوب و  هتخادـنا  شوگ  تشپ  ار  شیوخ  يرـسور  فرعو ) تنـس  ساسارب   ) نز
هب شتروص  هک ، نیا  ات  درک  یم  هاگن  نز  نآ  هب  رس ، تشپ  تفر ، یم  هار  هک  نانچمه  تشادنرب ، وا  زا  مشچ  ناوج  اما  تشذگ  نز  داتفا ،

ریزارـس شتروص  زا  نوخ  هک  دـید  دـمآ و  دوخ  هب  دـید ، بیـسآ  شتروص  تسوپ  دوب ، راوید  رد  هک  يزیت  ءیـش  رثا  رب  دروـخ و  راوـید 
ضغ ) ۀـیآ ببـس  نیدـب  تفگ . زاب  ار  هصق  دـمآ و  میوگ . یم  (ص ) ربمایپ هب  ار  ارجام  مور و  یم  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : دوخ  اـب  تسا ،
هاگن ( » نامه «) ةوهـشلا بلقلا  یف  عرزترظنلا  دعب  هرظنلا  : » تسا هدمآ  (ع) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  ( 14/139 یلماع ، رح  .«) دش لزان  رصب )

هدومرف هدش و  لئاق  توافت  موس  ات  لوا  هاگن  نایم  ترضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد  دراک » یم  ناسنا  لد  رد  ار  توهشرذب  ، هاگنرـس تشپ 
، موس هاگن  ررـض و  ۀیام  مود  هاگن  تسین ، یکاب  ار  لوا  هاگن  ( » نامه «) كالهلا اهیفۀـثلاثلاو  کلال  کیلع و  یناثلاو  کل  ةرظن  لوا  : » تسا
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موهفم دارم و  تسا و  يراگزاس  لامکرد  ۀکرابم ، ۀیآ  لوزن  ببس  اب  صوصن  زا  هتـسد  نیا  تسادیپ  هک  ناس  نادب  تسا ». تکاله  ثعاب 
، ناـسنا نتفر  هار  نتفر  هار  رد  يرگ  هوشع  - 3 تسا . ندش  هریخ  نتخود و  رظن  ای  هاگن و  رارمتـسا  نآ  زا  دارم  هک  دـنک  یم  نشور  ار  هیآ 

قباطم هک  يا  هنوگ  هب  یعیبط و  نتفر  هار  لوا : تسا : هدش  دای  میرک  نآرق  رد  نآ  عون  هس  هک  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  فلتخم  ياه  هنوگ 
رگ ناـشن  هک  ( حرم هناربکتم = ( نتفر  هار  مود : نوه ) تسا =( . راـجنه  هب  نتفر  هار  درف و  ره  شنیرفآ  عبط و  بساـنتم  یکیزیف و  راـتخاس 
هک تسا  ینتفر  هار  موس : دـنیزگ . یم  رب  ار  ینتفر  هار  نانچ  باـختنا  دـمع و  رـس  زا  ربکتم  صخـش  تسا و  درف  ینیبدوخ  رورغ و  تلاـح 

َّنِِهلُجْرَِأب َْنبِرْضَی  الَو  : » دنور یم  هار  نانچ  ناگدننیب  هب  شیوخ  ياهرویز  دوخ و  ندنایامن  نارگید و  هجوت  بلج  يرگ ، هوشع  رسزا  نانز 
يادـص و   ) دوش هتـسناد  ناش  یناهنپ  تنیز  اـت  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياـهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  و  ( » 31/ رون  «) َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفُْخی  اَـم  َمَْلُعِیل 

ندـیبوک ياپ  هدـش - هتخانـش  زین  نآ  تمرح  تلع  هک  نتفر - هار  عون  نیا  ۀتـسجرب  ۀـصخاش  دـسرب ».) شوگ  هب  دـنراد  اپ  رب  هک  یلاخلخ 
هدوب موسرم  جیار و  نانز ، ياپ  رب  نتـسب  لاخلخ  تنیز و  یلهاج ، برع  نایم  رد  مالـسا ، زا  لبق  هکنیا  هچ  تسا . نتفر  هار  ماگنه  نیمزرب ،
نینچ هک  یناوناب  فرط  هب  اه  هاگن  یعیبط ، روط  هب  لاخلخ ، اهرویز و  يادـص  رثا  رب  نیمز ، رب  اپ  ندروخ  مکحم  نتفر و  هار  ماگنه  تسا .

، يور نیا  زا  دـنا . هتفر  یم  هار  نینچ  دـمع ، رـس  زا  ناد  رم  هاگن  بلج  يارب  هزره  ناـنز  اـسب  هچو  تسا  هدـش  یم  بلج  دـنا  هتفر  یم  هار 
نیفخیام ملعیل   » ۀیآ رخآ  زارف  رد  نتفر  هار  هویـش  نیا  میرحت  تلع  درکدای  دـنک . یم  عنم  نتفر  هار  هنوگ  نیا  زا  ار  ناملـسم  ناوناب  نآرق ،

تمحازم و ۀنیمز  دنک و  بلج  ار  نارگید  هاگن  هک  تسا  ینتفر  هار  ندش ، عونمم  تمرح و  كالم  هک  تسا  نآ  ةدنهد  ناشن  نهتنیز » نم 
يا هژاو  زین  فافع  فافع  موهفم  دـشاب . هتـشادناپ  رب  یلاخلخ  رویز و  ای  دـشابن و  نیمز  رب  اپ  ندـیبوک  دـنچره ، دروآ ، مهارف  ار  داـسف  اـی 

زا یناسنا  سفن  نتشاد  زاب  يرادهگن و  دوخ  يانعم  هب  ار  فافع  تسا . هدش  یسراف  نابز  دراو  ینید  یمالسا و  گنهرف  اب  هک  تسا  یبرع 
ةوهـشلا هبلغ  نع  اهب  عنتمت  سفنلل  هلاح  لوصح  ۀـفعلا  : » دـیوگ یم  تادرفم  رد  بغار  دـنا . هتـسناد  یناوهـش ، ياه  شهاوخ  تاـمرحم و 

ّطلـست عنام  هک  تسا  یناسفن  تلاح  تّفع  ( » ّفع هداـم  یناهفـصا ، بغار  « ) رهقلاو هسراـمملا  نم  برـضب  کلاذـل  یطاـعتملا  ففعتملاو 
هتفای تسد  تلاـح  نیا  هب  توهـش ، رب  يزوریپ  رمتـسم و  شـالتو  نیرمت  اـب  هک  تسا  یـسک  فیفع  ناـسنا  ددرگ و  یم  ناـسنا  رب  توهش 

، روظنم نبا  .« ) فک يا  فعو  ۀیندلا  عامطالاو  مراحملا  نع  فک  لحیال  امع  فکلا  ۀفعلا  : » دیوگ یم  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  دشاب ».
رد يرادـهگن ». دوخ  ینعی  یگـشیپ  تفع  تسا ، تسپ  ياـه  عمط  مارح و  ياـه  راـک  لـالح ، ریغ  زا  يرادـهگن  دوخ  تّفع  ( » ّفـع هداـم 

سپ دراد . زاب  توهـش  ۀبلغ  زا  هک  تسا  یناسفن  تلاح  دـنا : هتفگ  نآ  حرـش  رد  تسا  تعانم  يانعم  هب  تّفع  : » تسا هدـمآ  نآرق  سوماق 
ناملاع تسا . یقالخا  یحالطـصا  فافع  حالطـصا  رد  فاـفع  ( 5/18 یـشرق ، .«) دـشاب تعانم  اب  رادـهگن و  دوخ  ياـنعم  هب  فیفع  دـیاب 

رد اردـص  الم  دـنا . هتخادرپ  نآ  هب  یلمع  تمکحرد  نافوسلیف  دـنا و  هداد  ياج  یقـالخا  لـیاضف  نیرتمهم  رامـش  رد  ار  فاـفع  قـالخا ،
، فافع ( » 2/38، يزاریش .«) دومخلاو روجفلا  نیب  طسوتملا  لاعفالا  هنع  ردصی  يذلا  قلخلا  یه  : » دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  فافع  رافـسا » »

یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  دوش ». یم  يدومخ  راتفرگ  هن  دنک و  یم  يرد  هدرپ  هن  دوش  یم  لدتعم  ياهراک  رودص  أشنم  هک  تسا  یشنم 
وا رد  تیریخ  رثا  دوب و  وا  يأر  ياضتقا  هب  وا  فرصت  ات  دشاب  لقع  عیطم  توهـش  يورین  هک  تسا  نآ  فافع  : » دسیون یم  نآ  فیرعت  رد 

، ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع  ( 3/296 يداجس ، زا  لقن  هب   74 ،/ یسوط  « ) غراف تاذل  مادختسا  سفن و  ياوه  دبعت  زا  دوش و  رهاظ 
هک نآ  زا  سپ  وا  دیور . یم  نآ  هخاشرب  و ... تواخـس ، راثیا ، ایح ، ربص ، هک  دـناد  یم  یقالخا  ياه  تلیـضف  هناگ  هس  لوصا  زا  ار  فافع 

« فافع » یناوهش ةوق  رد  لادتعا  دح  : » دیوگ یم  درمش ، یم  رب  یناسنا  قالخا  یمامت  هاگتساخ  أشنم و  ار  يرکف  یبضغ و  یناوهـش ، ياوق 
زا رت  خارف  ییاـنعم  فاـفع  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  ساـسا  رب  ( 1/137، ییاـبطابط « ) دوش یم  هدـیمان  دومخ »  » و هرـش » » نآ رد  طـیرفت  طارفاو و 

یـسنج یکاپ  فافع و  زا  رت  عیـسو  يانعم  رد  ار  فاـفع  زین ، ياور  صوصن  میرک و  نآرق  دراد . اـنز  ءاـشحف و  زا  یگدولاـپ  ینمادـکاپ و 
ییوج ماکربارب  رد  یگداتسیا  يروبص و  نتشیوخ ، رب  طلست  يرادهگن ، دوخ  لادتعا ، هی  ور  نتفرگ  شیپ  رد  يانعم  هب  ار  نآ  هدرب و  راکب 

. تساهزاین نآ  رصح  دیق و  یب  ندش  هدروآرب  ناهاوخ  یناسنا  سفن  و  دجنگ ، یم  یسنجو  یمسج  تالیامت  هزوح  رد  هک  دناد  یم  اوران 
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هک نا  زا  سپ  رون »  » ۀـکرابم ةروـس  رد  -1 درک : هراـشا  ریز  ياـه  هنومن  هب  ناوت  یم  تساـنعم ، نیا  رگ  ناـیب  هک  ینآرق  دـهاوش  رامـش  رد 
، دنهد رـسمه   ، ار رـسمه  یب  نادرمو  نانز  دهد  یم  روتـسد  نانمؤم  هب  ودنک  یم  ینیزگ  رـسمهو  جاودزا  هب  بیغرت  ار  ناناملـسم  دنوادخ 
، دـنبای یمن  جاودزا  يارب  يا  هنیمز  هک  یناسکو  ( » 33/ رون «) ِِهلْـضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  اًحاَِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  ِفِفْعَتْـسَْیلَو  : » دیامرف یم 

هانگ زا  يراد  نتشیوخ  يانعم  هب  فافع  هیآ  نیارد  هک  نانچ  دنادرگ ». زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  اتدننک  هشیپ  ینمادکاپ  دیاب 
هب ناریقف ، نادـنم و  زاـین  زا  یهورگ  هرقب ، ۀـکرابم  ةروس  رد  - 2 تسا . هدمآ  یـسنج  ياهزاینو  یگدـنز  ياهدوبمک  ربارب  رد  ییابیکـشو 

شاعم بسک  راک و  يارب  يورین  ناوت و  يوس  کیزا  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـنا . هدـش  شیاتـس  فیـصوت و  يراد  نتـشیوخ  فاـفع و 
هب کیدزن  زا  یـسک  رگا  هک  نادنچ  دننک ، یم  زیهرپ  زاین  راهظا  ییادگ و  زا  یتسد ، یهت  يدـنمزاین و  نیع  رد  رگید ، يوس  زا  دـنرادن و 

ِضْرألا ِیف  ًابْرَـض  َنوُعیِطَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءاَرَقُْفِلل  . » دـنراگنا یم  زاین  یب  ار  نانآ  دـشاب ، هتـشادن  یهاگآ  ناشیا  لاـح 
ینادنمزاین يارب  دیابًاصوصخم ) ، امش قافنا  ( ») 273/ هرقب ...«) اًفاَْحلِإ َساَّنلا  َنُولَأْسَی  ْمُهاَمیِِسب ال  ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاَِینْغَأ  ُلِهاَْجلا  ُمُُهبَسْحَی 

، هاگآ ان  دارفا  يراد ، نتـشیوخ  تدش  زا  و  دنروآ ) تسد  هب  يا  هیامرـس  (و  دننک یترفاسم  دنناوت  یمن  دـنا ، هتفرگرارق  انگنت  رد  هک  دـشاب 
ةژاو هیآ  نیا  رد  دـنهاوخ »  یمن  مدرم  زا  يزیچ  رارـصا  اب  زگره  یـسانش و  یم  ناشیاه  هرهچزا  ار  اه  نآ  اما  دـنرادنپ  یم  زاین  یب  ار  نانآ 

هکنانچ لادـتعا  فافع و  يداصتقا . یتشیعم و  فافع  زا  تسا  ترابع  هک  تسا ، هتفر  راـک  هب  یـسنج  فاـفع  زا  رتارف  ییاـنعم  رد  فاـفع 
لقع یخـساپ  دوخ ، یـسنجو  یمـسج  ياهزاین  تالیامت و  هب  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  يدارا  یناسفن و  یتفـص  فافع  دمآ ، هتفگ 

سفنو دـشاب  ابیکـش  راد و  نتـشیوخ  دـنام ، ناوتان  هدـشدای  لکـش  هب  دوخ  ياهزاین  نیمأت  زا  هاگرهو  دـهدب  یقالخاو  ریذـپ  فرع  دنـسپ 
، يدارا يرما  فافع ، تقیقح  دوش ، تقد  انعم  نیا  رد  رگا  دراد . زاب  لوقعمان  یقطنم و  ریغو  دنسپان  ياهشور  هب  ندز  تسد  زا  ار  شیوخ 

راتفر هشیدـنا و  رتسب  رد  تقیقح  نیا  و  دراد . يراگزاس  یناسنا  تشرـس  تعیبط و  دوجو و  نامزاس  اب  هک  دوب  دـهاوخ  یقطنم  ینـالقع و 
هب ییوگخـساپ  رد  طارفا  راـتفرگ  درف  هک  ییاـجرد  - 1 دـبای : یمن  ققحت  هنیمز  ود  رد  فاـفع  رگید  ریبـعت  هب  دریذـپ . یم  قـقحت  لداـعتم 

یتیصخش یب  ییوربآ و  یب  هب  ًاتیاهن  هک  درامش  زاجم  دوخ  يارب  ار  یشنم  شور و  هار و  ره  دشاب و  هدش  دوخ  یسنج  یمـسج و  ياهزاین 
ریغو یهاو  يا  هزیگنا  ای  رادـنپ و  رواب و  کی  ساـسارب  ینعی  دـشاب ، هدـش  طـیرفت  راـتفرگ  درف  هک  يا  هنیمز  رد  - 2 دوـش . یم  یهتنم  يو 

ار شیوخ  ياوق  دـنک و  بانتجا  دوخ  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  هنوگره  زا  یـسنجو ، یمـسج  ياوق  فعـضو  يرامیب  لیلد  هب  اـی  یقطنم و 
نانمهرب زین  یحیـسم و  ینید  نایاوشیپ  رواب  رد  یطیرفت  هاگدـید  دـنیوگ . یمن  فافع  مه  راـتفر  هنوگ  نیا  هب  دراد . هاـگن  لّـطعم  لـطاب و 

یتح نانمهرب ، دشاب . دازآ  یـسنج  ةزیرغ  هب  طوبرم  تاقلعت  ۀـمه  زا  هک  دـبای  تسد  يونعم  يالاب  تاماقم  هب  دـناوت  یم  یـسک  ادوب  نییآ 
هتـسناد و كاپان  دـیلپ و  يرما  یگدرب و  تراسا و  ار  هناخ  نورد  رد  یگدـنز  دـننیب و  یم  هناگیب  تیونعم  اب  ار  دـنزرف  هب  تبحم  هقـالع و 

فورعم هبطخرد  ادوب »  » دشاب رطاخ  هدوسآ  نآ  تاقلعت  یمامت  زا  دنز و  زابرـس  هداوناخ ، هناخ و  زا  هک  تسا  یـسک  دازآ ، ناسنا  دندقتعم 
گرم تسا و  جنر  يرامیب  تسا و  جنر  دلوت  یناهج  جنر  فیرـش  تقیقح  نابهار ، يا  تسا  نیا  : » دـیوگ یم  نابهار  هب  باطخ  سرانب » »

نآو جـنر ، أدـبم  فیرـش  تقیقح  ناـبهار ، يا  تسا  نیا  ( » 1/143، ناگیاش ...«) تسا جـنر  دـیرادن  تسود  هک  نآ  اب  لاـصو  تسا ، جـنر 
نیا دروآ و  یم  راب  هب  لیم  تاوهـش و  دناشک و  یم  تایح  شیادیپ  رگید  ۀبترم  هب  يا  هبترم  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ندـمآ  دوجو  هب  شطع 

تقیقح نابهار ، يا  تسا  نیا  ( » نامه ...«) توهـش شطع  تسا  نیا  دـیوج  یم  ، دوخ ياه  شهاوخ  ياضرا  تهج  یـشاداپ  وس ، نآ  وس و 
سک ره  هک  دراد  دوجو  ینوناـق  نیج » » نییآ رد  ناـمه ) ...«) تـالیامت هلمج  لـماک  يدوباـن  ددـم  هب  جـنر  ندـناشنورف  جـنر ، ندـناشنورف 

هک نیا  نامیپ  تسا ، اه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  دوش  دهعتم  ار  هناگجنپ  نامیپ  دوخ  نامیا  يادـتبا  رد  هک  دـیاب  دوش ، نییآ  نآ  دراو  دـهاوخب 
نایم رد  ( 1/486 تنارود ، لـیو  . ) ددنـسپ یمن  زین  نارگید  يارب  ار  نآ  هب  يـالتبا  دـناد و  یم  مارح  دوخ  رب  ار  یـسنج  تاوهـش  تاذـل و 
ۀمه لمجت و  جاودزا ، هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  نایروکیپا »  » و نایقاور »  » زین و  ناـشنم ) گـس  ناـیبلک (»  ، » ناتـساب ناـنوی  یقـالخا  بتاـکم 
ناینب سنگوید » ، » دوش یم  هتفای  هنادهاز  هداس و  یگدنز  رد  تسه  یتاجن  يراگتـسر و  رگا  تسا  شزرا  یب  یعونـصم و  یـسح ، تاذـل 
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ۀطبار : » دراد یم  زاربا  روـکیپا  و 355 )  1/337 لسار ، «) مشابن شایع  مشاب و  نونجم  مهد  یم  حـیجرت  : » دـیوگ یم  ناـیبلک  بتکم  راذـگ 
ریسا ات  دیروآ ، یم  دنزرف  دیریگم و  نز   » و تسا ». هدوب  تخب  يرای  زا  هدناسرن  يررض  رگا  هتشادن و  يا  هدیاف  یسک  يارب  زگره  یـسنج 

. دنناد یم  دیلپ  ًاتاذ  یلمع  ار  نآ  اما  دننک ، یمن  میرحت  یلکروط  هب  ار  جاودزا  دـنچره  زین  یحیـسم  ناربهر  نامه ) .) دـیوشن لابقا  تخب و 
جاودزا كرت  هک  یماگنه  مود  لسن و  ظفح  تسخن : دزاس . یم  عورشم  ار  جاودزا  هک  تسا  زیچ  ود  يداع  نایحیسم  يارب  تیحیـسم ، رد 

یمازلا طرش  دنراد  ار  ییاوشیپ  ماقم  هب  ندیسر  هیعاد  هک  نانآ  يارب  یـسنج  ةزیرغزا  زیهرپ  اما  ددرگ . نآ  دننام  انز و  اشحف ، هب  التبا  ببس 
رد دنام ، یقاب  درجم  رمع  رخآ  ات  هک  (ع) حیـسم یـسیع  نوچمه  دیاب ، دریگب  هدهع  رب  ار  مدرم  ینید  يربهر  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا ،

هدرکن جاودزا  زگره  هک  دسرب  یپاپ »  » ماقم هب  دـناوت  یم  یـسک  ساسا ، نیمهرب  دـشاب . هدرک  يرود  یـسنج  شزیمآ  زا  دوخ  رمعرـسارس 
هک طرـش  نیدـب  تسین ، هانگ  نیجوز  نیب  یـسنج  هطبار  هک  درک  ناعذا  دـیاب  : » دروآ یم  ادخرهـش »  » باتکرد سیدـق » نیتسوگا  . » دـشاب

یتح دنارب . نتـشیوخ  زا  ار  توهـش  دناوتب  زین  ییوشانز  یگدنز  رد  هک  تسا  یـسک  اوقت  اب  درم  اذهعم  دشاب ، دنزرف  لوصح  نآ  زا  روظنم 
عون نیا  زا  ییاـه  هگر  ( 1/508 نامه ، .«) دـنا هدنمرـش  تبراقم  لمعزا  مدرم  هک  تسادـیپ  بجح  هب  لیامت  زا  زین  ییوش  اـنز  یگدـنز  رد 

باتک و لها  اـب  ساـمت  زا  ییوگ  هک  دـید . ناوت  یم  زین  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  زا  یخرب  ناـیم  رد  ار ، یـسنج  هزیرغ  هب  یطیرفت  شرگن 
، یـسنج هطبار  هزیرغ و  يراگنا  دـیلپ  تینابهر و  اب  ینید  نایاوشیپ  ریاس  و  (ص ) ربمایپ تفلاخم  رثا  رب  نکل  دـندوب . هتفریذـپ  رثا  نایحیـسم 

نوزفا بلط و  عونت  سفن  هب  هجوت  اب  مالـسا ، ملاع  نایفوص  زا  یخرب  هک  نیا  زج  دنک ، ادیپ  شرتسگ  دبایب و  ياپ  ياج  تسناوتن  رکفت  نیا 
تالیامت اب  هزرابم  رد  هار  حالـص  حالف و  هار  هتـسناد و  هدـننک  هارمگو  دـیلپ  ار  یـسنج  ةزیرغ  نایئادوب  نایحیـسم و  نوچمه  ناسنا ، هاوخ 
تیلوبقم هتفرن و  رتارف  هدش  هتخانش  يرگ  یفوص  هصخاش  اب  شرگن ، نیا  اما  دنا . هدرک  وجتسج  نآ  ياه  همشچرس  ندرک  دوبان  یناسفن و 

هدومیپ و طارفا  هار  یـسنج ، يراد  نتـشیوخو  فافع  هب  یفنم  هاگن  اـب  یبرغ ، ناسانـشناور  زا  یهورگ  یطارفا  هاگدـید  تسا . هتفاـین  ماـع 
دوب یـشیرتا  روهـشم  واکناور  سانـشناور و  دیورف ، دنومگیز  هاگدید  نیا  یلـصا  راذگ  ناینب  دنا ! هدرک  هیجوت  ار  دنب  دیق و  ره  زا  ییاهر 

یعامتجا ياه  يراجنهان  یقالخا و  تالکـشم  زا  يرایـسب  ۀشیر  نانآ  تفای . رایـسب  ناعفادم  ناوریپ و  شیوخ ، هاگ  دید  حرط  زا  سپ  هک 
رگید هب  تبسن  ناسنا ، رد  یسنج  لیم  هک  تسا  نیا  هراب  نیا  رد  دیورف ، هاگدید  ةدیکچ  دنتسناد . یسنج  ةزیرغ  ندش  بوکرـس  دنیآرف  ار 

هب عورـش  ناـسنا  رد  یـسنج  ةزیرغ  تیلوفط ، ناوا  ناـمهزا  هکلب  تسین ، غولب  یلاـسگرزب و  نارود  هژیو  لـیم ، نیا  تسا . رتدـیدش  لاـیما 
ای و  ردام ، سرت  زا  رتخد  و  ردـپ ، سرت  زا  رـسپ  اما  تسا  ردـپ  هجوتم  اهرتخد ، رد  ردام و  هجوتم  اهرـسپ  رد  هزیرغ  نیا  دـنک ، یم  تیلاـعف 

هدقع لکـش  هب  دـنوش و  یمن  دوبان  اما  دـنوش ،  یم  بوکرـس  هچرگ  لایما  نیا  دـنک . یم  بوکرـس  ار  لیم  نیا  یعامتجا ، نیناوق  زا  سرت 
، لّدبم یتئیه  اب  دیعـصت ، ای  ینکفارف و  دنیارف  قیرط  زا  بسانم  یتصرف  رد  سپـس ، دندرگ . یم  مکارتم  ناسنا  هاگآدوخان  ریمـض  رد  ییاه 

یتـسرد تاـبثا  هک   ) ناراـمیب زا  ینیلاـب  هدـمآ  تسد  هب  تاـیبرجت  رب  نوزفا  هاگدـید  نیا  نارادـفرط  ( 125-152 ، / دیورف .) دـنبای یم  زورب 
تابثا يارب  هدـمع  لالدتـسا  هس  تسا ). مومع  سرتسدزا  رود  نانآ و  دوخ  یهاگآو  راـیتخا  ورملق  رد  نآ  صیـصختو  میمعت  یتسرداـنو ،
داجیا یـسنج و  ةزیرغ  بوکرـس  رد  رـشب  یعامتجا  یحور و  ياه  يرامیب  ۀـشیر  - 1 دـنهد . هئارا  دـنناوت  یم  اـی  هداد و  هئارا  دوخ  هیرظن 
ةزیرغ هنادازآ  ياضرا  یناور ، یحور و  ياه  يراـمیب  زا  تاـجن  تداعـس و  هب  لوصو  هار  لـباقمرد ، تسا . نآ  ياـضرا  يارب  تیدودـحم 
هاگره هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  - 2 نامه ) .) تشادرب یسنج  ةزیرغ  ياضرا  هار  رـس  زا  ار  یطرـش  دیق و  ره  دیاب  نیاربانب ، تسا  یـسنج 

رب عناوم  داجیا  يدنمنوناق ، نیا  ربانب  دوش . یم  رتصیرح  ناسنا  دوش  عنام  داجیا  دـهاوخ ، یم  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ناسنا  یـسرتسد  ربارب  رد 
اه و هسوسو  زا  هشیمه ، رـشب ، میهاوخ  یم  رگا  تشاد . دهاوخن  نآ  شتآ  ندـش  رترو  هلعـش  زج  يا  هجیتن  یـسنج ، ةزیرغ  ياضرا  هار  رس 
وا هار  رـس  زا  ار  يدنب  دـیق و  هنوگره  میراذـگب و  دازآ  ًالماک ، یـسنج ،  ةزیرغ  ياضرا  رد  ار  وا  دـیاب  دـبای ، ییاهر  یـسنج  ياه  هغدـغد 

فده ناسنا ، تشرس  رد  زیارغ  نیا  نداهن  تعیدو  هب  زا  شنیرفآ  تسد  هک  تسا  انعم  نیدب  ناسنا  رد  زیارغ  نیا  دوجو  لصا  - 3 میرادرب .
هچ اه ؛ نآ  نتخادـنا  رب  نب  زا  بوکرـس و  هن  تسا و  زیارغ  نیا  عابـشا  تسبراک و  تیاغ  فدـه و  نآو  تسا ، هتـشاد  رظن  رد  ار  یتیاـغ  و 
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فالخ یـسنج ، هزیرغ  هلمجزا  زیارغ ، ياضرا  رباربرد  تیدودحم  داجیا  ناس ، نیدـب  تسا . اهنآ  داجیا  لصا  اب  فلاخم  ضراعترد و  نیا ،
یم یفده  تمکح و  ياراد  ناسنا ، رد  ار  يزاین  ره  دوجو  ینآرق ، ياه  هزومآ  یمالـسا و  هشیدنا  لداعتم  هاگدید  تسا . شنیرفآ  فدـه 
هار دریذپ و  یمن  ار  یـسنج  يرگیحابا  تینابهر و  درکیور  ود  زا  کی  چیه  يور ، نیا  زا  تسا و  هتفهن  یمدآ  شنیرفآ  لصا  رد  هک  دـناد 

ریبعت هب  هچ  دـمان  یم  فافع  ارنآ  دسانـش و  یم  یمدآ  حالف  تداعـس و  ربعم  ار  یناسنا  نوگاـنوگ  زیارغ  تسبراـک  رد  یلادـتعا  یناـیم و 
هچ دوبن ، نوچ  مصخ  وت * * *  لیم  دشابن  نوچ  دوبنربص  لاثتما  دشابن  دوبن ، تتوهـش  لاحم * * *  دـمآ  ناهج  دوبن  ودـع  نوچ  يولوم :

 * * دوبن نکمم  اوه  زا  یهن  اوه ، یب  ورگ  ار  توهش  تسه  تفع ، هکناز  وشم * * *  نابهر  یصخ ، ار  دوخ  نکم  نیه  وت ؟ لیخ  تجاح 
؛ دنیب یمن  يراگزاسان  ضراعت و  اهنت  هن  یـسنج  تاذل  زا  يدـنم  هرهب  تیونعم و  نایم  یمالـسا  رکفت  دومن  ناوتن  ناگدرم  رب  يا  يزاغ  * 

ياپرب درامـش . یم  ناسنا  یعقاو  تداعـس  هب  ندیـسر  بابـسا  نیرتهب  زا  يونعم و  لماکت  طرـش  ار  زیارغ  نیا  زا  عورـشم  يدنم  هرهب  هکلب 
يزیرغ و تـالیامت  ساـسا  رب  هک  ار - ناـسنا  یتیـسنج  ود  شنیرفآ  يوس ، کـی  زا  ینآرق ، صوـصن  ییاور و  نوـتم  هراـگنا ، نیمه  تسب 

هدرمـش رب  یهلا  تایآ  زا  دنک -. یم  نیمـضت  ار  يرـشب  عماوج  تمالـس  یناسنا و  لسن  موادت  دندنویپ و  یم  رگیدـمه  هب  یـسنج  شـشک 
ٍمْوَِـقل ٍتاَـیآل  َکـِلَذ  ِیف  َّنِإ  ًۀـَـمْحَرَو  ًةَّدَوَـم  ْمُـکَْنَیب  َلـَـعَجَو  اـَْـهَیلِإ  اُونُکـْـسَِتل  اـًـجاَوْزَأ  ْمُکـِـسُْفنَأ  ْنـِم  ْمَُـکل  َقَـلَخ  ْنَأ  ِِهتاـَـیآ  ْنـِمَو  : » تـسا

رد دـیبای و  شمارآ  نانآرانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و  ( » 21/ مور «) َنوُرَّکَفَتَی
تینابهر برـشم  ود  ره  رگید ، يوس  زا  و  دننک » یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  داد ، رارق  تمحر  تّدوم و  ناتنایم 

تایآ زا  ۀـیآ  ود  لوزن  ببـس  ناهوژپ  نآرق  تسا . هدـش  ناسمه  نوزفا و  شهوکن  خـیبوت و  یمالـسا ، ياـه  هزومآرد  یتسرپ ، توهـش  و 
اَهُّیَأ اَی  . » دندوب هتسب  یسنج  شزیمآو  لالح  ياه  تذل  زا  زیهرپ  يارب  باحـصا  زا  دنچ  ینت  هک  دنناد  یم  ینامیپ  ار  هدئام »  » ۀکرابم ةروس 
َهَّللا اوُقَّتاَو  ِیَط  اًبّ ـالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَو  (87  ) َنیِدَـتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  الَو  ْمَُکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  اَم  ِیَط  ِتاَبّ اُومِّرَُحت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

، تسا هدرک  لالح  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( » /87و88 هدـئام «) َنُونِمُْؤم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا 
امـش هب  دنوادخ  هک  يا  هزیکاپ  لالح و  ياه  تمعن  زا  درادن و  تسود  ار  نازواجتم  دنوادخ  اریز  دـییامنن ؛ زواجت  دـح  زا  دـینکن و  مارح 

یگـشیپ و اورپ  معز  هب  هک  یناـسک  شهوـکن  دـیزیهرپب » دـیراد ، ناـمیا  وا  هب  هک  يدـنوادخ  تفلاـخم )  ) زا دـیروخب و  تسا  هداد  يزور 
نابکترم اب  نانآ  هک  تسا  نآ  رگناشن  ناگدننک » يدعت   » هب ناشیا  فیـصوت  دننک و  یم  زیهرپ  یهلا  لالح  ياه  تذل  زا  رتشیب ، يرادـنید 

نآ زا  هک  یتیاور  رد  ع )  ) مظاک ماما  دـنا . نوگمه  رفیک  دنمازـس  ربارب و  ناسکی و  دـنوادخ  نامرف  نوناـق و  زا  زواـجت  يدـعت و  رد  مارح 
هناهب هب  ار  دوخ  يایند  هک  سک  نآ  ( 8/300 یمق ، .«) هایندل هنید  كرتوا  هنیدل  هایند  كرت  نم  انم  سیل  : » تسا هدومرف  هدش  لقن  ترضح 
تناید راذگ  داینب  یهلا و  روآ  مایپ  هاگیاج  رد  (ص ) مالـساربمایپو تسین ». امزا  دنک  اهر  دوخ ، يایند  هناهب  هب  ار  دوخ  نید  ای  دوخ و  نید 

، هغالبلا جهن  رد  يریس  ، يرهطم «) مالسالا یف  ۀینابهرال  : » هک تشاد  مالعا  اراکـشآ  سیـسأت و  ار  یگـشیمه  ینوناق و  لصا  نیا  یمالـسا ،
رد یگتخیسگراسفا  اب  مالـسا  رگید ، يوس  زا  تسین ». مالـسا  رد  ایند  كرت  يرگ و  ینابهر  ( » باب 14 ج15 راونالاراحب ، زا  لـقن  هب   139/

هدیزرو و تفلاخم  نآ ، دننام  مکـش و  توهـش  لام ، توهـش  ماقم ، توهـش  یـسنج ، توهـش  نآ ، فلتخم  ياه  هرهچ  اه و  هنوگ  یمامت 
نادـنچ هراب  نیا  رد  ینید  صوصن  نوتم و  ینوزف  ینید و  شرگن  ینـشور  تسا . هتـسیرگن  ترفن  شهوکن و  هدـید  اـب  ار  ناتـسرپ  توهش 

ياه تیدودـحم  داجیا  رـشب  یناور  یحور و  ياه  يرامیب  ۀـشیر  هک  ار  اعدا  نیا  مالـسا ، تسین . هنومن  درک  داـی  هب  يزاـین  یتح  هک  تسا 
یناری و ۀـیام و  ار  یـسنج  زیارغ  ياضرا  رد  یگتخیـسگ  ماـجل  سکع  رب  هک  هدرمـش  لـیلد  هناوتـشپ و  یب  ییاـعدا  اـهنت  هن  تسا ، یـسنج 
دارفا و رد  اه ، يرامیب  هنوگ  نیا  نوزفا  زور  دـشر  تسا . هدرک  یفرعم  رتدـیدش  یناور  یحور و  ياه  یگتفـشآ  هداوناخ ، داـینب  تسـسگ 

شرگن ینیب  عقاو  ریذپان  راکنا  دهاش  دناوت  یم  دنراد ، يرتمک  تیدودـحم  ای  دـنرادن  یتیدودـحم  یـسنج  ةزیرغ  ياضرا  رد  هک  یعماوج 
زا کی  چیه  دیابن  تسا و  هدادن  ناسنا  هب  تهج  یب  ار  زیارغ  دنوادخ  هک  نخـس  نیا  لصا  ینید ، هشیدـنا  رد  هکنانچ  دریگ . رارق  یمالـسا 

ناسنا هک ، تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  تیعقاو  نیا  رانک  رد  هک  تسا  نآ  رب  اما  دوش ، یم  هتخانـش  تسرد  نخـس  تفرگ ، هدـیدان  ار  اـه  نآ 
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دیاب سپ  تسین . رسیم  یگلمج  ياضرا  هک  نادنچ  ریذپان ، يریس  دنمزآ و  زین  کی  ره  تسا و  عونتم  ددعتم و  رایـسب  لایما  زیارغ و  ياراد 
ای تسا و  شنیرفآ  فده  تمکح و  فالخ  نیا  هک  تشاگنا  هدیدان  درک و  بوکرس  ار  زیارغ  زا  یخرب  ای  دیزگرب ، ار  هار  ود  زا  یکی  هک 

مالـسا هک  تسا  نامه  نیا  درک و  اضرا  يا  هنوگ  هب  ار  اهنآ  ۀمه  طیارـش  دودح و  نییعت  اب  دیـشخب و  ناماس  درک و  لیدعت  ار  اه  نآ  دیاب 
نامه تشاد ، یم  ریذـپ  نایاپ  دودـحم و  تیفرظ  تاناویح  دـننام  هصرع  نیا  رد  ناـسنا  رگا  يرآ  دـنک . یم  شرافـس  نادـب  ددنـسپ و  یم 

، یعامتجا طباور  رد  یقالخا  ةدـننک  دودـحم  ياهدـیابن  اهدـیاب و  تاررقم ، هب  يزاـین  دوب و  یفاـک  شیارب  دوخ ، یعیبط  دودـحم  تیفرظ 
: دـنک یم  ریوصت  هنوگ  نیدـب  ار  تاّینمت  زیارغ و  هیوس  ود  درکراک  تیعقاو  هر ) ) ینیمخ ماـما  تشاد . یمن  دوجو  یـسنج  زین  يداـصتقا و 

میلست ار  اهنآ  رگا  دندرگ ، ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و  بجوم  دنشاب و  ینامحر  دونج  زا  تسا  نکمم  توهش  بضغ و  مهو و  هک  نادب  »
اب هوق  ود  نآ  رب  ار  مهو »  » ینادرگ و دوخرس  ار  اهنآ  رگا  دنـشاب ، یناطیـش  دونجزا  تسا  نکمم  و  ییامن . نأشلا  میظع  ءایبنا  میلـس و  لقع 

هتفرگن یلکروط  هب  ار  مهو  بضغ و  توهش و  يولج  ماظع ، ءایبنا  زا  کی  چیه  هک  دنامن  هدیشوپ  زین  نیا  و  یهد . تموکح  نانع ، قالطا 
زا ار  مهو »  » ریبدتو درک  شوماخ  یلک  هب  ار  بضغ  شتآ  تشک و  یلک  هب  ار  توهـش  دیاب  تسا  هتفگن  نونکات  هللا  یلا  یعاد  چیه  و  دنا ،

کی ره  اوق  نیا  اریز  دـنهد ؛ هفیظو  ماجنا  یهلا  نوناـق  یلقع و  نازیم  تحت  رد  هک  تفرگ  ار  اـهنآ  ولج  دـیاب  دـنا  هدومرف  هکلب  داد ؛ تسد 
یمیهب سفن  الثم  دوش . مه  جرم  جره و  داسف و  مزلتـسم  هچرگا  دـنوش ؛ لئان  شیوخ  دوصقم  هب  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  راک  دـنهاوخ  یم 

هبعک ُهناخ  رد  تانـصحم  اب  يانز  هب  هچرگا  دهد ، ماجنا  ار  دوخ  دوصقم  دصقم و  دـهاوخ  یم  هتخیـسگ  نانع  رـسدوخ  توهـش  قرغتـسم 
کیزا هک  تسا . ینیزگرـسمه  یـسنج ، ةزیرغ  ياضرا  ةدیدنـسپ  عورـشم و  هار  اهنت  یمالـسا ، هاگدـید  رظنم و  زا  ( 16 ، / ینیمخ ...«) دشاب
موادـت هداوناخ ، داهن  يراگدـنام  تابث و  یحور ، یقالخا ، تمالـس  رگید ، يوس  زا  دراد و  یـسنج  زاین  عابـشا  يزیرغ و  درک  راـک  يوس 
فیفع و  یناوهش ، تالیامت  زا  يدنم  هرهب  رد  لادتعا  ینعی  تفع ، ناس  نیدب  دهد . یم  رمث  ار  فیفع  هعماج  دارفا و  تیبرت  يرشب و  لسن 

یحو ورملق =( دودـح و  نییعت  تیحالـص  ياراد  عباـنم  يوـسزا  هدـش - نییعت  دودـح  بوچراـهچ  رد  لادـتعا و  دـحرد  هک  تسا  یـسک 
، تفع تلیضف  رد  ییاور  صوصن  ینآرق و  نوتم  رد  هچ  نآ  ره  دتفین . طیرفت  ای  طارفا و  هطرو  هب  و  دربب . هرهب  یناوهـش  زیارغ  زا  لقعو -)

نیا رد  فافع  تسرد  موهفم  لادتعا و  هاگدید  ةدیکچ  درادرظن . انعم  نیمه  هب  تسا ، هدیسر  صاخ  روط  هب  یـسنج  تفع  و  ماع ، روط  هب 
يدازآ تسا و  بلطم  کـی  نآ  ندرکن  بوک  رـس  یـسنج و  ةزیرغ  عابـشا  هک  تسا  نآ  تقیقح  : » تسا هتفاـی  زورب  يرهطم  دیهـش  نخس 

هیاس رد  اهنت  هک  هکلب  تسین ؛ یفانم  اوقت  تفع و  لـصا  تیاـعر  اـب  هزیرغ  عابـشا  رگید . بلطم  یقـالخا  نیزاوم  تاررقم و  عفر  یـسنج و 
اه و تیمورحم  ساسحا  اه و  یتحاراـن  اـجیب و  ياـه  ناـجیه  يولج  درک و  عابـشا  یفاـک  دـح  هب  ار  هزیرغ  ناوت  یم  هک  تساوقت  تفع و 
اه و سوه  هب  نداد  تیمها  زا  ریغ  اه  دادعتـسا  نداد  شرورپ  رگید  تراـبع  هب  تفرگ ؛ ار  اـه  ناـجیه  نآ  زا  یـشان  ياـه  ندـش  بوکرس 
، تسا نکمم  رـشب  رد  انمت  لیم و  عون  ود  هک  تسا  نیا  تاناویح  زا  ناسنا  تازایتما  تاـصتخم و  زا  یکی  تسا . ریذـپان  ناـیاپ  ياـهوزرآ 
. تسا یناسنا  ره  دوجو  رد  یلـصا  تعیبط  ياضتقم  هک  تساه  ناـمه  قداـص  ياـهانمت  بذاـک . ياـهانمت  قداـص و  ياـهانمت  دوش  ادـیپ 
فدـه و اه  لیم  نیا  زا  کیره  تساه . نیا  لاثما  ندروخ و  اذـغ  هب  یـسنج ، روما  هب  طلـست ، تردـق و  هب  تاذ ، تنایـص  هب  لـیم  تعیبط 

یم ار  یعیبط  ةزیرغ  ... دـنوش عقاو  بذاک  يانمت  کی  ۀـنیمز  تسا  نکمم  اهنیا  ۀـمه  یلو  دـندودحم  اه  نیا  ۀـمه  هوالع  هب  دراد . یتمکح 
، راـثآ هعومجم   ، يرهطم .« ) تسین ریذـپ  عابـشا  دریگب  دوخ  هب  یحور  شطع  لکـش  رگا  ًاـصوصخ  بذاـک  ياـنمت  اـما  درک ، عابـشا  ناوت 
هک یلاحرد  تشاد ، فافع  باجح و  نایم  یگتسویپ  زا  تیاکح  دش ، نایب  نونکات  هچ  نآ  باجح  فافع و  ییادج  ياه  هنیمز  ( 14/659

تـسا نکمم  مه  يدراوـم  رد  تسین و  فاـفع  یلو  تسه  باـجح  یطیارـش  رد  هکلب  تسین ، ریزگاـن  یمئاد و  طاـبترا  یگتـسویپ و  نـیا 
ناسکی موهفم  عنام ، داجیا  نتـشادزاب و  يانعم  لصا  رد  دـنچره  فافع  باـجح و  یموهفم  تسـسگ  دـشابن . باـجح  یلو  دـشاب  فاـفع 

، تسا یناوهـش  یناویح و  سفن  شکرـس  تاینمتو  زیارغ  نتـشادزاب  ینورد و  تفـص  هب  رظان  فافع  تشذگ ، هک  هنوگ  نادـب  اما  دـنراد ،
، ینوریب ققحتو  دوجو  رظن  زا  فافع  باجح و  ینوریب  تسـسگ  تسا . نامرحمان  ربارب  رد  شـشوپ  داجیا  موهفم  هب  باـجح  هک  نآ  لاـح 
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- یششوپ باجح  رد  هژیو  هب  بوجحم - درف  هک  درک  ادیپ  یعطق  رواب  ناوتب  دوب ، باجحرگا  هک  انعم  نیا  هب  دنتسین ؛ هتـسویپ  رما  ود  ًامازلا 
نودـب رهاظ  باجح  نتـشاد  اریز  تفرگ . هجیتن  عطق  روط  هب  ار  فافع  دوبن  ناوتب  باـجح  دوبن  زا  اـی  و  تسه . زین  فاـفع  تلیـضف  ياراد 

راجنه شزرا و  یعون  باجح  هک  ینید  عماوج  رد  هژیو  هب  دراد . مه  یناوارف  ياه  هنومن  هک  تسا  یندـش  نکمم و  اـهنت  هن  نطاـب  فاـفع 
راشف زا  ات  دنهد  یم  نت  يرابجا  باجح  هب  یعون  هب  دنتسین ، هتسارآ  فافع ، یقلخ  ۀیارآ  هب  هک  يدارفا  یتح  دوش و  یم  هدرمش  یعامتجا 

طلغ راچد  ار  هعماج  ییامن ، بوجحم  اب  هک  دننک  ظفحار  باجح  هزیگنا  نیا  اب  اسب  دـنزیرگب و  ینوناق  ياه  رفیک  زا  دـنهاکب و  یعامتجا 
میارج دنـشاب و  نوصم  یعامتجا  ینوناق و  یگداوناخ ، ياه  تبقارم  اـه و  درگیپ  زا  دـنناوتب  اـت  دـننک  دوخ  ياـهراتفر  هب  تبـسن  يراـگنا 

رد ار  یناسک  ای  درک و  روصت  مک -  تسد  ار -  باجح  نودب  فافع  ناوت  یم  رگید  يوسزا  دـنهد . ماجنا  يرتشیب  تلوهـس  اب  ار  یقالخا 
، یعاـمتجا ياـه  تنـس  لـیلد  هب  نکلو  دنتـسه  هداوناـخ  هب  يراداـفو  يراد ، نتـشیوخ  ینمادـکاپ ، عـبط ، تفارـش  ياراد  هک  تـفرگ  رظن 

تفارـش فافع و  یعون  زا  لقع  مکح  هب  یناسنا و  تشرـس  ساسارب  اما  دـنرادن  يرهاظ  یـششوپ و  باجح  یبهذـم ، ًانایحا  یگداوناخ و 
رثؤم يراکهار  باجح ، دنرازیب . دولآ  سوه  بذاک و  ياه  ینیرفآ  هبذاج  زا  و  دنهد . یمن  یگدولآ  تلذ و  هب  نتو  دـنرادروخرب  یحور 

دنچره فافع ، باجح و  دنراد ، يدـج  طابترا  مهاب  ود  نیا  میدرمـش ، رب  فافع  باجح و  نایم  هک  ییاه  تسـسگ  دوجو  اب  يرورـض  و 
یم هتخانـش  فافع  ینوریب  باتزاب  مسجت و  باجح ، ینید ، ياه  هزومآ  رد  اما  دنریذپ ، کیکفت  ینیع  ياهدومن  یخرب  یلقع و  لیلحترد 
نیب یمالـسا ، عماوج  فرعرد  هک  تسا  ناـنچ  هطبار  نیا  تسا ، درف  راـتفگ  راـتفر و  شـشوپ ، عون  فاـفع ،  ياـهرگناشن  زا  یکی  دوـش و 
هتفگ یقالخا  تلیـضف  بحاص  فیفع و  بوجحم ، درف  هب  بوجحم و  فیفع ، ناسنا  هب  دـننیب و  یم  ینامه  نیا  ۀـطبار  باجح ، فاـفع و 

یهاگآ یسرتسد و  نادب  یـسک  درف ، دوخ  زج  یقالخا ،  ۀیارآ  تفـص و  ناونع  هب  هک  ینورد  تحاس  دراد ، تحاس  ود  فافع ، دوش . یم 
وا ترـشاعم  یگدنز و  هویـش  درف و  راتفر  رد  هک  ینوریب  تحاس  و  دور . یم  رامـش  هب  باجح و ... ایح ، تریغ ، هاگتـساخ  أشنم و  درادن و 
زا یکی  ناهگان  ( » 25/ صصق «) ٍءاَیِْحتْسا یَلَع  یِـشْمَت  اَمُهاَدْحِإ  ُْهتَءاَجَف   : » تسا هدرک  دای  نینچ  فافع ، يرهاظ  دعب  زا  نآرق  دبای . یم  زورب 

ینوریب تحاس  ود  هب  زین  (ع ) یلع ماما  زا  یمالکرد  تشاد ». یم  رب  ماگ  ایح  تیاهناب  هک  یلاحرد  دمآ  ( یـسوم ) وا غارـس  هب  رتخد ) ) ود نآ 
، يدمآ «) مترخدا ام  لضفا  متنلعا و  ام  نسحا  متررـسا و  ام  فرـشا  امهناف  هنامالاو  ۀفعلا  موزلب  مکیلع  : » تسا هدش  هراشا  فافع  ینورد  و 

تسا يراتفر  نیرتوکین  دیراد و  ناهن  رد  هک  تسا  یتفص  نیرت  فیرش  ود ، نیا  هچ  يراد ، تناما  یگشیپ و  تفع  هب  داب  امشرب  ( » 4/256
هدیشوپ شخب  مه  فافع ، هک  تسا  نیا  ع )  ) یلع ماما  مالک  ضورفم  دینک ». یم  هریخذ  هک  تسا  یتلیضف  نیرترب  دینک و  یم  راکشآ  هک 
رگیدکی رب  فافعو  باجح  لباقتم  ریثأت  تساور . تسرد و  فافع  تسبراک  زین  ود  ره  رب  و  ادیپ . راکـشآ و  تحاس  مه  دراد و  ینورد  و 

دوخرب طلـست  فافع و  يوس ، کی  زا  دـنریذپ ؛ رثا  رگیدـمه  زا  راذـگ و  رثا  رگیدـکی  رب  هیوس  ود  لباقتم و  تروص  هب  فافع ، باجح و 
. ددرگ یم  رادـیدپ  فیفع  درف  یعامتجا  لماعت  راتفگ و   ، راتفر رد  يا ، هصرع  تحاس و  ره  رد  تفع  اب  بسانتم  هک  دراد  يراثآ  يزیرغ ،
اب هدرپ ، تشپ  زا  ات  دـهد  یم  روتـسد  هک  اـجنآ  مه  دـناوخ و  یم  ارف  رـصب ) ضغ  يراـتفر =( باـجح  هب  ار  ناـنمؤم  هک  اـجنآ  میرک  نآرق 
ار هیکزت » » تسخن دروم  رد  دـیوگ . یم  زاب  دروم  ود  ره  رد  ار  يراتفر  نانچ  یناسفن  یقلخ و  راثآ  دـنیوگب ، نخـس  (ص ) ربماـیپ نارـسمه 

ْمَُهل یَکْزَأ  َِکلَذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَیَو  ْمِهِراَْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  : » دناد یم  يراتفر  باجح  دنیآرب  مشچ و  نتسبورف  رثا  درکراک و 
نادرم ترشاعم  ماگنه  رد  باجح  ظفح  دنک و  یم  دای  فافع  يارب  يرتشیب  يورملق  مود ، دروم  رد  ( 30/ رون « ) َنوُعَنْصَی اَِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ 

اَذِإَو : » دـنک یم  یباـیزرا  ترـشاعم ، لـماعت و  يوـس  ود  ره  يارب  بـلق  یکاـپ  تراـهط و  شیازفا  اـی  شیادـیپ و  ۀـیام  ار  مرحماـن  ناـنز  و 
موادت ییادیپ و  رب  کیره  فافع  باجح و  ناس  نیدـب  ( 53/ بازحا « ) ْمُِکبُولُِقل ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ  ٍباَجِح  ِءاَرَو  ْنِم  َّنُهُولَأْساَف  اًعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس 

. مق مالعالا ، بتکم  لوا ، پاچ  یتیارد ، یفطصم  قیقحت  ملکلا ، رردو  مکحلا  ررغ  دمحم ؛ يدمآ ، ذخآم 1 . عبانم و  دنراذگرثا . يرگید ،
راد برعلا ، ناسل  مّرکم ؛ نب  دـمحم  روظنم ، نبا  . 3 1404 ه .ـ مق ، یمالـسالا ، مالعالا  بتکم  ۀغللا ، سییاقم  مجعم  دـمحا ؛ سراف ، نبا  . 2

، توریب نییالملل ، ملعلا  راد  ۀعبارلا ، ۀعبطلا  راطع ، روفغلادـبع  دـمحا  قیقحت  حاحـصلا ، دامح ؛ نب  لیعامـسا  يرهوج ، . 4 توریب . رداص ،
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ءایحا راد  يزاریـش ، ینابر  میحرلادـبع  قیقحت  ۀعیرـشلا ، لئاسم  لیـصحت  یلا  هعیـشلا  لئاسو  نسحلا ؛ نب  دـمحم  یلماـعرح ، . 5 ه .ـ  1407
.7 1365ش . زاورپرـشن ، نارهت ، مود ، پاچ  يردنبایرد ، فجن  همجرت  برغ ، هفـسلف  خـیرات  دـنارترب ؛ لسار ، . 6 توریب . یبرعلا ، ثارتـلا 
.8 1412ه .ـ توریب ، ملقلا ، راد  یلوـالا ، ۀـعبطلا  يدوواد ، ناندـع  ناوفـص  قـیقحت  نآرقلا ، ظاـفلا  تادرفم  مساـقلوبا ؛ یناهفـصا ، بغار 

گنهرف رفعجدیس ؛ يداجس ، . 9 نارهت 1363 ش . نایواک ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  راشفا ، يدهم  همجرت  یـسانش ، ناور  دیورف ؛ دـنومگیز 
، نآرقلا مولع  یف  ناقتالا  نیدلا ؛ لالج  یطویـس ، . 10 1365ش . نارهت ، ناریا ، نامجرتم  نافلؤم و  تکرـش  لوا ، پاچ  یمالـسا ، فراعم 
، نارهت موس ، پاچ  دـنه ، یفـسلف  ياهبتکمو  نایدا  شویراد ؛ ناـگیاش ، . 11 یـضرلا . فیرـش  تاروشنم  میهاربا ، لضفلوبا  دمحم  قیقحت 
. يوفطصم تاراشتنا  مق  ۀعبرالا ؛ ۀیلقعلا  رافـسالا  یف  ۀیلاعتملاۀمکحلا  نیدلا ؛ ردص  يزاریـش ، . 12 ،1362ش . ریبک ریما  تاراشتنا  هسسؤم 

لضف یسربط ، . 14 ه ـ  1392، نایلعامسا یتاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، موس ، پاچ  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسح ؛ دمحم  ییابطابط ، . 13
.15 نارهت . ۀیمالسالا ، ۀیملعلا  ۀبتکم  لوا ، پاچ  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  قیلعتو  حیحصت  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ؛ نب 
، ۀیمالـسالا بتکلا  راد  نآرق ، سوماق  ربکا ؛ یلع  یـشرق ، . 16 1987م . توریب ، نانبل ، هبتکم  رینملا ، حابـصملا  دـمحم ؛ نب  دـمحا  یمّویف ،

خیش یمق ، . 18 ش .  1387 رـشنلا ، ۀعابطلل و  ۀـیبرعلا  بتکلا  راد  توریب ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  دـمحا ؛ نب  دـمحم  یبطرق ، . 17 نارهت .
بیط دیـس  قـیلعت  حیحـصت و  یمقلا ، ریـسفت  میهاربا ؛ نـب  یلع  یمق ، . 19 ه .ـ  1414 نارهت ، هوسا ، یلوالا ، ۀـعبطلا  راحبلاۀنیفـس ، ساـبع ؛

همجرت و هاگنب  نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ؛ يوفطـصم ، . 20 ،1367ش . مق باتکلا ، راد  هسـسؤم  مراهچ ، پاچ  يرئازج ، يوسوم 
. --- 22 1361ش . مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مود ، پاچ  هغالبلا ، جهنرد  يریس  یـضترم ؛ يرهطم ، . 21 1360ش . نارهت ، باتک ، رشن 

پاچ ثیدـح ، لهچ  حرـش  هللا ؛ حور  ینیمخ ، يوسوم  . 23 1381ش . نارهت ، اردـص ، تاراشتنا  موس ، پاـچ  راـثآ ، هعومجم   ؛ ------
پاچ نارگید ، مارآدمحا و  همجرت  ندمت ، خیرات  تنارود ؛ لیو  . 24 1371ش . نارهت ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  لوا ،

1370ش نارهت ، یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا  موس ،

باجح فافع و  یسانش  هژاو 

. دهد یم  شزومآ  ار  نتـسیز  هنوگچ  ندوب و  هنوگچ  اهنآ  هب  دـنک و  یم  نیبت  ار  ناناملـسم  شنم  شور و  گنهرف ، کی  ناونع  هب  فافع 

. دـنک یم  هضرع  یمالـسا  عـماوج  هب  نآرق  هک  یگنهرف  دـشاب . یم  هدـش  فـیرعت  شیپ  زا  یفادـها  اـب  نیعم و  گـنهرف  ياراد  هعماـج  ره 
اب گـنهرف  نیا  زا  یمیظع  شخب  دـشاب ، یم  بولطم  لاـمک  هب  ندیـسر  درم و  نز و  یـسنج  تینما  نآ  فدـه  هک  تسا  فاـفع  گـنهرف 

تسد زا  ار  دوخ  لیـصا  یقیقح و  يانعم  رگیدکی  نودب  دنریذپان و  ییادج  ود ، نیا  رگید  ترابع  هب  دهد . یم  لیکـشت  باجح  ار  هوکش 
فیرعت هب  هدـنراگن  راتـشون ، نیا  رد  دـشاب . یم  داـسف  شرتـسگ  تهج  رد  یگنهرف  یگنهرب  یعون  دوـخ  فاـفع  نودـبباجح  دـنهد ، یم 

رد فافع  فیرعت  تسا .  هتفرگ  ثحب  هب  نآرق  رظنم  زا  ار  ود  نیا  یقطنم  هطبار  نایاپ  رد  هتخادرپ و  فافع ، باـجح و  هب  طوبرم  میهاـفم 
، روظنم نبا  « ) ۀـّیندلا عامطالا  مراحملا و  نع  ّفع  لـمجی ؛ ـال  ّلـحی و  ـال  اّـمع  ّفکلا  : » تسا هدـمآ  نینچ  تّفع  هژاو  لـیذ  برعلا  ناـسل 
: میناوخ یم  طـیحملا » سوماـق   » رد تسپ ». ياـه  عـمط  اـهمارح و  زا  يراددوـخ  تسین ، هتـسیاش  اـبیز و  هک  هچنآ  زا  يراددوـخ  ( » 9/252

ّفعتسا دننام  تسین  هتسیاش  ابیز و  هچنآ  زا  يراددوخ  ( » 3/177 يدابآ ، زوریف  « ) فّفعت ّفعتساک و  لمجی  ّلحی و ال  اّمع ال  ّفک  ّفع : »
یصاعم باکترا  زا  سفن  نتشاد  هگن  يانعم  هب  تّفع »  » هک تسا  نیا  دیمهف  ناوت  یم  تغل  ياهباتک  ریاس  رد  وجتـسج  زا  هچنآ  فّفعت ». و 

تّفع هاگیاج  دروآ ، یم  نایم  هب  نخس  یقالخا  هناگراهچ  لیاضف  زا  هک  یماگنه  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  دشاب . یم  مارح  ياهراک  و 
دوب تلادع »  » نآ یلمع و  توق  بیذهت  مّود  دوب ، تمکح »  » نآ يرظن و  توق  بیذهت  لوا :  ، دوب راهچ  لیاضف  : » دـنک یم  نییبت  نینچ  ار 

ناملاع زا  یخرب  ( 123 یـسوط /، .« ) دوب تّفع »  » نآ يوهـش و  توق  بیذهت  مراهچ  دوب و  تعاجـش » » نآ یبضغ و  توق  بیذـهت  موس  و 
یناسفن یطارفا و  لیامت  هنوگ  ره  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  نآ  ماـع  موهفم  تسا ؛ صاـخ  ماـع و  موهفم  ياراد  تّفع  : » دـنا هتفگ  قـالخا 
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(2/283 نآرق ، رد  قالخا  يزاریـش ، مراکم  .« ) تسا یـسنج  يراب  دـنب و  یب  تالیامت  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  نآ  صاخ  موهفم  تسا و 
. دوش یم  ریبعت  هرش »  » هب نآ  زا  هک  طارفا » : » دریگ یم  رظن  رد  تلاح  هس  هیوهش  هوق  يارب  دوخ  دنمـشزرا  باتک  رد  یقارن  دمحا  الم  جاح 

يارب زا  هیوهـش  هوق  ندش  داقنم  عیطم و  ار  تّفع  دیامنیم و  ریبعت  تّفع »  » هب نآ  زا  هک  لادـتعا »  » دـنمان و یم  دومخ »  » ار نآ  هک  طیرفت » »
تحت یناوهـش  هوق  ندوب  مار  يانعم  هب  تّفع  دیآ ، یمرب  اهفیرعت  بلاغ  ۀیامریمخ  زا  هچنآ  هجیتن  رد  ( 321 یقارن /، . ) دناد یم  هلقاع  هوق 

هب هک  مینک  زیارغ  كرت  هن  مییارگ و  طارفا  هب  هک  میوش  تاوهـش  رد  قرغ  هن  ینعی  لادـتعا ؛ طرـش  تیاعر  اـب  هتبلا  تسا . لـقع  تموکح 
هداهن تعیدو  هب  یمدآ  دوجو  رد  تمکح  هب  ار  زیارغ  همه  یلاعت  يادخ  اریز  مییامن ؛ عورشم  حیحـص و  هدافتـسا  هکلب  مییآ ، راچد  طیرفت 
هدـمآ هکرابم  هیآ  راـهچ  رد  ًاـعومجم  میرک و  نآرق  رد  فّفعت »  » و ففعتـسی »  » تروص ود  هب  فاـفع  میرک  نآرق  رد  فاـفع  هژاو  تسا .

نتشیوخ يانعم  هب  تّفع  - 1 دومن .  دای  فافع  داعبا  هب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  دریذپ  یم  ینوگانوگ  یناعم  هیآ  نتم  هب  هجوت  اب  فافع   . تسا
ْمُُهفِْرعَت ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاَِینْغَأ  ُلِهاَْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  ِضْرألا  ِیف  ًابْرَـض  َنوُعیِطَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءاَرَقُْفِلل   » زاین راـهظا  رد  يراد 

دشاب ینادنمزاین  يارب  دیاب )  اصوصخم  امش  قافنا   ) و ( » 273/ هرقب « ) ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  اَمَو  اًفاَْحلِإ  َساَّنلا  َنُولَأْسَی  ْمُهاَمیِِسب ال 
داهج نادیم  رد  تکرـش  و  هتخاس ، هراوآ  شیوخ  ياه  نطو  زا  ار  نانآ  ادخ  نییآ  هب  هجوت  و  ( ؛ دـنا هتفرگ  رارق  انگنت  رد  ادـخ ، هار  رد  هک 

يا هیامرـس  و   ) دـننکب یترفاسم  دـنناوت  یمن  دـننزب ) یتراجت  بسک و  هب  تسد  یگدـنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  اـت  دـهد  یمن  هزاـجا  اـهنآ  هب 
اب زگره  و  یـسانش ، یم  ناشیاههرهچ  زا  ار  اهنآ  اما  درادنپ ؛ یم  زاین  یب  ار  اهنآ  هاگآان  دارفا  يراد ، نتـشیوخ  تدش  زا  و  دنروآ )  تسدب 

هاگآ نآ  زا  دـنوادخ  دـینک ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  هک  یبوخ  زیچ  ره  و  اـهنآ )  تاصخـشم  تسا  نیا   ) دـنهاوخ یمن  يزیچ  مدرم  زا  رارـصا 
« َءاَِینْغَأ ُلِهاَْجلا  ُمُُهبَـسْحَی   » دـشاب و هدـش  یمدآ  تفـص  تّفع  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  فّفعت »  » هملک : » دـسیون یم  یئابطابط  همـالع  تسا ».
هب رهاظت  یلو  دنریقف  هکنیا  اب  نوچ  دنرادنپ ، یم  رگناوت  ار  نانآ  دـنراد  هک  یتّفع  تدـش  زا  درادـن ، عالطا  ناشیا  لاح  زا  هک  یـسک  ینعی 

ینتفگ ( » 2/613 یئابطابط ، .« ) دـنک درز  ار  ناشیور  گنر و  رقف  تدـش  هکنیا  رگم  دـنرب ، یمن  ناـنآ  لاـح  هب  یپ  مدرم  دـننک و  یمن  رقف 
انعم نیا  هب  دیاب  فّفعت »  » هنیرق هب  زین  و  َءاَِینْغَأ »  ُلِهاَْجلا  ُمُُهبَـسْحَی   » هنیرق هب  َنُولَأْسَی »  ال   » هلمج تسا و  رارـصا  يانعم  هب  « فاحلا  » هک تسا 
کی ناونع  هب  رقف  راهظا  مدع  يانعم  هب  فافع  اجنیا  رد  ( 2/288 یناجنسفر ، یمشاه  .« ) دوش رجنم  رارصا  هب  ات  دننک  یمن  اضاقت  هک  دشاب 

« ینغلا ۀنیز  رکشلا  رقفلا و  ۀنیز  فافعلا  : » تسا هدمآ  زین  تایاور  رد  انعم  نیمه  هب  فافع  تسا ، هدش  حرطم  نیملسم  يارب  یقالخا  شزرا 
اَذِإ یَّتَح  یَماَتَْیلا  اُولَْتباَو   » تعاـنق ياـنعم  هب  تّفع  - 2 تسا ». يزاـین  یب  تنیز  يرازگرکـش  رقف و  تنیز  فاـفع  ( » 8/3828 يرهش ، ير  )

و ( » 6/ ءاسن ...« ) ْفِفْعَتْسَْیلَف اِینَغ  َناَک  ْنَمَو  اوُرَبْکَی  ْنَأ  اًراَِدبَو  اًفاَرْسِإ  اَهُولُکَْأت  الَو  ْمَُهلاَْومَأ  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  اًدْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْسَنآ  ْنِإَف  ِنلا  َحاَکّ اوُغََلب 
زا ، ) تسا زاین  یب  هک  سک  ره  دیروخن و  ار  ناشلاوما  دیتفای ، یفاک )  ) دشر اهنآ  رد  رگا  دییامزایب و  دنـسرب ، غولب  دـح  هب  نوچ  ار  نامیتی 
هک ره  دروخب و  نآ  زا  دشک ) یم  هک  یتمحز  قباطم   ) هتسیاش روط  هب  تسا ، دنمزاین  هک  سک  نآ  دنک و  يراددوخ  همحزلاقح ) نتشادرب 
زج درادن ، يا  هراچ  تسا و  ریقف  میتی  تسرپرـس  یهاگ  : » دیامرف یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نازیملا  بحاص  دزرو ». تفع  دـیاب  تسا  زاین  یب 

دنمتورث میتی  تسرپرـس  یهاـگ  یلو  دروآرب  ار  شیرورـض  جـئاوح  شراـک  ترجا  زا  و  دـنک ، راـک  میتی  يارب  شجئاوح  عفر  يارب  هکنیا 
دریگن و ار  يزیچ  میتی  لام  زا  دریگ و  شیپ  رد  تفع  قیرط  تسا  دنمتورث  هک  سک  ره  دـیامرف : یم  یلاعت  يادـخ  تروص  نیا  رد  تسا ،

یقاب میتی و  هب  يزرورهم  روظنم  هب  نادنمتورث  و  : » دیوگ یم  یـسربط  ( 4/276 یئابطابط ، .« ) دروخب نآ  زا  هتـسیاش  روط  هب  تسا  ریقف  رگا 
هب یتیاور  زین  ع )  ) رقاب ماما  زا  ( 1/555 عماجلا ، عماوج  یـسربط ، .« ) دننک تعانق  هدرک  نانآ  يزور  دنوادخ  هک  یتورث  هب  شلام  ندراذگ 

لقن زین  ع )  ) موصعم زا  یثیدح  رد  دشاب و  یم  تعانق  يانعم  هب  فافع  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ( 2/718 یسربط ، . ) تسا هدمآ  نومضم  نیمه 
ِفِفْعَتْـسَْیلَو  » ینمادکاپ يانعم  هب  تفع  - 3 تسا ». تعاـنق  تفع  هویم  ( » 8/3828 يرهـش ، ير  « ) هعانقلا هّفعلا  هرمث  : » دیامرف یم  هک  هدـش 

دننک هشیپ  ینمادکاپ  دیاب  دنبای ، یمن  جاودزا  يارب  یناکما  هکیناسک  و  ( » 33/ رون ...« ) ِِهلْـضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  اًحاَِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال 
هلیـسو شـشوک  شالت و  مامت  اب  یهاگ  دـشاب ، یم  جاودزا  هب  بیغرت  لبق  هیآ  رد  هک  اجنآ  زا  .« » دزاس زاین  یب  ار  ناـنآ  دوخ  لـضف  زا  اـت 
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رارق هلحرم  نیا  رد  هک  یناسک  اداـبم  دـنارذگب ، تیمورحم  اـب  ار  یتدـم  تسا  روبجم  ناـسنا  هاوخاـن  اـی  هاوخ  ددرگ و  یمن  مهارف  جاودزا 
روتـسد دـعب  هیآ  رد  هلـصافالب  اذـل  دـنک ، یم  باجیا  نینچ  ترورـض  تسا و  زاجم  نانآ  يارب  یـسنج  یگدولآ  هک  دـننک  نامگ  دـنراد ،

هدـش و تباث  يرما  نز  هب  تبـسن  درم  یحور  تیـساسح  هکنیا  هب  هجوتاـب  ( 14/459 هنومن ، ریـسفت  يزاریـش ، مراکم  .« ) دهد یم  ییاسراپ 
هولج مدرم  رظن  رد  نانز و ...  تبحم  ( » 14/ نارمع لآ  ... « ) ِتاَوَهَّشلا ُّبُح  ِساَّنِلل  ِیُز  َنّ : » تسا هدمآ  نآرق  تایآ  رد  هکنانچ  تسا  یهیدـب 
هبلغ تاوهش  رب  ناسنا  دیآ و  بلاغ  ینامسج  ذیاذل  رب  یتوکلم  ینطاب و  ذیاذل  ات  دیـشوک  تّفع  بلط  رد  دیاب  نیا  رب  انب  تسا ». هدش  هداد 

نا فیفعلا  داکل  ، ّفعف ردـق  نمم  ارجا  مظعاب  هللا  لیبس  یف  دیهـشلا  دـهاجملا  ام  : » دـنیامرف یم  فیفع  صخـش  شاداپ  رد  (ع ) ماما دـنک . 
هانگ دناوتب  هک  تسین  یسک  زا  رتگرزب  شرجا  دوش ، دیهش  دنک و  داهج  ادخ  هار  رد  هکیـسک  ( » 1/36 يدمآ ، « ) هکئالملا نم  اکلم  نوکی 
َنِم ُدِـعاَوَْقلاَو   » رداچ تیاعر  يانعم  هب  فافع  - 4 دوش ». ادخ  ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  تسا  کیدزن  نمادکاپ  ناسنا  دزروب ، تّفع  دنک و 

« ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  َّنَُهل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْـسَی  ْنَأَو  ٍۀَـنیِِزب  ٍتاَجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباَِـیث  َنْعَـضَی  ْنَأ  ٌحاَـنُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  اًـحاَِکن  َنوُجْرَی  ـال  ِیتـاللا  ِنلا  ِءاَـسّ
هب دنراذگب ، نیمز  رب  ار  دوخ   ( نییور  ) ياه سابل  هک  تسین  نانآ  رب  یهانگ  دنرادن ، جاودزا  دـیما  هک  يا  هداتفا  راک  زا  نانز  و  ( » 60/ رون )

عمج دعاوق » .« » تساناد اونـش و  دـنوادخ  و  تسا ، رتهب  نانآ  يارب  دـنناش  وپب  ار  دوخ  رگا  دـننکن و  ییارآدوخ  مدرم  ربارب  رد  هکنیا  طرش 
بایث و  ( 15/227 یئابطابط ، . ) دـنک یمن  لیم  وا  هب  شايریپ  رطاخ  هب  یـسک  ینعی  هتـسشن  زاب  حاـکن  زا  هک  تسا  ینز  ياـنعم  هب  هدـعاق » »

يا هدروخلاس  نانز  دـیآ ، یمرب  هیآ  زا  هک  هنوگ  نامه  ( 7/155 نایبلا ، عمجم  یسربط ، . ) دنـشوپ یم  رامخ  يالاب  هک  تسا  یبابلج  روظنم 
يرگ هولج  هشیدنا  رد  هک  تسا  طرش  نادب  يرسور  نتشادرب  نیا  دنراد و  رب  ار  دوخ  يرـسور  دنناوت  یم  دنرادن ، ییوشانز  هب  يدیما  هک 

زین هدروخلاس  نانز  ندیزرو  تفع  ینمادـکاپ و  ناوج ، نانز  رب  مه  تسا و  مارح  هدروخلاس  نانز  رب  مه  راک  نیا  اریز  دنـشابن ، ییابرلد  و 
زا یتیاور  رد  نامه ) . ) درادن یهانگ  نانآ  رب  يرسور  نتـشاذگ  رانک  هچ  رگا  تسا ، نآ  نتـشاذگ  رانک  زا  رتهب  رداچ  ندیـشوپ  هلیـسو  هب 

نانزریپ ( » 20/230 یلماعرح ، « ) هدحو بابلجلا  عضت  لاق  ّنهبایث  نعضی  نأ  حانج  ّنهیلع  سیل  دعاوقلا  : » تسا هدمآ  نینچ  ع)  ) قداص ماما 
وا هب  ششوپ  مکح  تسا ، هداهن  وا  دوجو  رد  یلاعت  يادخ  هک  ییاههبذاج  تلع  هب  نز  دنـشوپن ». ار  شیوخ  رداچ  طقف  هک  تسین  یجرح 
نآ هک  یماگنه  اّما  دـنک ، يریگـشیپ  هناگیب  نادرم  کـیرحت  زا  دـشاب و  شیوخ  مراـحم  هب  رـصحنم  وا  ياـه  ییاـبیز  اـت  هتفاـی  صاـصتخا 

بجح و باجح  فیرعت  دراذـگب . رانک  دراد ، يو  يارب  هک  یتخـس  جرح و  رطاـخ  هب  ار  شیوخ  رداـچ  دـناوت  یم  دور ، نیب  زا  اـههبذاج 
هدمآ نینچ  برعلا  ناسل  رد  ( 2/180 یـشرق ، . ) تسه زین  هدرپ  يانعم  هب  باجح  و  تسا ، ندرک  ناهنپ  يانعم  هب  ردـصم و  ود  ره  باجح 

اب هک  ینز  ینعی  بوجحم  نز  شـشوپ و  ینعی  باجح  ( » 4/257 روظنم ، نبا  « ) رتسب ترتس  دـق  هبوجحملا : هارما  رتسلا و  باجحلا : : » تسا
هراشا مرحمان  زا  نز  شـشوپ  هب  دروم  کی  رد  اهنت  تسا و  هدش  رکذ  میرک  نآرق  رد  راب  جنپ  باجح  هژاو  دشاب ». هدش  هدیـشوپ  یـششوپ 
لیاسو زا  يزیچ  هکیماـگنه  ( » 53/ بازحا ...« ) َّنِِهبُوُلقَو ْمُِکبوـُلُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلَذ  ٍباَـجِح  ِءاَرَو  ْنِم  َّنُهُولَأْـساَف  اًـعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اَذِإَو  . » دراد

رتهب نانآ  امش و  ياهلد  یکاپ  يارب  راک  نیا  دیهاوخب ، هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخ  یم  ربمایپ ) نارسمه   ) نانآ زا  تیراع ) ناونع  هب   ) ار یگدنز 
تسا نیا  شیانعم  تسا و  هیانک  ناشیا  زا  عاتم  تساوخرد  و  ددرگ ، یمرب  ادخ  لوسر  نارسمه  هب  ّنه »  » ریمض هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تسا ».
هجوتم هیآ  باطخ  ( 16/506 یئابطابط ، . ) دوشن هسوسو  راچد  ناتیاهلد  هکنیا  لیلد  هب  دـینک ، تبحـص  هدرپ  سپ  زا  ربمایپ  نارـسمه  اب  هک 

تفگ ناوت  یم  دیآین . مهارف  کیرحت  تابجوم  ات  دنراد  هگن  یمیرح  نانز  اب  ندرک  تبحـص  رد  دنباین و  طالتخا  نانز  اب  هک  تسا  نادرم 
تسا و یحیجرت  رما  کی  دـنناد ، یم  نز  يدازآ  مدـع  ار  نآ  تسا و  هدـش  باجح  نافلاخم  يارب  يزیواتـسد  هک  نتفرگ  رارق  هدرپ  تشپ 

باجیا ترورـض  هک  ینامز  ات  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  دـشاب  رتکیدزن  فاـفع  هب  هک  يزیچ  ره  میرک  نآرق 
س)  ) ارهز ترـضح  هریـس  درادن . عامتجا  رد  نز  روضح  يدازآ و  اب  یتافانم  چیه  نیا  تسا و  رت  بولطم  رتهب و  ندوب  نیـشن  هدرپ  دنکن ،

عمج روضح  رد  تفاتـش و  دجـسم  يوس  هب  قح  زا  عافد  يارب  درک  باجیا  ترورـض  هک  یماگنه  ناشیا  دـشاب . یم  اـنعم  نیمه  دـیؤم  زین 
و راـمخ »  » هژاو ود  باـبلج  راـمخ و  موهفم  درب . لاؤس  ریز  ار  تموـکح  نابـصاغ  هدرک و  داریا  يا  هباـطخ  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  يداـیز 
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. دوش یم  دای  ام  هعماـج  رد  رداـچ »  » و هعنقم »  » نیواـنع اـب  ود  نیا  زا  و  دـنراد ، یمالـسا  باـجح  دودـح  مهف  رد  يدـیلک  شقن  باـبلج » »
(31/ رون ...« ) َّنِِهبوـُیُج یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  : » دـیامرف یم  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  روـن  هروـس  هفیرـش  هیآ  زا  راـمخ  ندیـشوپ  ترورض 

رتس رمخلا  لصا  : » دسیون یم  رامخ  هژاو  لیذ  بغار  دوش » هدیـشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات   ) دننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  »
ندـناشوپ يانعم  هب  لصا  رد  رامخ  « ؛» اهـسأر هئارمالا  یطغت  امل  امـسا  فراعتلا  یف  راص  رامخلا  نکل  رامخ و  هب  رتسی  امل  لاـقی  ءیـشلا و 

یم برعلا  ناسل  رد  ( 210 یناهفصا ، بغار  .« ) دوش یم  قالطا  دناشوپ  یم  نآ  اب  ار  شرس  نز  هک  يا  هچراپ  حالطـصا  رد  تسا و  يزیچ 
نآ تسا و  نز  يارب  راـمخ  ( » 4/257 روظنم ، نبا  « ) اهـسأر هأرملا  هب  یطغت  ام  راـمخلا  لـیق : فیـصنلا و  وه  و  هأرملل ، راـمخلا  و  : » میناوخ
هب تهج  نآ  زا  تسا و  هعنقم  دقراچ و  يانعم  هب  رامخ »  » هک تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  دناشوپ ». یم  نآ  اب  ار  شرس  نز  هک  تسا  يراتـسد 

؛ تسین رـس  ندـناشوپ  طقف  هعنقم  درکراک  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  لباق  هک  يا  هتکن  اـّما  دـناشوپ ، یم  ار  رـس  هک  دـنیوگ  یم  راـمخ  نآ 
: تسا هدروآ  بویج »  » فیرعت رد  قیقحتلا »  » بحاص دوش .  یم  هدـیمهف  بویج »  » هملک زا  اـنعم  نیا  دـناشوپب و  زین  ار  ناـبیرگ  دـیاب  هکلب 
هب رس  ندش  لخاد  يارب  هک  نهاریپ  زا  یتمـسق  ینعی  ( » 2/157 يوفطـصم ، « ) هبوجی هباج  بویج و  بایجا و  عمجلاو  رحنلا ، یلع  حتفنیام  »

دهد و یم  شزومآ  نانز  هب  ار  رامخ  ندیشوپ  زرط  لاعتم  يادخ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  تسا ». نابیرگ  يانعم  هب  بیج  سپ  دشاب ، یم  زاب  نآ 
زا اه  مناخ  نامز  نآ  ات  نوچ  دناشوپب ، مه  ار  اهنآ  نابیرگ  رس ، رب  هوالع  هک  دننک  هدافتسا  یـششوپ  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  نمؤم  نانز  هب 

نابیرگ ندرگ و  دنتشادن و  یفاک  ششوپ  دوب ، زاب  اهنآ  سابل  هقی  نوچ  دنتخادنا و  یم  شوگ  تشپ  ابلاغ  دندرک و  یم  هدافتـسا  يرـسور 
یگنوگچ رگید  يا  هیآ  ( 3/235 يرـشخمز ، . ) داد اضعا  نیا  ندـناشوپ  هب  رما  دـش و  لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  ات  دوب  دـید  ضرعم  رد  اهنآ 

ْنِم َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسنَو  َکـِتاََنبَو  َکِـجاَوْزأل  ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : » دـیامرف یم  دـهد و  یم  شزومآ  ناـنز  هب  ار  رداـچ  ندیـشوپ 
وگب نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ  يا  ( » 59/ بازحا « ) اًمیِحَر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  َْنیَذُْؤی  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  َّنِِهبِیبالَج 

اطخ و رگا  ، ) تسا رتهب  دنریگن  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  دنوش و  هتخانش  هکنیا  يارب  راک  نیا  دننک ، کیدزن  شیوخ  رب  ار  دوخ  ياهرداچ 
. تسا کیدزن  يانعم  هب  وند »  » هشیر زا  نیندـی »  » هملک تسا ». میحر  هدـنزرمآ و  هراومه  دـنوادخ  دـننک ) هبوت  هدز  رـس  اـهنآ  زا  یهاـتوک 

لیذ روـظنم  نبا  ( 16/364 یئاـبطابط ،  . ) دـناشوپ یم  ار  ندـب  یماـمت  هک  يرـساترس  تسا  يا  هماـج  باـبلج » ( » 172 یناهفـصا ، بغار  )
رتگرزب یسابل  ( » 1/272 روظنم ، نبا  « ) اهردـص اهـسأر و  هأرملا  هب  یطغت  ءادرلا ، نود  رامخلا ، نم  عسوا  بوث  : » دروآ یم  نینچ  باـبلج » »

بادرسک و بابلج  : » تسا هدمآ  طیحملا  سوماق  رد  دناشوپیم ». نآ  اب  ار  شاهنیس  رس و  نز  تسا و  ءادر  زا  ریغ  هک  يرـسور )  ) رامخ زا 
هفحلم زا  ریغ  هب  باـبلج  ( » 1/49 يدابآ ، زوریف  « ) راـمخ وه  وا  هفحلملاـک  قوف  نم  اـهبایث  هب  یطغت  اـم  وا  هفحلملا  نود  ةأرملل  عساو  بوث 

ینعی َّنِِهبِیبالَج » ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینُْدی   » زا روظنم  دنیوگ  يا  هدع  دوشیم . هدیـشوپ  رگید  ياهـسابل  يور  رامخ »  » دـننام تسا و  نآ  لثم  هکلب 
رب مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  زا  هدراو  تاـیاور  هکیتروص  رد  دـنناشوپب ، ار  شیوخ  تروص  دـننکفایب و  شیوخ  يور  رب  ار  اـهبابلج  هکنیا 

تسا بجاو  دراد  رارق  نادرم  یناوهش  هاگن  دروم  هک  دنک  ساسحا  نز  هاگره  نکیلو  دراد ، تلالد  نیّفک  هجو و  شـشوپ  ترورـض  مدع 
كرتشم همه  رد  هک  زیچ  نآ  اّما  دـنک ، یم  ادـیپ  ینوگانوگ  قیداصم  فلتخم  لـحن  لـلم و  رد  باـبلج  دـناشوپب . زین  ار  نیفک  هجو و  هک 

دوش و یم  هتفگ  رداچ  نآ  هب  ناریا  رد  هک  تسا  يرساترس  ششوپ  عون  کی  رگنایب  تسا و  ندب  ياه  یگتـسجرب  مادنا و  شـشوپ  تسا ،
لرتنک تحت  لیدـعت و  ار  زیارغ  هک  تسا  یناسفن  ینورد و  یتلاح  فافع »  » باجح فاـفع و  هطبار  دوش . یم  داـی  رترب  باـجح  ناونع  هب 

ییامندوخ و هزیرغ  لیدعت  ندروآرد و  لرتنک  هب  تّفع  داعبا  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  زین  باجح »  » تفگ ناوت  یم  دروآ ، یم  رد  دوخ 
يادـخ دـشاب . یم  ینید  هشیدـنا  رّکفت و  دامن  هک  تسا  باجح  نآ  دـیاب و  ینابز  ار  فاـفع  تقیقح  رد  دـشاب . یم  ناـنز  رد  يرگ  هولج 
تـسد هبعلم  ار  دوخ  دسانـشب و  ار  شیوخ  يدوجو  شزرا  ناسنا ،  کی  ناونع  هب  دـهاوخ  یم  نز  زا  فافع  هوکـشاب  گـنهرف  رد  یلاـعت 
فافع هداـهن  مه  تسد  هب  تسد  همه  هکلب  دـهد ، یم  روتـسد  مرحماـن  زا  یـشوپ  مشچ  هب  ار  ناـگمه  رگید  يوس  زا  دزاـسن و  ناـمرحمان 
شقن باجح  اریز  میاهتفگن ؛ فازگ  هب  ینخـس  تسا ، باجح  فافع  ثحب  نیرت  هنمادرپ  نیرتمهم و  مییوگب  رگا  دـننز . مقر  ار  یعامتجا 
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رادروخرب یصاخ  ینورد  ياه  ییابیز  اهتفارظ و  زا  نز  هک  اجنآ  زا  دراد . هدهع  هب  هعماج  رد  یسنج  تاکیرحت  ندومن  مک  رد  ییازـسب 
نیب یـصاخ  شـشک  نانز ، رد  يرگ  هولج  ییامندوخ و  هزیرغ  رگید  يوس  زا  تسا و  هدوب  درم  هجوت  دروم  بولطم و  هراومه  دـشاب ، یم 

هیصوت ناملسم  نز  هب  ار  باجح  درم  نز و  نیب  طباور  ششک و  نیا  لیدعت  يارب  مالـسا  لئاسم ، نیا  هب  هجوت  اب  دیامن . یم  رارقرب  ود  نیا 
ار هزیرغ  نیا  مرحمان ، لباقم  رد  باجح  فشک  زاوج  دـشاب . از  کیرحت  لماع  هنوگ  ره  زا  هتـساریپ  كاـپ و  هعماـج  ياـضف  اـت  دـنک ، یم 

ینکـش زرم  زا  دزاـس و  یم  لرتـنک  ار  هزیرغ  نیا  مرحماـن ، ربارب  رد  نآ  عنم  دـشاب و  رهوش  هب  صتخم  نز  ییارآدوخ  هک  دـهد  یم  تهج 
: دـنیامرف یم  هتـسناد و  ییاـمندوخ  یتسود و  ییاـبیز  سح  لیدـعت  لـماع  نیرتـمهم  ار  شـشوپ  ع )  ) یلع ترـضح  دـنک . یم  يریگولج 

ياعّدا ناوت  یمن  رداچ  بلاق  رد  نانز  شـشوپ  اـب  اـهنت  هتبلا  تسا ». فاـفع  ییاـبیز  تاـکز  ( » 4/105 يدـمآ ، « ) فافعلا لامجلا  تاـکز  »
توعد دوخ  يوس  هب  ار  درم  نز  نت  هکنآ  زا  شیب  رگید  ترابع  هب  یتفع ، یب  يارب  دـشاب  یباجح  زین  نیا  تسا  نکمم  اریز  درک ، فاـفع 

 . تسا نآ  مزلتـسم  فافع  هک  دیاب  رگید  یباجح  و ... ار ، وا  ياه  هاگن  ار ، وا  تاکرح  و  تسا ، هدننک  کیرحت  يو  راتفگ  رادرک و  دـنک ،
نز نیاربانب  دوش . ماگمه  فافع  رگید  داعبا  اب  یتسیاب  دـشاب و  یمن  یفاک  اما  تسا  فافع  هب  ندیـسر  يارب  مزـال  طرـش  باـجح  هچ  رگا 
درم هک  تسا  نز  تیناسفن  نیا  اریز  دریگب ، لماک  باجح  رد  ار  شیوخ  نت  سپس  دروآ و  رد  لرتنک  تحت  ار  شزیارغ  هک  تسا  فظوم 

نامه لادتعا  دح  رد  تیناسفن  رب  طلـست  نیا  دوب و  دهاوخن  یـششک  نینچ  يارب  یعنام  چـیه  نت  باجح  دـشک و  یم  شیوخ  يوس  هب  ار 
ناوت یم  تقیقح  رد  دـنهد ، یم  تسد  زا  ار  دوـخ  ياـنعم  رگیدـکی  نودـب  هک  تسا  داـیز  ردـقنآ  ود  نیا  یگدـینت  مه  رد  تسا . فاـفع 

زین ار  هعماج  تفع  دوخ ، تفع  مالعا  رب  هوالع  باجح  تیاعر  لاـبق  رد  نز  دـیراورم . نودـب  تسا  یفدـص  تفع  نودـب  باـجح  تفگ ،
« َْنیَذُْؤی الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  : » دـنیامرف یم  رداچ  ندیـشوپ  تسرد  هب  رما  زا  سپ  لاعتم  يادـخ  هک  هنوگ  ناـمه  دـیامنیم ، نیمـضت 

مالعا هار  نیرتهب  باجح  تیاعر  نیاربانب  تسا ». رتهب  دنریگن ، رارق  تیذا  رازآ و  دروم  دـنوش و  هتخانـش  تفع ) هب   ) هکنیا يارب  راک  نیا  »
نبا ذـخآم 1 . عباـنم و  تسا . یبرغ  عماوج  رد  ياهدوقفم  هقلح  هزورما  هک  یتینما  ناـمه  دـشاب ، یم  یـسنج  تینما  نآ  هرمث  تسا و  تفع 

، طیحملا سوماق  بوقعی ؛ نب  دـمحم  يدابآ ، زوریف  . 2 ،1997م . توریب رداص  راد  یلوالا ، ۀـعبطلا  برعلا ، ناسل  مرکم ؛ نب  دـمحم  وظنم ،
قالخا رصان ؛ يزاریش ، مراکم  . 4 نارهت . دیشروخ ، تاراشتنا  يرصان ، قالخا  نیدلا ؛ ریصن  یسوط ، . 3 توریب . لیجلا  راد  یلوالا ، ۀعبطلا 

یف نازیملا  نیـسح ؛ دمحم  ییابطابط ، . 6 ،1371ش . مق لوا ، پاچ  ةداعـسلا ، جارعم  دمحا ؛ ، یقارن . 5 ،1381ش . مق مود ، پاـچ  نآرق ، رد 
ير يدـمحم  . 8 ش . 1374، مق اـمنهار ، ریـسفت  ربکا ؛ یناجنـسفر ، یمـشاه  . 7 ،1366ش .  مق ینادـمه ، يوـسوم  همجرت  نآرقلا ، ریـسفت 

، عماـجلا عماوج  نسحلا ؛ نب  لـضف  یـسربط ، . 9 ثیدـحلا . راد  لوا ، پاچ  یخیـش ، اـضر  دـیمح  همجرت  ۀـمکحلا ، نازیم  دـمحم ؛ يرهش ،
مراکم . 12 1380ش . نارهت ، یمرک ، یلع  هـمجرت  ناـیبلا ، عـمجم  11 ؛---------------- . 1374ش . دهـشم ، يریما ، دمحا  همجرت 
دمحم همجرت  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  دحاولا ، دبع  يدـمآ ، . 13 1376ش . نارهت ، جنپ ، تسیب و  پاچ  هنومن ، ریسفت  رـصان ، يزاریش ،

، يزاریش دمحم  خیش  قیقحت  هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 14 1366ش . نارهت ، يراسناوخ ،
بغار . 16 1354ش . نارهت ، ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  نآرق ، سوماق  ربکا ، یلع  یـشرق ، . 15 1412ه .ـ مق ، تیب ، لآ  هسـسؤم  یلوالا ، ۀعبطلا 

نآرقلا تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطـصم ، . 17 1412ه .ـ توریب ، ۀیماشلا ، رادـلا  نآرق ، ظافلا  تادرفم  مجعم  مساقلاوبا ، یناهفـصا ،
لیزنتلا و قئاـقح  نع  فاـشکلا  رمع ، نب  دومحم  يرـشخمز ، . 18 1368ش . یمالـسالا ، داشرالا  ۀـفاقثلا و  ةرازو  یلوالا ، ۀـعبطلا  میرکلا ،

.ـ 1427ه توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  لیوأتلا ، هوجو  یف  لیواقالا  نویع 

گنهرف تلاصا  باجح و 

رظن لدابت  ثحب و  دوخ  یگدـنز  مهم  تالکـشم  لئاسم و  نوماریپ  اه  ناسنا  اـم  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  رتمک  یناـکم  لـحم و  ره  رد  هزورما 
هلئسم نیا  ندوب  شزرا  اب  يزوسلد و  مه  تسام ، يدوجو  تیصخش  فرعم  مه  دشاب ، هک  يا  هنیمز  ره  رد  تالکشم  لئاسم و  نیا  مینکن .
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مادکره دیآ  یم  دوجو  ام  يارب  هک  ایند  زور  لئاسم  یگنهرف ، یـسایس ، يداصتقا ، تالکـشم  دـناسر . یم  تابثا  هب  ام  يارب  ار  ثحب  لباق 
ینالک ياه  يراذگ  هیامرـس  یناسنا و  ياه  هیامرـس  مامت  هنیع  هب  ام  مادکره  دنک . لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام  هشیدنا  رکف و  تقو و  دناوت  یم 

اه يراتفرگ  نیا  زا  مادـکره  ندودز  دور  یمن  ناـمدای  میناد . یم  ار  هدـش  هتفر  راـک  هب  بئاـصم  تالکـشم و  نیا  ندرک ، هشیر  يارب  هک 
نیا رد  يدایز  ياهراک  ًاملـسم  جاودزا )...، قالط ، يراکیب ، ، ) تالکـشم هعماج و  صوصخ  رد  دـش . یم  بوسحم  فیلکت  کی  ام  يارب 

هب رما  نیلوئسم  نیـصصختم و  تدعاسم  يرای و  اب  ینوگانوگ  ياه  شزومآ  تسا ، هدش  ماجنا  تالکـشم  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  هنیمز 
نآ ياهدـمایپ  قـالط و  هنیمز  رد  ـالثم  دوـش . هتـشادرب  هعماـج  تالـضعم  روـک و  ياـه  هرگ  نـیا  زا  يا  هرگ  اـت  تـسا  هدـش  هـتفرگ  راـک 

لـئاسم و رگید  دروم  رد  روـط  نیمه  دـنزادرپب . هلئـسم  نیا  هب  اـت  دـنا  هدـش  تیبرت  يداـیز  دارفاو  هدـش  زیوـجت  ینوگاـنوگ  ياـهراکهار 
رتدمآرس اه  هنیمز  یضعب  رد  یتح  تسا ، نکمم  يژولونکت  ملع و  هنیمز  رد  ام  تسا . هتفرگ  تروص  يدج  ياه  شالت  عامتجا  تالضعم 

ار نیلوئـسم  مدرم و  ریظن  یب  هنابئاش و  یب  ياه  يزوسلد  اهـشزرا و  دـهاوخ  یمن  هدـش ، بوتکم  تـالمج  نیا  میـشاب . اـهروشک  رگید  زا 
رد دنک و  تبحـص  تسا  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  ریخا  لاس  دـنچ  رد  هک  یفعـض  تریغ و  هدارا و  دروم  رد  دـهاوخ  یم  هکلب  دریگب ، هدـیدان 
هک باجح )  ) ینعی یگنهرف  یگداوناخ ، یعامتجا ، تفع  ياه  هعومجمریز  زا  یکی  هب  هلئـسم  ندش  زاب  يارب  دیآرب . نآ  یبای  هشیر  ددص 

هملک میزادرپ . یم  میرب ، یم  جنر  یعون  هب  عوضوم  نیا  زا  ام  همه  هدـمآرد و  یگرزب  لضعم  تروص  هب  ام  هعماج  رد  نآ  نتفرگ  هدـیدان 
زا تظفاحم  ششوپ و  اب  دوجوم  کی  ای  یئـش  کی  هک  یتازایتما  شزرا و  رت : لماک  يانعم  هب  و  شـشوپ ) ایح ، بجح ،  ) يانعم هب  باجح 

کی دوخ  يارب  دـناوت  یم  يزیچ  ره  دـنیوگ . دروآ ، یم  تسد  هب  نارگید  زا  دوخ  ندرک  زیاـمتم  يدوـجو و  نأـش  ندرب  ـالاب  يارب  دوـخ 
يدوجوم ره  رب  ار  وا  شنیرفآ  دنوادخ  هک  یهلا  دوجوم  يارب  ار  اوتحمرپ  بان و  هملک  نیا  تسا  رتهب  اما  دـشاب  هتـشاد  یباجح  شـشوپ و 

هداد يدایز  تامارک  فاطلا و  دوخ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  دوش . صخـشم  ناسنا  یلـصا  تاذ  لامک و  اـت  درب ، راـکب  تسناد ، مدـقم  رگید 
راکفا رد  یتح  اه  ناسنا  ام  هک  زیر  لئاسم  زا  يرایسب  ربج و  رایتخا ، يدازآ ، زا  دنک . راوتسا  نآ  ساسارب  ار  دوخ  یگدنز  دناوتب  هک  تسا 

هب یمدآ  هشیر  لصا و  تاذ و  ندـش  صخـشم  زا  دـعب  تسا . هدرک  دـنم  هرهب  ار  اه  ناـسنا  مینک ، كرد  ار  اـهنآ  یتحارب  میناوت  یمن  دوخ 
رظن رد  اب  ام و  ینونک  هعماج  درم  نز و  رب  لضعم  نیا  میـسقت  و  باجح )  ) عوضوم لـصا  نداد  رارق  فدـه  اـب  رترب و  دوجوم  کـی  ناونع 

نآ زا  رت  نیگنـس  بتارم  هب  دنریگ ، یم  رارق  نآ  رد  نانز  هک  يا  هفک  نز ، شزرا  ندرب  الاب  دروم و  نیا  رد  مالـسا  يراذگ  شزرا  نتفرگ 
زارفرپ نارود  لوط  رد  اهنآ  ندیشخرد  نانز و  یخیرات  تایـصوصخ  زا  يا  همـش  ات  دبلط  یم  دنراد ، رارق  نآ  رد  نادرم  هک  تسا  يا  هفک 

زا یخرب  هب  نآ  زا  دـعب  میـشاب و  هتفگ  دوخ ، تلزنم  ندروآ  نییاپ  بالقنا و  رمع  زا  مود  ههد  ناـیاپ  رد  هک  یتاـقافتا  بـالقنا و  بیـشن  و 
یگنهرف مجاـهت  هدـش  هدـینترپ  ماد  رد  نداـتفا  ینعی  گرزب  تفخ  نیا  هب  نداد  نت  ناـنز و  يارب  بساـنمان  يوج  ندـمآ  دوجو  هب  لـیالد 

زابرید زا  یلک  روط  هب  دنا . هدش  راتفرگ  ماد  نیا  رد  يدودح  ات  زین  اهنآ  دوخ  دنرـصقم و  زین  ام  نادرم  هک  میربب  دای  زا  دیابن  هتبلا  میزادرپب 
شقن هک  میفرتعم  رما  نیا  رب  زین  ام  دوخ  تسا و  هدوبن  هدیـشوپ  ایند  ياه  تلم  مامت  رب  یناریا  ناـنز  هعماـج  تبالـصاب  نشور و  هچخیراـت 

فاـفع و يور  رب  یکانتـشحو  یهایـس  هک  نارود  ناـمه  هتـشذگ  مـیژر  توغاـط و  ناـمز  رد  ینعی  بـالقنا ، زا  لـبق  نارود  رد  اـم  ناـنز 
ینعی ساسح ، عطقم  نآ  رد  هک  یخـسار  نامیا  تعاجـش و  اب  باجح ،) فشک  ماجرفان  نارود   ) دوب هدنکفا  هیاس  یناریا  ناوناب  ینمادکاپ 
تأشن هک  نامز  نآ  ییارگبرغ  وید  اب  دنتـسناوت  دوب ، هدنامن  هعماج  رد  نانز  تفارـش  تیثیح و  مامت  نتفر  داب  هب  يزیچ  رگید  هک  نامز  نآ 
دنناوتب دننک و  هزرابم  دندوب ، ناریا  نامکاح  ناونع  هب  زور  نآ  هک ، یناسک  ياه  يریگ  تخس  راشف و  ییاپورا و  برخم  هعماج  زا  هتفرگ 
یمالسا بالقنا  نتسشن  رمث  هب  میرذگب و  هک  نارود  نآ  زا  دنشخردب . زور  نآ  تملظ  تلاهج و  نامسآ  رد  ناشخرد  يا  هراتس  نوچمه 

هشیمه دنیایب ، نادیم  هب  رامعتسا  دادبتسا و  غوی  ریز  زا  دوخ  نداد  تاجن  يارب  ات  تفر ، یم  راظتنا  هعماج  مدرم  کت  کت  زا  هک  ینارود  و 
ناردام نیمه  دـندوب ، دـساف  ماظن  نآ  ندرک  بوکرـس  لاح  رد  نابایخ  هچوک و  رد  هک  يرویغ  ناناوج  ياـه  یمرگتـشپ  اـه و  یگدادـلد 

هب زا  دعب  تفرگ ، یم  میژر  نآ  زا  ار  دیما  هطقن  دنداد  یم  رس  رب  نابایخ  اه و  هچوک  رد  ام  ناردام  هک  ییاهراعـش  هک  میراد  رواب  دندوب و 
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نادـنزرف اهاتـسور  اهرهـشرب و  ناما  یب  ياهراشف  ام و  هیلعرب  اهتردـقربا  مامت  رباربان  گنج  لـیمحت  یمالـسا و  بـالقنا  ندیـسر  يزوریپ 
رضاح دنداتسیا و  تشاد ، دوجو  هک  ییاهدوبمک  مامت  اب  ایند  مامت  لباقمرد  هناناجروط  نآ  هک  دندوب  ناردام  نیمه  نمادرد  هتفای  شرورپ 

طخ دـنچ  ای  ودرد  ناوت  یمن  ار  یناریا  نانز  ياهیرگراثیا  تعاجـش و  دـتفیب . ناگناگیب  تسد  هب  موب  زرم و  نیا  كاخ  زا  يا  هرذ  دـندشن 
هداتفا یقافتا  هچ  تسناد . ار  نیمزرـس  نیا  ناردام  نانز و  یعقاو  شزرا  نآ ، یپرد  ات  تشون  اه  فراـعملا  هریاد  دـیاب  هکلب  درک . هصـالخ 

فیاظو و لئاسم و  زا  یـضعب  ندرکن  تیاعر  اب  اـم  نارتخد  ًاـصوصخ  نارداـم  نیمه  نادـنزرف  ساـسح  تیعقوم  نیارد  زورما و  هک  تسا 
نتشاذگ نوریب  گنت  ياهوتنام  ندیشوپ   ) تسردان یتیعضو  اب  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  بسانمان و  ياهـسابل  ندیـشوپ  اب  یمالـسا و  تانوئش 

ینوگانوگ ياه  شیارآ  اهحرط و  دراد . جاور  برغ  هعماجرد  هک  یمالـساریغ  ًالماک  ياهـسابل  ندیـشوپ  نامرحمان  ولج  رد  دوخ  ياهندب 
فدـه هار و  درادـن  ام  تایبدا  اب  یتیخنـس  هنوگ  چـیه  هک  یگنهرفریغ  یتاملک  ندرب  راک  هب  و  دـنهد . یم  ماجنا  دوخ  تروص  يوررب  هک 

، منیب یم  دوخ  هعماـجرد  حوضو  هب  اـم  دراد و  دوجو  تیعقاو  نیا  زین  نارـسپ  درومرد  دـنناد . یم  ادـج  دوخ  يرداـم  نیمزرـس  زا  ار  دوـخ 
هفایق رییغت  دنلاب ، یم  دوخ  هب  نآ  ندیـشوپ  اب  دننادیم و  زیزع  دوخرب  دنتـسه . نآ  جـیورت  لاحرد  ناگناگیب  هک  يا  هنوگ  کقلد  ياهـسابل 

هناروکروک دیلقت  نآ  همه  درادن و  ییابیز  تلاح  هنوگ  چیه  هک  نآ  يوررب  ییاه  شقن  دوخ و  تروص  زا  يرادقم  ندیـشارت  اب  هک  ییاه 
دنچرد دش  هتفگ  هک  دراوم  نیا  همه  دـشاب . یناریا  تلاصا  گنهرف و  زاریغ  هب  یگنهرف  ره  هب  قلعتم  ناوت  یم  هک  ییاهوگلا  زا  یـضعب  زا 

دود دوش و  هدیشک  رت  يا  هیـشاح  ياهاتـسور  اهرهـش و  هب  گرزب  ياهرهـش  زا  ات  دور  یم  دراد و  يا  هدنیازف  دشر  ام  روشکرد  ریخا  لاس 
نیا ندـنادرگزاب  يارب  یهار  چـیه  رگید  تقو  نآ  ودور  میرذـگ  یم  هلئـسم  نیا  زا  تحار  یلیخ  زورما  هـک  اـم  کـت  کـت  مـشچرد  نآ 
نیا هب  میناد و  یم  ام  همه  دز . میهاوخ  اپو  تسد  تسه ، یهابت  داسف و  رد  قرغ  هک  يا  هعماجرد  هتشادن و  دوجو  هیلوا  تلاح  هب  تیعضو 

، میهاوخن هچ  میهاوخب  هچ  دوش  هدولآ  یکانرطخ  يرامیب  هب  یلیالد  هب  انب  هدـنز  دوجوم  کـی  ندـب  زا  يوضع  رگا  هک  میتسه  فرتعم  رما 
اـنف و هار  و  دـش . دـهاوخ  هدولآ  يراـمیب  نیا  هب  دوجوم  نیا  ندـب  رگید  حراوج  ءاـضعا و  ماـمت  یهجوت  - یب يراـگنا و  لهـس  تروصرد 

صقان وضع  نآ  ندرک  دوبان  یتح  يراـمیب و  نآ  تفرـشیپ  زا  يریگولج  مه  نآ  دراد و  دوجو  هار  کـی  اـما  درک  دـهاوخ  یط  ار  يدوباـن 
برخم ياه  همانرب  یتحارب  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  يوج  ام  هعماجرد  هک  دـنک  تباث  ام  هب  ات  دراد  دوجو  ینوگاـنوگ  ياـه  تلع  تسا .

زا یـضعب  میهد . یم  رارق  گرزب  ماد  نیا  رایتخارد  ار  دوخ  هتـسب  تسد  ام  همه  و  دوش . یم  هدایپ  موب  زرم و  نیا  نادنزرف  يورب  ناگناگیب 
یب اهیناماسان و  مامت  نیبرد  یناریا  كانبات  نشور و  هرهچ  هک  ینامز  اهـشزرا : ندش  گنر  مک  -1 میرمش : یمرب  راصتخا  هب  ار  لیالد  نیا 

هب ام  دش و  یم  رتشیب  اهروشک  نیا  نیب  رد  گنهرف  نیا  شرتسگ  جیورت و  زوربزور  دیشخرد ، یم  ایند  رانک  هشوگرد و  هک  ییاه  یباجح 
هک یعونـصم  ییاقلا و  گنهرف  هب  ار  دوخ  ياـج  اهـشزرا  نیا  زورب  زور  اـما  مینک . یم  یگدـنز  هنوگ  نیا  یناریارد  هک  میدـیلاب  یم  دوخ 
الاب زرم  دـح و  یب  ياه  ییارگ  لمجت  ییارگدـم  هلمج  زا  يدـیدج  ياه  تنـس  هبورو  دـهد  یم  تسا  يرگید  عماوج  هتخادرپ  هتخاـس و 

، دماجنا یم  هعماجرد  یطارفا  ییارگ  يدام  هب  نآ  تیاهن  هک  يدام  ياهشاوخلد  زا  يرایسب  دودحم  تاناکما  زا  درف  تاعقوت  حطـس  ندرب 
مینک یم  يزاسگنهرف  اه ، گنهرف  رگید  نیبرد  يوق  رایـسب  تلاصا  گنهرف و  هب  هجوت  اب  ام  یتقو  هک  میلفاغ  نیا  زا  نامدوخ  میروآ . یم 

یعامتجا و تفع  نتفر  رانک  -2 میا . هدروآ  يور  دوش ، یم  لیمحت  ام  رب  هنامکحت  روج  نیا  هک  برخم  یعونـصم و  ياه  گنهرف  هب  ارچ 
یب اتیاهن  يدرف و  یتفع  یب  ام  يارب  ندوب  تسرپدـم  ییارگدـم و  طخ  نارگید و  ياـه  یـشم  طـخ و  اـهوگلا و  هب  نداد  نت  یگداوناـخ :

درامش یم  تیمها  یب  ار  یقالخا  مهم  لئاسم  زا  يرایسب  هداوناخرد  یصخش  یتقو  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  یگداوناخ  یعامتجا و  یتفع 
ياضعا رگید  يارب  مه  دوخ  يارب  مه  هک  ییاهـسابل  ندیـشوپ  هداوناخ ، ياضعا  ولجرد  شـشوپ  باجح و  ندرکن  تیاعر  لاـثم  ناونع  هب 

راون تروص  هب  مه  هنافسأتم  هک  هدننکدساف  نجهتسم و  ياه  ملیف  ندید  برخم و  ياه  همانرب  زا  ندرک  هدافتسا  دشاب . یم  جنرغب  هداوناخ 
ناگناگیب يوس  زا  هک  یگنهرف  مجاهت  فده  هک  نیا  زا  لفاغ  دوش . یم  هدید  روفو  هب  تنرتنیا  هکبـش  هراوهام و  قیرط  زا  مه  يد  یـس  و 

ياه هناسر  همانرب و  دوجو  اما  دراد ، لاـبند  هب  اـه  هنیمز  ماـمترد  يژولونکت  ملع و  تفرـشیپ  يروآ و  عون  اـهنآ  دوخ  يارب  دوش  یم  هیارا 
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تفع باـجح . نتفر  نیب  زا  يرابودـنب و  یب  یب  مینک  یم  عباـنم  نیا  زا  اـم  هک  يا  هدافتـسا  هب  هجوت  اـب  اـم  يارب  طـقف  نوگاـنوگ  یناـهج 
نیا هب  تبـسن  دروم  یب  یناجیه  ياـه  سرتسا  ساـسحا و  زا  رپ  نارود  دراو  اـم  ناـناوج  ًاـتیاهن  و  دراد . لاـبند  هب  یعاـمتجا  یگداوناـخ و 

هب ینخـس  یتسرپدم  ییارگدم و  زا  یتقو  هناروکروک : دیلقت  - 3 دناسر . یمن  اهنآ  هب  یعفن  چـیه  هک  دـنوش  یم  شزرا  یب  چوپ و  لئاسم 
دیلقت لـیاسم  نـیا  زا  یکی  دوـش ، یم  ریذـپ  ناـکما  ینوگاـنوگ  ياـه  هار  قـیرط  زا  يا  هـنیمز  نـینچ  ندـش  ادـیپ  ًاملــسم  دـیآ ، یم  ناـیم 
لابتوف میت  نکیزاب  کی  لاثم  ناونع  هب  هک  ییاهسابل  ندیشوپ  دشخب . یم  ققحت  ار  رما  نیا  هک  دشاب  یم  ارچ  نوچ و  نودب  هناروکروک و 

یم يا  هتـشر  رد  هک  یفورعم  تیـصخش  ره  اـی  دـنز . یم  رـس  وا  زا  هک  ییاـه  تبحـص  یتح  اـهراتفر و  اـهتکرح و  رگید ، نکیزاـب  ره  اـی 
زا دـیلقت  هب  اه  تیـصخش  نیا  هدـنزرا  ياهراتفر  تاکرح و  زا  نتفرگ  وگلا  ياج  هب  ام  هنافـسأتم  دـشاب . ام  لاثم  دروم  دـناوت  یم  دـشخرد 

همئا زا  ندرکن  تیعبت  نید و  ناگرزب  حـیاصن  اـهداشرا و  زا  ندـشادج  لدرون : ندـش  شوماـخ  - 4 میا . هتخادرپ  اهنآ  يا  هیـشاح  لـیاسم 
یلدروک و دـناوت  یم  دوخ  لـصاو  تاذ  هب  نداد  اـهب  مک  نوگاـنوگ و  ياهـسلاجم  رد  ار  ناـم  تقو  ندرک  فلت  ناـمدوخ و  نید  گرزب 

هعماج نید و  رد  ناگناگیب  راکفا  جیورت  میمعت و  شریذپ و  يوس  هب  تسکـش  نیا  قوس  تمـس و  هک  دروآ  دوجو  هب  ام  نیب  رد  يدـیماان 
ادـیپ ومن  دـشر و  نآ  رد  یکدوک  هک  يا  هداوناخ  نورد  یتقو  نتفرگ : رارق  هدـش  ماجنا  لمع  رد  ندرک و  تداـع  - 5 دشاب . یم  نامدوخ 
یسک ًاملسم  دنریگب ، يرسرس  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  كدوک  ولج  رد  دننکن و  تیاعر  ار  یقالخا  لیاسم  كدوک  نیا  ياهرتگرزب  دنک ، یم 
يارب راـتفر  نیا  يروط  ناـمه  و  هدومن ، دـشر  مومـسم  وج  نیا  ریثأـت  تحت  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  دوـش ، یم  گرزب  هداوناـخ  نیا  رد  هک 

ًاملـسم مینک  هاگن  تسا ، دارفا  يارب  رتگرزب  هداوناخ  هک  هعماج  هب  رگا  زین  و  ددرگ . یم  يداع  زین  وا  يارب  هدـش  يداع  وا  هداوناخ  ياضعا 
ياهراتفر مک  مک  دننک  دروخرب  دارفا  نیا  اب  هعماج  رد  یتقو  هدیـسر  نارود  هب  هزات  روهظون و  نامدوخ  لوق  هب  ای  اپون  ناناوج  ناناوجون و 

دارفا نآ  يارب  يروط  نامه  هدـمآرد  يداع  رما  تروص  هب  اهنآ  يارب  نتفرگ  وگلا  زوربزور  دـننک و  یم  هدـهاشم  ار  ناشدوخ  ناـعون  مه 
نیا هعماـج  رد  ناوجون  روط  نیمه  هداوناـخ و  رد  كدوـک  یتـقو  هک  نیا  مود  هتکن  تسا . هدـمآرد  جـیار  يرما  يداـع و  تروـص  هب  زین 

يداع زا  ار  دوخ  باوج  دـیاب  دوش ، یمن  اهنآ  اب  يا  هلباقم  نیرتکچوک  هک  دـننیب  یم  ار  دوخ  نید  گنهرف و  زا  جراخ  طـلغ و  ياـهراتفر 
جیورتو برغ  گـنهرف  جاور  لاـبند  هب  شزومآ : دوبمک  - 6 میریگب . ناناوج  نیب  رد  ًاصوصخ  هعماج  نیب  رد  دـیدج  گـنهرف  نیا  ندـش 

هدایپ يارب  ار  هار  و  دوش ، رتشیب  ام  هعماج  رس  رب  راب  تفخ  گنن  نیا  نیگنـس  هیاس  زوربزور  ات  دور  یم  ام  گنهرف  لد  رد  یگنهرف  مجاهت 
، درادن دوجو  یهار  چیه  هدـننکدوبان  سوریو  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  هنیمز  نیا  رد  ددرگ . رتزاب  هعماج  رد  ناگناگیب  ياه  همانرب  ندرک 

گرزب رادـشه و  نداد  تسا . هدوبن  ام  تلم  هعماج و  روخرد  هک  هدوب  ییادـتبا  رایـسب  حطـس  رد  صقان و  رایـسب  هتـشاد  دوجو  مه  رگا  اـی 
یب ماـمت  ندودز  و  هعماـج ، ياـهداهن  و  اـه ، هورگ  راـشقا ، ماـمت  جیـسب  اـهنت ، درب . یمن  شیپ  زا  يراـک  لـضعم  نـیا  يارب  هلئــسم  ندرک 
رارق ماد  رد  ناـناوج و  تیموصعم  - 7 دوب . دهاوخ  راک  ياشگهار  نامدوخ ، لیـصا  گنهرف  ندـنادرگزاب  اه و  هنیمز  مامت  رد  اهیرابودـنب 

اه هنیمز  مامت  رد  تاناکما  ندرک  مهارف  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  يالاب 60 % مه  نآ  نامروشک  تیعمج  ندوب  ناوج  زا  تبحـص  یتقو  نتفرگ :
رـس تشپ  ار  اـهیناماسبان  تخـس و  نارود  هک  يروـشک  يارب  مه  نآ  مـیظع ، رـشق  نـیا  يارب  لاغتـشا و ... جاودزا ، تالیـصحت ، هـلمج  زا 

زا دعب  مه  شدوخ و  نارود  رد  مه  گنج  تاراسخ  یلیمحت و  رباربان  گنج  عافد و  نارود  بالقنا ، يریگ  لکش  نارود   ) تسا هتـشاذگ 
راک ًاملـسم  شدـب ) یهدـمایپ  مامت  ای  یگنهرف » مجاهت   » یگنهرف یگنج  مه  رگید  راـب  یـسایس و  يداـصتقا و  ياـه  میرحت  ًاـتیاهن  و  نآ ،

ياراد هک  دـنا  هدـمآ  ایند  هب  هدـش و  گرزب  يا  هعماج  رد  هک  دـناسر  یم  ار  ام  ناناوج  تیموصعم  بلطم  نیا  دوخ  دوب و  دـهاوخ  یتخس 
هب دمآرد ، عبنم  نتـشادن  لاغتـشا ، دوبن   ) هلمج زا  يرامـشیب  تالـضعم  ثعاب  روشک  رد  تاناکما  دوبمک  ًانمـض  دشاب . یم  تالکـشم  نیا 
هب ار  ناناوج  بیغرت  هک  ددرگ  یم  ناناوج ) یگزیگنا  یب  یگدرملد و  تیاهنرد  و  تسرد ، يا  هدنیآ  نتـشادن  جاودزا ، نس  نداتفا  ریخأت 

دهد یم  ناشن  ام  هب  ناگناگیب  هشیدنا  برخم و  راکفا  تمس 

باجح ياهرایعم 

باجح موهفم  انعم و  رد  www.Ghaemiyeh.comیشیوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


باجح ياهرایعم 

درادن تسود  ار  ندوب  نایرع  دشاب  هدادـن  تسد  زا  ار  دوخ  تیناسنا  ياهرایعم  هک  یناسنا  ره  تسا و  يرطف  هلئـسم  اهناسنا  يارب  شـشوپ 
نیا دنک .  هنهرب  ار  دوخ  نارگید  راظنا  رد  هداد  هزاجا  نآ  هب  مالـسا  سدقم  عرـش  هک  صاخ  دراومرد  زج  هکنیا  زا  دوش  یم  عنام  ایح  اریز 

روحم سکس  یقالخا و  ریغ  یگنهرف  راک  لاس  اه  هد  اب  برغ  یتسینویهـص  طحنم و  گنهرف  یتح  هک  تسا  یهیدب  يا  هزادنا  هب  عوضوم 
 . دنا هدرک  تمواقم  يراجنهان  نیا  ربارب  رد  يدودح  ات  اهنآ  دوخ  دـناشکب و  لماک  یگنهرب  هب  ار  یبرغ  نانز  تسا  هتـسناوتن  مه  زاب  دوخ 

هلئـسم یتسرد  كالم  هدوب و  مارتحا  دروم  اهاسیلک  رد  هبهار  نانز  باجح  یلو  دنرادن  یبسانم  شـشوپ  نارتخدو  نانز  برغرد  دـنچ  ره 
نآ یلم  ینید و  ياه  هزومآ  یناـسنا و  یقـالخا و  ياـهرایعم  هک  يا  هعماـجرد  تفگ  دـیاب  هراـب  نیارد  ددرگ  یم  یقلت  برغرد  باـجح 

نادرم و هک  ییاهقافتا  هلمج  زا  دنوش  یقالخا  ینید و  ياه  هزومآ  نیبم  رسفم و  رواب  برغ  ياهرالوکس  هدش و  لوحت  رییغت و  شوختـسد 
هعماـج نآرد  یگنهرب  گـنهرف  ندـمآ  دوجوب  لاـس  دـنچ  زا  دـعب  یگنهرف و  یگنهرب  عوضوم  درک  دـهاوخ  ریگرد  ار  هعماـج  نآ  ناـنز 

یهت هنهرب و  ینید  ياه  هزومآ  اهراجنه و  زا  دوخ  یقالخا  دض  روحم  سکس  ياهیروئت  اب  ار  هعماج  ءادتبا  اهرالوکـس ، ینعی  دوب  دهاوخ 
يدادـعت داتفا و  قافتا  نیمه  رود  نادـنچ  هن  ییاهلاس  رد  مه  ام  هعماجرد  دـننک و  یم  نآ  نیزگیاج  ار  یگنهرب  گنهرف  هاگنآ  هتخاـس و 

شنزرس و دروم  ار  باجح  هلئسم  نانچ  دنتخات و  فافع  باجح و  میرح  هب  نانچ  یندم  هعماج  يدازآ و  راعش  اب  ارگ  برغ  ياهرالوکس 
نیا اب  مه  يدادعت  فسالا  عم  تسا و  هنابـصعتم  دئاز و  يا  هلئـسم  فافع  باجح و  دندرک  رواب  يا  هدـع  هک  دـنداد  رارق  نیهوت  ریقحت و 

هعماج زورما  تیعـضو  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  دـندش و  هارمه  دوب  ناشنابیتشپ  برغ  لاذـتبا  رـسارس  گـنهرف  هک  ارگ  برغ  نانارـسوه 
يریبدـت اـب  ناوت  یم  هدـشن و  رید  هک  نـالا  نکیل  تسا  هدوب  مدرم  يدودـح  اـت  یگنهرف و  روما  یلوتم  ياـه  هناـخترازو  یهاـتوک  هجیتـن 

هتفگ نانآ  هب  تقادص  اب  يراک  یتسرد  رگا  دنمیهف و  یمدرم  ناریا  مدرم  هک  ارچ  دش . نومنهر  حالف  حالص و  هب  ار  هعماج  نانز  هتـسیاش 
ياهلاس یط  هک  یمالـسا  ياهرایعم  نییعت  مدـع  باجح  هلئـسمرد  لوغغم  دراوم  زا  یکی  نایم  نیارد  دـننک  یم  لـمع  دـنریذپ و  یم  دوش 
یناـهج نید  نیرت  یقرتـم  ناونع  هب  مالـسا  هکنیا  زا  لـفاغ  هدرک  ریـسفت  نییبـت و  ار  شـشوپ  هلئـسم  دوخ  معز  هب  سک  ره  اریز  هدوب  ریخا 

if . > !--) تــــسین نآ  زا  نوگاــــنوگ  ياهریـــــسفت  نییبــــت و  هــــب  يزاــــین  دراد و  یـــــصخشم  دودـــــح  باــــجح  هلئـــــسمرد 
هک دـناد  یم  یـساسا  طرـشراهچ  ياراد  ار  ناـنز  شـشوپ  مالــسا  (-- < !supportLineBreakNewLine)--><!--(endif

نتشادن طرش  هب  مهنآ  دوش  یم  هتسش  وضو  رد  هک  يا  هزادنا  هب  تروص  صرق  زا  ریغ  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  شـشوپ  -1 زا :  دنترابع 
يوم ياهرات  یتح  هکنیا  نانز و  رس  نتشاد  هدیشوپرد  دناشوپب  لماک  ار  اهوم  ندب و  هیقب  ناتـشلگنا  رـس  ات  چم  زا  اهتـسد  ظیلغ و  شیارآ 

اب هک  ینارتخد  ناـنز و  اذـل  و  درادـن . دوجو  یفـالتخا  نیرتـکچوک  ماـظع  عجارم  نیب  رد  دریگرارق  ناـمرحمان  دـید  ضرعم  رد  دـیابن  نز 
ًالـصا عقاو  رد  تسا  مولعم  ًالماک  وربور  رـس و  تشپ  زا  نانآ  ياهوم  هک  دـنریگ  یم  باجح  يا  هنوگ  هب  دوخ  رـس  هب  لاش  کی  نتخادـنا 

هب هجوت  نودـب  مه  یبهذـم  ياه  هداوناخ  زا  یـضعب  هکنیا  رتکاندرد  تسا و  باجح  هلئـسم  هب  نیهوت  اهنآ  راک  نیا  دـنا و  هتفرگن  باجح 
تفگ دیاب  هک  تسا  نوریب  ناشرـس  ياهوم  زا  يدایز  تمـسق  یلو  دـنا  هدیـشوپ  هعنقم  رداچ و  اهنآ  نارتخد  نانز و  هک  یلاحرد  مهم  نیا 
دارفا هیانک  شین و  تاـبجوم  دـنرب و  یم  مه  ار  باـجح  اـب  يرداـچ و  ناـنز  يوربآ  هک  ارچ  تسا  اـه  باجحدـب  هیقب  زا  رتشیب  اـهنآ  مرج 
رویز ای  سابل  گنر  ای  ندب  هک  دشابن  كزان  يا  هزادنا  هب  دیاب  شـشوپ  - 2 دنزاس . یم  مهارف  هعماج  هبجحم  رشق  هب  ار  نانمـشد  ضرغم و 

دوخ لایخ  هب  ار  دوخ  ندب  ای  اهوم  ورـس  لکـش  يروت  كزان و  ياهـسابل  اب  هک  ینارتخد  نانز و  اذـل  دوش و  مولعم  نآ  تشپ  زا  نز  تالآ 
داسف هانگ و  ياه  هنیمز  هدرک و  رتشیب  ار  نارسوه  نادرم  تیساسح  دوخ  لمع  نیا  اب  هکلب  دنا  هتفرگن  یتسرد  باجح  عقاورد  دنناشوپ  یم 
بیسآ نانز  زا  رتشیب  دنا  هدیشوپ  كزان  لکـش و  يروت  سابل  هک  ینانز  هب  نارـسپ  نادرم و  هدش  تباث  هبرجت  هب  اریز  دنا . هدومن  مهارف  ار 

نانز و رگا  سپ  دوشن . مولعم  نامرحمان  يارب  نارتخد  نانز و  ندب  یگتـسجرب  هک  دشاب  دازآ  يا  هزادنا  هب  دـیاب  شـشوپ  - 3 دنا . هدناسر 
باجح عقاو  رد  تسا  ندب  هب  هدیبسچ  ًالماک  دوش و  یم  هتـسب  روز  هب  نآ  همکد  هک  دندرک  هدافتـسا  یهاتوک  ياهوتنام  زا  هعماج  نارتخد 
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یـششوپ ًالـصا  ایوگ  هک  دـنک  یم  هولج  مرحمان  مدرم  يارب  يا  هنوگ  هب  نارتخد  نانز و  مادـنا  تروص  نیارد  اریز  دـنا . هدرکن  تیاعر  ار 
یلـصا ياه  هنیمز  زا  زیگنا و  هسوسو  رایـسب  نارـسپ  نادرم و  يارب  یتلاح  نینچ  دراد و  قرف  ناشندب  گنر  طقف  هک  توافت  نیا  اب  دـنرادن 

. دشابن ترهش  سابل  - 4 تسا . هدوب  یـشکدوخ  لتق و  يدراوم  رد  اه و  هداوناخ  نیب  فالتخا  بجوم  روشکرد و  یهاـبت  هاـنگ و  داـسف و 
هب ار  وا  تشگنا  اـب  هدرک و  هجوت  وا  هب  فراـعتم  ریغ  تروص  هب  مدرم  هک  دـشاب  يا  هنوـگ  هب  لدـم  اـی  گـنر  رظن  زا  دـیابن  شـشوپ  ینعی 

نارسوه نارسپ  نادرم و  نامرحمان و  رظن  بلج  ياه  هنیمز  مه  تسا و  نز  باجح  فافع و  فالخ  مه  راک  نیا  هک  دنهد  ناشن  رگیدمه 
دودـح تیاـعر  هب  تبـسن  یمارگ  نیدـلاو  ًاـصوصخ  هعماـج  نیدـتم  راـشقا  تسا  دـیما  دوب . دـهاوخ  یگدولآ  هاـنگ و  بجوم  مهارف و  ار 

هک ناشرمع  لصاح  ات  دنرادهگن  ناما  رد  نامزلارخآ  هنتف  زا  ار  دوخ  ناوج  نادنزرف  لوذـبم و  ار  مزال  مامتها  باجح  هلئـسم  رد  یمالـسا 
. دوشن لیدبت  رتسکاخ  هب  دایتعا  یگراوآ و  قالط و  اب  یقالخا و  نادایش  نانارسوه و  ماد  رد  نداتفا  اب  هدرکان  يادخ  دنتسه  ناشنادنزرف 

اه هاگدید  باجح و  تفع ،

نز باجح  نوماریپ  ثحب  هب  تفع ، باجح و  نیب  هطبار  ششوپ و  هب  شیارگ  ندوب  یلقع  يرطف و  یـسررب  زا  سپ  راتـشون ، نیا  هدیکچ :
هاگدید نایب  اب  سپـس  دیامن . یم  دانتـسا  هلئـسم ، یخیرات  ًاضعب  یلقن و  لیالد  هب  هتخادرپ و  مالـسا  رد  نآ  دودح  یگنوگچ و  ناملـسم و 
یگدـنز زا  نشور  یقادـصم  اب  اهنآ  قیبطت  اب  و  هدروآ ، تسد  هب  ار  رترب  يأر  اهنآ ، یـسررب  باجح و  دروم  رد  فلتخم  ياه  هورگ  ياـه 

، ترطف ایح ، تفع و  باجح ، اه : هژاو  دـیلک  دـسر . یم  نایاپ  هب  دـشاب  یم  نادرم  ناـنز و  يوگلا  هناـگی  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
دنا هدرک  اپ  هب  لاجنج  نآ  هیلع  مالسا  نانمشد  هک  دراد  رارق  یلئاسم  سأر  رد  باجح  هلئسم  همدقم : باتک .)  ) نآرق تنس ، هریـس و  لقع ،

اب هناملاظ  هلمح  نیا  رد  اهنآ ، زا  يوریپ  اب  زین  ددجتم  يارگرادـنپ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  دـنا . هدومن  داقتنا  نآ  زا  خـلت  هنایذوم و  رایـسب  و 
نیا ون  زا  هک  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  یمالـسا  دعاوق  لوصا و  هب  دهعتم  مزتلم و  یمالـسا  نارکفتم  هک  ییاج  ات  دـنا ، هدومن  تکراشم  نانآ 

مه هب  هلـسلس ي  هک  توعد ، نیا  جـیاتن  میخو و  بقاوع  زا  ار  ناناملـسم  دـنیامن و  در  ار  نانآ  چوپ  تاهبـش  دـنهد و  حیـضوت  ار  عوضوم 
اب هک  یطابترا  ظاحل  هب  باجح  هلئسم  دنراد . رذح  رب  تسا ، نآ  ینابم  میلاعت و  نداد  هولج  تشز  مالسا و  يانب  بیرخت  يارب  يا  هتـسویپ 

هیواز زا  ار  نآ  تفرگ و  یپ  ناوت  یم  نآ  حرط  يارب  ار  ینوگانوگ  ياه  شور  دراد ، ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  نوگاـنوگ  ياـه  یگژیو 
زا یخرب  داد . رارق  یسررب  دروم  نآ  دننام  یـسایس و  یبهذم ، یقالخا ، يداصتقا ، یـسانش ، هعماج  یـسانش ، ناور  یگنهرف ، فلتخم  ياه 

نایب هب  نآ ، شیادیپ  ياه  هنیمز  هرابرد  هدش  هتفگ  لاوقا  یـسررب  دقن و  فلتخم و  ماوقا  نایم  رد  باجح  هچخیرات  حرط  زا  سپ  نارکفتم ،
حرط اب  دنا و  هدرک  یـسررب  ناسانـش  ناور  هاگدـید  زا  ار  یگدیـشوپ  هلئـسم  رگید ، یخرب  دـنا . هتخادرپ  باجح  هفـسلف  دودـح و  لیلد و 

یخرب دنا . هدرمـشرب  وا  یلاعت  يارب  ینیرمت  ناسنا و  دشر  يارب  یترورـض  ار  باجح  لامک ، غولب و  ات  دلوت  زا  وا  یناور  ياهزاین  ناسنا و 
ناهج عبات  رایـسب  نادرم ، نانز و  سابل  تیفیک  عون و  هعماج ، ره  رد  هک  دـنا  هداد  ناشن  دـنا و  هتخادرپ  باجح  هب  گنهرف  هاگرظن  زا  زین ،

ار برغ  رد  یگنهرب  مالـسا و  رد  یگدیـشوپ  ور ، نریا  زا  تسا . نآ  هنیآ  نّیبم و  یتح  هعماج و  نآ  گـنهرف  رب  مکاـح  ياهـشزرا  ینیب و 
هلئسم هب  یهقف  دعب  زا  اهنت  هک  دنتسه  مه  ینادنمـشیدنا  اهقف و  نایم ، نیا  رد  دنراد . ناسنا  هرابرد  نانآ  هک  تسج  يا  ینیب  ناهج  رد  دیاب 

مرحمان هب  هاگن  ماکحا  حرط  اب  حاکن و  باب  رد  یخرب  دنا ؛ هدرک  یسررب  ار  باجح  دودح  لیلد و  یلالدتسا ، يا  هنوگ  هب  دنا و  هتـسیرگن 
رظن زا  نآ  یعرش  هفسلف  هبنج ي  یسررب  هب  باجح ، ندوب  يرطف  تابثا  رب  هوالع  ات  تسا  نآ  رب  راتـشون  نیا  لقتـسم . تروص  هب  یخرب  و 

نز و طالتخا  یبلس  یفنم و  راثآ  نازیم  عامتجا و  رد  نآ  ترورض  هیواز  زا  نآ ، لیالد  یعرش و  هفـسلف  رب  نوزفا  هتبلا  دزادرپب . زین  مالـسا 
 ) هعبرا ّهلدا  ام  عجرم  هلئـسم ، نیا  رد  سدقم  عراش  مکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـیدرگ . میهاوخ  نایب  یبلطم  زین  یباجح  یب  مه و  اب  درم 
زا باـجح  تفع و  هک  دراد  یم  او  ناـعذا  نیا  هب  ار  نز  شاـکنک ، نـیا  لـصاح  دـشاب . یم  لـقع )  عاـمجا و  رهطم ، تنـس  مـیرک ، نآرق 

يارب نینچمه  دنمشزرا و  اهب و  نارگ  رهوگ  نیا  زا  يراد  هگن  يراد و  ساپ  يارب  شنیرفآ  ماظن  هک  ارچ  تسا ؛ یمدآ  يرطف  تایصوصخ 
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ام هب  هتـشذگ  یخیرات  تایبرجت  دـشاب . نآ  نیا و  سرتسد  زا  رود  هب  یفدـص  نورد  وا  هک  هدرک  ردـقم  نینچ  نز ، تیعقوم  ماقم و  ظـفح 
اه هریخذ  دنیامن و  تراغ  ار  يروشک  هیامرس ي  دننک و  یهت  نورد  زا  ار  یلسن  دنا  هتـساوخ  هاگ  ره  اه  تلم  نانمـشد  هک  دنهد  یم  ناشن 

زییچ ره  زا  شیپ  نادرم  نانز و  شـشوپ  ترطف : هاگدید  زا  باجح  دنا . هدش  دراو  هار  نیا  زا  دـنربب ، امغی  هب  ار  روشک  نآ  ياه  هنیجنگ  و 
وحن ره  هب  ات  دندیشوک  درم  نز و  زا  کی  ره  رـشب ، تقلخ  زاغآ  نامه  زا  اریز  تساهنآ ؛ يدوجو  راتخاس  كاپ و  يرطف  ياه  هتـساوخ  زا 
لماع ناسنا  داـهن  رد  هک  تسا  نیا  رگناـیب  عوضوم  نیا  دنـشاب . هدـید  شزومآ  ـالبق  دروم  نیا  رد  هکنآ  نودـب  دـنناشوپب ، ار  دوخ  نکمم 

حیحـص هار  هب  ار  وا  دنک و  ظفح  تافارحنا  اهرطخ و  زا  ار  ناسنا  دهاوخ  یم  هک  دراد  دوجو  ایح »  » مان هب  يا  هدننک  تیادـه  هدـنرادزاب و 
تدب ةرجـشلا  اقاذ  املف  : ) دیامرف یم  تشهب ، رد  اوح  مدآ و  یگدنز  هرهچ  میـسرت  تقلخ و  نایرج  نییبت  رد  میرک ، نآرق  دیامن . تیادـه 
فرص اوح ، مدآ و  طسوت  هعونمم  هویم  ندیچ  نایب ، نیا  بجوم  هب  ( 22 فارعا : .( ) هنجلا قرو  نم  امهیلع  نافصخی  اقفطو  امهتاءوس  امهل 

و رتـس »  » مرح نآ  رد  ار  اـهنآ  هک  دوب  نیا  دروآ ، دوجو  هب  اـهنآ  رد  هک  یلوـحت  نیتـسخن  شنیرفآ ، ماـظن  رد  نآ  تمکح  هفـسلف و  زا  رظن 
رهاظم زا  یکی  ناونع  هب  شـشوپ  ایح و  هک  تسا  نآ  نیبم  یگداس  هب  یخیرات ، تیعقاو  نیا  درک . ور  هبور  یگنهرب »  » تقیقح اب  فاـفع » »

رادروخرب تیمها  لامک  ترورـض و  زا  هعماج ، درف و  ناور  حور و  تمالـس  نیمأت  يارب  هدوب ، یعیبط  يرطف و  يرما  تفع ، ایح و  مرش و 
هتـسب راک  هب  ار  نآ  هدرک و  ساسحا  ار  نآ  تیمها  هتـشاد ، رارق  شیوخ  ییادـخ  ترطف  ریـسم  رد  ناسنا  اـج  ره  خـیرات ، لوط  رد  تسا و 
باجح هطبار  تسا . هدوب  رشب  نیـسحت  شیاتـس و  دروم  هراومه  نآ ، نوگانوگ  رهاظم  نینچمه  تفع ، ایح و  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا .

. دوش یم  بوسحم  تریـس ، كاپ  نارواب  نید  نایوجادـخ و  هژیو  هب  اه ، ناـسنا  يارب  نیتسار  شزرا  ود  فاـفع »  » و باـجح »  : » فاـفع و 
نآ ریگمشچ  الاو و  ياهب  زا  ناشن  دنک و  یم  ظفح  دوخ  شوغآ  رد  گنسنارگ ، يرهوگ  فدص ، نوچمه  هک  تسا  يرهاظ  عنام  باجح 

یگژیو ود  نیا  دنک . یم  يریگولج  توهش  يورـشیپ  سوه و  اوه و  ندش  رو  هلعـش  زا  هک  تسا  یناسفن  ینورد و  یتلاح  فافع  و  دراد ،
دامن  » یکی ینطاب ؛ » شـشوک   » يرگید تسا و  يرهاـظ » شـشوپ   » یکی تسا ؛ یهلا  كاـپ  ياـهرواب  ینید و  باـن  تاداـقتعا  زا  هتفرگرب 

دـناوخ و یم  ارف  يراگتـسر  حالـص و  هب  ار  ناـگمه  نیاـمن  يراعـش  هتـشارفا و  یقریب  نوچمه  دراد و  هعماـج  دارفا  ناگدـید  رد  ینوریب »
هدنزاس حیحـص و  يا  هلحرم  رد  کی  ره  ات  دراد  هدید  لد و  شوگ و  مشچ و  تیریدـم  اضعا و  یهد  نامزاس  رد  ینورد » دومن   » يرگید

ندوب سانلا » قح   » رب نوزفا  هک  هدیدرگ  بجوم  تّزع ، نیا  تمظع و  نآ  دندرگ . فقوتم  یهلا  عونمم  ياهزرم  رد  دنوش و  هتفرگ  راک  هب 
. دوش هتـسناد  زین  نابرهم  راگدرورپ  تعاطا  تعاط و  هعماج ، یمومع  حـلاصم  ظفح  رب  هوالع  دوش و  یم  بوسحم  زین  هللا » قح  ، » باـجح

یم بوسحم  هعماج  تینوصم »  » هکلب دوب ، دهاوخن  تیدودحم »  » زگره باجح  نازرودرخ ، شنیب  تریـصب و  رـسارس  هاگن  رد  ور ، نیا  زا 
نهراـصبأ و نم  نضـضغی  تاـنمؤملل  لـق  و  دـیامرف ( : یم  میرک  نآرق  میرک : نآرق  رد  باـجح  ياـنعم  ص44 ) ، 1383 یناـمقل ، . ) دوش

ياـه تروع  دـنریگورف و  ار  دوخ  نامـشچ  وگب : هنمؤـم  ناـنز  هب  31 ؛) رون : ...( ) اـهنم رهظ  اـم  ـالإ  نهتنیز  نیدـبی  ـال  نهجورف و  نظفحی 
نابیرگ هقی و  رب  ار  دوخ  يرسور  و  ددرگ ، یم  ادیپ  ًاتعیبط  هک  رادقم  نآ  رگم  دنزاسن ، نایامن  ار  شیوخ  تنیز  دنراد و  نوصم  ار  شیوخ 

رد تسا ، نادرم  تعیبط  زا  مادقا  اریز  تسا ؛ هتـشاد  مدقم  نانز  رب  ندرکن  رظن  یـشوپ و  مشچ  هب  ار  نادرم  دنوادخ  دننک . نازیوآ  ناشیاه 
روتسد ًالمع  هکلب  هدرکن ، افتکا  رظن  زا  مشچ  ظفح  هب  اهنت  ینآرق  روتسد  دور . یم  رامـش  هب  نانز  تافـص  زا  یـسنج  يراد  هگن  هک  یلاح 
ترابع یمالسا  باجح  دش . دهاوخ  یقش  تخبدب و  نآ  هلیسو  هب  نوچ  دشاب ؛ رود  هب  نادرم  دید  تخانش و  زا  ات  هداد  مسج  ندناشوپ  هب 

سابل يور  رب  عیسو  هماج  ای  رداچ  اب  شمادنا  ندناشوپ  ًایناث ، مرحمان و  هب  هاگن  زا  نتسبورف  مشچ  اب  ًالوأ ، نز  يایح  مرش و  ظفح  زا  تسا 
هب ییوگدب  نامگ و  کش و  زا  درازاین و  ار  يو  یـسک  دوشن و  هتخانـش  ات  دـناشوپب  ار  شیوخ  مادـنا  ياه  یگتـسجرب  واه  هناشن  ات  يداع 
هیآ ص154 ) ، 1383 لوسر ، یقف  دـمحم  لامج  . ) ددرگ اه  لد  بوبحم  دـیامن و  هولج  تهبا  تباهم و  اـب  نارگید  مشچ  رد  دـشاب و  رود 

هعماج و لوا : هزوح ي  تسا : هدومن  حرطم  هزوح  ود  رد  اضعا ، زا  یتمـسق  ندـب و  ندرک  راکـشآ  ساـبل و  رظن  زا  ار  ناـنز  مکح  همیرک ،
هب تسا . هداد  رارق  هجوت  دروم  تسا ، نز  ناسنا و  هک  ثیح  نآ  زا  هعماج  اب  ار  نز  هطبار  هنیمز ، نیا  رد  سدقم  عراش  یعامتجا : یگدـنز 
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دیاب نانز  ساسا ، نیا  رب  دـنادرگ . راکـشآ  مرحمان  نادرم  لباقم  رد  ار  دوخ  یـسنج  هنانز و  مادـنا  ات  دـهد  یمن  هزاجا  نز  هب  لیلد ، نیمه 
هداوناخ و اـب  نز  هطبار  ثیح  زا  هداوناـخ  مود : هزوح ي  دـننک . لرتنک  لاذـتبا ، زا  يرود  اـیح و  تینما ، ظـفح  رطاـخ  هب  ار  دوخ  نامـشچ 

عراش هک  دومن  طابنتـسا  نینچ  تنـس ، باـتک و  رد  یعرـش  هلدا  عومجم  زا  ناوت  یم  ناـنآ ، عاـبتا  مراـحم و  رگید  رـسمه و  اـب  وا  طاـبترا 
هداوناخ نورد  رد  يو  یفطاع  یملع - ياهزاین  و  یناسنا ، شنیرفآ  تعیبط و  اب  يراگزاس  ظاحل  زا  نز  یگدنز  ات  تسا  هتـساوخ  سدـقم 

، تنیز راهظا  هب  هقالع  یتسود و  تنیز  ینعی  نز ، هنانز  ياه  هزیگنا  هب  هداوناـخ ، نورد  هب  طوبرم  نیناوق  عیرـشت  رد  دـشاب . یعیبط  ًـالماک 
مامت ندرک  راکـشآ  رون ، هروس  هیآ 31  رد  لاعتم  دـنوادخ  دریگب . رارق  ریقحت  دروم  وا  تیناـسنا  هکنآ  نودـب  دوش  یم  هداد  تبثم  خـساپ 
رگید رهوش ، زا  سپ  دراد . یـسنج  هطبار  دوخ  نز  اب  رهوش ، اهنت  اریز  دـنک ؛ یم  زاغآ  رهوش  زا  تسا و  هدرمـش  حابم  نانز  يارب  ار  تنیز 

هک دـیآ  یم  رب  نینچ  مینک ، مکح  هیآ  يانبم  رب  اهنت  میهاوخب  رگا  دـنا . هدـش  رکذ  زیمماـن  ناـکدوک  ناـنآ و  عاـبتا  مرحم و  نادـنواشیوخ 
لیـصفت مکح ، نیا  يارب  فیرـش ، تنـس  هک  یلاح  رد  دشاب ، یمزیاج  روکذم  دارفا  مامت  يارب  اه  تنیز  مامت  ندب و  مامت  ندومن  راکـشآ 

دنراد يا  هناگادج  مکح  کی  ره  زین  مرحم  دارفا  رگید  سب . دناد و  یم  زاجم  رهوش  يارب  طقف  ار  ندـب  مامت  ندومن  راکـشآ  تسا ؛ لیاق 
تایاور رد  هک  یفالتخا  دوجو  اب  هیآ ، رد  روکذم  دراوم  زا  کی  ره  هب  تبسن  اضعا  نتـشاذگزاب  نازیم  دودح و  و  تسا ، هدمآ  هقف  رد  هک 

، چم لحم  ات  تسد  تروص ، زا : دنترابع  روکذم  ياضعا  هک  تسا  نآ  تایاور ، عیمج  نایم  زا  هدیزگرب  رظن  و  تسا . هدـیدرگ  نایب  تسه 
سمـش . ) تسا لاکـشا  الب  زیاج و  تالآرویز ، نودب  هاوخ  دنـشاب و  تالآرویز  اب  هارمه  هاوخ  اضعا ، نیا  نتـشاذگزاب  چـم ؛ لحم  ات  اپ  و 

هک ار  هچنآ  میلـس  لقع  ره  هک  ارچ  دنرادن ؛ حیـضوت  هب  زاین  لقع ، رظن  زا  شـشوپ  موزل  لقع : هاگدـید  زا  باجح  ص78 ) ، 1382 نیدلا ،
ثعاب هک  ار  هچنآ  دـناد و  یم  نانـسا  يراوتـسا  بجوم  تساه ، یچوپ  یگدوهیب و  تاـفارحنا و  زا  ظـفح  تمارک و  هیاـم ي  ناـسنا  يارب 

اهتاسایق  » حالطـصا هب  هک  تسا  یلقع  ینادـجو  بلطم  کـی  نیا  دنـسپان . مومذـم و  دوش ، یم  یگنهرب  موش  ياهدـمایپ  یقـالخا و  داـسف 
یتخب و شوخ  لماوع  دـهد ، یم  ناشن  ار  اـه  یکین  اـه و  یتشز  هک  تسا  ناـبات  یغارچ  نوچ  لـقع  تسا . شدوخ  هارمه  شلیلد  اـهعم ؛»

يزیچ ره  یلک  روط  هب  تسا و  نادرم  نانز و  يارب  هتسیاش  مزال و  رایسب  هلیـسو  کی  باجح  نیاربانب ، دنک . یم  صخـشم  ار  هار  یتخبدب 
نآ لقع  تسا ، هعماج  درف و  یتمالـس  لماکت و  دشر و  ثعاب  هک  يزیچ  ره  دـناد و  یم  مارح  ار  نآ  لقع  تسا ، داسف  فارحنا و  هیام  هک 
رد ایح  دوجو  تسا . لقع  ياه  هبعش  زا  یکی  ایح  تلـصخ  ص20 ) ، 1377 يدمحم ، . ) دزاس یم  مزلم  نآ  ماجنا  رب  ار  ناسنا  هتـسیاش و  ار 
هب ار  ناسنا  تسا ، لهج  ياه  هبعـش  زا  هک  ییایح  یب  سکع ، هب  دـنک و  یم  توعد  یمومع  تفع  شـشوپ و  ظـفح  يوس  هب  ار  وا  ناـسنا 
هب ار  وـت  نم  درک : یحو  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  دـناوخ . یم  ارف  یتـفع  یب  یگنهرب و 
نم درک : ضرع  مدآ  نک . اهر  ار  رگید  تفـص  امن و  باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  مدومن ؛ ریخم  نید  ایح و  لقع ، تفـص  هس  زا  یکی  باـختنا 

: دنتفگ لیئربج  هب  اهنآ  دیراذگاو . شدوخ  هب  ار  وا  دیدرگ و  ادج  لقع  زا  دومرف : نید  ایح و  هب  لیئربج  طسوت  دنوادخ  مدیزگرب . ار  لقع 
.« دشاب نینچ  تفگ : لیئربج  میتسه . نآ  هارمه  ام  دـشاب  لقع  هک  اج  ره  میدرگن ؛ ادـج  لقع  زا  هک  میا  هدـش  هداد  نامرف  ادـخ  يوس  زا  ام 

تسین و ادج  لقع  زا  دش ، دهاوخ  تفع  ظفح  بجوم  تسا و  ناسنا  يرطف  تافـص  زا  هک  ایح  تلـصخ  هجیتن ، رد  ص10 ) ج1 ، ینیلک ، )
هتخاس ادج  زین  لقع  زا  ار  دوخ  تقیقح ، رد  دنکن  تیاعر  ار  ایح  تلصخ  لمع ، رد  یسک  رگا  دنتسه . مه  اب  اج  همه  رد  هشیمه و  ود  نیا 

. تسا هریـس  دروآ ، باـسح  هب  ثحب  دروم  ياـضعا  نتـشاذگزاب  زاوج  رب  لـیلد  ناوت  یم  هک  يروـما  زا  رگید  یکی  هریـس : تیجح  تسا .
دازآ نانز  اب  ههجاوم  رد  ار  عرشتم  دارفا  راتفر  دشاب و  ناناملسم  یمومع  یگدنز  هب  طوبرم  هریـس  نیا  لوا . دراد : طرـش  ود  هریـس  تیجح 

اما درادن ، دوجو  يدیدرت  چیه  دنتشاذگ ، یم  زاب  ار  روکذم  ياضعا  یمالسا ، هعماج  رد  نانز  هکنیا  تفگ : ناوت  یم  دهد . ناشن  ناملـسم 
بناج زا  مود . دنک . یمن  یکمک  چیه  یعرش  مکح  فشک  رد  دنشاب ، نانیـشن  هیداب  نازینک و  ای  باتک ، لها  زا  نانز  نیا  هک  یتروص  رد 

ماکحا هب  لمع  رد  يراگنا  لهـس  زا  یـشان  روبزم ، مادـقا  هک  دوش  نییعت  ات  دـشاب  هتفرگن  تروص  نانز  مادـقا  نیا  هب  تبـسن  یعنم  عراـش ،
رب ینبم  عراش  مکح  ناوت  یم  نآ  ياـنبم  رب  تسا و  تجح  هریـس  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  روبزم  طرـش  ود  رگا  تسا . هدوبن  سدـقم  تعیرش 
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نآ زاوج  هکلب  تسین ، اضعا  نیا  نتشاذگزاب  بوجو  رظن ، دروم  ياعدم  ًالوا ، لوا ، رما  دروآ . تسد  هب  ار  روکذم  مادنا  نتشاذگزاب  زاوج 
قیوشت لباق  ار  درم  نز و  طالتخا  هنوگ  ره  هک  یمالسا  عرش  رظن  زا  تسه  زین  اضعا  نیا  هدنریگرب ي  رد  هک  لماک  شـشوپ  ًایناث ، تسا و 

اعدا دروم  هریس  سپ  دسر . یم  رظن  هب  هدیدنسپ  يرما  تسا ، هدرک  عضو  ار  يدویق  نآ  ياه  نایز  دسافم و  زا  يریگشیپ  يارب  دناد و  یمن 
اـپ و تسد و  یگدـنز ، لوـمعم  ناـیرج  فـلتخم و  روـما  رد  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ربماـیپ و  نارود  رد  ناملـسم  دازآ  ناـنز  هک  تسا  نآ 

سمش . ) دروخ یم  مشچ  هب  يوبن  هریـس  خیرات و  ياهباتک  رد  هریـس  نیا  دوجو  رب  يرتاوتم  دهاوش  دنـشاب و  هتـشاذگ  زاب  ار  دوخ  تروص 
ناـیم رد  اـم ، نارود  اـت  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  ربماـیپ و  ناـمز  زا  هریـس  نیا  هک  درک  فارتعا  دـیاب  مود . رما  ص140 ) ، 1382 نیدلا ،
ماوقا ریثأت  تحت  عرش  ماکحا  هب  لمع  رد  ناناملسم  يراگنا  لهس  رثا  رد  تیعضو  نیا  دوجو  تفگ  ناوت  یمن  و  هتشاد ، رارمتسا  ناعرشتم 

زا هک  هنوگ  نامه  و  تسا . روکذم  هلئـسم  رد  یعرـش  مکح  فشک  يانبم  عراش  ندرکن  عنم  ام ، داقتعا  هب  هکلب  تسا ؛ هدمآ  دـیدپ  رگید ،
لوا رما  رد  هک  روط  ناـمه  هکلب  تسا . هتفرگن  ماـجنا  عراـش  يوس  زا  یعنم  اـهنت  هن  دـیآ ، یم  تسد  هب  تنـس  ثحب  رد  روکذـم  تاـیاور 

خساپ و عیاقو و  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  ناهیقف  تسا و  هدرک  دییأت  اضما و  ار  هلئـسم  نیا  عراش  هک  دیآ  یمرب  نینچ  تایاور  زا  تشذگ ،
حوضو و هب  دیاب  دوبن ، عراش  لوبق  دروم  راتفر ، نیا  هکنانچ  دنبای . یم  رد  ار  تقیقح  نیا  مالـسلا ، مهیلع  ناموصعم  زا  مدرم  ياه  شـسرپ 

یم هظحالم  اما  ددرگ . ملـسم  عراش  رظن  ناونع  هب  مدرم  يارب  هک  تشگ  یم  رارکت  نادـنچ  عنم  نیا  دـش و  یم  عنم  نآ  زا  ماـمت  تحارص 
طابترا عراش ، يریگولج  تروص  رد  هک  نآ  لاح  دوش و  یمن  تفای  عبانم  رد  هریس ، نیا  هب  تبسن  عراش  زا  یعنم  نیرت  کچوک  هک  مینک 

نیا زا  دوش . شخپ  ناعرشتم  نایم  تعرـس  هب  عراش  عضوم  نیا  ات  دش  یم  ببـس  نآ  رایـسب  تیمها  مومع و  یگدنز  اب  عوضوم  گنتاگنت 
سمـش . ) دـشاب یفاک  ناعرـشتم  نایم  رد  روکذـم ، هریـس ي  اب  عراـش  تقفاوم  هب  نتفاـی  نیقی  يارب  تیعـضو ، نیمه  دـسر  یم  رظن  هب  ور ،

هدـش عقاو  چوپ  ياهداقتنا  دروم  نز  باجح  هرابرد  هک  هزادـنا  نآ  مالـسا  باجح : هلئـسم  نوماریپ  اـه  هاگدـید  ص144 ) ، 1382 نیدلا ،
هب يرامعتسا  يریـشبت و  ياهنامزاس  ار  مجاهت  تالمح و  نیا  تسا . هتفرگن  رارق  موجه  دروم  تدش  نیا  هب  يرگید  هلئـسم  چیه  رد  تسا ،

رگا نکیل  دنهد . یم  ماجنا  یمالسا  ینابم  تامیلعت و  ندرک  یـشالتم  روظنم  هب  اه  هئطوت  اه و  هسیـسد  اه ، هشقن  هعومجم  زا  یئزج  ناونع 
نیا هب  هک  ار  یناـسک  ددرگ . یم  یـشالتم  داـبدرگ  ناـفوط و  نیا  يدوز  هب  دـیامن ، باـجح  خـیرات  رد  شهوژپ  هب  فلکم  ار  دوخ  ناـسنا 

هب هک  یهورگ  . 1 دومن : میـسقت  ریز  تروص  هب  ناوت  یم  اهنآ  هب  ناگدنهد  خـساپ  رظن  زا  هچ  نادـقتنم و  رظن  زا  هچ  دـنزادرپ ، یم  هلئـسم 
صوصن نیب  دنشوک  یم  دناور و  هنایم  هک  یهورگ  . 2 دنا ؛ هتـشادنپ  نانآ  يارب  ییاه  نایز  دننک و  یم  توعد  نآ  ندیرد  باجح و  یفن 

. دننک یم  حرطم  دوهشم  تیعقاو  مالسا و  هاگدید  قطنم و  اب  ار  عوضوم  نیا  هک  یهورگ  . 3 دنروآ ؛ دوجو  هب  یشزاس  زور  لئاسم  ینید و 
تعدـب يادـن  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  نیما  مساق  لوا : هورگ  هاگدـید  میزادرپ : یم  ناـشلیالد  اـه و  هاگدـید  نیا  یـسررب  هب  لـیذ ، رد 

اه باتک  رد  يو ، نادیؤم  ناوریپ و  نیما و  مساق  ص240 ) ، 1383 لوسر ، یقف  زا : لقن  هب  . ) داد رس  ار  نآ  نتخادنا  رود  باجح و  فشک 
. دنا هدش  رثأتم  نانآ  زا  ناناملـسم  هک  دنا  هدرک  دای  مالـسا  زا  شیپ  بوعـش  اه و  تلم  تداع  فرع و  ناونع  هب  باجح  زا  دوخ  تالاقم  و 
رد ندرک و  هنهرب  ار  ناتـسد  تروص و  ینعی  یمالـسا (  یموهفم  رد  باجح  فشک  ناشدوخ  لوق  هب  ریخا و  نارود  نیا  رد  هژیو  هب  ناـنآ 

يدازآ و اب  یفانم  باجح  دـنیوگ : یم  نتخیمآ ،) نادرم  اب  يرتسگداد  تداـبع و  نکاـما  اـه و  هاگـشناد  دـننامه  یمومع  نکاـما  رازاـب و 
يارب ناـشیا  تسا . هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنز  هب  صتخم  مالـسا  رد  تسا و  یگدرب  زمر  باـجح  نوچ  تسا ؛ تیرح 

لوقلاب نعضخت  الف  نتیقتا  نإ  ءاسنلا  نم  ٍدحأک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  : ) دننک یم  دانتـسا  بازحا  33 و 53  تایآ 32 ، هب  دوخ  ياعدا  تاـبثا 
هاـکزلا و نیتآ  هالـصلا و  نمقأ  یلوـألا و  هیلهاـجلا  جربت  نجربت  ـال  نکتویب و  یف  نرق  ًاـفورعم و  ًـالوق  نلق  ٌضرم و  هبلق  یف  يذـلا  عمطیف 

لثم امش  ربمایپ ! نارسمه  يا  32-33 ؛) بازحا : ( ) ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنإ  هلوسر  هللا و  نعطأ 
امـش هب  عمط  مشچ  نالد  رامیب  هک  دـینکن  كزاـن  مرن و  ار  ادـص  دیـشاب ، راـگزیهرپ  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیتسین ؛ رگید  ناـنز  زا  کـی  چـیه 

دیوشن رهاظ  مدرم  نایم  رد  نیشیپ  تیلهاج  نوچمه  دینامب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  دییوگب . نخس  هدنزارب  هتسیاش و  هویـش  هب  هکلب  دنزودب ،
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زا ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  ًاعطق  دنوادخ  دینک . تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  دیزادرپب و  ار  تاکز  دـیراد و  اپ  رب  ار  زامن  دـینکن و  ییامندوخ  و 
هلیسو هاگ  ره  53 ؛) بازحا : ( ) ٍباجح ءارو  نم  نهولأساف  ًاعاتم  نهومتلأس  اذإ  و  دزاس ( . كاپ  ًالماک  ار  امـش  دـنک و  رود  تیب  لها  امش 

، نآ ندـنکفا  رود  هب  باجح و  كرت  ندوب  هجوم  تابثا  يارب  هورگ  نیا  دـیهاوخب . ناشیا  زا  هدرپ  سپ  زا  دـیتساوخ ، ربمایپ  نانز  زا  ار  يا 
هک تسین  مهم  وا  يارب  دهد و  یم  تسد  زا  ار  درم  هب  دامتعا  باجح  اب  نز  فلا . دـنا : هدرمـشرب  باجح  ندیـشوپ  يارب  ار  ریز  ياه  نایز 
یب نز  اـما  دسانـش ، یمن  ار  وا  یـسک  نوچ  درادـن ؛ ییاـبا  دورب ، تمهت  ناـمگ و  لـحم  هب  هکنیا  زا  هبجحم  نز  ب . دـنک ؛ تناـیخ  درم  هب 

تسا و عنم  دوخ  باـجح  نآ ، رب  نوزفا  ص240 ) نامه : دورب ( . ییاهاج  نینچ  هب  هکنیا  زا  دـسرت  یم  دنـسانش  یم  ار  وا  همه  هک  باجح 
باجح ج . تسین . نینچ  یباجح  یب  یلو  دنک ، یم  باجح  کته  هب  مادقا  سپ  تسا ، هدـش  عنم  يو  زا  هک  يزیچ  رب  تسا  صیرح  ناسنا 

نادب یسک  هک  یباجح  یب  فالخرب  تسا ، یضاق  ربارب  رد  قح  هب  فارتعا  ای  قح و  هب  تداهـش  ای  جاودزا  رد  بلقت  بیرف و  يارب  یلاجم 
نانز هک  دوش  یم  ببـس  مینک ، ریـسفت  هناخ  رد  ندنام  يانعم  هب  ار  باجح  رگا  د . نامه ) . ) دریگ یمن  یهابتـشا  ار  وا  دروخ و  یمن  بیرف 
یمن نوچ  دنوش ؛ التبم  ینوخ  مک  یقاچ و  هب  یناوج  رد  دندرگ و  رامیب  یمـسج  یحور و  رظن  زا  دنهدب و  تسد  زا  ار  شیوخ  یتسردـنت 
رگا دنیوگ  یم  اریز  دوش ؛ یم  ناناملـسم  هب  نابیرغ  ینیبدب  ینامگدب و  ببـس  باجح  ه . نامه ) . ) دـننک قاشنتـسا  ار  فاص  ياوه  دـنناوت 

بجوم بلغا  نآ ، رب  هوالع  دندرک . یمن  ناهنپ  رود و  ناگدننیب  مشچ  زا  ار  نانآ  دندوب ، نئمطم  ناشنانز  ینمادکاپ  تفع و  زا  ناناملـسم 
نیدـلاو راـیتخا  باـختنا و  هب  تداـع  يور  زا  هکلب  هتفرگن ، تروص  ناـنآ  باـختنا  هب  جاودزا  نوچ  دوـش ؛ یم  رگیدـکی  زا  نیجوز  رفاـنت 

هورگ نیا  ص244 ) نامه ، . ) دـننک یم  جاودزا  ناشدالوا  هکلب  دـننک ، یمن  جاودزا  نیدـلاو  اریز  تسین ؛ تسرد  نیا  دریگ و  یم  تروص 
هک دـننک  یم  ریـسفت  نینچ  ار  باجح  نانآ  . دـنیامن یم  لالدتـسا  یهقف  يارآ  ینید و  صوصن  هب  هک  دـننک  یم  رهاـظت  ماجنارـس  فرحنم 
هک ییاه  نایز  رب  هوالع  باجح  : » دیوگ یم  نیما  مساق  تسین . ناملـسم  رگید  نانز  يارب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  صاخ 
رد دنا و  هتـسناد  وکین  ار  نآ  دنا و  هتفرگ  رگید  ياه  تلم  زا  هک  تسا  یتداع  هکلب  تسا ، هدشن  تباث  یعرـش  صن  کی  بجوم  هب  دراد ،

ص245) نامه ، . « ) تسا رازیب  نآ  زا  نید  دنا و  هدناشوپ  نادـب  نید  هماج ي  دـنم ، نایز  ياه  تداع  رگید  دـننام  دـنا و  هدرک  هغلابم  نآ 
هک هچنآ  نیب  وـس و  کـی  زا  باـجح  هراـبرد  اـهقف  يارآ  یعرـش و  صوـصن  هـب  لـمع  نـیب  دنـشوک  یم  هورگ  نـیا  مود : هورگ  هاگدـید 

دننک رارقرب  شزاس  رگید ، يوس  زا  نادرم ، اب  طالتخا  هناخ و  زا  نتفر  نوریب  دننام  دنک ، یم  الما  نانز  رب  نیون  رصع  تالوحت  تایـضتقم 
نأش اب  بسانتم  یلغش  ياه  تصرف  اه و  تبسانم  زا  یضعب  یمالـسا  تما  هعماج و  ياهزاین  هب  خساپ  رد  دنیامن و  عمج  مه  اب  ار  ود  نیا  و 

، اضر دیشر  دمحم  نوچمه  یمالسا  دیدج  نارکفتم  زا  رگید  هورگ  دنناد . یم  زیاج  ار  اهنآ  يارب  جورخ  دنزاس و  ایهم  نانآ  يارب  ار  نانز 
صتخم ار  هناخ  رد  ندنام  يانعم  هب  باجح  هورگ  نیا  دنتسه . يأر  نیا  هب  نالیاق  هلمج  زا  رگید ، يرایـسب  يدرک و  هداز  یلج  دمحم  الم 

دیلقت و هب  ار  دوخ  يأر  هک  لوا  هورگ  فالخ  رب  هورگ  نیا  هتبلا  دنلوقلا ، قفتم  لوا  هورگ  اب  دـنناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  هب 
لالدتسا دنیامن . یم  دانتسا  یمالسا  تعیرش  لوصا  هب  دننک . یم  ناونع  دنا  هتفریذپ  ار  اهنآ  تداع  نیا  ناشنادرم  هک  یبرغ  نانز  زا  يوریپ 

هصالخ ریز  هوجو  رد  دوش  یم  ناملسم  نانز  مامت  لماش  هکلب  درادن ، صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  هب  اهنت  باجح  هکنیا  رب 
مومع لماش  یلج  سایق  لیلد  هب  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  هب  باطخ  بیاغ  ریمـض  اب  هک  باجح  هیآ  فلا . ددرگ : یم 
یلـص ربمایپ  نانز  تسین و  نآ  رد  صاخ  يا  هقبط  هب  نآ  صاصتخا  بجوم  تسا و  ماع  نآ  یهاون  رماوا و  نوچ  دوش ؛ یم  ناملـسم  نانز 

رد میلست  راوازـس  نارگید  زا  شیب  نانآ  هکنیا  هب  دشاب  يا  هراشا  ات  دنا  هتفرگ  رارق  باطخ  دروم  فیرـشت  مارتحا و  لیلد  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
حانج ال   ) دوش یم  نانز  همه  لماش  تسا و  ماع  باجح  زا  يانثتـسا  هیآ  هک  هنوگ  نامه  ب . ص255 ) نامه : . ) دنتسه تامیلعت  نیا  ربارب 

( ) 55 بازحا :  ( ) نهنامیأ تکلم  ام  نهئاسن و ال  نهتاوخأ و ال  ءانبأ  نهناوخإ و ال  ءانبأ  نهناوخإ و ال  نهئانبأ و ال  نهئابآ و ال  یف  نهیلع 
ناملـسم و ناـنز  دوخ و  نارهاوخ  نادـنزرف  ناردارب ، نادـنزرف  ناردارب ، نادـنزرف ، ناردـپ ، اـب  هک  تسین  یهاـنگ  ربماـیپ ) ناـنز   ) ناـنآ رب 
تنیز و نداد  ناشن  مدـع  نتفگن و  نخـس  مرن  لیبق  زا  رگید  تامیلعت  همه  باجح و  سپ  دـنریگب ،) سامت  باـجح  نودـب  دوخ  ناـگدرب 
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هک درادـن  تئرج  سک  چـیه  دوش و  یم  ناملـسم  نانز  همه  لماش  لوسر ، ادـخ و  تعاطا  تاکز و  نداد  زامن و  ندـناوخ  تنیز و  لـحم 
. دوش یم  طـقاس  یمالـسا  نید  فیاـظو  نیرت  مهم  دـنیوگب  نینچ  رگا  نوچ  دوش ؛ یمن  ناملـسم  ناـنز  همه  لـماش  تاـمیلعت  نیا  دـیوگب 
( ءاـسنلا نم  دـحأک  نتـسل  یبنلا  ءاـسن  اـی   ) هیآ زا  دارم  ج . ص264 ) نامه . . ) تسا ماـع  لـماش و  لوصا  نیا  دـننام  زین  باـجح  نیارباـنب ،
نکنم هللا و تنقی  نم  و  دیامرف ( : یم  تسا و  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  هب  یلبق  هیآ  رد  هک  تسا  يزایتما  ( 32 بازحا : )

لمع دننک و  تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  رگا  ( ) 31 بازحا : ( ) نیترم اهرجأ  اهتؤن  ًاحلاص  لمعت  هلوسر و 
ربمایپ نانز  اهنت  روکذـم  یهاون  رماوا  زا  دارم  هنرگو  تسا ) ناملـسم  نانز  شاداپ  رجا و  ربارب  ود  ناش  شاداـپ  رجا و  دـنهد  ماـجنا  حـلاص 

تروص و فشک  هک  دنراد  عامجا  رظن  نیا  رب  هورگ  نیا  دنـشاب . فاعم  یهاون  رماوا و  نیا  زا  ناملـسم  نانز  ات  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هرابرد ي لالدتسا  دروم  یلو  ص265 ) نامه ، تسا ( . یعرـش  یلمع  يراگتـساوخ  ماگنه  هب  تالماعم و  جح و  زامن و  رد  تسد  ود  ره 

قایـس نهبویج .) یلع  نهرمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظ  ام  الإ  نهتنیز  نیدـبی  و ال  دـیامرف ( : یم  هک  تسا  رون  هروس  هیآ 31  باجح ، هلئسم 
تنیز لحم  تنیز و  هنالهاج  دننک و  مرـش  ایح و  ظفح  دندنبب و  مرحمان  هب  هاگن  زا  مشچ  تسا  بجاو  نانز  رب  هک  دـناسر  یم  ار  نیا  هیآ 

هب لیامت  دـصق و  نودـب  رگا  یلو  دـنراذگ ، شیامن  هب  ار  دوخ  ناتـسد  تنیز  لـحم  تروص و  دـمع  هب  دـیابن  دـنزاسن و  راکـشآ  ار  دوخ 
هاگدید تسین . اور  هنرگو  تسا ، هتشاد  اور  ار  نآ  مالسا  درادن و  یهانگ  دش ، رهاظ  مادنا  ود  نیا  ترورض  زاین و  عفر  يارب  ییامندوخ و 

رارق فدـه  یگنهرب و  زا  ناملـسم  نز  ظـفح  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  یمالـسا  هماـنرب  کـی  باـجح  دـنیوگ : یم  هورگ  نیا  موس : هورگ 
اب نارگید  اب  دتـس  داد و  اهزاین و  ماجنا  يارب  دراد  قح  نز  سپ  تیذا . رازآ و  ضرعت و  زا  ندوب  نوصم  تسا و  رامیب  ياـه  ناـج  نتفرگ 

رظن نیا  هب  هک  دنتسه  يدارفا  هلمج  زا  بطق  دیس  يربص و  یفطصم  خیش  يدودوم ، یلعالاوبا  دوش . جراخ  لزنم  زا  زاب  ناتـسد  تروص و 
ود ره  تایآ ، نیا  دـننک . یم  دانتـسا  بازحا  زین 32 و 33  روـن و  تاـیآ 30 و 31  هب  هورگ  نیا  ص400-365 ) ات ، یب  يدودوم ، . ) دـنلیاق

ترورـض ردـق  هب  مه  نآ  هک  يا  هژیو  تـالاح  رد  رگم  تسا . هدرک  رما  رگیدـمه  هب  ندرکن  هاـگن  یـشوپ و  مشچ  هب  ار  درم  نز و  سنج 
ود رظن  عراش  هک  دـیآ  یم  رب  ییانثتـسا  تالاح  نیا  زا  دـهاش . نز  هب  یـضاق  هاگن  اـی  راـمیب و  نز  هب  بیبط  ندرک  رظن  دـننام  تسا ؛ زیاـج 
عنم ار  يرظن  ور ، نیا  زا  تسا . هنتف  داـسف و  زا  يریگولج  رظن ، عنم  زا  دوصقم  هکلب  تسا ، هدرکن  عنم  قلطم  روط  هب  ار  رگیدـمه  هب  سنج 
یم ناسنا  رد  یناوهـش  تالیامت  شیارگ و  کیرحت  بجوم  هوالع ، هب  درادن و  یعفن  نآ  رد  ندـمت  تسین و  نادـب  يزاین  هک  تسا  هدرک 

رد دیامن ، شالت  اهنآ  ماجنا  يارب  دیاب  نز  هک  يرشب  ياهزاین  موس ، هورگ  تادنتسم  رد  رترب : يأر  حیجرت  ص348-344 ) نامه ، . ) ددرگ
یب نوناق ، مکح  هب  هک  ینامز  ات  نایمور  تسا . هدـیدرگ  تاعارم  نآ  رد  زاین  ایح  تمـشح و  یمالـسا و  بادآ  دودـح  هدـش و  هتفرگ  رظن 

ینامـسج و ياه  تذل  لابند  دندیـشوپ و  مشچ  باجح  زا  هکنآ  زا  سپ  اما  دنتـشاد ، تردق  تزع و  ایند  رد  دـندوب ، هدرک  عنم  ار  یباجح 
نز یباجح  یب  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب ، دندش . راوخ  لیلذ و  دـیدرگ و  ضرقنم  ناشتلود  دـنتفر ، تیلهاج  نارود  یباجح  یب  تاوهش و 

هزادنا ره  اریز  تسا ؛ هدش  نانآ  تیصخش  فعـض  ناناملـسم و  طاطحنا  فعـض و  لماوع  زا  یکی  نآ  يایح  تمـشح و  كرت  ناملـسم و 
تـسکش نارـسخ و  زا  دوش و  یم  هدوزفا  درم  تبالـص  توق و  رب  دـشاب  رود  داسف  نامگ و  کش و  نکاـما  ییاـیح و  یب  لاذـتبا و  زا  نز 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  يارب  ار  نآ  دناد و  یم  یمالـسا  همانرب  کی  ار  باجح  موس  هورگ  هکنیا  سکع . هب  دنام و  یم  نوصم 
نینچ وا  لاثما  نیما و  مساق  هک  هنوگ  نآ  دورن ، نوریب  ددرگ و  ینادـنز  هناخ  رد  نز  هک  تسین  نآ  دوصقم  دـناد ، یم  ماع  ناملـسم  ناـنز 

لضفت نیا  دنا ، هدش  التبم  نانآ  راکفا  تبیصم  هب  هک  یمالسا  تما  رب  ناشیا  ص256 ) ، 1383 لوسر ، یقف   ) دنراد باجح  زا  یطلغ  ریبعت 
موش رکفت  نیا  ییاهن  فده  تسا ! ناناملـسم  یگدنام  بقع  ببـس  نوچ  تخادنا ؛ رود  هب  ار  باجح  دیاب  دـنیامن  مالعا  هک  دـنا  هدرک  ار 
نانآ دنا . هدرک  ناهنپ  ار  نآ  یمالـسا ، نارکفتم  تایرظن  دیاقع و  ثیداحا و  تایآ و  هب  رهاظت  هدرپ  ریز  رد  هک  تسا  نید  بیرخت  مده و 

مالسا رترب : باجح  رداچ ، دنناشکب . یتمارک  یب  یتفع و  یب  ییارگ ، چوپ  لاذتبا ، هب  ار  ناملـسم  نز  دنهاوخ  یم  یباجح  یب  هب  توعد  اب 
بجاو یعامتجا  طباور  رد  میرح  تیاعر  هک  یلیالد  نامه  هب  اما  دراد ، يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  تیوقت  ظفح و  هب  يدایز  ياه  شرافس 
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ظوفحم اه  هداوناخ  نایم  دـنویپ  هدـش و  يریگولج  بولطمان  ضراوع  زا  ات  تسا  بجاو  مزال و  زین  مرحمان  نادـنواشیوخ  ناـیم  رد  تسا ،
زرم رگنایامن  هایـس  گنر  هک  میناوخ  یم  اه  گنر  یـسانش  ناور  رد  ددرگ . یم  رادروخرب  یناور  تمالـس  زا  زین  هعماج  هجیتن ، رد  دنامب ؛
ياه تیقفوم  رد  زرم  نیا  تسا . هدرک  داجیا  ار  يزرم  هک  دهد  ناشن  دهاوخ  یم  دشوپ ، یم  هایس  سابل  هک  یسک  ور ، نیا  زا  تسا . قلطم 

، هداتفا هلـصاف  ناشزیزع  اهنآ و  نیب  هک  دـنهد  ناشن  ات  دنـشوپ  یم  ازع  متام و  رد  ار  هایـس  سابل  هاگ  دـشاب . توافتم  تسا  نکمم  فلتخم 
. دـننک یم  نت  رب  هایـس  سابل  یعامتجا  ياه  میرح  اهزرم و  ندرک  صخـشم  يارب  زین  هاـگ  تسا . هدرک  ادـج  مه  زا  ار  اـهنآ  یگدـنز  زرم 

یم داجیا  هنالقاع  يزرم  مرحمان  نادرم  دوخ و  نیب  هایس  رداچ  اب  نز  عقاو ، رد  تسا . هتسد  نیا  زا  هایس  رداچ  اب  ناملـسم  نز  کی  باجح 
وا تباجن  یکاپ و  فافع ، میرح  رد  دراذگن  دنکـشب و  ار  لاذتبا  یگزره و  هدنرب ي  زیت و  هاگن  دهاوخ  یم  يرهاظ  یهایـس  نیا  اب  دنک و 

اهروتـسد و هلـسلس  تسا . تفع  اـیح و  تمارک ، بدا ، زرم  یکـشم  رداـچ  ور ، نیا  زا  دربـب . نیب  زا  ار  وا  تـمرح  دوـش و  دراو  یمرحماـن 
هطبار ي رد  نادواج  ياه  هولج  ياراد  رگنشور و  نشور و  دشاب ؛ یم  قشع » هشیدنا و  ترطف ،  » زا هتفرگرب  مالـسا  ینامـسآ  ياه  هیـصوت 
زا اما  تسا . زاجم  يراک  یهقف  ياه  هزومآ  هاگن  زا  اهدـیابن  اهدـیاب و  ماکحا و  زا  يرایـسب  ور ، نیا  زا  تسادـخ . قلخ و  دوخ و  اب  ناـسنا 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هارمه  هب  رات  هریت و  یناراب و  يزور  رد  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  اما  عونمم . یلمع  یقالخا ، ياه  هیـصوت  رظن 

ربمایپ وا ، نداتفا  اب  دروخ . نیمز  هب  نز  داتفا و  یلادوگ  رد  ناویح  تسد  درک . روبع  غالا  رب  راوس  ینز  هک  مدوب  هتسشن  عیقب  رد  هلآ  هیلع و 
یلص ربمایپ  تسا . هدیشوپ  راولش  نز  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : باحصا  دنادرگرب . ار  شیوخ  هرهچ ي  گنرد  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ترفغم دروم  دنور ) یم  نوریب  هناخ  زا  و   ) دنشوپ یم  راولش  هک  ار  ینانز  ایادخ  « ) تالورـستملل رفغا  مهللا  : » دومرف راب  هس  هلآ  هیلع و  هللا 
ياه سابل  نیرت  هدنناشوپ  هک  ارچ  دینک ؛ هدافتسا  راولش  زا  مدرم ! يا  : » درم هیصوت  هاگنآ  ص 243 )  ج 3 ،  1987 م ،  يرون ،  ( ) هدب رارق 

تیساسح هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نامه ) .« ) دیـشخب تینوصم  دنوش ، یم  جراخ  هناخ  زا  هک  یماگنه  ار  ناتنانز  نآ  اب  تسامش و 
اهتجـسن ابع  الا  عانق  نم  یـسأر  یلع  ام  و   : » دراد یم  هضرع  دنک و  یم  دوخ  رهوش  هب  ور  دراد ، بسانم  نیتم و  شـشوپ  هب  تبـسن  رایـسب 

هارمه و  ص240 ) ج 35 ، 1399 ق ، یـسلجم ، . ) ما هتفاب  نم  کی  اب  ار  نآ  هک  يرداچ  رگم  مرادن ، رـس  رب  یبسانم  رداچ  هعنقم و  عاصی ؛ »
یم هدرک  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  ور  ترـضح  نآ  دـهد . یم  ناشن  دوخ  زا  الاو  یتفع  شـشوپ ، باـجح و  رد  هدوتـس  یتیـساسح  نینچ  اـب 

نایامن دسج  مجح  دنزادنا و  یمن  نز  هزانج  يور  يا  هچراپ  دوش و  یم  ماجنا  ناوناب  هب  تبسن  هک  ار  هویـش  نیا  نم  ءامـسا ! يا  دیامرف « :
؟ مهد ناشن  امش  هب  مدید  هشبح  نیمزرس  رد  هک  ار  يزیچ  ایآ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : ءامسا  مدنـسپ ». یمن  مرمـش و  یم  اوران  تسا 

همطاف ترـضح  تخاس ). یتوبات   ) تخادـنا اهنآ  يور  يا  هچراپ  سپـس  درک ، مخ  ار  اـهنآ  تخاـس ، مهارف  يرت  ياـه  بوچ  نآ ، زا  سپ 
ناج نم  هاگ  ره  دوش . یم  هتخانـش  زاب  درم  زا  نز  نآ ، هطـساوب  هک  ارچ  تسابیز ! بوخ و  نیا  ردقچ  دومرف « : نآ  ندـید  اب  مالـسلااهیلع 

رد رگید  گرم  زا  سپ  يارب  تیلوئسم  ساسحا  نیا  هودنا و  نآ  دوشن .» دراو  نم  هب  رگید  سک  چیه  دیهد و  لسغ  ارم  یلع  وت و  مدرپس ، 
، همطاف اما  درادن ؛ دوجو  عییشت  ای  نفک و  لسغ ، ماجنا  رد  ناسنا  يارب  یهقف  یتیلوئـسم  چیه  تایح  نایاپ  اب  میناد  یم  همه  هک  تسا  یلاح 

سرد دعب  ياهرصع  اه و  لسن  ناوناب  هب  وا  مالسلا . هیلع  یضترم  یلع  رسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نت  هراپ ي  تسا و  همطاف 
يدـنخبل اب  ار  دوخ  سدـقم  اما  خـلت  هودـنا  نیا  دـهد و  یم  ایند  رد  ینامـسج  یناحور و  روضح  هظحل ي  نیرخآ  ات  ار  فافع  باـجح و 

ادخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  هک  ص 53 ) 1356 ق ، يربط ،  ) یمـسبت نیرخآ  اهنت و  توبات ، ندـید  اب  اریز  درب ؛ یم  نایاپ  نیـشنلد  نیریش و 
نم هللا  كرتس  ینیرتسا  : » دومرف درک و  اـعد  ار  ءامـسا  ناـیاپ ، رد  یهلا  زیزع  نآ  سب ! دوب و  ناـمه  دـش ، هدـید  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تفاتـش دوخ  دوبعم  رادـید  هب  یفافـش  هشیدـنا  نینچ  اب  و  دـناشوپب . دوخ  خزود  شتآ  باذـع  زا  ار  وت  دـنوادخ  ناشوپب ؛ ارم  رکیپ  رانلا ؛ »
نادرم ناـنز و  رثوـک   » راـت هریت و  تیلهاـج  ناـمز  رد  دوـب و  تریـصب  شنیب و  زا  راشرـس  ییوناـب  هک  مالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز  هجیتـن :

؛ داد رارق  هجوت  دروم  یبوخ  هب  ار  زورما  زورید و  یگنهرف » یگنهرب   » و یگنهرب » گنهرف   » دوخ نخـس  هریـس و  اـب  تفرگ ، ماـن  شنیرفآ »
، ور نیا  زا  درک . میسرت  مایا  هشیمه ي  يارب  ار  نانز  یشزرا  ياه  هولج  دراذگ و  راگدای  هب  شیوخ  میظع  تیـصخش  زا  راگدنام  ییوگلا 
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نانآ هشیدنا ي  قشع و  يادنلب  زا  ناوناب  فافع » «، » باجح  » زا شیپ  ات  درمـش  یم  تسخن  ترورـض  ار  لماک » شـشوپ  رد  عماج  شرگن  »
ار هداوناخ  هناخ و  طیحم  دوخ  وا  هنوگ ، نیدـب  دوش . رگ  هولج  اهنآ  يرهاظ  شـشوپ  رد  ینطاب  شرگن  نیا  فلتخم  ياـندامن  دوش و  زیربل 

ياه هصرع  رد  راذـگریثأت  يرورـض و  ياـه  ناـمز  ریغ  رد  هناـخ –  رد  ار  ناـنز  روضح  دـید و  یم  نارک  یب  یـشزرا  تیمها و  بحاـص 
رعق مزلت  نا  اهبر  نم  نوکت  ام  یندا  : » دومرف یم  تسناد و  یم  گرزب  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  برقت  تدابع و  بجوم  یعامتجا - نوگاـنوگ 

ص 92) ج 43 ، ق ،  1399 یـسلجم ، . ) تسا رت  کیدزن  شراگدرورپ  هب  تالاح  همه  زا  دـنام ، یم  هناـخ  رد  نز  هک  ماـگنه  نآ  اـهتیب ؛ »
اهنآ یعامتجا  يدرف و  راتفر  راتفگ و  هبذاج ي  نانز و  یحور  نامتخاس  یمـسج و  هسدـنه ي  رطاخ  هب  ناوناـب  يارب  شـشوپ » ترورـض  »

ناشن شیوخ  زا  ناوارف  تیساسح  تقد و  گرزب  يوناب  نآ  ور ، نیا  زا  تسا ؛ نانز  هب  تبسن  باتفآ  تخد  ياهرواب  رد  هتـسجرب  يا  هتکن 
، دوعسم ییاقآ ، دیس  روپ  . 1 میرک . نآرق  عبانم * : تشاد . نانز  يادیپان  ادیپ و  ياه  هبذاج  اه و  هولج  هب  نشور  رایسب  یتخانـش  داد و  یم 
، موس پاچ  ءارـسا ، مق ، لامج ، لالج و  هنیآ  رد  نز  هللادـبع ، یلمآ ، يداوج  . 2 . 1385 مجنپ ، پاچ  روضح ، مق ، تخانـش ، هویم  باجح 
، مق باجح ، گنهرف  نانز ، ینید  تاـعلاطم  رتفد  . 4 . 1372 یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  مق ، فافع ، میرح  هللا ، حور  ناینیـسح ، . 3 . 1378
، يدهم دمحم  نیدلا ، سمـش  . 6 . 1379 تداعـس ، رطع  مق ، شخب ، مارآ  ياه  لگ  يدـهم ، ییاضر ، . 5 . 1379 ءارهزلا ، هعماـج  شهوژپ 
، هللادبع نب  دـمحا  يربط ، . 7 . 1382 يدـهملا ، یللملا  نیب  تاراشتنا  نارهت ، يدـباع ، نسحم  همجرت  مالـسا ، رد  هاـگن  شـشوپ و  دودـح 
، لوسر یقف  . 9 . 1371 فوئر ، مق ، دـنادب . دـیاب  ناوج  کـی  هچنآ  لوتب . ناـیداهرف ، . 8 ق . 1356 یـسدقلا ، هبتکم  هرهاق ، یبقعلا ، رئاـخذ 

ياه شنیب  اه و  شور  دـمحا ، یناـمقل ، . 10 . 1383 ناسحا ، نارهت ، یمیهاربا ، دومحم  همجرت  یمالـسا ، هشیدـنا  رد  نز  دـمحم ، لاـمج 
، راونالاراحب رقاب ، دمحم  یـسلجم ، . 11 . 1383 مود ، پاچ  شنیب ، تشهب  مق ، ابیز ، یگدـنز  کی  هراـبرد ي  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
.13 . 1371 یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  مق ، يدازآ ، باجح و  نز ، سنارفنک  ینارنخـس  هعومجم  . 12 ق .  1399 مود ، چ  هیمالسا ، نارهت ،
، این يدمحم  . 14 . 1377 ریـصن ، هجاوخ  زکرم  نامرک ، یتیبرت ،  مولع  سانـشراک  قیقحت  تایاور .» هنیآ  رد  باـجح  . » هقیدـص يدـمحم ،
.16 . 1383 ناکشزپ ، یمالسا  نمجنا  هیرـشن ي  باجح ، هلئـسم  یـضترم ، يرهطم ، . 15 . 1380 ربکا ، طبـس  مق ، ناناوج ، تشهب  هللادـسا ،

هسسؤم توریب ، باجحلا ، یلعالاوبا ، يدودوم ، . 17 . 1381 هیمالسا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، رصان و  يزاریش ، مراکم 
حطس هبلط  تشون :  یپ  . 1987 ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  توریب ، لیاسولا ، كردتـسم  نیـسح ، ازریم  يرون ، . 18 ات . یب  هلاسرلا ،

هعیش ناوناب  یصصخت  همانلصف  باتک  عبنم : هسردم . تاقیقحت  یهد  نامزاس  ریدم  نامرک . مالسلااهیلع  هیمطاف  هیملع  هسردم  هس 

باجح وترپ  رد  فافع 

ششوپ و مالسا  دنمشزرا  ینغ و  گنهرف  تهج  نآ  زا  ندش  بوذجم  یگتفیـش و  رهظم  درم  تسا و  فافع  ییابیز و  لامج و  رهظم  نز 
وا خیرات  لوط  رد  هداد و  رارق  نادرم  ربارب  رد  نانز  يونعم  يالاو  ياهشزرا  ظفاح  ار  باجح  تسا و  هتسناد  مزال  ناوناب  يارب  ار  باجح 
زا سکعلاب  نانز و  هب  نادرم  زیمآتوهـش  هاگن  تسا . هدومن  يرادـهگن  تسرپدوخ  ناتـسرپتوهش  ماد  رد  نداتفا  یهاـبت و  داـسف و  زا  ار 

نامه تسنادیم  مارح  ار  نآ  درکیم و  عنم  تدش  هب  ار  نآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  تسا  ياهدیهوکن  روما  هلمج 
هاگن ( 1  . ) هبلق یف  هتوـالح  دـجی  اـنامیا  هللا  هاـطعا  هللا  نم  اـفوخ  اـهکرت  نمف  سیلبا  ماهـس  نم  مومـسم  مهـس  رظنلا  : » دوـمرف هـک  يروـط 

هب سک  ره  سپ  ددرگیم ، اـهر  شیوخ  همعط  يوس  هب  ناطیـش  يوـس  زا  هک  تسا  ینیگارهز  ریت  یـسنج ) تذـل  اـب  هارمه   ) زیمآتوـهش
. دید دـهاوخ  شلد  رد  ار  شرثا  ینیریـش و  هک  دیـشخب  دـهاوخ  وا  هب  ینامیا  دـنوادخ  دـنک  كرت  ار  توهـش  اب  هاگن  ادـخ  زا  سرت  رطاخ 

هتـشاد شـسرپ  دنچ  ات  دـمآ  شروضح  هب  یمعثخ  ناوج  نز  نآ  هک  یماگنه  عادولا  ۀـجح  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
ماگنه هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  دومن  حرطم  ار  شیاهلاؤس  یتقو  نز  دوب  هارمه  سابعنب  لضف  ماـگنه  نآ  رد  دـشاب 

هک لضف  هب  دنک  شوگ  ار  ترـضح  نآ  بلاطم  هکنیا  ضوع  نز  دیدرگ و  لدب  در و  یهاگن  لضف  نز و  نآ  نیب  دش  هجوتم  نداد  خـساپ 
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زارد سابعنب  لضف  فرط  هب  ار  دوختسد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تقو  نآ  رد  هدش  هجوتم  دوب  یـسرون  ابیز و  ناوج 
ناوـج درم  ناوـج و  نز  هاـگن  رد  ( ; 2 ... ) ناطیـشلا اـمهنیب  لخدـی  نا  تیـشخف  دومرف  دـنادرگرب و  رگید  فرط  هب  ار  وا  تروـص  درک و 

عامجا و ثیداحا و  نآرق و  هب  باجح  موزل  يارب  گرزب  ياملع  نادنمـشناد و  ددرگ . نانآ  فارحنا  ببـس  دهن و  مدـق  ناطیـش  مسرتیم 
تهج نآ  زا  هاتوک  راتـشون  نیا  رد  ام  دناهتـشاد ، نایب  نشور  تروص  هب  نانز  نادرم و  يارب  ار  شـشوپ  دودح  دناهدرک و  لالدتـسا  لقع 

دوش مکاح  میظع  رشق  نیا  رد  حالف  يراگتـسر و  رگا  هک  میداقتعا  نآ  رب  مینادیم و  هعماج  يراگتـسر  حالـص و  هیلوا  رـصنع  ار  نز  هک 
حالـصا يارب  یلاجم  دندش  هابت  دـساف و  هعماج  نانز  هچنانچ  هدرکان  يادـخ  سکعب  دراد و  لابندـب  ار  نادرم  يریخبتبقاع  يراگتـسر و 

باجح هرابرد  نآرق  باجح  هلاسم  نآرق و  میزادرپیم . نز  شـشوپ  باجح و  هراب  رد  هاتوک  یـشخب  هب  لاح  دنام . دـهاوخن  یقاب  نادرم 
نهبویج یلع  نهرمخب  نبرضیلو  اهنم  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبی  نهجورف و ال  نظفحی  نهراصبا و  نم  نضضغی  تانمؤملل  لق  : » دیامرفیم

اعیمج هللا  یلا  اوبوت  و  نهئاسن ...  وا  نهتاوخا  ینب  وا  نهناوخا  ینب  وا  نهناوخا  وا  نهتلوعب  ءانبا  وا  نهئانبا  وا  نهتلوعب  ءاـبآ  وا  نهتلوعبل  ـالا 
ظفح ار  شیوخ  ناماد  دـنریگ و  ورف  ( دولآسوه هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نامیا  اـب  ناـنز  هب  ( ; 3  ) نوحلفت مکلعل  نونمؤملا  اـهیا 

ندرگ و ات   ) دننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا  دنیامنن و  راکـشآ  تسا ، نایامن  هک  رادـقم  نآ  زج  ار  دوختنیز  دـننک و 
ای ناشنارـسپ  ای  ناشنارهوشردـپ و  اب  ناشناردـپ و  ای  ناـشنارهوش  يارب  رگم  دـنزاسن  راکـشآ  ار  دوختنیز  و  دوش ) هدـناشوپ  نآ  اـب  هنیس 
زاب دـنوادخ  يوس  هب  یگمه  ناشـشیکمه و ....  نانز  ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ  ای  ناشناردارب  نارـسپ  ای  ناـشناردارب  اـی  ناشنارـسمه  نارـسپ 

نهیلع نیندی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  : » تسا هدمآ  رگید  ياج  رد  و  دـیوش . راگتـسر  ات  نانمؤم  يا  دـیدرگ 
ناـنز رگید  شیوخ و  نارتخد  نارـسمه و  هب  ربماـیپ  يا  ( ; 4 « ) امیحر اروفغ  هللا  ناـک  نیذؤی و  ـالف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ  نهبیبـالج  نم 

هب دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب  راـک  نیا  دـننکفا  ورف  دوخ  رب  ار  شیوخ  )ي  اهیرـسور  ) اـهبابلج هک  وگب  ناـنمؤم 
تلالد نانز  يارب  باجح  ششوپ و  بوجو  رب  قوف  هیآ  ود  دناهتفگ : مالسا  ءاهقف  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  رتکیدزن و  طایتحا ) )

هک يروط  نامه  دناهتـسناد  نانز  يارب  شـشوپ  لـیلد  ار  تاـیآ  نآ  دـناهدرک و  کـسمت  رون  هروس  ات 61 )  60  ) تاـیآ هب  زین  ناـنآ  دراد .
هطوحم رد  اهیلع ) هللا  مالـس  ) همطاف ترـضح  شـشوپ  مینکیم . افتکا  ثیدـح  کی  هب  اجنیا  رد  دـناهداد ، رارق  شیوخ  دنتـسم  ار  یتاـیاور 

هب درک  هدارا  ترضح  نآ  مدوب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هارمه  هب  دیوگیم : يراصنا  هللادبعنبرباج  هناگیب  ربارب  رد  لزنم 
دایرف داد و  راشف  ار  برد  شکرابم  تسد  اب  دیسر  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف هناخ  برد  هب  نوچ  دورب  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف شرتخد  هناخ 

یلص ) ادخ ربمایپ  هاگنآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) هللا لوسر  ای  مالسلا  کیلع  داد : باوج  ربمایپ  یمارگ  رتخد  مکیلع . مالـسلا  دروآرب :
لزنم لـخاد  تسا  نم  هارمه  هک  یـسک  نم و  اـیآ   ) یعم نم  اـنا و  لـخدا  دوـمرف : تفرگ و  لزنم  هب  دورو  هزاـجا  ملـس ) هلآ و  هـیلع و  هللا 

ای دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  مرادـن ، رـس  رب  يزیچ  ناج  ردـپ  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس  ) همطاف تقو  نآ  رد  میوش .)
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ ناشوپب . ار  ترس  تدوخ  شوپور  یفاضا  ياهتمـسق  اب  ناج  همطاف  کسار ; اهب  ینعنقف  کتفحلم  لضف  يذخ  ۀمطاف 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  تسامش ، اب  یسک  هچ  دیسرپ : اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف تفرگ  هزاجا  هرابود  ملـس ) هلآ و  و 
مالس ) ارهز هرهچ  دیوگیم : رباج  مدش . اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز هناخ  لخاد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هارمه  هب  نم  هاگنآ  رباج ،

زا داد : باوج  یتسه ، نینچ  ارچ  مرتخد  دیـسرپ : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  دوب ، هدـش  درز  خـلم  مکـش  دـننامه  اهیلع ) هللا 
ییادخ يا  دمحم ; تنب  ۀمطاف  عبشا  ۀعیضلا ، عفاد  ۀعوجلا و  عبشم  مهللا  دومرف : اعد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا . یگنـسرگ 
دهدیم همادا  رباـج  نادرگ . ریـس  ار  اـهیلع ) هللا  یلـص  ) دـمحم رتخد  همطاـف  یتسه  تـالوصحم  هدـنروآ  دوجوب  هنـسرگ و  هدننکریـس  هک 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز هرهچ  ترضح  نآ  ياعد  زا  سپ  دیدرگ . باجتسم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  ياعد  ادخ  هب  دنگوس 
. دنامن هنـسرگ  سپ  نآ  زا  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز مدیدیم و  تروص  تسوپ  ریز  رد  تکرح  لاح  رد  ار  نوخ  هکنیا  لثم  دـیدرگ  نوگلگ 
ار نآ  دناوتیمن  یسک  تسا و  ملسم  يرما  نانز  يارب  ششوپ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایآ  رگید  و  رون )  31  ) هفیرش هیآ  مومع  زا  سپ  ( 5)
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یهلا مکح  نییبت  هویش  نیرتالاب  هر ) ) يراصنا هللادبعنب  رباج  اب  دروخرب  رد  اهیلع ) هللا  مالس  ) رهطا همطاف  هریـس  رگید  يوس  زا  دنک ، راکنا 
هللا مالـس  ) همطاف دروخرب  دهدیم . ناشن  هناگیب  مرحم و  ریغ  نادرم  ربارب  رد  ار  نانز  رگید  هفیظو  دنکیم و  لمع  نادب  ترـضح  هک  تسا 

ملسم تسا  نینچ  شیوخ  هناخ  طیحم  رد  تسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دامتعا  دروم  نمؤم و  صخـش  هک  رباج  اب  اهیلع )
نانز ششوپ  دنراد . رتنیگنس  ياهفیظو  تارادا و )...  رازاب و  هچوک و   ) هعماج رد  حیحص  شـشوپ  نتـشاد  رد  دوخ  ظفح  رد  دهعتم  نانز 

: مدیـسرپ ترـضح  نآ  زا  دیوگیم  تسا  (ع ) اضرلا یـسومنب  یلع  ماما  ردقیلاع  نارای  زا  یطنزب  رـصنیبانب  دمحا  نادنواشیوخ  ربارب  رد 
. دـشاب هداتفا  راک  زا  ریپ و  هدروخلاس و  هکنیا  رگم  هن  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ هاگن  شنز  رهاوخ  ياـهوم  هب  هک  تسا  زیاـج  درم  يارب  اـیآ 
: مدیـسرپ دنتـسه . یکی  یلب  دومرف : ترـضح  دنتـسه !؟ یکی  اهنیا  يود  ره  ینعی  دنکیم  قرف  هچ  هناگیب  اب  نز  رهاوخ  سپ  مدرک : ضرع 
(6 . ) ینک هاگن  یناوتیم  وا  جنرآ ) ات  تشگنا  زا   ) عارذ وا و  يوم  هب  دومرف : منک ؟ هاگن  تسا  زیاج  نم  يارب  ردقچ  هدروخلاس ) دروم  رد  )

نآ رب  یلماع  رح  خیـش  موحرم  لئاسو  بحاص  هک  يروط  نامه  تسا  هداـتفا  راـک  زا  نزریپ  هدروخلاـس و  هب  طوبرم  تیاور  رخآ  تمـسق 
دـهد و ماـجنا  ار  شیوخ  هب  قلعتم  راـک  مادـک  ره  درم  نز و  هک  ياهعماـج  رد  یمومع  تمالـس  رد  باـجح   » شقن تساهدوـمن . حیرـصت 

شیوخ دایص  نامشچ  اب  مه  نارتوهش  نادرم  دنیامنن و  ییامندوخ  دهعتم  ریغ  نانز  دشاب  هتشادن  دوجو  نآ  رد  زرمیب  ترشاعم  طالتخا و 
هداوناخ رب  ياهژیو  ماکحتـسا  تابث و  و  دش ، دـهاوخ  مکاح  درم  نز و  رب  یناور  یحور و  شمارآ  هعماج  نآ  رد  دـندرگن ، همعط  لابند  هب 
شمارآ هجیتن  هک  دیدرگ  دهاوخ  هدوزفا  ینوناق  عورـشم و  ياهییوشانز  اهجاودزا و  دنویپ  دادعت  رب  زورب  زور  و  دـنکفا ، دـهاوخ  هیاس  نآ 
دنوادخ هک  تسا  یهلا  تمعن  نیرتالاب  حیحص  شـشوپ  سپ  دش . دهاوخ  یناسنا  گرزب  عماوج  تداعـس  شمارآ و  کچوک ، تاعامتجا 

، دـندوب هتـسشن  دجـسم  رد  هک  شیوخ  نارای  عمج  رد  يزور  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا . هدرمـش  مزال  نانآ  رب  هتـشاد و  ینازرا  ناـنز  رب 
یناوتان ربمایپ و  شـسرپ  دـمآ  هناـخ  هب  (ع ) یلع دـهدب . ار  ترـضح  نآ  خـساپ  تسناوتن  یـسک  تسیچ ؟ ناـنز  يارب  زیچ  نیرتهب  دیـسرپ :

هربخاف نهنوریال ، لاجرلا و  نیری  نا ال  نهل  ریخ  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  درک . وگزاـب  ترـضح  نآ  هب  خـساپ  رد  ار  شناراـی 
نیا نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  ( 7;  ) ینم ۀعضب  اهنا  (: (ص لاق ۀمطاف . (ع :) لاق اذه ؟ کملع  نم  هل : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) لاقف کلذب 

وگزاب مدرم  ربمایپ و  يارب  ار  نآ  تشگرب و  دجـسم  هب  (ع ) نانمؤمریما دـننکن . رظن  اهنآ  هب  زین  نادرم  دـنزادنین و  هاـگن  نادرم  هب  هک  تسا 
ماـگنه نآ  رد  تسا . همطاـف  خـساپ  نـیا  تـفگ : (ع ) یلع یتـخومآ ؟ اـجک  زا  دیـسرپ : ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  درک .

هعیش ءاهقف  زا  يرایسب  مالسا  ءاهقف  هاگدید  زا  ناوناب  ششوپ  دودح  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
لیذ دـناهدومن و  قافتا  عامجا و  ياعدا  شـشوپ  بوجو  دروم  رد  تایاور  حیرـصت  هتـشذگ و  تایآ  روهظ  رب  دامتعا  زا  دعبتنـس  لها  و 

ءاهقف تایرظن  زا  یخرب  نایب  هب  اجنیا  رد  دـناهدومن . صخـشم  ناـنز  يارب  ار  شـشوپ  رادـقم  دودـح و  بازحا  رون و  هروس  تاـیآ  ریـسفت 
ات تسد  ود  هرهچ و  زج  نز  ندب  هک  تسا  نیا  رب  ءاملع  رثکا  هدـیقع  دـسیونیم : یـسلدنا  فورعم  فوسلیف  هیقف و  دـشر  نبا  میزادرپیم :

تـسا رواب  نیا  رب  ماشهنب  نامحرلادبعنب  رکبوبا  نکل  دوشیمن  هدرمـش  تروع  زین  نیمدق  تسا : دقتعم  هفینحوبا  تسا ، تروع )×(  چم 
کی ره  رب  هک  دنراد  رظن  قافتا  مالـسا  ءاملع  تسا : هدمآ  هسمخلا  بهاذم  یلع  هقفلا  رد  ( 8 . ) تسا تروع  ءانثتـسا  الب  نز  ندب  مامت  هک 

رب هیماما  هعیش  ءاملع  هدیقع  هب  دیوگیم : سپس  دشوپب  دیاب  مه  زامن  لاح  رد  دشوپب  دیاب  زامن  جراخ  رد  ار  هچنآ  تسا  مزال  درم  نز و  زا 
زا عضوم  ود  رد  یمالسا  ءاهقف  ( 9 . ) دشوپب مرحمان  زا  دیاب  زامن  ریغ  رد  هک  دـناشوپبتسا  بجاو  ار  ندـب  زا  ردـق  نامه  زامن  لاح  رد  نز 

زاـمن تلاـح  رد  شـشوپ  ثحب  رد  فـلا -  دـناهدومن . حرطم  ناوناـب  يارب  ار  شـشوپ  دودـح  باـجح و  بوـجو  دوـخ  یهقف  ياـهباتک 
زج تسا  تروع  نز  ندـب  عیمج  دـیامرفیم : هر ) ) یلح همالع  نآسکع  ای  مرحمان و  نز  هب  درم  ندرک  هاـگن  ثحب  رد  ب -  رتاـسثحب ) )
هب وا  نخس  تسا . هتـسناد  تروع  ار  نز  ندب  مامت  هک  ماشهنب  نامحرلادبعنب  رکبوبا  زج  اهرهـش  همه  رد  ءاملع ، همه  عامجا  هب  وا  هرهچ 

سنانب و کلام  دوب . دـهاوخن  تروع  تسا و  هرهچ  دـننام  زین  چـم  ات  تسد  ود  هعیـش )  ) ام ءاملع  رظن  زا  اریز  تسا . دودرم  ءاهقف  عاـمجا 
ام الا  نهتنیز  نیدبی  و ال  : » ادـخ مالک  ریـسفت  رد  سابعنبا  دـناهدیقع ، مه  هعیـش  ءاملع  ابتهج  نیا  رد  يروث  نایفـس  یعازوا و  یعفاش و 
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دوخ یهقف  ياهباتک  زا  عضوم  ود  رد  یمالـسا  ءاهقف  تفگ : دـیاب  نایاپ  رد  ( 10 . ) تسا هدومن  انثتـسا  مه  اب  ار  نیفک  هجو و  اـهنم » رهظ 
ثحب رد  ب -  رتاسثحب )  ) زامن تلاح  رد  شـشوپ  ثحب  رد  فلا -  دـناهدومن . حرطم  ناوناب  يارب  ار  شـشوپ  دودـح  باـجح و  بوجو 

هک تسوا  ندب  همه  زامن  رد  نز  تروع   - 1 دـناهدومرف : باب  ود  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  نآ  سکع  ای  مرحمان و  نز  هب  درم  ندرک  هاگن 
قاس ءادـتبا  ات  اهاپ  چـم و  ات  اهتسد  و  دوش ) هتـسش  دـیاب  وضو  رد  دـیاب  هک  يرادـقم  هب   ) تروص طقف  ددرگیم و  اهيوم  رـس و  لـماش 

بجاو رادقم  شـشوپ  هب  نیقی  ات  دناشوپ  ار  يرتشیب  رادقم  تسا  بجاو  هدش  ءانثتـسا  هک  يرادقم  نآ  زا  دناهدومرف : سپـس  هدش  ینثتـسم 
رگا اهتـسد  تروص و  هب  ندرک  هاگن  تسا و  مارح  نآ  نودب  هچ  تذل و  دـصق  اب  هچ  مرحمان  نز  هب  درم  ندرک  هاگن   - 2 ( 11 . ) دوش ادیپ 

ح 34، ص 38 ، ج 104 ، راونالاراحب ، - 1 تشون :  یپ  ( 12 . ) درادن یعنام  دشاب  تذل  دصق  نودب  رگا  تسا و  مارح  دشاب  تذـل  دـصق  اب 
نکل دوشیم و  هدافتسا  مرحم  دروم  رد  يرگید  ماکحا  هدیدرگ و  رداص  جح  مایا  ثیدح  ات 442 . ص439  ج 4 ، يرابلا ، حتف  - 2 ب33 .

هک يروط  ناـمه  هبیر  نودـب  نز  تروص  هب  هاـگن  زاوج  و  دـشابیم ، سکعب  نز و  هب  درم  يوس  زا  توهـش  اـب  هاـگن  تمرح  ملـسم  ردـق 
هب رظن  تمرح  رگناشن  سابعنب  لضف  هبتبسن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ لمع  درک و  هاگن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ

.31 رون : - 3 دشابیم . هعوفرم  مه  ثیدح  لصا  دناهدرک و  لقن  تنـس  لها  بتک  ار  تیاور  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  دشابیم ; تذـل  اب  نز 
کلاسم تیبلا ;) لآ  پاچ  . ) ح25463 ص216 ، ب 120 ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 5 ; ص 528 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  - 5 . 59: بازحا - 4

نع هتلاس  تیبلا ;) لآ  پاـچ   ) ح 25420 ص199 ، ، 107 باب ج 20 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 6 ص 275 . ج3 ، یمظاک ، داوج  لضاف  ماـهفالا ،
ح 25054 ص67 ، ج 20 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 7 دـعاوقلا ... نم  نوکت  نا  الا  ـال  (ع ) لاـقف هتارما ؟ تخا  رعـش  یلا  رظنی  نا  هل  لـحی  لـجرلا 

کی و  ریذپبیـسآ »  » تروع هژاو  زا  روظنم  ص257 - × . ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ح 48 ; ص 54 ، ج43 ، راونالاراحب ، تیبلا ;) لآ  پاچ  )
-10 ص113 . هینغم ، داوج  دمحم  ۀسمخلا ، بهاذم  یلع  هقفلا  - 9 ص 111 . ج 1 ، دشرنبا ، دهتجملا ، ۀیادب  - 8 تسا . هقف  رد  حالطصا 
، ندرک هاگن  ماکحا  لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  - 12 م3 . ص129 ، ج 1 ، هلیــسولا ، ریرحت  - 11 م 108 . ص446 ، ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذـت 

رثوک همانهام  عبنم : م2433 .

تینالقع باجح و 

یبایزرا تسا .  اهناسنا  نطاب  حور و  هب  فوطعم  زین  ینید  تیبرت  ور ، نیمه  زا  دراد ؛ تیولوا  رهاظ  رب  نطاـب  ندـب و  رب  حور  ینید ، رظن  زا 
هتبلا تسا ، نآ  یلمع  يدـمآراک  تابثا  تینالقع ، کی  یبایزرا  عون  نیرت  سوسحم  ینوناق  باجح  یبایزرا  قیرط  زا  یمالـسا  تینـالقع 

یسررب دروم  طیارـش  رگید  ندوب  تباث  ضرف  اب  ار  هسیاقم  لباق  دودحم و  ریغتم  دنچ  ای  کی  ًالومعم  تینالقع ، کی  يرظن  یبایزرا  يارب 
کی رد  ار  یمالـسا  تینالقع  میهاوخب  یمالـسا ،» باجح   » ریغتم زجب  طیارـش ، ریاـس  ندوب  یعیبط  تباـث و  ضرف  اـب  رگا  دـنهد . یم  رارق 
ذاختا هاگشناد  رد  یمالسا  باجح  ندوبن  ینوناق  ندوب و  ینوناق  درکیور  ود  هب  تبـسن  دیاب  مینک ، یبایزرا  هاگـشناد  لثم  صخـشم  ورملق 

یبایزرا هب  هاگشناد  رد  یمالسا  باجح  ندوب  ینوناق  نیفلاخم  نیقفاوم و  هلدا  یـسررب  نمـض  ات  تسا  ددص  رد  راتـشون  نیا  مینک . عضوم 
ياه هزومآ  زا  یکی  باجح  ینوناق  باجح  نافلاخم  ياـهیروئت  دزادرپب . نآ  ياـه  هزومآ  زا  یکی  لَِـبق  زا  یمالـسا  تینـالقع  يدـمآراک 

مه مدرم و  مه  یمالـسا  ياهروشک  رگید  رد  هک  نانچمه  یمالـسا  ناریا  خـیرات  رد  دـشابیم . نز  یعامتجا  روضح  هوحن  هرابرد  یمالـسا 
دورو و زا  سپ  ریخا ، نرق  رد  دـندرکیم . تیاـمح  نآ  زا  هتـسناد و  ضرف  دوخ  رب  ار  هزوـمآ  نیا  تشاد  ساـپ  هراوـمه  یمالـسا  ناـمکاح 

شلاچ نیمه  لابند  هب  دش . هدیـشک  شلاچ  هب  یمالـسا  ياه  هزومآ  زا  يرایـسب  یمالـسا  ياهروشک  نورد  هب  ارگبرغ  ياه  هشیدنا  موجه 
لاـمک یفطــصم   ) هـیکرت هـلمج  زا  یمالــسا  ياـهروشک  زا  یخرب  رد  یبرغ  ياـه  هدـناشن  تـسد  ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  زین  ریگارف و 

نآ ندوب  بجاو  ضرف و  ادتبا  یمالسا  ریگارف  سوسحم و  ياه  هزومآ  زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا  باجح  هاشاضر ،)  ) ناریا و  كروتاتآ )
رما یمالـسا » باجح   » دوخ نوناق و  باجح » فشک   » هک ییاج  ات  دـش  لیدـبت  دوخ  داـضتم  ًـالماک  یمکح  هب  سپـس  دـش و  مـالعا  یغلم 
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زین نیدـتم و  مدرم  مومع  تمواقم  لابند  هب  اضردـمحم ، شرـسپ  ندـمآ  راک  يور  هاشاضر و  نتفر  اب  دـش . یقلت  نوناق  فالخ  راجنهان و 
اما دش ، یغلم  باجح  فشک  ندوب  ینوناق  هچرگا  باجح ، يرابجا  فشک  مکح  وغل  رب  ینبم  یسایس  هاگتـسد  هب  ینید  ناملاع  ياهراشف 
نانز زا  يرایـسب ) مه  دـیاش  و   ) یخرب هک  تفگ  ناوتیم  تفرگن و  رارق  هجوت  دروم  نآ  یبوجو  یـضرف و  ثیح  يولهپ ، تموکح  نایاپ  ات 

یبهذـم ناربهر  طسوت  ادـتبا  هلاسم  نیا  نآ ، هیلوا  یبسن  تیبثت  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  دـندنام . یقاـب  باـجحلا  فوشکم  ناـنچمه 
هکنیا ای  دوش  لابند  نآ  ندوب  يرایتخا  رب  ینبم  نیـشیپ  نوناق  نامه  موادت  رد  دیاب  یمالـسا  باجح  تشونرـس  ایآ  هک  دـش  حرطم  بالقنا 

هتبلا ناکلسم و  لاربیل  زا  يرایسب  دوش . یمالسا  هتشونان  ای  هتـشون  نوناق  کی  هب  لیدبت  دیاب  هاشاضر  ندمآ  راک  يور  زا  لبق  طیارـش  لثم 
رد دیاب  مدرم  هکلب  دوش ، يرابجا  نوناق  کی  هب  لیدبت  دـیابن  یمالـسا  باجح  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  نامز  نآ  رد  ینید  ناربهر  زا  یخرب 
هک دـندوب  رواب  نیا  رب  ینید  ناـملاع  تیرثکا  ناملـسم و  مدرم  مومع  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دنـشاب . راـتخم  نآ  شریذـپ  مدـع  شریذـپ و 

روش دوش . نوناق  کی  هب  لیدبت  دیاب  یمالسا  باجح  ور ، نیا  زا  هتفرگ و  تروص  یمالسا  ماکحا  زا  يرادساپ  روظنم  هب  یمالـسا  بالقنا 
باـجح ندـش  ینوناـق  رب  ینبم  ینید  ناـملاع  مدرم و  تیرثکا  تساوخ  همیمـض  هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  یـشان  یبـالقنا  یمالـسا 

ههد هس  دـش و  یتموکح  نوناق  کی  هب  لیدـبت  یمالـسا  باجح  ًاتیاهن  هک  درب  ییوس  هب  ار  هلاـسم  نیا  صوصخ  رد  راـک  دـنور  یمالـسا ،
يارجا ههد  هس  هبرجت  و  یتموکح )  ) ینوناق یمالـسا  باجح  هدـیا  نیا  رب  تسا . هتفرگ  رارق  یناریا  نانز  یعامتجا  لـمع  ياـنبم  هک  تسا 
بالقنا زا  هک  تسا  ههد  هس  ًاقیقد  یخیرات ) هبرجت  « ) همادنلا هب  تلح  برجملا ، برج  نم  ( » فلا تسا : دراو  لیذ  تاظحالم  اهدقن و  نآ 

دناوتیم ینشور  هب  یمالسا  تیمکاح  ههد  هس  هبرجت  دشابیم . دوخ  مراهچ  ههد  هب  نتـشاذگ  ماگ  لاح  رد  بالقنا  نیا  درذگیم و  یمالـسا 
باجح نارادـفرط  هچنآ  فالخرب  هبرجت  نیا  اما  دـشاب . یمالـسا  باجح  هلاسم  صوصخ  رد  نآ  تینالقع  یبایزرا  يارب  ینازیم  راـیعم و 

عـضو رد  كدنا  یلمات  ناریا و  فلتخم  ياهرهـش  هب  هاتوک  يرفـس  اب  تسین . يدنیاشوخ  هبرجت  دنتـشادنپ ، یم  بالقنا  يادتبا  رد  ینوناق 
هزادنا هچ  ات  ینوناق  باجح  هلاسم  هک  میبای  یمرد  حوضو  هب  اههاگـشناد و ... تارادا ، سرادـم ، اهکراپ ، اهنابایخ ، زا  معا  یمومع  نکاما 

هب دـنناوت  یمن  زگره  ینوناق  باـجح  نارادـفرط  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دوجوم  تیعـضو  يریگ  لکـش  دـنور  یتح  تسا . هدوب  دـمآراکان 
تعرـس دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  ینئارق  دهاوش و  سکعرب ، هکلب  دنـشاب ، راودـیما  ناشدوخ  بولطم  تهج  رد  هدـنیآ  رد  نآ  رییغت 

یتح هک  دوشیم  هدـهاشم  ررکم  تسا . یلبق  ياهلـسن  دوجوم و  لسن  زا  رتشیب  بتارم  هب  یمالـسا  باجح  زا  هدـنیآ  ياهلـسن  يریگ  هلـصاف 
ناوتیم یتح  هک  ییاج  ات  دنراد  یمالـسا  باجح  هلاسم  هب  يرت  توافتم  رایـسب  هاگن  قباس  لسن  هب  تبـسن  قحال  لسن  هداوناخ ، کی  نورد 
ظاـحل هب  هک  ارچ  داد ؛ قحـال  ياهلـسن  هب  ار  قـح  يدودـح  اـت  ناوـتب  دـیاش  درب . ماـن  ود  نآ  ناـیم  يراـتفر » يداـقتعا  تسـسگ   » کـی زا 

تسا تلع  نیمه  هب  دیاش  ِعنُم . ام  یلع  ٌصیرح  ُناسنالا  دنتسه : صیرح  دنوشیم ، عنم  نآ  زا  هچنآ  هب  تبسن  هراومه  اهناسنا  یتخانـشناور ،
نامرح ساسحا  ادابم  ات  دوش  هتساوخ  دارفا  زا  میقتسمریغ  تروص  هب  اهدیابن  دیاب و  تسا  هتسیاش  دننک  یم  دیکات  ناسانـشناور  هزورما  هک 
هزومآ ماکحا و  دروم  رد  هدـعاق  نیا  دـنک . صیرحت  تسا  بولطم  هک  يزیچ  نآ  سکع  هب  ار  دارفا  اهنآ ، هب  رما  ساسحا  ای  روما  هب  عنم  و 

روآ تیـساسح  ات  دوش  ءاقلا  نیفلکم  هب  میقتـسمریغ  تروص  هب  تسا  رتهب  ینید  ياهدـیابن  مه  اهدـیاب و  مه  تسا ؛ قداص  زین  ینید  ياـه 
فیفع نابز  تسا : بلطم  نیمه  هاوگ  ینشور  هب  زین  ع )  ) نیموصعم هریس  نآرق و  طسوت  ینید  ماکحا  غیلبت  نییبت و  شور  رد  لمات  دشابن .
يوضو غیلبت  میلعت و  لـثم   ) راـهطا همئا  طـسوت  نید  یلمع  غـیلبت  و  ییوـس ، زا  رکفت  لـمات و  هب  نآ  ررکم  توـعد  همیمـض  هب  نآرق  مرن  و 

تـسا نیا  دیوم  رگید ، يوس  زا  مکتنـسلا » ریغب  سانلا  هاعُد  اونوک   » هدـعاق هب  اهنآ  توعد  و  هاگآان ) درمریپ  هب  یبتجم  ماما  طسوت  حـیحص 
دسر یم  رظن  هب  ساسا ، نیا  رب  تسج . کسمت  نآ  رد  ناهنپ  رمضم و  تنوشخ  نوناق و  یتخمز  هب  ًاترورـض  تسین  مزال  نید  غیلبت  رد  هک 
جیاتن اهنت  هن  زین  نآ  یلمع  هبرجت  هدوب و  هدـشن  یـسانشراک  يدرکیور  یمالـسا  بـالقنا  رد  هتـشذگ  ههد  هس  رد  باـجح  ندرک  ینوناـق 

( نید رد  هارکا  یفن   ) شیدناون مالسا  هب  یتنس  مالسا  زا  راذگ  ب ) تسا ! هدوب  خلت  تفگ  ناوتیم  هنافساتم  هکلب  هدرواین ، تسد  هب  یبولطم 
ینوناق رد  تسین . رادربرابجا  رادرب و  هارکا  ًاساسا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نید  تیهام  تسا و  ینید  ياـه  هزومآ  زا  یکی  یمالـسا  باـجح 
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یبلق يرما  نامیا ، تسا و  نامیا  نید ، رد  لصا  هک  اجنآ  زا  دراد . دوجو  یناـهنپ  رمـضم و  هارکا  راـبجا و  یعون  ینید  ياـه  هزومآ  ندرک 
هب میرک  نآرق  ياه  هیـصوت  تسه . هارکا  روز و  یعون  نمـضتم  هک  دش  لسوتم  ییاهـشور  هب  نآ  بسک  لوصح و  يارب  ناوت  یمن  تسا ،

کیلع امنا  «، » نید یل  مکنید و  مکل  «، » نیدـلا یف  هارکا  ال  : » لیبق زا  یتایآ  تسا . بلطم  نیمه  دـیوم  زین  نید  غیلبت  هرابرد  مالـسا  ربماـیپ 
ربمایپ و هریس  هب  هجوت  دش . تنوشخ  روز و  هب  کسمتم  دیابن  نید  غیلبت  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  همه  و ... رطیـصمب » مهیلع  تسل  «، » غالبلا
. دـندشن تنوشخ  هب  کسمتم  نید  يارجا  غیلبت و  ماقم  رد  زگره  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  ینید  هتـسراو  ناـملاع  زین  و  (ع ) راـهطا همئا 
دروم و نادـنچ  مالـسا  خـیرات  رد  تدـمدنلب  هدرتسگ و  لکـش  هب  هچرگا  ینید  ماکحا  اب  ندـش  گنهامه  يارب  رابجا  نوناق و  هب  کسمت 

ملاع رد  یتح  ینید  ناغلبم  يارب  يا  هدنزومآ  سرد  دناوتیم  یبرغ  ياطسو  نورق  رد  یحیـسم  تنوشخ  یخیرات  هبرجت  اما  درادن ، قادصم 
زا ینید  ماکحا  ندرک  ینوناق  رد  رارصا  دوب . هشیمه  يارب  نآ  یخیرات  ياوزنا  درک ، تیحیسم  دیاع  هبرجت  نیا  هک  يا  هجیتن  دشاب . مالـسا 

ياه هزومآ  ندرک  یتموکح )  ) ینوناق هدـیا  دـشاب . هتـشاد  كانرطخ  هزادـنا  نیا  اـت  یتبقاـع  دـناوتیم  زین  ناریا  رد  یمالـسا  باـجح  هلمج 
مالسا ، » نآ لباقم  رد  دوشیم و  دای  یتنـس » مالـسا   » ناونع هب  نآ  زا  هزورما  هک  دراد  يراگزاس  مالـسا  زا  تئارق  عون  نآ  اب  رتشیب  یمالـسا 

دهاوخب هک  یعرش  مکح  ره  دنهد ، یم  لیکشت  ناناملسم  ار  نآ  رثکا  هک  يا  هعماج  رد  ، » شیدناون مالسا  ساسا  رب  دراد . رارق  شیدناون »
تیامح مکح  نآ  زا  یمومع  راکفا  هک  ینامز  ات  دـنک . روبع  یمومع  تیاـضر  یفاـص  زا  هک  درادـن  يا  هراـچ  دـیآرد  نوناـق  توسک  رد 

دقاف مکح  نآ  دنداد ، يار  نآ  عفر  ای  رییغت  هب  دندیدنسپن و  ار  نآ  یلیلد  ره  هب  هک  يدرجم  هب  تسا و  رادروخرب  ینوناق  رابتعا  زا  دندرک ،
شیدناون مالسا  تسا . یقاب  دوخ  ياج  هب  ینوناق  عفر  زا  دعب  هچ  عضو و  زا  لبق  هچ  نآ ، ینید  تیناقح  هچرگا  دش ، دهاوخ  ینوناق  رابتعا 

مزال یگنهرف  هنیمز  هک  تسا  نیا  مهم  درک . لیمحت  هعماج  رب  نوناق  ناونع  هب  ناوتیمن  روز  اب  ار  یعرـش  مکح  چـیه  هک  تسا  رواب  نیا  رب 
ینتبم نوناق  رییغت  هب  مدرم  ارچ  درک  یبای  هشیر  دیابیم  روز  هب  لسوت  ياج  هب  دوش . مهارف  ینید  میلاعت  يدازآ  رایتخا و  اب  ماوت  شریذـپیارب 

يریبعت هب  ندرک و  ینوناـق  یقاـفن ) ناـمیا  یفن   ) ینورد لرتنک  هب  ینوریب  لرتنک  زا  راذـگ  ج ) دـنهد ؟» یم  يار  یعرـش  ماـکحا  یخرب  رب 
هولج يا  هزادنا  ات  دشاب ، هدیا  نیا  نارادفرط  نایرجم و  تسد  رد  تردـق  هک  هاگنآ  تسا  نکمم  دـنچره  یمالـسا  باجح  ندرک  يرابجا 

؛ لاثم ناونع  هب  دهد . یم  دننکیم ، هدارا  اهنآ  هچنآ  سکع  هب  ار  دوخ  ياج  دوز  رایسب  تسا و  لجعتسم  تلود ، نیا  اما  دشاب ، هتشاد  تبثم 
، دـنا هدرک  يرابجا )  ) ینوناق ار  رداـچ  زا  هدافتـسا  هک  روشک  رـسارس  دازآ  هاگـشناد  ياهدـحاو  زا  يرایـسب  رد  هلمج  زا  زکارم ، یخرب  رد 

ياهراتفر هسیاقم  زا  ار  انعم  نیا  دنتـسین و  هعنقم »  » هب دـسر  هچ  ات  هبجحم »  » اهنآ همه  ًاـنیقی  اـما  دنتـسه ، يرداـچ  نایوجـشناد  همه  ًارهاـظ 
دننکیم باختنا  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ششوپ  هاگشناد  زا  نوریب  رد  اهنآ  دیمهف : ناوتیم  یتحار  هب  هاگـشناد  لخاد  نوریب و  رد  اهنآ  توافتم 

هچ هک  دـید  دـیاب  ًاساسا  دـنهاوخیم ! هاگـشناد  نیلووسم  هک  دـننکیم  باختنا  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  هاگـشناد  نورد  رد  دـنهاوخیم و  دوخ  هک 
ینورد و لرتنک   » ای دـشابیم  ناسنا  ینوریب » يرهاظ و  لرتنک  ، » یمالـسا تیبرت  يالعا  فدـه  ایآ  تسا ؟ مالـسا  بولطم  تیبرت ، زا  یلکش 

دناوتب بتکم  کی  رگا  هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  تسا . ناسنا  ینطاب  ینورد و  لرتنک  مالسا ، بولطم  تیبرت  دسر ، یم  رظن  هب  نآ ؟ ینطاب »
ینورد و لرتنک  رتهب ، ترابع  هب  دـیامنب . زین  ینوریب  لرتنک  ار  اهنآ  دـناوتیم  ًامتح  دـنک ، لرتنک  ینطاـب  ینورد و  ظاـحل  هب  ار  دوخ  ناوریپ 

دهاوخ زین  يرهاظ  ینوریب و  لرتنک  نمـضتم  دوخ  هبدوخ  دوش ، لصاح  رگا  هک  ینعم  نیدب  تسا ؛ يرهاظ  ینوریب و  لرتنک  زا  معا  ینطاب 
هب ًاترورـض  يرهاظ  ینوریب و  لرتنک  ره  هک  تسین  هنوگنیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تساـم .» شیپ  مه  دون  دـمآ ، دـص  نوچ   » هک ارچ  دوب ؛

ینوریب يرهاظ و  ظاحل  هب  يدارفا  ای  درف  هک  درک  هماقا  يدهاوش  ناوتیم  زین  یخیرات  ظاحل  هب  دشاب . هدش  متخ  زین  ینطاب  ینورد و  لرتنک 
دیاش ًاساسا  تسا . هدوب  اهنآ  ینوریب  يرهاظ و  لرتنک  تایاغ  فالخ  ًاقیقد  اهنآ  ینطاب  ینورد و  ياهراتفر  اما  دـنا ، هدـش  لرتنک  یبوخ  هب 

ياهندـمت هک  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  هبرجت  دوبن . ناـیدا  روهظ  هب  يزاـین  دوب ، یم  ینوریب  يرهاـظ و  لرتنک  هب  فوطعم  اـهنت  تیبرت  رگا 
برغ ندمت  ام ، رصع  رد  دنا . هدوب  دارفا  لرتنک  هب  قفوم  یلوبق  لباق  دح  ات  ینوریب  يرهاظ و  ظاحل  هب  ناشدوخ  فادها  ياتسار  رد  يدام 

رب حور  ینید ، رظن  زا  تسا . قفوم  ًاتبـسن  دوخ  نادنورهـش  لرتنک  رد  ینوریب  يرهاظ و  ظاحل  هب  هک  تسا  يدام  ندـمت  کـی  زا  يا  هنومن 

باجح موهفم  انعم و  رد  www.Ghaemiyeh.comیشیوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ینوناق هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تساهناسنا . نطاـب  حور و  هب  فوطعم  زین  ینید  تیبرت  ور ، نیمه  زا  دراد ؛ تیولوا  رهاـظ  رب  نطاـب  ندـب و 
تبغر لیم و  اب  مدرم  هک  درک  حرط  يا  هنوگ  هب  دـیاب  ار  ینید  ماکحا  تسا . نشخ  یناسنا  حور  يارب  ینید  ياه  هزومآ  ندرک  يراـبجا ) )
طباوض اب  ینوناق  تسا  نکمم  دراد . توافت  تیناقح  اب  رابتعا  نیا  تسا . مدرم  تیاضر  هب  نوناق  رابتعا   » ًاساسا دـنهن . ندرگ  اـهنآ  هب  دوخ 

تسا و هتـسباو  یقالخا  لوصا  ینابم و  رب  نآ  قابطنا  هب  نوناق  کی  یقالخا  تیناقح  دـشاب . ضراـعم  اـی  قفاوم  ینید  اـی  يونعم  یقـالخا ،
. تیناقح مدع  هراما  هن  تسا ، تیناقح  لیلد  هن  مدرم  تیاضر  تسا . فقوتم  ینید  ياهـشزرا  طباوض و  اب  يراگزاس  هب  نآ  ینید  تیناقح 

هدـننک نییعت  ریثات  نانآ  تهارک  ای  تیاضر  اما  درادـن . ینید  طباوض  ای  یقالخا  ياهـشزرا  رب  نوناق  قابطنا  رد  يریثات  مدرم  رابدا  لاـبقا و 
رابجا و روز و  هب  ییوگدـمآ  شوخ  یمومع  تیاضر  رب  ینتبم  رابتعا  نیا  هب  ییانتعا  یب  دراد . تیناقح ) دـقاف  اـی  دـجاو   ) نوناـق راـبتعارد 

نآ دقن  اب  یقطنم  هویش  هب  دیابیم  دننکیم ، یبایزرا  عرش  ماکحا  نید و  یلاعتم  ياهـشزرا  فالخ  رب  ار  ینوناق  نانموم ، رگا  تسا . دادبتـسا 
رگا هک  نانچمه  دـنهد . يار  نآ  حالـصا  رییغت و  عفر و  هب  ات  تسا ، نآ  عفانم  زا  رتشیب  نآ  بیاعم  هک  دـننک  عناق  ار  یمومع  راـکفا  نوناـق 
هماج ات  درک  دز  شوگ  ار  نآ  یگنهرف  تیلاعف  اب  دیابیم  دنشاب ، هدرک  تلفغ  تساهنآ  حالص  هب  هک  يدروم  ینوناق  مازلا  زا  یمومع  راکفا 

. دنراد اپرب  ار  طسق  فورعم و  دننک و  لیم  نآ  هب  ریخ  كرد  اب  مدرم  ات  ریخ ،) غیلبت   ) هدوب هنوگنیمه  زین  ناربمایپ  هریـس  دـنک . نت  هب  نوناق 
رابتعا هطباض  لاحره  هب  دننکیم . باختنا  تسرد  مدرم  رثکا  دوش ، ییامنهار  تسرد  رگا  تسا  دتقعم  و  تسا ، نیب  شوخ  ناسنا  هب  مالـسا 
عـضو ار  اهنآ  دوخ  هک  ییاه  نوناق  هب  تبـسن  مدرم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .» مدرم  تیاضر  لطاب ) نوناق  هچ  قح  نوناـق  هچ   ) نوناـق

« بطاخم تاکـسا  ، » ینید غیلبت  رد  ایآ  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  هلاسم  نیا  دیاب  رگید ، فرط  زا  دنتـسه . یـضاران  ًاعبط  دـنا ، هدرکن 
هک هلاسم  نیا  خـساپ  تقیقح ، رد  سپ  نآ . عانقا  ناهرب ، رد  اما  دراد ، تیولوا  مصخ  تاکـسا  لدـج ، رد  بطاخم ؟» عاـنقا   » اـی تسا  مهم 

. ناهرب ای  تسا  گـنهامه  لدـج  اـب  نید  حور  اـیآ  هک  ددرگیمرب  نیا  هب  نآ » عاـنقا  اـی  تسا  مهم  بطاـخم  تاکـسا  ینید ، غیلبت  رد  اـیآ  »
ار نید  ساـسا  نیا ، مغر  هب  دـیآ . راـک  هب  دـناوتیم  نآ  غیلبت  نییبـت و  هزوح  ود  رد  لدـج  نید ، غیلبت  نییبـت و  مهف ، هزوـح  هس  زا  کـشیب ،
( تسا بیقر  هب  تبـسن  ییوج  يرترب  ماقم  رد  هک  هاگنآ   ) دوخ یمیاداراپ  نورب  نییبت  ماقم  رد  هژیو  هب  نید  درک . راوتـسا  لدج  رب  ناوتیمن 

شور حیحص ، شور  اهنت  دنتـسین ، دقتعم  نادب  لبق  زا  هک  یناسک  يارب  نید  غیلبت  تهج  رگید ؛ ترابع  هب  تسه . ندش  یناهرب  زا  ریزگان 
. دشاب هتـشاد  ییآراک  ناهرب  کی  عورـش  يارب  یناور  همدقم  ناونع  هب  دناوتیم  رثکادح  یلدـج ، شور  ماقم ، نیا  رد  دوب ؛ دـهاوخ  یناهرب 
شریذـپ و تروص  رد  ناهرب ، هجیتن  تسا . رتماوداـب  رتآراـک و  یلدـج  شور  زا  یناـهرب  شور  زین  نید  یمیاداراـپ  نورد  نییبت  ماـقم  رد 

هجیتن ریزگان  دـشاب ، راوتـسا  یناهرب  شور  رب  ًاـبلاغ  نید  غیلبت  نییبت و  رگا  سپ  تسا . ینورد  یبلق و  يرما  هک  تسا  نیقی  نداـتفا ، لوبقم 
یناور ظاـحل  هب  رارکت ) ياـج  هب  عونت   ) یتیبرت شور  هب  یبیداـت  شور  زا  راذـگ  د ) ینوریب . يرهاـظ و  هن  دـشاب  ینورد  ینیقی و  دـیاب  نآ 

نیا يارب  یمکحم  لیلد  یلیخ  ناوتن  دیاش  دنراد . فاطعنا  هب  زاین  دنا ، هدیدنـسپ  هدرک و  باختنا  ار  اهنآ  دوخ  هک  يروما  رد  یتح  اهناسنا 
ياهراتفر روما و  لابند  هب  هدـش و  هتـسخ  رارکت  زا  ًاعون  اهناسنا  هک  تسا  بلطم  نیا  دـیوم  یبوخ  هب  هبرجت  اـما  درک ، رکذ  اـهناسنا  هیحور 

زا رتهب  ون ، زیچ  ره  هن   » هک دنناد  یم  یبوخ  هب  يرظن  یلقع و  ظاحل  هب  دنتـسه ، دُم  راتفرگ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دیاش  دنتـسه . رتدـیدج 
نیا رد  تسا ؛ یلقع  ياه  هداد  زا  شیب  یگدنز  تینالقع  رگید ؛ ترابع  هب  تسین . لقع  طقف  یگدنز  نیا ، مغر  هب  تسا ؛» یمیدق  زیچ  ره 

عونت و بلاط  اهناسنا  هک  تسور  نیمه  زا  دنراذگ . یم  ریثات  یناسنا  ياهراتفر  رب  دوخ  هبون  هب  هتـشاد و  مهـس  زین  ناور  سفن و  تینالقع ،
ار نآ  زا  رفنت  یناور  ياه  هنیمز  کشیب  دشابیم ، زین  ناهنپ  يرابجا  نمـضتم  هک  ینوناق  باجح  رب  رمتـسم  دیکات  دنتـسه . ثدحتـسم  روما 

رما نیا  لیلد  تسین . وگباوج  تدمزارد  رد  ًانئمطم  اما  دشاب ، وگخساپ  تدم  هاتوک  رد  تسا  نکمم  دنچره  یـشور  نینچ  دوشیم . بجوم 
رد نیا  تسا ، راذـگریثات  تدـمزارد و  يرما  تیبرت  تسا . یبیداـت  یـشور  دـشاب ، یتـیبرت  یـشور  هکنآ  زا  شیب  شور  نیا  هک  تسا  نیا 

یتقوم هک  دشاب  یکتم  یشور  رب  دناوت  یمن  یمالـسا  شزرا  کی  هباثم  هب  باجح  تسا و  رذگدوز  یتقوم و  يرما  بیدات  هک  تسا  یلاح 
ثعاب صخـشم  ناکم  نامز و  کی  رد  باجح  تیاـعر  هب  راـبجا  هک  تسا  نیا  یبیداـت  باـجح  رما  رد  هجیتن  نیرتدـب  تسا . رذـگدوز  و 
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دقتعم هک  دوشیم  رت  هدـیچیپ  ینامز  هلاسم  نیا  دوش . لیدـبت  دوخ  دـض  هب  ًاقیقد  باجح  هب  هاگن  ناکم ، نامز و  نآ  زا  جراخ  رد  اـت  دوشیم 
یمالسا ياه  هزومآ  رگید ؛ ترابع  هب  دننکیم . تیامح  ینابیتشپ و  ار  رگید  کی  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمالسا  ياه  هزومآ  طباور  میـشاب 

یکی هب  تبسن  ناسنا  کی  يارب  رگا  تروص ، نیا  رد  دنراد . بسانت  رگید  کی  اب  اهنآ  زا  یشان  ياهراتفر  هک  دنا  هدش  هدیچ  يا  هنوگ  هب 
زا یـشان  ياهراتفر  زین  اه و  هزومآ  رگید  اب  یگنهامه  مدـع  ثعاب  دوخ  هبون  هب  دوش ، داجیا  راجزنا  رفنت و  راکنا ، یمالـسا  ياه  هزومآ  زا 

تدمزارد رد  دایز  لامتحا  هب  مینک ، هدافتسا  باجح  جیورت  يارب  ینوناق ) باجح   ) یبیدات باجح  شور  زا  رگا  هکنیا  هجیتن  دوشیم . اهنآ 
زا هتسد  نآ  ای  یمالسا  ياه  هزومآ  هعومجم  زا  رفنت  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هکلب  دوب ، میهاوخ  دارفا  طسوت  نآ  زا  رفنت  راجزنا و  دهاش  اهنت  هن 

تیاهن رد  ینوناق  باجح  رب  رارصا  رگید ؛ ترابع  هب  دوشیم . دنرادروخرب ، باجح  هلاسم  اب  يرت  قیثو  طابترا  زا  هک  یمالـسا  ياه  هزومآ 
ناسنا هن  ناسنا  يارب  نید  ه ) تسا . هدوب  رظن  دم  شققحت  هک  دـماجنا  یم  يزیچ  نآ  سکع  هب  ًاقیقد  دـماجنا و  یم  نامیا  زا  رفنت  یعون  هب 
تـسا يا  هفـسلف  قطنم و  هب  قوبـسم  رظن ، هدیا و  کی  هباثم  هب  یمالـسا  باجح  ندرک  يرابجا  ینوناق و  مسیرات ) یلاتوت  یفن   ) نید يارب 

، دنکیم دیکات  یمالـسا  باجح  ندش  يرابجا  هب  هک  یقطنم  نامه  رگید ؛ ترابع  هب  دشابیمن . یمالـسا  باجح  ورملق  هب  رـصحنم  ًاعطق  هک 
دهاوخن نیا  یـساسا  شـسرپ  تروص ، نیا  رد  دنکیم . مکح  اهنآ  همه  هکلب  یمالـسا و  ماکحا  رگید  زا  يرایـسب  ندـش  يرابجا  هب  مرجال 
يرابجا ایآ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  شسرپ  هکلب  ریخ ؟ ای  دش  دهاوخ  نآ  تیوقت  هب  رجنم  یمالسا  باجح  ندش )  ) ندرک يرابجا  ایآ  هک  دوب 

هب تبسن  یمالسا  باجح  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد  دیماجنا ؟ دهاوخ  نآ  فیعضت  هب  سکعرب  ای  مالسا  تیوقت  هب  یمالسا  ماکحا  ندرک 
هفـسلف زا  يادـج  یقطنم  هفـسلف و  رب  ینتبم  نآ  ارجا ي  ماـقم  هک  يا  هنوگ  هب  یـصاخ  تیعوضوم  زا  مالـسا ، رد  یعاـمتجا  ماـکحا  ریاـس 

هب رظان  هک  ینیزاوم  سپ  دشابیمن . رادروخرب  دشاب  هدوب  درف  هب  رـصحنم  يا  هویـش  يریگراک  هب  مزلتـسم  زین  هدوب و  مالـسا  ماکحا  یمومع 
زا دشابیم . مالـسا  یعامتجا  ماکحا  رگید  ندش  ییارجا  هویـش  هب  رظان  هک  دشاب  ینیزاوم  نامه  دـیاب  دـشابیم ، باجح  ندـش  ییارجا  هویش 

ندش يرابجا  هب  دیاب  ریزگان  مینک ، مکح  یناکم  ینامز  هزاب  کی  رد  یمالـسا  باجح  ندـش  يرابجا )  ) ینوناق ترورـض  هب  رگا  ور ، نیا 
هوق اب  ار  دوخ  ماکحاو  اه  هزومآ  هک  تسا  تموکح  زا  یعون  مسیرات  یلاتوت  مینک . مکح  زین  هباشم  ياـه  هزاـب  رد  یمالـسا  ماـکحا  رگید 

تلود رطاـخ  هب  نآ  رد  زیچ  همه  هک  تسا  یماـظن  يو ، فیرعت  قبط  هدـش و  عادـبا  ینیلوسوم  طـسوت  هژاو  نیا  دربـیم . وـلج  روز  هیرهق و 
روصت نینچ  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  تسا  نآ  لابند  هب  مالـسا  هک  یتموکح  رگا  تسین . نآ  هیلع  تلود و  زا  جراخ  زیچ  چیه  دراد و  دوجو 

رد دنتسه ، تموکح  تمدخ  رد  هک  دنا  تیمها  زیاح  ثیح  نآ  زا  اهنت  هتـشادن و  تیعوضوم  دوخ  يدوخ  هب  نآ  رد  یناسنا  دارفا  هک  دور 
زین ار  یمالـسا  ياه  هزومآ  رگید  هکلب  باجح ، یمالـسا  هزومآ  طقف  هن  هک  دنامیم  رتیلاتوتی  تموکح  هب  یمالـسا  تموکح  تروص ، نیا 

دـشاب ناسنا  تمدخ  رد  دیاب  نید  ایآ  هک  دوشیم  شـسرپ  نیا  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هلاسم  نیا  هب  هجوت  دهاوخیم . دوخ  يارب  هدرک و  ینوناق 
هیاـم اهنادـب  لـمع  داـقتعا و  هک  تسا  ییاهدـیاب  اـه و  تسه  هعومجم  هک  دوشیم  هتفگ  نید  فیرعت  رد  رگا  نید ؟ تمدـخ  رد  ناـسنا  اـی 

تمدخ نیا  ًاملسم  سکعرب . هن  دشاب و  ناسنا  تمدخ  رد  ات  هدرک  لوزن  نید  سپ  هک  میریذپب  دیاب  دوشیم ، ترخآ  ایند و  رد  رشب  تداعس 
تفرگ راک  هب  دیاب  ینید  ياه  هزومآ  ققحت  ارجا و  يارب  یـشور  هک  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  سپ  دشاب ، هارکا  روز و  اب  هارمه  دـناوت  یمن 
هلوقم یـشهج ) تیبرت  یفن   ) تیبرت میلعت و  هلوقم  ندوب  یجیردت  و ) دنوش . اریذـپ  تیاضر  لامک  رد  رطاخ و  بیط  اب  ار  نآ  نینیدـتم  هک 

هب درک . ققحم  یـشهج  یعفد و  لکـش  هب  ار  نآ  دیاب  هن  ناوتیم و  هن  هک  انعم  نیدب  تسا . يدـنیارف  یجیردـت و  يا  هلوقم  تیبرت ، میلعت و 
هک دـشاب  ییاهزیچ  نآ  همه  ياریذـپ  دـناوتیمن  هعفد  کی  هک  تسا  یناور  تعیبط و  ياراد  ناـسنا  یتخانـش ،  تسیز  یتخانـشناور  ظاـحل 

ماکحا زا  معا   ) یتیبرت ياه  هزومآ  ندرک  يرابجا  رب  نانچمه  دوشن و  هجوت  یناسنا  تلـصخ  نیا  هب  رگا  دوش . اهنآ  دـجاو  دـناوتیم  هوقلاـب 
. دسر یم  قلطم  در  راکنا و  هب  هرابکی  میلعت ، تحت  ناسنا  دور و  یم  سوکعم  هجیتن  لامتحا  دراوم ، رثکا  رد  دوش ، رارـصا  ینید ) یفرع و 
رد ار  زامن  هک  دید  ار  یناپوچ  يدرم   » هک تسا  لقن  لاثم ؛ ناونع  هب  تسا . تیبرت  میلعت و  ندوب  یجیردت  رب  زین  نید  ناگرزب  یتیبرت  هریس 
يو هب  شطیارـش  همه  اـب  ار  زاـمن  سپـس  درک و  ضارتعا  وا  هب  دروآ . یم  ياـج  هب  هجوت و )... ندوب ، هلبق  هب  ور  نوکـس ،  ) شطیارـش ریغ 
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رگا تفگ : درم  نآ  مروآ . ياج  هب  ار  نآ  مناوتیمن  ملغـش  لیلد  هب  نم  دـییوگیم ، امـش  هک  تسا  نیا  زاـمن  رگا  تفگ : ناـپوچ  درک . میلعت 
هجاوخ تفگ : ناپوچ  تسا ؟ هتخومآ  نینچ  ار  زامن  امـش  هب  یـسک  هچ  ًالـصا  یناوخن ، هک  نامه  رتهب  یناوخیم ، امـش  هک  تسا  نیا  زاـمن 

میلعت ار  زامن  هنوگچ  وا  هب  امش  تفگ : هجاوخ  درک . شنزرس  شمیلعت  نانچ  هب  ار  يو  دیسر و  هجاوخ  تمدخ  دعب  یتدم  درم ، نآ  ریصن .
؟ تفگ هچ  ناپوچ  يداد ، میلعت  يو  هب  دشاب  دیاب  هک  هنوگنآ  ار  زامن  یتقو  تفگ : هجاوخ  دشاب . دـیاب  هک  هنوگنآ  تفگ : درم  نآ  يداد ؟

نم رنهیب  تفگ : هجاوـخ  مروآ . ياـج  هب  ار  نآ  مناوـتیمن  نم  ییوـگیم ، امـش  هک  تسا  نیا  زاـمن  رگا  هـک  تـفگ  ناـپوچ  تـفگ : درم  نآ 
. دور شتدابع  تدایع و  هب  راب  جنپ  زور  هنابـش  رد  دیاب  هک  مدوب  هدنالوبق  وا  هب  مدوب و  هداد  یتشآ  دوب ، هناگیب  شیادخ  اب  هک  ار  یـصخش 

هلبق هب  ار  شیور  دـیاب  وت  لاـثم ؛ ناونع  هب  يداد . یم  ماـجنا  مدوب ، هدرک  حالـصا  وا  زا  نم  هچنآ  زا  دـعب  ماـگ  کـی  يدوب ، رنهاـب  رگا  وـت 
لقن نیا  زا  هک  نانچنآ  درکیم و .»... حیحصت  ار  شتئارق  زین  وا  زا  سپ  صخش  دروآ و  یمرد  ار  شیاهـشفک  وت  زا  سپ  صخـش  يدرکیم ،

حیحص شور  تسا و  هجومان  دنسپان و  یشور  یمالسا ، ماکحا  نیناوق و  ندرک  يرابجا  شور  ریـصن  هجاوخ  رظن  زا  تسادیپ ، ینـشور  هب 
یمن هزومآ  نیا  دیدشت  تیوقت و  هب  اهنت  هن  یمالسا  باجح  ندرک  يرابجا  دسر ، یم  رظن  هب  تسا . یجیردت  شور  تیبرت ، يارب  یمالسا 
يارب ییـالاب  لیـسناتپ  زا  هک  دنتـسه  ناـناوج  هزومآ ، نیا  زا  نادرمتم  هدـمع  هکنیا  هژیو  هب  دوشیم ، متخ  نآ  در  راـکنا و  هب  هکلب  دـماجنا ،
هکنیا هن  دنوشب  ینید  ياه  هزومآ  لاثتما  ماجنا و  قاتشم  ناناوج  دوخ  هک  درک  لمع  يا  هنوگ  هب  دیاب  یشور  ظاحل  هب  دنرادروخرب . راکنا 

ایهم یمالـسا ؛ تموکح  هژیوراک  فلا ) ینوناق  باجح  ناقفاوم  ياهیروئت  دـنراد . رارق  تیرمآ  تینوناق و  یعون  هیاـس  رد  دـننک  ساـسحا 
ناوریپ ور ، نیمه  زا  تسا . هدـش  لزان  ینیع  ققحت  لاثتما و  هب  فوطعم  ینید  ره  یعامتجا  سایقم  رد  یمالـسا  ماـکحا  ققحت  رتسب  ندرک 

نیمه تیاده  يارب  زین  نایدا  دنتـسه و  یعامتجا  تادوجوم  اهناسنا  هک  اجنآ  زا  دنتـسه . اهنآ  ماکحا  هب  ندیـشخب  تینیع  هب  فلکم  نایدا 
ینیع ققحت  نایدا و  ياه  هزومآ  لاثتما  دنتـسه . زین  یعامتجا  تاروتـسد  رب  لمتـشم  يدرف ، تاروتـسد  رب  هوالع  ریزگان  دنا ، هدمآ  اهناسنا 

هب طوبرم  اهنآ  ینیع  ققحت  نایدا و  ياه  هزومآ  لاـثتما  حطـس  نیرتلزاـن  ( 1 دشابیم : یتوافتم  حوطـس  ياراد  هدوب و  یکیکـشت  يرما  اهنآ 
لقادح ای  دننک و  لیطعت  ار  ینید  ماکحا  زا  يرایسب  دنشاب  روبجم  دارفا  اسب  هچ  هک  دشابیم  ناقفخ ) هیقت و  رصع   ) براحم تیمکاح  رصع 

لوا يولهپ  هرود  هژیو  هب  اهیولهپ  تیمکاح  هرود  رـصع ، نیا  یخیرات  هنومن  دـنرادنپ . یم  لطاب  ار  نآ  دوخ  هک  دـننک  لاـثتما  يا  هنوگ  هب 
. دنوش لیطعت  دیابن  زگره  هک  دنتسه  یمالسا  تاروتسد  زا  یخرب  زین ، طیارش  نیا  رد  یتح  یمالسا ، ياه  هزومآ  بسح  ًاصخـشم  دشابیم .
دهد و رییغت  ای  لیطعت  ار  نآ  مکح  دناوتیمن  زین  هیقت  دیدش  طیارـش  یتح  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  سفن  لتق  تمرح  تدـش  لاثم ؛ ناونع  هب 

هبترم ( 2 دوشیم . صاصق  دـنک ، نینچ  مه  رگا  دزادـنا و  رطخ  هب  ار  يرگید  ناج  دـیابن  شناج  نداد  تاجن  ياهب  هب  یتح  ناملـسم  ناسنا 
، درادن یلکشم  نادنچ  يدرف  حطس  رد  ینید  ماکحا  لاثتما  نآ ، رد  هک  تسا  براحمریغ  تیمکاح  رـصع  هب  طوبرم  هیقت ، طیارـش  زا  سپ 

رگا تسین . روسیم  نادـنچ  دوشیم ، یتـموکح  روما  هب  طوبرم  هک  ثیح  نآ  زا  هژیو  هب  یعاـمتجا  تابـسانم  حطـس  رد  اـهنآ  لاـثتما  هچرگا 
تیمکاح رصع  هب  طوبرم  هبترم ، نیرت  ییاهن  ( 3 تسه . یبسانم  هنومن  هیراجاق  رصع  مینک ، رکذ  رـصع  نیا  يارب  یخیرات  هنومن  میهاوخب 

هرود رـصع ، نیا  یخیراـت  هنوـمن  دراد . قـقحت  ناـکما  یعاـمتجا  يدرف و  حطـس  ود  ره  رد  ینید  ماـکحا  لاـثتما  نآ ، رد  هـک  تـسا  ینید 
، تموکح هژیوراک  تلاسر و  نیرتمهم  یحطس ، نینچ  رد  تسا . لیلحت  لباق  حطس  نیا  رد  یمالسا  تموکح  دشابیم . یمالـسا  يروهمج 

ققحت رتشیب  هچره  ناکما  هب  صوصخ  نیا  رد  ندوب  بسانم  دـشابیم . اهنآ  هعـسوت  یمالـسا و  ماکحا  ققحت  يارب  بسانم  رتسب  ندرک  ایهم 
( ینید ياه  هزومآ  ققحت   ) قح هماقا  هک  دهد  یم  خر  ینامز  طیارش ، نیرتهب  هک  ییاج  ات  دوشیم  فیرعت  عامتجا  حطس  رد  یمالسا  ماکحا 

رـصع هب  طوبرم  طیارـش ، نیا  هک  میتسه  رواب  نیا  رب  یبهذـم  نورد  ظاحل  هب  دوشیم . نکمم  يدـج  عنام  هنوگره  نودـب  حوطـس  مامت  رد 
روضح لطاب  زین  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  رـصع  رد  دور ، یم  روصت  هچنآ  فالخرب  دـشابیم . جـع )  ) يدـهم ترـضح  تیمکاح 

رد تعنامم  داجیا  يارای  ار  لطاب  هک  تسا  هدامآ  ایهم و  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  ماکحا  ققحت  يارب  یعامتجا  رتسب  رـصع ، نآ  رد  اـما  دراد ،
نیرتمک اـب  ناـشققحت  يارب  یمالـسا  ماـکحا  هک  دـنک  لـمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب  یعاـمتجا  هصرع  رد  یمالـسا  تموکح  تسین . اـهنآ  ربارب 
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هب دـیاب  یمالـسا  تموکح  تاررقم  نیناوق و  دـشابیم . باجح  هزومآ  یمالـسا ، تایرورـض  اه و  هزومآ  زا  یکی  دنـشاب . ور  هبور  تعنامم 
دـشاب و اهنآ  قوشم  دوخ  يدوخ  هب  زین  یعامتجا  ياضف  هکلب  دـننکن ، تبرغ  ییاهنت و  ساسحا  باـجح  لـها  اـهنت  هن  هک  دـشاب  يا  هنوگ 

یمالـسا باجح  ندـش  ینوناق  دـنک . ءافیا  ار  لماش  یتراظن  هاگتـسد  کی  شقن  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  یعامتجا  ياضف  تسا  مزـال  هکلب 
زا رتشیب  اهباجحدـب  ًالمع  رگا  یتح  دـنکیم ، گنهامه  باجح ، لها  ینورد  تساوخ  اب  ار  یعاـمتجا  ياـضف  هک  تسا  ییاهـشور  زا  یکی 

، دنکیم باجیا  ار  ینمیا  دنبرمک  زا  هدافتسا  نآ ، رد  یگدننار  نوناق  هک  يرهش  رد  لاثم ؛ ناونع  هب  هک  تسور  نیمه  زا  دنـشاب . اه  هبجحم 
یتیامح هناوتـشپ  لیلد  هب  دنک ، هدافتـسا  ینمیا  دنبرمک  زا  دهاوخب  یـصخش  رگا  دراد ، لیامت  نآ  زا  هدافتـسا  مدـع  هب  رهـش  نآ  فرع  اما 

رادـم نید  مغر  هب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يروهمج  يدـج  ياهبیـسآ  زا  یکی  دـنکیمن . تلجخ  تبرغ و  ییاهنت ، ساسحا  چـیه  ینوناـق ،
ریغ تابسانم  زا  رتمک  ینامیا  تابسانم  اب  اهنآ  بسانت  هک  دنا  هدش  هیبعت  يا  هنوگ  هب  نآ  یمومع  ياهاضف  یخرب  نآ ، مدرم  تیرثکا  ندوب 

هک تسا  يا  هنوگ  هب  نایوجـشناد  تیرثکا  ندوب  رادم  نید  مغر  هب  ام  ياههاگـشناد  یمومع  ياضف  لاثم ؛ ناونع  هب  تسه . ینامیا  دض  و 
تبرغ و زا  رارف  يارب  نایوجشناد  زا  يرایسب  هک  دوشیم  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هلاسم  نیا  دننکیم . ییاهنت  تبرغ و  ساسحا  اهنآ  رد  نید  لها 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  دـننک . گنهامه  دراد  ینامیا  دـض  ریغ و  تابـسانم  اب  بسانت  هک  اضف  طیارـش  اب  ار  دوخ  دـننکیم  شـالت  ییاـهنت ،

حیجرت هک  دنریگ  رارق  یطیارش  رد  دنتسین ، مه  نید  لها  نادنچ  هک  ییاهنآ  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، سکع  رب  ار  طیارـش  ناوتیم  ًاقیقد 
هزومآ ندرک  ینوناق  داد ، ماجنا  یطیارـش  نینچ  ندرک  رارقرب  يارب  ناوتیم  هک  یتامادـقا  زا  یکی  دـنوش . گنهامه  ینید  نایرج  اـب  دـنهد 

ینید ياه  هزومآ  ندرک  يرابجا  ینوناق و  کـشیب ، ( 1 درک : هجوت  هتکن  ود  هب  دـیاب  صوصخ ، نیا  رد  هتبلا  تسا . یمالـسا )  ) ینید ياـه 
هکلب دید ، ار  اهـشزیر »  » طقف دیابن  هدیا ، نیا  یبایزرا  يارب  اما  درک ، دهاوخ  داجیا  نید  لصا  هب  تبـسن  یگدزاو  دارفا  زا  یخرب  هب  تبـسن 
کی ره  هک  دشابیم  هیرظن  نیا  ققحت  جیاتن  هلمج  زا  لمع  رظن و  یگنهامه  زین  مظن و  تبالص ، درک . هجوت  زین  اهـشیور »  » هب دیاب  نانچمه 

( هیلوا  ) ینوریب ياهیگدزاو  زا  يرایـسب  دـنوش . نید  يوس  هب  يرتشیب  دارفا  توعد  بذـج و  ثعاـب  دـنناوتیم  دوخ  هبون  هب  اـهیگژیو  نیا  زا 
صخـش کی  دـشاب  رارق  رگا  لاثم ؛ ناونع  هب  تسا . نآ  ناوریپ  نایم  رد  لمع  رظن و  نایم  یگنهامه  مدـع  ساسحا  لیلد  هب  نید  هب  تبـسن 

ادیپ شیارگ  مالسا  هب  نارهت  هاگشناد  لثم  ام  یملع  زکارم  زا  یکی  رد  یمالـسا  باجح  لثم  ینید  هزومآ  کی  يدروم  هعلاطم  اب  یحیـسم 
شیارگ زا  عنام  دوخ  هب  دوخ  دراد ، دوجو  یمالـسا  باجح  هرابرد  نایوجـشناد  لمع  رظن و  نایم  هک  يا  هلـصاف  هب  يو  نتفای  هجوت  دـنک ،
باجح هرابرد  نایوجـشناد  لمع  رظن و  نایم  یگنهامه  تروص  رد  روکذم ، ضرف  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دش . دهاوخ  مالـسا  هب  يو 

هکلب نید ، ینوریب  هعلاطم  هرابرد  اهنت  هن  هلاسم  نیا  دـش . دـهاوخ  داجیا  مالـسا  هب  يو  شیارگ  يارب  يرت  بسانم  هنیمز  کـشیب  یمالـسا ،
هب ار  ناش  ینید  ياه  هزومآ  یلمع  هوکـش  تبالـص و  رگا  دوخ ، ناناملـسم ، هک  انعم  نیدـب  دـنکیم . قدـص  زین  نآ  ینورد  هعلاطم  هرابرد 

يرابجا ینوناق و  رگید ؛ ترابع  هب  دـش . دـنهاوخ  رادروخرب  يرتالاب  هزیگنا  زا  اهنآ  هب  ندیـشخب  موادـت  رد  دـننک ، هبرجت  رمتـسم  تروص 
یتح هکلب  دنکیم ، يریگولج  هیلوا  یگدزاو  زا  دنوش ، انـشآ  مالـسا  اب  دنهاوخیم  نوریب  زا  هک  یناسک  يارب  اهنت  هن  یمالـسا  باجح  ندش 

ندرک ینوناق  ساسا ، نیا  رب  دنکیم . يریگولج  يوناث  یگدزاو  زا  زین  دنا ، هدش  انشآ  نآ  اب  ینیـشیپ  لکـش  هب  هک  یناناملـسم  یخرب  يارب 
هکلب نازیم و  نامه  هب  لاح  نیع  رد  دوش ، نید  لصا  هب  تبـسن  دارفا  یخرب  يوناث  یگدزاو  بجوم  تسا  نکمم  هچرگا  یمالـسا  باجح 

ساسا رب  درک  نامگ  دـیابن  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت  ( 2 دش . دهاوخ  نآ  قطنم  ینورد  موادـت  زین  ینوریب و  بذـج  بجوم  رتشیب 
دوب دهاوخ  ینعم  نیدب  دنوش ، رابجا ) نمضتم   ) ینوناق یمالسا  ياه  هزومآ  رگا  تسه ، رابجا  نمضتم  ینوناق  ره  هک  اجنآ  زا  يروئت ، نیا 
سنج زا  يرابجا  ره  دـنکیم و  قرف  تنوشخ »  » اب رابجا »  » ًالوا هک  ارچ  درک ؛ غیلبت  تنوشخ  رابجا و  اب  ار  نید  دـیاب  هکلب  ناوتیم و  سپ  هک 
موهفم راـبجا ، نیا  زا  زگره  اـهنآ  اـما  دـننک ، فقوت  زمرق  غارچ  تشپ  رد  هک  دنتـسه  روبجم  ناگدـننار  لاـثم ؛ ناوـنع  هب  تسین . تنوـشخ 
يانعم هب  دوب ، دـنهاوخ  ناهنپ  مرن و  رابجا  یعون  نمـضتم  هکنیا  مغر  هب  دـنوش ، ینوناق  رگا  زین  ینید  ماـکحا  دـننکیمن . سح  ار  تنوشخ 

يارب یهلا  ءایبنا  نیا ، مغر  هب  دنتـسه ، رـشبم  ریـشب و  دنـشاب ، رذـنم  ریذـن و  هکنآ  زا  شیب  نایدا  همه  هچرگا  ًاـیناث  دوب . دـنهاوخن  تنوشخ 
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يریگراک هب  زا  ریزگان  دروم  قادـصم و  ناونع  هب  هکلب  هدـعاق ، ناونع  هب  هن  صاخ  طیارـش  رد  ینید  ياه  هزومآ  زا  یخرب  تیبثت  ققحت و 
باوبا لثم  زیمآ  تنوشخ  رهاظ  هب  ماکحا  یتح  مالـسا ، لثم  یفیرحتریغ  ینامـسآ  نایدا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دنا . هدوب  تنوشخ 
تقفش تمحر و  نیع  مه  ماکحا  نامه  تقیقح  رد  هک  میبای  یمرد  اهنآ  رد  لمات  اب  دنرادروخرب و  نیب  نشور و  هفسلف  زا  تاید  دودح و 

نیا یهلا  عیارش  رد  تسوا ، تمحر  نیع  یهلا  بضغ  ور ، نیا  زا  دنتسه و  یهلا  تاذ  نیع  یهلا  تافـص  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاساسا  دنتـسه و 
. دشاب یهلا  فطل  تمحر و  نیع  زین  اهنآ  زیمآ  تنوشخ  رهاظ  هب  ماکحا  هک  تسا  یعیبط 

!؟ ياهفئاط ای  ینید  يرما  باجح ،

هتکن دـنچ  رکذ  هراب  نیا  رد  درادـن . مالـسا  اب  یطابترا  هک  تسا  يا  هفئاط  ای  یتادراو  يرما  باـجح  هک  دوش  یم  حرطم  نینچ  هاـگ  زا  ره 
دودـحم تسا و  مزتـلم  باـجحاب و  ناملـسم  نز  هب  ندروآ  راـشف  یعوـن  باـجح ، لاـبق  رد  یفنم  يریگ  تهج  نیا  لوا -  دراد  ترورض 

سابل نیا  رگا  ًاصوصخ  دیامن . باختنا  دشوپ ، یم  هک  ار  یسابل  دراد  قح  هک  دیآ  یم  رامش  هب  يدرف  یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  ندرک 
هک دشاب  یم  یمازلا  یعرش  مکح  هدنهد  ناشن  زین  مالـسا  رد  باجح  دیامن . روبع  نآ  زا  درادن  قح  نز  هک  دشاب  ینید  مازتلا  هدنهد  ناشن 
رد ینید ، دامن  کی  ناونع  هب  باجح  هلأسم  اب  هطبار  رد  زیمآ  کیرحت  تامادقا  هب  ندز  تسد  مود –  دشاب . مزتلم  نادب  دیاب  ناملـسم  نز 

مازتلا مالـسا و  دـض  اهیبرغ  هدـنیازف  ياه  هدـقع  هدـنهد  ناـشن  دوش ، یمن  هدـید  ینید  ياـهدامن  ریاـس  هراـب  رد  تیـساسح  نیا  هک  یلاـح 
یفرعم تسیرورت  ار  ناناملـسم  یتسیرورت و  ینید  ار  نآ  دنا و  هدز  مالـسا  هب  هک  ییاهتمهت  رطاخ  هب  هک  ارچ  تساپورا . نکاس  ناناملـسم 
باجح زا  هدافتـسا  يارب  هبجحم  ناملـسم  نانز  هک  تسا  هدـش  ثعاب  رما  نیا  تسا . هتفای  شرتسگ  مالـسا  لابق  رد  اهتیـساسح  دـنا ، هدرک 
یـضعب رد  هبجحم  نانز  تهج  نیا  هب  دشاب و  یم  ناشیا  یمالـسا  یگژیو  هدنهد  ناشن  باجح  یلاح  رد  دـنیامن . سرت  ینارگن و  ساسحا 

هدنهد ناشن  تسا ، یتادراو  يا  هدیدپ  باجح  دـنا  هتفگ  هک  نیا  موس –  دـنریگ . رارق  يونعم  يدام و  يدـعت  دروم  عماوج  ای  اهروشک  زا 
باجح هیآ  هک  یتقو  تسا . هتشاد  دوجو  هنیدم  رد  یمالسا  توعد  يریگ  لکش  نامز  زا  باجح  اریز  تسا . خیرات  نید و  هب  تبسن  لهج 

همادا یمالـسا  ياهنیمزرـس  همه  رد  باجح  بیترت  نیمه  هب  دنداد . ناشن  ار  هیآ  نیا  هب  مازتلا  دوخ  ینید  راتفر  اب  ناملـسم  نانز  دش ، لزان 
هب ناگمه  هک  یلاح  رد  درادـن . انعم  مه  يا  هفئاط  يا  هدـیدپ  ناونع  هب  باجح  نتفرگ  رظن  رد  نیا  رب  هوالع  درک . ادـیپ  شرتسگ  تفاـی و 

یمالسا ریغ  ياهتلم  زا  یضعب  هک  دنچ  ره  دنا . هتفرگن  يرگید  ناسک  زا  ار  نآ  ناناملـسم  تسا و  یمالـسا  يرما  باجح  دنناد  یم  یبوخ 
هدوب ینید  نامیا  ساسا  رب  نآ  هب  مازتلا  تسا و  هدوبن  نیا  باجح  أشنم  اما  دنا . هتـشاد  يدنبیاپ  نادـب  دوخ  یلم  ینید و  ياهتنـس  ناونع  هب 

رد ناسنا  يدازآ  اب  هک  دـشاب  یم  يدرف  يرما  هکلب  دـشاب . یمن  یعامتجا  ماظن  رد  تلود  فیاظو  هلمج  زا  باجح  هلأسم  مراهچ –  تسا .
راقو ینیگنـس و  زا  اهتلود  نالوؤسم  زا  یـضعب  هک  تسا  بلاج  يدرف . ياهیدازآ  ریاس  دـننام  هب  تسرد  دوش ؛ یم  طوبرم  ساـبل  باـختنا 

هک دهد  یم  ناشن  نیا  دنرادن . مازتلا  باجح  هب  يرگـشدرگ  یعامتجا و  زکارم  رد  هک  دنوش  یمن  ینانز  عنام  یلو  دـننز  یم  فرح  سابل 
یم یگدـنز  هوحن  رد  یبرغ  میهافم  هب  نداد  نت  برغ و  زا  دـیلقت  هکلب  تسین  یقـالخا  لـئاسم  زا  تظاـفح  يارب  یعاـمتجا  نوناـق  هیـضق 

نوناق هناهب  رگا  مجنپ –  دنروآ . تسدب  ار  اهیبرغ  دییأت  بیترت  نیا  هب  دنا و  هدش  دازآ  یمالسا  ياهتنس  زا  دننک  تابثا  هک  نیا  يارب  دشاب .
هب نامزتلم  اریز  درادـن . یـسانش  ناور  هیاـپ  ساـسا و  زین  نیا  دـشاب ، نارگید  ناور  رب  هبجحم  ناـنز  یفنم  ریثأـت  سرادـم ، رد  باـجح  عنم 

سرد ياهـسالک  هب  رما  نیا ، رب  هوالع  دراذگ . یم  ياج  هب  اهنآ  ناور  يور  یفنم  ریثأت  باجح  نتـشادرب  هک  دـنیوگب  دـنناوت  یم  باجح 
ار دوخ  یمومع  ياهیدازآ  مدرم  اهطیحم  نیا  رد  دریگ . یم  رب  رد  زین  ار  یعامتجا  طـلتخم  زکارم  همه  هکلب  دوش ، یمن  رـصحنمو  دودـحم 
هب تلم  کی  نوگانوگ  ياهـشخب  هک  نیا  دننام  هب  تسرد  دشاب . یم  یندمت  يرما  هدنهد  ناشن  ینوگ  هنوگ  عونت و  نیا  هب  تداع  دـنراد .

اـهیدازآ و نوناـق  اـب  اههاگـشناد ، سرادـم و  هـب  هـبجحم  نایوجــشناد  نازوـمآ و  شناد  دورو  زا  يریگوـلج  مشــش –  دـنیآ . یم  راـمش 
موادـت زا  ار  مزتلم  نانز  زا  يرایـسب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یمالـسا  هژیو  سرادـم  هب  اهنآ  دورو  هنیمز  رگا  دراد و  تافانم  زین  یـسارکومد 
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لامعا رد  ینید  عونت  متفه –  دیآ . یم  رامش  هب  یتیبرت  یشزومآ و  يراشف  یناسنا ، ياهـشزرا  زا  رود  هب  دراد و  یم  زاب  یلاع  تالیـصحت 
رد یگنهرف  تخانـش  هدنهد  ناشن  دشاب و  یم  نوگانوگ  ياهندمت  یتسیزمه  رب  دیکأت  هناندمتم و  يرما  هدـنهد  ناشن  یمومع ، ياهیدازآ 

دنبای و عالطا  ینید  يریگ  تهج  نیا  هب  تبـسن  نوگانوگ  ياههاگدید  هک  دوش  یم  ثعاب  رما  نیا  دشاب . یم  نایدا  نیب  يوگتفگ  نایرج 
اریز تسا . هدربن  ییاج  هب  هر  هدـحتم  تالایا  رد  باـجح  عنم  هک  تسا  بلاـج  متـشه –  دنـسانشب . یبوخ  هب  ار  نید  نیا  گـنهرف  هعماـج 

مالـسا هب  تبـسن  یخیرات  هدقع  اکیرمآ  تلم  اریز  تسا . هداد  رارق  دیکأت  دروم  ار  يدرف  ياهیدازآ  دارفا ، ینید  مازتلا  هب  مارتحا  اب  اکیرمآ 
ياهروشک نالوؤسم  هک  تسا  هدش  ثعاب  لئاسم  نیمه  میـشاب . هتـشاد  هدقع  مالـسا  لابق  رد  تسا  نکمم  اهییاپورا  هک  یلاح  رد  دنرادن .

لاح نیع  رد  دنروآ و  تسدب  ار  دوخ  ندش  ندمتم  يارب  ار  اهیبرغ  دییأت  اهراک  نیا  اب  دنهاوخ  یم  دننک  یم  تیعبت  اهیبرغ  زا  هک  یمالسا 
نز هب  يدازآ  نداد  هک  میتسه  هدیقع  نیا  رب  ام  متشه -  دنهد . یم  رارق  راشف  تحت  ار  دوخ  مدرم  يدنورهـش  قوقح  یـسایس و  ياهیدازآ 

هعماج رد  نز  تکرح  يدازآ  زا  عنام  دیامن ، راکـشآ  ار  دوخ  ياهتـسد  تروص و  دـناشوپب و  ار  دوخ  ندـب  هک  نیا  باجح ، تیاعر  يارب 
یمن نآ  زا  عنام  باجح  دوخ . هدـننک  کیرحت  هنانز و  هبنج  هن  دـبای  زرابت  دوخ  یناسنا  تیـصخش  اـب  نز  هک  دوش  یم  ثعاـب  دوش و  یمن 

تـسا بلاج  مهن –  دیامن . راهظا  هنانز  عماجم  ییوشانز و  یگدنز  رد  ار  دوخ  ندوب  نز  دیامن ، کیرحت  داجیا  هک  نیا  نودـب  وا  هک  دوش 
ياهداهن اههاگـشناد و  سرادـم و  دراو  باـجح  اـب  نز  رگا  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  نینچ  مزتلم ، نز  نداد  رارق  راـشف  تحت  نارادـمدرس 

شناد رب  ندروآ  راشف  رب  ینتبم  کیئال  ماظن  اریز  تسا . یفاک  تقد  دـقاف  لالدتـسا  نیا  دراد . تافانم  کیئال  ماـظن  اـب  دوش ، دراو  یمـسر 
اهیدازآ نیا  هکلب  دهد . یمن  رارق  راشف  ریز  ار  ینید  ياهیدازآ  هتیـسیئال  هک  نیا  ًاصوصخ  دشاب . یمن  نید  هب  مزتلم  نایوجـشناد  نازومآ و 
یتیبرت هبنج  رد  نآ  هب  مازتلا  زا  رتساسح  یمومع  ياه  هصرع  رد  باـجح  هب  مازتلا  هک  نیا  رگید  دـناد . یمن  ربتعم  نوناـق  تلود و  يارب  ار 

چیه هب  تسا و  مدرم  رب  هناتـسرپداژن  يراـشف  هدـنهد  ناـشن  سرادـم ، رد  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  باـجح  عنم  نیناوق  مهد –  تسا .
هب اـم  فرح  ناـیاپ  رد  دروآ . یم  دوجو  هب  مدرم  نیب  رد  ار  کـیئال  ماـظن  اـب  تیدـض  یعون  درادـن و  یناوخمه  یـسارکومد  اـب  یتروـص 
هب دنشخبب و  اقترا  ار  مدرم  یگنهرف  حطس  هک  دنیامن  یعس  دنزاس و  یغلم  ار  یناسنا  دض  نیناوق  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  یمالسا  ياهتلود 

. دهد یم  جوا  تیونعم  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  قالخا  نیا  دنشاب . یم  قالخا  رب  ینتبم  هک  دنروایب  يور  یناسنا  یمالـسا و  ياهـشزرا 
ییاپورا ياهتلود  زا  روط  نیمه  دنراد . كارتشا  نآ  يور  شیاشگ ، طابترا و  تخانش و  ساسا  رب  نوگانوگ  ياهناسنا  هک  یتیونعم  نامه 

شور نیا  زا  یمومع ، ياهیدازآ  هب  نامیا  تهج  هب  میهاوخ  یم  زین  دنهد ، ناشن  ییاونمه  باجح  دض  یفنم  تاکرحت  اب  تسا  نکمم  هک 
عـضوم دیابن  نارگید  ور  نیا  زا  دنا . هدش  ییاپورا  عماوج  زا  یـشخب  اپورا  رد  نکاس  ناناملـسم  نیا  رب  هوالع  دنریگب . هلـصاف  یناسنا  دض 

هک مینک  یم  توعد  هناندمتم  ینامتفگ  يوس  هب  ام  دشاب . یمن  هعماج  نوؤش  زا  کی  چـیه  دوس  هب  هک  يرما  دـنریگب . نانآ  لابق  رد  یفنم 
كرد یبوخ  هب  ار  نآ  نوگانوگ  ماـکحا  مازتلا و  نیا  رـس  تشپ  یگنهرف  ياههاگدـید  نوگاـنوگ ، ياهندـمت  فلتخم و  ناـیدا  ناراداوه 

. دشخب یم  ققحت  هعماج  همه  يارب  ار  یعامتجا  یگنهرف و  يونعم و  تابث  حلص و  راک  نیا  دننک .

« باجح هقف   » یتاعلاطم ياهلصفرس  اه و  هزوح 

یم صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرتشیب  تیمها  تیـساسح و  دـنراد , رارق  ساسحا  هشیدـنا و  یقالت  هطقن  رد  هک  یگنهرف  تالوقم  زا  هتـسد  نآ 
هاگیاج شقن و  دنتسه . یعامتجا  طباور  ياه  هدنهد  دنویپ  نیرت  یلـصا  یگنهرف , ياه  نایرـش  هزورما  تسا . هتـسد  نیا  زا  باجح  دنهد .

هب نآ  دروخزاب  رایـسب , دراوم  رد  هک  دـیمهف  رتهب  ناوت  یم  اج  نآ  زا  ار  باجح  هژیوراک  تسا . هژیو  یـشقن  اـه , نایرـش  نیا  رد  باـجح 
تیوه ییاـمن و  تیوه  رد  باـجح  بیقر  یب  ًاـبیرقت  هتـسجرب و  شقن  تسا . هتفاـی  خوسر  یـشنیب  یتح  یگنهرف و  یـسایس , ياـه  هصرع 

باجح و هلوقم  هب  هجوت  تیمها  تسا . یبای  خوسر  نیا  رب  يدهاش  اه ـ  گنهرف  ییورایور  یلعف  طیارـش  رد  هژیو  هب  ناناملـسم ـ  یهاوخ 
ياه شزرا  ربارب  رد  دـیابن  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  تهج  نآ  زا  یباجحدـب  ای  یباـجح  یب  اـب  دروخرب  یگنوگچ  ياـهراک  هار  یـسررب 
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تسا و هدش  يراج  دحاو  يا  همـشچرس  زا  یمالـسا  گنهرف  میریذپب  رگا  دـشک . شودرب  ار  فیعـض  هدـنامورف و  يا  هعماج  شقن  دوخ ,
یکی ندراذگ  فعـض  هب  ور  ضحم  هب  میریذپب  دیاب  دراد , دنم  فده  هدینت و  مه  هب  يا  هلکاش  هتـسویپ و  يدوپورات  گنهامه , ییاهزارف 

زا یـشان  ياهألخ  دوش . یم  هتـساک  زین  اه  شزرا  رگید  شقن  روضح و  زا  نآ , ندـییارگ  یلیطعت  هب  اـی  یمالـسا  هعماـج  رد  اـه  شزرا  زا 
, فافع رهوگ  زا  هک  يا  هعماج  درک . رپ  ناوت  یمن  یهار  چیه  زا  ار  یباجحدب  ای  یباجح  یب  زا  یشان  تالکشم  باجح و  نتشادن  روضح 

دـض جـیورت  رازبا  لاجم و  دـنچ  ره  دـش . دـهاوخ  راچد  نالک  ياه  بیـسآ  هب  گـنهرف  هصرع  رد  نآ  یمومع  ياـه  هیور  دـشاب , مورحم 
هجوتم ياه  هزیگنا  اه و  شزرا  هب  فوطعم  هدیا  هک  درب  دای  زا  دیابن  یلو  تسا . هدـش  رتدـمآراک  رتوهایه و  رپ  رت , خارف  ایند  رد  اه  شزرا 
تبالص مکارت و  يدنم , ناوت  زا  یهجوت  لباق  حطس  ناملسم , ياه  تلم  زا  يرایسب  ناریا و  یمالـسا  تلم  رد  زین  فافع  ینماد و  كاپ  هب 

, یبرغ ياهروشک  رد  یمالـسا  ياه  تیلقا  يوپاکترپ  راـتفر  نهذ و  رد  باـجح  هزورما  هک  نآ  هژیو  هب  تسا ; هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار 
یباجح یب  ياه  هبرجت  اه و  هنومن  نیرتشیب  اهروشک  نیا  هک  یطیارـش  رد  مه  نآ  دنک , یم  هیارا  ار  انعم  رپ  يریوصت  ترارحرپ و  یتایبدا 

ره اه  ناسنا  هک  دنا  هداد  ناماس  ار  شیوخ  رکف  ینید , يانبم  نیا  ساسا  رب  بالقنا  هتخات  شیپ  لسن  زین  هزورما  دنا . هتشاذگ  شیامن  هب  ار 
يونعم و داعبا  همه  اب  یناسنا  هعـسوت  رد  يرتریگارف  تیقفوم  زا  دننک , نیمأت  ار  یعامتجا  طیحم  يونعم  تمالـس  تشادهب و  رت  شیب  ردق 

یتیعـضو نینچ  دوجو  دروآ . دـنهاوخ  مهارف  رت  شیب  ار  یگدـنز  یمالـسا  يوگلا  کی  داجیا  هنیمز  دـش و  دـنهاوخ  رادروخرب  نآ  يدام 
زا يراد  ساپ  ای  شیوخ  تیوه  گنهرف و  زا  یـشخب  زا  نتـسش  تسد  ای  تسا ; هداد  رارق  یخیرات  یباختنا  هطقن  رد  ار  اـم  باـجح , يارب 

هرابرد یتاعلاطم  ياه  تیلاعف  يدـنب  میـسقت  عماـج . يزیر  هماـنرب  کـی  اـب  هتبلا  یگنهرف و  ياـه  هعومجم  اـه و  هفلؤم  هب  کـسمت  اـب  نآ 
هـصرع رد  عوضوم  نیا  یتقو  لاح , نیا  اب  درک . راکنا  ناوت  یمن  ار  نآ  ترورـض  ای  بوجو  هک  تسا  ینآرق  يروتـسد  باـجح , باـجح 
يرورـض لصا  نیا  ندـشرادروخرب  دـنور  نت , رب  یگنهرف  سابل  ندیـشوپ  اب  دوش . یم  لدـب  یگنهرف  يا  هلئـسم  هب  ددرگ , حرطم  عامتجا 

دنور دوش . یم  زاغآ  رگیدـکی  زا  یعامتجا  ياـه  هدـیدپ  يراذـگرثا  يریذـپرثا و  هخرچ  رد  نآ  نتفرگ  رارق  یعاـمتجا و  داـعبا  زا  ینآرق 
یم يور  شیپ  ار  ییاه  شـسرپ  دریگ ـ  یم  جوا  تدش و  یگنهرف  طیارـش  ياضتقا  هب  هاگ  هک  باجح ـ  یگنهرف  یعامتجا و  يریذپداعبا 

یگنهرف و شنک  او  شنک و  داعبا  یـسانش  تیهام  یکی , دنتـسه . ییوگ  خـساپ  هعلاطم و  عون  هس  تفایرد  هنـشت  هک  ییاه  شـسرپ  دـهن ;
فرط کی  زا  باجح  یعامتجا  یگنهرف و  ياهدمآ  یپ  هب  رظن  اب  باجح  هب  ندیشخب  رارقتـسا  ياهرازبا  یـسررب  مّود , باجح . یعامتجا 

اهرازبا عاونا  زا  يریگ  هرهب  باجح و  عوضوم  اب  دروخرب  یگنوگچ  زا  شـسرپ  یـسررب  موس , رگید ; فرط  زا  اهرازبا  نیا  ياه  باتزاب  و 
تهج نآ  زا  یطابنتـسا ) یهقف و  یموس  دنتـسه و  یـسانش  تیهاـم  یمود , یلوا و  هک   ) هعلاـطم عوـن  هس  نیا  تسا  یهیدـب  هنیمز . نیا  رد 
مکح کی  رد  دننز , تسد  شلیطعت  هب  ای  دنراد  اور  یکیکشت  نآ  رارمتسا  هب  تبسن  ای  دنهاکب  باجح  ترورـض  زا  ات  دنریگ , یمن  ماجنا 

 ; دـنریگ یپ  ار  باـجح  ینوـماریپ  ینییبـت و  لـئاسم  هک  دـنریگ  یم  ماـجنا  تهج  نآ  زا  هکلب  دروآ , دراو  هـنخر  ناوـت  یمن  هـک  يرورض 
میهاوخب رگا  دـنریگ . یم  لکـش  نآ  هب  دـنب  ياپ  ییاضف  رد  باجح و  یعرـش  ترورـض  لصا  هب  تبـسن  ینیـسپ  يا  هبترم  رد  هک  یلئاسم 

روحم داد : ياج  روحم  هس  رد  ناوت  یم  ار  باجح  یتاعلاطم  ياه  تیلاـعف  مینک , هئارا  يرگید  هیواز  زا  ار  باـجح  هب  طـبترم  ياـهروحم 
یب  . 2 هعماج , رد  نآ  ياه  باتزاب  باـجح و  عوضوم   . 1 تخانش : هنیمز  هس  رد  یـصصخت  تاعلاطم  نتفاین  طسب  یـسانش  عوضوم  لوا :

یگتفـشآ هب  هعماج  رد  نآ  ياه  باتزاب  یباجحدـب و  ای  یباـجح  یب  اـب  دروخرب   . 3 یگنهرف , ياه  هیور  رد  نآ  ياه  باـتزاب  یباـجح و 
نودب يرـسرس و  ینتخادرپ  ای  تسد  نیا  زا  یگنهرف  ییاه  عوضوم  هب  نتخادرپن  رتایوگ , ریبعت  هب  دیماجنا . دهاوخ  هعماج  باجح و  هطبار 

هس ره  زاین , تقو  زا  رخأتم  یلو  هناملاع  ینتخادرپ  یتح  ای  و  اه , عوضوم  نیا  یگنهرف  یسانش  تیهام  یسانش و  عوضوم  هاگتسیا  زا  رذگ 
. دیامن یم  لکشم  نکممان ـ  مییوگن  رگا  اه ـ  نآ  ناربج  هک  دروآ  دنهاوخ  دراو  یمالسا  روشک  گنهرف  هرکیپ  رب  ار  نالک  ییاه  بیـسآ 

دروخرب یسانش  عوضوم  یباجحدب و  یباجح و  یب  یسانش  هدیدپ  باجح , یـسانش  عوضوم  زا  دنترابع  یـسانش  عوضوم  نیا  ياه  ناونع 
هجوت لباق  هنیمز  نیا  رد  لصفرس  ود  باجح  یـسانش  عوضوم  . 1 میرگ : یم  یپ  ار  کیره  حیـضوت  ریز  رد  یباجحدب . ای  یباجح و  یب  اب 
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, باجح فیرعت  هئارا  ینآرق , باجح  دروم  رد  یفرع  تیهام  نتشاد  ای  یعارتخا  تیهام  نتـشاد  یـسررب  باجح  یـسانش  تیهام  تسا ـ :
یسانش تیهام  ياه  ناونعریز  تسد , نیا  زا  یلئاسم  باجح و  دامن  قادصم و  يریذپانددعت  ای  يریذپددعت  باجح , دودح  داعبا و  نییبت 

نیا هب  باجح , هرابرد  يرهطم  دیهش  طسوت  هدش  حرطم  ثحابم  زا  يرایـسب  دنتـسه . ثحب  لباق  یگمه  هک  دنهد  یم  لیکـشت  ار  باجح 
یسانش هدیدپ  . 2… یگنهرف و . ياه  هلوقم  رب  نآ  شقن  مالسا و  یـشزرا  ماظن  رد  باجح  هاگیاج  دنبای ـ . یم  طابترا  یتاعلاطم  لصفرس 

تخانـش دیآ : یم  دیدپ  تیعقاو  هس  هب  تخانـش  یباجحدب  یباجح و  یب  هدیدپ  هب  يرامآ  یلیلحت ـ  هاگن  طسب  اب  یباجحدب  یباجح و  یب 
ثحب ور , نیا  زا  هعماج . رد  نآ  ياه  باتزاب  جیاتن و  تخانش  نآ و  هب  هدنهد  لکش  لماوع  اه و  تیعـضو  تخانـش  هدیدپ , نیا  ياه  هیال 

هب یهتنم  هک  یگنهرف  ياه  ناسون  لماوع و  ; هدیدپ ـ  ناهنپ  ادـیپ و  يایاوز  داعبا و  دریگ ـ : یم  ياج  هلوقم  هس  رد  یـسانش  هدـیدپ  نیا  زا 
ياـه هیور  اـه و  هلوقم  رد  یباجحدـب  یباـجح و  یب  یفنم  ياـه  باـتزاب  ; دـنوش ـ  یم  یباجحدـب  یباـجح و  یب  تیوقت  يریگ و  لـکش 

اب دروخرب  هنیمز  رد  ناوت  یم  دنب 1 و 2  زا  هدمآ  تسد  هب  تخانش  اب  یباجحدب  ای  یباجح و  یب  اب  دروخرب  یـسانش  عوضوم  . 3 یگنهرف .
نینچ دز . تسد  یباجحدـب  یباجح و  یب  هدـیدپ  اب  نتفرگ  رظن  رد  یگنوگچ  هرابرد  یملع  تاعلاطم  هب  یباجحدـب  ای  یباجح  یب  هدـیدپ 

زا ثحب  میزاس . هنیداهن  ار  نآ  میریگ و  شیپ  رد  ار  يا  هشیر  يا  هزرابم  راک , هار  کی  رب  فرص  زکرمت  ياج  هب  دوش  یم  ببـس  یتخانش 
لـصا بوجو  فـلا ) باـجح  هقف  مود : روـحم  اـه . باـتزاب  يرگید , اـهراک و  هار  یکی , دریگ : یم  ياـج  هلوـقم  ود  رد  یـسانشدروخرب 

هقف ب ) تسین . مالک  لحم  يور , چـیه  هب  باجح  زا  ثحب  رد  هجیتن , رد  تسا . يرورـض  تسادـیپ , هک  هنوگ  نامه  بوجو  نیا  باجح 
ندوب طبترم  لیلد  هب  یباجحدب , اب  دروخرب  یلو  تسا ; دیقم  ریغ  نآ  هب  لمع  قلطم و  یشزرا  باجح , هچ  رگا  باجح  هب  یشخب  رارقتسا 

تـسردان یهار  هب  هاگدروخرب  نیا  اه , نآ  ندرک  تیاعر  نتفرگ و  رظن  رد  نودب  هک  تسا  ییاهدـنبودیق  ياراد  یعامتجا , هدـیدپ  اب  نآ 
هانگ هک  نیا  رب  نوزفا  یباجح  یب  ایآ  کی ـ  دهد : خساپ  ریز  ياه  شـسرپ  هب  دیاب  هقف  ساسا , نیا  رب  دیماجنا . دهاوخ  باجح  جـیورت  رد 
نینچ دوخ  يدوخ  هب  یباجح  یب  ایآ  نآ , هب  هناراگنا  مرج  هاگن  تروص  رد  دور ؟ یم  رامـش  هب  زین  هملک ـ  یقوقح  يانعم  هب  مرج ـ  تسا ,

نیا يانبم  ایآ  نآ , هب  هناراگنا  مرج  هاگن  تروص  رد  زین  و  دوش ؟  یم  مرج  صاخ  یتانراقم  اـب  یهارمه  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  اـی  تسا 
هب تسا ؟ بجاو  نآ  هب  مازلا  ایآ  نآ , ندرمشن  مرج  تروص  رد  ود ـ  دراد ؟ يرگید  يانبم  ای  دشاب و  یم  هانگ  مرج و  مزالت  يراگنا , مرج 

نیا رد  یعیبـط , روط  هب  هک   ) تفرگ راـک  هب  نآ  دروـم  رد  دـیاب  بیترت  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  همه  اـیآ  رگید , ریبـعت 
مازلا بوجو  تروص  رد  هس ـ  درک ؟ ارجا  دیاب  تسا , مازلا  زا  يراع  هک  ار  یبتارم  ًافرـص  ای  دـیآ ) یم  نایم  هب  تلود  تلاخد  ياپ  تروص 

فیاظو بوچراچ  رد  ًافرـص  مهم  نیا  ای  دـننک  اـفیا  شقن  مازلا  نیا  ناـیرج  رد  دـنناوت  یم  زین  تلود  زا  رتارف  يدارفا  اـی  داـهن  اـیآ  نآ , هب 
تامادـقا نآ , یحالطـصا  يانعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوچراچ  رد  تیلاعف  رب  نوزفا  ایآ  راهچ ـ  دریذـپب ؟ ماجنا  دـیاب  تلود 

ای یباجح  یب  رد  هک  دیآ  تسد  هب  یـسانش  عوضوم  رد  رگا  هژیو  هب  ( ؟  هن ای  دـنبای  یم  یعرـش  بوجو  هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  رد  يرگید 
یـشقن هچ  تلود  تسا ؟ ییاهداهن  ای  یناسک  هچ  هدهع  رب  دنمادک و  يرآ , رگا  دنتـسه ) رثؤم  یعامتجا , ياهدـنویپ  لماوع و  یباجحدـب 

ياه تیلوئسم   ) عوضوم هک  تسا  نیا  تقیقح  دراد . يا  هژیو  تیمها  تلود , تارایتخا  فیاظو و  زا  شسرپ  نایم , نیا  رد  دراد ؟ هدهعرب 
يزاساهر هدننکـش  شقن  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدربن  هار  یهقف  یـصصخت  تاـعلاطم  نورد  هب  نونک  اـت  باـجح ) ربارب  رد  تلود 

, عوضوم نیا  هب  تبسن  یهقف  یلوغشم  لد  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  نآ  یملعریغ  یسررب  دوخ و  لاح  هب  یباجحدب  یباجح و  یب  عوضوم 
کی هیلوا , ياه  تینهذ  زا  غراف  ییاـضف  رد  هناسانـش و  بیـسآ  یتاـعلاطم  بوچراـچ  رد  نآ , یعاـمتجا  داـعبا  ندیـشک  دـقن  هب  اـب  هارمه 

زا ثحب  تسا . هدـش  يا  هزاـت  هلحرم  دراو  تلود  هاـگیاج  شقن و  هزورما  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تیمها  نیا  دور . یم  رامـش  هب  ترورض 
لئاـسم نیرت  یلـصا  زا  یکی  هکلب  تسین , فرـص  راـبتعا  اـی  فراـعت  کـی  یعاـمتجا , ياـه  هنیمز  رد  تـلود  تاراـیتخا  اـه و  تیلوئـسم 

ياه نیمـضت  اـت  دـندوب  نآ  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا  هب  دانتـسا  اـب  نیـشیپ  هرود  ناـهیقف  رگا  دور . یم  رامـش  هب  یـصصخت 
هب لصا , نیمه  هب  هاگن  اب  ات  دنراد  هفیظو  هرود  نیا  ناهیقف  دنروآ , مهارف  شزرا  نیا  نتشگ  قنور  رپ  باجح و  ندناماپرب  يارب  ار  بسانم 
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, عوضوم قـیقد  تخانـش  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـنورب و  تسا , هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  يزیگنا  ثحب  هژیوراـک  هک  تلود  زا  ثحب  تمس 
زا غراف  هک  دـننآ  رب  یخرب  تفگ  ناوت  یم  یلو  درک , لابند  دـیاب  ار  لماک  یثحب  هچ  رگا  هنیمز , نیا  رد  دـننک . هئارا  ار  نآ  یهقف  ماـکحا 

حطـس رد  باـجح  يرارقرب  رد  هاوخلد  جـیاتن  هب  مدرم  موـمع  هلیـسو  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  لـمع  اـب  اـهنت  تلود و  تلاـخد 
اه و شزرا  يریگارف  يریگ و  لکش  ياه  هنیمز  اه و  هنزور  هک  تسا  ریذپ  بیـسآ  تهج  نآ  زا  هشیدنا  نیا  تفای . تسد  ناوت  یم  هعماج 

دوخ هب  یـصاخ  تیـساسح  یگنهرف , لئاسم  تفریذـپ  دـیاب  دریگ . یم  مک  تسد  هعماج  رد  ار  اه  نآ  هدـنزخ  لوحت  اه و  شزرا  دـض  اـی 
یم رب  خر  رهاظ  هب  هعماج  کی  رد  هچ  رگا  هاگ  یگنهرف  ياه  شزرا  دـض  اـی  اـه و  شزرا  زا  يرایـسب  هک  اـجنآ  اـت  دـنا , هداد  صاـصتخا 

هب یعامتجا  ياهاضف  هیـشاح  ای  نیریز  ياه  هیال  رد  هدـناوخان  ینانامهم  تروص  هب  ناـنچ  مه  دـنوش و  یمن  وحم  هاـگ  چـیه  یلو  دـندنب ,
اب دندرگ . یم  زاب  هعماج  نتم  هب  دنیامن و  یم  خر  هعماج  رد  یلوحت  نیرت  مک  اب  هاگ  بسانم و  طیارش  رد  دنهد و  یم  همادا  دوخ  یگدنز 

ندنام مورحم  تروص  رد  یباجحدب  هلوقم  هرابرد  يزیر  همانرب  يزیر  همانرب  موس : روحم  تسا . یـسررب  هب  دـنمزاین  هلئـسم  نیا  لاح , نیا 
لیدـبت یعامتجا  دـم  رذـج و  رپ  ياه  تیعـضو  يارب  لعفنم  یعباـت  هب  رـصاعم  طیارـش  رب  نآ  جـیاتن  قیبطت  یهقف و  شهوژپ  هعلاـطم و  زا 
یتسایـس دیاب  تسین و  اور  هجو  چیه  هب  یباجحدب  ای  یباجح و  یب  هدیدپ  لباقم  رد  یلاعفنا  ياهدرک  يور  نتفرگ  شیپ  رد  دـش . دـهاوخ 

رد ار  باجح  قطنم  هفسلف و  هب  هجوت  ياهدنور  يزیر , همانرب  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دش  نآ  رب  دیاب  تفرگ . شیپ  رد  ار  هنالاعف  يراکتبا و 
مشچ نیودت  نودب  دناوت  یمن  زیر  همانرب  هعماج  کی  عقاو , رد  دریگ . یمن  تروص  ألخ  رد  يزیر  همانرب  نامگ , یب  مینک . میکحت  هعماج 
هعماج هب  تیاهن  رد  دندرگ  یم  حرط  اهزادنا  مشچ  نیودت  ياضف  رد  هک  ییاهقفا  درادرب . ماگ  يزیر  همانرب  تمـس  هب  هدنیآ  يارب  يزادنا 

هعـسوت روحم  رب  ار  باجح  زادنا  مشچ  دیاب  دنیبب . رت  ینالوط  ياهتفاسم  رد  ماگ , دـنچ  زا  رتارف  ار  شیوخ  تشونرـس  ات  دـنهد  یم  ناکما 
زا دیاب  تسا . رظن  دروم  يدعب  کت  یششوک  زا  رتارف  يزیچ  دوش , یم  دای  باجح  هعسوت  زا  هک  یماگنه  یعیبط , روط  هب  درک . میظنت  نآ 

یـشقن رگید , يوس  زا  داد و  اـقترا  يرت  ماود  رپ  رت و  هدرتـسگ  حطـس  هب  ینوـنک  حطـس  زا  ار  نآ  ياـهباتزاب  شزرا و  هنماد  يوـس , کـی 
یگنهرف ياـه  هلوقم  یگتـسباو   ) هب رظاـن  يا  هماـنرب  میظنت  درک . فیرعت  اـه  نآ  يارب  ار  یعاـمتجا  ياـهدرکراک  اـب  بساـنتم  هناـهاگآ و 
یمالـسا روشک  نازیر  همانرب  بیترت , نیا  هب  دماجنایب . باجح  هب  تبـسن  زاس  هعـسوت  يزاسرتسب  کی  هب  دـناوت  یم  رگیدـکی ) هب  فلتخم 

نیودت تمـس  هب  یگنهرف , یهقف و  ياه  ترورـض  هب  هجوت  اب  روشک و  یگنهرف  هعومجم  هوقلاب  تاناکما  تخانـش  اب  هک  دـننآ  زا  ریزگان 
هار هعماج  رد  يزیر  همانرب  یعامتجا و  تینهذ  هب  دـنا  هتـسناوت  نآ  زا  سپ  اهنت  اهراکهار  زا  يرایـسب  دـنور . شیپ  هب  يزادـنا  مشچ  نینچ 

هتفریذپ هدرک و  حرط  ّللدم , حرط و  لباق  ییاه  هدـیا  تروص  ار  اه  نآ  هب  یهقف  رتمهم  یملع و  یگنهرف , ياه  هعومجم  ادـتبا  هک  دـنبایب 
. دنشاب هدش 

ثیدحو نآرق  هنیآ  رد  هاگنو  ششوپ 

هک تسا ، هدومن  رداص  ییاه  لمعلاروتسد  نانز -  ًاصوصخ  ناناملسم -  ششوپ  يارب  نآرق  رد  دنوادخ  رف  ییابطابط  سابع  دیس  : هدنسیون
ناکو نیذوی  الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسنو  کتانبو  کجاوزال  لق  یبنلا  اهیا  ای  : ) زا دـنا  تراـبع 
يارب راک  نیا  دـننکفا ، ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  ياه  بابلج  وگب : نانمؤم  نانزو  تنارتخدو  نارـسمه  هب  ربمایپ ! يا  ( » 1 ( ) ًامیحر ًاروفغ  هللا 

( اریز دـننک ؛ هبوت  تسا ، هدز  رـس  ناـنآ  زا  یهاـتوکو  اـطخ  نونکاـت  رگاو  ( ؛ تسا رتهب  دـنریگن ، رارق  رازآ  درومو  دـنوش  هتخانـش  هک  نیا 
ياهومو هنیس  ورس  نآ  اب  هک  گرزب  يرـسور  ینعی  بابلجو ؛ تسا  بابلج  زا  نخـس  هیآ  نیارد  تسا .» میحرو  هدنزرمآ  هراومه  دنوادخ 

رس و هک  دشاب  گرزب  نانچ  يرسور  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  ییاهنت  هب  يرـسور  ندرک  رـس  هب  هفیرـش ، هیآ  ساسارب  دنناشوپ . یم  ار  دوخ 
یماگنهو ( »... 2 ( ؛) نهبولقو مکبولقل  رهطا  مکلذ  باجح  ءارو  نم  نهولئـساف  ًاعاتم  نهومتلاس  اذاو  دوش ...( . هدیـشوپ  نز  ياـهومو  هنیس 

لد یکاپ  يارب  راک  نیا  دیهاوخب ؛ هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخ ، یم  ربمایپ ) نارـسمه   ) نانآ زا  تیراع  ناونع  هب  ار  یگدنز  لئاسو  زا  يزیچ  هک 
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نانز زا  دنهاوخ  یم  هک  یناناملـسم  ینعی  تسا ؛ نآزا  رتارف  هکلب  تسین  نانز  شـشوپ  باجح ، زا  دوصقم  تسا .»... رتهب  اهنآو  امـش  ياه 
هتبلا دشاب . مه  یلئاحو  هدرپ  دـنا -  هدیـشوپ  هک  نیا  رب  هوالع  ربمایپ -  نانزو  اهنآ  نیب  دـیاب  دـنریگب  هیراع  یگدـنز  مزاول  زا  يزیچ  ربمایپ 

امب ریبـخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کـلذ  مهجورف  اوـظفحی  مهراـصبا و  نم  اوـضغی  نینمؤـملل  لـق  . ) تسا ربماـیپ  ناـنز  صوـصخم  مـکح ، نـیا 
نانآ يارب  نیا  دـننک ؛ ظفح  ار  دوخ  فافعو  دـنریگ  ورف  نامرحمان ) هب  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ( » 3 ( ؛) نوعنصی

ینارچ مشچ  زا  دـهد  یم  روتـسد  نادرم  هب  قوـف  هـیآ  رد  دـنوادخ  تـسا .» هاـگآ  دـنهد ، یم  ماـجنا  هـچنآ  زا  دـنوادخ   . تـسا رت  هزیکاـپ 
رهظ ام  الا  نهتنیز  نیدبیال  نهجورف و  نظفحی  نهراصبا و  نم  نضضغی  تانمؤملل  لقو  . ) دنشاب راد  هگندوخ  ، یسنج روماردو  دننکزیهرپ 
هاگن زا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ  وگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هبو  ( » 4 (؛)... وا نهتلوعبل  ـالا  نهتنیز  نیدـبیال  نهبویج و  یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  اـهنم 

( فارطا  ) و دنیامنن ، راکـشآ  تسا -  نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  ار -  دوخ  تنیزو  دننک  ظفح  ار  شیوخ  نامادو  دـنریگ ، ورف  دولآ ) سوه 
رگم دنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  ياه )  ییابیز   ) تنیز و  دوش ) هدناشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات   ) دننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياه  يرـسور 
نانز ناشنارهاوخ ، نارسپ  ناشناردارب ، نارسپ  ناشناردارب ، ناشنارسمه ، نارسپ  ناشنارـسپ ، ناشنارهوش ، ردپ  ، ناشناردپ ناشنارهوش ، يارب 
هاگآ نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  اـی  دـنرادن  نز  هب  یلیاـمت  هک  هیفـس  دارفا  ناـشناکزینک ،) ) ناـشناگدرب ناشـشیک ، مه 
شوگ هب  دـنراد ، اپ  رب  هک  لاخلخ  يادـصو  . ) دوش هتـسناد  ناش  یناهنپ  تنیز  ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر ، هار  ماـگنهو  دنتـسین 

زین نز  دنک ، ینارچ  مشچ  دیابن  درم  هک  روط  نامه  . 1 اه :  هتکن  دیوش .» راگتـسر  ات  نانمؤم  يا  دیدرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمهو  دسر .)
؛ چـم ات  تسد  ودو  هرهچ )  ) تروص زا  ریغ  دـناشوپب  ار  دوخ  نز ، ینعی  هلدا ؛ ساسارب  اهنم ) رهظ  ام  الا   ) هلمج . 2 دنک ؛ ینارچ  مشچ  دیابن 

مکح قبط  ینعی  دنتسه ؛ لفاغ  نآ  زا  ناونابزا  یضعب  هک  يراک  تسا ؛ نابیرگ )  ) بیج رب  يرسور ) شـشوپ و  ) رامخ ندز  يدعب  هلمج  . 3
، هفیرش هیآ  رد  . 4 دشاب ؛ هدیـشوپ  رتشیب )  هن   ) چم ات  تسد  ودو  هرهچ  زا  ریغ  هب  نز  ندب  مامت  هنیـسو و  ندرگ  اه ، شوگ  اهوم ، دیاب  نآرق 
زا ناوناب  ششوپ  رادقم  درب . یم  مان  دنشاب ، هتشادن  ار  قوف  ششوپ  اهنآ  دزن  دنناوت  یم  ناملسم  نانز  هک  ار  يدارفا  زا  هورگ ) 12) هتسد نآ 

رادقم ( 5  ) تسد ودو  هرهچ  دومرف : ترضح  دنیامن ؟ راکـشآ  دنناوت  یم  ار  دوخ  تنیز  زا  رادقم  هچ  نانز  هک : دش  لاؤس  ع )  ) قداص ماما 
(ع) مظاک ماما  مردارب  زا  دیوگ : یم  رفعج  نب  یلع  هک  هدـمآ  حیحـص  يدنـس  اب  يریمح  دانـسالا  برق  زا  ماکحالا  هیافکردو  نادرم  هاگن 

یکاپرد نادرم  شقن  ( 6 .) تسد ود  هرهچ و  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ هاگن  دـناوت  یم  مرحمان  نز  ندـب  زا  رادـقم  هچ  هب  درم  مدرک : لاؤس 
، دـیامن يوریپ  شرـسمه  زا  هک  يدرم  ره  یلع ! يا  :... دوـمرف ع )  ) یلع ترـضح  هب  ینـالوط  یثیدـح  نمـضرد  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هعماـج 

شرهوش زا  نز  :... دومرف ترـضح  یتعاـط ؟ عون  هچ  هعاـطلا ؛ کـلت  اـمو  دـیرپ : ع )  ) یلع دـنکفا . یم  شتآ  رد  تروص  اـب  ار  وا  دـنوادخ 
هیامرس ي ( 7 .) دنک هدافتـسا  ار  نآ  مرحمان  لباقم  رد  نآ  و  دیامن . هدروآ  رب  ار  هتـساوخ  نآ  زین  رهوش  دنک . كزان  ياه  سابل  تساوخرد 

دیاب طقف  شیاه  ییابیز  هک  نیا  ادخ و  نامرف  زا  ار  وا  لیم ، نیا  یهاگ  اذل  تسا ؛ دـیدش  ییامندوخ »  » هب لیم  نز  ردو  تسوا  ییابیز  نز ،
زاو دـننک  قیوشت  بسانم  شـشوپ  هب  ار  دوخ  رـسمهدیاب  نارهوش  هک  تساج  نیا  . دـیامن یم  لـفاغ  دـشاب ، هتـشاد  شرهوش  هب  صاـصتخا 

كرتشم یگدـنز  هک  روط  ناـمه  رهوشو  نز  دـننک . عنم  دـناشک ، یم  ناشرـسمه  يوس  هب  ار  نارگید  ياـه  هاـگن  هک  يراـتفر  شـشوپ و 
ار دوخ  درم  شیاهرکذت  اب  زین  نزو  ار  دوخ  نز  هنابدؤم ، ياهرکذت  اب  درم  دنـشاب ؛ مه  کیرـش  زین  يونعم  تفرـشیپ  رد  دنناوت  یم  دنراد ،

درم یتریغ  یب  هناشن  نز ، یباجح  یب   » هک دشاب  نیا  دیاش  نآ ، هنایماع  ریبعت  دننک ! یمن  هجوت  نادرم  یـضعب  هنافـسأتم  یلو  دـهد . کمک 
ناطیـش ياهریت  زا  يریت  هدولآ ،)  ) هاگن : » دومرف یم  هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دنک « : یم  لقن  يوار  ناطیـش  مومـسم  ياهریت  تسا ».

: » تسا هدومرف  نینچ  ص )  ) ربماـیپ ( 8 .«) دشاب هتـشاد  لابند  هب  ار  ینالوط  ینامیـشپ  هک  یهاگن  اسب  هچو  تسا  هدنـشک )  ) مومـسم تسا و 
هریخ هریخ  هک  رادرهوش  ینز  زا  دنوادخ  اهنم ؛... مرحم  ریغ  وا  اهجوز  ریغ  نم  اهنیع  تالم  لعب  تاذ  هارما  یلع  لجو  زع  هللا  بضغ  دتـشا 

هک دنا  هدرک  ثیدح  ادخ  ربمایپ  زا  تنس  لها  ییاور  ياه  باتک  ( 9 ...«.) تسا نیگمـشخ  ًادیدش  دنک ، هاگن  مرحمان  ای  دوخ  رهوش  ریغ  هب 
( نامزلارخآ  ) هدنیآ رد  اهحیر ؛.. ندجی  الو  هنجلا  نلخدی  هلئاملا ال  تخبلا  همنساک  نهسور  تالئام  تالیمم  تایراع  تایـساک  ءاسن  : »...
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یم بیرف  ار  اه  لد  دنراد ،) ندب  هب  هدیبسچ  ای  امن  ندبو  كزان  ياه  سابل  . ) دنتسه نایرع  لاح  نیعردو  دنا  هدیـشوپ  هک  دنیآ  یم  ینانز 
مه ار  تشهب  يوبو  دـنوش  یمن  تشهب  لـخاد  ناـنیا  دـنهد  یم  رارق  رتش  ناـهوک  دـننام  رـس  يور ) ار  دوخ  ياـهوم   ) دنازابـسوهو دـنهد 

تنیز زا  ار  نارگید  ات  دننزن  نیمز  رب  مکحم  ار  دوخ  ياهاپ  نانز  » رون هروس  هیآ 31  دننامه  ثیدح  ود  نیا  زا  ( 10 .« ) دننک یمن  مامشتسا 
کیرحت یتراـبع  هبو  دوش  یم  نز  يوـس  هب  ناـمرحمان  هجوـت  بلج  ببـس  هک  يراـک  ره  دـیآ  یم  تسد  هب  دـننک .» هاـگآ  دوـخ  یناـهنپ 

نـسح ءاـیحلا  نسحا ، بابـشلا  یف  نکل  نسح و  هبوتلا  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوـسر  تفعو  اـیح  تسا . عوـنمم  ناملـسم  نز  رب  تسازیمآ ،
( همه يارب   ) ایح دراد ). ناربج  يارب  نامز  هک   ) تسا رتوکین  یناوج  رد  هبوت  اما  تسا  وکین  لاـح ) همهرد   ) هبوت نسحا ؛ ءاـسنلا  یف  نکلو 

هشیر ایح ، ءایحلا ؛ هفعلا  ببس  : » دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  تسا . ناوناب  يایح  هناشن  ششوپ ، و  ( 11 «.) تسا رتوکین  نانز  رد  اما  تسا  وکین 
ره ( 13 «. ) تسا ینمادـکاپو  تفع  ییابیز ، تاکز  فافعلا ؛ لامجلا  ةاـکز  : » دـیامرف یم  ع )  ) ناـنمؤمریما زین  ( 12 «. ) تسا تفع  ببـس  و 

، نآ یهلا  هبنج  تسادـخ و  ياـه  تمعن  زا  یتـمعن  ییاـبیز ، دریگب ؛ رظن  رد  ار  نآ  ییادـخ  هبنج  تـسا  مزـال  دراد ، ناـسنا  هـک  ار  یتـمعن 
زا ناـسنا  نهذ  نورد و  فلا ) تسا ؛ هنوگ  ودو  تسا  مارح  زا  ندرک  يرود  ياـنعم  هب  تفع  هک  دوـش  هجوـت  تسا . شـشوپ  ینمادـکاپ و 
ود رهو  تسا  تفع  ياـه  هعومجم  ریز  زا  دروم  ود  ره  دـناشوپب . نتفرگ  رارق  سوه  درومزا  ار  دوخ  رهاـظ  ب ) دـشاب ؛ كاـپ  ینار  سوـه 

( جـع  ) تجح ترـضح  ياعد  رد  اعدو  تفع  لد . ندرک  اهر  رهاظ و  ظفح  ای  رهاظ  ندرک  اهر  لد و  یکاپ  طـقف  هن  تسا ؛ هدـش  هتـساوخ 
یلعو هبوتلاو  هبانالاب  بابـشلا  یلعو  هنایخلاو ... روجفلا  نع  انراصبا  ضـضغاو  هیـصعملا ...  دعبو  هعاطلا  قیفوت  انقزرا  مهللا  : » تسا هدـمآ 

ار دوخ  ياه  مشچ  هک  امن ) يزور  ام  هب  امن (... يزور  ار  هانگ  زا  يرود  دوخ و  يوریپ  رد  تیقفوم  ام  هب  ادخ ! يا  هفعلاو ؛... ءایحلاب  ءاسنلا 
بـش ياعد  رد  هکنانچ  ( 14 ...«.) ار ینمادـکاپو  ایح  ناـنز  هبو  ار ، ینامیـشپ  هبوت و  اـمن ) يزور   ) ناـناوج هب  مینکفا ... ورف  هدولآ  هاـگن  زا 

یم تساوـخ  رد  دـنوادخ  زا  زین  نابعـش  هاـم  همین  بش  ياـعدردو  یجرفو » ینطب  یف  هفعلا  ینقزراو  : » میناوـخ یم  ناـضمر  هاـم  مهدزاود 
مرکاربمایپ هناخ  هب  هشیاع -  رهاوخو  رکبوبا  رتخد  ءامـسا - دـشاب  كاپ  لد ، رگید . ناوارف  ياـهاعد  و  کـنید »  یف  هفعلا  ینقزراو  : » مینک

اذا هارملا  نا  ءامسا  ای  دومرفو « : دنادرگرب  وا  زا  ار  شیوخ  يور  ادخ  لوسر  دوب . هدیـشوپ  امن  ندب  كزان و  ياه  سابل  هک  یلاح  رد  دمآ 
راوازس دسرب ، غولب  نس  هب  نز  هک  یماگنه  ءامسا ! يا  ههجو ؛ هفک و  یلا  هراشا  و  اذه -  اذه و  الا  اهنم  يری  نا  حلـصت  مل  ضیحملا  تغلب 

دنـس اب  یثیدح  ردو  ( 15 «.) شتروصو چـم ) اـت   ) تسد ود  هب  درک  هراـشا  ربماـیپو  نیا - نیا و  رگم  دوـش  هدـید  وا  لـکیه )  ) زا هک  تسین 
دنداد و یم  ار  ترـضح  خساپ  نانز  دومن و  یم  مالـس  نانز  هب  هک  دوب  نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  هویـش  هدیـسر : ع )  ) قداص ماما  زا  حیحص 
( هک لیلد  نیا  هب  ) دنک مالـس  ناوج  نانز  هب  هک  دوبن  دنیاشوخ  وا  يارب  اما  درک  یم  مالـس  نانز  هب  هک  دوب  هنوگ  نیا  (ع ) نانمؤم ریما  هویش 

تمحز راچد  دوش ، یم  مبیصن  مالس  قیرط  زا  هک  یشاداپ  نآ  زا  شیبو  هدش  نم  یتفگـش  ببـس  ناوج ، نز  يادص  مسرت  یم  دومرف : یم 
 : دنیوگ یم  دوش ، ضارتعا  اهنآ  هب  هک  یماگنهو  دنراد  دـنخب  وگب و  نانآ  اب  دـننک و  یم  هاگن  مرحمان  هب  تحار  یناسک  هتکن : ( 16 .) موش

تیاعر ار  شـشوپ  هک  ینز  زا  یلو  تسا  موصعم  ربمایپ ، دـیراد ؟ غارـس  ناربمایپ  نیرت  گرزب  لد  زا  رت  كاپ  یلد  ایآ  دـشاب »! كاـپ  لد  »
ماما هک  یناملسم  رهاوخ  دنک ! یمن  مالس  ناوج  نز  هب  ع )  ) یلع و  دهد . یم  شـشوپ  روتـسدو  دنک  یمن  هاگنو  دنادرگ  یم  يور  هدرکن ،

، ادـخ تسا ! مهم  تیارب  لوسر  ادـخ و  تیاضر  هک  یناملـسم  يا  و  دـیامن ! روهظ  ماما  ینک  یم  اعد  هک  يرهاوخ  يراد ! تسود  ار  نامز 
تـسا نآ  هناشن  شـشوپ ، هک  ایح - دنهاوخ و  یم  هدولآ  هاگن  كرت  دنهاوخ ، یم  هانگ  كرت  دنهاوخ ، یم  ار  وت  یکاپ  نامز  ماما  ربمایپ و 

ام تنیز  دوخ ) بوخ  راتفر  اب  ( ؛ ًانیش ًانیلع  اونوکت  ًانیز و ال  انل  اونوک  : » دندومرف میشاب و  مالسا  ماما و  ربمایپ و  تنیز  مییایب  دنهاوخ . یم  - 
نز يرآ  دشاب . هتشاد  صقان  باجح  ششوپ و  هک  تسین  ناملسم  نز  نأش  رد  دیشابن .» ام  هیلع  نانمـشد ، نابز  ندش  زارد  ببـسو  دیـشاب 

، شـشوپ ینمادکاپ ، رب  دراد  دوجو  يدایز  تایاورو  تایآ  دینک . راختفا  نآ  ربو  دیهد  ناشن  ایند  هب  ار  نیا  تسا ؛ فیفعو  ایح  اب  ناملـسم 
سرد اـب  یتاـفانم  روما ، نیا  تیاـعر  دوـش . یم  هعماـج  حطـس  رد  توهـش  شتآ  نتخورفا  رب  ببـس  هچنآ  رهو  هاـنگو  ینارچ  مشچ  كرت 

، یملع يالاب  ياه  هدر  رد  ششوپ  لماک  تیاعر  اب  ناوناب  زا  يدایز  هدع  نالا  هک  روط  نامه  درادن ؛ هناخ  نوریب  رد  ندرک  راکو  ندناوخ 
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یم تیاعر  زین  ار  دوخ  ششوپ  دنتسه و  يداصتقا  راک  لوغـشم  عرازم  رد  ییاتـسور  نانز  نینچمه  دننک . یم  راک  .... یتیریدم و یـسایس ،
ششوپ دب  لیلد  ره  هب  هک  نانآ  هکلب  تسین  شـشوپ  یب  باجح و  یب  دارفا  يارب  طقف  تایاورو  تایآ  نیا  هک  تسا  نیا  ام  دوصقم  دننک .

ياه بیسآ  تسا ! دب  ود  ره  یششوپ ، دب  یششوپ و  یب  اریز  دنیامنب ؛ لمع  دیاب  ار  شـشوپ  درومرد  ماماو  لوسرو  ادخ  نامرف  زین  دنتـسه 
رد نادرم  دوش  یم  ببـس  يریگ ، تخـس  نیا  دوش ؟ یم  يریگ  تخـس  ناوناـب  شـشوپ  درومرد  ارچ  دنـسرپ :  یم  یـضعب  ریذـپان  ناربـج 

رتهب ایآ  تسین ؛ تیساسح  رادقم  نیا  دنتسین -  هدیشوپ  نانز  هک  برغرد -  هک  یلاحرد  دنشاب  ساسحو  دننک  هجوت  نانز  هب  رتشیب  عامتجا 
ترابع هک  تسا ؛ هدش  ببـس  ار  يراوگان  روما  هداد ، خر  هک  ینیمزرـس  ره  رد  ییامن  دوخ  هدیدپ  خساپ ) دنـشاب ؟ رتدازآ  نانز  هک  تسین 

عامتجارد هدننک  کیرحت  یعـضو  اب  ای  دنـشابن  هدیـشوپ  نانز  هک  یماگنه  تسا  یعیبط  ناوناب : يارب  نامرحمان  ياه  تمحازم  . 1 زا :  دنا 
هب ار  اه  تمحازم  داجیا  اه ، کیرحت  نیا  دننک . یم  کیرحت  ار  فلاخم  سنج  دـنوش -  یگدولآ  راچد  دـنهاوخب  هچ  رگا  دـنوش -  رهاظ 
دح هنافسأتمو  دراد  لابند  هب  ار  عورشمان  ياه  یتسودو  طباور  ندمآ  دوجو  هب  هدش ، رکذ  ياه  تمحازم  عورشمان : طباور  . 2 دراد . لابند 

نارسمه نداد  تسد  زا  . 3 دوش . یم  داجیا  مه  راد  نز  نادرم  رادرهوش و  نانز  يارب  هک  درجم  دارفا  نیب  طقف  هن  طباور  نیا  درادن . زرم  و 
یب هجیتن  رد  هک  هدـش  عورـشمان  طباور  راچد  یـسنج ، زاـین  مدـعو  هداوناـخ  نتـشاد  دوجو  اـب  زاـب  سوه  نادرم  هک  تسا  دـنیارف  نیارد  : 

رهوش هک  نامز  ره  نانز  اب  طابترارد  هدـمآ ، دوجو  هب  عورـشمان  طـباور  هک  یماـگنه  قـالط : . 4 دراد . لاـبند  هب  زین  ار  رـسمه  هب  یهجوت 
لامتحا زین  دوش  هاگآ  شرـسمه  دشاب و  درم  فرط  زا  طباور  نیارگا  هکنانچ  دـهد  یم  قالط  ار  وا  هدرک ، تنایخ  وا  هب  شرـسمه  دـمهفب 

.6 تسا . هداوناـخ  یـشاپ  ورف  هتـشذگ ، روما  یعیبط  هجیتـن  هداوناـخ : نوناـک  یـشاپ  ورف  . 5 تسین . دـیعب  یگداوناخ  لاجنج  اـیو  ییادـج 
اب یمشچ  مهو  مشچ  ایو  یهجوت  یب  يور  زا  اما  دنتسین  یتفع  یب  هب  رضاح  هجو  چیه  هب  هک  دنتسه  یناوناب  ناوناب :  هیلع  یـسنج  تنوشخ 
هب روبجم  ار  اهنآ  هدش و  کیرحت  نادرم  دوش  یم  ببـس  نیمه  تسا ) تفع  زا  جورخ  هانگ و  راک ، نیا  هتبلا   ) دنوش یم  رهاظ  دب  شـشوپ 

، نانز زا  یلیخ  هب  تبسن  دنتسه ، فیفع  رسمه  لابند  هک  یفیفع  نادرم  هداوناخ : لیکشت  جاودزا و  نازیم  شهاک  . 7 دننک . هتساوخان  روما 
یمن جاودزا  هب  نتو  دننک  یم  عابـشا  دازآ  تروص  هبار  دوخ  زین  زاب  سوه  نادرم  یفرط  زا  دنهد ؛ یمن  هداوناخ  لیکـشتو  هدش  نامگ  دـب 

شیامن ضرعم  رد  ار  دوخ  ابیز و ..  تشز و  دنلبو ، هاتوک  نانز  راک ، طیحم  نابایخو و  هچوک  رد  هک  یماگنه  ییارگ : سنجمه  . 8 دنهد .
سنجمه يوسو  تمس  هب  سنج  ود  ره  هک  تسا  اج  نیا  دنام . یمن  يا  هزاتزیچ  رگید  دش ، ناوارف  یناهنپ  عورشمان و  طباور  دنتـشاذگ و 

ابو دـننک  رکف  بوخ  تسا  مزـال  ناوج  نارتخدو  ناوناـب  رب  سپ  دوش ، یم  دراو  ناوناـب  رب  قوف ، روما  رد  ناـیز  نیرتشیب  دـنور .  یم  دوخ 
، یگداوناـخ يدرف ، یگنـس  ياهدـمایپ  و  . 9 دـنوشب . یناـسنا  عاـمتجاو  دوخ  هب  ناوارف  ياـه  ناـیز  عناـم  دوخ ، لـماک  باـجح  شـشوپ و 

قیقحت هب  يزاین  دریگ و  یم  رارق  لقع  دییات  دروم  تقد  یمک  اب  هدـش  رکذ  بلاطم  رگید .... يورخاو  يویند  یحور ، یمـسج ، یعامتجا ،
، نینج طقس  عورشمان ، ياهدنزرف  یسنج ، ياهرازآ  عورشمان ، طباور  درومرد  هرشتنم  ياهرامآ  درادن ، رواب  یسک  رگا  اما  درادن ؛ ینادیم 

هژیو هب  اهروشک ، رد  ییارگ و ...  سنجمه  عویـش  و  اه ، جاودزا  ندـش  مک  یـشکدوخ ، یناور ، یمـسج و  ياه  يرامیب  زدـیا ، اه ، قالط 
یـسو دصهن  رازه و  تشهو  داتـشهو  دصیـس  نویلیم و  کی  لاسرد 1991م . اـکیرمآ  رد  . 1 هنومن : ناوـنع  هب  دـیامن ؛ يریگ  یپ  ار  برغ 

طقس  339 هدـش ، دـلوتم  هک  يدازون  رازه  ره  لباقمرد  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  تروص  اـه  ناتـسرامیبرد  ینوناـق » نینج  طقـس   » دروم تفهو 
هبو دریگ . یم  ماجنا  هنایفخمو  ییاپرس  تروص  هب  اکیرمآ  رد  اه  نینج  طقس  دصرد  دون  هک  تسا  یلاحرد  نیا  هتفرگ ؛ تروص  مه  نینج 

نیارد ییارگ  سنج  مه  عویـشو  دـننک  یم  یگدـنز  اپوراو  اکیرمآ  هراق  رد  زدـیا ، هب  ناـیالتبم  دـصرد  زا 80  شیب  . 2 دـسر ! یمن  رامآ 
دیابن یمالسا  عماوجو  رـشب  ایآ  دناسر ؟ یمن  ار  یگنهرب »  » نطاب اهرامآ ، نیا  ایآ  تسا . الاب  هب  لاس  یـس  دارفارد  رامآ  ساسا  رب  اهروشک ،

، دمآ دنـسپان  مرظنرد  هچنآره  نابدا ؛ یبزا  : » تفگ یتخومآ ؟ هک  زا  بدا  : دنتفگ ار  نامقل  يدعـس : هتفگ  هب  يرآ  دـنریگب ؟ سرد  اهنیا  زا 
رارق یسنج  زواجت  دروم  هک  ینانز  درومرد  زواجت - نارحب  نارواشمزا  نمرولیـس -  لیناد  دینک : هجوت  بلطم  نیا  هب  مدرک .» زیهرپ  نآ  زا 
نابز رب  ار  تالمج  نیاو  دننک  یم  شنزرس  ار  دوخ  هدش ، ینامیـشپ  راچد  یمک  تدم  زا  سپ  ینانز  نینچ  ًالومعم  دیوگ : یم  دنا ، هتفرگ 
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نوناق  ! » ناملسم ناوناب  يا  مدوب ...! هدزن  دنخبل  وا  هب  شاک  يا  منک ! هجوت  بلج  ات  مدوب  هدیشوپن  ار  سابل  نآ  شاک  يا  دننک : یم  يراج 
یهاگآ درمو  نز  زا  شناگدنب  ياه  تیفرظو  تایحور  هب  هک  ییادخ  تسا و  نابرهم  شناگدنب  هب  هک  ییادخ  تسادخ ، نوناق  شـشوپ ،»

رارق ینیناوق  ناسنا  ياهراتفر  يارب  اذـل  تسیچ ؛ رد  شا  یتخبـشوخو  حالـصو  زاین  هک  دـناد  یم  هدـیرفآ و  ار  ناسنا  شدوخ  دراد ، لماک 
بازحا -1 اه :  تشون  یپ  دسرن . بیـسآ  نام  ترخآو  ایند  هعماج ، ام ، هب  ات  میوش  ادـخ » نوناق   » وریپ مییایب  سپ  عماجو . لماک  تسا  هداد 

؛» نیفکلاو هجولا  : » لاق اهتنیز  نم  هارملا  رهظت  اـمع  لئـسو  ًارفعج  تعمـس  لاـق : - » 5 . 31 نامه / - 4 . 30/ رون - 3 . 53  / بازحا - 2 . 59/
یتلا ال هارملا  نم  هیلا )  ) رظنی نا  هل  حلصی  ام  لجرلا  نع  هتلاس  - 6 تیبلا . لآ  ح 25429 ، باب 109 . حاکن ، تامدقم  ج20 ، هعیشلا ، لئاسو 
، لاصخ ح 5762 ؛ رداونلا ، باـب  و ج4  ح 241 ، ج1 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  ص517 ، ج5 ، یفاک ، - 7 نیفکلاو .» هجولا  : » لاـق هل ؟  لـحت 

سیلبا ماهـس  نم  مهـس  هرظنلا  : » لوقی هتعمـس  لاق  هللادـبع  یبا  نع  - 8 ح 1446و 25368 . هعیـشلا ، لئاسو  ح 2 ؛ هعبرالا ، باب  قودـص ،
ح ج20 ، هیعـشلا ، لئاسو  - 9 ح5 . حاکن ، تامدـقم  باـب 109 ، ج20 ، هعیـشلا ، لـئاسو  هلیوـط ؛»  هرـسح  تثروا  هرظن  نم  مک  مومـسم و 

یبا دنسم  ص254؛ ج2 ، دمحا ، دنسم  - 10 ص33 . ج16 ، یقارن ، ققحم  هعیشلا ، دنتـسم  ح 42 ، ص 39 ، ج101 ، راونالا ، راـحب  25509 ؛
52175218 ، 44168 ح43542 ، لامعلا ، زنک  ج1 ؛ ۀمکحلا ، نازیم  -11 ح 1626 . یطویس ، كاوحلا ، ریونت  ج12،ص42،ح6690 ؛ یلعی ،

مکحلا نوــیع  ج7،ص46 ؛ لـئاسولا ، كردتـسم  ج3،ح2756؛ ج2،ح1587و  ۀــمکحلا ، نازیم  -13 ش5444 . مـکحلاررغ ، -12 و . ...
کلاسم ح 19115 ؛ لامعلازنک ، ح 4104 ؛ ص 62 ، ج4 ، دوواد ، یبا  ننس  -15 نانجلا . حیتافم   . ك 14-ر . ص 273 . یطساو ، ظعاوملاو ،

ناکو ءاسنلا  یلع  لمـسی  ع )  ) نینمؤملاریما ناکو  هیلع  نددریو  ءاـسنلا  یلع  ملـسی  ص )  ) هللا لوسر  ناـک  -» 16 ج4 . یناث ، دیهـش  ماهفالا ،
باب ص535 ، ج5 ، یفاک ، رجالا ؛» نم  تبلط  امم  رثکا  یلع  لخدیف  اهتوص  ینبجعی  نآ  فوختا  لوقی  نهنم و  هباشلا  یلع  ملـسی  نا  هرکی 

باب 131. ج20 ، هعیشلا ، لئاسو  ءاسنلا ؛ یلع  میلست 

نآ نوماریپ  لئاسم  باجح و 

گنهرف شرتسگ  یباجح و  دب  هدش ، وربور  نآ  اب  ام  هعماج  هزورما  هک  یلئاسم  زا  یکی  هدیکچ  یمظاکدیعس  هدنـسیون :  نوخـسار  عبنم : 
ياهلأسم ره  اب  دروخرب  رد  هیلوا  لصا  دراد . یعامتجا و ...  یـسایس ، يداصتقا ، یگنهرف ، ددـعتم  لماوع  هلأسم  نیا  هک  تسا  یبرغ  طحنم 

هنیمز ندرب  نیب  زا  یباجح و  دـب  داجیا  فلتخم  لماوع  تخانـش  اب  نیاربانب  دوش . دروخرب  بسانتم  ياـه  هویـش  اـهرازبا و  اـب  هک  تسا  نآ 
رد ار  يرثؤم  رایسب  ماگ  ناوتیم  یسایس و ...  يداصتقاو و  یگنهرف  ظاحل  زا  اه  نآ  هب  طوبرم  تالکـشم  ندرک  فرطرب  کی و  ره  ياه 

هدـمآ دوجوب  ناناوجون  ناناوج و  نیب  رد  ًاصوصخ  هعماج  رد  یناوارف  ددـعتم و  تاعوضوم  لـیاسم و  هزورما  همدـقم  تشادرب . هنیمز  نیا 
ياهزاین هنیمز  رد  ار  هتـساخون  لسن  نیا  شطع  ناور ،  یقطنم و  ياـه  خـساپ  هئارا  اـب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  تعرـس  هب  تسا  مزـال  هک 

ینید دـض  نابلط  تصرف  نانمـشد و  يرکف  ذوفن  لحم  نینچمه  دوشن و  لصاح  نانآ  راتفر  ورکف  رد  یللخ  ات  دومن  ناربج  ینید  یتیبرت و 
ناسآ یسرتسد  فعـض  دیدج و  لسن  شیادیپ  ینید ، لیاسمو  تاعوضوم  هعـسوت  یعامتجا ، ياه  بیـسآ  یناوارف  دریگن . رارق  یقالخا  و 
ذوفن بّرخم ،  يا  هناسر  تاناکما  ینید ،  دـض  یگنهرف و  تامجاهت  یگنهرف ، عماجم  یخرب  يدـمآراکان  ینید ، ناملاع  زکارم و  هب  نانآ 

 ، جاودزا عناوم  تالکـشم و  ناناوجون ،  ناناوج و  رد  بذاک  ياهزاین  داـجیا  ناـناوجون ،  ناـناوج و  نیب  رد  یفنم  چوپ و  تارکفت  یخرب 
ینید و تاهبش  واهشسرپ  هب  ییوگخساپ  رما  ترورض  رگید ، لماوع  يرایسبو  اهلـسن  یگنهرف  توافت   ، اه هداوناخ  زا  یخرب  رد  یناماسبان 
هب ار  موبو  زرم  نیا  ياهناوج  زا  يرایـسب  نهذ  رـضاح  لاح  رد  هک  یلئاسمزا  یکی  تسا . هدرک  نادـنچ  ود  ار  ناناوجون  ناـناوج و  یتیبرت 
ارچ لیبق :  زا  یتاهبـش  تالاؤس و  تسا . باجح "  " هلأسم هدرکداجیا ، اهنآ  نهذ  رد  ار  يدایز  تاهبـشو  تـالاؤسو  هتـشاد  فوطعم  دوخ 

دودحم ار  نز  باجح ،  ایآ  ؟ تسا هدوب  مه  نیشیپ  بهاذم  نایدا و  رد  باجح  ایآ  ؟ دنشاب دازآ  نادرم  یلو  دنشاب  هتشاد  باجح  دیاب  نانز 
ارچ ؟ تسا رداچ  ردرصحنم  باجح  ایآ  ؟ دنک یمن  یگدرسفا  داجیا  رداچ ) ) یگشم گنر  ایآ  ؟ دنک یمن  ترـسح  هدقع و  داجیا  ؟ دنک یمن 
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هک رگید  لئاسم  زا  يرایـسب  و  تسیچ ؟ زامن  رد  نانز  باجح  هفـسلف  دراد ؟ همادا  نانچمه  یباجح  دب  لضعم  یمالـسا ،  بالقنا  دوجو  اب 
تـالاؤس ماـمت  هب  هک  تسا  نآ  ددـص  رد  رـضاح  هلاـقم  تسا . یـسررب  لـباق  حرطم و  " نآ نوماریپ  لـئاسمو  باـجح   " یلک ناونع  تحت 

تسا دیما  و  دهد . خساپ  دیآ ، شیپ  زیزع ،  ناناوج  ًاصوصخ  يدرف  ره  رب  تسا  نکمم  هک  رگید  تالاؤس  زا  يرایسبو  قوف  مهم  یساسا و 
باجح هللاءاشنا 1 - دشاب . نانآ  ياشگهار  یگدنز  ردودیادزب  یمالـسا ، موبو  زرم  نیا  ناناوج  كاپریمـض  زا  ار  تاهبـش  دناوتب  هلاقم  نیا 

، دراد ینالوط  هقباس  هدوب و  حرطم  فلتخم  للم  ماوقا و  نایم  باجح " لصا   " دوش یم  هدافتـسا  نوتم  یخرب  زا  رگید  بهاذـمو  نایدا  رد 
نایدا رد  هنومن  ناونع  هب  ( 1 .) تسا هدوب  توافتم  عماوج  بادآ  تنس و  بسح  رب  نآ  ماکحا  دودح و  باجح ، زا  يریگهرهب  هوحن  هچرگ 

(: (ع یـسوم تعیرـش  رد  باجح  فلا -  مینک . یم  نایب  راصتخا  روط  هب  ریز  رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  باجح  هلئـسم  هب  تیحیـسم  دوهی و 
رس رب  يزیچ  هک  نآ  یب  ًالثم  تخادرپ ، یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  : " دسیون یم  دوملت  نوناق  دوهی و  موق  هب  عجار  تنارود " لیو  "

دنلب ردـق  نآ  شیادـص  ای  درک  یم  لد  درد  نادرم  اب  ینخـس  ره  اب  ای  دیـسیر  یم  خـن  ماع ،  عراش  رد  ای  تفر و  یم  مدرم  نایم  هب  تشاد ،
نودـب تشاد  قح  درم  تروـص ،  نآ  رد  دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناـگیاسمه  درک ، یم  مّلکت  شاهناـخ  رد  نوـچ  هک  دوـب 

 " ْعَقُرب ندب " ، شـشوپ  رب  هوالع  نانز  (ع ،) نامیلـس دهع  رد  هک  دیآ  یم  رب  زین  سدقم  باتک  زا  ( 2."  ) دـهد قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ 
هب عقرب  دید ، ار  قحـسا  هک  ادتبا  هْقفِر "  " قحـسا دزمان  دوب . جیار  (ع ) میهاربا نامز  رد  تنـس  نیمه  ( 3 .) دنتخادنا یم  تروص  هب  دـنبور ) )

ترـضح تعیرـش  رد  دـش ، نایب  (ع ) یـسوم تعیرـش  رد  باـجح  زا  هچ  نآ  (ع :) یـسیع تعیرـش  رد  باـجح  ب - ( 4 .) تخادنا تروص 
هکلب میاـمن ، خوسنم  ار  ناربماـیپ  ياههتـشون  تاروت و  اـت  ماهدـمآ  نم  هک  دـینکن  رکف  : " تفگ یـسیع  نوـچ  دراد ، دوـجو  زین  (ع ) یـسیع

، دننک تکرش  يدابع  مسارم  رد  دنتـسناوت  یم  رداچ  اب  اهنت  تیحیـسم  هیلوا  ياهنرق  رد  اهنز  ( 5."  ) مناسرب ققحت  هب  ار  اهنآ  ات  ماهدـمآ 
ناشـساوح اهنآ  ندـید  زا  زامن  يارجا  عقوم  رد  تسا  نکمم  ناگتـشرف  یتح  دـنتفگ  یم  تفر و  یم  رامـش  هب  هدـنبیرف  ناـشناوسیگ  اریز 

نید رد  مه  نانز  شـشوپ  باجح و  نیارباـنب  ( 7 .) دناشوپب ار  دوخ  رـس  هتـشاد و  باجح  دـیاب  نانز  داد  نامرف  سولواپ " ( "6 !) دوش ترپ 
ییاه توافت  بهاذم  نایدا و  نیب  تسا ، مزال  شـشوپ  رادـقم  هچ  هک  باجح  تایئزج  رد  هلب  تیحیـسم . نید  رد  مه  دراد و  دوجو  دوهی 

بتاکم زا  یکی  ناوریپ  زج  دراد و  ناسنا  تایح  هزادـنا  هب  ياهقباس  ندیـشوپ  سابل  نآرق  رظنم  زا  باجح  بوجو  لئالد  - 2 دراد . دوجو 
اب شطاـبترا  مغر  هـب  هدـیدپ ، نـیا  دـننکیم . هـبرجت  ار  نآ  یعوـن  هـب  دارفا  هـمه  (، 8) دـنراشفیم ياـپ  یتـسیز  هنهرب  موزل  رب  هـک  يرکف 

. ناراب فرب و  امرگ و  امرـس و  رد  تظافح  . 1 دـهدیم : خـساپ  يو  زاین  هس  هب  مک  تسد  ناسنا ، یعامتجا  يدرف و  فلتخم  تایـصوصخ 
، هدرپ يانعم  هب  باجح »  » یمالـسا شـشوپ  باـجح و  هطبار  - 3 ( 11 . ) راقو ییاـبیز و  یگتـسارآ ، . 3 ( 10 . ) مرـش تفع و  ظـفح  . 2 ( 9)
، یـشرقربکایلعدیس نآرقلا و  بئارغ  یف  تادرفملا  یناهفـصا  بغار  ك : ر . . ) تسا لوصو  زا  عنم  ندرک و  ناـهنپ  ندیـشوپ و  بجاـح ،

درم دید  زا  نز  ندرک  ناهنپ  موهفم  هب  لصا  رد  تسین و  نز  ندـناشوپ  ای  يرهاظ  شـشوپ  يانعم  هب  اهنت  باجح ) ) هژاو نیا  نآرق ) سوماق 
رد اذـل  دـبای . ققحت  ندـش ، عقاو  هدرپ  تشپ  قیرط  زا  هک  تسا  یـششوپ  باجح  تسین . باجح  یـششوپ  ره  ببـس ، نیدـب  تسا . هناـگیب 

هشیمه نز  تسا  هتساوخ  مالسا  دننک  نامگ  يرایسب  هدیدرگ  ببس  نیمه  تسا و  دیدج  ًاتبسن  یحالطصا  باجح ، ، نز شـشوپ  صوصخ 
؛ تسا هدرک  تیارس  بارعا  ناناملسم و  هب  نایناریا  هلیـسو  هب  باجح  دنوش  یعّدم  ایو  دورن . نوریب  دشاب و  سوبحم  هناخ  رد  هدرپ و  تشپ 
. تسا هدـش  لزان  نایناریا ، ندـش  ناملـسم  زا  لبق  نامرحمان ) لـباقم  رد  ناـنز  یمالـسا  شـشوپ   ) باـجح هب  طوبرم  تاـیآ  هک  یلاـح  رد 

نیا تکراشم  مدـع  هجیتن  رد  هدرپ و  تشپ  نانآ  نداد  رارق  ندرک و  ینادـنز  سبح و  يانعم  هب  ناوناـب  یمالـسا  شـشوپ  هفیظو  نیارباـنب ،
يرگ هولج  هب  دناشوپب و  ار  شندب  نادرم  اب  ترشاعم  رد  نز  هک  تسا  انعم  نادب  هفیظو  نیا  تسین . یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  میظع  هورگ 
نآرق رد  یمالسا  ششوپ  ترورـض  - 4 ( 12 .) دـشاب راوتـسا  یمالـسا  یناسنا و  لوصا  رب  اهتیلاعف  رد  شتکراشم  دزادرپن و  ییامندوخ  و 

هدرک حیرصت  نآ  هب  دیجم  نآرق  مه  اریز  دنک ؛ دیدرت  نآ  رد  دناوتیمن  یناملسم  چیه  تسا و  مالسا  يرورض  ماکحا  زا  یمالسا  شـشوپ 
روط نامه  دناهداد . اوتف  نآ  هب  قاّفتا  هب  ینس  هعیش و  ناهیقف  تهج ، نیمه  هب  دنهدیم . یهاوگ  نآ  بوجو  رب  رایـسب  تایاور  مه  تسا و 
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ریغ لـیلدیب و  نآ ، ندوـب  يرـصع  ياـعدا  تـسا و  نـینچ  زین  شـشوپ  روتــسد  درادـن ، صاـصتخا  صاـخ  ینارود  هـب  هزور  زاـمن و  هـک 
دهدیم نامرف  ناملسم  نانز  هب  دعب  هیآ  رد  سپس  ناملسم و  نادرم  هب  تسخن  رون  هروس  هیآ 30  رد  لاعتم  دنوادخ  دیامنیم . هناسانشراک 
ْمُهَجوُُرف اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  : » دنشاب اشوک  نامرحمان  زا  ندب  ششوپ  تیاعر  رد  دننک و  بانتجا  ینارچ  مشچ  زا 

نماد هتخاس ، هشیپ  تفع  دـنناباوخ و  ورف  دوخ  ناگدـید  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ربمایپ ) يا  (« ؛» َنوُعَنْـصَی اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َکـِلذ 
رد سپـس  تسا ». هاگآ  دننکیم ، هچنادب  دـنوادخ  تسا و  رتهب  ناشیگزیکاپ  یکاپ و  يارب  راک  نیا  دـنناشوپب . نامرحمان  هاگن  زا  ار  دوخ 

َّنِهِرُمُِخب َْنبِرْـضَْیل  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی  َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  َو  : » دیامرفیم دعب  هیآ 
ِیَنب َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءابآ  َْوأ  َّنِِهئابآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی  َو ال  َّنِِهبُویُج  یلَع 

َو ال ِءاسِّنلا  ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاـجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناـْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  َْوأ  َّنِِهئاـِسن  َْوأ  َّنِِهتاوَخَأ 
وگب نمؤم  ناـنز  هب  ربماـیپ ) يا  (« ؛» َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  اـم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی 
ریاس نارهوش و  يارب  زج  ار  شیوخ  رویز  دـنناشوپب و  ناگناگیب  هاگن  زا  ار  دوخ  نماد  هتخاس ، هشیپ  تفع  دـنناباوخ و  ورف  دوخ  ناگدـید 

هدیشوپ اهشوگ  هنیـس و  ندرگ و  رـس و  ات  دنزادنا  اهنابیرگ  هب  ار  شیوخ  ياهيرـسور  و  تسا ؛ ادیپ  هچنآ  رگم  دننکن ، راکـشآ  مراحم 
ات دـینک  هبوت  ادـخ  يوس  هب  همه  نمؤم ، ناگدـنب  يا  دوش . مولعم  دـننکیم ، ناهنپ  تنیز  زا  هچنآ  ات  دـنبوکن  نیمز  هب  ار  ناشاهاپ  دـشاب و 

شرتسگ لکـش  ود  هب  تسا ، مزـال  نمؤم  ناـنز  رب  ار  هچنآ  ناوناـب ، شـشوپ  صوصخ  رد  یلاـعت ، دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  دـیوش ». راگتـسر 
هژاو زا  بویج » و« تسا . شوپرس  يرـسور و  يانعم  هب  و  رامِخ »  » عمج رُمُخ » . » اهتنیز ندناشوپ  . 2 ندرگ ؛ رس و  یگدیشوپ  . 1 دهدیم :

هب ار  دوخ  ياهيرسور  فارطا  هنیدم  نانز  میناوخیم : نینچ  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ( 13 .) تسا نابیرگ  هنیـس و  بلق و  يانعم  هب  بیج » »
هب ار  دوخ  يرـسور  فارطا  دندش  فظوم  هیآ ، نیا  ساسا  رب  دشیم . راکـشآ  نانآ  ياهشوگ  ندرگ و  هنیـس و  دنتخادنایم و  رـس  تشپ 

ار تارهاوج ) دننام  ندب  زا  ادج  ياهتنیز   ) یسراف رویز " " ، " بیج  " هژاو موهفم  ایآ  دشاب . روتسم  زین  عضاوم  نیا  ات  دنزادنیب  اهنابیرگ 
نآ یلک  مکح  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  ؟ دوشیم لماش  ار  باضخ ، همرـس و  دـننام  ندـب ، هب  لصتم  ياهشیارآ  اهنت  اـی  دریگیم  رب  رد  زین 

یتسود ییابیز  ّسح  تسا و  یعیبط  يرطف و  يرما  شیارآ  ( 14 .) تسا عونمم  مرحمان  لباقم  رد  ییامندوخ  زیاـج و  ییارآدوخ  هک  تسا 
دیدپ نارگید  رد  یناور  تبثم  راثآ  هکنآ  رب  نوزفا  یعیبط ، شیارگ  نیا  دوشیم . هدرمش  رـشب  یگدنز  رد  اهرنه  عاونا  شیادیپ  همـشچرس 
ماـظن رد  یناـشیرپ  یگتفـشآ و  زا  زیهرپ  دوخ و  نتـسارآ  . دـماجنایم زین  هتـسارآ ، صخـش  رد  یناور  ياـهبنارگ  راـثآ  ققحت  هب  دروآیم ،
عـضو ایند . هب  ییانتعایب  تمالع  هن  تسا و  سفن  دـیق  زا  یگتـسراو  لیلد  هن  ییارآدوخ  زا  زیهرپ  دراد . هشیر  ناسنا  میلـس  قوذ  يرکف و 

نعط و نابز  دزاسیم و  راوخ  نارگید  هاگن  رد  ار  دارفا  تصخش  دوخ  هب  دوخ  يرهاظ ، تفاظن  يزیمت و  تاعارم  مدع  هتفـشآ و  هدیلوژ و 
، ندوب رطعم  ناوسیگ ، وم و  هب  ندز  نغور  هناش ، كاوسم و  زا  يریگهرهب  ابیز ، هماج  ندیشوپ  ساسا ، نیا  رب  دیاشگیم . ار  نمشد  نیهوت 

هنازور ياههمانرب  دـکؤم و  تابحتـسم  زا  مدرم  اب  ترـشاعم  تدابع و  ماـگنه  شیوخ  نتـسارآ  ماجنارـس  ندرک و  تسد  هب  رخاـف  رتشگنا 
راک نیا  ببس  هک  یناسک  خساپ  رد  دیـشوپیم و  زامن  رد  ار  دوخ  ياههماج  نیرتهب  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  ( 15 .) تسا ناناملسم 

ار دوخ  سپ  دراد . تسود  ار  ییابیز  تسا و  اـبیز  دـنوادخ  « ؛  ّیبَِرل ُلَّمَجتَاَـف  َلاـمَْجلا  ُّبُِحی  َو  ٌلـیمَج  َهَّللا  َّنِا  : » دومرفیم دندیـسرپیم ، ار 
، تسا هدش  عونمم  سدقم  عرـش  رد  هچنآ  دنکیمن ؛ یهن  ار  ییارآدوخ  تنیز و  دنوادخ  نیاربانب ، ( 16 .« ) مزاسیم ابیز  مراگدرورپ  يارب 

َجُّرَبَت َنْجَّرَبَت  َو ال  : » دیامرفیم هک  نانچ  تسا ؛ یعامتجا  لفاحم  رد  تنیز  نتخاس  راکشآ  هلیسو  هب  جییهت  کیرحت و  ییامندوخ و  جّربت و 
لاخلخ ًالومعم  هک  ار  برع  نانز  هیآ  نیا  ( 18 (؛» َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْضَی  َو ال  :» دیامرفیمزینو ( 17 ( ؛  یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا 

هیقف دـنکیم . یهن  راک  نیا  زا  دـنتفوکیم ، نیمز  هب  مکحم  ار  دوخ  ياپ  دـنراد ، اهبنارگ  لاخلخ  دـننامهفب  هکنیا  يارب  دـندرکیم و  اـپ  هب 
لامعتـسا دـننام  ددرگیم ، نادرم  هّجوت  بلج  بجوم  هک  يزیچ  ره  دـیمهف  ناوتیم  روتـسد  نیا  زا  : » دـیوگیم يرهطم  همـالع  راوـگرزب 

بجوم هک  دـنکب  يراک  دـیابن  ترـشاعم ، رد  نز  یلک  روط  هب  تسا . عونمم  هرهچ ، رد  رظن  بلاج  ياهشیارآ  نینچمه  دـنت و  ياـهرطع 
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«. اْهنِم َرَهَظ  ام  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ـال  َو  : » دـیامرفیم رون »  » هروس هـیآ 31  رد  ( 19 .«) ددرگ مرحمان  نادرم  هّجوت  بلج  جـیهت و  کـیرحت و 
بجاو نآ  ندـیناشوپ  تسا و  راکـشآ  دـنب  تسد  رتشگنا و  همرـس و  ساـبل و  دـننام  هک  یتـنیز  عون  کـی  تسا : هنوگ  ود  نز  ياـهتنیز 

عون نیا  ندیناشوپ  دنب . ندرگ  راوشوگ و  دننام  دزاس ؛ راکشآ  ار  نآ  دهاوخب  ًادمع  هکنآ  رگم  تسا  ناهنپ  هک  یتنیز  رگید  عون  و  تسین ؛
یمالسا و ششوپ  روتسد  لماک  تحارـص  اب  هک  يرگید  تایآ  ( 20 .) دش دهاوخ  نایب  ًادعب  هک  دراد  ییاهانثتـسا  هّتبلا  تسا . بجاو  تنیز 

ینْدَأ َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا نینچ  دـننکیم ، نایب  ار  نآ  هفـسلف 
يرـسور و  ) ياهشـشوپ وگب : نمؤم  ناـنز  هب  تنارتخد و  ناـنز و  هب  ربماـیپ ! يا  ( » 21 (؛» ًاـمیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناـک  َو  َْنیَذُْؤی  ـالَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ 
هب ،) دـنوشن رازآو  تیذا  ( نانارـسوه طـسوت  دـندرگ و( هتخانـش  تفع ) تیرح و  هب   ) هکنآ يارب  نیا  دـنریگ . رتورف  دوخرب  ار  دوخ  رداـچ )

(1 تسا : رکذ  لباق  مهم  هتکن  هس  اجنیا  رد  قوف ،  بلاطم  تایآ و  هب  هجوت  اب  تسا ». نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  و  تسا ؛ رتکیدزن  طایتحا ) 
تایاور رد  هک  نانچمه  ار  هدولآ  ياههاگن  رگا  . تسارت نمیا  دشاب ، رتهدیـشوپ  نز  ندب  هزادنا  ره  کش  نودـب  شـشوپ :  نازیم  دودـح و 

زا دوشیم و  فرحنم  دـنکیم و  هناـمک  نآ  زا  ریت  هک  تسا  یـسوق  دـننامه  نز  شـشوپ  مینادـب ، ناطیـش  دولآرهز  ياـهریت  تسا ، هدـمآ 
نآ زا  هتخاس و  دوخ  هجوتم  رتشیب  ار  یناطیـش  ياهریت  دشاب ، رتهنهرب  نز  ندب  هزادنا  ره  سکع  رب  دنامیم . زاب  فدـه  رد  ذوفن  تباصا و 

نیرتنئمطم ششوپ و  نیرتشیب  رگید ، طیارش  دوجو  اب  اریز  دناهتخانش ، رترب  باجح  ار  رداچ  هک  تسور  نیمه  زا  و  دید . دهاوخ  بیـسآ 
نکیل دـنک ، نیمأت  ار  نز  باجح  دـناوتیم  زین  لماک  يوتنام  تسین و  رداچ  هب  رـصحنم  باجح  نیاربانب  دروآیم . ناغمرا  هب  ار  تینوصم 

لیکـشت ار  باـجح  زا  یمهم  شخب  دوخ  ساـبل ، تخود  تیفیک  یتح  تماخـض و  نازیم  شـشوپ :  تیفیک  ( 2 تسا . رترب  باجح  رداـچ 
هدولآ هزره و  ياهمشچ  ندش  هریخ  بجوم  ناطیش و  مومـسم  ناکیپ  هاگدورف  امنندب ،  گنت و  كزان و  ياهسابل  کش  نودب  دهدیم .
نیمأت ار  سوفن  يونعم  تمالـس  دزاس و  یم  رود  دوخ  زا  ار  اه  هدـید  امنندـبریغ ، ياهسابل  لباقم  رد  تسا . هعماج  هدـنناشک  داـسف  هب  و 

دنار و یم  دوخ  زا  ار  اه  هاگن  رگید ، يا  هراپ  و  دزاس ، یم  هریخ  ار  اه  هدید  اه  گنر  زا  یخرب  هک  تسین  يدیدرت  اه :  گنر  ( 3 دنک . یم 
اه مشچ  ندرکن  هریخ  هعماج و  يونعم  تینوصم  یعقاو و  باجح  نیمأت  يارب  ود  نیا  زا  کیمادـک  دوش  یم  لاؤس  نونکا  دزاس . یم  رود 
یم رس  هب  یسنج  هزیرغ  جوا  رد  ناوج  اهنویلیم  هک  مینک  یمن  یگدنز  يا  هعماج  رد  ام  رگم  تسا ؟  رتدیفم  توهش  شتآ  نتخورفین  رب  و 

ناشدوجو رد  هزیرغ  ياه  هلعـش  يا ، هقرج  كدـنا  اب  تسا  یفاک  دـنمورحم و  جاودزا  ناـکما  زا  یناوج  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  دـنرب و 
رد سابل  بسانم  گنر  شنیزگ  اب  یتح  نکمم -  هلیـسو  ره  هب  ارچ  سپ  دـندرگ ؟ التبم  اه  یتحاران  ناـهانگ و  عاونا  هب  دوش و  هتخورفارب 
؟  میوشن دـسافم  ماد  رد  ناش  نتفرگرارق  نانآ و  هجوت  بلج  بجوم  مینکن و  کمک  ناـنآ  یناور  یحور و  ینید و  تمالـس  هب  هعماـج - 
اه گنر  صوصخ  هب  تبـسن  نید  ياملع  لاح  نیع  رد  هدـش ؟  دای  لماوع  ریثأـت  نتفرگ  هدـیدان  اـی  تسا  دنـسپان  يریگ ، تخـس  نیا  اـیآ 
ور نیا  زا  دشاب . نآ  زا  یشان  ءوس  بقاوع  هجوت و  بلج  بجوم  دیابن  سابل ، هک  دنراشف  یم  ياپ  هلأسم  نیا  رب  یلو  هدرکن  ینادنچ  دیکأت 

شریذپ ریرقت و  دروم  هنسح  تنس  نیا  دندیزگرب و  باجح  يارب  ار  یکشم  سابل  دوخ ، لیم  هب  ناملـسم ، نانز  خیرات ، لوط  رد  هک  تسا 
رد هک  نیا  رگید  هتکن  دـندرک . یم  يرتشیب  تینوصم  تینما و  ساسحا  هلیـسو  نیا  هب  نانآ  اریز  تفرگ ،  رارق  ع )   ) ناماما و  (ص )  ربماـیپ

دشر هنیمز  يدوبان  یباجح و  یب  - 5 درادن . نایناریا  هب  صاصتخا  دراد و  دوجو  ابع  رداچ و  هیبش  یباجح  یمالسا ، ياهروشک  زا  يرایسب 
یلاعت دـشر و  هنیمز  دـنایامنیم ، ار  ناسنا  تراقح  هدـقع  هک  رما  نیا  تسا . شیوخ  ییابیز  دوخ و  شیامن  هشیدـنا  رد  باجحیب  یلاعتو 
ییابیز شیامن  اب  هک  یسک  دبای . لماکت  دشر و  یناسنا  رظن  زا  دیاب  تسا و  ناسنا  کی  درم  دننام  نز  هک  یلاح  رد  دزاسیم ؛ دوبان  ار  يو 
يرهاـظ ياهتیباذـج  رب  هیکت  اـب  دـهاوخیم  تقیقح  رد  دربیم ، رـس  هـب  نارگید  رظن  بـلج  هشیدـنا  رد  هژیو  یـششوپ  شنیزگ  دوـخ و 

لـصا شیارب  هچنآ  درادیم ، مالعا  قیرط  نیا  زا  وا  عقاو  رد  دـبایب . هعماج  رد  ییاـج  دوخ ، یلاـعتم  ياـهشزرا  اـهتلاصا و  هن  شیوخ و 
هب تسا و  شیوخ  ریـسا  همه  زا  لبق  يدرف  نینچ  شاییاراک . تقایل و  هشیدـنا و  تیناـسنا و  هن  تسا  وا  ندوب » نز  ، » دراد ّتیمها  تسا و 

ار رتگرزب  ياهوزرآ  هب  نتخادرپ  تصرف  دربیم و  رـس  هب  دوخ  روکد  رییغت  رهاظ و  نییزت  هشیدنا  رد  هتـسویپ  هک  تسا  هیبش  يرادهزاغم 
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وا زا  هک  يدیدج  يور  ابیز  رهو  رذـگ  دوزو  تسا  دودـحم  نیا  وا ، تیناسنا  هنو  دـشاب  نز  تیـسنجو  نز  ندوب ، نز  لصا  رگا  دـباییمن .
یمن ار  نآ  ياج  يزیچ  چیهو  تسا  نارگ  یلیخ  شتمیق  رگید  دـش ، لصا  تیناسنا  رگا  اما  دریگ . یم  ار  وا  ياج  یتحار  هب  دـشاب ، رت  ابیز 
تسا یشزرا  نازیم  ناسنا ، دشر  لماع  نیرتیعطق  یسانشناور ، رظن  زا  يدنمـشزرا )  ساسحا  دوخ (  تمرح  باجح و  - 6 دریگب . دناوت 

دـهدیم و شزرا  یمدآ  هب  نابایخ  هچوک و  هب  یـسنج  ياهراتفر  ندـناشک  ندـش و  هنهرب  ایآ  یتسار  هب  تسا  لئاق  دوخ  يارب  درف  ره  هک 
هک تسا  یسک  رتمک  یلو  دروآ ، دیدپ  رذگ  دوز  ینآ و  تیاضر  ساسحا  دیاش  هّتبلا  دزاسیم ؟ دنمهرهب  يدنمشزرا  ساسحا  زا  ار  ناسنا 
ره نیمأت  نیا ، رب  نوزفا  دـنادب . دنمـشزرا  ار  هیحور  نیا  زا  رادروخرب  صخـش  دـنک و  یقلت  شزرا  ار  راتفر  تلاـح و  نیا  زا  يرادروخ  رب 
رد هراومه  درم  نز و  هدرک و  رپ  ار  نآ  ياهنایرـش  مامت  یگنهرب  هک  ياهعماج  رد  تسین . هارمه  تیاضر  ساسحا  اـب  هشیمه  ياهتـساوخ 
رد هسیاقم  تباقر و  اریز  دـنوریم ؛ ورف  یگـشیمه  هرهلد  رمتـسم و  شیوشت  رد  اهناسنا  دنـشیوخ ، ياههتـشادن  اههتـشاد و  هسیاقم  لاـح 

نیا یتقو  ات  دـیدرتیب  دوشیم . هدیـشک  هناصیرح  یبلط  عونت  هب  یمدآ  ببـس ، نیدـب  درادـن و  تباـقر  تیفرظ  هک  دـیامنیم  خر  ینادـیم 
نارگید لد  بحاصت  هب  لوغـشم  ِنهذ  دنامیمن . یقاب  راکتبا  تیقالخ و  زورب  يارب  یتصرف  تسا ، هدرکرپ  ار  یمدآ  نهذ  ياضف  هشیدـنا ،

رد هک  تسا  نآ  یپ  رد  وا  دنک . هضرع  هزات  ياهتفای  دناوتیمن  دباتیمن و  رب  ار  یملع  هشیدنا  زگره  ندش ، هدیدنسپ  نادرم و  رظن  بلج  و 
اجنآ زا  رگید ، يوس  زا  دزادنا . رد  ون  یحرط  تیقالخ ، راکتبا و  اب  دـهد و  رییغت  ار  تیعـضو  هک  نآ  هن  دوش  هدیدنـسپ  دوجوم  تیعـضو 

ندیـسر هار  نیرتناسآ  نوچ  دنیآیم و  رب  دوبمک  نیا  ناربج  یپ  رد  تسا ، هدرک  رپ  ار  دارفا  نیا  دوجو  مامت  ندوب  شزرایب  ساسحا  هک 
، یلکـش هب  اـت  دـنرادیم  رب  ماـگ  ریـسم  نیا  رد  دوخ  رکیپ  هضرع  سکـس و  قیرط  زا  تسا ، ندـش  عـقاو  نارگید  لوـبقم  ساـسحا ، نیا  هب 

ساـسحا ار  يزاـین  نینچ  زگره  باـجح ،  زا  رادروخ  رب  صخـش  هک  یلاـح  رد  دـننک . ناربج  ار  دوخ  هتفر  فک  زا  ِيدنمـشزرا  ساـسحا 
ماـقم و دراد و  هگن  رود  ناـگناگیب  سرتـسد  زا  ار  دوـخ  هک  تـسا  نآ  يدنمـشزرا ،  ِساـسحا  ِناربـج  هار  نیرتـهب  وا  هاـگن  رد  دـنکیمن .
نعط و هیام  يزاب ، لد  تسد و  هک  دنتفایرد  نانز  دیوگیم : تنارود  لیو  هک  تسا  ور  نیمه  زا  ایوگ  ( 22 .) درواین نییاپ  ار  دوخ  تیعقوم 

ساـسحا هب  ندیـسر  هار  دـناهتفر . ههاریب  هب  نآ  ناربج  رد  مه  دـناهداد و  فک  زا  ار  يدنمـشزرا  مه  يدارفا  نینچ  نیارباـنب ، تسا . ریقحت 
سرتسد زا  دوخ  نتشاد  هگن  رود  اب  باجح ، زا  رادروخ  رب  ناسنا  تسا . رادیاپ  دنمشزرا و  تافص  بسک  یپ  رد  نتفر  رادیاپ ، يدنمشزرا 

نیا نانز  رگا  دیدرتیب  دروآیم . يور  يو  ناتـسآ  هب  هنادـنمزاین  درم ، هک  اجنآ  ات  دـشخبیم  اقترا  ار  دوخ  يدنمـشزرا  حطـس  نارگید ،
درب دنهاوخ  یپ  ودنهدیم  ناشن  شیارگ  رتشیب  شیوخ ، رکیپ  نتخاس  یفخم  نتـشاد و  هدیـشوپ  هب  دننک ، كرد  لماک  روط  هب  ار  موهفم 

، يرنه ظاحل  زا  :" دـیوگیم لـسار  هطبار  نیا  رد  ( 23 . ) تسین هظحل  هب  هظحل  ندوب  لوـبقم  سرتـسد و  رد  يدنمـشزرا ، ساـسحا  هار  هک 
نکمم ریغ  هکنآ  نودـب  دـشاب  راوشد  ناـنز  لاـصو  هک  تسا  رتـهب  یلیخ  تفاـی و  تسد  ناـنز  هب  یناـسآ  هب  ناوتب  هک  تسا  فسأـت  هیاـم 

اب لیم  دراد و  یگتـسب  لیم  تردـق  هب  یئابیز  ددرگیم . اهبنارگ  زیزع و  میباـین  مییوجیم و  هچنآ  دـیوگیم ": زین  تنارود  لـیو  ددرگ ".
هبترم دنلب  یتیعقوم  هک  تسا  يدنمـشزرا  ساسحا  باجح  سپ  ( 24 . "  ) ددرگ یم  يوق  يریگولج ،  عنم و  ابو  فیعـض  ءاـضرا ،  عاـنقا و 

یلو دـییآ ؛ نوریب  هدیـشوپ  هک  دوشیم  هتفگ  نانز  هب  نایب  رد  هچ  رگا  دربیم . ورف  تیدودـحم  رد  ار  نادرم  دروآیم و  دـیدپ  نانز ، يارب 
نادرم ِیـسح  لاناک  نیرتذفان  هک  ار  مشچ  هار  نوچ  عونمم ، اج  همه  رد  یـسنج  يرادرب  هرهب  دوشیم ، هتفگ  درم  هب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 

دـیما و قشع و  نوناک  هداوناخ  تسا . یعامتجا  داهن  نیرتّتیمها  اب  هداوناخ  هداوناـخ  ماکحتـسا  باـجح و  - 7 درک . دـس  ناوتیمن  تسا ،
رد دنامب . رادیاپ  هداوناخ  نودب  دناوتیمن  ياهعماج  چیه  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ رـشب  لسن  شرورپ  ّدلوت و  زکرم  یمدآ و  ياهوزرآ  ققحت 
ره شقن  بیترت  نیدب  دنادیم و  رگیدکی  سابل »  » ار نارـسمه  میرک  نآرق  تسا . ناسنا  شرورپ  هاگیاج  نیرتمهم  هداوناخ  یهالا  فراعم 

نامیا زوس و  تفع  ياهبیسآ  تافآ و  زا  ار  رگیدکی  سابل ، نوچ  دنرگیدکی و  هب  دارفا  نیرتکیدزن  رهوش  نز و  دنکیم . نّیعم  ار  کی 
نز و توافت  وترپ  رد  شقن  نیا  دیدرتیب  دنرگیدکی . یگتـسارآ  راقو و  هیام  سابل ، دـننام  اهنآ  نیا ، رب  نوزفا  دـننکیم . ظفح  زادـنارب ،
دـنیآ و رامـش  هب  سابل  نوچ  رگیدـکی  يارب  دـنناوتیمن  دنـشاب ، اهر  یگداوناخ  تادـهعت  زا  رهوش  نز و  هچنانچ  دریگیم . لکـش  رهوش 
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؛ دراد راکـشآ  ضراعت  نآ  اب  یباجحیب  تسا و  يداینب  نینچ  نتفای  ناماس  مزاول  زا  باجح  دنراد . ساپ  ار  مه  تیـصخش  راقو و  تفع و 
هناشن ار  هداوناخ  داینب  روهلعش  ياهزاین  نیمأت  دراد و  یپ  رد  ار  زاین  ساسحا  کیرحت و  رد  يراب  دنبیب و  ششوپ ، رد  يراب  دنبیب و  اریز 

هب جاودزا  زا  دعب  تسین . یفاک  شايرادـیاپ  يارب  اّما  تسا ؛ هداوناخ  ندـمآ  دوجو  هب  جاودزا و  مهم  للع  زا  یکی  یـسنج  هزیرغ  دوریم .
یناور و ياهزاین  هب  ار  دوخ  ياج  كدنا  كدـنا  یـسنج  یتسیز و  ياههتـساوخ  دریگیم ؛ لکـش  دـیدج  فادـها  نامز  رذـگ  اب  جـیردت 
. تسین یفاـک  اههتـساوخ  هداوناـخ و  فادـها  نیمأـت  يارب  ییاـهنت  هب  يزرو  قشع  هیامرـس  رگید  دـهدیم و  یتخانـش  یفطاـع و  یتینما و 

تـسد يدرف  ياهتساوخ  ّتیوه و  زا  رهوش  نز و  هک  تسا  نآ  دـیدج ، ياهتساوخ  نیمأـت  فادـها و  نیدـب  یباـیتسد  طرـش  نیتسخن 
لمجت تهج  رد  نز  ینعی  دریگ ؛ یپ  ار  شیوخ  شهاوخ  طقف  سک  ره  هچنانچ  دنرادرب . ماگ  یعمج  یتیوه  يزیر  یپ  يوس  هب  دـنیوش و 
يردام شقن  دور و  ورف  شیوخ  تیلوبقم  هغدغد  رد  درادرب ؛ ماگ  نادرم  هّجوت  بلج  عامتجا و  رد  ندش  عقاو  دنسپ  دروم  ییامندوخ و  و 

، دنک شومارف  ار  يردپ  شقن  درب و  رس  هب  رتقنور  رپ  رتون و  ياهنیکمت  هب  ندیسر  هشیدنا  رد  درم  يوس  نآ  زا  و  دراپس ؛ یـشومارف  هب  ار 
ندـش و اـمن  تشگنا  يوم و  يور و  ندـب و  ساـبل و  هب  هّجوت  نوچ  يروما  اـب  هداوناـخ  نوناـک  دـیدرتیب  دوریم . داـب  رب  هداوناـخ  ناـینب 

ياههیاپ رترب ، ياهزاین  هداوناخ و  فادها  ندرک  شومارف  روما و  نیدب  نتخادرپ  دراد و  گنتاگنت  دـنویپ  دوخ ، ندرک  یفرعم  رتصخـشم 
زیمآتیقفوـم ماـجنا  تـسا . لوؤـسم  نارگید  دوـخ و  ربارب  رد  سک  ره  يریذــپ  تیلوؤـسم  باـجح و  - 8 دزاـسیم . لزلزتم  ار  هداوناـخ 

زا ياهراپ  رد  قیفوت  دراد . زاین  یمـسج  یتخانـش و  ناور  ياـهتیفرظ  بساـنتم و  ياهيدـنمناوت  زا  يرادروخرب  دادعتـسا و  هب  تیلوؤسم 
ار نآ  ماـجنا  ناوـت  دـننکیم ، هشیپ  یباـجحیب  هک  يدارفا  دراد و  هیکت  باـجح  هـب  اـهتیلوؤسم  زا  یخرب  ندرپـس  یّتـح  اـهتیلوؤسم و 
نآ ماـجنا  هک  نآ  زج  دـنرادن  ياهراـچ  مینکیم -  هدـهاشم  هزورما  هک  ناـنچ  دـنزادرپ و -  شیوـخ  هب  دـیاب  ریزگاـن  هورگ  نـیا  دـنرادن .

يزیچ هب  دوـخ  رکیپ  هضرع  زج  دـننارگید و  رظن  بلج  ییاـبرلد و  یپ  رد  هک  یناـنز  دنراپـسب . نادرم  یّتـح  نارگید و  هب  ار  اـهتیلوؤسم 
دننک و تیلوؤسم  ساسحا  عامتجا ، هداوناخ و  ربارب  رد  دنناوت  یمن  هجیتنرد  دنشاب ؛ دوخ  عونمه  راوخمغ  دنناوتیمن  زگره  دنـشیدنایمن ،

يراددوخ تیلوؤسم  لوبق  زا  عقاو  رد  طرش ، نیا  ندرکن  تیاعر  اب  باجحیب  درف  دنشیدنیب . هعماج  هداوناخ و  ياضعا  دوخ و  تیونعم  هب 
هب زگره  باجح  نیاربانب ، درادیم . زاب  هدـش  هتفریذـپ  ياهدـهعت  ماجنا  زا  ار  نارگید  یّتح  دوریم و  دوخ  ياههتـساوخ  یپ  رد  هدـیزرو ،

. تسا اهتیلوؤسم  یخرب  ندرپس  اهتیلوؤسم و  نداد  ماجنا  رد  تیقفوم  طرش  باجح  تسین . نز  تیلوؤسم  هزوح  ندرک  دودحم  يانعم 
دوشیم و نارگید  راب  رس  يدهعت  ره  زا  دازآ  دنکیم ؛ یلاخ  هناش  نیگنـس  ساسح و  ياهتیلوؤسم  لوبق  زا  یباجحیب  باختنا  اب  ناسنا ،

يارب يرطف  يزیرغ و  يرما  شـشوپ  هکنیا  رب  هوالع  تیدودـحم  هن  تسا  تینوصم  باجح  - 9 دراذـگیم . او  نارگید  هب  ار  اهتیلوؤسم 
تسا هدیزرو  مامتها  ششوپ  هلاسم  هب  تبسن  ناکما  دح  رد  رشب  نامز  رید  زا  هک  دهدیم  ناشن  زین  یسانش  ناتساب  ياهشواک  تسا ، رشب 

ضرعم زا  ار  اهنآ  درم  نز و  یـسنج  ياههبذج  اهییابیز و  ندوب  روتـسم  ًایناث  دـناهداد . رارق  لمع  هحولرـس  ار  نآ  زین  نایدا  نابحاص  همهو 
 ، نینچمه دـیامنیم . نیماـت  ار  ناـنآ  یمـسج  یناور  تشادـهب  تینما و  دـنکیم و  تظفاـحم  هزره  ناتـسرپ  توهـش  يزرو  عـمط  دـید و 

داسف و شرتسگ  - 1 هلمج : زا  دراد ؛ يرابنایز  موش و  بقاوع  هک  تسا  یـسنج  یگتخیـسگ  ماجل  يراب و  دنبیب و  يوس  هب  ربهار  یگنهرب 
شرتسگ هداوناخ و  سدقم  نامیپ  ندش  تسس  - 3 زدیا و . ... كازوس ، سیلفس ، نوچ  ییاهيرامیب  عویش  - 2 یعامتجا . ياهيراجنهان 

بقاوع رگید ،  یعامتجا  لکشم  اه  هد  اهنیا و  عورشمان . نادنزرف  ندش  دایز  - 4 ناکدوک . رد  یحور  ياههدقع  نتفرگ  الاب  قالط و  رامآ 
یتسیلایرتام نیرکفتم  دایرف  یتح  هک  اج  نآ  ات  دناشکیم  لوفا  هب  ار  شندـمت  هراتـس  هتفـشآرب و  تخـس  ار  برغ  ناهج  هک  تسا  یموش 

شاینارون ياهتیادـه  وـترپ  رد  مالـسا  ردـقنارگ  بتکم  یلو  تسا . هدرک  گـنت  ناـنآ  رب  تخـس  ار  ناـهج  هدروآرب و  ار  لـسار  نوـچ 
ياه بیـسآ  زا  هعماجو  درف  تنایـص  يارب  راوتـسا  يژد  ار  باجح  هتـساخرب و  هزرابم  هب  رگناریو  نایرج  نیا  اب  ساسا  زا  باجح  نوچمه 

هناملاظ فادـها  شرتسگو  ناـنآ  ندیـشک  دـنب  رد  ناـناوج ، ریدـخت  يارب  نارگرامعتـسا  هک  تسا  ورنیمه  زا  تسا . هداد  رارق  رامـش  یب 
هجو چـیه  هب  هک  درک  تاـبثا  یمالـسا  بـالقنا  هبرجت  نینچمه  دـنیوجیم . دوس  يوق  يرازبا  ناونع  هب  یگنهرب  یباـجح و  یب  زا  شیوخ 
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تینوصم و رد  تبثم  یلماع  هکلب  هتـشادن ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  نانز  تفرـشیپ  اب  یتاـفانم  چـیه  اـهنت  هن  تسین و  تیدودـحم  باـجح 
، یسامح يداصتقا ، یعامتجا ، ياه  هنحص  همه  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  نانز  روضح  تسا ؛ نانز  تیـصخش  تمارک و  ظفح 
رد يدوکر  نیرتمک  باجح  هک  داد  ناشن  ینید ، شـشوپ  اب  رگید  ياه  هنحـص  يرایـسب  يراذگنوناق و  یقوقح ، يرنه ، یملع ، یـسایس ،

تصرف دناشک و  یم  دوکر  یترپ و  ساوح  هب  ار  نز  هک  تسا  یباجح  یب  ییامندوخ و  هکلب  دروآ ، یمن  دیدپ  نز  یعامتجا  ياه  تیلاعف 
دراد و یم  او  شیارآ  ظفح  نت و  شیامن  هب  ار  وا  زین  لزنم  زا  جورخ  زا  سپ  دـهد و  یم  ردـه  يارآدوخ  نییزت و  يارب  ار  وا  ياهب  نارگ 

داهن گنهرف ، رب  یبرخم  رایسب  راثآ  هوالع  هب  دزاس و  یم  ور  هب  ور  دوکر  اب  ار  نادرم  ياه  تیلاعف  دوخ ، یگنانز  ياه  هبذاج  ندنایامن  هب 
یباجح یب  سکعرب  هکلب  دوش  یم  دوکر  ثعاب  هک  تسین  باجح  نیا  نیاربانب  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  یناسنا  هعماج  هدـنیآ  هداوناخ و 
شمارآ تینما و  رظن  زا  هعماج  لداعت  ظفح  باجح 1 . هفسلف  - 10 دش . دهاوخ  درم  نز و  رشق  ود  ره  ياه  تیلاعف  دوکر  ببـس  هک  تسا 

تسا و یمدآ  هزیرغ  نیرترادهشیر  نیرتدنمورین و  هک  تسا  یـسنج  هزیرغ  ناسنا ، يدوجو  نامتخاس  رد  يدادادخ  زیارغ  زا  یکی  یناور .
، مالسا نیناوق  رد  دنک . مهارف  ار  اهناسنا  یناور  تینما  تابجوم و  رشب ، لسن  رارمتـسا  موادت و  رب  هوالع  دناوتیم  نآ ، لرتنک  تروص  رد 

یکی درم ، نز و  نیب  میرح  دوجو  و  باجح »  » هک تسا  هدش  حرطم  ینوگانوگ  ياهمسیناکم  یتایح ، هزیرغ  نیا  زا  تسرد  هدافتـسا  يارب 
اب  ) رابودــنبیب هدــشن و  فـیرعت  ياهترــشاعم  يدازآ  درم و  نز و  نـیب  مـیرح  ندوـبن  کـش ، نودــب  تـسا . نآ  مـهم  ياـهراکهار  زا 

شطع کی  تروص  هب  ار  سکـس  یگنهرب و  ياضاقت  دـشخبیم و  ینوزف  ار  یـسنج  ياـهباهتلا  اـهناجیه و  نوگاـنوگ ،) ياـهشیارآ 
يارب يدایز  ریبادت  هتـشاد و  لماک  هجوت  نیـشتآ  هزیرغ  نیا  فرگـش  تردق  هب  مالـسا  دروآیمرد . ریذپانيریـس  تساوخ  کی  یحور و 

. تسا هدرک  نیعم  یـصاخ  فیلاـکت  نادرم ، يارب  مه  ناـنز و  يارب  مه  هنیمز  نـیا  رد  تـسا و  هدیـشیدنا  هزیرغ  نـیا  ندرک  مار  لیدـعت و 
رطاخ هب  نانز -  اما  دنزیهرپب ؛ زیمآتوهش  هاگن  زا  دنناشوپب و  مرحمان  هب  هاگن  زا  ار  شیوخ  مشچ  هک  تسا  نیا  درم  نز و  كرتشم  هفیظو 

، زیمآکیرحت ياهشیارآ  اب  عامتجا  رد  دنناشوپب و  هناگیب  نادرم  زا  ار  دوخ  ندب  هک  نیا  نآ  دنراد و  یصاخ  هفیظو  رتشیب -  ياههبذاج 
ًاـصوصخم هعماج و  دارفا  سابل  دوشن . مهارف  ناناوج ، هژیو  هب  نادرم و  فارحنا  هنیمز  ات  دنزادرپن  ییابرلد  يرگهولج و  هب  دـنوشن و  رهاظ 

بجوم سابل ،  شـشوپ و  رد  يرابدـنبیب  دـشاب . هتـشاد  ياهطباض  دـح و  دـیاب  دـشاب و  ياهزادـنا  لکـش و  ره  هب  دـناوتیمن  ناـنز  ساـبل 
نز و یحور  یمـسج و  ياهتوافت  باب  رد  یـسانشناور  يژولویزیف و  رد  یملع  تاقیقحت  تسا . یـسنج  هزیرغ  کیرحت  رد  يرابدـنبیب 

ياه كرحم  لباقم  رد  نانز  سکعرب  دننانز و  زا  رتساسح  زیگناتوهش ، یمشچ  ياهكرحم  هب  تبسن  نادرم  هک  تسا  هدرک  تباث  درم 
هب تبـسن  نانز  ینعی  تسا  نادرم  زا  رتنییاپ  دلوت  نامز  نامه  زا  نانز  رد  درد  سمل و  سح  هناتـسآ  دـنراد . يرتشیب  تیـساسح  یـسمل 

؛ تسین یباستکا  ای  هتخومآ  یسح ، دادعتـسا  رد  یـسنج  ياهتیزم  نیا  دنراد . يرتهب  ییانیب  نادرم  ضوع  رد  دنرتساسح . نادرم  زا  سمل 
هک ینارچ » مشچ   » حالطـصا دنراد . رتشیب  تیـساسح  یناوهـش ، ییانیب  ياهكرحم  هب  غلاب  نادرم  تسا . راکـشآ  یکدوک  نامز  زا  هکلب 

سح درب  هنماد و  نوچ  تسا ؛ یناوهـش  ییانیب  ياهكرحم  هب  تبـسن  نادرم  تیـساسح  هدـییاز  دوریم ، راـک  هب  نادرم  یگژیو  نیا  يارب 
رد طیحم  زا  يدایز  تعسو  هتشذگ  نیا  زا  دریگ و  رارق  اهکرحم  ریثأت  تحت  رود ، اتبسن  هلـصاف  زا  دناوتیم  مشچ  ینعی  تسا ؛ دایز  ییانیب 

تسا و کـیدزن  زا  ساـمت  هب  دودـحم  شتیلاـعف  درادـن و  داـیز  درب  هنماد و  هسمـال  سح  نوچ  رگید ، يوس  زا  دوشیم . هدـید  دـحاو  نآ 
یتروص نز ، رب  یناوهش  ياهكرحم  ریثأت  دنکیم ، لمع  بوانتم  روط  هب  دنوشیم و  حشرت  ياهرود  یتروص  هب  نز  یسنج  ياهنومروه 

دراد تخاونکی  یتروص  اهنآ  رد  اهنژوردنا  حشرت  هک  نادرم  فالخ  هب  تسا ؛ مک  رایسب  نانز  تیلاعف  رظن  نیا  زا  دراد و  دودحم  رایسب 
رظن نیا  زا  دـنریگیم و  رارق  یناوهـش  ياـهکرحم  ریثأـت  تحت  رتهدرتـسگ  یتروص  هب  نادرم  دـنکیمن . عطق  ار  نآ  یعیبـط  لـماع  چـیه  و 

هب ات  رـشب  هک  تسا  یعامتجا  ياهداهن  نیرتسدـقم  زا  یکی  هداوناخ ، داهن  دـیدرتیب  هداوناخ  ناـینب  میکحت  ظـفح و  . 2 ( 25 . ) دنرتلاعف
شـشوپ باجح و  شقن  نایم  نیا  رد  تسا و  لیدـبیب  شقن  کی  ملاس ، هعماج  داـجیا  هسورپ  رد  هداوناـخ  شقن  تسا . هدـید  دوخ  لاـح 

داهن رد  دوجوم  دنویپ  مظن و  هدنـشک  ّمس  یگنهرب ، لباقم ، رد  تسا . راکنا  لباق  ریغ  یگداوناخ ، دـنویپ  رارمتـسا  تمالـس و  رد  یمالـسا 
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ایند رد  ییوشانز  یگدـنز  یگتخیـسگ  مه  زا  قالط و  ناهج ، رد  یگنهرب  شیازفا  اب  هک  دـهدیم  ناشن  دنتـسم  ياـهرامآ  تسا . هداوناـخ 
هب دشاب ، یتمیق  ره  هب  دهاوخب ، شکرـس  ياهسوه  هلوقم  رد  لد  هچ  ره  و  دای » دنک  لد  دنیب ، هدـید  هچ  ره   » اریز تسا ؛ هتفر  الاب  هراومه 

مکاح باـجح »  » هک یطیحم  رد  اـما  دـنکیم ؛ عادو  یلبق  اـب  ددـنبیم و  دـیدج  يربلد  هب  لد  زور  ره  بیترت ، نیا  هب  دوریم و  نآ  لاـبند 
صوصخم ناـشفطاوع ، قشع و  ناـشتاساسحا و  دـنراد و  رگیدـکی  هب  قـلعت  رـسمه  ود  دوـشیم ، تیاـعر  یمالـسا  رگید  طیارـش  تسا و 

ناکدوک دـنوشیم و  یـشالتم  یگداس  هب  اههداوناخ  درادـن . یموهفم  ییوشانز  نامیپ  تسادـق  یگنهرب ، دازآ  رازاـب  رد  تسا . رگیدـکی 
زا عورــشمان ، نادــنزرف  شیازفا  اــشحف و  هـنماد  شرتـسگ  هعماــج . مـظن  یــشاپورف  اــشحف و  زا  يریگشیپ  . 3 دـننامیم . تسرپرـسیب 

دوهشم الماک  هباشم ، عماوج  ریاس  یبرغ و  عماوج  رد  هک  تسا  یـسنج  رـصح  دحیب و  ياهيدازآ  یباجحیب و  ياهدمایپ  نیرتكاندرد 
یلـصا و لماوع  زا  یکی  هکلب  تسین ؛ یباجحیب  یگنهرب و  گنهرف  هب  رـصحنم  عورـشمان ، نادـنزرف  دایدزا  اشحف و  یلـصا  لـماع  تسا .

تالکشم زا  یکی  هزورما  تسا . یباجحیب  یگنهرب و  هلأسم  عورـشمان ،  نادنزرف  دلوت  دشرهبور  نایرج  اشحف و  هنماد  شرتسگ  رد  رثؤم 
رظن زا  دنتـسه و  یـصخشمان  ردام  ردپ و  ياراد  هک  ینادنزرف  تسا . همانـسانش  نودب  عورـشمان و  نادنزرف  دشر  هبور  دلوت  یبرغ ، عماوج 

نز و هب  يرازبا  هاـگن  زا  يریگولج  . 4 دـننکیم . دـیدهت  ار  یبرغ  عماوج  یعاـمتجا  مظن  هدروآ ، هارمه  هب  ار  یناوارف  تالکـشم  یقوقح ،
اب ار  نز  هعماج ، هک  یماگنه  تسا . نانز  هب  يرازبا  هاـگن  ناـنآ ، هب  یهجوتیب  ناـنز و  قوقح  نوماریپ  حرطم  لـئاسم  زا  یکی  يو  لاذـتبا 

هبذاج قیرط  زا  ار  نز  هک  یماگنه  دراد و  وا  زا  رتنوزفا  ییامندوخ  رتشیب و  شیارآ  ياضاقت  زورهبزور  تسا  یعیبط  دهاوخب ، هنهرب  مادـنا 
کی دح  ات  نز  تیـصخش  ياهعماج  نینچ  رد  دهد ، رارق  اهنیا  دننام  نادرگناهج و  بلج  يارب  یلماع  اهالاک و  غیلبت  هلیـسو  شایـسنج 

نیا هب  دوشیم و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  یلک  هب  وا  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  دـنکیم و  طوقـس  شزرایب  يـالاک  کـی  اـی  کـسورع 
اهنت هن  یمالسا ، ششوپ  باجح و  رصنع  دوشیم . راکبیرف  هدولآ و  نادرم  یخرب  شکرـس  ياهسوه  عابـشا  يارب  ياهلیـسو  نز ، بیترت ،

هب  - عامتجا هصرع  رد  ار  نانز  لاـعف  رمتـسم و  روضح  ياـههنیمز  هکلب  دـنکیمن ، رود  یعاـمتجا  ياـهتیلاعفو  عاـمتجا  هنحـص  زا  ار  نز 
-11 دشخبیم . تینوصم  نارگید ، يرازبا  هاگن  دربتـسد  زا  ار  نز  يدادادخ  تیـصخش  دنکیم و  نیمـضت  ربارب - یعامتجا  قوقح  هارمه 

ثعاـب ساـبل ) دروـم  رد   ) اهتیدودـحم هک  تسا  نیا  تیعقاو  ترـسح  هدـقع و  داـجیا  دارفا و  تمرح  نتـسکش  باـجح و  اهتیدودـحم ي 
اهـشزرا مادـهنا  دارفا و  هب  مارتحا  مدـع  ثعاب  اهتیدودـحم ، یفن  ياـنعم  هب  يدازآ  سکعرب ، ًاـقیقد  هکلب  دوشیمن ، دارفا  تمرح  نتـسکش 

لثم گرزب ، ياهرهـش  نیـشنهفرم  ياهتمـسق  رد  دارفا  ندیـشوپ  سابل  زرط  هب  یهاگن  مین  تسا  یفاک  نخـس ، نیا  قیدـصت  يارب  ددرگیم .
هک ار  یعاـمتجا  شـشوپ  هب  طوبرم  ینید  ياـهراجنه  اهـشزرا و  يدازآ ، زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  دارفا  نیا  هنوگچ  هک  مینیبب  مینکفیب و  نارهت 

اهنت سابل ، رد  تیدودـحم  دـناهتفگ  هکنیا  اما  دـنریگیم . رخـسمت  هب  ار  اهنآ  یتح  دـنراذگیم و  اپ  ریز  دنتـسه ، نآ  تیاعر  هب  مزلم  ًاـنوناق 
هدنیوگ دارم  رگا  دنتسه ؟ یصاخشا  هچ  هدنیوگ ، دارم  تسین  مولعم  تسا و  مهبم  یمالک  دوشیم ، دارفا  رد  ترسح  هدقع و  داجیا  ثعاب 

ناوج نارسپ  رد  یناور  یسنج و  ياهترسح  اههدقع و  يریگلکـش  ثعاب  ناوج ، نارتخد  نانز و  سابل  دروم  رد  اهتیدودحم  هک  تسا  نیا 
داـقعنا ثعاـب  ناوـج ، نارتـخد  ناوناـب و  ساـبل  رد  تیدودـحم  یفن  ياـنعم  هب  شـشوپ  يدازآ  سکعرب ، هک  تسا  نیا  تـیعقاو  ددرگیم ،
طیارـش لیلد  هب  هک  دنتـسه  یناناوج  نآ  میظع  شخب  هک  ياهعماج  رد  ددرگیم  قیدـصت  یلمأت  كدـنا  اب  و  ددرگیم ، نارـسپ  رد  اهترـسح 
ضرعم رد  لذتبم ، ياهراون  اهنامر و  اهملیف ، زا  یضعب  دننام  یگنهرف ، يهدولآ  تالوصحم  يهلیـسو  هب  یناور  فلتخم  تاکیرحت  ینس و 

ناوج نارتخد  ششوپ  يدازآ  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، هدش  تخس  رایسب  هعماج  رد  زین  جاودزا  یفرط  زا  دنتسه و  یسنج  زیارغ  نایغط 
هچ ددرگن . یـسنج  لئاسم  يهرابرد  ناوج  نارـسپ  یناور  یحور و  ياهترـسح  اههدقع و  يریگلکـش  ثعاب  سابل ، رد  تیدودحم  یفن  و 

، كاپان هاگن  ( 26 (؛ هلیوط هرسح  تثروا  ةرظن  نم  مک  مومسم  سیلبا  ماهـس  نم  مهـس  رظنلا  : " دنا هدومرف  یتیاور  رد  (ع ) قداص ماما  ابیز ،
نابز زا  تیعقاو  نیمه  ددرگیم ". ینالوط  ترسح  هدقع و  ثعاب  هک  یهاگن  رایسب  هچ  تسا و  سیلبا  يهدولآ  مومـسم و  ياهریت  زا  يریت 
دارم رگا  یلو  دای  دـنک  لد  دـنیب  هدـید  هچره  هک  داـیرف  ود  ره  لد  هدـید و  تسدز  تسا : هدـش  ناـیب  هنوگنیا  رهاـط ، اـباب  فراـع ، رعاـش 
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دوخ رد  ییاهترسح  اههدقع و  يریگلکش  ثعاب  ناوج ، نارتخد  ناوناب و  ششوپ  سابل و  رد  تیدودحم  هک  تسا  نیا  مرتحم  ِيهدنیوگ 
گنهرف رد  ًالوا ، مییوگیم : خساپ  رد  دنوشیم ، ماکان  نآ  فلتخم  ياهلدم  نیگنر و  ياهسابل  ندیـشوپ  يوزرآ  رد  نوچ  ددرگیم ؛ نارتخد 

زا نانز  يهدافتسا  زاوج  دناهدش . زین  قیوشت  هکلب  دناهدشن ، عنم  ابیز  ياهسابل  تالآتنیز و  زا  هدافتـسا  رد  اهنت  هن  نانز  ینآرق ، یمالـسا و 
یتیاور رد  (ع ) رقاب ماما  تسا . ییارگابیز  ییارآدوخ و  هب  ناـنز  يرطف  يهقـالع  نتفرگ  رظن  رد  دـهاوش  هلمج  زا  ریرح ، تفاـبرز و  ساـبل 

، دراذگاو رویز  نودـب  ار  دوخ  ینز  تسین  راوازـس  ( 27 (؛ هدالق اـهقنع  یف  قلعت  نا  ول  اهـسفن و  لـطعت  نا  ةأرملل  یغبنیـال  : " تسا هدومرف 
هب یعاـمتجا ، طـیحم  ندـنام  كاـپ  روظنم  هب  ییارآدوخ ، هب  ناـنز  يهیـصوت  راـنک  رد  مالـسا  یلو  دزیوآ ". ندرگ  هب  يدـنبندرگ  لـقاال 

اهتنیز و شیاـمن  نوچ  ( 28 .) تسا هداد  روتـسد  زین  مرحمان  لباقم  رد  ییامندوخ  جّربت و  مدـع  اـهییابیز و  اـهتنیز و  ندـناشوپ  باـجح و 
رثا رد  هک  نارتخد  نانز و  زا  يدودعم  رد  شـشوپ ، سابل و  دودح  هزادنا و  تیاعر  ًایناث ، دوشیم . جـییهت  کیرحت و  ثعاب  ابیز ، ياهـسابل 

، دنهد شیامن  زین  مرحمان  نادرم  هب  یتح  ار ، دوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياهییابیز  ییارآدوخ ، يهزیرغ  عابشا  يارب  دنرضاح  تسردان ، تیبرت 
تسا هنامیکح  يروتسد  باجح ، هک  دومن  راکنا  ناوتیمن  عومجم ، رد  یلو  دیامن ، داجیا  یخرب  يارب  ییاهترـسح  اههدقع و  تسا  نکمم 

هچ تسا . دیفم  دنرادن ، ابیز  سابل  ای  مادنا و  هک  یهورگ  اصوصخ  نانز ، یتح  ناوج و  نارـسپ  يهمه  یناور  یحور و  تمالـس  يارب  هک 
اههدـقع و داـجیا  زا  یتح  باـجح ، ( : " یـشیرتا ) یناریا ریغ  ناـنز  اـب  یتسـشن  رد  ( نسره همطاـف  ) ناملـسم ناـنز  زا  یکی  تسا  هتفگ  اـبیز 

يرگید دنک و  یکچوک  تراقح و  ساسحا  درادن ، ابیز  مادـنا  هک  نیا  رطاخ  هب  ینز  دـیاب  ارچ  دـنکیم . يریگولج  نانز  نایم  رد  اهتداسح 
یم هـیآ 59  بازحا ،  هروـس  رد  رترب  باـجح  رداــچ ،  - 12 ( 29.") دـشورفب رخف  نارگید  هب  اـبیز ، نوزوم و  مادـنا  نتـشاد  يهطـساو  هب 
ُهَّللا َناک  َو  َْنیَذُْؤی  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  :" میناوخ
نیا دـنریگ . رتورف  دوخرب  ار  دوخ  رداچ ) يرـسور و   ) ياهشـشوپ وگب : نانمؤم  نانز  هب  تنارتخد و  نانز و  هب  ربماـیپ ، يا  ًاـمیِحَر : ًاروُفَغ 

نابرهم هدـنزرمآ و  ادـخ  و  تسا ؛ رتکـیدزن  طاـیتحا ) هب  ، ) دـنوشن تیذا  نانارـسوه ) طـسوت  دـندرگ و( هتخانـش  تفع ) هب   ) هک نآ  يارب 
(31) ییابطابط همالع  دننام  هعیش  نارسفم  راتفگ  و  ( 30) تغل بتک  هب  هّجوت  اب  هچنآ ، دراد . دوجو  رظن  فالتخا  بابلج  موهفم  رد  تسا ".

دننام رداچ  یـششوپ  هفحلم و  باـبلج »  » هک تسا  نآ  دـسریم ، رظن  هب  رتحیحـص  ( 33) یبطرق دـننام  ّتنـس  لها  و  ( 32) یناشاک ضیف  و 
هک تسا  ياهچراپ  داشگ و  سابل  بابلج  سپ  تسا . ابع  روظنم  هک  هدـش  تیاور  دوعـسم  نبا  ساـّبع و  نبا  زا  راـمخ . يرـسور و  هن  تسا 

يارب يرسور  عون  ود  هتشذگ  رد  دناهدومرف ، یسربط  یسوط و  خیش  دننام  گرزب  نارـسفم  هک  روط  نامه  ًانمـض  دناشوپیم . ار  ندب  همه 
و دـندرکیم ؛ هدافتـسا  نآ  زا  هناخ  رد  ًـالومعم  دـندیمانیم و  هعنقم »  » اـی راـمِخ »  » ار اـهنآ  هک  کـچوک  ياهيرـسور  دوب : لومعم  ناـنز 
« هعنقم  » زا دـشیم و  هدـناوخ  بابلج  هک  گرزب  يرـسور  نیا  اب  نانز  دـمآیم . رامـش  هب  هناخ  نوریب  صوصخم  هک  گرزب  ياهيرـسور 

نتخاس کیدزن  ( 34 .) دـندناشوپیم ار  دوخ  ندـب  ماـمت  وم و  دراد ، تهابـش  نیزورما  رداـچ  هب  تسا و  رتکـچوک  ءادر »  » زا رتگرزب و 
ور ای  رداچ  هک  دـشابن  ناـنچ  ینعی  ( 35 .) تسا نآ  اب  ندرگ  رـس و  هرهچ و  ندیـشوپ  زا  هیانک  ّنهبیبـالج - » نم  ّنهیلع  نیندـی   - » باـبلج
هک دنشوپب  رداچ  نانچ  دنرادن  قح  نانز  دناشوپن . ار  ناشرکیپ  همه  ودشاب  هتشاد  یمسر  یتافیرـشت و  هبنج  اهنت  وتنام )  ) گرزب ياهشوپ 

(36 «) تایراع تایساک   » قیداصم زا  دنزیهرپیمن و  مرحمان  ياهمشچ  هاگن  زا  دنتسین ؛ هناگیب  نادرم  اب  ترـشاعم  زا  زیهرپ  لها  دهد  ناشن 
فافع و لها  دـهد  ناشن  ات  دـننکن  اهر  ار  نآ  دـنریگ و  دوخ  رب  ار  ناشهماج  تبقارم ، اب  ناوناـب  دـهدیم : ناـمرف  نآرق  دـنوشیم . هدرمش 

داجیا شابرود  دوخ ، هب  دوخ  هک  تسا  بولطم  یـششوپ  نآ  ینعی  تسا ؛ رما  نیمه  رگنایب  زین  هیآ  ینایاپ  لیلعت  دـنیآیم . رامـش  هب  ظـفح 
شقن دـشاب ، رتهدیـشوپ  نز  ندـب  هزادـنا  ره  مـیدرک ، رکذ  مـه  ًـالبق  هـک  روـط  ناـمه  ( 37 .) دزاسیم دـیماان  ار  نـالد  كاـپان  دـنکیم و 

دولآرهز ياهریت  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  نانچمه  ار  هدولآ  ياـههاگن  رگا  دـنکیم . اـفیا   ، نارگیدراـظنا يزاـسرود  رد  يرتدـنمورین 
زاـب فدـه  رد  ذوفن  تباـصا و  زا  دوشیم و  فرحنم  دـنکیم و  هناـمک  نآ  زا  ریت  هک  تسا  یـسوق  دـننامه  نز  شـشوپ  مینادـب ، ناـطیش 
نیمه زا  و  دید . دهاوخ  بیسآ  نآ  زا  هتخاس و  دوخ  هجوتم  رتشیب  ار  یناطیـش  ياهریت  دشاب  رتهنهرب  نز  ندب  هزادناره  سکع  رب  دنامیم .
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دروآیم و مهارف  ار  تینوصم  نیرتنئمطم  شـشوپ و  نیرتشیب  رگید  طیارـش  دوجو  اب  اریز  دناهتخانـش ، رترب  باجح  ار  رداـچ  هک  تسور 
ار نز  باجح  دـناوتیم  زین  لماک  يوتنام  تسین و  رداچ  هب  رـصحنم  باجح  نیاربانب  دوشیم . تفای  رتشیب  رداچ  رد  باجح  ياهتمکح 

یفاک ددرگن ، مرحمان  هجوت  بلج  کیرحت و  بجوم  دناشوپب و  ار  چم ) ات  اهتسد   ) نیفک هجو و  زا  ریغ  هک  یسابل  ره  هکلب  دنک ،  نیمأت 
طـسوتم بوخ ، بتارم  ياراد  زین  باجح  دنـشابیم ، یفلتخم  بتارم  ياراد  تابجاو  هیقب  هک  روط  نامه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا 

ششوپ و زا  هدافتسا  رگا  ًالوا : یگدرـسفا  داجیا  یکـشم و  گنر  - 13 ددرگیم . بوسحم  ناوناب ، رترب  باـجح  رداـچ  تسا و  رتبوخ  و 
ثعاـب دـشاب ، مرحماـن  اـب  ههجاوـم  رد  لزنم و  زا  نوریب  رد  طـقف  هکلب  دـشابن ، یمیاد  ررکم و  روـط  هب  یکـشم ، رداـچ  لـثم  هایـس ، ساـبل 

؛ دوش رجنم  یگدرـسفا  هب  تسا  نکمم  یلامتحا  روط  هب  طقف ، هایـس  سابل  زا  یمیاد  ررکم و  هدافتـسا  یتح  ًایناث : دوب . دـهاوخن  یگدرـسفا 
ِیبم نّ اعدم ، نیا  ، نیاربانب دشاب . یموزل  یعطق و  ۀطبار  یگدرسفا ،  یکـشم و  سابل  یمیاد  ررکم و  شـشوپ  نیب  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی 
یتح ، ًالوا اریز : تسا ؛ تسردان  زین  یلامتحا  هطبار  نیمه  یلو  تسا ؛ یگدرـسفا  هایـس و  سابل  زا  ررکم  هدافتـسا  نیب  یلامتحا  ۀـطبار  کی 

تـسردان زین  كردم  لیلد و  نودب  یلامتحا و  يهطبار  نیمه  ًایناث ، درادـن . دوجو  یکردـم  لیلد و  زین  یلامتحا  ۀـطبار  نیمه  تابثا  يارب 
ًالماک تسا - یگدرـسفا  لیلد  هعماج ، رد  نایاقآ  اـی  ناوناـب  هریت  شـشوپ  هک  فرح -  نیا  تسا  دـقتعم  ناکـشزپناور  زا  یکی  اریز  تسا ؛

، دشاب هایس  ششوپ  هب  اهنآ  لیامت  تلع  دارفا ، زا  یضعب  یگدرسفا  تسا  نکمم  هتبلا  ( 38 . ) درادن یملع  یهیاپ  چیه  تسا و  یطلغ  نخس 
ثعاب ود  نآ  نیب  طلخ  تسا و  یفیرظ  رایـسب  توافت  هتکن  ود  نیا  نیب  و  ( 39 (؛ تسین اهنآ  یگدرسفا  داجیا  تلع  دارفا  هایس  شـشوپ  یلو 
یعون نیبم  زین  هایـس  شـشوپ  هب  هدرـسفا  دارفا  یـضعب  یلامتحا  لیامت  نیمه  هک  دوش  اعدا  رگا  ددرگ . یم  یلاکـشا  نینچ  ندمآ  دوجو  هب 

ۀئارا نودب  یلامتحا و  یلبق ، ۀطبار  دننام  زین ، قوف  ۀطبار  ًالوا ، تفگ : دیاب  تسا ، یکـشم  هریت و  شـشوپ  یگدرـسفا و  نیب  یلامجا  ۀـطبار 
دییأت ینادیم  ياهشهوژپ  اب  روکذم ، یلامتحا  ۀطبار  هک  ضرف  رب  ًایناث ، تسا . یملع  رابتعا  شزرا و  دقاف  هجیتن  رد  تسا و  كردم  لیلد و 

ياهـشهوژپ جیاتن  رد  راذگریثأت  میالع  لماوع و  یمامت  لرتنک  اریز  دوب ؛ دهاوخن  دامتعا  لباق  یعطق و  اهـشهوژپ  نیا  ۀـجیتن  مه  زاب  دوش ،
لماوع و ياراد  هک  تسا  ياهدیچیپ  رایسب  یناور  یحور و  ياهيرامیب  زا  یگدرسفا  هکنیا ، رصتخم  حیضوت  تسا . لکشم  رایسب  ینادیم ،

يروخرپ هب  رگید  ياهدع  ییاهتشایب و  هب  تسا  نکمم  هدرسفا  دارفا  یـضعب  ًالثم  تسا ؛ داضتم  یتح  فلتخم و  يراتفر  تارهاظت  میالع و 
گنر اب  ییاهسابل  هب  زین  ياهدع  هریت و  سابل  ندیـشوپ  هب  هدرـسفا ، دارفا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  زین  شـشوپ  صوصخ  رد  دنوش . لیامتم 

زا هدافتـسا  سپ  دوب . دهاوخن  روکذم  ياعدم  ةدـننک  تابثا  زین  ینادـیم  ياهـشهوژپ  هب  دانتـسا  یتح  نیاربانب ، دـننک ؛ ادـیپ  لیامت  هریت  ریغ 
رد نانز  شـشوپ  باجح و  ۀفـسلف  اب  هکلب  درادن ، یفنم  ۀـضراع  اهنت  هن  دارفا ، زا  یـضعب  یملع  رهاظ  هب  ياهاعدا  فالخرب  یکـشم  رداچ 

نیا اهگنر ، یـسانشناور  رد  هزورما  تسا . راگزاس  زین  هعماج  رد  یناور  شمارآ  داجیا  کیرحت و  جـییهت و  مدـع  ینعی  مرحمان ، لـباقم 
باـتک رد  تسا . ملـسم  تیعقاو  کـی  دوـشیمن ، هجوـت  بلج  کـیرحت و  ثعاـب  تـسا و  لاـعف  ریغ  تماـص و  یگنر  یکـشم  گـنر  هـک 
لباـقم رد  هک  يدرف  نیارباـنب ، ( 40 (؛». تسا قلطم  زرم  رگنایامن  هایـس   » هک تسا  هدـش  هتفگ  هایـس  گنر  يهراـبرد  اـهگنر  یـسانشناور 

. دیامنیم داجیا  مرحمان  دارفا  دوخ و  نیب  یلماک  قلطم و  زرم  راک ، نیا  اب  دـنکیم  هدافتـسا  یکـشم  باجح  زا  لزنم ، نوریب  رد  مرحمان و 
؛ دوش کیدزن  میرح  نیا  هب  درادن  قح  مرحمان  هک  دهد  ناشن  دهاوخیم  دـنکیم ، رـس  هب  یکـشم  رداچ  لزنم  نوریب  رد  یمناخ  هک  یتقو 

زیت هاـگن  دـهاوخیم  دوخ  یکـشم  باـجح  اـب  وا  يزابـسوه ؛ یگزره و  ییاـیحیب و  ياـج  هن  تسا ، تفع  اـیح و  میرح  میرح ، نیا  اریز 
رد نینچمه  دربب . نیب  زا  ار  وا  تمرح  دوش و  دراو  وا  تباجن  یکاپ و  تفع و  میرح  رد  یمرحمان  دراذگن  دنکـشب و  ار  لاذـتبا  یگزره و 
رد ناوناب  یتقو  نیاربانب ، ( 41 .) تسا دیفس  گنر  ینعی  هلب »  » لباقم ۀطقن  هدوب و  هن »  » يانعم هب  هایـس  هک  تسا  هدمآ  اهگنر  یـسانشناور 

دیفـس ساـبل  هک  ییاـهنآ  لـباقم ، رد  و  دـنیوگب ؛ هن »  » وا هـب  دـنهاوخیم  عـقاو  رد  دـننکیم ، هدافتـسا  یکـشم  باـجح  زا  مرحماـن  لـباقم 
ای هتـساوخ  دنـشوپیم  باذـج  گـنراگنر و  ياـهسابل  هک  ییاـهنآ  دـنراذگیم و  زاـب  دوخ  يوس  هب  ار  اـههاگن  هار  عقاو  رد  دنـشوپیم ،

رگید دـنیبیم ، ار  یکـشم  يهچراـپ  ناـسنا  یتقو  زین  یناور  رظن  زا  دـنهدیم . رارق  هدولآ  هزره و  ياـههاگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان 

باجح موهفم  انعم و  رد  www.Ghaemiyeh.comیشیوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


دنکیم و زاب  ار  مشچ  نشور  ياهگنر  هب  هاگن  لباقم ، رد  و  دنادرگیمرب ؛ ار  رظن  دوخهبدوخ  درادـن و  ندرک  هاگن  يارب  یتبغر  نادـنچ 
مرحماـن نادرم  هّجوـت  بلج  ثعاـب  زین  گـنراگنر  ياـهسابل  زا  ناوناـب  يهدافتـسا  و  دـنکیم ؛ داـجیا  تبغر  نآ  رارمتـسا  ندـید و  يارب 

هدوب یکشم  ددرگیم ـ  طابنتسا  یخیرات  یثیدح و  يوغل ، دهاوش  زا  هک  هنوگنآ  زین -  بابلج ) رامخ و   ) ینآرق باجح  گنر  ددرگیم .
نیمأـت رد  یگژیو  نیا  تسا و  لاـعف  ریغ  تماـص و  یگنر  یکـشم  گـنر  یـسانشناور ، رظن  زا  هک  دـش  ناـیب  هچنآ  هب  تیاـنع  اـب  و  تسا ؛
یناریا ناملـسم و  نانز  باـختنا  هب  ینآرق و  یحو  ِقیمع  ۀناسانـشناور  هاـگن  هب  دـیاب  دراد ، يرثؤم  رایـسب  شقن  ناوناـب  باـجح  یهفـسلف 
تکرب هب  یناریا  ناملـسم و  ناوناب  ناردام و  دوب ، هدـشن  دـلوتم  ملع  ردام  زا  برغ  رد  یـسانشناور  زونه  هک  یناـمز  رد  هک  تفگ  نیرفآ 

لزنم زا  نوریب  باـجح  يارب  ار  یکـشم  رداـچ  يزورما ، نادنمـشناد  زا  رتهناسانـشناور  مالـسا ، نیبم  نید  میلاـعت  تینارون  یهلا و  ياوقت 
رد لضعم  نیا  هک  تفگ  دـیاب  یباجحدـب  لکـشم  دروم  رد  یباجح  یب  لضعم  یمالـسا و  بـالقنا  - 14 ( 42 .) دناهدومن باختنا  شیوخ 

یـساسا و تامادـقا  اهنآ  هب  هجوت  اب  داد و  رارق  ییاسانـش  دروم  هعماـج  رد  ار  لـماوع  نآ  دـیاب  هک  دراد  يددـعتم  لـماوع  رد  هشیر  ناریا 
باجح یب  دارفا  ندوب  نادرگیور  ای  تموکح و  دروخرب  مدع  هلاسم  نیا  تلع  دننک  یم  نامگ  یـضعب  هک  نیا  و  داد . ماجنا  هدـش  باسح 

زا روظنم  ینورد : لماوع  فلا ) دوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  هعماج  رد  یباجحدب  لماوع  ساسا  نیا  رب  تسا . هابتـشا  ًالماک  تسا  نید  زا 
متسیس هعماج و  کی  دارفا  درکلمع  زا  یشان  هتـشاد و  تلاخد  هدیدپ  نیا  ندروآ  دوجو  هب  هک  تسا  ییاههّفلؤم  هعومجم  ینورد ، لماوع 

یتخانشناسنا و رظن  زا  نامیا  فعـض  ییاوقت و  یب  . 1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  تسا . نآ  رب  مکاح  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس ،
لامک بتارم  ندرک  یط  تسرد و  هار  باختنا  ییاناوت  مه  ینعی ، دشابیم ، رایتخا  تردق  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  یتخانشناور ،

هیآ 3 ناسنا ، هروس  رد  نآرق  ار . طوقـس  طاطحنا و  جرادـم  ندرک  یط  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  زا  يوریپ  ییاناوت  مه  دراد و  ار  یناسنا 
اهشزرا ماکحا ، زا  يرایسب  هک  ام ـ  یمالسا  هعماج  دننام  ياهعماج  رد  ساسا  نیا  رب  اروفک » اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  :» دیامرفیم

يوس زا  باجح ) دننام   ) یهلا ماکحا  زا  یضعب  تسین ـ  ياهناهب  رذع و  هنوگچیه  ياج  هدش و  نییبت  هعماج  هرادا  يارب  یمالسا  فراعم  و 
هب ددرگیم . زاـب  باـختنا ) راـیتخا و  تردـق  ینعی  ) یتخانـشناور رـصنع  لـصا و  نیا  هب  هلأـسم  نیا  دوشیم و  هتفرگ  هدـیدان  دارفا  یخرب 

فعض زا  یـشان  دوخ  هک  تسا  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  ینعی  رایتخا  ءوس  هعماج ، رد  یباجحدب  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  رگید  ترابع 
. دنکیم ادیپ  دومن  ناگناگیب و ... لباقم  رد  ییامندوخ  ییارگلمجت ، لیبق  زا  يرهاظم  رد  دشابیم و  تیـصخش و ... لزلزت  اوقت ، نامیا و 

یم نارگید  حیحصان  ياهراتفر  هب  رهاظت  دیلقت و  بجوم   ، سفن هب  دامتعا  مدع  تیـصخش و  لزلزت  یگتخابدوخ و  دراوم ، زا  يرایـسب  رد 
هتبلا دـنناد . یم  نارگید  مشچ  رد  ندوب  حرطم  ندوب و  بوبحم  ار  یعامتجا  یگتـسیاش  تمارک و  رد  كالم  یگتخاـبدوخ ، رثا  رب  ددرگ .

حرطم ءایلوا  نابز  لد و  مشچ و  رد  مه  دوب و  دهاوخ  بوبحم  مه  دشاب  یهلا  ياه  شزرا  تیاعر  هب  دیقم  نمادکاپ و  اوقت و  اب  ناسنا  رگا 
یناسنا نینچ  دراد . هبیط  تایح  زا  حیحـص  تفرعم  یلاع و  ياه  هزیگنا  يوق و  نامیا  يروابدوخ و  هب  زاـین  هلأـسم  نیا  نکیل  دوب ، دـهاوخ 

اب هلباـقم  لـضعم ، نیا  زا  هعماـج  حالـصا  ياـههار  زا  یکی  دـهد . یم  تهج  وا  ياـهراتفر  هب  هک  تسا  لـیاق  ار  میظع  یتلاـسر  دوخ  يارب 
نیزاوم و یهلا و  ماکحا  يارجا  رد  نانآ  هدارا  مزع و  هزیگنا ، تیوقت  هعماـج و  دارفا  ياوقت  ناـمیا و  تیوقت  نآ و  یتخانـشناور  لـماوع 

اوریغی یتح  ٍموقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  :" دیامرفیم هیآ 11 دعر ، هروس  رد  میرک  نآرقرد  دنوادخ  دشابیم . هعماج  حطس  رد  یمالـسا  تاررقم 
لماع نیا  دنهد ". رییغت  تسا  ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  نانآ  هک  نآ  رگم  دهدیمنرییغت ، ار  یموق  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  مهـسفنأب ؛..... ام 
هدـننک لرتنک  ای  هدـننک  دـیدشت  لماوع  يا  هعماج  ره  رد  اما  درادـن ، یـصوصخم  نید  ناوریپ  ای  صاـخ  يا  هعماـج  هب  صاـصتخا  ینورد 

مدع هعماج ، دارفا  یباجح  یب  رد  مهم  لماوع  زا  رگید  یکی  -2 درک . یسررب  ار  یگنهرف  تیعضو  یخیرات و  هنیـشیپ  دیاب  هک  دراد  دوجو 
هب هچنآ  هک  درک  ناعذا  دیاب  هتفر ،  الاب  هعماج  رد  شنادو  ملع  حطس  دوش  یم  اعدا  هچنآ  مغر  یلع  هک  تهج  نیا  زا  تسا .  ینید  تفرعم 

تـسین شیب  ییامن  ملعو  دریگ  یمن  ار  ینید  تفرعم  ياج  هاگ  چیه  هک  تسا  یتاعالطا  واهـشناد  يرـس  کی  هدرک  ادیپ  دومن  ملع  ناونع 
تاـمرحمزا يا  هراـپ  دارفا ،  یـضعب  زونه  تسا ، هدـش  غیلبت  بـالقنا  زا  دـعب  نرق  عبر  کـی  لقادـح  هک  اـم  ینید  هعماـج  نیمه  رد  یتحو 
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زا یخرب  اب  نداد  تسد  نوچمه  تسا  تاـمرحم  ءزج  هک  ار  روما  زا  یخربو  دـنناد  یمن  یتسرد  هب  ار  مرحماـن  مرحم و  لـئاسم  نینچمهو 
ار اهرکذت  اه و  هیـصوت  یخرب  یتحو  تسین  مولعمو  فوشکم  اهنآرب  رگیدکی و ........ لفاحم  رد  باجح  زا  يراع  روضح  مرحمان ،  ماوقا 

عون یـضعب  یتح  دـنربخ و  یب  تسا  یهلا  مارح  کی  یباجحدـبو  یباجح  یب  هک  نیا  زاو  دـنناد  یم  یتموکح  رما  طـقف  صوصخ  نیارد 
دنناد یم  هکنیااـب  دارفا  زا  يا  هدـع  درک ،  وجتـسج  دارفا  یخرب  رد  ناوـت  یم  ار  موـس  لـماع  - 3 دـنناد . یمن  یباجح  یب  ار  دوخ  شـشوپ 

دوش یم  هدید  هاگهگو  دننک  یم  يراگنا  لهـسو  هدومن  تلفغ  اما  تسا  مارح  نارگید ، رـضحم  رد  دوخ  ياهـشیامنو  اهروضح  زا  یخرب 
دارفا ینورد  ياهألخ  نوچمه  يرگید  لماوع  هب  دوخ  نیا  هتبلا  هک  دـننک  یم  ادـیپ  روضح  لفاحم  عماـجم و  رد  بساـنمان  یعـضو  اـب  هک 
دوبن هاگنآ  دهد . یم  شهاک  تدش  هب  ار  ناسنا  تیصخشو  تیوه  یلاسگرزب ،  یتحو  یلاسدرخ  رد  یفطاع  ياهدوبمک  -4 ددرگ . یمرب 
ناربج يارب  دنک  یم  یعـس  دوش ،  یم  نز  کی  ریگنابیرگ  فلتخم ، لماوع  تحت  هک  ینورد  یفطاع و  ياهدوبمکو  یفاک  داقتعاو  نامیا 
دناوت یم  هک  رگید  لماع  - 5 دروآ . يور  نارگید  هب  دوخ  ندنایامن  دوخ و  هب  نارگید  هجوت  هلمج  زا  ینوگانوگ  ياه  هویـش  هب  ألخ ، نآ 

رد دوخ  هب  هجوت  نیاو  دـنراد  یگتـسارآ  روـیز و  تنیز و  رد  یعـس  ًاـساسا  هک  تساـهنز  یناور  دـُعب  دـشاب ، رثؤـم  یباجحدـب  شیازفارد 
باذج و ياه  هرهچ  اب  هک  دوش  یم  نآ  شا  هجیتن  دشاب ، فیعض  ای  دشابن  داقتعاو  نامیا  نوچمه  یعنام  هک  یماگنه  شیارآ ،  شیاریپ و 
هب هک  هلأسم  نیا  یخیراـت  ياـههشیر  . 6 دـنیامن . ءاضرا  ار  شیوخ  ینورد  لیامت  نآ  ات  دـندرگ  رهاـظ  عاـمتجاو  لـفاحمرد  هدـننک  بلج 

ار ام  هعماج  زا  یـشخب  تسناوت  هک  ددرگیم  رب  باجح  فشک  يراب و  دـنبیب و  یگنهرب ، گنهرف  شرتسگ  يارب  يولهپ  میژر  تامادـقا 
اب دـنچ  ره  لضعم ، نیا  شرتسگ  دـنور  دروآرد . شزرا  راجنه و  کی  تروص  هب  اههداوناخ  رد  ار  یباجحیب  دـنک و  فارحنا  نیا  راـچد 

دوخ ياههشیر  اههگر و  يددعتم ، لیالد  هب  یلو  دش ؛ لرتنک  يدایز  دح  ات  سدقم ، عافد  نارود  زا  یشان  ياضف  یمالسا و  بالقنا  عوقو 
هرابود سدقم ، عافد  بالقنا و  زا  لصاح  يونعم  ياضف  زا  نتفرگ  هلـصاف  هعماج و  یـشزرا  طیحم  رییغت  زا  دـعب  دومن و  ظفح  نانچمه  ار 
قیمعت یمالسا و  ماکحا  اهشزرا و  تیبثت  رد  روشک  یگنهرف  نالوؤسم  زا  یخرب  یهجوتیب  یهاتوک و  . 7 درک . ادیپ  زورب  روهظ و  لاجم 

، یمالـسا بالقنا  تیبثت  زا  یـشان  تالکـشم  دوجو  تلع  هب  هک  تسا  ینتفگ  تسا . یباجحدب  شرتسگ  رگید  لیالد  زا  نآ ، هب  ندیـشخب 
نالوؤسم و يژرنا  تقو و  نیرتشیب  هک  دـش  ثعاب  یـسایس و ... يداصتقا ، نوگاـنوگ  ياههرـصاحم  یجراـخ  ياـهراشف  یلیمحت ، گـنج 

تیبثت تهج  رد  ییاههمانرب  اهراکهار و  يارجا  هعماج و  یگنهرف  لئاسم  هب  ینادنچ  هجوت  دوش و  فرص  روما  نیا  هب  یتلود  ياههاگتـسد 
یلوپ و ياهتسایس  لیبق  زا   ) لاس 1368 زا  دعب  هتفرگ  ماجنا  تامادقا  زا  یـضعب  . 8 ددرگن . لوذبم  یمالـسا  ماکحا  اهشزرا و  قیمعت  و 
، هعماج ياهشزرا  رییغت  بجوم  هتساوخان  تفرگ ، ماجنا  تعنص و ... يداصتقا ، دشر  هعـسوت و  دنور  رد  عیرـست  روظنم  هب  هک  يزرا و )...
بـالقنا و هیلوا  ياـهلاس  رد  هک  ییاـهطیرفت  طارفا و  زا  یخرب  . 9 دـیدرگ . ... یتسرپ و لمجت  ییارگكردـم ، يدام ، ياهراجنه  يوس  هب 
رفنت و ندمآ  دوجوب  ثعاب  یکیزیف و ... زیمآتنوشخ و  ياهشور  زا  هدافتسا  لیبق  زا  دش  یباجح  دب  یباجح و  یب  اب  هزرابم  رد  نآ  زا  دعب 
هب یلم  تراـظن  اـی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  مـهم  هـضیرف  ندـشن  ارجا  . 10 دـیدرگ . یهلا  مکح  نیا  هب  يا  هدـع  ینیبدـب  راـجزنا و 
... ینما و ان  داسف ، زا  هعماج  تمالـس  ظفح و  نماض  ددـعتم  تایاور  رد  هک  هعماج ، داحآ  فرط  زا  دـنمماظن  هدرتسگ و  ریگارف و  تروص 

یّلم یمالـسا و  ياهشزرا  هب  برغ  هبناج  همه  هدرتسگ و  یگنهرف  مجاهت  ینوریب  لماع  نیرتمهم  ینوریب : لماوع  ب ) تسا . هدش  هدرمش 
زا هدافتـسا  اب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  تسکـش  تیاهن  رد  مدرم و  رد  یتدیقع  ياهرواب  فیعـضت  ناوج ، لسن  ندومن  تیوه  یب  يارب  ام ،
رد يداـصتقا و ... یگنهرف و  ياـههصرع  رد  لـخاد  هتـسباو  رـصانع  يرازفاتخـس ، يرازفامرن و  زا  معا  يژولونکت  لـیاسو  نیرتهتفرـشیپ 

شیب تشذگ  مغریلع  هنافـسأتم  هک  هدیدرگ  ببـس  قوف  لماوع  هعومجم  برغ . ندـمت  رهاظم  اهشزرا و  گنهرف و  ندومن  مکاح  تهج 
رد یباجح  یب  لضعم  اب  هلباقم  راکهار  - 15 دشاب . هتشاد  دوجو  ام  یمالسا  هعماج  رد  یباجح  دب  لضعم  یمالـسا ، بالقنا  زا  ههد  ود  زا 

هعماج یمومع  گنهرف  هب  دوش  طوبرم  نیناوق  هب  هک  هچنآ  زا  رتشیب  یباجح ،) یب  یباجحدب و   ) عوضوم نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  هعماج 
رارمتـسا ظفح و  يارب  هخـسن  نیرترثؤم  رـصنع و  نیرت  یـساسا  نآ ، تبثم  درکلمع  نید و  هب  یبلق  نامیا  رگید ، ترابع  هب  دراد . یگتـسب 
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اب رت  مهم  همه  زا  هدز و  برغ  دارفا  هراوهام ، قیرط  زا  ینید ، گنهرف  نانمـشد  هک  اجنآ  زا  لاح  ره  هب  تسا . هعماج  رد  باـجح  گـنهرف 
یباجح و یب  گنهرف  ذوفن  رالوکـس و  گنهرف  شرتسگ  ددـص  رد  ینالوط  ینامز  هسورپ  رد  دایز و  هلـصوح  اب  شیوخ  یگنهرف  مجاـهت 
، زین نآ  حالـصا  هسورپ و  نینچ  اب  هلباـقم  دنتـسه ، اـم  یمالـسا  روشک  هب  هلمج  زا  ینید و  گـنهرف  ياراد  ياـهروشک  نیب  رد  یباجحدـب 

يارجا نماض  دـناوت  یمن  زیمآ  رهق  ياهراتفر  نیناوق و  عضو  اهنت  هک  ارچ  تسا ، تدـم  زارد  ياـه  هماـنرب  اـب  یگنهرف  قیقد  راـک  دـنمزاین 
دنچ رد  هفیظو  نیا  دـنک . یم  نادـنچ  ود  راد ، نید  ناملـسم و  درف  کی  ناونع  هب  ار  ام  فیاـظو  هلأـسم ، نیمه  دـشاب و  یمالـسا  تاررقم 

اب دـیاب  نیاربانب  دـنلوؤسم . تکلمم  نآ  ناناوج  ناناوجون و  تیبرت  میلعت و  ربارب  رد  روشک  نالوؤسم  ًـالوصا  . 1 تسا : یسررب  لباق  حطس 
ضیعبت و یتلادع ، یب  جاودزا ، نس  نتفر  الاب  يراکیب ، لثم   ) یباجح دـب  یباجح و  یب  ياه  هنیمز  عفر  رد  مزال  ياهرازبا  همه  يریگراکب 
اب هک  دنتـسین  زاجم  ًانوناق  ًاعرـش و  دـنریگ و  راکب  ار  شیوخ  شالت  تیاهن  یمالـسا ، رادـیاپ  ياه  شزرا  ینید و  گـنهرف  شرتسگ  و  ...( 

ناناوجون ناناوج و  صوصخ  هب  مدرم و  همه  . 2 دنروآ . مهارف  ار  هعماج  رد  قالخا  نید و  ندش  گنر  مک  بابسا  شیوخ ، يراگنا  لهس 
نودـب هنـسح و  قالخا  اب  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  ماـیق  دـیاب  هتیعر ، » نع  لوؤسم  مکلک  عار و  مکلک  » ثیح زا  نیدـتم ،
لاکتا اـب  و  دریگ ) رارق  تمهت  دروم  تسا  نکمم  هدـننک  یهن  رما و  دوخ  هک  ییاـه  هنحـص  زا  زیهرپ  اـب  یتح  و   ) شنت یکیزیف و  دروخرب 
بابرا نادـنمرنه و  یگنهرف : يداینب  ياـهراک  . 3 دـنراذگب . ماکان  ار  نانآ  هدرک و  یثنخ  ار  نانمـشد  شالت  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  داـمتعاو 

، سکع ملیف ، زا  معا   ) شیوخ يرنه  ياـهراک  هئارا  اـب  دـنناوت  یم  زین  یـصوصخ ) یتلود و  شخبزا  معا   ) يریوصت یتوص - ياـه  هناـسر 
شـشوپ اب  ناشدوخ  هک  طرـش  نیا  هب  هتبلا  دـننک . ییامن  رنه  نآ ، تیمها  یمالـسا و  شـشوپ  گنهرف  قیمعت  رد  يرگیزاب و )...  یـشاقن ،

نیگنـس رایـسب  قلخ  ادخ و  شیپ  نانآ  تیلوؤسم  نادنمرنه ، زا  ناناوجون  ناناوج و  يریذپوگلا  هب  هجوت  اب  کش  یب  دنوش . رهاظ  بولطم 
يا هدـع  رگا  ییارجا ، یگنهرف و  تامادـقا  شخب  رد  هتفگ  شیپ  لـئاسم  هب  هجوت  اـب  یکیزیف : راـتفر  لرتـنک  ینوناـق و  دروخرب  . 4 تسا .
لمع شیوخ  فیاـظو  هب  دـیاب  لوؤسم  ییارجا  ياـهورین  دـنربب ، لاؤس  ریز  هب  لـمع  رد  ار  ینید  یمومع و  ياـهراجنه  دنتـساوخ  كدـنا 
رثؤم ًامأوت  یکیزیف  راـتفر  لرتنک  ینوناـق و  راـک  مه  راد و  هنماد  یگنهرف  راـک  مه  ساـسح ، فیرظ و  هلأـسم  نیا  رد  لاـح ، ره  هب  دـننک .

دنوادخ هک  نیا  هب  هجوت  اب  زامن  رد  ناوناب  ششوپ  باجح و  هفسلف  - 16 دوب . دهاوخن  رثؤم  دیفم و  يرگید  نودب  مادک  ره  دوب و  دهاوخ 
هک نیا  هچ  تسین  رسیم  ام  يارب  رارسا  نآ  مامت  هب  ندرب  یپ  نکلو  دراد  یصاخ  تمکح  ماکحا  کیاکی  سپ  تسا ، میکح  میلع و  لاعتم 

نودـب حیحـص و  وـحن  هب  اهدادعتـسا  ندرک  افوکـش  یعقاو و  ياـهزاین  عـفر  هار  زین  اهدادعتـسا و  اـهزاین ، زا  اـم  صقاـنو  دودـحم  مـلع  اـب 
ندـناوخارف ماکحا ، نیا  رد  ساسا  هک  نیا  رب  هوالع  دومن . ییاعدا  نینچ  ناوتیم  هنوگچ  يونعم ، يداـم و  یحور ، یمـسج و  تارطاـخم 

رد لقادح  اهتمکح  رارسا و  نیا  هب  یهاگآ  تسا  نکمم  اسب  هچ  هتبلا  تسا . راگدرورپ  ترضح  لباقم  رد  یگدنب  راهظا  دبعت و  هب  رـشب 
ياـهتمکح رارـسا و  زا  شاـکنک  ددـص  رد  تهج  نیمه  هب  دوش . تاروتـسد  نآ  زا  يوریپ  رد  اـهنآ  هزیگنا  تیوقت  بجوم  دارفا  یـضعب 

نیرمت یعون  دوخ  نیا  ( 1 هلمج : زا  دراد ؛  يددعتم  ياههفـسلف  للع و  زامن ، رد  ناوناب  شـشوپ  باجح و  تروص  ره  هب  دنتـسه . ماکحا 
زا يریگولج  نز و  یمالـسا  شـشوپ  یمئاد  تشادساـپ  رد  هک  تسا  یلماوـع  زا  یکی  دـشابیم و  باـجح  ظـفح  يارب  هنازور  رمتـسم و 

هجوت و زامن ، يارب  صوصخم  یششوپ  نتشاد  ندب و  مامت  يارب  هچراپکی  یششوپ  دوجو  ( 2 دنکیم . افیا  یمهم  شقن  نآ ، يریذپبیسآ 
. دنکیم نادنچ  دص  ار  زامن  شزرا  دهاکیم و  گنراگنر  ياهزیچ  تالمجت و  هب  نهذ  تافتلا  زا  دـنکیم و  رتشیب  ار  ناسنا  بلق  روضح 

ابع نتشاد  رب  رد  زین  درم  يارب  ورنیازا  تسا . یبوبر  سدق  تحاس  هب  مارتحا  بدا و  یعون  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  لماک  ششوپ  نتشاد   ( 3
یم قح  رـضحم  هب  نتفای  راب  يونعم و  روضح  زاس  هنیمز  یهلا  هاگـشیپ  رد  روضح  بدا  نیمه  تسا و  بحتـسم  زامن ، رد  رـس  ندناشوپ  و 
ًالثم تسین ؛ هسیاـقم  لـباق  نآ  اـب  دراد و  ییاـهتوافت  مرحماـن  ربارب  رد  باـجح  ظـفح  اـب  زاـمن ، رد  شـشوپ  مـکح  نآ ، رب  نوزفا  دوـش .

خیرات و . 1 اه :  تشون  یپ  ( 43 .) تسین بجاو  مرحمان -  روضح  نودـب  زامن -  رد  یلو  تسا ؛ بجاو  مرحمان  ربارب  رد  اپ  يور  ندـناشوپ 
باب 24 5. نیوکت ، رفـس  نامه ، باب 5 4 . دیشانالا ، دیشن  رفـس  تاروت ،) ) میدق دهع  نامه 3 . ص 461 2 . ج 4 ، تنارود ، لیو  ندـمت ،
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ینایتشآ نیدلا  لالج  حیسم ، نید  رد  قیقحت  ص 242 7 . ج 9 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  باب 20 6 . یتم ، لیجنا  لیجنا ،) ) دیدج دهع 
فارعا 59 و 60 11) بازحا /  31 و 30 و 59 ؛ رون /  (10 81 لحن /  ص 129 9 ) يوفطصم ،  یمالـسا ، هاگدید  زا  تیناسنا  ص 286 8 ) ، 

، نیقتملا هیلح  ص 131 15 ) باجح ، هلأـسم  ص217 14 ) یـسربط ، نایبلا ، عمجم  ص 73 13 ) يرهطم ، داتـسا  ، باجح هلأسم  ( 12 26 / 
صص باجح ، هلأسم  هیآ 31 19 ) (، 24  ) رون هیآ 33 18 ) (، 33  ) بازحا ص 673 17) ج3 ،  نایبلا ، عمجم  ( 16 91  - صص 10 یسلجم ،

، مالـسا رد  نز  قوقح  ماظن  هیآ 59 22 ) (، 33  ) بازحا (21 431 صص 430 -  ج 3 ، یناشاک ، ضیف  یفاـص ، ریـسفت  ( 20 147  - 146
، یگنهرف یگنهرب  یگنهرب و  گــنهرف  ص73 25 ) نامه ، يرهطم ص72 24 ) یـضترم  باجح ، هلأـسم  ص39 23 ) يرهطم ، یـضترم 
هب دـینک  عوجر  ج 14 28 .  یلماع ،  رح  خیـش  هعیـشلا ، لـئاسو  ج 5 27 .  ینیلک ، ، یفاـک عورف   . 26 64-63 صص ، لداع دادح  یلعمالغ 

هلأسم ك : ص23 30.ر . هاـم 74 ، يد  ، 46 يهرامـش نز ، مایپ  يهلجم  هیآ 33 29  بازحا ،  هروـس  نـینچمهو  تاـیآ 31و60  ، رون هروس 
ریبعت دننام  دناهدرک ؛ رکذ  ار  تغل  لها  تاملک  اهباتک  نیا  . ) 42 صص 41 -  ج 2 ، یشرق ، نآرق ، سوماق  159 ؛ صص 158 -  باجح ،

.31 اهردــص ) اهــسأر و  ةأرملا  هـب  یّطُغت  ءاّدرلا  نود  راـمخلا  نـم  عـسوا  بوـث  باـبلجلا   » اـی عـساولا » باوـثلاوأ  صیمقلا  باـبلجلا :  » هـب
ماکحأل عماجلا  ص 203 33 . ج 4 ، یفاص ، ریسفت  . 32 اهندب ) عیمج  یّطغیف  ةأرملا  هب  لمتـشت  بوث  وه  . ) ص 361 ج 16 ، نازیملاریسفت ، 
لزنمزا جراخ  هب  يراک  يارب  هک  یماگنه  ناوناب  هک  یصاخ  يرـسور  نآ  دناهتفگ : بابلج  هرابرد  ص 156 34 . ج 14 ، یبطرق ، نآرقلا ،

ج 8 نایبلا ، عمجم  هجاحل ( » تجرخ  اذا  اههجو  اهسأر و  یّطفی  يذلا  هأرملارامخ  بابلجلا  « ؛ دنشوپیم نآ  اب  ار  دوخ  يورورس  دنوریم ،
هتفرگرب دناهنهرب ، عقاو  رد  یلو  دنتسه  هدیـشوپ  ًارهاظ  هک  ینانز  ص 361 36 . ج 16 ، نازیملا ، ص 580 ؛ نایبلا ، عمجم  . 35 ص 578 ) ، 
یناـهرب رتکد   . 38 161 صـص 160 -  باجح ، هلأـسم  . 37 ص 259 ) ج 2 ، يرهـش ، ير  هـمکحلا ، نازیم  () (ص ربماـیپ زا  یثیدـح  زا 
شـشوپ هک  اعدا  نیا  دـیؤم  دـهاوش  نیارق و  زا  یکی  ص9 39 .  یهرامـش 155 ، مق )  ) يد یهمانهتفه 19  ناور ،) باصعا و  صـصختم  )

40 دننکیم . هدافتسا  یکشم  ياهششوپ  زا  زین  سانشناور  کشزپناور و  ناوناب  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  تسین ، یگدرسفا  داجیا  تلع  هایس 
،؟ یکـشم رداچ  ارچ  هایـس ، گنر  زاجعا  ناـمه 42 . ص 97 41 .  هدازیبا ، ادـیو  يهمجرت  رـشول ، سکام  رتکد  اـهگنر ، یـسانشناور  . 

م789 ،ج1،ص442 ، عجارم لئاسملا  حیضوت  ( 43 فّرصت ) لخد و  اب   ) رذآ 1379  7 ص 3 ، هیضیف ، ۀیرشن  ینامحر ، هللاتجح 

(1  ) باجح

دوجو مالسا  نید  رد  هک  تسا  یلئاسم  نیرتراوتسا  نیرت و  یقطنم  زا  یکی  باجح  هدیکچ  يداجس  داوج  دیس  هدنسیون :  نوخسار  عبنم : 
یمن غـیرد  یـششوک  چـیه  زا  نآ  ندرک  گـنرمک  اـی  ندرب و  نیب  زا  يارب  نانمـشد  یلو  تـسا . هدـش  يداـیز  دـیکأت  نآ  يور  رب  دراد و 
هویـش هس  زا  هک  باجح  بوجو  لیالد  هب  نا  زا  دـعب  میزادرپ . یم  مالـسا  زا  لبق  نارود  رد  باجح  هچخیرات ي  هب  ثحب  لوا  رد  دـنزرو .

. تسا هداد  ششوپ  باجح و  ظفح  هب  حیرص  روتـسد  راب  ود  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  نآرق : ( 1 مینک : یم  هراشا  تسا ، تابثا  لباق 
رایسب هدش ، لقن  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  هک  یتایاور  رد  تایاور : ( 2 بازحا . هروس  هیآ 59  رد  يرگید  هیآ 31 و  رون  هروس  رد  یکی 

لقع ( 3 تخادرپ . میهاوخ  اهنآ  هب  هک  تسا  هدمآ  باجح  یب  دارفا  تبقاع  تایاور  زا  یخرب  رد  هدش و  دیکأت  شـشوپ  باجح و  ظفح  هب 
میکحت نز ، شمارآ  نز ، يـالاو  شزرا  زا : دـنترابع  لـیالد  نآ  هک  تسا  باـجح  تاـبثا  يارب  یلقع  لـیالد  لـماش  شخب  نـیا  قـطنم : و 

فافع شخب  رد  دوش . یم  هداد  خـساپ  باجح  دروم  رد  جـیار  تاهبـش  زا  یخرب  هب  يرگید  شخب  رد  هعماج . يراوتـسا  لماع  هداوناخ و 
هیآ هرقب و  هروس  هیآ 273  زا : دنترابع  تایآ  نآ  هک  میزادرپ  یم  تسا  ثحب  فافع  زا  هدش  نآ  رد  هک  یتایآ  هب  نآ ، فیرعت  زا  دـعب  مه 

يربهر مظعم  ماقم  مالک  هب  ثحب  نیا  رخآ  رد  و  دوش . یم  هراشا  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  تاـیاور  هب  نآ  زا  دـعب  و  رون . هروس   33
هیآ ي 25 هیآ ، نآ  دوـش و  یم  هتخادرپ  تسا ، هدـش  ثحب  اـیح  زا  نآ  رد  هک  نآرق  زا  يا  هیآ  هـب  زین  اـیح  شخب  رد  دـش . دـهاوخ  هراـشا 

ناملـسم ریغ  ناملـسم و  نادنمـشیدنا  مالک  هب  نآ  زا  دعب  هراشا و  هدمآ ، ثحب  نیا  رد  هک  یتایاور  هب  نآ  زا  دعب  دشاب . یم  صـصق  هروس 
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لـسن رد  اه  يور  جـک  تافارحنا و  نیرتشیب  همدـقم  ایح  فافع ،  بوجو ،  لیالد  باـجح ،  هژاو :  دـیلک  میزادرپ . یم  اـیح ، اـب  هطبار  رد 
یکی درک . هدهاشم  ینید ، لئاسم  هب  تبـسن  اهنآ  دیاقع  شنیب و  عون  رد  دیاب  ار  اه  يور  جک  نیا  همه ي  هشیر ي  دوش و  یم  هدید  ناوج 

اه مناخ  رس  زا  يرسور  ای  رداچ و  نتشادرب  یباجح و  یب  جاور  دنا ، هدرک  يراذگ  هیامرس  رایسب  نآ  يور  مالـسا  نانمـشد  هک  یلئاسم  زا 
یم نز  ندرک  ینادـنز  یعون  ار  نآ  دـنرب و  یم  لاوس  ریز  ار  یهلا  شـشوپ  نیا  شزرا ، یب  چوـپ و  لـیالد  زا  هدافتـسا  اـب  نانمـشد  تسا .
دبای یم  رد  قیقحت  لمأت و  یکدنا  اب  تریـصب ، اب  رکفتم و  ناسنا  یلو  دیآ  رظن  هب  بلاج  نیریـش و  لوا  هاگن  رد  دـیاش  اهنآ  لیالد  دـنناد .
دیاش نیرتمهم و  زا  یکی  دنراد . دیکأت  هلئسم  نیا  رب  ردقنیا  ارچ  دندرگ و  یم  يزیچ  هچ  لابند  هب  دنتـسه  باجح  فلاخم  هک  یناسک  هک 

یپ رد  هک  یناسک  تسا  ملسم  و  تسا . نز )) يدازآ   )) هلئسم ي دنتسه ، نآ  لابند  هب  باجح  نافلاخم  اه و  یبرغ  هک  يزیچ  نیرت  یلـصا 
يدازآ عقاو  رد  دوش ، یم  حرطم  نز  يدازآ  ناونع  هب  هچنآ  دـنریگ . یم  هدرُخ  نآ  لیالد  باجح و  هب  رتشیب  دنتـسه ، نانز  زا  ییوج  دوس 

تـساوخ ینز  ره  اـب  هکنیا  اـی  دـنک و  هاـگن  تساوـخ  ینز  ره  هب  تحار  یلیخ  هکنیا  رد  درم  يدازآ  تـسا . درم  يدازآ  هـکلب  تـسین  نز 
نیب زا  ار  دوخ  تروص  ندب و  دیاب  نز  دربب ، تذل  درم  ات  دنک  شیارآ  دیاب  نز  دنادرگ . دوخ  ذاذتلا  هلیـسو ي  ار  وا  دـنک و  رارقرب  طابترا 

اه تعاس  تسا ، رـضاح  هک  دـناد  یم  نییاپ  ار  دوخ  شزرا  ردـقنیا  نز  کی  ینعی  میوگ  یم  دوخ  اب  هشیمه  دربب . ار  نآ  دوس  درم  اـت  دربب 
زا درم  ندـش  اضرا  اب  هک  يا  هقالع  يا . هقالع  هچ  مه  نآ  دـهد و  ناشن  هقالع  وا  هب  درم  کی  ًالثم  ات  دـنک  راـک  دوخ  مادـنا  هرهچ و  يور 
ات دندز ، یم  نانز  قوقح  زا  عافد  زا  مد  زورما  هک  اه  یبرغ  درم . هن  تسا  هدید  نایز  ررض و  هک  تسا  نز  نیا  مه  رخآ  رد  دور و  یم  نیب 

، اه یبرغ  يوس  زا  نز  يدازآ  همزمز ي  ًالصا  دروخ . یم  درم  ذاذتلا  درد  هب  طقف  هک  دنتسناد  یم  یـسک  کی  دننام  ار  نز  شیپ  لاس  دنچ 
عقوت مک  رس ، درد  مک  تمیق ، نازرا  هک  دنتـشگ  یم  يراک  يورین  لابند  هب  اه  هناخراک  ناریدم  عقوم  نآ  رد  دش . عورـش  مهدزون  نرق  زا 

زا راک  نیا  اب  دندیـشک و  اه  هناخراک  يوس  هب  ناشیاه  هناخ  زا  ار  نانز  دـنداد و  رـس  ار  نانز  يدازآ  هلئـسم ي  اـج  ناـمه  زا  دـشاب و  و ...
ياه هاگن  زا  هنومن  کی  يربهر ، مظعم  ماقم  ياویش  مالک  زا  هدافتسا  اب  اجنیا  رد  دندوزفا . دوخ  ياهلوپ  رب  دنتساک و  نز  تمارک  شزرا و 
نیمه رد  دنیامرف « : یم  ةرـس ) سدق  ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  مینک . یم  حرطم  ار  مالـسا  نید  اب  نآ  هسیاقم ي  نز و  هب  تبـسن  برغ 

كردم دنتشادن  قح  دندرکیم ، لیصحت  یلاع  شزومآ  زکارم  رد  هک  ینانز  دایز -  یلیخ  هن  نیا -  زا  لبق  لاس  دنچ  ات  یبرغ ، ياهروشک 
ّتالجم زا  یکی  ناتسلگنا -  رد  هلمج  زا  یبرغ -  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  رخاوا ، نیمه  رد  دنریگب ! ار  ناشدوخ  یلاع  تالیـصحت  یبتک 

 - لاـس 1917 رد  هک  دوب  هدرک  یفرعم  ار  ینزریپ  مرواـیب -  مسا  هّلجم  نآ  زا  روشک و  نآ  زا  مهاوخیمن  هک  یبرغ -  ياـهروشک  زا  یکی 
ارچ دنکیم ، لاؤس  دعب  دناهدادن ! لیصحت  كردم  وا  هب  نکیل  تسا ؛ هدرک  هیلاع  تالیـصحت  ارتکد  ّدح  رد  لبق -  لاس  داتفه  ًابیرقت  ینعی 

دندادیمن یلیصحت  كردم  دندرکیم ، لیصحت  هک  ینانز  هب  ناتسلگنا ، رد  لاس 1947  ات  نوچ  هک  دیوگیم  دناهدادن ؟ لیصحت  كردم 
رد دناهدش ! نز  قوقح  یعّدم  یمالـسا ، يروهمج  لباقم  رد  دناهدمآ و  زورما  اهنیا  دریگب ! یلیـصحت  كردم  دیابن  نز  هک  دـنتفگیم  و 

نادهتجم زا  داهتجا  هزاجا  یناهفـصا » يوناب  ، » یمالـسا ناریا  رد  دشیم ، دـهاشم  یبرغ  گنهرف  رد  ییاهتراقح  نینچ  هک  ییاهلاس  نامه 
نز يارب  مالسا  نید  رد  ( 1 .« ) تسا نیا  مالسا ، دوب ! ریاد  شهقف  هفسلف و  سیردت  هزوح  ناهفصا ، رد  تشاد و  مالسا  زور  نآ  ِلّوا  هجرد 
هک یلئاسم  زا  یکی  باجح  هچخیرات ي  مینک . یم  هراـشا  ثحاـبم  نیب  رد  اـهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  لـئاق  يرایـسب  تیمها  شزرا و 

دوهی ناوریپ  ناتساب و  ناریا  ای  نانوی و  نانز  میدق  ياه  نامز  رد  دنیوگ ؛ یم  هک  تسا  نیا  دنراد  دیکات  رایـسب  نآ  يور  باجح  نافلاخم 
یخیرات دهاوش  دـش . حرطم  نانز  يارب  فیلکت  کی  ناونع  هب  باجح  مالـسا  ندـمآ  اب  دـنا و  هتـشادن  باجح  ظفح  هب  تبـسن  يا  هفیظو 

طسوت اه ، هرود  زا  یضعب  رد  دنچ  ره  تسا . هتشاد  دوجو  نانز  نیب  رد  باجح  ناهج ، ياه  نییآ  ماوقا و  رثکا  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 
ياه نارود  هب  یهاگن  تاحیـضوت ، نیا  اب  تسا . هتفرن  نیب  زا  لماک  روط  هب  هاگ  چـیه  یلو  هدـش  گنر  مک  هلئـسم  نیا  ناهاشداپ  ماکح و 
نانز : )) دـیوگ یم  نانوی  نانز  شـشوپ  هرابرد  سورـال  فراـعملا  ةریاد  ناتـساب  مور  ناـنوی و  رد  نز  شـشوپ  - 1 میزادـنا : یم  فلتخم 
ریازج رد  دوب ، ابیز  رایـسب  فافـش و  هک  شـشوپ  نیا  دـندناش . وپ  یم  اپ  يور  ات  ار  ناشمادـنا  تروص و  هتـشذگ ، ياـه  هرود  رد  یناـنوی 
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جاودزا عقوم  ات  نارتخد  هتراپـسا »  رد «  دندوب .)) زمرق  یـششوپ  ياراد  زین  یقینف  نانز  دش . یم  هتخاس  ریازج  رگید  سوجرما و  سروک و 
اررـس نانز  هک  دنک  یم  تیاکح  هدنام ،  ياجرب  هک  ییاه  شقن  دـندناشوپ . یم  نادرم  مشچزا  ار  دوخ  جاودزا  زا  دـعب  یلو  دـندوب ، دازآ 

، دنناشوپب ار  ناشیاه  تروص  هک  تسا  هدوب  بجاو  نانآرب  دـنتفر ، یم  رازاب  هب  یتقوو  تسا ، هدوبزاب  ناشیاه  تروص  یلو  هدـناشوپ ، یم 
دوجوزین برعو ) سرافو  دامرهش (  نانزو  ریغص  يایسآ  نانکاسو  يربیـس  نانز  نیب  رد  باجح  دنـشاب . رـسمه  ياراد  هاوخ  هرکاب و  هاوخ 

مامت دـنلب  يرداچ  اب  دـندش ، یم  جراخ  هناخزا  یتقو  هک  يروط  هب  دـنا ، هدوب  رادروخرب  يرتدـیدش  باجحزا  ینامور  نانز  تسا . هتـشاد 
باتک رد  یبرغ  روهشم  هدنسیون  تنارود  لیو  ( 2 . ) دش یمن  صخـشم  ندب  ياه  یگدمآربزا  يزیچو  دندناشوپ  یم  اهاپ  يور  ات  ار  ندب 
یلاع تسا و  تفع  ههلا  « ، سیمترآ  :» دیوگ یم  تسا ، ناتـساب  نانوی  نایادخزا  یکی  هک  تفع » ههلا   » هرابرد ي ندمت  خـیرات  مان  اب  دوخ 

هتـسارآ اوقتو  تفع  رویز  هبو  کباچو  هدـیزرو  دـنمورین و  یندـب  ياراد  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  ناوج  نارتخد  يارب ) وگلاو   ) هنومن نیرت 
نانیمرا زا  رتالاب  : )) تسا هدـمآ  دـنا ، هدرک  یم  یگدـنز  دـالیمزا  لـبق  لاـس  دـصهن  هک  یلئاـبقزا  یکی  مدرم  هراـبرد  نینچمه  ( 3 . ) تسا

رایسب ییاپورا  همین  لوغم و  همین  یگنج  لئابق  مادنا  تشرد  یشحو و  مدرم  اهنآ  دندرک . یم  يدرگنابایب  اهاکس » ، » هایـس يایرد  رانکردو 
يرگید ياج  رد  خروم  نیا  نینچمه  ( 4 ((. ) دنتشاد یم  هاگن  هدرپ  رد  تخسار  دوخ  نانزو  دندرب  یم  رس  هب  هبارا  رد  هک  دندوب  يدنمورین 

روضح اه  هناخاشامت  یبهذم و  ياه  نشجردو  دـننک  تاقالمار  دوخ  ناتـسودو  ناشیوخ  دـنناوت  یم  یتروصرد  طقف  نانز  : )) دـسیون یم 
دراد دوجو  يدایز  بلاطم  ناتساب  ناریا  نانز  ششوپ  دروم  رد  ناتساب : ناریا  رد  نز  شـشوپ  - 2 ( 5 ((. ) دنشاب باجحرد  الماک  هک  دنبای 
هدوب جیار  نانآ  نیبرد  یتخـس  رایـسب  باجح  هک  نیا  ناتـساب و  ناریا  نانز  شـشوپ  هرابرد  تنارود  لیو  درک . میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هک 

هب زگره  دنیایب . نوریب  هناخزا  راد  شوپور  ناور  تخترد  زج  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تأرج  عامتجا  يالاب  تاقبط  نانز  دیوگ (( :  یم  تسا ،
، دشاب ناشردارب  ای  ردپ  ولو   ، ار يدرم  چـیه  دنتـشادن  قحرادرهوش  نانز  دـننک . طالتخا  نادرم  اب  اراکـشآ  هک  دـش  یمن  هداد  هزاجا  نانآ 
(6 ((. ) دـسر یمن  رظن  هب  ناشیا  زا  یمانو  دوش  یمن  هدـید  نز  تروص  چـیه  هدـنام ،  ياـجرب  ناتـساب  ناریارد  هک  ییاـه  شقن  رد  دـننیبب .

باتکرد ( 7 ((.) تسا هتـشاد  دوـجو  میدـق  سرف  رد  باـجح  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات  : )) تسا هدـمآ  يرـشع  ینثا  ریـسفترد  نـینچمه 
، دالیم لبقام  ياـه  همـسجم  هتـسجرب و  شوقن  قبط  هک  تسا  نیا  تشاد ،  رظنرد  دـیاب  هک  یلـصا   : )) هدـمآ ناـیناریا » یناتـساب  كاـشوپ  »

زین نایـشنماخه  اهدام ، زا  دعب  ( 8 ((. ) تسا ناسکی  نادرم  كاشوپ  اب  توافت ) یمکاب   ) لکـش ظاحلزا  اـهدام )  ) هرود نآ  ناـنز  كاـشوپ 
نانز هب  نامز ،  نآ  زا  هدنام  شوقن  یخرب  يورزا  : )) تسا هدمآ  هرود  نیا  نانز  صاخ  كاشوپ  درومرد  دندوب . اهدام  دننامه  سابل  رظنزا 
نانز هب  تسا .  هاتوک  نیتسآ  نیچ و  هتـسار  ياراد  ای  دـنلبو  هداس  یـششوپ  ناـنآ  نهاریپ  دـنراد . بلاـج  یـششوپ  هک  میروخ  یمرب  یموب 
کی نآ ،  ریز  ردو  هدنکفا  دوخ  سابل  همه  يوررب  لیطتـسم  يرداچ  نانیا  دـنراوس .  بسا  هب  ولهپزا  هک  میروخ  یمرب  زین  هرود  نآ  رگید 

، هتـشذگ دننهامه  زین  نایناکـشا  هرود  رد  ( 9 ((. ) تسا ناـیامن  اـپ  چـم  هب  اـت  يرگید  دـنلب  نهاریپ   ، زین نآ  ریز  ردو  دـنلب  نماد  اـب  نهاریپ 
، نیچرپ داشگ ، نیمز ، يور  ات  دـنلب  ینهاریپ  یناکـشا  نانز  سابل   : )) میناوخ یم  نینچ  هراب  نیارد  تسا . هدوب  لماک  یناریا  نانز  باـجح 

انمض هاتوک و  یلوا  هب  تبـسن  یکی  نیا  دقو  دندیـشوپ  یم  یلوا  يور  هک  دنا  هتـشاد  يرگید  نهاریپ  تسا . هدوب  تسار  هقی  راد و  نیتسآ 
روشکرد نایتشترز  ینید  ماکحا  هک  ناـیناساس  هرود  رد  ناـنز  ( 10 ((. ) دـندرک یم  رـس  يرداچ  نهاریپ  ود  نیا  يور  تسا . هدوب  زاـب  هقی 

شیپ ياه  هرود  زا  هک  رداچ   : )) تسا هدـمآ  نینچ  نانز  كاشوپ  درومرد  دـندوب . لماک  باجح  ياراد  نانچمه  تسا ، هدـش  یم  لاـمعا 
نایدا رد  نز  ششوپ  - 3 ( 11 ((. ) تسا هتشاد  لامعتسا  دروم  فلتخم  تروص  هب  زین  هرود  نیارد  تسا ،  هدوب  ناریا  ناوناب  هدافتـسا  دروم 

همان نییآ  نّودـم و  هقف  تقیقحرد  ینید و  مهم  ياـه  باـتک  زا  یکی  هک  دوملت »  » یقـالخا لوصارد  دوهی : نییآرد  باـجح  یهلا  گرزب 
یم مدرم  نایم  هب  تشاد  رسرب  يزیچ  هکنآ  یب  الثم  هچنانچ  تخادرپ ، یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینزرگا   : )) هدمآ تسا ، نایدوهی  یگدنز 

ملکت شا  هناخرد  نوچ  هک  دوب  دنلب  ردـقنآ  شیادـص  ای  درک  یم  لد  درد  نادرمزا  یخنـسره  اب  ای  تشر  یم  خـن  ماع  عراش  رد  ایو  تفر 
((. دهد قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودـب  تشاد  قح  درم  تروص  نآرد  دنونـشب ،  ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناگیاسمه  دومن ،  یم 
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امـش مهاوخ  یم  اما   : » دـنک یم  حیرـصت  نایتنرق  هب  دوخ  هلاسررد  سلوپ  تسا :  هدـمآ  لیجنا  باتک  رد  تیحـسم : نییآرد  باجح  ( 12)
یم اوسر  ار  دوخ  رس  دنک  توبن  ای  اعد  هدیشوپ  رس  هک  يدرم  ره  ادخ . حیسم ،  رس  درم و  نز ،  رس  تسا و  حیسم  درم ،  ره  رس  هک  دینادب 

 ، دشوپ یمن  نز  رگا  اریز  دوش . هدیشارت  هک  تسا  نانچ  نیا  اریز  دزاس ؛  یم  اوسر  ار  دوخ  رس  دنک ،  اعد  هنهرب  رس  هک  ینزره  اما  دیامن . 
زین تسا و  درم  زا  نز  هکلب  تسین ،  نززا  درم  هک  اریز  دشوپب ؛  دـیاب  تسا ،  حـیبق  ندیـشارت  ای  ندـیرب  يوم  ار  نز  رگاو  دربب  زین  ار  يوم 
دوخ لدرد  ناگتشرف ...  ببس  هب  دشاب  هتشاد  رـس  رب  یتزع  دیاب  یم  نز  تهج  نیازا  درم . يارب  نز  هکلب  هدشن ،  هدیرفآ  نز  تهج  هب  درم 
 : » دیوگ یم  سویث  ومیت  هب  سلوپ ،  هلاسررد  لیجنارد ،  زینو  ( 13 .« ) دنک اعد  ادخ  دزن  هدیشوپ  ان  نز  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  دیهد  فاصنا 
یم ار  ینانز  هک  نانچ  هکلب  اهب ،  نارگ  تخرو  دـیراورم  الطو و  اه  فلز  هب  هن  زیهرپ ، اـیح و  ساـبل  هب  دـنیارایب  ار  دوخ  ناـنز  نینچمه  و 
هار دـنچ  زا  ناوناب  يارب  شـشوپ  باجح و  تابثا  باـجح  بوجو  لـیالد  ( 14 «. ) هحلاص لامعا  هب  دـننک  یم  يرادـنید  ياوعد  هک  دـیاش 

يارب ییاـهنت  هب  دراوم  نیا  زا  مادـک  ره  قطنم . لـقع و  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تاـیاور  نآرق ،  زا : دـنترابع  هک  تسا ، ریذـپ  ناـکما 
یکی یمالسا » باجح   » نآرق ( 1 درک . میهاوخ  نایب  لیـصفت  هب  ار  اهنآ  همه  ادخ  يرای  هب  ام  تسا . یفاک  ناوناب  باجح  ترورـض  تابثا 

ْنِم َنْضُـضْغَی  ِتاَـنِمْؤُْملِّل  لـُقَو  : » دـیامرف یم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  تسا  رون  هروس  هیآ 31  باـجح  بوجو  لـیالد  نیرتـمهم  زا 
َْوأ َّنِِهَتلوـُُعِبل  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  اـَلَو  َّنِِهبوـُیُج  یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  اَْـهنِم  َرَهَظ  اَـم  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  اـَلَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْـصبَأ 
َِوأ َّنُُهناَْمیَأ  ْتَکَلَم  اَم  َْوأ  َّنِِهئاَِسن  َْوأ  َّنِِهتاَوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ءاَْـنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاَْـنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ءاـَبآ  َْوأ  َّنِِهئاـَبآ 

َّنِِهتَنیِز نِم  َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  اـَلَو  ءاَـسِّنلا  ِتاَرْوَع  یَلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلـْفِّطلا  َِوأ  ِلاَـجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلْوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا 
ناماد و  دنریگورف ، دولآسوه ) هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و  « » َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  اًعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوتَو 

دوخ هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا )  ) دنیامنن و راکـشآ  تسا - نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  ار - دوخ  تنیز  دننک و  ظفح  ار  شیوخ 
، ناشنارهوش ردپ  ای  ناشناردپ ، ای  ناشنارهوش ، يارب  رگم  دنزاسن  راکشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوش ،) هدناشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات   ) دننکفا

ناشناگدرب ای  ناشـشیکمه ، نانز  ای  ناشنارهاوخ ، نارـسپ  ای  ناشناردارب ، نارـسپ  ای  ناشناردارب ، ای  ناشنارـسمه ، نارـسپ  اـی  ناشنارـسپ ، اـی 
نتفر هار  ماگنه  دنتـسین و  هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  دـنرادن ، نز  هب  یلیاـمت  هک  هیفـس  دارفا  اـی  ناـشنازینک ،  )

هیآ نیا  زا  دیوش » راگتـسر  ات  نانمؤم ، يا  دیدرگزاب  ادـخ  يوسب  یگمه  دوش و  هتـسناد  ناشیناهنپ  تنیز  ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ 
درم ره  يارب  مکح  نیا   ) نارگید زا  تروع  ندناشوپ  ( 2 دولآ . سوه  هاگن  زا  زیهرپ  ( 1 زا : دنترابع  هک  دوش  یم  هدافتسا  هتکن  دنچ  هفیرش 

راکشآ زاوج  ( 5 ندرگ . رس و  ندناشوپ  ( 4 تسا .) راکـشآ  هک  يدراوم  زا  ریغ  هب   ) اهتنیز ندرک  ناـهنپ  ( 3 تسا .) بجاو  ناملـسم  نز  و 
جرف ظفح  تسا ، هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یمود  روتـسد  تروع  رتَس  فلا ) صاـخ . دارفا  اـی  مراـحم و  ربارب  رد  ندـب  اـهتنیز و  ندومن 

یف ئش  لک  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  هکنانچ  تسا  نارگید  هاگن  زا  ندیناشوپ  روتـسد ، نیا  زا  روظنم  تسا .
روظنم دـیوگ ، یم  جورف  ظفح  زا  نخـس  نآرق  رد  هک  يا  هیآ  ره  « ) رظنلا نم  اهنإف  ۀـیآلا  هذـه  ـالإ  اـنزلا  نم  وهف  جرفلا  ظـفح  نم  نآرقلا 
مالـسا ندمآ  اب  هک  یلئاسم  زا  یکی  ( 15 (. ) تسا نارگید  هاگن  زا  ندرک  ظفح  نآ ، زا  روظنم  هک  هیآ  نیا  زج  تسا ، اـنز  زا  ندرک  ظـفح 

نیا اهیبرغ  زا  يا  هدـع  زین  ینونک  ندـمتم  يایند  رد  هنافـسأتم  تسا . نارگید  زا  تروع  ندـناشوپ  هلئـسم ي  دـش ، بجاو  بارعا  نایم  رد 
قطنم و یب  قالخا  هلمج  زا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  تیبرت ) رد   ) مان هب  شیاهباتک  زا  یکی  رد  لسار  لاثم  روط  هب  دننک . یم  راکنا  ار  هلئـسم 
هک دـنزرویم  رارـصا  ناردام  ناردـپ و  ارچ  دـیوگیم  يو  تسا . تروع  ندـیناشوپ  هلأسم  نیمه  درامـشیم  وباـت » قـالخا   » حالطـصا هب 

نامتک يارب  نیدلاو  شـشوک  رگا  ددرگیم . اههچب  يواکجنک  سح  کیرحت  ببـس  دوخ  رارـصا  نیا  دـنناشوپب ؟ هچب  زا  ار  دوخ  تروع 
هچره اهنآ  ات  دنهدب  ناشن  اههچب  هب  ار  دوخ  تروع  نیدلاو  دیاب  درک . دهاوخن  ادـیپ  دوجو  یبذاک  يواکجنک  نینچ  دـشابن  یلـسانت  وضع 
تروع دنوش و  هنهرب  مامح  ای  ارحص  رد  راب - کی  ياهتفه  اًلثم  تاقوا - یهاگ  لقاال  دنکیم : هفاضا  دعب  دنسانشب . لوا  زا  دراد  دوجو  هک 

هعماج ثحب  تاعوضوم  زا  وبات » . » دـنادیم وبات »  » کی ار  تروع  ندرک  یفخم  هلأسم  لسار  دـنهد . رارق  اـههچب  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ 
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لـسار لاثما  هدـیقع  هب  دراد . هتـشاد و  دوجو  یـشحو  للم  نایم  رد  هک  دوشیم  هتفگ  قطنمیب  روآسرت و  ياـهمیرحت  هب  تسا و  یـسانش 
سح ندرب  نیب  زا  اـی  ندـمت و  ماـن  هـب  دارفا  زا  یـضعب  هـک  تـسا  بـیجع  تـسا . وباـت »  » زا رپ  زین  زورما  ندـمتم  ناـهج  رد  جـیار  قـالخا 

هتـسناد و بجاو  مه  نادرم  يارب  ار  تروع  رتس  لاعتم ، دنوادخ  دندرگرب . اه  یگدنز  نیرت  تشز  نیرتدـب و  هب  دـنهاوخ  یم  يواکجنک ،
هاگن زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نانمؤم  هب  ...« ) ْمُهَجوُُرف اوُظَفْحَیَو  ْمِهِراَْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْملِّل  ُلق  دـیامرف « : یم  رون  هروس  هیآ 30  رد 

نیا « ) ْمَُهل یَکْزَأ  َِکلَذ  : » دیامرف یم  نایب  ار  هلئسم  نیا  قطنم  هفـسلف و  همادا  رد  و  دننک ) ظفح  ار  دوخ  فافع  و  دنریگورف ، نامرحمان ) هب 
ب) دـنناد . یم  قطنم  یب  ار  اهتیعونمم  نیا  هک  تسا  دـیدج  میدـق و  نالهاج  يارب  یخـساپ  عقاو  رد  هلمج  نیا  و  تسا ) رتهزیکاپ  ناشیارب 
هک هچنآ  یلو  هدمآ  يدایز  تارظن  دناشوپب ، ارنآ  دـیاب  نز  هک  ییاهتنیز  هرابرد ي  تسا . تنیز  ندـناشوپ  دـنوادخ  يدـعب  روتـسد  تنیز 
هک تسا  یعیبط  هتفرگ و  رارق  ندب  يور  هک  یلاح  رد  اهتنم  دنا  هتفرگ  تالآ » تنیز  ، » ینعم هب  ارنآ  يا  هدـع  هک : تسا  نیا  تسا  روهـشم 

تنیز دـنرادن  قح  نانز  بیترت  نیا  هب  ( 16 . ) دراد رارق  نآ  رب  تنیز  هک  تسا  یمادـنا  ندرک  راکـشآ  اب  مأوت  یتنیز  نینچ  ندرک  راکـشآ 
رد تسا . هتفرگ  رارق  یهن  دروم  دیجم  نآرق  زا  رگید  يا  هیآ  رد  اهتنیز  ندرک  راکشآ  دنزاس . راکـشآ  ار  تسا  ناهنپ  الومعم  هک  ار  ییاه 
...« َیلوُْألا ِۀَِّیلِهاَْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َالَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو  : » تسا هدمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نارسمه  هب  باطخ  بازحا  هروس  هیآ 33 

« اَْهنِم َرَهَظ  اَم  اَّلِإ  ءانثتسا «  هلمج ي  هرابرد  دینکم .) راکشآ  ار  دوخ  ياهتنیز  میدق  تیلهاج  راگزور  دننام  دیریگ و  رارق  ناتیاههناخ  رد  (و 
ِِهلْوَق یف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ِهَّللاِْدبَع  یبا  ْنَع  َةَرارُز  ْنَع  . » 1 مینک : یم  هراشا  تایاور  زا  یضعب  هب  ام  هک  دراد  دوجو  يرایسب  تایاور  ریسافت و  مه 
يارب شندیـشوپ  هک  راکـشآ  تنیز  زا  دوصقم  هک  دش  لاؤس  قداص  ماما  زا  « ) ُمَتاْخلاَو ُلْحُْکلا  ُةَرِهاّظلا  ُۀَنیّزلا  َلاق : اْهنِم » َرَهَظ  ام  ّالا   » یلاعَت

، ِۀَیْالا ِهِذه  یف  مالسلا  هیلع  رقابلا  ْنَع  ِّیّمُْقلا  و  . » 2 ( 17 (. ) رتشگنا همرس و  زا  تسا  ترابع  راکشآ  تنیز  دومرف  تسیچ ؟ تسین  بجاو  نز 
ِساّنلا ُۀَنیز  اّماَف  ِجْوَّزِلل ، ٌۀَـنیز  َو  ِمَرْحَْمِلل  ٌۀَـنیز  َو  ِساّنِلل  ٌۀَـنیز  ٌثالَث : ُۀَـنیّزلاَو  ُراوِّسلا . َو  ِّفَْکلا  ُباضِخ  َو  ُمَتاْخلا  َو  ُلْحُْکلاَو  ُبایِّثلا  َیِه  َلاق :

«. ُهُّلُک ُدَسَْجلاَف  ِجْوَّزلا  ُۀَنیز  اّما  َو  ُْهنِم ، ُلَفْـسا  ام  َو  ُلاْخلَْخلاَو  ُهَنودام  َو  ُُجْلمُّدلا  َو  اهَقْوَف  امَف  ِةَدالِْقلا  ُعِضْوَمَف  ِمَرْحَملا  ُۀَنیز  اّما  َو  اهانْرَکَذ ، ْدَـقَف 
عون هس  تنیز  دومرف  سپـس  وگنلا . اهتـسد ، باضخ  رتشگنا ، همرـس ، هماج ، زا  تسا  تراـبع  رهاـظ  تنیز  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  )

هب دـنبوزاب  ياج  رتالاب و  هب  دـنبندرگ  ياج  نآ  تساـهمرحم و  يارب  مود  میتفگ . هک  تسا  نیمه  نآ  تسا و  مدرم  همه  يارب  یکی  تسا :
یبا ْنَع  ٍریَصب  یبا  ْنَع  . » 3 ( 18 (. ) تسا نز  ندب  مامت  نآ  دراد و  رهوش  هب  صاصتخا  هک  تسا  یتنیز  موس  تسا . نییاپ  هب  لاخلخ  نییاپ و 

ریـصبوبا «. ) ُْبلُْقلا َیِه  َو  ُۀَکَـسَْملاَو  ُمَتاْخلا  َلاق : اْهنِم .» َرَهَظ  ام  ّالا  َّنُهَتَنیز  َنیْدُبیالَو  : » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع 
ِضَْعب ْنَع  . » 4 ( 19 (. ) دنبتـسد رتشگنا و  زا  تسا  ترابع  دومرف  متـساوخ ، ار  َرَهَظ » ام  اـّلا   » ریـسفت مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم 

َو ِناّـفَْکلا  َو  ُهْجَوـْلا  َلاـق : ًاـمَرْحَم ؟ ْنُکَی  َْمل  اذا  يرَی  ْنا  ِةَأْرَْملا  َنِم  ِلُـجَّرِلل  ُّلِـحَی  اـم  َُهل : ُْتُلق  لاـق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  یبا  ْنَـع  اِنباحْـصا 
ندب زا  تمسق  هچ  هب  ندرک  هاگن  درم  يارب  هک  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگیم : تسا  هعیـش  کی  هک  يوار  «. ) ِنامَدَْقلا

رب رظن  زاوج  مکح  نّمضتم  تیاور  نیا  ( 20 (. ) مدـق ود  تسد و  فک  ود  هرهچ و  دومرف  دـشابن ؟ وا  مرحم  هک  یتروصرد  تسا  زیاج  نز 
هشیاع رهاوخ  هک  رکبوبا - رتخد  ءامسا » . » 5 دنشابیم . هناگادج  هلأسم  ود  اهنیا  و  اهنآ ، ندیشوپ  بوجو  مدع  مکح  هن  تسا  نیّفک  هجو و 

دـنادرگرب و وا  زا  ار  شیوخ  يور  مرکا  لوسر  دوب . هدیـشوپ  امن  ندـب  كزان و  ياـههماج  هک  یلاـحرد  دـمآ  مرکا  ربمغیپ  هناـخ  هب  دوب -
هب نز  هکنیمه  ءامسا ! يا  «. ) ِهِهْجَو َو  ِهِّفَک  یلاَراشا  َو  اذه - اذه و  ّالا  اْهنِم  يُری  ْنا  ُْحلْصَت  َْمل  َضیحَْملا  ِتَغََلب  اذا  َةَأْرَْملا  َّنا  ُءامْسا  ای  : » دومرف
-(. شدوخ تسد  نییاپ  هب  چم  تمسق  هرهچ و  هب  دومرف  هراشا  نیا - نیا و  رگم  دوش  هدید  وا  ندب  زا  يزیچ  تسین  راوازس  دیسر  غولب  دح 

هنیس و يور  رب  ار  دوخ  يرـسور  « ) َّنِِهبِویُج یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو  : » تسا هدمآ  هلمج  نیا  انثتـسا  نیا  زا  دعب  شـشوپ  دودح  ج ) ( 21)
هدمآ هیآ  نیمه  لیذ  رد  فاّشک ، ریـسفت  رد  تسا . نابیرگ  ندرگ و  رـس و  ندیـشوپ  هیآ  نیا  زا  دوصقم  هتبلا  دنهد .) رارق  شیوخ  نابیرگ 
يور هک  مه  ییاهیرسور  دیناشوپیمن . ار  هنیس  ندرگ و  رود  دوب و  زاب  ناشیاهنابیرگ  هک  دندیـشوپیم  ییاهنهاریپ  ًالومعم  برع  نانز  هک ؛

. دشیم نایامن  ندرگ  هنیس و  ولج  اههراوشوگ و  اهشوگانب و  اهـشوگ و  تروص  نیا  هب  دنتخیوآیم و  رـس  تشپ  زا  دنتخادنایم  دوخ  رس 
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هدش دای  ياهتمسق  ات  دننکفیب  دوخ  نابیرگ  هنیس و  يور  فرط  ود  زا  ار  اهیرسور  نامه  هتخیوآ  تمـسق  دیاب  هک  دهدیم  روتـسد  هیآ  نیا 
رود هنیـس و  وم و  نز  ینعی  « ) اهَِفلاوَس َو  اـهَِبئاَرت  اهَرْدَـصَو و  اهَْرعَـش  یّطَُغت  : » تسا هتفگ  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  ساـبع  نبا  ددرگ . هدیـشوپ 

دناهدرک تیاور  یّنس  هعیش و  هیآ  نیا  لیذ  رد  دنکیم . صخـشم  ار  شـشوپ  دودح  هیآ  نیا  ( 22 (. ) دـناشوپب ار  دوخ  يولگ  ریز  ندرگ و 
ندرگ و رود  هتخادـنا و  ندرگ  تشپ  هب  ار  دوخ  يرـسور  لومعم  قبط  هک  یلاـحرد  اـبیز  ناوج و  ینز  هنیدـم  مرگ  ياوـه  رد  يزور  هک :

بلج ار  وا  رظن  تخس  ابیز  هرظنم  نآ  دمآیم . لباقم  فرط  زا  ادخ  لوسر  باحصا  زا  يدرم  درکیم . روبع  هچوک  زا  دوب  ادیپ  ششوگانب 
ياهچوک دراو  نز  نآ  درکیمن . هاگن  ار  شدوخ  ولج  تشگ و  لفاغ  شفارطا  شدوخ و  زا  هک  دـش  ابیز  نآ  ياـشامت  قرغ  ناـنچ  درک و 

هب دوب  هدـمآ  نوریب  راوید  زا  هک  ياهشیـش  ای  ناوختـسا  ناـهگان  تفریم  هک  روطناـمه  درکیم . لاـبند  ار  وا  دوخ  مشچ  اـب  ناوج  دـش و 
هب لاح  نیمه  اب  دوب . هدـش  يراج  شتروص  رـس و  زا  نوخ  هک  دـمآ  دوخ  هب  یتقو  تخاس . حورجم  ار  شتروص  درک و  تباصا  شتروص 

. رخآ یلا   « ْمِهِراْصبا ْنِم  اوّضُغَی  َنینِمْؤُْمِلل  ُْلق  : » دش لزان  هکرابم  هیآ  هک  دوب  اجنیا  دـناسر . ضرع  هب  ار  ارجام  تفر و  مرکا  لوسر  روضح 
اَّلِإ َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َالَو  : » دـیامرف یم  نآرق  هکنانچمه  دنتـسه ، مراحم  دراد ، دوجو  اهتنیز  شـشوپ  يارب  هک  یمود  ءانثتـسا  مراحم  د ) ( 23)

مومع ) يرت عیسو  دارفا  یلو  تسناد  یم  زیاج  ار  دوب  نایامن  هک  ار  ییاه  تنیز  نتشاذگ  دازآ  طقف  لوا  يانثتـسا  رد  رخآ . یلا  ...« َّنِِهَتلوُُعِبل
يدارفا دوش . یم  لماش  ار  يرتمک  دارفا  یلو  دشاب  راکشآ  هک  دناد  یم  زیاج  ار  يرتشیب  عضاوم  مود  ءانثتسا  رد  دش و  یم  لماش  ار  مدرم )
َّنِِهئاـَبآ َْوأ  ( 2 نارهوش )  ) َّنِِهَتلوـُُعِبل ( 1 زا : دـنترابع  هک  دنتـسه  اـم  هـقف  حالطـصا  رد  مراـحم  ناـمه  هدـش  هدرب  ماـن  اـهنآ  زا  هـیآ  رد  هـک 

َّنِِهناَوْخِإ َْوأ  ( 6 ناشنارهوش ) نارسپ   ) َّنِِهَتلوُُعب ءاَْنبَأ  َْوأ  ( 5 ناشنارسپ )  ) َّنِِهئاَْنبَأ َْوأ  ( 4 ناشنارهوش ) ناردپ   ) َّنِِهَتلوُُعب ءَابآ  َْوأ  ( 3 ناشناردپ ) )
ْتَکَلَم اَم  َْوأ  ( 10 نانز )  ) َّنِِهئاَِسن َْوأ  ( 9 ناشنارهاوخ ) نارسپ   ) َّنِِهتاَوَخَأ ِیَنب  َْوأ  ( 8 ناشناردارب ) نارسپ   ) َّنِِهناَوْخِإ ِیَنب  َْوأ  ( 7 ناشناردارب ) )

َْمل َنیِذَّلا  ِلـْفِّطلا  َِوأ  ( 12 دـنزاینیب ) نز ) زا   ) هک درم  ناراکتمدـخ   ) ِلاَـجِّرلا َنـِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلْوُأ  ِْریَغ  َنـیِِعباَّتلا  َِوأ  ( 11 ناشنازینک )  ) َّنُُهناَْـمیَأ
ای شیارآ و  رگا  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  دناهدرکن ) لصاح  فوقو  نانز  ياهتروع  رب  هک  یناکدوک   ) ءاَسِّنلا ِتاَرْوَع  یَلَع  اوُرَهْظَی 

تسا راوازـس  سپ  دناشوپب . ار  دوخ  هک  تسا  مزال  نز  رب  دوش ، مراحم  زا  یکی  ندش  کیرحت  ببـس  مراحم ، دید  يولج  رد  نز  یگنهرب 
هب تشگزاب  هب  ار  همه  دـنوادخ  تیاهن  رد  و  دـنک . تیاعر  زین  ار  یـسنج  تناتم  اوقت و  رهوش ) يانثتـسا  هب   ) دوخ مراـحم  ربارب  رد  نز  هک 

، نانمؤم يا  دیدرگزاب  ادخ  يوسب  یگمه  و  « ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  اًعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوتَو  : » دیامرف یم  دـناوخ و  یم  دوخ  يوس 
نتـسب راـک  هب  رد  اـت  دزاـس  یم  هجوتم  ادـخ  هب  ار  مدرم  اهروتـسد ، رخآ  رد  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  شنم  هویـش و  دـیوش ) راگتـسر  اـت 

ُلق ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : » تـسا بازحا  هروـس  هـیآ ي 59  باـجح ، تاـیآ  زا  رگید  یکی  رترب » باـجح  . » دـننکن يراـگنا  لهــس  وا  ياـهنامرف 
هب ربمایپ ! يا  « ) اًمیِحَّر اًروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  َْنیَذُْؤی  اَلَف  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  َّنِِهبِیباَلَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ءاَِسنَو  َکـِتاََنبَو  َکِـجاَوْزَأِّل 

دنوش و هتخانش  هکنیا  يارب  راک  نیا  دننکفاورف ، شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ) ياهيرسور   ) اهبابلج وگب : نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و 
 . تسا میحر  هدنزرمآ  هراومه  دنوادخ  دننک ) هبوت  هدز  رـس  اهنآ  زا  یهاتوک  اطخ و  نونک  ات  رگا  و   ، ) تسا رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم 

تـسا نیا  بابلج  نتخادنا  زا  فده  هیآ  قبط  هکنیا  مود  و  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  بابلج » » هکنیا یکی  دوش . یم  حرطم  لاوس  ود  هیآ  نیا  رد 
تسا فلتخم  لاوقا  تسا ، انعم  هچ  هب  بابلج » » هملک هکنیا  رد  تسانعم ؟ هچ  هب  عوضوم  نیا  دنریگن . رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانـش  هک 

« لفسأ یلإ  قوف  نم  رتسی  يذلا  ءادرلا  : » هدمآ سابع  نبا  لوق  زا  هیآ  نیا  لیذ  رد  فاشک  ریـسفت  رد  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک 
بوث ُباْبلِجلا  : » هدـمآ بابلج  همک  لیذ  رد  برعلا  ناسل  رد  ( 24 (. ) دناشوپ یم  ار  نییاپ  ات  الاب  زا  ندـب  رـسارس  هک  تسا  یئادر  بابلج  )
هلیسو هب  نز  رتکچوک . ابع  زا  رتگرزب و  دقراچ  زا  تسا  يا  هماج  بابلج  « ) اهَرْدَصو اهَـسْأر  ُةَأرملا  هب  یِّطَُغت  ِءادِّرلا  نود  رامِخلا  نم  ُعَسوَأ 

َنود ِةَأرَْملل  ٌعِساو  ٌبَْوثو  ُصیمَقلا ، ٍراَِّمنِـسو : ٍبادْرِـسَک  ُباَْبلِجلا ، : » هدمآ طیحملا  سوماق  رد  دـناشوپ ) یم  ار  دوخ  هنیـس ي  رـس و  نآ  ي 
، گرزب داـشگ و  هماـج ي  کـی  نهاریپ و  زا  تستراـبع  باـبلج  « ) ُراـمِخلا وـه  وأ  ِۀَـفَْحلِملاک ، ُقْوَـف  نم  اـَهباِیث  هب  یِّطَُغت  اـم  وأ  ِۀَـفَْحلِملا ،
و ( 25 ( ) دـقراچ ای  دـشوپ ، یم  ار  شیوخ  ياـه  هماـج  ماـمت  نآ  هلیـسو ي  هب  نز  هک  دـننام ) رداـچ  ) هفحلم دوخ  اـی  هفحلم و  زا  رتکچوک 
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اذإ اههجو  اهـسأر و  یطغی  يذـلا  ةأرملا  رامخ  بابلجلا  : » هدـمآ تاغل  ینعم  تمـسق  رد  هیآ و  نیمه  لـیذ  رد  ناـیبلا ، عمجم  رد  نینچمه 
یم نآ  اب  ار  تروص  رـس و  دوش و  یم  هدرب  راـک  هب  لزنم  زا  جورخ  عقوم  رد  هک  يا  يرـسور  زا  تسا  تراـبع  باـبلج  « ) ۀـجاحل تجرخ 
نیا تسا  صخـشم  هک  هچنآ  یلو  دراد  دوـجو  یفلتخم  تارظن  مه  تغل  ناـبابرا  نیب  رد  تـسا  صخـشم  هـک  هنوگناـمه  ( 26 (. ) دنناشوپ

هک تسا  مزال  مه  هتکن  نیا  نتفگ  انمـض  دناشوپ . یم  ار  ندب  مامت  تسا و  گرزب  عیـسو و  هک  دـنیوگ  یم  یـششوپ  هب  بابلج » » هک تسا 
یم هدافتسا  هناخ  نوریب  يارب  هک  بابلج » » يرگید دوب و  هناخ  لخاد  يرسور  هک  رامِخ » » یکی هتشاد : دوجو  شـشوپ  عون  ود  نانز  نیب  رد 

. تسا هدش  هتفگ  دنریگن ، رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب  هیآ  قبط  هک  تسا  شـشوپ  تلع  دروم  رد  ثحب  مود  بلطم  دـش .
زا يا  هدـع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربـمغیپ  ناـمز  رد  هک  دـنا  هتفگ  یخرب  هکنیا  یلوا  دراد : دوجو  رظن  ود  هیآ  نیا  ریـسفت  دروم  رد 
ام هک  دـنتفگ  یم  دـنتفرگ  یم  رارق  تساوخزاب  دروم  هکنیا  زا  دـعب  دـندش و  یم  هدازآ  نانز  ای  نازینک و  محازم  بش  رد  شاـبوا  لذارا و 

نوریب بابلج  نودـب  هک  دـش  هداد  روتـسد  هدازآ  نانز  هب  اذـل  و  تسا . زینک  هک  میدرک  یم  نامگ  تسا و  هدازآ  نز  نآ  هک  میتسناد  یمن 
یگمه يارب  هیآ  نیا  دندقتعم  نارـسفم  زا  یخرب  هکنیا  مود  دنریگن . رارق  رازآ  تیذا و  دروم  دـنوش و  هداد  صیخـشت  نازینک  زا  ات  دـنورن 

. دنریگن رارق  رازآ  دروم  دنراد  هک  یفافع  ششوپ و  هلیسو  هب  ات  دنوشن  جراخ  هناخ  زا  لماک  شـشوپ  نودب  هک  هداد  روتـسد  هدمآ و  نانز 
دروم رد  طـقف  هداد و  ار  نازینک  تیذا  رازآ و  هزاـجا  مالـسا  هکنیا  ینعی  ریـسفت  نیا  اـب  اریز  تسا . لاکـشا  دروم  هیآ  نیا  زا  لوا  تشادرب 

هک هدوب  نیا  مه  هلئـسم  نیا  زمر  دـیاش  هدوبن و  بجاو  نازینک  رب  رـس  يوم  ندـناشوپ  هچ  رگا  تسا . هدرک  بجاو  ار  شـشوپ  هدازآ  نانز 
بوسحم هانگ  مه  نازینک  يارب  تمحازم  تروص  ره  هب  یلو  هدش  یمن  عقاو  یسک  هجوت  دروم  هدوبن و  بلاج  دایز  نازینک  عضو  هرهچ و 

زا تمسق  نیا  ریـسفت  يارب  ارنآ  ناوت  یم  تسا و  قبطنم  هیآ  اب  رتشیب  مود  ریـسفت  یلو  دسر . یمن  رظن  هب  تسرد  تشادرب  نیا  و  دوش . یم 
یم رهاظ  مدرم  نایم  رد  هک  یماگنه  ناملسم  نانز  هدمآ ، هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هچنآ  قبط  هک  تسا  نیا  رکذ  لباق  هتکن  تفرگ . رظن  رد  هیآ 
نز رگا  دنریگن . رارق  ضرعتم  لد و  رامیب  دارفا  موجه  دروم  ات  دننک  ظفح  ار  دوخ  ایح  باجح و  نینچمه  ینیگنـس و  راقو و  دـیاب  دـنوش 

(2 دـنک . یم  رود  دوخ  زا  ار  مدرم  یناطیـش  ياه  هاگن  اـهریت و  ظـفاحم  رپس  کـی  دـننام  دـنک ، ظـفح  حیحـص  لکـش  هب  ار  دوخ  باـجح 
یم مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  مینک : یم  هراشا  ثیدـح  دـنچ  هب  مه  اجنیا  رد  میدروآ  تایآ  شخب  رد  هک  یثیداحا  رب  هوـالع  تاـیاور 
ادخ اب  هانگ  ماجنا  هلیسو ي  هب  ییارایب و  ار  دوخ  نارگید  يارب  هک  نیا  زا  زیهرپب  « ) یصاعَملاب َهللا  ُزِراُبت  ساّنِلل و  َنَّیَزَتَت  نأ  َكاّیإ  : » دنیامرف

سابل « ) ُهَنید َّقَر  َُهبوث  َّقَر  نَم  َّنِاَف  باـیثلا ، نِم  ِقیفَّصلاـِب  مُکیَلَع  : » دـنا هدومرف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملا ، ریمأ  ( 27 (. ) يزیخرب زیتـس  هب 
راونالا راحب  باـتک  رد  ( 28 (. ) تسوا نید  فعـض  یتسـس و  هناشن ي  دـشاب ، امن  ندـب  كزاـن و  شـسابل  سک  ره  اریز  دیـشوپب ؛ میخض 

يزور : » دنیام رف  یم  ترضح  نآ  میزادرپ : یم  نآ  همجرت ي  رکذ  هب  طقف  ام  هک  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  زا  لقن  هب  ابیز  یثیدح 
میدنام ام  همه ي  تسیچ ؟ نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  دیهد ، ربخ  نم  هب  دومرف : ربمایپ  میدوب . هتسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  دزن  ام 

لاوس متفر و  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف يوس  هب  نم  میدش . هدنکارپ  ترضح  نآ  رـضحم  زا  هکنیا  ات  میهد  خساپ  ار  ربمایپ  لاوس  هنوگچ  هک 
. میهد باوـج  میتـسناوتن  ربماـیپ  لاوـس  ربارب  رد  اـم  همه ي  هک  متفگ  مدرک و  وگزاـب  ترـضح  نآ  يارب  ار  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ

دنناوت یم  ات  هک  تسا  نیا  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  هکنیا : نآ  مناد و  یم  ار  لاوس  نیا  باوج  نم  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس  ) همطاف ترـضح 
رد هدومن و  حرطم  ار  ترـضح  نآ  لاوس  متـشگرب و  ربمایپ  يوس  هب  نم  سپ  ار . نانآ  مرحمان  نادرم  هن  دـننیبب و  ار  یمرحمان  درم  اـهنآ  هن 

لوسر ار . نانآ  مرحمان  نادرم  هن  دننیبب و  ار  یمرحمان  درم  اهنآ  هن  دـنناوت  یم  ات  هک  تسا  نیا  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  انامه  متفگ : باوج 
ترـضح يدوب ؟ همطاـف  مرتخد  دزن  رد  وت  اـیآ  یتـسناد ، یمن  ار  نآ  باوج  يدوب  نم  دزن  هک  وت  ًـالبق  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ

همه رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  باجح  هفسلف  قطنم  لقع و  ( 3 ( 29 «. ) تسا نم  نت  هراپ ي  همطاف ، هک  یتسرد  هب  دومرف : دش و  هدز  تفگش 
تسا دیما  دشاب . یمالسا  ششوپ  گنهرف  ققحت  يارب  هار  نیرتهب  دناوت  یم  شـشوپ  هفـسلف  زا  یهاگآ  دوش . یم  عقاو  لاوس  دروم  راصعا 

رد هب  تسا ، هدـش  ام  هعماج  ریگ  نابیرگ  هک  یباجح  یب  دـنب  زا  ار  نامنارتخد  ناـنز و  عوضوم  نیا  حیحـص  تسرد و  نییبت  اـب  میناوتب  هک 

باجح موهفم  انعم و  رد  www.Ghaemiyeh.comیشیوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


شنیرفآ لامج  تفارظ و  رهظم  نز  تسا . هدش  هداد  رارق  يا  هداعلا  قوف  تیمها  نز  يارب  مالـسا  نید  رد  نز  يالاو  شزرا  فلا ) میروآ .
دناوت یم  نز  تسوا . تیبرت  سرد و  سلجم  هداوناخ  طیحم  تسوا و  ياوقت  ورگ  رد  هعماج  حالـصا  تسا . رـشب  هسردم  نز  نماد  تسا .
يالاک کی  ناونع  هب  ار  نز  دراد  یعـس  برغ  گنهرف  یلو  دـنادرگ . دـنم  هرهب  دـنزرف  نآ  دوجو  زا  ار  یتما  نادـنزرف ، حیحـص  تیبرت  اب 

ورب و هعماج  نورد  هب  دیوگ  یم  وا  هب  هک  دروآ  یم  نییاپ  ار  وا  تیـصخش  ردقنآ  دهد و  رارق  فلتخم  دارفا  تسد  رد  دـنمدوس  يراجت و 
يوس زا  نانز ) يدازآ  ) مسینیمف ناونع  اب  هک  يا  هیرظن  ریگب . ارق  اهنآ  ییوجدوس  هلیـسو  هدب و  رارق  فلتخم  دارفا  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ 

اهنآ يادص  دننک ، عافد  دوخ  قح  زا  دنهاوخب  یبرغ  نانز  هک  یتقو  دنک و  یم  لام  دگل  ار  ینز  ره  ییادتبا  قوقح  هدـش ، حرطم  اه  یبرغ 
ار شـشوپ  باـجح و  تسا ، لاـمج  تفارظ و  رهظم  هک  نز  يارب  مالـسا  نید  رد  دـنزادنا . یم  يا  هشوـگ  هب  ار  اـهنآ  دـننک و  یم  هفخ  ار 

َْنفَْرُعی نَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  : » هدمآ دش  هراشا  هک  بازحا  هروس  هیآ 59  رد  هک  روطنامه  دنامب . ظوفحم  وا  يدوجو  ياهشزرا  ات  هدرک  داهنشیپ 
هک تسا  ینپاژ  هدنـسیون  کی  اتاکان » الونه   » مناخ تسا .) رتهب  دنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب  راک  نیا  « ) َْنیَذُْؤی اَلَف 

یگنانز شزرا  تیناسنا و  نم  هک  دوب  باجح  نتـشاد  اب  : )) دـیوگیم باجح  نتـشاد  زا  دوخ  ساسحا  هراـبرد ي  وا  تسا . هدروآ  مالـسا 
زور شیارگ  ناـناوج ، نیب  رد  هژیو  هب  هزورما  مناـمب . رود  ناـگناگیب  سرتـسد  زا  هک  دزوـمآیم  نم  هب  باـجح  مدرک . ساـسحا  ار  دوـخ 
نوچ درک ، مهاوخ  غیلبت  باجح  مالـسا و  يارب  متـسه ، هدنز  نم  ات  دـشابیم . زین  مالـسا  دـشر  هناشن  هک  دوشیم  هدـید  باجح  هب  نوزفا 

باجح اـب  شنارتخد  یگزاـت  هب  تسا و  يدوهی  درف  کـی  هک  يول » » ياـقآ ( 30 ((. ) دـشابیم هعماج  رد  شیاسآ  شمارآ و  هیام  باـجح 
نییعت ار  هعماـج  رد  نز  یقـالخا  شزرا  هک  تسا  نآرق  تاروتـسد  زا  یکی  باـجح  : )) دـیوگ یم  شنارتخد  باـجح  دروم  رد  دـنا  هدـش 
هنماـخ هللا  تیآ  ترـضح  يربـهر ، مظعم  ماـقم  ( 31 ((. ) تسا نز  ندوبن  هدولآ  يراگتـسر و  ندوـب ، هزیکاـپ  رگناـشن  باـجح  دـیامنیم .

. دننادب ار  ناملـسم  یناریا  نز  ردق  دـننک  یعـس  ام  يهعماج  رد  نمؤم  ياهنز  : » دـنیامرف یم  نز  مارتحا  شزرا و  هرابرد  هرـس ) سدـق  ) يا
مـشچ بلج  يارب  یی  هلیـسو  ار  دوخ  دوشیمن و  یطاق  درم  اب  ترـشاعم ، طالتخا و  رد  هک  ینز  دینادب . ار  ناملـسم  یمالـسا و  نز  شزرا 

يوم و تروص و  اب  دنک و  نایرع  ار  دوخ  هک  درامـشیم  نیا  زا  رتزیزع  ار  شنأش  هک  ینز  دنادیم . نیا  زا  رتالاب  ار  دوخ  دـنادیمن و  درم 
هک دنادیم  یی  هلق  يهنماد  رد  ار  دوخ  هک  ینز  دیامن . عابشا  ار  اهنآ  سوه  دنک و  بلج  شیوخ  تمس  هب  ار  ناگدنور  مشچ  دوخ ، ندب 

دیاب نز  نیا  تسا . یناریا  ناملـسم  نز  نز ، نآ  دراد . رارق  رـشب -  خـیرات  نز  نیرتگرزب  اـهیلع - ) هللا  مالـس   ) ارهز يهمطاـف  نآ ، جوا  رد 
ب) ( 32 «. ) دـنک ییاـنتعا  یب  نآ  هب  دـنادرگب و  ور  نآ ، زیمآ  هئطوت  ياـهشور  یبرغ و  ندـمت  يهدـمآ  مهارف  ياـههچیزاب  نیا  زا  رگید 
. دریذـپب ماجنا  یبوخ  هب  راک  نآ  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  یلئاـسم  نیرتمهم  زا  یکی  یناور  تینما  شمارآ و  اـهراک  همه  رد  نز  شمارآ 
هب نز  دوخ  شمارآ  تینما و  هک  دوش  یم  بجوم  تیاهن ، رد  دـنز و  یم  نماد  نادر  هتـساو ي مـ لیم و خـ هب  ندـب  عضاوم  اهییابیز و  هئارا 
رد ار  ناـناوج  ًاـصوصخم  نادرم  هکلب  دوش  یم  دو  ـی خـ ناور شمارآ  ندرب  نیب  زا  ثعاـب  اـهنت  هن  هعماـج  رد  نز  يرگ  هوشع  دروخب . مه 

یبصع هنوگراـمیب  ياـهناجیه  داـجیا  بجوم  تیاـهن  رد  دوش و  یم  باـصعا  یگتفوک  ببـس  هک  یکیرحت  دـهدیم ؛ رارق  مئاد  یکیرحت 
تینما یعون  یلو  تسا  تخـس  هچ  رگا  رهاـظ  رد  باـجح  تسا . باـجح  دوش ، ناـنز  تینما  شمارآ و  بجوم  دـناوت  یم  هچنآ  دوشیم .

راگنربخ هدنسیون و  یلدر » ناویا   » مناخ دنک . یم  نایب  ار  درف  یتیـصخش  میرح  باجح  عقاو  رد  دیآ و  یم  امـش  هب  نز  يارب  عنام  رطاخ و 
ار یگرزب  رایـسب  شقن  نم  تینما  ظفح  نم و  یگدنز  رد  باجح  : )) دیوگیم تسا ، هدش  هبجحم  هدروآ و  مالـسا  هک  یـسیلگنا  فورعم 

يارب ار  يونعم  شمارآ  یعون  مه  یفرط  زا  باجح  ( 33 ((. ) منکیم ساسحا  تینما  رد  ار  دوخ  باجح ، هب  ندروآ  هانپ  اب  نم  دومن و  افیا 
رتشیب هعماـج  یلک  روطب  نز و  نآ  لاـبند  هب  دوش و  هاـنگ  شزغل و  راـچد  رتـمک  نز  هک  دوشیم  ثعاـب  باـجح  دـنک . یم  مهارف  صخش 
نادرم يارب  مه   ) بلق تراهط  لماع  کی  ار  باجح  میرک  نآرق  دنسرب . حور  بلق و  تراهط  هب  دنیامن و  یط  ار  يونعم  بتارم  دنناوتیم 

ُرَهْطَأ ْمُِکلَذ  ٍباَـجِح  ءاَرَو  نِم  َّنُهُولَأْـساَف  اًـعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اَذِإَو  : » دـیامرف یم  هـیآ 53  بازحا  هروـس  رد  دــناد و  یم  ناـنز ) يارب  مـه  و 
هدرپ تشپ  زا  دـیهاوخیم  ربماـیپ ) نارـسمه   ) ناـنآ زا  تیراـع ) ناونعب   ) ار یگدـنز  لـیاسو  زا  يزیچ  هک  یماـگنه  و  « ) َّنِِهبُوُلقَو ْمُِکبُولُِقل 
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هداوناخ تسا . يزاس  ناسنا  يارب  یهاگیاپ  هداوناـخ  هداوناـخ  میکحت  تسا ج ) رتهب  اـهنآ  امـش و  ياـهلد  یکاـپ  يارب  راـک  نیا  دـیهاوخب 
ياهزاین ندرک  دودحم  يارب  تسا  یطیحم  مه  رگید  یفرط  زا  دوش و  یم  راوتـسا  تدحو  تیمیمـص و  یلدـمه ، افـص ، تبحم ، ساسارب 

روضح دـنزب ، مهب  ار  هداوناخ  کـی  تسا  نکمم  هک  یئاـه  تلع  نیرتمهم  زا  یکی  یعرـش . ینوناـق و  بوچراـچ  رد  رهوش  نز و  یـسنج 
رگا دـنک . یم  بلج  دوخ  هب  درجم ) هچ  لهأتم و  هچ   ) ار يدرم  ره  هاگن  هک  تسا  هعماـج  نارتخد  ناـنز و  دولآ  توهـش  زیمآ و  کـیرحت 

، دراد هک  یهاوخ  ییابیزو  یبلط  عونت  سح  هب  هجو  اب تـ دشا  لهأت بـ مـ ـت ، ـسا نا  ـ نز يوس  زا  تاکرح  هنوگ  نیا  رظان  دـهاش و  هک  یـسک 
یم تاقوا  زا  يرایسب  رد  دنک . یم  ادیپ  شهاک  شرسمه  هب  شیارگ  هجیتن  رد  دنک و  یم  نز  نآ  هجوتم  ار  دوخ  راکفا  هجوت و  زا  یـشخب 
یم وحم  یلک  روط  هب  ار  هرهچ  ندوب  تشز  یگزاـت ، یبلط و  عونت  سح  یلو  درادـن  ار  درم  رـسمه  ییاـبیز  باـجح ، یب  نز  نآ  هک  دوش 

شرسمه هب  درم  هقالع  نآ  عبط  هب  دوش  یم  بایماک  هعماج ، نارتخد  نانز و  یباجح  یب  ياه  هنحص  ندید  زا  درم  نامشچ  هک  یتقو  دنک .
هنوـگ نیا  هجیتـن ي  رد  دـشاب . یم  یـسنج  ياـهزاین  هیحاـن  زا  نز  هب  تبـسن  درم  هقـالع  مهم  ياـه  شخب  زا  یکی  اریز  دوـش ، یم  مک  زین 

عنام ار  نز  درم ، مینیب  یم  هک  دشک  یم  ییاج  هب  راک  رگید  میتسه و  نز  هب  تبـسن  درم  يریگ  هناهب  یلیم و  یب  یقلخ ، دب  دـهاش  اهراتفر 
يریثأت دـشاب  درجم  باجح ، یب  نانز  رظانم  هدـننیب ي  رگا  لاح  دوش . یم  رفنتم  وا  زا  دـناد و  یم  دوخ  یناسفن  ياـه  هتـساوخ  هب  ندیـسر 

یم ذاذتلا  یفاک  هزادـنا  هب  اهنآ  اب  طابترا  و  باجح ، یب  نارتخد  نانز و  ياه  هنحـص  ندـید  اب  درجم  هدـننیب ي  دراد . یلوا  زا  رتدـب  دـیاش 
اب اریز  دـنک  یم  ضرف  دوخ  يارب  راصح  کی  ار  جاودزا  لصا  رد  ناوج  نآ  دـهد . یمن  جاودزا  نیگنـس  ياـه  هنیزه  هب  نت  رگید  دـبای و 
زا یضعب  مه  دیاش  و  دنک . رارقرب  طابترا  رگید  نانز  اب  درادرب و  مدق  دوخ  ینوناق  یعرـش و  بوچراچ  زا  جراخ  دناوت  یمن  رگید  جاودزا 

يایند اب  دراذـگ  یمن  هدرک و  سوحبم  اضف  کی  رد  ار  اهنآ  هک  دـننک  یم  ضرف  ناب  نادـنز  کی  دـننام  ار  دوخ  رـسمه  نانز ، ای  نادرم و 
دنتساوخ یم  هک  یسک  ره  اب  دنتفر و  یم  دنا  هتـساوخ  یم  هک  اجکره  هب  دنا ، هدوب  تحار  جاودزا  زا  لبق  اریز  دشاب . هتـشاد  طابترا  نوریب 

. تسا هتفر  نیب  زا  ای  رتمک و  لئاسم  نیا  رگید  جاودزا  زا  دعب  یلو  هتـشادن  ار  دروخرب  تأرج  نانآ  اب  مه  سک  چـیه  دـنا و  هتـشاد  طابترا 
نانز و یگتخیـسگ  ماجل  یـسنج و  ییاوقت  یب  تسین ، یلیـصحت  ای  يداصتقا و  تالکـشم  تلع  هب  اـهنت  ناـناوج  جاودزا  رد  ریخأـت  ًاـنئطم 

یب يوس  زا  اهراتفر  هنوگ  نیا  ءوس  راثآ  تارـضم و  کش  یب  تسا و  جاودزا  نداـتفا  ریخأـت  هب  ثعاـب  مه  هعماـج  رد  باجحدـب  نارتخد 
ار باجح  دـیاین ، شیپ  اه  هداوناـخ  يارب  یتالکـشم  نینچ  نیا  هکنآ  يارب  مالـسا  نید  دریگ . یم  مه  ار  ناـشدوخ  نماد  يزور  اـهباجح ،

یتسـس یتبغر و  یب  ندمآ  دوجو  هب  زا  مه  دیامن و  يریگ  ولج  دنک ، یم  دـیدهت  ار  هداوناخ  هک  ییاهالب  تافآ و  زا  مه  ات  هدرک  داهنـشیپ 
هناخ طیحم  زا  یسنج  ياه  هتساوخ  ندیشک  نیقی  روط  هب  هعماج  يراوتسا  لماع  د ) دنک . يریگشیپ  ناناوج ، يوس  زا  هداوناخ  لیکـشت  رد 
نیا دوخ  باجح  باتک  رد  هیلع ) هللا  ۀـمحر  ) يرهطم دیهـش  دوش . یم  اـهتیلاعف  دوکر  ثعاـب  درب و  یم  لاوز  هب  ور  ار  هعماـج  عاـمتجا ، هب 

زا یمین  يورین  ندرک  جـلف  بجوم  باجح  : )) دـناهتفگ دـناهدرک و  يریگ  هدرخ  باـجح  نیفلاـخم  هک  هچنآ  ِسکعرب  دـسیون : یم  هنوگ 
اب هاگ  چیه  مالـسا  نید  ( 34 . ) تسا عامتجا  يورین  ندرک  جـلف  بجوم  یـسنج  دازآ  طباور  جـیورت  یباجح و  یب  تسا ، )) عاـمتجا  دارفا 

تیلاعف عون  ره  هزاجا  هکلب  هدوبن  فلاخم  نز  یملع  دـشر  ندـناوخ و  سرد  اب  اـی  هناـخ و  زا  نوریب  طـیحم  رد  نز  ندرک  راـک  تیلاـعف و 
دراو يا  همطل  نادـنزرف  تیبرت  يراد و  هناخ  ینعی  وا  یلـصا  راـک  هب  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  تسا  هداد  ار  یگنهرف  اـی  یـسایس و  يداـصتقا ،
هکلب تسا ، قفاوم  طقف  هن  تسا . قفاوم  نز  ندرک  راک  اب  مالـسا  : )) دـنیامرف یم  هلئـسم  نیا  نییبت  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  دوشن .
کی دنادیم . مه  مزال  دیاش  دشابن ، هداوناخ  ظفح  دنزرف و  تیبرت  ینعی  وا ، لغش  نیرتمهم  یساسا و  لغش  اب  محازم  هک  اج  نآ  ات  ار  راک 

نز یناسنا  يونعم و  شزرا  تمارک و  اب  دیابن  راک  نیا  اما  دشاب ! زاین  یب  فلتخم  ياههصرع  رد  نانز  راک  يورین  زا  دـناوتیمن  هک  روشک 
نارتـخد و هک  هسردـم  کـی  رد  دـینک  ضرف  تسا . یباـجح  یب  دوش  یم  اـهتیلاعف  دوکر  بجوـم  هک  هچنآ  ( 35 ((. ) دشاب هتـشاد  تافانم 

همه رگید  یـسالک  رد  و  دنراد . روضح  شیارآ  نودب  لماک و  باجح  اب  نارتخد  همه  سالک  کی  رد  دـنناوخ ، یم  سرد  مه  اب  نارـسپ 
سرد رتشیب  دارفا  اه  سالک  مادک  رد  دنراد . روضح  امن  ندب  بسانم و  ان  ياه  سابل  لماک و  شیارآ  اب  باجح و  یب  تروص  هب  نارتخد 
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روضح هبجحم  نارتخد  هک  یسالک  رد  هک  تسا  راکشآ  حضاو و  رایسب  دنهد ؟ یم  شوگ  داتـسا  فرح  هب  دننک و  یم  رکف  دنناوخ و  یم 
هبجحم نانز  هک  يا  هعماج  رد  یلک  روط  هب  رگید . ياهاج  ای  تارادا و  رد  روط  نیمه  و  دوش . یم  لـصاو  دـئاع و  يرتشیب  هدزاـب  دـنراد ،

تفرـشیپ اه  هصرع  همه  رد  دناوت  یم  دش و  دهاوخ  یقفوم  طاشن و  اب  هعماج ي  ًانئمطم  دـنهدن  رارق  نارگید  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنـشاب و 
نادنمشناد دراد . ار  يا  هدننک  بیرخت  شقن  لسن  دیلوت  متسیس  يور  رب  یـسنج  تاکیرحت  یباجح و  دب  مه  رگید  یفرط  زا  دشاب . هتـشاد 

هدـغ نیا  دراذـگ . یم  رثا  تسا  زغم  ریز  رد  یکچوک  هدـغ ي  هک  زیفوپیه  هدـغ ي  رب  دـیآ  یم  دوجوب  مشچ  رد  هک  یناـکیرحت  دـندقتعم 
هک كرحم  ياهملیف  باجح و  دـب  نانز  هب  هاگن  دراد . ریثأـت  لـسن  دـیلوت  متـسیس  يور  رب  نآ  عون  هس  هک  دـنک  یم  دـیلوت  نومروه  شش 

: هدـمآ نیلقثلا  روـن  ریـسفت  رد  دوـش . یم  یهتنم  یتـثارو  تـالالتخا  نادـنزرف و  رد  یفنم  ریثأـت  هـب  تیاـهن  رد  دراد  هارمهب  ار  يرثا  نـینچ 
لاس هد  ای  تشه  دودح  هک  ( ) مالسلا هیلع  ) یسوم ترضح  دش ، مالسلا ) هیلع  ) بیعش ترضح  نادنفسوگ  يریگ  تفج  عقوم  هک  یماگنه 
دوخ لاح  هب  ار  ییاهتمـسق  دنک و  ار  دوخ  ياصع  زا  یـشخب  تسوپ  تفر و  نادنفـسوگ  نایم  هب  دندرک ) یم  تمدخ  بیعـش  ترـضح  هب 
هدام غارس  هب  ار  رن  نادنفسوگ  سپس  تخادنا و  دیفـس  هایـس و  يا  هچراپ  نآ  رب  تخادنا و  نادنفـسوگ  لغآ  طسو  رد  ار  نآ  دراذگاو و 

هایـس و یگلمج  اهنآ  دازون  هجیتن  رد  دـندرک و  یم  يریگ  تفج  دـندرک و  یم  هاگن  دیفـس  هایـس و  بوچ  نیا  هب  رن  نادنفـسوگ  داتـسرف .
نیا تسا . هدرک  حرطم  يوال ))  )) باـتک رد  ار  یـشیامزآ  يوسنارف  ناتـسور  ناژ  رگید  یملع  شیاـمزآ  کـی  ( 36 . ) دندش هدییاز  دـیفس 

شناراکم ـ هو ناتـسور  ناژ  تسا . هدناسر  تابثا  هب  ار  يدیفم  یملع  جـیاتن  ؛ تسا هتفرگ  ماجنا  هدام  رن و  كدرا  يدادـعت  رب  هک  شیامزآ 
دروم زین  ار  اهکدرا  یلـسانت  ياـهنومروه  شیاـمزآ  عورـش  زا  لـبق  دـنداد و  رارق  شیاـمزآ  نلاـس  رد  ار  هدا  ياـه نـر و مـ ـ کدرا يدادـع  تـ

اهنآ ياهنومروه  هجیتن  رد  هک  دنتفرگ  رارق  ینومروه  شیامزآ  دروم  دـندوب  رگیدـکی  اب  اهکدرا  هک  يدـنچ  زا  سپ  دـنداد . رارق  یـسررب 
لاح هب  اهنومروه  دنداد  رارق  شیامزآ  دروم  ار  اهنآ  هک  یتدم  زا  سپ  دـندرک و  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  هدام  رن و  ياهکدرا  دوب . هدـش  دایز 

يرگید شیامزآ  تسا  هتفرگ  تروص  اهنآ  ییانیبو  مشچ  هار  زا  ینومروه  تالوحت  نیا  دوش  تاـبثا  هکنآ  يارب  دـندوب . هتـشگزاب  یعیبط 
زاب ار  اهنآ  مشچو  دـباین  هار  ندـب  نورد  هب  اهنآ  تسوپ  هار  زا  يرون  ات  دـندناشوپ  یهایـس  هچراپ  اب  ار  رن  ياهکدرا  ندـب  دـنداد . ماجنا  ار 

دیدرگ تابثا  هجیتن  رد  تسا و  هدش  دایز  اهنآ  ياهنومروه  هک  دیدرگ  هدهاشم  زین  شیامزآ  نیا  رد  . دننیبب ار  رگیدکی  دنناوتب  ات  دنتشاذگ 
نایمردار اهنآو  هتـسب  ار  رن  ياهکدرا  مشچ  رگید  یـشیامزآرد  تسا . هدوب  اهنآ  نومروه  تالوحت  لـماع  هداـم  هب  رن  ياـهکدرا  هاـگن  هک 

دوخ هک  ینانز  هک  دنک  یم  تابثا  شیامزآ  نیا  نینچمه  یلبق و  ناتساد  ( 37 . ) دشن هدهاشم  نومروه  دایدزا  راب  نیا  دندرک . اهر  اه  هدام 
نیا زا  مه  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنراذگ . یم  اهناسنا  لسن  هعماج و  رب  يرابنایز  راثآ  هچ  دنهدیم  رارق  مرحمان  نادرم  دـید  ضرعم  رد  ار 
ماما دقرم  رد  هل  مظعم  تانایب  - 1 اه :  تشون  یپ  دراد ... همادا  تسا . يراثآ  نینچ  زا  يریگشیپ  ینید  باجح  هفسلف  دنرادن . یهاگآ  راثآ 

ص 520 4- ندمت ،  خیرات  تنارود ،  لیو  - 3 1923 نیرشعلا ،  نرقلا  فراعملا  هریادزا  لقن  هب  - 2 14/3/1376 هیلع ،) هللا  ۀمحر  ) ینیمخ
نهک زا  نایناریا  یناتساب  كاشوپ  ص 490 8 - ج 10 ، يرشع ، ینثا  ریسفت  ص 434 7 - نامه ، ص 340 6 - نامه ، ص 336 5 - نامه ،

ص 114 نامه ،  ص 194 11 - روپ ، ءایـض  لیلج  یناریا ، نانز  كاشوپ  ص 56 10 - نامه ،  ص 51 9 - روپ ، ءایـض  لیلج  نامز ، نیرت 
ات 11 15- هیآ 9  مود ،  باـب  پاچ 1856 م ، لیجنا ، سدقم ، باتک  ات 14 14 - هیآ 3   ، باب 11 ج 4 ص 461 13 - ندمت ، خیرات  - 12
ص ج 3 ،  یفاصلا ،  ریـسفت  ص 521 18 - ج 5 ،  یفاک ،  رون 17 - هروس  هیآ 31  لیذ  هنومن ، ریـسفت  ص 36 16 -  ، ج 2 یفاـک ،  لوصا 

نایبلا عمجم  ح 4104 22 - ص 270 ،  ج 2 ،  دواد ،  وبا  ننس  نامه 21 - ص 521 20 - ج 5 ،  یفاک ،  رون 19 - هروس  هیآ 31  لیذ   ، 430
هیآ 59 لیذ  ص 559 ،  ج 3 ،  فاشکلا ،  ص 521 24 - یفاک ج 5 ، رون 23 - هروس  هیآ 31  لیذ  ص 217 ،  ج 7 ،  نآرقلا ،  ریسفت  یف 

راحب ص 578 27 - نآرقلا ج 8 ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  بابلجلا 26 - هملک  لیذ  ةزمهلا ، باب  طـیحملا ،  سوماـقلا  بازحا 25 - هروس 
نامه 32- - www.abna.ir 31 ص 54 30 - راونـالاراحب ج 43  ص 184 29 - راونألا ج 80  راـحب  ص 364 28 - ج 68  راونالا 

رادید ص 84 35 - باـجح ، هلئـسم  - www.abna.ir 34 روـشک 26/10/1368 33 - ناوناـب  زا  يریثـک  عـمج  رادـید  رد  ینارنخس 
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زا هتفرگرب  ص 126 37 - ج 4 ،  نیلقثلا ، رون  ریسفت  - 36 1371/09/25 س )  ) ارهز ترـضح  دالیم  هدنخرف  تبـسانم  هب  نانز ، زا  یهورگ 
یعناص ردفص  رتکد  هتشون ي  مالسا  رظن  زا  جاودزا  تشادهب  باتک 

(2  ) باجح

هدوب لاح  هب  ات  میدق  ياهنامز  زا  هک  یلاکشا  يدازآ  بلس  فلا ) اه  خساپ  اه و  شـسرپ  يداجـس  داوج  دیـس  هدنـسیون :  نوخـسار  عبنم : 
باـجح تسا و  يدرف  ره  ملـسم  قـح  يدازآ  هک  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یم  نز  ندرک  سبح  یعوـن  ار  باـجح  یخرب  هک  تسا  نیا  تسا 

زا لبق  دـیآ . یم  رامـش  هب  نز  یناسنا  تیثیح  هب  نیهوت  یعون  باـجح  عقاو  رد  دـشابن و  دازآ  دوخ  ياـهراتفر  رد  نز  هک  دوش  یم  ثعاـب 
عون دـیفم و  يدازآ  تسا : عون  ود  یلک  روط  هب  يدازآ  مینک . یـسررب  ار  يدازآ  يانعم  هک  تسا  مزـال  میهد  خـساپ  لاکـشا  نیا  هب  هکنیا 

نیناوق اب  قباطم  لاعتم ،  دنوادخ  هتساوخ ي  اب  قباطم  ناسنا ،  ترطف  لقع و  اب  قباطم  هک  یلمع  ره  دیفم . ریغ  شخب و  نایز  يدازآ  رگید 
هک یلمع  هنوگ  ره  و  تسا . دیفم  يدازآ  دشخبن ، تدش  ار  توهـش  صرح و  ای  دنکن و  دیدهت  ار  یکاپ  تفع و  دشاب و  هعماج  حلاصم  و 

نیا تسا . هدرک  یفرعم  ار  باـجح  لـماک ، نید  کـی  ناونع  هب  مالـسا  تسا . یـشخب  ناـیز  يدازآ  املـسم  دـشاب  قوف  دراوم  اـب  فلاـخم 
بلاق رد  ششوپ  ندوب  يرطف  هلئـسم ي  هب  فارعا  هروس  هیآ 22  رد  میرک  نآرق  اریز  تسا  ناسنا  لقع  ترطف و  اب  قباطم  لـماک  شـشوپ 
اَمِْهیَلَع ِناَفِصْخَی  اَقِفَطَو  اَمُُهتاَءْوَس  اَمَُهل  ْتََدب  َةَرَجَّشلا  اَقاَذ  اَّمَلَف  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  مالسلا ) امهیلع  ) اوح مدآ و  ترضح  ناتـساد 
یتشهب ناتخرد  گرب  اب  تعرـس ، هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  شـشوپ  دندیـشچ ، هعونمم  تخرد  زا  اوح  مدا و  هک  هاگنآ  «) ِۀَّنَْجلا ِقَرَو  نِم 
هتـشادن یلاکـشا  ناشندوب  هنهرب  دنا و  هدوب  رهوش  نز و  رگیدکی  اب  اوح  مدآ و  ترـضح  الوا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دندناشوپ .) ار  دوخ 

ناسنا زا  اهنآ  هک  نوچ  اموس  دـنناشوپب و  ار  دوخ  وا  رطاخ  هب  راوگرزب  ود  نآ  ات  هدوبن  اـجنآ  رد  ود  نیا  زا  ریغ  یـسک  چـیه  اـمود  تسا و 
هلئـسم کی  اه  ناسنا  يارب  شـشوپ  هک  دـش  صخـشم  تاحیـضوت  نیا  اب  تسا . هتـشادن  یباستکا  هبنج  اهنآ  شـشوپ  دـنا ، هدوب  هیلوا  ياه 

دـش رکذ  یلبق  ثحاـبم  رد  هک  هنوگناـمه  و  ( 38 . ) دـنا هدرک  هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  زین  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هک  روطناـمه  تسا  يرطف 
اهنآ هچ  رگا  تسا  شخب  ناـیز  يدازآ  باـجح ، ناـفلاخم  هاگدـید  زا  يدازآ  زا  روظنم  تسا . ربارب  دـیفم  يدازآ  لوصا  همه  اـب  باـجح 
یلو دوش  یم  يدازآ  هنوگ  نیا  تارطخ  هجوتم  یـسک  رتمک  هک  دـنهد  یم  هولج  ینامرآ  اـبیز و  ار  ناـشدوخ  هاگدـید  زا  يدازآ  ردـقنآ 

هنادازآ هک  نیا  ای  دنک و  باختنا  هنادازآ  دـم  شیارآ و  عون  ای  شـشوپ و  عون  باختنا  رد  دـناوتب  نز  هکنیا  ینعی  نانآ  هاگدـید  زا  يدازآ 
کی ناونع  هب  ار  نز  شـشوپ  یتح  دـننز  یم  مد  نآ  زا  اهنآ  هک  يدازآ  عون  نیا  دـنک . رارقرب  هطبار  تساوخ  شلد  هک  سک  ره  اب  دـناوتب 

« دوش یم  رادنابز  ام  نتفر  هار  ندیـشوپ و  سابل  یهاگ  (: » هیلع هللا  ۀمحر  ) يرهطم دیهـش  لوق  هب  هک  ارچ  دهد  یم  هولج  درم  ذاذتلا  هلیـسو 
نم هب  هک  دـنامهف  یم  صاخـشا  هب  رگید ، ياهزیچ  ای  ندز و  فرح  همـشرک  زان و  اب  ای  نتفر و  هار  عون  ساـبل و  هلیـسو  هب  نز  کـی  ـالثم 
نیا ایآ  رگید . ياهفرح  یلیخ  دینک و  فرط  رب  ار  نم  یناوهـش  ياه  هتـساوخ  دینک و  زاربا  ار  دوخ  تبحم  قشع و  نم  هب  ای  دـینک و  هجوت 
یم نایب  ار  برغ  هاگدید  زا  يدازآ  نیبم ، اویـش و  ینابز  اب  هرـس ) سدـق  ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  تسا ؟ يدازآ 

رب تسا ، هدـش  نهپ  یبرغ  طـحنم  گـنهرف  يوس  زا  اـیند و  رد  نز » يدازآ   » ناونع هب  زورما  هک  يزیچ  نآ  طاـسب  دـنیامرف « : یم  دـننک و 
يهلیـسو اهنز  دنربب و  تذـل  اهنآ  زا  نادرم  دـنربب . یـسنج  تاعتمت  وا  زا  ات  دـنهد  رارق  درم  دـید  ضرعم  رد  ار  نز  هک  تسا  نیا  يهیاپ 

قوقح رادـفرط  دـننکیم  اعدا  یبرغ  ندـمت  هارمگ  لفاغ و  لـهاج و  ياـیند  رد  هک  یناـسک  تسا ؟ نز  يدازآ  نیا ، دـنوش . نادرم  ذاذـتلا 
وا يدازآ  وا و  قح  لماکت و  هک  دوش  مولعم  ات  دـینک ، هاگن  الاو  ناسنا  کی  مشچ  هب  ار  نز  دنتـسه . نز  هب  نارگمتـس  تقیقح  رد  دنرـشب ،
هک دوش  مولعم  ات  دینک ، هاگن  دوش  الاو  ياهناسنا  شرورپ  اب  هعماج  حالـص  يارب  ياهیام  دـناوتیم  هک  يدوجوم  ناونع  هب  ار  نز  تسیچ .

هتـسب ياضف  کـی  رد  ار  نز  باـجح  ندروآ  هلیـسو  هب  مالـسا  نید  دـنا  هتفگ  یخرب  ( 39 «. ) تسا هنوـگچ  وا  يدازآ  تـسیچ و  نز  قـح 
سوحبم يانعم  هب  الصا  نیا  دناد و  یم  باجح  ار  شـشوپ  عون  نیرتهب  مالـسا  نید  تفگ : دیاب  اهنا  باوج  رد  اما  و  تسا . هدرک  سوحبم 
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دنزب لفق  نآ  رب  دراذگب و  یقودنص  رد  ار  دوخ  تارهاوج  الط و  اهلوپ و  تسا ، دنمتورث  هک  یـصخش  رگا  لاثم  روط  هب  تسین . نز  ندش 
الثم ای  و  دبای ؟ تسد  اهنآ  هب  دناوت  یمن  هاگ  چیه  ینعی  تسا و  دوخ  ياهلوپ  ندرک  سوحبم  يانعم  هب  نیا  ایآ  دراذگب ، نابهگن  شیارب  و 

هب نیا  ایآ  دشک . یم  ار  هدرپ  دنک  يریگولج  تارشح  دورو  زا  ای  دنک و  يریگولج  باتفآ  رون  زا  هکنیا  يارب  هتـسشن و  هناخ  رد  یـصخش 
؛ میوـگ یم  شخب  نیا  رد  فرح  نیرخآ  ناوـنع  هب  تسین . هنوـگ  نیا  اـنئمطم  تسین ؟ دازآ  هاـگ  چـیه  صخـش  نآ  هک  تسا  نـیا  ياـنعم 

ضرف هب  دنک  یم  دازآ  دناهر و  یم  یناسفن  ياه  شهاوخ  راصح  زا  ار  نز  اریز  دیآ  یم  رامـش  هب  يدازآ  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  باجح 
نیدـب دـنک  یم  بلـس  يدازآ  زا  ار  ناسنا  یباجح  یب  یلو  تسا . راد  ینعم  راد و  شزرا  تیدودـحم  کی  دوش ، یقلت  تیدودـحم  هکنیا 

ریز ار  نز  تیمها  شزرا و  هراومه  دـنادرگ و  یم  سوحبم  یئاـمن  دوخ  یتـسرپ و  دـم  توهـش و  زا  يوریپ  ياـضف  رد  ار  وا  هک  تروـص 
باجح و اب  ام  اهنآ  هدیقع ي  هب  هک  تسا  نیا  دـننک  یم  حرطم  باجح  نافلاخم  هک  يرگید  لاکـشا  اه  تیاعف  دوکر  ب ) درب . یم  لاوس 
ار يراک  عامتجا  زا  یمین  راک  نیا  اب  عقاو  رد  مینک و  یم  جـلف  یعون  هب  ار  نز  باجح  اب  میوش و  یم  عامتجا  رد  نز  تیلاعف  عنام  شـشوپ 
رد دناوت  یم  نز  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  یمالسا  بالقنا  خیرات  دشاب . درم  رابرس  رمع  رخآ  ات  دیاب  تلاح  نیا  اب  نز  مینک و  یم  جلف 

نانز نامدوخ  رصع  نیمه  رد  ام  هکنیا  امک  دبای . روضح  یمالسا  ششوپ  اب  و ... يداصتقا ، یـسایس ، يرنه ، یگنهرف ، لثم  اه  هصرع  همه 
ام الثم  دنسرب . یگنهرف و ... ای  یملع و  دنلب  ياه  هلق  هب  دنیامیپب و  ار  تیقفوم  هار  دنا  هتسناوت  لماک  ششوپ  اب  هک  میراد  ار  يرایسب  قفوم 

باجح اهنت  هن  هک  میراد  يا  هدنزرا  قفوم و  رایسب  نانز  یسایس  ياه  هصرع  رد  ای  اه و و  هاگشناد  رد  ای  تبابط و  رد  ای  امیس و  ادص و  رد 
اب هطبار  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسا . هدرک  کـمک  یملع  تیقفوـم  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناـنآ  هکلب  هدـشن  اـهنآ  تفرـشیپ  عناـم 

: میراد نام  هعماج  رد  فلتخم  ياههتـشر  رد  ملاع  دنمـشناد و  ناـنز  ردـقچ  هَّللادـمحب  زورما  اـم  : » دـنیامرف یم  باـجح  اـب  ناـنز  تیلاـعف 
يروـهمج رد  زورما  ـالاب ! زارط  زاـتمم و  ناکــشزپ  ــالاب ، حطــس  نالیــصحتلا  غراــف  شزرا ، اــب  دادعتــسا و  اــب  اــشوک و  نایوجــشناد 

ظفح مه  ار  هنانز  تراهط  دندرک ، ظفح  مه  ار  ناشتمصع  فافع و  هک  ییاهنز  تساهمناخ ؛ رایتخا  ردیملع  نوگانوگ  ياههتشریمالسا 
نامه زین  ار  يرادرهوش  دنـسریمیمالسا ، يهویـش  هب  مه  دـنزرف  تیبرت  هب  دـندرک ، ظـفح  لـماک -  لکـش  هب  مه -  ار  باـجح  دـندرک ،

اج نیا  هک  ییاهمناخ  عومجم  امـش -  نیب  رد  نالا  دـننکیم . مه  یـسایس  ویملع  تیلاعف  دـنهدیم ، ماـجنا  تسا  هتفگ  مالـسا  هک  يروط 
ياهمناخ هچ  هتـسجرب ؛ زاتمم و  ياهتیلاعف  مه  نآ  دنراد ؛ یعامتجا  یـسایس و  ياهتیلاعف  هک  دنتـسه  يدایز  يهدع  دـیراد -  فیرـشت 
نوگانوگ ياهنادـیم  رد  ناشیاهنز  هک  دـننک  راختفا  مه  دـیاب  دـننکیم و  راـختفا  اـهنآ  نارـسمه  دـنلهأتم و  هک  ییاـهمناخ  هچ  درجم ،

لمجت نآ  زا  رود  اهیگزره ، نآ  زا  رود  دسرب ؛ دوخ  یعقاو  لامک  هب  دـناوتیم  نز  یمالـسا ، طیحم  رد  ویمالـسا  يهیحور  اب  دنزاتـشیپ .
هک تسا  یباجح  یب  نیا  هک  میبای  یمرد  لـمأت  یمک  اـب  ًاـنئمطم  ( 40 «. ) فرـصم لباقم  رد  ندـشریقح  ندـش و  تسپ  زا  رود  اهییارگ و 
راک زا  ریغ  یلئاسم  هک  دنوش  یم  ببس  دوخ  لداعتم  ریغ  ياهراتفر  شیارآ و  اب  باجح  یب  نانز  هک  تروص  نیا  هب  دوش  یم  تیلاعف  عنام 
ررـض هب  مه  تسا و  باجح  یب  صخـش  دوخ  ررـض  هب  مه  عوضوم  نیا  دیایب و  نایم  هب  رگید  لئاسم  زا  یلیخ  توهـش و  دـننام  تیلاعف  و 

. تسا باجح  نیا ، سکع  رب  یلو  ددرگ . یم  نارگید  حیحـص  تیلاعف  عنام  مه  دوش و  یم  دوخ  یترپ  ساوح  ثعاب  مه  هک  اریز  نایفارطا 
زایتما و لقادح  یمالسا  باجح  ددرگ . یم  اه  هاگشورف  ای  تارادا و  ای  هعماج و  رد  نانز  یتوهش  تیلاعف  هنوگ  ره  عنام  یهلا  شـشوپ  نآ 

دنک تسرد  هنوگچ  ار  دوخ  يوم  ًالثم  هک  دنک  فرص  نیا  يارب  ار  دوخ  رمع  تقو و  نز  هک  دوش  یم  نیا  زا  عنام  هک  تسا  نیا  شنـسُح 
دوش یم  هدید  اه  هاگشورف  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  ای  و  رگید . روما  زا  يرایـسب  ای  دنزب و  هنوگچ  ار  دوخ  شیارآ  ای  دیآ و  مشچ  هب  رتشیب  ات 

نادرم دناشک و  یم  هاگشورف  لخاد  هب  ار  يدرم  ای  رسپ و  ره  هداتـسیا و  بسانمان  ياه  سابل  شیارآ و  اب  ابیز و  الثم  يا  هرهچ  اب  ینز  هک 
یب نز  ایآ  یعاضوا ، نینچ  اب  الاح  دنزادرپ . یم  هدنخ  وگتفگ و  هب  صخش  نآ  اب  تیفیک ،) یب  يالاک  دنچ  ره  ) الاک دیرخ  هناهب ي  هب  مه 

شـشوپ و نیع  رد  هک  ییوناب  ای  تسا و  راک  تیلاعف و  عنام  دزادرپ ، یم  نادرم  ياهلد  دیـص  هب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  روط  هب  هک  باـجح 
زا رگید  یکی  نادرم  صرح  شیازفا  ج ) تسا ؟ دوـخ  راـک  ماـجنا  لاـح  رد  نارگید ، يارب  تمحازم  هنوـگ  چـیه  داـجیا  نودـب  فاـفع و 
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ناسنا اریز  دوش  یم  نادرم  عمط  صرح و  شیازفا  ثعاب  هلئسم  نیا  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  دنا  هتفرگ  باجح  هب  هک  یتالاکشا  اهداریا و 
هعماج نادرم  يارب  یتدـم  زا  دـعب  دـشابن  ناوناب  يارب  یـششوپ  باجح و  رگا  یلو  دوش . یم  رت  صیرح  دوش ، عنم  نآ  زا  هک  يزیچ  ره  رب 

زا یخرب  هب  هک  تسا  داریا  لاکـشا و  نیدنچ  ياراد  هیرظن  نیا  دوب . دهاوخن  نایم  رد  یـسنج  تالیامت  رگید  دوش و  یم  یعیبط  هلئـسم ي 
اهنت دوشب ، ماجنا  يراک  نینچ  رگا  هک  دـنا  هدرکن  رکف  هلئـسم  نیا  هب  دـنا ، هدرک  حرطم  ار  هیرظن  نیا  هک  یئاهنآ  ( 1 مینک : یم  هراشا  اهنآ 

زا دعب  ات  دندرگ  یمن  دودـحم  رفن  دـنچ  هب  مرحمان  نادرم  یلو  تسا  رثوم  دـننک ، یم  هاگن  ار  باجح  یب  نز  نآ  هشیمه  هک  ینادرم  يارب 
هکلب تفای  دـهاوخن  شهاک  اهنت  هن  وا  هب  هاـگن  دراد و  یگزاـت  مرحماـن  نادرم  يارب  هشیمه  وا  رهاـظ  هکلب  دوش  یعیبط  ناـنآ  يارب  یتدـم 

اه و هاگن  موجه  دروم  هشیمه  دـشاب  رادروخرب  يرتاـبیز  تروص  زا  نز  کـی  رگا  هکنیا  صوصخ  هب  دـش . دـهاوخ  مه  رتدـیدش  رتشیب و 
صرح نز  ياهیئابیز  اه و  هبذاـج  نداد  شیاـمن  اـب  هکلب  تسین  رثوم  اـهنت  هن  ثحب  نیا  هجیتن  رد  دریگ . یم  رارق  یـسنج  ناگنـسرگ  عمط 

هلمج دوـش )) یم  رت  صیرح  دوـش ، عـنم  نآ  زا  هک  يزیچ  ره  رب  ناـسنا  : )) دـنیوگ یم  هـک  نـیا  ( 2 درک . دـهاوخ  ادـیپ  شیازفا  زین  نادرم 
دندروآ و دوجو  هب  یـصخش  دوجو  رد  ار  يزیچ  نتـساوخ  هک  تسا  یعقوم  عمط  صرح و  تسا . حیـضوت  دنمزاین  یلو  دشاب  یم  یتسرد 
: دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  رتشیب  میهفت  حیـضوت و  يارب  دنزاس . عونمم  مورحم و  زیچ  نآ  زا  ار  وا  تساوخ ، ار  نآ  صخـش  نآ  هکنیا  زا  دعب 
ار دوخ  تعرس  هب  تسا  هنسرگ  هک  نوچ  صخش  نآ  و  دراد . دوجو  يذیذل  ياذغ  اج  نالف  رد  هک  دنیوگ  یم  يا  هنسرگ  صخش  هب  ًالثم 
. دروخن ات  دنراد  یم  رب  وا  يولج  زا  ار  ذیذل  ياذغ  نآ  تسشن ، هرفـس  رـس  رب  ًالثم  دیـسر و  اجنآ  هب  هکنیا  زا  دعب  دناسر . یم  ناکم  نآ  هب 
ای میریگب و  ار  یباجح  یب  يولج  راک  يادتبا  نامه  زا  ام  رگا  دوش . یم  رو  هلعش  صخـش  دوجو  رد  اذغ  نآ  عمط  صرح و  بیترت  نیا  هب 

(3 دور . یم  ناـیم  زا  یلک  روط  هب  اـی  دوش و  یم  رتمک  اـی  صرح  عمط و  ًاـنئمطم  مینک ، نّیزم  شـشوپ  هب  ار  ناـنز  میهد و  شهاـک  ار  نآ 
ضحم هب  هک  دراد  يدایز  یناوهـش  تالیامت  درم  هکلب  دوش  یعیبط  یتدم  زا  دعب  ات  تسین  ندرک  هاگن  هب  اهنت  نز  هب  تبـسن  درم  تالیامت 
عورـش هاگن  زا  لوا  نز  هب  درم  تالیامت  دوش . یم  رتشیب  تالیامت  نیا  دوش ، هتـشادرب  اه  باجح  ددرگ و  راکـشآ  نز  ندـب  عضاوم  هکنیا 

هتـساوخ ي هزاجا  ینوناق  یعرـش و  نیناوق  هک  ییاجنآ  زا  دراد و  همادا  اه  هاگن  ددرگن  اضرا  درم  یـسنج  تالیامت  هک  یتقو  ات  دوش و  یم 
ثحب نیا  رخآ  رد  دیآ . دوجو  هب  درم  رد  یناور  ياه  هدقع  هک  دوش  یم  ثعاب  تشاد و  دـهاوخ  همادا  هاگن  رب  صرح  دـهد ، یمن  ار  درم 

دوش یم  هعماج  هب  اهررـض  اه و  بیـسآ  زا  يرایـسب  زورب  ثعاب  دسرب  ماجنا  هب  لاحم  ضرف  هب  رگا  داهنـشیپ  نیا  هک  دش  هتفگ  تسا  مزال 
نیزنب اـب  شتآ  هلعـش ي  ندرک  شوماـخ  فورعم  لوق  هب  داهنـشیپ  نیا  ددرگ . یم  رب  ناـناوج  جاودزا و  هب  تالکـشم  نیا  زا  يرایـسب  هک 

ندب مامت  نآ  هلیسو ي  هب  دنتسناوت  یم  هک  دش  باختنا  یششوپ  یناریا  نانز  نیب  رد  هتشذگ  ياهنامز  زا  نآ  یکشم  گنر  ردا و  چـ تسا .
، دش هراشا  هک  روطنامه  دریگ . یم  ار  ندب  رود  راهچ  هک  دراد  مان  رداچ »  » شـشوپ نآ  دـنناشوپب و  یمالـسا  حیحـص و  لکـش  هب  ار  دوخ 

اهباـبلج وـگب : ناـنمؤم  ناـنز  تنارتـخد و  نارــسمه و  هـب  ربماـیپ ! يا  : ) دـیامرف یم  ربماـیپ  هـب  بازحا  هروـس  هـیآ 59  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
يرارکت روظنم  هب  ام  هک  تسا ، ییانعم  هچ  هب  باـبلج »  » هک دـش  هتفگ  اـجنامه  رد  و  دـننکفاورف ) شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب ) ياهيرـسور  )

رایـسب تهابـش  شـشوپ  عون  نیا  تسا و  هدومرف  نانز  هب  دنوادخ  هک  تسا  يروتـسد  بابلج »  » ندیـشوپ میزادرپ . یمن  نآ  هب  ثحب  ندش 
رداچ اب  اهنت  باجح  ایآ  هک  دـننک  یم  لاوس  نانز  زا  یخرب  دوش . یم  هدیـشوپ  ندـب  مامت  شـشوپ  ود  ره  رد  اریز  دراد ، رداـچ  هب  يداـیز 

هک هچنآ  دوش . توافتم  قادصم  هک  درادن  یلاکـشا  دوش ، تیاعر  شـشوپ  كالم  رایعم و  رگا  تفگ  دـیاب  اهنآ  خـساپ  رد  تسا ؟ نکمم 
مجح و ششوپ  ( 2 دنراد . باذـج  يرهاظ  هک  یناسک  يارب  هژیو  هب  ندـب  رهاظ  شـشوپ  ( 1 زا : تسترابع  تسا  شـشوپ  كالم  راـیعم و 
، دوش تیاعر  اه  كالم  نیا  رگا  يرگ  هولج  يرگ و  هوشع  عون  ره  زا  زیهرپ  هدـننک و  بذـج  ياهراتفر  شـشوپ  ندب 3 ) ياه  یگدمآرب 

مظعم ربهر  دـنک . یم  مهارف  نز  يارب  ار  رگید  يراقو  تمظع و  کی  رداچ  هتبلا  وتنام  اب  ای  دـشاب و  رداچ  اب  نز  کی  هک  دـنک  یمن  یقرف 
ياه نز  هک  اه  یناریا  ام  دزن  رد  رداچ  اما  تسین ؛ رداچ  يانعم  هب  باجح  : » دنیامرف یم  هرس ) سدق  ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا ،

یندیـشوپ هن  تسا  ملاس  ندیـشوپ  يانعم  هب  باجح  تسا . نکمم  باجح  مه  رداچ  نودب  تسا . باجح  عون  نیرتهب  دنتـشاد ، میدق  زا  ام 
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صخشم ناور  باصعا و  ناکشزپ  ناضضختم و  همه  رب  تسا . رداچ  یکشم  گنر  هرابرد  يدعب  ثحب  ( 41 « ) تسا رتدب  ندیشوپن  زا  هک 
ار ام  تاساسحا  الثم  دناوت  یم  دراذگ و  یم  ندب  یلخاد  متسیس  یتح  ناور و  باصعا و  متسیس  رب  یبیجع  رایـسب  راثآ  اه  گنر  هک  هدش 

دیوگب دهاوخ  یم  دنک  یم  هدافتـسا  گنر  نیا  زا  سک  ره  تسا و  زرم  هلـصاف و  رگناشن  هایـس  گنر  دشخبب . نیکـست  ای  دنک و  کیرحت 
یم همه  هب  راک  نیا  اب  دشوپ و  یم  یکشم  سابل  یـسک ، نداد  تسد  زا  رثا  رب  یـصخش  لاثم  روط  هب  تسا . هدرک  داجیا  زرم  عون  کی  هک 

صخشم رگنایب  یکشم  ششوپ  نیا  یهاگ  و  تسا . هدش  ادج  مه  زا  ام  یگدنز  زرم  هداتفا و  هلصاف  کی  صخـش  نآ  نم و  نیب  هک  دیوگ 
دننک و یم  رس  رب  یکشم  رداچ  هک  ییاه  مناخ  تسا . هتسد  نیا  زا  اه  مناخ  یکـشم  باجح  هک  تسا  یعامتجا  هدودحم ي  زرم و  ندرک 
هب دورو  قح  یسک  ره  تسا و  ام  میرح  رگنایب  ششوپ  نیا  هک  دنیوگ  یم  همه  هب  دنوش ، یم  رهاظ  هعماج  رد  یندز  لاثم  تناتم  راقو و  اب 
رد يزاب . سوه  یگزره و  ياج  هن  تسا  ایح  ینمادـکاپ و  تفع و  میرح  میرح ، نیا  درادـن . ار  یـصوصخ  سدـقم و  كاـپ و  میرح  نیا 
اب نانز  دنروآ . یم  دوجو  هب  دوخ  يارب  ار  هنالقاع  يزرم  دنوش و  یم  نادرم  دولآرهز  هاگن  هنوگ  ره  عنام  ششوپ  نیا  اب  هعماج  نانز  عقاو 

هگن میرح  دـیاب  هک  دـنامهف  یم  نیا  هب  هک  تسا  هعماـج  راـشقا  همه  هفیظو  هک  دـنوش  یم  لـئاق  یتمرح  مارتحا و  دوخ  يارب  شـشوپ  نیا 
گنر نیا  ندید  اب  نادرم  هک  تسا  نیا  هایـس  شـشوپ  راثآ  زا  رگید  یکی  تسیرگن . تمارک  مارتحا و  هدید ي  اب  نآ  بحاص  هب  تشاد و 
گنر نآ  ندید  يارب  یتبغر  هدننیب  درف  تسا و  قلطم  یگنر  یب  هایـس  گنر  اریز  دننک  یمن  ادـیپ  نز  نآ  هب  هاگن  نداد  همادا  يارب  یتبغر 
فرط هب  ار  یلیم  یب  عون  کی  هایـس  گنر  عقاو  رد  دـشاب . نشور  هک  یگنر  ره  ای  تسا و  دیفـس  گنر  هایـس ، گنر  لـباقم  هطقن  درادـن .

ای هتـساوخ  دراد ، هک  یتباذـج  رطاـخ  هب  دیفـس ، گـنر  صوصخ  هب  نشور و  ياـه  گـنر  یلو  هدوب  هن »  » ياـنعم هب  دـنامهف و  یم  لـباقم 
یکـشم شـشوپ  تسا . نارگید  ياه  هتـساوخ  هب  نتفگ  هلب »  » یعون عقاو  رد  دـهد و  یم  رارق  نارگید  هاـگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان 

ار یقیقح  هلـصاف  زا  ندوب  کیدزن  یعون  هک  تسا  دیفـس  گنر  نآ  سکع  رب  یلو  دـشاب  رترود  نارگید  هاگن  زا  نز  هک  دوش  یم  ثعاـب 
کی یکـشم  گنر  تفگ  دیاب  رخآ  رد  دوش . یمن  زئارغ  کیرحت  بجوم  تسا و  یتماص  گنر  یکـشم ، گنر  نیا  رب  هوالع  دناسر . یم 
نادرم یقالخا  ریغ  ياه  کیرحت  ندرب  نیب  زا  ثعاب  هک  دـنک  یم  داجیا  نارـسپ  نارتخد و  يارب  ار  یعامتجا  ياه  تیلاعف  رد  دازآ  ياضف 

هبترم ي نیرتالاب  هب  فافع ، ایح و  رهوگ  زا  يریگ  هرهب  اب  بذاک و  تاناجیه  زا  رود  هب  دنناوت  یم  ششوپ  نیا  اب  هعماج  نانز  و  دوش . یم 
باوج رد  هک  دنا  هداد  رارق  هناهب  ار  یکشم  ششوپ  ندوب  هورکم  یخرب  اما  دنسرب . یملع  تاجرد  نیرتدنلب  هب  دنناوت  یم  ای  دنسرب و  اوقت 
ُداَوَّسلا ُهَرُْکی  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قدا ماما  هک  هنوگنامه  تسا . هدش  انثتسا  اه  ششوپ  یقاب  زا  ابع  یکشم و  رداچ  تفگ : دیاب  اهنآ 

هماـمع و شفک و  زا : دـنترابع  هـک  زیچ  هـس  رد  رگم  دراد  تـهارک  هایــس  ساـبل  ندیــشوپ  « ) ءاَـسِْکلا َو  ِۀـَـماَمِْعلا  َو  ِّفُْـخلا  ٍۀــَثاََلث  ِیف  اَّلِإ 
هب عجار  عجارم ، زا  یخرب  ءاتفتسا  هب  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  ( 42 ( ) دـنیوگ یم  نآ  لاثما  رداچ و  ابع و  لثم  یگرزب  سابل  هب  ءاسک  ) ءاسک

دنچره هایس ، سابل  ندیشوپ  دیحو : يرون و  لضاف ، یفاص ، يزیربت ، تجهب ، ماما ، ماظع  تایآ  مینک : یم  هراشا  یکـشم  شـشوپ  تهارک 
هب مراکم : یناتـسیس و  ماظع  تایآ  تسین . هورکم  تسا و  ابع  ناونع  لخاد  زین  یکـشم  رداچ  هدـش و  انثتـسا  نآ  زا  ابع  یلو  تسا ؛ هورکم 
رد باجح  ( 43 . ) تسا هدـش  انثتـسا  ابع  تسا و  ابع  لخاد  یکـشم  رداـچ  هکنآ  رب  نوزفا  تسین ؛ هورکم  هایـس  ساـبل  ندیـشوپ  یلک  روط 

تاـمجاهت نیا  تـسا . هدرک  يراذـگ  هیامرـس  یگنهرف  مجاـهت  هلئـسم ي  يور  رب  هـک  تـسا  لاـس  نیدـنچ  برغ  ياـیند  ینوـنک  هعماـج 
ندرب لاوس  ریز  نمـشد ، یگنهرف  مجاـهت  ياـه  شخب  نیرتـمهم  زا  یکی  تفاـی . تدـش  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  زا  ًاـصوصخم 

نیا مه  ریخا  لاـس  نیا 10  رد  دـش . رتدـیدش  زور  هب  زور  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يادـتبا  نامه  زا  هک  تسا  ناوناـب  شـشوپ  باـجح و 
نانز زا  یخرب  هک  هدیـسر  ییاج  هب  مجاهت  نیا  نیلوئـسم  زا  یخرب  يراک  مک  لیلد  هب  هنافـسأتم  تفرگ و  تدش  باجح  هیلع  رب  اه  موجه 

هک دوش  یم  هدـید  دـجاسم  ای  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ياه  مرح  رد  الثم  دـنراد و  یمن  هگن  ار  ینامز  ای  ناکم و  چـیه  تمرح  رگید 
. تسین یعقاو  ناملسم  کی  نأش  رد  ًالصا  هک  دوش  یم  هدید  نانز  زا  یخرب  زا  یتاکرح  ای  هدشن و  تیاعر  یمالسا  لکش  هب  نانز  باجح 
رد نآ  تافآ  زا  يدرم  ای  نز و  چیه  یباجحدب  هب  دورو  اب  هک  ارچ  تسا ، ینیگنس  هفیظو ي  رایسب  نارسمه  نیدلاو و  هفیظو  هرود  نیا  رد 
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ندـمآ نییاپ  یهلا ، تایآ  بیذـکت  هب : ناوت  یم  راثآ  نآ  هلمج  زا  دـنوش . یم  یباجح  دـب  راـثآ  راـچد  دارفا  همه ي  دوب و  دـهاوخن  ناـما 
باقع تلفغ ، داجیا  نانز ، رد  یچوپ  ساـسحا  ناـناوج ، سردوز  غولب  اـه ، هداوناـخ  لزلزت  نادرم ، ندرک  دـنم  هدـقع  ناوناـب ، تیـصخش 

یم هک  ییاهـشور  باجح  فافع و  گنهرف  شرتسگ  ياهـشور  دـش . هراشا  ثحابم  یط  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  درک  هراـشا  ترخآ و ...
دوجو هب  صخـش  رد  مکحم  يا و  هشیر  باجح  کی  ات  دریگ  تروص  دارفا  زا  هتـسد  ود  طسوت  دیاب  درک  رکذ  باجح  جـیورت  يارب  ناوت 
دشاب یم  نیلوئسم  زا  رت  نیگنس  بتارم  هب  ناردام  ناردپ و  هفیظو ي  نیلوئسم . مود  هتسد ي  دنتـسه و  اه  ردام  ردپ و  لوا  هتـسد ي  دیآ :

اب دنناوت  یم  ود  نیا  اریز  تسا . تیمها  زئاح  رایـسب  ناردام  ناردپ و  شقن  تسا و  عماوج  همه  رد  يداینب  لوصا  زا  یکی  هداوناخ  هک  ارچ 
یم دراو  بیـسآ  صخـش  دوخ  هب  مه  دـشابن  حیحـص  تیبرت  رگا  دـنهد و  تاجن  یگنهرف  يایالب  تافآ و  زا  ار  لسن  کی  حیحـص  تیبرت 
هلمج زا  درک . راک  رتخد  کی  باجح  يور  رب  دیاب  یگلاس  ای 5  نس 4  زا  تفگ  ناوت  یم  ًابیرقت  هعماج . هب  مه  شنادنزرف و  هب  مه  دوش و 

هب نآ  ندـناشوپ  رتخد و  دوخ  هقیلـس ي  هب  يرـسور  هعنقم و  دـیرخ  درک : هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  داد  ماـجنا  ناوت  یم  هک  ییاـهراک 
قیوشت شباجح  رطاخ  هب  ار  رتخد  عمج  ربارب  رد  هشیمه  دوشن ،  رهاظ  لماک  شـشوپ  رداچ و  نودب  مدرم  نیب  رد  عقوم  چـیه  ردام  رتخد ، 

شفیلکت زور  ندیسرارف  تبـسانم  هب  لاس  ره  دننک و  رازگرب  یهوکـش  اب  نشج  شیارب  فیلکت  نس  رد  دنریگب ،  ییایاده  شیارب  دننک و 
زا يرایـسب  دـننک و  قیوشت  یکدوک  نینـس  نامه  رد  تسا  یمالـسا  شـشوپ  رهظم  هک  ندـناوخ  زامن  هب  ار  رتخد  ای  دـنهدب و  هیدـه  وا  هب 

باجح نداد  دای  ياهشور  هب  ییانشآ  يارب  دارفا  هک  منک  یم  هیصوت  یلو  تخادرپ  نآ  هب  ناوت  یمن  اجنیا  رد  هنافسأتم  هک  رگید  ياهراک 
اب ام  نادنزرف  هنوگچ   )) باتک هب  ناوت  یم  اهباتک  نآ  هلمج ي  زا  هک  دننک  عوجر  هدـش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  نادـنزرف  هب 

: تسا لیبق  نیا  زا  دـنهدب ، ماجنا  دـیاب  نیلوئـسم  هک  ییاهراک  اـما  و  درک . هراـشا  یناـمقل )) دـمحا  ياـقآ  هتـشون ي  دـنوش ؟ یم  باـجح 
باجح هلئـسم ي  نییبت  باجح و  هب  دیتاسا  نایوجـشناد و  ندرک  مزلم  زور ، هب  ياه  هویـش  زا  يریگ  هرهب  اب  سرادـم  رد  باجح  شزومآ 

امیـس و ادـص و  رب  تراـظن  باـجح ، ياـه  هشیر  نییبت  مدرم و  مومع  روضح  اـب  باـجح  دروم  رد  ییاـه  شیاـمه  يرازگرب  ناـنآ ، يارب 
رد مدرم  اب  رتشیب  هک  صاخـشا  ای  نارگیزاـب و  يارب  شـشوپ  نداد  رارق  باـجح ، عوضوم  اـب  ییاـه  هماـنرب  شخپ  نویزیولت و  ًاـصوصخم 

همه ي رد  تلود  نادنمراک  يارب  باجح  نداد  رارق  دنیآ ، یم  رامش  هب  نارگید  يارب  وگلا  یعون  هب  دارفا  نیا  رتشیب  اریز  دنتـسه ، طابترا 
مرح رد  شـشوپ  ندرک  مزلم  مئاد ، تروص  هب  اـه  ناـمزاس  اـی  ناـگرا و  طـسوت  هعماـج  حطـس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حوطس ،
همه باجح  گنهرف  شرتسگ  نییبت و  رد  رهـش و . ... ره  یلـصا  دـجاسم  رد  شـشوپ  ندرک  مزلم  نینچمه  اه و  هدازماـما  اـی  نیموصعم و 

هک تسا  تروص  نیا  رد  دوشن و  هدید  یباجحدب  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  تخاس  يا  هعماج  ناوتب  هللااشنا  ات  دشاب  میهـس  دـیاب  هعماج  راشقا 
رد ترخآ و  راـید  رد  مه  تیاـهن  رد  درک و  یفرعم  تیرـشب  همه  يارب  لـماک  يوگلا  کـی  ناونع  هب  ار  دوـخ  یمالـسا  هعماـج  ناوـت  یم 

هیاپ يا  هعماج  ای  صخـش و  رد  ار  باجح  میهاوخب  ام  رگا  فافع  دش . رهاظ  دنلبرـس  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  لاعتم و  دـنوادخ  رـضحم 
موجه ربارب  رد  صخـش  نآ  ات  میروآ  دوجو  هب  يا  هشیر  روط  هب  ار  شـشوپ  باجح و  هلئـسم  هک  میـشاب  نیا  لابند  هب  دیاب  مینک ، يراذگ 

یسک رگا  دراد . مان  فافع »  » باجح یلصا  هشیر ي  دنک . ظفح  ار  دوخ  باجح  دناوتب  دنامب و  ظوفحم  یگنهرف  تامجاهت  هنایـشحو ي 
هن تسا و  هداوناخ  رابجا  هب  هن  ششوپ  نیا  هک  تشاد  دهاوخ  هنادازآ  هناهاگآ و  یـششوپ  ًانئمطم  دوش  انـشآ  یبوخ  هب  فافع  هلئـسم ي  اب 

« ّفع  » هملک ي زا  فافع  دوش . یم  تالاح  همه ي  رد  تاساسحا  ای  تاوهـش و  ذوفن  عنام  هک  تسا  یـششوپ  عقاو  رد  هعماـج و  راـبجا  هب 
رد یناهفصا  بغار  تسا . یتسرپ  مکش  یتسرپ و  توهش  لباقم  هطقن  سفن و  رب  ّطلـست  يراد ، نتـشیوخ  يانعم  هب  لصا  رد  هدش و  هتفرگ 

عمجم  » رد یحیرط  ( 44 .« ) درادیم زاـب  توهـش  هبلغ  زا  ار  ناـسنا  هـک  تـسا  سفن  رد  یتلاـح  تّـفع  : » دـیوگیم تادرفم »  » هماـن تـغل 
هگن نینچ  مه  ناهانگ و  زا  ناور  حور و  يرادزاب  تّفع ، ساّنلا ؛ لاؤس  ْنَع  و  تامّرحملا ، نع  سفنلا  ُّفَک  ُفافعلا  : » دـسیونیم نیرحبلا »

یم تعانق  دوخ  لام  رد  ًالوا  هک  دنتـسه  یناسک  تفع  نابحاص  ( 45 .« ) تسا نارگید  يوس  هب  لاؤس  تسد  ندرک  زارد  زا  شیوـخ  يراد 
هبلغ زا  ار  دوخ  دنتـسه و  نمادـکاپ  هانگ  ماجنا  ربارب  رد  ًایناث  دـننک و  یم  يراد  نتـشیوخ  یتسرپ  مکـش  ای  فارـسا و  لـباقم  رد  دـنزرو و 
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: مینک یم  هراـشا  اـهنآ  زا  دروـم  ود  هب  اـم  هک  تسا  هدـمآ  زین  نآرق  رد  تفع  هـملک ي  نآرق  رد  تـفع  دـنراد . یم  هـگن  رود  هـب  توـهش 
ِفُّفَعَّتلا َنِم  ءاَِینْغَأ  ُلِهاَْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  دـیامرف « : یم  دـسر ، یم  هقدـص  اـهنآ  هب  هک  یناـسک  دروم  رد  هرقب  هروس  هیآ ي 273  رد  دـنوادخ 
زاـینیب ار  اـهنآ  هاـگآان  دارفا  يرادنتــشیوخ ، فاـفع و  تّدـش  زا  هـک ...) تـسا  ینادــنمزاین  يارب  تاقدــص  نـیا  «)) ْمُهاَمیـِِـسب مُُـهفِْرعَت 

ُمُهَِینُْغی یّتَح  اَحاِکن  َنوُدِجَیال  َنیذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیلَو  : » دیامرف یم  هیآ 33  رون  هروس ي  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نینچمه  و  دـنرادنپیم .)
زاینیب ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  ات  دننک ، هشیپ  ینمادکاپ  تفع و  دیاب  دنباییمن ، جاودزا  يارب  یناکما  هک  یناسک  و  « ) ِِهلْضَف ْنِم  ُهّللا 

( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم زا  يرایـسب  ثیداحا  يراد ، نتـشیوخ  فافع و  هرابرد ي  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم مالک  رد  تفع  دنادرگ .)
ُدِهاجُملا اَـم  : » دـنیامرفیم مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  فیفع ، ناـسنا  شزرا  دروم  رد  مینک : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدـش  رکذ 

گرزب ادخ ، هار  رد  دیهش  دهاجم  شاداپ  « ) ۀکئالملا َنِم  اکَلَم  َنوکَی  ْنَأ  ُفیفَعلا  َداَکل  َّفَعَف ، َرَدَق  ْنَّمم  ارجا  َمَظْعَاب  ِهللا  لیبَس  یف  ُدیهّـشلا 
(. تساه هتـشرف  زا  يا  هتـشرف  نمادکاپ ، ِفیفع  انامه  ددرگ ، یمن  هدولآ  دراد و  هانگ  رب  تردق  هک  تسین  ینمادـکاپ  ِفیفع  شاداپ  زا  رت 
زا يرادـهگن و  ار  یمدآ  سفن  ینمادـکاپ  « ) ایاندـلا ِنَع  اـهُهِّزَُنی  َسفّنلا و  ُنوصَی  ُفاـفَعلا  :» دـنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملا ریما  ( 46)

ٍنَطب ۀفِع  نِم  ِهللا  َدنِع  لَضفأ  ٍةدابِع  نِم  ام  : » دندومرف مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  ( 47 (. ) دنک یم  هزیکاپ  هتشاد و  رودب  تسپ  تشز و  ياهراک 
َمِعن اّهنإَف  ِۀَّفِعلِاب  َکیلَع  : » دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ( 48 ( ) تسین جرف  مکـش و  تفع  زا  رترب  ادخ  دزن  رد  یتدابع  چیه  « ) ٍجرَفو
َّفَع نَم  : » دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ( 49 ( ) تسا ینیرق  قیفر و  بوخ  نآ  هک  نتـشاد  ینمادـکاپ  تفع و  داـب  وت  رب  « ) نیرَقلا

گرزب دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  شتلزنم  ردـق و  ددرگ و  کبـس  شناـهانگ  دزاـس ، هشیپ  تفع  سک  ره  « ) ُهُردَـق ِهللا  َدـنِع  َمُظَع  ُُهرزِو و  ّفَخ 
نانز فافع  هلئـسم ي  نییبت  رد  یلاعت ) هللا  هظفح  ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا ، مظعم  ربهر  يربهر  مـالک  رد  تفع  ( 50 (. ) دوش

هکنیا رطاخ  هب  برغ  رد  دشاب . نز  فافع  تیاعر  نآ  یلـصا  نکر  دیاب  دریگیم ، ماجنا  نانز  زا  عافد  يارب  هک  یتکرح  ره  : » دنیامرف یم 
دیـشک اهیراب  دنبیب و  نیا  هب  راک  دندرکن -  ییانتعا  نآ  هب  تفرگن و  رارق  مامتها  دروم  نانز  تفع  هلأسم  ینعی  دـشن -  هّجوت  هتکن  نیا  هب 

راـب دـنبیب و  نارتوهـش و  نادرم  ِدوخ  مشچ  رد  یّتح  نارگید ، مشچ  رد  نز  تیـصخش  میرکت  یلاـعت و  يارب  ياهلیـسو  نز ، رد  تّفع  ... 
ملاس نیب  نیا  رد  فافع  هیـضق  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  همه  ندرکن ، هاگن  ندرک و  هاگن  مرحَماـن و  مرحَم و  باـجح و  هلأـسم  نیا  تسا ... 

مه نادرم  تسین ؛ نانز  صوصخم  فافع  تسا . ّمهم  مه  درم  فافع  هتبلا  دـهدیم . تیمها  نز  فافع  هلأـسم  هب  مالـسا  دوش . هتـشادهگن 
لیامت فالخرب  دنک و  ملظ  نز  هب  دناوتیم  ینامسج ، يرترب  ینامـسج و  تردق  رطاخ  هب  درم  هعماج ، رد  نوچ  اهتنم  دنـشاب . فیفع  دیاب 

نانز تالکشم  زا  یکی  دینیبیم  دینک ، هاگن  ایند  رد  هک  مه  زورما  امـش  تسا . هدش  طایتحا  هیکت و  رتشیب  نز  تّفع  يور  دیامن ، راتفر  نز 
يّدعت و نز  تّفع  هب  ناشدوخ ، يدنمروز  هب  هیکت  اب  نادرم  هک  تسا  نیمه  اکیرما ، هدّحتم  تالایا  روشک  رد  صوصخب  برغ ، يایند  رد 

مه یکی  اکیرما و  يرتسگداد  هب  طوبرم  یکی  هک  مدید  نم  ار  اکیرمآ  دوخ  یمـسر  تاماقم  يوس  زا  هدش  رـشتنم  رامآ  دـننکیم . زواجت 
تروص اکیرما  روشک  رد  فنع  هب  زواجت  کی  هیناث ، شـش  ره  رد  تسا . زیگناتشحو  ًاـعقاو  اـهرامآ  دوب . يرگید  ماـقم  کـی  هب  طوبرم 

! فنع هب  زواجت  کی  هیناث ، شـش  ره  دسریم . اجک  هب  هیـضق  دـندرک ، ییانتعایب  یتقو  تسا و  ّمهم  تّفع  هلأسم  ردـقچ  دـینیبب  دریگیم !
هظحالم ار  اهنیا  مالـسا  دـنک . زواجت  يّدـعت و  نز  تّفع  ـم  یرح هب  دـناوتب  تّفعیب  رابودـنبیب و  ملاظ ، وگروز ، ِدرم  نز ، لیامت  فالخرب 

نیا ناوج  کـی  يارب  شزرا  راـختفا و  نیرتهب  ( 51 «. ) تساهنیا رطاخ  هب  تسا ، مالـسا  هّجوت  دروم  همه  نیا  هک  باـجح  هلأـسم  دـنکیم .
ینمادکاپ تفع و  هک  يراثآ  هلمج  زا  دراد . هگن  كاپ  یهلا  تامرحم  زا  ار  دوخ  توهش  ای  مکـش و  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  تفع  هک  تسا 

رد دوخ  زا  تبقارم  يراد و  نتـشیوخ  لالح ، روما  هب  ندرک  تیافک  اهنآ : هلمج  زا  درک . هراـشا  رثا  دـنچ  هب  ناوت  یم  دراد  دوخ  لاـبند  هب 
تحار ادخ ، تامعن  زا  تیاضر  نیقی و  هلحرم  هب  ندیسر  رتشیب ، ییابیکـش  ربص و  هانگ ، اب  ههجاوم  ماگنه  هب  ًاصوصخم  تالاح و  همه ي 

« اـیح  » اـیح مالـسلا . مهیلع  ناـماما  وا و  لوسر  ادـخ و  رماوا  ربارب  رد  ندـش  میلـست  هاـنگ ، ریـسم  رد  يزیروربآ  زا  ندـنام  نوصم  ندـش و 
راقو و ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  یصاخ  یناور  تلاح  ای  ناهانگ و  اه و  یتشز  هب  تبسن  ینورد  یـشنکاو  تلاح و  زا  تسترابع 
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دـش دهاوخ  رت  هدیجنـس  رتهب و  وا  شنم  راتفر و  دشاب  رتشیب  یمدآ  دوجو  رد  ایح  هچره  دنک . ظفح  دوخ  راتفر  راتفگ و  رد  ار  دوخ  تناتم 
ترضح بیعش و  نارتخد  ناتساد  رد  میرک  نآرق  رد  ایح  هملک ي  نآرق  رد  ایح  داد . دهاوخ  ماجنا  يرتشیب  زیهرپ  اه  یتشز  اب  هلباقم  رد  و 

ود نآ  زا  یکی  « ) ءاَیِْحتْسا یَلَع  یِشْمَت  اَمُهاَدْحِإ  ُْهتءاَجَف  : » دیامرف یم  صـصق  هروس  هیآ 25  رد  دنوادخ  تسا . هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم
رگا : » دیامرف یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هیلع ) هللا  ۀمحر  ) ییابطابط همالع  تشادیمرب  ماگ  ایح  تیاهن  اب  هک  یلاح  رد  دـمآ  وا  غارـس  هب  نز ) )

" رب شنتفر  هار  هکنیا  زا  دارم  و  تسا ، تلاح  نآ  تمظع  ندـناسر  يارب  هدروآ ، مـال - فلا و  نودـب  هرکن ، ار  ءایحتـسا " هملک " دـنوادخ 
هدومرف هیلع ) هللا  ۀـمحر  ) یـسلجم همالع  نینچمه  و  ( 52 «. ) دوب ادـیپ  شنتفر  هار  زرط  زا  تباـجن  تفع و  هک : تسا  نیا  هدوـب ، ءایحتـسا "

نانز تداع  هک  هنوگ  نآ  ایح و  اب  رتخد  نآ  ینعی  « ) اهعرَد مُِکب  اهَهجَو  تطَغ  لیق  تارفخلا و  ءاـسنلا  ةداـع  نَع  ۀـضرعم  ۀییحتـسم  : » تسا
تیمها شزرا و  ناوت  یم  هیآ  نیا  زا  ( 53 (. ) دوب هدناشوپ  ار  دوخ  تروص  سابل ، نیتسآ  اب  هک  دـنا  هتفگ  تفر و  یم  هار  تسا ، نیگمرش 

يا هدوهیب  وغل و  راک  شندروآ  تشادن  تیمها  رگا  عقاو  رد  دوبن و  مهم  دایز  نآرق  رد  شندروآ  تشادن  یتیمها  رگا  اریز  دـیمهف  ار  ایح 
رب نیموصعم  همئا ي  هدـش و  هدرمـش  گرزب  هدـنزرا و  رایـسب  ایح  ام  ینید  ياه  هزومآ  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم مالک  رد  اـیح  دوب .

ربمایپ مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يدایز  رایسب  ثیداحا  دنا و  هدرک  دیکأت  رایسب  هلئسم  نیا  يور 
شور و دراد ، یشور  قالخا و  ینیئآ  نید و  ره  « ) ُءایحلا ِمالـسإلا  َقلُخ  ّنإو  ًاقلُخ  ٍنید  ِّلُِکل  َّنإ  : » دنیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا
َُهل نُکَی  َمل  نَم  َُهل و  َنید  الَف  ٌءایَح  َهل  نُکَی  َمل  نَم  : » دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  ( 54 (. ) تسا مرش  ایح و  مالسا  نید  قالخا 

هرهب یب  ایح  مرـش و  زا  ایند  رد  هک  سک  ره  و  درادن ، نید  دـشابن  شدوجو  رد  ایح  مرـش و  هک  سکنآ  « ) َۀَّنَجلا ِلُخدَـی  َمل  ایندـلا  ِیف  ٌءایَح 
ءایح زا  روظنم  « ) ِهِسفَن نِم  ُءرَملا  َِییحَتـسَی  نأ  ِءایَحلا  ُۀَیاغ  : » دنا هدومرف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ( 55 (. ) ددرگ یمن  تشهب  دراو  دـنام 

امهیلع قداص  ماـما  اـی  رق و  اـب  ماـما   ) ماـما ود  زا  یکی  ( 56 (. ) دوش هدنمرـش  دوخ  زا  اـهیتشز ) باـکترا  ماـگنه  رد  ) صخـش هک  تسا  نیا 
هتسب هتشر  کی  رد  دنهارمه و  ود  نامیا  ءایح و  « ) ُُهبِحاص ُهَِعبَت  امُهُدَحأ  َبَهَذ  اذإَف  ٍنرَق  ِیف  ِنانورقَم  ُنامیالاو  ُءایَحلا  : » دنا هدومرف  مالسلا )

ءاملع و زا  يرایـسب  مالک  رد  ایح  هلئـسم ي  نادنمـشیدنا  مالک  رد  اـیح  ( 57 (. ) دور یم  مـه  يرگید  دورب ؛ ود  نآ  زا  یکی  نوـچ  دــنا و 
فافع و ایح و  : » دیوگ یم  هیلع ) هللا  ۀمحر  ) يرهطم دیهش  مینک . یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  دوش  یم  هدید  روفو  هب  ناملـسم  نادنمـشناد 
.« تسا هدرب  راک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  دوخ و  ندرک  اهبنارگ  يارب  ماـهلا  عون  کـی  اـب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ 
مک تسد  دراد  رارـصا  هک  تسا  یناویح  اهنت  ناسنا  تسا و  ناسنا  صوصخم  تافـص  زا  یکی  مرـش  :» دـیوگیم لداـع  دادـح  رتکد  ( 58)

يارب تسا ، تاناویح  اب  ناسنا  ياهتوافت  هلمج  زا  هک  نتشاد  نادجو  نتشاد و  قطنم  نتفگ ، نخس  رگا  دناشوپب ؛ ار  دوخ  مادنا  زا  یـضعب 
(59 «. ) دوشن بوسحم  لامک  تسا ) ناسنا  صوصخم  هک   ) مرـش ساسحا  ارچ  دـشخبیم ، شزرا  وا  هب  دوشیم و  بوسحم  لامک »  » ناسنا

لیو مینک : یم  هراـشا  ناـنآ  زا  رفن  ود  هب  اـم  هک  دروـخ  یم  مشچ  هب  مـه  ناملـسم  ریغ  دنمـشناد  نیدـنچ  مـالک  رد  هلئـسم  نـیا  نـینچمه 
الاب يدـننامیب  یگدنـشخرد  هوکـش  ات  تسا و  قشع  یحور  ياهتروص  نیرتهب  زا  یکی  ایح  : )) دـیوگیم ییاـکیرمآ  دنمـشناد  تنارود ،

یعون ییور  مرش  : )) دیوگ یم  رگید  باتک  رد  هدنـسیون  نیمه  ( 60 ((. ) ددرگیم بلاغ  یناسفن  یعاود  نیرتبیجعرب  یهاـگ  دوریم و 
هاگشناد داتسا  نسالف ،»  » رتکد ( 61 .(( ) دبای یم  شرتسگ  یگنرز  فطل و  اب  دیاز و  یم  یکاپ  سرت و  زا  هک  تسا  هناربدـم  ینیـشن  بقع 

نانز و هب  رگید  راب  هلاقم  نیا  نیاـپ  رد  ( 62 ((. ) تسا تمالـس  تمالع  ایح  تشز و  ياهراک  زا  ندیـشک  تلاجخ  : )) دیوگیم رتسچور ،
نیمه اب  تسا و  هدروآ  هعماج  يارب  یلک  روط  هب  نز و  تینما  تمالـس و  يارب  ارنآ  مالـسا  هک  تسا  یـششوپ  باـجح  میوگ  یم  نارتخد 

نیا ًاملسم  دنک  ادیپ  یهاگآ  ای  دنک و  رکف  نآ  هفـسلف ي  باجح و  دروم  رد  رگا  یناسنا  ره  تسا . هدرب  الاب  ار  نز  تیمها  شزرا و  هلأسم 
یم باجح  شـشوپ و  يوس  تمـس و  هب  زور  هب  زور  ناملـسم  ریغ  یبرغ و  نانز  تسا . اهبنارگ  ردقچ  باجح  هک  دیمهف  دـهاوخ  ار  هتکن 
یم يدازآ  هک  رطاخ  نیا  هب  طقف  دنور  یم  یگنهرب  یباجح و  یب  يوس  تمـس و  هب  زور  هب  زور  ناملـسم  نانز  روشک  نیا  رد  یلو  دـنیآ 

رد اهبـش  درادیمنرب و  ار  دوخ  هناخراوید  يدازآ  مان  اب  سک  چیه  تفگ : دـنا  هدرک  هناهب  ار  يدازآ  هک  یناسک  هب  ناوت  یم  اما  دـنهاوخ .
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نارهوگ باجح  ششوپ و  تهج  رد  رثوم  یماگ  دناوتب  هلاقم  نیا  هللااشنا  تسا . يدج  دزد ، ۀنخر  رطخ  نوچ  دراذگیمن ، زاب  ار  شطایح 
، نامقل تاراشتنا  لوا ، پاچ  یتشد ، دمحم  ياقآ  همجرت  هغالبلا ، جهن  - 1 یسراف :  ياه  باتک  ذخآم  عبانم و  دوش . هعماج  نیا  ياهبنارگ 
، یمالـسا بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  نارهت ، موس ، پاچ  مارآ ، دمحا  مجرتم : ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  ناتسبات 79 2 - مق ،
1343ش 4- هماع ، گنهرف  اه و  هزوم  لک  هرادا  تاراشتنا  نامز ، نیرت  نهک  زا  نایناریا  یناتـساب  كاشوپ  روپ ، ءایـض  لیلج  1370ش 3 -

همجرت ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیـس  - 5 ات ) ) یب  ) رنه گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  نارهت ، یناریا ، نانز  كاـشوپ  روپ ، ءایـض  لـیلج 
، لداع دادـح  یلعمالغ  رتکد  مجنپ 6 - پاـچ  1374 ش ، مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  يهعماـج  یمالـسا  تاراـشتنا  رتفد  نازیملا ،  ریـسفت 

سابع همجرت   ، هفـسلف تاذل  تنارود ، لیو  1359ش 7 - لوا ، پاچ  نارهت ، شورـس ، تاراـشتنا  یگنهرف ،  یگنهرب  یگنهرب و  گـنهرف 
دیـس راتـساریو  فافع ،  دـیراورم  يربکا ، دومحم  ش 8 -  1369 مجنپ ، پاچ  یمالـسا ، بالقنا  شزومآ  تاراـشتنا و  ناـمزاس  باـیرز ،

، مداتشه پاچ  اردص ، تاراشتنا  باجح ،  هلئسم  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  1376ش 9 - مق ، رفظ - نایـسراپ و  تاراشتنا  یمیظع ، نسحم 
ناتـسبات موس ، پاچ  ترتع ، مایپ  تاراشتنا  رـضاح ،  رـصع  رد  باـجح  زا  یلمع  ون و  یلیلحت  يربکا ، اـضر  دـمحم  نمهب 1387ش 10 -

هللا ۀـمحر  ) ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  تاراشتنا  ناور ،  تمالـس  رد  نآ  شقن  باـجح و  یبجر ، ساـبع  ش 11 -  1377
تاراشتنا تایاور ،  تایآ و  رد  تفع  باجح و  يامیـس  ینأشیلاع ، دمحا  يدمحا و  دـیمح  ناتسبات 1387 ش 12 - مراهچ ، پاچ  هیلع ،)

ناتـسبات 1370 ش لوا ، پاچ  مرا ، تاراشتنا  باجح ،  هفـسلف  يدمحم ، یلع  راهب 1387 ش 13 - مود ، پاچ  مق ،) هسدقم  هناتـسآ  ) رئاز
ام نادنزرف  هنوگچ  ینامقل ، دـمحا  راهب 1383 ش 15 - لوا ، پاچ  قفـش ، تاراشتنا  نایاپ ،  یب  ییابیز  ایح  هدازرح ، يدـهم  دـمحم  - 14

طباور تاراشتنا  نیقداصلا ،  راـثآ  شخب ، ناـسحا  قداـص  ش 16 -  1389 لوا ، پاـچ  شنیب ، تشهب  تاراـشتنا  دـنوش ، ؟ یم  باـجحاب 
بتکلا راد  یفاـکلا ، ینیلک ، مالـسالا  ۀـقث  - 1 یبرع :  ياـه  باــتک  1377 ش  موس ، پاـچ  نـالیگ ، هعمج  زاـمن  يرازگرب  داتـس  یمومع 
ثعشألا نبا  مود 3 - پاچ  نارهت 1415 ق  ردصلا ، تاراشتنا  یفاصلا  ریـسفت  یناشاک ، ضیف  نسحم  الم  1365 ش 2 - نارهت ، ۀیمالسالا ،

عیزوتلاو 4- رشنلاو  ۀعابطلل  رکفلا  راد  رشان : 1410 ق ، یلوألا ،  پاچ :  ماحللا ، دمحم  دیعس  قیلعتو :  قیقحت  دواد ،  وبا  ننس  یناتسجسلا ،
، يرـشخمز دوحم  موـس 5 - پاـچ  نارهت 1372 ش  ورـسخ ، رـصان  تاراـشتنا  نآرقلا  ریـسفت  یف  ناـیبلا  عمجم  یـسربط ، نسح  نب  لـضف 

ءافولا ۀسسوم  راونالا ،  راحب  یـسلجم ، همالع  موس 6 - پاچ  توریب 1407 ق ، یبرعلا  باتکلا  راد  لیزنتلا  ضماوغ  قئاقح  نع  فاـشکلا 
مراهچ پاچ  مق 1412 ق ، عیزوتلاو  رشنلاو  ۀعابطلل  نایلیعامسإ  ۀسسؤم  نیلقثلا ،  رون  ریسفت  يزیوحلا ، خیشلا  1404 ق 7 - نانبل ، توریب -

پاچ  ، نیرحبلا عمجم  یحیرطلا ، خیـشلا  باتکلا 9 - رـشن  رتفد  1404 ق ، ۀـیناثلا ، پاچ  نآرقلا ، بیرغ  تادرفم  یناهفـصألا ، بغارلا  - 8
تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  ملکلا ،  ررد  مکحلا و  ررغ  یمیمت ، دمحم  نب  دـحاولا  دـبع  ۀیمالسإلا 10- ۀفاقثلا  رـشنلا  بتکم  1408 ق ، ۀیناثلا ، 

توریب 1989 م ۀلاسرلا -  ۀسسؤم  لاعفألاو ،  لاوقألا  ننـس  یف  لامعلا  زنک  يدنهلا ، یقتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  لاس 1366 ش 11 - مق ،
تمالـس رد  نآ  شقن  باـجح و  ك ؛ ر . - 38 اـه :  تشون  یپ  1409 ق  مق ، تیبلا - لآ  هسـسوم  هعیـشلا ،  لئاسو  یلماع ، رح  خیـش  - 12

( اهیلع هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  دالیم  هدـنخرف  تبـسانم  هب  نانز ، زا  یهورگ  رادـید  رد  هل  مظعم  تانایب  یبجر 39 - سابع  هتـشون  ناور 
-41 25/9/1371 اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  دالیم  هدنخرف  تبسانم  هب  نانز ، زا  یهورگ  رادید  رد  هل  مظعم  تانایب  - 40 25/9/1371

ياه خـساپ  اه و  شـسرپ  باـتک  زا  هتفرگرب  ص 382 43 - ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 42 17/5/65 هعمج زاـمن  هبطخ  رد  هل  مظعم  تاـنایب 
جهن تفع 46 - هژاو ي  لـیذ  ص 208 ،  ج 3 ،  نیرحبلا ، عـمجم  ّفع 45 - هژاو ي  لـیذ  ص 339 ،  تادرفم ، ج 18 44 - ییوجشناد ،

، ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ  راونالا ج 68 ص 270 49 - راحب  ثیدـح 5420 48 - ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  تمکح 474 47 - هغالبلا ،
ارهز ترضح  دالیم  تبسانم  هب  يدازآ  هاگـشزرو  رد  هل  مظعم  تانایب  ثیدـح 5426 51 - ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  ثیدح 5411 50 -
باب قالخالا ، ج 3 ،  لامعلا ، زنک  ص 20 54 - ج 13 ،  راونالا ، راحب  ص 35 53 - ج 16 ،  نازیملا ،  ریـسفت  همجرت   - 52 30/7/1376

ح 4758 57- مـکحلا ، ررغ  ح 5791 56 - ءایحلا ، نم  لامکالا  باـب  قـالخالا ، ج 3 ،  لاـمعلا ، زنک  ح 5757 55 - ءایحلا ، نم  لاـمکالا 
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، ندمت خیرات  ص 68 60 - یگنهرف ،  یگنهرب  یگنهرب و  گــنهرف  ص 62 59 - باجح ، هلئـسم  ص 331 58 - ج 68 ،  راونالا ، راـحب 
ص 46 فافع ، دیراورم  ص 128 و 129 62 - هفسلف ، تاذل  تنارود ، لیو  هام 1343ش 61 - رهم  لابقا ، نارهت - مود ، پاچ 

باجح

ار ناوناب  اصوصخ  مالـسا  نیبم  نید  هب  نیفرـشم  يددعتم  تارابع  اب  دیجم  هللامالک  ياج  ياج  رد  نانم  دنوادخ  نآرق  رد  باجح  فیرعت 
موهفم تسا . هدرب  راک  هب  نآ  موهفم  نییبت  لیضفت و  رد  ار  بابلج  رامخ و  تفع ، بایث ، سابل ، باجح ، تاملک  هدومرف و  رما  باجح  هب 

هب باجح  هملک  تسا . هدـیناشوپ  هک  ینز  هبوجحم “ هئرما  . ” تسا ندرک  ناهنپ  ینعم  هب  وردـصم  ود  ره  باـجح  بجح و  باـجح  يوغل 
ای تیعونمم  ای  تساياهدرپ  امش  ام و  نیب  و  هیآ 5 ) تلـصف  هروس  “ ) باجح کنیب  اننیب و  نم  و  . ” تسا زیچ  ود  نایم  لئاح  ای  هدنرپ  ینعم 

، زور نیا  رد  ناشراگدرورپ  زا  نانآ  انامه  هیآ 15 ) نیففطلا  هروس  “ ) نوبوجحمل ذئموی  مهبر  نع  مهنا  الک  . ” ياهدش ناهنپ  زیچ  ای  هلصاف 
هیآ يروش  هروس   ) میکح یلع  هنا  ءاشیام  هنذاب  یحویف  الوسر  لسریوا  باجح  ءارو  نم  وا  ایح  هللا و  هملکی  نا  رشبل  ناک  ام  و  دناهدیشوپ .

دهاوخ هچنآ  شروتسد  هب  دنک  یحو  سپ  یکیپ ، دتسرف  ای  هدرپ  تشپ  زا  ای  یـشورس  رگم  ادخ  شدیوگ  هک  ار  يرـشب  تسا  هدوبن  و  ( 51
و هیآ 45 ) ءارـسا  هروس  “ ) اروتـسم اباجح  هرخالاب  نونمویال  نیذلا  نیب  کنیب و  انلعج  نآرقلا  تارق  اذا  . ” میکح هبترمدـنلب و  تسوا  انامه 

اروتـسم نوچ  میداد . رارق  ياهدش ) ناهنپ  ای  ياهدرپ   ) یلئاح دنرادن  ترخآ  هب  نامیا  هک  نانآ  وت و  نیب  ینکیم  تئارق  نآرق  هک  یماگنه 
دـناهناگیب و مه  زا  دـنامه  رانک  هکنآ  اب  ملاعریغ  ملاع و  ای  نموم  ریغ  نموم و  لثم  تسا : ییرمریغ  باجح  نیا  اذـل  تسا  باـجح  تفص 

ییرمان هدرپ  ناشنایم  هکنیا  هب  دـش  ریبعت  اذـل  تسا  ناهنپ  مه  زا  ناشتاروما  تالاوحاو و  دنتـسین  انـشآ  مه  ناـبز  هب  دـنراد و  داـیز  هلـصاف 
ای هلـصاف  یناهنپ ، رما  ای  شـشوپ  ندرک  ناهنپ  اج  همه  میرک  نآرق  رد  باجح  هملک  نیاربانب  دنکیم . ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو 

هیآ 32) بازحا  هروس   ) باجح ءارو  نم  نهولئـساف  اعاتم  نهومتلئـس  اذا  و  تسا . هتفر  راـک  هب  زیچ  ود  ناـیم  لـئاح  اـی  هدـنناشوپ  ياهدرپ 
الک یلو  دوشیم  یقلت  باجح  سابل  یهاگ  تسا ، سابل  زا  ریغ  باجح  دـیهاوخب . شـشوپ  سپ  زا  دـیتساوخ  یعاتم  ربمایپ  ناـنز  زا  نوچ 

، هدـنیارآ تنیز ، هلمج  زا  هدـش  هدافتـسا  فلتخم  ياـنعم  هب  میرک  نآرق  رد  ساـبل  ساـبل  يوغل  موهفم  دوـشیمن . هتفگ  ساـبل  هب  باـجح 
ای درک : هراشا  ناوتیم  ریز  تایآ  هب  هملج  زا  دودح . هدننک  صخـشم  هدنرادهگن و  وربآ و  ظفاح  هدننک ) هطاحا   ) هدنریگرب رد  هدنناشوپ ،

ورف امش  يارب  یسابل  مدآ  دنزرف  يا  هیآ 25 ) فارعا  هروس   ) ریخ وه  يوقتلا  سابل  اشیر و  مکتاوس و  يراوی  اسابل  مکیلع  انلزنا  دق  مدآینب 
سوسوف دییآ . دوخ  هب  دیاش  تسادخ  تایآ  زا  نیا  تسا ، رتهب  اوقت  سابل  دناشوپیم و  ار  ناتهاگمرش  تسا و  تنیز  ناتیارب  هک  مداتـسرف 

ود نآ  ناطیش  هیآ 7 ) بارعا  هروس   ) رورغب امهلدف  نیحصانلا  نم  مکل  ینا  اهمساقو  امهتاوس  نم  امهنع  يروام  امهل  يدبیل  ناطیـشلا  امهل 
رگید ياج  رد  بایث  يوغل  موهفم  میامش . هاوخریخ  نم  هک  درک  دای  مسق  ناشیارب  دزاس و  رهاظ  ار  ناشروتسم  هاگمرـشات  درک  هسوسو  ار 

نا حانج  نهیلع  سیلف  احاکن  نوجریال  یتلا  ءاسنلانم  دعاوقلا  ندیزرو و  تفع  ای  ششوپ  يانعم  هب  میروخیم  رب  بایث  هملک  هب  نآرق  رد 
هب يدیما  هک  ینانز  نآ  هتسشنزاب  نانز  و  هیآ 59 ) رون  هروس   ) میلع عیمس  هللا  نهل و  ریخ  نغفعتسی  نا  هنیزب و  تاجربتم  ریغ  نهبابث  نعضی 

تفع رگا  اما  دـنراذگاو  ار  دوخ  يرهاـظ )  ) شـشوپ هک  تسین  اـهنآ  رب  یهاـنگ  دـننکن  ییاـمنتنیز  هک  یتروص  رد  تسین  ناـنآ  جاودزا 
بابلج زا  هیانک  تسا و  يانم  رهاظ  شـشوپ  موهفم  هب  بایث  هملک  هیآ  نیا  رد  تساناد . اونـش و  دـنوادخ  تسا و  رتهب  نانآ  يارب  دـنزروب 
فافع تسا  فافع  هدمآ  باجح  هب  طوبرم  لئاسم  صوصخرد  هک  نآرق  رد  يرگید  هملک  فافع : دشابیم . يرـسور )  ) رامخ و  رداچ ) )

نا مکئاما  مکدابع و  نم  نیحلاصلا  مکنم و  یماـیالاوحکناو  هیآ : تسا . تعاـنم  اـب  رادهگن و  دوخ  ياـنعم  هب  فیفع  تعاـنم و  ياـنعم  هب 
ناکما هکنانآ  هیآ 32 ) رون  هروس   ) هلـضف نم  هللا  مهبینعی  یتـح  اـحاکن  نودـجیال  نیذـلا  ففعتـسیل  هلـضف و  نم  هللا  مهبیغب  ءارقف  اونوکی 

نا و  دنک . زاینیب  ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  ات  دنزروب  تفع  دننک و  زارتحا  انز  زا  دنـشاب و  فیفع  دشاب  هدشن  مهارف  ناشیارب  جاودزا 
تایث و سابل ، باجح ، تاملک : نیارباـنب  تسا . رتهب  ناـشیارب  دـنزروب  تفع  یمالـسا  شـشوپ  ظـفح  اـب  ناـنز  رگا  نهل و  ریخ  نففعتـسی 
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یلع نهرمخب  نبرضیلو  رامخ : ندناشوپ  یگنوگچ  باجح و  هلیـسو  دیامنیم . ردابتم  ار  ندرک  ناهنپ  ندناشوپ و  موهفم  یعون  هب  فافع 
نانز هک  تسا  ياهماج  نآ  رامخ  تسا . رامخ  عمج  همض  ود  هب  رمخ  هملک  دننزب . ناشنابیرگ  رب  ار  اههعنقم  دیاب  و  هیآ 31 ) رون   ) نهبوبج

هک دراد  ياهچراپ  رب  تلالد  تسا و  هعنقم  ای  يرسور  يانعم  هب  دننکیم و  نازیوآ  ناشهنیـس  هب  ار  نآ  دیاز  دنچیپیم و  نآ  اب  ار  دوخ  رس 
رب تلالد  بابلج  یبابلج . ناشدوخ  رب  دـنزادنیب  هیآ 59 ) بازحا   ) نهیبالج نم  نهیلع  نیندـی  بابلج : دـنناشوپب . نآ  اـب  ار  ناـبیرگ  رس و 

هفسلف دوشیم . هتفگ  رداچ  نآ  هب  یناریا  گنهرف  رد  هک  دناشوپیم  هتفرگرب و  رد  ار  اپ  كون  ات  رس  كون  زا  هک  دراد  يرسارس  ياهچراپ 
( نامیالا مهبولق  یف  بتک  کئلوا  . ) دـیامنیمن هنخر  وا  لمع  رد  ناطیـش  ددرگیمن و  کفنم  لمع  زا  هک  یبلق  تسا  يرما  نامیا  باـجح 

رهاـظ اـب  نطاـب  هک  يروط  هب  تسا  یعقاو  صلاـخ و  تعاـطا  هب  دارم  ائیـش ) مکلاـمعا  نم  مکتلیـال  . ) دـنا قداـص  ناـشنامیا  رد  هورگ  نآ 
هک زغم  لک  داتـس  یتح  دناسریم و  نوخ  حراوج  ءاضعا و  هب  ژاپمپ  اب  يدام  ظاحل  زا  بلق  هدنز  بلق  ای  كاپ  بلق  دشاب . هتـشاد  تقباطم 

رـشب يدام  تایح  هکنیا  هب  هجوتاب  لاح   . دریگیم نوخ  بلق  زا  تسا و  لصتم  بلق  هب  دـهدیم  نامرف  شوگ و ...  مشچ و  اـپ ، تسد و  هب 
یناحور يونعم و  لد  تسا . روط  نیمه  مه  یبلق  نامیا  يونعم و  تایح  دش . دهاوخ  هچ  دـشابن  نوخ  بلق  رد  رگا  دراد ، یگتـسب  بلق  هب 

اپ و تسد و  دریگیم و  نامیا  لد  حور  زا  دوشیم  یهلا  شلمع  تین و  دـشاب ، لصتم  هللا  هب  رگا  دـهدیم . تایح  نموم  رکف  هشیدـنا و  هب 
كاپ تین  لد و  اب  دشیدنایمن و  زیچ  چیه  هب  قح  تیاضر  ادخ و  هب  زج  دنکیم و  لمع  ادخ  نامرف  هب  حراوج  ءاضعا و  شوگ و  مشچ و 
هکنانآ رگم  تسا ، نایز  ررـض و  رد  ناسنا  انامه  تاحلاصلا  اولمع  اونما و  نیذـلا  الا  رـسخ  یفل  ناسنالا  نا  دـهدیم . ماجنا  حـلاص  لـمع 
نینموم هرهچ  زا  نامیا )  ) هدجـس راثآ  ( 1) دوجـسلا رثا  نم  مههوجو  یف  مهامیـس  هک  ییاج  ات  دـنهد  ماجنا  هتـسیاش  لمع  هدروآ و  نامیا 

دیاب لوا  یکاپ  داجیا  يارب  اریز  مهیکزی “  ” تسا يزاسکاپ  مالسا  مرکمیبن  فیاظو  زا  یکی  تسا . بلق  یکاپ  هناشن  هک  دوشیم  راکـشآ 
. تسادخ هب  نامیا  حور ، یکاپ  لماع  دوش و  كاپ  اهیگدولآ  زا  ناسنا  حور 

باجح هلئسم  نارتخد و 

هک میرک  نآرق  تسا .  باـجح »  » هلئـسم دـهد ، رارق  رظن  ّدـم  ار  نآ  دـیاب  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  يرتخد  ره  هک  یمهم  لـیاسم  زا  یکی 
دید زا  نارتـخد  ظـفح  باـجح و  هلئـسم  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  تناـما  هب  مدرم  ناـیم  رد  یهلا ، هدـنز  ياهدنـس  نیرتـمهم  زا  یکی  ناونعب 

ام َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِْدُبی  َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  َو  دـیامرف :  یم  هداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ار  نامرحمان 
دوخ تنیز  دنراد و  ظوفحم  تشز ) لمع  زا   ) ناشمادنا نماد و  و  مرحمان ) زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  ات  وگب  نمؤم  نانز  هب  و  ( ) 1  . ) اْهنِم َرَهَظ 

اب ریاغم  ار  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  ناوج ، نارتخد  ناـنز و  زا  یهورگ  دـنزاسن ) .  راکـشآ  ناـگناگیب  رب  دوش ، یم  رهاـظ  هچنآ  زج  ار 
اب هکنیا  هچ  تسین ، يدازآ  بلـس  رب  لیلد  زگره  مرحمان ، زا  يرود  دوخ و  ظفح  هک  دنـشاب  هجوتم  دـیاب  اما  دـنناد ، یم  یعاـمتجا  يدازآ 
هب یتـحار  شیاـسآ و  لاـمک  رد  هتـشادهگن و  رود  تسپ  نادرم  دـساف و  ياـهناسنا  هبعلم  زا  ار  دوخ  یعرـش ، نیزاوـم  باـجح و  تیاـعر 

باجح هفـسلف  هب  لیـصفت  روط  هب  باـجح » هلئـسم   » دنمـشزرا باـتک  رد  هر )  ) يرهطم داتـسا  دـنهد .  یم  همادا  يا  هنادنمتفارـش  یگدـنز 
باجح درادن  دوجو  اهنز  ندرک  نادنز  مالسا  رد  دسیون :  یم  باتک  نیا  زا  یتمـسق  رد  ناشیا  تسا  هدومن  هراشا  قوف  هتکن  هب  هتخادرپ و 

هک يّدـح  ات  نز  یگدیـشوپ  دـیمان .  ندرک  ینادـنز  یگدرب و  تیدودـحم و  ناونع  هب  ناوت  یمن  ار  هفیظو  تسا و  هفیظو  کی  مالـسا  رد 
 ..... دراد یم  رذح  رب  قالخا  زا  رود  دـساف و  دارفا  ضرعت  زا  ار  وا  اریز  تسوا ؛ رتشیب  مارتحا  تمارک و  بجوم  تسا  هدرک  زیوجت  مالـسا 
زگره هک  هیام ، یب  تسپ و  یهورگ  هاوخ  ان  هاوخ  دنتـسین ، ناسکی  هعماج  دارفا  هک ، دـننک  كرد  ار  تقیقح  نیا  دـیاب  ناوج  نارتخد  ( 2)

یناسفن ياهشهاوخ  ءاضرا  یناویح و  لایما  هب  ندیـسر  يارب  دنراد  رارق  عامتجا  هیـشاح  رد  دنا و  هدیـشچن  ار  یمالـسا  تیبرت  شوخ  معط 
دید ضرعم  رد  باجح  نودب  هتـسارآ و  يرهاظ  اب  ار  دوخ  يرتخد  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دـننک .  یمن  غیرد  یتیانج  چـیه  زا  دوخ 

هک ینارتخد  رایسب  هچ  دنک ؟ تمالم  دیاب  ار  یسک  هچ  درک  طوقس  زواجت  یتفع و  یب  راب  تفخ  ماد  رد  ماجنارـس  داد و  رارق  هعماج  دارفا 
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ات دـندومن ، مهارف  ار  دوخ  یتخبدـب  طاطحنا و  طوقـس و  هنیمز  دـندش و  رـضاح  هعماج  رد  مالـسا ، یلوصا  لصا  نیا  تیاـعر  مدـع  رثا  رب 
هب ناشیادـص  یب  دایرف  دـنوش و  یم  رکذـتم  ار  نآ  دروم  نارازه  فورعم ، ياه  هلجم  اه و  همانزور  لیبق  زا  یهورگ  ياه  هناسر  هک  ییاج 
هک یلاح  رد  تسا ؛ نادرم  نارـسپ و  هژیو  هعماـج  رد  دوجوم  ياهنادـنز  هک  دـننک  یم  رکف  ناوج  نارتخد  زا  یهورگ  دـسر .  یمن  ییاـج 

ياه هلیم  تشپ  يراب  تفخ  عضو  اب  دندش و  رد  هب  هار  زا  باجح  كرت  یتفع و  یب  رثا  رب  هک  يدارفا  رایسب  هچ  دنهابتشا ، رد  تخس  اهنیا 
لاقم راتفگ و  دـح  زا  هک  تسا  دایز  ردـقنآ  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  مدـع  يراب و  دـنب و  یب  كانرطخ  بقاوع  دـنتفرگ .  ياـج  نادـنز 
جره دساف و  یعامتجا  داجیا  باجح ، هلئـسم  دروم  رد  یهلا  نیمارف  هب  ندادن  نت  یتفع و  یب  ياه  هجیتن  نیرتمهم  زا  یکی  تسا . هتـشذگ 

زا مومسم  دساف و  طیحم  رثا  رب  هک  یناوج  نارـسپ  رایـسب  هچ  دوش .  یم  نمادکاپ  ناناوج  حلاص و  دارفا  ریگنماد  هک  تسا  یقالخا  جرم  و 
يا دوش .  یم  بوسحم  نآ  للع  هلـسلس  رـس  ناونعب  هعماج  نارتخد  نانز و  یباجح  یب  هک  دـندش  یناطیـش  سواسو  راچد  یقالخا  تهج 
دوخ دنمتداعـس  یگدنز  هب  نشور  يا  هدنیآ  رتهب و  ییادرف  اب  دـنهاوخب  رگا  هک  دنتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  ام  هعماج  ناوج  نارتخد  شاک 

رازه و دننک .  یچیپرـس  عرـش  تاروتـسد  یهلا و  ياهزرم  ّدح و  زا  دیابن  دنیامیپب ، يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تیقفوم  ياههار  هداد و  همادا 
تـسا نیا  رد  نانز  تحلـصم  هک : تسا  هدومن  هراشا  تقیقح  نیا  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مرکا  یبن  تخد  لبق ، لاس  دص  راهچ 

نسح ماما  شراوگرزب  دنزرف  هب  یشرافس  نمض  زین  مالّسلا ـ  هیلع  نانمؤم ـ  ریما  ( 3  . ) دننیبن ار  نادرم  زین  نانآ  هدیدن و  ار  نانآ  نادرم  هک 
زا ناـنآ  دـشاب ، رتشیب  هچ  ره  ینیـشن  هدرپ  باـجح و  اریز  دـیناشوپب ، ار  ناـتنانز  نامـشچ  باـجح  هلیـسو  هب  دـیامرف :  یم  مالّـسلا ـ  هیلع   ـ

دیـسر و هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ  لوسر  تمدـخ  يدرم  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  ( 4  . ) دـننام یم  ظوفحم  داسف  يراـکهبت و 
ار راک  نیا  تفگ  نک . تعنامم  وا  ندـش  جراخ  زا  دومرف : ترـضح  منک ؟ هچ  درادـن  ییابا  نامرحمان  اب  ترـشاعم  زا  مردام  درک :  ضرع 
 . يرادزاب مارح  هب  باـکترا  زا  ار  وا  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  وا  يارب  یناـسحا  چـیه  اریز  نک ؛ ریجنز  ار  ترداـم  دومرف  ترـضح  ما .  هدرک 
زا رود  هب  یطیحم  ملاس و  يا  هعماج  نآ ، هب  نداد  تیمها  باجح و  تیاعر  اـب  دـنناوت  یم  ناوج  نارتخد  تشذـگ ، هچنآ  هب  هجوت  اـب  ( 5)
ره دننک .  داجیا  ار  دوخ  هتفهن  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  ياه ، هنیمز  دوخ ، یعامتجا  ّتینوصم  رانک  رد  دنروآ و  مهارف  ار  یقالخا  دـسافم 

رگید نخس  هب  زیگنارب . نسحت  يرورـض و  تسا  يرما  تسپ  ياهدزد  دربتـسد  زا  یتمیق  ءایـشا  لاوما و  ظفح  هک  دنک  یم  قیدصت  یلقاع 
زین ناوج  نارتخد  دهد . یمن  رارق  تمالم  تمذم و  دروم  دـنک ، یم  تظفاحم  دوخ  یتمیق  ءایـشا  لاوما و  زا  هک  ار  یـصخش  یلقاع ، چـیه 

دساف و دارفا  دربتـسد  ضرعم  زا  زین  ار  دوخ  يداد  ادخ  ییابیز  لامج و  دنـشوک ، یم  دوخ  يدام  رویز  رز و  ظفح  رد  هک  هنوگنامه  دـیاب 
نادـنچ ود  ار  شیوخ  تیقفوم  ناکما  دوخ ، یگدـنز  رد  یمالـسا  حیحـص  ياههار  ندومیپ  تایونعم و  هب  لسوت  اب  و  هدومن ، ظـفح  دـیلپ 

هار و هریـس و  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  تفای  تسد  تقیقح  نیا  هب  ناوت  یم  مالّـسلا ،ـ  مهیلع  تیب ـ  لها  یناگدنز  خـیرات  هعلاطم  اب  دـننک . 
نانآ هک  اجنآ  زا  و  دندوب .  ساسح  رایسب  نامرحمان  دید  زا  دوخ  سومان  نتـشاد  هگن  رود  باجح و  هلئـسم  هب  تبـسن  دوخ  یگدنز  شور 

اب هک  تسام  رب  دنروآ ، ناغمرا  هب  رشب  مامت  يارب  ار  يدنمتداعـس  یگدنز  دنناوت  یم  یتیبرت  ياهوگلا  یقالخا و  نایبرم  نیرتگرزب  ناونعب 
صاخ ناگدنب  عمج  رد  هدومن و  یمالـسا  قالخا  هب  قلختم  ار  دوخ  مالّـسلا ـ  مهیلع  ناموصعم ـ  یهلا  نیمارف  هریـس و  زا  تعاطا  يوریپ و 

 . ص 101 يرهطم ، دیهش  باجح ، هلئـسم  ( . 2  . ) هیآ 31 رون ، هروس  ( . 1  : ) تشون یپ  میهد .  رارق  ناراوگرزب  نآ  ناگتفیـش  دنوادخ و 
 . باب 48 ثیدح 1 ،  ص 414 ، ج 18 ، لیاسو ، ( . 5  . ) ص 587 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ( . 4  . ) ثیدح 7 س 43 ، ج 14 ، لیاسو ، ( . 3)

باجح هدودحم ي 

هب بهاذم  نایدا و  همه  دنناد و  یم  مالسا  نید  تایرورض  زا  ار  باجح  هعیش ، ياملع  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنورادهب  يدهم  دمحم  : هدنـسیون
زا باجح  بوجو  هک  تسا  هدش  نایب  یهقف  ماکحا  رد  تسیچ ؟ نآ  روغث  دودح و  مالـسا  نید  رد  دـید  دـیاب  دـنا ، هتفریذـپ  ار  نآ  يوحن 

هدیـسر یعرـش  غولب  نس  هب  ناملـسم  مناـخ  کـی  هک  یتقو  زا  تسا . كدوک  ندرک  تداـع  تیبرت و  يارب  نآ  زا  لـبق  تسا و  غولب  نیح 
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مامت دـیاب  یمناخ  نینچ  هک  تسا  هدـش  نایب  هقف  رد  درادـن . یتوافت  چـیه  مالـسا ، رد  باجح  ماکحا  تهج  زا  لـماک  نز  کـی  اـب  تسا ،
هبذاج هب  دیما  نس  زا  رگا  دشاب و  هدیـشوپ  دیاب  هک  تسا  اهقف  مامت  ياوتف  دشاب ، هتفای  تنیز  اه  مناخ  تروص  رگا  دـشاب . هدیـشوپ  شندـب 

وم زا  يرادقم  ندوب  نوریب  یتح  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  یتاحماسم  یعرش  هلدا  بسح  رب  اجنآ  رد  نانزریپ  لصم  دشاب ، هتشذگ  یسنج  ياه 
ریبعت هب  انب  نادرم -  لباقم ، رد  دنناشوپن . نآ  دودـح  هب  هجوت  اب  ار  اه  تسد  تروص و  دـنناوت  یم  نیفلکم  نیاربانب ، درادـن . یلاکـشا  مه 

، لباقم فرط  یفرع  ییاسانـش  هملاکم و  دح  رد  یلو  ( 1 «) مهراصبا نم  اوضغی  نینمؤملل  لقو  ، » دنتـسه مشچ  شـشوپ  هب  فظوم  نآرق - 
وا نادناخ  و  ص )  ) ربمایپ نآ ، تایآ  لوزن  زا  دعب  باجح  يوگلا  درادن . یلاکـشا  دـشابن ، هارمه  تذـل  اب  هک  رگا  ندرک  رظن  هلماعم ، لثم 

نانز لوا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ( 2 ...«) نم نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  هکناـنچ  دـنا ؛ هدوب 
ار اه  تنیز  شـشوپ  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  نیاربانب  تسا . هدـش  هتفرگ  وا  نادـناخ  ربمایپ و  زا  وگلا  نیا  دـندش ، رما  نیا  هب  رومأم  ربمایپ 

رارق هجوت  دروم  ار  دور  یم  رامش  هب  مالـسا  تعیرـش  تایرورـض  یلمع و  ناکرا  زا  هک  یمالـسا  باجح  موزل  دهد  یم  رارق  دیکأت  دروم 
نیا دـنناشوپب ». ار  شیوخ  هنیـس ي  ندرگ و  دوخ  زادنارـس  اب  دـیاب  نانز  ( 3 (؛ نهبویج یلع  نهرمخب  نبرـضیل  و  : » دـیامرف یم  دـهد و  یم 

هدـمآ تغل  رد  تسا و  رامخ  عمج  رمخ » . » دزاـس یم  نیعم  زین  ار  نآ  دودـح  هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  باـجح  بوجو  اـهنت  هن  هیآ  زا  شخب 
نیا ریـسفت  رد  سابع  نبا  دـناشوپ ». یم  نآ  اب  ار  دوخ  رـس  نز  هک  تسا  یـسابل  راـمخ  ( 4 (؛ اهـسأر هأرملا  هب  یطغت  بوبث  راـمخلا  : » تسا

ار دوخ  يولگ  ریز  ندرگ و  رود  هنیس و  رس و  يوم  نز  ( 5 (؛ اهفلاوس اهبئارت و  اهردص و  اهرعش و  یطغت  : » دیوگ یم  هفیرش  هیآ  زا  شخب 
يور رب  رـس  لماک  شـشوپ  رب  هولع  هک  تسا  يدنلب  يرـسور  ای  هعنقم  دناشوپب  لمع  هماج  یهلا  نامرف  نیا  هب  دـناوت  یم  هچنآ  دـناشوپب ».

ای تسار  فرط  هب  رـس  شخرچ  ماگنه  هژیو  هب  ار  نانز  يولگ  هک  یهاتوک  ياه  يرـسور  دوش ، یم  مولعم  اجنیا  زا  و  دتفا . هنیـس  ندرگ و 
يرایسب رد  ار  نانز  يرسور ، ندز  هرگ  هکنیا  هچ  دزاس  یمن  ققحم  راگدرورپ  روتسد  ربارب  رد  ار  انآ  ینید  هفیظو  دهد  یمن  شـشوپ  پچ 

ار ندرگ  ولگ و  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هعنقم  اـما  دراد . یم  زاـب  تسا  نآرق  حیرـص  روتـسد  هک  ندرگ  ولگ و  لـماک  شـشوپ  زا  دراوـم  زا 
شـشوپ لماک  روط  هب  ار  تسا  هدشن  انثتـسم  شـشوپ  بوجو  زا  هک  هناچ  ریز  دناشوپ و  یم  ار  مادنا  ياه  یگدمآرب  نآ  نییاپ  هدناشوپ و 

دنوادخ روتـسد  ماجنا  هب  نیقی  ات  دوش  هدیـشوپ  زین  تروص  فارطا  زا  یمک  دیاب  هک  دنا  هدرک  نایب  اهقف  هک  ار  یبجاو  طایتحا  دهد و  یم 
کیرحت نیرتمک  هک  تسا  یفیفع  نانز  ینتـشاد  تسود  نیتم و  ياه  سابل  زا  هداس  هعنقم ي  ور  نیمه  زا  دزاـس . یم  یلمع  دـشاب . هدـش 

بجاو تسد ، هرهچ و  ندـناشوپ  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هک  يرگید  هتکن ي  دـنناد . یم  دوخ  مرـش  ار  مرحمان 
ءامسا يا  دومرف : دنادرگور و  وا  زا  ترضح  دمآ  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  كزان  سابل  اب  ءامـسا ، شرهاوخ  یتقو  دیوگ : یم  هشیاع  تسین .

رد ( 6 .) درک شتروص  تسد و  فـک  ود  هب  هراـشا  نیا و  نیا و  رگم  ددرگ  راکـشآ  وا  ندـب  زا  يزیچ  دـیابن  دـسر  یم  غوـلب  هب  نز  یتـقو 
دیاب فلکم  نارتخد  نانز و  هکنیا  هجیتن  درادـن . دوخ ، مناخ  رهاوخ  اب  یتیمرحم  نیرتمک  درم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  نمض 
زیمم غلاـبان  هچب  رـسپ  غلاـب و  مرحماـن  زا  دـنکن  هجوت  بلج  هک  یـسابل  اـب  تسد  فک  ود  تروص و  يانثتـسا  هب  ار  دوخ  ندـب  رـس و  يوم 

زا مراحم  نآرق  حیرـص  صن  قبط  هتبلا  دنک . كرد  دـنمهف  یم  اه  گرزب  هک  ار  یـسنج  لئاسم  هک  تسا  یـسک  زیمم  هچب  و  ( 7 .) دنناشوپب
کیرحت ببـس  نز  یگنهرب  شیارآ و  رگا  هتبلا  دیامنن . تیاعر  ار  دوخ  باجح  اهنآ  لباقم  رد  دـناوت  یم  نز  دنتـسه و  انثتـسم  نوناق  نیا 

نارتخد نانز و  هک  تسا  یتربع  یگداوناخ  ناوارف  عیاجف  دناشوپب . ار  دوخ  دیاب  دننک  هاگن  وا  هب  توهش  دید  اب  ای  دوش  مراحم  زا  کی  ره 
تناتم اوقت و  رهوش ، يانثتـسا  هب  دوخ  مراحم  ربارب  رد  نز  تسا  راوازـس  دـنزیهرپب و  درجم  ناـناوج  هژیو  هب  مراـحم  ربارب  رد  يرد  هدرپ  زا 

، اهنآ ینیع  ققحت  شور  اب  اه  شزرا  نایم  نتخادنا  هلـصاف  قیرط  زا  دنا  هدیـشوک  یناسک  تاهبـش  یخرب  هب  خساپ  دیامن . ظفح  ار  یـسنج 
صوصخ رد  دنناد . نکمم  مه  باجح  نودب  ار  تفع  ظفح  دـننادب و  يرورـض ، ریغ  ار  باجح  هدومن و  کیکفت  فافع ، اب  باجح  نایم 

لکش و هب  باجح  تسا و  یناسنا  ینورد  ياه  یگژیو  زا  فافع  ایح و  : » دسیون یم  يرهطم  داتسا  فافع ، اب  ششوپ  یگتـسباو  هزادنا ي 
رد لیثمت  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  فدص  رهوگ و  ای  دسج و  حور و  ای  رهاظ  نطاب و  توافت  ددرگ . یم  رب  ششوپ  یگنوگچ  عون و  بلاق و 
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ار ششوپ  باجح و  داتـسا  ( 8 «.) دراد لمأت  هب  زاین  ود ، نیا  یگتـسباو  نازیم  دنتـسه و  تقیقح  ود  اهنیا  ام  ناـمگ  هب  درب . راـکب  هنیمز  نیا 
نارتخد و رسمه و  هب  هک  دهد  یم  روتسد  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  بازحا ، هروس ي  هیآ ي 59  لیلحت  رد  ناشیا  .1 دناد : یم  فافع  هناشن ي 

یلک يا  هدعاق  زارف  نیا  رد  نیاربانب  : » دسیون یم  دـنریگ ، دوخ  هب  دـناشوپب ) ار  ندـب  مامت  هک  يا  هچراپ   ) بابلج دـیهد  نامرف  نمؤم  نانز 
فیلکت کی  اهنت  ششوپ  باجح و  .» 2 ( 9 .«) دشاب ادیوه  وا  زا  فافع  راقو و  میالع  هک  دنک  دمآ  تفر و  نانچ  ناملـسم  نز  هک  هدش  نایب 

بیعش نارتخد  تفع  نآرق  .» 4 ( 11 .«) تسا تفع  رگناشن  ششوپ  باجح و  .» 3 ( 10 «.) فافع ینعی  یناسنا  تلـصخ  کی  هناشن ي  تسا و 
درم هچ  نز و  هچ  ناگمه  هک  يدـبعم  رد  ار  میرم  تفع  دـنک . یم  وگزاب  نادرم  عمج  رد  نادنفـسوگ  هب  نداد  بآ  یناپوچ و  لاح  رد  ار 
ياه هناشن  ندوب  اراد  يراد و  نتشیوخ  تیاعر  نامه  ع )  ) میرم تفع  بیعـش و  نارتخد  تفع  ایآ  ( 12 .«) دیاتس یم  دنیآ ، یم  شتسرپ  هب 

کیکفت ( 13 .«) دـهد یم  ربخ  ینورد  فاـفع  زا  شـشوپ  باـختنا  رد  يرهاـظ و  كولـس  رد  تناـتم  .» 5 تـسین ؟ راــتفگ  رادرک و  رد  نآ 
لـصا اب  یلو  دـشاب  فافع  ایح و  رادـفرط  یـسک  دوش  یمن  هتـشاد و  فافع  اب  يداینب  طابترا  شـشوپ ، هک  میتفگ  باـجح !»  » زا فاـفع » »

، نادرم یسانشناور  لاح و  هب  هجوت  نمض  راذگنوناق  تسا . فافع  تیاعر  هنوگ ي  نیرت  لماک  یمالسا ، شـشوپ  دشاب . فلاخم  شـشوپ 
ره يارب  ار  يراد  نتـشیوخ  درم ، نز و  هب  یلاعتم  یهاگن  يرگن و  هبناج  همه  اب  دنک و  یم  يراذگنوناق  ندب ، شـشوپ  باب  رد  نانز  يارب 

. تسین روصت  لباق  فافع ، باجح و  ییادج  تایاور ، تایآ و  هب  هجوت  اب  تسا و  مالسا  ماکحا  تاملسم  زا  باجح ، دنک . یم  هیصوت  ود 
اهراجنه یگدنلاب  هب  دومن و  يریگولج  تاناکما  اه و  ناوت  اهدادعتـسا ، نتفر  زره  زا  ناوت  یم  يراد  نتـشیوخ  فافع و  اب  رگید  يوس  زا 
تشادهب هب  یناور  هبنج  زا  عورـشم  نارـسمه  یگداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  یبایماک  تیدودحم  مالـسا  رظن  زا  : » دومن يرای  اه  شزرا  و 

هفـسلف ي : » دنز نماد  باهتلا  هب  هدز و  مه  رب  ار  هعماج  هداوناخ و  شمارآ  باجح ، هب  ندوبن  دنبیاپ  ( 14 .«) دنک یم  کمک  عامتجا  یناور 
لماع یناور  ظاحل  زا  صخش  ینوناق  رسمه  هک  تسا  نیا  یگداوناخ  عامتجا  رظن  زا  عورشم  رسمه  ریغ  زا  یسنج  یبایماک  عنم  شـشوپ و 

محازم بیقر و  رفن  کی  یناور  ظاحل  زا  ینوناق  رسمه  یبایماک ، يدازآ  متسیس  رد  هک  یلاح  رد  دور ؛ یم  رامـش  هب  وا  ندرک  تخبـشوخ 
رد نز  روـضح  ( 15 .«) دوش یم  يراذـگ  هیاـپ  ترفن  ینمـشد و  ساـسا  رب  یگداوناـخ  نوناـک  هجیتن  رد  و  دور . یم  رامـش  هب  نابنادـنز  و 

مهارف تسا . هتـشاد  یپ  رد  ار  نانز  باختنا  يدازآ  تلزنم  رادـتقا و  شیازفا  عماوج ، ندـش  یتعنـص  هک  تسا  نآ  رب  جـیار  روصت  عاـمتجا 
رثا رب  نیارباـنب  تسا . هدرک  رتـشیب  ار  باـختنا  ناـکما  هدـش و  درم  نز و  رادـتقا  يربارب  بجوـم  ناـنز ، يارب  یلغـش  ياـه  تـصرف  ندـش 
یم یتعنـص  عماوج  رد  نز  دیدج  شقن  زا  هک  يریـسافت  مامت  تشپ  رد  دـنا . هدرک  ادـیپ  يدـیدج  ياهراک  نانز  دـیدج ، ياه  ینوگرگد 

هخرچ ي رد  ناـنز  لاغتـشا  یتعنـص ، عماوج  ياـه  صخاـش  زا  یکی  تسا . هتفهن  نز ، تیعقوم  زا  يداـم  هنارگادوس و  هاـگن  یعون  دوـش ،
زا وا  زیرگ  ياـنعم  هب  هناـخ  زا  نز  جورخ  ور ، نیا  زا  دـنراذگ . یم  یعاـمتجا  تکراـشم  مه  ار  ناـنز  لاغتـشا  عوـن  نیا  ماـن  تسا . تعنص 
ای راذگ و  لاح  رد  عماوج  رد  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  هتکن  نیا  یلو  دوش . یم  ریسفت  عونتم  زاب و  ییاضف  هب  روصحم  دودحم و  یطیحم 
یم هبرجت  ار  يا  هتـسه  هداوناخ ي  راذـگ ، هرود  رد  عقاو ، رد  هدرتسگ . هداوناخ ي  زا  هن  دزیرگ ، یم  يا  هتـسه  هداوناخ ي  زا  نز  یتعنص ،

يارب مه  يردام  شقن  یتح  يا ، هتـسه  هداوناخ ي  رد  دنک . یم  یـشزرا  یب  یگنتلد و  ساسحا  هناخ  طیحم  رد  نز  هک  تسا  هاگنآ  دنک .
لاغتشا تیعقوم  هدرتسگ ، هداوناخ ي  نورد  رد  نز  تسا . يا  هداوناخ  نینچ  زا  تسه ، يزیرگ  مه  رگا  اذل  درادن ، ینادنچ  تیباذج  نانز 

هتـسه هداوناخ ي  ، ) یعلـض زا  دیدج ، يایند  رد  نانز ، سپ  . دوش یمن  مهارف  هناخ  زا  زیرگ  يارب  ياه  هنیمز  هجیتن ، رد  دـنک و  یم  ادـیپ  ار 
دیاب یـساسا  لیلد  ود  هب  نانز  دیدج ، يراد  هیامرـس  ماظن  رد  الوصا ، دزیرگ . یم  تعنـص ) هخرچ ي  راک و  رازاب   ) نآ رگید  علـض  هب  يا )

ییافک دوخ  هبنج ي  رگا  تسا .  يا  هتـسه  هداوناخ ي  یگدـننک  فرـصم  تیهام  ظفح  تسخن ، دـنبای : لاغتـشا  هداوناـخ ي  زا  نوریب  رد 
يراد هیامرس  ماظن  تسا -  هنوگ  نیا  هدرتسگ  ياه  هداوناخ  رد  هک  نانچ  دشاب -  هتشاد  يرترب  ناش  یگدننک  فرصم  هبنج  رب  اه  هداوناخ 

، دننیزگرب ار  لزنم  نورد  رد  لاغتـشا  هناخ ، نوریب  رد  راک  ياج  هب  راد  هناخ  نانز  رگا  سپ  دـش . دـهاوخ  هجاوم  یفرـصم  رازاب  شهاک  اب 
نانآ زا  يرایسب  اریز  تسا ؛ رترسدرد  یب  رت و  نازرا  نانز  لاغتشا  هک  تسا  نآ  رگید  لیلد  دش . دهاوخ  يراد  هیامرس  ماظن  ینارگن  ثعاب 
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ضارتعا نتـسکش  مهرد  يارب  بسانم  يا  هبرح  تیعقوم ، نیا  دنوش . یم  رت  نییاپ  ياهدزمتـسد  لوبق  هب  رـضاح  راک  رد  ندنام  یقاب  يارب 
حابصم -4 هیآ 31 . رون ، -3 هیآ 59 . ، بازحا -2 هیآ 31 . رون ، -1 اهتـشون : یپ  تسا . هداد  ناراد  هیامرـس  تسد  هب  نادرم ، يرگراک  ياـه 

دیهش -8 رتاـسلا . رتسلا و  یف  لـصف  ج 1 ، یقثوـلا ، هورع  -7 ص 64 . ج 4 ، دواد ، یبا  ننـس  -6 هیآ . لـیذ  ج 7 ، ناـیبلا ، عمجم  -5 رینملا .
ص 89. نامه ، -15 ص 83 . نامه ، -14 نامه . -13 نامه . -12 نامه . -11 نامه . -10 نامه . -9 ص 52-57 . باجح ، هلئسم  يرهطم ،

( لوا تمسق   ) باجح عضوم  رد  انثتسا  ود  هدعاق و  کی  هب  یهاگن 

پاچ نانز ، » باتک  همانلصف   » هرامش 37 رد  هک  تسا ، یتالحم  شورس  دمحم  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  ملق  هب  ور  شیپ  راتـشون  هراشا :
راتشون نیا  رد  دراد . یتائانثتسا  هدش و  ررقم  ناملسم  نانز  يارب  هک  تسا  ینید  ترورض  یهقف و  لصا  کی  باجح  هدیکچ : تسا . هدش 

زا يرگید  باجح و  بوجو  لصا  هلدا ي »  » ياضتقم تاهج  زا  یکی  دریگ . یم  رارق  یـسررب  دروم  تهج  ود  زا  باجح  هیلوا  هدعاق  ادتبا 
اهقف زا  يرب  تسا ، هدـسفم  هارمه  یباجح  یب  هک  اج  نآ  زا  دوش . عوجر  نآ  هب  کش  دراوم  رد  دـیاب  هک  هیلمع ، » لوصا   » ياضتقم تهج 

هک تسا  ناگدرب »  » انثتـسا دراوم  زا  یکی  دـننک . یم  دانتـسا  تئارب  لصا  هب  رگید  یخرب  دـنناد و  یم  طاـیتحا  ار  باـجح  رد  یلمع  لـصا 
تیارـس ناگدـناوخ  دـنزرف  یگداوناـخ و  ناراکتمدـخ  هب  ناوت  یم  ار  ناـگدرب  مکح -  اـیآ  هک  دوش ، یم  حرطم  لاؤس  نیا  ثحب ، نمض 

اه نآ  ثحب  دوش و  یم  هدرمـش  لاجرلا » نم  هبرالا  یلوأ  ریغ   » قیداصم زا  اهقف  یخرب  رظن  زا  هک  تسا  ناـگجاوخ » ، » رگید يانثتـسا  داد ؟
مالـسا نید  هژیو  هب  یهلا و  نایدا  رد  شـشوپ  تیاعر  تسا . ور  هبور  ناوارف  ياه  شلاـچ  اـب  مکح  عوضوم و  تهج  زا  یمالـسا ،  هقف  رد 
تینما تیوـقت  زا : تـسا  تراـبع  لـیالد  نـیا  زا  یخرب  دـیامن . یم  نییبـت  هیجوـت و  ار  نآ  بوـجو  هـک  دراد  یـصاخ  هفـسلف ي  لـیالد و 

نآرق رد  مراحم  دارفا  باجح و  قیداصم  یتیـسنج و ،...  درکراک  رد  هداوناـخ  زا  تیاـمح  هعماـج ، رد  یناور  شمارآ  شیازفا  یعاـمتجا ،
شـشوپ مدـع  فـلا . دـشاب : یم  هنوـگ  هس  اهانثتـسا  نیا  تسا . هدـیدرگ  نیعم  نآ  ياهانثتـسا  نینچمه  تـسا ؛ حـضاو  صخـشم و  ـالماک 

« یطیارـش . » ج مراحم . لثم  تسین ؛ مزال  اه  نآ  يارب  شـشوپ  هک  يدارفا » . » اهقف ب زا  یخرب  داقتعا  هب  تروص  لثم  ندـب ؛» زا  یعـضاوم  »
رظن دروم  دوش ، یم  طوبرم  ششوپ » هدودحم ي   » هب هک  ياهانثتسا  يرامیب .  هجلاعم ي  ترورض و  لثم  تسین ؛  مزال  نآ  رد  شـشوپ  هک 

نوجری یتلا ال  ءاسنلا  نم  دعاوقلا  و  تسا « : هدـمآ  نآرق  رد  اه  نآ  مان  هک  تسا  انثتـسا  دارفا  هرابرد ي  ام  ثحب  هکلب  تسین ، راتـشون  نیا 
نهناوخا و ال ءآنبأ  نهنوخا و ال  نهئآنبأ و ال  نهئآباء و ال  یف  نهیلع  عاـنج  ـال   » و 1 ؛ )  ...« ) نهبایث نعـضی  نأ  حانج  نهیلع  سیلف  احاکن 

هدعاق نآرق و  . 1 دوش . یم  یسررب  اهانثتـسا  نیا  زا  دروم  ود  طقف  لاقم  نیا  رد  (. 2  ...« ) نهنامیأ تکلم  نهئآسن و ال  نهتاوخأ و ال  ءآنبأ 
تلالد باجح  شـشوپ و  موزل  رب  هک  یماع  هلدا ي  دـیاب  ادـتبا  باـجح ، يانثتـسا  دراوم  زا  رتهب  كرد  يارب  هاـگن  باـجح و  رد  هیلوا  ي 
يانبم دـسر -  تابثا  هب  ییانثتـسا  هک  يدراوم  ریغ  رد  ماع -  هلدا  نیا  دوش . صخـشم  اه  نآ  هرتسگ ي  اـت  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  دراد ،
حرطم یلک  هدعاق ي  نیا  میرک ، نآرق  زا  هروس  ود  رد  دروآ . تسد  هب  ار  كوکشم  دراوم  مکح  ناوت  یم  نآ  اسا  رب  دشاب و  یم  طابنتسا 

نم نضـضعب  تانمؤملل  لق  و  : » دریگ یم  رارق  یـسررب  دروم  هک  هدومن  نایب  نانمؤم ،  يارب  ار  فیلکت  دنچ  رون ؛ هروس  فلا . تسا . هدـش 
نیا زا  کی  ره  هرابرد ي  ( 3  ...« ) نهبویج یلع  نه  رمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظ  ام  الا  نهتنیزو  نیدـبی  نهجورف و ال  نظفحی  نهراصبأ و 
 ...« مهراصبأ نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  تسا « : هدـش  نایب  زین  نادرم  هرابرد ي  فیلکت  نیا  هباشم  لوا ، فیلکت  دومن : لـمأت  دـیاب  فیاـظو 

اهقف و زا  يرایسب  تسا ؟ مزال  يزیچ  هچ  زا  رصب  ضغ  و  تسیچ ؟ رصب  ضغ  يانعم  . 1 تسا : یسررب  لباق  تهج ، ود  زا  فیلکت  نیا  ( 4)
مزـال زیچ » همه   » زا یـشوپ » مشچ  ، » تروـص نیا  رد  اـیآ  یلو  ( 5  . ) دـنا هتـسناد  ندرکن  هاگن  نتـسب و  مشچ  ياـنعم  هب  ار  ضغ  نارـسفم ،

؛ تسا هدشن  رکذ  روتـسد  نیا  قلعتم  هیآ ، رد  دننک ؟ هاگن  نادرم  هب  دیابن  زین  نانز  دـننک و  هاگن  نانز  هب  دـیابن  یلک  هب  نادرم  ینعی  تسا ؛؟
ره هب  یهاـگن و  هنوگره  مه  نآ  مرحماـن ، هب  ندرکن  هاـگن  هیآ  دوصقم  تسا و  میمعت  رب  يدـهاش  رکذ ، مدـع  نیمه  : » دـندقتعم يا  هدـع 

نیا زا  نآرق  هیآ  درادن و  دوجو  دومن ، صخشم  ار  فیلکت  قلعتم  ناوتب  هک  يا  هنیرق   » يرگید تشادرب  ساسا  رب  یلو  ( 6 «. ) تسا يوضع 
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نآ هب  هاگن   » ای ذذلت ، » اب  مأوت  هاگن   » ای نارگید ، تروع » هب  هاگن   » زا یهن  ینعم  دـناوت ، یم  هاگن  زا  یهن  ور  نیا  زا  7 ؛) « ) تسا لمجم  رظن 
اب هطبار  رد  لامتحا  دـنچ  لاح  نیا  رد  دومن . نییعت  ناوت  یمن  ار  تالامتحا  نیا  زا  کی  چـیه  هتبلا  دـشاب ، دـنناشوپب » دـیاب  نارگید  هک  هچ 

تایاور و زا  يا  هراپ  تسا ؟ تروع  هب  هاگن  روظنم  اـی  تسا ؟ دارم  قـالطا »  » وحن هب  مه  نآ  هیبنجا »  » هب هاـگن  اـیآ  تسا : حرطم  رظن  قلعتم 
دـیریگرب و نارگید  تروع  زا  ار  ناتیاه  مشچ  دـسیون « : یم  هرـس  سدـق  ییاـبطابط  همـالع  دـنراد ، لوبق  ار  مود  دروم  نارـسفم  زا  یخرب 
ای مرحم ،» هبیر  اب  رظن  « ، » یناوهـش رظن  ، » تسا نکمم  دشاب ، هیبنجا  هب  رظن  صوصخ  رظن  قلعتم  رگا  ( 8 «. ) دیناشوپب زین  ار  شیوخ  تروع 

یخرب لوبق  دروـم  هدـش و  هئارا  رـصب » صغ   » زا هک  يرگید  ریـسفت  ( 9 . ) دـشاب تسا ،» مزـال  نآ  شـشوپ  ناـنز  رب  هک  هچنآ  هـب  درم  رظن  »
نم ضضغأ  و  زا « : روظنم  هک  نانچمه  تسا ؛ هاگن » زا  نتساک  ورف  ، » دشاب یم  هرس  سدق  يرهطم  هللا  هیآ  دیهش  داتسا  هلمج  زا  نارکفتم ؛
نیا ساسا  رب  تسا ، روظنم  ندرکن » اشامت  ندشن و  هریخ   » ینعم هب  هاگن  زا  نتـساک  ورف  زین  اج  نیا  رد  تسادص ، شهاک  10 ؛) « ) کتوص

صاخشا هب  ندرک  تقد  زا  دنوشن و  هریخ  هداد و  شهاک  ار  دوخ  هاگن  هک  هدش  هتـساوخ  نادرم  زا  مهراصبأ » نم  اوضغیل  : » هیآ ي رد  انعم 
ره ریـسفت  نیا  اب  ( 11 . ) دوب دهاوخ  هرهچ » ، » هاگن قلعتم  هاگ  نآ  دـشاب ؛ هاگن  زا  نتـساک  رـصب ، ضغ  رگا  یلالقتـسا .) هاگن  دـننک (  زیهرپ 
هک تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اما  دبای ، یم  صاصتخا  چـم -  ات  تسد  ود  ًالامتحا  و  هرهچ -  هب  دوش و  یم  قییـضت » ، » رـصب ضغ  قلعتم  دـنچ 

یلاباال هدازآ ، هدرب و  ناوج ، ریپ و  رفاک ، ناملسم و  زا  معا  نانز ، همه ي  هب  تبـسن  رـصب  ضغ  رب  یلک  هدعاق ي  کی  هیآ  زا  ناوت  یم  ایآ 
فیلکت . 2 تسناد ؟ هبیر  ذذلت و  نودب  یتح  یلالقتسا ، رظن  یفن  نانز ، همه ي  هب  تبسن  ار  هیآ  دافم  ناوت  یم  ایآ  دومن ؟ هدافتسا  دیقم ، و 

؛ اشحف انز و  زا  بانتجا  ینمادکاپ و  لوا ؛ دور : یم  راک  هب  انعم  دنچ  رد  هیآ  نیا  تسا . تروع  ظفح  موزل  نهجورف »...  نظفحی  مود ....« ؛
هنوگ ره  زا  ار  تروع  دـهد  یم  ناـشن  روتـسد  نیا  هک  ماـع  ياـنعم  هب  تروع  ظـفح  موس ؛ و  تروع ، رتس  بوجو  هاـگن و  زا  ظـفح  مود ؛

اب نادرم  نانز و  هب  هیآ  باطخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ( 12 . ) دومن ظفح  دیاب  سمل و ...  هاگن ، زا  معا  دشاب ، هتشاد  يوهش  هنیمز ي  هک  یلمع 
سدـق ییوخ  یمظعلا  هللا  هیآ  ور  نیا  زا  دومن ، هدافتـسا  دوش ، زین  ناناملـسم  ریغ  لـماش  هک  یلک  هدـعاق ي  نآ  زا  ناوت  یمن  تسا ، ناـمیا 

؛ تسا رگیدکی  هب  تبسن  نانآ  هفیظو ي  نایب  ماقم  رد  دراد و  رظن  ناناملسم  یمالسا و  هعماج ي  هب  هفیرـش  هیآ ي  رهاظ  : » دسیون یم  هرس 
راکـشآ دیابن  نانز  رویز  شیارآ و  نهتنیز »...  نیدبی  ال  موس ...« ؛ فیلکت  . 3 ( 13 «. ) درادن قالطا  ناناملسم  ریغ  هب  تبـسن  هیآ  ور  نیا  زا 

تنیز  » ریسفت هرابرد ي  تسین . مزال  دوش ، یم  رهاظ  دمع  دصق و  نودب  تسا و  راکشآ  يرهق  تروص  هب  هک  ییاه  تنیز  ندناشوپ  دوش .
ندرگ و ندـناشوپ  نهرمخب »...  نبرـضیل  و  مراهچ ... « ؛ فیلکت  . 4 تسا . هدـش  حرطم  نارـسفم  اهقف و  نیب  یناوارف  ياه  ثحب  يرهاظ » 

ندرگ نیب  رظن  نیا  زا  اریز  دوش ؛ هدیشوپ  زین  اه  نآ  ندرگ  هک  دننک  هدافتسا  يا  هنوگ  هب  ار  يرـسور  هعنقم و  ینعی  تسا ؛ نانز  يارب  هنیس 
هروس رد  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  انبم  هدعاق و  کی  ناونع  هب  دیاب  هک  يرگید  هیآ  بازحا ؛ هروس  . 5 درادن . دوجو  یتوافت  ندب ، هیقب ي  و 

 ...« نیذؤی الف  نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  نهبیببلج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءآسن  کتانب و  کجوزأل و  لق  یبنلا  اهیأ  ای  : » تسا بازحا  ي 
نارتخد نارـسمه و  هب  ات  دش  هتـساوخ  دـیوگب  نامیا  اب  نانز  هب  دوخ و  نارتخد  نارـسمه و  هب  ات  دـش  هتـساوخ  ربمایپ  زا  هیآ  نیا  رد  (14 ؛)

رارق تیذا  دروم  هجیتن  رد  اه و  نآ  ندش  هتخانش  يارب  راک  نیا  اریز  دنریگرب ؛ ار  شیوخ  ياه  بابلج  هک  دیوگب  نامیا  اب  نانز  هب  دوخ و 
نآ اب  نز  هنیس  رس و  تسابع و  زا  رت  کچوک  يرسور و  زا  رت  گرزب  هک  يا  هماج  : » تسا هدمآ  بابلج »  » فیرعت رد  تسا . رتهب  نتفرگن 

رارق تیذا  دروم  دنوش و  هتخانـش  هلیـسو  نیا  هب  ات  دننک ، هدافتـسا  بابلج  زا  دیاب  نانز ، هک  تسا  نیا  هیآ  لیلعت  ( 15 «. ) دوش یم  هدناشوپ 
هب ییاسانـش  نیا  دـماجنا و  یم  ندـش » هتخانـش   » هب باـبلج » نتـشاد   » هنوگچ هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  لاؤس  نیا  هتـسویپ  نارـسفم  دـنریگن 
رد نازینک ، ًـالومعم  یلهاـج ، هعماـج ي  رد  هـک  دـنرواب  نـیارب  نارـسفم  زا  یخرب  دوـش ؟ یم  یهتنم  نارگید  رازآ  تـیذا و  زا  يریگوـلج 
زا هک  دـنهد  ناشن  بابلج  ندیـشوپ  اب  ات  تساوخ  نمؤم  نانز  زا  نآرق ، ور  نیا  زا  دنتـشاد ؛ رارق  دـساف  یلاـباال و  نادرم  تمحازم  ضرعم 

نامه رب  يدـیکأت  هیآ ، نیا  ایآ   » هک دوش ، یم  حرطم  یلاؤس  اتـسار  نیا  رد  ( 16 . ) دنشاب نمیا  نانآ  رازآ  تمحازم و  زا  و  دنتـسین ، نازینک 
هب هجوت  اب  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا »؟ هدرک  ادیپ  يرتشیب  شرتسگ  شـشوپ  هیآ ، نیا  رد  ای  تسا ، رون  هروس ي  رد  شـشوپ » هدودحم ي  »
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هیآ لولدـم  دـح  رد  هیآ  نیا  لولدـم  هک  تسین  لوبق  لباق  ( 18 ، ) دـنک یم  هراشا  ( 17 « ) رامخ  » زا رتارف  یـششوپ  هب  هک  باـبلج »  » هژاو ي
يوس زا  دنناد و  یم  يرـسور  زا  رتدنلب  رت و  گرزب  يا  هماج  ار  بابلج  وس  کی  زا  یهورگ  هک  تسا ، روآ  تفگـش  دـشاب ، رون  هروس ي 

(19 ! ) دنرمـش یم  تسا ، هدـمآ  رون  هروس  رد  هک  یلبق  روتـسد  رب  يدـیکأت  ار  هیآ  نیا  هتـسناد و  شـشوپ  زا  یـصاخ  تیفیک  ار  نآ  رگید 
یمازلا  » مکح کی  طابنتسا  رد  اهقف  زا  یخرب  هک  دیدرگ ، بجوم  دش ، رکذ  بابلج  زا  هدافتسا  موزل  يارب  هیآ ، نیا  رد  هک  یتلع  نیاربانب ؛

نأش هب  هجوت  هفیرـش و  هیآ ي  لیذ  رودـص و  رد  لمأت  : » دـسیون یم  هراب  نیا  رد  داماد  ققحم  هللا  هیآ  دـنوش . هشدـخ  راـچد  هک  یمئاد » و 
یمازلا هک  نآ  نودب  هدوب و  ناملسم  نانز  يارب  شـشوپ  بادآ  زا  بابلج ، زا  ندرک  هدافتـسا  هک  دناسر  یم  نانیمطا  هب  ار  هیقف  هیآ ، لوزن 

، دوخ زا  تنایـص  يارب  نانز  هتبلا  درادن ، يراگزاس  مازلا  اب  زگره  هیآ ، نیا  ناسل  تسا . رادروخرب  يرترب ، ناحجر و  زا  افرـص  دوش ، یقلت 
تابثا هب  هیآ ، نیا  ساسا  رب  ار  بابلج  زا  هدافتـسا  یـسفن  بوجو  بلطم ، نیا  دننک و  هدافتـسا  ندرک -  رارف  یتح  يا -  هویـش  ره  زا  دـیاب 

يا هفـسلف  كالم و  یمکح ، يارب  رگا  : » تسا هتـسناد  دیقم  ار  هیآ  نیا  رگید  يا  هنوگ  هب  هتـسجرب ، هیقف  نیا  درگاش  ( 20 « . ) دناسر یمن 
هتبلا دـشاب ، مکح  تمکح  هک  نیا  هن  دـشاب ، یم  نآ  رادـم  رئاد  مکح  هدوب و  مکح  تلع  كـالم ، نآ  هک  دراد  نآ  رد  روهظ  دوـش ، ناـیب 

. تسا یمسوم  تقوم و  للع ، یخرب  و  دوش ، یم  طیارش  اه و  نامز  همه ي  لماش  هدوب و  ریگارف  للع ، یخرب  تسا : هنوگ  ود  ماکحا  تلع 
لاـقترپ بآ  دوش « : ناـیب  یتـقو  ـالثم  دوب ، دـهاوخ  قیـضم  تقوم و  زین  مکح  دوخ  دوـش ، ناـیب  یمـسوم  تقوـم و  تلع  مکح ، يارب  رگا 

هتـشاد دوجو  یگدروخامرـس  هنیمز ي  هک  تسا  یطیارـش  هب  طوبرم  مکح  نیا  هک  دوش  یم  هدیمهف  تلع  زا  دیروخن ،» امرـس  ات  دـیروخب 
هعماج هب  صاصتخا  مکح  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  دینک ، » ادیپ  زیامت  ناگناگیب  زا  ات  دیشوپب  یلحم  سابل  : » ددرگ یم  نایب  یتقو  زین  دشاب .
یمئاد یگـشیمه و  هک  تسا  هدـش  نایب  یتلع  مه  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد  دـننک . یم  یگدـنز  یموب  مدرم  رانک  رد  ناـگناگیب  هک  دراد  يا 

دوش و یم  طوبرم  دراد ، دوجو  یمومع  ياه  تمحازم  يارب  هنیمز  هک  یطیارش  هب  نیذؤی »...  الف  نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  اریز ....« : تسین ؛
، شـشوپ هدودحم ي  هرابرد ي  ور ، نیا  زا  دنام ؛ یمن  یقاب  یمازلا  مکح  نیا  دورب ، نیب  زا  یمومع  ياه  تمحازم  هنوگ  نیا  هنیمز ي  رگا 

هیآ هب  هجوت  اب  مه  يزار  رخف  يرشخمز و  دننام  ینارسفم  ( 21 «. ) دنک یم  نایب  ار  باجح  یمومع  مکح  هک  تفر  ضغ » هیآ  غارس «  دیاب 
، هیآ نیا  لیذ  رد  دنا .  هدرک  یقلت  یفتنم  رجح و  بجوم  ار  رتشیب  ششوپ  هتسناد و  یفاک  نانز  باجح  يارب  ار  يرـسور  رون ، هروس ي  ي 

لضف همالع  ( 22 . ) تسا نارگید  ياه  تمحازم  طیارش  دراوم و  هب  رظان  هیآ ، لیلعت  هب  هجوت  اب  تروص  ندناشوپ  يارب  بابلج  زا  هدافتسا 
هیناثلا ةرقفلا  ناف  بوجولا ، یلع  لدی  رمألا  نأ  ظاحلب  مزلملا  باجحلا  تایآ  نم  ۀیآلا  نوکت  الف  کلذ  ءوض  یلع  و  تسا « : دقتعم  مه  هللا 

یقالخا هفسلف  هک  ماع  یتمکح  نیذؤی »...  الف  نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  ینعی ...«  23 ؛) « . ) کلذ یف  مازلالا  ةدارا  مدع  یلع  ًالیلد  حلصت  دق 
نانز ضرعتم  هزره ، ناناوج  یخرب  هک  تسا  هنیدـم  زور  نآ  طیحم  هب  رظان  هیآ  نیا  هکلب  تسین ، دـیامن ، نییبت  یلک  لکـش  هب  ار  شـشوپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نارسمه  زا  میرک ، نآرق  ور  نیا  زا  دوب ؛ ناسکی  هباشم و  نانز  همه ي  شـشوپ  شور  هک  ارچ  دندش ؛ یم 
رد مالـسا  هک  دنتـسناد  یک  ناـمحازم  اریز  ؛ دـننک ادـیپ  تینوصم  دراد ، دوجو  ناناملـسم  ریغ  نازینک و  يارب  هک  ناملـسم  ناـنز  ملـس و  و 

، درک یم  ینیـشن  بقع  هب  راداو  ار  نانآ  بابلج  زا  هدافتـسا  هتبلا  و  دنک ، یم  دروخرب  تدش  هب  ناناملـسم  سیماون  هب  ناضرعتم  اب  دروخرب 
طابنتـسا ياـنبم  ناونع  هب  باـبلج  هیآ  رگا  لـیلحت ؛ ج . تسناد . باـجح  بوجو  موزل و  هلدا  زا  ناوـت  یمن  ار  رظن  دروـم  هیآ ي  ور  نیا  زا 

. تسا هدش  ررقم  ناملسم  نانز  يارب  هک  تسا  یفیلاکت  زا  باجح  . 1 دیآ : یم  تسد  هب  لیذ  جیاتن  دریگ ، رارق  باجح  هنیمز ي  رد  هدعاق 
زا هک  تسا  هدش  هتـساوخ  نانآ  زا  هتفرگ و  رارق  بطاخم  زین  نینمؤملا  ءاسن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هداوناخ ي  رب  هوالع  هیآ ، نیا  رد 

لماش ار  مکح  نیا  دافم  ناوت  یمن  هیآ ، باطخ  ندوب  یصاصتخا  هب  هجوت  اب  دننک . هدافتسا  ابع ) ای  رداچ  لثم   ) يرسارس لماک و  شـشوپ 
زا نهراصبأ ؛»...  نم  نضـضغب  تانمؤملل  لق  دراد .... « : دوجو  صاـصتخا  نیا  زین  رون  هروس ي  هیآ  رد  هتبلا  تسناد ، ناملـسم  ریغ  ناـنز 
هیآ لـیذ  رد  ییاـبطابط  همـالع  داد . میمعت  راـفک  هب  ناوت  یمن  ار  ناناملـسم  هب  تبـسن  صاـخ  تاریبعت  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  ور  نیا 

نانمؤم هب  هیآ  باطخ  : » دیامرف یم  تحارـص  هب  هدش  زاغآ  ( 24  ...« ) صاصقلا مکیلع  بتک  اونماء  نیذـلا  اهیأ  ای  باطخ « : اب  هک  صاصق 
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باجح هب  ناملـسم  ریغ  نانز  مازلا  نیارباـنب  ( 25 ( ؛» تسا توکـسم  نارگید  همذ و  لـها  هب  تبـسن  هیآ  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتفاـی  صاـصتخا 
اه نآ  يارب  ینوناق  نینچ  هریاد  رد  طقف  مازلا  نیا  هکلب  دـشاب ، یمن  اه  نآ  يارب  ینوناق  نینچ  اریز  تسین ؛ یهلا  نوناق  ساـسا  رب  یمالـسا ،
ریغ رد  مکح  لعج  تیعورـشم  ياـنبم  رب  ًافرـص  هدوب و  یمالـسا  مکاـح  هیقف و  یلو  تاراـیتخا  هریاد  رد  طـقف  مازلا  نیا  هکلب  دـشاب ، یمن 

لدـم و زین  دـنلب و  ای  هاتوک  داشگ ، ای  گنت  صقان ، ای  لماک  رظن  زا  شـشوپ ، عون  باختنا  اب  نانز ، . 2 تسا . هیجوت  لباق  صوصنم ، دراوم 
دارفا ربارب  رد  دوخ  رتهب  رتشیب و  تینوصم  ظفح  يارب  ور  نیا  زا  دنهد ؛ یم  ناشن  فافع ، ایح و  هب  تبسن  ار  دوخ  تیـساسح  نازیم  گنر ،
یلاباال دارفا  دهد ، یم  ناشن  ار  راقو  فافع و  بتارم  شـشوپ ، عون  هک  اج  نآ  زا  و  دنزرو ، مامتها  باجح ، رتشیب  تیاعر  هب  دیاب  محازم ، 

هک ارچ  دـننک ؛ یم  يراددوخ  اه ، نآ  یتیـصخش  میرح  هب  ضرعت  زا  هزره ، یلاباال و  دارفا  اه ، نآ  یتیـصخش  میرح  هب  ضرعت  زا  هزره ، و 
رد بابلج ، زا  هدافتـسا  رد  بازحا  هروس ي  هیآ  رخأت  اـی  مدـقت  . 3 دزاس . یم  مهارف  ار  رتشیب  ياـه  تمحازم  هنیمز ي  بساـنمان ، شـشوپ 
هیآ زا  سپ  ار  بابلج  هیآ  لوزن  هرس ، سدق  يرهطم  هللا  هیآ  درادن  یهقف  طابنتسا  رد  يریثأت  رامخ  هدافتسا  رد  رون  هروس ي  هیآ  اب  هسیاقم 

رتـشیب لوبق  دروم  هدـش و  لـقن  ینآرق  ياـه  هروس  لوزن  بیترت  هراـبرد ي  ساـبع  نبا  زا  هک  يرظن  ساـسا  رب  یلو  (، 26  ) دـناد یم  رامخ 
نآرق بازحا 103  هروس ي  رون  نآرق و  هروس ي 90  بازحا ، اریز  تسا ؛ هدش  لزان  رون  هروس ي  زا  لبق  بازحا  هروس ي  تسا ، ناققحم 
يارب اـی  هدـش ، رداـص  باـبلج  هلیـسو  هـب  و  هدـش ، باـجح  يارب  تقوـم  روتـسد  بازحا ، هروـس ي  رد  ادـتبا  رگا  ور  نـیا  زا  ( 27 ( ؛ تسا

، دشاب هدـمآ  باجح ، هرابرد ي  یمئاد  یمازلا و  روتـسد  رون  هروس ي  رد  سپـس  و   ، هدـش باجح  هب  قیوشت  دـسافم ، یخرب  زا  يریگولج 
تیاعر يارب  تقوم  روتسد  رگا  دوش و  صخـشم  رون  هیآ ي  ساسا  رب  دیاب  دریگ و  یمن  رارق  رییغت  شوختـسد  مزال ، شـشوپ  هدودحم ي 

ود نیا  اریز  دیآ ، یمن  دوجو  هب  هدش ، نایب  رون  هروس ي  رد  هک  هتشذگ  مکح  رد  رییغت  مه  زاب  دشاب ، هدش  لزان  نآ  زا  دعب  رتشیب ، ششوپ 
خـسانلا  » رد مزح  نبا  دننام  یناسک  یتح  تسین و  حرطم  يرگید  طسوت  یکی ، خسن  لامتحا  بیترت  نیدب  دـنراد ؛ توافتم  تیهام  مکح ، 

رد هیملع  لوصا  ياـضتقا  . 2 دـنا . هدومنن  يا  هراـشا  باـجح  هیآ  هب  دـنا ، هدرک  هئارا  ار  خوسنم  تاـیآ  یلیـصفت  تسرهف  هک  خوـسنملا » و 
هدعاق یلمع ، لصا  دننک . یم  هدافتسا  هیملع » لوصا   » زا اهقف  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یعرـش  مکح  طابنتـسا  يارب  ربتعم » لیلد   » هک يدراوم 

رد یلمع  لصا  دـنک . یم  نیعم  زاوج ، مدـع  اـی  باـکترا ، زاوج  رد  ار  فلکم  هفیظو  هداد و  همتاـخ  لـمع  ماـقم  رد  ریحت  هب  هک  تسا  يا 
لـصا  » ياضتقم هاگن ، باجح و  هلأسم  رد  دشاب . يراد  نتـشیوخ  موزل  و  طایتحا »  » ای راک ، ماجنا  زاوج  و  هحابا »  » دناوت یم  شـشوپ  دروم 

کی ربارب  رد  شـشوپ  موزل  اـی  تروص  دـننام : وضع ، کـی  شـشوپ  موزل  رد  رگا  ینعی  ( 28 ( ؛ تسا زاوج »  » كوکـشم دراوـم  رد  هیلمع »
لـصا ددرگ . یم  یفتنم  نوملعی » ـال  اـم  عفر   » تیاور لـیلد  هب  فیلکت  دوش و  یم  يراـج  تئارب » لـصا  ، » دوش کـش  هلبا ، دـننام : صخش 

یلص مرکا  ربمایپ  طسوت  هک  یعرش ، ماکحا  زا  باجح  اریز  تسا ؛ باحصتسا » لصا  ، » درب هرهب  نآ  زا  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  هک  يرگید 
مکح لعج  مدـع  رارمتـسا  ای  دـشابن ، یلیلد  هاگن  تیعونمم  باـجح و  موزل  يارب  يدراوم ، رد  رگا  دـشاب . یم  هدـش ، ناـیب  هلآ  هیلع و  هللا 
یفاک هلدا  هب  یبای  تسد  زا  یتقو  ماکحا ، طابنتـسا  هلحرم ي  نیرخآ  رد  اهقف  لـیلد  نیمه  هب  ددرگ . یم  یفن  بوجو ، اـی  تمرح  یعرش ،

یم دازآ  لمع  كرت  ای  ماجنا  يارب  ار  نیفلکم  یلمع ، لوصا  زا  یکی  ندومن  يراج  اب  دـنوش ، یم  سویأم  تمرح ، ای  بوجو  تاـبثا  يارب 
ار طایتحا  لصا  كوکشم ، دراوم  رد  دنناد و  یم  مزال  ار  طایتحا » ، » رگید لیاسم  فالخرب  باجح ، هلأسم  رد  اهقف  زا  یخرب  اما  دنراذگ ،
دـشاب و مامتان  نیفک  هجو و  يانثتـسا  باـب  رد  نیفرط  هلدا ي  رگا  : » دـسیون یم  یناـجنز  يریبش  هللا  هیآ  هلمج  نآ  زا  دـنزاس ؛ یم  يراـج 

نوچ تسین ، تئارب  لصا  يارب  یلحم  دوش و  یم  طایتحا »  » هب مکح  یلوأ » لصا   » مکح هب  دـشابن ، هیعرـش  هلدا  هب  یبای  تسد  يارب  یهار 
لقع يدراوم ، نینچ  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یمحازم  هدـسفم ، كالم  قبط  رب  مازلا  لامتحا  يارب  رگا  و  تسا . زرحم  هدـسفم ، » كـالم  »
زاجم تاقالم ، تیاعر  مدـع  يارب  صاخـشا  مازلا ، رد  هدـسفم  لامتحا  فرـص  دوش و  رظن  فرـص  هیلوا  حـلاصم  زا  هک  دـهد  یمن  هزاـجا 

ذذـلت و اب  هارمه  هچ  نارگید » هب  هاگن  هنوگره  « ؛ لقع مکح  هب  لوا  تسا : همدـقم  ود  رب  ینتبم  طایتحا  موزل  هیرظن  نیارباـنب  ( 29 «. ) دنشاب
، دشابن ای  دشاب  هدننک  کیرحت  دوش ، یم  راکـشآ  هک  يوضع  هک  نیا  زا  معا  « دارفا همه ي  ربارب  رد  شـشوپ  مدع   » دشابن و ای  دـشاب ، هبیر 
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، همدقم ود  ره  دسر ، یم  رظن  هب  تسا . يرورـض  نآ  زا  بانتجا  هک  تسا  يدح  رد  هدسفم » « ؛ لقع مکح  هب  زین  مود  تسا . هدسفم  ياراد 
، لقع هک  تسین  يدح  رد  دراوم  همه ي  رد  هدـسفم  تسین و  نشور  لقع  يارب  هاگن ، هنوگره  رد  هدـسفم  كالم  اریز  تسا ؛ هشقانم  لباق 

هدعاق نیا  یلو  تسا ، هدش  هتفریذپ  نشور و  دسافم ، زا  بانتجا  موزل  رد  لقع  مکح  دنچ  ره  ور  نیا  زا  دـیامن . مکح  نآ  بانتجا  موزل  هب 
هدعاق ي نیا  هب  ناوت  یمن  كوکـشم  دراوم  رد  دراد و  قادـصم  تسا ، زیگنا  هدـسفم  هک  هاگن  باجح و  هلأسم  زا  یـصاخ  دراوم  رد  اهنت 
، كوکـشم دراوم  هب  تبـسن  یلو  دراد ، دوجو  زیگنا  هدسفم  دراوم  تمرح  يارب  یفاک  لیلد  ینید ،  نوتم  رد  دنچ  ره  دومن ؛ دانتـسا  یلقع 
رد یلمع  لوصا  رگید  دربراک  تسا . راوشد  زین  طایتحا  یلقع  هدعاق ي  هب  دانتسا  دوش ، یم  راوشد  یعرش ،  هلدا  هب  دانتسا  هک  هنوگ  نامه 

نانز زیمم ، ریغ  رتخد  هب  هاگن  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًالثم  دریگ ، رارق  هبـش  دروم  دوش و  هجاوم  ماهبا  اب  قادـصم ، صیخـشت  هک  تسا  يدراوم 
، اه نآ  قیداصم  تخانـش  نیوانع و  نیا  زا  کی  ره  صیخـشت  هک  دتفا  یم  قافتا  يدراوم  تسا ، زیاج  ناملـسم ، ریغ  نانز  ای  نیـشن ، هیداب 

کش ینزریپ  هب  تبسن  ای  دراد ، دیدرت  نآ  ندوب  رفاک  ای  ناملسم  رد  اریز  دنک ؛ یم  کش  ینز  هب  هاگتن  زاوج  رد  يدرم  ًالثم  تسا ، راوشد 
هجیتن رد  دنرادن و  جاودزا  هب  يدیما  هک  تسا  یناسک  زا  ینعی  احاکن ؛» نوجری  یتاللا ال  ءاسنلا  نم  دعاوقلا  : » قیداصم زا  ایآ  هک  دنک  یم 

یم یلمع ، لصا  هب  دانتـسا  اب  لاح  نیا  رد  تسا . هدیـسرن  یگدروخلاس  زا  دـح  نیا  هب  زونه  ای  هدـش ، انثتـسا  رظن ، تمرح  رتس و  ماکحا  زا 
درک و دانتسا  باحصتسا  لصا  هب  دیاب  هاگ  تسین ، ناسکی  کش ، دراوم  همه  رد  یلمع ، لصا  ياضتقم  هتبلا  دومن ، مولعم  ار  فیلکت  ناوت 
هچ هراب -  نیا  رد  اهقف  زا  یخرب  هچرگ  دومن ؛ کسمت  تئارب  لصا  هب  ناوت  یم  هاگ  دیـشخب و  رارمتـسا  هتـشاد ، دوجو  لبق  هک  ار  یمکح 
هیآ : » دسیون یم  داماد  ققحم  هللا  هیآ  هلمج  زا  دـنا ؛ هتـسناد  مزال  ار  طایتحا  یلامجا -  ملع  هب  نورقم  هبـش ي  رد  هچ  هیودـب و  هبـش ي  رد 

لثامم ریغ  فلاخم و  سنج  زا  صخـش  ره  هب  هاگن  تمرح  نآ  زا  دراد و  فارـصنا  اه  نآ  دننام  تخرد و  راوید و  هب  هاگن  لاثما  زا  ضغ ،
لومشم دنا ، هدش  انثتسا  تایاور  لیلد  هب  هک  یمذ  نانز  زج  هب  نانز ، همه  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  هدافتسا  ناملسم -  ریغ  ناملـسم و  زا  معا  - 

ناوتن هک  تسین ، ناملـسم  نز  هب  رظن  تمرح  عوضوم  رگید ،  ریبعت  هب  تسا . هدـش  یهن  اه ،  نآ  هب  ندرک  هاگن  زا  دـنوش و  یم  هیآ  قالطا 
تاـبثا ینز  يارب  ندوب  یمذ  ناونع  هک  نآ  رگم  تسا ؛ ناـنز  همه ي  هب  رظن  تمرح  عوـضوم  هکلب  درک ، زارحا  ار  نآ  کـش  تروـص  رد 

ههبـش ي رد  صـصخم  ماع  هب  کسمت  ثحب  رد  هک  هدوب ، دـقن  لباق  یلوصا  ظاحل  زا  هک  نیا  رب  هوالع  طاـیتحا ، موزل  هیرظن  ( 30 «. ) دوش
ره هب  رظن  هک  تسین ، قالطا  ياراد  ًاساسا  رصب  صغ  هیآ  اریز  تسور ؛ هبور  یفعاضم  لکشم  اج  نیا  رد  اما  تسا ، هدش  حرطم  هیقادصم ،

نامیا لها  ياضف  رد  هک  یباطخ  نینچ  تسا و  تانمؤم  نینمؤم و  هب  باطخ  هیآ ، نیا  اریز  درامـشب ؛ مارح  ار  رفاک  ناملـسم و  زا  معا  ینز 
صیخشت هب  دومن و  فرطرب  تراما »  » هب هجوت  اب  ناوت  یم  ار  قیداصم  رد  کش  هاگ  هتبلا  تسین . ناناملسم  ریغ  هب  هاگن  هجوتم  هدش  رداص 

دریگ و یم  رارق  دانتسا  دروم  هحیبذ » تراهط   » رد کش  اب  هک  تسا  يا  هراما  نیملسم » قوس   » هک هنوگ  نامه  اریز  دیدرگ ؛ لیان  قیداصم 
دانتسا اب  دشاب ، هتشاد  دوجو  يدیدرت  هعماج  رد  هک  ینانز  دروم  رد  تسا ، كاپ  ناناملـسم  رازاب  زا  هدش  يرادیرخ  تشوگ  نآ  ياکتا  هب 

.2 . 06 (: 24  ) رونلا . 1 تشون :  یپ  دومن . بترتـم  ناـنآ  رب  ار  ندوب  ناملـسم  ماـکحا  ناوـت  یم  یمالـسا ، دـالب  رد  روـضح  هراـما ي  هب  و 
يدادـقم لضاف  ص 127 و  ج 2 ، نآرقلا ، هقف  يدـنوار ، نیدـلا  بـطق  . 5 . 03 (: 24  ) روـنلا . 4 . 13 (: 24  ) روـنلا . 3 . 55 (: 33  ) بازحألا

، داماد ققحم  دمحمدیـس  ر.ك ؛ . 6 ص 110 . ج 15 ، نازیملا ، ریـسفت  ییابطابط ،  نیـسح  دـمحم  ص 22 و  ج 2 ، ناـفرعلازنک ، يرویس ،
دیس . 9 ص 112 . ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  ر.ك ؛ . 8 ص 43 . ج 16 ، هعیشلا ، دنتـسم  یقارن ،  دمحا  ر.ك ؛ . 7 ص 25 . ج 2 ، ةالص ، باتک 

دمحا ص 141 و  باجح ، هلأسم  يرهطم ،  یـضترم  ر.ك ؛ . 11 . 91 (: 31  ) نامقل . 10 سرد 54 . حاکن ، باتک  یناجنز ، يریبش  یـسوم 
، ییوخ مساقلاوبا  دیس  ر.ك ؛ . 12 ص 216 . ج 7 ، نایبلا ، عمجم  یـسربط ، نسح  نب  لـضف  ص 383 و  ج 4 ، ۀـغللا ، سییاقم  سراف ، نبا 

نب دمحم  . 16 ص 316 . ج 2 ، برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  . 15 . 95 (: 33  ) بازحألا . 14 ص 359 . نامه ، . 13 ص 351 . ج 3 ، حیقنتلا ،
ص 339. ج 16 ، نازیملا ، ریسفت  . 18 يرسور . . 17 ص 560 . ج 3 ، فاشک ، يرشخمز ،  دومحم  ص 289 و  ج 2 ، نایبلا ، عمجم  مرکم ،
ص 56 و ج 3 ، فاشک ، . 22 . 56 حاکن ، باتک  . 21 ص 51 و 52 . ج 2 ، ةالص ،  باتک  . 20 ص 174-178 . باجح ، هلأـسم  ر.ك ، . 19
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هرقبلا . 24 ص 349 . ج 18 ، نآرقلا ، یحو  نم  هللا ، لضف  نیسحدمحم  دیـس  . 23 ص 230 . ج 25 ، ناـنجلا ، ضور  يزار ، رخف  حوتفلاوبا 
، یطویس نیدلا  لالج  ر.ك ؛ . 27 ص 178 . باجح ، هلأـسم ي  . 26 ص 6 و 7 . ص 432 و ج 2 ، ج 1 ، نازیملا ، ریـسفت  . 25 . 871 (: 2)

زاوج لصألا  .» ص 29 ج 16 ، هعیشلا ، دنتـسم  . 28 ص 251 . ج 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  یـشکرز ، دـمحم  ص 10 و  ج 1 ، ناقتالا ،
ص 85. ج 2 ، ةالص ، باتک  . 30 سرد 60 . حاکن ، باتک  . 29 ءیش .» لک  یلا  دحأ  لک  رظنلا 

 ( ینایاپ مود و  تمسق   ) باجح عوضوم  رد  انثتسا  ود  هدعاق و  کی  هب  یهاگن 

 « نانز باتک  همانلصف ي  هرامشرد ي 37 «  هک  تسا ،  یتالحم  شورس  دمحم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ملق  هب  ور  شیپ  راتـشون  هراشا : 
یم نآ  مود  تمـسق  هب  کنیا  میدومن . جرد  نیـشیپ  هرامـش ي  رد  هلجم ،  فادها  اب  بسانت  لیلد  هب  ار  نآ  لوا  تمـسق  ام  و  دش ، پاچ  ، 

 « مراحم  » دننام اه  نآ  اب  هک  دنتسه ، ناگدرب  باجح  شـشوپ و  يانثتـسا  دراوم  زا  یکی  ناگدرب ؛  فلا . باجح  زا  انثتـسا  دراوم  میزادرپ .
هدـیاف یب  هدـش ،  خوسنم  یگدرب  مسر  هک  یطیارـش  رد  انثتـسا ، نیا  لیلحت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هلأسم ،  یـسررب  زا  لبق  دوش . یم  راتفر 

یپ مکح و  كالم  فشک  اب  اسب  هچ  رگید ، يوس  زا  هدـش و  انـشآ  شـشوپ ، هرابرد ي  مالـسا  فدـه  قطنم و  اب  وس  کی  زا  اریز  تسین ؛ 
دنزرف اـی  ناراکتمدـخ  لـیبق  زا  هباـشم  دراوم  هب  تبـسن  ییانثتـسا  نینچ  لومـش  مدـع  اـی  لومـش  هراـبرد  ناوـتب  انثتـسا  نیا  طاـنم  هب  ندرب 

هچ دنک ؛ تأرج  يروهتم  هیقف  رگا  دسیون « :  یم  هرس  سدق  يرهطم  هللا  هیآ  راوگرزب  دیهـش  هک  نانچمه  دومن . تواضق  رتهب  ناگدناوخ 
زا باجح  هلاسم  رد  ناگدرب  ( 1 « . ) داد میمعت  ناراکتمدخ  لیبق  زا  نآ  هباشم  دراوم  هب  طانم ، كالم و  هار  زا  ار  تامالغ  مکح  دناوتب  اسب 
نآ ربارب  رد  باجح  تیاعر  دـنیآ و  یمن  باسح  هب  مرحمان »  يدراوم «  رد  نامالغ »  هک «  نآ  یکی  دـنراد : ییانثتـسا  تیعقوم  تهج  ود 

 ، لوا يانثتـسا  لیلد  نیرت  مهم  دنراد . توافت  دازآ ، نانز  اب  باجح ،  زا  هدافتـسا  موزل  تهج  زا  نازینک »  هک «  نآ  رگید  تسین ،  مزال  اه 
اهنم و رهظ  ام  ـالا  نهتنیز  نیدـبیال  نهجورف و  نظفحی  نهراـصبا و  نم  نضـضغی  تاـنموملل  لـق  و  تسا ( : میرک  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب 

ینب وا  نهناوخا  وا  نهتلوعب  ءانبا  وا  نهئانبا  وا  نهتلوعب  ءابا  وا  نهئابا  وا  نهتلوعبل  ـالا  نهتنیز  نیدـبی  ـال  نهبویج و  یلع  نهرمخب  نبرـضیل 
ياه يرسور  هک  تسا ،  هدش  هتساوخ  ناملـسم  نانز  زا  هیآ  نیا  رد  2 ؛)  ... ( ) نهنامیا تکلممام  وا  نهئاـسن  وا  نهتاوخا  ینب  وا  نهناوخا 
رـسپ نارـسپ ،  نارهوش ، ردـپ  ناردـپ ، نارهوش ، يارب  رگم  دـننکن ؛ راکـشآ  ار  دوـخ  روـیز  دـننکفیب و  شیوـخ  ندرگ  فارطا  رب  ار  دوـخ 

، دـنتفرگ رارق  مراحم  فیدر  رد  كولمم »  نانز  اج «  نیا  رد  ناشناگدرب . ناـنز و  ناـگداز ،  رهاوخ  ناـگداز ،  ردارب  ناردارب ،  نارهوش ، 
نهئانبأ و نهئابآ و ال  یف  نهیلع  حانج  ال  دراد ( :  تلالد  انثتسا  نیا  رب  زین  يرگید  هیآ ي  تسین . مزال  اه  نآ  ربارب  رد  ششوپ  تیاعر  هک 
نارـسپ و ناردـپ ،  دروم  رد  نانز  رب  3 « ؛) ... ( ) نهنامیأ تکلمام  نهئاسن و ال  نهتاوخأ و ال  ءاـنبأ  ـال  نهناوخا و  ءاـنبأ  ـال  نهناوخا و  ـال 
ود نیا  هب  هجوت  اب  دنوش .»...)  هدید  هک  تسین (  یهانگ  ناشناگدرب  و  شیک )  مه  نانز (  نارهاوخ و  نارـسپ  ناردارب و  نارـسپ  ناردارب و 

یمن ور  نیا  زا  دـنا ؛  هدرب  كولمم و  ود  ره  هک  ارچ  درادـن ؛  دوجو  مالغ )  زینک و  درم (  ناـگدرب  نز و  ناـگدرب  نیب  یتواـفت  ( 4  ، ) هیآ
راوشد نامالغ ، هب  تبسن  انثتسا  نیا  لومش  هعیش ،  ياهقف  زا  يرایـسب  يارب  هچ  رگا  ( 5 ( ؛ داد صاصتخا  نازینک »  هب «  ار  انثتسا  مکح  ناوت 

 : » دیوگ یم  رامع  نب  ۀیواعم  ربتعم ،  تایاور  زا  یکی  رد  تسا . میمعت  هعسوت و  نیا  هاوگ  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ( 6 . ) تسا
تبحـص لصفم  يو  اب  داد و  ياج  دوخ  دزن  ار  وا  ماما  دش ، دراو  مردپ  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رفن  یـس  دودح  هارمه 

ام دـنک . تبحـص  ییاهنت  هب  ماما  اب  دـشاب و  یـصوصخ  سلجم  تسا  لیام  مردـپ  هک  دومرف ، نارـضاح  هب  باطخ  ماما  نآ ،  زا  سپ  دومن ،
: تفگ مردپ  متفریذپ . مه  نم  مشاب . هتـشاد  روضح  هسلج  رد  مدرگرب و  هک  تساوخ  نم  زا  مردـپ  یلو  میدرک ،  كرت  ار  سلجم  یگمه 
ار دوخ  تسد  بکرم ،  رب  ندش  راوس  ماگنه  مشاه ، ینب  شیرق و  نانز  دنهد ! یم  ماجنا  اوران  ياهراک  هنیدم  مدرم  هک  درادـنپ  یم  مرـسپ 

انثتسا ار  ناکولمم  دنوادخ  هک  يا  هدناوخن  نآرق  رگم  مدنزرف !  دومرف : نم  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنراذگ . یم  نامالغ  رس  رب 
نیا ساسا  رب  یناث  دیهش  ( 7  «. ) دنیبب ار  اپ  قاس  وم و  دناوت  یم  مالغ  مرسپ !  دومرف : سپـس  نهنامیا ؛ ) .... تکلم  ام  وأ  تسا ... ( :  هدومن 
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ره لماش  نهنامیأ ) ...  تکلمام  وأ   ) ... هک هدیـسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  اب  يدایز  تایاور  دسیون « :  یم  تیاور ، 
 : دننام ییاهقف  نارخاتم  نایم  رد  اریز  دندوبن ؛  انتعا  یب  تایاور  نیا  هب  تبسن  اهقف  همه  هتبلا  ( 8 « . ) دوش یم  زینک  مالغ و  زا  معا  یکولمم 
اب ینیلک  موحرم  دندرک . لوبق  ار  تایاور  نیا  ینیلک ،  خیـش  دـننام :  ییاهقف  زین  امدـق  نایم  رد  دـندش و  مزتلم  تایاور  نیا  هب  یناث  دـیهش 

نیا هب  ار  دوخ  دامتعا  هلیـسو  نیا  هب  درک و  لقن  ار  رظن  زاوج  رب  لاد  تایاور  طـقف  هلاـسم ،  نیا  هب  یفاـک  رد  باـب  کـی  نداد  صاـصتخا 
دوخ نز  کلام  ياپ  قاس  وم و  هب  مالغ  رظن  زاوج  رب  هک  ار ،  رامع »  نب  قاحـسا  ربتعم «  تیاور  زین  قودص  خیـش  ( 10 .) داد ناشن  تایاور 
ربارب رد  تنیز  راـهظا  زاوج  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  ( 11 . ) درک دامتعا  نآ  هب  دومن و  لـقن  شیوخ  باـتک  رد  دراد ،  حیرـص  تلـالد 
ینارچ مشچ  مدع  هب  دیقم  تسین و  ندرگ  رـس و  زا  رتارف  هدوب و  دودـحم  الماک  تیفیک  تیمک و  رظن  زا  نانآ ، يارب  رظن  زاوج  ناگدرب و 

نأ ةأرملل  لحی  ال  تسا « :  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  بوقعی  نب  سنوی  ربتعم  تیاور  رد  تسا . یناوهـش  ياـه  هزیگنا  و 
ار مالغ  دومرف و  انثتسا  ار  دمعت  هب  ماوت  رظن  مالسلا  هیلع  ماما  ( 12 (؛ »  کلذل دمعتم  ریغ  اهرعش  یلا  الا  اهدسج  نم  ءیش  یلا  اهدبع  رظنی 

نیا هب  اریز  تسا ؛  زاجم  يرایتخا  ریغ  یقافتا و  هاگن  يارب  طـقف  مـالغ  هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  دـیق  نیا  تسناد . زاـجم  يرظن ،  نینچ  رد 
رـس يوم  هب  ار  نآ  دـیابن  دـشاب ،  انثتـسا  دروم  یقافتا  ریغ  یقافتا و  هاـگن  رگا  نینچمه  دوش . یمن  قـالطا  رظن  یقاـفتا ،  ياـه  هاـگن  هنوگ 

ینعم هب  رظن  دـندقتعم « :  تیاور  نیا  نییبت  رد  اهقف  یخرب  ور  نیا  زا  تسین ؛  مارح  زین  رگید  عضاوم  هب  یقاـفتا  هاـگن  اریز  ؛ داد صاـصتخا 
لمح یلمح ،  نینچ  اریز  درک ؛  لمح  يرایتخا  ریغ  تیور  هب  ار  رظن  ناوت  یمن  تسین و  ءیـش  کی  یفداصت  ندـید  یقافتا و  ندرک  هاگن 
يوم هب  . 1 تسا :  مسق  ود  يراـیتخا  تیور  ياـنعم  هب  رظن  تسا . تیور »  زا «  ریغ  رظن ، »  نوچ «  دـشاب ،  یم  رظن  زا  فراـعتم  ریغ  درف  رب 

هب ناسنا  . 2 تسین . زیاج  دنک و  یم  قدص  نآ  رب  دمعت  هک  دهد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  وم  تایـصوصخ  دـنک و  هاگن  لالقتـسالاب  یناسنا 
نینچ تسا و  يدـمعت  ریغ  رظن  هک  دـنک ، یم  هاگن  مه  وم  هب  عبتلاب  رگید ، جـیاوح  اهراک و  ای  سردـت ،  سیردـت و  راک ،  بسک و  تهج 

رد تلالد ،  توق  دنس و  رابتعا  ظاحل  هب  یلو  دراد ،  دوجو  نامالغ »  ندوبن  مرحم  هرابرد ي «  زین  یتایاور  ( 13 . « ) دشاب یم  زیاج  یهاگن 
هب ار  نهنامیأ ) ...  تکلم  ام  وأ   ) ... هک ییاـهقف  لـیلحت  ( 14  . ) تسین دراد ، نامالغ  ندوب  مرحم  رب  تلالد  هک  یتایاور  اـب  ضراـعم  دـح 

هماع ياهقف  ياوتف  هب  تایاور  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  دندقتعم ، دندرک و  لمح  هیقت  رب  ار  رگید  تایاور  دـنداد ، صاصتخا  نازینک 
رظن فرـص  قالطا ،  دـیؤم  تیاور  هیآ و  قالطا  زا  ناوت  یمن  هیجوت  نیا  اـب  یلو  دنتـشاد ، رظن  دـنناد ،  یم  مه  ناـمالغ  لـماش  ار  هیآ  هک 
قلطم صوصخ  مومع و  اه  نآ  نیب  تبـسن  هک  یتایاور  هرابرد ي  دراد و  ضراـعتم  تاـیاور  هب  صاـصتخا  هیقت ،  رب  لـمح  . 1 اریز : درک ؛

تایاور دنچ  ره  دومن ؛ لح  دیاب  صاخ  رب  ماع  لمح  اب  ار  تایاور  فالتخا  هکلب  تسین ، هیقت  رب  لمح  نتـشاذگرانک و  يارب  یلحم  تسا ،
ور نیا  زا  تسا ؛  صخا  تمرح ،  ماع  هلدا  اب  هسیاقم  رد  ناگدرب ، هرابرد ي  زاوج  تایاور  نوچ  ساسا ، نیا  رب  دـشاب ؛ هماع  قفاوم  صاخ 

باتک اب  تقفاوم  حجرم  تاحجرم ؛  ذـخا  تایاور و  ضراعت  دراوم  رد  . 2 ( 15 . ) تفریذپ اه  نآ  هلیسو  هب  ار  تمرح  هلدا  صیـصخت  دیاب 
 ، تسا راـگزاس  نآرق  قـالطا  اـب  هک  نآ  لـیلد  هب  دـناد ، یم  مرحم  ار  ناـمالغ  هک  یتاـیاور  ور  نیا  زا  دراد ؛  مدـقت  هماـع  اـب  تفلاـخم  رب 
رد نامالغ  هب  انثتسا  میمعت  هیرظن ي  . 3 دسر . یمن  تیاور  رودص  تهج  رظن  زا  حیجرت  هب  تبون  رگید  دراد و  حـیجرت  فلاخم  تایاوررب 
نآ رد  هک  هفینحوبا  ياوتف  هک  نیا  هچ  دیامن ؛  هیقت  هب  راداو  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسین ، رادروخرب  یگدرتسگ  توق و  زا  هماع ،  دزن 
زا هن  تقو (  نیطالـس  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  اـعدا  نیا  نینچمه  ( 16 ( ؛  تسا نامالغ  تیمرحم  مدـع  دوب ، صخاش  هیقف  رـصع ، 

تسا و یخیرات  دییات  یملع و  هناوتـشپ  دـقاف  ( 17  - ) دـنا هتـشاد  رظن  نامالغ  تیمرحم  هب  ناـنآ  نوچ  تسا -  هدومن  هیقت  هماـع )  ياـهقف 
تفر و نیطالـس  رابرد  رد  هشیمه  ناگجاوخ  هک «  همدـقم  نیا  زا  نینچمه  تشاذـگ ؛  رانک  ار  ربتعم  تاـیاور  ناوت  یمن  لاـمتحا ، فرص 

هدومرف رتس  مدـع  هاگن و  زاوج  هب  رظن  نانآ ، زا  فوخ  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  ( 18  « ،) دنتشاد دمآ 
هیآ ي زا  اوران  يریسفت  يوار ،  لاؤس  هب  خساپ  زا  رتارف  هک  درک  یم  اضتقا  یترورض  هچ  دوب ، هیقت  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رگا  . 4 دشاب .

دازآ نانز  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دبای ؛  صاصتخا  نازینک  هب  نهنامیأ ) ...  تکلم  ام  وأ   )... رگا . 5 دیامن ؟  دانتسا  نآ  هب  دهد و  هئارا  نآرق 
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نیا رگا  دنشاب . یم  مرحم  دوخ  کلام  نانز  يارب  طقف  دنتـسین و  مرحم  دازآ  نانز  يارب  نازینک  یلو  دنـشاب ،  یم  مرحم  اقلطم  رگیدکی  رب 
نادرم همه ي  رب  زینک  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  ددرگ ؛ قیفلت  هناگیب ، نادرم  هب  تبسن  یتح  نازینک ، شـشوپ  موزل  مدع  هیرظن ي  اب  تشادرب 

تسردان تشادرب  نیا  هک  تسا  یهیدب  ( 19 . ) تسا درم  کی  مکح  رد  زینک  ینعی  دنشاب ؛ یم  مرحمان  نازینک  رب  دازآ  نانز  تسا و  مرحم 
نیذلا اهیا  ای  تسا ( :  هدرک  هراشا  رظن  رتس و  مکح  زا  ناگدرب  ندوب  انثتـسا  تمکح  هب  ناذـیتسا ،  هیآ  رد  دـنوادخ  انثتـسا  تمکح  تسا .

نم مکباـیث  نوعـضت  نیح  رجفلا و  هالـص  لـبق  نم  تارم  ثـالث  مکنم  ملحلا  اوغلبی  مل  نیذـلا  مکناـمیا و  تکلم  نیذـلا  مکنذاتـسیل  اونما 
(. 20  ...( ) ضعب یلع  مکـضعب  مکیلع  نوفاوط  نهدعب  حانج  مهیلع  مکیلع و ال  سیل  مکل  تاروع  ثالث  ءاشعلا  ةالـص  دعب  نم  هریهظلا و 
ود رون ، هروس ي  تایآ  رد  دـندشرادروخرب . صاخ  قافرا  زا  هداوناخ  تولخ  هب  دورو  يارب  ناـکدوک  نوچمه  زین ؛  ناـگدرب  هیآ  نیا  رد 

حیضوت سپس  غلابان ؛  ناکدوک  يرگید  ناگدرب و  یکی  تسا ؛  هدش  رکذ  نارگید  قاطا  هب  دورو  رد  هزاجا  بسک  موزل  نوناق  يارب  انثتسا 
 ، امرگ رطاخ  هب  دارفا  هک  زور  مین  ماگنه  حبص و  زامن  زا  شیپ  فلا . دنوش :  دراو  هزاجا  اب  دیاب  يدراوم  رد  زین  هورگ  ود  نیا  هک  دهد  یم 

باوختخر هب  نتفر  ماگنه  هک  اشع  زامن  زا  سپ  ب . دـننک ، یم  تحارتسا  دـنروآ و  یم  نوریب  نت  زا  ار  اه  سابل  یـضعب  یگتـسخ  عفر  اـی 
اه نآ  قاطا  دراو  هدزرس  دیابن  زین  ناگدرب  ناکدوک و  یتح  ور  نیا  زا  دنک ؛  یم  هدافتسا  یمسر  ریغ  سابل  زا  درم  ای  نز ،  الومعم  تسا و 

لماش طقف  هیآ  نیا  رد  مکنامیا ) ...  تکلم   ) ... هملک نیاربانب  تسین . مزال  اـه  نآ  يارب  نتفرگ  هزاـجا  رگید ، تاـقوا  رد  هچ  رگا  دـنوش ؛
یم زین  نامالغ  لماش  مکح  نیا  دـهد ، یم  ناشن  تسا ،  رکذـم  عمج  يارب  هک  نیذـلا )   ) لوصوم مسا  زا  هدافتـسا  اریز  دوش ؛ یمن  نازینک 
هیآ رد  مکنامیا ) ...  تکلم  هک ... (  هدومن ،  حیرـصت  تایاور  یخرب  دراد . دوجو  تواـفت  ناـگدازآ ، ناـگدرب و  نیب  رظن  نیا  زا  ددرگ و 

ار انثتسازمر  ضعب ،) ...  یلع  مکضعب  مکیلع  نوفاوط  هیآ ي ... (  ریسفت  رد  نارسفم  زا  یکی  ( 21 . ) ددرگ یم  زین  نادرم  لماش  ناذیتسا ، 
دنراد هناخ  رد  ررکم  دـمآ  تفر و  اه  نآ  اریز  تسین  مزـال  نتفرگ  هزاـجا  غلاـبان  ناـکدوک  ناـمالغ و  يارب  دـیامن « :  یم  ناـیب  هنوگ  نیا 

نوفاوط ریـسفت «  رد  هباشم  ینایب  اـب  زین  يرـشخمز  ( 22  « . ) تسا راوشد  تخـس و  ناشیا  رب  تاـقوا  تاـعاس و  همه  رد  نتـساوخ  هزاـجاو 
 ، تقو ره  رد  رگا  ور  نیا  زا  دـیدنمزاین ؛  طابترا  نیا  هب  مه  امـش  دنتـسه و  امـش  اـب  دـش  دـمآ و  دـنمزاین  ناـگدرب  دـسیون «: یم  مکیلع » 

، دش رکذ  ناگدرب  انثتـسا  يارب  هیآ  نیا  رد  هک  یلیلعت  هب  هجوت  ( 23 «. ) ددرگ یم  یتخس  جرح و  هب  رجنم  دشاب ،  هتشاد  ترورـض  ناذیتسا 
اریز تسین ؛  طانم »  حیقنت  باب «  زا  هیآ  رد  میمعت  دندقتعم : اهقف  زا  یخرب  دزاس . یم  مهارف  هباشم  دارفا  هب  تبـسن  ار  انثتـسا  میمعت  ناکما 
رگید دراوم  هب  نآ  نداد  تیارس  ددصرد  مکح ،»  كالم  هب «  یعطق  یبای  تسد  اب  هتخادرپ و  تیصوصخ  ياغلا  هب  لقع  طانم ،  حیقنت  رد 
هجوت اب  مکح  عوضوم  میقتـسم  تروص  هب  هکلب  ددرگ ،  یمن  مولعم  لقع  زا  هدافتـسا  اب  مکح  كالم  اج ،  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم 

اب لاعتم  دنوادخ  یلو  دنا ، هدش  انثتسا  ناکدوک  ناگدرب و  طقف  ادتبا  هیآ  نیا  رد  هچ  رگا  دوش ؛  یم  هتفرگ  هجیتن  ناگدرب  زا  رتارف  هیآ ،  هب 
رظن رد  هک  نآ  هژیو  هب  ددرگ ؛  مکح  میمعت  بجوـم  دـناوت  یم  تلع ،  نیا  دـیامن و  یم  ناـیب  ار  انثتـسا  تلع  مکیلع »  نوـفاوط  تراـبع « 

ای ناـگدرب ،  هب  صاـصتخا  تسا و  ناراکتمدـخ »  نداد «  ناـشن  يارب  ماـع  ریبـعت  مـکیلع »  نوـفاوط  یـسربط « ،  دـننام :  نارـسفم ، یخرب 
هیانک ار  فاوط  هملک  دنک و  یم  داهشتسا  ( 24  ( ) نودلخم نادلو  مهیلع  فوطی   ) هیآ ي هب  یفرع  راهظتسا  يارب  یسربط  درادن . ناکدوک 

؛  مدـخلا نع  ةرابع  یلاعت  هلوق  یف  نوفاوطلا  تسا « :  دـقتعم  زین  یناهفـصا  بغار  ( 25 . ) دناد یم  يرازگتمدـخ »  يارب «  دـمآ  تفر و  زا 
همه هب  ناـگدرب ،  ناـکدوک و  زا  انثتـسا  نیا  مـیمعت  يارب  رگا  هـک  تـسا  رکذ  لـباق  دـشاب . یم  نارازگتمدـخ  ینعم  هـب  نوـفاوط »  ( » 26)

دهاوخ هتخانـش  مکح  كالم  دـح  رد  اهنت  جرح  یفن  تروص  نیا  رد  دوش ؛  دانتـسا  مکیلع »  نوفاوط  هلمج «  هب  هناـخ ،  رد  نارازگتمدـخ 
هدعاق ي هب  دانتسا  رثا  رد  يدراوم  نینچ  رد  هک  یتالکشم  زا  یشخب  هلیـسو  نیدب  دوب ؛ دهاوخن  دانتـسا  دروم  كردم  ناونع  هب  یلو  دش ، 

رارق طابنتـسا  يانبم  دـناوت  یمن  تمکح  ناونع  هب  جرح  یفن  وس ، کـی  زا  اریز  دوش ؛ یم  یفتنم  یلک  تروص  هب  دـهد ،  یم  خر  جرحـال 
یم جرح  دروم  رد  مکح  عـفر  هب  رجنم  دـنچ  ره  تلع ،  ناوـنع  هب  جرح  یفن  رگید ،  يوـس  زا  و  دوـش ، مکح  صیـصخت  بجوـم  دریگ و 

هک اج  نآ  زا  اما  دومن . طابنتسا  یلک  هدعاق ي  کی  نآ ،  هب  دانتسا  اب  ناوت  یمن  تسا ،  مکح  عفر  كالم  یصخش  جرح  نوچ  یلو  دوش ،
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روکذم تلع  هب  دیاب  كالم ، فشک  ياج  هب  تسا ،  هدشن  دنتـسم  جرح »  هب «  ناگدرب  ناکدوک و  يارب  ناذیتسا  زا  انثتـسا  نآرق ،  هیآ  رد 
همه ي ور  نیا  زا  تسا ؛  ناـگدرب  ندـش  انثتـسا  تلع ،  رد  یفرع  روـهظ  کـش  نودـب  نوـچ  و  دوـش ، هجوـت  مکیلع »  نوـفاوط  هـیآ «  رد 

دع امیف  ناذیتسالا  مدعل  ینعملا  یف  لیلعت  وه  و  مکیلع :  نوفاوط  دندقتعم « :  اهقف  زا  یخرب  دنوش .  یم  هیآ  يانثتسا  لومـشم  ناراکتمدخ 
مومع لماش  انثتـسا  دـشاب ،  لوبق  لباق  داهتجا ،  دـعاوق  یهقف و  تعانـص  ظاحل  هب  طابنتـسا ،  هنوگ  نیا  رگا  هتبلا  (، 27  « ) هثالثلا تاـقوالا 

رد مئاد  تروص  هب  هک  تسا  یناراکتمدخ  مکیلع »  نوفاوط   » زا دوصقم  هک  دهد ،  یم  ناشن  هیآ  قایـس  هکلب  دوب ،  دـهاوخن  ناراکتمدـخ 
زا دنشاب ؛ یم  هناخ  لها  اب  ددرت  رد  هتسویپ  یعیبط ،  يداع و  لکـش  هب  دنتـسه  هرمزور  روما  لفکتم  هک  نآ  لیلد  هب  هتـشاد و  روضح  هناخ 

تقوم روضح  رگید -  دارفا  هناخ ي  رد  ریجا -  رگراک و  لکش  هب  هتشاد و  لقتسم  یگدنز  هک  یناراکتمدخ  لماش  هدش  دای  ریبعت  ور  نیا 
یکی ناونع  هب  ناگدرب »  هتفرگ و «  رارق  انثتـسا  عوضوم  مکیلع »  نوفاوط  هیآ «  نیا  رد  هک  اج  نآ  زا  نینچمه  ددرگ . یمن  دننک ، یم  ادیپ 
دنراد روضح  هداوناخ  کی  عمج  رد  هک  يا  هرود  رد  زین  ناگدناوخ »  دنزرف  هک «  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  دنا ، هدـش  رکذ  نآ  قیداصم  زا 

یم کمک  رگیدکی  هب  هتـشاد و  ترـشاعم  هداوناخ  ياضعا  اب  دنـشاب ،  هتـشاد  لقتـسم  یگدنز  هک  نآ  نودب  نامالغ ،  نارکون و  دـننام  و 
لاـمتحا نیا  رگا  هک  تسا ،  حرطم  لاـمتحا  کـی  تروص  هب  طـقف  قوف ،  هاگدـید  دـنوش . هدرمـش  مکیلع »  نوفاوط  قیداـصم «  زا  دـننک 

زا دشاب ؛ یم  نآ  هب  تالاکـشا  تاداریا و  هب  ییوگ  خساپ  رتشیب و  یـسررب  دـنمزاین  ددرگ ، حرطم  یهقف »  هیرظن  کی  ناونع «  هب  دـهاوخب 
رد هک  سک  ره  لـماش  تسا و  دـیقم  مکح ،  عوضوم  دـهد  یم  ناـشن  هک  دراد  دوجو  يا  هنیرق  مکیلع »  نوـفاوط  هیآ «  رد  هک  نیا  هلمج 
هیآ رد  هک  نانچمه  تسا ؛  غولب  زا  دـعب  غولب و  زا  لبق  ناـکدوک  نیب  تواـفت ،  لیـصفت و  هنیرق ، نیا  دوش . یمن  دـنک ، یم  تمدـخ  هناـخ 

دوجو انثتـسا  اه  نآ  هب  تبـسن  دننک و  ناذیتسا  نیدلاو ،  قاطا  هب  دورو  يارب  زور ،  تاعاس  مامت  رد  دیاب  غلاب ،  نادنزرف  هک  هدش  حیرـصت 
رظن زا  هدوب و  مکیلع »  نوفاوط  قیداصم «  زا  دنا ، هدادـن  لیکـشت  لقتـسم  یگدـنز  یتقو  ات  غلاب  نادـنزرف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درادـن ؛ 
نیا هدـش ،  حرطم  هفیرـش  هیآ  رد  هک  یتوافت  زا  ور  نیا  زا  دـنرادن ؛  یقرف  دوخ  غولب  زا  لبق  نامز  اـب  دـمآ  تفر و  یناوارف  ددرت و  ترثک 
مکح غولب ،  لبق  یکدوک  ای  یگدرب ،  ندش  همیمـض  اب  تسا و  مکح  يارب  هلعلا »  ءزج  مکیلع « ، »  نوفاوط  هک «  دوش  یم  هدافتـسا  هنوگ 

ناـگجاوخ تسناد . ناذـیتسا  زا  انثتـسا  قادـصم  ار  صخـش  ناوـت  یمن  دـمآ  تفر و  ترثـک  فرـص  هب  هنرگ  و  دوـش ؛ یم  بترتـم  نآ  رب 
هرابرد یناث  دیهـش  دنتـسه . مرحم  نانز ،  همه ي  هب  تبـسن  دنا و  هدش  انثتـسا  باجح  مکح  زا  دنـشاب ، هدازآ  ای  هدرب  هچ  رگا  ناگجاوخ ؛ 

نز هب  تبسن  تجاح  زاین و  ساسحا  يانعم  هب  هبرإ  28 ؛)  ... ( ) لاجرلا نم  هبرالا  یلوا  ریغ  نیعباتلا  هیآ ي ... (  رد   : » دسیون یم  انثتسا  نیا 
رب ( 29 « . ) دـننک یمن  ساسحا  فلاخم  سنج  هب  تبـسن  يزاین  نینچ  دـنا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یگنادرم  تلآ  ناگجاوخ  نوچ  تسا و 

نآرقرد نیمی »  کلم  هک «  نآ  اب  اریز  دنتسه ؛ باجح  مکح  يانثتسا  لومـشم  دنـشابن ، هدرب  رگا  یتح  ناگجاوخ ،  لالدتـسا ،  نیا  ساسا 
هب برا ، »  هداـم «  زا  هبرا »  هک «،  نآ  حیـضوت  ( 30 . ) تسا هتفرگ  رارق  انثتـسا  دروم  زین  لاجرلا ) ...  نم  هبرالا  یلوا  ریغ  هدـش ... (  انثتـسا 

ییوشانز رـسمه و  هب  زاین  ساسحا  هک  دوش  یم  قالطا  یناسک  هب  هبرالا »  یلوا  ( » 32  . ) تسا جایتحا »  تدش   » و ( 31  « ) تجاح ینعم « 
ساسحا نیا  هک  یناسک  ینعی  هبرالا ؛ »  یلوا  ریغ  دارفا «  نیا  لباقم  هطقن ي  تسا .  لاعف  ناشیا  رد  یسنج  توهـش  دراد و  دوجو  اهنآ  رد 

 » تایاور یخرب  هتبلا  دنوش ، یم  هدرمش  هبرالا »  یلوا  ریغ   » قیداصم زا  هلبا ،  دارفا  ناگجاوخ و  نادرمریپ ،  تسا . هدش  شوماخ  اه  نآ  رد 
هب دیابن  تسا و  قادصم  کی  نایب  هب  رظان  ریسفت  نیا  ( 33 «. ) دنک یم  ریـسفت  دنرادن ،  نز  هب  زاین  هک  یقمحا  دارفا  هب  ار  هبرالا »  یلوا  ریغ 
یم هبرـالا »  یلوا  ریغ  زا «  ییاور  ریـسفت  هب  مزتـلم  ار  دوخ  هک  رهاوج  بحاـص  ددرگ . یقلت  مکح »  قییـضت  اـی «  موهفم »  دـیدحت   » ناونع
ریغ هک «  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  نایاپ  رد  دـهد ، یم  رارق  ریبعت  نیا  ریـسفت  يانبم  ار  ءاسنلا »  یتای  يذـلا ال  قمحالا  وه  تایاور «  و  دـناد ،
طلخ لـیلد  هب  زین  یکرک  ققحم  يو ،  زا  شیپ  ( 34 «. ) دنرادن جاودزا  هب  لیامت  نآ  دـننام  يریپ و  لیلد  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هبرالا  یلوا 
رگید قیداـصم  هب  هجوت  زا  تسناد و  هژاو  نیا  موهفم  هئارا  ددـص  رد  ار  تاـیاور  وا  دـیدرگ . راـچد  هابتـشا  نیمه  هب  قادـصم ،  موـهفم و 
 ... ( لاجرلا نم  هبرالأ  یلوأ  ریغ  ناونع ...(  هب  یـسنج ،  توهـش  نودـب  نادرمریپ  تایاور ، یخرب  رد  هک  نآ  لاـح  و  ( 35 ( ؛  دومن تلفغ 
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لاؤس نیا  لاح  ( 37  . ) داد صاصتخا  نز »  زا  زاـین  یب  ناـهلبا  هب «  طـقف  ار  ریبعت  نیا  ناوت  یمن  دـسر ،  یم  رظن  هب  ( 36 . ) دنا هدش  یفرعم 
یموهفم هاگ  ره  هک  تسا  نآ  خـساپ  داد ؟  رارق  انبم  موهفم ،  نیا  زا  نقیتم  ردـق  ناونع  هب  ار  يریـسفت  نینچ  ناوت  یم  ایآ  هک  تسا  حرطم 

لامجا موهفم ،  هک  يدروم  رد  یلو  تسا ،  زیاج  نقیتم »  ردق  هب «  ذخا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  قالطا  هئارا  مدع  رب  ینیارق  ای  دـشاب ،  لمجم 
زا ملسم ،  ردق  هناهب ي  هب  ناوت  یمن  درادن ،  دوجو  دارفا  ماسقا و  زا  یخرب  هب  نآ  صاصتخا  موهفم و  رد  فرصت  يارب  مه  ینیارق  درادن و 
رد لیعامـسا  نب  دـمحم  هلمج  نآ  زا  دراد ؛  دوجو  انثتـسا  نیا  هرابرد ي  زین  یتایاور  دومن . دـیقم  ار  نآ  رظن و  فرـص  ظـفل ،  ماـع  رهاـظ 

اوناک لاقف :  نایصخلا ، نم  رئارحلا  عانق  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاابأ  تلأس  دنک « : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يربتعم  تیاور 
ربارب رد  ار  دوخ  رـس  دیاب  دازآ  نانز  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ماما  38 ؛)  « ) نعنقتی مالـسلا و ال  هیلع  نسحلا  یبأ  تانب  یلع  نولخدی 

 « دشاب هدیشوپ  اه  نآ  ياهرس  هک  نآ  نودب  دندش ، یم  دراو  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارتخد  رب  ناگجاوخ  دومرف « : دنناشوپب ، ناگجاوخ 
اریز درک ؛  لمح  هیقت  رب  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  دسر ،  یم  رظن  هب  اما  دومن ، هیقت  رب  لمح  ار  تیاور  نیا  هرس  سدق  يراصنا  خیـش  هچ  رگا  . 

نارهاوخ ياهرـس  ندوب  فوشکم  زا  دهد ،  رظن  رتس  موزل  مدع  هب  هک  نآ  ياج  هب  هیقت ، ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  ترورـض  هچ 
مهیلع تیب  لها  یگداوناخ  عضو  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ناـیب  ور  نیا  زا  دـنارب !؟  نخـس  عقاو  فـالخ  رب  ناـگجاوخ ، لـباقم  رد  دوخ 
الماک رتس ،  موزل  نتشادن  هب  تبـسن  ار  وا  و  درادرب ،  نایم  زا  لیعامـسا  نب  دمحم  نهذ  زا  ار  دیدرت  هنوگ  ره  هک  تسا  نآ  يارب  مالـسلا ، 

 . تسین لوبق  لباق  هعیـش ،  ياهقف  زا  يرایـسب  يارب  يوق ،  تادنتـسم  همه ي  اـب  ناـگدرب ،  ناـگجاوخ و  ندوب  مرحم  هتبلا  دزاـس ، نئمطم 
لباقم رد  ار  يراوزبس  ققحم  یناث و  دیهـش  دننام :  یناگرزب  هلاسم  نیا  رد  دنچ  ره  هک  تسا  ییاهقف  هلمج  زا  هرـس  سدق  رهاوج  بحاص 
نایعیـش نییآ  رد  دسیون « :  یم  ناشیا  درادن . ییابا  دریگ ،  راک  هب  هیرظن  نیا  دقن  رد  ار  تاریبعت  نیرتدـنت  هک  نیا  زا  یلو  دـنیب ، یم  دوخ 

رد دـیدرت  هنوگ  ره  هک  ارچ  دـهد ؛  هار  دوخ  هب  دـیدرت  دـیابن  هلأـسم  نیا  رد  ینموم  چـیه  و  هتـشادن ،  دوجو  رظن  فشک و  زاوج  نیدـتم ، 
دوخ ناکلام  هب  ندرک  هاگن  هجاوخ ،  ریغ  ناگدرب  يارب  هک  هتفای  رارقتسا  نیا  رب  هعیـش  بهذم  ددرگ ... یم  نارگید  تارج  ببـس  تمرح ،

 ، مرحمان هب  رظن  يارب  اه  نآ  هدرک و  ادیپ  رارقتـسا  هدرب  ریغ  ناگجاوخ  اب  اه  نآ  نیب  قرف  مدع  رب  بهذم  هک  نیا  هچ  دـنناد ، یمن  زیاج  ار 
ۀقثوـم دوـش : یم  ناـیب  نآ  زا  دروـم  ود  هک  دـنا ، هدرک  دانتـسا  زین  تـیاور  دـنچ  هـب  ناـگجاوخ ، يانثتـسا  ناـفلاخم  ( 39  . ) دنتـسین زاـجم 

اهیلا رظنی  نأ  حلصی  له  دلولا ،  مأ  نع  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تلأس  دوش « :  یم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبتع :  نب  کلملادبع 
هک یلاح  رد  دلو  ما  زینک  هب  دناوت  یم  یصخ  هدرب ي  ایآ  دیسرپ :  ماما  زا  يوار  40 ؛) « ) کلذ لحی  ال  لاق :  لستغت ؟  یه  اهالوم و  یصخ 

دشابن و لوبق  لباق  لالدتسا  نیا  هک  دسر ،  یم  رظن  هب  تسین .» زیاج  راک  نیا  دومرف « : مالسلا  هیلع  ماما  دنک ؟  هاگن  تسا ،  لسغ  لوغـشم 
یم زاجم  ناتسد ،  ندرگ و  رس ،  هب  هاگن  دح  رد  اهنت  ار  ناگجاوخ  یـصخ ،  يانثتـسا  نارادفرط  اریز  تسا ؛  ثحب  لحم  زا  جراخ  تیاور 

 - لسغ لاح  رد  یـصخ  هاگن  زاوج  مدع  هب  هک  کلملادبع  تیاور  ور ، نیا  زا  دنناد ؛ یمن  مزال  نانز  يارب  ار  دودح  نیا  شـشوپ  دـنناد و 
 : قاحسا نب  دمحم  هحیحص  درادن . ندرگ  رس و  هب  تبـسن  رظن  زاوج  اب  یتافانم  دراد ،  تلالد  تسا -  فوشکم  نآ  رتشیب  ای  ندب  همه  هک 

ال» لاق :  نهروعش ،  يریف  ءوضولا  نهلوانیف  هئاسن  یلع  لخدی  یـصخلا  لاجرلل  نوکی  دنک « :  یم  لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  يوار 
هب زین  تیاور  نیا  هن . »  دومرف « : ماما  دنیب ، یم  ار  اه  نآ  ياهوم  دروآ و  یم  وضو  تهج  بآ  دوخ  کلام  نانز  يارب  یصخ ،  هدرب  (41 ؛)

لامجا ماهبا و  درادن ،  دوجو  نآ  نییعت  يارب  يا  هنیرق  زین  لئاس  لاؤس  رد  هدشن و  رکذ  ترـضح  مالک  رد  یهن  ای  یفن  قلعتم  هک  نآ  لیلد 
نیا عوضوم  هرابرد ي  دراد ، دوجو  ناگجاوخ  مکح  هراـبرد ي  هک  یتاـفالتخا  رب  هوـالع  تسا . راوشد  نآ  زا  تمرح  هدافتـسا ي  دراد و 
نیا یسنج ،  وضع  رد  يرییغت  هچ  اب  تسیک ؟  یصخ )  هجاوخ (  هک  تسا  نیا  لوا  فالتخا  دوش . یم  هدید  اهقف  نیب  یتافالتخا  زین  مکح 

صیـصخت یلوألا  هرکذ و  یقب  نأ  هاتیـصخ و  عطق  نم  لمـشی  یـصخلا  قالطا  نأ  ملعا  و  دسیون «:  یم  یناث  دیهـش  دور ؟ یم  راک  هب  هژاو 
ور نیا  زا  42 ؛)  « ) لحفلاکف هایثنأ  یقب  يذـلا  بوبجملا  هرکذ و  یقب  يذـلا  یـصخلا  اما  اعم ، هاتیـصخ  هرکذ و  عطق  نمب  فـالخلا  لـحم 

حیضوت رد  هک  نییوغل  تاملک  هب  دانتسا  اب  قئادح  بحاص  دشاب . هدش  عطق  الماک  وا  یسنج  تلآ  هک  تسا  یصخش  يارب  یـصخ ،  مکح 
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نیا عوضوم  هرابرد ي  رگید  فـالتخا  ( 43 . ) دناد یم  دودرم  ار  یناث  دیهـش  ریـسفت  دوش ، یم  هدید  سوماق  رینملا و  حابـصم  رد  هژاو  نیا 
نیا رب  دهد و  یم  یفنم  خساپ  لاؤس  نیا  هب  رهاوج ،  بحاص  درادن ؟  دوجو  یسنج  لیامت  یلک  روط  هب  ناگجاوخ  رد  ایآ  هک  تسا  مکح 

ناشیا ور  نیا  زا  دور ؛  یمن  نیب  زا  الماک  وا  يوهـش  یـسنج و  تالیامت  اموزل  دوش ، عطق  صخـش  یـسنج  وضع  رگا  یتح  هک  تسا  رواـب 
نییعت رد  فـالتخا  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نیا  دوجو  اـب  ( 44 . ) دـناد یمن  هبرالا »  یلوا  ریغ  قادـصم «  ار  ناـگجاوخ 

ریغ هیآ ي ... (  هب  دنتـسم  انثتـسا  رگا  ناگجاوخ  هرابرد ي  اریز  دشاب ؛  هتـشاد  یعرـش  مکح  رد  ینادنچ  ریثأت  دناوت  یمن  مکح ،  عوضوم 
یـسنج تالیامت  هچ  ددرگ ، یم  هیآ  لومـشم  دنرادن ، نز  هب  جایتحا  هک  یناگجاوخ  تروص ،  نیارد  دـشاب ؛ لاجرلا ) ...  نم  هبرالا  یلوا 

ساسحا لیامت و  مدع  هن  تسا ،  زاین  جایتحا و  مدع  انثتسا ،  دروم  لیلد ،  نیا  ساسارب  اریز  دنشاب ؛  یسنج  تالیامت  دقاف  ای  دنشاب ، هتـشاد 
، دنـشاب هتـشادن  نز  هب  جاـیتحا  هک  دـنریگ  رارق  یعـضو  رد  ینـس  طیارـش  ظاـحل  هب  هک  هاـگ  نآ  زین  نـالاس  نهک  نادرمریپ و  ور  نیا  زا   ؛
یتاللا ال ءاسنلا  نم  دعاوقلا  هک ...(  نانچمه  دنشاب ؛ هدادن  تسد  زا  یلک  تروص  هب  ار  یسنج  تالیامت  دنچ  ره  دنتـسه ؛ انثتـسا  لومـشم 

نآ رد  یـسنج ،  عمط  ای  ساسحا ،  چیه  هک  نیا  هن  دنرادن ، جاودزا  هب  دیما  هک  تسا  يا  هداتفا  اپ  زا  نانز  ینعم  هب  ( 45 ...( ) احاکن نوجری 
يانثتـسا لیلد  رگا  هتبلا  دـشاب . یمن  انثتـسا  زا  عناـم  ساـسحا ،  يارب  یلدـبم  نینچ  دوجو  زین  زیمم  ناـکدوک  هراـبرد ي  درادـن . دوجو  اـه 

؛ عوضوم مکح و  بسانت  هب  سپ  دراد ، رارق  لحف  ربارب  رد  یـصخ  نوچ  تسا ،  هدرک  انثتـسا  ار  یـصخ »  هک «  دـشاب  یتایاور  ناگجاوخ ،
بیسآ لحم  نازیم و  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  هتفرگ  ییوشانز  یسنج و  لمع  ییاناوت  یسنج ،  تلآ  بیـسآ  لیلد  هب  هک  تسا  یـسک  دوصقم 

، هدمآ نآرق  رد  هچنآ  دراد و  میرک  نآرق  رد  هشیر  یهلا ،  مکح  کی  ناونع  هب  باجح  هجیتن  تشاد . دهاوخن  مکح  رد  یتلاخد  یگدـید 
 « جرف ظـفح  و «  رـصب »  ضغ  هک «  هدـش  هتـساوخ  درم ، ) نز و   ) ناـنمؤم موـمع  زا  نآرق  رد  دـنک . یم  هئارا  ار  هنیمز  نیا  رد  یلک  هدـعاق 
هب دیابن  یلک  روط  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  روتـسد  نیا  زا  دـشاب ،  ندرک  هاگن  یـشوپ و  مشچ  ینعم  هب  رـصب  ضغ  هک  یتروص  رد  دـننک .

هناوتشپ زا  هاگن »  زا  نتساک  ورف  هب «  رصب »  ضغ  ریسفت «  تسا و  ور  هب  ور  فلتخم  یتاماهبا  اب  ریـسفت  نیا  یلو  درک ، هاگن  فلاخم  سنج 
هدافتسا ي يارب  روتسد  تسا . هدیدرگ  عونمم  ینارچ »  مشچ  و «  ندش »  هریخ  ور «  نیا  زا  تسا ؛  رادروخرب  يرت  عافد  لباق  رت و  يوق  ي 

یعامتجا یگنهرف و  طیارـش  تسا  نکمم  هتبلا  دـنناشوپب ، الماک  ار  دوخ  ندرگ  رـس و  دـیاب  نانز  هک  دـهد ،  یم  ناشن  رامخ ،»  زا «  ناـنز 
هگن هب  هاگن ، »  زاـجم  دراوم  ماـمت «  دروآ . دوجو  هب  شـشوپ  تیفیک  هنیمز ي  رد  ناـنز ،  نادرم و  يارب  زین  ار  يرگید  تاـمازلا  هعماـج ، 

لـصا ظاحل «  هب  دوش . یمن  هبیر ،  تذـل و  اب  ماوت  هاگن  لماش  هاگن ،  زاجم  ورملق  دراد و  صاصتخا  یـسنج ،  یگدولآ  هنوگره  زا  يراـع 
تئارب لـصا  هب  ـالومعم ، اـهقف  درک ، هدافتـسا  تمرح  زاوج و  تهج  زا  ار  هلأـسم  مکح  تنـس ،  باـتک و  زا  ناوتن  هک  يدراوم  رد  هیلمع » 

هریاد طایتحا  لصا  هب  دانتسا  اب  هک  دراد ، دوجو  زین  یشیارگ  دوجو  نیا  اب  دنهد . یم  شهاک  لقادح  هب  ار  اه  تیعونمم  دننک و  یم  دانتسا 
و یظفل »  لیلد  دافم «  هب  هجوت  اب  تسا . هتفرگ  رارق  دقن  دروم  هلاقم  رد  شیارگ  نیا  دهد . یم  تیارس  كوکشم  دراوم  هب  ار  تیعونمم  ي 

تیمها زا  مالـسا ، رظن  زا  دنچ  ره  باجح ؛  مکح  . تخادرپ باجح  هدعاق ي  زا  انثتـسا  دراوم  یـسررب  هب  ناوت  یم  هیلمع »  لصا  ياضتقا « 
تلفغ دروم  نآ  ریذپ  فاطعنا  ياه  هبنج  انثتسا و  دراوم  تعیرش ، رد  هک  ددرگ  یمن  نآ  بجوم  تیمها  نیا  یلو  تسا ،  رادروخرب  رایسب 

هفسلف ي هب  ناوت  یم  رتهب  اه ،  نآ  یسررب  اب  هک  تسا ،  هدش  هدرمش  نآ  رب  تنـس  باتک و  رد  انثتـسا  زا  يددعتم  دراوم  هکلب  دریگ ،  رارق 
زا هک  یلاح  رد  دریگ ؛  یم  رارق  هجوت  دروم  رتمک  ناـگجاوخ »  و «  ناـگدرب »  يانثتـسا «  ود  ناـیم ،  نیا  رد  درب . یپ  نآ  ورملق  باـجح و 

نیا هب  هجوت  اب  ور  نیا  زا  تسا ؛  للعم »  اه «  نآ  هب  تبسن  انثتسا  رگید ،  فرط  زا  و  دراد ،  دوجو  ینآرق  دانتـسا  اه  نآ  يارب  فرط ،  کی 
هک ضعب »  نم  مکضعب  مکیلع  نوفاوط  شقن «  زا  نیاربانب  تخادرپ . لمات  هب  ناسمه ، دراوم  هب  تبـسن  نآ  لومـش  هرابرد  ناوت  یم  لیلعت 

قیداصم هب  ناوت  یم  تسا ،  قیبطت  لباق  ناگجاوخ  رب  هک  هبرـالأ ) ... یلوأ  ریغ  نیعباـتلا  ریبعت (  زا  زین  و  دراد ،  دوجو  ناـگدرب  هراـبرد ي 
ناذیتسا هیآ  . 4 . 55 (: 33  ) بازحالا . 3 . 31 (: 24  ) رونلا . 2 ص 166 . باجح ،  هلأسم  يرهطم ،  یضترم  .1 تشون :  یپ  دیسر . زین  يرگید 

دیس ص 126 و  ج 14 ، ریبکلا ،  ریـسفتلا  يزار ،  رخف  هللادـبع  وبا  ر.ك ؛  . 5  . 58 (: 24  ) رونلا دراد ؛  تلـالد  ناـگدرب  ندوب  مرحم  رب  زین 
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ص ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  یفجن ،  نسح  دمحم  ر.ك ؛ . 6 ص 344 . ص 112 و ج 16 ، ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ،  نیسح  دمحم 
نیز . 8 ص 164 . ج 14 ، هعیـشلا ،  لئاسو  یلماـع ،  رح  نسح  نب  دـمحم  . 7 ص 71 . ج 23 ، ةرظاـنلا ،  قئادـحلا  ینارحب ،  فـسوی  91 و 

 ، یسلجم رقاب  دمحم  . 10 ص 531 . ج 5 ، یفاکلا ،  ینیلک ،  بوقعی  نب  دـمحم  . 9 ص 52 . ج 7 ، ماهفالا ،  کلاسم  یناث ،  دیهـش  نیدلا 
ص ج 14 ، هعیـشلا ،  لئاسو  . 12 ص 469 . ج 3 ، هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  قودص ،  یلع  نب  دـمحم  . 11 ص 368 . ج 20 ، راونألا ،  راـحب 
ر.ك؛ . 15 ص 74 . ج 10 ، نازیملا ،  ریسفت  . 14 حاکنلا . باتک  یناجنز ،  يریبش  یسوم  دیـس  . 13 ص 531 . ج 5 ، یفاـک ،  عورف  164 و 
ص ج 7 ، بیذهتلا ، یـسوط ،  نسح  نب  دـمحم  .17 ص 307 . ج 23 ، ریبکلا ،  ریـسفتلا  . 16 ص 64 . حاکنلا ،  باتک  يراـصنا ،  یـضترم 
ص 529. ج 5 ، یفاکلا ،  . 21 . 58 (: 24  ) رونلا . 20 ص 167 . باجح ،  هلأسم  . 19 ص 64 . حاکنلا ،  باتک  يراصنا ،  یـضترم  . 18 . 480
(: 56  ) هعقاولا . 24 ص 258 . ج 3 ، فاشکلا ،  يرشخمز ،  دومحم  . 23 ص 154 . ج 7 ، نایبلا ، عمجم   ، یسربط نسح  نب  لضف  ر.ك ؛ . 22
 ، یناهفصا بغار  نیـسح  . 26 ص 632 . ج 2 ،  عماـجلا ،  عـماوج  یـسربط ،  نسح  نب  لـضف  ص 154 و  ج 7 ، ناـیبلا ، عمجم  . 25 . 17
 ، ماهفألا کلاسم  یناث ،  دیهش  . 29 . 31 (: 24  ) رونلا . 28 ص 291 . ج 2 ، نافرعلا ،  زنک  يرویسلا ،  دادقم  لضاف  .27 ص 531 . تادرفملا ، 

.33 ص 11 . تادرفملا ،  مرکم ،  نـب  دـمحم  . 32 ص 108 . ج 1 ، برعلا ،  ناـسل  روـظنم ، نبا  . 31 ص 55 . ناـمه ،  . 30 ص 52 . ج 7 ،
عماـج ققحم ،)  یکرک (  یلع  ر.ك ؛ . 35 ص 94و95 . ج 29 ،  مـالکلا ،  رهاوجلا  34.ر.ك ؛  ص 96 . ج 29 ، مـالکلا ، رهاوجلا  ر.ك ؛
رهاوج . 39 ص 532 . ج 5 ، یفاکلا ،  . 38 ص 161 . باجح ،  هلأسم  ر.ك ؛ . 37 ص 322 . نافرعلا ، زنک  . 36 ص 36 . ج 12 ، دصاقملا ، 

.43 ص 56 . ج 7 ، ماهفألا ،  کـلاسم  . 42 ص 167 . نامه ، . 41 ص 166 . ج 14 ، هعیـشلا ،  لئاسو  . 40 ص 94-97 . ج 29 ، مـالکلا ، 
.60 (: 24  ) رونلا . 45 ص 95 . ج 29 ، مالکلا ، رهاوج  . 44 ص 76 . ج 23 ، هرظانلا ،  قئادحلا 

رهوگ يارب  یفدص 

نیعم و گنهرف  تسا . لیاح و ... ششوپ ، هلیسو  هدرپ ، ششوپ ، يانعم  هب  تغل  رد  باجح  باجح  یلامک  لالج  نوتاخ  بنیز  هدنـسیون :
يرداچ دنبيور و  دنناشوپ و  نادب  ار  دوخ  هرهچ  نانز ، هک  یباقن  رتس ، هدرپ ، دناهدروآ : ار  ریز  یناعم  باجح ، هژاو  يارب  دـیمع  گنهرف 

مامت شـشوپ  ندوب  يرطف  تسا . نانز » صوصخم  شـشوپ   » يانعم هب  حالطـصا  رد  هژاو  نیا  دـنناشوپ . نادـب  ار  دوخ  ياپ  اترـس  نانز  هک 
درم نز و  زا  کی  ره  ناسنا ، شیادیپ  زاغآ  زا  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـناهدرک ، یبایزرا  ار  نآ  تالوحت  رـشب و  یگدـنز  هک  یناسک 

هارمه یصاخ  شزومآ  اب  هک  تهج  نآ  زا  كاشوپ ، هیهت  يارب  رشب  یگشیمه  شالت  دنک . هیهت  ار  دوخ  بسانم  ششوپ  ات  تسا  هدیـشوک 
ياهنیـشیپ نانز ، باجح  دریگیم . همـشچرس  شاینورد  ترطف  زا  شـشوپ ، نتفاـی  يارب  ناـسنا  يوپاـکت  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا ، هدوبن 

هدوب يرـشب  ياهندـمت  نهک  ياهتداع  زا  نانز ، باجح  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  نوگانوگ ، ياهندـمت  راثآ  هعلاطم  اب  دراد . ینالوط 
اپ يور  ات  ار  ناشمادـنا  اهتروص و  هتـشذگ ، ياـههرود  رد  یناـنوی  ناـنز  سورـال ، فراـعملا  ةریاد  هتـشون  ساـسا  رب  لاـثم ، يارب  تسا .

داجیا ناوناب ، نایم  رد  هژیو  هب  شـشوپ  تیاعر  دراد و  هشیر  ام  ياهشزرا  اهرواب و  رد  باجح  تیدودـحم ! هن  تینوصم ، دـندناشوپیم .
جرادم دناوتیم  دراد و  هتـسیاش  یتیـصخش  نز ، مالـسا ، هاگدید  زا  تسا . لاذـتبا  دـسافم و  یفنم ، ضراوع  زا  يریگولج  يارب  تینوصم 

حالـصا تسین . نکمم  نانز  نودـب  نادرم ، ییالاو  تسا و  رـشب  هسردـم  نز ، نماد  دـبای . راب  تیناسنا  یلاع  بتارم  هب  دـیامیپب و  ار  لامک 
فدـص رد  هک  دـبلطیم  شنیرفآ ، ياهبنارگ  رهوگ  نیا  يـالاو  هاـگیاج  دوب . دـهاوخ  ناوناـب  باـجح  اـیح و  ییاـسراپ ، ورگ  رد  هعماـج 

هک دوشیم  ثعاب  باجح  : » تسا هتفگ  نابزیسیلگنا  ناملسم  داتسا  نالود ، همطاف  مناخ  ددرگ . ظفح  شیاهشزرا  ات  دریگ  رارق  شـشوپ 
مه دوش و  لئاق  شزرا  شیوخ  يارب  دوخ  مه  دربب و  ـالاب  یهدهرهب  يارب  ياهلیـسو  اـی  یتراـجت  يـالاک  کـی  دـح  زا  ار  دوخ  شزرا  نز ،

خیرات رد  ددرگیم . رب  باجح  مکح  رودص  مالسا و  زا  لبق  هب  ناریا ، رد  ششوپ  ناریا  رد  ششوپ  هقباس  دنک .» مارتحا  هب  راداو  ار  هعماج 
، باقن ششوپ و  اب  هس  نآ  دندرب ، مود  هفیلخ  دزن  دندرک و  ریسا  ار  یناساس  هاش  ارـسک ، نارتخد  زا  نت  هس  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  نینچ 
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هب يرتشیب  لوپ  دننیبب و  ار  نانآ  نارادیرخ ، هنوگنیدـب  ات  دـنریگرب  هرهچ  زا  باجح  داد  روتـسد  هفیلخ  دـندوب . هدـیناشوپ  ار  دوخ  يامیس 
زا دندز ، شاهنیـس  رب  هک  یتشم  اب  ار  هفیلخ  هدنیامن  دندرک و  يراددوخ  تروص  رـس و  ندرک  هنهرب  زا  یناریا  ناگزیـشود  دنزیرب . ناشیاپ 

یلع ترـضح  لاـح ، نآ  رد  دـهد . رازآ  ار  ناـنآ  هناـیزات  اـب  تساوخ  دـش و  ینابـصع  عضو ، نیا  هدـهاشم  اـب  هفیلخ  دـنتخاس . رود  دوـخ 
ره فیرش  گرزب و  دومرفیم : هک  مدینش  هلآوهیلعهللایلص  مرکا  لوسر  زا  نک . ارادم  نمشد  اب  تراتفر  رد  : » دومرف هفیلخ  هب  مالسلاهیلع 
زا شیپ  اههلیبق ، ماوقا و  نایم  رد  شـشوپ  تیاعر  یهلا  ناـمرف  زا  دـعب  لـماک  باـجح  دـیراد .» یمارگ  تسا ، هدـیدرگ  راوخ  هک  ار  یموق 

یحو مالک  یهلا و  نامرف  زا  سپ  لماک ، شـشوپ  جاور  هک  دیآیمرب  تایاور  یخرب  زا  تسا . هدوبن  ریگارف  یلو  هتـشاد ، دوجو  زین  مالـسا 
. مدیدن راصنا  نانز  زا  رترب  نم  : » تسا هتفگ  يو  هک  میناوخیم  هلآوهیلعهللایلص  مرکا  لوسر  نارـسمه  زا  یکی  زا  یتیاور  رد  تسا . هدوب 

ياهيرـسور اب  ار  دوخ  رـس  اهنآ  دیآ و  نوریب  هتـشذگ  نوچمه  هک  دشن  هدـید  نانآ  زا  رفن  کی  دـش ، لزان  رون  هروس  ياههیآ  هک  نیمه 
تسا و یحو  یعطق  تحارـص  ساسا  رب  ناوناب ، يارب  باجح  بوجو  هک  دـیآیمرب  مه  میرک  نآرق  ياـههیآ  زا  دـندیناشوپیم ». یکـشم 
، مالـسا تناید  زا  ياهناشن  تسین . ینتفریذپ  تسا ، یـسابع  هرود  ياهمسر  اهتداع و  زا  شـشوپ ، دناهتـشادنپ  نارگلیلحت  زا  یخرب  هکنیا 

تیاعر اب  نز  تسین . حرطم  نآ  رد  تنوشخ  تیدودحم و  لیمحت ، هلئـسم  دنادیم و  یلاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  یتیانع  فطل و  ار  باجح 
رد هار  نیا  زا  دروآیم و  دوجو  هب  نتـشیوخ  رد  تهبا  یعوـن  دراد ، دوـخ  اـب  اوـقت  ناـمیا و  تناـید ، زا  ياهناـشن  هکنآ  رب  نوزفا  باـجح ،

قانتخا رب  دناهتساوخ  هاگره  نارگرامعتسا  هک  سب  نیمه  باجح  ریثأت  تردق  شزرا و  رد  دنکیم . تکراشم  یسایس  یعامتجا و  لئاسم 
شرتسگ لماع  فاـفع و  ناـمیا و  نماـض  هک  ار  راوتـسا  ژد  نیا  دناهدیـشوک  دـنبای ، تسد  دوخ  ياـههلیح  هب  دـنیازفیب و  هعماـج  رد  دوخ 
یمالسا ياهروشک  گنهرف  رد  نارگرامعتسا  شالت  دنهد . هولج  تیمهامک  ار  نآ  ای  دنرادرب  نایم  زا  تسا ، یمالـسا  هعماج  رد  تلیـضف 

دوجو هب  ییادج  نید  لصا  باجح و  نایم  دناهدرک  شالت  هراومه  نانمـشد  تسا و  رادروخرب  يدنلب  هاگیاج  زا  باجح  ناریا ، هژیو  هب  و 
ات دـندیزگرب  ار  كروتاتآ  لامک  هیکرت ، رد  ناخ و  هّللا  ناما  ناتـسناغفا ، رد  ناخاضر ، ناریا ، رد  نارگرامعتـسا  ساسا ، نیمه  رب  دـنروآ .
هام يد  مهدفه  رد  ایناتیرب ، تیامح  اب  ناخاضر  دننک . نیزگياج  ار  برغ  یتادراو  گنهرف  دنزادرپب و  ییادزمالـسا  هب  اهروشک  نیا  رد 

تاناکما همه  دادبتـسا ، دامن  ود  نیا  تفرگ . نشج  ار  زور  نیا  شدـنزرف  درک و  يرابجا  یمـسر و  ار  باجح  فشک  يدیـشروخ ،  1314
يربهر هب  دهـشم  مدرم  راشقا  روضح  اب  داشرهوگ  مایق  دـنتفرگ . راـک  هب  ناریا  رد  لاذـتبا  یباـجحیب و  گـنهرف  شرتسگ  يارب  ار  روشک 
باـجح فشک  هئطوـت  دوـب . تکرح  نیا  ربارب  رد  تلم  ياهیگداتـسیا  هلمج  زا  مق ، رد  یقفاـب  یقتدـمحم  خیـش  ضارتـعا  زین  ناـملاع و 
ینوناق یمـسر و  لکـش  هب  ام  نهیم  رـصاعم  خیرات  رد  هک  تسا  باجح  فشک  هئطوت  مالـسا ، نانمـشد  ياهدنفرت  نیرتدیلپ  زا  دیدرتیب ،

رب تشاذـگ  تنم  مالـسا  هک  تیلهاج  رد  یکی  تسا : هدوب  مولظم  هلحرم  ود  رد  نز  : » دومرف هراب  نیا  رد  بـالقنا  ریبک  ربهر  داـتفا . قاـفتا 
شنکاو دوب .» قباس  هاش  هرود  نآ  دـش و  مولظم  ناریا  رد  نز  مه  عقوم  کـی  دیـشک و  نوریب  تشاد ، هک  یتیمولظم  نآ  زا  ار  نز  ناـسنا و 

هب دوب ، فورعم  ینیمخ  هّللاحور  اقآ  جاح  هب  باجح  فشک  نامز  رد  هک  هللاهمحر  ینیمخ  ماـما  باـجح  فشک  هب  هللاهمحر  ینیمخ  ماـما 
نیا زج  ياهراچ  : » دنتفگ يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیش  هّللا  تیآ  مق ، هیملع  هزوح  سیئر  هب  مق ، هیملع  هزوح  يالـضف  زا  دنچ  ینت  هارمه 

. مینک عافد  نآ  زا  دیاب  ام  تسا و  مالسا  نید  تایرورض  زا  باجح  نوچ  دوش ؛ ضارتعا  باجح  فشک  هب  یمـسر  فارگلت  رد  هک  تسین 
هّللا تیآ  دـنامیم ». خـیرات  رد  ضارتـعا  نیا  دوـشیم و  فـیلکت  عـفر  هعیـش  تیعجرم  هزوـح و  زا  مک  تـسد  درکن ، لوـبق  توغاـط  رگا 

دیابن ناـنز  يارب  نآ  فشک  تسا و  مالـسا  نید  تامّلـسم  زا  باـجح  : » تشون هاـشاضر  هب  باـطخ  يرـصتخم  فارگلت  رد  يدزیيرئاـح 
ترورـض دیدرگ . ورهبور  ناخاضر  دنت  شنکاو  تقو و  ریزوتسخن  یغورف ، یلعدمحمزیمآتناها  خساپ  اب  هک  دـشاب » یمازلا  يرابجا و 

نامزلارخآ و رد  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسا . هدش  دیکأت  باجح  ترورـض  رب  نوگانوگ  تایاور  ثیداحا و  رد  باجح 
یهلا و ماکحا  هب  نانآ  دنیآیم . نوریب  هناخ  زا  بسانمان  باجحیب و  هک  دـنوشیم  رهاظ  ینانز  تساهنامز ، نیرتدـب  هک  تمایق  کیدزن 

يارب نانز  هنوگنیا  دنتـسه . نارتوهـش  نارذگشوخ و  ینانز  دندرگیم و  اههنتف  رد  لخاد  هکلب  دنتـسین ، دنبياپ  یمالـسا  ياهروتـسد 
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ملاع نانز  یمامت  رورـس  قشمرـس و  ییاسراپ و  فاـفع و  رهظم  مالـسلااهیلع ،  همطاـف  فاـفع  رهظم  تخوس .» دـنهاوخ  خزود  رد  هشیمه 
یلع سپ  دنتـسنادن . ناراـی  تسا ؟ رتـهب  هـمه  زا  ناـنز  يارب  يزیچ  هـچ  دیـسرپ : هباحـص  زا  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  لوـسر  يزور  تـسا .

نادرم هن  دننیبب و  ار  هناگیب  نادرم  هن  هک  تسا  نیا  رتهب  زیچ  همه  زا  : » داد خساپ  ترـضح  نآ  دیـسرپ و  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  مالـسلاهیلع 
، دـلوت ماگنه  هک  تسا  هدـمآ  یتایاور  رد  درک . زاغآ  یتشهب  یـششوپ  اـب  ار  دـلوت  زور  نیلوا  ینمادـکاپ ، تفع و  هوسا  ار .» اـهنآ  هناـگیب ،

نیرترب نیا  كاپ ، يارهز  دشاب . شحور  یلاعت  هنیمز  ات  تفای  لماک  شـشوپ  شمـسج  دش و  هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  تشهب  زا  یـسابل 
زا دـیباتیمنرب ، ار  شیوـخ  ماـما  رب  متـس  تشاد و  هشیپ  ار  ملظ  دـض  رب  يرگداـیرف  هـکنیا  وـگ  تیرـشب ، هرهچ  نیرتیلاـع  نز و  يوـگلا 

، مرزآ تیاهن  رد  همه  نیا  درک و  عافد  تقیقح  قح و  زا  اههلمج  نیرتغیلب  اب  تفای و  روضح  عامتجا  رد  داـهن و  نوریب  اـپ  هناـخ  هدودـحم 
نز يالاو  شـشوپ  باجح ، تسوا و  یگدـنز  شور  شنم و  ورگ  رد  نز ، تیـصخش  تیوه و  یباجحیب  ياـههشیر  دوب . فاـفع  اـیح و 

هعماج یهاـگن  اـب  دـیاب  نآ ، لـلع  لـماوع و  نتفاـی  يارب  هک  تسا  موش  ياهدـیدپ  یباـجحیب ، ناـیم ، نیا  رد  دـیآیم . رامـش  هب  ناملـسم 
ینوگرگد شـشوپ ، ندودز  رد  رامعتـسا  شالت  ناوتیم  یباجحیب  یباجحدـب و  لماوع  زا  میواکب . ار  نآ  ياههنیمز  لئاسم و  یتخاـنش ،
ياهشالت یمالـسا ، عماوج  رد  اهشزرا  ندودز  يارب  نازیتسگنهرف  اریز  درب ؛ ماـن  ار  ینورد  ياـهألخ  راـجنهان و  ياـهوگلا  اـهشزرا ،

هب رامعتـسا  هنمادرپ  ياههمانرب  زا  وا  تیوه  ندرب  نیب  زا  هار  رد  نز  يارب  بذاـک  ینیرفآوگلا  يزاـسنامرهق و  دـناهتفرگ . راـک  هب  یناوارف 
. دیآیم رامش 

نانز ششوپ  باجح و 

َْریَغ َّنَُهباِیث  َنْعَـضَی  ْنَأ  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  اًحاِکن  َنوُجْرَی  یتّاللا ال  ِءاسِّنلا  َنِم  ُدِـعاوَْقلا  َو  :" رون هروس  هیآ 60  ینعم  ریسفت و  افطل  شـسرپ :
هرابرد هک  لـبق  تاـیآ  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  ینعم  خـساپ : دـییوگب ؟ نم  هب  ار  ٌمیلَع  ٌعیمَـس  ُهّللا  َو  َّنَُهل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْـسَی  ْنَأ  َو  ٍۀَـنیِزب  ٍتاـجِّرَبَتُم 

رهوش نز و  هک  ییاهقاتا  لزانم و  هب  دورو  بادآ  هاگن ، ندیشوپ ـ  سابل  زرط  لبق  تایآ  رد  دوشیم . نشور  تسا  نانز  شـشوپ  باجح و 
ناـنز دـیامرفیم : تـسا و  هدوـمن  ینثتـسا  ار  هدروخلاـس  ناـنز  باـجح  شـشوپ و  هفیرـش  هـیآ  نـیا  تـسا . هدـش  ناـیب  دنتـسه ، اـجنآ  رد 

ار دوخ  نیئور  ياهـسابل  هک  تسین  نانآ  رب  یهانگ  دنرادن  جاودزا  هب  يدیما  رگید  دـشاب و  هتـشذگ  اهنآ  جاودزا  نس  زا  هک  ياهدروخلاس 
نس رد  هکنیا  1 ـ  دراد : دوجو  طرش  ود  ءانثتسا  نیا  يارب  عقاو  رد  دنشاب . هدومنن  تنیز  شیارآ و  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دنراذگب ، نیمز  رب 

هدرکن تنیز  ار  دوـخ  2 ـ  دناهداد . تسد  زا  الماک  ار  یـسنج  هبذاج  رگید  ریبعت  هب  دـنرادن و  جاودزا  هب  يدـیما  الومعم  هک  دنـشاب  یلاسو 
ار مکح  نیا  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  و  تشاد ، دهاوخن  دوجو  نانآ  دروم  رد  باجح  فشک  دسافم  دیق ، ود  نیا  اب  هک  تسا  نشور  دنـشاب .

تـسین اهـسابل  همه  ندروآ  نوریب  ندش و  هنهرب  سابل ، نتـشاذگ  نیمز  رب  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نیا  تسا . هتـشادرب  نانآ  زا 
ماـما زا  یثیدـح  رد  تسا . هدرک  ریبـعت  يرـسور  رداـچ و  هب  نآ  زا  تاـیاور  زا  یـضعب  هک  تـسا  ور  ياهـسابل  نتـشاذگ  راـنک  اـهنت  هـکلب 

ۀجربتم ریغ  ناک  نم  يدـی  نیب  لاـق  ناـک ؟ نم  يدـی  نیب  تلق  باـبلجلا ، و  راـمخلا ، : دومرف هک  میناوخیم  هیآ  نیمه  لـیذ  رد  (ع ) قداـص
يرـسور و ناوتیم  دـشاب  هک  سک  ره  ربارب  مدیـسرپ  ماما  زا  دـیوگیم  يوار  تسا ، رداـچ  يرـسور و  هفیرـش ) هیآ   ) روظنم ینعی  ۀـنیزب ».

هفیرـش هیآ  نایاپ ، رد  (. 1) دـشاب هتـشادن  تنیز  شیارآ و  هک  یتروـص  رد  دـشاب  هک  سک  ره  ربارب  دوـمرف  ترـضح  تـشادرب ؟ ار  رداـچ 
اوقت هب  رتهدیدنـسپ و  دـنناشوپب ، ار  دوخ  دـننک و  تیاعر  ار  تفع  باـجح و  بناـج  زاـب  یناـنز  نینچ  رگا  لاوحا  نیا  همه  اـب  دـیامرفیم :
. هیآ نیمه  لیذ  هنومن  ریسفت  زا  هدافتسا  اب  (2  ... ) ءاسنلا نم  دعاوقلا  باب  ص 522 ، ج 5 ، یفاکلا ، (1  : ) تشون یپ  (. 2) تسا رتکیدزن 

یعامتجا لماکت  اب  باجح  هطبار 

باجح قیداصم  موهفم و  هزورما  باجح  زا  یـصاخ  عون  ظـفح  رب  باـجح  گـنهرف  ظـفح  تیولوا  دـنورادهب  يدـهم  دـمحم  هدنـسیون :
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هلوقم نیا  رد  یگنهرف  ياهترورض  زا  زورما  هچنآ  دنکیم . بلط  ار  شدوخ  صاخ  مزاول  راثآ و  مادک  ره  ریسفت  هک  هتفای  يدج  تالوحت 
دیاب لوا  مدـق  رد  هک  یلاؤس  نیلوا  مییامن . نایب  یعامتجا  لماکت  اب  ار  باجح  هطبار  لوا  مدـق  رد  یتسیاب  هک  تسا  نیا  دوشیم  ساـسحا 

رما نامه  اـعقاو  اـیآ  تسیچ ؟ تسا ، هداـتفا  اـج  اـهنهذ  رد  هدوب و  ناـهذا  زکترم  باـجح ، موهفم  زا  هچنآ  هک : تسا  نیا  داد  خـساپ  نادـب 
یطیارش ره  رد  هدوب و  قلطم  تروص  هب  موهفم  نیا  ایآ  دشابیم ، باجح  یعقاو  يانعم  هب  موهفم ، نآ  رگا  و  تسا ؟ باجح  یعقاو  موهفم 
ناوتیم ایآ  لاثم  ناونع  هب  دـباییم ، رییغت  طیارـش  اب  بسانتم  هدوب و  دـنمهدعاق »  » موهفم نآ  ریخ ! هکنیا  اـی  دراد ؟ قادـصم  هنوگ  کـی  هب 
دننکیم هنهرب  وناز  ات  زین  ار  اپ  جنرآ و  ات  مه  ار  تسد  دندنبیم و  رمک  هب  راک  لاح  رد  لامـش  جـنرب  ياهرازتشک  رد  نانز  هک  ار  يرداچ 

ناونع هب  لحم  نآ  نادرم  رمک  لاش  دـننامه  رداچ  نیا  دربراک  مییوگب  دـیاب  ریخ ! هکنیا  ای  تسناد ؟ رداچ  اـب  شـشوپ  موهفم  زا  یقادـصم 
رد رداچ  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  ات  دومن  یقلت  باجح  زا  یقادصم  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیمن  دشابیم و  یلحم  صاخ  كاشوپ  زا  یـشخب 

دیلوت ینعی   ) یکینکت دیلوت  طیارش  رد  ایآ  دید  دیاب  قوف ، لاثم  رب  هوالع  دور ؟ یمن  راک  هب  یمالسا  شـشوپ  ناونع  هب  هداس  دیلوت  طیارش 
ای دومن ؟ فیرعت  یمالـسا » طابترا  ندومن  دـنمهدعاق  تهج  هلیـسو   » کی تروص  هب  ار  نآ  درب و  راک  هب  ار  رداـچ  ناوتیم  هناـخراک ) رد 

مهارف يارب  هک  هاگشیامزآ  رد  رداچ  ششوپ  اب  ناوتیم  ایآ  ًالثم  ای  تسا و  لمأت  لباق  هک  دراد  دوجو  یتاروذحم  مه  اجنآ  رد  ریخ ! هکنآ 
دیاب قوف  ياهلاثم  هب  هجوت  اب  درک ؟ هفیظو  ماجنا  رایتسد ، ای  رتویپماک و  روتارپا  ناونع  هب  اضرف  دومن و  راک  تسا  يژولونکت  دیلوت  ندروآ 
ندوب دنمهدعاق  يانعم  هب  مه  رداچ  گنهرف  تسا ؟ لصا  رداچ  گنهرف  ای  دوش  ظفح  تسیابیم  هدوب و  ساسا  لصا و  رداچ  ایآ  هک  دـید 

نیا دریگ  رارق  رظن  دم  تسیابیم  هک  يرگید  هتکن  دنکیم . فیرعت  صاخ  هنوگ  هب  ار  درم  نز و  نیب  هطبار  هک  تسا  ياهلیسو  زا  هدافتسا 
یگدـنز تیعـضو  نآ  رد  هک  دوب  درخ »  » یعامتجا طابترا  کی  هب  هراـشا  دـش ، هراـشا  نآ  هب  قوف  ياـهلاثم  رد  هک  ار  هچنآ  اـیآ  هک  تسا 

رما کی  هب  هراشا  هکنیا  ای  دراد ؟ تیمها  هعماج ) اب  طابترا  رد  درف  يداصتقا  یگنهرف و  یسایس ، نیمأت  ینعی   ) یعامتجا طابترا  رد  صخش 
« طابترا  » لیذ ياههنومن  حرط  هلیـسو  هب  نونکا  دوب ؟ هعماج  لماکت »  » ینعی رتگرزب ، يرما  کی  هب  هراشا  ای  و  دوب ؟ هعماج  نـالک »  » یلک و
هب هجوت  اب  ینامرآ ) قالخا   ) یلماکت قفا  رد  نز  تیلوؤسم  ماـجنا  هلیـسو  رداـچ  میهدیم . رارق  هجوت  دروم  ار  یعاـمتجا  لـماکت  رداـچ و 

قالخا رد  رداچ  ینعی  تسا ، ینامرآ  باجح  کی  رداچ  دـسریم  رظن  هب  مینکیم ، یـسررب  ار  باجح  هلأسم  تقد ، اب  لاـح  قوف  بلاـطم 
رداـچ اـب  باـجح  هکلب  تسا و  حرطم  دـنکیم ، جـیورت  ار  ملاـع  نیا  هب  تبـسن  تیلوؤـسم  مدـع  هن  ملاـع  نـیا  زا  ییاـهر  هـک  يایناـمرآ 
لاؤس نیا  دـیاش  لاح  یعامتجا » لماکت  رـسفم  يوگلا   » هلیـسو هب  باجح  عاونا  هاـگیاج  نییعت  ناـکما  تسا . لـماکتم  یقفا  رد  تیلوؤسم 

لاح دبای ، روضح  باجح  ناونع  هب  دناوتیمن  یـصصخت  دـیلوت  رد  هن  ینف و  دـیلوت  رد  هن  هداس و  دـیلوت  رد  هن  رداچ  رگا  هک  دوش  حرطم 
نینچ امتح  مییامن ، فیرعت  یعامتجا  لماوع  همه  زا  هدـیرب  ار  رداچ  رگا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  تسا ؟ یناـمرآ  قـالخا  رداـچ  هنوگچ 

یبایزرا ماظن  کی  رد  و  لدـم »  » کی رد  نآ ) ریغ  ای  رداچ و  اب   ) باجح گنهرف  رگا  اما  دوب ، دـهاوخ  حیحـص  بلطم  هب  تبـسن  یتواـضق 
نیا هب  هجوت  اب  دید  دیاب  دوشیم و  تواضق  رگید  هنوگ  هب  هاگنآ  ددرگ ، حرط  دشاب ، هتـشاد  ار  بلاطم  يدـنبعمج  تردـق  هک  یـصخشم 

ققحم ار  باجح  نآ  ياج  هب  يرگید  زیچ  اجک  رد  هتـشاد و  روضح  اجک  رد  دیاب  رداچ  دشاب و  هنوگچ  تسیابیم  باجح  گنهرف  وگلا ،
کی تردق  نتفر  الاب  و  یساسا » تالیامت  ءاقترا   » تردق و دیلوت  رد  هچ  تسیابیم  فرصم » عیزوت و  دیلوت ،  » تیعضو ریثأت  اضرف  دزاس ؟

رد نآ  ریثأت  تسیابیم  رگید  ترابع  هب  ددرگ و  هظحالم  يداصتقا » تردـق  ءاقترا   » نینچمه و  یگنهرف » تردـق  ءاقترا   » رد هچ  بتکم و 
یگنهامه ءاقترا   ) يداصتقا ریثأت  هعـسوت  رد  نینچمه  و  گـنهرف ) قفا  ءاـقترا   ) مهاـفت هعـسوت  رد  و  راـثیا ) هیحور  ءاـقترا   ) نیمأـت هعـسوت 

( دریذـپیم لکـشم  یقالخا  صاخ  لماکت  کی  اب  بسانتم  هک  ياهمانرب   ) لماکت همانرب  هیاس  رد  هاـگنآ  اـت  دوش  هظحـالم  اهریگمیمـصت )
. تسین رداچ  ای  ششوپ  هب  طورشم  باجح  مه  هلحرم  هچ  رد  تسا و  طرـش  باجح  ناونع  هب  رداچ  اجک  رد  هلحرم و  هچ  رد  تفگ  ناوتب 
، دوش حرطم  یعماج  رظن  ناونع  هب  دـناوتیمن  رگید ، لیاسم  اب  یگنهاـمه  یباـیزرا و  نودـب  باـجح و  دروم  رد  قلطم  نداد  رظن  نیارباـنب 

فدـه مه  رگا  دـشاب و  هلأسم  نیا  رد  يریگمیمـصت  یلک  روحم  نایب  ای  باجح و  هلأسم  یلک  كارتشا  ناـیب  فدـه  هک  یحطـس  رد  رگم 
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هطبار ییارجا  شور  نایب  رد  ثحب  نتخاس  زکرمتم  تسا . يرگید  بلطم  کی  نیا  دـشاب ، حوطـس  مامت  یمومع  حطـس  رد  هلأسم  نیا  نایب 
لماکت باجح و  هطبار  يارب  ثحب  همادا  رد  لاح  دوب ؛ همدـقم  مکح  رد  دـش  نایب  ثحب ، ياج  نیا  ات  هچنآ  یعامتجا  لـماکت  اـب  باـجح 
ماکحا ماظن  ثحبم  نآ  شخب  نیلوا  هک  تسا  ینیبناهج  اـی  یفیـصوت  ماـکحا  لوا ، حطـس   1 دراد . حرط  تیلباق  حطـس  هس  رد  یعاـمتجا 

هب میهاوخیمن  تسا و  جراخ  ام  عوضوم  زا  حطـس ، نیا  تسا . باجح  ثحب  رد  یهلا  هیلاع  دصاقم  نامه  ای  ینامرآ و  قالخا  ای  یـشزرا 
عوضوم هب  هجوت  اب  نآ  حرط  زا  هتفرن و  تسا ، لفکتم  ار  شخب  نیا  هک  یهلا  عبانم  كرادـم و  تایاور و  لاـبند  هب  ورنیا  زا  میزادرپب . نآ 

ثحب نآ  رد  هک  تسا  باـجح  نیناوـق  یهلا و  یلک  ماـکحا  ناـمه  هک  تسا  يروتـسد  ماـکحا  ماـظن  مود ، حطـس   2 مینکیم . يراددوـخ 
هچ هب  هرخالاب  هورکم و  درذـگب  هک  يدـح  هچ  زا  تسا ؟ بحتـسم  باـجح  يدـح  هچ  رد  تسا ؟ بجاو  باـجح  يدـح  هچ  رد  دوشیم 

ماکحا ماظن  موس ، حطس   3 تسین . ثحب  دروم  مه  حطـس  نیا  نخـس  عوضوم  هب  هجوت  اـب  هک  تسا ؟ مارح  عونمم و  دـسریم  هک  یحطس 
نیاربانب تسا . تمـسق  نیمه  مه  ام  نخـس  عوضوم  تسا و  باجح  یعامتجا  لماکت  ثحب  ناـمه  هک  تسا  ییارجا  هماـنرب  اـی  یعاـمتجا 

تسین یقالخا  یشزرا و  ماظن  باب  رد  نیعمجا » مهیلع  هّللاتاولص   » نیموصعم خیرات  هریس و  انایحا  ای  تایاور و  تایآ و  هراب  رد  ام  ثحب 
یعامتجا ماکحا  ماظن  هراب  رد  ثحب  هکلب  مییوگیمن ، نخـس  يروتـسد ) ماـکحا   ) یهلا یلک  ماـکحا  یهقف و  ماـکحا  باـب  رد  نینچمه  و 

هنوگ نیا  زگره  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا ؟ ادـج  اقلطم  تمـسق  ود  نآ  زا  یعامتجا  ماـکحا  ماـظن  رگم  دوش  هدیـسرپ  دـیاش  هتبلا  تسا .
عـناوم و ددرگ و  هظحـالم  تینیع »  » تسیاـبیم هلحرم  نـیا  رد  هـک  تـسا  نآ  لـبق  تمـسق  ود  اـب  یعاـمتجا  ماـکحا  تواـفت  یلو  تـسین 

رامـش هب  يرورـض  اهنآ  هظحالم  ءارجا »  » رد هک  دوش  هظحالم  دیاب  يروما  هلحرم  نیا  رد  دریگ ، رارق  یبایزرا  یـسررب و  دروم  تارودـقم 
لیمحت روز و  اب  دـشاب  رارق  رگا  تسا و  تمارک  سابل  رداچ  تسا ، تمارک  سابل  باجح ، هک  دوش  یـسررب  هلحرم  نیا  رد  اضرف  دوریم .

نآ شـشوپ  اذل  تسا ، ینامرآ  قالخا  هب  طوبرم  هک  تسا  یـششوپ  رداچ ، دش . دهاوخ  رداچ  هب  تناها  بجوم  نیا  دـنهد ، جـیورت  ار  نآ 
يانعم هب  لیمحت  دـیدهت و  اب  نآ  جاور  دوش . هدیـشوپ  راثیا  قشع و  اـب  هارمه  داـسف ، اـب  هلباـقم  رابکتـسا و  اـب  هلباـقم  ناونع  هب  تسیاـبیم 

تامرحم وزج  هک  یباجحیب  يولج  دوش و  تیاعر  باجح  تسیابیم  لاح  ره  هب  هک  دـیوگب  یـسک  دـیاش  تسا . رداچ  تلزنم  فیعـضت 
تمارک تزع و  اب  تسیابیم  رداچ ) اـب  باـجح   ) بحتـسم رما  کـی  اـما  تفرگ ، ار  تاـمرحم  يولج  تسیاـبیم  هلب ! دوش ؟ هتفرگ  تسا ،
همانرب کی  نایب  ددـص  رد  دـیاب  تسا و  یعاـمتجا  نیناوق  یعاـمتجا و  لـماکت  باـجح و  هراـب  رد  ثحب  عوضوم  لاـح  ره  هب  دـبای . جاور 

يدنبعمج  3 هطبار ، نیا  رد  لدم  کی  حرط   2 یعامتجا ، لماکت  اب  باجح  هطبار  یلامجا  فیرعت   1 زا : تسا  ترابع  نآ  هک  دوب  ییارجا 
لیدـبت یعامتجا  لماکت  اب  باجح  هطبار  یلامجا  فیرعت  یعامتجا  لـماکت  اـب  باـجح  هطبار  ییارجا  شور  یلاـمجا  نییبت  هرمث . ناـیب  و 

رد ار  لماکت  رگا  هک  تسناد  دـیاب  لوا  تمـسق  اب  هطبار  رد  یعامتجا  لماکت  داجیا  هلیـسو  هعماـج ، رد  تاـعوضوم » لـیاسم و  راـتخاس ، »
هب یعامتجا  فیاظو  لفکتم  ياهماظن  هاگره  تروص  نیا  رد  مینادـب ، تاعوضوم » لیاسم و  راـتخاس ،  » لیدـبت ياـنعم  هب  هجو  نیرتهداـس 

تیلباق اساسا  ًالبق  هک  دوش  حرط  یتاعوضوم  دبای و  يدیدج  ترثک  تدـحو و  هتفای و  رییغت  یتاعوضوم  لیاسم و  هک  دـبای  رییغت  ياهنوگ 
کی زا  تروص  نیا  رد  ینعی  تسا ، هدش  عقاو  لماکت  هاگنآ  دوش ، عقاو  رییغت  مه  نواعت » مهافت و  تینما ،  » سایقم رد  تشادن و  مه  حرط 
زونه هک  ینامز  رد   ) نامز کی  رد  ییاهتیـساسح  کی  هک  تسانعم  نیا  هب  لماکت  سپ  دش . دهاوخ  لصاح  لماکت  رگید  حطـس  هب  حـطس 

هدرمـش کچوک  درخ و  یلیخ  تیـساسح  نآ  هدش ) لصاح  لماکت  هک   ) دعب نامز  رد  یلو  تسا ، حرط  لباق  تسا ) هدـشن  لصاح  لماکت 
لماکت هصخاش  نواـعت  مهاـفت و  نیمأـت ، شخب  هس  رد  مدرم  تکراـشم  روضح و  حطـس  ءاـقترا  تسین . مه  حرط  لـباق  اـعوضوم  هدـش و 

مدرم یعامتجا  روضح  سایقم  رییغت  يانعم  هب  لماکت  تسا ، لـماکت  فرعم  تاـعوضوم » لـیاسم و  راـتخاس ،  » لیدـبت نیارباـنب  یعاـمتجا 
هب لـماکت  تفگ  ناوتیم  تسا و  یعاـمتجا » نواـعت  مهاـفت و  تینما ، هعـسوت   » رد مدرم  روـضح  تکراـشم و  رییغت  ياـنعم  هب  نیا  تسا و 

یعمج یهورگ و  ياهتکرح  رد  تکرش  دح  رد  مدرم  روضح  حطس  یهاگ  لاثم ، ناونع  هب  تسا . تکراشم  روضح و  حطس  ءاقترا  يانعم 
دـسریم رظن  هب  اما  دنیامن ، ینابیتشپ  شزرا  کی  زا  هرفن  نویلیم  کی  تیعمج  کی  هک  تسا  یلاع  یلیخ  نیا  هک  تسا  تارهاظت ) دـننام  )
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تکراشم نازیم  ناوتیم  ایآ  و  داد ؟ ءاقترا  یفیک »  » رظن زا  ار  مدرم  تکراشم  روضح و  زا  حطـس  نیا  ناوتیم  ایآ  هک  دوب  رکف  نیا  هب  دیاب 
تردابم راک  نیا  هب  هیقف  تیالو  لاعتم و  يادـخ  زا  تعاطا  تین  اب  بـالقنا و  زا  يرادـفرط  هب  قشع  قوش و  روش و  اـب  هک  ار  یتیعمج  نیا 

. دـشاب هتـشاد  ییارجا  هنومن  دـناوتیم  یعامتجا  ياـهتیلاعف  حوطـس  هیلک  رد  رما  نیا  و  دراد . دوجو  ناـکما  نیا  هتبلا  درب ؟ ـالاب  دـنزرویم 
دشاب یطابترا  هلیسو  هکنیا  هن  تسا ، هدش  دنمهدعاق  طابترا  عون  کی  هلیسو  باجح  لاح  ره  رد  دنمهدعاق  طابترا  عون  کی  هلیسو  باجح 

طبر دـناوتیمن  هک  یـسک  تسین ، لوبق  لباق  عامتجا  زا  حطـس  چـیه  رد  طاـبترا ، رد  جرم  جره و  نوچ  تسین ، دـنمهدعاق  طاـبترا  نآ  هک 
ندـش دـنمهدعاق  هک  یلاح  رد  دـیامن ، ریـسفت  دـناوتیمن  مه  ار  لماکت  ندـش  دـنمهدعاق  هلأسم  اعطق  دـیامن ، كرد  لماکت  اـب  ار  باـجح 
تـسا یبایزرا  لدم  یلامجا  حرط  ثحب  مود  شخب  یعامتجا  لماکت  اب  باجح  هطبار  یبایزرا  یلامجا  حرط  تسا . لماکت  همزال  طابترا ،

یبایزرا لدم  ترورـض  یبایزرا  لدم  يدمآراک  یبایزرا 3  لدـم  لوصا  یبایزرا 2  لدم  ترورـض   1 ددرگیم : حرط  شخب  هس  رد  هـک 
. ددرگیم حرط  هلحرم  هس  رد  مه  تسا  یبایزرا  لدم  ترورـض  هک  لوا  تمـسق  تارودقم  تیدودحم  تلع  هب  يدنبتیولوا »  » ترورض
هب هجوت  اب  هعومجم  یمک  یفیک و  فاصوا  رد  ینامرآ  هاگتـساخ  دوجو  ترورـض  يرگن 3  هعومجم  ترورض  صیصخت 2  ترورض   1
ام تارودقم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  صیصخت  ترورض  دناسر . تابثا  هب  ار  نآ  دیسر و  یبایزرا  لدم  ترورـض  هب  ناوتیم  هلحرم  هس  نیا 

يدنبتیولوا تسا . يدنبتیولوا  مه  صیـصخت  هجیتن  میتسه و  صیـصخت  هب  راچان  ام  هدوبن و  قلطم  هرادا  تارودـقم  ینعی  تسین ، قلطم 
. میهد رارق  تیولوا  رد  ار  اهنآ  اـت  تسا  رترثؤم  يروما  هچ  بولطم ) هب  ندیـسر  يزیرهماـنرب و   ) اـم هار  رد  مینیبب  اـم  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب 
رب يرگن  هعومجم   » ترورض تسا . فده  هب  ندیسر  رد  رثؤم  روما  نیب  يدنبتیولوا  ترورض  نامه  يانعم  هب  صیـصخت  ترورـض  سپ 

ینافرع حطـس  نیرتیلاع  زا  روما  نیب  هب  تبـسن  هظحالم  يانعم  هب  مه  يرگنهعومجم  ترورـض  يدنبتیولوا  يارب  ضورفم » لدم  ساسا 
رد هک  تفای  دیهاوخ  دوش  تقد  رگا  دـشابیم . يدام  راثآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  ییاهزاسهعومجم  حطـس  ات  اتیاهن  همانرب و  حطـس  ات 

دوب یلاعفنا  ریغ  يریگعوضوم  أشنم  ناوتیم  ینامز  يزاسهعومجم  رد  درادیم . او  يزاسهعومجم  هلأـسم  هب  ار  اـم  صیـصخت  هلأـسم  عقاو 
زا ار  يراک  ناوتیمن  اعطق  میباین  تسد  ینف  بیرـض  هب  هچنانچ  تفاـی ، تسد  ینف » بیرـض  هب  ینعی  مه  اـب  روما  نیب  تبـسن   » هب ناوتب  هک 
هب تیاهن  رد  ات  میبای  تسد  روما  نیب  تبـسن  هب  هنوگچ  ام  يرگنهعومجم  يارب  یفـسلف » یـشزرا و  هاگتـساخ   » دوجو ترورـض  درب . شیپ 

اهـضرفشیپ و کی  رب  لمتـشم  هک  یـضرف  هعومجم  کی  ینیع ، هعومجم  کی  يارب  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  روما  نیا  میـسرب ؟ ینف  بیرض 
یعیبط هاگنآ  دومن . هنیهب  هدومن و  لرتنک  ار  ینیع  هعومجم  نآ  یضرف  هعومجم  نآ  هلیسو  هب  ناوتب  ات  هدومن ، ضرف  تسا  ییاهتبـسن  کی 

دیاب مه  موس  تمسق  رد  دیسر . مه  ینف  بیرض  هب  ناوتیم  یضرف  هعومجم  ییآراک  نازیم  هب  یبایتسد  لرتنک و  تردق  تابثا  اب  هک  تسا 
ثعاب هک  ییاهضرفشیپ  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  تسیچ ؟ یفیک  یمک و  فاصوا  هاگتـساخ  رد  نامیاهنامرآ  ریثأت  تیعـضو  دید 

یـشزرا ماظن  اهنامرآ و  نامه  ام  ینف  بیارـض  هاگتـساخ  نیا ، رب  هوالع  تسا و  صاخ  هفـسلف  کی  زا  رثأتم  اعطق  دوشیم ، يزاسهعومجم 
زا مه  ام  بولطم  دوشیم و  ضرف  بولطم  کی  ندمآ  تسد  هب  يارب  ددرگیم  حرط  ینف  بیارـض  رد  هک  ضورفم  ياهتیمک  نوچ  تسا ،

فیراعت دـیلوت  رد  نینچمه  يدربراک و  هعومجم  کی  دـیلوت  رد  ود  ره  هفـسلف  شزرا و  نیاربانب  تسین . ادـج  اـم  هزیگنا  یـشزرا و  ماـظن 
شهاگتساخ و هب  دربراک  ماقم  رد  دیاش  میدیسر ، ینف  بیرض  هب  یتقو  لدم  رد  هچرگ  دراد  روضح  ینف  بیرـض  فیرعت  دننام  يدربراک 

ياهضرفشیپ نازیم  نامه  هب  دبای ؛ هعـسوت  شزرا  فیـصوت  هراب  رد  ام  رظن  تقد  دبای و  ءاقترا  هفـسلف  کی  زا  هتـساخرب  هلداعم  نیا  هکنیا 
قیقد رایسب  لمأت  اب  یناسنا و  مولع  رد  یگداس  هب  رما  نیا  تفای ، دهاوخ  رییغت  مه  ینف  بیارض  ياهتبسن  عبت  هب  نآ و  ياهتبـسن  لدم و  نیا 

ترورـض يزاسهعومجم و  ترورـض  صیـصخت ، ترورـض   ) ترورـض هس  نیا  نیاربانب  تسا . تاـبثا  لـباق  مه  يرظن  یبرجت و  مولع  رد 
يارب صاخ  یلدم  لدم ، نیا  ات  دناسریم  تابثا  هب  ار  یبایزرا  لدم  کی  نتشاد  ترورض  یشزرا ) یفـسلف و  هاگتـساخ  اب  هعومجم  هطبار 

، هعماج فاصوا  لوصا   » نامه لوصا  نیا  میزادرپیم ، یبایزرا » لدم  لوصا   » هب ثحب  مود  تمـسق  رد  یبایزرا  لدم  لوصا  دـشاب . مهافت 
گـنهرف و تسایـس ، . » دـشابیم رما  هس  نیا  فاـصوا  لوصا  نیرتیلک  لوصا ، نیا  عـقاو  رد  هک  دـشابیم  هعماـج » درف و  نیب  هطبار  درف و 
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تیعضو يداصتقا  فاصوا  یگنهرف 3  فاصوا  یسایس 2  فاصوا   1 زا : دـنترابع  هعماج  فاصوا  لوصا  هعماج  فاصوا  لوصا  داـصتقا »
راتفر تیعضو  يرکف 3  تیعضو  یحور 2  تیعضو   1 زا : تسا  ترابع  درف  فاصوا  لوصا  درف  فاـصوا  لوصا  ینیع » يرکف و  یحور ، »

لوصا هعماـج  درف و  طاـبترا  فاـصوا  لوصا  ناـهج » رد  روشک  هقطنم و  رد  روـشک  درف ،  » ياهیدـنمزاین لـح  ینیع  يریگعـضوم  ینیع و 
روشک 3 کی  سایقم  رد  ياهیدنمزاین  لح  درف 2  دشر  سایقم  رد  ياهیدنمزاین  لح   1 زا : تسا  ترابع  مه  هعماج  درف و  طابترا  فاصوا 

ياهيریگعضوم رد  اـیآ  دـید  دـیاب  مه  هعماـج  درف و  نیب  هطبار  دروم  رد  سپ  ناـهج  رد  بتکم  شرتسگ  ساـیقم  رد  ياهیدـنمزاین  لـح 
هن ياهقطنم  حطـس  رد  ماظن  ای  روشک و  ياهیدنمزاین  لح  دـیاب  ای  تسا ؟ درف  ياهیدـنمزاین  لح  دریگ ، رارق  لصا  دـیاب  هک  هچنآ  یعامتجا 

حطس رد  سایقم  رییغت  اب  بتکم  روضح  ات  دریگ  رارق  لصا  لماکت  ياهیدنمزاین  لح  تسیابیم  نیا ، زا  رتالاب  هکنیا  ای  دشاب ؟ لصا  یناهج 
لدـم یلـصا  ياهروحم  ود ) نیا  نیب  هطبار  هعماج و  درف و  فاصوا  لوصا   ) لوصا نیا  ددرگ !؟ رتهب  رتشیب و  یفیک  یمک و  رظن  زا  ناـهج 

رد تارودـقم » عناوم و  لیاسم ،  » شخب هس  رد  یبایزرا  لدـم  يدـمآراک  نییعت  تسا . یبایزرا  لدـم  لوصا  نامه  یترابع  هب  ای  یبایزرا و 
روحم هب  تسیابیم  لدم  نیا  ییآراک  یـسررب  رد  هک  تسناد  دیاب  تسا ، یبایزرا  لدم  يدمآراک  یـسررب  نامه  هک  ثحب  موس  تمـسق 

رد دریذـپیم . تروص  تارودـقم  عناوم و  لـیاسم ، شخب  هس  رد  تسا . یـشزرا  هاـگیاپ و  مه  یلـصا  روـحم  هک  دوـمن  هجوـت  نآ  یلـصا 
یبایزرا دوش و  ماجنا  تارودـقم »  » یبایزرا قیرط  زا  ماظن  یخیرات  تیعـضو  ینورد و  تیعـضو  ینوریب و  تیعـضو  دـیاب  عناوم »  » یـسررب

عبانم زا  روظنم  ددرگیم ، نکمم  يدام  عبانم  یعامتجا و  ياهراتخاس  ماظن  یناسنا ، يورین  تفاب  تیعـضو  رب  فارـشا  اـب  مه  تارودـقم » »
، بولطم  » زا معا  دوش  یـسررب  هطبار  نیا  رد  دـیاب  هک  مه  یلیاسم » . » تسا یعامتجا » تالوصحم  لـیاسو و  یعیبط ، عباـنم   » زا معا  يداـم 

ماظن اب  بسانتم  باجح  يارب  قیـض  ای  هعـس  داجیا  یعامتجا  لماکت  اب  باجح  هطبار  نییعت  تارمث  یلاـمجا  ناـیب  تسا . هماـنرب » دوجوم و 
لاقتنا تعرس  يارب  دوشیم ، هتخادرپ  ثحب  نیا  تارمث  هب  هراشا  نآ و  حیرـشت  هب  ثحب  یلک  حرط  زا  سپ  لاح  هعماج  رب  مکاح  یـشزرا 

دریگ و رارق  لـصا  تکرح  هزیگنا  داـجیا  يارب  ییارگعوـنت »  » يداـصتقا ماـظن  رد  رگا  لاـثم  ناوـنع  هـب  مییاـمنیم ، عورـش  لاـثم  کـی  اـب 
رییغت رد  ياهدـننکنییعت  شقن  رداچ  تفگ  ناوتیم  تروص  نیا  رد  ایآ  دوش ، يزیریپ  ساـسا  نیمه  رب  مه  يداـصتقا  ماـظن  ياـهراتخاس 

ياهـشزرا ماظن  اب  گنهامه  دشاب  یعامتجا  ماظن  ياهراتخاس  میظنت  ساسا  دیاب  هک  یعامتجا  بیذـهت  رگا  تفگ : دـیاب  باوج  رد  دراد ؟
هلأسم اـب  راـگزاس  تسا  يداـم  ياهـشزرا  هیاـپ  رب  يرگنهعومجم  شور  ساـسا  رب  هک  یگنهرف  ثحاـبم  ياوتحم  هاـگنآ  دـشابن ، یمالـسا 

معا ناسنا  ندب  ياضعا  مامت  دننکیم و  فیصوت  ضحم  يدام  ار  ناسنا  تایح  هلأسم  هک  هنوگ  نامه  اهيدام  نوچ  دوب . دهاوخن  باجح 
. دننکیم فیـصوت  يدام  ار  يدنمزاین  شیادیپ  مزیناکم  مه  یـسانشناور  رد  دننادیم ، يدام  ار  زغم و ...  باصعا و  هلـسلس  راک  ددغ و  زا 

هاگیاج دوخ  يرکف  ماظن  رد  اهيدام  هک  تسا  حـضاو  رپ  هتبلا  هعماج  رب  مکاح  يرکف  ماظن  اب  بسانتم  باجح  يارب  قیـض  ای  هعـس  داـجیا 
هلأـسم دـنهاوخب  رگا  اـهيدام  نیارباـنب  دـننکیم . هیجوت  نییبت و  ار  ءاـشحف ) یباـجحیب و   ) نآ سکع  هکلب  دـننکیمن ، نییبت  ار  باـجح 

دوخ يرکف  ماظن  ساسا  رب  تسا ، دنمهقالع  باجح  هب  هک  ینز  : » تفگ دنهاوخ  یناور  یسانشبیسآ  ثحب  رد  دنیامن ، یسررب  ار  باجح 
دیوشب نآ  زا  تسد  دیاب  تسین  یعامتجا  طباور  شریذپ  دییأت و  لباق  نوچ  اما  تسا ، باجح  هب  زاین  نامه  هک  دـنکیم  ساسحا  ار  يزاین 

هکلب دننکیمن ، جیورت  ار  باجح  هدش  دنمنوناق  حیحـص و  هار  دوخ  گنهرف  رد  اهنت  هن  اهيدام  رگید  ترابع  هب  دیوج ». يرود  نآ  زا  و 
زا باجح  اعطق  تروص  نیا  رد  دوش ، جـیورت  ریقحت  اـب  باـجح  دـشاب  رارق  رگا  نیارباـنب  دـنیامنیم . یفرعم  یملع  ریغ  راـک  کـی  ار  نآ 

هلأسم يریگرد  زا  رتتخس  بتارم  هب  يریگرد  نیا  دراد و  يریگرد  يدام  یسانشناور  هتشر  ياوتحم  اب  باجح  سپ  دوشیم ، عفر  هعماج 
ياهیدنمزاین و  قالخا ) هاگیاپ   ) نید هاگتساخ  يدام  یـسانشهعماج  رد  تسا . لامـش  ياهرازیلاش  رد  راک  لاح  رد  نانز  باجح  اب  باجح 

بیارض هب  ندیسر  يرظن و  ياهيزاسهعومجم  نودب  میـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  یناسنا  مولع  میهاوخب  رگا  دوشیم و  فیرعت  يدام  هعماج 
ریذـپناکما تسا  يریگمیمـصت  يزاسمیمـصت و  هرادا و  رما  يارب  تـالداعم  نیا  هک  يدربراـک  تـالداعم  نتخاـس  يارب  یـسانشراک  ینف 

نیا رگا  لاح  دـسیونب ، ویرانـس  کی  دـهاوخیم  دـناسریم و  مامتا  هب  ار  شتالیـصحت  رنه  يوجـشناد  کی  یهاگ  لاـثم  ناونع  هب  تسین .
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ياههیرظن ساسا  رب  تاعالطا  هدـناوخ  هک  ار  هچنآ  درادـن و  یمالـسا  یـسانشهعماج  ملع  زا  یعالطا  شتالیـصحت  نارود  رد  هک  صخش 
رد دسرب  بلطم  نیا  هب  دناوتیم  هنوگچ  تسیچ ، هعماج  رد  تسا  نآ  ویرانـس  هدنـسیون  وا  هک  ملیف  نیا  ریثأت  دـمهفب  دـهاوخب  تسا  يدام 

جورم صخـش  نیا  یـشزومآ  ياوتحم  هک  تسا  یعیبط  دـیامن ؟ یبایزرا  یمالـسا  ینابم  ساسا  رب  اـنوناق  ار  شراـک  دـناوتیمن  هک  یلاـح 
هعماج رب  مکاح  یـسایس  اب  بسانتم  باجح  يارب  قیـض  ای  هعـس  داجیا  دـنکیم . راک  نامه  ساسا  رب  مه  وا  تسا و  يدام  یـشزرا  هاـگیاپ 
هلأـسم اـب  گـنهامه  داـصتقا  تمـسق  رد  صیـصخت  عیزوت و  دـیلوت ، هلأـسم  تسا  نکمم  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  تیاـهن  رد  سپ 

لاثم ناونع  هب  دشابن ، باجح  هلأسم  اب  تفاب  مه  یسایس  یگنهرف و  لیاسم  هک  تسا  نکمم  نینچمه  دنک و  ضقن  ار  نآ  دشابن و  باجح 
رگا دنهدب و  راک  وا  هب  دشاب  هک  مه  یبالقنا  دض  یصصختم  رگا  و  ددرگزاب ، صـصخت »  » هب اقلطم  يدنموربآ ، تسایـس ، تمـسق  رد  رگا 

رد دراذگیم ، ریثأت  باجح  هلأسم  رب  نیا  دـیدرتیب  هاگنآ  دوش ، هتـشاذگ  مارتحا  ینینچ  نیا  صـصختم  صخـش  هب  مه  تردـق  عیزوت  رد 
یـسایس شزرا  هک  تسا  ینامرآ  باجح  کی  ناونع  هب  رداچ  نیاربانب  يدـنب  عمج  تسا . باـجح  اـب  يریگرد  فلتخم  نوؤش  اـهنیا  عقاو 
قالخا کی  اب  هلیـسو  نیا  هب  برغ  هک  تسا  نیا  تلع  هکلب  دـنکیمن ، هزرابم  هلباقم و  رداچ  اـب  لـیلدیب  برغ  ینعی  دراد ، ییـالاب  رایـسب 
ریثأتیب وا  تیریدـم  ياهرازبا  هاگنآ  دـنک ، رییغت  ناـهج  مدرم  یـشزرا  ماـظن  رگا  هک  دـنادیم  برغ  دـنکیم . هزراـبم  یمالـسا ) قـالخا  )

، دوش رقتـسم  رگید  هاگیاپ  رب  دـبای و  ءاقترا  رـشب  نادـجو  رگا  رگید  تراـبع  هب  دـهد . همادا  دوخ  رابکتـسا  هب  دـناوتیمن  رگید  دوشیم و 
هجوتم رـشب  نادجو  هک  تروص (  نآ  رد  دناوتیمن  هک  برغ  نوچ  دهد ؟ همادا  ار  دوخ  رابکتـسا  دوخ و  تیریدم  دناوتیم  برغ  هنوگچ 

یتسودناسنا و زا  مد  برغ  ندـمت  هکنیا  دـهد . همادا  ار  دوخ  تیریدـم  راـثیا  هب  توعد  ترخآ و  هب  توعد  اـب  دوش ) یمالـسا  ياهـشزرا 
نامه ریقحت  نیا  تسا و  هتشاد  ناسنا  هب  تبسن  ار  نکمم  ریقحت  نیرتدیدش  نیرتتخـس و  برغ  تسا ، فراعت  اهنیا  دنزیم ، یتسودرـشب 

هتشاذگ و ءایـشا  رگید  رانک  رد  ار  یناسنا  يورین  دوخ  يزکرم  کناب  رامآ  رد  هک  دنادیم  الاک  ار  ناسنا  برغ  تسا ، ناسنا  ندرک » الاک  »
ءایشا اب  گنسمه  ار  ناسنا  برغ  هک  تسا  نیا  تاریبعت  نیا  يانعم  دنکیم ، ریبعت  لوپ و »...  هیامرس و  الاک و  رازاب  راک و  يورین  رازاب   » هب

یلو دـننادب . الاک  ار  ناسنا  هکنیا  هن  تسا ، ناـسنا  رثا  ناـسنا و  يدـمآراک  ناـیب  ضرغ  دراوم  نیا  رد  هک  دوش  اـعدا  دـیاش  هتبلا  دـنادیم .
هلاقم نیا  هلـصوح  زا  هدـش و  یـسررب  شدوخ  ياـج  رد  دـیاب  بلطم  نیا  هب  قیقد  باوج  هتبلا  تسین ، یگداـس  نیا  هب  هلأـسم  هک  مینادیم 

تسا و نخـس  کی  تسا  درف  ياهيدـنمزاین  عفر  يارب  هک  نآ ، یهقف  ياـنعم  هب  باـجح  هک  تسا  نیا  روظنم  لاـح  ره  رد  تسا . جراـخ 
هب تبسن  يرادفرط  يانعم  هب  ار  باجح  یتقو  رگید  ترابع  هب  رگید ! نخس  کی  تسا ، یلماکت  ياهيدنمزاین  عفار  هک  ییانعم  هب  باجح 

يارب دسریم  رظن  هب  هاگنآ  مینادـب ، ءایبنا  فرط  زا  هتفای  جـیورت  قالخا  ار  نآ  مینادـب و  يرابکتـسا  دـساف  قالخا  هیلع  مدـنارفر  مالـسا و 
. دنشاب رداچ  اب  صاخ  یعقاوم  رد  هک  تسا  ناسآ  یلیخ  اهمناخ 

فافع باجح و 

نفرعی نا  یندا  ـک  لذ ّنهبیبالج  نم  ّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کـتانب و  کـجاوزال و  لـق  یبنلا ، اـهیا  اـی   » يدـنورز هسیفن  هدنـسیون :
لمع نیا  دـننکفیب ، دوخ  رب  دـنلب  ياهيرـسور  وگب  نمؤم  نانز  هب  دوخ و  نارتخد  نانز و  هبربمایپ  يا  ؛ ًامیحر ًاروفغ  هللا  ناـک  نیذؤیـالف و 

يهروس )1 «. تسا ناـبرهم  يهدـنزرمآ  دـنوادخ  دـنریگن و  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ینمادـکاپ ) تفع و  هب   ) اـت تسا ، رتبساـنم 
هجیتن ي هک  ار  نآ  نوماریپ  تاـکن  زا  یخرب  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  رظن  دروم  يهیآ  هک  مینآرب  هتـشون ، نیا  رد  يهیآ 59 )  ، بازحا

اهنت درادن و  ار  هیآ  ریسفت  دصق  هتشون ، نیا  هک  تسا  يروآدای  يهتسیاش  . میروآ رد  ریرحت  يهتـشر  هب  دشابیم ، يریـسفت  بتک  يهعلاطم 
رد باجح ، باجح  موهفم  ددرگ . یـسررب  باجح  موهفم  تسا  مزال  تاکن ، حرط  زا  شیپ  اما  ، دنکیم هدنـسب  نآ  یلامجا  تاکن  نایب  هب 

دعب . تسا یبلـس  یباجیا و  دـعب  ود  ياراد  ناوناب ، یمالـسا  شـشوپ  يانعم  هب  ، باجح . تسا هدـمآ  شـشوپ  هدرپ و  عناـم و  ياـنعم  هب  تغل 
ات ؛ دنـشاب رگیدکی  رانک  رد  دیاب  دعب  ود  نیا  تسا و  مرحمان  هب  ییامندوخ  ندوب  مارح  ، نآ یبلـس  دعب  ندب و  شـشوپ  بوجو  نآ ، یباجیا 

باجح موهفم  انعم و  رد  www.Ghaemiyeh.comیشیوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


باجح هک  تفگ  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک  دـشابن  يرگید  یلو  دـشاب  دـعب  کـی  تسا  نکمم  یهاـگ ، . دوش ققحم  یمالـسا  باـجح 
ماسقا دـناوتیم  باـجح  میماـنب ، باـجح  ار  هاـنگ  هب  لوصو  زا  عناـم  شـشوپ و  عون  ره  ماـع ، ياـنعم  هب  رگا  تسا . هدـش  ققحم  یمالـسا 

یجراـخ راـتفر  رد  هک  باـجح  رگید  عاونا  زا  نآرق  رد  نیا ، رب  هوـالع  یحور ، يرکف و  ینهذ ، باـجح  هلمج  زا  دـشاب ، هتـشاد  یتواـفتم 
. تسا هدش  هیصوت  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  نانز ، نادرم و  هب  هک  هاگن  رد  شـشوپ  باجح و  لثم  تسا ، هدش  هدرب  مان  دنکیم ، یلجت  ناسنا 
رـس و ندـب و  مامت  هک  تسا  يدـنلب  يهچراپ  اـی  .2 و  دـناشوپ یم  ار  ندرگ  رـس و  هک  تسا  ياهعنقم  ياـنعم  هب  باـبلج ، عمج  بیبـالج » »

تسا دنلب  يرسور  زا  ترابع  بابلج » ، » دسیونیم هیآ  لیذ  رد  نایبلا ،» عمجم   » رد یـسربط ، مالـسالا  نیما  موحرم   3. دناشوپیم ار  ندرگ 
نت رب  نز  هک  یـشوپور  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنناشوپیم … ار  دوخ  تروصو  رـس  نآ ، هلیـسو ي  هب  نانز  هناخ ، زا  جورخ  ماـگنه  هک 

ندب و مامت  ندیـشوپ  يارب  يدنلب  يهچراپ  هک  ینعم  نیا  هلمج ، زا  بابلج و  یناعم  هب  هجوت  اب  . دناشوپب ار  ندرگ  نابیرگ و  لحم  دنکیم ،
، هیآ نیا  رد  هک  اج  نآ  زا  تفرگ و  رظن  رد  هباشم  دننامه و  بابلج »  » اب ار  رداچ »  » ششوپ ناوتیم  ، يزورما يانعم  رد  تسا ، ندرگ  رس و 
، بالقنا مظعم  ربهر  يهدومرف  قبط  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم ، تسا ، هدش  هراشا  بابلج  زا  نارتخد  نانز و  يهدافتسا  هب  صخشم  روط  هب 

دارفا هک  ددرگیم  بجوم  تسا و  نمؤم  نز  تفع  تیـصخش و  فّرعم  شـشوپ ، تسا . هدـش  حرطم  رترب  باـجح  کـی  ناوـنع  هب  رداـچ 
دروم هکنیا  يارب  نمؤم  نانز  : درادیم نایب  ، هیآ نیا  . دنرگنب وا  هب  ینارـسوه  توهـش و  دید  هب  هدرک و  تراسج  وا  هب  دننکن  تأرج  یلاباال 

نیا رد  دــنوادخ  ددرگن . مـهارف  اــهنآ  هـب  یتـمرحیب  يارب  ياهـنیمز  هـک  دــنناشوپب  ار  دوـخ  ياهنوـگ  هـب  ، دــنریگن رارق  هزره  دارفا  رازآ 
یلمع يوگلا  نایب  هب  سپـس ، دنکیمن و  حرطم  ار  باجح  روتـسد  روز ، دیدهت و  اب  دنکیم و  نییبت  ار  باجح  يهفـسلف  ادـتبا  ، شاهدومرف

گنهرف داجیا  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  اجنیا ، رد  . دـنکیم هراشا  تسا ، هدوب  ناـمز  نآ  صاـخ  شـشوپ  هک  باـبلج  ینعی  ؛ شـشوپ
ینعی نیا ، مینک و  مکحم  ، عوـضوم نیا  هب  تبـسن  ار  دارفا  شنیب  يداـقتعا و  ياـههیاپ  ادـتبا  دـیاب  هعماـج ، رد  بساـنم  شـشوپ  باـجح و 

. دوب دهاوخن  شخب  رثا  راکهار ، نیلوا  ناونع  هب  هاگ  چیه  رابجا ، دیدهت و  نیاربانب ، . قیقد يزاسگنهرف  تسرد و  ياهرواب  يزاس  هنیداهن 
هب رما  رد  ؛ ینعی . دـننک تیاعر  ار  باجح  هک  وگب  نمؤم  نانز  هب  ، دـعب دوخ و  نارتخد  ناـنز و  هب  ، ادـتبا هک  تسا  هدومرف  ربماـیپ  هب  ، هیآ نیا 

نارـسمه و ناـیم  یتواـفت  ، یهلا ماـکحا  رد  نینچمه  . میورب نارگید  غارـس  هب  سپـس  ، مـینک عورـش  ناـکیدزن  اـهيدوخ و  زا  لوا  ، فورعم
ییاهدمایپ راثآ و  ، ياهدیدپ ره   4. دریگ رارق  همه  يهدافتـسا  هجوت و  دروم  دیاب  ، ینید ماکحاو  درادـن  دوجو  نانز  رگید  اب  ربمایپ ، نارتخد 

راثآ و تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  یفلتخم  یعامتجا  يدرف و  راثآ  یلمع ، راکهار  کی  ناونع  هب  زین ، باجح  . تشاد دـهاوخ  لاـبند  هب  ار 
هب مارتحا  .1 درک : هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  باجح ، تیاعر  يدرف  راـثآ  صوصخ  رد  يدرف  راـثآ  فلا ـ  باـجح  تیاـعر  ياهدـمایپ 
نز تفع  ظفح  .4 دارفا ، یبهذم  تاداقتعا  ظفح  .3 هبیرغ ، نادرم  اب  نز  تاطابترا  تینوصم  .2 باجح ، تیاعر  يهطساو  هب  نز ، تیصخش 

تمالس .1 زا : دـنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنناوارف  باجح  تیاعر  یعامتجا  راثآ  یعامتجا  راثآ  ب ـ  يراـجنهان . داـسف و  زا  يریگولج  و 
يهروس يهیآ 59  راتشون ، نیا  رد  هداوناخ . نایک  ظفح  .4 ینیدیب ، رهاظم  اب  هزرابم  .3 یقالخا ، داسف  زا  يریگشیپ  .2 هعماج ، دیدج  لسن 

صخـشم رگید ، ینآرق  تایآ  يریـسفت و  بتک  يهعلاطم  اب  باجح ، عاونا  دروم  رد  اـما  میدرک ، یـسررب  ار  نآ  نوماریپ  تاـکن  بازحا و 
نم اوّضغی  نینمؤملل  لـق   » مشچ باـجح  ینآرق 1. باـجح  عاوـنا  تسا . هدـش  میـسقت  شخب  هس  هب  نآرق ، رد  باـجح  عاوـنا  هک  دوـشیم 
نم نضـضغی  تانمؤملل  لـق  ( » يهیآ 30 رون ، يهروس  «.) دنـشوپب اوراـن  هاـگن  زا  ار  اـهمشچ  اـت  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ، لوـسر يا  ؛ مهراـصبا

باجح و رگید  عون  راتفگ  رد  باجح  .2 ( 31 يهیآ رون ، يهروس  «.) دنـشوپب اوران  هاگن  زا  ار  اهمشچ  ات  وگب  نانز  هب  لوسر ، يا  ؛ ّنهراصبا
اب مرن  كزان و  هک  اهنز  ؛ ضرم هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضختالف  . » تسا مرحمان  لباقم  رد  نانز  يراتفگ  باـجح  ، ینآرق شـشوپ 

عون يراتفر  باجح  .3 يهیآ 32 ) بازحا ، يهروس  «.) دـتفا عمط  هب  تسا ، سوهو ) اوه  ) راـمیب شلد  هک  نآ  اداـبم  دـییوگن ، نخـس  نادرم 
اب هک  دنورن  هار  ياهنوگ  هب  تسا  هدش  هداد  روتسد  نانز  هب  . تسا مرحمان  لباقم  رد  نانز  يراتفر  باجح  ینآرق ، شـشوپ  باجح و  رگید 

نیمز هب  ياپ  روط  نآ  ؛و  ّنهتنیز نم  نیفخی  ام  ملعیل  ّنهلجراب  نبرـضیال  و  . » دـنوش مرحمان  هجوت  بلج  ثعاب  دوخ  ياهتنیز  نداد  ناشن 
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هک دوشیم  هدافتسا  ینشور  هب  ثحابم ، نیا  عومجم  زا  ( 31 يهیآ رون ، يهروس   ) 5 «. دوش مولعم  ناشیاهاپ  ناهنپ  رویز  لاخلخ و  هک  دننزن 
يهوحن لثم  اهنآ ، فلتخم  ياهراتر  لالخ  رد  ، مرحمان نادرم  اب  نانز  ترـشاعم  رد  ندش  لیاق  میرح  شـشوپ و  یمالـسا ، باجح  زا  دارم 

یمرحمان دارفا  لباقم  رد  عنام  بجاـح و  کـی  يهلزنم  هب  ، نز شـشوپ  باـجح و  نیارباـنب ، تسا  نتفر  هار  ندز و  فرح  هاـگن ، شـشوپ ،
یـضترم  » دیهـش داتـسا  زا  ینانخـس  نایب  اب  ار  راتـشون  نیا  اهتنا ، رد  دـنراد . ار  نارگید  سوماـن  میرح  رد  فّرـصت  ذوفن و  دـصق  هک  تسا 

هب باجح ، نوچ  : دنیوگیم ياهدـع  :» میناسریم نایاپ  هب  ، تشاد یناوارف  یملع  شالت  مالـسا ، رد  باجح  يهفـسلف  نییبت  رد  هک  يرهطم »
دیاب اما  دـشاب ، ینیـشن  هشوگ  تلزع و  رد  هدوب و  هدرپ  تشپ  هراومه  ینعی  دـشاب ، باجح  اـب  نز  تسا  هتـساوخ  مالـسا  تسا ، هدرپ  ینعم 
دوخ ندب  نادرم ، اب  ترشاعمرد  هک  تسا  نآ  مالسا  رد  ، نز شـشوپ  . دوریم راک  هب  رتس »  » هملک تسا  نز  شـشوپ  يهرابرد  هچنآ  مینادب 

ج رون ، ریسفت  .4 نازیملا . ریسفت  .3 هیآ . لیذ  نایبلا ، عمجم  .2 ج 8 . رون ، ریسفت  .1 اهتشونیپ :  6 «. دنک زیهرپ  يرگهولج ، زا  هدـناشوپ و  ار 
اردص تاراشتنا  باجح ، هلأسم  يرهطم ، دیهش  .6 . 19، نازیملا .5 . 8

یهلا قح  باجح 

هداوناـخ و هک  تسا  يراـصح  تیدودـحم و  نز  يارب  باـجح  دـننکیم  لاـیخ  هک  تسا  نیا  تسه ، دارفا  یـضعبتینهذ  رد  هک  ياههبش 
نییبـت ههبـش و  نیا  لـح  هار  تسا . نز  تیدودـحمو  فعـض  هناـشن  باـجح  نیارباـنب ، و  تسا ، هدومن  داـجیا  وا  يارب  رهوش  هب  یگتـسباو 

قح زا  نم  دـیوگب  ات  تسین  وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دـنک  كرد  الماک  دـیاب  نز  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  شنیب  رد  باجح 
ياضعا ات  تسین  هداوناخ  هب  طوبرم  نز  باجح  میـضار ، نم  دـیوگب  درم  اـت  تسین  درم  هب  طوبرم  نز  باـجح  مدرک ، رظن  فرـص  مدوخ 

رگا دنتـسه  التبم  یبرغ  نوناق  هب  هک  ییاهروشک  برغ و  ناهج  رد  دـینیبیم  اذـل  تسا ، یهلا  یقح  نز ، باجح  دـنهدبتیاضر ، هداوناخ 
تمرح تسین ، نینچنیا  مالسا  رد  اما  دننکیم ، مالعا  هموتخم  ار  هدنورپ  اهنآ  نیناوق  داد ، تیاضر  شرـسمهو  دش  هدولا  يرادرـسمه  نز 

، دوب دهاوخن  یضار  نآرق  دنهدبتیاضر  رگا  اهنیا  همه  دشابیم ، شنادنزرفو  ردارب  هیو  هن  رهوش و  هن  دراد  نز  دوخ  هب  صاصتخا  هن  نز 
مایپو دـشابتقر  ملعم  هک  دـیرفآ  هفطاع  هیامرـس  اـب  ار  نز  ناحبـس  يادـخ  تسا و  حرطم  هللا  قح  ناونع  هب  نز  تیثیحو  نز  تمرح  نوچ 

دنوشیم التبم  يداسف  نامه  هب  دنتفر  توهـشو  هزیرغ  لابند  هب  دـندومن و  كرت  ار  هفطاع  تقر و  سرد  نیا  ياهعماج  رگا  دروایب ، هفطاع 
ره دیوگیم  میرک  نآرق  هک  نیا  زا  مداد ، تیاضر  باجح  نتـشادن  هب  نم  دیوگب  درادـن  قح  یـسک  اذـل  تسا . هدرک  روهظ  برغ  رد  هک 

یسک چیه  هبو  تسا  هللاقح  نز ، تمصع  دوشیم  مولعم  دینک ، ارجا  یگدولآ  ربارب  رد  ار  یهلا  دح  امش  دنشاب ، مه  یـضار  رگا  یهورگ ،
رظن زا  هللاقح  نیما  ناونع  هب  نز  دنتـسه . یهلا  تناما  نیما  نز  دوخ  اصوصخو  هعماج  ياضعاو  هداوناخ  ياضعا  همه  ارهق  درادـن . طابترا 

وت ارم  قح  نیا  هدومرفو : هداد  نز  هب  تسوا ، دوخ  قح  هک  ناحبـس  يادـخ  ار  تیثیح  تمرح و  نیا  ار و  ماـقم  نیا  ینعیتسا  حرطم  نآرق 
اریز تسا ، هدومن  عوضخ  ناریا  ربارب  رد  ناهج  دینیبیم ، ناریا  رد  امش  هک  دیآیم  رد  یتروص  هب  هعماج  هاگنا  نک ، ظفحتناما  ناونع  هب 

هک نیا  اـب  دادـن . ماـجنا  دـشابتمح  تفارو و  تقرو  هفطاـع  فـالخ  رب  هک  يراـک  دومن و  ربص  هظحل ، نیرخآ  اـت  گـنج  هلاـسم  رد  هک 
وا رد  نآرق  هک  ياهعماج  دندومن . عورشم  ار  اهیماظن  ریغ  ناهانگیب و  هنامحریب  راتشک  ینوکسم ، قطانم  هب  هلمح  زاغآ ، زا  وا  نانمـشد 
هچ دنتـسه ، اهردام  نآ  دـنراد و  هدـهع  هب  هفطاـع  ناـملعم  ار  هعماـج  زا  یمین  هک  تسا  نیا  شرـس  تسا و  هفطاـع  هعماـج  تسا ، مکاـح 

زاـسراک لـئاسم  همه  رد  تقر  تفار و  و  دـهدیم ، تقرو  تفار  سرد  هداوناـخ  لوصا  مینادـن  هچ  مینادـب و  هچ  میهاوخن ، هچ  میهاوـخب ،
. تسا

ناملسم نز  تمارک  میرح و  باجح ؛ 

لوط هزادنا  هب  هک  تسا  يا  هدیدپ  تسا و  ناسنا  نوئش  زا  یناش  ندیشوپ ، سابل  همدقم : ناهیک  همانزور  : عبنم داژن  یتشهب  يدهم  : هدنسیون
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رد ناسنا  یعامتجا  يدرف و  فلتخم  تایصوصخ  اب  هدیدپ  نیا  دراد . شرتسگ  نیمز ، نیزورما  يایفارغج  هنهپ  ردق  هب  هقباس و  رـشب  خیرات 
ایفارغج نوناق و  بهذـم ، یـسانش ، هعماج  داصتقا ، قالخ ، ا  یـسانشناور ، لیبقزا  یفلتخم  ياه  هاگدـید  زا  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  طابترا 

فرب و امرگو و  امرـس  لباقم  رد  ندـنام  ظوفحم  دـنناد : یم  لماع  هس  رد  ار  ساـبل  شیادـیپ  یلـصا  اـشنم  یخرب  داد . رارق  هعلاـطم  دروم 
. دنـشیدنا یم  لماع  هس  زا  رتارف  یخرب  راقو و  یگتـسارآو و  ندوب  ابیز  تیاـهن  رد  مرـش و  تفع و  ظـفح  تهج  هب  ندـنام  فیفع  ناراـب .

يدوجوم ناسنا  دنیوگ  یم  قیرط  نیمه  رب  دنناد و  یم  دراد  وا  نکـسم  هب  تبـسن  رت  یـصاصتخا  هبنج  هک  ناسنا  لوا  هناخ  ار  سابل  یخرب 
دنناد یم  یعامتجا  تافارحنازا  ار  نآ  يرایـسب  میراد و  نآ  یـسررب  رد  شالت  راتـشون  نیا  رد  اـم  هک  يا  هدـیدپ  اـما  . تسا شودـب  هناـخ 

. تسا هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  هعماج  نارادنید  زا  يرایـسب  نهذ  هک  تسا  يروما  زا  ام  هعماج  رد  عوضوم  نیا  تسا . یباجحدـب  هدـیدپ 
تاعبت راـثآ و  یباجحدـب  يارب  اـم  ینید  یگنهرف و  تینهذ  هک  تسا  نیا  رگناـشن  بولطماـن  راـجنهبان و  يرما  ناونع  هب  یباجحدـب  یقلت 

يوغل و ياـنعم  - 1 دراـگنا . یم  هعماـج  رد  رگید  بولطماـن  ياـه  هدــیدپ  یخرب  تـلع  ار  نآ  رگید ، ریبـعت  هـب  تـسا و  لـئاق  یبولطماـن 
يانعم هب  ًاتلاصا  يدروم  چیه  رد  هتفر و  راک  هب  بجاح  هدرپ و  ندیـشوپ ، يانعم  هب  باجح  يوغل  رظن  زا  یباجحدب  باجح و  یحالطـصا 

«، ششوپ  » ياه هژاو  سابل ، يارب  یسراف  نابز  رد  ( 2 . ) تسا هدشن  قالطا  دوش  یم  هدیشوپ  هک  یسابل  کبس  عون  ندیشوپ و  کبـس  عون ،
ناهنپ نآ  يردصم  يانعم  رد  هک  میرب  یم  راک  هب  ساسا  نیمه  رب  زین  ار  ندناشوپ  ندیـشوپ و  لعف  زا  هک  میراد  ار  كاشوپ » «، » شوپ نت  »

هدشن و هدافتسا  باجح  تغلزا  نانز ، ششوپ  يانعم  ندناسر  يارب  زین  یهقف  حالطـصا  رد  ( 3 . ) مـیمهف یم  ار  ندرک  رود  رظن  زا  ندرک و 
رادـقم نازیم و  دروم  رد  ( 4 . ) دوش یم  هدافتـسا  تسا ، ندـناشوپ  شـشوپ و  ياـنعم  رد  قیقد  روط  هب  هک  رتـس »  » تغل زا  هکلب  دوـش ، یمن 

ناوت یم  دـیلقت  عجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  هب  یهاگن  اـب  تسا  هدـش  هدرمـش  بجاو  ناـنز  يارب  مالـسا  سدـقم  عرـش  رد  هک  ندـب  شـشوپ 
(. نییاپ هب  تسد  چـم  زا   ) تسد ود  تروص و  صرق  زج  هب  ندـب  مامت  ندـیناشوپ  زا  تسا  ترابع  بجاو  حیحـص و  باـجح  هک  تفاـیرد 
هب يراتفر و  هزوح  هب  ار  نآ  هریاد  مالـسا  ماکحا  هب  یعامتجا  دید  رتعیـسو و  یـشرگن  اب  دنناد و  یم  یلقادـح  فیرعت  ار  نازیم  نیا  یخرب 
هک دنراد  یم  نایب  هنوگنیا  درم  اب  ترشاعم  رد  ار  نز  باجح  ششوپ و  يرهطم  یـضترم  دیهـش  دنهد . یم  قوس  یعامتجا  هزوح  یترابع 

عون نآ  یمالسا ، باجح  زا  روظنم  نیاربانب  ( 5 «. ) دزادرپن ییامندوخ  يرگ و  هولج  هب  دناشوپب و  ار  دوخ  ندب  نادرم  اب  ترـشاعم  رد  نز  »
رظن بلج  ییامندوخ و  اب  ب ) دشاب . هدش  تیاعر  نآ  رد  شـشوپ  یعرـش  دودـح  فلا ) دـشاب . یگژیو  ود  نیا  ياراد  هک  تسا  یـششوپ 

رد قوف  بلاطم  حیضوت  دنک . یم  ادیپ  انعم  یعامتجا  راتفر  هزوح  هب  يدرف  ششوپ  هلحرم  زا  باجح  ساسا  نیا  رب  دشابن  هارمه  نامرحمان 
ار یعرـش  بجاو  دـح  هک  تسین  یـسک  طـقف  باجحدـب  دـهد . یم  رارق  اـم  يور  شیپ  یباجحدـب  زا  يرت  عماـج  روصت  باـجح ، موهفم 
رد وا  یطابترا  راتفر  عون  شرهاـظ ، عضو  لاـح  نیع  رد  یلو  دـنک  تیاـعر  ًـالماک  ار  دودـح  نیا  یـسک  تسا  نکمم  دـنک ، یمن  تیاـعر 
ای فارحنا  هب  یباجحدـب  تروص  نیا  رد  و  دـیامن . بلج  دوخ  هب  ار  ناـمرحمان  هجوـت  یناـبز  یب  ناـبز  اـب  هک  دـشاب  يا  هنوـگ  هب  عاـمتجا 

ياهراجنه زا  فارحنا  زا  روظنم  اج  نیا  رد  دراذگ .  یم  اپ  ریز  ار  هعماج  لوبقم  ياهراجنه  درف  تروص  نآ  رد  دوش  یم  لیدـبت  يورجک 
مالـسالا تجح  دـیامن . یم  داجیا  ار  یعامتجا  دـیدش  ًاتبـسن  ياه  شنکاو  هک  تسا  ینوناق  اـی  یقـالخا  ياـه  فارحنا  عون  نآ  یعاـمتجا 

دناد یم  شنک  راتفر و  سابل ، شخب  هس  لماش  ار  ششوپ  نیا  اما  دناد ، یم  ششوپ  يانعم  هب  ار  نآ  مالسا  رد  باجح  باب  رد  زین  نایوقت 
ساـسا نیمه  رب  دراد و  شـشوپ  هب  زاـین  اـه  ناـسنا  نیب  رد  تکرح  يدازآ و  يارب  ناـسنا  دـیوگ  یم  يو  تـسا . ناـسنا  يدازآ  هیاـم  هـک 

مرـش زا  یقبام  دنـسبلم و  يوقت  نابحاص  اهنت  تمایق  رد  تسا و  يوقت  سابل  نیا  دنا و  هدروآ  سابل  ناسنا  يارب  ءایبنا  دیامرف  یم  دـنوادخ 
زغمرپ و باجح  ار  شنم  راتفراب و  دازمه  دنناد و  یم  یلقادح  باجح  ار  سابل )  ) ششوپ عون  زا  باجح  ناشیا  دنتسه . ریز  هب  رس  ینایرع 
رب هوالع  نادرم ، نانز و  سابل  تیفیک  عون و  هعماـج  رهرد  تواـفتم  ینیب  ناـهج  ود  رد  یباجحدـب  باـجح و  - 2 دـنیامن . یم  رکذ  لماک 

یتح هعماج و  نآ  گنهرف  رب  مکاح  ياهشزرا  ینیب و  ناهج  عبات  ًایوق  تسا ، هعماج  نآ  یمیلقا  یعامتجا و  يداصتقا و  طیارـش  عبات  هکنآ 
ار سابل  رب  گنهرف  ریثأت  ابیز  رایسب  یگنهرف » یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف   » باتک رد  لداعدادح  رتکد  . تسا ینیب  ناهج  نآ  هنییآ  نیبم و 
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ناـبحاص ماوقا و  نیمزرـس ، ساـبل  ارچ  هک  بلطم  نیا  لـلعلا  تلع  عقاورد  تسا . هدیـشک  ریوـصت  هب  قرـش  برغ و  ینیب  ناـهج  بلاـق  رد 
برغ و ندمت  نایعدم  سابل  هکنآ  لاح  تسا و  داشگ  دنلب و  نادرم  نانز و  زا  معا  دنا  هدنام  ناما  رد  برغ  گنهرف  موجه  زا  هک  یندـمت 
هک دـنراد  شالت  یخرب  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  تسا  ندـب  هب  هدنبـسچ  هاتوک و  گـنت ، هنادرم  هناـنز و  زا  معا  برغ  ناریذـپ  لاوز 
ود نیا  هکیلاحرد  دننادب . نآ  نامدرم  لهج  یگدنام و  بقع  هجیتن  ار  قرش  سابل  برغ و  یتعنص  یملع و  تفرـشیپ  هجیتن  ار  برغ  سابل 
اب یمیقتـسم  هطبار  ندـمت  رهرد  تسا و  ناسنا  تانوئـش  زا  ینأش  ندیـشوپ  ساـبل  تسا و  هاـگودرا  ود  نیا  ینیب  ناـهج  هب  طوبرم  ریوصت 

نامز تدم  یتسیناموا  هاگن  برغ  ندمت  رد  یگنهرب  هدیدپ  برغ و  ینیب  یناهج  فلا ) دراد . ندـمت  نآ  رد  ناسنا  فیرعت  ناسنا و  يانعم 
دوخ هب  تادوجوم  رگید  نایم  رد  ناسنا  زا  یمان  طـقف  يدوجوم  نینچ  درادـنپ . یم  گرم  اـت  دـلوت  هاـتوک  هلـصاف  ار  ناـسنا  کـی  تسیز 

تیونعم تسا . هدیزگ  تلزع  اسیلک  رد  بیاغ و  یگدنز  هنحـص  زا  ار  ادخ  هک  تسا  نرق  راهچ  زا  شیب  هک  یندمت  تسا . هداد  صاصتخا 
تسین و يرگید  زیچ  نت »  » زج ناسنا  برغ  ینیب  ناهج  رد  . تسا تیدام  رب  عرف  ای  هدش و  شومارف  يرـصنع  هدـیزخ و  یگدـنز  هیـشاح  هب 
هب دزاس و  دنم  هرهب  ار  نآ  اهتذل  مامت  زا  گرم  ات  دـلوت  هلـصاف  زا  تسیاب  یم  هک  تسوا  تذـل  ياهروخـشبآ  نیرتمهم  زا  یکی  نت »  » نیا

هلمج هب  دراد  هراشا  ابیز  يریبعت  اب  لداع  دادـح  رتکد  تسا . نآ  یـشخب  تذـل  نازیم  هب  نآ  شزرا  هک  دوش  یم  ییـالاک  نز  تهج  نیمه 
راچان يزورما  هدزبرغ  عماوج  همه  برغ و  زورما  هعماـج  رد  نز  هک  يریگ  هجیتن  متـسه » سپ  مشیدـنا ، یم  نم   » دـیوگ یم  هک  تراـکد 

يوزارت هفک  ود  رد  ًامئاد  نز  و  مشچ ،»  » همه نز  ربارب  رد  درم  تسا و  مسج »  » طـقف نز  متـسه ،» سپ  دـننک ، یم  هاـگن  ارم   » دـیوگب دـیاب 
زا یلاخ  ماظن  تسا . هدرک  داجیا  زین  ار  دوخ  بولطم  يداصتقا  ماظن  یـشنیب ، نینچ  يارب  برغ  ًامازلا  . دوش یم  هدز  کـحم  هب  نادرم  مشچ 
رد نز  نیاربانب  . دریگ یم  هرهب  فرصم  ات  دیلوت  رازاب  زا  ناسنا  زیارغ  تاناکما و  اوق و  مامت  زا  تهج  نیا  رد  رثاکت و  رب  ینتبم  اما  تیونعم 

نیرت هدـنرب  لاح  نیع  رد  برغ و  يراد  هیامرـس  ینابرق  نیرتمولظم  نز  دوش . فرـصم  دـنک و  فرـصم  دـیاب  برغ  يراد  هیامرـس  هعماج 
دـش و رـصحنم  وا  مسج  رد  نز  دوجو  همه  دـش و  زاغآ  ناسنا  يونعم  تیوه  زا  تلفغ  اب  هعجاف  تسا . يراد  هیامرـس  نیمه  تسد  حـالس 

کمک هب  زین  امنیـس  ینعی  متفه  رنه  تیاهن  رد  تفرگ و  رارق  داـصتقا  تمدـخ  رد  داد و  سکـس  هب  ار  دوخ  ياـج  يونعم  هفیطل  نآ  قشع 
همسجم یشاقن ، دهد . رارق  يراد  هیامرس  عفانم  تمدخ  رد  رنه  مان  هب  یـسنج  کیرحت  لاذتبا و  بلاق  رد  ار  نز  یگنهرب  ینایرع و  ات  دمآ 

کمک هب  زین  شیارآ  مزاول  دم و  ناحارطو  دـناشک  رازاب  هب  ار  نز  همه  رتسوپ  سکع و  باتک ، هلجم ، نویزیولت ، رتائت ، یقیـسوم ، يزاس ،
يونعم و يرما  ار  جاودزا  زا  زیهرپ  یطارفا  یتکرح  رد  زین  اـسیلک  ناراد ، هیامرـس  دـنفرت  نیا  راـنک  رد  دـمآ و  يداـصتقا  میظع  هخرچ  نیا 

همه لصا  انبم و  ار  نآ  هب  هجوت  یسنج و  هزیرغ  مسیدیورف  یسانشناور  بتکم  رگید  يوس  نآ  رد  درک ، مالعا  ینیدریغ  يرما  ار  یئوشانز 
ناسنا يدازآ  دمآ و  ود  نیا  کمک  هب  زین  مسیلایسناتسیزگا  هفـسلف  . درک بوسحم  ناسنا  يویند  يونعم و  يداقتعا  همه  أشنم  تیـصخش و 

نیا یفورعم  ترابع  رد  یکـسفیاتساد »  » هک دش  نآ  هجیتن  داد و  رارق  رـشب  راک  هحولرـس  ار  نید و ... فرع و  قالخا و  دنب و  دـیق و  ره  زا 
نیا نوخیبش  ای  مجاهت  دـهاش  ام  زورما  و  «. تسا زیاج  راک  همه  دـشابن ، ادـخ  یتقو   » هکنیا نآ  دراد و  یم  نایب  هلمج  کی  رد  ار  تیعـضو 
لوبق دروم  دنیآرف  کی  رد  لیاسم  نیا  میریذـپب  تسا  هناحول  هداس  نیاربانب  میتسه . شیوخ  هعماج  هلمج  زا  یمالـسا و  عماوج  هب  گنهرف 
دیاش داد . نت  نآ  هب  دیاب  مرجال  تسا  هدش  فرع  هب  لیدبت  نوچ  ار  یباجحدب  هدیدپ  تفریذپ  یتقو  هعماج  دوش و  یم  عقاو  هعماج  فرع 
يارب دریگ  یم  أشنم  برغ  ینیب  ناهج  زا  ًاتدـمع  هک  یباجحدـب  هدـیدپ  هاگتـساخ  تسیاـب  یم  هک  دـشاب  عوضوم  هب  لـهج  هاـنگ  نیرتدـب 

گنهرف یبرغ و  دیدج  گنهرف  هدـمع  توافت  باجح  هدـیدپ  مالـسا و  ینیب  ناهج  ب ) دوش . لیلحت  هیزجت و  نایب و  ناناوجون  ناناوج و 
يداـم یگدـنز  ياـنب  ور  عرف و  تیونعم  هک  تسا  يدوجوم  یبرغ  گـنهرف  رد  ناـسنا  رگا  تسا . هتفهن  ناـسنا  هب  هاـگن  عوـن  رد  یمالـسا 

رد زگره  تیونعم  مالـسا  رد  تسوا . یگدـنز  تیاهن  تیاغ و  بولطم و  لامک  تیونعم  هک  تسا  يدوجوم  یمالـسا  گنهرف  رد  تسوا ،
ناونع هب  هبنج  ود  ره  هب  هجوت  مالـسا  یلادـتعا  تکرح  کی  رد  هکلب  تسین  زین  نآ  بیقر  تسا و  هتفرگنرارق  تینامـسج  تیدام و  لباقم 
لامک هک  دراد  ادـخ  يوس  هب  ور  ناسنا  اریز  دوش  یناف  گرم  اب  هک  تسین  نت  همه  ناسنا  ینیب  ناهج  نینچ  رد  اذـل  دراد . ناسنا  ياـهزاین 
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ینیب ناهج  رد  ناسنا  دزادرپب . مسج  شیارآ  ییامن و  ندب  هب  هک  دناد  یم  نآ  زا  رتفیرـش  ار  ادخ  اذـل  . تساهیبوخ همه  همـشچرس  قلطم و 
ار دوخ  لامک  مالـسا ، رد  ناسنا  دناد . یم  دوخ  تمارک  هیام  میرح و  ار  سابل  هکلب  دوخ  نت  هضرع  يارب  دـنک  یمن  نت  هب  سابل  یمالـسا 
هب طوبرم  یباجحدب  باجح و  هلئـسم  نیاربانب  دشورف . یم  شیوخ  يادـخ  هب  ار  دوخ  ناج  هکلب  دـنیب  یمن  قلخ  هب  شورف  يارب  نت  نییزت 

هبـشت نم   » هک تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد  تسا و  توافتم  الماک  نز  مان  هب  یناسنا  هب  ناشهاگن  عون  هک  تسا  ینیب  ناـهج  ود  گـنهرف و  ود 
یمن هتفگ  ناناوج  هب  ارچ  هک  روما  نایلوتم  زا  دیـسرپ  دیاب  و  تسا . هورگ  نآ  زا  مه  دزاس  هیبش  یهورگ  هب  ار  دوخ  هک  ره  مهنم » وهف  موقب 

یم مالعا  نآ  اب  تسا و  هدرک  بصن  دوخ  دوجو  هناخ  رد  رـس  رب  وا  هک  تسا  یمچرپ  تسوا ، دوجو  روشک  مچرپ  ناـسنا  ره  ساـبل   » دوش
یسایس یلم و  تیوه  هب  ار  دوخ  داقتعا  دوخ ، مچرپ  هب  مارتحا  يرادافواب و  یتلم  ره  هکنانچمه  دنک . یم  تیعبت  گنهرف  مادک  زا  هک  دنک 
اهشنیب اهشزرا و  نآ  اب  بسانتم  سابل  دشاب  هتسبلد  دقتعم و  اهشنیب ، اهشزرا و  هلـسلس  کی  هب  هک  مادام  زین ، ناسنا  ره  دنک ، یم  زاربا  دوخ 
تـسا يروما  زا  ام  هعماج  رد  یباجحدب  هدـیدپ  تسا  نیرفآ  تزع  شخب و  تیوه  ناملـسم  نز  باجح  ( 6 .«) درک دهاوخن  ردـب  نت  زا  ار 
تـسا نیا  رگناشن  بولطمان  راجنهبان و  يرما  ناونع  هب  یباجحدـب  یقلت  تسا . هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  هعماج  دارفا  زا  يرایـسب  نهذ  هک 

ياـه هدـیدپ  یخرب  تلع  ار  نآ  رگید ، ریبـعت  هب  تسا و  لـئاق  یبولطماـن  تاـعبت  راـثآ و  یباجحدـب  يارب  اـم  ینید  یگنهرف و  تینهذ  هک 
ود رد  یباجحدـب  باجح و  یباجحدـب ، باجح و  یحالطـصا  يوغل و  يانعم  هرابرد  لبق  هرامـش  . دراگنا یم  هعماـج  رد  رگید  بولطماـن 
یب دورو  هوـحن  - 3 درذـگ . یم  مرتحم  ناگدـنناوخ  امـش  رظن  زا  هلاقم  نیا  یناـیاپ  مود و  شخب  دـش و  ثحب  مالـسا  برغ و  ینیب  ناـهج 

ماگنه هک  تسا  مالسا  نیبم  نید  شخب  تداعس  هنامیکح و  تاروتسد  زا  یکی  یمالـسا  شـشوپ  اب  باجح  ناریا  هب  یباجحدب  ای  یباجح 
هدش عقاو  شریذپ  دروم  نیمزرس  نیا  یلاها  طسوت  رمتسم  یگـشیمه و  يا  هنوگ  هب  يرجه  تسخن  نرق  ود  رد  ناریا  مدرم  ندروآ  مالـسا 

يرادساپ مهم  لماوع  هلمج  زا  هعماج  نیا  تیلک  یناریا و  ناناملسم  نیب  رد  یمالسا  باجح  تیاعر  عقاو  رد  تسا . هدش  یم  لمع  نادب  و 
هعماج هاگن  رد  نز  ییوس  زا  . تسا هدوب  نانز  نادرم و  نایم  طباور  رد  دودـح  قوقح و  ملاس  تیاعر  رد  ناـنز  یناـسنا  تمارک  نأـش و  زا 
اهیبرغ دنک . یم  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  یگنهرف  رصانع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نید  هک  هدش  یفرعم  زاس » گنهرف   » ناونع هب  یـسانش 
ندمت یبرغ  نیرکفتم  زا  یخرب  دنا . هدادرارق  فده  ار  ام  هعماج  نانز  تیوه  گنهرف و  دعب ، ياهلسن  هب  نید  لاقتنا  رد  ریخأت  داجیا  يارب 

یمالسا ندمت  دراد  ار  برغ  ندمت  ینیزگیاج  يریگارف و  تیلباق  هک  یندمت  اهنت  دنیوگ  یم  هدرک و  یبایزرا  یـشاپورف  لاح  رد  ار  برغ 
. دنریگب ار  ناریا  هعماج  هلمج  زا  یمالـسا  عماوج  هشیدنا  رکف و  دیلوت  تردـق  يولج  ات  تفرگ  تروص  يدایز  ياه  شالت  نیاربانب  تسا .

يارب یفاو  شـالت  نردـم  هبـش  یگدزبرغ  ینعی  ناریا  رد  نآ  يدـیلقت  لکـش  يزاوژروـب و  رامعتـسا  مجاـهم  جاوـما  ارچ  تسا  نیا  لاؤـس 
: دوش یم  هراشا  هنوگ  تسرهف  لیالد  نیا  زا  یخرب  هب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  تشاد ؟ ناریا  رد  اه  مناخ  یمالـسا  باـجح  اـب  تفلاـخم 

يراتفر ياهلدم  راکفا و  موجه  ربارب  رد  یناریا  ناملـسم  نز  دش  یم  بجوم  دوب و  نیرفآ  تزع  شخب و  تیوه  ناملـسم  نز  باجح  الوا 
دوب و ام  یتیوه  لالقتـسا  ظفح  لماوع  زا  باجح  ور  نیا  زا  ددرگن . یگدولآ  ای  یتیوه و  یب  فعـض و  یگناگیبدوخ و  زا  راتفرگ  هناگیب 

سابل ناونع  هب  یناریا  نز  باجح  ًایناث  دنرادن . هتشادن و  نآ  زا  یـشوخ  لد  دنتـشادرس  رد  ار  ناریا  یگتـسباو  يادوس  هک  اهتـسینردم  هبش 
. دیدرگ یم  ییالاک  گنهرف  یگدز و  فرصم  موجه  لباقم  رد  نادرم  یتحو  نانز  تینوصم  بجوم  وا  یتسیز  هداس  ینمادکاپ و  تفع و 

حتف يارب  یبرغ  رامعتـسا  مرجال  تسب . یم  نآ  تاعبت  يرالاس و  هیامرـس  يراد و  هیامرـس  ماـظن  هرطیـس  رب  ار  هار  دوخ  هب  دوخ  ور  نیا  زا 
باجح و  دوب . ام  مدرم  یگدنز  لقتسم  افکدوخ و  هداس و  راتخاس  نینچمه  یتنس و  دیلوت  راتخاس  يدوبان  دنمزاین  ناریا  مدرم  دیرخ  رازاب 

رد ًاثلاث  درک . یم  تظفاحم  يرالاس  هیامرـس  یگدزالاک و  یفرـصم و  گنهرف  شرتسگ  لـباقم  رد  ار  یناریا  ناملـسم  درم  نز و  یمالـسا 
اهتـسایس و هیلع  يا  هدنرب  ریـشمش  نانوچ  نامدرم  یلم  یموب و  گنهرف  رـصانع  رب  دـیکأت  عون  ره  مزیلایرپما  هطلـس  تحت  ناملـسم  عماوج 

کیـسالک تیوه  زا  مدرم  نتخاس  هناگیب  ندرک و  یهت  لابند  هب  نارگرامعتـسا  اریز  دـنک  یم  هدرک و  لمع  یبرغ  نردـم  رامعتـسا  لاـیما 
. دنیامن هتسباودوخ  هب  هشیمه  يارب  ار  اه  تلم  نیا  نآ  لاناک  زا  هدومن و  نردم  هبش  یگدزبرغ  یبلقت  تیوه  ریسا  ار  نانآ  ات  دنا  هدوب  دوخ 
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ًاـساسا . تسا هدرک  یم  ادـیپ  ار  رامعتـسادض  یبالقنا و  نایرج  يارب  دـنمورین  هحلـسا  کی  مکح  یتیعـضو  نینچ  رد  ناملـسم  نز  باـجح 
هلمج زا  دننکـشب و  مـه  رد  ار  یبرغریغ  عـماوج  ینید  ياهـشزرا  مجــسنم  ماـظن  تسیاـب  یم  دوـخ  ریگارف  هرطیــس  يرارقرب  يارب  اـهیبرغ 

هتـشاد یمزاب  ییالاک  يدوجوم  هب  ندش  لیدبت  یگدزدم و  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  ناملـسم  نانز  باجح  انامه  رادیاپ  ینید  ياهـشزرا 
زا یباجحدب  نآ  دیدج  لکـش  رد  و  باجح » عفر   » ای و  باجح » فشک   » همانرب يارجا  یباجحدـب  هئطوت  ندرک  یلمع  ياه  هار  - 4 تسا .

لماع کی  مود  یبرغ و  سابل  شریذپ  يارب  یعامتجا  یگنهرف و  هنیمز  کی  تسخن  دوب . یـساسا  طرـش  ود  دنمزاین  ناریا  رد  برغ  يوس 
هفیظو هک  سیلگنا  رگرامعتسا  تلود  هدرپسرس  رومأم و  ناخاضر  مود  لماع  (7 .) دشاب هتشادن  داقتعا  مالسا  هب  دشاب و  هتشاد  روز  هک  ارجا 

لکـشلادحتم ار  نادرم  سابل  روز  اب  دوب  فظوم  تیرومأم  نیا  يارجا  یپ  رد  دـیامن و  تیادـه  یقرت  هارهاش  هب  ار  ناریا  تسناد  یم  دوخ 
يارجا زا  يا  هنومن  داشرهوگ  دجـسم  كاندرد  يارجام  درادرب . نانز  رـس  زا  زین  ار  رداچ  دراذگب و  يولهپ  هالک  اهنآ  همه  رـس  رب  دنک و 
عقاورد دـندرک . نیمأت  اه  هدزبرغ  ار  یبرغ  سابل  شریذـپ  یعامتجا  یگنهرف و  هنیمز  ینعی  لوا ، طرـش  دروم  رد  اما  و  دوب . تیرومأـم  نیا 

راکنا یفخم و  يارب  یناطیـش  يا  همزمز  لاس 1327 ق  رد  يرنوسانارف  ژل  ياضعا  طسوت  تردق  بسک  ریغـص و  دادبتـسا  طوقـس  زا  سپ 
زا هدافتـسا  دـنتفرگ  راـک  هب  برغ  هتخاـب  دوـخ  هورگ  نیا  هک  يرازبا  نیرتـمهم  زا  یکی  دـیدرگ . زاـغآ  نآ  هـئطخت  بـیرخت و  باـجح و 

(8 .) دـندرک زاـغآ  یمالـسا  باـجح  هیلع  ار  دوخ  تـالمح  رمتـسم  روط  هب  اـبیرقت  هک  دوـب  لاس 1329 ) دودـح   ) يرکفلارونم تاـعوبطم 
زا هویش  نیا  دیدرگ . رتشیب  باجح ، یهلا  مکح  هیلع  نارکفلارونم  نارهت  رد  لاس 1303 ش  رد  یخیرات  كرادم  دانسا و  تیاور  ساسارب 

موجه هورگ  نیا  ندیسر  تردق  هب  اب  نامزمه  ساسا  نیا  رب  دش  یم  یلمع  نردم  هبـش  یگدزبرغ  نویـسامارف  تیمکاح  يارجم  زا  هزرابم 
هب یناریا  تسینردـم  هبـش  نارکفنـشور  نیب  نیا  رد  تسا . هدـیدرگ  یم  رتشیب  زین  باجح  هیلع  یـسایس  یکیزیف و  روز  لاـمعا  یتاـغیلبت و 

هیلع هزرابم  رد  ار  شقن  نیرتشیب  يراد  هیامرس  هاگودرا  هب  یگتسباو  لیلد  هب  یگدزبرغ  نویسامارف  هرطیس  طسب  یلـصا  نارازگراک  ناونع 
ندش طلـسم  زا  لبق  یتح  هورگ  نیا  موجه  هتبلا  دـنریگ . یم  هتفرگ و  هدـهعرب  نانز  باجح  هژیو  هب  یمالـسا  ماکحا  مدرم و  ینید  تیوه 

تایوجه رـشن  ای  هنالاس و  راشتنا  ای  هلاقم  جرد  زا  معا  یتسیلانروژ  ياه  تیلاعف  دـیدرگ . زاغآ  ناریا  رد  يولهپ  میژر  يرارقرب  ناخاضر و 
فینـصت رعاش و  ینیوزق  فراع  نوچ  يدارفا  تسا . هورگ  نیا  تامادـقا  زا  زراب  ياه  هنومن  یهلا  مکح  نتفرگ  هرخـسم  هب  تاـیهاکف و  و 

یفوتم  ) یقشع هدازریم  نینچمه  تسا . هدورس  باجح  هیلع  يدایز  راعشا  لاس 1302  هب  هطورشم  دهع  تسیلانویسان  بآمددجتم و  يارس 
هلمج زا  تسا  هتخادرپ  همانـشیامن  شراـگن  راعـشا و  ندورـس  هب  یمالـسا  باـجح  هـیلع  هـک  تـسا  ینارکفلاروـنم  زا  یکی  هب 1303 ش )

یلاحرد ناتساب  ناریا  یناتساب  تمظع  رهظم  ناونع  هب  تخدورسخ »  » مان هب  ینز  نآ  رد  هک  تسا  هتشون  هایـس » نفک   » مان هب  يا  همانـشیامن 
هب يرعش  هعطق  لاس 1338 ق  هب  يو  درک . تئارق  یمالسا  باجح  تمذم  رد  يراعشا  هدمآ و  هنحص  يور  هب  دوب  هدیشوپ  هایـس  نفک  هک 

نیا هک  دنا  نفک  رد  دنا و  هدنز  ام  روشک  نانز  تسا : رعش  هعطق  نیا  نآ  هنومن  هک  تسا  هدورس  یمالسا  باجح  هیلع  یتختاپ » يدزد   » مان
هیلع يرایسب  راعشا  زیتس  نید  وگ و  هزره  رعاش  یناریا ، رکفلارونم  ددجتم و  هدازهاش  ازریم » جریا   » تسا یتخر  هیس  زا  یتخب ، هیـس  لوصا 

دراوم تسا . هدرک  حرطم  موظنم  تروص  هب  ار  باـجح  فشک  ثحب  هک  تسا  يرعاـش  نیلوا  ارهاـظ  يو  تسا  هدورـس  یمالـسا  باـجح 
« يداـبآ تلود  هقیدـص   » هک دـش  نیا  هـب  رجنم  1314 ش )  ) هیکرت رفـس  زا  تشگزاـب  زا  دـعب  صوصخب  هاـشاضر  درکلمع  راـنک  رد  قوف 
(9 ...) دش و رهاظ  نابایخ  رد  یمالسا  ششوپ  باجح و  نودب  هطورشم  هرود  تسیرالوکـس  بآمرکفنـشور  يدابآ » تلود  ییحی   » رهاوخ

یمالــسا ماـکحا  ندرک  راد  هشدــخ  ینید و  تیوـه  ناـکرا  ندرک  تســس  باـجح ، هـب  هـلمح  زا  نارکفلاروـنم  یعقاو  فدــه  عـقاورد 
دروم نویـسازینردم  هسورپ  رد  یتح  دنراد و  هتـشاد و  ینیبرهاظ  يرگن و  یحطـس  هب  قلعت  اتاذ  یناریا  تسینردم  هبـش  نارکفنـشور  . تسا

یب هن  اریز  دوبن . یهاوخ  ندمت  لیلد  هب  باجح  اب  نانیا  تفلاخم  دـننک . یمن  هدرکن و  هیکت  ییارگرهاظ  لاذـتبا و  راعـش و  رب  زج  ناشرظن 
تفلاخم یلصا  تلع  عقاورد  . تسا هتشاد  ار  يزاس  ندمت  تیلباق  تیفرظ و  دلقم  یناریا  يرکفنـشور  هن  تسا و  ندمت  هناشن  ندوب  باجح 

ناـگناگیب و يـالیتسا  عناـم  یلم و  تزع  لالقتـسا و  ظـفح  جوـم  ینید  هشیدـنا  یمالــسا و  ماـکحا  تیمکاـح  جاور و  هـک  دوـب  نـیا  اـه 
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اب هزرابم  تسا و  هدوب  ام  یمالسا  هعماج  نانز  يداقتعا  تیوه  زا  مهم  ینکر  یمالسا  باجح  رگید  ترابع  هب  دیدرگ . یم  نارگرامعتـسا 
ام يزورما  هعماج  رد  یباجحدب  هدـیدپ  - 5 تسه . هدوب و  یناریا  هعماـج  ینید  شیارگ  تیوـه و  ندودز  روـظنم  هب  شـالت  ریـسم  رد  نآ 

ياه شزرا  ینید و  رگ  هزیتس  لماوع  هلمج  زا  برغ و  طحنم  گنهرف  هارمه  هب  برغ  ینیب  ناهج  هلمج  زا  تفرگ  رارق  هراـشا  دروم  هچنآ 
هعماج زورما  یباجح  دب  هدیدپ  رد  یگمه  هتـسباو  ياهرنوسومارف  هدزبرغ و  نارکفنـشور  قیمع  هئطوت  ات  یناخاضر  باجح  فشک  زا  نآ 

یمالسا بالقنا  رمع  نارود  رد  هک  یلماوع  زا  یخرب  هب  ناوت  یم  هتشذگ  لماوع  رب  فاضم  دنراد . شقن  میقتسم  روط  هب  هتشذگ  نوچ  ام 
تسا و يدرف  یتیـصخش  شیک  لولعم  لماوع  نیا  زا  یخرب  تسا  رکذ  هب  مزال  درک . هراـشا  راـصتخاب  تسا  هدـش  هدـیدپ  نیا  هب  رجنم  زین 

جیورت صوصخ  رد  بسانم  يداشرا  یغیلبت و  ياه  شور  زا  هدافتسا  رد  يوهس  ای  يدمع  يراگنا  لهـس  - 5/1 عامتجا . هب  طوبرم  یخرب 
دنمزاین نآ  ددجم  موادت  . تسا هدرک  ادیپ  موادت  داجیا و  اهنرق )  ) تدـم زارد  یخیرات  رتسب  کی  رد  باجح  نوچ  یمهم  رما  یتقو  باجح 

زا هدافتسا  هاگ  یفنم و  ياهشقن  رد  هبجحم  نانز  زا  هدافتـسا  لاثم  ناونع  هب  دشاب . یم  دوخ  صاخ  ياهتفارظ  هارمه  هب  قیمع  یگنهرف  راک 
اجنآ ات  هنیمز  نیا  رد  يزاس  گنهرف  مدع  تسا  دراوم  نیا  هلمج  زا  متفه  رنه  امنیـس  ای  یلم  هناسر  رد  تبثم  ياهـشقن  رد  باجحدـب  نانز 
لهج یهاـگآ و  مدـع  رب  لـیلد  يزبس  ناـن و  دـیرخ  يارب  یتح  شیارآ  تمـس  هب  ناـنز  نارتـخد و  ندروآ  يور  جوم  هک  تسا  هتفر  ولج 

صوصخم ظیلغ  دنت و  ياهشیارآ  دراد . یـصاخ  طیحم  اه  یبرغ  يارب  ندرک  شیارآ  دیوگ : یم  هنیمز  نیارد  یعاجـش  ارهز  مناخ  تسا .
طیحم رد  دننک . یمن  هدافتسا  اهـشیارآ  هنوگ  نیا  زا  زگره  ناوج  نارتخد  تسا و  دنملاس  نانز  صاخ و  ياه  ناکم  بش و  ياه  ینامهیم 

-5/2 دـندش . یم  رـضاح  هاگـشناد  رد  یقالخا  نیزاوم  تیاعر  یگیاریپ  یب  یگداس و  تیاهن  رد  نارتخد  اه  هاگـشناد  یـشزومآ و  ياـه 
. تسا یباجحدـب  للع  هلمج  زا  هعماج  رد  بذاک  لیاذر  حرط  بذاج و  ياهـشزرا  حیحـص  نییبت  مدـع  اهـشزرا  رد  یگنوراو  ییاـجباج و 

نیا هلمج  زا  نارگید  زا  دوخ  ندرک  زیامتم  فده  اب  رامـش و  یب  تارییغت  دـم و  هئارا  اب  ندـش  امن  تشگنا  يارب  ییامندوخ  دوجو و  زاربا 
یم تروص  نانز  طسوت  رما  نیا  هچرگا  تسا . یتاقبط  فاکـش  فـالتخا و  لیلدـب  یـشورفرخف  رخاـفت و  رگید  هنومن  تسا . اهـشزرادض 

تهبا تلالج و  هجرد  نادرم  زا  یخرب  دریگ . یم  تروص  دوخ  نارسمه  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  نادرم  طسوت  هلیذر  تفـص  نیا  هاگ  اما  دریگ 
لوفا هب  ور  نآ  رد  تیونعم  هک  تسا  یعماوج  یگژیو  نیا  و  دننامهف . یم  نارگید  هب  دـنراد  نت  هب  ناشنارـسمه  هک  یـسابل  عون  اب  ار  دوخ 

دـش یم  متخ  ناشدوخ  هب  اهناسنا  هنوگ  نیا  لیاذر  شاک  يا  دوش . یم  رهوش  نّیعت  صخـشت و  زاربا  هلیـسو و  نز  ساسا  نیارب  هتـشاذگ و 
تراسا و زج  نآ  هجیتن  دننک و  یم  یط  ار  تشگزاب  یب  هار  نیا  یلام  فعض  همه  اب  فارشا  هیبشت  قوش  هب  ماوع  هدوت  هاگ  هنافـسأتم  یلو 
وس و کی  زا  برغ  ینیب  ناهج  هب  ام  ناناوج  لهج  برغ  یگنهرف  مجاهت  موجه  زا  ناناوج  يریذپریثأت  - 5/3 تسین . يرگید  زیچ  یگدرب 

لماوع هلمج  زا  درادن  ام  هعماج  یمالـسا  تیوه  اب  یبسانت  چیه  هک  یبرغ  هویـش  وگلا و  شریذپ  بجوم  رگید  يوس  زا  مالـسا  ینیب  ناهج 
دـسانش یم  یبرغ  ییامنیـس  ياه  ملیف  نارگیزاب  سایقم  اب  ار  برغ  هاگ  ام  هعماج  ناوج  هک  تسا  هدش  بجوم  رما  نیمه  تسا . یباجحدب 

هچ هدوب و  دنبیاپ  دوخ  یعامتجا  یقالخا و  لوصا  نیزاوم و  هب  یبرغ  هعماج  نادنورهـش  هدـمع  شخب  هک  یلاحرد  دریگ  یم  وگلا  وا  زا  و 
نیا وا  نهذ  رد  دوش و  یم  يرادربوگلا  یبرغ  هداوناخ  یب  تیـصخش و  یب  نانز  زا  ام  هعماج  نانز  نارتخد و  شیارآ  شـشوپ و  هاـگ  اـسب 
هتفر هار  دـنک ، یط  ار  برغ  هار  دـهاوخ  یم  اـم  ناوـج  هک  میهد  رارق  رما  نـیارب  ار  ضرف  رگا  . دوـش یم  بوـسحم  ددـجت  يدازآ و  رهظم 

هار نیا  دیاب  ارچ  دننک  لاؤس  دوخ  زا  رابکی  ام  ناناوج  هک  دراد  اج  تسا و  هداد  قوس  طوقس  یتیوه و  یب  نارحب  هب  ار  اهنآ  زورما ، اهیبرغ 
ندرک هنیداـهن  اهناتـسرامیب و ... سرادـم و  یـشزومآ و  زکارم  زا  یـضعب  رد  رداـچ  شـشوپ  ندرک  يراـبجا  - 5/4 تفر . هراـبود  ار  هـتفر 

هلمج زا  یـشزومآ  زکارم  رد  تجاجل  هاگ  لهج و  يراگنا و  لهـس  یهاتوک و  هنافـسأتم  هک  دوب  یـساسا  راک  کی  دـنمزاین  رترب  شـشوپ 
، دنک دروخرب  نآ  اب  یماظتنا  يورین  تسیاب  یم  هک  دوش  یم  نیا  یقلت  هک  داد  قوس  يا  هنوگ  هب  ار  باجح  هلئـسم  اه  هاگـشناد  سرادم و 

سح یبـلط و  عوـنت  هب  یهجوـت  مک   - 5/5 تسین . یعامتجا  فارحنا  نیا  شخبافـش  هخـسن  هارکا  راـبجا و  درک  ناـعذا  دـیاب  فراـعت  یب 
لاس زادـعب 27  هنافـسأتم  درک . راتفرگ  یمکحت  تاروتـسد  اه و  همانـشخب  مخ  چـیپ و  رد  دـیابن  ار  وا  ياهتلـصخ  ناوج و  یتسود : ییابیز 
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فده دروم  ار  یمالسا  تیوه  اب  سابل  عونت  رثکت و  هلوقم  هب  هجوت  نیلوئسم  زا  ییاهشخب  یمالـسا و  ياروش  سلجم  یگنهرف  نویـسیمک 
هب رما  رایـسب  هچ  دـنا . هتفرگ  راـک  هب  ار  باوصاـن  ياـه  شور  اـه و  هار  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  حرطم  یناـمز  هجوـت  نیا  دـنا . هداد  رارق 
هب دـح  زا  شیب  هجوت  طارفا و  هچرگا  تفرگن . ماجنا  حیحـص  لکـش  هب  دوخ  ياج  رد  مادـک  چـیه  هک  ییاهرکنم  زا  یهن  ای  اه و  فورعم 

هعماج هک  تسا  يرگید  نمزم  درد  زین  زورما  یهجوت  مک  اـما  دـش  هعماـج  رد  رما  نیا  ندـنام  خـساپ  یب  یگدزاو و  لـماوع  زا  تارکذـت 
اه و شرگن  رد  تواـفت  -5/6 تسا . یعاـمتجا  فارحنا  نیا  رگید  لـماوع  هلمج  زا  یهلا  هضیرف  نیا  یلیطعت  دـنک و  یم  هـبرجت  اـم  زورما 

يدحاو هاگدید  رما  نایلوتم  هک  دـهد  یم  هجیتن  یبسن  روط  هب  نانز  یعامتجا  فارحنا  کی  جالع  یباجحدـب  هلوقم  هب  تبـسن  اههاگدـید 
ار هعماج  یتیوه  ینید و  ياه  شزرا  هب  برغ  مجاهت  یخرب  تفگ  دیاب  فسأت  اب  دنشاب . هتـشاد  نآ  اب  دروخرب  هویـش  عوضوم و  هب  تبـسن 

ناونع تحت  یخرب  هتسناد و  لمع  كالم  ار  شزرا  هب  اهشزرادض  لیدبت  ندش  یفرع  نامز و  رذگ  یخرب  دندرک ، دادملق  یگنهرف  لماعت 
هیجوت یباداش  طاشن و  مچرپ  ریز  ار  ناناوج  مادقا  ره  یـسایس  هصرع  رد  ناناوج  تکراشم  يأر و  زا  هدافتـساءوس  ییارگ و  ناوج  هدیدپ 

شخبافش هخسن  ار  ناناوج  اب  تخس  نشخ و  ياهدروخرب  یخرب  هتـسناد و  اضاقت  هضرع و  دنیآرف  لولعم  ار  نآ  یخرب  دندرک و  ریـسفت  و 
نابحاص لمع  رظن و  ددـعت  رطخ  دـسر  یم  رظن  هب  دـنا . هدرک  حرط  نید  زا  تشادرب  اب  ار  اههاگدـید  نیا  مامت  هنافـسأتم  و  دـندرک . مالعا 
يرایسب هراشا و  دروم  لماوع  . تسین یعامتجا  فارحنا  نیا  دوخ  زا  رتمک  دنتـسه  هعماج  یمومع  گنهرف  نایلوتم  هک  تسایـس  گنهرف و 

تافارحنا زا  رگید  يرایـسب  أشنم  دوخ  هک  یعامتجا  فارحنا  کی  ناونع  هب  یباجحدـب  هدـیدپ  شرتسگ  رد  ییازـسبریثأت  رگید  لـماوع  زا 
هب تبـسن  تفرعم  زا  رتمهم  يرما  ام  ناناوج  ياه  هدشمگ  نایم  رد  تفگ  ناوتب  تحارـص  هب  دیاش  درک  دیاب  هچ  - 6 دوش . یم  تسا  رگید 

هیامتـسد هک  ار  اهتیلباق  نیا  ات  درک  کمک  ناناوج  هب  دیاب  میهدب  رارق  لصا  ار  اعدا  نیا  رگا  دـشابن . دوخ  ینید  یتیوه و  يدرف ، ياهتیلباق 
هب نامیا  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  رد  ناوج  هب  کمک  لوا : ماگ  دنـسانشب . تسا  فده  هزیگنا و  تمه و  شناد و  قشع ، لقع و  سنج  زا  يا 

تـسا یمالـسا  ینیب  ناهج  هب  طوبرم  هک  ار  دوخ  يونعم  هیامریمخ  رگا  ام  ناـناوج  تسا . اـهتنا  یب  یتردـق  هب  وا  لاـصتا  يارب  رترب  قلاـخ 
یم وجتسج  یمالسا  ياهـشزرا  هب  شیارگ  رد  ار  دوخ  ياه  یبایماک  دنرادن و  لومعمریغ  ياهـشیامن  هب  زاین  دوجو  زاربا  يارب  رگید  دنبایب 

، نالاسمه نیدلاو ، شقن  دیاب  دنیآرف  نیا  رد  تسا . ناناوج  یگدنلاب  دـشر و  يارب  تدـمدنلب  يژتارتسا  نیودـت  نییبت و  مود : ماگ  دـننک .
هب رجنم  یگمه  لمکم و  هکلب  دشابن  يرگید  درکلمع  راتفر و  هدننک  یثنخ  ای  ضقن  مادـک  چـیه  هک  دوش  فیرعت  يا  هنوگ  هب  نایبرم و ...

، گنهرف ینیب ، ناهج  رب  دـیکات  اب  دـشر  دـنیآرف  هکلب  تسین  مازلا  رابجا و  متـسیس  کی  داـجیا  رما  نیا  هب  هجوت  اترورـض  دوش . وا  لـماکت 
یمومع گنهرف  یلوتم  هک  ییاه  هاگتـسد  همه  تسا . ناناوج  ینید  ياهرواب  تیوقت  موس : ماگ  دریگ . یم  رارق  يدج  دیکأت  دروم  تیوه 
تسیاب یم  اه و ... هداوناخ  اه ، هاگشناد  سرادم ، هیملع ، ياه  هزوح  یمالسا ، تاغیلبت  رتافد  نامزاس و  امیـسوادص  زا  معا  دنتـسه  هعماج 

رد ینید  ياهرواب  رگا  دـهد  یم  ناشن  سدـقم  عافد  نارود  هبرجت  دـنریگ . راک  هب  ناناوج  ینید  ياـهرواب  تیوقت  رد  ار  شیوخ  تلاـسر 
، هعماج تاراظتنا  قیبطت  مراهچ : ماگ  تسا . درف  دوخ  یتح  هعماج و  يارب  هیامرـس  نیرتمهم  دنک  ادیپ  قمع  دـناودب و  هشیر  ناناوج  دوجو 

قشع يژرنا و  دوش  یم  بجوم  يدنمناوت  نازیم  ساسارب  اهنآ  تیاده  ناناوج و  ياهیدنمناوت  هب  هجوت  ناناوج ، زا  نیلوئـسم  اه و  هداوناخ 
. دنهد نت  یعامتجا  فارحنا  هب  یعامتجا  ياه  یگدروخرس  لیلدب  دنک  ادیپ  تصرف  رتمک  دریگ و  رارق  حیحص  ریـسم  رد  ناناوج  هقالع  و 

یمالـسا هعماج  نازوسلد  دراد  ترورـض  دشاب و  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  يارب  یباب  حتف  دـناوت  یم  افرـص  تفرگ  رارق  هراشا  دروم  هچنآ 
رد دنـشاب و  هتـشاد  ناناوج  يدوجو  ياهـشزرا  اهیدـنمناوت و  اهتیلباق و  هب  یلمأـت  دـنرگن  یم  یباجحدـب  هدـیدپ  هب  ترفن  اـب  هکنآ  زا  لـبق 

، یگنهرف یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداـع : دادـح  یلعمـالغ  رتکد  - 1 عبانم : دـنرادرب . ماگ  نآ  یلمع  يرظن و  ثحاـبم  یفاکـشدبلاک 
رد نز  قوقح  ماظن   » يرهطم یضترم  دیهش  - 3 باجح .» هلئسم   » يرهطم یضترم  دیهش  - 2 1363  . نارهت مود ، پاچ  شورس ، تاراشتنا 

-6 1376 ، . یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  فاـفع ، میرح  ناینـسح ، هللا  حور  - 5 15 ، . 16 ياه 22 ، هرامـش  نانز  بانک  همانلـصف  - 4 مالسا .»
هب باـجح  فشک  ساـبل و  رییغت  - 7 1383 ، . یمالـسا بالقنا  دانـسا  زکرم  بالقنا ، زا  شیپ  ناریا  رد  باجح  ناتـساد  ناـیرفعج ، لوسر 
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باجح شـشوپ ، باجح ، یباجحدـب ، ياه  هژاو  لگوگ ، تیاس  - 8 1378  . رهم تاعالطا ، ترازو  دانسا  یـسررب  زکرم  هدافتـسا  تیاور 
هلئسم ، » يرهطم یضترم  - 2 6  . ص یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداعدادـح ، یلعمـالغ  رتکد  - 1 اه : تشون  یپ  یمالـسا و ...

ص عبنم ، نامه  لداع ، دادـح  رتکد  - 6 نامه . -5 79  . ص باجح ، هلأسم  يرهطم ، یـضترم  - 4 41  . ص نیشیپ ، - 3 78  . ص باجح ،»
. نامه - 9 1383 /. 13/11 هشیدنا ، هاگشاب  تیاس  سانشور ، رایرهش  ص 47 8 - نامه ، لداعدادح ، رتکد  - 7 40.

اه یکاپ  زا  يراصح 

یعامتجا یمالـسا و  نادنمـشناد  نارـسفم و  نیب  رد  رـضاح  لاح  رد  اـما  دـشاب  یم  یتواـفتم  ياـه  تشادرب  ياراد  باـجح  يوغل  ياـنعم 
تل و نآرق عـ رد  تسا . باجح  هشیر  فافع  فافع و  هویم  باجح  دوش  یم  لامعتـسا  نانز  صوصخم  شـشوپ  ياـنعم  هب  طـقف  باـجح 

نز تیـصخش  تمرح و  رد  شـشوپ ،  ریثاـت  فلا )  (, 1) نیذوی ـالف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ  هک : دـنک  یم  رکذ  نین  ار چـ با  هف حـجـ ـ ـسلف
دشاب زرح  رد  دیاب  اهبنارگ  رهوگ  کی  ناونعب  نز ،  تیصخش  تمرح و  هکنیا  رد  نامحازم .  رازآ  دربتسد و  زا  ندنام  رود  ب ) ناملـسم ، 
نآرق اذـل  میزاس  ظفح  اه  یکاپ  زا  يراصح  رد  ار  فیطل  تادوجوم  هک  تسا  شنیرفآ  نوناق  مایپ ، نیا  تسین ،  دـیدرت  هنوگ  چـیه  ياج 

هب لین  تهج  يا  هلیـسو  ار  وا  ضیرم  ياه  لد  ادابم  هک  دـناد  یم  نز  يارب  ندـش  لئاق  تمرح  ندراذـگ و  مارتحا  زا  يا  هوحن  ار  باـجح 
یم یناسنا  درم ، نز و  نیب  ام  یف  ياهدروخرب  فذـح و  یتیـسنج  دروخرب  هعماج ،  رد  نز  روضح  اب  هک  ارچ  دـننادب ،  دوخ  موش  فادـها 

فیرعت ناشیا  یمـسج  یحور و  ياه  توافت  ساسارب  نانآ  ياه  تیلوئـسم  هک  دنتـسه  یناسکی  تلزنم  ماقم و  ياراد  ود  ره  ینعی  دوش ، 
رد روضح  هک  تسا  زاین  ینامز  باجح  دوب و  هدـشن  عنم  دـنوادخ  سوماق  رد  نز  یعامتجا  روضح  نوچ  دـمآ  باجح  ًاـساسا  دوش و  یم 
رد هک  ینیوکت  تنـس  کی  قبط  هک  دـنک  یم  باجیا  دراد  هک  ییاـه  تیباذـج  ظاـحل  هب  نز  ياـه  تیـساسح  دـشاب . حرطم  مرحماـن  نیب 

يرطف ياـه  هتـساوخ  زا  یکی  شـشوپ  . دـشاب نارگید  تسپ  ياـهوزرآ  عمط و  زا  عناـم  هک  دریگ  رارق  یباـجح  رد  تسا  دوـجوم  شنیرفآ 
هطـساو هب  اـهنآ ،  شـشوپ  هک  ناتـساد  زا  تمـسق  نآ  دوش ،  یم  تاـبثا  س )  ) اوح و  ص )  ) یبن مدآ  ناتـساد  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  ناـسنا 

زا یکی  تسا . نخـس  نیا  دیؤم  دندناشوپ  ار  شیوخ  ناتخرد ،  گرب  اب  تعرـس  هب  زین  نانآ  دـش و  وحم  دوب  هدز  رـس  نانآ  زا  هک  ییاطخ 
 ، تسا مزال  يرما  وا  ياهدادعتسا  زیارغ و  ینامسج و  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  هک  دشاب  یم  ششوپ  تاناویح  اب  هسیاقم  رد  رشب  تازایتما 

. تسا باجح  دـنک  نیمات  ار  رظن  نیا  هک  يزیچ  ره  دـنک و  نیمـضت  ار  نارتخد  نانز و  راـقو  تفع و  تمارک ، هک  یـششوپ  ینعی  باـجح 
تـشاد دهاوخ  هاگن  رتکاپ  رتملاس و  ار  نانز  لماک ، شـشوپ  باجح و  انامه  نهیلع ". یقبا  باجحلا  هدش  ناف  دـیامرف : یم  ع )  ) یلع ماما 
یماظن رد  ـتـه  بلا تسا . ـی  تسه ماظن  رد  زیچ  ره  هاگیا  تخانـش جـ تسا , ماکحا  لمع بـه  يارب  يا  هنیمز  هک  یـساسا  تاکن  زا  یکی  ( 2")

طابترا و نیا  كرد  اب  دـشاب و  دوهـشم  رایـسب  دـنوادخ  لامعا بـا  إیـشا و  طا  ـبـ ترا دوش و  هدـید  نآ  ياـج  ياـج  رد  لاـع  ـ تم دـنوادخ  هک 
نیا هک  تسا  یهلا  برق  ماقم  هب  ندیسر  مالسا  رد  ماکحا  عیرشت  یلصا  فده  دوش . یم  لح  رشب  یگدنز  تالکـشم  زا  يرایـسب  روضح ,

یجورخ زا  ( 3  ) مکیقتا دنع ا … مکمرکا  نا  دومرف :  دوخ  هکنیا  هن  رگم  و  یگشیپاوقت ، سفن و  بیذهت  هیکزت و  هب  زج  دوش  یمن  لصاح 
هب لوصو  زا  عنام  شـشوپ و  عون  ره  ماع  يانعم  هب  رگا  دشاب و  یم  باجح  هلوقم  لامعا ، هب  نآ  يرـست  نورد و  رد  اوقت  ذاختا  جیاتن  اه و 

یمالـسا فراعم  هب  داقتعا  لثم  یقیداصم  هک  یحور  ینهذ و  باجح  دننام  دوش  یم  یتوافتم  ماسقا  ياراد  باجح  میمانب  باجح  ار  هانگ 
راتفر (، 5  ) راتفگ ( ، 4  ) مشچ رد  باجح  دـنک ، یم  يریگولج  كرـش  رفک و  دـننام  یحور  ناهانگ  اه و  شزغل  زا  هک  دوش  یم  لـماش  ار 

نز رگا  تسا  يزاس  ناسنا  اه  نز  هفیظو  زاس  ناسنا  زین  نز  تسا و  زاس  ناسنا  میرک  نآرق  تسا . هدش  شرافـس  زین  هریغ  شـشوپ و  (6)و 
داجیا مالـسا  نید  سدقم  فادـها  زا  یکی  ( 7 .) دـش دـنهاوخ  لدـبم  طاطحنا  تسکـش و  هب  اه  تلم  دوشب  هتفرگ  تلم  زا  زاس  ناسنا  ياه 

اه و تلیـضف  ردام  هک  یناوناب  تسا  ناوناب  تمالـس  هب  طونم  هعماج  تمالـس  تسا و  اه  یکین  زا  يا  هلـضاف  هنیدـمو  ملاـس  هعماـج  کـی 
رارق هجو  دروم تـ يرـشب  عـماوج  ناـیدا و  یماـمت  رد  شنیرفآ  هژاو  نیرت  هدیدنـس  نیرتا و پـ ـ بیز ناوـنع  بـه  قـح , )) . )) دنتـسه اـه  شزرا 
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ره زا  یعامتجا و  هقبط  ره  زا  يدرف  ره  عقاو  رد  تسا . نایدا  صا و  ـ خـشا اهناکم و  اهنامز و  زا  ـر  تارف اـهنآ  يادا  قوقح و  تسا و  ـه  تفرگ
. دـنک یم  یناکمارف  ینامزارف و  ار  قوق  قح و حـ بلطم , نیا  دـهد و  یم  ناـشن  تیـساسح  نارگید  قوقح  يادا  تبـسن بـه  تیلم , نید و 

نآرق دنهد , تیاضر بـ رگا  اهنیا  همه  ـد . شا یم بـ شنادنزرف  ردار و  هژیو بـ هن  رهوش و  لام  هن  دراد , نز  دوخ  صاصتخا بـه  هن  نز  تمرح 
ـن تـشادن نم بـه  دـیوگ  درادـن بـ قح  یـسک  اذـل  تسا . حرطم  هللا  قـح  ناوـنع  نز بـه  تی  ـ ثیح نز و  تمرح  نو  چـ دو , دـهاوخن بـ یـضار 

ارجا یگدولآ  ربارب  رد  ار  یهلا  دح  امش  دنشاب , مه  ـی  ضار ـر  گا یهور , ره گـ دیو : یم گـ میر  نآر کـ هکنیا قـ زا  مداد . تیاضر  با  ـ جح
زا تعاطا  فیاظو و  يادا  یلو  تسین , ادا  ـل  باـق تسا و  گرز  ادـخ بـ قح  هچ  رگا  ( 8 .) تسا هللا  قح  نز  تمـصع  دوش  یم  مولعم  دینک ,

يرورـض ماک  ـ حا زا  یکی  ناونع  سدـقم بـه  عراش  تسا و  ادـخ  رما  هک  باجح  دوش . یم  بوسحم  قح  يادا  یعون  لاـع بـه  ـ تم دـنوادخ 
ناگدن هک بـر بـ تسا  یق  وا حـ زا  تعاطا  تسا و  وا  زا  تعاطا  یهلا  ـب  جاو نیا  ظفح  دوش . ظفح  دـیا  بـ تسا , هدرک  بجاو  ار  نآ  نید 

, باجح تمکح  دنک . ادا  ار  یهلا  قح  دح و  نیا  یمومع و ...  حلاصم  رطاخ  هب  طقف  هن  ادبعت و  دـیاب  يدـنمرواب  ناسنا  ره  و  تسا . هداهن 
ـت, سا رشب  تادابع  یلـصا  مایپ  حور و  هک  ار , تعاطا  دنناوت  یم  باجح  ظفح  اب  ناوناب  تسا . ناگدنب  تعاطا  تیدوبع و  نازیم  شجنس 

هروس ( . 3  ) همان 31 هغالبلا /  جـهن  ( . 2  ) 59 باز , ـ حا ( . 1  : ) اهتـشون یپ  دنریگ . رار  یهلا قـ ناگدننک  ـت  عاطا هرمز  رد  دـننک و  تا  ـبـ ثا
مق ناوناب  هب  ماما  باـطخ  ( . 7  ) هیآ 31 رون  هروـس  ( . 6  ) هیآ 32 بازحا  هروـس  ( . 5  ) و 31 تاـیآ 30  رون  هروس  ( . 4  ) هیآ 13 تارجح 

ص425 لام , لال و جـ هنیآ جـ رد  نز  ـی , لمآ يداو  ـلـه جـ لا تیآ  ( . 8 ) ) 12/11/58)

فافع باجح و  ایح ، هطبار 

نا لبق  (س ) همطاف رون  قلخ  : » دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  (ع ) قداص ماما  زا  یفریص  ریدس 
هدرک لماک  ار  تمعن  اهناسنا  رب  نیمز  يور  رد  دنوادخ  دش . هدـیرفآ  نیمز  نامـسآ و  تقلخ  زا  شیپ  همطاف  رون  ءامـسلاو » ضرالا  قلخت 

نادـناخ ترتع و  مود  نآرق و  لوا  مراذـگ  یم  تناما  هب  امـش  دزن  رد  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  دـیامرف : یم  (ص ) ربمایپ هک  هنوگنامه  تسا 
کسمت اهنآ  هب  دیاب  هک  يدراوم  زا  یکی  دناد . یم  زیچ  ود  نیا  هب  کسمت  رد  ار  ناسنا  يراگتـسر  حالـص و  هار  ترـضح  نآ  تسا . نم 

يارهز ترـضح  هژیو  هب  (ع ) راـهطا هـمئا  باـب ، نـیا  رد  اـم  يوـگلا  هـتبلا  هـک  تـسا  راـتفر  رد  اـیح  فاـفع و  باـجح و  تیاـعر  تـسج 
ره سیلبا ، ناسنا  هدروخ  مسق  نمشد  تسا . رتابیز  نانز  رد  اما  تسابیز ، ایح  دندومرف : (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دشاب . یم  (س ) هیـضرم

فافع و ایح و  زا  يرود  وا  ياه  حالـس  نیرتزاسراک  زا  یکی  دنارب . نوریب  دنوادخ  يدونـشخ  ریـسم  زا  ار  ناسنا  ات  تسا  نیمک  رد  هظحل 
ییابیز دوش ، هدناشوپ  نانز  تماق  رب  هماج  نیا  هک  ماگنه  نآ  یلو  تسابیز  یتماق  ره  رب  هک  تسا  ینیـشنلد  يابید  ایح ، دشاب . یم  باجح 

تمالـس دـشاب  هعماـج  نآ  مدرم  راـتفر  شـشوپ  اـیح  هک  يا  هعماـج  ره  رد  دوش . یم  رت  ییاـشامت  رت و  نوزفا  نآ  نسح  ربارب و  دـنچ  شا 
داسف ددرگ ، يا  هعماج  ریگنماد  ییایح  یب  رگا  هکنانچمه  دش . دـهاوخ  مکاح  هعماج  نآ  رب  يرکف  تمالـس  يراتفر و  تمالـس  یقالخا ،
ددنب رب  تخر  هعماج  زا  راتفر  قالخا و  رکف و  تمالس  رگا  تسا  نشور  دبای و  یم  نایرج  هعماج  نآ  رد  لطاب  راکفا  يراتفر و  یقالخا و 

زا تیناسنا  دوب و  میهاوخ  دهاش  هعماج  رد  زین  ار  لوفا  طاطحنا و  هکلب  تشاد  میهاوخن  یقرتم  هعماج  یلاعتم و  نشور و  يا  هدنیآ  اهنت  هن 
نیرترثؤم و نانز ، رگید  يوس  زا  دـشخب . یم  بارطـضا  یمارآاـن و  هب  ار  دوخ  ياـج  یعاـمتجا  یناور و  شمارآ  تفر و  دـهاوخ  هعماـج 
رد ار  ییابیز  هوکش  دنربب و  شیپ  يرکف  یناور و  تمالس  ریسم  رد  ار  هعماج  ایح ، هکلم  ظفح  اب  دنناوت  یم  هک  دنتسه  يرشق  نیرتذوفنرپ 
هک تسا  نیا  دوش ، یم  حرطم  باجح  هب  تبـسن  هک  یتاهبـش  زا  یکی  تسا  تینوصم  تسین ، تیدودـحم  باـجح  دـننک . مکاـح  هعماـج 
هک تسا  نامحازم  يارب  هدـنرادزاب  يرازبا  هکلب  تسین  تیدودـحم  اهنت  هن  باجح  ًاقافتا  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا ! تیدودـحم  باـجح 

يافیا يارب  نز  ور  نیا  زا  تسوا . باذج  رهاظ  نز ، يریذپ  بیسآ  لیلد  دنک . یم  نوزفا  ار  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  نز  روضح  تصرف 
بازحا هروس  رد  میرک  نآرق  هچناـنچ  دوشن . ینورد  بارطـضا  راـچد  هک  دوش  رهاـظ  هعماـج  رد  يا  هنوگ  هب  دـیاب  دوـخ  یعاـمتجا  شقن 

باجح موهفم  انعم و  رد  www.Ghaemiyeh.comیشیوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا يارب  راک  نیا  هک  دنـشوپ  ورف  رداچ  هب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  نانمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  ناـنز و  هب  ربمغیپ  يا  : » دـیامرف یم   59 هیآ
نادرم رازآ  زا  وا  ینمیا  هیام  ار  نز  شـشوپ  دنوادخ  تسا ». رتهب  رایـسب  نانآ  رب  دنـشکن  رازآ  تراسج  ضرعت و  زا  ات  دنوش  هتخانـش  اهنآ 

هب یـششوپ  نینچ  ناگدـنراد  زا  تسا . رـضاح  رـصع  لئاسم  زا  یکی  شـشوپ ، بلاـق  رد  ییاـمندوخ  یگنهرب و  تسا . هتـسناد  زاـب  سوه 
دشاب امن  ندب  كزان و  هک  تسا  نآ  هچراپ  سنج  ببس  هب  ای  سابل  یگنهرب  تسا . هدش  ریبعت  هنهرب  ناگدیشوپ  ینعی  تایراع » تایـساک  »

سکره هک  دیـشوپب  میخـض  ياهـسابل  هک  داب  امـش  رب  . » دراذگ شیامن  هب  ار  ندب  مجح  دبـسچب و  ندب  هب  هک  نآ  تخود  عون  رطاخب  ای  و 
.« دتـسیاب لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  امن  ندب  سابل  اب  امـش  زا  مادک  چیه  ادابم ، دـش . دـهاوخ  ناوتان  كزان و  مه  شنید  دـشوپب  كزان  سابل 

ربمایپ هریس  رد  رما  نیا  تسا . ییایح  یب  زا  هتساخرب  یگنهرب و  يایحا  تقیقح  رد  ییاهسابل  نینچ  ندیـشوپ  ص29 ) هعیشلا ج5 ، لئاسو  )
ماما . » دـندرک یم  هیـصوت  نآ  ریز  رد  يرگید  سابل  ندیـشوپ  هب  دـندید ، یم  یکزاـن  هچراـپ  ناـشیا  یتقو  هک  تسا  هتـشاد  یتیمها  ناـنچ 
اهنت ایح  باجح و  شـشوپ و  هلأسم  دـنک ». یم  عمط  وا  رد  هتخادـنا و  هاگن  وا  هب  ناطیـش  دوش  هنهرب  يدرم  هاگره  تسا : هدومرف  (ع ) یلع

زا هتـشذگ  دوش . رتشیب  هچره  درم  نز و  یعامتجا  ياه  طابترا  تینما و  ات  دـننک  تیاـعر  ار  نآ  دـیاب  زین  نادرم  تسین و  ناـنز  صوصخم 
سنج يارب  دنتـسه  لکـشم  راچد  ایح  باجح و  رظن  زا  هک  ینز  اـی  درم  دـیازفا . یم  زین  درم  تهبا  راـقو و  رب  تاـکن  نیا  هب  هجوت  هک  نیا 

، دـماجنایب هجوت  بلج  ییامندوخ و  هب  هک  یـشیارآ  شـشوپ و  ره  هک  دـنک  یم  هجوت  بلج  مک  تسد  ای  تیباذـج و  داجیا  دوخ  فلاخم 
رب شـسابل  هک  يدرم  هرابرد  دـیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  سابل  هباشت  تسا . دنـسپان  نیاربانب  ملاسان و  طاـبترا  جورم  ییاـیح و  یب  هناـشن 
زا کی  ره  عاـمتجا ، رد  ص42 ) ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  . ) تسین هدیدنـسپ  نانز ، هب  نادرم  تهابـش  ام  رظن  رد  دومرف : دش  یم  هدیـشک  نیمز 

. تساهنآ يرهاظ  شـشوپ  زین  راتفر و  تاکرح و  دـنیآرب  اهیگژیو  نیا  دـنوش . یم  هتخانـش  دوخ  صاخ  يرهاـظ  ياـهیگژیو  اـب  درم  نز و 
سابل هاگیاج  دوش . یم  هدرمـشرب  ایح  تفع و  فالخ  يراتفر  تسین و  هدیدنـسپ  زین  فرع  رد  هک  عرـش  رد  اهنت  هن  یگژیو  نیا  ییاجباج 

زا هتـساخرب  نورب ، يایح  هکلب  دراد و  زاین  مرـش  شـشوپ  هب  زین  ناسنا  حور  تسین . ناسنا  مسج  هژیو  اهنت  هک  تسـالاو  یتقیقح  اـیح  اـیح 
راـتفر و راـتفگ ، عومجم  زا  دریگ  یمرب  رد  ار  ناـسنا  دوجو  قاـفآ  همه  تسا و  هنارک  یب  یـسب  اـیح  هرتسگ  نیارباـنب  تسا . نورد  ياـیح 

دراد يونعم  یتیهام  ایح  نایب  رگید  هب  دـشخب . یم  ایحاب  ناونع  یگتـسیاش  وا  هب  هک  دـنام  یم  ياجرب  نهذ  رد  يریوصت  یناسنا ، تاکرح 
ناکرا زا  یکی  باجح  ایح و  تسا . درم  نز و  فافع  ایح و  زا  نتـسج  يراـی  هعماـج  رد  تیریدـم  لرتنک و  ياـه  هویـش  زا  یکی  یتح  هک 

نامیا هکیناسک  يا  : » دیامرف یم  نآ  رد  دنوادخ  هک  دـش  لزان  میرحت  هروس  مشـش  هیآ  یتقو  تسا : هدومرف  (ع ) قداص ماما  هداوناخ  ظفح 
زا هک  یلاحرد  نم  تفگ : درک و  نتـسیرگ  هب  عورـش  ناناملـسم  زا  يدرم  دـینک . ظفح  شتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  ناـتدوخ و  دـیا ، هدروآ 
هک تسا  سب  هزادـنا  نیمه  وت  يارب  دـندومرف : (ص ) ربمایپ دـش . هداهن  ما  هدـهع  رب  زین  منادـنواشیوخ  فیلکت  مناوتان ، زجاـع و  نتـشیوخ 

روتسد نیا  زا  ص147 ) هعیـشلا ج16 ، لئاسو  .« ) يراد ناشزاب  يراد ، یمزاب  ار  دوخ  هچنآ  زا  یبلطب و  زین  ناـنآ  زا  یبلط ، یم  دوخ  هچره 
لوئـسم هداوناخ  ياضعا  یناسنا  طاطحنا  دـشر و  ربارب  رد  هناوتـسا  هناوتـشپ و  ناونع  هب  هداوناـخ  رد  درم  هک  دـیمهف  ناوت  یم  (ص ) ربماـیپ

هدش مامت  ار  تیلوئسم  يدام ، ياهزاین  نیمأت  اهنت  دنشاب و  هتـشاد  هغدغد  هداوناخ  ینید  يایح  هب  تبـسن  نز  درم و  هک  تسنیا  مهم  تسا .
مایپ نیرتراذـگریثأت  وگلا و  نیرتهب  هداوناخ ، رد  نز  درم و  فافع  ایح و  اـب  هارمه  هتـسیاب  رادرک  هتـسیاش و  راـتفر  تسا  یهیدـب  درادـنپن .

رد نامیا  تسا و  نامیا  زا  اـیح  : » دـندومرف هراـب  نیا  رد  (ع ) قداـص ماـما  میراذـگاو . دـنوادخ  هب  ار  هجیتن  دـیاب  تسا و  یتسرد  یتسار و 
ص106) یفاک ج2 ، .( ) تشهب

باجح ثحب  لمع و  رکف و  هطبار 

دیکأت یگنهرف  راک  رب  هدرک و  یهن  ار  یکیزیف  دروخرب  یهورگ  تسا  لمأت  لباق  یناوارف  تاکن  یباجحدـب ، عوضوم  اب  دروخرب  دروم  رد 
یکیزیف و دروخرب  زا  یبیکرت  رب  دنناد و  یم  يرورض  ار  دروخرب  هتشاد و  ینکش  طخ  ینکشراجنه و  رب  دیکأت  رگید  یهورگ  دننک و  یم 
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هک میـشیدنایب  اجنآ  زا  دعب  میـشاب و  هتـشاد  اه  ناسنا  نهذ  لعف و  هطبار  هب  يا  هشیر  یهاگن  دیهدب  هزاجا  دنـشاب . یم  دقتعم  یگنهرف  راک 
هب راتـشون  نیا  هک  میـشاب  یم  بلطم  نیا  رب  فرتعم  ادـتبا  رد  دـشاب . هنوگچ  دـیاب  یباـجح  یب  هلمجزا  یعاـمتجا و  تاـفارحنا  اـب  دروخرب 

هطبار دروم  رد  مینارذگ . یم  رظن  زا  ار  بلطم  مه  اب  کنیا  تسا . هتخادرپ  عیسو  عوضوم  نیا  زا  يا  هبنج  هب  اهنت  رصتخم و  رایسب  تروص 
ناسنا لعف  هک  دنـشاب  یم  دـقتعم  دـنهد و  یم  نهذ  هب  ار  تلاصا  هک  یهورگ  -1 درک : هراشا  یلـصا  هشیدـنا  ود  هب  ناوت  یم  لمع  اب  نهذ 

دوخ يژولوئدـیا  هب  هجوتاب  یـسک  ًالثم  دریگ . یم  میمـصت  دوخ  ياه  فدـه  نوماریپ  اه ، هشیدـنا  هب  هجوتاب  وا  تسوا و  نهذ  زا  هدـمآرب 
يدایز دح  ات  ناسنا  راتفر  هوحن  هرابرد  هشیدـنا  عون  نیا  دـنک . يراددوخ  رگید  يراک  زا  ای  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نالف  دریگ  یم  میمـصت 

نآ هک  تسا  دقتعم  يا  هشیدنا  الاب  هشیدنا  لباقم  رد  اما  -2 دنناد . یم  درف  هشیدنا  نهذ و  زا  هدـمآرب  ار  لعف  هک  دراد  تیمومع  هعماج  رد 
ملظ تحت  یماظن  رد  يدرف  رگا  ًالثم  دـنک . یم  داجیا  انعم  يزاس و  يژولوئدـیا  اهنآ  يارب  هک  تسا  دارفا  یعامتجا  يدام و  طیحم  لعف و 

هب ار  نآ  هنومن  يارب  دزاس . یم  لمحت  لباق  دوخ  يارب  ار  تیعقوم  نیا  دوخ  نهذ  رد  نوگانوگ  ياه  هشیدـنا  نتفاـب  اـب  هتفرگ  رارق  متـس  و 
وا نهذ  رد  یصاخ  يژولوئدیا  داجیا  ثعاب  هک  تسا  درف  لعف  تساوخ و  يدام و  طیحم  نآ  یترابع  هب  دهد . یم  طبر  تشونرس  ریدقت و 
هک روط  نآ  هکلب  دـننک ، یمن  یگدـنز  دـننک  یم  رکف  هک  روط  نآ  اـه  ناـسنا  هک  هلمج  نیا  رد  ار  رکفت  عون  نیا  زراـب  هنوـمن  ددرگ . یم 

ار یمدآ  لعف  نهذ و  هک  دراد  دوجو  زین  هنایم  رکفت  یعون  رکفت  عون  ود  نیا  لباقم  رد  اما  دید . ناوت  یم  دننک  یم  رکف  دننک  یم  یگدنز 
رکف و رد  وا  ندرک  یگدـنز  عون  مه  دراد و  ریثأت  وا  لـمع  رب  رـشب  يژولوئدـیا  رکف و  مه  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنیب . یم  لـباقتم  يا  هطبار  رد 
هک يدراوم  رد  اما  دراد  زاب  تافارحنا  زا  ار  وا  یبهذم  تاقلعت  نید و  ییاهاج  رد  تسا  نکمم  نیدتم  ناسنا  کی  هنومن  يارب  وا . هشیدـنا 

دـشاب يا  هعماج  رد  ناسنا  نآ  رگا  ًالثم  دروآ . یم  یتاهیجوت  دوخ  لعف  نیا  يارب  دوش  یم  هانگ  باکترا  هب  روبجم  عامتجا  راشف  رطاخ  هب 
لیلد انعم و  داجیا  رد  یعـس  دوخ  لعف  نیا  يارب  دوش ، یم  ییوگغورد  هب  روبجم  راـشف  تحت  یعون  هب  وا  تسا و  موسرم  نتفگ  غورد  هک 
اهنآ زا  مادکره  هدش و  دیکأت  حلاص  لمع  هب  مه  نامیا و  رکف و  هب  مه  تارک  هب  یمالـسا  هشیدنا  رد  هک  یلیالد  زا  یکی  دـیاش  دـنک . یم 
هتکن کی  تاحلاصلا ) اولمع  اونما و  نیذلاالا  رـسخ  یفل  ناسنالا  نا  . ) دشاب عوضوم  نیمه  دناد  یم  دـمآراکان  صقان و  يرگید  نودـب  ار 
يارب تصرف  ددرگ و  یم  رت  مکحم  نآ  زا  هدمآرب  هدیا  انعم و  دنک  ادیپ  همادا  فارحنا  يورژک و  هب  باکترا  رگا  هک  تساج  نیا  یـساسا 

نآ اـب  دروخرب  دـبای و  یم  يرتشیب  طلـست  نآ  زا  هدـمآرب  هدـیا  مک  مک  دوش  داـیز  يا  هعماـج  رد  هوشر  رگا  ًـالثم  دـبای . یم  يرتشیب  ذوفن 
دارفا دراد و  دوجو  عوضوم  نیا  ینارچ و ... مشچ  تبیغ ، غورد ، هلمجزا  ناهانگ  زا  يرایـسب  دروم  رد  اـم  روشک  رد  دوش . یم  رت  لکـشم 
جراخ هک  دنا  هدرک  يرورپ  يژولوئدیا  يزاس و  یناعم  دوخ  يارب  يدراوم  رد  اما  نییآ  نید و  هب  دوخ  یلمع  یتح  یبلق و  داقتعا  زا  ادـج 

يژولوئدیا زا  یـشخبانعم  ثعاب  نامز  لوط  رد  یباجح  یب  رارمتـسا  ینعی  تسا . یباجح  یب  ناهانگ  نیا  زا  یکی  تسا و  نید  تقیقح  زا 
ادـخ و نید و  هب  هک  دـینیبب  ار  یباجح  یب  دارفا  دـیناوت  یم  امـش  تسا و  هدـش  نوگانوگ  ياه  لکـش  رد  مدرم  ناـیم  رد  نآ  يارب  يزاـس 
زا دنا . هدرک  يزاس  نید  يزاسانعم و  دوخ  يارب  باجح  دروم  رد  اما  دنهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  تابجاو  زا  يرایـسب  هتـشاد و  داقتعا  ربمغیپ 

هعماج رد  زین  دارفا  لعف  هب  تبـسن  دـیاب  هکلب  تسین  یفاک  يزاـس  گـنهرف  اـهنت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  یتاـکن 
رد هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رب  دـیکأت  اما  دـنک . هنیداهن  زین  ار  بسانمان  یگنهرف  دوخ  دـناوت  یم  بسانمان  یلعف  رارمتـسا  اریز  دوب  ساسح 

تـسا نکمم  تسین و  یفاک  دـعب  کی  زا  اهنآ  لیلحت  اهنت  هک  دـنراد ، دوجو  رثؤم  ياهرتماراپ  داعبا و  زا  يرایـسب  یعامتجا  لـمع  ياـضف 
عاضوا زین  باجح  دروم  رد  دشابن . اراک  یعامتجا  ياضف  رد  دعب ، نآ  هب  تبـسن  ندوب  یقطنم  دوجواب  يدـعب  کی  يرکفت  يانبم  رب  لمع 

رد نوگانوگ  ياه  هویـش  اه و  شور  زا  زین  دروخرب  رد  دوش و  لیلحت  نوگاـنوگ  ياـه  هبنج  زا  دـیاب  عوضوم  نیا  ینعی  تسا  هنوگ  نیا  هب 
. ددرگ عفر  یعامتجا  يدرف و  فارحنا  نیا  ات  دوش  هدافتسا  فلتخم  ياه  هیال 

باجح ياهرایعم 
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درادن تسود  ار  ندوب  نایرع  دشاب  هدادـن  تسد  زا  ار  دوخ  تیناسنا  ياهرایعم  هک  یناسنا  ره  تسا و  يرطف  هلئـسم  اهناسنا  يارب  شـشوپ 
دـشاب هدادـن  تسد  زا  ار  دوخ  تیناسنا  ياهرایعم  هک  یناـسنا  ره  تسا و  يرطف  هلئـسم  اـهناسنا  يارب  شـشوپ  دوش ...  یم  عناـم  اـیح  اریز 
راظنا رد  هداد  هزاجا  نآ  هب  مالـسا  سدـقم  عرـش  هک  صاخ  دراومرد  زج  هکنیا  زا  دوش  یم  عنام  اـیح  اریز  درادـن  تسود  ار  ندوب  ناـیرع 

راک لاـس  اـه  هد  اـب  برغ  یتسینویهـص  طـحنم و  گـنهرف  یتح  هک  تسا  یهیدـب  يا  هزادـنا  هب  عوضوم  نیا  دـنک  هنهرب  ار  دوخ  نارگید 
رد يدودـح  ات  اهنآ  دوخ  دـناشکب و  لماک  یگنهرب  هب  ار  یبرغ  نانز  تسا  هتـسناوتن  مه  زاب  دوخ  روحم  سکـس  یقـالخا و  ریغ  یگنهرف 

اهاسیلک رد  هبهار  نانز  باجح  یلو  دـنرادن  یبسانم  شـشوپ  نارتخدو  ناـنز  برغرد  دـنچ  ره  دـنا . هدرک  تمواـقم  يراـجنهان  نیا  ربارب 
یقالخا و ياهرایعم  هک  يا  هعماجرد  تفگ  دـیاب  هراب  نیارد  ددرگ  یم  یقلت  برغرد  باجح  هلئـسم  یتسرد  كالم  هدوب و  مارتحا  دروم 

یقالخا ینید و  ياه  هزومآ  نیبم  رسفم و  رواب  برغ  ياهرالوکس  هدش و  لوحت  رییغت و  شوختسد  نآ  یلم  ینید و  ياه  هزومآ  یناسنا و 
ندمآ دوجوب  لاس  دنچ  زا  دعب  یگنهرف و  یگنهرب  عوضوم  درک  دهاوخ  ریگرد  ار  هعماج  نآ  نانز  نادرم و  هک  ییاهقافتا  هلمج  زا  دنوش 

اهراجنه و زا  دوخ  یقالخا  دض  روحم  سکـس  ياهیروئت  اب  ار  هعماج  ءادتبا  اهرالوکـس ، ینعی  دوب  دهاوخ  هعماج  نآرد  یگنهرب  گنهرف 
رود نادنچ  هن  ییاهلاس  رد  مه  ام  هعماجرد  دننک و  یم  نآ  نیزگیاج  ار  یگنهرب  گنهرف  هاگنآ  هتخاس و  یهت  هنهرب و  ینید  ياه  هزومآ 
نانچ دـنتخات و  فافع  باجح و  میرح  هب  نانچ  یندـم  هعماج  يدازآ و  راعـش  اـب  ارگ  برغ  ياهرالوکـس  يدادـعت  داـتفا و  قاـفتا  نیمه 
تسا هنابصعتم  دئاز و  يا  هلئسم  فافع  باجح و  دندرک  رواب  يا  هدع  هک  دنداد  رارق  نیهوت  ریقحت و  شنزرـس و  دروم  ار  باجح  هلئـسم 
ناوت یم  تأرج  هب  دندش و  هارمه  دوب  ناشنابیتشپ  برغ  لاذتبا  رسارس  گنهرف  هک  ارگ  برغ  نانارـسوه  نیا  اب  مه  يدادعت  فسالا  عم  و 
هدشن رید  هک  نالا  نکیل  تسا  هدوب  مدرم  يدودح  ات  یگنهرف و  روما  یلوتم  ياه  هناخترازو  یهاتوک  هجیتن  هعماج  زورما  تیعضو  تفگ 

اب يراک  یتسرد  رگا  دنمیهف و  یمدرم  ناریا  مدرم  هک  ارچ  دش . نومنهر  حالف  حالـص و  هب  ار  هعماج  نانز  هتـسیاش  يریبدت  اب  ناوت  یم  و 
ياهرایعم نییعت  مدـع  باـجح  هلئـسمرد  لوغغم  دراوم  زا  یکی  ناـیم  نیارد  دـننک  یم  لـمع  دـنریذپ و  یم  دوش  هتفگ  ناـنآ  هب  تقادـص 

ناونع هب  مالـسا  هکنیا  زا  لـفاغ  هدرک  ریـسفت  نییبـت و  ار  شـشوپ  هلئـسم  دوخ  معز  هب  سک  ره  اریز  هدوب  ریخا  ياـهلاس  یط  هک  یمالـسا 
ششوپ مالـسا  تسین . نآ  زا  نوگانوگ  ياهریـسفت  نییبت و  هب  يزاین  دراد و  یـصخشم  دودح  باجح  هلئـسمرد  یناهج  نید  نیرت  یقرتم 

هک يا  هزادنا  هب  تروص  صرق  زا  ریغ  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  شـشوپ  : ? زا ) دنترابع  هک  دناد  یم  یـساسا  طرـشراهچ  ياراد  ار  نانز 
دناـشوپب لـماک  ار  اـهوم  ندـب و  هیقب  ناتـشلگنا  رـس  اـت  چـم  زا  اهتـسد  ظـیلغ و  شیارآ  نتـشادن  طرـش  هب  مهنآ  دوش  یم  هتـسش  وضو  رد 

نیرتکچوک ماظع  عجارم  نیب  رد  دریگرارق  نامرحمان  دـید  ضرعم  رد  دـیابن  نز  يوم  ياهرات  یتح  هکنیا  نانز و  رـس  نتـشاد  هدیـشوپرد 
زا نانآ  ياهوم  هک  دـنریگ  یم  باجح  يا  هنوگ  هب  دوخ  رـس  هب  لاش  کی  نتخادـنا  اب  هک  ینارتخد  نانز و  اذـل  و  درادـن . دوجو  یفالتخا 

هکنیا رتکاندرد  تسا و  باجح  هلئـسم  هب  نیهوت  اهنآ  راک  نیا  دنا و  هتفرگن  باجح  ًالـصا  عقاو  رد  تسا  مولعم  ًالماک  وربور  رـس و  تشپ 
تمـسق یلو  دـنا  هدیـشوپ  هعنقم  رداچ و  اهنآ  نارتخد  نانز و  هک  یلاحرد  مهم  نیا  هب  هجوت  نودـب  مه  یبهذـم  ياه  هداوناـخ  زا  یـضعب 

اب يرداـچ و  ناـنز  يوربآ  هک  ارچ  تسا  اـه  باجحدـب  هیقب  زا  رتـشیب  اـهنآ  مرج  تفگ  دـیاب  هک  تسا  نوریب  ناشرـس  ياـهوم  زا  يداـیز 
هب دیاب  شـشوپ  . ? دنزاس ) یم  مهارف  هعماج  هبجحم  رـشق  هب  ار  نانمـشد  ضرغم و  دارفا  هیانک  شین و  تابجوم  دنرب و  یم  مه  ار  باجح 

كزان و ياهـسابل  اب  هک  ینارتخد  نانز و  اذل  دوش و  مولعم  نآ  تشپ  زا  نز  تالآ  رویز  ای  سابل  گنر  ای  ندب  هک  دشابن  كزان  يا  هزادنا 
تیـساسح دوخ  لمع  نیا  اب  هکلب  دنا  هتفرگن  یتسرد  باجح  عقاورد  دـنناشوپ  یم  دوخ  لایخ  هب  ار  دوخ  ندـب  ای  اهوم  ورـس  لکـش  يروت 

سابل هک  ینانز  هب  نارسپ  نادرم و  هدش  تباث  هبرجت  هب  اریز  دنا . هدومن  مهارف  ار  داسف  هانگ و  ياه  هنیمز  هدرک و  رتشیب  ار  نارسوه  نادرم 
نانز و ندب  یگتسجرب  هک  دشاب  دازآ  يا  هزادنا  هب  دیاب  ششوپ  . ? دنا ) هدناسر  بیـسآ  نانز  زا  رتشیب  دنا  هدیـشوپ  كزان  لکـش و  يروت 

هتـسب روز  هب  نآ  همکد  هک  دـندرک  هدافتـسا  یهاتوک  ياهوتنام  زا  هعماج  نارتخد  ناـنز و  رگا  سپ  دوشن . مولعم  ناـمرحمان  يارب  نارتخد 
يا هنوگ  هب  نارتخد  نانز و  مادـنا  تروص  نیارد  اریز  دـنا . هدرکن  تیاـعر  ار  باـجح  عقاو  رد  تسا  ندـب  هب  هدـیبسچ  ًـالماک  دوش و  یم 
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يارب یتلاح  نینچ  دراد و  قرف  ناشندـب  گنر  طقف  هک  توافت  نیا  اب  دـنرادن  یـششوپ  ًالـصا  ایوگ  هک  دـنک  یم  هولج  مرحمان  مدرم  يارب 
رد اه و  هداوناـخ  نیب  فـالتخا  بجوم  روشکرد و  یهاـبت  هاـنگ و  داـسف و  یلـصا  ياـه  هنیمز  زا  زیگنا و  هسوسو  رایـسب  نارـسپ  نادرم و 
هب مدرم  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  لدـم  ای  گنر  رظن  زا  دـیابن  شـشوپ  ینعی  دـشابن . ترهـش  سابل  . ? تسا ) هدوب  یـشکدوخ  لتق و  يدراوم 

تسا و نز  باجح  فافع و  فالخ  مه  راک  نیا  هک  دـنهد  ناشن  رگیدـمه  هب  ار  وا  تشگنا  اـب  هدرک و  هجوت  وا  هب  فراـعتم  ریغ  تروص 
نیدتم راشقا  تسا  دیما  دوب . دهاوخ  یگدولآ  هانگ و  بجوم  مهارف و  ار  نارـسوه  نارـسپ  نادرم و  نامرحمان و  رظن  بلج  ياه  هنیمز  مه 

زا ار  دوخ  ناوج  نادنزرف  لوذبم و  ار  مزال  مامتها  باجح  هلئـسم  رد  یمالـسا  دودـح  تیاعر  هب  تبـسن  یمارگ  نیدـلاو  ًاصوصخ  هعماج 
یقالخا نادایش  نانارسوه و  ماد  رد  نداتفا  اب  هدرکان  يادخ  دنتسه  ناشنادنزرف  هک  ناشرمع  لصاح  ات  دنرادهگن  ناما  رد  نامزلارخآ  هنتف 

. دوشن لیدبت  رتسکاخ  هب  دایتعا  یگراوآ و  قالط و  اب  و 

باجح ات  ایح  زا  فافع  مره 

هیال نیب  طباور  ریـسفت  نییبت و  دوش ، یم  هتفگ  ینمادکاپ  فافع و  اب  طابترا  رد  رـضاح  هلاقم  رد  هک  يا  هدمع  نخـس  سراف : يرازگربخ 
تایبرجت زین  (ع ) ناموصعم تایاور  زا  هتفرگرب  هک  تسا  فاـفع » مره   » حرط هئارا  رد  يروآون  نیا  تسا و  فاـفع  يادـیپان  ادـیپ و  ياـه 

شنیرفآ و فادها  اب  بسانتم  يرکف  ماظن  هک  تسا  یتسه  هخرچ  رد  رکفتم  يدوجوم  ناسنا  همدقم : دشاب . یم  هدـنراگن  سوملم  ینیع و 
ياـه ناـسنا  زا  هتفرگ  لکـش  زین  یناـسنا  هعماـج  تسوا . شرگن  عوـن  زا  هتفرگرب  وا  ياههاگدـید  اـهراتفر و  دراد و  ار  دوـخ  ینیب  ناـهج 

هچ شرگن  دـنراد . یمرب  دوخ  بولطم  فدـه و  هب  ندیـسر  تهج  ییاه  ماگ  شیوخ  ياه  هتـسناد  اـهرواب و  هیاـس  رد  هک  تسا  دـنمفده 
یهلا فراـعم  رب  راوتـسا  ینیب  ناـهج  تبثم و  شرگن  هک  يدارفا  هجیتن  رد  تسا . ناـسنا  شور  شنم و  رگتیادـه  یفنم ، هچ  دـشاب و  تبثم 

رد دوخ ، شرگن  ساسارب  دنتـسه ، یهلا  ریغ  يداحلا و  ياه  شرگن  راتفرگ  هک  نانآ  اما  دنراد  یمرب  ماگ  لماکت  دـشر و  يوس  هب  دـنراد ،
ار ییاه  هصخاش  یتسه ، ماظن  اب  یگنهامه  یناسنا و  ملاس  هعماج  داـجیا  تهج  یهلا  راذـگنوناق  درک . دـنهاوخ  طوقـس  یهارمگ  هاـگترپ 

رگید اه و  میرح  دودـح و  ظفح  ینمادـکاپ ، ایح ، دـنک . یم  توعد  اه  هفلؤم  يوس  هب  ار  اهنآ  هدرک ، نایب  رـشب  تایحور  اـهراتفر و  يارب 
فرژ طابترا  هجوت  لباق  هتکن  میزادرپ . یم  اهنآ  نایب  هب  رضاح  راتشون  رد  هک  دنتـسه  اه  هصخاش  هلمج  زا  یناسنا  هدش  فیرعت  ياهراتفر 

زا تسسگ  بجوم  اه  هقلح  نیا  زا  کی  ره  يزاسادج  دنتسین و  کیکفت  لباق  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  رگیدکی  اب  اه  هلوقم  نیا  گنتاگنت  و 
نییبت و دوش ، یم  هتفگ  ینمادکاپ  فافع و  اب  طابترا  رد  رضاح  هلاقم  رد  هک  يا  هدمع  نخـس  تفگ  ناوتب  دیاش  دوش . یم  لوصا  ینابم و 

تاـیاور زا  هتفرگرب  هک  تسا  فاـفع » مره   » حرط هئارا  رد  يروآوـن  نیا  تـسا و  فاـفع  يادـیپان  ادـیپ و  ياـه  هیـال  نـیب  طـباور  ریـسفت 
نآ هرمث  هشیر و  تسیچ ؟ فافع  تقیقح  شهوژپ  یلـصا  ياه  شـسرپ  دـشاب . یم  هدـنراگن  سوملم  ینیع و  تایبرجت  زین  (ع ) ناموصعم

ترورـض تشاد ؟ فافع »  » يارب یبسانم  یحارط  ناوت  یم  ایآ  درک ؟ جیورت  هعماج  رد  ار  فافع  گنهرف  ناوت  یم  هنوگچ  تسا و  مادـک 
اب یناسنا  طباور  داجیا  دـنمزاین  یعاـمتجا  یناور و  رظن  زا  هدوب ، یعاـمتجا  يدوجوم  یمدآ  هک  اـجنآ  زا  یناـسنا  عماوج  رد  فاـفع  ثحب 

ندـمتم عماوج  رد  هژیو  هب  یناسنا  تاطابترا  تسا  مّلـسم  دوش . یم  حرطم  اـه  بوچراـچ  طاـبترا و  تیفیک  ثحبم  تسا ، دوخ  ناـعونمه 
رد فافع »  » ثحب هب  زاـب  دوب ، نینچ  هک  یتروص  رد  یتح  هچ  رگا  دوش ، یمن  رگیدـکی  اـب  قفاوم  ياـه  سنج  طـباور  رد  رـصحنم  زورما ،

رـشب طباور  هرتسگ  یـسایس ، یعامتجا و  یگنهرف ، نوگانوگ  داعبا  اب  یناسنا  عماوج  شرتسگ  میدوب . دـنمزاین  طباور  هنیمز  سپ  تیفیک و 
نیا تمالـس  ظفح و  تهج  يدـعاوق  لوصا و  دـیاب  دوش ، یم  رتشیب  یعماوج  نینچ  رد  يریذـپ  بیـسآ  نازیم  نوچ  هدیـشخب ، تعـسو  ار 
سنج ود  طباور  زا  ییاه  هنومن  هناخ ، نورد  هاگ  یتح  هداوناخ ، نوناک  زا  نوریب  راـک و  طـیحم  رد  ًـالومعم  تفرگ . رظن  رد  طـباور  هنوگ 
یفرع یعرش و  لوصا  نیزاوم و  اب  بسانتم  هدش ، فیرعت  دیاب  هک  دوش  یم  هدید  نامرحمان  هورگ  زا  هچ  اه و  مرحم  هورگ  زا  هچ  فلاخم 
هرتسگ رد  هژیو  هب  یناسنا  تاطابترا  موزل  نیاربانب  ددرگ . یم  یعامتجا  یناور و  ینماان  هدسفم و  زورب  بجوم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب ،
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هیاس رد  ملاس  يا  هعماج  داجیا  یعامتجا و  يدرف و  یناور  تینما  دوجو  ترورض  و  مرحم ، ریغ  مرحم و  زا  معا  فلاخم ، سنج  ود  طباور 
یتفرعم حیحص  یسدنهم  یحارط و  دنمزاین  دیامن و  یم  يرورـض  ار  نآ  ياه  هنیـشیپ  اه و  هشیر  فافع ، دروم  رد  ثحب  یناور ، تشادهب 

یمرب يدـیلک  ناـگژاو  تاحالطـصا و  هب  شهوژپ ، قیقحت و  دـنور  رد  تاحالطـصا  یـسانش  موهفم  تسا . طـباور  يزاـس  هنیهب  هنیمز  رد 
رد يدیلک  تاحالطصا  دوب . دهاوخ  هلئـسم  رت  قیمع  مهف  رد  ام  ياشگهار  یتایلمع ، تروص  هب  اهنآ  موهفم  تفایرد  كرد و  هک  میروخ 

دوجو ترورض  و  مرحم ، ریغ  مرحم و  زا  معا  فلاخم ، سنج  ود  طباور  هرتسگ  رد  هژیو  هب  یناسنا  تاطابترا  موزل  زا : دنترابع  راتشون  نیا 
ار نآ  ياه  هنیـشیپ  اه و  هشیر  فافع ، دروم  رد  ثحب  یناور ، تشادـهب  هیاس  رد  ملاس  يا  هعماج  داجیا  یعامتجا و  يدرف و  یناور  تینما 

یناسفن یتلاح  فاـفع :)  ) تفع تسا . طـباور  يزاـس  هنیهب  هنیمز  رد  یتفرعم  حیحـص  یـسدنهم  یحارط و  دـنمزاین  دـیامن و  یم  يرورض 
نع اهعنمت  سفنلل  ۀلاح  لوصح  ۀّفعلا  : » دـسیون یم  یناهفـصا  بغار  دـنک . یم  يریگولج  دارفا  رب  توهـش  یگریچ  زا  هک  تسا  ینورد ) )

نودجی نیذلا ال   » ای و  َّنُهَّل » ٌریَخ  َنْفِفْعَتْـسَی  نَأ  َو  : » تسا هدـمآ  يرادـهگندوخ  تفع و  يانعم  هب  میرک  نآرق  رد  هژاو  نیا  ةوهـشلا ». ۀـبلغ 
ههبـش ای  مارح  لام  دروم  رد  مه  هدـمآ ، روکذـم  تایآ  رد  هچنآ  دـننام  تسا  یناوهـش  ياهدوُمن  دروم  رد  مه  يرادـهگندوخ  احاکن ،»... 

.« دزرو يراددوخ  تسوا  یتسرپرـس  تحت  هک  یمیتی  لام  ندروخ  زا  تسا  رگناوت  هک  سک  نآ  ْفِفْعَتْـسَْیلَف ؛ اّینغ  َناک  نَم  َو  : » دننام كان 
رکذ مدرم ،» زا  تساوخرد  مارح و  باکترا  زا  تشادـهاگن   » و مسج » يوخ و  یکاـپ  توهـش و  كرت   » دـننام يرگید  یناـعم  تفع  يارب 
ناوت یم  هتفگ  شیپ  بلاطم  عومجم  زا  يرادهگندوخ . اوقت و  يانعم  مه  تسا و  هتفهن  نآ  رد  تعانق  يانعم  مه  یعون  هب  هک  تسا  هدـش 

، باجح تسا . ینوریب  ياهراتفر  تیادـه  رادناکـس  دراد و  یم  زاب  هانگ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  تلاـح  یعون  فاـفع ، هک  تفاـیرد 
: دوش یم  تفایرد  مهم  هتکن  دنچ  یناهفـصا  بغار  فیرعت  زا  دنتـسه . فافع  دامن  ینوریب و  قیداصم  زا  رکفت و ...  لایخ و  هاگن و  یکاپ 

فصو نیا  رد  هک  یتاذ  هن  تسا ، یباستکا )  ) یلیـصحت ینعی  دوش ، یم  هدیمهف  تلاح » لوصح   » زا بلطم  نیا  تسا و  یباستکا  فافع  1 ـ
هبلغ  » فیرعت نیا  رد  دراد و  دوجو  تاوهـش  عاوـنا  ماـمت  هب  تبـسن  نآ  رد  تشادـهاگن  یگدـنرادزاب و  یعوـن  2 ـ تسا . كرتشم  ایح  اـب 

رن و سپ  ددرگ ، یمرب  یمدآ  سفن »  » هب هک  تـسا  یتلاـح  فاـفع  3 ـ تسا . روظنم  لـقع  رب  نآ  یگریچ  ارهاـظ  هک  تسا  حرطم  توـهش »
نز درم و  دوجو  رد  دیاب  فافع  تلاح  تفـص و  درادن . نانز  هب  صاصتخا  و  تسا ) تیـسنج  زا  رتارف  سفن  نوچ   ) درادن هار  نآ  رد  هدام 

ماجنا اب  اریز  تسا  یباستکا  روما  زا  زین  ایح  دـنک . یم  رود  مارح  باکترا  هاـنگ و  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يا  هکلم  اـیح  اـیح  دوش . هنیداـهن 
یم نآ  وترپ  رد  هک  تسا  يدادعتسا  ای  دشاب و  هدش  راوتـسا  خسار و  سفن  رد  هک  تسا  یتفـص  هکلم  دوش . یم  ادج  ایح  زا  درف  یـصاعم ،
نآ یپ  رد  دوش و  یم  خـسار  ناسنا  سفن  رد  ایح  هکلم  نیاربانب  تایـضایر . دادعتـسا  دـننام  داد  ماـجنا  قوذ  تراـهم و  اـب  ار  يراـک  ناوت 

تلاح یعون  فافع ، تسا . هدـش  حرطم  ادـخ  ياه  هتـشرف  زا  ایح  تاـیاور ، رد  دـیآ . یم  دوجو  هب  هاـنگ  زا  رود  كاـپ و  تسیز  تراـهم 
زا رکفت و ...  لایخ و  هاگن و  یکاپ  باجح ، تسا . ینوریب  ياهراتفر  تیادـه  رادناکـس  دراد و  یم  زاب  هانگ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد 

میرح دنک . یم  ادـج  صخـشم و  مه  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  زیچ  ود  نیب  زرم  يانعم  هب  تغل  رد  دـح  دنتـسه . فافع  دامن  ینوریب و  قیداصم 
باجح هنم .» یندـُی  الف  هّسَم  مُرَح  يذـلا  میرحلا : . » دـنوش یمن  کیدزن  نآ  هب  هدوب و  مارح  نآ  اب  سامت  هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هب  میرح 
يانعم هب  ردـصم و  ود  ره  باجح  بْجُح و  هک  هدـش  هتفگ  تسا . يزیچ » هب  ندیـسر  زا  تعناـمم  لوصولا ، نم  عنملا   » ياـنعم هب  تغل  رد 

برع و تایبدا  رد  هچ  رگا  تسا . اعدـم  نیا  رب  دـهاش  ٌباجِح » َِکْنَیب  َو  ِانْنَیب  نِم  َو   » هفیرـش هیآ  تسا . ندـش  لخاد  زا  عنم  ندرک و  ناهنپ 
هب تغل  بتک  رد  اما  هدـش  هراشا  باجح  هب  رتمک  هدـش و  هدافتـسا  رتس »  » هژاو زا  نانز  شـشوپ  ثحب  يارب  تایاور ) تاـیآ و   ) نید ناـبز 

باجح تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  میروخ . یمرب  تسا ، هدـناشوپ  شـشوپ  یعون  اب  ار  دوخ  هک  ینز  يانعم  هب  ۀـبوجحم » ةأرما   » ناـگژاو
هتفگ مرحمان  اب  ییورایور  رد  دارفا و  یعامتجا  روهظ  رد  ششوپ  عون  هب  تسا و  هتفای  ینوریب  دوُمن  رهاظت و  هک  تسا  ینورد  فافع  هرمث 

دـننک و یم  میرح  ظفح  هک  ینانز  يانعم  هب  تابوجحم »  » دنتـسه و رتس  شـشوپ و  ياراد  هک  تسا  ینانز  ینعم  هب  تاروتـسم » . » دوش یم 
یمن ادج  نآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  راوتـسا  خسار و  سفن  رد  هک  تسا  یتفـص  يانعم  هب  تغل  رد  هکلم » . » دنتـسه نادرم  زا  ادـج 
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موزل هک  دـش  نایب  ترورـض  ثحب  رد  یناـسنا  طـباور  عاونا  رب  يرورم  دوش . یم  ریبعت  هکلم  هب  هیجـس »  » زا هاـگ  و  قلُخ »  » زا یهاـگ  دوش .
ثحب هب  دورو  زا  شیپ  ور  نیا  زا  دوش . یم  فاـفع  ثحبم  ترورـض  بجوم  قـلعت ) سح   ) یعاـمتجا یناور و  زاـین  یناـسنا و  تاـطابترا 

رد تفای . طباور  هعومجم  نیا  رد  ار  رظن  دروم  ياه  هلوقم  رگید  ایح و  فافع و  هاگیاج  هتخادرپ ، یناسنا  تاـطابترا  عاونا  هب  دـیاب  یلـصا 
دوهـش فشک و  نافرع و  هلوقم  رد  هک  دوخ  اب  طابترا  دریگ : یم  لکـش  هطیح  هزوح و  هس  رد  اه  ناسنا  طباور  هعومجم  یلک  هاـگن  کـی 

یم رب  رد  زین  ار  دراوم  هیقب  شخب  نیا  هرتسگ  هچ  رگا  دـبای . یم  یلجت  اه  شیاین  تاداـبع و  شخب  رد  هک  ادـخ  اـب  طاـبترا  دـبای ؛ یم  هار 
. دوش یم  دراو  يزورما  یحالطـصا  يانعم  هب  تاطابترا  قالخا و  ملع  هلوقم  رد  هک  هورگ  فنـص و  ره  رد  ناـعونمه  اـب  طاـبترا  و  دریگ ؛

نیا هراومه  اریز  دوب  دهاوخ  رمث  یب  هناملاع و  ریغ  يراک ، رگید  هزوح  نتفرگ  رظن  رد  نودب  کی  ره  يور  ثحب  هزوح و  هس  نیا  ییادج 
یسانشدوخ مزلتـسم  هک  دوخ  اب  طابترا  ینعی  لّوا  دُعب  هب  هجوت  نودب  دنریذپ . یم  رثا  مه  زا  هتـشاذگ و  ریثأت  مه  يور  یطابترا  هزوح  هس 

. دوش یم  یهتنم  ادـخ  تخانـش  هب  دوخ  تخانـش  هَّبر » فرع  ْدـقف  هَسفن  فرع  نَم   » هک ارچ  دومن  نییبت  ار  ادـخ  اب  طابترا  ناوت  یمن  تسا ،
هطبار ییافوکـشدوخ ) یحالـصادوخ و  یلیلحتدوخ ،  ) یگدـنز روما  رد  يرگنزاب  دوخ و  اب  تولخ  رکفت و  ياه  بلاق  رد  ادـخ  اب  طابترا 

ادخ دوخ و  اب  طابترا  هک  هنوگ  نامه  دهد ؛ یم  لکـش  ار  ادخ  اب  طابترا  یگنوگچ  دـنک و  یم  تیوقت  اتکی  دـنوادخ  اب  طابترا  رد  ار  درف 
ام ینیب  ناهج  یتسه و  ماظن  هعومجم  زا  ام  لیلحت  شرگن و  عون  زا  هتـساخرب  ام  یناسنا  تاطابترا  تسا . ناعونمه  اب  طابترا  هدـنهد  لکش 

قوقح دودـح و  هب  دنـشاب ، هک  هاگیاج  فنـص و  ره  رد  دوخ  ناعونمه  هعومجم  اب  طابترا  رد  روحمادـخ  تسرپاتکی و  ياه  ناسنا  تسا .
. تسا سفن  هب  ملظ  ادخ و  دودـح  زا  يدـعت  لصاح  دـنیارب  دـنناد ، یم  اریز  دـننک  یمن  زواجت  نآ  زا  دـنراد و  هجوت  دارفا  یناسنا  یهلا و 

طباور یگنوگچ  ینیب و  ناهج  عون  تسا ) هدش  لیکـشت  ناعونمه  ادخ و  دوخ ، علـض  هس  زا  هک   ) دارفا یتخانـش  یطابترا و  ثلثم  نیاربانب 
اب بسانتم  دنم و  ماظن  ار  اهراتفر  طباور و  ایح  فافع و  هک  نانچ  دنک ، یم  صخـشم  ار  نانآ  یعامتجا  ياهراتفر  رگیدـکی و  اب  اه  ناسنا 

ظفح ار  اه  میرح  دودح و  دننک و  یم  دروخرب  رگیدکی  اب  هنافیفع  دـننک ، یگدـنز  هناراوایح  هعماج  دارفا  هک  یماگنه  دـنک . یم  دودـح 
حوطـس لوصحم  اهنآ  باجح  دـنوش و  یم  لیان  ینوریب  ینورد و  طاشن  هب  یناسنا ، یهلا و  فیاظو  فیلاکت و  ماجنا  هیاـس  رد  دـننک . یم 

نیا رد  اما  دـش  ثحب  فافع  موهفم  دروم  رد  راـصتخا  هب  یـسانش  موهفم  شخب  رد  ینوریب  دومن  اـب  ینورد  ییورین  فاـفع ، تسا . نیریز 
یناسفن یتلاح  ندروآ  تسد  هب  فافع  هک  دـش  هتفگ  مینک . یم  یـسررب  تایاور  هاگدـید  زا  ار  فافع  لـماک ، هدرتسگ و  هنوگ  هب  شخب 

ناسنا عون  يارب  تسا ، سفن  رب  ضراع  فصو  هک  اجنآ  زا  تفـص  نیا  دنک . یم  يریگولج  اه  ناسنا  لقع (  ) رب توهـش  هبلغ  زا  هک  تسا 
؛ تسا هدـش  رکذ  یمیقتـسم  هطبار  فیفع ، لقاع و  ياه  ناسنا  نیب  تایاور  رد  ناـنز . لـثم  یـصاخ  سنج  يارب  طـقف  هن  دوش ، یم  حرطم 

روما رد  لادتعا  یعون  تفع  هک  تفایرد  ناوت  یم  زین  هتکن  نیا  زا  ار  فافع  لقع و  هطبار  ّفَع .» لقع  نم  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ترـضح 
مادقءْالا یف  لقعلل  ةوهـشلا  ةوق  دایقنا  وه  ۀـفعلا  : » دنـسیون یم  تفع  فیرعت  رد  قالخا  ياملع  دراد . دوخ  رد  ار  انعم  نیا  زین  لقع  تسا و 

توهـش هب  هک  يروما  ماجنا  رد  لقع  زا  توهـش  هوق  تیعبت  يوریپ و  زا  تسا  ترابع  تفع  حکنملا و ؛...  لکآملا و  نم  هب  اهرمأی  ام  یلع 
« دومخ  » قالخا ملع  حالطصا  هب  هک  تسین  توهش  یبوکرـس  يانعم  هب  تفع  نیاربانب  ییوشانز و . ...  ندروخ و  رد  هلمج  زا  ددرگ  یمرب 

تفع نآ و  ندرک  شوماخ  يانعم  هب  يدومخ  تسا و  رگید  زیچ  ره  ای  یـسنج  روما  رد  يور  هدایز  ياـنعم  هب  ینارتوهـش  و  هرـش » . » تسا
دراد و لـقع »  » ماـن هب  يرادـمامز  هک  تسا  هدرک  هیبـشت  يروشک  هب  ار  ناـسنا  ندـب  یلازغ » . » تسا دومخ  ینارتوهـش و  نیب  لادـتعا  دـح 

نانآ هدرک و  گنت  ًالماک  تکلمم  دارفا  رب  ار  هصرع  كانرطخ ، رومأم  نیا  دنکن ، لرتنک  ار  توهش  لقع  رگا  هک  توهش »  » مان هب  يرومأم 
هک یماگنه  درب . یپ  عماوج  رد  فافع  گنهرف  تمظع  تقیقح و  هب  ناوت  یم  هناملاع ، هیبشت  نیا  هب  هجوت  اب  دشک . یم  یهابت  رقف و  هب  ار 

دوخ هاگیاج  رد  هداتفا ، لقع  تسد  هب  یعامتجا  یلک  ياضف  رد  توهـش  ماـمز  دوش ، داـجیا  هعماـج  دارفا  سفن  رد  فاـفع  ینورد  يورین 
فافع دسر . یم  لقادح  هب  هعماج  ياه  يراب  دنب و  یب  اه و  یتریغ  یب  اه ، یتفع  یب  اه ، يراکهزب  نازیم  دـبای و  یم  زورب  روهظ و  هزاجا 

هب لّوا  شخب  رد  تسا و  روظنم  تعاـنق  ياـنعم  مود  شخب  رد  ًـالامتحا  هک  رادـن  اراد و  يارب  عراـش  طـسوت  هدـش  زیوجت  تسا  يا  هخـسن 
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یم رگید  يوس  زا  و  ْفِفْعَتْـسَْیلَف » اینَغ  َناک  نَم  َو  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  وس  کی  زا  تسا . مارح  باکترا  زا  يرادـهگندوخ  موهفم 
هکی ماگنه  هب  هدـنرادزاب  يورین  کی  دوجو  سفن و  راهم  ِِهلْـضَف »...  نِم  هّللا ُ  ُمُهَِینُْغی  یّتَح  احاِکن  اودِـجَی  ـال  َنیذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیل  َو  : » میناوخ

هتفریذپ ار  نآ  کلسم  تیلم و  داقتعا و  عون  ره  اب  ایند  گرزب  ناروشیدنا  هک  تسا  يروما  زا  تاوهش ، اه و  شهاوخ  سفن و  ياوه  يزات 
رد دـندوب ، هداد  بقل  برع » طارقب   » ار وا  هتـشاد ، يداـیز  رحبت  بط  تمکح و  رد  هژیو  هب  موـلع  زا  يرایـسب  رد  هک  يزار  ياـیرکز  دـنا .

ظفح دروم  رد  نوطالفا  طارقس و  ياه  هیرظن  نایب  زا  سپ  هدرک ، هیـصوت  هدنرادزاب  يورین  نیا  تخانـش  هب  ادتبا  یناحورلا » بطلا   » باتک
. درادـن نانز  هب  صاـصتخا  درادـن و  هار  نآ  رد  هداـم  رن و  سپ  ددرگ ، یمرب  یمدآ  سفن »  » هب هک  تسا  یتلاـح  فاـفع  دـسیون : یم  سفن 

لایما راهم  هک  تسین  يدام  هیرظن  چیه  هک  میریگ  یم  هجیتن  تانایب  نیا  زا  . » دوش هنیداهن  نز  درم و  دوجو  رد  دیاب  فافع  تلاح  تفص و 
لقع تسد  هب  تاوهش  مامز  ندرپس  لایما و  راهم  رد  فافع  شقن  دراد ». اور  ار  جرم  جره و  يراگنا و  لهس  دنادن و  مزال  يا  هزادنا  ات  ار 
میظع سب  یتمعن  رـشب  يارب  یناهن  يورین  ینورد و  تیادـه  نیا  دوش و  یم  نیدامن  شیپ  زا  شیب  ناگرزب ) هنامیکح  نانخـس  هب  هجوت  اب  )
رثؤم يرگن  فرژ  رد  نآ ) ياه  هیاپ  لوصا و  هب  هجوت  اـب   ) يا هدـیدپ  ره  تیهاـم  ییاسانـش  باـجح  فاـفع و  ياـه  هیاـپ  لوصا و  تسا .

نیا زا  فافع  دوش و  یم  اه  شروی  اه و  هبش  دابدنت  ربارب  رد  نآ  يراوتـسا  بجوم  هک  تسا  يا  ینابم  لوصا و  ياراد  يدنیآرف  ره  تسا .
أ) درمـشرب : باجح  فافع و  گنهرف  رد  یـساسا  ياه  هیاـپ  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  ریز  لوصا  یلک  هاـگن  کـی  رد  تسین . انثتـسم  دـنیآرف 

دیاب تسا . تابجاو  زا  قح  نیا  يادا  دور و  یم  رامـش  هب  هّللا  قح  قیداصم  زا  تسا ) باجح  همدـقم  هک   ) فافع یلْوَا  قیرط  هب  باجح و 
دیوگب ات  تسین  مه  وا  رـسمه  قح  مدرک . رظن  فرـص  مدوخ  قح  زا  دـیوگب  ات  تسین  وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  باـجح  هک  داد  هجوت  نز  هب 
هموتخم هدنورپ  دنشاب ، یضار  شرهوش  شدوخ و  رگا  دش ، هدولآ  يرادرـسمه  نز  رگا  ور  نیا  زا  یهلا ، تسا  یقح  هکلب  ما ، یـضار  نم 

رب ادـخ  قح  (ع ) داجـس ماـما  قوقح  هلاـسر  رد  تسا . هدـش  زواـجت  هّللا  قح  هب  اریز  ددرگ ، رفیک  دوش و  دـح  يارجا  دـیاب  هکلب  دوش  یمن 
یم ادج  نآ  زا  دراوم  رگید  هک  هدش  هتخانـش  قوقح  لصا  ادخ  قح  يادا  هدـش ، هدروآ  کیلع »...  هّللا  قوقح  ربکا  و   » ریبعت اب  شناگدـنب 

هلاسر زا  ار  بلطم  نیا  دـشاب . یعامتجا  یعرـش و  یفیلکت  هکنآ  زا  شیپ  تسه ، مه  وا  رب  ناـسنا  سفن  قح  باـجح ، فاـفع و  ب ) دوش .
هک تسا  نیا  وت  رب  تسفن  قح  هّللا ؛  ۀعاط  یف  اهیفوتـست  نإف  کیلع  کسفن  قح  اما  و  : » درک تشادرب  ناوت  یم  زین  (ع ) داجـس ماما  قوقح 

ییورین فافع و  هیاس  رد  زج  هب  ادخ  زا  يوریپ  يارب  نآ ـ  نوئـش  مامت  اب  سفن ـ  نداد  رارق  یهد ». رارق  دنوادخ  تعاط  هار  رد  مامت  ار  نآ 
ناسنا سفن  قح  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نیا  موصعم  نخـس  زا  ناوت  یم  دش . دهاوخن  لصاح  دـنک ، رود  مارح  هانگ و  زا  ار  ناسنا  هک  ینورد 

دارفا ياه  شیارگ  اهرواب و  دامن  هکلب  تسین  ششوپ  کی  اهنت  باجح  هدیدپ  پ ) تسا . یگدنز  رد  ایح  فافع و  ساسارب  تکرح  وا  رب 
ظفح رب  نوزفا  فافع ، ایح و  هرمث  باجح ، تفگ  ناوت  یم  سپ  دـشاب . یم  یموب  گنهرف  تیلم و  یفرعم  يارب  يداـمن  هاـگ  یتح  تسا ،

رد نآ  حرط  باجح و  مکح  هکلب  دوش  یمن  ناـنز  یعاـمتجا  روضح  عناـم  باـجح  ت ) تسا . یلم  ینید و  تیوه  داـمن  درف ، ناور  نت و 
ور هبور  مرحمان  اب  دننیـشنب و  هناخ  رد  نانز  دـشاب  انب  رگا  اریز  تسا  نز  یعاـمتجا  روضح  ياـضما  یعون  میرک  نآرق  رد  يددـعتم  دراوم 
یم نانآ  تیصخش  يراوتسا  هجیتن  رد  دارفا و  يدنمشزرادوخ  بجوم  فافع  باجح و  ث ) دوب . دهاوخن  باجح  مکح  هب  يزاین  دنوشن ،

. ددرگ شنیزگ  هناهاگآ  دوش و  هدروآ  یمکحم  لیالد  راـتفر ، نیا  يارب  هک  یتروص  رد  هتبلا  درب ؛ یم  ـالاب  ار  سفن  تزع  حطـس  ددرگ و 
و دومرف ...« : (ع ) یلع ترـضح  دوش . یم  یناور  یحور و  یگدوسرف  یگدرـسفا و  عنام  تایاور  ساسارب  باجح  نآ  یپ  رد  فافع و  ج )

طاشن نیا  دیاش  دوب . دنهاوخ  طاشن  ياراد  فیفع  دارفا  نیاربانب  تسا ». اه  هودـنا  ندـش  مک  فافع  لوصحم  هرمث و  نازحالا ؛ ۀـلق  اهترمث 
. دشاب فافع  ینعی  ینورد  یکاپ  تلع  هب  دوش ) یم  هدـید  مسبت  دـنخبل و  تروص  هب  نآ  يرهاظ  دومن  تسا و  ینطاب  ینورد و  يرما  هک  )
، دوش یم  روصتم  ناهذا  رد  گنرد  یب  هچنآ  باـجح  زا  نتفگ  نخـس  ماـگنه  هب  ًـالومعم  هعماـج  درف و  یناور  تشادـهب  و  فاـفع » مره  »

ياه هیال  رگا  دسر  یم  رظن  هب  تسا . هدش  هتخادرپ  نآ  ییافوکش  لحارم  اه و  هشیر  باجح ، تقیقح  هب  رتمک  تسا و  نآ  عون  شـشوپ و 
شریذـپ رد  دوش ، نایب  حیرـشت و  دنتـسه ) لالدتـسا  لها  وج و  تقیقح  بلط و  لامک  هک  ناـنآ  هژیو  هب   ) ناـناوج يارب  هیـضق  نیا  نیریز 
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هک  ) هداس یحرط  هئارا  یتایلمع و  فیرعت  کی  هب  ندیسر  تهج  هدنراگن  دش . دنهاوخن  ور  هبور  یلکـشم  اب  نآ  هب  لمع  باجح و  مکح 
یـسررب اب  هتـشاد ، ریگیپ  شالت  دشاب ) رادروخرب  یقطنم  لیلد  زا  مه  هتـشاد و  هبذاج  مه  زورما  ناوج  يارب  هدوب و  ینید  فراعم  رب  ینتبم 

« فافع مره   » ناونع اب  یحرط  ییاور ، ياه  شرب  تاعطق و  نداد  رارق  مه  رانک  میرح و  دودح ، فافع و  باجح ، ایح ، هب  طوبرم  تایاور 
يدعب تاقیقحت  تهج  يا  هیاپ  دناوت  یم  اما  دراد  شیپ  رد  يدایز  هار  بولطم ، هلحرم  هب  ندیـسر  ات  حرط  تسا  یهیدب  دهد . یم  هئارا  ار 

رد نآ  هاگیاج  هب  دـیاب  ادـتبا  ینید  هعماج  هژیو  هب  هعماج  رد  یتایلمع  بسانم و  ياهراکهار  هئارا  فافع و  تقیقح  یـسررب  تهج  دـشاب .
يا هرمث  ای  هنیشیپ و  هکنآ  نودب  هکلم )  ) انام تفص  ای  تلاح و  کی  هک  تفریذپ  ناوت  یمن  زگره  تخادرپ . اه  هدیدپ  فراعم و  هعومجم 

توافتم حوطس  هک  مینک  یم  روصت  ار  یسدنه  مره  راتشون  زا  شخب  نیا  رد  دراد . یگژیو  نینچ  فافع  دشاب ؛ فیرعت  لباق  دشاب ، هتشاد 
یناـیم حوطـس  دراد و  رارق  باـجح  نآ  هلق  سأر و  رد  دوش و  یم  لیکـشت  اـیح  ار ، لّوا  حطـس  تسا . هدـش  هدـیچ  تاـیاور  ساـسارب  نآ 

هدناسانـش اه  هطـساو  ینایم و  حوطـس  نیا  هک  ینامز  ات  تسا  یهیدـب  ینورد . شمارآ  اب  طاـشن  تنایـص و  تعاـنق ، فاـفع ، زا : دـنترابع 
ینامز ات  دش . دهاوخن  رـسیم  هعماج  رد  فافع  گنهرف  يزاس  هنیداهن  ددرگن ، میـسرت  کی  ره  ینوریب  ینهذ و  ریوصت  شقن و  زین  دنوشن ،

لیمحت  » کی رت  هنانیبدب  یهاگن  اب  یتح  و  دراد ) تمحز  تقـشم و  دوخ  يدوخ  هب  هک   ) فیلکت کی  ناونع  هب  باجح  هب  هعماج  هاگن  هک 
، باجحاب فیفع و  يا  هعماج  داجیا  هنیمز  رد  ناوت  یمن  دوشن ، صخـشم  نآ  ياه  هنیـشیپ  اـه و  هشیر  زین  دوش ، یقلت  لالدتـسا )!(» نودـب 

ینوریب دوُمن  رهاظت و  هک  تسا  ینورد  فافع  هرمث  باجح  تسا : ریز  حرـش  هب  مره  حوطـس  رد  لالدتـسا  دروآ . تسد  هب  ییاه  تیقفوم 
ترابع هب  یتایاور  رد  ایح  لّوا ، حطـس  دوش . یم  هتفگ  مرحمان  اب  ییوراـیور  رد  دارفا و  یعاـمتجا  روهظ  رد  شـشوپ  عون  هب  تسا و  هتفاـی 

هرمث هدومن و  رکذ  ایح  ار  تورم  هاگتـساخ  رگید  تیاور  زین  تسا . هدـش  هتـسناد  ایح  تفع ، هشیر  هک  میروخ  یمرب  ءایحلا » ۀـفعلا  ببـس  »
یلع : » دـیامرف یم  هدرک و  نایب  اـیح  نازیم  بساـنت  هب  ار  تفع  نازیم  رگید  تیاور  رد  ۀـفعلا .) هترمث  ءاـیحلا و  ةورملا  لـصا   ) تفع ار  نآ 

یم رود  هانگ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هکلم  ایح  دش ، هتفگ  ایح  دروم  رد  یـسانش  موهفم  شخب  رد  هچنآ  رب  انب  ۀّفعلا ». نوکت  ءایحلا  ردـق 
یم حرطم  ندوب  ایحاب  زا  سپ  يزرو ) تفع  « ) فّفعت  » تاـیاور یخرب  رد  هکنیا  تسا . راوتـسا  خـسار و  درف  بلق  رد  تهج  نیا  زا  دـنک و 

بحی هّللا  نا  : » دیامرف یم  مرکا  ربمایپ  دشاب . مه  نآ  هب  ندـش  هتـسارآ  ّقلختم و  رد  مدـقت  رگناشن  یبتر  مدـقت  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  دوش ،
بجوم ایح  دریگ . یم  رارق  ایح  فافع ،) مره   ) حطـس نیلوا  رد  نیاربانب  دراد ». تسود  ار  فیفع  ياـیحاب  دارفا  دـنوادخ  ففعتملا ؛ ییحلا 

للخ و ندرک  رپ  ار  روظنم  هتسناد و  هراعتسا  ار  نامیالا » ماظن  ءایحلا   » ترابع یضر  فیرـش  دوش . یم  ینامیا  لاصخ  یـشخب  ماظن  عمج و 
مظن ار  نامیا  دنک ، یم  میظنت  رگیدکی  رانک  رد  ار  اهدیراورم  هک  یخن  دننام  ایح  وا  رظن  هب  دـنک . یم  رکذ  ایح  طسوت  نامیا  ياه  فاکش 

اب زین  ار  حطس  نیا  فافع  مود ، حطس  دبای . یم  لکـشم  نامیا  تفر  نیب  زا  ایح  یتقو  اما  دوش  یم  رود  یـصاعم  زا  ایحاب  درف  اریز  دهد  یم 
رب ار  لقع  هیاـس  هعماـج  دارفا  تسا ، ینورد  تلاـح  هک  تفع  هلیـسو  هب  درک . تشادرب  ناوت  یم  ءاـیحلا » ۀـفعلا  ببـس   » تیاور زا  هدافتـسا 
هب نیرمت  تبقارم و  اب  دـیاب  تسا و  یباستکا  رما  نیا  دـننک . یم  يریگولج  اـه  توهـش  یگتخیـسگ  ماـجل  زا  دـنزادنا و  یم  دوخ  تاوهش 

نیا رد  تسا . اهنآ  راهم  یگنوگچ  زین  اـهنآ و  عاونا  فیراـعت و  تاوهـش و  هب  تبـسن  قیمع  تخانـش  هبقارم ، نیا  همزـال  هتبلا  دـیآ . تسد 
هب ار  ناسنا  ندـب  یلازغ » . » هطـسوتم ییادـتبا و  تالیـصحت  هرود  زا  هژیو  هب  دوش ، داجیا  يا  هدرتسگ  روط  هب  یـشخب  یهاگآ  دـیاب  هلحرم 

رومأم نیا  دنکن ، لرتنک  ار  توهش  لقع  رگا  هک  توهـش »  » مان هب  يرومأم  دراد و  لقع »  » مان هب  يرادمامز  هک  تسا  هدرک  هیبشت  يروشک 
زا حرط ، نیا  رد  تنایـص  موـس ، حطـس  دـشک . یم  یهاـبت  رقف و  هب  ار  ناـنآ  هدرک و  گـنت  ًـالماک  تکلمم  دارفا  رب  ار  هـصرع  كاـنرطخ ،

. دراد هراشا  ینکـشراجنه  زواجت و  يدیلپ و  رـش و  هنوگ  ره  زا  سفن  ظفح  هب  هلحرم  نیا  دوش . یم  دای  مه  میرح » ظفح   » ریبعت اب  تنایص 
هجرد کی  رد  تعانق  تنایـص و  رهاظ  رد  هچ  رگا  تسا ». تنایـص  تفع  دنیآرب  لوصحم و  ۀنایـصلا ؛ ۀفعلا  ةرمث  : » تسا هدمآ  تیاور  رد 

. دیـسر ناوت  یم  تعانق  هب  تنایـص ، يزاس  هنیداهن  زا  سپ  هک  تفایرد  ناوت  یم  تنایـص  فیرظ  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  اـما  دـنریگ  یم  رارق 
یمن اه  یگتخیمآ  طالتخا و  زا  يرود  اه و  میرح  هب  هجوت  نودب  ششوپ  اریز  تسا  یقیقح  باجح  هب  هلحرم  نیرت  کیدزن  میرح ، ظفح 
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یلا عمتجت  ۀعانقلا  : » دـیامرف یم  ترـضح  دوش و  یم  هدیـسرپ  تعانق  دروم  رد  (ع ) اضر ماما  زا  دـناسرب . ار  باجح  یقیقح  موهفم  دـناوت 
هجوت اب  حطس  نیا  تعانق  مراهچ ؛ حطس  تسا ». سفن و ...  تزع  شیوخ و  ظفح )  ) تنایص عومجم  تعانق  ردقلا ؛...  ّزع  سفنلا و  ۀنایص 

دنیآرب و تعانق  ۀعانقلا ؛ ۀـفعلا  ةرمث  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ترـضح  دوش . یم  میظنت  دـنا  هدرک  رکذ  تفع  هرمث  ار  تعانق  هک  یتایاور  هب 
ببس ًالامتحا  هک  دنا ، هدرک  انعم  تعانق »  » ار تایآ  یضعب  رد  تفع  هملک  نارسفم  یخرب  هک  دش  نایب  نیا  زا  شیپ  تسا ». تفع  لوصحم 

ًالومعم اریز  درک  دای  ناوت  یم  زین  دودـح » ظفح   » ریبعت اـب  تعاـنق  زا  دنـشاب . فدارتم  هکنیا  هن  تسا : ود  نیا  ياـنعم  یکیدزن  تلع  هب  نآ 
رد دـننک . یمن  زواجت  نارگید  دودـح  هب  هدوب ، عناق  یـضار و  دوخ ، دـح  هب  دـشاب ، هتفرگ  لکـش  اهنآ  دوجو  رد  تعانق  هکلم  هک  يدارفا 

توهش یگریچ  زا  عنام  دنک و  یم  دروخرب  هنافیفع  دوخ  نوماریپ  هب  هاگن  رد  ایحاب  درف  هک  دوش  یم  نییبت  نینچ  تفـص  نیا  روکذم  حرط 
، نتفگ نخـس  هاگن ، رد  وا  دـنک . یم  تاعارم  ار  نارگید  دودـح  دـنک و  یم  تعانق  هداد ، رارق  وا  رایتخا  رد  دـنوادخ  هچنآ  هب  دوش و  یم 

شیپ هک  نانچ  تسا  تنایص  لوصحم  یگژیو  نیا  تعانق .»  » تلاح اب  دنک ، یم  تکرح  صخشم  زرم  طخ و  کی  يور  هجوت و ...  بلج 
هک یماگنه  باجح  مره ؛ سأر  دراد ». تفع  هب  یگتـسب  تعانق  نازیم  ۀعانقلا ؛ نوکت  ۀفعلا  ردق  یلع  : » تسا هدـش  هتفگ  دـش . نایب  نیا  زا 

ینعی فافع  ياه  هرمث  سپس  دش ، داجیا  ینورد  يرادهگندوخ  فافع و  هجیتن  رد  درک ، خوسر  مدرم  بلاق  رد  يا و  هعماج  رد  ایح  هکلم 
یم یماگنه  دوب . حیحص  شـشوپ  باجح و  گنهرف  دهاش  ناوت  یم  دیدرگ ، اراکـشآ  دودح ) ظفح   ) تعانق و  اه ) میرح  ظفح   ) تنایص

هعماج نینچ  دشاب . هدش  داجیا  نآ  نیـشیپ  لحارم  هک  دومن  هدهاشم  هعماج  رد  ار  بوبحم  لاح  نیع  رد  بولطم و  یقیقح و  باجح  ناوت 
رواب نیا  زا  دـش و  دـهاوخن  نازرل  یلخاد ، نانمـشد  تارکفت  زا  هتـساخرب  تائاقلا  ای  اهزرم و  يوس  نآ  یگنهرف  ياه  همجه  اـب  زگره  يا 
هطقن زا  نآ  حوطس  ازجا و  اب  ییانشآ  و  فافع » مره   » نییبت زا  سپ  فافع » مره   » ياه یگژیو  تشاد . دهاوخن  رب  تسد  شیوخ  ردقنارگ 

یگژیو مینک . یم  یسررب  ار  حرط  نآ ، هدودحم  زا  نوریب  یهاگن  اب  میبایرد و  رتهب  ار  نآ  يازجا  طباور  ات  میرگن  یم  مره  نیا  هب  يرتالاب 
شیپ الاب ـ  هب  نییاپ  زا  حطـس ـ  ره  ینعی  يزاوتم . هن  تسا  یلاوتم  مره  نیا  رد  حوطـس  ازجا و  نیب  طابترا  فلا ) زا : دنترابع  حرط  نیا  ياه 

شیارگ اهرواب و  دامن  هکلب  تسین  شـشوپ  کی  اهنت  باجح  هدیدپ  بجوم  لمع  رد  هتکن  نیمه  تسا . يدعب  حطـس  داجیا  همدقم  زاین و 
نوزفا فافع ، ایح و  هرمث  باجح ، تفگ  ناوت  یم  سپ  دـشاب . یم  یموب  گنهرف  تیلم و  یفرعم  يارب  يدامن  هاگ  یتح  تسا ، دارفا  ياه 

نآ حرط  باجح و  مکح  هکلب  دوش  یمن  نانز  یعامتجا  روضح  عناـم  باـجح  تسا . یلم  ینید و  تیوه  داـمن  درف ، ناور  نت و  ظـفح  رب 
ور هبور  مرحمان  اب  دننیشنب و  هناخ  رد  نانز  دشاب  انب  رگا  اریز  تسا  نز  یعامتجا  روضح  ياضما  یعون  میرک  نآرق  رد  يددعتم  دراوم  رد 

يزیر همانرب  هب  هدش و  رب  نامز  اریز  تسا ، هدش  هنیمز  نیا  رد  یگنهرف  يزاسرتسب  يراوشد  دوب . دهاوخن  باجح  مکح  هب  يزاین  دـنوشن ،
داجیا ار  ایح  گنهرف  ادـتبا  دـیاب  هعماج  رد  حیحـص  شـشوپ  باجح و  گنهرف  داـجیا  تهج  یتراـبع  هب  دراد . زاـین  يرت  هدرتسگ  قیقد و 

گنهرف هک  دـعب  درک ، شالت  طلتخم  عماوج  يزاسادـج  اه و  میرح  ظفح  تهج  نآ  یپ  رد  درک ، يزیر  همانرب  فافع  يارب  سپـس  دومن ،
سدقم تعیرـش  رد  مکح  نیا  ترورـض  نآ و  راثآ  باجح و  لصا  نییبت  هب  دـش ، داجیا  باجح  هب  هلحرم  نیرت  کیدزن  ناونع  هب  تعانق 
ترابع هب  دـندرگ . یم  رت  سوملم  رت و  ینیع  دـنوش ، یم  رت  کیدزن  مره  هلق  سأر و  هب  هچ  ره  حوطـس  نیا  يازجا  ب ) تخادرپ . مالـسا 

نیمه هب  دیاش  تسین . صیخشت  لباق  امیقتـسم  دوش و  یم  هتخانـش  ینوریب  تارهاظت  اهدامن و  زا  هک  تسا  ینورد  ًالماک  يرما  ایح  رگید ،
یلَع یـشْمَت  امُهادـحِإ  ُْهتَئاـجَف  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  میـسرت  اـهنآ  نتفر  هار  هویـش  رد  ار  بیعـش  نارتخد  ياـیح  میرک  نآرق  رد  تهج 

زین فافع  تشاد . »...  یمرب  ماگ  ایح )  ) مرزآ هب  تفر و  یم  هار  ایحاب  هک  یلاح  رد  دمآ  یسوم )  ) دزن رتخد  ود  نآ  زا  یکی  سپ  ٍءایِْحتْسا ؛
هلحرم نیا  رد  نیـشیپ  ياه  تلاح  مامت  لماک و  زورب  روهظ و  هک  میـسریم  باجح  هب  هکنیا  ات  دارفا  ياـهراتفر  رد  تسا  یناـسفن  یتلاـح 

دوش و راـک  یملع  يا و  هشیر  رگا  دوب . دـهاوخ  رتمک  يزاـس  گـنهرف  تهج  مزـال  ناـمز  نازیم  میـسر  یم  مره  هلق  هب  هچ  ره  پ ) تسا .
هنیمز رد  يزاس  گنهرف  نیاربانب  دوب . میهاوخن  دـنمزاین  يدایز  نامز  هب  اهنآ  ندرک  باجحاب  يارب  دـنوش ، تیبرت  اـیحاب  فیفع و  هعماـج 

هب دارفا ، رد  تنایـص  تلاح  يزاس  هنیداهن  هب  تبـسن  زین  فافع  گنهرف  درب . یم  فافع  گنهرف  داجیا  هب  تبـسن  يرت  ینالوط  نامز  اـیح 
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رایـسب باجح  تعانق و  ینامز  هلـصاف  درب و  دهاوخ  يرتمک  نامز  لّوا  هلحرم  هس  گنهرف  داجیا  زا  سپ  تعانق  دراد و  زاین  يرتشیب  نامز 
ایح توهـش ) یگریچ  زا  عنام  یناسفن  تلاح   ) فافع میرح ) تشادساپ   ) تنایـص دودـح ) ظفح   ) تعانق باجح  دوب . دـهاوخ  رتدودـحم 

تهج دـنراد ، رگیدـکی  اب  يراکنا  لـباق  ریغ  کـیدزن و  طاـبترا  حرط  نیا  يازجا  هک  اـجنآ  زا  ت ) هاـنگ ) زا  يرود  تهج  ینورد  هکلم  )
عقاو رد  درک . يریگولج  یفاضا  ياه  هنیزه  زا  درب و  هرهب  كرتشم  یـشزومآ  کمک  یـشرورپ و  یـشزومآ ، رازبا  زا  ناوت  یم  نآ  يارجا 

. درک يرپس  ار  فافع  گنهرف  داجیا  هلحرم  زا  یـشخب  ایح ، هنیمز  رد  باذـج  ياه  باتک  اـه و  هوزج  نیودـت  میظنت و  اـب  تفگ  ناوت  یم 
هجیتن رد  یفافع و  یب  تمس  هب  ییاه  هعماج  ارچ  تسا : نیا  راتشون  زا  شخب  نیا  رد  یلـصا  شـسرپ  فافع  نودب  هعماج  یـسانش  بیـسآ 
لماوع فلا ) زا : دـنترابع  یلک  روط  هب  هک  دـنراد  تلاخد  هلئـسم  نیا  رد  يددـعتم  لماوع  تسا  یهیدـب  دـنوش ؟ یم  هدیـشک  یباـجح  یب 

حیحـص و ینیب  ناهج  نتـشادن  عقاو  رد  یناحور . يونعم و  روما  رب  يدام  يرهاـظ و  روما  حـیجرت  يونعم و  ینید و  تیبرت  فعـض  يدرف ؛
تسسگ یگدیرب و  یناور ، ینماان  ساسحا  یلم ، یگنهرف و  تیوه  زا  تسسگ  ناسنا ، شنیرفآ  هژیو  هب  تقلخ ، فده  زا  یبسانم  فیرعت 

سح ياضرا  سفن و  تزع  مدـع  هناگیب ، گنهرف  هب  تبـسن  هنالعفنم  دروخرب  یگدزّوج و  حـلاصان ، ناتـسود  باختنا  هداوناخ ، طیحم  زا 
اب فلاخم  ياهراتفر  زورب  ینید ، تیبرت  هب  یهجوت  مک  ای  نادـنزرف و  ینید  ریغ  تیبرت  هداوناخ ؛ رد  از  بیـسآ  لـماوع  ب ) هجوت . هب  زاـین 
هاگ و   ) یگنهرف ياه  هناسر  هب  هداوناخ  یهجوت  یب  نارهاوخ و ،)...  ناردارب ،  ) هداوناخ ياضعا  رگید  نیدلاو و  طسوت  فافع  ایح و  ماظن 
یب یتفع و  یب  شرتسگ  هنیمز  هک  یناتـسود  اب  یگداوناخ  طابترا  یگنهرف ، ياه  يدورو  لرتنک  مدـع  هناـخ و  طـیحم  رد  یگنهرف ) دـض 
یم یناور  شلاچ  هب  ار  اهنآ  هک  نادـنزرف  راـنک  رد  نیدـلاو  یفطاـع  یکیزیف و  روضح  مدـع  دـننک ، یم  داـجیا  نادـنزرف  يارب  ار  ییاـیح 

رـسمه باختنا  هب  هداوناخ  هجوت  اما  دوش  یم  لصاح  شالت ، رثا  رد  فافع  تسا و  یباستکا  يرما  اـیح  دـش  هتفگ  هچ  رگا  هتکن : دـناشک .
ار درف  دوجو  نیمزرـس  هک  تسا  يروما  زا  يرادراب ، ماگنه  هب  یناور  یحور و  تالاح  هفطن ، داقعنا  نامز  هب  هجوت  لـالح ، همقل  هتـسیاش ،

یم نازاس  همانرب  زا  ار  يرتمک  نامز  باجح ، مکح  فافع و  اـیح ، داـجیا  هنیمز  رد  دـنک و  یم  هداـمآ  يونعم  روما  قح و  شریذـپ  تهج 
لاح رد  هراومه  هعماـج  درف و  اریز  دراذـگ  یم  ریثأـت  درف  رب  هعماـج  رد  یناور  تمالـس  مدـع  یعاـمتجا ؛ ياز  بیـسآ  لـماوع  پ ) دریگ .

نالوئـسم یهجوت  یب  يونعم ، روما  هب  یگنهرف  نازاس  همانرب  یهجوت  یب  از : بیـسآ  لـماوع  رامـش  زا  دنتـسه . يریذـپرثا  يراذـگریثأت و 
تصرف زا  هدافتسا  مدع  تغارف ، تاقوا  ندرک  رپ  ملاس و  تاحیرفت  تهج  تاناکما  ندوبن  یگنهرف ، ياه  یجورخ  اه و  يدورو  هب  هعماج 

هک يدراوم  رد  فلاخم  سنج  ود  طالتخا  هب  یهجوت  یب  یعمج ، یلم و  ياـه  هناـسر  طـسوت  يونعم  ینید و  تیبرت  تهج  ییـالط  ياـه 
هعماج 1ـ رد  باجح  فافع و  ایح ، شرتسگ  ياهراکهار  ریخا . ياه  لاـس  رد  یگنهرف  یگدـشاهر  یعون  دـنک و  یمن  باـجیا  ترورض 

رازبا زا  هدفتـسا  اب  هعماج  رد  تایونعم  قالخا و  حطـس  ياقترا  2 ـ ناوج . لسن  تایبدا  اب  بسانتم  باذج و  ياه  هویـش  هب  یـشخب  یهاگآ 
ياـه يدورو  هب  هجوت  یتمرح و  یب  داـسف و  رهاـظم  اـب  هزراـبم  3 ـ تیونعم . قـالخا و  هنیمز  رد  یناوخباـتک  گـنهرف  هعـسوت  یقیوـشت و 

زا لاح  نیع  رد  هدوب و  یلم  ینید و  ینغ  گنهرف  اب  بسانتم  هک  ییاه  همانرب  ندرک  نیزگیاج  4 ـ تنرتنیا و ... هراوهام ، قیرط  زا  یگنهرف 
6ـ يونعم . میهافم  یلوصا  دـمآراک و  شزومآ  ییاـمنهار و  یناتـسبد و  نازومآ  شناد  هب  هژیو  هجوت  5 ـ دشاب . رادروخرب  یفاک  تیباذـج 

ملیف یناتـساد و  ياه  هعومجم  رد  فافع و ...  ایح ، نوچ  یمیهاـفم  ینید و  ياـهرواب  ذوفن  نید و  ناـبز  ناونع  هب  یلم  هناـسر  زا  هدافتـسا 
، یهد لکـش  يزاس و  بلاق   ) دارفا یعامتجا  ياه  تیقفوم  ینامز و  عاضوا  هب  هجوت  اب  باجح  بساـنم  ياـهوگلا  هئارا  7 ـ ییامنیس . ياه 

سپس دومن ، داجیا  ار  ایح  گنهرف  ادتبا  دیاب  هعماج  رد  حیحص  شـشوپ  باجح و  گنهرف  داجیا  تهج  اهتشونیپ : طیحم .) اب  ناوخمه 
هب تعانق  گنهرف  هک  دـعب  درک ، شالت  طـلتخم  عماوج  يزاسادـج  اـه و  میرح  ظـفح  تهج  نآ  یپ  رد  درک ، يزیر  هماـنرب  فاـفع  يارب 

مالـسا سدـقم  تعیرـش  رد  مکح  نیا  ترورـض  نآ و  راثآ  باجح و  لصا  نییبت  هب  دـش ، داـجیا  باـجح  هب  هلحرم  نیرت  کـیدزن  ناونع 
دمحم یسوطلا ، 2 ـ لّوا 1371 . چ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  نارهت ، یکـشزپ ، قالخا  يداهدمحم ، ییادخ ، دبع  1 ـ عبانم : تخادرپ .

، نانبل راونالاراحب ، رقابدـمحم ، یـسلجم ، 3 ـ . 1414 لّوا ، چ  هفاـقثلا ، راد  مق ، هیمالـسالا ، تاساردـلا  مسق  قـیقحت  یلاـمالا ، نـسحلا ، نـب 
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هزوـح و دـیتاسا  زا  یعمج  همجرت  یناـحورلا ،) بطلا   ) یناور تشادـهب  اـیرکز ، نـب  دـمحم  يزارلا ، 4 ـ . 1403 مود ، چ  ءاـفولا ، هسـسؤم 
. ات یب  مق ، بیغلا ، حتافم  ریبکلا ، ریـسفتلا  رقابدمحم ، يزار ، رخف  5 ـ . 1379 مود ، چ  نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  نامزاس  (س ،) ارهزلا هاگـشناد 
لالج و هنییآ  رد  نز  هّللادـبع ،  یلمآ ، يداوج  7 ـ . 1382 مود ، چ  فرـشالا ، فجنلا  فجنلا ، هعبطم  تاداعـسلا ، عماج  يدهم ، یقارن ، 6 ـ
، مق یقارعلا ، یبتجم  خیـش  یـشعرملا و  دیـس  قیقحت  یلائلا ، یلاوع  يروهمج ، یبا  نبا  یئاـسحالا ، 8 ـ . 1418 مود ، چ  مق ، ءارـسا ، لامج ،

ینـسحلا نیـسح  قیقحت  ظـعاوملا ، مکحلا و  نویع  نرق 6 ،) م   ) دـمحم نب  یلع  یطـساولا ، یثـیللا  9 ـ . 1403 لّوا ، چ  ادهـشلادیس ، هعبطم 
. ات یب  مهن ، یمالـسا ، یـشورفباتک  نارهت ، نیون ، عماج  گرزب  گنهرف  دمحا ، حایـس ، 10 ـ 1376ش . لّوا ، چ  ثیدحلا ، راد  يدـنجریبلا ،

باتک دمحا ، نب  لیلخ  يدیهارفلا ، 12 ـ . 1365 مراهچ ، چ  هیمالسالا ، بتکلا  راد  يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  یفاکلا ، ینیلکلا ، خیـشلا  11 ـ
، هزوحلا بدا  رشن  برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  13 ـ . 1409 مود ، چ  هرجحلا ، راد  ییارماسلا ، میهاربا  یموزخملا و  يدهم  رتکد  قیقحت  نیعلا ،

بیرغ یف  تادرفملا  یناهفصالا ، بغارلا  15 ـ ات . یب  ءایحلا ، ۀبتکم  توریب ، سورعلا ، جات  یـضترمدمحم ، يدـیبزلا ، 14 ـ . 1405 لّوا ، چ 
. ات یب  یتریصب ، هبتکم  مق ، ینیزلا ، دمحم  هط  قیقحت  هیوبنلا ، تازاجم  یـضرلا ، فیرـشلا  16 ـ . 1404 لّوا ، چ  باتکلا ، رـشن  رتفد  نآرقلا ،

رهاط قیقحت  ثیدحلا ، بیرغ  یف  ۀیاهنلا  ریثالا ، نبا  18 ـ . 1408 مود ، چ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نیرحبلا ، عمجم  دومحم ، لداع ، 17 ـ
.1364 مراهچ ، چ  نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، يدازلادمحا ،

باجح تینالقع  ینالقع و  باجح 

کی يرظن  یباـیزرا  يارب  هتبلا  تـسا ، نآ  یلمع  يدـمآراک  تاـبثا  تینـالقع ، کـی  یباـیزرا  عوـن  نـیرت  سوـسحم  هراـشا : لوا  تمـسق 
اب رگا  دـنهد . یم  رارق  یـسررب  دروم  طیارـش  رگید  ندوب  تباث  ضرف  اب  ار  هسیاقم  لباق  دودـحم و  ّریغتم  دـنچ  ای  کی  ًالومعم  تینـالقع ،

لثم صخـشم  ورملق  کـی  رد  ار  یمالـسا  تینـالقع  میهاوخب  یمالـسا ،» باـجح   » ّریغتم زجب  طیارـش ، ریاـس  ندوب  یعیبـط  تباـث و  ضرف 
نیا مینک . عضوم  ذاختا  هاگـشناد  رد  یمالـسا  باجح  ندوبن  ینوناق  ندوب و  ینوناق  درکیور  ود  هب  تبـسن  دـیاب  مینک ، یباـیزرا  هاگـشناد 

يدـمآراک یباـیزرا  هب  هاگـشناد  رد  یمالـسا  باـجح  ندوب  ینوناـق  نیفلاـخم  نیقفاوم و  هلدا  یـسررب  نمـض  اـت  تسا  ددـص  رد  راتـشون 
یمالـسا ياه  هزومآ  زا  یکی  باجح  ینوناق  باجح  نافلاخم  ياـه  يروئت  دزادرپب . نآ  ياـه  هزومآ  زا  یکی  لَِـبق  زا  یمالـسا  تینـالقع 

نامکاح مه  مدرم و  مه  یمالسا  ياهروشک  رگید  رد  هک  نانچ  مه  یمالسا  ناریا  خیرات  رد  دشاب . یم  نز  یعامتجا  روضح  هوحن  هرابرد 
موـجه دورو و  زا  سپ  ریخا ، نرق  رد  دـندرک . یم  تیاـمح  نآ  زا  هتـسناد و  ضرف  دوـخ  رب  ار  هزوـمآ  نیا  تشاد  ساـپ  هراوـمه  یمالـسا 
ریگارف شلاچ  نیمه  لابند  هب  دش . هدیشک  شلاچ  هب  یمالسا  ياه  هزومآ  زا  يرایسب  یمالسا  ياهروشک  نورد  هب  ارگ  برغ  ياه  هشیدنا 

و كروتاتآ ) لامک  یفطـصم   ) هیکرت هلمج  زا  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یبرغ  ياه  هدـناشن  تسد  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  زین  و 
مالعا یغلم  نآ  ندوب  بجاو  ضرف و  ادـتبا  یمالـسا  ریگارف  سوسحم و  ياه  هزومآ  زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا  باجح  هاشاضر ،)  ) ناریا

راجنهان و رما  یمالـسا » باجح   » دوخ نوناق و  باـجح » فشک   » هک ییاـج  اـت  دـش  لیدـبت  دوخ  داـضتم  ًـالماک  یمکح  هب  سپـس  دـش و 
ياهراشف زین  نیدـتم و  مدرم  مومع  تمواقم  لابند  هب  اضردـمحم ، شرـسپ  ندـمآ  راک  يور  هاشاضر و  نتفر  اب  دـش . یقلت  نوناق  فـالخ 

نایاپ ات  اما  دـش ، یغلم  باجح  فشک  ندوب  ینوناق  هچرگا  باجح ، يرابجا  فشک  مکح  وغل  رب  ینبم  یـسایس  هاگتـسد  هب  ینید  ناـملاع 
مه ناـنز  زا  يرایـسب ) مه  دـیاش  و   ) یخرب هک  تفگ  ناوت  یم  تفرگن و  رارق  هجوت  دروم  نآ  یبوجو  یـضرف و  ثیح  يولهپ ، تموـکح 

بالقنا یبهذم  ناربهر  طسوت  ادتبا  هلأسم  نیا  نآ ، هیلوا  یبسن  تیبثت  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  دندنام . یقاب  باجحلا  فوشکم  نانچ 
لثم هک  نیا  ای  دوش  لابند  نآ  ندوب  يرایتخا  رب  ینبم  نیـشیپ  نوناق  نامه  موادـت  رد  دـیاب  یمالـسا  باجح  تشونرـس  ایآ  هک  دـش  حرطم 

یخرب هتبلا  ناکلسم و  لاربیل  زا  يرایسب  دوش . یمالسا  هتشونان  ای  هتشون  نوناق  کی  هب  لیدبت  دیاب  هاشاضر  ندمآ  راک  يور  زا  لبق  طیارش 
شریذپ رد  دیاب  مدرم  هکلب  دوش ، يرابجا  نوناق  کی  هب  لیدبت  دیابن  یمالـسا  باجح  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نامز  نآ  رد  ینید  ناربهر  زا 
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بالقنا هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  ینید  ناـملاع  تیرثکا  ناملـسم و  مدرم  مومع  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دنـشاب . راـتخم  نآ  شریذـپ  مدـع  و 
یمالسا روش  دوش . نوناق  کی  هب  لیدبت  دیاب  یمالسا  باجح  ور ، نیا  زا  هتفرگ و  تروص  یمالسا  ماکحا  زا  يرادساپ  روظنم  هب  یمالسا 

دنور یمالسا ، باجح  ندش  ینوناق  رب  ینبم  ینید  ناملاع  مدرم و  تیرثکا  تساوخ  همیمض  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  یـشان  یبالقنا 
يانبم هک  تسا  ههد  هس  دـش و  یتموکح  نوناق  کی  هب  لیدـبت  یمالـسا  باجح  ًاـتیاهن  هک  درب  ییوس  هب  ار  هلأـسم  نیا  صوصخ  رد  راـک 

اهدـقن و نآ  يارجا  ههد  هس  هبرجت  و  یتـموکح )  ) ینوناـق یمالـسا  باـجح  هدـیا  نیا  رب  تسا . هتفرگ  رارق  یناریا  ناـنز  یعاـمتجا  لـمع 
یم یمالسا  بالقنا  زا  هک  تسا  ههد  هس  ًاقیقد  یخیرات ) هبرجت  « ) همادنلا هب  ّتلح  برجملا ، بّرج  نم  ( » فلا تسا : دراو  لیذ  تاظحالم 

رایعم و دناوت  یم  ینشور  هب  یمالسا  تیمکاح  ههد  هس  هبرجت  دشاب . یم  دوخ  مراهچ  ههد  هب  نتشاذگ  ماگ  لاح  رد  بالقنا  نیا  درذگ و 
ینوناق باجح  نارادـفرط  هچ  نآ  فالخرب  هبرجت  نیا  اما  دـشاب . یمالـسا  باجح  هلأسم  صوصخ  رد  نآ  تینالقع  یبایزرا  يارب  ینازیم 
نکاما عضو  رد  كدنا  یلمأت  ناریا و  فلتخم  ياهرهـش  هب  هاتوک  يرفـس  اب  تسین . يدنیاشوخ  هبرجت  دنتـشادنپ ، یم  بالقنا  يادـتبا  رد 
هزادـنا هچ  ات  ینوناق  باجح  هلأسم  هک  میبای  یمرد  حوضو  هب  اه و ... هاگـشناد  تارادا ، سرادـم ، اه ، كراپ  اـه ، ناـبایخ  زا  معا  یمومع 

هب دـنناوت  یمن  زگره  ینوناق  باـجح  نارادـفرط  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دوجوم  تیعـضو  يریگ  لکـش  دـنور  یتح  تسا . هدوب  دـمآراکان 
تعرـس دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  ینئارق  دهاوش و  سکعرب ، هکلب  دنـشاب ، راودـیما  ناشدوخ  بولطم  تهج  رد  هدـنیآ  رد  نآ  رییغت 

هک دوش  یم  هدهاشم  ررکم  تسا . یلبق  ياه  لسن  دوجوم و  لسن  زا  رت  شیب  بتارم  هب  یمالـسا  باجح  زا  هدنیآ  ياه  لسن  يریگ  هلـصاف 
یتح هک  ییاج  ات  دـنراد  یمالـسا  باجح  هلأسم  هب  يرت  توافتم  رایـسب  هاگن  قباس  لسن  هب  تبـسن  قحال  لسن  هداوناخ ، کـی  نورد  یتح 

هب هک  ارچ  داد ؛ قحال  ياه  لسن  هب  ار  قح  يدودـح  ات  ناوتب  دـیاش  درب . مان  ود  نآ  ناـیم  يراـتفر » يداـقتعا  تسـسگ   » کـی زا  ناوت  یم 
هب دـیاش  ِعنُم . ام  یلع  ٌصیرح  ُناسنالا  دنتـسه : صیرح  دـنوش ، یم  عنم  نآ  زا  هچ  نآ  هب  تبـسن  هراومه  اه  ناسنا  یتخانـش ، ناور  ظاـحل 
ات دوش  هتـساوخ  دارفا  زا  میقتـسمریغ  تروص  هب  اهدیابن  دیاب و  تسا  هتـسیاش  دننک  یم  دیکأت  ناسانـش  ناور  هزورما  هک  تسا  تلع  نیمه 
رد هدعاق  نیا  دنک . صیرحت  تسا  بولطم  هک  يزیچ  نآ  سکع  هب  ار  دارفا  اه ، نآ  هب  رما  ساسحا  ای  روما  هب  عنم  نامرح و  ساسحا  ادابم 

ءاقلا نیفلکم  هب  میقتـسمریغ  تروص  هب  تسا  رتهب  ینید  ياهدـیابن  مه  اهدـیاب و  مه  تسا ؛ قداـص  زین  ینید  ياـه  هزومآ  ماـکحا و  دروم 
نیمه هاوگ  ینـشور  هب  زین  ع )  ) نیموصعم هریـس  نآرق و  طسوت  ینید  ماکحا  غیلبت  نییبت و  شور  رد  لمأت  دـشابن . روآ  تیـساسح  اـت  دوش 

لثم  ) راهطا همئا  طسوت  نید  یلمع  غیلبت  و  ییوس ، زا  رکفت  لمأت و  هب  نآ  ررکم  توعد  همیمـض  هب  نآرق  مرن  فیفع و  نابز  تسا : بلطم 
يوس زا  مکتنـسلا » ریغب  سانلا  ةاعُد  اونوک   » هدـعاق هب  اه  نآ  توعد  و  هاگآان ) درمریپ  هب  یبتجم  ماما  طسوت  حیحـص  يوضو  غیلبت  میلعت و 

نیا رب  تسج . کسمت  نآ  رد  ناهنپ  رمضم و  تنوشخ  نوناق و  یتخمز  هب  ًاترورـض  تسین  مزال  نید  غیلبت  رد  هک  تسا  نیا  دیءوم  رگید ،
یلمع هبرجت  هدوب و  هدشن  یسانشراک  يدرکیور  یمالـسا  بالقنا  رد  هتـشذگ  ههد  هس  رد  باجح  ندرک  ینوناق  دسر  یم  رظن  هب  ساسا ،

مالـسا هب  یتنـس  مالـسا  زا  راذـگ  ب ) تسا ! هدوب  خـلت  تفگ  ناوـت  یم  هنافـسأتم  هکلب  هدرواـین ، تسد  هب  یبوـلطم  جـیاتن  اـهنت  هن  زین  نآ 
رادرب و هارکا  ًاساسا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نید  تیهام  تسا و  ینید  ياه  هزومآ  زا  یکی  یمالـسا  باجح  نید ) رد  هارکا  یفن   ) شیدناون
، نید رد  لصا  هک  اج  نآ  زا  دراد . دوجو  یناـهنپ  رمـضم و  هارکا  راـبجا و  یعون  ینید  ياـه  هزومآ  ندرک  ینوناـق  رد  تسین . رادربراـبجا 

هارکا روز و  یعون  نمـضتم  هک  دـش  لسوتم  ییاه  شور  هب  نآ  بسک  لوصح و  يارب  ناوت  یمن  تسا ، یبلق  يرما  نامیا ، تسا و  ناـمیا 
«، نیدـلا یف  هارکا  ال  : » لیبق زا  یتایآ  تسا . بلطم  نیمه  دـیءوم  زین  نید  غیلبت  هراـبرد  مالـسا  ربماـیپ  هب  میرک  نآرق  ياـه  هیـصوت  تسه .

روز هب  کسمتم  دیابن  نید  غیلبت  رد  هک  تسا  نآ  رگ  نایب  همه  و ... رطیصمب » مهیلع  تسل  «، » غالبلا کیلع  امنا  «، » نید یل  مکنید و  مکل  »
غیلبت و ماقم  رد  زگره  اه  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  ینید  هتـسراو  ناـملاع  زین  و  (ع ) راـهطا همئا  ربماـیپ و  هریـس  هب  هجوت  دـش . تنوشخ  و 
هدرتسگ و لکـش  هب  هچرگا  ینید  ماکحا  اب  ندـش  گنهامه  يارب  راـبجا  نوناـق و  هب  کـسمت  دـندشن . تنوشخ  هب  کـسمتم  نید  يارجا 

سرد دناوت  یم  یبرغ  ياطـسو  نورق  رد  یحیـسم  تنوشخ  یخیرات  هبرجت  اما  درادن ، قادصم  دروم و  نادنچ  مالـسا  خیرات  رد  تدمدنلب 
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هشیمه يارب  نآ  یخیرات  ياوزنا  درک ، تیحیسم  دیاع  هبرجت  نیا  هک  يا  هجیتن  دشاب . مالسا  ملاع  رد  یتح  ینید  ناغلبم  يارب  يا  هدنزومآ 
. دشاب هتـشاد  كانرطخ  هزادنا  نیا  ات  یتبقاع  دـناوت  یم  زین  ناریا  رد  یمالـسا  باجح  هلمج  زا  ینید  ماکحا  ندرک  ینوناق  رد  رارـصا  دوب .

ناونع هب  نآ  زا  هزورما  هک  دراد  يراـگزاس  مالـسا  زا  تئارق  عون  نآ  اـب  رت  شیب  یمالـسا  ياـه  هزوـمآ  ندرک  یتـموکح )  ) ینوناـق هدـیا 
ار نآ  رثکا  هک  يا  هعماج  رد  ، » شیدـناون مالـسا  ساـسا  رب  دراد . رارق  شیدـناون » مالـسا  ، » نآ لـباقم  رد  دوش و  یم  داـی  یتنـس » مالـسا  »

روبع یمومع  تیاضر  یفاص  زا  هک  درادن  يا  هراچ  دیآرد  نوناق  توسک  رد  دهاوخب  هک  یعرـش  مکح  ره  دنهد ، یم  لیکـشت  ناناملـسم 
ار نآ  یلیلد  ره  هب  هک  يدرجم  هب  تسا و  رادروخرب  ینوناق  راـبتعا  زا  دـندرک ، تیاـمح  مکح  نآ  زا  یمومع  راـکفا  هک  یناـمز  اـت  دـنک .
هچ عضو و  زا  لبق  هچ  نآ ، ینید  تیناقح  هچرگا  دش ، دهاوخ  ینوناق  رابتعا  دقاف  مکح  نآ  دنداد ، يأر  نآ  عفر  ای  رییغت  هب  دندیدنـسپن و 

نوناق ناونع  هب  ناوت  یمن  روز  اب  ار  یعرش  مکح  چیه  هک  تسا  رواب  نیا  رب  شیدناون  مالـسا  تسا . یقاب  دوخ  ياج  هب  ینوناق  عفر  زا  دعب 
ياج هب  دوش . مهارف  ینید  میلاعت  يدازآ  رایتخا و  اـب  مأوت  شریذـپ  يارب  مزـال  یگنهرف  هنیمز  هک  تسا  نیا  مهم  درک . لـیمحت  هعماـج  رب 

لرتنک زا  راذـگ  ج ) دـنهد ؟» یم  يأر  یعرـش  ماـکحا  یخرب  رب  ینتبم  نوناـق  رییغت  هب  مدرم  ارچ  درک  یباـی  هشیر  دـیاب  یم  روز  هب  لـسوت 
هک هاگ  نآ  تسا  نکمم  دـنچره  یمالـسا  باجح  ندرک  يرابجا  يریبعت  هب  ندرک و  ینوناق  یقافن ) نامیا  یفن   ) ینورد لرتنک  هب  ینوریب 
دوز رایـسب  تسا و  لجعتـسم  تلود ، نیا  اما  دشاب ، هتـشاد  تبثم  هولج  يا  هزادنا  ات  دشاب ، هدیا  نیا  نارادفرط  نایرجم و  تسد  رد  تردق 

ياهدـحاو زا  يرایـسب  رد  هلمج  زا  زکارم ، یخرب  رد  لاـثم ؛ ناونع  هب  دـهد . یم  دـننک ، یم  هدارا  اـه  نآ  هچ  نآ  سکع  هب  ار  دوخ  ياـج 
همه ًانیقی  اما  دنتسه ، يرداچ  نایوج  شناد  همه  ًارهاظ  دنا ، هدرک  يرابجا )  ) ینوناق ار  رداچ  زا  هدافتسا  هک  روشک  رـسارس  دازآ  هاگـشناد 
یم یتحار  هب  هاگشناد  لخاد  نوریب و  رد  اه  نآ  توافتم  ياهراتفر  هسیاقم  زا  ار  انعم  نیا  دنتسین و  هعنقم »  » هب دسر  هچ  ات  هبجحم »  » اه نآ 

ار نآ  هاگشناد  نورد  رد  دنهاوخ و  یم  دوخ  هک  دننک  یم  باختنا  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ششوپ  هاگـشناد  زا  نوریب  رد  اه  نآ  دیمهف : ناوت 
ایآ تسا ؟ مالـسا  بولطم  تیبرت ، زا  یلکـش  هچ  هک  دید  دیاب  ًاساسا  دنهاوخ ! یم  هاگـشناد  نیلوءوسم  هک  دـننک  یم  باختنا  يا  هنوگ  هب 

تیبرت دـسر ، یم  رظن  هب  نآ ؟ ینطاـب » ینورد و  لرتنک   » اـی دـشاب  یم  ناـسنا  ینوریب » يرهاـظ و  لرتنک  ، » یمالـسا تیبرت  يـالعا  فدـه 
ینورد و ظاحل  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دـناوتب  بتکم  کی  رگا  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا  تسا . ناسنا  ینطاـب  ینورد و  لرتنک  مالـسا ، بولطم 
ینوریب و لرتنک  زا  معا  ینطاب  ینورد و  لرتنک  رتهب ، ترابع  هب  دـیامنب . زین  ینوریب  لرتنک  ار  اه  نآ  دـناوت  یم  ًاـمتح  دـنک ، لرتنک  ینطاـب 
، دمآ دص  نوچ   » هک ارچ  دوب ؛ دهاوخ  زین  يرهاظ  ینوریب و  لرتنک  نمـضتم  دوخ  هبدوخ  دوش ، لصاح  رگا  هک  ینعم  نیدب  تسا ؛ يرهاظ 

زین ینطاـب  ینورد و  لرتنک  هب  ًاترورـض  يرهاـظ  ینوریب و  لرتـنک  ره  هک  تسین  هنوگ  نیا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تساـم .» شیپ  مه  دون 
هدـش لرتنک  یبوخ  هب  ینوریب  يرهاظ و  ظاحل  هب  يدارفا  ای  درف  هک  درک  هماقا  يدـهاوش  ناوت  یم  زین  یخیرات  ظاحل  هب  دـشاب . هدـش  متخ 
اهنت تیبرت  رگا  دـیاش  ًاساسا  تسا . هدوب  اه  نآ  ینوریب  يرهاظ و  لرتنک  تایاغ  فالخ  ًاقیقد  اه  نآ  ینطاـب  ینورد و  ياـهراتفر  اـما  دـنا ،

ياتـسار رد  يدام  ياه  ندمت  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  هبرجت  دوبن . نایدا  روهظ  هب  يزاین  دوب ، یم  ینوریب  يرهاظ و  لرتنک  هب  فوطعم 
کی زا  يا  هنومن  برغ  ندمت  ام ، رصع  رد  دنا . هدوب  دارفا  لرتنک  هب  قفوم  یلوبق  لباق  ّدح  ات  ینوریب  يرهاظ و  ظاحل  هب  ناشدوخ  فادها 
رهاظ رب  نطاب  ندب و  رب  حور  ینید ، رظن  زا  تسا . قفوم  ًاتبسن  دوخ  نادنورهش  لرتنک  رد  ینوریب  يرهاظ و  ظاحل  هب  هک  تسا  يدام  ندمت 
ندرک يراـبجا )  ) ینوناـق هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تساـه . ناـسنا  نطاـب  حور و  هب  فوطعم  زین  ینید  تیبرت  ور ، نیمه  زا  دراد ؛ تیوـلوا 

اه نآ  هب  دوخ  تبغر  لیم و  اـب  مدرم  هک  درک  حرط  يا  هنوگ  هب  دـیاب  ار  ینید  ماـکحا  تسا . نشخ  یناـسنا  حور  يارب  ینید  ياـه  هزومآ 
، یقالخا طباوض  اب  ینوناق  تسا  نکمم  دراد . توافت  تیناقح  اـب  راـبتعا  نیا  تسا . مدرم  تیاـضر  هب  نوناـق  راـبتعا   » ًاـساسا دـنهن . ندرگ 

تیناقح تسا و  هتـسباو  یقالخا  لوصا  ینابم و  رب  نآ  قابطنا  هب  نوناق  کی  یقـالخا  تیناـقح  دـشاب . ضراـعم  اـی  قفاوم  ینید  اـی  يونعم 
لابقا و تیناقح . مدع  هراما  هن  تسا ، تیناقح  لیلد  هن  مدرم  تیاضر  تسا . فقوتم  ینید  ياه  شزرا  طباوض و  اب  يراگزاس  هب  نآ  ینید 

هدـننک نییعت  ریثأت  نانآ  تهارک  ای  تیاضر  اـما  درادـن . ینید  طـباوض  اـی  یقـالخا  ياـه  شزرا  رب  نوناـق  قاـبطنا  رد  يریثأـت  مدرم  راـبدا 
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رابجا و روز و  هب  ییوگدـمآ  شوخ  یمومع  تیاضر  رب  ینتبم  رابتعا  نیا  هب  ییانتعا  یب  دراد . تیناقح ) دـقاف  اـی  دـجاو   ) نوناـق راـبتعارد 
اب یقطنم  هویـش  هب  دیاب  یم  دننک ، یم  یبایزرا  عرـش  ماکحا  نید و  یلاعتم  ياه  شزرا  فالخ  رب  ار  ینوناق  نانمءوم ، رگا  تسا . دادبتـسا 

نانچ مه  دنهد . يأر  نآ  حالصا  رییغت و  عفر و  هب  ات  تسا ، نآ  عفانم  زا  رت  شیب  نآ  بیاعم  هک  دننک  عناق  ار  یمومع  راکفا  نوناق  نآ  دقن 
دز شوگ  ار  نآ  یگنهرف  تیلاعف  اب  دیاب  یم  دنشاب ، هدرک  تلفغ  تساه  نآ  حالـص  هب  هک  يدروم  ینوناق  مازلا  زا  یمومع  راکفا  رگا  هک 

طسق فورعم و  دننک و  لیم  نآ  هب  ریخ  كرد  اب  مدرم  ات  ریخ ،) غیلبت   ) هدوب هنوگ  نیمه  زین  ناربمایپ  هریـس  دنک . نت  هب  نوناق  هماج  ات  درک 
هب دـننک . یم  باـختنا  تسرد  مدرم  رثکا  دوش ، ییاـمنهار  تسرد  رگا  تسا  دـتقعم  و  تسا ، نیب  شوخ  ناـسنا  هب  مالـسا  دـنراد . اـپرب  ار 
هک ییاه  نوناق  هب  تبسن  مدرم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .» مدرم  تیاضر  لطاب ) نوناق  هچ  قح  نوناق  هچ   ) نوناق رابتعا  هطباض  لاحره 

، ینید غیلبت  رد  ایآ  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  هلأسم  نیا  دیاب  رگید ، فرط  زا  دنتـسه . یـضاران  ًاعبط  دنا ، هدرکن  عضو  ار  اه  نآ  دوخ 
، تقیقح رد  سپ  نآ . عانقا  ناهرب ، رد  اما  دراد ، تیولوا  مصخ  تاکـسا  لدـج ، رد  بطاـخم ؟» عاـنقا   » اـی تسا  مهم  بطاـخم » تاکـسا  »

گنهامه لدج  اب  نید  حور  ایآ  هک  ددرگ  یمرب  نیا  هب  نآ » عانقا  ای  تسا  مهم  بطاخم  تاکسا  ینید ، غیلبت  رد  ایآ   » هک هلأسم  نیا  خساپ 
، نیا مغر  هب  دیآ . راک  هب  دـناوت  یم  نآ  غیلبت  نییبت و  هزوح  ود  رد  لدـج  نید ، غیلبت  نییبت و  مهف ، هزوح  هس  زا  کش ، یب  ناهرب . ای  تسا 

ییوج يرترب  ماـقم  رد  هک  هاـگ  نآ   ) دوخ یمیاداراـپ  نورب  نییبـت  ماـقم  رد  هژیو  هب  نید  درک . راوتـسا  لدـج  رب  ناوت  یمن  ار  نید  ساـسا 
اهنت دنتسین ، دقتعم  نادب  لبق  زا  هک  یناسک  يارب  نید  غیلبت  تهج  رگید ؛ ترابع  هب  تسه . ندش  یناهرب  زا  ریزگان  تسا ) بیقر  هب  تبسن 

ناهرب کی  عورش  يارب  یناور  همدقم  ناونع  هب  دناوت  یم  رثکادح  یلدج ، شور  ماقم ، نیا  رد  دوب ؛ دهاوخ  یناهرب  شور  حیحـص ، شور 
رد ناهرب ، هجیتن  تسا . رت  ماوداب  رتآراک و  یلدج  شور  زا  یناهرب  شور  زین  نید  یمیاداراپ  نورد  نییبت  ماقم  رد  دـشاب . هتـشاد  ییآراک 

راوتـسا یناـهرب  شور  رب  ًاـبلاغ  نید  غیلبت  نییبت و  رگا  سپ  تسا . ینورد  یبـلق و  يرما  هک  تسا  نیقی  نداـتفا ، لوبقم  شریذـپ و  تروص 
( رارکت ياج  هب  عونت   ) یتیبرت شور  هب  یبیدأت  شور  زا  راذگ  د ) ینوریب . يرهاظ و  هن  دشاب  ینورد  ینیقی و  دیاب  نآ  هجیتن  ریزگان  دـشاب ،

لیلد یلیخ  ناوتن  دیاش  دنراد . فاطعنا  هب  زاین  دنا ، هدیدنسپ  هدرک و  باختنا  ار  اه  نآ  دوخ  هک  يروما  رد  یتح  اه  ناسنا  یناور  ظاحل  هب 
هب هدـش و  هتـسخ  رارکت  زا  ًاعون  اه  ناسنا  هک  تسا  بلطم  نیا  دـیءوم  یبوخ  هب  هبرجت  اما  درک ، رکذ  اه  ناـسنا  هیحور  نیا  يارب  یمکحم 
هک دنناد  یم  یبوخ  هب  يرظن  یلقع و  ظاحل  هب  دنتسه ، دُم  راتفرگ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دیاش  دنتـسه . رتدیدج  ياهراتفر  روما و  لابند 

هداد زا  شیب  یگدـنز  تینالقع  رگید ؛ ترابع  هب  تسین . لقع  طـقف  یگدـنز  نیا ، مغر  هب  تسا ؛» یمیدـق  زیچ  ره  زا  رتهب  ون ، زیچ  ره  هن  »
تسور نیمه  زا  دنراذگ . یم  ریثأت  یناسنا  ياهراتفر  رب  دوخ  هبون  هب  هتشاد و  مهـس  زین  ناور  سفن و  تینالقع ، نیا  رد  تسا ؛ یلقع  ياه 

کـش یب  دشاب ، یم  زین  ناهنپ  يرابجا  نمـضتم  هک  ینوناق  باجح  رب  رمتـسم  دیکأت  دنتـسه . ثدحتـسم  روما  عونت و  بلاط  اه  ناسنا  هک 
رد ًانئمطم  اـما  دـشاب ، وگ  خـساپ  تدـم  هاـتوک  رد  تسا  نکمم  دـنچره  یـشور  نینچ  دوش . یم  بجوم  ار  نآ  زا  رفنت  یناور  ياـه  هنیمز 

تیبرت تسا . یبیدأـت  یـشور  دـشاب ، یتیبرت  یـشور  هک  نآ  زا  شیب  شور  نیا  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لـیلد  تسین . وگ  باوج  تدـمزارد 
یمالـسا شزرا  کی  هباثم  هب  باجح  تسا و  رذگدوز  یتقوم و  يرما  بیدأت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ، راذگریثأت  تدمزارد و  يرما 

تیاـعر هب  راـبجا  هک  تسا  نیا  یبیدأـت  باـجح  رما  رد  هجیتن  نیرتدـب  تسا . رذـگدوز  یتـقوم و  هک  دـشاب  یکتم  یـشور  رب  دـناوت  یمن 
. دوش لیدبت  دوخ  دض  هب  ًاقیقد  باجح  هب  هاگن  ناکم ، نامز و  نآ  زا  جراخ  رد  ات  دوش  یم  ثعاب  صخشم  ناکم  نامز و  کی  رد  باجح 

تیامح ینابیتشپ و  ار  رگید  کی  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمالسا  ياه  هزومآ  طباور  میشاب  دقتعم  هک  دوش  یم  رت  هدیچیپ  ینامز  هلأسم  نیا 
رد دنراد . بسانت  رگید  کی  اب  اه  نآ  زا  یشان  ياهراتفر  هک  دنا  هدش  هدیچ  يا  هنوگ  هب  یمالسا  ياه  هزومآ  رگید ؛ ترابع  هب  دننک . یم 

مدـع ثعاب  دوخ  هبون  هب  دوش ، داجیا  راـجزنا  رفنت و  راـکنا ، یمالـسا  ياـه  هزومآ  زا  یکی  هب  تبـسن  ناـسنا  کـی  يارب  رگا  تروص ، نیا 
يارب ینوناق ) باجح   ) یبیدأت باجح  شور  زا  رگا  هک  نیا  هجیتن  دوش . یم  اه  نآ  زا  یـشان  ياهراتفر  زین  اه و  هزومآ  رگید  اب  یگنهامه 

هبون هب  هکلب  دوب ، میهاوخ  دارفا  طسوت  نآ  زا  رفنت  راجزنا و  دـهاش  اهنت  هن  تدـمزارد  رد  دایز  لاـمتحا  هب  مینک ، هدافتـسا  باـجح  جـیورت 
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باـجح هلأـسم  اـب  يرت  قیثو  طاـبترا  زا  هک  یمالـسا  ياـه  هزوـمآ  زا  هتـسد  نآ  اـی  یمالـسا  ياـه  هزوـمآ  هعوـمجم  زا  رفنت  ثعاـب  دوـخ 
نآ سکع  هب  ًاقیقد  دـماجنا و  یم  نامیا  زا  رفنت  یعون  هب  تیاهن  رد  ینوناـق  باـجح  رب  رارـصا  رگید ؛ تراـبع  هب  دوش . یم  دـنرادروخرب ،

ندرک يرابجا  ینوناق و  مسیراتیلاتوت ) یفن   ) نید يارب  ناسنا  هن  ناـسنا  يارب  نید  ه ) تسا . هدوب  رظن  دـم  شققحت  هک  دـماجنا  یم  يزیچ 
هب دشاب . یمن  یمالـسا  باجح  ورملق  هب  رـصحنم  ًاعطق  هک  تسا  يا  هفـسلف  قطنم و  هب  قوبـسم  رظن ، هدیا و  کی  هباثم  هب  یمالـسا  باجح 

ماکحا رگید  زا  يرایـسب  ندـش  يرابجا  هب  مرجال  دـنک ، یم  دـیکأت  یمالـسا  باجح  ندـش  يراـبجا  هب  هک  یقطنم  ناـمه  رگید ؛ تراـبع 
باجح ندـش )  ) ندرک يرابجا  ایآ  هک  دوب  دـهاوخن  نیا  یـساسا  شـسرپ  تروص ، نیا  رد  دـنک . یم  مکح  اـه  نآ  همه  هکلب  یمالـسا و 

ای مالسا  تیوقت  هب  یمالسا  ماکحا  ندرک  يرابجا  ایآ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  شـسرپ  هکلب  ریخ ؟ ای  دش  دهاوخ  نآ  تیوقت  هب  رجنم  یمالـسا 
زا مالـسا ، رد  یعامتجا  ماکحا  ریاس  هب  تبـسن  یمالـسا  باـجح  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لـیلد  دـیماجنا ؟ دـهاوخ  نآ  فیعـضت  هب  سکعرب 

مزلتسم زین  هدوب و  مالسا  ماکحا  یمومع  هفـسلف  زا  يادج  یقطنم  هفـسلف و  رب  ینتبم  نآ  ارجا ي  ماقم  هک  يا  هنوگ  هب  یـصاخ  تیعوضوم 
، دشاب یم  باجح  ندش  ییارجا  هویـش  هب  رظان  هک  ینیزاوم  سپ  دشاب . یمن  رادروخرب  دـشاب  هدوب  درف  هب  رـصحنم  يا  هویـش  يریگراک  هب 

ینوناق ترورـض  هب  رگا  ور ، نیا  زا  دـشاب . یم  مالـسا  یعامتجا  ماکحا  رگید  ندـش  ییارجا  هویـش  هب  رظان  هک  دـشاب  ینیزاوم  نامه  دـیاب 
هزاب رد  یمالـسا  ماکحا  رگید  ندـش  يرابجا  هب  دـیاب  ریزگان  مینک ، مکح  یناکم  ینامز  هزاب  کی  رد  یمالـسا  باجح  ندـش  يراـبجا ) )
نیا درب . یم  ولج  روز  هیرهق و  هوق  اب  ار  دوخ  ماـکحاو  اـه  هزومآ  هک  تسا  تموکح  زا  یعون  مسیراـتیلاتوت  مینک . مکح  زین  هباـشم  ياـه 

زا جراخ  زیچ  چیه  دراد و  دوجو  تلود  رطاخ  هب  نآ  رد  زیچ  همه  هک  تسا  یماظن  يو ، فیرعت  قبط  هدش و  عادبا  ینیلوسوم  طسوت  هژاو 
هب نآ  رد  یناـسنا  دارفا  هک  دور  روصت  نینچ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  تسا  نآ  لاـبند  هب  مالـسا  هک  یتموکح  رگا  تسین . نآ  هیلع  تلود و 

یمالسا تموکح  تروص ، نیا  رد  دنتسه ، تموکح  تمدخ  رد  هک  دنا  تیمها  زیاح  ثیح  نآ  زا  اهنت  هتشادن و  تیعوضوم  دوخ  يدوخ 
یم دوخ  يارب  هدرک و  ینوناق  زین  ار  یمالـسا  ياه  هزومآ  رگید  هکلب  باجح ، یمالـسا  هزومآ  طقف  هن  هک  دـنام  یم  رتیلاـتوت  یتموکح  هب 

؟ نید تمدخ  رد  ناسنا  ای  دشاب  ناسنا  تمدخ  رد  دیاب  نید  ایآ  هک  دوش  یم  شـسرپ  نیا  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هلأسم  نیا  هب  هجوت  دـهاوخ .
ایند و رد  رـشب  تداعـس  هیام  اـه  نادـب  لـمع  داـقتعا و  هک  تسا  ییاهدـیاب  اـه و  تسه  هعومجم  هک  دوش  یم  هتفگ  نید  فیرعت  رد  رگا 
اب هارمه  دناوت  یمن  تمدخ  نیا  ًاملـسم  سکعرب . هن  دشاب و  ناسنا  تمدخ  رد  ات  هدرک  لوزن  نید  سپ  هک  میریذپب  دیاب  دوش ، یم  ترخآ 
اب ار  نآ  نینیدتم  هک  تفرگ  راک  هب  دیاب  ینید  ياه  هزومآ  ققحت  ارجا و  يارب  یشور  هک  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  سپ  دشاب ، هارکا  روز و 

هلوقم تیبرت ، میلعت و  هلوقم  یـشهج ) تیبرت  یفن   ) تیبرت میلعت و  هلوقم  ندوب  یجیردت  و ) دنوش . اریذپ  تیاضر  لامک  رد  رطاخ و  بیط 
یتخانـش ناور  ظاحل  هب  درک . ققحم  یـشهج  یعفد و  لکـش  هب  ار  نآ  دیاب  هن  ناوت و  یم  هن  هک  انعم  نیدب  تسا . يدنیارف  یجیردت و  يا 

دناوت یم  هوقلاب  هک  دـشاب  ییاـهزیچ  نآ  همه  ياریذـپ  دـناوت  یمن  هعفد  کـی  هک  تسا  یناور  تعیبط و  ياراد  ناـسنا  یتخانـش ،  تسیز 
یفرع و ماـکحا  زا  معا   ) یتیبرت ياـه  هزومآ  ندرک  يراـبجا  رب  ناـنچ  مه  دوشن و  هجوت  یناـسنا  تلـصخ  نیا  هب  رگا  دوش . اـه  نآ  دـجاو 

هریـس دسر . یم  قلطم  ّدر  راکنا و  هب  هراب  کی  میلعت ، تحت  ناسنا  دور و  یم  سوکعم  هجیتن  لامتحا  دراوم ، رثکا  رد  دوش ، رارـصا  ینید )
ریغ رد  ار  زامن  هک  دـید  ار  یناپوچ  يدرم   » هک تسا  لقن  لاثم ؛ ناونع  هب  تسا . تیبرت  میلعت و  ندوب  یجیردـت  رب  زین  نید  ناگرزب  یتیبرت 

میلعت يو  هب  شطیارـش  همه  اب  ار  زاـمن  سپـس  درک و  ضارتعا  وا  هب  دروآ . یم  ياـج  هب  هجوت و )... ندوب ، هلبق  هب  ور  نوکـس ،  ) شطیارش
زامن رگا  تفگ : درم  نآ  مروآ . ياج  هب  ار  نآ  مناوت  یمن  ملغش  لیلد  هب  نم  دییوگ ، یم  امش  هک  تسا  نیا  زامن  رگا  تفگ : ناپوچ  درک .

. ریصن هجاوخ  تفگ : ناپوچ  تسا ؟ هتخومآ  نینچ  ار  زامن  امش  هب  یسک  هچ  ًالصا  یناوخن ، هک  نامه  رتهب  یناوخ ، یم  امـش  هک  تسا  نیا 
میلعت ار  زاـمن  هنوگچ  وا  هب  امـش  تفگ : هجاوخ  درک . شنزرـس  شمیلعت  ناـنچ  هب  ار  يو  دیـسر و  هجاوـخ  تمدـخ  دـعب  یتدـم  درم ، نآ 

هچ ناـپوچ  يداد ، میلعت  يو  هب  دـشاب  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  زاـمن  یتـقو  تفگ : هجاوخ  دـشاب . دـیاب  هک  هنوگ  نآ  تفگ : درم  نآ  يداد ؟
یب تفگ : هجاوخ  مروآ . ياج  هب  ار  نآ  مناوت  یمن  نم  ییوگ ، یم  امـش  هک  تسا  نیا  زامن  رگا  هک  تفگ  ناپوچ  تفگ : درم  نآ  تفگ ؟
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تداـیع و هب  راـب  جـنپ  زور  هنابـش  رد  دـیاب  هک  مدوب  هدـنالوبق  وا  هب  مدوب و  هداد  یتـشآ  دوب ، هناـگیب  شیادـخ  اـب  هک  ار  یـصخش  نم  رنه 
شیور دیاب  وت  لاثم ؛ ناونع  هب  يداد . یم  ماجنا  مدوب ، هدرک  حالصا  وا  زا  نم  هچ  نآ  زا  دعب  ماگ  کی  يدوب ، رنهاب  رگا  وت  دور . شتدابع 

نآ درک و .»... یم  حیحـصت  ار  شتئارق  زین  وا  زا  سپ  صخـش  دروآ و  یمرد  ار  شیاـه  شفک  وـت  زا  سپ  صخـش  يدرک ، یم  هلبق  هـب  ار 
هجومان دنسپان و  یـشور  یمالـسا ، ماکحا  نیناوق و  ندرک  يرابجا  شور  ریـصن  هجاوخ  رظن  زا  تسادیپ ، ینـشور  هب  لقن  نیا  زا  هک  نانچ 

تیوقت و هب  اهنت  هن  یمالسا  باجح  ندرک  يرابجا  دسر ، یم  رظن  هب  تسا . یجیردت  شور  تیبرت ، يارب  یمالـسا  حیحـص  شور  تسا و 
هک دنتـسه  ناناوج  هزومآ ، نیا  زا  نادرمتم  هدمع  هک  نیا  هژیو  هب  دوش ، یم  متخ  نآ  ّدر  راکنا و  هب  هکلب  دماجنا ، یمن  هزومآ  نیا  دـیدشت 

هزومآ لاثتما  ماجنا و  قاتـشم  ناناوج  دوخ  هک  درک  لمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب  یـشور  ظاحل  هب  دـنرادروخرب . راکنا  يارب  ییالاب  لیـسناتپ  زا 
( فلا ینوناق  باجح  ناقفاوم  ياـه  يروئت  دـنراد . رارق  تیرمآ  تینوناـق و  یعون  هیاـس  رد  دـننک  ساـسحا  هک  نیا  هن  دـنوشب  ینید  ياـه 

لزان ینیع  ققحت  لاثتما و  هب  فوطعم  ینید  ره  یعامتجا  سایقم  رد  یمالـسا  ماکحا  ققحت  رتسب  ندرک  ایهم  یمالـسا ؛ تموکح  هژیوراک 
یعامتجا تادوجوم  اه  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  دنتـسه . اه  نآ  ماکحا  هب  ندیـشخب  تینیع  هب  فلکم  ناـیدا  ناوریپ  ور ، نیمه  زا  تسا . هدـش 

. دنتسه زین  یعامتجا  تاروتسد  رب  لمتشم  يدرف ، تاروتـسد  رب  هوالع  ریزگان  دنا ، هدمآ  اه  ناسنا  نیمه  تیاده  يارب  زین  نایدا  دنتـسه و 
هزومآ لاثتما  حطس  نیرت  لزان  ( 1 دشاب : یم  یتوافتم  حوطس  ياراد  هدوب و  یکیکشت  يرما  اه  نآ  ینیع  ققحت  نایدا و  ياه  هزومآ  لاثتما 
دنـشاب روبجم  دارفا  اسب  هچ  هک  دـشاب  یم  ناقفخ ) هیقت و  رـصع   ) براـحم تیمکاـح  رـصع  هب  طوبرم  اـه  نآ  ینیع  ققحت  ناـیدا و  ياـه 

، رصع نیا  یخیرات  هنومن  دنرادنپ . یم  لطاب  ار  نآ  دوخ  هک  دننک  لاثتما  يا  هنوگ  هب  لقادح  ای  دننک و  لیطعت  ار  ینید  ماکحا  زا  يرایـسب 
زا یخرب  زین ، طیارـش  نیا  رد  یتح  یمالـسا ، ياه  هزومآ  بسح  ًاصخـشم  دـشاب . یم  لوا  يولهپ  هرود  هژیو  هب  اه  يولهپ  تیمکاح  هرود 

طیارـش یتح  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  سفن  لتق  تمرح  تدـش  لاثم ؛ ناونع  هب  دـنوش . لیطعت  دـیابن  زگره  هک  دنتـسه  یمالـسا  تاروتـسد 
هب ار  يرگید  ناج  دیابن  شناج  نداد  تاجن  ياهب  هب  یتح  ناملـسم  ناسنا  دـهد و  رییغت  ای  لیطعت  ار  نآ  مکح  دـناوت  یمن  زین  هیقت  دـیدش 
رد هک  تسا  براحمریغ  تیمکاح  رـصع  هب  طوبرم  هیقت ، طیارـش  زا  سپ  هبترم  ( 2 دوش . یم  صاصق  دـنک ، نینچ  مه  رگا  دزادـنا و  رطخ 

ثیح نآ  زا  هژیو  هب  یعامتجا  تابـسانم  حطـس  رد  اه  نآ  لاثتما  هچرگا  درادن ، یلکـشم  نادنچ  يدرف  حطـس  رد  ینید  ماکحا  لاثتما  نآ ،
هیراـجاق رـصع  مینک ، رکذ  رـصع  نیا  يارب  یخیراـت  هنومن  میهاوخب  رگا  تسین . روسیم  نادـنچ  دوش ، یم  یتـموکح  روـما  هب  طوـبرم  هک 

يدرف حطس  ود  ره  رد  ینید  ماکحا  لاثتما  نآ ، رد  هک  تسا  ینید  تیمکاح  رـصع  هب  طوبرم  هبترم ، نیرت  ییاهن  ( 3 تسه . یبسانم  هنومن 
لیلحت لباق  حطس  نیا  رد  یمالسا  تموکح  دشاب . یم  یمالسا  يروهمج  هرود  رـصع ، نیا  یخیرات  هنومن  دراد . ققحت  ناکما  یعامتجا  و 

اه نآ  هعـسوت  یمالـسا و  ماکحا  ققحت  يارب  بسانم  رتسب  ندرک  ایهم  تموکح ، هژیوراک  تلاـسر و  نیرت  مهم  یحطـس ، نینچ  رد  تسا .
هک ییاج  ات  دوش  یم  فیرعت  عامتجا  حطس  رد  یمالـسا  ماکحا  ققحت  رت  شیب  هچره  ناکما  هب  صوصخ  نیا  رد  ندوب  بسانم  دشاب . یم 

. دوش یم  نکمم  يّدج  عنام  هنوگره  نودب  حوطس  مامت  رد  ینید ) ياه  هزومآ  ققحت   ) قح هماقا  هک  دهد  یم  خر  ینامز  طیارـش ، نیرتهب 
هچ نآ  فالخرب  دشاب . یم  جع )  ) يدهم ترضح  تیمکاح  رـصع  هب  طوبرم  طیارـش ، نیا  هک  میتسه  رواب  نیا  رب  یبهذم  نورد  ظاحل  هب 

ماکحا ققحت  يارب  یعامتجا  رتسب  رـصع ، نآ  رد  اما  دراد ، روضح  لـطاب  زین  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  رـصع  رد  دور ، یم  روصت 
یعامتجا هصرع  رد  یمالـسا  تموکح  تسین . اه  نآ  ربارب  رد  تعنامم  داجیا  يارای  ار  لطاب  هک  تسا  هدامآ  اـیهم و  يا  هنوگ  هب  یمالـسا 
تایرورـض اه و  هزومآ  زا  یکی  دنـشاب . ور  هبور  تعنامم  نیرت  مک  اب  ناش  ققحت  يارب  یمالـسا  ماکحا  هک  دـنک  لـمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب 

ییاهنت و ساسحا  باجح  لها  اهنت  هن  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  یمالـسا  تموکح  تاررقم  نیناوق و  دشاب . یم  باجح  هزومآ  یمالـسا ،
هک دـشاب  يا  هنوگ  هب  یعامتجا  ياضف  تسا  مزـال  هکلب  دـشاب و  اـه  نآ  قّوشم  دوخ  يدوخ  هب  زین  یعاـمتجا  ياـضف  هکلب  دـننکن ، تبرغ 
اب ار  یعامتجا  ياضف  هک  تسا  ییاه  شور  زا  یکی  یمالـسا  باـجح  ندـش  ینوناـق  دـنک . ءاـفیا  ار  لـماش  یتراـظن  هاگتـسد  کـی  شقن 
هب هک  تسور  نیمه  زا  دنـشاب . اه  هبجحم  زا  رت  شیب  اه  باجحدـب  ًـالمع  رگا  یتح  دـنک ، یم  گـنهامه  باـجح ، لـها  ینورد  تساوخ 
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زا هدافتسا  مدع  هب  رهـش  نآ  فرع  اما  دنک ، یم  باجیا  ار  ینمیا  دنبرمک  زا  هدافتـسا  نآ ، رد  یگدننار  نوناق  هک  يرهـش  رد  لاثم ؛ ناونع 
تبرغ و ییاهنت ، ساسحا  چیه  ینوناق ، یتیامح  هناوتـشپ  لیلد  هب  دنک ، هدافتـسا  ینمیا  دنبرمک  زا  دـهاوخب  یـصخش  رگا  دراد ، لیامت  نآ 

یخرب نآ ، مدرم  تیرثـکا  ندوـب  رادـم  نید  مغر  هب  هک  تسا  نـیا  یمالـسا  يروـهمج  يّدـج  ياـه  بیـسآ  زا  یکی  دـنک . یمن  تـلجخ 
هب تسه . ینامیا  دـض  ریغ و  تابـسانم  زا  رت  مک  ینامیا  تابـسانم  اب  اه  نآ  بسانت  هک  دـنا  هدـش  هیبعت  يا  هنوگ  هب  نآ  یمومع  ياـهاضف 
اه نآ  رد  نید  لها  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نایوج  شناد  تیرثکا  ندوب  رادـم  نید  مغر  هب  ام  ياـه  هاگـشناد  یمومع  ياـضف  لاـثم ؛ ناونع 

، ییاهنت تبرغ و  زا  رارف  يارب  نایوج  شناد  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هلأـسم  نیا  دـننک . یم  ییاـهنت  تبرغ و  ساـسحا 
یم ًاقیقد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دننک . گنهامه  دراد  ینامیا  دض  ریغ و  تابـسانم  اب  بسانت  هک  اضف  طیارـش  اب  ار  دوخ  دـننک  یم  شالت 

دنهد حیجرت  هک  دنریگ  رارق  یطیارش  رد  دنتسین ، مه  نید  لها  نادنچ  هک  ییاه  نآ  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، سکع  رب  ار  طیارش  ناوت 
ياه هزومآ  ندرک  ینوناق  داد ، ماجنا  یطیارـش  نینچ  ندرک  رارقرب  يارب  ناوت  یم  هک  یتامادـقا  زا  یکی  دـنوش . گنهامه  ینید  نایرج  اب 

تبسن ینید  ياه  هزومآ  ندرک  يرابجا  ینوناق و  کش ، یب  ( 1 درک : هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  صوصخ ، نیا  رد  هتبلا  تسا . یمالسا )  ) ینید
مه هکلب  دید ، ار  اه » شزیر   » طقف دـیابن  هدـیا ، نیا  یبایزرا  يارب  اما  درک ، دـهاوخ  داجیا  نید  لصا  هب  تبـسن  یگدزاو  دارفا  زا  یخرب  هب 
ره هک  دـشاب  یم  هیرظن  نیا  ققحت  جـیاتن  هلمج  زا  لمع  رظن و  یگنهامه  زین  مظن و  تبالـص ، درک . هجوت  زین  اـه » شیور   » هب دـیاب  ناـنچ 

ياه یگدزاو  زا  يرایـسب  دـنوش . نید  يوس  هب  يرت  شیب  دارفا  توعد  بذـج و  ثعاـب  دـنناوت  یم  دوخ  هبون  هب  اـه  یگژیو  نیا  زا  کـی 
دشاب رارق  رگا  لاثم ؛ ناونع  هب  تسا . نآ  ناوریپ  نایم  رد  لمع  رظن و  نایم  یگنهامه  مدع  ساسحا  لیلد  هب  نید  هب  تبـسن  هیلوا )  ) ینوریب
مالسا هب  نارهت  هاگشناد  لثم  ام  یملع  زکارم  زا  یکی  رد  یمالسا  باجح  لثم  ینید  هزومآ  کی  يدروم  هعلاطم  اب  یحیـسم  صخـش  کی 

دوخ هب  دوخ  دراد ، دوجو  یمالـسا  باجح  هرابرد  نایوج  شناد  لمع  رظن و  نایم  هک  يا  هلـصاف  هب  يو  نتفاـی  هجوت  دـنک ، ادـیپ  شیارگ 
شناد لمع  رظن و  ناـیم  یگنهاـمه  تروص  رد  روکذـم ، ضرف  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـش . دـهاوخ  مالـسا  هب  يو  شیارگ  زا  عناـم 
هرابرد اهنت  هن  هلأسم  نیا  دـش . دـهاوخ  داجیا  مالـسا  هب  يو  شیارگ  يارب  يرت  بسانم  هنیمز  کش  یب  یمالـسا ، باجح  هراـبرد  ناـیوج 

یلمع هوکـش  تبالـص و  رگا  دوخ ، ناناملـسم ، هک  انعم  نیدـب  دـنک . یم  قدـص  زین  نآ  ینورد  هعلاطم  هرابرد  هکلب  نید ، ینوریب  هعلاطم 
هب دـش . دـنهاوخ  رادروخرب  يرتالاب  هزیگنا  زا  اه  نآ  هب  ندیـشخب  موادـت  رد  دـننک ، هبرجت  رمتـسم  تروص  هب  ار  ناـش  ینید  ياـه  هزومآ 

یگدزاو زا  دنوش ، انـشآ  مالـسا  اب  دنهاوخ  یم  نوریب  زا  هک  یناسک  يارب  اهنت  هن  یمالـسا  باجح  ندـش  يرابجا  ینوناق و  رگید ؛ ترابع 
يریگولج يوناث  یگدزاو  زا  زین  دنا ، هدش  انشآ  نآ  اب  ینیـشیپ  لکـش  هب  هک  یناناملـسم  یخرب  يارب  یتح  هکلب  دنک ، یم  يریگولج  هیلوا 

نید لصا  هب  تبـسن  دارفا  یخرب  يوناـث  یگدزاو  بجوم  تسا  نکمم  هچرگا  یمالـسا  باـجح  ندرک  ینوناـق  ساـسا ، نیا  رب  دـنک . یم 
هتکن نیا  هب  هجوت  ( 2 دش . دهاوخ  نآ  قطنم  ینورد  موادت  زین  ینوریب و  بذج  بجوم  رت  شیب  هکلب  نازیم و  نامه  هب  لاح  نیع  رد  دوش ،

ینوناق یمالـسا  ياه  هزومآ  رگا  تسه ، رابجا  نمـضتم  ینوناق  ره  هک  اج  نآ  زا  يروئت ، نیا  ساـسا  رب  درک  ناـمگ  دـیابن  هک  تسا  مزـال 
« رابجا  » ًالوا هک  ارچ  درک ؛ غیلبت  تنوشخ  رابجا و  اب  ار  نید  دیاب  هکلب  ناوت و  یم  سپ  هک  دوب  دهاوخ  ینعم  نیدب  دنوش ، رابجا ) نمضتم  )

زمرق غارچ  تشپ  رد  هک  دنتـسه  روبجم  ناگدـننار  لاـثم ؛ ناونع  هب  تسین . تنوشخ  سنج  زا  يراـبجا  ره  دـنک و  یم  قرف  تنوـشخ »  » اـب
هک نیا  مغر  هب  دـنوش ، ینوناق  رگا  زین  ینید  ماـکحا  دـننک . یمن  سح  ار  تنوشخ  موهفم  راـبجا ، نیا  زا  زگره  اـه  نآ  اـما  دـننک ، فقوت 

رذـنم ریذـن و  هک  نآ  زا  شیب  نایدا  همه  هچرگا  ًایناث  دوب . دـنهاوخن  تنوشخ  يانعم  هب  دوب ، دـنهاوخ  ناـهنپ  مرن و  راـبجا  یعون  نمـضتم 
ناونع هب  هن  صاـخ  طیارـش  رد  ینید  ياـه  هزومآ  زا  یخرب  تیبـثت  ققحت و  يارب  یهلا  ءاـیبنا  نیا ، مغر  هب  دنتـسه ، رـشبم  ریـشب و  دنـشاب ،

ینامـسآ ناـیدا  رد  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  دـنا . هدوـب  تنوـشخ  يریگراـک  هب  زا  ریزگاـن  دروـم  قادـصم و  ناوـنع  هـب  هـکلب  هدـعاق ،
رد لمأت  اب  دنرادروخرب و  نّیب  نشور و  هفـسلف  زا  تاید  دودح و  باوبا  لثم  زیمآ  تنوشخ  رهاظ  هب  ماکحا  یتح  مالـسا ، لثم  یفیرحتریغ 

تاذ نیع  یهلا  تافـص  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاساسا  دنتـسه و  تقفـش  تمحر و  نیع  مه  ماکحا  ناـمه  تقیقح  رد  هک  میباـی  یمرد  اـه  نآ 
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زین اه  نآ  زیمآ  تنوشخ  رهاظ  هب  ماکحا  هک  تسا  یعیبط  نیا  یهلا  عیارش  رد  تسوا ، تمحر  نیع  یهلا  بضغ  ور ، نیا  زا  دنتسه و  یهلا 
دراد همادا  دشاب . یهلا  فطل  تمحر و  نیع 

باجح تینالقع  ینالقع و  باجح 

؛ تسا لمکتسم  يراد  نید  لماک و  نید ، یلقادح ) هن  يرثکادح  نامیا   ) ینامیا ردص  حرش  یمالسا ؛ تموکح  هژیوراک  مود ب ) تمسق 
تامازلتـسا و تائاضتقا و  يزرو ، نید  زا  هبترم  ره  تسه . يدایز  هلـصاف  يرثکادـح  يراد  نید  یلقادـح و  يراد  نید  نایم  ور ، نیمه  زا 

هدمآ كرش  یفن  يارب  نید  تسا . كرش  نتشاد  بتارم  ندوب و  یکیکـشت  يراد ، نید  نتـشاد  بتارم  لیلد  دراد . ییاهدمایپ  جیاتن و  زین 
هبترم کی  دمایپ  مازلا و  كرـش ، هبترم  ره  یفن  ات  دشاب  هتـشاد  یبتارم  دـیاب  زین  يزرو  نید  دـشاب ، هتـشاد  یبتارم  كرـش  دوخ  رگا  تسا ؛

زا رتـالاب  هک  تسا  یعاـمتجا  يزرو  نید  بتارم  زا  يا  هبترم  یمالـسا  تموکح  هماـقا  ییاـپرب و  کـش ، یب  دـشاب . يزرو  نید  زا  صاـخ 
ًافرـص ياه  يزرو  نید  هک  دوش  یم  هماقا  كرـش  بتارم  زا  يا  هبترم  اـب  هزراـبم  يارب  یمالـسا  تموکح  تسا . يدرف  يزرو  نید  بتارم 

اهنت نآ  ققحت  زا  هبترم  ره  تسا و  یکیکـشت  یمالـسا  تموکح  دوخ  تسین . هبترم  نآ  یفن  هب  رداق  دوخ  جرادم  نیرتالاب  رد  یتح  يدرف 
تیاغ هک  تسا  نیا  یمالـسا  تموکح  صوصخ  رد  یـساسا  شـسرپ  تروص ، نیا  رد  دشاب . یم  كرـش  زا  صاخ  يا  هبترم  یفن  هب  رداق 

تموکح ققحت  بتارم  زا  هبترم  ود  درکراک  هب  هجوت  شـسرپ ، نیا  هب  خـساپ  رد  دـبای ؟ طسب  دـیاب  يا  هبترم  هچ  اـت  تسیچ و  نآ  یلاـمک 
، مارح بحتسم ، بجاو ، تسا : هدش  ظاحل  ینید  مکح  عون  جنپ  یمالسا ، هقف  رد  یلقادح : تموکح  ( 1 تسا : مزال  لیذ  حرش  هب  یمالسا 
هب راتخاس  تموکح ، عون  نیا  رد  دوش . یم  اـفتکا  تاـمرحم ) تاـبجاو و   ) ینید ياـه  لقادـح  هب  یلقادـح ، تموکح  رد  حاـبم . هورکم و 

، تموکح عون  نیا  رد  رگید ؛ ترابع  هب  دوش . تاهورکم  كرت  تابحتسم و  ماجنا  تیوقت  قیوشت و  هب  رجنم  هک  دوش  یمن  هیبعت  يا  هنوگ 
ماجنا نودـب  هک  تسا  نیا  رد  تموکح  عون  نیا  صقن  نیرت  مهم  دنـشاب . یم  تاحابم  مکح  رد  هس  ره  تاحابم  تاهورکم و  تابحتـسم ،

؛ رگید ترابع  هب  دوب . دـهاوخن  لهـس  نادـنچ  تامرحم  تابجاو و  یخرب  كرت  ماجنا و  تاهورکم ، كرت  تابحتـسم و  موادـم  رمتـسم و 
تبظاوم تاهورکم  تابحتـسم و  زا  يرایـسب  رب  نآ  زا  لبق  تسا  مزال  دنک ، لاثتما  تسرد  ار  یهلا  بجاو  کی  دناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب 

یسک ایآ  دشاب . یم  ناج  زا  نتشذگ  مزلتسم  نآ ، رد  روضح  هک  تسا  ییافک  تابجاو  زا  یکی  رغـصا  داهج  لاثم ؛ ناونع  هب  دشاب . هتـشاد 
هرابکی هب  هدرکن ، یهلا  یهاون  رماوا و  لاثتما  يارب  نتشادرب  ماگ  دعتـسم  تاهورکم ، كرت  تابحتـسم و  ماجنا  قیرط  زا  ار  دوخ  سفن  هک 
یهاون رماوا و  لاثتما  صوصخ  رد  يراگنا  هداس  یعون  تموکح ، عون  نیا  رد  هک : نیا  هصالخ  دـنک ؟ لاثتما  ار  اـه  نآ  دوب  دـهاوخ  رداـق 

رظن دروم  متسیس  لک و  کی  هباثم  هب  یمالسا  فراعم  هموظنم  تموکح ، عون  نیا  رد  يرثکادح : تموکح  ( 2 تسا . هتفرگ  تروص  یهلا 
ماـکحا عوـن  جـنپ  ره  هب  لـمع  مزلتـسم  نآ  شخرچ  هک  دوـش  یم  هدـیچ  يا  هنوـگ  هب  تموـکح  راـتخاس  هک  ینعم  نیدـب  دریگ ؛ یم  رارق 

تدش و هک  يا  هنوگ  هب  دریگ  یم  رارق  راتخاس  بتارم  رظانتم  ماکحا ، بتارم  تموکح ، عون  نیا  رد  رگید ؛ ترابع  هب  دشاب . یم  یمالـسا 
لاثتما زا  يریغتم  عبات  راتخاس  يدـمآراک   ) دراذـگ یم  ریثأت  راتخاس  يدـمآراک  فعـض  تدـش و  رد  ًامیقتـسم  ماکحا ، لاـثتما  رد  فعض 
ماکحا هعومجم  يارجا  هب  طونم  نآ  شخرچ  هک  دشاب  هدش  میظنت  يا  هنوگ  هب  رگا  یمالسا  تموکح  راتخاس  دوش .) یم  یمالسا  ماکحا 
ناـکما هک  نازیم  ره  هب  ددرگ . یم  رادروخرب  يرثکادـح  یناـمیا  ردـص  حرـش  یعون  زا  هعماـج  دارفا و  تروـص ، نیا  رد  دـشاب ، یمالـسا 
تیوقت ینعی  رفک  رد  ردص  حرـش  دنک . یم  ادیپ  لیم  رفک  رد  ردـص  حرـش  یعون  ققحت  تهج  رد  هجیتن  دور ، رتالاب  هدـعاق  نیا  زا  یطخت 
تیفرظ دـیدشت  ینعی  نامیا  رد  ردـص  حرـش  ًالباقتم  نایـصع و ... اب  نتفرگ  وخ  ینعی  نایـصع ؛ رهاظم  لمحت  يارب  هعماـج  دارفا و  تیفرظ 

زا یخرب  هک  دنوش  یم  تیوقت  فلتخم  قرط  هب  ردـص  حرـش  عون  ود  ره  هک  تسین  يدـیدرت  ینامیا .  کسانم  لمحت  يارب  هعماج  دارفا و 
يزیچ ادتبا  دیاب  هک  ینعم  نیدب  دنوش ؛ یم  قلخ  ینیـسپ  لکـش  هب  هچرگا  اهدامن  اهدامن : ریثکت  داجیا و  ( 1 زا : دـنترابع  اه  نآ  نیرت  مهم 

نآ دامن  هک  دنوش  يزیچ  تیوقت  لماع  یکیتکلاید  لکـش  هب  دنناوت  یم  نیا  مغر  هب  دوش ، یفرعم  نآ  دامن  يرگید  زیچ  سپـس  هک  دـشاب 
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دجاسم هک  هاگ  نآ  اما  دنوش ، هتخاس  دجاسم  نآ  عبت  هب  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  یمالـسا  گنهرف  دیاب  ادتبا  لاثم ؛ ناونع  هب  دنا . هتفرگ  رارق 
جیاتن اهراتفر و  میهافم ، ترثک  ینعم  هب  اهدامن  ترثک  دوب . دـنهاوخ  راذـگریثأت  یمالـسا  گـنهرف  تیوقت  رد  کـش  یب  دـندش ، هتخاـس 

. دنتـسه دوخ  ياـهدامن  یفیک  یّمک و  شیازفا  ریثـکت و  ددـص  رد  هراومه  رفک  ناـمیا و  ههبج  ود  زا  کـی  ره  هک  تسور  نیمه  زا  تسا .
صوصخ نیا  رد  دوخ  هباشم  یهوبنا  هارمه  هب  دامن  نامه  هک  يریثأت  اب  دراد ، مایپ  لاقتنا  رد  دودحم  دامن  دـنچ  ای  کی  هک  يریثأت  ًاملـسم 

لگ دـنچ  ای  کی  یتقو  اما  دوش ،» یمن  راهب  لگ ،) دـنچ  یتح  و   ) لگ کی  اب  : » دـنا هتفگ  هک  تسور  نیمه  زا  تسین . هسیاقم  لـباق  دراد ،
هژیو ياضف  یعون  دـنوش ، ریثکت  هک  هاگ  نآ  رفک  نامیا و  ياهدامن  دوب . دـنهاوخ  راهب  روآ  مایپ  کش  یب  دـنوش ، لـگ  نارازه  هب  لیدـبت 

هب قوبـسم  هچرگا  زین  اه  همانرب  اه : هماـنرب  ریثکت  داـجیا و  ( 2 دوش . یم  دای  رفک  ناـمیا و  رد  ردـص  حرـش  هب  نآ  زا  هک  دـننک  یم  داـجیا 
. دنراذگ یم  ریثأت  اه  هشیدنا  رب  یکیتکلاید  لکـش  هب  نیا ، مغر  هب  دنا ، ینیـسپ  اه  هشیدـنا  هب  تبـسن  تلع ، نیمه  هب  دنتـسه و  اه  هشیدـنا 
اه نآ  يدمآراک  ثعاب  هک  نیا  ای  دنهد و  باتـش  ناش  نتفر  هیـشاح  هب  زا  يریگولج  لیلد  هب  ار  دوجوم  ياه  هشیدنا  دـنناوت  یم  اه  همانرب 

ندـش و بیکرت  قیرط  زا  دـنناوت  یم  هک  نیا  رت  مهم  دـنوش و  وس  مه  دـیدج  ياه  هشیدـنا  داجیا  ثعاب  دـنناوت  یم  هک  ناـنچ  مه  دـنوش .
نییآ کسانم و  تسین . اه  نآ  هب  لوصح  ناکما  ندـش ، بیکرت  نودـب  هک  دنـسرب  یفعاضم  ياه  يدـمآراک  هب  رگید  کـی  زا  یناـبیتشپ 

؛ لاثم ناونع  هب  دـننک . یم  کمک  رفک  ناـمیا و  رد  ردـص  حرـش  هب  هک  دنتـسه  ییاـه  هماـنرب  زراـب  ياـه  هنومن  يداـحلا ، یناـمیا و  ياـه 
بجاو و زا  معا  یبهذم  مسارم  همه  ای  رایسب  نتشاد  اپ  هب  زا  ریزگان  تسا ، نامیا  رد  ردص  حرـش  ددص  رد  هک  هاگ  نآ  یمالـسا  تموکح 
، فاکتعا لیبق : زا  ییاه  همانرب  ریثکت  دیدشت و  هب  دیاب  دنک ، داجیا  نامیا  رد  ردص  حرـش  دهاوخب  یمالـسا  تموکح  رگا  تسا . بحتـسم 

یقلت يدرف  ار  روما  نیا  دـناوت  یمن  یمالـسا  تموکح  دزادرپب . یتفرعم و ... ياـه  هقلح  داـجیا  هکربتم ، نکاـما  تراـیز  يرادازع ، مسارم 
هب تبـسن  دـناوت  یمن  دـنک ، داجیا  رفک  رد  ردـص  حرـش  دـهاوخب  رگا  زین  يداحلا  تموکح  هک  نانچ  مه  دـنک . اهر  دوخ  لاح  هب  هدرک و 

تیاده يارب  نید  یناسنا : يورین  تیبرت  بذج و  ( 3 دشاب . هجوت  یب  یسایس و ... راتخاس  یـشزومآ ، ماظن  یمومع ، نکاما  يدنب  تروص 
هب فوطعم  همه  نایرج  ود  ره  ياـه  هماـنرب  اـهدامن و  دریگ . یم  رارق  تیادـه  نیا  ربارب  رد  داـحلا  ناـیرج  تسا و  هدـش  لزاـن  اـه  ناـسنا 
ره يارب  ور ، نیمه  زا  دنتسه . اه  همانرب  نایرجم  ناحارط و  اه و  هشیدنا  نالماح  هک  دنتسه  اه  ناسنا  نیا  دنتسه . اه  ناسنا  رب  يراذگریثأت 

هیوسود يا  هطبار  نطاب  رهاظ و  هطبار  لـثم  تیمک  تیفیک و  هطبار  تسا . مهم  زین  ّتیّمک  تیفیک ، رب  هوـالع  داـحلا ، ناـمیا و  ناـیرج  ود 
لباـق ماـگنه  هب  لاـثم ؛ ناونع  هب  دـنراذگ . یم  ریثأـت  تیفیک  رب  تیمک  تیمک و  رب  تیفیک  دراوـم ، زا  يرایـسب  رد  هک  ینعم  نیدـب  تسا ؛

زا تـئارب  داـهج ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـلمج  زا  ینید  ماـکحا  یخرب  قـقحت  ناـکما  بیرـض  یناـسنا ، تـیمک  ندوـب  هظحـالم 
دوجو لیلد  هب  ات  دوش  یم  ثعاب  دوخ  هبون  هب  یناـسنا  تیمک  ندوب  ـالاب  نیمه  دور . یم  ـالاب  یعاـمتجا و ... ینواـعت  تامدـخ  نیکرـشم ،

اب یمالسا  تموکح  دشاب . ایهم  نآ  رت  یفیک  لاثتما  يارب  رت  شیب  تباقر  ناکما  ینید ، مکح  کی  لاثتما  ققحت و  يارب  رت  شیب  نایضاقتم 
نادنورهـش ینامیا  ردـص  حرـش  شیازفا  ثعاب  یعامتجا ، یلمع  همانرب  کی  هب  یمالـسا  باجح  لیدـبت  یمالـسا و  باجح  ندرک  ینوناق 

رد رَمضم  رابجا  لمحت  اه  نآ  رد  ات  دوش  یم  ثعاب  اه ، نآ  ینامیا  ردص  حرش  شیازفا  قیرط  زا  ینیسپ ، لکـش  هب  ًابقاعتم  دوش و  یم  دوخ 
هب تسا . هیرظن  نیا  دـیءوم  یبوخ  هب  یمالـسا  يروهمج  رد  ینید  ياه  همانرب  یخرب  یلمع  هبرجت  دور . رتـالاب  یمالـسا  باـجح  تینوناـق 

ینامزاس نورد  مازلا  کی  تروص  هب  یمالـسا  يوهمج  نویزیولت  زا  هعمج  ياه  حبـص  رد  هبدـن  ياعد  شخپ  هک  یناـمز  زا  لاـثم ؛ ناونع 
هتشاد ار  نآ  تاسلج  رد  یکیزیف  تکرش  ای  هبدن و  ياعد  عامتـسا  قیفوت  مدرم  زا  يرایـسب  ات  هدش  ثعاب  نویزیولت  طقف  هن  تسا ، هدمآرد 
هدعاق نیا  دـننک . هیارا  همانرب  حرط و  نویزیولت  هب  زین  نآ  رت  یفیک  رت و  بسانم  شخپ  هرابرد  مدرم  نیمه  ات  هدـش  ثعاب  زین  هکلب  دنـشاب ،
ترطف هب  هزیرغ  زا  اه  ناسنا  راذـگ  یمالـسا ؛ تموکح  هژیوراک  ج ) دـنک . قدـص  یمالـسا  ياه  هزومآ  ماکحا و  همه  هراـبرد  دـناوت  یم 

اه و نآ  نایم  كرتشم  تعیبط ، تحاس  هک  ترطف  تحاس  هزیرغ و  تحاس  تعیبط ، تحاس  دنتـسه : يدوجو  تحاس  هس  ياراد  اه  ناسنا 
ار اه  ناسنا  ات  هدـمآ  نید  تساه . نآ  دوخ  صتخم  ترطف ، تحاس  تاناویح و  اه و  نآ  نایم  كرتشم  هزیرغ  تحاس  تاتابن ، تاداـمج و 
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اه نآ  دوخ  صوصخم  هاگیاج  تحاس و  رد  ار  اه  ناسنا  ات  هدـمآ  نید  رگید ؛ تراـبع  هب  دربب . ـالاب  ترطف  تحاـس  اـت  تعیبط  تحاـس  زا 
ترطف هب  تعیبط  زا  ریـس  تاـیح . هب  ترطف  ندرک  لیدـبت  ترطف و  اـت  تعیبـط  هلـصاف  ندومیپ  زج  تسین  يزیچ  يزرو  نید  دـهد و  رارق 
تفلکو تمحز  نودب  دناوت  یمن  ًالقع  تسا و  دوجو  هب  يدوجو  یب  زا  لامک و  هب  ناصقن  زا  ریس  ریس ، نیا  تسین . ناسآ  لهـس و  نادنچ 

نوناق هدعاق و  نودـب  دـناوت  یمن  يریـس  نینچ  دـشاب . یم  هلق  ات  هّرد  زا  ریـس  هیبش  مینک ، هیبشت  يزیچ  هب  ار  ریـس  نیا  میهاوخب  رگا  دـشاب .
هعومجم نید  دنتـسین . رادروخرب  مزال  ماجـسنا  توق و  زا  هک  دریگب  تروص  ینیناوق  دعاوق و  اب  دـناوت  یمن  هک  نانچ  مه  دریگب ، تروص 

ات تعیبط  هلـصاف  دـهاوخب  يا  هعماـج  اـی  درف  رگا  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  تسا . هدـش  لـعج  ریـس  نیا  يارب  هک  تسا  ینیناوق  دـعاوق و 
دهاوخ راشف  رابجا و  نمـضتم  رگید ، نیناوق  همه  لثم  ینید  نیناوق  هتبلا  دهدب و  ینید  نیناوق  هب  نت  هک  تسا  ریزگان  دـنک ، یط  ار  ترطف 

زا هک  نازیم  ره  هب  تسا و  دـصقم  کی  هب  ندیـسر  يارب  یکورک  کـی  هباـثم  هب  ینید  نیناوق  هعومجم  مینادـب  هک  تساـج  نیا  هتکن  دوب .
ود ره  رد  هدرک و  فقوت  ریـسم  نیا  زا  هطقن  کی  رد  ای  هدـش و  رود  یکورک  یلـصا  ریـسم  زا  نازیم  نامه  هب  میوش ، جراـخ  اـه  نآ  ریـسم 

. دوش یم  لصاح  ناسآ  لهـس و  نآ ، رد  ندنام  هن  ترطف و  تحاس  هب  ندیـسر  هن  میا . هدرک  رت  لکـشم  ار  دـصقم  هب  لین  ناکما  تروص ،
ار یجنگ  نینچ  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  تسا . تداعس  تیاده و  يارب  يرشب  هنیجنگ  جنگ و  نیرت  مهم  ترطف  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد 

نیگنس دیاب  ًاقطنم  نآ  لیـصحت  جنر  دشاب ، رتالاب  جنگ  رابتعا  هچره  هک  دوب  رواب  نیا  رب  دیاب  یتح  هکلب  دروآ ، تسد  هب  جنر  نودب  ناوتب 
، دنتسه ییالاو  ياه  جنگ  ءایلوا و )... اب  ینیشن  مه  ینطاب ، شمارآ  یهلا ، ناوضر  یهلا ، برق   ) هناقداص يزرو  نید  جیاتن  ًامّلسم  دشاب . رت 

راوشد يا  هزادنا  هب  اه  جنر  نیا  لمحت  دشاب . اه  جنر  نیرت  نیگنس  مزلتسم  دیاب  زین  اه  نآ  لیـصحت  سپ  دنتـسه ، اه  جنگ  نیرت  مهم  هکلب 
هفیرـش هیآ  هرابرد  تسا ، رادروخرب  تاقولخم  ناـیم  رد  يدوجو  تیفرظ  نیرتـالاب  زا  هک  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  لـثم  یـسک  یتح  هک  تسا 
هنوگچ لاح ، دوه .» هروس  ینتبّیـش  : » دـیامرف یم  درک  یم  اه  جـنر  نیا  ربارب  رد  تماقتـسا  هب  رومأم  ار  وا  هک  يا  هیآ  ترُما » امک  مقتـسأف  »
یشان راشف  جنر و  نیرت  مک  لمحت  هب  رضاح  یمالسا  ماکحا  لاثتما  هماقا و  يارب  ناناملسم  کت  کت  ای  یمالـسا و  تموکح  تسا  نکمم 
ندـش ینوناق  رد  رگا  رگید ؛ ترابع  هب  دـنبای ؟ تسد  ینید  يالاو  تاماقم  هب  لاـح ، نیع  رد  دنـشابن و  یمالـسا  ماـکحا  ندـش  ینوناـق  زا 

میهاوخ نآ  لمحت  زا  ریزگان  الاو ، دـصاقم  هب  لین  يارب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  يرابجا  راشف و  باجح ، مکح  هلمج  زا  یمالـسا  ماکحا 
درب و یم  لاءوس  ریز  ار  یمالسا  ماکحا  ندش  ینوناق  لصا  لیلد ، نیا  هب  اهنت  رابجا و  راشف و  نیا  اب  ندشن  هجاوم  يارب  هک  يا  هیرظن  دوب .

هتشاد يا  همانرب  حرط و  رشب  لماکت  يارب  دناوت  یمن  ًاقطنم  دشاب  هتشاد  دوجو  یمزالت  جنر ، ندرب  جنگ و  لیصحت  نایم  رگا  دنک  یم  یفن 
نیرت مهم  زا  یکی  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد . هگن  دـناوت  یم  ینید  یلمع  يرظن  نییاـپ  حوطـس  رد  اـهنت  ار  رـشب  يا  هیرظن  نینچ  دـشاب .

رت نییاپ  لحارم  زا  راذگ  مزلتـسم  دیدرت  نودب  هک  تسا  ینامیا  ردص  حرـش  داجیا  تشذگ  هک  نانچ  مه  یمالـسا  تموکح  ياه  تلاسر 
تلاسر نیرت  مهم  زا  یکی  تفگ : ناوتب  دیاش  سپ  دوش . لصاح  جنر  تمحز و  نودـب  دـناوت  یمن  هک  يرما  تسا ؛ ینید  رتالاب  لحارم  هب 

. دشاب یم  ناش  تیفرظ  اب  بسانتم  هبتلا  اه ، نآ  دشر  لماکت و  ياتسار  رد  هعماج  دارفا  يارب  تمحز  جنر و  داجیا  یمالسا ، تموکح  ياه 
یعامتجا قافن  تیحجرا  د ) دـشاب . یم  هجوم  يرما  دارفا  ینامیا  تیفرظ  ياقترا  روظنم  هب  یمالـسا  باجح  ندرک  ینوناـق  ساـسا ، نیا  رب 

لباقم و ور و  هبور  زا  كرشم  هک  ارچ  تسا ؛ رتدب  كرش  زا  قافن  یشزرا ، يراجنه و  ظاحل  هب  دنچره  یعامتجا  سوکعم  راشف  هب  تبسن 
یم تنایخ  سوسحمان  لکش  هب  متسیس و  نورد  تشپ و  زا  قفانم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنز ، یم  هبرض  نید  نایرج  هب  حضاو  یلکـش  هب 

هب هک  تشادنپ  دیابن  نیا ، مغر  هب  دشاب . یلوا  زا  رت  كانرطخ  رت و  کلهم  يا  هبرض  یمود ، نیا  هک  تسا  یعیبط  دنز و  یم  هبرـض  دنک و 
هب قفانم  هک  ارچ  تسا ؛ رتدب  كرشم  زا  هتشگ  راکشآ  نارگید  رب  شتیهام  يدودح  ات  هک  یقفانم  هژیو  هب  قفانم  زین  یتخانش  هعماج  ظاحل 

هدوب یکیتکات  يرهاظ و  دـنچره  یهارمه  نیا  دـشاب و  هتـشاد  یکیتکات  یهارمه  نید  نایرج  اب  رهاظ ، ماقم  رد  تسا  ریزگان  شقافن  لیلد 
هک یقفانم  صخـش  لاثم ؛ ناونع  هب  دنـشخب . ققحت  هدرب و  ولج  هب  ار  دوخ  ياه  همانرب  هک  نید  لها  يارب  تسا  یتصرف  دوخ  هبون  هب  دشاب 

، ینآرق ياه  شیامه  لیبق  زا  یبهذم  ياه  همانرب  ییاپرب  اب  دراوم  یخرب  رد  لقادـح  تسا  ریزگان  دریگ ، یم  رارق  هاگـشناد  کی  سأر  رد 
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گنهرف تصرف  اـه  هماـنرب  نآ  ياوتحم  اـت  دوش  یم  ثعاـب  یهارمه  نیا  دـنک و  یهارمه  یبهذـم و ... تامـسارم  ینید ، ياـه  هاگـشیامن 
نآ رگید  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رت  نیگنس  نیگنس و  ینید ، گنهرف  هصح  دوش ، ارجا  اه  همانرب  نیا  زا  رت  شیب  هچره  دشاب و  هتشاد  يزاس 
هک اج  نآ  زا  رگید ؛ ترابع  هب  دنک . تفلاخم  ینید  ياه  نایرج  رـصانع و  اب  تسناوت  دـهاوخن  مه  دودـحم  دراوم  رد  یتح  قفانم  صخش 

هزومآ زا  یخرب  يرجم  ًاترـشابم  تسا  روبجم  شدوخ  يدراوم  رد  هکلب  تسا و  ینید  نایرج  اـب  یهارمه  هب  روبجم  رهاـظ  ماـقم  رد  قفاـنم 
ياه ناسنا  ریثکت ، مروت و  نیا  نازیم  هب  دوش و  یم  ینید  کسانم  رـصانع و  میهافم ، مروت  ریثکت و  ثعاب  یهارمه  نیا  دـشاب ، ینید  ياـه 
ياه هزیگنا  دیدشت  دوش و  یم  اه  نآ  ینید  ياه  هزیگنا  دـیدشت  ثعاب  دوخ  هبون  هب  نید  لها  يرهاظ  تیوقت  دـنوش . یم  تیوقت  راد  نید 

یهارمه رارطـضا  دوـش ، رت  شیب  ینید  ياـهراتفر  نیا  هک  ینازیم  ره  هب  دوـش و  یم  يرتدـیدج  دـیدج و  ینید  ياـهراتفر  بجوـم  ینید ،
هب قافن  ههبج  زا  دـیاب  ای  دوش و  گنهامه  ینید  نایرج  اب  روما  همه  رد  دـیاب  ای  ًاتیاهن  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رت  شیب  ینید  نایرج  اب  قفاـنم 

نایرج اب  قفانم  هیلوا  یکیتکات  یهارمه  دنیارف  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـشوپب . ار  راکـشآ  نمـشد  كرـشم و  سابل  ًامـسر  دـیآ و  رد 
تیوه و یعون  يو  يارب  قفاـنم  ياـهراتفر  هک  دـشاب  هدیـشک  لوط  يا  هزادـنا  هب  ناـیرج  نیا  اـب  يو  هیوناـث  يرارطـضا  یهارمه  اـت  ینید 

يدایز ّدح  ات  ندیـشوپ ) راکـشآ  نمـشد  سابل  ندمآرد و  قافن  ههبج  زا   ) مود ضرف  ققحت  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ار  یعامتجا  تیـصخش 
رصع عماوج  رد  هک  یلوحت  ریـس  یهلا و  ءایبنا  خیرات  رد  لمأت  اب  دش . دهاوخ  لح  ینید  نایرج  رد  ًاتیاهن  يو  ًالامتحا  دوب و  دهاوخ  یفتنم 
نامیا هب  رفک  داحلا و  زا  ای  دـیحوت  هب  كرـش  زا  يریـس  هراومه  یتوبن  تیادـه  نایرج  هک  مینیب  یم  حوضو  هب  دـنا ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ 
هدشن دیحوت  تحاس  دراو  كرـش  تحاس  زا  میقتـسم  ًاترورـض  دنا ، هدروآ  نامیا  یهلا  ءایبنا  هب  هک  یناسک  هک  ینعم  نیدب  تسا . هتـشادن 

هژیو طیارش  تحت  نیکرشم  زا  یخرب  هک  تروص  نیدب  دنا ؛ هدرک  یط  قافن  هطساو  اب  ار  دیحوت  كرـش و  هلـصاف  تاقوا  یهاگ  هکلب  دنا ،
، دنا هدرکن  یط  ار  ریـس  کی  اه  نآ  همه  همادا  رد  اما  دنا ، هدـش  یقافن  نامیا  هب  ریزگان  هدـش  داجیا  یهلا  تجح  تیریدـم  اب  هک  یعامتجا 

یخرب دـندروآ و  یم  یعقاو  نامیا  دـنتفرگ و  یم  رارق  ینید  نایرج  ياهراتفر  اه و  هشیدـنا  ریثأـت  تحت  همادا  رد  دارفا  نیا  زا  یخرب  هکلب 
هرداصم يا  هنوگ  هب  دنهاوخب  هک  نآ  یب  زین  مود  هورگ  نیا  یتح  اما  دـندرک ، ظفح  ار  دوخ  یقافن  نامیا  نانچ  مه  ناشرمع  رخآ  ات  رگید 

دنا هتـسناوتن  دنا  هتـشاد  هک  یقافن  نامیا  لیلد  هب  اما  دنا ، هدرواین  نامیا  زگره  اه  نآ  دوخ  هچرگا  هک  تروص  نیدب  دنا ؛ هدش  قح  نایرج 
رخآ ات  يو  هک  نیا  مغر  هب  هکم ، حـتف  نایرج  رد  نایفـسوبا  نامیا  لاثم ؛ ناونع  هب  دـنوش . دوخ  نادـنزرف  یتح  نارگید  یعقاو  نامیا  عناـم 

يرسمه قیفوت  دروایب و  یعقاو  نامیا  نمیا  ما  شرتخد ، هک  هدشن  نیا  زا  عنام  يو  یقافن  نامیا  اما  دنام ، یقاب  دوخ  یقافن  نامیا  رب  شرمع 
نامیا اما  تشاد ، یقافن  نامیا  زین  (ع ) یبتجم نسح  ماما  رـسمه  هدـعج  ردـپ  سیق  نب  ثعـشا  هک  ناـنچ  مه  دـبایب . ار  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 

. دریگ رارق  ع )  ) مهدزای ماما  ات  مشش  ماما  هباحص  نیرتهب  زا  یکی  هاگیاج  رد  تیکـس  نبا  زین ، يو  رابت  زا  هک  هدشن  نیا  زا  عنام  يو  یقافن 
ار یمالـسا  بالقنا  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هک  دمآ  دوجو  هب  ییاضف  هر )  ) ماما ترـضح  تیریدـم  تحت  زین  یمالـسا  بالقنا  يادـتبا  رد 

دیاش یتح  یخرب و  هچرگا  دندوب . یمالسا  بالقنا  یلک  نایرج  اب  یهارمه  زا  ریزگان  دندوب ، نآ  نادناعم  هرمز  رد  یتح  دنتـشادن و  لوبق 
ات هدـش  ثعاب  بالقنا  نایرج  اب  اه  نآ  يرارطـضا  یهارمه  اما  دنتـسویپن ، یمالـسا  بـالقنا  یعقاو  ناـیرج  هب  زگره  دارفا  نیا  زا  يرایـسب 

یتحار هب  دنتـشاد ، رارق  یمالـسا  بالقنا  نایرج  رد  ًاعقاو  هک  نادنمراک و )... نایوج ، شناد  نازابرـس ، زا  معا   ) اه نآ  رما  تحت  ياهورین 
رد هک  هلأسم  نیا  همدـقم ، نیا  هب  هجوت  اب  دـننک . هدافتـسا  نآ  هار  لـماکت  تیوقت و  يارب  یمالـسا  بـالقنا  تاـناکما  لیـسناتپ  زا  دـنناوتب 

ینوناق ار  یمالسا  باجح  دیابن  روظحم  نیا  زا  رارف  يارب  دیآ و  یم  دوجو  هب  یقافن  نامیا  یعون  یمالـسا ، باجح  ندرک  ینوناق  تروص 
ار باجح  هلأسم  هک  تروص  نیدب  داد ؛ ناشن  ار  لالدتـسا  نیا  ندوب  هجومریغ  زین  رگید  يا  هنوگ  هب  ناوت  یم  دـیامن . یم  هجومریغ  درک ،

باجح تیاعر  هک  نیا  مغر  هب  کنیا ، میهد . رارق  لیلحت  دروم  ینیع  هدـیدپ  کـی  هباـثم  هب  هاگـشناد  لـثم  یتلود  صاـخ  زکرم  کـی  رد 
وغل و ًالمع  نوناق  نیا  نآ ، هب  يدنب  ياپ  مدع  ندش  فرع  لیلد  هب  تشذگ  هک  نانچ  مه  اما  تسا ، نوناق  کی  یتلود  تارادا  رد  یمالسا 

ًالمع هدوب و  یمالـسا  باجح  تیاعر  هب  دقتعم  هک  ینایوج  شناد  زا  هتـسد  نآ  یتح  ات  هدـش  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هلأسم  نیا  تسا و  ثبع 
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تروص زا  یمالسا  باجح  تیاعر  هب  يدنب  ياپ  مدع  ندش  فرع  زا  یشان  یعامتجا  راشف  ریثأت  تحت  مک  مک  دنتسه ، دنب  ياپ  نآ  رب  زین 
باجح هب  دـنب  ياپ  دارفا  ناـمه  هک  تسا  نیا  دـنیارف  نیا  هجیتن  نیرتدـب  دنـشکب . تسد  دوخ  یمالـسا  باـجح  ییوگلا  لآ و  هدـیا  ياـه 

هچ نآ  سکع  يا ، هجیتن  هب  ًالماک  ینوناق  باـجح  ناـفلاخم  لالدتـسا  تروص ، نیا  رد  دـنوش . هبجحمریغ  دوخ  رما ، تیاـهن  رد  یمالـسا 
دوش و یم  یقافن  نامیا  یعون  هب  رجنم  یمالـسا  باجح  ندرک  ینوناق  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  ناـنآ  هچ ، دوش ؛ یم  متخ  دـش  یم  هتـشادنپ 
. درک زیهرپ  یمالـسا  باجح  ندرک  ینوناق  زا  دیاب  یمالـسا  باجح  يوس  هب  تیباذج  شـشک و  داجیا  يارب  زین  هجیتن و  نیا  زا  رارف  يارب 

نامه هکلب  دنک ، یمن  مهارف  نآ  رت  شیب  تیباذج  يارب  ار  هنیمز  اهنت  هن  یمالـسا  باجح  ندرکن  ینوناق  دـش ، رکذ  هک  یلیلحت  بسح  اما 
نآ سکع  ًاقیقد  نیا  دـهد و  یم  رارق  لاعفنا  ًاتیاهن  تبرغ و  اوزنا و  طیارـش  رد  دـنا ، هدوب  یمالـسا  باجح  لـها  لـبق  زا  هک  مه  يدادـعت 
زا يرایسب  یمالـسا  فراعم  رد  نید ) رد  نطاب  رهاظ و  هطبار   ) تیوه اب  يرهاظ ) شـشوپ   ) سابل هطبار  ه ) تفر . یم  راظتنا  هک  دوب  يزیچ 

؛ تسا نطاب  هنییآ  رهاظ  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد  دوب . توافت  یب  نآ  هب  تبـسن  ناوت  یمن  هک  ییاج  ات  دشاب  یم  رهاظ  هب  طوبرم  ماکحا 
رهاظ تفای ، رییغت  ناسنا  نطاب  هاگره  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . سوسحم  نیع و  ملاع  رد  نطاب  باـتزاب  تحاـس  رهاـظ ، هک  ینعم  نیدـب 

يو شـشوپ )  ) ساـبل و  شیوـگ )  ) ناـبز دریگ ، یم  رارق  یلیل  لد  ورگ  رد  نوـنجم  لد  هک  هاـگ  نآ  لاـثم ؛ ناوـنع  هـب  دـبای . یم  رییغت  نآ 
. دریگ یم  دوخ  هب  یلیل  گنر  زین  يو  رهاظ  دهد ، یم  یلیل  يوب  نونجم  نطاب )  ) لد هک  نانچ  مه  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  شلد  نامجرت 

نیمه زا  دریگ . یم  تروص  سابل »  » قیرط زا  نآ  نیرت  سوسحم  نیرت و  سوملم  اما  نابز ،»  » قیرط زا  رهاظ  رد  نطاـب  باـتزاب  نیرت  قیمع 
، دننیبب هنارـس  کبـس  یملکت  لاح  رد  ای  شوپ  هدنژ  سابل  اب  دـنرادنپ ، یم  شتیـصخشاب  هک  ار  یـصخش  هک  هاگ  نآ  اه  ناسنا  هک  تسور 

بجعت زین  دننیبب  زیمآ  تمکح  ینانخس  هتسارآ و  یسابل  اب  دنرادنپ  یمن  شتیصخش  اب  هک  ار  یصخش  رگا  هک  نانچ  مه  دننک . یم  بجعت 
رب ًاساسا  دـننیب . یم  قیثو  یطابترا  رهاظ  نطاب و  نایم  هاـگآدوخان  روط  هب  اـه  نآ  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لـیلد  دوش . یم  هتخیگنارب  اـه  نآ 

ناوت یم  ار  اه  ناسنا  راـتفر  يرهاـظ  تمالـس  تحـص و  ساـسا ، نیا  رب  تسوا .» رد  هک  دوارت  نورب  ناـمه  هزوک   » زا هک  میتسه  رواـب  نیا 
نیا رد  دـشاب و  تسرد  ًاترورـض  دـناوت  یمن  یقطنم  لکـش  هب  هطبار  نیا  سکع  هتبلا  تسناد . اـه  نآ  نطاـب  تمالـس  تحـص و  زا  ناـشن 

اه نآ  رهاظ  کش  یب  دـش ، تسرد  اه  ناسنا  نطاب  هاگره  هک : درک  فیرعت  هنوگ  نیا  دـیاب  ار  نطاب  رهاظ و  نایم  طابترا  هدـعاق  تروص ،
زین نآ  نطاـب  ًاترورـض  دـش ، تسرد  ناـسنا  رهاـظ  هاـگره  هک  تسین  هنوگ  نیا  اـما  دوش ، یم  تسرد  هتفرگ و  رارق  نطاـب  ریثأـت  تحت  زین 
نیا زا  هتبلا  میتسه . تسرد  هتـسارآ و  يرهاظ  زا  ریزگان  كاپ  تسرد و  ینطاب  زا  نتفرگ  ناشن  يارب  لاح ، ره  رد  اما  دـشاب . هدـش  تسرد 

ار ناش  شالت  مامت  یهلا  ءاـیبنا  هک  تسور  نیمه  زا  تسا و  نطاـب » رییغت   » اـب تلاـصا  مالـسا ، یتیبرت  ماـظن  رد  هک  درک  تلفغ  دـیابن  هتکن 
مغر هب  دشاب . ناسنا »  » رد رییغت  عبات  دیاب  ناکما »  » رد رییغت  هک  دنا  هدوب  رواب  نیا  رب  اه  نآ  دـندرک . یم  اه  ناسنا  نطاب  رد  رییغت  فورـصم 

ناـغمرا هب  رـشب  يارب  ناـیدا  هک  یتاـیح  عون  دریگ . یم  تروص  رهاـظ  رییغت  هب ) فوـطعم  و   ) يارب نطاـب  رییغت  هک  درک  تلفغ  دـیابن  نیا ،
یگژیو نیا  هک  هدوب  نیا  نایدا  مهم  هغدـغد  هک  تساج  نیا  هلأسم  اما  تسا . یقطنم  مظنم و  ابیز ، شرهاظ  هک  تسا  یتاـیح  دـنا ، هدروآ 

تسا بوخ  شنطاب  اهنت  هک  یناسنا  ًاساسا  دننک . ینطاب  ینورد و  ار  اه  نآ  دنا  هدوب  ریزگان  دوصقم ، نیا  هب  لین  يارب  دننک و  یمئاد  ار  اه 
دناوتن هک  ینامیا  نید و  رگید ؛ ترابع  هب  دشاب . نید  بولطم  ناسنا  دـناوت  یمن  زگره  تسا ، مظنمان و ... راتفردـب ، قالخادـب ، شرهاظ  و 
يدنم ناوت  ناوت  یم  یتح  ساسا ، نیا  رب  دوب . دـهاوخ  زجاع  زین  نآ  نطاب  یهدـناماس  زا  ًاملـسم  دـهد ، ناماس  ار  اه  ناسنا  یگدـنز  رهاظ 

رد عومجم ، رد  سپ  داد . رارق  اـه  نآ  يدـمآراک )  ) ینیع کـحم  شجنـس و  راـیع  ار  اـه  ناـسنا  یگدـنز  يرهاـظ  یهدـناماس  رد  ناـیدا 
هب طوبرم  ناسنا  يارب  لماکت  هب  فوطعم  رییغت  رد  تلاصا  دـنچره  ( 1 میشاب : دقتعم  هتـشاد و  هجوت  لصا  دنچ  هب  یناسنا  رهاوظ  صوصخ 

ناشن ار  هتـسارآان  ياهرهاظ  دـیاب  دـنک ، یم  رثأتم  زین  ار  شرهاظ  مرجال  تفای ، رییغت  یناسنا  نطاب  رگا  هک  اج  نآ  زا  اما  تسا ، نطاب  رییغت 
ینیسپ و لکـش  هب  دناوت  یم  زین  رهاظ  هک  دنک  لفاغ  هتکن  نیا  زا  ار  ام  دیابن  رهاظ  رب  نطاب  ینیـشیپ  ریثأت  ( 2 تسناد . كاپان  ياه  نطاب  زا 

ریثأت نطاب  رب  ناوت  یم  رهاظ  زا  هفرط  کی  تظفاحم  اب  یتح  هک  دوب  راودـیما  ناوت  یم  ساسا ، نیا  رب  دراذـگب . ریثأت  نطاب  رب  یکیتکلاـید 
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هب کش  یب  رمتسم  لکش  هب  نآ  رب  تظفاحم  دوش . یم  ناملسم  ناسنا  رهاظ  هب  طوبرم  ًامیقتسم  هک  تسا  يرما  یمالـسا  باجح  تشاذگ .
يارب ار  گنهرف  تیـصخش و  زا  یعون  یمالـسا  باجح  رمتـسم  تیاعر  ًاساسا  دراذـگ . یم  ریثأت  نآ  هب  لماع  ِناسنا  نطاب  رب  ینیـسپ  روط 

یم هداز  يرهاظ  ره  ینطاب ، ره  زا  هن  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد  دنک . یم  ادـیپ  بسانت  یـصاخ  نطاب  اب  اهنت  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ناسنا 
یم روهظ  ناکما  دوخ  اب  بسانتم  يرهاظ  تحاس  رد  اهنت  ینطاب  ره  هک  ینعم  نیدب  دوش ؛ ینطاب  ره  رهاظ  دـناوت  یم  يرهاظ  ره  هن  دوش و 

تیصخش ناسنا  زا  دبای ، رارمتـسا  ناسنا  يرهاظ  شـشوپ  رگا  سپ  دشاب . دناوت  یم  دوخ  اب  بسانتم  نطاب  رهاظ  اهنت  يرهاظ  ره  زین  دبای و 
دنک یگدنز  يا  هنوگ  هب  ًارهاظ  یناسنا  رگا  رت ، حضاو  تروص  هب  دشاب . گنهامه  ینطاب  ره  اب  دـناوت  یمن  هک  دـهد  یم  هیارا  یگنهرف  و 

، تافـص نیا  كرت  زا  رگا  یتح  دشاب ، هتـشادن  هدـننز و ... فلج و  ُکبـس ، ياه  شـشوپ  تمهت ، ایر ، غورد ، نوچ  يا  هلیذر  تافـص  هک 
هک دنرواب  نیا  رب  ناسانـش  ناور  رگید ؛ فرط  زا  دـنک . یم  ادـیپ  تافـص  نیمه  اب  بسانتم  ینطاب  دـشاب ، هتـشادن  مه  يزرو  تناید  دـصق 

لاغشا ماگنه  هب  هنهک )  ) کیـسالک رامعتـسا  شور  رد  نارگرامعتـسا  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . گنهرف  لماح  يرهاظ ) شـشوپ   ) سابل
هرمعتـسم روشک  سابل »  » و نابز »  » رییغت يارب  شالت  دنداد  یم  ماجنا  هک  یتامادقا  نیلوا  زا  یکی  هرمعتـسم ، هب  نآ  لیدبت  نیمزرـس و  کی 

یثنخ اه  سابل  لاح ، ره  رد  دنـشاب . دـنناوت  یم  ناش  گنهرف  ياه  لمحم  نیرتهب  ساـبل ) ناـبز و   ) ود نیا  هک  دنتـشاد  هجوت  هک  ارچ  دوب ؛
، ناراتـسرپ سیلپ ، مرفینوـی  لـیبق  زا  يرهاـظ  شـشوپ  رتزراـب  ياـهدومن  دنتـسه . گـنهرف  شوماـخ  ناـیوگ  نخـس  اـه  نآ  هکلب  دنتـسین ،
اب هک  تسا  ماع  یششوپ  یمالسا  باجح  دنتـسه . یـصاخ  گنهرف  رگ  نایب  حوضو  هب  هک  دنـشاب  یم  هکربتم و ... ناکما  مادخ  نایناحور ،

شـشوپ یتفع و  شـشوپ  ناـیم  یتـحار  هب  هک  تسا  رادروخرب  ییاـه  كـالم  هفـسلف و  زا  اـما  تسا ، عمج  لـباق  زین  یفنـص  ياـه  مرفینوی 
مهم تسا . گنهرف  شوماخ  يوگ  نخـس  سابل  هک  تسا  نآ  رگ  نایب  هک  تسا  يراذگزیامت  تیلباق  نیمه  دراذـگ و  یم  زیامت  یتفعریغ 

نتخاس يارب  لیـسناتپ  نیرت  شیب  زا  هک  دوش  یم  ناـسنا  تاـیح  زا  يا  هرود  هب  طوبرم  گـنهرف  ساـبل و  هطبار  صوصخ  رد  هلأـسم  نیرت 
یناوج یناوجون و  نارود  اه و  ناسنا  يدرف  تیوه  نتخاس  يارب  لیـسناتپ  نیرت  شیب  زا  یکدوک  نارود  دراد . ار  اه  نآ  یعاـمتجا  تیوه 
ندرک ینوناـق  قیرط  زا  میناوتب  رگا  باـسح ، نیا  اـب  دنتـسه . رادروخرب  اـه  ناـسنا  یعاـمتجا  تیوه  نتخاـس  يارب  لیـسناتپ  نیرت  شیب  زا 

مامت شـشوپ  عون  نیا  هک  مینک  يزیر  همانرب  يا  هنوگ  هب  میهد و  هیارا  ناناوج  ناـناوجون و  يارب  ار  یمالـسا  یـششوپ  یمالـسا ، باـجح 
ندـش هتخاس  هرود و  نیا  نایم  ییوس و  زا  گنهرف  سابل و  نایم  هک  یقیثو  طابترا  هب  رظن  دوش ، لماش  ار  اـه  نآ  یناوج  یناوجون و  هرود 
شیب هک  درک  شومارف  دـیابن  میا . هتـشادرب  نانآ  ینید  تیوه  ندرک  هنیداهن  رد  یگرزب  ماگ  ًاعطق  تسا ، رگید  يوس  زا  یعاـمتجا  تیوه 

لیلد هب  یناوجون  زا  لـبق  دـشاب . یم  یناوج  یناوجون و  هرود  نیمه  هب  قلعتم  یمالـسا  شـشوپ  هب  طوـبرم  یتـیوه  ياـه  يراـجنهان  نیرت 
مخو چیپ  رد  اه  نآ  ندش  راتفرگ  ییوس و  زا  دارفا  یبسن  یگتخپ  لیلد  هب  یناوج  زا  دعب  و  شـشوپ ، هب  طوبرم  لیاسم  قیمع  كرد  نادقف 

ینوناق ور ، نیمه  زا  میتسه . ور  هبور  یمالساریغ  شـشوپ  زا  یـشان  یتیوه  ياه  نارحب  اب  رت  مک  رگید ، يوس  زا  یگداوناخ  یگدنز  ياه 
رب اه  نآ  لامتـشا  لیلد  هب  اه  هاگـشناد  و  ناتـسریبد ) ییامنهار و  حوطـس   ) شرورپ شزومآ و  سرادم  رد  هژیو  هب  یمالـسا  باجح  ندش 
رد اه  ناسنا  رت  شیب  هک  تسا  تیمها  زیاح  زین  هتکن  نیا  دـشاب . یم  رادروخرب  يرت  شیب  تیمها  ترورـض و  زا  یناوج  یناوجون و  هرود 
یم باختنا  ناش  یگنهرف  تاشیارگ  اب  هتساوخان  ناتـسود  نیا  رثکا  و  دننک . یم  باختنا  ار  دوخ  یعامتجا  یگدنز  ناتـسود  یناوج  هرود 

یمالـسا ياه  كـالم  اـب  هدرک و  تیریدـم  هرود  نیا  رد  ار  لـسن  کـی  يرهاـظ  راـتفر  رب  مکاـح  گـنهرف  میناوتب  رگا  ور ، نیا  زا  دـنوش .
هدرک تیریدـم  لرتنک و  زین  ار  ناش  یعامتجا  تایح  نایاپ  ات  نآ  زا  سپ  ياه  هرود  هکلب  هرود ، نیا  طقف  هن  تقیقح ، رد  مینک ، گنهامه 
يریگ هرهب  اب  زین  همان و  شخب  نوناق و  ددم  هب  هک  دنتـسه  رواب  نیا  رب  گنهرف  لها  رت  شیب  يزاس  گنهرف  اب  روز  نوناق و  هطبار  و ) میا .

نوناق و قیرط  زا  ًافرـص  اهنت و  ار  گنهرف  کـی  هک  دـشاب  نیا  روظنم  رگا  هیرظن ، نیا  درک . يزاـس  گـنهرف  ناوت  یمن  تنوشخ  روز و  زا 
تنوشخ روز و  زین  هماـن و  شخب  نوناـق و  اـب  هک  دـشاب  نیا  روظنم  رگا  اـما  تسا ، هجوم  دـناسر ، لـماکت  هب  درک و  داـجیا  ناوت  یمن  روز 

ای داجیا  صوصخ  رد  تسا . هجومان  ینخـس  تشادرب ، ناوت  یمن  نآ  ندرک  گنر  مک  ای  گنهرف  کـی  تیوقت  يارب  یماـگ  چـیه  ًاـساسا 
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یمن ار  رادـیاپ  گنهرف  کی  هک  تسا  هداد  ناشن  یخیرات  هبرجت  ( 1 تسا : تیمها  زیاح  لیذ  تاکن  هب  هجوت  گـنهرف ، کـی  ندرک  وحم 
یخیرات ياه  هشیر  اب  هک  دـنوش  یم  داجیا  یتروص  رد  اه  گنهرف  درک . داجیا  تنوشخ » روز و   » ای همان » شخب  نوناق و   » فرـص اـب  ناوت 

دناوت یم  یتروص  رد  روز  نوناق و  دنشاب . یم  ترطف »  » و خیرات » ، » اه گنهرف  يدابم  ًاساسا  دنشاب . هتشاد  یگنهامه  تیخنـس و  موق  کی 
، ناریا رد  يرکف  نشور  نایرج  یساسا  تاهابتشا  زا  یکی  دشاب . هتـشاد  هشیر  ود  نیا  زا  یکی  رد  لقادح  هک  دوش  رادیاپ  گنهرف  هب  رجنم 

هخـسن زین  ناریا  رد  دنتـساوخ  یم  دندوب ، هتخومآ  یحیـسم  مزیتناتـستورپ  نایرج  رد  هچ  نآ  زا  دیلقت  اب  اه  نآ  تسا ؛ هتکن  نیمه  زا  تلفغ 
ترطف زا  هدـمآرب  دوبن  هدـشن  فیرحت  هک  لیلد  نیا  هب  مه  خـیرات و  مه  اـج  نیا  رد  نید  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـننک . ارجا  ار  نآ  زا  رگید  يا 
ترطف خیرات و  تهج  فالخ  رد  ندرک  انش  تقیقح  رد  نآ ، فالخ  تهج  رد  يراذگ  نوناق  هنوگره  ای  نآ  اب  زیتس  هنوگره  دوب و  مدرم 
تـسا هدوب  ینید  ناملاع  يزاس  گنهرف  شور  يرکف ، نشور  نایرج  لـباقم  ههبج  رد  دنیـشنب . رمث  هب  تسناوت  یمن  دوب و  موب  زرم و  نیا 

اه نآ  ترطف  ياه  هداد  زا  ًامیقتـسم  ای  موب  زرم و  نیا  تسرد  یخیرات  ياه  تنـس  زا  دـنتفر ، یم  تافارخ  گنج  هب  هک  هاـگ  نآ  یتح  هک 
خیرات تروص  نآ  هب  هتفرگ و  هدیدان  ار  موب  زرم و  نیا  خیرات  دنتساوخ  یم  هک  نارکف  نشور  فالخرب  ینید  ناملاع  دندرک . یم  هدافتسا 

تسا هداد  ناشن  یخیرات  هبرجت  ( 2 دنهد . دشر  هدرک و  ریمعت  میمرت و  ار  خیرات  نیمه  ياه  هفلءوم  ات  دـندرک  یم  شالت  دـننزب ، ار  برغ 
عنام یتح  درک و  دودـحم »  » روز نوناق و  اب  ار  نآ  ناوت  یم  اما  درک ، داجیا  ناوت  یمن  روز  نوناق و  اب  ًافرـص  ار  گـنهرف  کـی  هچرگا  هک 

زا ناوت  یم  یگنهرف  رـصانع  اه و  هفلءوم  اب  اهنت  ار  گنهرف  کی  رـصانع  اه و  هفلءوم  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  دش . نآ  یگدـنلاب 
یتقو باسح ، نیا  اب  دوب . دـنهاوخن  یگنهرف  جاوما  ندرب  نیب  زا  هب  رداق  ییاـهنت  هب  یـسایس  اـی  يداـصتقا  جاوما  هک  ینعم  نیدـب  درب ؛ نیب 

ییارجا هناوتـشپ  روز  ای  نوناق  هک  تسا  نیا  روظنم  دـیآ ، یم  نایم  هب  گنهرف  کی  عفر  داجیا و  رد  ود  نآ  شقن  روز و  نوناـق و  زا  نخس 
روز نوناـق و  لاـثم ؛ ناونع  هب  دـنوش . دوجوم  گـنهرف  ياـه  هفلءوم  ندرک  وحم  اـی  گـنر  مک  روظنم  هب  یگنهرف  هفلءوـم  دـنچ  اـی  کـی 

هفلءوم تسناوت  تمحز ، اب  دـنچره  تفرگ ، رارق  یبهذـم  یگنهرف  راتفر  کی  هباثم  هب  باجح » فشک   » هناوتـشپ هک  هاـگ  نآ  یهاـشاضر 
قفوم هچرگا  یهاشاضر  باجح  فشک  نوناق  دشکب . شلاچ  هب  ار  دوجوم  لبق  زا  یبهذم  یگنهرف  شزرا  کی  هباثم  هب  یمالسا » باجح  »

لبق زا  رادـیاپ  مجـسنم و  یعامتجا  هیال  ربارب  رد  يدـیدج  یعامتجا  هیال  تسناوت  اما  دـشن ، عماج  رادـیاپ و  گـنهرف  کـی  يزیر  هیاـپ  هب 
زا سپ  هک  هاگ  نآ  یتح  هک  ییاج  ات  دََرب  قاحم  هب  يدودـح  ات  ار  یمالـسا  باـجح  شزرا  تسناوت  دوخ  هبون  هب  هک  دـنک  داـجیا  دوجوم 

دسر یم  رظن  هب  دندنام . یقاب  دوخ  باجح  فشک  رب  نانچ  مه  يا  هدع  دش ، هتشادرب  باجح  فشک  ندوب  يرابجا  نوناق  هاشاضر ، دیعبت 
تیبرت دـُعب  هب  هلأسم  نیا  دـننک . يزاس  گنهرف  دـنناوت  یم  رارمتـسا  تروص  رد  دنتـسه ، یناسنا  ترطف  فـالخرب  هک  ییاـه  نوناـق  یتح 

مدرم ياه  هشیدنا  راکفا و  زین  قیالـس و  قاوذ و  دننک  یم  شالت  نامکاح  ایند ، ياهروشک  همه  رد  تسا . طوبرم  ناسنا  یعامتجا  يریذپ 
یم ماجنا  فلتخم  ياه  شور  رازبا و  اب  ار  مهم  نیا  اه  نآ  دـنهد . تهج  دـنرادنپ ، یم  دـیفم  تسرد و  هچ  نآ  ياتـسار  رد  ار  ناشروشک 
وحن نیرتهب  هب  ام  رـصع  رد  يراذگ  نوناق  تاغیلبت و  شور  ود  ره  دنتـسه . نآ  عیاش  شور  رازبا و  ود  يراذگ  نوناق  تاغیلبت و  هک  دـنهد 

. دوش یم  دای  مود  هسردـم  ای  هناخ  ناونع  هب  هناسر  زا  هزورما  هک  ییاج  ات  دـننک  یم  ادـیپ  ارجا  ذافنا و  ناکما  یعمج  ياه  هناسر  قیرط  زا 
اـسب هچ  زین  هناسر  دـنک ، کمک  اه  نادـب  اه  ناسنا  تیـصخش  نتخاس  رد  دـناوت  یم  هسردـم  هداوناخ و  تیبرت  میلعت و  ماظن  هک  نانچ  مه 

ارچ دراد ، یعامتجا  يریذپ  تیبرت  تیلباق  يراذـگ  نوناق  تاغیلبت و  قیرط  زا  ناسنا  رگا  تسا . رادروخرب  تیلباق  نیا  زا  اه  نآ  زا  رت  شیب 
یـسایس یعامتجا و  یگنهرف ، دـعاوق  زا  يرایـسب  درک ؟ ریذـپ  تیبرت  یمالـسا  باجح  تیاعر  هب  تبـسن  ار  اه  نآ  اـه  هویـش  نیا  اـب  ناوتن 
ماـگنه هب  ینمیا  دـنبرمک  زا  هدافتـسا  هب  ناوت  یم  ًاصخـشم  اـم  روشک  رد  دـنا . هتـشگ  تیبـثت  نوناـق  يارجا  هجیتـن  رد  هعماـج  رد  دوـجوم 
تنامـض اب   ) نوناق لعج  نوهرم  یلماع  ره  زا  شیب  اـم  روشک  رد  ینمیا  دـنبرمک  زا  هدافتـسا  گـنهرف  دـیدرت ، یب  درک . هراـشا  یگدـننار 

ندـش تیبثت  ققحم و  يارب  ناوتن  ار  راک  نیا  هباشم  ارچ  تسا . هدوب  نآ  دـیاوف  هرابرد  ندیـشخب ) یهاگآ   ) تاغیلبت و  همیرج و )... يارجا 
هب یمالسا  باجح  ندش  ینوناق  هیلع  هتفرگ  لکـش  مروتم  تایبدا  دسر  یم  رظن  هب  داد ؟ ماجنا  یمالـسا  باجح  لثم  یمالـسا  هزومآ  کی 
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باجح شریذپ  مدع  يارب  یعامتجا  یناور  هنیمز  یعون  تنوشخ ، رابجا و  نتسناد  یکی  سپس  رابجا و  رب  نوناق  لامتـشا  همیمـض  هب  هژیو 
باجح ندرک  ینوناق  ندوب  هابتـشا  نونک ، ات  یمالـسا  باجح  ندوب  ینوناق  ندوبن  قفوم  لیلد  رگید ؛ ترابع  هب  تسا . هدـش  داجیا  ینوناق 
نیگنس یناور  هیشاح  نیا  رگا  تسا و  هدش  یم  نوناق  نیا  هیلوا  يارجا  زا  عنام  یتح  هک  هدوب  یصاخ  یناور  هیـشاح  هکلب  هدوبن ، یمالـسا 
یـسانش بیـسآ  یتح  اهدربهار و  اهراتخاس ، میهافم ، زورما ، یمالـسا  باجح  ندش  ینوناق  یبسن  يارجا  هبرجت  اسب  هچ  دوب ، هدشن  داجیا 

یم کمک  یمالـسا  باجح  رت  شیب  هچره  ندش  رت  یلمع  تیوقت و  هب  اه  نآ  هعومجم  هک  تشاذـگ  یم  ام  رایتخا  رد  یهجوت  لباق  ياه 
هدرتسگ دیدج و  تایبدا  يریگ  لکش  میهافم و  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  دوخ  هبون  هب  یمالـسا  باجح  ندش  ینوناق  رگید ؛ ترابع  هب  درک .
تیلباق عومجم  رد  اما  دوشب ، زین  دیدج  تاهبش  اه و  شـسرپ  یخرب  بجوم  تسا  نکمم  هچرگا  هک  دوش  یم  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  يرت 

هب هجوت  يزاس  گنهرف  رد  زین  روز  نوناق و  شقن  صوصخ  رد  درب . یم  رتالاب  نیلکشتسم  يارب  ار  یمالسا  باجح  هزومآ  یگدننک  عانقا 
ًاعون راذگ  نیا  هک  اج  نآ  زا  اما  دراد ، اهراجنه  نیناوق و  زا  راذگ  هب  لیم  یناسنا  هیلوا  عبط  هچرگا  ( 1 تسا : تیمها  زیاح  لیذ  هتکن  دنچ 
یتدم زا  سپ  دنتـسه ، زاسراجنه  تاداع ، هک  اج  نآ  زا  دننک و  یم  زیهرپ  نآ  زا  ًاتداع  اه  ناسنا  دشاب ، یم  راشف  ریقحت و  دیدهت ، مزلتـسم 
نیناوق نتفریذـپ  يارب  ناش  یگدامآ  یناور  ظاحل  هب  دـنهد و  یم  نت  نیناوق  هب  ًابلاغ  اه  ناسنا  دوش . یم  نوناق  هب  لیدـبت  تداـع  نیا  دوخ 

ناگبخن و اهنت  دنـشاب ، یم  دوجوم  عضو  ظفح  ناهاوخ  راک و  هظفاحم  اه  ناسنا  رثکا  رگید ؛ تراـبع  هب  تساـه . نآ  نتـسکش  زا  رت  شیب 
لباـق شخب  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هلأـسم  نیا  هب  رگا  دنتـسه . دوجوم  عضو  ندز  مه  هب  ددـص  رد  ًـالومعم  هک  دنتـسه  اـه  هدوت  ناربـهر 

گنهامه ناـهاوخ  اـه  ناـسنا  رثکا  هک  میریذـپ  یم  حوضو  هب  تسه ، هعماـج  نآ  نیناوق  هداز  يا  هعماـج  ره  رد  دوجوم  عضو  زا  یهجوت 
هب روز  رگا  ( 2 دنتـسین . نکـش  نوناق  هک  دننک  یم  دومناو  اه  نآ  رثکا  دنراد ، لکـشم  نیناوق  اب  هک  هاگ  نآ  یتح  دنتـسه ، نوناق  اب  ندـش 

همه ًاـساسا  دـبای . یم  شهاـک  يداـیز  نازیم  هب  نآ  زا  یـشان  یناور  راـشف  دوش ، دراو  صاـخ ) هقبط  اـی  درف  هن   ) عمج رب  ینوناـق و  لـکش 
( دوش بارخ  رفن  کی  هناخ  اهنت  لیس  رثا  رد  ًالثم   ) دیآ دوجو  هب  رفن  کی  يارب  اهنت  یلکـشم  رگا  دنتـسه ؛ نینچ  يرـشب  هعماج  تالکـشم 

ًالثم  ) دـشاب هدـمآ  دوجو  هب  دارفا  همه  ای  دایز  يدادـعت  يارب  لکـشم  نامه  هک  تسا  يدروم  زا  رت  كاندرد  بتارم  هب  نآ  زا  یـشان  راشف 
تروص هب  ًایناث  و  نوناق »  » بلاق رد  ًالوا  رگا  زین  یمالـسا  باجح  نوناق  زا  یـشان  راشف  دزیر .) ورف  لیـس  رثا  رب  دارفا  همه  ای  تیرثکا  هناـخ 

نآ یـشان  راشف  یمالـسا و  باجح  ندرک  ینوناق  صوصخ  رد  دهد . یم  شهاک  تدش  هب  ار  نآ  زا  یتیاضران  نازیم  دوش ، دراو  یعمج » »
روط هب  لقادح  ینیـشیپ و  لکـش  هب  دنتـسه و  ناملـسم  ناریا ، مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ( 1 تسا : تیمها  زیاـح  هتکن  ود  هب  هجوـت  زین 

یمالـسا باجح  ندرک  يرابجا  ینوناق و  یطیارـش ، نینچ  رد  تساه . نآ  نید  ياه  هزومآ  زا  یکی  باجح  هک  دنتـسه  رواب  نیا  رب  يرظن 
هب رجنم  رظن ، لمع و  یگنهامه  لیلد  هب  هکلب  دـنک ، یمن  داجیا  یناور  راشف  اهنت  هن  هعماج ، ینید  داقتعا  نایرج  اب  نآ  یگنهاـمه  لـیلد  هب 
زا زین  دنتـسه و  گنهامه  زاس و  مه  یناسنا  ترطف  هیلاع و  حلاصم  اب  یمالـسا  ماکحا  هک  اج  نآ  زا  ( 2 دوش . یم  زین  دارفا  یناور  شمارآ 

ناناملسم تیاهن ، رد  دنتسه ، گنهامهان  زاس و  مهان  یناسنا  هیلاع  حلاصم  ترطف و  اب  یمالسا  ياه  هزومآ  زا  فرحنم  يراجم  هک  اج  نآ 
تسا یلاح  رد  نیا  دوب . دنهاوخ  دونـشخ  یـضار و  اه  نآ  لاثتما  زا  اه ، نآ  رد  رمـضم  راشف  دوجو  مغر  هب  یمالـسا  ياه  هزومآ  هب  لماع 
یعون ناشدوجو  قامعا  رد  تیاهن و  رد  ناش ، هیلاع  حـلاصم  ترطف و  زا  جورخ  لیلد  هب  یمالـسا  ياه  هزومآ  هب  لـماعریغ  ناناملـسم  هک 

ز) دوزفا . دـهاوخ  یمالـسا  ياـه  هزومآ  ندوب  ینوناـق  رد  رمـضم  راـشف  رب  دوخ  یتیاـضران  نیا  هک  درک  دـنهاوخ  ساـسحا  ار  یتیاـضران 
ییارجا روما  درب  شیپ  يارب  ینید  ياه  شور  اهدامن و  میهافم ، زا  هدافتسا  ماگنه  هب  ًالومعم  ینید  تموکح  رد  نید  ندش  رازبا  ترورض 

زا هدافتـسا  هنوگره  هک  نیا  وگ  دوش . یم  حرطم  نید  زا  يرازبا  هدافتـسا  یتسردان  ای  یتسرد  زا  شـسرپ  هلـصافالب  ینید ، روشک  کی  رد 
یم یقلت  نید  زا  هدافتـسا  ءوس  ینعم  هب  هکلب  يرازبا و  هدافتـسا  ینعم  هب  ییارجا  روما  نییبت  یتح  هیجوت و  يارب  ینید  ياهدامن  میهاـفم و 
دسر یم  رظن  هب  یعیبط  ًالماک  نیا  دشاب . ینید  تموکح  ییاپرب  رد  ام  یخیرات  تیروجهم  زا  یشان  يا  یقلت  نینچ  دسر ، یم  رظن  هب  دوش .
يراج روما  هیجوت  يارب  ینید  ياهدامن  میهافم و  زا  هدافتـسا  تسا ، ینید  دـض  ًاساسا  اـی  ینیدریغ  يراـج ، تموکح  هک  یطیارـش  رد  هک 
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؟ ریخ اـی  دـنک  یم  قدـص  مه  ینید  تیمکاـح  ضرف  رد  يا  یقلت  نینچ  اـیآ  اـما  دوـش ، یقلت  ینید  دـض  هکلب  ینیدریغ و  دنـسپان و  يرما 
یم زاسراجنه  دوخ  هبون  هب  هک  دـنک  یم  داجیا  ار  ییاه  تداع  تموکح ، ییاپرب  لثم  هلأسم  کی  هب  تبـسن  موق  کی  یخیرات  تیروجهم 
دوش یم  روصت  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ  یم  رارق  لاءوس  شـسرپ و  دروم  رت  مک  اه  نآ  تینالقع  دندش ، تداع  هب  لیدبت  یتقو  روما  دـنوش .

ًاملسم داد و  رارق  شـسرپ  دروم  ار  اه  نآ  ییارچ  ناوت  یم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتـسه . یلقع  تایهیدب  هرمز  رد 
تسا یلیاسم  هتسد  نآ  زا  درک » يرازبا  هدافتسا  نید  زا  دیابن   » هک هلأسم  نیا  دوب . دهاوخ  عافد  لباقریغ  اه  نآ  تینالقع  دراوم ، یخرب  رد 

ار دوخ  نانچ  نآ  تسا و  هدـش  راجنه  هب  لیدـبت  ینید ، تموکح  ییاپرب  هب  تبـسن  ام  یخیرات  تیروجهم  زا  یـشان  تداع  ياـضف  رد  هک 
يرارقرب طیارش  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنک . شسرپ  نآ  هرابرد  دنک  یم  تأرج  یسک  رت  مک  هک  دنایامن  یم  یهیدب 

هتـشادن یلاکـشا  نید  زا  يرازبا  هدافتـسا  دنتـسه  ینید  همه  اه  تیاغ  اه و  لوصا  اه ، شور  اهانبم ، هک  یطیارـش  رد  ینعی  ینید  تموکح 
یم هاگ  نآ  نید  ندش  رازبا  دـشاب ؟ مه  رازبا  تسا ، تیاغ  شور و  انبم ، نید ، هک  یطیارـش  رد  دراد  لاکـشا  هچ  رگید ؛ ترابع  هب  دـشاب .

هچ دنوش ، یم  هیذغت  نید  زا  هس  ره  نیا  هک  یطیارـش  رد  اما  دنتـسه ، ینیدریغ  تیاغ ، شور و  انبم ، هک  دشاب  کلهم  هکلب  ّرـضم و  دـناوت 
نییعت اه  نآ  يارب  اه  شور  تایاغ و  اهانبم ، هک  يا  هدودـحم  زا  جراـخ  رد  دـنناوت  یمن  اـهرازبا  دوشب ؟ مه  رازبا  نید ، هک  دراد  یلاکـشا 

رازبا نیا  نوچ  دوش ، رازبا  نید  دـیابن  تسا ، رارقرب  ینیدریغ  تموکح  هک  یطیارـش  رد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـننک . تکرح  دـنا  هدرک 
يرارقرب ضرف  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  زین  و  دـنک . لمع  تسا  ینیدریغ  ضرف ، بسح  هک  دوجوم  تیاغ  اـنبم و  زا  جراـخ  دـناوت  یمن 

یمالسا و ياهروشک  ًاساسا  درک . هدافتسا  ینید  ییارجا  هموظنم  راتخاس و  نورد  رد  ًاقیقد  اما  ینیدریغ ، رازبا  زا  ناوت  یم  ینید ، تموکح 
یبرغ رازبا  زا  هدافتسا  يریگراک و  هب  دوخ  هعسوت  ياه  همانرب  رد  هک  تساه  لالدتـسا  هنوگ  نیمه  اب  یلعف  طیارـش  رد  ام  روشک  هلمج  زا 
هباـثم هب  نید  ( 1 درک : روصت  ناوت  یم  ار  نید  زا  هدافتـسا  لکـش  هس  دـننک . یم  زیوجت  دوـخ  هماـنرب  حرط و  فادـها  ياتـسار  رد  هتبلا  ار 
تهج رد  تبثم  يدمآراک  هنوگره  دقاف  اهنت  هن  دشاب و  یم  نآ  زا  هدافتـسا  عون  نیرتدب  نید  يریگراک  هب  عون  نیا  ظافلا : زا  يا  هعومجم 

هب نید  ( 2 دوش . یم  یفنم  جـیاتن  ياراد  دور ، یم  راک  هب  شعـضوم  ریغ  رد  نید  هک  اج  نآ  زا  هکلب  تسا ، یناسنا  هعماج  لماکت  یلاعت و 
تایح هصرع  رد  نید  جـیاتن  زورب  زا  عناـم  تسا و  نآ  زا  یلقادـح  هدافتـسا  نید ، يریگراـک  هب  عون  نیا  اـه : هزومآ  زا  يا  هعومجم  هباـثم 

درف حطس  رد  يرشب  يرظن  تایح  هصرع  رد  تاریثأت  یخرب  يزرو  نید  عون  نیا  جیاتن  رثکادح  دشاب . یم  درف  حطس  رد  یتح  يرشب  ینیع 
هـصرع رد  نید  جیاتن  زورب  ثعاب  تسا و  نآ  زا  يرثکادح  هدافتـسا  نید ، يریگراک  هب  عون  نیا  تایح : گنهرف و  هباثم  هب  نید  ( 3 تسا .

گنهرف و هب  لیدبت  دنسر ، یم  لمع  هصنم  هب  هک  هاگ  نآ  ینید  ياه  هزومآ  دوش . یم  خیرات  عامتجا و  درف ، حطس  رد  يرشب  ینیع  تایح 
عون ینعم  هب  نید  ندش  يرازبا  دشاب . یم  نادب  لمع  لولعم  هک  تسا  رـشب  تایح  حطـس  رد  روضح  نید ، تیاغ  دـنوش . یم  تایح  سپس 

، دش يرـشب  تایح  گنهرف و  هب  لیدبت  یتقو  نید  تسا . هتـسیاب  يرما  هکلب  مومذم ، اهنت  هن  موس  عون  ینعم  هب  عونمم و  لطاب و  يرما  لوا 
رظن هب  تسا . لاـمک  هکلب  بیع ، اـهنت  هن  نیا  دروآ و  یمرد  شدوخ  گـنر  هب  ار  اـه  شور  رازبا و  هلمج  زا  دوخ  هب  طوبرم  تابـسانم  همه 

اب مه  تلع  نیمه  هب  دراد و  نآ  تسخن  ینعم  هب  نید  زا  هدافتـسا  هب  فارـصنا  نید  ندش  يرازبا  ناناملـسم ، یمومع  زاکترا  رد  دـسر  یم 
روضح یخیرات  هبرجت  دراد ، فارـصنا  نآ  تسخن  عون  زا  هدافتـسا  هب  نید  زا  يرازبا  هدافتـسا  هک  نیا  لیلد  هتبلا  دـننک . یم  تفلاـخم  نآ 

هباثم هب   ) يرثکادح روضح  ناکما  یعیش  عماوج  رد  هن  یّنس و  عماوج  رد  هن  نید  ًاقیقحت  هکلب  ًارهاظ و  دشاب . یم  یمالـسا  عماوج  رد  نید 
گنهرف و هباثم  هب  نید  روضح  زا  ینـشور  هبرجت  ناناملـسم  رگید ؛ ترابع  هب  تسا و  هتـشادن  ار  بولطم  لکـش  هب  و  تاـیح ) گـنهرف و 

گنهرف هباثم  هب  نید  رگا  هک  تسا  نیا  اعدا  دنشاب . هتـشاد  یتبثم  روصت  نید  ندش  رازبا  زا  دنناوت  یمن  مه  تلع  نیمه  هب  دنرادن و  تایح 
اهنت هن  نید  ندـش  يرازبا  طیارـش ، نآ  رد  دور  یم  ینید  نینچ  ینیع  ققحت  راظتنا  ینید  تموکح  کـی  زا  هتبلا  هک  دوش  هضرع  تاـیح  و 

گنهرف و هب  لیدـبت  بولطم  ًالماک  لکـش  هب  همامت و  هب  نید  هاگره  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  هتبلا  دوب . دـهاوخ  حودـمم  هکلب  مومذـم ،
، نید ندـش  تایح  گنهرف و  هب  لیم  نازیم  هب  تسا  ینعم  نیدـب  هکلب  دوشب ، مه  رازبا  نید  دـیاب  هکلب  ناوت و  یم  سپ  نآ  زا  دـش ، تایح 
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هتفای ماظتنا  هدش و  هدیچ  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  فراعم  هعومجم  ینید  فراعم  هموظنم  ماجـسنا  ح ) دبای . ققحت  دیاب  زین  نآ  ندـش  يرازبا 
، دـنک هدافتـسا  رازبا  هباثم  هب  ًافرـص  یمالـسا  باجح  هلمج  زا  نآ  ياـه  هزومآ  زا  یکی  زا  دـهاوخب  لاـثم ؛ ناونع  هب  یـصخش  رگا  هک  دـنا 

لکش هب  یمالـسا  ياه  هزومآ  هک  اج  نآ  زا  رگید ؛ ترابع  هب  ددنب . راک  هب  زین  ار  یمالـسا  ياه  هزومآ  زا  رگید  يرایـسب  دوش  یم  ریزگان 
یخرب هب  لمع  مزلتسم  دشاب  هتشاد  رارمتسا  هک  هاگ  نآ  هژیو  هب  اه  نآ  زا  یکی  هب  لمع  دنا ، هدش  هدیچ  يا  هریزج  یشخب و  هن  يا و  هکبش 
هزومآ نآ  تروص ، ود  ره  رد  تشاد و  دـهاوخ  یپ  رد  ار  اـه  نآ  زا  رگید  یخرب  هب  لـمع  یعیبط  روط  هب  اـی  دوب  دـهاوخ  اـه  نآ  زا  رگید 
طوبرم ًارـصحنم  هصیـصخ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تشاد و ... دـنهاوخ  یپ  رد  ار  يرگید  ياه  هزومآ  دوخ ، هبون  هب  زین  رگید  ياه 

رادروخرب ینورد  ماجسنا  زا  هک  ینازیم  هب  اه  متسیس  دنتسه . هنوگ  نیا  اه  هکبش  اه و  متسیس  همه  هکلب  تسین ، یمالسا  فراعم  متسیس  هب 
شطابترا فیک  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  یکی  ناوت  یمن  دـننک و  یم  ینابیتشپ  ار  رگید  کی  اه  نآ  ینورد  يازجا  نازیم  نامه  هب  دنـشاب ،

زا یکی  هب  یهجوت  یب  یمالـسا ، فراعم  ندوب  یمتـسیس  هب  هجوت  اب  تفرگ . زین  هنیهب  هجیتن  لاح ، نیع  رد  درک و  ققحم  رـصانع  رگید  اـب 
ققحت ارجا و  رب  دـیکأت  ینعم  هب  زین  یمالـسا  باجح  ندرک  ینوناق  متـسیس و  لک  هب  یهجوت  یب  تقیقح  رد  باجح  لثم  نآ  ياه  هزومآ 

رما هب  یهجوت  یب  لاـثم ؛ ناونع  هب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  فراـعم  ندوب  یمتـسیس  ياـضتقا  رگید ؛ تراـبع  هب  دوـب . دـهاوخ  متـسیس  لـک 
دهاوخ یپ  رد  ار  یسنج  تینما  هلأسم  هب  یهجوت  یب  ایح ، هب  یهجوت  یب  یمالسا و  يایح  رما  هب  یهجوت  یب  دوخ  هبون  هب  یمالسا  باجح 
ياراد اه  متسیس  هچرگا  دش . دهاوخ  رجنم  یمالسا  دودح »  » زا یهجوت  لباق  شخب  ندش  لیطعت  هب  دراوم  نیا  همه  هک  نیا  نمض  تشاد .

؛ دراد نآ  (( Input یجورخ رد  هک  تسا  یمهـس  هب  (( Fact رصنع رابتعا  (( Box متسیس کی  رد  دنتسه و  یئزج  يروحم و  رـصانع 
راک زا  متـسیس  دروخب ، مه  هب  نآ  يروحمریغ  ءزج  طـباور  رگا  یتح  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  نآ  یـضایر  ینعم  هب  متـسیس  رگا  نیا ، مغر  هب 
لثم  ) تسا یـضایر  ياه  متـسیس  هباشم  اه  نآ  درکراک  هک  دنراد  دوجو  ییاه  متـسیس  دنچره  یمالـسا  ماکحا  هموظنم  رد  داتفا . دـهاوخ 

مه زامن  ناکرا  زا  مالـس »  » هک نیا  اب  دوشن ، تئارق  نآ  مالـس »  » اما دوش ، هدناوخ  تسرد  مه  نآ  يازجا  همه  رگا  لاثم ؛ ناونع  هب  هک  زامن 
نیا اما  تسین . یضایر  ياه  متسیس  هباشم  یمالسا  فراعم  ییاهن  متـسیس  درکراک  نیا ، مغر  هب  دوب ،) دهاوخ  صقان  هن  لطاب  زامن  تسین ،

دوجو ییاه  لثملا  برض  ام  یمکِح  نابز  رد  تسین . ینید  متـسیس  نامدنار )  ) جیاتن رد  یئزج  رـصانع  مهـس  نتفرگ  هدیدان  ینعم  هب  هتکن 
هرطق هرطق  «، » دروآ یم  لوپ  لوپ ، : » لیبق زا  دنتـسه ؛ ییاهن  یجورخ  رب  درُخ  يازجا  ریثأت  زین  جیاتن و  رب  تامدقم  ریثأت  رگ  نایب  هک  دـنراد 

یم هانگ  هانگ ، هک  دنتـسه  ینعم  نیا  رگ  نایب  هک  دـنراد  دوجو  اه  هزومآ  یخرب  زین  ینید  تایبدا  رد  و ... دوش » اـیرد  یهگناو  دوش ، عمج 
یتسه گنهامه  ماظن  اب  یتبـسانم  غورد  هک  اج  نآ  زا  دیوگ ، یم  غورد  هک  یـسک  لاثم ؛ ناونع  هب  دروآ . یم  ریخ  راک  ریخ ، راک  ای  دروآ 
غورد نیدـنچ  يروص ، یگنهامه  نداد  ناشن  يارب  دوش  یم  روبجم  دـنز ، یم  مه  هب  ار  يداع  طباور  زا  يرایـسب  تلع  نیمه  هب  درادـن و 

یم یباـجح  یب  یباجحدـب ، مییوگب : هک  دراد  يدـُعب  هچ  تسا ، نینچ  رگا  دروآ و  یم  غورد  غورد ، رگید ؛ تراـبع  هب  دـیوگب . زین  رگید 
شهج دناوت  یمن  هعفد  کی  ّرـش ، روما  رد  هچ  ریخ و  روما  رد  هچ  هک  تسا  هدـش  هتخاس  يا  هنوگ  هب  یناسنا  سفن  رگید ؛ فرط  زا  دروآ .

لمع  ) يداهـشتسا تایلمع  کی  ماجنا  يارب  مزال  یگدامآ  هعفد  کی  هک  تسا  لاحم  دشاب ، هدـشن  هژیو  تیبرت  یـسفن  رگا  دـشاب . هتـشاد 
رد یناسنا  سفن  دوش .» یم  دزدرتش  دزد ، غرم  مخت  : » دـنا هتفگ  ور  نیمه  زا  ّرـش .) لمع   ) دـشاب هتـشاد  ار  هاـنگ  یب  کـی  نتـشک  اـی  ریخ )
نآ زا  ینید  لمع  راظتنا  اهتنا ، رد  دریگن ، رارق  ینید  تیبرت  ریـسم  رد  ادـتبا  زا  رگا  تروص ، نیا  رد  تسا و  تیبرت  لـباق  ّرـش  ریخ و  تهج 

؛ دهد یم  ناشن  ار  یمالـسا  فراعم  یمتـسیس  طابترا  زا  يرگید  تیثیح  هتکن ، نیا  هب  هجوت  دوب . دهاوخ  لوقعمریغ  یقطنمریغ و  نتـشاد ،
، زامن هماقا  دوش . یط  رت  نییاپ  بتارم  دیاب  ًاترورـض  رتالاب ، بتارم  هب  لین  يارب  دنتـسه و  بتارم  ياراد  ینید  ياه  هزومآ  هک  ینعم  نیدـب 

باجح دـنب  مین  تروص  هب  هک  ینانز  ناماد  زا  زگره  دـشاب . یم  ینالوط  تدـم  هب  یمالـسا  باجح  قیقد  تیاعر  مزلتـسم  تفع و ... ایح ،
 ، یلقادح ینامیا  اب  زگره  تسا ، لوقعم  یبسانت  تبـسن و  ّیبرتم  یبرم و  نایم  دنور . یمن  جارعم  هب  نادرم  دـننک ، یم  تیاعر  ار  یمالـسا 
هک تروص  نیدب  درک . لالدتـسا  یمالـسا  ياه  هزومآ  ماجـسنا  يارب  زین  رگید  يا  هیواز  زا  ناوت  یم  دش . دهاوخن  یط  يرثکادح  جرادم 
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یعنم اهنت  هن  اه  نآ  عقوم  هب  تسرد و  يریگراک  هب  دنا و  هدشن  قلخ  ثبع  ناش  مادک  چـیه  هداد  رارق  ناسنا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ییاوق 
زا یکی  دوش . یم  رـشب  یلاعت  لامک و  بجوم  ًاعطق  دریگ ، یم  رارق  یناسنا  شخب  لامک  ياوق  رگید  نابیتشپ  هک  لیلد  نیا  هب  هکلب  درادن ،

تلاح زا  ار  هدیدپ  کی  هک  تسا  یطیارـش  اب  ندـش  هجاوم  ماگنه  هب  شندـش  لاعف  نآ ، هژیوراک  نیرت  مهم  هک  تسا  هیبضغ  هوق  اوق ، نیا 
قح نوچ   ) دراد هیواز  نآ  اب  لقادـح  اـی  تسا  قحریغ  تحاـس  هب  قلعتم  ًاـنطاب  هک  هدـیدپ  نیا  دـنک . یم  جارخا  میقتـسم ) طارـص   ) لداـعت

یحطس ینعم  هب  هیبضغ  هوق  ندش  لاعف  تروص ، نیا  رد  دشاب و  لطاب  ههبج  رد  رهاظ  بسح  هب  دناوت  یم  تسا ) لداعت  طیارش  رد  هراومه 
هب هیبضغ  هوق  ندش  لاعف  تروص ، نیا  رد  دشاب و  قح  ههبج  رد  رهاظ  بسح  هب  دناوت  یم  زین  دش و  دهاوخ  یقلت  رغـصا ) داهج   ) گنج زا 

لیدبت ای  دور و  یم  نیب  زا  ای  لطاب  تیهام  هدیدپ  هوق ، نیا  يریگراک  هب  هجیتن  رد  دشاب . ریغ  ای  دوخ  تیبرت  زا  يرارطضا  يا  هلحرم  ینعم 
اج و هب  هدافتسا  نیا  رگا  تسا . نینچ  زین  یمالسا  ياه  هزومآ  ماکحا و  زا  یبتارم  لاثتما  ارجا و  رد  هیرهق  هوق  زا  هدافتـسا  دوش . یم  قح  هب 

دراوم دروم  رد  دوش . یم  متخ  اه  نآ  حیحـصت  لیدـعت و  هب  ای  یمالـسا و  ماکحا  يارجا  صقان  لطاب و  لاکـشا  وحم  هب  ای  دـشاب ، عقوم  هب 
مکح کی  لاثتما  ارجا و  رد  هیرهق  هوق  يریگراک  هب  هجیتن  رد  ًالثم  دنوشن و  متخ  تروص  نیا  زا  مادک  چیه  هب  تسا  نکمم  هک  يدودـعم 
غراف ( 1 تسا : تیمها  زیاح  هتکن  ود  هب  هجوت  دوش ، لیدبت  دوخ  دض  هب  مه  باجح  دوش و  بولغم  دوخ  هیرهق ، هوق  باجح ، لثم  یمالسا 
تـسا دوصقم  هک  يزیچ  نآ  دـض  هب  یمالـسا  ماکحا  يارجا  يارب  هیرهق ) هوق  زا  هدافتـسا   ) ینوناق يراـشفاپ  تسا ، نکمم  ارچ  هک  نیا  زا 

دیابن دراد و  ناوات  هراومه  یعمج  سایقم  رد  هچ  يدرف و  ساـیقم  رد  هچ  لـماکت  ءاـقترا و  هک  درک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دـیابن  دوش ، رجنم 
باـجح ندـش  ینوناـق  اـب  هک  دوش  تباـث  رگا  رگید ؛ تراـبع  هب  دـیزای . تسد  نادـب  ناوتب  لـماکت ، هنیزه  تخادرپ  نودـب  تشاد  راـظتنا 

رایسب و ییوس ، زا  زین  دنوش و  یم  باجحاب  تدم  ینالوط  هژورپ  کی  رد  باجح  یب  ای  باجحدب و  دارفا  زا  يرایسب  ییوس ، زا  یمالـسا ،
هب يدادعت  مه  رگا  یتح  تروص ، نیا  رد  دنوش ، یم  هتشذگ  زا  رت  مدق  تباث  هزومآ  نیا  لاثتما  موادت  رد  یمالـسا  باجح  لها  همه  هکلب 

لابق رد  ییاه  شزیر  ار  اه  نآ  دیاب  دـنوش ، رفنتم  مالـسا  دوخ  زا  ًاتیاهن  یمالـسا و  باجح  هزومآ  زا  یمالـسا ، باجح  ندـش  ینوناق  لیلد 
هب ار  یمالـسا  لماکت  دـشر و  نوناق  دـندنب .» یمن  زامن  یب  کی  رطاخ  هب  ار  دجـسم  رد  ، » یناریا یمیدـق  لَـثَم  بسح  تسناد . اـه  شیور 

کی زا  بیهـص و  یمور ، کی  زا  ناملـس و  یتشترز ، کی  زا  تساوخ  یم  مالـسا  ربمایپ  رگا  دـننک . یمن  لیطعت  اـه  شزیر  یخرب  رطاـخ 
هـشیاع ربمایپ ،) يومع   ) بهلوبا نوچ  یناسک  شزیر  لماکت ، نیا  هنیزه  تخادرپ و  یم  هنیزه  دیاب  ًاقطنم  دزاسب ، رذوبا و ... يودـب ، برع 

اـسب هچ  تسین . نوناق  نآ  ندوب  صقان  اـی  لـطاب  ینعم  هب  ًاترورـض  نوناـق  کـی  يارجا  زا  یـشان  یفنم  هجیتن  ( 2 دش . و ... ربمایپ ) رـسمه  )
سوکعم هجیتن  دارفا  زا  یخرب  يارب  اما  دـنا ، هدـش  هداـیپ  مه  یتسرد  حیحـص و  ياـه  شور  هب  یتح  دـندیفم و  قح و  هک  ییاـه  لالدتـسا 

حرطم یتسرد  ياه  هویش  هب  ار  شیاه  لالدتسا  مه  دشاب و  یم  نقتم  ياه  لالدتسا  رب  لمتشم  مه  میرک  نآرق  لاثم ؛ ناونع  هب  دنا . هتـشاد 
زا یخرب  هک  نیا  لیلد  هب  نیا ، مغر  هب  دـنا . هدرک  ادـیپ  ملع  شا  یتسرد  هب  مه  شنیفلاـخم  یتح  هک  هدوب  قفوم  هار  نیا  رد  ناـنچ  هدرک و 

یلع هللا  عـبط  «، » مهبوـلق هللا  فرـص  «، » مهبوـلق تـسق  «، » هـّنکا مهبوـلق  یلع  «، » هواـشغ هرـصب  یلع  «، » ضرم مهبوـلق  یف   » قادـصم اـه  نآ 
زا یخرب  نوچ  هک  دـش  رواب  نیا  رب  دـیابن  سپ  دـنا . هدربن  حیحـص  ياه  شور  اه و  لالدتـسا  نآ  زا  يا  هرهب  زگره  دنتـسه ، و ... مهبولق ،»

نیا ط ) دوش . یفتنم  دیاب  نوناق  نیا  لصا  دـنریگ ، یم  دـض  یفنم و  عضوم  هکلب  دـنهد و  یمن  یمالـسا  باجح  ندـش  ینوناق  هب  نت  دارفا 
ای دنریگ  یم  رارق  هعلاطم  دروم  ینیسپ  لکش  هب  هک  هاگ  نآ  یعامتجا  ياه  هدیدپ  همه  هکلب  رایـسب و  يراد  نید  دنیارف  تامدقم و  ِینامه 

هدیدپ کی  يریگ  لکـش  دنیارف  تامدقم و  نایم  قیرفت  هیزجت و  شور  دنوش . یم  هیزجت  يا  یقطنمریغ  لکـش  هب  دنوش ، یم  يزاس  هیبش 
؛ لاثم ناونع  هب  دنک . یم  رود  هدـیدپ  تقیقح  كرد  زا  ار  ناسنا  دوش و  یم  نزهر  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اما  تسا ، جـیار  عیاش و  دـنچره 

يادهـش ياه  ملهچ  نارگراک ، ياه  نصحت  تضهن 42 ، دـیاب  مینک ، كاردا  قیرفت  هیزجت و  شور  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  میهاوخب  رگا 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  مینک . یقلت  بـالقنا  دـنیارف  ار  نآ  زا  سپ  یتدـم  نمهب 57 و  تابـسانم  تامدقم و  ناونع  هب  ار  اه و ... ناتـسرهش 
ای دنتسه . یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  ندش و  دنیارف  هکلب  تامدقم ، هن  دندش ، رکذ  تامدقم  ناونع  هب  هک  يدراوم  رگید  تضهن 42 و 
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هـسنارف ریبک  بالقنا  مزیتناتـستورپ ، تضهن  مینک ، كاردا  قیرفت  هیزجت و  شور  هب  میهاوخب  ار  یبرغ  هعـسوت  هلأـسم  رگا  لاـثم ؛ ناونع  هب 
نآ زا  سپ  مهدجیه و  نرق  یبدا و ... یمالک ، یفـسلف ، ياه  هشیدنا  زین  دیدج و  تاعارتخا  تافاشتکا و  تامدقم و  ناونع  هب  دیاب  ار  و ...
نیع هکلب  تامدقم ، طقف  هن  هدش ، رکذ  هعـسوت  تامدقم  ناونع  هب  هک  ار  هچ  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  مینادب . هعـسوت  ددجت و  دنیارف  ار 

هک دننک  یم  نامگ  دـنرادن و  هجوت  هلأسم  نیا  هب  يرایـسب  دـیاش  یخرب و  زین  يزرو  نید  يراد و  نید  هلأسم  رد  تسناد  دـیاب  نآ  دـنیارف 
لالح همقل  لاثم ؛ ناونع  هب  دنتـسین . يزرو  نید  قادصم  تامدقم ، نآ  دوخ  راگنا  هک  تسا  یتامدـقم  يرـس  کی  هب  قوبـسم  يزرو  نید 

رب هوالع  هکلب  يزرو ، نید  همدـقم  طقف  هن  ندرک و ... تیاعر  ار  یمالـسا  باجح  ندوب ، دجـسم  لها  ندرکن ، هاـگن  مرحماـن  هب  ندروخ ،
نیع دوخ  هک  هچ  نآ  زا  يرایـسب  تسا ، لمکتـسم  يراد ، نید  لماک و  نید ، هک  اـج  نآ  زا  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دنتـسه . نآ  نیع  نآ ،
کی ندوب  يزرو  نید  همدقم  رگید ؛ ترابع  هب  دنتـسه . يزرو  نید  رتالاب  هبترم  هلحرم و  يارب  همدقم  لاح ، نیع  رد  دنتـسه ، يزرو  نید 
ادتبا دیاب  هک  دنرواب  نیا  رب  دـننک  یم  تفلاخم  یمالـسا  باجح  ندوب  ینوناق  اب  هک  يا  هدـع  درادـن . نآ  ندوب  نید  نیع  اب  یتافانم  لمع ،
هتکن نیا  زا  اما  تسه ، یتامدقم  هب  قوبسم  يراک  ره  هک  تسین  يدیدرت  تساوخ . يزرو  نید  ناناوج ، زا  سپس  داد و  ماجنا  ار  یتامدقم 
مکح لاثتما  يارب  هک  یلمع  هنوگ  ره  تلع ، نیمه  هب  دنتسه . نآ  نیع  هکلب  دنتسین ، يزرو  نید  لبقام  تامدقم ، نآ  هک  درک  تلفغ  دیابن 

نیا اب  دشاب . یم  یمالسا  باجح  رت  یفیک  رت و  شیب  هچره  ققحت  دنیارف  زا  یئزج  هکلب  همدقم ، طقف  هن  دریگب ، تروص  یمالـسا  باجح 
بالقنا يزوریپ  زا  هک  تسا  ههد  هس  میتسه . لمع »  » دـنمزاین هکلب  تامدـقم ،»  » دـنمزاین هن  عقاو ، هب  یمالـسا  باجح  لاثتما  يارب  باسح ،

ماجنا نآ  لاثتما  ندرک  ینوناق  ناکما  ّدـح  رد  مه  نآ  یمالـسا  يرورـض  مکح  کی  لاثتما  تامدـقم  زونه  راـگنا  درذـگ و  یم  یمالـسا 
هک ار  هچ  نآ  نیا ، زا  سپ  اـه  لاـس  اـت  یتـح  هک  تشاد  يدـیما  ناوت  یم  اـیآ  دوـجوم ، دـهاوش  نئارق و  هب  هجوـت  اـب  ًاـساسا  تسا ! هدـشن 

مکح نیا  ندرک  يدربراک  یتایلمع و  يارب  هک  یشور  تحص  رد  دیابن  ایآ  دوش ؟ ماجنا  دوش ، یم  یقلت  رما  نیا  یعامتجا  لاثتما  تامدقم 
لوط رد  میهد و  نت  یمالـسا  باجح  هزومآ  ندرک  ینوناـق  هب  دـیاب  دـسر  یم  رظن  هب  مینک ؟ دـیدرت  میا ، هتفرگ  راـک  هب  نونکاـت  یمالـسا 

. میشخبب لماکت  حالـصا و  ار  اه  نآ  لمع  نمـض  رد  میدش ، ور  هبور  یفنم  ياهدمایپ  ءوس و  جیاتن  یـشور و  تالکـشم  اب  مه  رگا  لمع ،
ینوناق فلاخم  قفاوم و  هلدا  هب  رظن  ناعما  اب  یمالـسا  باجح  ندوب  ینوناـق  زج  هب  اـهریغتم  همه  نتفرگ  ضورفم  ترورـض  يریگ : هجیتن 

تموکح درادن و  ار  نارادفرط  ياه  خساپ  هلدا و  ربارب  رد  تمواقم  بات  نافلاخم ، هلدا  هک  میبای  یمرد  حوضو  هب  یمالسا ، باجح  ندش 
نیع رد  نیرت و  مهم  زا  یکی  ًاملسم  دشاب و  یم  مدرم  ینامیا  حطس  هب  نداد  لماکت  زا  ریزگان  دوخ ، یلوا  یتاذ و  تلاسر  بسح  یمالـسا 
لیذ تاکن  هب  هجوت  صوصخ ، نیا  رد  هتبلا  دـشاب . یم  یمالـسا  ماکحا  لاثتما  ندرک  ینوناق  روظنم ، نیا  يارب  اـه  شور  نیرترثءوم  لاـح 
ینعی هدیدپ ، کی  ندـش  ینوناق  تسناد . نآ  ندرک  ییارجا  يارب  ماگ  نیتسخن  دـیابن  ار  هلأسم  کی  ندـش  ینوناق  ( 1 تسا : تیمها  زیاح 

هرگ مدرم  گنهرف  تایح و  اب  ًایناث  دشاب ؛ هتفای  عویش  ًالوا  هک  دبای  یم  ترورـض  عامتجا ، حطـس  رد  یتقو  هلأسم  کی  نآ . نتفای  ترورض 
بحتـسم ِدیاب  کی  ناملـسم ، مدرم  يارب  یمالـسا  باجح  دیامن . دراو  هشدـخ  یعامتجا  تایح  موادـت  رد  نآ  نادـقف  ًاثلاث  دـشاب ؛ هدروخ 

ندش ینوناق  ترورـض  دـناوت  یم  دوخ  هب  دوخ  نآ ، بوجو  هب  يرظن  ریگارف  داقتعا  تسا و  یهقف  بجاو  ِدـیاب  کی  هکلب  تسین ، یقالخا 
شزرا رگید  زا  يرایـسب  دناوت  یم  دوخ  هبون  هب  تشذگ  هک  نانچ  مه  نآ  ندش  ییارجا  مدـع  هک  نیا  هژیو  هب  دـنک . مامت  نآ  دروم  رد  ار 

یبایزرا ( 2 تسا . یعامتجا  تایح  ملاـس  موادـت  ناـکما  رد  هشدـخ  ینعم  هب  نیا  دزادـنا و  رطخ  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  یمالـسا  ياـه 
زا ییاه  هفلءوم  لاثم ؛ ناونع  هب  تفرگ . رظن  رد  رگید  طیارـش  همه  ندوب  تباث  ضرف  رد  دیاب  ار  یمالـسا  ماکحا  ندش  ینوناق  يدـمآراک 

همه و ... مکتنـسلا ) ریغب  سانلا  هاعد  اونوک   ) نید هب  یلمع  توعد  رظن ، لمع و  قباطت  یفطاع ، هتـسیاش  ياهدروخرب  هنـسح ، قالخا  لـیبق 
نآ يود  ره  رد  هک  یمالسا  باجح  مکح  هماقا  يارب  درکیور  ود  زا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  رگید ؛ ترابع  هب  دنوش . یقلت  ضورفم  دیاب 

ینوناق اه ، نیا  رب  هوالع  ود ، نآ  زا  یکی  رد  اما  دنا ، هدش  هتفرگ  راک  هب  هدش و  رابتعا  هزادنا  کی  هب  هدـش  رکذ  ياه  هفلءوم  نیا  همه  اه ،
يروتکاف کت  دیابن  ار  یمالـسا  ماکحا  ندش  ینوناق  هلأسم  ( 3 تسا ؟ رتدمآراک  کی  مادک  تسا ، هدش  هفاضا  زین  یمالـسا  باجح  ندش 
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ياهدمایپ هب  هجوت  اب  دیاب  وس  کی  زا  نآ و  ققحت  یتامدقم  تامازلا  هب  هجوت  اب  دـیاب  وس  کی  زا  ار  هلأسم  نیا  دومن . یبایزرا  درک و  مهف 
یتالوحت رییغت و  مزلتـسم  یمالـسا  باجح  ندرک  ینوناـق  لاـثم ؛ ناونع  هب  هک  ینعم  نیدـب  دیجنـس . درک و  كرد  نآ  يرورـض  یقطنم و 

باجح ندش  ینوناق  هلأسم  دهاوخ  یم  هک  یسک  دشاب . یم  فادها  یتح  اهدرکیور و  اهراتخاس ، نیناوق ، زا  يرایسب  رد  ینیسپ  ینیشیپ و 
هک 100 یهاگـشناد  کی  رد  لاثم ؛ ناونع  هب  دنک . هظحالم  دوخ  شجنـس  رد  ار  تالوحت  رییغت و  نیا  همه  دیاب  دنک ، یبایزرا  ار  یمالـسا 

سرد سالک  رد  یمالـسا  باجح  تیاعر  هب  ار  دوخ  نایوج  شناد  دودـحم ، رفن  دـنچ  ای  کی  اهنت  رگا  دنتـسه ، سیردـت  لاح  رد  داتـسا 
زا مازلا  لمع  سفن  دمایپ  هجیتن ، نیا  هک  درک  تقد  دـیاب  اما  دراد . یفنم  ءوس و  رثا  اه  نآ  لمع  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  دـننک ، مزلم  دوخ 

دشاب یم  دیتاسا  رگید  طسوت  یمالسا  باجح  تیاعر  هب  مازلا  مدع  لولعم  همه  زا  شیب  هکلب  دشاب ، یمن  داتسا  يوس 

مالسا رد  نز  سابل  ّدح 

ار ثنؤم  سنج  راب  ّتقر  خیرات  یتقو  نادجو  اب  ناسنا  مالسا  زا  لبق  نز  هاگیاج  نانز  سابل  ۀقیقحلا  حاتفمو  ۀعیرشلا  حابـصم  باتک  حرش 
دوخ رب  تلاـجخ  سرت و  تدـش  زا  دـنکیم ،  هعلاـطم  هتفر  تشرـس  كاـپ  دوجوم  نیا  رب  هک  یتاـیانج  خـیرات  هک  یماـگنه  دـناوخیم و 
نیا هب  تبسن  نانآ  تواضق  دنتـشادن و  حیحـص  تسرد و  راتفر  ثنؤم  سنج  اب  ياهنیمز  چیه  رد  یهلا  بتکم  زا  ادج  ياهتلم  دزرلیم ! 

ياهباتک هنیمز  نیا  رد  دوب !!  جراـخ  فرـش  تمارک و  تیمدآ و  دودـح  زا  دنتـشاد  وا  ربارب  رد  هک  يراـتفر  لاـمعا و  فیرـش و  دوجوم 
 ، تسا جراخ  هلاسر  نیا  دودح  زا  نز  عضو  حیـضوت  هدش و  هتـشون  ناملـسم  نارکفتم  هلیـسو  هب  صوصخ  هب  برغ و  قرـش و  رد  يدایز 
وا رب  تسا و  مرحمان  يدارفا  هچ  هب  تسا و  مرحم  یناسک  هچ  هب  هکنیا  وا و  تنیز  سابل و  نز و  سنج  هرابرد  مالـسا  رظن  بسانت  هب  یلو 

نیا رد  ربخیب  قح  زا  ماوقا  نایم  رد  ار  وا  یگدـنز  زا  ییامنرود  منادیم  مزـال  دـهد ،  رارق  ناـنآ  ياـشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تسا  مارح 
تایح تاهج  نوؤش و  مامت  رد  ار  نز  يالاو  تیـصخش  هک  یبتکم  اهنت  هک  دوش  مولعم  زیزع  ناگدـنناوخ  رب  ات  مرواـیب ،  راتـشون  هوزج و 
يدایز بتک  رد  تسا .  مالسا  نیرفآ  تداعـس  شخبتایح و  بتکم  دراد ،  یهلا  هار  رد  سنج  نیا  لماکت  هب  دیدش  هقالع  هدرک و  ظفح 
یگدنز هرادا  يارب  تسا  ياهلیـسو  نز  دنتفگیم :  نز  هرابرد  یحو  بتکم  زا  ربخیب  للم  میناوخیم :  ( 46) هدش هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک 

دنزرف و ندییاز  درم و  ینار  سوه  یشوخ و  بابسا  ندرک  هیهت  وا  هفیظو  هدش و  هتـشاذگ  شرایتخا  رد  لیاسو  زا  یکی  نوچ  مه  هک  درم 
اقلطم وا  نتفر  نوریب  هناخ  زا  تسا ،  كانرطخ  ندیمهف  ملعت و  میلعت و  نتشون ،  ندناوخ و  سنج ،  نیا  يارب  تسا !!  هداوناخ  رد  تمدخ 

ام لاعف  هک  درم ـ  ربارب  رد  دشاب ،  هتـشاد  يرایتخا  هنوگ  چـیه  دـیابن  تسین ،  هناخ  راوید  راهچ  زا  رتهب  ییاج  وا  يارب  تسا ،  داسف  بجوم 
هک دوب  هدیـسر  ییاـج  هب  نز  سنج  هب  تبـسن  هیرظن  رد  طـیرفت  راـک  یحیـسم  کـلامم  رد  دـشاب !  هدارایب  يدوجوم  دـیاب  تسا ـ  ءاـشی 
وا حور  ایآ  هک  دنتـشاد  ثحب  تسادج و  یتوکلم  حور  زا  نز  حور  دنتفگیم :  دز و  دنب  هنهد  گس  ناهد  دننام  دـیاب  ار  نز  دـنتفگیم : 

تشاد يرتشیب  نز  سکره  دوب .  دنفسوگ  واگ و  هلزنم  هب  درم  يارب  تشاد و  ار  تورث  الاک و  مکح  نز ،  اقیرفآ  رد  هن !؟  ای  تسه  يرشب 
ار نانز  لباب ،  هدـلک و  رد  دوب !  يداـع  يرما  نیمز  ندز  مخـش  يارب  وا  نتفرگ  راـکب  نز و  شورف  دـیرخ و  دوب ،  رتدـنمتورث  تقیقح  رد 

اهنت ناریا  رد  دنـشورفب .  ار  هدیـسر  جاودزا  نس  هب  نارتخد  هک  دنتـشاد  راک  نیا  يارب  يرازاب  لاس  ره  دـنتخورفیم و  اهالاک  ریاـس  دـننام 
نس زا  ار  رتخد  ناتـسودنه ،  رد  دوبن !  رادروخرب  درم  یـشک  هرهب  زج  يرگید  ّقح  زا  دوب و  تیکلم  ّقح  نز ،  يارب  وج  نم  تسیب  لداعم 

دـسج اب  ار  وا  یهاگ  دوب و  درم  ِتایح  لیفط  زا  وا  یتسه  نز و  تایح  دـندوبن ،  لـئاق  یّقح  اـهنآ  يارب  دـندادیم و  رهوش  یگلاـس  جـنپ 
نتفر هار  تردق  ندرک  مک  يارب  دوبن و  یّقح  هناخ  رد  نیگنس  ياهراک  زج  هب  ار  نز  تبت ،  نیچ و  رد  دندنازوسیم !!  اج  کی  شرهوش 

رد تشاد ،  يدـب  رایـسب  عضو  نز  سنج  نانوی ،  رد  دـنامب !!  زاـب  ومن  دـشر و  زا  هک  دنتـشاذگیم  ینهآ  بلاـق  رد  ار  شیاـپ  ادـتبا  زا  وا 
نآ زا  مالسا  رون  ادعب  هک  ناتسبرع  رد  دشیم !!  هدرپس  راد  هبوچ  هب  هتشگ و  مادعا  هب  موکحم  ندییاز  رتخد  مه  رـستشپ  راب  هس  تروص 

نتشک اب  دیاب  دشیم و  ردپ  ریگنماد  هک  دوب  یگنن  رتخد  ًالوصا  دوب و  قولخم  نیرتتسپ  نز  دش ،  ینید  ياهنوناک  نیرتگرزب  دیبات و 
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اَم ِءوُس  نِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يَراَوَتَی  ٌمیِظَک *  َوُهَو  ًاّدَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یَثنُألِاب  مُهُدَحَأ  َرُِّشب  اَذِإَو  دشیم :  هتسش  گنن  نیا  وا  ندرک  روگ  هب  هدنز  ای 
شاهرهچ مشخ )  تدش  زا  دنهد (  هدژم  رتخد  تدالو )  هب (  ار  نانآ  زا  یکی  نوچ  و  ( 47  ) ِباَرُّتلا ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَأ  ٍنوُه  یَلَع  ُهُکِسُْمیَأ  ِِهب  َرُِّشب 

وا هک  ییاج  رد  شاهلیبق (  موق و  زا  دناهداد ،  وا  هب  هک  يدب  هدژم  ببـس  هب  دوش ! !  هدنکآ  زیربل و  هودنا  هصغ و  زا  شنورد  ددرگ و  هایس 
روز هب  ای  دراد  هگن  يراوخ  اب  ار  رتخد  نآ  ایآ   ( هک دوریم  ورف  تخس  ياهشیدنا  رد  دمآشیپ  نیا  هب  تبـسن  و  دوشیم (  ناهنپ   ( دننیبن ار 
نوچ دوب و  مورحم  قوقح  مامت  ثرا و  زا  نز  دوب ،  درم  ینار  توهـش  هزادنا  نّکمت و  هب  هتـسب  تاجوز  ددعت  دنک ! ؟  شروگ  هب  هدـنز  ، 

سکره هب  ای  دریگب ،  دوخ  يارب  ار  ردـپ  نز  هک  تشاد  رایتخا  وا  دیـسریم و  گرزب  رـسپ  هب  تیم  كرتام  ءزج  وا  دوخ  درمیم  شرهوش 
تـالآ زا  یکی  موـق  نیا  رد  نز  دـندوبن ،  لـئاق  رتـش  بـسا و  زا  شیب  یـشزرا  گرزب  دوـجوم  نـیا  يارب  برع  مدرم  دـشخبب .  دراد  لـیم 

نز عضو  زا  ياهشوگ  لئاسم ،  نیا  دیدج »  رـصع   » برغ رد  نز  هاگیاج  دوب !!  درم  ترـشع  شیع و  ینارذگ و  شوخ  لیاسو  شیاسآ و 
الب نیا  دـندروآ و  نز  رـس  رب  مهدـجیه  نرق  زا  ندـمتم  فورعم  لوق  هب  نیدیب و  للم  مما و  هک  ییالب  اما  دوب و  مالـسا  زا  لبق  يایند  رد 

ریخا نورق  رد  نز  دندروآ .  نز  رـس  رب  مالـسا  زا  لبق  عماوج  هک  دوب  ییاهالب  زا  رتدب  رایـسب  دش ،  یبرغ  یقرـش و  کلامم  مامت  ریگنماد 
دروم نادنمروز  نارگمتس و  للم و  ناتریغیب  بیج  ندرک  رپ  یسوساج و  يارب  وا  زا  نتفرگ  هرهب  توهش و  يالاک  روظنم  هب  طقف  طقف و 

هسردـم و هب  رازاب ،  هچوک و  هب  یناطیـش  فادـها  ياضرا  يارب  هناخ  زا  دـش ،  هداد  وا  هب  طرـش  دـیق و  نودـب  يدازآ  تفرگ ،  رارق  هجوت 
هدیشک امنیـس  هدرپ  رتأت ،  نویزیولت ،  ویدار ،  هب  اهیـشک  هرهب  عاونا  يارب  دش !!  هدیـشک  شون  شیع و  ینارذگشوخ و  زکارم  هب  هرادا و 

ایح و تفع و  تریغ و  فرـش و  تقیقح  نیا  هیاس  رد  دوب و  نامرحمان  زا  ندوب  هدیـشوپ  باجح و  هک  وا  یهلا  همانرب  نیرت  یلاع  هب  دش ، 
یهلا هدرپ  هب  هنـسرگ  گرگ  كوخ و  نوچ  مه  ناـتریغیب  ناتلیـضف و  یب  دـش و  دـیدش  هلمح  دـشیم ،  ظـفح  وا  راـقو  بدا و  یکاـپ و 
یتفع یب  یباجحیب و  قیرط  زا  ار  داسف  دندز ؛  تیمدآ  نوؤش  مامت  هب  ناربج  لباق  ریغ  تابرض  رذگهر  نیا  زا  دندرک و  هلمح  وا  باجح 

زا یلهاج  ندمت  هک  یموجه  دنداد ،  رارق  تارطخ  عاونا  شوختسد  رذگهر  نیا  زا  ار  تایح  یلاع  ماظن  دندناشک و  تایح  نوؤش  مامت  هب 
لولعم رـشب  يونعم  يدام و  ياهتسکـش  زا  يرایـسب  دوب ،  هقباسیب  خـیرات  راودا  مامت  رد  درب  یهلا  گنهرف  اـیبنا و  هب  یباـجحیب  قیرط 

!؟  هدمآ وا  رس  هب  یگرزب  يالب  هچ  هک  دمهفب  هدیشک  یتسپ  هب  يالاو  سنج  نیا  ناهج  مامت  رد  شاک  يا  دش و  نز  سنج  يراب  دنبیب و 
هدید و ایند  يدرم  دراد و  ياهدنزرا  تافیلأت  یمالسا  لئاسم  زا  يرایسب  رد  تسا و  رصم  روشک  فورعم  نادنمـشناد  زا  هک  بطق ـ  دمحم 

ياهنامز نیا  رد  دـسیونیم :  تسوا  ياههتـشون  نیرتهب  زا  یکی  هک  متـسیب » نرق  تیلهاـج   » شزرا رپ  باـتک  رد  هنیمز  نیا  رد  دوب ـ  اـنیب 
یماگنه هب  مّود  یناهج  گنج  هدرک و  ذوفن  يوسنارف  عامتجا  ناوختسا  نورد  یپ و  قامعا  ات  یـسنج  لئاسم  هنیمز  رد  یقالخا  داسف  ریخا 

عـضو نینچ  زورب  هجیتن  رد  دوب و  هدش  رو  هطوغ  یـسنج  داسف  بادرم  رد  یگرزب  ياشحف  زکرم  تروص  هب  هسنارف  روشک  هک  دـش  عورش 
گرب زاس و  هحلـسا و  هسنارف  هک  دوب  تهج  نآ  زا  هن  ینوبز  طوقـس و  نیا  دـمآ و  رد  اپ  زا  زور  دـنچ  فرظ  رد  هسنارف  هک  دوب  راب  فسا 

« ونیژاـم  » طـخ تاماکحتـسا  دوب و  روشک  نآ  راـیتخا  رد  یگنج  ياهحالـس  نیرترثؤم  نیرتهزاـت و  خـیرات  نآ  رد  اریز  تشادـن ؛  گـنج 
تشادن یگنج  تاماکحتسا  گنج و  گرب  زاس و  هب  یطابترا  طوقس  نیا  يرآ ،  دوب ،  هدمآ  دیدپ  نامز  نآ  ات  هک  دوب  يدس  نیرتراوتسا 

ندـش ناریو  زا  تشحو  سرت و  هب  طوبرم  دوب ،  تزع  تریغ و  فرـش و  ساـسحا  فعـض  ییوج و  مزر  هیحور  نادـقف  هب  طوـبرم  هکلب  ، 
هتفه ود  زا  هک  هاتوک  یتدـم  فرظ  رد  تهج  نیمه  هب  دوب و  ناـملآ  ییاوه  يورین  ياـهبمب  ریز  سیراـپ  ياـههراباک  اـههناخ و  صاـقر 
لاس رد  دوخ (  ریطخ  حیرصت  رد  هدحتم  تالایا  روهمج  سیئر  يدنک  اکیرمآ :  اما  دمآرد .  میلـست  عوضخ و  يوناز  هب  درکیمن ،  زواجت 

هباقرغ رد  قرغتـسم  دـساف و  لبنت و  تسـس و  نیمزرـس  نیا  ناوج  لسن  اریز  تسا ؛  رطخ  رد  اکیرمآ  هک  تخاـس  ناـشن  رطاـخ  1962 م ) 
هـضرع يزابرـس  يارب  هک  یناوج  تفه  ره  نایم  رد  دـنرادن و  دـناهداهن  نآ  شود  رب  هک  ار  یتیلوؤسم  راب  لمحت  تردـق  تسا و  تاوهش 

 : ناتسلگنا اما  تسا .  هدرک  هابت  ار  ناشیا  یحور  یجازم و  تقایل  ینار  توهش  اریز  دنتیحالص ؛  دقاف  نت  تفه  نآ  زا  نت  شـش  دوشیم ، 
یماظن رارـسا  ندنکفا  رطخ  هب  يزاب و  سنج  مه  نتخانـش  ینوناق  هحیال  هب  هراشا  يروتارپما  نیا  رد  داسف  صخاش  نداد  ناشن  يارب  دیاش 
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 ( لاس 1962 م رد  هیـسور (  روهمج  سیئر  هیـسور :  اما  دـشاب !!  یفاک  یپسور  ینز  زا  اـیناتیرب  گـنج  ریزو  نتفرگ  ماـک  ربارب  رد  تلود 
تکلمم نیا  رد  ناوج  لـسن  اریز  تسین ؛  شخبناـنیمطا  سور  ناـناوج  هدـنیآ  تسا و  رطخ  رد  هیـسور  هدـنیآ  هک  تخاـس  ناـشن  رطاـخ 

لامـش ياهتلود  ینعی  ناهج  ياهروشک  نیرتیقرتم  اما  تسا .  هتـشگ  روهطوغ  تاوهـش  بالجنم  رد  هدش و  داسف  یتسـس و  شوختـسد 
هابت ار  دوخ  هقالخ  ياهتردق  نویفا  شیشح و  لامعتسا  اب  هک  میوشیم  هجاوم  راب  دنب و  یب  یصاع و  یناناوج  اب  اهروشک  نیا  رد  اپورا : 

ناشیرپ ار  عامتجا  ياـملع  رطاـخ  تلود و  تینما  سوماـن  کـته  لـتق و  يدزد و  روظنم  هب  كاـنرطخ  ياهدـناب  لیکـشت  اـب  دـنزاسیم و 
یلو دوب ،  یـسنج  هبنج  ینعی  تایح ،  بناوج  زا  هبنج  کی  رد  اهنت  میداد  رارق  هراشا  دروم  ار  نآ  زا  ییاههنومن  هک  دسافم  نیا  دننکیم . 

زا ییاهدناب  اکیرمآ  رد  تسا .  هدرک  تیارس  مه  تایح  نوؤش  رئاس  هب  هتشذگ و  هبنج  دح و  نیا  زا  دسافم  نیا  كانرطخ  رذگهر  نیا  زا 
مهارف ناشیا  همانرب  راک و  هک  دـنراد  دوجو  نوناق  لاجر  ناگدنـسیون و  ناکـشزپ و  يرتسگداد و  يالکو  هقبط  زا  نادنمـشناد  ناگرزب و 

رد زج  قالط  هب  مادـقا  اکیرمآ  یکیلوتاک  ياهتیتسا  رد  مینادیم  هک  نانچ  تسا .  ینوناـق  ضارغا  دـصاقم و  يارب  اـنز  لـیاسو  نتخاـس 
نآ بکترم  شرـسمه  هکنآ  دانتـسا  هب  رهوش  ای  نز  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  تسین و  اور  رهوش  ای  نز  فرط  زا  انز  باـکترا  دروم 
هب لسوتم  دشابن  ییوشانز  یگدنز  همادا  هب  لیام  هک  نیجوز  زا  کیره  لصا ،  نیمه  يور  دنک .  قالط  هبلاطم  دناوتیم  هدـش  اوران  لمع 
رد ار  نتفرگ  قالط  ینوناق  كرادم  دننک و  سیلپ  میلست  ار  وا  لاح  نامه  رد  دنراداو و  انز  باکترا  هب  ار  شرسمه  ات  دوشیم  اهدناب  نآ 
هک دـنراد  دوجو  ییاهدـناب  اکیرمآ  رد  نینچ  مه  دـنیامن .  تفایرد  تمدـخ  نآ  ماـجنا  ربارب  رد  ار  دوخ  دزمتـسد  دـنهد و  رارق  وا  راـیتخا 

بولطم و نمث  دـنعاتم و  نیا  بلاـط  هک  اـپورا  یلاـها  زا  نادـنمتورث  نارگناوـت و  هب  نارتـخد  نتخورف  تسا ،  نارتـخد  نتخورف  ناـشراک 
مرـش و ایح و  تمـصع و  تفع و  هدرپ  ندیرد  نز و  يالاو  تیـصخش  هب  موجه  تاکرب  زا  همه  نیا  و  دـنزادرپیم .  نآ  ربارب  رد  یبوغرم 

تاماظن هداوناـخ و  ندـش  هدیـشاپ  لـیبق  زا  نآ ،  تاـعبت  راـثآ و  یتعنـص و  بـالقنا  هتـشگ ،  اـههرود  نیا  رد  تیرـشب  بیـصن  وا  باـجح 
تلع هب  هداوناخ  لیکـشت  رب  ناناوج  تردق  مدع  قباس و  دویق  دودـح و  نتفر  نایم  زا  رهـش و  هب  هد  زا  دّرجم  ناناوج  ترجه  یگداوناخ ، 

ار داـسف  هک  تسا  یمهم  لـماوع  زا  جاودزا  يراوشد  حـیبق و  لـمع  نیا  تلوهـس  تلع  هب  اـنز  هطرو  رد  ناـناوج  طوقـس  دـمآرد و  یمک 
یقـالخا و لاذـتبا  اـههناخراک و  اـهراک و  رد  نز  تکرـش  دورو و  دـش !!  هتفرگ  یمهم  کـمک  نز  سنج  زا  هنیمز  نیا  رد  داد و  هعـسوت 

عضو نیا  روجف  قسف و  رد  تاواسم  یتح  درم  اب  لماک  تاواسم  نیمأت  هار  رد  شاهزرابم  يرورض و  تشیعم  لیصحت  هار  رد  نز  یگدولآ 
هچ نز  سنج  زا  يریگکمک  اب  صوصخ  هب  عاونا و  ندروآ  مهارف  اب  یللملا  نیب  مزینویهـص  دروآ ، ناغمرا  هب  تیرـشب  يارب  ار  كانرطخ 
هب دـندوب ،  فوخم  دـناب  نیا  زا  هک  میاکرد  دـیورف و  سکرام و  دوزفا !!  تیانج  داسف و  داعبا  رب  عقاو  یگدـنز  رد  هچ  تایرظن و  ملاعرد 

دوخ هب  صوصخم  قیرط  زا  دوخ و  هبون  هب  کیره  دنتـشامگ و  تمه  قالخا  ندرمـش  راوخ  نتـساک و  ورف  هب  یملع  تایرظن  هئارا  ناونع 
تاوهـش بالجنم  رد  دـنهد و  رارق  درم  سرتسد  رد  یناسآ  هب  ار  وا  ات  دـندناوخ  ارف  یـسنج  تیلاعف  ایح و  میرح  زا  ندـش  نوریب  هب  ار  نز 

دـنبیب و عاونا  شیازفا  رد  ویدار  نویزیولت و  يراکمه  اـب  تسا  يدوهی  یتعنـص  اـساسا  دوخ  هک  امنیـس  سپـس  دـنزاس .  روهطوغ  یناویح 
ساسا رب  مئاق  یعامتجا  بادآ  شیارآ و  دـم و  ياهنلاس  دومن و  افیا  ار  رثؤم  شقن  یناویح  تاوهـش  هباـقرغ  رد  طوقـس  یـسنج و  يراـب 

راـمآ درک !!  يربـهر  دوـخ  تدـح  تدـش و  ياـهتنم  هـب  ار  یگتخیــسگ  ناـنع  يرگ و  یلاـباال  نارتـخد ،  نارــسپ و  شزیمآ  طـالتخا و 
مه هب  هداوناـخ ،  هناـخ و  زا  نارـسپ  نارتخد و  رارف  اـنز ،  راـمآ  تارکنم ،  اـشحف و  راـمآ  قشع ،  طـباور  رد  تسکـش  رثا  رب  اهیـشکدوخ 

دسافم زا  يرایسب  كانرطخ و  ياهدایتعا  نینج ،  طقس  تریغیب ،  نادرم  اب  رادرهوش  نانز  عورشمان  طباور  یگداوناخ ،  تاماظن  ندیشاپ 
هک یکانرطخ  عضو  نیا  تسا و  ملاع  کلامم  رد  نز  یناسنا  ریغ  یهلا و  ریغ  عضو  لولعم  شدـصرد  هن  دون و  زوس ،  ناـمناخ  ياـهالب  و 

مالـسا رد  نز  هاگیاج  تسا .  عماوج  رد  فیرـش  فیطل و  سنج  نیا  يراـب  دـنب و  یب  ریخا و  نورق  گـنهرف  لولعم  هدـمآ  شیپ  نز  يارب 
دروخرب مالـسا  درادـن ،  لوبق  تروص  چـیه  هب  ریخا  نورق  ندـمت  زا  سپ  ار  نز  عاضوا  شدوخ و  زا  لبق  ياـیند  رد  ار  نز  عضو  مالـسا ، 

رطاـخ هب  مه  ار  نز  هتـسناد و  راـکهانگ  هنیمز  نیا  رد  ار  نادرم  دـنادیم و  گرزب  تناـیخ  تروـص  نیا  هب  نز  سنج  هب  تبـسن  ار  نادرم 
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هتسناد و تیناسنا  رکیپ  زا  یمین  ار  نز  مالـسا ،  دسانـشیم !!  ریظنیب  ینئاخ  گرزب و  یمرجم  هداد  رارق  ینارـسوه  هلیـسو  ار  دوخ  هکنیا 
هدروآ و باسح  هب  نادرم  دـننامه  ار  نز  یناـسنا  ینادـجو و  يرطف و  تیـصخش  مالـسا ،  دـنادیم .  وا  دوجو  تکرب  زا  ار  تاـیح  ياـقب 
وا یهلا  تیبرت  رد  دراد و  رتخد  هک  يدرم  دـیوگیم :  مالـسا  تسا .  هدرک  داـی  یهلا  دـنویپ  ناونع  هب  طیارـش  دـجاو  درم  اـب  ار  وا  جاودزا 

يردام دیوگیم :  مالسا  دوشیم .  طبـض  ردپ  همان  رد  تدابع  لاس  کی  باوث  شزور  ره  رمع  لداعم  تسا ،  هدنز  رتخد  نآ  ات  دشوکب ، 
کی ندرک  دازآ  باوث  لداعم  وا  دریگیم ،  تروص  لفط  فرط  زا  هک  یندیکم  ره  ربارب  رد  دراذگیم ،  ناتـسپ  دوخ  دـنزرف  ناهد  هب  هک 

مالسا هدش .  زاب  هناخ  کی  يور  هب  هک  تسا  یهلا  تمحر  رد  هلزنم  هب  رتخد  دیوگیم :  مالسا  دراد !!  ادخ  هار  رد  لیعامسا  دالوا  زا  هدنب 
يادرف رد  نز  لمع  ناـمیا و  يارب  مالـسا  درادیماو .  تخـس  باـجعا  هب  ار  یمدآ  قوقح  نآ  هعلاـطم  هک  هدومرف  ررقم  یقوقح  نز  يارب 

مالـسا و نامیا و  هب  یگتـسب  یهلا  هاگـشیپ  رد  نز  تیـصخش  تسا .  هداد  رارق  درم  لمع  نامیا و  باوث  اب  لداعم  یباوث  رجا  دزم و  تمایق 
رد مالسا  دراد و  ار  تمصع  تمظع  اب  ماقم  نتفای  دادعتسا  مالسا  رد  نز  تسین .  یقرف  درم  نز و  نیب  هنیمز  نیا  رد  دراد و  وا  حلاص  لمع 

تایاور نآرق و  تایآ  زا  یتمـسق  دـهدیم .  ناشن  راوگرزب  بنیز  ارهز و  همطاـف  يربک ،  میرم  نوچ  مه  یتمظع  اـب  ياـههنومن  هنیمز  نیا 
تیصخش هب  تایاور  تایآ و  نآ  رد  ندرک  تقد  رد  یمدآ  هک  تسا  نز  سنج  زا  یناگتفای  تیبرت  نز و  تیصخش  هدنهد  ناشن  یمالـسا 

هناخ و رد  شندوب  رسمه  ات  وا  تدالو  ماگنه  زا  ار  نز  هب  هجوت  مالسا ،  دربیم .  یپ  شیپ  زا  شیب  یلاع  دوجوم  نیا  تمظع  نز و  يالاو 
يراتفردب هدرمش و  ناهانگ  مظعا  زا  ار  وا  تیـصخش  نز و  قوقح  هب  زواجت  مالـسا ،  دنادیم .  ایبنا  یلاع  قالخا  زا  قح  تیاعر  ماگنه  هب 

هدرک یفرعم  مورحم  قح  تمحر  زا  ار  ردپ  ردام و  قاع  و  ( 48) دنادیم ناردام  ياپ  ریز  ار  تشهب  مالسا ،  دنادیم .  شحاف  ملظ  ار  نز  اب 
هک دهاوخیم  نز  زا  یگدولآ  هانگ و  عون  ره  زا  عامتجا  طیحم  ندنام  كاپ  هناخ و  تمیقرپ  طیحم  ندنام  كاپ  يارب  مالـسا  ( . 49) تسا

توهـش هانگ و  داسف و  رتسب  هکنیا  يارب  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  یناسنا  یهلا و  بادآ  تفارـش و  تلاصا ،  تمارک ،  راـقو ،  تفع ،  بدا ، 
 ، مالـسا رد  دـیامن .  تاعارم  ار  یهلا  ياوقت  هدرک و  يراددوخ  نامرحمان ،  هجوت  بلج  يرگ و  هوشع  ییاـمندوخ و  زا  ددرگن ،  هدرتسگ 
اب هـک  دـننادیم  نـیا  رد  ار  نز  راـبتعا  تـمیق و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تـسوا و  تـفع  اوـقت و  یکاـپ و  هـب  نز  تیـصخش  شزرا و 

ترـضح ملاع  يالوم  فرط  زا  تنیز  سابل و  تمـصع و  تفع و  هلئـسم  رد  هک  ینیناوق  هک  دننادب  دیاب  نانز  دشابن !!  هطبار  رد  نامرحمان 
هک دننک  هجوت  دیاب  هدوب و  عامتجا  هناخ و  تحلصم  هب  دعب  هلحرم  رد  نانآ و  دوخ  تحلـصم  هب  لّوا  هجرد  رد  هدش  عضو  نانآ  يارب  قح 

بجاو ناملـسم  نز  کی  رب  دروآ .  راب  هب  یمالـسا  تما  يارب  ناربج  لـباق  ریغ  ياههبرـض  تبیـصم و  ـالب و  همه  نیا  نیناوق  نآ  زا  زیرگ 
تیمح تریغ و  فرش و  ظفاح  تایح ،  نوؤش  همه  رد  هدرک و  یگدنز  میرمو  هیسآ  يربک و  بنیز  ارهز و  هجیدخ و  نوچ  مه  هک  تسا 

ینعی تسا ،  نز  نز ،  دراد .  تاـیح  نوؤش  همه  رد  وا  یکاـپ  تمالـس و  اوقت و  ملع و  هب  یگتـسب  نز  تیـصخش  دـشاب .  اوـقت  تفع و  و 
ناماما ایبنا و  ردام  ینعی  تسا ،  مدآینب  تیبرت  عبنم  ینعی  تسا ،  ردام  ینعی  تسا ،  نیمز  يور  رد  ادـخ  هفیلخ  ینعی  تسا ،  مدآ  ناسنا و 

میظع قرف  هچ  تسا و  یهلا  بادآ  هب  نابدؤم  نادنمشیدنا و  نافوسلیف و  نافراع و  نامیکح و  دشر  هاگیاج  وا  كاپ  محر  مالـسلامهیلع و 
هک دهدیمن  هزاجا  دیجم  نآرق  دنراگزور !!  ياهفرشیب  ناتریغیب و  تاوهـش  کسورع  هک  نانآ  نانز و  هنوگنیا  نیب  تسا  یگرزب  و 

تلاح زا  ار  مرحمان  لد  هک  دـننزب  فرح  مرحماـن  درم  اـب  هنوگنآ  دـنراذگب و  ناـمرحمان  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  تنیز  ساـبل و  ناـنز ، 
هجوت بلج  ات  هتشگ  جراخ  لزنم ،  زا  هدز  رطع  دنوش و  هاگآ  نانآ  تنیز  نتـشاد  زا  اههبیرغ  هک  دنورب  هار  هنوگنآ  دننک و  جراخ  یعیبط 

نامرحمان و دربتـسد  زا  دوش و  ظفح  وا  ییادخ  گنر  دیاب  عامتجا  هناخ و  رد  تسا و  یهلا  يدوجوم  مالـسا  رد  نز  دـننک !!  هبیرغ  نادرم 
مالـسا رد  نز  دـینک .  هعجارم  یمالـسا  شزرارپ  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  هب  هنیمز  نیا  رد  دـنامب ،  نوصم  لیاذر  توهـش و  ناـبحاص 
قوـقح هک  دنتـسه  مزلم  نادرم  تسا و  یلاـع  قوـقح  ياراد  تهج  نیا  زا  یعبت ،  یلیفط و  يدوـجو  هن  تسا  یقیقح  لیـصا و  يدوـجوم 

قح يادا  نکـسم ،  سابل ،  هقفن ،  دـننک ؛  تیاـعر  هجو  نسحا  هب  ار  نز  یمالـسا  یقـالخا و  یثرا ،  ییوشاـنز ،  یعیبط ،  يرطف ،  یلاـم ، 
سابل ندیـشوپ  ّقح  نز ،  مالـسا  رد  نز  سابل  ّدـح  دـنیامن .  تیاعر  نز  هب  تبـسن  تسا  بجاو  درم  رب  هک  دنتـسه  ییاهتیعقاو  ییوشانز 
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تـسدهب عورـشم  هار  زا  متح  روط  هب  روما  نیا  دـیاب  یلو  دراد ،  ار  اـهبنارگ  يایـشا  عاونا  هب  ندومن  تنیز  و  مشیربا و ...  ریرح ،  تفبرز ، 
سابل و درادن  قح  ناونع  چـیه  هب  دنـشابن و  یتخـس  هقیـضم و  رد  ياهدـع  هعماج  رد  هک  دوش  اهتنیز  نیا  هب  نیزم  يزور  دـشاب و  هدـمآ 
هب ندرک  لمع  یهلا و  ماکحا  هب  مارتحا  يادا  يارب  نز  دراذگب ؛  دـهدیمن  هزاجا  ادـخ  هک  نانآ  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  ییابیز  تنیز و 

هناخ و لها  شدوخ و  يارب  باجح  عفانم  تسوا و  يدبا  ياوقت  راصح  تقیقح  رد  درادن ،  باجح  زج  ياهراچ  قح  ترضح  ياهروتسد 
رازه راهچ  تسیب و  دـص و  تامحز  تیاعر  یحو ،  تیاعر  ینعی  باـجح ،  تیاـعر  تسین .  اـصحاو  ندرمـش  لـباق  هعماـج  صوصخ  هب 

 ، فرش قالخا ،  تمـصع ،  تفع ،  تیاعر  ینعی  باجح ،  تیاعر  نامیکح !!  نافراع و  ناهیقف و  ناماما و  ياهشـشوک  تیاعر  ربمایپ ، 
اشحف و زا  يریگشیپ  انز ،  زا  يریگشیپ  اههداوناخ ،  ماظن  ندروخ  مه  هب  زا  يریگشیپ  ینعی  باـجح ،  تیاـعر  تیـصخش !!  تمظع ، 

نآرق حیرص  مکح  باجح ،  یناطیش .  روما  مامت  زا  يریگشیپ  قالط ،  دایدزا  زا  يریگولج  ینعی  عورشمان  طباور  زا  يریگشیپ  تارکنم ، 
زا جراخ  سجن و  رفاک و  کش  نودب  مالسا  يرورض  راکنا  رطاخ  هب  نآ  رکنم  تسا و  ماعنا  تارجح و  رون ،  هروس  رد  يددعتم  تایآ  رد 

َْنبِرْـضَْیلَو اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َالَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَـنِمْؤُْملِّل  لـُقَو  تسا .  ناـمیا  مالـسا و  دودـح 
ِیَنب َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاَْـنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاَْـنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوـُُعب  ِءاـَبآ  َْوأ  َّنِِهئاـَبآ  َْوأ  َّنِِهَتلوـُُعِبل  ـَّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َـالَو  َّنِِهبوـُیُج  یَلَع  َّنِهِرُمُِخب 
یَلَع اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلـْفِّطلا  َِوأ  ِلاَـجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناَْـمیَأ  ْتَـکَلَم  اَـم  َْوأ  َّنِِهئاَِـسن  َْوأ  َّنِِهتاَوَـخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْـخِإ 
نانز هب  و  ( . 50  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوتَو  َّنِِهتَنیِز  نِم  َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  َـالَو  ِءاَـسِّنلا  ِتاَرْوَع 

 ، ابیز ياهسابل  دننام  ار (  دوخ  تنیز  و  دننک ،  ظفح  ار  دوخ  هاگمرـش  و  دندنب ،  ورف  تسا  مارح  هچنآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ  وگب :  نامیااب 
 ( یـسک ربارب  رد  تسادـیپ (  تروص )  تسد و  رب  همرـس ،  اـنح و  رتـشگنا و  دـننام  ًاـتعیبط  هک (  يرادـقم  رگم  دـنب )  ندرگ  هراوـشوگ و 

دننکن راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دنزادنیب ،  ناشیاهنابیرگ  يور  هب  ار  دوخ  ياههعنقم  هنیـس )  ندرگ و  ندناشوپ  يارب   ( و دننکن ،  راکـشآ 
ناشناردارب نارسپ  ای  ناشناردارب ،  ای  ناشنارهوش ،  نارسپ  ای  ناشنارـسپ ،  ای  ناشنارهوش ،  ناردپ  ای  ناشناردپ ،  ای  ناشنارهوش ،  يارب  رگم 

مک حول و  هداس  هک  ینادرم  زا  ناشناراکتمدخ  ای  ناشدـیرخ ،  رز  ناگدرب  ای  ناش ،  دوخ )  شیک  مه  نانز (  ای  ناشنارهاوخ ،  نارـسپ  ای  ، 
نانز و  دناهدیـسرن .  یـسنج )  لایما  هب  تبـسن  دب  بوخ و  نداد  زیمت  ّنس  هب  هک (  یناکدوک  ای  دننکیمن ،  سح  یناوهـش  زاین  دـنالقع و 

هتخانـش نامرحمان )  هلیـسو  هب  دنرادیم (  ناهنپ  ناشیاهتنیز  زا  هچنآ  ات  دـننزب  نیمز  هب  هنوگ )  نآ  نتفر  هار  ماگنه  ار (  ناشیاهاپ  دـیابن 
ربماـیپ نارـسمه  تلاـسر و  نادـناخ  هک  اـجنآ  زا  دـیوش .  راگتـسر  اـت  دـیدرگزاب  ادـخ  يوـس  هب  یگمه  ناـنمؤم !  يا  امـش )  و (  دوـش . 
تقیقح رد  دش  هداد  هلآوهیلعهللایلص  مرکا  لوسر  نارسمه  هب  نآرق  رد  هک  ییاهروتسد  دنتـسه ،  رایعم  تما  مامت  يارب  هلآوهیلعهللایلص 
تیاعر دهدیم و  باجح  هب  تبسن  دیکا  حیرص و  روتسد  گرزب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  نانز  هب  دیجم  نآرق  رد  دش ،  هداد  نانز  مامت  هب 

یلاح هب  یلاح  ضیرم  بولق  هک  یتیفیک  رد  نتفگ  نخـس  هوحن  دـتفین و  عمط  هب  هدـننیب  رظان و  هک  يدـح  نآ  رد  شـشوپ  هلئـسم  بوجو 
ياهروتسد زا  هک  تسا  یمتح  بجاو  ناملـسم  نانز  رب  دراد و  تیمومع  تما  نانز  مامت  هلآوهیلعهللایلـص و  ربمایپ  نانز  هب  تبـسن  دنوشن 

اَهُّیَأ اَی  دننک .  يوریپ  ناشدوخ  هب  تبسن  قح  ياهروتسد  راتفگ و  تفع و  باجح و  هلئسم  رد  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  نانز  هب  تبـسن  قح 
(51  ) ًامیِحَّر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  َْنیَذُْؤی  َالَف  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسنَو  َِکتاََنبَو  َکِجاَوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّْنلا 
شیارآ و ندب و  ات  دنشوپ (  ورف  دوخ  رب  ار  ناشیاهرداچ  وگب :  دنتسه  نمؤم  هک  یناسک  نارسمه  تنارتخد و  تنارـسمه و  هب  ربمایپ !  يا 
و تسا ،  رتکیدزن  دنوش  هتخانش  ینمادکاپ )  تفع و  هب  هکنیا (  هب  شـشوپ )  نیا (  دریگن ) .  رارق  نامرحمان  دید  ربارب  رد  ناشیاهرویز 
رد هکنیا  تسا .  ناـبرهم  هدـنزرمآ و  رایـسب  هراومه  ادـخ  تفرگ و  دـنهاوخن  رارق  رازآ  دروم  روجف )  قسف و  لـها  يوـس  زا  هجیتـن (  رد 

« دجنملا  » يوغل باتک  رد  بابلج  تغل  همجرت  ساسا  رب  دیـشوپب .  تماق  مامت  رب  ار  دوخ  ياهشـشوپ  دش :  هدروآ  هنوگنیدب  هیآ  همجرت 
روط هب  دناهدومرف :  ياهدـع  تسا و  داشگ  شـشوپ  ای  نهاریپ  بابلج :  عساولا ؛  بوثلا  وا  صیمقلا  بابلجلا :  دـیوگیم :  هک  اجنآ  تسا ، 
لالح شیارب  تنیز  سابل و  زا  هچنآ  نز  تروص  ره  رد  رت .  کـچوک  یمک  اـبع  زا  رتگرزب و  يرـسور  زا  تسا  یـششوپ  باـبلج  قیقد 
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نآ نارگید و  هب  نداد  ناـشن  دوخ  دـنادب  دـنکن و  ییارآدوخ  يزاـنط و  يرگ و  هوـشع  یلو  دـشوپب ،  شنأـش  هزادـنا  هب  دـناوتیم ،  تسا 
نیرفآ تداعـس  ياهروتـسد  هب  ندرکن  هجوت  تروص  رد  تسا و  مارح  وا  يارب  عطق  روـط  هب  دـنادیمن  مرحم  ار  ناـنآ  مالـسا  هک  یناـسک 
بابلج زا  دیاب  نامرحمان  اب  ندش  وربور  تقو  هب  هناخ و  زا  جورخ  ماگنه  هب  نز  دوب .  دهاوخ  باذع  لها  تمایق  رد  قح و  ضوغبم  مالسا 

یهلا ياهروتسد  زا  ندز  فرح  رد  یتح  دهدیم  قوس  کیرحت  هب  ار  درم  هچنآ  ندب و  تنیز و  وابیز  سابل  ندیشوپ  رد  هدرک و  هدافتـسا 
هب ادخ  ایلوا  نافراع و  ناحصان و  نامیکح و  ناماما و  ایبنا و  یهلا و  ماکحا  مامت  هک  دنادب  دیامن و  يراددوخ  تامرحم  زا  هدرک و  يوریپ 

مهارف لامک و  جرادم  هب  ندیسر  تیناسنا و  هار  یط  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دنرادن و  يرظن  وا  ترخآ  ایند و  ریخ  زج  نانآ  تسوا و  عفن 
راصعا مامت  رد  دننادب  درادن .  یهار  ناماما  ایبنا و  کمک  هب  یهلا  قیرط  یط  اب  زج  يدادادخ  ياهدادعتسا  ییافوکـش  يارب  هنیمز  ندروآ 

هداد و رارق  امنهار  لیلد و  هاوگ و  تجح و  دنتـسه  هک  ینأش  ره  رد  ناگمه  يارب  اهتلم  ماوقا و  مامت  نایم  رد  گرزب  دنوادخ  نورق ،  و 
دـسافم زا  دـصرد  دوـن  هشیر  هـک  یباـجح  یب  يراـب و  دـنبیب و  هلئـسم  رد  صوـصخ  هـب  دناهتـشاد  مرج  هـچنآ  لـباقم  رد  تماـیق  يادرف 
مالـسا نییآ  تالجم  مالـسا ،  رد  نز  قوقح  ماظن  46 ـ )  : ) اهتـشون یپ  تشاد .  دـهاوخن  یلوبق  لباق  رذـع  تسا ،  یعامتجا  یگداوناخ و 

 ، باب 70 لئاسولا 5/180 ،  كردتـسم  48 ـ )  . ) 59 58 ـ  لـحن 16 :  47 ـ )  ... ) يدازآ و نز و  مالــسا ،  رد  نز  قوــقح  پاچ 1323 ، 
 . 59 بازحا 33 :  51 ـ )  . ) 31 رون 24 :  50 ـ )  . ) ثیدح 18 لاصخلا 1/203 ،  49 ـ )  . ) ثیدح 17933

باجح یمالسا  بوچراچ 

(»؟ ?( دـشوپب ساـبل  تساوخ  هک  روجره  سکره  یعرـش ، بوچراـهچ  رد  دراد  یلاکـشا  هچ   » هک شـسرپ  نیا  حرط  اـب  یـضعب  ههبـش : ? 
زا یصاخ  لکش  یئزج ، تروص  هب  تسا و  هدرک  نایب  شـشوپ  يارب  یلک  بوچراچ  طقف  مالـسا ، هک  دننک  اقلا  ار  ههبـش  نیا  دناهتـساوخ 

ینآرق باجح  ياهلکش  هب  یلامجا  یهاگن  تسا ? ؟ حیحص  روکذم  ياعدا  ایآ  تسا . هدشن  رکذ  مالسا  ینید  نوتم  رد  ششوپ  باجح و 
رد ندب  مامت  ندناشوپ  تسا ـ  لاؤس  شلاچ و  دروم  رت  شیب  هک  نانز ـ  باجح  ششوپ و  بجاو  بوچراچ  مالـسا  رظن  زا  خساپ : ناوناب ـ 
زا یـضعب  هتبلا  تسین ؛ بجاو  اهنآ  ندـناشوپ  اهقف  روهـشم  رظن  قبط  هک  نییاپ ، هب  اهتـسد  چـم  تروص و  يانثتـسا  هب  تسا ، مرحمان  لباقم 

ار نآ  ندـناشوپ  هک  يدارفا  یتح  یلو  (؛ ? دـنناد ) یم  مزـال  زین  ار  اـه  تسد  تروص و  ندـناشوپ  یبوجو ، طاـیتحا  روط  هب  یلعف ، ياـهقف 
هک راولـش ، نهاریپ و  لثم  یلومعم ، ياهـسابل  شـشوپ  رب  هوالع  .) ? دنرادن ) یثحب  نآ  بابحتـسا  تیبولطم و  لصا  رد  دـنناد ، یمن  بجاو 

باجح نیمأت  يارب  ثیداحا  نآرق و  رد  مرحمان ، لباقم  رد  لزنم و  زا  نوریب  باجح  يارب  دننکیم ، هدافتـسا  لزنم  لخاد  رد  نادرم  نانز و 
َْنبِرْـضَْیل َو  رامخ  فلا ) تسا . بابلج »  » و رامخ »  » نآ فورعم  عون  ود  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  صاخ ، شـشوپ  عون  دـنچ  زا  نانز ، بجاو 

صوصخم شـشوپ  نآ  زا  دارم  و  رامخ ، عمج  رُمُخ  دنناشوپب . هعنقم  اب  ار  دوخ  شود  و  هنیـس ، رـس ، دیاب  نانز  (؛ ? َّنِِهبُویُج ) یلَع  َّنِهِرُمُِخب 
نانز زا  رتهب  ینانز  تسا : هدـش  لقن  هشیاع  زا  هفیرـش ، هیآ ي  لیذ  رد  ریـسافت ، یـضعب  رد  .) ? تسا ) هعنقم  لثم  ناوناب ، رـس  فارطا  رس و 

دندرک و ادج  ياهکت  نآ  زا  دنتفر و  دوخ  صوصخم  ياهسابل  تمس  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دش ، لزان  هفیرش  هیآ ي  نیا  یتقو  مدیدن . راصنا 
رامخ و گنر  هک  دوشیم  هدافتسا  هدش  رکذ  یهیضق  زا  .) ? تسا ) هتسشن  غالک  اهنآ  رس  يالاب  ییوگ  دندیشوپ ، یکـشم  ياهعنقم  رامخ و 

باتک یضعب  زا  ًالثم  درک ؛ رکذ  یتادیؤم  ناوتیم  زین  تغل  ياه  باتک  زا  هیضق ، نیا  يارب  تسا . هدوب  یکـشم  هیآ ، رودص  نامز  رد  هعنقم 
« رمخ  » تهج نآ  زا  زین  یلکلا  تابورشم  هب  .) ? تسا ) هدش  ذخا  یهایـس  ر ) م ـ  خ ـ   ) رامخ يوغل  هشیر ي  رد  دوشیم  هدافتـسا  تغل ، ياه 
یبدا و يریسفت و  تاکن  رامخ ، هفیرـش ي  هیآ ي  رد  هک  دنامن  یفخم  ددرگیم . ناسنا  لقع  یگهریت  یهایـس و  ثعاب  هک  ددرگیم  قالطا 

َنِینْدـُی َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  بابلج  ب ) .) ? دـبلطیم ) ار  یلقتـسم  هلاـقم ي  هک  دراد  دوجو  یناوارف  يوغل 
نانمؤم نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربمغیپ  يا  (؛ ? ًاـمیِحَر ) ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناـک  َو  َْنیَذُْؤی  ـالَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َکـِلذ  َّنِِهبِیبَـالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع 

تراـسج ضّرعت و  زا  اـت  دـنوش ، هتخانـش  تیرح  تفع و  هب  اـهنآ  هک  نیا  يارب  راـک  نیا  هـک  دنـشوپورف ؛ رداـچ  هـب  ار  شیوـخ  هـک  وـگب 
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رد بیبالج  تشذگ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ  قح  رد  ادخ  تسا و  رتهب  رایسب  نانآ  رب  دنشکن ، رازآ  نانارـسوه 
رگید ياهـسابل  يور  رب  ناـنز  هک  تسا ، ندـب  ماـمت  ریگارف  هدرتـسگ و  شـشوپ  ياـنعم  هب  باـبلج  تسا و  باـبلج  عـمج  هفیرـش ، هیآ ي 

ینآرق و بابلج  نیب  هداد ، ماجنا  هدنراگن  هک  یقیقحت  ساسا  رب  دوشیم . هتفگ  رداچ  یـششوپ  نینچ  هب  یـسراف  نابز  رد  هزورما  دنـشوپیم ؛
نآرق رب  هوالع  .) ?? دراد ) دوجو  یکیدزن  رایـسب  ياهتهابـش  ییارگمه و  گنر ، یتح  درکراک و  هزادنا ، موهفم ، رظن  زا  جـیار ، ياهرداچ 
يارب هژیو  ششوپ  راهچ  زین  ثیداحا  یخرب  رد  تسا ، هدرک  هیـصوت  مرحمان  لباقم  رد  نانز  يارب  ار  قوف  شـشوپ  زا  صاخ  لکـش  ود  هک 
مرحم يذ  ریغل  و  ملس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  تسا . هدش  یفرعم  رازا  و  رداچ ، هعنقم ، نهاریپ ، مان  هب  مرحمان ، لباقم  رد  نانز 

دراد و توافت  درم  نز و  باجح  ارچ  ههبـش : درم ?  نز و  شـشوپ  توافت  یهفـسلف  .) ?? رازا ? ) بابلج و  رامخ و  عرد و  باوثا : هعبرا ?
یعیرـشت ماکحا  (؟ ?? تسین ) زیمآ  ضیعبت  هنالداع و  ریغ  توافت  نیا  اـیآ  دـشاب ؟ نادرم  زا  رت  شیب  ناـنز  ندـب  شـشوپ  رادـقم  دـیاب  ارچ 

رد درم  نز و  توافت  دنکیم . دیدهت  ار  دارفا  هک  تسا  يدسافم  عفد  حلاصم و  نیمأت  روظنم  هب  ینیوکت و  ياه  یگژیو  اب  بسانتم  مالـسا ،
ناور يژولویزیف و  رد  یملع  تاقیقحت  تسا . اهنآ  ینیوکت  ياهتوافت  زا  هتفرگ  تأشن  زین  باـجح  هلمج  زا  یعیرـشت ، ماـکحا  زا  يرایـسب 

دنا و نانز  زا  رتساسح  یمشچ  ياهکرحم  هب  تبسن  نادرم  هک  تسا  هدرک  تباث  درم ، نز و  یحور  یمـسج و  ياهتوافت  باب  رد  یـسانش ،
هزادنا نآ  هک  دهدیم  ناشن  یملع  ياههبرجت  تاقیقحت و  .) ?? دـنراد ) يرت  شیب  تیـساسح  یـسمل  ياهکرحم  لباقم  رد  نانز  سکعرب ،

تباث زین  یـسنج  یـسانش  ناور  رد  دوشیمن . کیرحت  درم  هدـهاشم ي  زا  نز  دوشیم ، کـیرحت  نز  مادـنا  نت و  هب  ندرک  هاـگن  زا  درم  هک 
اه یگژیو  اب  بسانتم  زین  مالسا  سدقم  نید  .) ?? تسین ) نینچ  درم  رد  اما  تسا ، كرحم  درم  يارب  نز  ندب  حطس  یمامت  هک  تسا  هدش 
زا یـشان  دـسافم  زا  نادرم  تظاـفح  يارب  ًـالثم  تـسا ؛ هدرک  عیرـشت  ار  دوـخ  یناروـن  میلاـعت  ماـکحا و  درم ، نز و  ینیوـکت  ياـهتوافت  و 

رومأم مرحمان  اب  ههجاوم  رد  مشچ  رت  شیب  لرتنک  تبقارم و  هب  ار  اهنآ  زیگناتوهش ، یمشچ  ياهکرحم  هب  تبـسن  نانآ  رت  شیب  تیـساسح 
امل ءاسنلا  نم  ّنهریغ  یلا  جاوزالاب و  تابوجحملا  ءاسنلا  روعـش  یلا  رظنلا  مِّرُح  تسا : هدـش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا . هدرک 
اهنآ ریغ  هبوجحم و  هدرک ي  جاودزا  نانز  ياهوم  هب  ندرک  هاگن  دنوادخ  (؛ ?? داسفلا ) نم  جییهتلا  هیلا  وعدـی  ام  لاجرلا و  جـییهت  نم  هیف 

تفاطل و لیلد  هب  لباقم ، رد  تسا . داسف  ثعاب  یـسنج  جییهت  و  یـسنج ، جییهت  ثعاب  نادرم ، زیگناتوهـش  هاگن  اریز  تسا ؛ هدرک  مارح  ار 
شـشوپ باجح و  هب  ار  اهنآ  یگژیو ، نیا  زا  یـشان  دـسافم  زا  نانآ  تظافح  يارب  یـسمل ، ياهکرحم  هب  تبـسن  نانز  رت  شیب  تیـساسح 

همه ي مرحمان  لباقم  رد  دـیاب  نانز  اهقف ، روهـشم  ياوتف  قبط  هک  ياـهنوگ  هب  تسا ؛ هداد  روتـسد  مرحماـن  نادرم  اـب  ههجاوم  رد  رت  شیب 
ضیعبت هنالداع و  ریغ  مالسا ، مکح  نیا  و  تسین ؛ بجاو  نادرم  يارب  ششوپ  رادقم  نیا  یلو  دنناشوپب ؛ ار  نیفک  هجو و  يانثتـسا  هب  ندب ،
شـشوپ باجح و  مکح  توافت  هدـننک ي  نییبت  هک  يرگید  هتکن ي  تسا . درم  نز و  توافتم  ياه  یگژیو  اب  بسانتم  اریز  تسین ؛ زیمآ 

: تسا هدـش  حیرـصت  یتیاور  رد  تسا . مرـش  ایح و  رادـقم  رظن  زا  اهنآ  يرطف  ینیوکت و  تواـفت  دـشاب ، دـناوتیم  مالـسا  رظن  زا  درم  نز و 
تمسق کی  نانز و  رد  نآ  تمسق  ُهن  هک  تسا ، تمسق  هد  مرش  ایح و  «) ?? لاجرلا ؛) یف  دحاو  ءاسنلا و  یف  هعستف ? ءازجا  هرشع ? ءایحلا  »

زا رت  شیب  نانز  شـشوپ  ًالومعم  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  زین  درم  نز و  شـشوپ  لاح  هتـشذگ و  خیرات  دهاوش  راثآ و  تسا . نادرم  رد  نآ 
نادرم هب  تبسن  نانآ  يایح  بجح و  يدایز  نادرم ، هب  تبسن  نانز  رت  شیب  شـشوپ  رگید  للع  زا  یکی  نیاربانب ، (؛ ?? تسا ) هدوب  نادرم 

س? )  ) ارهز همطاف  ششوپ  باجح و  تیفیک  تسا ? . نآ  دیؤم  زین  یجراخ  تیعقاو  هبرجت و  هدش و  حیرـصت  نآ  هب  تیاور  رد  هک  تسا 
عون هچ  مرحماـن ، اـب  ههجاوم  رد  لزنم و  نوریب  رد  ناملـسم ، نز  یتـیبرت  يوگلا  نیرتـهب  ناونع  هب  (س ) ارهز همطاـف ي  ترـضح  شـسرپ :
دزن لزنم و  نوریب  هب  دنتساوخیم  یتقو  (س ) ارهز همطاف ي  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  خیرات  رد  خساپ : دنا ـ ؟ هتـشاد  یـششوپ  باجح و 

، نیا رب  هوالع  (؛ ?? دـندرکیم ) هدافتـسا  تروص ) شوپور   ) عقرب و  رداچ )  ) بابلج لثم  یـصاخ ، ياهـششوپ  زا  دـنورب ، (ص ) مرکا ربماـیپ 
هب ناشیا  ندـمآ  تسا ، مرحمان  اب  ههجاوم  رد  لزنم و  نوریب  رد  (س ) ارهز همطاف ي  ترـضح  باجح  رادـقم  رگناـیب  هک  یثداوح  زا  یکی 
هک دـنتفرگ  میمـصت  رمع  رکبوبا و  یتقو  تسا : هدـمآ  كدـف  بصغ  زیگناـمغ  ناتـساد  رد  تسا . كدـف  هیـضق ي  زا  عاـفد  يارب  دجـسم 
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. دندمآ دجسم  هب  لزنم  زا  شیوخ  قح  زا  عافد  يارب  شـشوپ ، باجح و  زا  یـصاخ  لکـش  اب  ناشیا  دنیامن ، مورحم  كدف  زا  ار  ترـضح 
تلبقا اهبابلجب و  تلمتشا  اهسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  تسا : هدومن  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  ترـضح  باجح  صاخ  لکـش  ناتـساد ، يوار 

بابلج و دنتسب و  رس  رب  مکحم  ار  هعنقم  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  س )  ) ارهز ترـضح  (؛ ?? اهلویذ ) أطت  اهموق  ءاسن  اهتدفح و  نم  همل ? یف 
یهورگ هارمه  هب  دندرک و  نت  هب  دیـسر ، یم  نیمز  هب  نآ  ياه  هشوگ  دناشوپ و  یم  ار  ترـضح  نآ  ندـب  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  ار ، رداچ 
ترـضح لزنم  زا  نوریب  شـشوپ  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  قوف  هیـضق ي  دـندومن . تکرح  دجـسم  يوس  هب  دوـخ  موـق  ناـنز  ناـکیدزن و  زا 

بابلج و گنر  تسا ? . هدرک  دای  نآ  زا  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  لزنم و  نوریبرد  نانز  باجح  ناونع  هب  نآرق  هک  هدوب  بابلج »  » و رامخ » »
هدافتـسا نآ  زا  مرحمان  اـب  ههجاوم  رد  لزنم و  نوریب  رد  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح  هک  ینآرق  باـبلج  رداـچ و  شـسرپ : ینآرق ?  رداـچ 

، نیاربانب تسا ؛ هدوب  مهف  لباق  نانابز  برع  يارب  تسا و  هدش  لزان  نیبم  یبرع  نابز  هب  نآرق  خساپ : تسا ـ ؟ هتـشاد  یگنر  هچ  دـناهدرک 
ردابت دنا و  هتشاد  یتشادرب  هچ  بابلج  هژاو ي  زا  دناهدوب ، بابلج  هیآ ي  نابطاخم  نیتسخن  هک  مالسا ، ردص  نانز  هک  دومن  یـسررب  دیاب 
تسا هدش  لقن  ياهیضق  (ص ) مرکا ربمایپ  یمارگ  رسمه  هملس ، ّما  زا  دواد  یبا  ننس  باتک  رد  تسا . هدوب  هچ  نآ  زا  اهنآ  ینهذ  تقبـس  و 

زا راصنا  ياه  نز  دـش ، لزان  «) ?? َّنِِهبِیبَالَج ) ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی   » بابلج هیآ ي  یتقو  تسا . ناـمز  نآ  برع  ناـنز  ینهذ  رداـبت  نیبم  هک 
نوع باتک  رد  .) ?? تسا ) هتـسشن  اهنآ  رـس  يالاب  غـالک  ییوگ  دنتـشاد ؛ یکـشم  ياهـششوپ  هک  یلاـحرد  دـندش ، جراـخ  ناـشیاههناخ 

نآ زا  بیبالج  ناونع  هب  راصنا  ناـنز  هک  ییاهـششوپ  نوچ  تسا : هدـمآ  هدـش ، داـی  هیـضق ي  حیـضوت  رد  دواد  یبا  ننـس  حرـش  دوبعملا ،
ریـسافت زا  یـضعب  .) ?? دناهدش ) هیبشت  تسا  یکـشم  نآ  گنر  هک  غالک  هب  نانآ  تسا ، هدوب  یکـشم  گنر  ياراد  دندوب  هدرک  هدافتـسا 

. دناهدرک لقن  ار  قوف  یخیرات  نایرج  بابلج  هیآ ي  لیذ  رد  زین  نازیملا  ریسفت  یناعملا و  حور  یطویـس ، روثنملا  ردلا  ریـسفت  دننام  مهم ،
نآ دییأت  ریرقت و  رب  لیلد  زین  راصنا ، نانز  ششوپ  یکشم  گنر  لباقم  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  توکس  هک  روکذم ، یخیرات  دهاش  رب  هوالع 
اریز تسا ؛ هدش  ذخا  یکشم  گنر  بابلج  يوغل  یهشیر  رد  ًاساسا  هک  دراد  دوجو  اعدم  نیا  تابثا  يارب  زین  یناوارف  يوغل  دهاوش  تسا ،
ًالثم ) ?? تسا ؛) یهایـس  یگریت و  ربتعم ، يوغل  ياـهباتک  زا  يرایـسب  رد  بلُج  یناـعم  زا  یکی  تسا و  بلُج  هشیر ي  زا  تغل  رد  باـبلج 

نآ زا  یشخب  هک  يرعـش  لقن  زا  سپ  برعلا ، ناسل  ربتعم  تغل  باتک  بحاص  روظنم ، نبا  تسا . هدمآ  بش  یهایـس  يانعم  هب  لیللا  بلُج 
، نیا رب  هوالع  .) ?? تسا ) هدرک  هدارا  ار  یهایـس  داوس و  بلُج ، زا  رعـش  هدنیوگ ي  هک  هدومن  حیرـصت  تسا  راهنلا » هدرطی  لیللا  بلُج  «و 
؛ تسا هتفر  راک  هب  یهایـس  یگریت و  يانعم  هب  اهنآ  رد  بلُج  هک  هدـش ، لقن  یبرع  نابز  زا  يدـهاوش  ربتعم ، يوغل  ياهباتک  زا  یـضعب  رد 
هک یکشم  یهدرتسگ  ششوپ  هب  بابلج  دنا ، هدش  هتشون  یمالـسا  ياهـسابل  عاونا  هرابرد ي  هک  ییاه  باتک  زا  یخرب  رد  نینچمه  ) ?? ( 

دوشیم هدافتسا  ینـشور  هب  روکذم ، یخیرات  يریـسفت و  يوغل ، دهاوش  عومجم  زا  .) ?? تسا ) هدش  انعم  دشوپیم  رگید  ياهـسابل  يور  نز 
أشنم و یکـشم  رداچ  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب ، تسا ؛ هدوب  یکـشم  هفیرـش ، هیآ ي  لوزن  ماگنه  برع  نانز  رداـچ  باـبلج و  گـنر  هک 

یمالسا تموکح  ایآ  هک  تسا  نیا  مهم  شسرپ  دراد ، یمالسا  ینآرق و  هشیر ي  یکـشم  رداچ  دش  تباث  هک  لاح  دراد . ینآرق  هشیر ي 
نآرق ادخ و  میدـقت  زابناج  دیهـش و  همه  نیا  نآرق  مالـسا و  ماکحا  ققحت  يارب  تسا و  نآرق  ماکحا  يارجا  نآ  يدوجو  هفـسلف ي  هک   ـ

زا یکی  رترب و  باـجح  ناونع  هب  ار  یکـشم  رداـچ  يزاـسوگلا ، زکارم  نیرت  مهم  ناونع  هب  دوخ ، يرادا  زکارم  رد  دـناوتیم  تسا ـ  هدومن 
يارب یمالـسا  ینآرق و  هشیر ي  تابثا  زا  سپ  اریز  تسا ؛ تبثم  قوف  لاؤس  خساپ  ریخ ؟ ای  دـهد  رارق  هجوت  دروم  نانز  شنیزگ  ياهکالم 
هلمج زا  ینآرق و  ياههزومآ  یلمع  غیلبت  جیورت و  هنیمز ي  هک  تسا  یمالـسا  ینآرق و  تموکح  کی  نالوئـسم  یهفیظو  یکـشم ، رداچ 

ینآرق و باجح  هب  یلمع  مازتلا  نز ، نادنمراک  شنیزگ  ماگنه  یتح  و  دـنیامن ؛ مهارف  دوخ  يرادا  زکارم  رد  ار  یکـشم  رداچ  زا  هدافتـسا 
شـسرپ و نیا  خـساپ  دـش  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـنهد . رارق  هجوت  دروم  یباـی  شزرا  شنیزگ و  ياـهکالم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یمالـسا 

ششوپ باب  رد  مالسا  هاگدید  هب  یلامجا  یهاگن  ددرگیم ? . نشور  «،) ?? تسا ) یبایشزرا  كالم  تارادا  رد  هایـس  رداچ  ارچ   » هک ههبش 
(؟ ?? ـ ) دومن تابثا  ار  یکشم  رداچ  لثم  هریت ، باجح  تهارک  ناوتیم  تایاور  زا  ایآ  دناهدرک  اعدا  یضعب  هک  هنوگنآ  ههبـش : یکـشم ? 
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ياهرداچ گنر  دننامه  ینآرق ، رداچ  بابلج و  گنر  یلبق ، ثحابم  رد  هدش  حرط  یهلدا  ساسا  رب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  ًالوا ، خـساپ :
یکشم رداچ  زا  هدافتسا  تهارک  هرابرد ي  نآرق ، فلاخم  يربتعم  ثیدح  (ع ) نیموصعم تایاور  رد  ناوتب  یلو  دشاب ، یکشم  یلعف  جیار 

نآرق فـالخ  یبلطم  دوخ  ثیداـحا  رد  دـیجم ، نآرق  ناـحراش  نارـسفم و  نیرتـهب  ناونع  هب  (ع ) تیب لـها  تسا  نکمم  اـیآ  دومن ؟ ادـیپ 
تفلاخم تقفاوم و  ثیداحا ، مقـس  تحـص و  ياـهکالم  زا  یکی  اریز  تسا ؛ یفنم  لاؤس  نیا  خـساپ  هک  تسا  حـضاو  رپ  دنـشاب ؟ هدومرف 

دقاف دشاب  هدش  دراو  ناوناب  یکـشم  شـشوپ  تهارک  یهرابرد  یتیاور  رگا  ًاضرف  هدـش ، دای  كالم  ساسارب  تسا . نآرق  اب  اهنآ  ياوتحم 
، شیدـنافرژ هیقف  دـنا . فیعـض  دنـس  رظن  زا  دوشیم ، هدافتـسا  یـشوپهایس  تهارک  اهنآ  رهاظ  زا  هک  یتایاور  ًاـیناث ، تسا . راـبتعا  شزرا و 

فعـض لیلد  هب  نیاربانب ، دناهدرک ؛ حیرـصت  رظن  دروم  تایاور  يدنـس  فعـض  هب  زین  ) ?? ییوخ ) موحرم  (و  ?? رهاوج ) بحاص  موحرم 
ندوب ددـعتم  لیلد  هب  دوش  اعدا  تسا  نکمم  ًاثلاث ، دـسریمن . اهنآ  تلالد  یـسررب  هب  تبون  دنتـسین و  دانتـسا  لـباق  تاـیاور  هنوگنیا  دـنس ،
دننام تاهورکم ، تابحتسم و  رد  تایاور  دنس  فعض  هک  نیا  لیلد  هب  زین  و  دراد ؛ هایس  ششوپ  تهارک  رب  تلالد  اهنآ  رهاظ  هک  یتایاور 

يوجو تسج  صحف و  ساسا  رب  قوف ، ياعدا  تحـص  ضرف  اـب  درک . ثحب  اـهنآ  تلـالد  رد  ناوتیم  سپ  تسین ، مهم  یلیخ  ثحب ، دروم 
نامه نیاربانب ، (؛ ?? میتفاین ) ناوناب  یکـشم  رداچ  شـشوپ  تهارک  یهرابرد  ثیدـح  کی  یتح  تفرگ ، ماجنا  ثیداـحا  رد  هک  یلـصفم 

قیمع و یهقف  باتک  رد  ناشیا  دوشیمن . نانز  لماش  یشوپهایس ، تهارک  هب  طوبرم  تایاور  دناهدومرف ، رهاوج  بحاص  موحرم  هک  هنوگ 
عراش اریز  تسا ؛ نادرم  صتخم  هایـس  شـشوپ  تهارک  هیماما ، ياملع  زا  يددعتم  ياه  باتک  حیرـصت  قبط  دنا : هدرک  لقن  دوخ  فورعم 

ياهگنر اب  هسیاقم  رد  یکـشم ، گنر  (و  ?? تسا ) هداد  رارق  مرحمان  اب  ههجاوم  ماگنه  نانز  يارب  يرت  شیب  رت و  ظـیلغ  شـشوپ  سدـقم 
شـشوپ تهارک  رهاوج ، بحاـص  موحرم  لـقن  قـبط  نیارباـنب ، .) ?? دـنکیم ) نیمأـت  ار  رت  شیب  رتـظیلغ و  شـشوپ  يرتـهب  وـحن  هب  رگید ،

کی یتح  ابع ، همامع و  شفک ، زا  ریغ  رد  مه  نآ  نادرم ، هب  یکـشم  شـشوپ  تهارک  صاصتخا  لـیلد  هب  تسا . نادرم  صتخم  یکـشم ،
مظعم ربهر  لثم  دیلقت ، عجارم  زا  یـضعب  سکعرب ، هکلب  تسا ، هدادن  اوتف  نانز  یکـشم  رداچ  تهارک  هب  هعیـش  هتـسجرب ي  ناهیقف  زا  رفن 

تیآ ینارکنل و  لضاف  هللا  تیآ  دننام  زین ، یضعب  دناهدرک و  حیرصت  یکـشم  رداچ  تهارک  مدع  هب  ياهنماخ  هللا  تیآ  یمالـسا ، بالقنا 
باـجح عوـن  نیرتـهب  یکـشم  رداـچ  دـنا : هدوـمرف  هداد و  اوـتف  یکـشم  رداـچ  اـب  باـجح  يرترب  هب  تهارک ، مدـع  زا  رتـالاب  يزیربـت  هللا 

شفک یعون   ) ّفخ دروم  هس  زا  ریغ  یکـشم ، سابل  شـشوپ  زا  (ص ) ربمایپ  » تیاور لثم  تایاور ، یـضعب  رهاظ  زا  ناوتیم  ایآ  .) ?? تسا )
نز درم و  يارب  كرتشم  قلطم و  روط  هب  یکـشم  ساـبل  شـشوپ  هک  دومن  هدافتـسا  «،) ?? تشاد ) تهارک  اـسک  هماـمع و  كزاـن ) یمرچ 

هلمج زا  دراوم ، زا  یخرب  رد  درم  نز و  ًاساسا  هک  تسین  يدیدرت  قوف ، تیاور  دنـس  فعـض  زا  یـشوپمشچ  ضرف  اب  ًالوا ، دراد ؟ تهارک 
رد درم  نز و  كارتشا  هدـعاق ي  هب  ناوتیمن  شـشوپ ، ماـکحا  صوصخ  رد  نیارباـنب ، دنتـسه ؛ یتواـفتم  ماـکحا  ياراد  ساـبل ، شـشوپ و 
قبط نانز ، شـشوپ  رادـقم  ) ?? تسین .) زیاج  درم  يارب  یلو  تسا ، زیاج  نز  يارب  ریرح  تفابرز و  هماج ي  ًالثم  تسج ؛ کسمت  ماـکحا 

مک نادرم  ششوپ  رادقم  یلو  ،) ?? تسا ) ناتشگنا  كون  ات  چم  زا  تسد  ود  تروص و  يدرگ  يانثتسا  هب  ندب  همه ي  اهقف ، روهشم  رظن 
یضعب يانثتسا  هب  دنزاجم ، نانز  یلو  تسا ، بحتسم  نادرم  يارب  دیفس  مارحا  سابل  زا  هدافتـسا  زین ، شـشوپ  گنر  رظن  زا  یتح  تسا ؛ رت 

هژیو ي ماکحا  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، ) ?? دـنوش .) مرحم  دیفـس  ریغ  گنر  ياراد  یتح  یـسابل ، ره  اـب  ضحم ، ریرح  لـثم  صاـخ  ياهـسابل 
درم نز و  لـماش  كرتشم  روط  هب  تسا و  قلطم  قوف  تیاور  رد  تهارک  مکح  هک  دومن  اـعدا  ناوتیمن  ساـبل ، دروم  رد  ناـیاقآ  ناوناـب و 
لیلد هب  ددرگیم ، زین  نانز  لماش  تسین و  نادرم  شـشوپ  گنر  مکح  ناـیب  صتخم  روکذـم ، تیاور  هک  میریذـپب  ضرف  رب  ًاـیناث ، دوشیم .
سابل تهارک  مکح  اهقف  زا  یـضعب  ،) ?? تسا ) دروم  هس  يانثتـسا  هب  یکـشم ، سابل  رد  زامن  ندـناوخ  تهارک  اـهنآ  رهاـظ  هک  یتاـیاور 

نانز و لماش  كرتشم ، روط  هب  دـشاب و  ماع  روکذـم  تیاور  هک  ضرف  رب  ًاـثلاث ، .) ?? دـنا ) هتـسناد  زاـمن  تلاـح  هب  صتخم  زین  ار  یکـشم 
يارب یکشم  رداچ  دننام  یکشم ، سابل  ندیـشوپ  هک  نیا  رب  درادن  تلالد  هدش  دای  تیاور  زاب  ددرگ ، زامن  ریغ  زامن و  تلاح  زین  نادرم و 

ياه مان  هب  شـشوپ ، عون  هس  دـنا ، قفاوم  ثحب  دروم  تیاور  اب  اوتحم  نومـضم و  رظن  زا  هک  ددـعتم  تایاور  رد  اریز  دراد ؛ تهارک  ناـنز 
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يدـنلب سابل  ، اسک فیرـش  ثیدـح  هنیرق ي  هب  و  تغل ، رظن  زا  اسک  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  دـنا ؛ هدـش  انثتـسا  تهارک  زا  اسک  همامع و  ّفخ ،
ساسارب دسریم  رظن  هب  و  درادن ؛ تهارک  نانز  يارب  یکشم  رداچ  نادرم و  يارب  هایس  يابع  نیاربانب ، دریگ ؛ یم  ارف  ار  ندب  مامت  هک  تسا 

هکلب تسا ؛ هدادن  اوتف  یکشم  رداچ  ندیشوپ  تهارک  هب  هعیش  هتسجرب ي  ياهقف  زا  کی  چیه  ثحب ، دروم  تیاور  رد  اسک  يانثتسا  نیمه 
لیلد مادک  سپ  تسین ؟ تقیقح  کی  مالسا  نید  رد  یکشم  گنر  تهارک  رگم  دناهتسناد . باجح  عون  نیرتهب  ار  یکـشم  رداچ  یخرب ،
مکح نتـسناد  یعطق  اب  مرتحم  هدـننک ي  شـسرپ  حیـضوت : ) ?? میوش ـ ؟) هایـس  گنر  غلبم  اـم  یمالـسا  هعماـج ي  کـی  رد  دوشیم  ببس 
دقاف غیلبت  یعون  یکشم ، هریت و  سابل  زا  دارفا  هدافتسا ي  هک  تسا  هدومن  اقلا  هنوگنیا  مالسا ، رظن  زا  قلطم  روط  هب  یکـشم  گنر  تهارک 
رگم لوا : شـسرپ  . ? میهدیم ) خساپ  لقتـسم  روط  هب  ار  شـسرپ  ره  اذـل  تسا ؛ شـسرپ  ود  نمـضتم  قوف  ترابع  دـیآیم . باسح  هب  لیلد 

، مالـسا نید  رد  یکـشم  شـشوپ  یلامجا  تهارک  شریذـپ  ضرف  اب  خـساپ : تسین ؟ تقیقح  کی  مالـسا  نید  رد  یکـشم  گنر  تهارک 
دراوم ینعی  تسین ؛ اهنامز  همه ي  يارب  و  درم ، نز و  زا  معا  دارفا ، همه ي  يارب  سابل و  عون  ره  يارب  روکذـم  مکح  هک  تسین  يدـیدرت 

ياهـششوپ زا  یـضعب  تهارک  مدـع  فلا ) زا : دـنا  تراـبع  اـهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هدـش  انثتـسا  یـشوپهایس  تهارک  مکح  زا  يددـعتم 
یمرچ شفک  یعون   ) ّفخ دروـم : هس  رد  رگم  تشاد ، تهارک  یکـشم  شـشوپ  زا  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  دـش  لـقن  ًـالبق  صاـخ  یکـشم 

دنچ نیاربانب ، ددرگیم ؛) زین  ناوناب  یکـشم  رداچ  ابع و  لماش  دـناشوپ و  یم  ار  ندـب  مامت  هک  يدـنلب  سابل  ) ?? (. ) اسک همامع و  كزان ،)
درم نز و  ششوپ  مالسا  رد  هک  تسین  يدیدرت  ناوناب  يارب  یکشم  سابل  تهارک  مدع  ب ) دنرادن . یتهارک  هدش ، انثتسا  یکشم  شـشوپ 

حیرـصت قبط  دـش ، لقن  رهاوج  بحاص  موحرم  زا  ًالبق  هک  هنوگنامه  تسا . توافتم  گنر ، یتح  رادـقم و  عون ، لثم  فلتخم ، تاـهج  زا 
رد یکـشم  شـشوپ  تهارک  مدـع  ج ) ناوناب . هن  تسا ، نادرم  صتخم  یکـشم ، شـشوپ  تهارک  هیماما ، ياملع  زا  يددـعتم  ياه  باـتک 

نیدتم مدرم  یلمع  هریس ي  ور ، نیا  زا  درادن ؛ یتهارک  نادرم  نانز و  يارب  يرادازع  مسارم  رد  یکشم  گنر  زا  هدافتـسا  يرادازع  مسارم 
تیبولطم زاوج و  رب  هک  تسا  هدـش  رکذ  یتایاور  راحبلا » هنیفـس ?  » رد تسا . مسارم  نیا  رد  یکـشم  ساـبل  ندیـشوپ  نیدـتم ، ریغ  یتح  و 

گنر تهارک  هک  رکف  نیا  ياقلا  هک  دـیدرگ  راکـشآ  قوف  تاحیـضوت  اب  .) ?? دراد ) تلالد  يرادازع  مسارم  رد  یکـشم  سابل  ندیـشوپ 
رد هک  دوشیم  ببس  لیلد  مادک  مود : شسرپ  . ? تسا ) زیمآهطلاغم  هناملاع و  ریغ  تسا ، دصرددص  یلک و  مکح  کی  مالسا ، رد  یکشم 

غیلبت امش  دارم  رگا  فلا ) تسیچ ؟ غیلبت  زا  امش  دارم  درک  لاؤس  ناشیا  زا  دیاب  خساپ : میوش ؟ هایـس  گنر  غّلبم  ام  یمالـسا  هعماج ي  کی 
تاهبـش و زا  ییوگخـساپ  عافد و  رد  ًابلاغ  یغیلبت  نینچ  ًالوا ، مییوگیم : خـساپ  رد  تسا ، هلاقم  باتک و  نتـشون  تروص  هب  یملع  يرظن و 
یعافد و ریغ  تروص  هب  یتح  یملع ، يرظن و  غیلبت  هک  ضرف  رب  ًایناث ، تسا . یکـشم  رداچ  لثم  یمالـسا  باجح  عاونا  دـض  رب  یـشاپمس 
زا دیابن  دریگ ، ماجنا  حیحص  شور  اب  يوق و  دهاوش  هلدا و  هب  دنتسم  غیلبت  هنوگنیا  رگا  دشاب ؛ دایز  ناوناب  یکشم  رداچ  یهرابرد  ییادتبا 

نیا هب  زین  امش  شاک  يا  ًاثلاث ، دییامن . دقن  ار  نآ  دیناوتیم  یلالدتـسا  یقطنم و  روط  هب  دیرادن ، لوبق  ار  نآ  رگا  هکلب  دیوش ، هتفـشآرب  نآ 
ناوناب و يارب  گنراگنر  هاـتوک و  كزاـن ، ياهـسابل  غیلبت  هب  یمالـسا  هعماـج ي  رد  یلیلد  هچ  هب  دانتـسا  اـب  هک  دـیدادیم  خـساپ  شـسرپ 
جیورت و ینعی  یتابثا ، دروخرب  ياج  هب  دوشیم ، هتخادرپ  روکذم  ياهـسابل  غیلبت  هب  هک  یتالاقم  بلغا  رد  هنافـساتم  دینکیم ؟ مادقا  نارتخد 
ب) .) ?? دوشیم ) مادـقا  یکـشم  رداچ  لثم  رترب ، باجح  بیرخت  ینعی  یبلـس ، قیرط  زا  ابلاغ  قطنم ، لیلد و  اب  دوخ  رظن  دروم  سابل  غیلبت 

تیامح زا  روکذم  باجح  يرادروخرب  لیلد  هب  هک  تفگ  دیاب  تسا ، هعماج  حطس  رد  یکـشم  رداچ  یلمع  غیلبت  غیلبت ، زا  امـش  دارم  رگا 
نیا يارب  یسک  ارچ  هک  نخـس  نیا  یتسردان  قوف ، خساپ  رد  تقد  اب  درادن . یعرـش  یلقع و  عنم  چیه  غیلبت  هنوگنیا  یلقن ، یلقع و  هلدا ي 

ياهلاس رد   » هک ترابع  نیا  اب  یخرب  ههبش : ددرگیم ? . راکـشآ  زین  ،) ?? درادن ) یخـساپ  دوشیم  جیورت  غیلبت و  یـشوپ  هریت  ارچ  هک  لاؤس 
«، دوب زین  یلماک  بوخ و  شـشوپ  هک  دـندرکیم  هدافتـسا  رادـلگ  نشور و  گنر  ياهرداچ  زا  اـهمناخ  رت  شیب  یمالـسا ، بـالقنا  تسخن 

ياعدا ایآ  تسا . هدوب  یعرش  بوچراهچ  دجاو  بالقنا  تسخن  ياهلاس  رد  نانز  ياهرداچ  هک  دننک  اقلا  ار  ههبـش  نیا  دناهتـساوخ  ) ?? ( 
، دندرکیم هدافتـسا  نشور  گنر  رادلگ و  ياهرداچ  زا  بالقنا  لوا  رد  اهمناخ  هک  میریذپب  ضرف  رب  ًالوا ، خساپ : تسا ـ ؟ تسرد  روکذم 
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تـصرف بالقنا ، هدـیچیپ ي  هرمزور و  لئاسم  لـیلد  هب  یعیبط  روط  هب  هک  بـالقنا ـ  باـهتلارپ  تسخن و  ياـهلاس  رد  هک  يراـک  ره  رگم 
تسیب زا  سپ  نونکا  هک  تسا  عافد  لباق  بوخ و  ًاعرـش  تسا ، هدش  ماجنا  ناوناب  طسوت  تسا ـ  هتـشادن  دوجو  ِینید  ینابم  قیمعت  نییبت و 
ياهلاس رد  نانز  زا  ياهدـع  یعطقم  لـمع  هک  تسا  نشور  (؟ ?? دـشاب ) یعرـش  تجح  راـیعم و  كـالم و  ناـمز ، نآ  ِدرک  لـمع  لاـس ،
هدافتسا اریز  دومن ؛ دانتسا  نآ  هب  ناوتیمن  ور ، نیا  زا  و  دشاب ؛ شریذپ  لباق  ات  درادن  ار  هعرشتم  هریس ي  طیارش  بالقنا ، باهتلا  رپ  تسخن 
فلاخم ددرگ ، نادرم  کیرحت  مرحمان و  هجوت  بلج  ثعاب  هک  یتروص  رد  مرحمان ، اب  ههجاوم  رد  رادـلگ  گنراگنر و  رداچ  زا  نانز  ي 
هدافتسا یکشم  رداچ  بابلج و  زا  لزنم  نوریب  رد  هک  تسا ، راصنا  نانز  و  (س ) ارهز همطاف ي  یلمع  هریس ي  نآرق و  لوبق  دروم  باجح 

ناسانـشراک و هـک  تـسا  یـصصخت  هدـیچیپ و  قـیقد و  ياهلئـسم  یعرـش ، لـماک و  بوـخ و  شـشوپ  باـب  رد  يرواد  ًاـیناث ، دـندرکیم .
يروما هک  یکـشزپ  لئاسم  دـننامه  ) ?? دـنیامن ؛) رظن  راهظا  نآ  دروم  رد  دـیاب  دـیلقت  عجارم  اـهقف و  ینعی  یمالـسا ، لـئاسم  ناصـصختم 

ریم نویاتک   ) ? اهتـشون .) یپ  دنتـسین . اهنآ  یهرابرد  رظن  راهظا  هب  زاـجم  ًاعرـش  ًـالقع و  یکـشزپ ، رد  صـصختم  ریغ  دارفا  دنایـصصخت و 
خساپ يرهطم ، یضترم  . ) ? ددرگ .) هعجارم  باتک  نایاپ  تاءاتفتسا  هب  . ) ? موس .) نوتس   ? ص ، ، ??  / ?  / ?? زورون ، یهمانزور  یعیفش ،
اهسار هأرملا ? هب  یّطغت  بوث  رامخلا :  ?? . ) ? هیآ .)  ) ?? رون ،) هروس ي  ?? . ) ? ص .) باجح ، هلئسم ي  باتک  رب  ییاهدقن  هب  داتسا  ياه 

يا نهرُمُخب ، نبرـضیلف  هلوق  تسا : هدمآ  رُمُخ  هژاو ي  لیذ  یحیرط ، نیرحبلا  عمجم  رد  نینچ  مه  رینملا ؛ حابـصملا  یمویف ، رُمُخ  عمجلاو 
ج،?  نافرعلا ، نزخمریسفت  نیما ، وناب  ?? ?ص ؛ ج ، نایبت ، ریسفت  یسوط ، خیش  نینچمه ر.ك : هعنقملا ؛ یه  رامخ و  عمج  رُمُخ  نهعناقم .

لک تماق  هیآلا ? هذـه  تلزن  امل  راصنالا  ءاسن  نم  ًاریخ  ًءاسن  تیأر  اـم  (. ) ? (. » راـمخ هیآ ي  ، ) رون  ?? هفیرـش ي  هیآ ي  لـیذ   ??? ص ،
ج فاشک ، ریسفت  يرـشخمز ، نابرغلا :» ّنهـسور  یلع  ّناک  نحبـصاف  نمرتخاف ، هعدص ? هنم  تعدصف  لحرملا  اهطرم  یلا  ّنهنم  هدحاو ?

هدمآ ننست  لها  ددعتم ، ياه  باتک  رد  فلتخم  ریباعت  ظافلا و  اب  روکذم ، ثیدح  رون . هروس ي   ?? هفیرـش ي  هیآ ي  لیذ   ??? ?ص ، ، 
راـمخ و هفیرـش ي  هیآ ي  لـیذ   ??? ? ص ، ج ، ریثک ، نبا  ریـسفت   ?? ? ص ؛ ج ، ینالقـسعلا ، حرـش  يراـخبلا ، حیحـص  هلمج : زا  تسا ؛

اهـسأر ءادوسلا و  نأـضلا : نم  هرمتخملا ?  ??? . ) ? ? ص .) ?ج ، هیمالـسا ، هعیرـشلا ? یف  ملـسملا  تیبلا  هأرملا ?و  ماـکحا  یف  لـصفملا 
: دوسالا رمخلا  نولک  هرمحلا ? یلا  براـضلا  دوسـالا  ناولـالا ؛ نم  ّيرمخلا  رمخ و  هشیر ي  لـیذ  نیعلا ، لـیلخ ، ًاـضیا : زعملا  نم  ضیبا و 

تاملک یف  قیقحتلا  ، » يوفطصم نسح  دیس  ك : تاکن ر . زا  یـضعب  هب  ندرب  یپ  يارب  . ) ? رمخ .) هشیر ي  لیذ  دراوملا ، برقا  ینوترش ،
نیفلاـخم هلدا  دـقن  : » رت ر.ك شیب  یهاـگآ  يارب   ?? . ) ?? هیآ ي .)  ) ?? بازحا ،) هروـس ي  . ) ? رمخ .) هشیر ي  لـیذ  مـیرکلا » نآرقلا 

يدازآ و  » هلاقم  ??? . ) ?? ? ص .) ج ، نایبلا ، عمجم  یـسربط ،  ?? . ) ?? هام .) نمهب  و ?  یمالـسا ? ، يروهمج  همانزور  یکـشم » رداچ 
 ?? ص، یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداع ، دادح  یلعمالغ   ?? . ) ?? هرامش ي .) نز ، ياوآ  هیرـشن ي  مالـسا ،» رد  نز  يربارب 
 ???? . هامریت  ??? هرامـش ي ، نیگن ، هلجم ي  دازهب ، دومحم  رتکد  یـسانشناور ،» يژولویزیف و  رظن  زا  درم  نز و  ياـهتوافت  : » زا لـقن  هب 
، یلماــع رح  ??? . ) ?? ص .) ، the psycholojy of clothes باتک : زا  لـقن  هب  ?? ص ، ناـمه ، لداـع ، دادـح  یلعمـالغ  ) ?? (. 

دیـس . ) ?? ءایح .) هژاو ي   ??? ? ص ، ج ، همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدـمحم   ?? . ) ?? تیاور .)  ??? ?? ص ، ج ، هعیـشلا ، لـئاسو 
? ص ج ، عیارـشلا ، للع  قودص ،  ?? . ) ?? ?? ص .) هرامـش ي ، نز ، مایپ  هلجم ي  یخیرات ،» ياههـشیر  شـشوپ و  ناسنا ، ، » عناق يدهم 

بازحا هروـس ي   ?? . ) ?? ? ص .) ج ، جاـجتحالا ، یـسربط ، (.« ) ?? (ص .) یبـنلا تدارا  اـهعقربب و  تعقربـت  اـهبابلجب و  تببلجتف  ??? : »
? هیـسکا نم  نابرغلا  نهـسؤر  یلع  ّنأک  راصنالا  ءاسن  جرخ  نهبیبالج » نم  نهیلع  نیندی  ?  » هیآلا هذـه  تلزن  اّمل   ?? . ) ?? هیآ ي .) ) ?? (، 
هنومن ر. ناونع  هب   ??? . ) ?? ?? ص .) ج ، دواد ، یبا  ننـس  حرـش  دوبعملا ، نوـع   ??? . ) ?? ? ص .) ج ، دواد ، یبا  ننـس  اهنـسبلی : دوـس 
. بلج یهـشیر  لیذ  طیـسولا  مجعم  طیحملا ، طیحم  برعلا ، هغل ? یف  برالا  یهتنم  دراوملا ، برقا  طیحملا ، سوماقلا  برعلا ، ناـسل  ك :

دوسا ءاسک  بابلجلا : . ) ?? بلج .) هشیر ي  لیذ  يدـیبز ، سورعلا  جاـت  لـیلخ و  نیعلا  . ) ?? بلج .) هشیر ي  لـیذ  برعلا ، ناـسل  ) ?? (. 
ص هثیدـحلا ،) همیدـقلا و  سبالملا  عاونا  ءامـسا و  یف  ، ) مالـسالا یف  هنیزلا ? سبـالملا و  یناندـعلا ، بیطخلا  اـهبایث ، قوف  هأرملا ? هسبلت 
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هرامـش ناریا ، همانزور ي  یمتاخ ، همطاف   ? . ) ?? ?? ص .) هامرهم ،  ???? هرامـش ي ? ، ناریا ، یهمانزور  یمتاخ ، همطاـف  ??? . ) ?? (. 
مساقلاوبا  ??? . ) ?? ? ص .) ج ، مالسالا ، عیارـش  حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  یفجن ، نسح  دمحم   ? . ) ?? ?? ص .) هام ، رهم   ???? ي ? ،

ج یفاک ، عورف  تایاور ر.ك : نیا  اب  ییانشآ  يارب  . ) ?? یلصم .) سابل  تاهورکم   ? ?ج ، هالـصلا ، باتک  یقثولا ، هورع ? حرـش  ییوخ ،
 ??? ص؛ داوسلا ، سبل  باب  لمجتلا  يزلا و  باتک  ??? و  ص ، هرکت ، ام ال  هیف و  هالـصلا ? هرکت  يذـلا  سابللا  باب  هالـصلا ? باتک  ? ، 

باتک لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  یلصم و  سابل  باوبا  ? هالصلا ، باتک  ? ?ج ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا ? لیاسو 
زا هتـساوخ و  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  ار  ظیلغ  شـشوپ  اهنآ  رد  سدقم  عراش  هک  یتایاور  زا  یـضعب  . ) ?? یلـصم .) سابل  باوبا  ? هالـصلا ،

، يروـن ثدـحم  هـنید ؛ ّقر  هبوـث ، ّقر  نـم  (ع :) نینمؤـملاریما نـع  فـلا ) دوـشیم : رکذ  ریز  رد  تـسا  هدرک  یهن  كزاـن  ساـبل  ندیــشوپ 
نم سبلت  نا  هملسملا ? هأرملل ? حلصی  ال  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  ??? ب ) ? ص . ??? و ج ، ? ص ، ج ، لئاسولا ، كردتـسم 

نـسح دمحم   ? . ) ?? ثیدـح .)  ?? باب ، یلـصم ، سابل  باوبا  ? ?ج ، هعیـشلا ، لئاسو  یلماعلا ، رحلا  ائیـش ؛ يراوی  ام ال  عوردـلا  رمخلا و 
 ?? ، ?? ? ص ج ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم   ??? . ) ?? ? ص .) ج ، مالسالا ، عیارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج  یفجن ،

هرکی (ص ) هللا لوسر  ناک  . ) ?? باتک .) رخآ  تائاتفتسا  ك : نینچمه ر .  ?? ???? ص ؛ لاس ، راهب  مالسا ، گنهرف  همان ي  هژیو   ?? و ؛
? ر.ك: . ) ?? تیاور .)  ??? ? ص ، ج ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  ءاسکلا ر.ك : همامعلا ?و  ّفخلا و  ثالث : یف  الا  داوسلا 
اب قباطم  نانآ » یعامتجا  لئاسم  درم و  نز و  طباور  ماـکحا   » باـتک نینچمه  رازگزاـمن ؛ ساـبل  طیارـش  دـیلقت ، عجارم  لـئاسملا  حیـضوت 

لئاسو یلماع ، رح  ??? و  ص ، عنقملا ، قودص ،  ?? ?? ـ  . ) ?? هحفـص ي .) نامه ،  ?? . ) ?? ?? و .) ص  دـیلقت ، عجارم  تایآ و  تارظن 
ج،?  یفاک ، عورف  ینیلک ، خیـش  سأب ؛ الف  همامعلا  وا  ءاسکلا  وا  ّفخلا  اـمأف  دوسا  بوث  یف  ّلـصت  ـال  يور   ?? . ) ?? ? ص .) ج ، هعیـشلا ،
 ??? . ) ?? (. ?ص ج ، هیعرشلا ، سوردلا  لوا ، دیهش  ??? و  ?ص ، هالصلا ، باتک  یقثولا ، هورعلا ? يدزیلا ، ییابطابطلا   ??? . ) ?? ص .)

ثدـحم ? . ) ?? تیاور .)  ??? ? ص ، ج ، یفاک ، عورف  ینیلک ، . ) ?? مراهچ .) نوتـس   ? ص ، ، ?? /?/ ?? زورون ، همانزور ي  يزامن ، ویگ 
همانزور يزامن ، ویگ  . ) ?? رون .) همئا ي  گوس  رد  یشوپ  هایـس  ینـسحلاوبا ، یلع  و  داوس ، هژاو ي   ?? ? ص ، ج ، راحبلا ، هنیفـس ? یمق ،

یفخم هتبلا   ? . ) ?? ص .) ، ?  / ?  / ?? ناریا ، همانزور ي  یمتاخ ، همطاـف  . ) ?? ناـمه .) . ) ?? لوا .) نوتـس   ? ص ، ، ?? /?/ ?? زورون ، ي 
مدـق یمالـسا  بالقنا  نارود  هب  هزات  توغاط ، ناـمز  یباـجحیب  لاـس  اـههد  زا  سپ  ناـنز  هک  بـالقنا  لـیاوا  ياوه  لاـح و  رد  هک  دـنامن 
رترب یعرـش  باجح  دح  رد  اهنآ  باجح  هکنیا  ولو  تسا  ریدقت  لباق  نانآ  يوس  زا  زین  باجح  زا  رادـقم  عون و  نامه  تیاعر  دـندراذگ ،

یمالـسا لـئاسم  ناصـصختم  ناسانـشراک و  ناونع  هب  ار  دـیلقت  عـجارم  تارظن  زا  يدادـعت  باـتک ، رخآ  تسوـیپ  رد  . ) ?? تسا .) هدوـبن 
میا هدروآ  سابل  باجح و 

مراحم دزن  ششوپ  دودح 

رد  ) دـشابن هدیـشوپ  ییاد  ومع و  ای  گرزب  ردـپ  ای  ردـپ  دزن  وا  ندـب  ریاس  نیتروع ، زا  ریغ  رگا  تسا . مرحم  رگید  مراحم  ردـپ و  رب  رتخد 
ادیپ فراعتم  لومعم و  رادقم  زا  شیب  دنک و  طایتحا  دیاب  یلو  درادـن ، یلاکـشا  دوشن ) مراحم  توهـش  جـییهت  داسف و  ثعاب  هک  یتروص 

زا ریغ  دنناوت  یم  دنـشاب ، هتـشادن  تّذل  دصق  رگا  دـنمرحم ، رگیدـکی  اب  هک  ینز  درم و  تسا : هدـمآ  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  رد  دـشابن .
عجارم زا  یخرب  دوشن . هاگن  اـهوناز  فاـن و  نیب  هب  ًاـطایتحا  دـنا : هدومرف  عجارم  زا  یخرب  ( 1 .) دننک هاگن  رگیدکی  ندـب  یمامت  هب  تروع 

. تسا هدش  حرطم  هاگن  ۀلئسم  ًابلاغ  عجارم  ياوتف  رد  ( 2 . ) دوشن هاگن  فراعتم  دح  زا  رتشیب  رادقم  هب  هکتـسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنا : هتفگ 
وم زا  ریغ  هک  تسا  رتهب  لاح  ره  رد  دشاب . هنوگچ  دـیاب  مراحم  لباقم  رد  نانز  رگید  رتخد و  شـشوپ  هک  میوش  یم  هجوتم  لئاسم  نیا  زا 

لباقم رد  نمـض  رد  دوش . هدناشوپ  ندب  رگید  ياه  شخب  تسا ، زاب  لّوا  ۀجرد  مراحم  لباقم  رد  لومعم  روط  هب  هک  تسد  زا  يرادـقم  و 
. دوش تیاعر  قطانم  نامه  مدرم  نایم  لومعم  فراعتم و  دح  هک  دوش  یعس  ییاد  ومع و  دننام  رگید  مراحم 
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نید لوصا  ای  عورف  ئزج  باجح 

الثم تسین  یسک  يارب  یکش  ياج  هک  تسا  ینید  تابجاو  زا  هزومآ  نیا  هک  تسا  حضاو  يردق  هب  هک  تسا  نیا  نید  تایرورض  موهفم 
زا یناوارف  رامش  يارب  یمالسا  ماکحا  زا  يرایسب  تسا . یمالسا  ماکحا  تابجاو  زا  زامن  هتسناد  یمن  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  یسک  زامن ،
نآ ندوب  نید  ءزج  نوچ  ور  نیا  زا  تسا . تاملـسم  زا  باـجح  زاـمن و  هزور ، اـما  دوـش  تاـبثا  هداد و  حیـضوت  دـیاب  تسین  نشور  مدرم 

یبلق و تاداقتعا  هلوقم  زا  نید  لوصا  الوا ، کلذ : عم  اما  تسا  ءایبنا  توبن  اـی  ناحبـس  يادـخ  رکنم  عقاو  رد  نآ  رکنم  سپ  تسا  حـضاو 
تاداقتعا و نیرت  يداینب  لماش  نید  لوصا  ایناث ، تسا . لمع  راتفر و  هلوقم  زا  باجح  هک  یلاح  رد  لـمع ، هلوقم  زا  هن  تساـهنآ  هب  مازتلا 
باجح و هب  داقتعا  دـنا . توبن  دـیحوت و  ياه  هخاش  زا  تماما  تلادـع و  لصا  رد  داعم و  توبن و  دـیحوت ، ینعی  تسا  اهنآ  نیرت  يا  هیاپ 

ناونع هب  ناوت  یم  زامن  زا  هن  دشابن  یتوبن  رگا  دنا . هتفرگ  مان  نید  عورف  اذل  تسا ، نیداینب  تاداقتعا  نیا  شریذـپ  رب  عرف  تاداقتعا ، ریاس 
يربمایپ و رگا  دـش ، ررقم  ام  رب  ادـخ  يوس  زا  ناربمایپ  طسوت  ماـکحا  نیا  هکنیا  هچ  تاـکز و  باـجح و  زا  هن  دـنار و  نخـس  یهلا  مکح 

دوب دهاوخن  ماکحا  نیا  زا  ثحب  يارب  ییاج  مینک  راکنا  ار  توبن 

اه هیصوتو  اه  شور  یمالسا ، ششوپ  باجح و 

نمشد راک  هک  تسا  نآ  زا  دب  عافد  تسا  حرطم  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  ًاصوصخ  هعماج ، رد  نآ  حرط  باجح و  هلئسم  رد  هچنآ  همدقم :
باجح لاقتنا  دنیارف  هک  هچنآ  تسا . هدوبن  مک  زین  ناناوج  نایم  رد  هبش  داجیا  یمالسا و  ششوپ  هب  تالمح  هک  دنچ  ره  هدرک  تحار  ار 

ياه لسن  رد  گنهرف  نیا  لاقتنا  رد  هشیر  تسا . هدومن  شلاچ  راچد  دـیدج ، لسن  هب  و  گـنهرف ) کـی  ناونع  هب   ) ار یمالـسا  شـشوپ  و 
تسیاب یم  نآ  لاقتنا  دنیارف  مینادب  ینید  هفیظو ي  فیلکت و  کی  ار  یمالسا  شـشوپ  ینید و  موهفم  کی  ار  باجح  رگا  دراد . هتـشذگ 

هب گنهرف  لاقتنا  دنیآرف  ای  شرورپ و  شزومآ ،  دـشاب . یـشزومآ  ياهدرادناتـسا  تیاعر  ینید و  تیبرت  رد  مالـسا  يرظن  ینابم  اب  قباطم 
: دنتسه ریز  حرـش  هب  بتارم  لحارم و  نیا  ینید  تیبرت  بتارم  لحارم و  رد  هاگدید ، کی  هب  انب  تسا . یبتارم  لحارم و  عبات  دیدج ، لسن 

کی ناونع  هب  ششوپ ،  باجح و  اب  طابترا  رد  لاح  ینید  یشوجدوخ  ینید 5 . هلکاش  ینید 4 . تفرعم  ینید 3 . تداع  ینید 2 . سنا  . 1
هب هدوب و  یتساک  صقن و  ياراد  لحارم  نیا  زا  کیمادـک  رد  هتـشذگ  لسن  هک  درک  لاوئـس  دـیاب  فیلکت ، هفیظو و  کـی  ینید و  موهفم 
رد ام  ناردام  نانز و  درب . مان  ناوت  یم  ار  ینید  تفرعم  هلحرم  تقد  یمک  اب  تسا . هدزرب  نایم  هدنارذگن و  ار  هلحرم  مادـک  رگید  ترابع 

هدش هدـهاشم  ینید  هلکاش  تروص  هب  عامتجا  رد  هدرک و  روبع  تداع  سنا و  لحارم  زا  ناشدوخ ،  طیحم  هب  هجوت  اب  باجح و  اب  طابترا 
هچ ات  دنـشاب  دوخ  نادـنزرف  هداس ي  تالاوئـس  يوگخـساپ  دـنا  هتـسناوتن  ناردام  ینید ، تفرعم  هلحرم ي  رد  فعـض  لیلد  هب  یلو  تسا .

لاغتشا  ) عامتجا هنحص ي  رد  دوخ ، گرزبردام  ای  ردام  فالخ  رب  يزورما  ناوج  رتخد  دنهد . خساپ  زین  اهنآ  تاهبـش  هب  دنناوتب  هک  دسر 
يارب يزورما  رتخد  دراد . رارق  یگنهرف  تامجاهت  لیـس  لباقم  رد  زین  هتـشذگ  نانز  زا  شیب  دراد و  روضح  هتـشذگ  زا  شیب  لیـصحت ) و 
هنیمز نیا  رد  ءاهب  نتخادرپ  يارب  زین  يا  هزیگنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدـش و  یـساسا  فعـض  راچد  اـه  ییارچ  هب  خـساپ  یگنوگچ و  زا  روبع 

هنافساتم تسا . هدرک  عناق  دوخ  نالاسمه  شریذپ  دروم  ياه  لقادح  اب  ار  دوخ  تسا و  هدیشخب  شیاقل  هب  ار  یتنس  ششوپ  ياطع  درادن ،
لکـش و رب  دـیکات  هب  عونتم ) فیرظ و  ون ، اـه  شور  اـب  مهنآ   ) دـشاب هلحرم  نیارب  هیکت  هکنیا  زا  شیب  زین ، تموـکح  هعماـج و  حطـس  رد 

هار ناناوج ، ییوج  عون  طاشن و  یبلط ، عونت  هیحور  هب  هجوت  مدع  شـشوپ و  عون  کی  رب  يراشفاپ  اه  لاس  دـش و  هتخادرپ  يرهاظ  هلکاش 
شور هبلغ ي  تموکح ، ءازجا  نایم  یگنهامه  مدع  دودح ، نییعت  فیرعت و  مدـع  رگید  يوس  زا  دـش . زاب  هناگیب  ياهدـم  شریذـپ  يارب 

لحارم و رد  اطخ  صقن و  رب  هوالع  تشاد . لابند  هب  زین  ار  ناناوج  هلباقم  زیرگ و  یعون  رگید  دراوم  حیحـص و  ياه  شور  رب  طـلغ  ياـه 
ياه شور  ینید ، تیبرت  میلعت و  ياه  باتک  دانتـسا  هب  اـنب  میا . هدوب  اـطخ  صقن و  راـچد  زین  اـه  شور  هنیمز ي  رد  ینید ، تیبرت  بتارم 
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تسا یهیدب  تسا . هدش  هتفرگ  رارق  دیکات  دروم  ناهرب و ...  لالدتسا و  هیبنت ، قیوشت و  هظعومو ، دنپ  تبحم ، تیـصخش ، میرکت  ییوگلا 
یم هیارا  دـیدج  لسن  هب  اه  شور  نیرتهب  اب  تسیاب  یم  ینید  فیلکت  یعاـمتجا و  شزرا  کـی  ناونع  هب  یمالـسا  شـشوپ  باـجح و  هک 

تیعقوم یعامتجا و  طیحم  ره  بطاخم ، ره  ساسا  رب  دـنا و  هدـنام  یقاب  ییوگ  یلک  رد  ًالومعم  زین  اه  شور  نیا  فسات ، لاـمکاب  ددرگ .
دقتعم دـنچ  ره  تسا . هداتفا  قافتا  نیا  زین  یمالـسا  شـشوپ  هلوقم  باـجح و  موهفم  رد  دـنا . هدـشن  يدربراـک  دراوم  هب  لیدـبت  یطاـبترا 

هعومجم هب  لیدبت  هک  هچنآ  ام  روشک  رد  ًارهاظ  یلو  دنا ، هدرب  راک  هب  ار  هناقالخ  ياه  شور  اه ، هدیا  اه ،  حرط  يرایـسب  ءایلوا و  میتسه ،
ییاه هعومجم  ياراد  لـمع  هزوح  رد  تسا و  رظن  هزوح  رد  يرارکت  هتـشابنا ، ياـه  ثحب  دوش  یم  اـه  رانیمـس  اـه و  شیاـمه  رد  هلاـقم 

اه و هناسر  اه و  بلاق  اه و  هویـش  يریگ ، دای  ياه  هطیح  ینید ، تیبرت  ياه  شور  ینید –  تیبرت  لحارم  هب  یهاگن  اـب  هلاـقم  نیا  میتسین .
ياهراکهار تمـسق ، ره  رد  هک  تسا  هتـسیاش  هک  دیامن  یم  مادـقا  ییاه  هیـصوت  اه و  شور  نایب  هب  شـشوپ  هلوقم  هب  طابترا  داجیا  و  ... 

نیا بطاخم  یلو  دنتـسه ، عوضوم  نیا  ریگرد  يوحن  هب  نیلوئـسم ،  مدرم و  داحآ  هک  دـنچره  دوش . هدوزفا  نآ  هب  ناـیبرم  ءاـیلوا و  عونتم 
هسردم دجسم و  هناخ ، زا  رتالاب  حطس  رد  هک  اه  شور  تامادقا و  یخرب  ور  نیا  زا  دنتسه . ءایلوا  سپس  نایبرم و  لوا  هجرد  رد  هعومجم 

یم روصت  یلو  تسا  درم  نز و  يارب  باجح  شـشوپ و  دنچ  ره  هکنیا ، رخآ  هتکن  تسا : هدـماین  هعومجم  نیا  رد  دوش . ماجنا  تسیاب  یم 
زا مالـسا  فادـها  مینادـب : دـیاب  شـشوپ  باجح و  عوضوم  هرابرد  هک  هچنآ  تسا . نارتخد  شـشوپ  تهج  اـه  هیـصوت  شیارگ  هک  دوش 

رگید نایدا  رد  هتـشذگ و  رد  يرتشیب  تدش  اب  شـشوپ  هکنیا  تسا • . نز  درم و  يارب  ماع  تروص  هب  شـشوپ  هکنیا  تسیچ • : شـشوپ 
ریـس تسا •  حرطم  موزلم  مزـال و  تروص  هب  ینطاـب  ياـیح  تفع و  يرهاـظ و  شـشوپ  هکنیا  تسین • . نآرکتبم  مالـساو  تسه  هدوـب و 

رامثتسا درم ، نز و  نایم  يرباربان  نز  ندرک  دودحم  تینابهر ، تضایر و  اب  یمالسا  رکفت  تریاغم  یناسنا • . عماوج  رد  ششوپ  یخیرات 
. • تسا هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  اـه  هصرع  همه  رد  نز  ندوب  دنمـشزرا  نتـشاد و  یمارگ  مالـسا  رد  هکنیا  وا و • ...  ندرمـش  ریقح  نز ،

یساسا زا  تیصخش  میرکت  یناسنا و  تمارک  هکنیا  تسا • . هدش  هتشاذگ  نز  هدهع  هب  هک  تسا  یهلا  يا  هفیظو  ششوپ  باجح و  هکنیا 
ییاهشنیب اهشزرا و  هچ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  تسوا و  دوجو  روشک  مچرپ  ناسنا  ره  سابل  هکنیا  تسا • . هنیمز  نیا  رد  تاعوضوم  نیرت 

ای باجح  ایآ  تسا • ؟ هداد  رارق  ار  باجح  دنوادخ  ارچ  میشاب • : هتشاد  باوج  نآ  يارب  دیاب  هک  ییاه  هبش  تالاوئس و  دنک . یم  تیعبت 
طقف باجح  ششوپ و  ایآ  میشاب • ؟ هتشاد  شـشوپ  دیاب  ارچ  تسا • ؟ نانز  يارب  طقف  باجح  ایآ  تسا • ؟ رداچ  طقف  یمالـسا  شـشوپ 

مه مالسا  زا  لبق  اه  یناریا  ام  ایآ  میـشوپب • ؟ ارنآ  دیاب  ارچ  اه  یناریا  ام  تساه  برع  لام  نآ  ندوب  یکـشم  رداچ و  تسا • ؟ مالـسا  رد 
ار باجح  تیاعر  هک  يدارفا  ارچ  دوش • ؟ یمن  نانز  يارب  تیدودـحم  ثعاب  یمالـسا  شـشوپ  ایآ  میدوب • ؟ شـشوپ  باـجح و  ياراد 

یم ایآ  مینکب • ؟ ار  راکنیا  هنوگچ  ام  دـننک  یمن  ار  باجح  تیاعر  دارفا  رثکا  یتقو  دـیآ • ؟ یمن  شیپ  ناشیارب  مه  یلکـشم  دـننک  یمن 
یباجح یب  ایآ  دنهد • . یم  ماجنا  اطخ  ياهراک  یلو  دنتـسه  باجح  اب  هک  اه  یلیخ  میناوخب • ؟ باجح  شـشوپ و  نودـب  ار  زامن  میناوت 
تـسار هک  يداصتقا  مرجم  کی  ای  تسا  رتشیب  باجحدب  کی  بیـسآ  رامیب • ؟ لهاج و  ای  تسا  راکهانگ  یطاخم و  مرجم  یباجحدب  ای 
گنهرف تیبرت و  بتارم  لـحارم و  درک ؟ هسیاـقم  یگدـننار  تاـفلخت  اـب  ار  یباجحدـب  اـب  دروخرب  ناوـت  یم  اـیآ  دور • ؟ یم  هار  تسار 

اب هدرک  یقلت  ناـسکی  هداوناـخ  کـی  زا  یتح  سنج و  مه  لاـس ، مه  دارفا  ناوت  یمن  تسا و  درف  هب  رـصحنم  درف  ره  تیبرت ، رد  یبهذـم :
تابجاو فیاظو و  فیلاکت ،  زا  کـی  ره  رد  دـناوت  یم  درف  ره  ینید  تیبرت  رد  قوف ، هتکن  رب  هوـالع  دومن . دروخرب  اـهنآ  اـب  شور  کـی 

ینید هلکاـش  هلحرم ي  رد  هزور  عوـضوم  رد  ینید و  تفرعم  هـلحرم  رد  زاـمن  رما  رد  لاـثم  يارب  دـشاب . تواـفتم  يا  هـلحرم  رد  زین  ینید 
رد یمالـسا  شـشوپ  باجح و  رد  سکعرب  دشابن و  ینید  سنا  هلحرم  رد  یتح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دیاش  درف  نیمه  دـشاب .
یم نیدـلاو  نایبرم و  سپ  میتشاد ) وگتفگ  نآ  زا  هک  یـصقن  نامه   . ) دـشاب هدـنارذگ  ار  ینید  تفرعم  هکنیا  نودـب  دـشاب  هلکاش  هلحرم 

قباطم ار  بسانم  شور  يوتحم و  هاگنآ  تسه و  يا  هلحرم  هچ  رد  ینید ، موهفم  عوضوم و  ره  رد  درف ، ره  دنهد  صیخـشت  ادـتبا  تسیاب 
ییاه هیـصوت  اه و  شور  هلحرم  ره  يارب  سپـس  هدـش و  هیارا  ریز  رد  لحارم  زا  کی  ره  حیـضوت  درب . راکب  بطاخم  نآ  ياه  یگژیو  اـب 
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هب یبهذـم  تداع  داجیا  ینید : تداع  یبهذـم . لاعفا  لاـمعا و  ندـش  یطرـش  قیرطزا  يونعم  تاـقلعت  داـجیا  ینید : سنا  دوش . یم  هیارا 
لئاسم لیلحت  لقعت و  رکفت ، کمک  هب  ینید  فراعم  طابنتسا  مهف و  ینید : تفرعم  تادابع . رد  تیلوئسم  ساسحا  لامعا و  رارکت  کمک 

، قشع يوجتسجرد  ینید : یـشوجدوخ  تایقالخا )  ) ناوجون تیـصخش  دوجو و  رد  یبهذم  گنهرف  رولبت  یلجت و  ینید : هلکاش  یبهذم .
زین وا  يارب  دوخ  يرـسور  هعنقم و  ای  رداچ و  دننام  ناردام ، ینید • : سنا  هلحرم  رد  یـسدق  ياه  هبذاج  کمک  هب  رترب  تیونعم  نافرع و 

هعنقم و رداـچ ، شیارب  وا  رظناـب  دـینک • . تیاـعر  ار  نآ  دودـح  رگم  هدرکن  هـلگ  دوـخ  شـشوپ  زا  وا  ربارب  رد  هاـگچیه  دـنیامن • . هـیهت 
شـشوپ اب  وا  سکع  دـییامن • . هیهت  باجح  اب  سکع  کی  لقادـح  دـلوت ) نشج  دـننام   ) فلتخم ياه  هرود  زا  دـییامن • . هیهت  يرـسور 

يدـنمتیاضر دـینک و  تبحـص  عمج  نایم  رد  شـشوپ  هب  وا  هقالع ي  زا  دـییامن • . بصن  هدرک و  باق  ای  هتـشاذگ و  موبلآ  رد  ار  بساـنم 
طابترا نیدتم و ...  ماوقا  لحم ، یناحوراب  دییامن • . رطعم  هدرک و  زیمت  هراومه  ار  وا  يرسور  هعنقم و  رداچ ، دییامن • . مالعا  زین  ار  دوخ 

، فلتخم ياه  تیعقوم  نکاـما و  يارب  دـیهد • . داـی  وا  هب  اـیح و ...  تفع و  شـشوپ ، هب  طوبرم  دورـس  رعـش و  دـییامن • . رارقرب  يرتشیب 
وا زا  دیـشخبب • . موادـت  هنالاس ، يایادـه  اب  ار  نآ  تارثا  دـیریگب و  هوکـشاب  فیلکت  نشج  دـیریگب • . رظن  رد  ار  اجنآ  بساـنم  شـشوپ 
رد ناتیاهزامن و  رد  دـیامن • . نایب  ار  تسا  هتـشاد  تکرـش  هک  ییاه  مسارم  سلاـجم و  تراـیز ، تداـبع ، هب  طوبرم  تارطاـخ  دـیهاوخب 
رد دـیهد . تیمها  یبهذـم  ياه  مسارم  رد  نالاسمه  هورگ  اـی  یگداوناـخ و  روضح  هب  دـینک • . اـعد  ار  وا  يروضح  بساـنم و  ياـهنامز 

زاغآ ار  شـشوپ  تیاعر  هناخ  زا  نوریب  طیحم  زا  دـینک  یعـس  وا ، يدـنمقالع  شـشوپ و  رد  عونت  داجیا  هب  هجوتاب  ینید • : تداع  هلحرم 
رد هک  زامن  هماقا  دوش • . رضاح  بسانم  ششوپ  اب  هک  دینک  کمک  وا  هب  طاشن  يداش و  اب  هارمه  هناخ ،  زا  نوریب  هب  نتفر  يارب  دیامن • .

. دیشاب وا  زامن  بقارم  دنک  یم  لیهست  ار  شـشوپ  هب  تداع  زامن ، هب  تداع  دیهد • . رارق  دیکات  دروم  ار  تسا  شـشوپ  اب  میقتـسم  طابترا 
تفرعم هلحرم  رد  دـیهد . تکرـش  ار  وا  تعامج  ياهزامن  اه و  مسارم  رد  هتفای و  روضح  یتراـیز  نکاـما  رد  عونتم  مظنم و  تروص  هب  • 

هیهت ار  وا  نس  بساـنم  ياـهباتک  دـییامن • . ثحب  هدومن و  حرطم  ار  شـشوپ  عوضوم  هناتـسود  اـی  یگداوناـخ و  ياـه  عـمج  رد  ینید • :
هب خساپ  زکارم  اب  ار  وا  دیروآ • . مهارف  يزیمآ  تبحم  ياضف  وا  ياه  شسرپ  حرط  يارب  دییامن • . وضع  اه  هناخباتکرد  ار  وا  ای  و  دیامن .
. • دییامن حرطم  نید  رگید  میهافم  اب  ار  ششوپ  باجح و  دییامن • . انشآ  اهـشسرپ  هب  خساپ  ياهباتک  غلبم و  ناوناب  نویناحور ، تالاوئس ،

حیـضوت وا  يارب  ار  شـشوپ  باجح و  نوماریپ  طلغ  ياهرواب  دـیهد • . حیـضوت  نادرم ، ناـنز و  يارب  نآ  موزل  شـشوپ و  عاونا  دروم  رد 
وا اب  یگدنز  داعبا  رگید  رد  باجح  ظفح  تاریثات  دروم  رد  دییامن • . وگتفگ  وا  اب  باجح  اب  ناسنا  ياه  یگژیو  زا  دوش • . عفر  ات  دیهد 
هب طوبرم  تاقباسم  رد  ات  دـییامن  قیوشت  ار  وا  دـییامن • . انـشآ  نآ  اب  طبترم  میهافم  باـجح و  هلوقم  تاـیبدا  اـب  ار  وا  دـییامن • . وگتفگ 
وا دینک  یعس  دییامن • . وگتفگ  باجح  اب  هطبار  رد  وا و  بوخ  ياه  تلصخ  هرابرد  رابکی  تقو  دنچ  ره  دنیامن • . تکرش  ینید  میهافم 

نتفر هدروآرد و  ینید  ياهنوناک  اهنمجنا و  تیوضع  هب  ار  وا  دیـشاب • . هتـشاد  عقوت  شناوت  هزادـنا ي  هب  هدرکن و  هسیاـقم  نارگید  اـب  ار 
ای هداد و  حیضوت  شیارب  تنس ) نآرق و  ، ) مالسا رد  شـشوپ  ردام و  نز ، هاگیاج  شزرا و  هب  عجار  دینکن • . شومارف  ار  دجـسم  هب  مظنم 

هارمه پیت  لکـش و  ینید • : هلکاش ي  هلحرم  رد  دینک . هدافتـسا  اه  هناشن  اهدامن  زا  زیچ  ره  زا  شیب  دیهد • . رارق  نآ  بلاطم  ضرعم  رد 
مالک زا  معا  وا  يراتفر  ياه  لکش  رد  رهاظ  رب  هوالع  ار  ایح  تفع و  باجح ، دیهد • . رارق  وا  تیصخش  زا  ییزج  ار  باجح  ششوپ و  اب 

. • دـییامن عفر  یـسررب و  ار  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  بسانم ، شـشوپ  نتـشاد  عناوم  وا ، اـب  وگتفگ  نمـض  دـیهد • . میمعت  مـالک  ریغ  و 

. • دیهد دنویپ  نارگید و ...  هب  مارتحا  ریخ ، روما  ماجنا  دننام  رگید ، فیاظو  و  زامن ، دننام  ینید ، ضیارف  رگید  اب  ار  وا  يرهاظ  هلکاش ي 
ياهتیلاعف زا  يرادرب  ریوصت  دیهد • . تکرـش  ار  وا  ریخ ، روما  رد  هتفای و  روضح  یبهذم  ياه  ناکم  اه و  مسارم  رد  قیقد  يزیر  همانرب  اب 

هب مزال  عقاوم  رد  هک  دـیریگب  رظن  رد  یـصاخ  هاگیاج  هناخ  رد  وا  شـشوپ  يارب  اه و • )...  ترایز  اه ، مسارم  رد  . ) دـینکن شومارف  ار  وا 
یشوجدوخ هلحرم  رد  دیامن . باختنا  بدا  تفع و  باجح و  اب  دارفا  نایم  زا  ار  دوخ  ناتسود  دینک  یعس  دیامن • . هدافتسا  نآ  زا  یتحار 

دوخ نالاسمه  نایم  رد  دناوتب  ات  دینک  کمک  وا  هب  دیامن • . عافد  نارگید  لباقم  رد  دوخ  دیاقع  زا  دـناوتب  ات  دـینک  کمک  وا  هب  ینید • :
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عفر هنابلطواد  روما  رد  ار  وا  روضح  عناوم  دـییامن • . وگتفگ  شـشوپ  دروم  رد  راـبکی  تقو  دـنچ  ره  دـشاب • . شـشوپ  غلبم  هدوب و  رثوم 
شـشوپ باجح و  زا  وا  ياج  هب  هاگچیه  دیامن • . قیوشت  ار  دوخ  هتـشاد و  تیاضر  دوخ  راتفر  زا  هک  دیروآ  مهارفار  يا  هنیمز  دییامن • .

راک یلیم  یب  هارکا و  تداسح ، ییامندوخ ، لثم  هدـنرادزاب  لـماوع  يور  دـشاب • . هتـشاد  تسود  ارنآ  شدوخ  دـیراذگب  دـینکن . فیرعت 
زا دنبای و  شیازفا  رییغت و  هراومه  دناوت  یم  نایبرم  ءایلوا و  شالت  تبسن  هب  دنتـسه و  دایز  راسب  اه  شور  ینید : تیبرت  ياه  شور  دینک .

ناوت یم  ار  یعونتم  رایـسب  تامادقا  فلتخم ، ياوتحم  اه و  بلاق  اه و  هویـش  اب  نآ  بیکرت  اه و  شور  زا  کی  ره  نتـسناد  اب  رگید  يوس 
هدرک افتکا  دیابن  هعومجم  نیا  رد  هدش  هیارا  ياه  هیصوت  هتشذگ و  ياه  شور  یتح  اه و  شور  نتـسناد  هب  نایبرم  ءایلوا و  دید . كرادت 

اهـشور و یخرب  همادا  رد  دنـشاب . هتـشاد  ور  شیپ  ار  یناوارف  ياهراکهار  دـنناوت  یم  يروآون ، یمک  تیعقوم و  بطاخم و  تخانـش  اـب  و 
هعسوت يارب  یناوارف  ياه  شالت  یمالسا  ششوپ  باجح و  هلوقم  رد  هک  تسا  یهیدب  و  دیآ . یم  یلک  ياه  شور  یخرب  لیذ  اه ، هیصوت 

. • دییامن یفرعم  ار  س )  ) يربک بنیز  و  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  ییوگلا • : شور  رد  تسا . زاین  دروم  اهـشور  ي 
ملع و شزرو ،  لاغتـشا ، تیبرت ، میلعت و  داـهج ، ياـه  هصرع  رد  قفوم  ناـنز  اـه و )...  هیرـشن  رد   ) يروضح ریغ  يروضح و  تروـص  هب 
. • دیهد ناشن  یفرعم و  ار  رگید  بهاذـم  ماوقا و  اهروشک ، ياه  شـشوپ  دـییامن • . یفرعم  يراکوکین و ...  یناسر و  تمدـخ  شهوژپ ،

باسا دـییامن • . یفرعم  ار  دـنا  هدومن  بسک  ار  ییاه  تیقفوم  يرنه  یگنهرف  یملع ، ياه  هصرع  رد  هک  یمالـسا  شـشوپ  اـب  نـالاسمه 
سرادم رد  هیهت و  ار  ششوپ  هب  طوبرم  ياهدامنو  اه  سیدنت  اه ، همسجم  دییامن • . هیهت  ششوپ  عوضوم  اب  وگب و )...  کسورع ،  ) يزاب

ناشدنزرف دنیامن  یعس  نیدلاو  دنیامن • . دمآ  تفر و  اهنآ  اب  هدش و  تسود  نیدتم  ياه  هداوناخ  اب  دنیامن  یعس  نیدلاو  دییامن • . بصن 
تیاعر ار  طیحم  نآ  بسانم  شـشوپ  هعماج  اه و  ینامهم  هناخ ، رد  دـنیامن  یعـس  نیدـلاو  دـنوش • . تسود  ایح  ابو  نیدـتم  نالاسمه  اـب 

لوا نیدلاو ،  نایبرم و  تبحم • :  شور  رد  دنیامن . تقد  نیدلاو  اب  یگنهامه  رد  نایبرم  یبرم و  هسردم و  شنیزگ  رد  نیدلاو  دنیامن • .
، لاوئس تروصرد  دننادب • . رثوم  اهمدآ  همه  لحارم و  همه  لاح ،  همه  رد  ار  تبحم  دنشاب • . هتشاد  لالدتسا  نابز  سپس  تبحم و  نابز 

دوخ راـک  تیاـهن  ار  تقادـص  همدـقم و  ار  تبحم  داـمتعا و  بلج  دـینکن • . شومارف  ار  تبحم  اـب  دروخرب  رگید ، دروـم  ره  یهاـتوک و 
مارتحا دنراد ، حیحص  شـشوپ  هک  یناسک  هب  تیـصخش • : میرکت  رد  دیریگب . يراگدای  سکع  دراد  بسانم  شـشوپ  هک  وا  اب  دینادب • .

هک دییوگب ، هراومه  یهد • . ماجنا  زین  ار  ریخ  راک  نیا  هک  شاک  يا  دییوگب ، دنرادن  حیحص  شـشوپ  هک  یناسک  هب  دیراذگب • . يرتشیب 
یعمجتـسد سکع  و  هناـخ ، رد  وا  یکت  سکع  تسا • . لـئاق  مارتحا  دوخ  يارب  شدوخ  شـشوپ  اـب  درف  هک  تسا  نیا  امـش  مارتحا  تلع 

هب دـینک • . هاـگن  مارتحا  هدـید  اـب  وا  فلاـخم  تارظن  یتح  وا ، تاـنایب  هب  دـییامن • . بصن  هسردـم  رد  ار  بساـنم  شـشوپ  اـب  نـالاسمه 
تسا و دیفم  وا  يارب  ششوپ  هک  دییوگب  دینکن • . هسیاقم  رگید  يدرف  اب  ار  وا  ششوپ ، دروم  رد  هتـشاذگ و  مارتحا  وا  ناوت  تیـصخش و 

. دینیشنب اهنآ  رانک  رد  هتشاذگ و  رتشیب  مارتحا  اهنآ  هب  اه  مسارم  رد  دیراد • . زاین  وا  ششوپ  هب  هک  دینکن  دومناو  هاگچیه 

یهلا قح  باجح 

هداوناـخ و هک  تسا  يراـصح  تیدودـحم و  نز  يارب  باـجح  دـننکیم  لاـیخ  هک  تسا  نیا  تسه ، دارفا  یـضعبتینهذ  رد  هک  ياههبش 
نییبـت ههبـش و  نیا  لـح  هار  تسا . نز  تیدودـحمو  فعـض  هناـشن  باـجح  نیارباـنب ، و  تسا ، هدومن  داـجیا  وا  يارب  رهوش  هب  یگتـسباو 

قح زا  نم  دـیوگب  ات  تسین  وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دـنک  كرد  الماک  دـیاب  نز  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  شنیب  رد  باجح 
ياضعا ات  تسین  هداوناخ  هب  طوبرم  نز  باجح  میـضار ، نم  دـیوگب  درم  اـت  تسین  درم  هب  طوبرم  نز  باـجح  مدرک ، رظن  فرـص  مدوخ 

رگا دنتـسه  التبم  یبرغ  نوناق  هب  هک  ییاهروشک  برغ و  ناهج  رد  دـینیبیم  اذـل  تسا ، یهلا  یقح  نز ، باجح  دـنهدبتیاضر ، هداوناخ 
تمرح تسین ، نینچنیا  مالسا  رد  اما  دننکیم ، مالعا  هموتخم  ار  هدنورپ  اهنآ  نیناوق  داد ، تیاضر  شرـسمهو  دش  هدولا  يرادرـسمه  نز 

، دوب دهاوخن  یضار  نآرق  دنهدبتیاضر  رگا  اهنیا  همه  دشابیم ، شنادنزرفو  ردارب  هیو  هن  رهوش و  هن  دراد  نز  دوخ  هب  صاصتخا  هن  نز 
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مایپو دـشابتقر  ملعم  هک  دـیرفآ  هفطاع  هیامرـس  اـب  ار  نز  ناحبـس  يادـخ  تسا و  حرطم  هللا  قح  ناونع  هب  نز  تیثیحو  نز  تمرح  نوچ 
دنوشیم التبم  يداسف  نامه  هب  دنتفر  توهـشو  هزیرغ  لابند  هب  دـندومن و  كرت  ار  هفطاع  تقر و  سرد  نیا  ياهعماج  رگا  دروایب ، هفطاع 

ره دیوگیم  میرک  نآرق  هک  نیا  زا  مداد ، تیاضر  باجح  نتـشادن  هب  نم  دیوگب  درادـن  قح  یـسک  اذـل  تسا . هدرک  روهظ  برغ  رد  هک 
یسک چیه  هبو  تسا  هللاقح  نز ، تمصع  دوشیم  مولعم  دینک ، ارجا  یگدولآ  ربارب  رد  ار  یهلا  دح  امش  دنشاب ، مه  یـضار  رگا  یهورگ ،

رظن زا  هللاقح  نیما  ناونع  هب  نز  دنتـسه . یهلا  تناما  نیما  نز  دوخ  اصوصخو  هعماج  ياضعاو  هداوناخ  ياضعا  همه  ارهق  درادـن . طابترا 
وت ارم  قح  نیا  هدومرفو : هداد  نز  هب  تسوا ، دوخ  قح  هک  ناحبـس  يادـخ  ار  تیثیح  تمرح و  نیا  ار و  ماـقم  نیا  ینعیتسا  حرطم  نآرق 
اریز تسا ، هدومن  عوضخ  ناریا  ربارب  رد  ناهج  دینیبیم ، ناریا  رد  امش  هک  دیآیم  رد  یتروص  هب  هعماج  هاگنا  نک ، ظفحتناما  ناونع  هب 

هک نیا  اـب  دادـن . ماـجنا  دـشابتمح  تفارو و  تقرو  هفطاـع  فـالخ  رب  هک  يراـک  دومن و  ربص  هظحل ، نیرخآ  اـت  گـنج  هلاـسم  رد  هک 
وا رد  نآرق  هک  ياهعماج  دندومن . عورشم  ار  اهیماظن  ریغ  ناهانگیب و  هنامحریب  راتشک  ینوکسم ، قطانم  هب  هلمح  زاغآ ، زا  وا  نانمـشد 
هچ دنتـسه ، اهردام  نآ  دـنراد و  هدـهع  هب  هفطاـع  ناـملعم  ار  هعماـج  زا  یمین  هک  تسا  نیا  شرـس  تسا و  هفطاـع  هعماـج  تسا ، مکاـح 

زاـسراک لـئاسم  همه  رد  تقر  تفار و  و  دـهدیم ، تقرو  تفار  سرد  هداوناـخ  لوصا  مینادـن  هچ  مینادـب و  هچ  میهاوخن ، هچ  میهاوـخب ،
اهتنم تسین  یتوافت  درمو  نز  نیب  لامک  جرادم  هب  ریـس  يارب  داعبا  زا  يدـعب  ره  یـشخب و  ره  رد  نیاربانب  نآرق  رد  باجح  هفـسلف  تسا .

یمالـسا ماظن  رد  زین  ام  دومن ، عمج  فافع  هشیدـناو و  باجح  لامک و  نیب  نآرق  هک  هنوگنامه  ینعی  دـشاب ، هنوگنآرق  اههشیدـنا  دـیاب 
ار و مرحمان  نادرم  دننیبن  ( 1  ) لاجرلا نهاریالو  لاجرلا  نیریال  نا  : » هک تسا  نیا  رد  نز  تمظع  ینعی  مینک . عمج  باـجح  باـتک و  نیب 

تمرح ندراذگ و  مارتحا  زا  تسا  ترابع  باجح  دیامرفیم : دیوگیم  نخـس  باجح  هرابرد  یتقو  میرک  نآرق  دننیبن . ار  نانآ  زین  نادرم 
دنادیم زیاج  یهابت  دصق  نودب  ار ، ناملـسم  ریغ  نانز  هب  ندرک  رظن  اذل ، دنرگنن  یناویح  دید  زا  ار  وا  نامرحمان  هک  نز  يارب  ندـش  لئاق 

نکمم دـشاب ، زجاع  یـشزرا  لوصا  صیخـشت  زا  یـسک  رگا  لاح  دـناهرهبیبتمرح . نیا  زا  ناملـسم  ریغ  ناـنز  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  و 
ترورض هفسلف  تلع و  دنکیم ، وگزاب  ار  باجح  موزل  هلاسم  یتقو  میرک  نآرق  هک  نیا  لاح  و  دنادنب ، دنب  کی  ار  باجح  هللا  ذاعمتسا 

. دندرگن عقاو  تیذا  دروم  دـنوشن و  هتخانـش  هک  نیا  يارب  ینعی  ( 2  ) نیذؤی الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  : » دـیامرفیم نایب  نینچ  ار  باـجح 
و دنتسه ، مه  ياتمه  یلصا  ياهرایعم  نآ  رد  نز  درم و  ثحب  هجیتن  دنراد . تمرح  دنتسه و  هعماج  فافع  تمرح و  مسجت  نانآ  هک  ارچ 
: الوا هک  میریگیم  هجیتن  نیاربانب  دـنک ، لمحت  ار  نآ  رزو  دـیاب  دـهدن  ماجنا  رگا  هک  تسا  درم  يارب  ییارجا  ياهتیلوؤسم  هلـسلس  کی 

نیا ایناث : تساوران . تسا ، هدومن  مورحم  قوقح  زا  يرایسب  زا  ار  هعماج  زا  یمین  مالسا  هک : دنیوگیمو  هدز  مالسا  هب  هک  ییاهتمهت  نآ 
ینوبز فعـض و  رهظم  ناونع  هب  ار  نز  هک  تسا  هدرک  ادیپ  جاور  یمالـسا  عماوج  گنهرف  رد  زابرید  زا  هک  یلهاج  تاموسر  تابـصعت و 

لباق تامدخ  هک  نآ  دننام  یتیبرت و  لئاسم  مولع و  زا  دیابن  نز  هک  دنکیم  ساسحا  یـسک  رگا  اثلاث : دوشب . هدودز  دیاب  نیا  دـننکیم  دای 
مولع و نیا  رد  درم  ياتمه  نز  دـشاب  دـنمهقالع  دـنک و  رظن  فرـص  داقتعا  نیا  زا  دـیاب  دـنک ، هدافتـسا  دـهدیم  هئارا  هعماج  هب  ياهضرع 

فورعملاب نهورشاع   » هلمج اعبار : تسا . هتفرگ  رارق  درم  هفیظو  انثتسا  روط  هب  هک  ییاجنآ  رگم  دنک  تمدخ  هعماج  هب  دبای و  راب  فراعم 
نز زا  ریغ  درم  لباقم  رد  نز  هک  تسا  نیا  مجنپ  هلاسم  تسا و  يراج  مه  هعماج  لک  رد  هکلب  درادـن ، لزنم  لخاد  لـئاسم  هب  یـصاصتخا 

نینچ نیاو  تسا  هعماج  دارفا  زا  يدرف  لثم  هعماج ، لباقم  رد  نز  اـما  دـنک  نیکمت  دـیاب  رهوش  لـباقم  رد  نز  ینعیتسا  رهوش  لـباقم  رد 
هکنانچمه دـنک ، تعاطا  دـیاب  درم  تسا و  مویقو  ماوق  نز  یهاگ  هک  مینیبیم  مه  یگداوناخ  لـئاسم  رد  دـنک و  تعاـطا  دـیاب  هک  تسین 

نز و يربارب  هلاسم  رد  یتاهبـش  زونه  هچرگ  نایاپ  رد  دشاب . یملع  ياهصـصخت  زا  ییالاب  دح  رد  ولو  دـنک  تعاطا  ردام  زا  دـیاب  رـسال 
تداعـس و روحم  نییبتو  مالـسا  رد  یـشزرا  ماظن  لیـصا  طوطخ  اب  ییانـشآو  هدـش  دای  یلک  لوصا  هب  هجوتاب  نکیل  تسا  حرط  لـباق  درم 

.59 بازحا ، ص238 . ج103 ، راونالا ، راحب  تشونیپ : نیملاعلا  بر  هللادمحلاو  دوب . دهاوخ  نشور  اهنآ  خساپ  تواقش 

یمالسا باجح 
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یمالسا باجح 

نز هک  تسنیا  ناـنآ  مـهم  تازاـیتما  زا  یکی  . دـنراد زین  ياهژیوتازاـیتما  نـکیل  دـنراد  كارتـشا  روـما  زا  يرایـسب  رد  هـچ  رگ  درم  نز و 
نز تسا و  رادتـسود  درم  ، بوذجم درم  تسابذاج و  نز  هدادـلد  درم  تسا و  ربلد  نز  . بوبحم ابیز و  فیطل و  فیرظتسا و  يدوجوم 

شیوخ راصحنا  رد  ار  فیرظدوجوم  نیا  ياـهیئابیز  اـهیبوخ و  ماـمت  دـهاوخیم  دـنکیم  جاودزا  ینز  اـب  درمهکیماـگنه  ینتـشاد . تسود 
دـهد و رارقشرهوـش  راـصحنا  رد  ار  شزیچ  همه  ،و  اهیگهزمـشوخ اـهیخوش و  ، اـهیزانط واـهیربلد  ، اـهیئابیز هک  دراد  تسود  ار  ینز  . دـنیبب
وا اب  ای  دنک  هاگن  شرسمه  هب  ياهناگیب  درم  هک  دنک  لمحت  دناوتیمن  تسا و  رویغ  رایـسب  درم  . دیامن بانتجا  ادج  هناگیب  نادرم  هبتبـسن 

راظتنا شرـسمه  زا  .و  دنادیم شیوخ  عورـشم  قح  هب  زواجتار  یلمع  نینچ  ددـنخب و  دـنک و  یخوش  دـیوگب و  ، دـشاب شزیمآ  طابترارد و 
یمالـسا ءایح  بجح و  تناتم و  ظفح  اب  یقالخانیناوق و  یعرـش و  طباوض  هب  دـیقت  اب  یمالـسا و  باـجح  شـشوپ و  تیاـعراب  هک  دراد 

هفیظو نیا  هب  شرسمه  رگا  دراد . ار  ياهتـساوخنینچ  يرویغ  نمؤم و  درم  ره  . دیامن يرای  کمک و  عورـشم  هتـساوخنیا  رد  ار  شرهوش 
شتبحم رب  دیامنیم و  شالت  شاهداوناخياهیدنمزاین  نیمات  يارب  دنکیم و  یگدـنز  رطاخ  شمارآ  اب  زین  وا  درکلمع  یعامتجا  یمالـسا و 

يدیقت شرـسمه  هک  درک  هدهاشمدرم  رگا  اما  . دشاب هجوتیب  هناگیب  نانز  هب  زین  وا  هک  دوشیم  ببـستبحمو  افـص  نیمه  .و  ددرگیم هفاضا 
ساـمت طاـبترارد و  زین  اـهنآ  اـب  دـهدیم و  رارق  هناـگیب  نادرم  دـید  ضرعم  رد  ار  شیاـهیئابیزو  درادــن  یمالــسا  شــشوپ  باـجح و  هـب 
هدهعرب ار  رما  نیا  تیلوؤسم  .و  دنیبیم نارگید  دید  ضرعم  رد  هدش و  عییـضتار  شیوخ  يراصحنا  قح  اریز  دوشیم  تحاران  ادیدشتسا 
نیاربانب دوشیم . مک  اجیردـت  هداوناخ  هبتبـسن  شیافـص  تبحم و  تسا . نیبدـب  رطاخ و  ناشیرپ  هراومه  يدرم  نینچ  . دـنادیم شرـسمه 
ناشدوخ ياهیئابیز  دـنوش و  جراخ  لزنم  زا  شیارآ  نودـب  نیتم و  دنـشاببوجحم و  هدیـشوپ و  هک  تسا  نیا  رد  ناوناب  هعماج و  حـالص 

نادرم زا  : وگب نمؤم  نانز  هب  دیامرفیم : نآرق  رد  ادـخ  . تسا یمالـسا  هفیظو  کی  باجحتیاعر  دـنهدن . رارق  ناگمه  دـید  ضرعم  ردار 
بناجا يارب  ار  شیوخ  ياهتنیز  اـهیئابیز و  لـحم  ،و  دـنرادب ظوفحم  نارگید  هاـگن  زا  ارنتـشیوخ  مادـنا  جورف و  .و  دنـشوپب مشچ  هناـگیب 

ات  ) دـنزادنیب اههنیـس  رب  ار  ناـشدوخ  ياهیرـسور  و  اهتــسد ) تروصدـننام و   ) تـسا راکــشآ  اـعبط  هـک  ار  هـچنآ  رگم  ، دـنزاسن راکــشآ 
ردارب نادنزرف  ناردارب و  ،و  رهوش نارسپ  دوخ و  نارسپو  رهوش  ردپ  ردپ و  رهوش و  يارب  زج  ار  ناشلامج  تنیز و  و  دوش ) هدیـشوپبوخ 

دنناوتیم رتهب  -1 تسا : ناونابعفن  هب  فلتخم  تاهج  زا  یمالسا  شـشوپ  باجحتیاعر و  يرآ  ( 14  ) دنزاسن راکشآ  ... رهاوخ نادنزرف  و 
-2 دنراد . هگنناگناگیب  ياهمشچ  دید  ضرعم  زا  ار  نتـشیوخ  ،و  دنرادب ظوفحم  عامتجارد  ار  ناشدوخ  يدوجو  شزرا  تلزنم و  ماقم و 
شمارآرد و دنناسر و  تابثاب  ناشرسمه  هبتبـسن  ار  ناشدوخ  هقالع  يرادافوبتارم و  دنناوتیم  رتهب  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  اب  ناوناب 

کی رد  .و  دــنروآ لـمعب  يریگوـلج  تارجاـشم  تاـفالتخاو و  ینیبدــب  ندــمآ  دوـجوب  زا  دــنیامن و  کــمک  هداوناــخ  یمرگ  اــفص و 
اهینارچ و مشچ  ولج  یمالـسا  باجحتیاعر  اب  -3 دـنیامن . تیبثت  ار  شیوخ  هاگیاج  دـنروآ و  تسدـب  ار  رهوش  لد  دـنناوتیمرتهب  ، مالک
ماکحتـسا و هب  دنهاکیم و  اههداوناخ  ياهینیبدبو  تافالتخا  زا  هلیـسو  نیدب  دنریگیم و  ار  هناگیب  نادرم  يرـصب  عورـشم  ریغياهیئوجتذل 

جاودزا ناکما  هک  يدرجم  نادرمو  ناوج  لسن  هب  ار  کمک  نیرتهب  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  اب  -4 دنیامنیمکمک . اهنآ  شمارآ  تابث و 
دـش دـهاوخ  ناونابدوخ  دـئاع  هجیتن  رد  شئوسجـئاتن  هک  ناـناوج  ياـهباصعا  فعـض  اـهفارحنا و  اـهداسف و  زا  دـنهدیم و  ماـجنا  دـنرادن 
دراد نانیمطا  دوشیم  جراخ  لزنم  زا  شرسمه  هک  ینزره  ، دنیامن تیاعر  الماک  ار  یمالـسا  باجح  ناوناب  همه  رگا  -5 دننکیم . يریگولج 

هبتبـسن شاهقالع  تبحم و  زا  دـنرببار و  شلد  ات  - دریگیمن رارق  رازاب  هچوک و  نانز  ياهیئامندوخ  اـهیزانط و  واـهیباجح  دـب  ربارب  رد  هک 
داسف حالـص و  هبتبـسن  هک  دـنادیم  عامتجا  مهمنکر  کی  ار  وا  تسا و  هاگآ  نز  هژیو  شنیرفآ  زا  نوچ  مالـسا  يرآ  دـنهاکب . هداوناـخ 

دـسافم و زا  یمالـسا  باـجحتیاعر  اـب  دـیامن و  يراکادـف  گرزبتیلؤسم  نیا  ماـجنا  رد  هک  دـهاوخیم  وازا  ، دراد تیلؤسم  زین  هعماـج 
گرزبتیلوؤسمنیا ماجنا  رد  هک  دنادب  نیقی  .و  دشوکب شیوختلم  تمظع  شمارآ و  وتابث  رد  دـنک و  يریگولج  یعامتجا  ياهفارحنا 

ترهوشنانیمطا دامتعا و  هداوناخ و  تابث  شمارآ و  هب  رگا  ! یمارگ مناخ  . دومندهاوختفایرد گرزب  دـنوادخ  زا  ار  شاداپ  نیرتهب  یهلا 
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رکف نانآ  شزغل  فارحنا و  زا  يریگولج  ناناوج و  یناور  تمالـسهب  رگا  ، یـشیدنایم ناوناب  هعماـج  یعقاو  حـلاصم  هب  رگا  ، يراد هقـالع 
رگا ،و  یهد تاـجن  ناــنآ  ندیــشک  فارحناــبو  نداد  بـیرف  ناــگناگیب و  ینارچ  مـشچ  ضرعم  زا  ار  ناوناــب  یهاوـخیم  رگا  ، ینکیم

اهیئابیز .و  نک تیاعر  هراومهار  یمالسا  باجح  ششوپ و  یـشاب ، راکادف  نمؤم و  ناملـسم  کی  ینکبلج و  ار  ادختیاضر  یهاوخیم 
رد ، نآ جراخو  لزنم  لخاد  . دـشاب کیدزن  ناشیوخ  اب  لزنم و  لخاد  رد  هچ  رگ  . هدـن رارقناـگناگیب  دـید  ضرعم  رد  ار  تدوخ  شیارآ  و 

رهوش تاهمع ، رهوش  تدوخ  رهاوخ  رهوش  رهوش ، رهاوخ  رهوش  ، رهوش رداربرـسپ  ، رهوش ردارب  . درادن یقرف  جراخ  رد  ینامهم و  سلاجم 
ای ناتدوخ  لزنم  رد  هچ  رگ  ینک  تیاعر  ار  یمالـسا  باجحتسا  بجاودنتـسه  مرحمان  وت  هب  اهنیا  همه  ، اهیئاد رـسپ  ، اههمع رـسپ  ، تاهلاخ

نکمم . ینکیم تحاران  ابلق  ار  ترهوش  مه  يوشیم  هانگبکترم  مه  ینکن  تیاعر  ار  باجح  اهنیابتبـسن  رگا  . دیـشاب یناـمهم  سلجمرد 
اما ددرگیم . دراو  همطل  امـش  یگداوناختیمیمـص  افـص و  هب  دوشیم و  تحاران  هک  شاـب  هتـشاد  نیقی  یلو  درواـین  ناـبزرب  ترهوشتسا 

نیارکذت نکیل  . تسین مزال  باجحتیاعر  رهاوخ ، نادنزرف  ، ردارب نادنزرف  ، تدوخ ردارب  تدوخ  ردپ  رهوش و  ردپ  ، دننام مراحم  هبتبسن 
دزن ، یشوپیم ترهوش  يارب  هک  یئاهـسابل  اب  هدرک و  شیارآ  .و  يوشلئاق میرح  يدح  ات  مه  اهنیابتبـسن  تسا  رتهب  هک  تسا  مزال  هتکن 
اهنآ یبلق  شمارآ  دامتعا و  ظفح  ،و  دـنوشیم تحاران  دراومنیا  رد  یتح  اهدرم  رثکا  اریز  . دـشاب زیاج  اعرـش  هچ  رگ  . يوشن رهاظ  زیناـهنیا 

هللا تیآ  يرادرسمه «  نییآ  هیآ 31  رون  هروس  -14 اهتشونیپ : دشابیم . دنمدوس  هداوناخ  شمارآ  تابث و  ءاقب و  يارب  تسادیفم و  مزال و 
 « ینیما میهاربا 

باجح هفسلف ي 

باجح یعامتجا  یمالسا و  نادنمشناد  نارسفم و  نیب  رد  رـضاح  لاح  رد  اما  دشابیم  یتوافتم  ياهتشادرب  ياراد  باجح  يوغل  يانعم 
هف ـ ـسلف تل و  نآرق عـ رد  تسا . باجح  هشیر  فافع  فافع و  هویم  باجح  دوشیم . لامعتـسا  ناـنز  صوصخم  شـشوپ  ياـنعم  هب  طـقف 
رود ناملـسم ب ) نز  تیـصخش  تمرح و  رد  شـشوپ ، ریثأـت  فلا )  اَـلَف 1  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َکـِلَذ  هک : دـنکیم  رکذ  نـین  ار چـ با  حـجـ

هنوگچیه ياج  دـشاب  زرح  رد  دـیاب  اهبنارگ  رهوگ  کی  ناونع  هب  نز ، تیـصخش  تمرح و  هکنیا  رد  نامحازم  رازآ  دربتـسد و  زا  ندـنام 
تسا دوجوم  شنیرفآ  رد  هک  ینیوکت  تنـس  کی  قبط  هک  دنکیم  باجیا  دراد  هک  ییاهتیباذج  ظاحل  هب  نز  ياهتیـساسح  تسین ، دیدرت 

رد ار  فـیطل  تادوـجوم  هک  تسا  شنیرفآ  نوناـق  ماـیپ  نیا  دـشاب  نارگید  تسپ  ياـهوزرآ  عـمط و  زا  عناـم  هـک  دریگ  رارق  یباـجح  رد 
ادابم هک  دـنادیم  نز  يارب  ندـش  لـئاق  تمرح  ندراذـگ و  مارتحا  زا  ياهوحن  ار  باـجح  نآرق  اذـل  میزاـس  ظـفح  اـهیکاپ  زا  يراـصح 

فذـح و یتیـسنج  دروخرب  هعماـج ، رد  نز  روضح  اـب  هک  ارچ  دـننادب ، دوخ  موش  فادـها  هب  لـین  تهج  ياهلیـسو  ار  وا  ضیرم  ياـهلد 
ساسارب نانآ  ياهتیلوئـسم  هک  دنتـسه  یناـسکی  تلزنم  ماـقم و  ياراد  ود  ره  ینعی  دوشیم ، یناـسنا  درم ، نز و  نیباـمیف  ياـهدروخرب 

دوب هدشن  عنم  دنوادخ  سوماق  رد  نز  یعامتجا  روضح  نوچ  دـمآ  باجح  ًاساسا  دوشیم و  فیرعت  ناشیا  یمـسج  یحور و  ياهتوافت 
هب هجوت  اـب  هک  تسا  ناـسنا  يرطف  ياههتـساوخ  زا  یکی  شـشوپ  دـشاب . حرطم  مرحماـن  نیب  رد  روضح  هک  تسا  زاـین  یناـمز  باـجح  و 

وحم دوب  هدز  رس  نانآ  زا  هک  ییاطخ  هطساو  هب  اهنآ ، ششوپ  هک  ناتساد  زا  تمسق  نآ  دوشیم ، تابثا  (س ) اوح و  (ص ) یبن مدآ  ناتساد 
تاناویح اب  هسیاقم  رد  رـشب  تازایتما  زا  یکی  تسا . نخـس  نیا  دـیؤم  دـندناشوپ  ار  شیوخ  ناتخرد ، گرب  اب  تعرـس  هب  زین  نانآ  دـش و 

، تمارک هک  یـششوپ  ینعی  باجح  تسا ، مزال  يرما  وا  ياهدادعتـسا  زیارغ و  ینامـسج و  ياهیگژیو  هب  هجوت  اـب  هک  دـشابیم  شـشوپ 
هدـش ناف  دـیامرفیم : (ع ) یلع ماما  تسا . باجح  دـنک  نیمأت  ار  رظن  نیا  هک  يزیچ  ره  دـنک و  نیمـضت  ار  نارتخد  ناـنز و  راـقو  تفع و 

ياهنیمز هک  یساسا  تاکن  زا  یکی  تشاد 2  دـهاوخ  هاگن  رتکاپ  رتملاس و  ار  نانز  لماک ، شـشوپ  باجح و  انامه  نهیلع . یقبا  باجحلا 
هدید نآ  ياج  ياج  رد  لاع  ـ تم دنوادخ  هک  یماظن  رد  ـتـه  بلا تسا . ـی  تسه ماظن  رد  زیچ  ره  هاگیا  تخانش جـ تسا ، ماکحا  لمع بـه  يارب 

لح رشب  یگدنز  تالکشم  زا  يرایسب  روضح ، طابترا و  نیا  كرد  اب  دشاب و  دوهـشم  رایـسب  دنوادخ  لامعا بـا  ءایـشا و  طا  ـبـ ترا دوش و 
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سفن و بیذهت  هیکزت و  هب  زج  دوشیمن  لصاح  نیا  هک  تسا  یهلا  برق  ماقم  هب  ندیسر  مالسا  رد  ماکحا  عیرشت  یلـصا  فده  دوشیم .
هب نآ  يرـست  نورد و  رد  اوقت  ذاختا  جـیاتن  اـهیجورخ و  زا  مکیقتا 3  دـنع ا … مکمرکا  نا  دوـمرف : دوـخ  هکنیا  هن  رگم  و  یگـشیپاوقت ،

ماسقا ياراد  باجح  میمانب  باجح  ار  هاـنگ  هب  لوصو  زا  عناـم  شـشوپ و  عون  ره  ماـع  ياـنعم  هب  رگا  دـشابیم و  باـجح  هلوقم  لاـمعا ،
ناهانگ اهشزغل و  زا  هک  دوشیم  لماش  ار  یمالـسا  فراعم  هب  داقتعا  لثم  یقیداصم  هک  یحور  ینهذ و  باجح  دـننام  دوشیم  یتوافتم 

نآرق تسا . هدش  شرافس  زین  هریغ  شـشوپ و  راتفر 6 و  راتفگ 5 ، مشچ 4 ،  رد  باجح  دنکیم ، يریگولج  كرـش  رفک و  دـننام  یحور 
هب اـهتلم  دوـشب  هتفرگ  تلم  زا  زاـسناسنا  ياـهنز  رگا  تسا ، يزاـسناسنا  اـهنز  هـفیظو  زاـسناسنا . زین  نز  تـسا و  زاـسناسنا  مـیرک 

تسا اهیکین  زا  ياهلضاف  هنیدم  ملاس و  هعماج  کی  داجیا  مالـسا  نید  سدقم  فادها  زا  یکی   7. دش دنهاوخ  لدبم  طاطحنا  تسکش و 
نـیرتا و ـ بیز ناوـنع  بـه  قـح ،» . » دنتـسه اـهشزرا  اهتلیـضف و  رداـم  هـک  یناوناـب  تـسا  ناوناـب  تمالــس  هـب  طوـنم  هعماـج  تمالــس  و 
اـهنامز و زا  ـر  تارف اـهنآ  يادا  قوقح و  تسا و  ـه  تفرگ رارق  هجو  دروم تـ يرـشب  عماوج  ناـیدا و  یماـمت  رد  شنیرفآ  هژاو  نیرتهدیدنـس  پـ

نارگید قوـقح  يادا  تبــسن بـه  تـیلم ، نـید و  ره  زا  یعاـمتجا و  هـقبط  ره  زا  يدرف  ره  عـقاو  رد  تـسا . ناـیدا  صا و  ـ خــشا اـهناکم و 
هن دراد ، نز  دوخ  صاصتخا بـه  هن  نز  تمرح  دـنکیم . یناکمارف  یناـمزارف و  ار  قوق  قح و حـ بلطم ، نیا  دـهدیم و  ناـشن  تیـساسح 

نز و تمرح  نو  چـ دو ، دـهاوخن بـ یـضار  نآرق  دـنهد ، تیاضر بـ رگا  اـهنیا  همه  ـد . ـشا ـ بیم شنادـنزرف  ردار و  هژیو بـ هن  رهوش و  لاـم 
میر نآر کـ هکنیا قـ زا  مداد . تیاضر  با  ـ جح ـن  تـشادن نم بـه  دیوگ  درادـن بـ قح  یـسک  اذـل  تسا . حرطم  هللاقح  ناونع  نز بـه  تی  ـ ثیح

هللا 8 قح  نز  تمـصع  دوشیم  مولعم  دینک ، ارجا  یگدولآ  ربارب  رد  ار  یهلا  دح  امـش  دنـشاب ، مه  ـی  ـضار ـر  گا یهور ، ره گـ دیو : ـ گیم
قوـق حـ اهیـص . ـ حی نا  نم  ـر  ثکا هللا  معن  نا  دا و  ـ بعلا اـهب  موـقی  نا  نم  مظعا  هئاـنث  لـج  هللا  قوـقح  نا  : دـیامرفیم (ص ) لوـسر ترـض  حـ

ترضح  9. دیآ شرامش  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  دنوادخ  ياه  ـ تمعن دوش و  ادا  ناگدن  طسو بـ هک تـ تسا  نآ  زا  ـر  تگرز لاعتم بـ دنواد  خـ
نیا نآ  هداد و  رارق  یقح  ناگدـن  لاـع بـر بـ ـ تم دـنوادخ  یلو  هوـعیطی  نا  دا  ـبـ علا یل  هق عـ هنا جـعـل حـ ـبـحـ ـس هـنکل  دـیامرفیم : (ع ) یلع

لاع بـه ـ تم دـنوادخ  زا  تعاطا  فیاـظو و  يادا  یلو  تسین ، ادا  ـل  باـق تسا و  گرز  ادـخ بـ قح  هچرگا   10. دـننک تعاطا  ار  وا  هک  تسا 
بجاو ار  نآ  نید  يرورـض  ماـک  ـ حا زا  یکی  ناونع  سدـقم بـه  عراـش  تسا و  ادـخ  رما  هک  باـجح  دوشیم . بوسحم  قح  يادا  یعوـن 

ره تسا و  هداهن  ناگدـن  هک بـر بـ تسا  یق  وا حـ زا  تعاطا  تسا و  وا  زا  تعاطا  یهلا  ـب  جاو نیا  ظفح  دوش . ظـفح  دـیا  بـ تسا ، هدرک 
نازیم شجنس  باجح ، تمکح  سپ  دنک . ادا  ار  یهلا  قح  دح و  نیا  یمومع و ...  حلاصم  رطاخ  هب  طقف  هن  ًادبعت و  دیاب  يدنمرواب  ناسنا 

دننک و تا  ـبـ ثا ـت ، سا رـشب  تادابع  یلـصا  مایپ  حور و  هک  ار  تعاطا  دنناوتیم  باجح  ظفح  اب  ناوناب  تسا . ناگدنب  تعاطا  تیدوبع و 
هیآ 13 4- تارجح / هروـس  - 3 همان 31 . هغالبلا / جـهن  - 2 . 59 باز / ـ حا - 1 اه : یقرواپ  دـنریگ . رار  یهلا قـ ناگدـننکت  ـ عاطا هرمز  رد 
ـلـه لاتیآ - 8 ( 12/11/58  ) مق ناوناب  هب  ماما  باـطخ  هیآ 31 7 - رون / هروـس  هیآ 32 6 - بازحا / هروـس  تاـیآ 30 و 31 5 - رون / هروس 
خ هغالبلاجهن / - 10 ص76 . ج77 / راونالاراحب / یـسلجم / رقابدمحم  همالع  - 9 ص425 . لام / لـال و جـ هنیآ جـ رد  نز  ـی / لمآ يداو  جـ

.214

باجح هلاسم 

نآ زا  رشب  تسا ، یهلا  رما  کی  نوچ  تسا و  هدش  لماش  ار  اهرصع  همه  نامدرم  اهلسن و  همه  ناناملـسم  هک  تسا  يرما  باجح ، هلاسم 
اهتفرـشیپ و همه  مغر  یلع  هدوب و  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  عماوج  يوگتفگ  ثحب و  دروم  هشیمه  ببـس  نیمه  هب  تسین . اهر  زاینیب و 

اهلسن تمالـس  اههداوناخ و  يرادیاپ  تیرـشب و  سومان  تنایـص  ظفح و  يارب  دندنمزاین و  نآ  هب  اهناسنا  عماوج  زاب  يرـشب ، ياهندمت 
رما کـی  باـجح  تسا . . بجاو  یهلا  رما  زا  تعاـطا  نآ و  موزل  رد  ثحب  نآ و  رارکت  سپ  دوـشیمن . هنهک  تسا و  يرورـض  ناـنچمه 

رسمه يارب  زج  ار  اهتنیز  لحم  ای  اهتنیز  ندرک  رهاظ  لاعتم  دنوادخ  ددرگیم . لصاح  زین  نآرق  تایآ  زا  هکنانچمه  تسا ، یعا  ـ متجا
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عامتجا رد  نز  روضح  ینعی  درامشیمن . زیاج  نانز  ای  نارهاوخ  رسپ  ای  ناردارب  رسپ  ای  ناردارب  ای  رهوش  نارسپ  ای  نارسپ  ای  رـسمه  ردپ  ای 
لق و  : » دیامرفیم نآ  دودح  ششوپ و  ترورض  صوصخرد  رون  هروس  زا  هیآ 31  دشاب . لماک  ششوپ  باجح و  اب  دیاب  مرحمریغ  نادرم 

نیدـبیال نهبویج و  یلع  نهرمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظاـم  ـالا  نهتنیز  نیدـبیال  نهجورف و  نظفحی  نهراـصبا و  نم  نضـضغی  تاـنموملل 
دودـح صوصخرد  دـنچ  ره  وا ... نهئابآ  وا  نهتلوعبل  ـالا  نهتنیز  نیدـبیال  نهبویج و  یلع  نهرمخب  نبرـضیل  اـهنم و  رهظاـم  ـالا  نهتنیز 

لوزن رـصع  رد  لومعم  فرع  هب  هجوت  لمأت ، لباق  هتکن  هیآ  نیا  زا  ربتعم  ریـسفت  رد  نکیل  دراد ، دوجو  رظن  فـالتخا  هیآ  نیا  رد  شـشوپ 
ناـنآ ياههنیـس  ندرگ و  دـنتخادنایم و  رـس  بقع  شوگ و  تشپ  ار  دوخ  ياهيرـسور  ناـنز  یناـمز ، هرود  نآ  فرع  قباـطم  تسا . نآ 

زین اههنیـس  ندرگ و  يور  رب  هدناشوپیم  زین  ار  ناشرـس  هک  ار  ناشرمخ  هک  دـیامنیم  بجاو  نمؤم  نانز  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  دوب و  نایامن 
. دش دهاوخ  جاتنتسا  نآ  ششوپ  موزل  ددرگیم ، رس  ییابیز  بجوم  وم  نوچ  ددرگیم و  طابنتسا  ساسا  نیا  رب  رـس  شـشوپ  دنهد و  رارق 

ترضح و  ع )  ) تیب لها  نانز  س ،)  ) ارهز ترضح  نوچمه  هنومن ، ناوناب  هریس  رد  ناوتیم  ار  باجح  ترورض  شـشوپ و  موزل  نینچمه 
هب باطخ  ارغ  هبطخ  رد  س )  ) بنیز ترـضح  دراذگ و  یم  باجح  روک  درم  زا  (ص ) ارهز ترـضح  هک  اجنآ  درک ، هدهاشم  س )  ) بنیز

لقن یتح  یهدیم »!؟ رارق  نادرم  دید  ضرعم  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نارتخد  ام  ینکیم و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نانز  دیزی  يا  : » دومرف دیزی 
هتـشاد باـجح  دوب  ییاـنیبان  درف  هک  موتکم  ما  نبا  ربارب  رد  هک  دـندومرف  رما  ار  اـم  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگیم  هملـس  ما  هک  تسا  هدـش 
روتـسد نآرق و  شیامرف  قبط  ص )  ) ادخ لوسر  نارـسمه  ص 232 .) ج 20 ، هعیـشلا ، لیاسو  ص 178 و  ج 8 ، يربکا ، تاقبطلا  . ) میـشاب

زا نانآ  اب  هک  دهدیم  روتسد  نادرم  هب  میرک  نآرق  دندشیم و  رهاظ  لماک  باجح  اب  مرحمان  نادرم  روضح  رد  هعماج و  رد  ص )  )ٌ ربمایپ
يرادـهگن يارب  تسه و  هدوب و  درخبان  نادرم  رازآ  هاگن و  زا  نارتخد  نانز و  ظفح  يارب  همه  اـهنیا  دـنیوگب . نخـس  یلئاـح  هدرپ و  سپ 

هرامش نانز 1386  باتک  همان  لصف  عبنم : تسا . هدـش  ررقم  یلاـعت  قح  مکح  هب  رما  نیا  تسا و  یهلا  سوماـن  هک  تسا  نز  دوجو  رهوگ 
ناتسمز ، 38

باجح ثحبم  رب  یلیصفت  یهاگن 

 ، دوشیم ماـجنا  نآ  رد  شهوژپ  هک  یلک  عوضوم  یقیقحت و  فرظ  تاـصتخم  یـسررب  اـب  دـیاب  یعوضوم  ره  هراـبرد  هعلاـطم  قـیقحت و 
دنتـسه یناسنا  مولع  زا  ياهعومجم  ریز  دوخ  هک  یقالخا  ینید و  تاعوضوم  میهافم و  دـشاب . هتـشاد  یملع  يدرکراک  اـت  دریگب  تروص 
قیقحت حرط  ادتبا  هک  تسا  مزال  یناسنا  مولع  رد  شهوژپ  ماجنا  يارب  دشاب . هتـشاد  قباطت  یناسنا  مولع  رد  قیقحت  ياهیگژیو  اب  دیاب  زین 

ار یملع  رثا  کی  ناوتب  بلاطم  یگدنکارپ  عبانم و  یگدرتسگ  اب  هک  دشاب  هدـش  صخـشم  امتح  یلـصا  تاضورفم  لاوس و  دریگ و  ماجنا 
نیدـب دریگیم  ماـجنا  دـناهدومن  نییعت  ثحب  هرتسگ  يارب  داتـسا  هک  یتیدودـحم  اـب  صاـخ و  تروص  هب  قیقحت  نیا  اـما  دروآ . دوجو  هب 
ریسفت . 1 زا : دـنترابع  باتک  ود  نیا  هک  تخادرپ  دـهاوخ  دنمـشزرا  يریـسفت  باـتک  ود  هاـگن  رظنم و  زا  باـجح  عوضوم  هب  هک  تروص 

ندناسر ناماس  هب  يارب  يزاریش و  مراکم  رصان  هللا  هیآ  رثا  هنومن  ریـسفت  . 2 هر )  ) یئابطابط نیسح  دمحم  دیـس  همالع  هنادواج  رثا  نازیملا 
ددرگیم اهلصفرس  نیوانع و  رد  تیدودحم  ثعاب  هک  دشیم  هتفرگ  رظن  رد  یصاخ  بیترت  دیاب  دودحم ، هرتسگ  هب  هجوت  اب  قیقحت  نیا 

یتایآ رد  نیوانع  یسررب  رد  هک  دش  یعس  تسا . هدمآ  نایم  هب  يرکذ  اهنآ  زا  باتک  ود  نیا  رد  هک  دوش  هتخادرپ  یتاعوضوم  هب  طقف  ات 
تروص هب  زین  یـصاصتخا  دراوم  دوش و  هتخادرپ  یقیبطت  تروص  هب  تسا  هدـش  هتخادرپ  نآ  هب  باـتک  ود  ره  رد  كرتشم  تروص  هب  هک 
ياهویـش تایآ ، ریـسفت  هب  تبـسن  باتک  ود  رد  تخادرپ  شور  قایـس و  هک  دریگب  رارق  رظندـم  دـیاب  هتکن  نیا  اما  دوش . هدروآ  هناگادـج 

تروص هب  تایآ  هک  تسا  هدش  یعـس  نازیملا  ریـسفت  رد  ددرگ . نشور  یقیبطت  تخادرپ  هیاس  رد  دناوتیم  توافت  نیا  هک  تسا  توافتم 
هتخانش یصصخت  یملع و  رثا  کی  ناونع  هب  باتک  هعومجم  دریگ و  رارق  مهف  دروم  رگید  تایآ  اب  هیآ  ره  يانعم  دنوش و  ریـسفت  یقیبطت 

مدرم مومع  سرتسد  رد  ماع و  يریـسفت  ناونع  هب  تسا ، فلوم  رانک  رد  نادنمـشیدنازا  ياهدع  راک  لصاح  هک  هنومن  ریـسفت  اما  دوشیم 
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لصاح باجح  ینعی  عوضوم  لصا  هرابرد  یلامجا  ییانـشآ  رثا ، نیا  رد  تسا  دیما  دنریگب . هرهب  نآ  زا  دنناوتب  همه  ات  تسا  هدش  هتـشاگن 
ریـسفت رد  باجح  رایعم  اـنعم و  . 1 دوش . داجیا  زین  دنمـشزرا  يریـسفت  باـتک  ود  نیا  هب  تبـسن  یتخانـش  تفرعم و  نآ  راـنک  رد  ددرگ و 

هب باجح  نآ ، تیاعر  نمض  رد  هک  ياهناگ  هس  ياهرایعم  تسا و  هتفرگ  تروص  باجح  قادصم  انعم و  هرابرد  ياهدرتسگ  ثحب  هنومن 
باجح لماک  ياـنعم  اـت  باـجح  لقادـح  زا  یجیردـت  یلیمکت و  تروص  هب  دراوم  نیا  تسا . هدرک  رکذ  ار  تسا  هدـش  تیاـعر  یتسرد 

ینعم هب  هرمزور  ياه  لامعتسا  رد  دنچ  ره  باجح  دوشیم : فیرعت  دوخ  يانعم  ود  رد  هنوگ  نیا  باجح  هژاو  هنومن  ریسقت  رد  دنشابیم .
نایم رد  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  تغل  رد  باجح  درادن . ار  یموهفم  نینچ  اهقف  تاریبعت  رد  تغل و  رد  یلو  دوریم ، راک  هب  نز  شـشوپ 
دیجم نآرق  رد  تسا . هدش  هدیمان  زجاح » باجح  هدش «  هدیشک  هیر  بلق و  نایم  رد  هک  ياهدرپ  تهج  نیمه  هب  دوشیم . لئاح  ءیـش  ود 

ام ًارُوتْـسَم : ًاباجِح  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  اْنلَعَج  هیآ : دننام  تسا ، هتفر  راک  هب  لئاح  ای  هدرپ  ینعم  هب  اج  همه  هملک  نیا  زین 
یَّتَـح میناوخیم : زین  هیآ  نیا  رد  ( 45 ءارـسا /  هروس  . ) میداد رارق  ياهدیـشوپ  هدرپ  دـنروآیمن  ترخآ  هب  نامیاهک  یناسک  وت و  ناـیم  رد 

ُهَّللا ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  َو  رگید : هیآ  رد  و  ص32 ) هروس /  . ) دـش ناهنپ  قفا  هدرپ  تشپ  رد  دیـشروخ  هک  یعقوم  ات  ِباجِْحلِاب : ْتَراَوت 
. هدرپ تشپ  زا  اـی  یحو  قـیرط  زا  رگم  دـیوگب  نخـس  وا  اـب  دـنوادخ  هک  تسین  نکمم  یناـسنا  چـیه  يارب  ٍباـجِح : ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًاـیْحَو  اَّلِإ 

تایاور رد  و  تسا ، هتفر  راک  هب  رتس  هملک  الومعم  نانز  شـشوپ  دروم  رد  زین  نونک  ات  مایا  نیرت  میدـق  زا  اهقف  تاملک  رد  ( 51 يروش /  )
ام رصع  رد  رتشیب  هک  تسا  یحالطصا  نانز  ششوپ  رد  باجح  هملک  نتفر  راک  هب  و  تسا . هدش  دراو  نآ  هیبش  ای  ریبعت  نیمه  زین  یمالسا 
رد ام  ثحب  عوضوم  هک  مود  يانعم  رد  باجح  موهفم  یسررب  هب  لاح  تسا . مک  رایـسب  دوش ، ادیپ  تایاور  خیراوت و  رد  رگا  هدش و  ادیپ 

ْمُهَجوُُرف اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراـْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق  تسا : هدـش  یـسررب  هنومن  ریـسفت  رظنم  زا  هک  تخادرپ  میهاوخ  تسا ، هلاـقم  نیا 
جورف و  دـنریگ ، ورف  نامرحمان ) هب  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ  وگب  ناـنمؤم  هب  ( 30 رون /   ) َنوُعَنْـصَی اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َکـِلذ 

رکذ هناگادـج  روتـسد  ود  هیآ  نیا  رد  تسا . هاگآ  دـیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دـنوادخ  تسا ، رتهزیکاپ  اهنآ  يارب  نیا  دـننک ، ظفح  ار  دوخ 
نیا و  دننک ، هاتوک  مک و  ار  دوخ  هاگن  دیاب  دیوگیم  هکلب  دندنب ، ورف  ار  ناشاهمـشچ  دیاب  نانمؤم  دـیوگیمن  هیآ  نیا  فلا ) تسا : هدـش 

ددنبب یلک  هب  ار  دوخ  مشچ  دهاوخب  دوشیم  وربور  یمرحمان  نز  اب  هک  یماگنه  یتسار  هب  ناسنا  رگا  هک  روظنم  نیا  هب  تسا  یفیطل  ریبعت 
زا ییوگ  دزادـنانیئاپ  ار  دوخ  مشچ  دریگ و  رب  وا  مادـناو  تروـص  زا  ار  هاـگن  رگا  اـما  تسین ، نکمم  وا  يارب  نآ  دـننام  نتفر و  هار  همادا 

قوف هیآ  رد  روتـسد  نیمود  ب ) تسا . هدرک  فذـح  دوخ  دـید  هقطنم  زا  تسا  عونمم  هک  ار  ياهنحـص  نآ  تسا و  هتـساک  شیوخ  هاـگن 
نآندیناشوپ تسا  هدـش  دراو  تایاور  رد  هک  جرف  ظفح  زا  روظنم  تسا . باجح  رد  ام  ثحب  عوضوم  هک  تسا  جورف  ظفح  هلاسم  نامه 

ندـیناشوپ و  دـشابیم ، مارح  زین  نانز  رب  تسا  مارح  نادرم  رب  هک  هنوگ  نامه  ینارچمشچ  بیترت  نیا  هب  و  تسا . نارگید  ندرک  هاـگن  زا 
يارب زین  ياهناگ  هس  رایعم  هنومن ، ریـسفت  رد  تسا . بجاو  نادرم  دـننامه  زین  نانز  يارب  نز  زا  هچ  درم و  زا  هچ  نارگید ، هاـگن  زا  تروع 

هک یتنیز  زا  روظنم  هکنیا  رد  تسا . رهاظ  اتعیبط  هک  رادقم  نآ  زج  دنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دـیابن  اهنآ  - 1 تسا : هدش  رکذ  باجح 
یـضعب تسا . رایـسب  نخـس  نارـسفم  نایم  رد  تسیچ ؟ دنزاجم  نآ  راهظا  رد  هک  يراکـشآ  تنیز  نینچمه  دـنناشوپب و  ار  نآ  دـیاب  نانز 
یـضعب دوشیم . قالطا  رتمک  ینعم  نیا  هب  تنیز  هملک  هک  یلاح  رد  دـناهتفرگ ، نز ) يابیز  مادـنا   ) یعیبط تنیز  ینعم  هب  ار  ناـهنپ  تنیز 

درادن و یعنام  ییاهنت  هب  دنبوزاب  دنبتسد و  هراوشوگ و  دننام  تنیز ، دوخ  ندرک  راکشآ  اریز  دناهتفرگ ، تنیز  لحم  ینعم  هب  ار  نآ  رگید 
دوخ ینعم  هب  ار  نآ  رگید  یـضعب  ناوزاـب . اهتـسد و  ندرگ و  اهـشوگ و  ینعی  تسا ، اـهتنیز  نیا  لـحم  هب  طوبرم  دـشاب  یتیعونمم  رگا 

هک تسا  یمادنا  ندرک  راکـشآ  اب  ماوت  یتنیز  نینچ  ندرک  راکـشآ  اریز  تسا . هتفرگ  رارق  ندب  يور  هک  یلاح  رد  دناهتفرگ  تالآ  تنیز 
انب تسا و  موس  ینعم  نآ  رهاظ  هک  مینک  ریـسفت  نآ  رهاظ  قبط  يرواد و  شیپ  نودـب  ار  هیآ  ام  هک  تسا  نیا  قح  دراد . رارق  نآ  رب  تنیز 

راکـشآ بیترت  نیا  هب  دوشن . نایامن  ناشمادـنادنچ  ره  دـنزاس  راکـشآ  ار  تسا  یناهنپ  الومعم  هک  ییاـه  تنیز  دـنرادن  قح  ناـنز  نیا  رب 
تنیز نینچ  نتخاس  رهاظ  زا  نآرق  اریز  تسین ، زاجم  دنـشوپیم  رداچ  ای  يداع  سابل  ریز  رد  هک  ار  یـصوصخم  یتنیز  ياه  ساـبل  ندرک 
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هب ار  نطاـب  تنیز  هک  دوـشیم  هدـید  ینعم  نیمه  زین  هدـش  لـقن  ع )  ) تیب لـها  همئا  زا  هک  يددـعتم  تاـیاور  رد  تسا . هدرک  یهن  ییاـه 
میمهفیم هدش  ریـسفت  نآ  دننام  همرـس و  رتشگنا و  هب  رهاظ  تنیز  يرگید  ددعتم  تایاور  رد  نوچ  و  دناهدرک . ریـسفتدنبوزاب  دـنبندرگ و 

: هک تسا  نیا  هدـش  نایب  هیآ  رد  هک  یمکح  نیمود  - 2 تسا . هدیـشوپ  هتفهن و  هک  تسا  ییاه  تنیز  دوخ  زین  نطاـب  تنیز  زا  روظنم  هک 
هتفگ يزیچ  هب  الومعم  یلو  تسا ، شـشوپ  ینعم  هب  لصا  رد  رامخ  عمج  رمخ  دـننکفیب . دوخ  ياه  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهرامخ  دـیاب  اهنآ 

هاگ دوشیم و  نابیرگ  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  نهاریپ  هقی  ینعم  هب  بیج  عمج  بویج ، دـنناشوپیم . ار  دوخ  رـس  نآ  اب  نانز  هک  دوشیم 
هنماد هیآ ، لوزن  زا  لبق  نانز  هک  دوشیم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  ددرگیم . قالطا  زین  نآ  اـب  ترواـجم  بساـنت  هب  هنیـس  يـالاب  تمـسق  هب 

دهدیم روتـسد  نآرق  دـشیم . نایامن  اهنآ  هنیـس  زا  یمک  ندرگ و  هک  يروط  هب  دـندنکفایم ، رـس  تشپ  اـی  اـههناش  هب  ار  دوخ  يرـسور 
ار يدراوم  مکح  نیموس  رد  - 3 ددرگ . روتسم  تسا  نوریب  هک  هنیس  زا  تمـسق  نآ  ندرگ و  ات  دننکفیب  دوخ  نابیرگ  رب  ار  دوخ  يرـسور 

تنیز دیابن  اهنآ  دهدیم : حرش  ترابع  نیا  اب  دنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  ناهنپ  تنیز  دنریگرب و  ار  دوخ  باجح  اجنآ  رد  دنناوتیم  نانز  هک 
تیاعر لصا  هراـبرد  زین  یتائانثتـسا  تخادرپ . میهاوخ  دراوم  نآ  هب  يدـعب  نیواـنع  رد  هک  دروم  هدزاود  ردرگم  دـنزاس  راکـشآ  ار  دوخ 

هتـشاد ار  باجح  دـیاب  مه  نانز  یتح  زا  ياهدـع  يارب  هکنیا  دروم  رد  دـننک و  تیاعر  دـیاب  رادـقم  هچ  هکنیا  رد  نانز  دوخ  يارب  باجح 
ناشن یعون  هب  دـش  تخادرپ  هک  ياهناگ  هس  دراوم  اـما  میزادرپیم . نآ  هب  قیقحت  نیمه  ياهلصفرـس  زا  یکی  رد  هک  دراد  دوجو  دنـشاب 
ربمایپ نارـسمه  درومرد  راب  نیلوا  يارب  یجیردت و  تروص  هب  باجح  مکح  هک  ارچ  تسه  زین  مالـسا  ردص  رد  یجیردـت  ياهثحب  رگ 

رد زین  نآ  شریذـپ  هنیمز  ات  دـشیم  لامعا  یجیردـت  تروص  هب  زین  نآ  موزل  تیاعر و  دراوم  تفای و  تیمومع  دـش و  لزان  (ص ) مالـسا
زا هک  نامزمه  دراد و  هعماج  رد  تفع  هب  لماک  يریغتم و  دنچ  یهاگن  مالسا  هک  تسا  نیا  هیا  نیا  رد  مهم  هتکن  دوش . مهارف  رتهب  هعماج 

تمالـس دـنناشوپب و  ار  دوخ  ياهمشچ  هک  دـهاوخیم  نادرم  زا  زین  هیآ  نامه  رد  دـیوگیم  نخـس  نانز  يوس  زا  باـجح  تیاـعر  موزل 
هب دـش ، رکذ  لوا  ناونع  رد  هک  ياهیآ  لیذ  رد  هنومن  ریـسفت  باتک  رد  باـجح  هفـسلف  . 2 دراد . یگتـسب  لماع  ود  ره  هب  هعماج  یقـالخا 
رد کش  نودـب  دزادرپیم : یعامتجا  يدرف ـ  هلاسم  کی  ناونع  هب  باجح  لصا  يریگ و  لکـش  هفـسلف  هراـبرد  یعماـج  لـصفم و  ثحب 
وا يدازآ  زا  یئزج  ار  نانز  يراب  دـنب و  یب  هدزبرغ ، دارفا  دـناهدراذگ و  یـسنج  يدازآ  یگنهرب و  رـصع  ار  نآ  مان  یـضعب  هک  اـم  رـصع 

تالکـشم و باسح و  یب  دـسافم  اما  تسا . هتـشذگ  ياهنامز  هب  قلعتم  دـنیاشوخان و  هتـسد  نیا  يارب  نتفگ  باـجح  زا  نخـس  دـننادیم 
نخس نیا  يارب  ییاونش  شوگ  اجیردت  هک  هدش  ببس  هدمآ  دوجو  هب  طرـش  دیق و  یب  ياه  يدازآ  نیا  زا  هک  ینوزفا  زور  ياه  يراتفرگ 

لح لئاسم  زا  يرایـسب  یمالـسا ، يروهمج  بالقنا  زا  دعب  ناریا  طیحم  رد  اصوصخم  یبهذم ، یمالـسا و  ياه  طیحم  رد  هتبلا  دوش . ادیپ 
نیا هک  دـنکیم  باجیا  عوضوم  تیمها  زاب  یلو  تسا ، هدـش  هداد  هدـننک  عناق  یفاک و  خـساپ  المع  تـالاؤس  نیا  زا  يرایـسب  هب  و  هدـش ،

زج  ) سمل رـصب و  عمـس و  قیرط  زا  یـشک  هرهب  يارب  دـیاب  نانز  ایآ  هک  تسا  نیا  هلاسم  دریگ . رارق  ثحب  دروم  رتهدرتسگ  روط  هب  هلاسم 
کی رد  نانز  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  ددرگ . ناشنارسمه  صوصخم  روما  نیا  دیاب  ای  دنـشاب و  نادرم  همه  رایتخا  رد  یـسنج ) شزیمآ 
طیحم زا  لئاسم  نیا  دـیاب  ای  دنـشاب و  ریگرد  نادرم  هدولآ  ياه  سوه  تاوهـش و  کیرحت  دوخ و  مادـنانداد  ناشن  رد  نایاپ  یب  هقباـسم 

نیا زا  یئزج  باجح  تسا و  مود  همانرب  رادفرط  مالـسا  دبای !؟ صاصتخا  ییوشانز  یگدنز  هداوناخ و  طیحم  هب  و  دوش ، هدیچ  رب  عامتجا 
زا معا  یـسنج  ياه  یبایماک  دـیوگیم  مالـسا  دـنالوا . هماـنرب  رادـفرط  اـههدز  برغ  اـهیبرغ و  هک  یلاـح  رد  دوشیم ، بوسحم  هماـنرب 

هعماج یکاپان  یگدولآ و  هیام  و  هانگ ، نآ  زا  ریغ  تسا و  نارـسمه  هب  صوصخم  یـسمل  يرـصب و  یعمـس و  ياه  يریگتذل  شزیمآ و 
لاثما يرگهوشع و  شیارآ و  نوچمه  ییاهدـمایپ  اعبط  هک  ناـنز  یگنهرب  - 1 اریز : تسین  یناهنپ  موتکم و  زیچ  باجح  هفـسلف  دشابیم .
داجیا اهنآ و  باصعا  ندیبوک  ببـس  هک  یکیرحت  دهدیم . رارق  مئاد  کیرحت  لاح  کی  رد  ار  ناناوج  اصوصخم  نادرم  دراد  هارمه  نآ 

لمح دوخ  رب  ار  ناجیه  راب  دناوتیم  ردقچ  ناسنا  باصعا  رگم  ددرگیم . یناور  ضارما  همشچرس  هاگ  یبصع و  هنوگرامیب  ياه  ناجیه 
یـسنج هزیرغ  هک  هـتکن  نـیا  هـب  هجوـت  اـصوصخم  تـسا ؟ يراـمیب  لـماع  رمتـسم  ناـجیه  دـنیوگیمن  یناور  ناکـشزپ  هـمه  رگم  دـنک ؟
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ندز نماد  ایآ  هدـش . یکانلوه  تایانج  رابگرم و  ثداوح  همـشچرس  خـیرات  لوط  رد  تسا و  یمدآ  هزیرغ  نیرترادهشیر  نیرتدـنمورین و 
مارآ یحور  ناملسم  نانز  نادرم و  دهاوخیم  مالسا  تسین ؟ شتآ  اب  يزاب  نآ  نتخاس  روهلعش  هزیرغ و  نیا  هب  یگنهرب  قیرط  زا  رمتـسم 
ناشن دنتـسم  یعطق و  ياـهرامآ  - 2 تسا . باجح  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  نیا  و  دنـشاب ، هتـشاد  كاـپ  یـشوگ  مشچ و  ملاـس و  یباـصعا  و 

ره هک  ارچ  تسا ، هتفر  الاب  موادم  روط  هب  ایند  رد  ییوشانز  یگدنز  یگتخیـسگ  مه  زا  قالط و  ناهج  رد  یگنهرب  شیازفا  اب  هک  دهدیم 
نیا هب  و  دوریم ، نآ  لابند  هب  دشاب  یتمیق  ره  هب  دـهاوخب  شکرـس  ياه  سوه  ینعی  اجنیا  رد  لد  هچ  ره  و  دای . دـنک  لد  دـنیب  هدـید  هچ 

دنراد و رگیدکی  هب  قلعت  رـسمه  ود   ، تسا باجح  هک  یطیحم  رد  اما  دیوگیم . عادو  يرگید  اب  ددـنبیم و  يربلد  هب  لد  زور  ره  بیترت 
رد یکرتـشم  يـالاک  تروص  هب  ناـنز  ـالمع  هک  یگنهرب  دازآ  رازاـب  رد  تسا . رگیدـکی  صوصخم  ناـشفطاوع  قشع و  ناـشتاساسحا و 

دنوشیم و یشالتم  تعرس  هب  توبکنع  رات  نوچمه  اههداوناخ  دشاب و  هتـشاد  دناوتیمن  یموهفم  ییوشانز  نامیپ  تسادق  رگید  دناهدمآ 
هک تسا  یباجح  یب  ياهدمایپ  نیرت  كاندرد  زا  عورشمان ، نادنزرف  شیازفا  اشحف و  هنماد  شرتسگ  - 3 دننامیم . تسرپرسیب  ناکدوک 
هب یتجاح  هک  تسا  نایع  ردق  نآ  تسا ، نایامن  الماک  یبرغ  عماوج  رد  اصوصخم  نآ  لئالد  درادن و  رامآ  ماقرا و  هب  يزاین  مینکیم  رکف 

هلاسم نآ  رثؤم  لماوع  زا  یکی  مییوگیم  هکلب  تسا  یباجح  یب  ارصحنم  عورشمان  نادنزرف  اشحف و  یلـصا  لماع  مییوگیمن  درادن . نایب 
رد اـهتیانج  عاونا  همـشچ  رـس  عورـشمان  نادـنزرف  رتدـب  نآ  زا  ءاـشحف و  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  دوشیم . بوسحم  یباـجح  یب  یگنهرب و 

رازه دصناپ  لاس  ره  رد  ناتسلگنا ، رد  میونشیم  هک  یماگنه  دوشیم . رتنشور  هلاسم  نیا  كانرطخ  داعبا  دنتـسه ، هدوب و  یناسنا  عماوج 
رطخ مالعا  روشک  نآ  تاماقم  هب  هطبار  نیا  رد  سیلگنا  نادنمـشناد  زا  یعمج  میونـشیم  هک  یماگنه  و  دـیآیم ، ایند  هب  عورـشمان  دازون 

میربیم و یپ  ـالماک  هلاـسم  نیا  تیمها  هب  دـناهدروآ ، دوـجو  هب  هعماـج  تینما  يارب  عورـشمان  نادـنزرف  هک  یتارطخ  رطاـخ  هب  دـناهدرک 
رب انب  تسا ، نیرفآ  هعجاف  دـنالئاق  یقالخا  ياه  همانرب  بهذـم و  يارب  یمک  تیمها  اهنآ  يارب  یتح  اـشحف  شرتسگ  هلاـسم  هک  مینادیم 

تاعلاطم دوشیم . بوسحم  اه  هعماـج  تینما  يارب  يدـیدهت  دزاـس  رتهدرتسگ  یناـسنا  عماوج  رد  ار  یـسنج  داـسف  هنماد  هک  زیچ  ره  نیا 
دننکیم راک  نآ  رد  نز  درم و  هک  يزکارم  و  دنناوخیم ، سرد  مه  اب  رسپ  رتخد و  نآ  رد  هک  یسرادم  هداد ، ناشن  زین  یتیبرت  نادنمشناد 

هلاسم - 4 تسا . هدش  هدهاشم  یبوخ  هب  تیلوئسم  مدع  و  یگداتفا ، بقع  يراک ، مک  تسا ، امرف  مکح  اهنآ  شزیمآ  رد  يراب  دنب و  یب  و 
ار نز  هعماج  هک  یماگنه  درادن . رامآ  ماقرا و  هب  يزاین  هک  تسا  ناوارف  تیمها  زئاح  زین  نایم  نیا  رد  وا  تیـصخش  طوقـس  نز و  لاذـتبا 

قیرط زا  ار  نز  هک  یماـگنه  دراد . وا  زا  رت  نوزفا  ییاـمندوخ  رتشیب و  شیارآ  ياـضاقت  زور  هب  زور  تسا  یعیبط  دـهاوخب ، هنهرب  مادـنااب 
رس ات  نز  تیصخش  ياهعماج  نینچ  رد  دنهدب ، رارق  اهنیا  دننام  نادرگناهج و  بلج  يارب  یلماع  اهالاک و  غیلبت  هلیـسو  شا  یـسنج  هبذاج 

دوشیم و هدرپس  یشومارف  تسد  هب  یلک  هب  وا  یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  دنکیم و  طوقـس  شزرا  یب  يالاک  کی  ای  کسورع  کی  دح 
شا و یقالخا  ياه  یگژیو  اب  دـناوتیم  نز  کی  هنوگچ  ياهعماج  نینچ  رد  دوشیم . شا  ییامندوخ  ییاـبیز و  یناوج و  وا  راـختفا  اـهنت 
مسا و نیرتشیب  یمالـسا ، بالقنا  زا  لـبق  اـم  روشک  رد  یبرغ و  ياـهروشک  رد  هک  تسا  روآ  درد  یتسار  هب  دـنک ؟ هولج  یهاـگآ  ملع و 
دندوب و هدش  فورعم  هشیپ ، رنه  دنمرنه و  مان  هب  هک  دوب  يراب  دنب و  یب  هدولآ و  نانز  يارب  تیعقوم  دـمآ و  رد  لوپ و  هزاوآ و  ترهش و 

ادخ رکش  دنتسنادیم . مدقم  ریخ  ار  ناشمدق  دنتـسکشیم و  تسد  رـس و  اهنآ  يارب  هدولآ  طیحم  نیا  ناگدننادرگ  دنداهنیم  مدق  اج  ره 
دوخ رب  باجح  تفای . زاب  ار  دوخ  تیـصخش  دـمآ و  رد  شزرا  یب  يالاک  کسورع  کـی  تیعقوم  قباـس و  لاذـتبا  تروص  زا  نز  هک  ار 
رهاظ یمالـسا  باجح  نامه  اب  گنج  هنحـص  رد  یتح  یعامتجا  هدنزاس  دیفم و  ياههنحـص  مامت  رد  دوش و  يوزنم  هکنآ  یب  اما  دیـشوپ 
يوس زا  باجح  تیاعر  نادرم و  يوس  زا  یـشوپ  مشچ  شقن  هک  دزادرپیم  بلطم  نیا  نایب  هب  یتیاور  رکذ  اب  زین  ییاـبطابط  همـالع  دـش .
یناوج دومرف : هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رفعج یبا  زا  فاکـسالا  دعـس  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  دناهرب : تارطخ  زا  ار  هعماج  دناوتیم  نانز 

وا زا  نز  یتقو  دنتخادنایم - شوگ  تشپ  ار  دوخ  هعنقم  نانز  مایا  نآ  رد  و  دـمآیم - هک  دروخرب  ینز  هب  هنیدـم  ياههچوک  رد  راصنا  زا 
اجنآ رد  و  دـش ، دـیمان ، نـالف  ینب  هقز  ار  نآ  ماـما  هک  یگنت  هچوک  لـخاد  اـت  تسیرگنیم ، ار  وا  تشپ  زا  و  درک ، بیقعت  ار  وا  تشذـگ 
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هک دیدرگ  هجوتم  دش  بیاغ  شرظن  زا  نز  هک  نیمه  تفاکشب ، ار  نآ  هدرک  ریگ  درم  تروص  هب  دوب  راوید  رد  هک  ياهشیش  ای  ناوختسا و 
سپـس مهدیم . ربخ  وا  هب  ار  نایرج  موشیم و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دوخ  اب  دزیریم ، شـسابل  هنیـس و  هب  نوخ 

دش و لزان  لیئربج  سپ  تفگ  ار  نایرج  ناوج  هدش ؟ هچ  دیـسرپ  دیدب  ار  وا  نوچ  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش و  بانج  نآ  دزن  ناوج  دومرف :
نیا تیاور  نیا  زا  َنوُعَنْـصَی . اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َکـِلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراـْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق  دروآ : ار  هیآ  نیا 

هعماج تمالـس  يارب  ود  ره  نادرم ، يوس  زا  اوقت  تیاعر  هارمه  هب  نانز  يوس  زا  باجح  تیاعر  هک  تسا  هتفرگ  تروص  تشادرب  هنوگ 
لماع باـجح ، . 3 دـهدن . خر  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هچ  نآ  ریظن  ییاهناتـساد  نآ  تیاـعر  هیاـس  رد  اـت  تـسا  مزـال  يرورـض و  يرما 
هعماج رد  هک  ياهژیو  تیمها  هب  هجوت  اب  اما  دـشاب . زین  باجح  هفـسلف  هدـننک  وگزاب  یعون  هب  دـناوتیم  لصفرـس  ناونع و  نیا  هدـنرادزاب 

رد زورما  هک  دشاب  یتاهبش  رب  یخساپ  دوخ  دناوتیم  ناونع  نیا  کش  یب  دوش . هتخادرپ  یلقتـسم  ناونع  رد  مداد  حیجرت  دراد  ام  يزورما 
دراد یپ  رد  یمزاول  باجح  ندش  يدرف  دـنروآیم . نییاپ  يدرف  یعرف و  مکح  کی  دـح  ات  ار  باجح  هک  دوشیم  هدینـش  رایـسب  هعماج 
دوخ يدرف  روما  رایتخا  رد  همه  هک  مییوگب  میناوتیم  میدرک  يدرف  ار  باجح  یتقو  دـشاب . زین  ناحارط  تاین  هدـنهد  ناـشن  دـناوتیم  هک 

ياهلاسم ناونع  هب  باجح  هک  میهد  ناشن  میـشوکیم  لصف  نیا  رد  اما  تسا . يرایتخا  هنادازآ و  یلـصا  زین  باجح  لـصا  دنتـسه و  دازآ 
اب شخب ، نیا  رد  درک . شومارف  ار  باجح  يدرف ، ياهيدازآ  هناهب  هب  ناوتیمن  دـشاب  نایم  رد  هعماج  قح  یتقو  تسا و  حرطم  یعامتجا 

َو َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  تفرگ : میهاوخ  یپ  ار  ثحب  یقیبطت  تروص  هب  نازیملا  هنومن و  يریسفت  باتک  ود  ره  رد  یسررب 
هب ربماـیپ ! يا  ( 59 بازحا /   ) ًاـمیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناـک  َو  َْنیَذْؤـُی  ـالَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َکـِلذ  َّنِِهبِیبـالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْـملا  ِءاـِسن 

نازینک و زا   ) هکنیا يارب  راک  نیا  دننکفا ، ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ) ياهيرـسور   ) اهبابلج وگب  نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و 
کت ابلاغ  نوچ  یعامتجا  دسافم  تسا . میحر  روفغ و  هراومه  دنوادخ  تسا و  رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ناگدولآ )
دارفا ياـه  تمحازم  زا  يریگولج  يارب  تاـیآ ، نیا  رد  هکنیا  بلاـج  و  درک ، عورـش  بناوج  همه  زا  ار  نآ  اـب  هزراـبم  دـیاب  تسین  یتـلع 

ياج رـس  رب  دیدهت  نیرتدـیدش  اب  ار  نیمحازم  سپـس  دـنهدن ، اهنآ  تسد  هب  ياهناهب  هک  دـهدیم  روتـسد  نامیااب  نانز  هب  تسخن  هزره ،
تعانق راکهنگ  تازاجم  همانرب  هب  اهنت  مالسا  هک  دوشن  روصت  هکنیا  يارب  دهدیم . ناشن  یگدنرادزاب  هب  ار  مالسا  هجوت  دناشنیم و  دوخ 

نانز و هب  تبـسن  نادرم  ینارچمشچ  زا  یهن  هلاسم  هتخادرپ ، یـسنج  ياه  یگدولآ  زا  يریگـشیپ  ياـه  هار  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  دـنکیم 
لماوع زا  یکی  هک  ارچ  دنکیم ، ثحب  هنیمز  نیا  رد  احورـشم  هدیـشک و  شیپ  ار  ناملـسم  نانز  باجح  عوضوم  نادرم و  هب  تبـسن  نانز 

رد دـش . دـهاوخن  فرط  رب  اهیگدولآ  دـنوشن  نک  هشیر  اهنآ  ات  و  تسا ، یباجح  یب  ینارچمشچ و  هلاسم  ود  نیا  یـسنج  تافارحنا  مهم 
زامن (ص ) ربمایپ رـس  تشپ  دنتفریم و  دجـسم  هب  ناملـسم  نانز  مایا  نآ  تسا : هدمآ  نینچ  هیآ  نیا  لوزن  ناش  رد  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت 

اب دنتـسشنیم و  اهنآ  هار  رـس  رب  شابوا  هزره و  ناناوج  زا  یـضعب  دنتفریم  اشع  برغم و  زامن  يارب  هک  یعقوم  بش  ماگنه  دندراذگیم ،
لماک روطب  ار  دوخ  باجح  داد  روتسد  اهنآ  هب  دش و  لزان  قوف  هیآ  دندشیم . نانآ  محازم  دندادیم و  رازآ  ار  اهنآ  اوران  نانخس  حازم و 
تایآ رد  نانمؤم  و  ص )  ) ادخ لوسر  اذیا  زا  یهن  لابند  هب  دنکن . ادـیپ  تمحازم  هناهب  یـسک  دـنوش و  هتخانـش  یبوخ  هب  ات  دـننک  تیاعر 
روتسد نامیااب  نانز  هب  تسخن  دنکیم : مادقا  قیرط  ود  زا  نآ  زا  يریگـشیپ  يارب  هدرک و  هیکت  ءاذیا  دراوم  زا  یکی  يور  اجنیا  رد  نآرق ،

ریظن مک  نآرق  تایآ  رد  هک  يدیدهت  نیرتدیدش  اب  سپـس  دنریگب ، نایوجهدـسفم  تسد  زا  ار  یکـسمتسم  هناهب و  هنوگ  ره  هک  دـهدیم 
تنارتخد و نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا  دـیوگیم : لوا  تمـسق  رد  دـهدیم . رارق  هلمح  دروم  ار  نانکارپهعیاش  نامحازم و  ناـقفانم و  تسا 

ُْلق ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  دـنریگن : رارق  رازآ  دروم  دـنوشن و  هتخانـش  اـت  دـننکفا  ورف  شیوخ  رب  ار  دوـخ  دـنلب  ياـه  يرـسور  وـگب  نینمؤـم  ناـنز 
ود تسیچ ؟ ندـش  هتخانـش  زا  روظنم  َْنیَذُْؤی . الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیباَلَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل 
رس ندیـشوپ  نودب  نازینک  هک  تسا  هدوب  لومعم  نامز  نآ  رد  هکنیا  تسخن  دنرادن : مه  اب  یتافانم  هک  دراد  دوجو  نارـسفم  نایم  رد  رظن 

اهنآ مـحازم  هزره  ناـناوج  زا  یـضعب  یهاـگ  دنتـشادن  یبوـخ  عـضو  یقـالخا  رظن  زا  هـک  اـجنآ  زا  و  دـندمآیم ، نوریب  لزنم  زا  ندرگ  و 
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دـنوش و هتخانـش  نازینک  زا  ات  دـننک  تیاعر  الماک  ار  یمالـسا  باجح  هک  دـش  هداد  روتـسد  ناملـسم  دازآ  نانز  هب  اـجنیا  رد  دـندشیم ،
، دنوش نازینک  محازم  دنتشاد  قح  شابوا  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  موهفم  تسا  یهیدب  دنهدن . ناگزره  تسد  هب  تمحازم  يارب  ياهناهب 

باـجح ندیـشوپ  رد  ناملـسم  ناـنز  هک  تسا  نیا  فدـه  هکنیا  رگید  دـنریگب . دـساف  دارفا  تسد  زا  ار  هناـهب  هک  تسا  نیا  روـظنم  هکلب 
ابلاغ هک  دنتـسه  یلاباال  اورپیب و  نانچ  نآ  باجح  نتـشاد  نیع  رد  هک  راب  دـنب و  یب  نانز  زا  یـضعب  لثم  دنـشابن  اـنتعا  یب  راـگنالهس و 
باتک رد  زین  ییابطابط  همالع  دـنکیم . بلج  اهنآ  هب  ار  هزره  دارفا  هجوت  ینعم  نیمه  تسا و  ناـیامن  ناـنآ  ياـه  ندـب  زا  ییاـه  تمـسق 

دوب دـهاوخ  هدـنرادزاب  دراوم  زا  لاـح  نیع  رد  هک  باـجح  بوجو  ياههفـسلف  زا  یکی  هب  رگید  یتروـص  هب  هیآ ، نیمه  لـیذ  رد  نازیملا 
يارب یغیلبت  باجح  لصا  تسا و  نیملـسم  ریغ  نیملـسم و  نیب  صیخـشت  ياههار  زا  یکی  باـجح  هک  دـنکیم  ناـیب  تخادرپ و  دـهاوخ 

ار ندـب  یمامت  هک  يرـساترس  تسا  ياهماج  نآ  و  تسا : بابلج  عمج  بیبالج  هملک  تسا : مالـسا  یلاعتم  فادـها  نداد  ناـشن  مالـسا و 
دوخ بابلج  زا  يرادقم  دنـشکب  شیپ  هلمج  زا  روظنم  و  دوشیم ، رتاس  ار  رـس  تروص و  هک  تسا  یـصوصخم  يرـسور  ای  و  دناشوپیم ،

هب ندش  هتخانـش  هب  ندب  همه  ندناشوپ  دشابن . ادـیپ  نیرظان  راظنا  رد  ناشیاههنیـس  ولگ و  ریز  هک  دنـشوپب  يروط  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ار ،
، دـنوشیمن تیذا  رگید  دـندش ، هتخانـش  ناونع  نیا  هب  یتقو  هجیتن  رد  تسا . رتکیدزن  دـندادس  حالـص و  باـجح و  تفع و  لـها  هکنیا 
هب ناشیا  ندوب  رتکیدزن  یگدیـشوپ ، نیا  دناهتفگ : نآ  يانعم  رد  نیرـسفم  زا  یـضعب  دندرگیمن . نانآ  ضرعتم  روجف  قسف و  لها  ینعی 

نانز تمالع  باجح  و  دنتشادن ، باجح  هرود  نآ  رد  نازینک  زین  و  ناملسم ، ریغ  نانز  نوچ  دناسانـشیم ، ار  ندوب  دازآ  ندوب و  ناملـسم 
دوهی و تلم  زا  و  دنناملسم ، ریغ  ای  زینک و  ناشیا  هک  تشادنپیمن  یـسک  یتح  و  دشیمن ، نانآ  ضرعتم  یـسک  هجیتن  رد  و  دوب ، ناملـسم 

ًاعیِمَج ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َو ال  تسا ... . رتکـیدزن  نهذ  هب  لوا  ياـنعم  نکیل  دنتـسه  يراـصن 
و . ) دوش هتـسناد  ناـشیناهنپ  تنیز  اـت  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياـهياپ  نتفر  هار  ماـگنه  اـهنآ  ( 31 رون /   ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ 

لماوع تیعونمم  دـیوش • . راگتـسر  ات  نانمؤم  يا  دـیدرگزاب  ادـخ  يوس  هب  یگمه  و  دـسر ) شوگ  هب  دـنراد  اـپ  رب  هک  لاـخلخ  يادـص 
يادـص اـت  دـنبوک  نیمز  هب  ناـنچ  ار  دوـخ  ياـهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  هب  ناـنز  دـیابن  هک  تـسا  هدـمآ  قوـف  هـیآ  رخآ  رد  هدـننک  کـیرحت 
فاکـش وم  ریگتخـس و  یمومع  تفع  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ياهزادـناهب  مالـسا  هک  دـهدیم  ناشن  رما  نیا  دـسر ! شوگ  هب  ناـشیاهلاخلخ 
دنزیم ناـناوج  توهـش  شتآ  هب  نماد  هک  ار  یفلتخم  لـماوع  یلوا  قیرط  هب  هتبلا  و  دـهدیمن ، زین  ار  يراـک  نینچ  هزاـجا  یتح  هک  تسا 

دیاب یمالسا  طیحم  کش  نودب  و  داد ، دهاوخن  ار  یسنج  ياهناتساد  اهنامر و  هدننک و  اوغا  ياهملیف  زیمآ و  کیرحت  ياهسکع  رشن  دننام 
اربم كاپ و  دـناشکیم  داسف  یگدولآ و  هب  ار  ناوج  نارتخد  نارـسپ و  دـهدیم و  قوس  داسف  زکارم  هب  ار  نایرتشم  هک  لـئاسم  هنوگنیا  زا 

حرطم ار  ناونع  نیا  دوخ ، ریسفت  ياهثحب  یط  رد  هنومن  ریسفت  رد  يزاریش  مراکم  داتسا  نآ  هب  خساپ  باجح و  هرابرد  تاهبش  . 4 دشاب .
ییاهخساپ دنزادرپیم و  باجح  باب  رد  ههبش  نیدنچ  یـسررب  هب  دراد  دوجو  هک  يدععتم  تایاور  رگید و  تایآ  هب  هجوت  اب  دناهدومن و 

هراشا هدرـشف  روط  هب  هک  دـننکیم  حرطم  باـجح  ناـفلاخم  هک  ییاـهداریا  هب  اـجنیا  رد  دـشاب . دـیفم  رایـسب  دـناوتیم  هک  دـننکیم  هئارا 
هک تسا  نیا  دـننکیم  رکذ  باجح  هلاـسم  رب  یـساسا  داریا  کـی  ناونع  هب  دـنقفتم و  نآ  رد  ناـنآ  همه  هک  يزیچ  نیرتمهم  - 1 دوشیم :

یگنهرف يرکف و  رظن  زا  ار  اهنآ  اعبط  و  ددرگیم ، میظع  تیعمج  نیا  ياوزنا  ببـس  باجح  اما  دنهدیم  لیکـشت  ار  هعماج  زا  یمین  نانز 
تکرح رد  نانز  يورین  زا  تسا  یناـسنا  لاـعف  يورین  هب  يداـیز  جاـیتحا  هک  داـصتقا  ییافوکـش  نارود  رد  اـصوصخم  دـناریم ، بقع  هب 
تروص هب  اهنآ  بیترت  نیا  هب  تسا ، یلاخ  زین  یعامتجا  یگنهرف و  زکارم  رد  اهنآ  ياج  و  دـش ، دـهاوخن  يریگهرهب  هنوگچیه  يداـصتقا 

ای هدش  لفاغ  یلک  هب  رما  دنچ  زا  دنوشیم  لسوتم  قطنم  نیا  هب  هک  اهنآ  خساپ : دنیآیم . رد  عامتجا  رابرس  هدننک و  فرـصم  دوجوم  کی 
رد رگا  دزاـسیم ؟ رود  عاـمتجا  هنحـص  زا  و  دـنکیم ، يوزنم  ار  نز  یمالـسا  باـجح  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  ـالوا : دـناهدرک : لـفاغت 

لالدتـسا هب  يزاین  چـیه  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  زورما  مینک  راومه  دوخ  رب  ار  عوضوم  نیا  رد  لالدتـسا  تمحز  اـم  دوب  مزـال  هتـشذگ 
، اه هاگراک  اههرادا ، رد  دنرـضاح ، اج  همه  رد  یمالـسا  باجح  نتـشاد  اـب  هک  مینیبیم  ار  یناـنز  هورگ  هورگ  دوخ  مشچ  اـب  اریز  تسین ،
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نیحورجم يارب  یکـشزپ  ياـه  تـبقارم  رد  و  یتشادـهب ، زکارم  اهناتـسرامیب و  نوـیزیولت ، وـیدار و  یـسایس ، تارهاـظت  اـهییامیپهار و 
تسا ینکش  نادند  خساپ  دوجوم  عضو  هکنیا  نخس  هاتوک  نمشد . اب  راکیپ  گنج و  هنحص  رد  هرخآلاب  هاگشناد و  گنهرف و  رد  یگنج ،

هفـسالف میاهتفرگ و  رارق  نآ  عوـقو  ربارب  رد  زورما  میتـفگیم  یعـضو  نینچ  ناـکما  زا  نخـس  قباـس  رد  اـم  رگا  اـهداریا و  نیا  همه  يارب 
هناخ و هرادا  ایآ  میرذگب  هک  نیا  زا  ایناث : درادن . نایب  هب  زاین  هک  تسا  ینایع  نیا  تسا و  نآ  عوقو  يزیچ  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  دناهتفگ 
رد تکرح  هب  ار  هعماج  میظع  ياه  خرچ  شیوخ  ياناوت  ناوزاب  اب  دـنناوتب  هدـنیآ  رد  هک  ییاه  ناسنا  نتخاـس  دـنمورب و  نادـنزرف  تیبرت 

عامتجا کی  نتخاس  رد  تیبرت ، هداوناخ و  شقن  زا  دـننکیمن  بوسحم  تبثم  راک  ار  نز  میظع  تلاسر  نیا  هک  اهنآ  تسین ؟ راک  دـنروآ 
هب ار  هناخ  حبص  لوا  یبرغ  نادرم  نانز و  دننامه  ام  درم  نز و  هک  تسا  نیا  هار  دننکیم  نامگ  اهنآ  دنربخیب ، تکرح  رپ  دابآ و  ملاس و 
رب ار  رد  دنراذگب و  قاطا  رد  ای  و  دنراپـسب ، اههاگراوخ  ریـش - هب  ار  دوخ  ياههچب  و  دننک ، كرت  نآ  دننام  اههناخراک و  تارادا و  دـصق 

لمع نیا  اـب  هکنیا  زا  لـفاغ  دـنناشچب . اـهنآ  هب  دنتـسه  ياهتفکـشان  هچنغ  هک  ناـمز  ناـمه  زا  ار  نادـنز  خـلت  مـعط  و  دـندنبب ، اـهنآ  يور 
رطخ هـب  ار  هعماـج  هدــنیآ  هـک  دــنروآیم  راـب  یناـسنا  فـطاوع  دــقاف  حور و  یب  یناـکدوک  دــنبوکیم و  مـه  رد  ار  اــهنآ  تیــصخش 

یعامتجا ياـهتیلاعف  اـب  تسا و  ریگاـپ  تسد و  ساـبل  کـی  باـجح  هک  تسا  نیا  دـنراد  اـهنآ  هک  يرگید  لاکـشا  - 2 تخادنادنهاوخ .
ای كدوک و  ای  ار و  شرداچ  ای  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  راد  باـجح  نز  کـی  تسین ، راـگزاس  نردـم  ياـه  نیـشام  رـصع  رد  اـصوصخم 

شـشوپ ینعم  هب  هکلب  تسین ، رداچ  ینعم  هب  هشیمه  باجح  هکنیا  نآ  دـنلفاغ و  هتکن  کی  زا  ناگدـننک  داریا  نیا  خـساپ : ار !؟ شاهماـنرب 
زرواشک و نانز  دوشیم . تعانق  شـشوپ  هب  تسین ، نآ  ناکما  هک  اجنآ  رتهب و  هچ  تسا  ریذـپ  ناکما  رداچ  اـب  هک  اـجنآ  لاـح  تسا ، نز 

المع دنراد  هدهع  رب  ار  جنرب  لوصحم  تشادرب  تشک و  راک  نیرت  لکـشم  نیرتمهم و  اهراز  جنرب  رد  هک  ینانز  اصوصخم  ام ، ییاتـسور 
زا رتهب  رتشیب و  یتح  دراوم  زا  يرایسب  رد  یمالسا  باجح  نتشاد  اب  ییاتـسور  نز  کی  هک  دناهداد  ناشن  دناهتفگ و  خساپ  اهرادنپ  نیا  هب 

نادرم نانز و  نایم  هک  رظن  نیا  زا  باجح  دنیوگیم  اهنآ  هکنیا  رگید  داریا  - 3 دوش . شراک  عنام  شباجح  هکنآ  نودب  دنکیم  راک  درم 
دزاسیم رتروهلعـش  ار  اهنآ  صرح  شتآ  دشاب  هدننک  شوماخ  هکنیا  ياج  هب  و  دنکیم ، رتدنمزآ  ار  نادرم  صیرح  عبط  دنکفایم  هلـصاف 

رد ابیرقت  نآ  رد  باجح  هک  ام  زورما  هعماج  هسیاقم  ار  هطلغم  هطـسفس و  رت  حیحـص  ای  داریا  نیا  خـساپ : عنم ! ام  یلع  صیرح  ناسنالا  هک 
ره زور  نآ  دهدیم . دـندرکیم  باجح  فشک  هب  روبجم  ار  نانز  هک  توغاط  میژر  نارود  اب  تسا  امرفمکح  ءانثتـسا  نودـب  زکارم  همه 

دلوت حطـس  دوب ، دایز  هداعلا  قوف  قـالط  راـمآ  دوب ، اـمرف  مکح  یبیجع  يراـب  دـنب و  یب  اـه  هداوناـخ  رد  دوب ، داـسف  زکرم  نز  رب  يوک و 
رظن نیا  زا  ام  هعماج  هتفای و  شهاک  رایـسب  کش  نودـب  اما  هدـش  نک  هشیر  اـهنیا  همه  زورما  میئوگیمن  دوب و ... ـالاب  عورـشمان  نادـنزرف 

زا ام  هعماج  دنک ، ادـیپ  ناماس  زین  اهیناماسبان  ریاس  دـبای و  همادا  تروص  نیمه  هب  عضو  ادـخ  تساوخ  هب  رگا  و  هتفای ، زاب  ار  دوخ  تمالس 
هب هجوت  اب  لصف  نیا  رد  باـجح  تیاـعر  رد  تائانثتـسا  . 5 دیـسر . دـهاوخ  بولطم  هلحرم  هب  نز  شزرا  ظفح  اـه و  هداوناـخ  یکاـپ  رظن 

. دوش هتخادرپ  نآ  اب  هناگادج  شخب  کی  رد  هک  دش  هدـید  حالـص  تشاد  دوجو  ناونع  نیا  هرابرد  باتک  ود  ره  رد  هک  يددـعتم  دراوم 
ُْلق َو  دـش : دـهاوخ  هراشا  زین  تسا ، مزال  يدـح  هچ  ات  تسین و  مزال  تسه و  مزـال  باـجح  تیاـعر  هک  يدراوم  هب  ثحب  نیا  نمـض  رد 

َنیِدـُْبی َو ال  َّنِِهبُویُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل 
َْوأ َّنِِهئاِسن  َْوأ  َّنِِهتاوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءابآ  َْوأ  َّنِِهئاـبآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  ـَّالِإ  َّنُهَتَنیِز 
ام َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َو ال  ِءاسِّنلا  ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام 

ورف ار  دوخ  ياـه  مشچ  وـگب  ناـمیااب  ناـنز  هب  و  ( 31 رون /   ) َنوُِـحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اوـُبُوت  َو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی 
هنیـس رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  و  دنیامنن ، راکـشآ  تسا  رهاظ  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  و  دننک ، ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دـنریگ ،

ای ناشنارسمه  نارسپ  ای  ناشنارسپ  ای  ناشنارهوش  ردپ  ای  ناشناردپ  ای  ناشنارهوش  يارب  رگم  دنزاسن  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دننکفا و  دوخ 
ای دـنرادن  نز  هب  یلیامت  هک  هیفـس  دارفا  ای  ناشناگدرب  ای  ناشـشیک  مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ ، نارـسپ  ای  ناشناردارب ، نارـسپ  ای  ناـشناردارب 

باجح موهفم  انعم و  رد  www.Ghaemiyeh.comیشیوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 218زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشیناهنپ تنیز  ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهياپ  نتفر  هار  ماـگنه  اـهنآ  دنتـسین ، هاـگآ  ناـنز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک 
یکی تسا : هدش  نایب  یلک  يانثتسا  ود  نامزمه  هیآ  نیا  رد  دیوش . راگتسر  ات  نانمؤم  يا  دیدرگزاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  و  دوش . هتـسناد 

هچ يارب  دـنریگب و  باـجح  یناـسک  هچ  يارب  هکنیا  مود  دـنناشوپب ؟ ار  دوخ  يوم  تسد و  ندـب و  ياـجک  اـت  هکنیا  رد  ناـنز  دوـخ  يارب 
لماش زین  ار  نییاپ  هب  چـم  زا  یتح  اـهتسد  تروص و  باـجح  مکح  اـیآ  هک  نیا  رد  نیفک  هجو و  ءانثتـسا  فلا ) درادـن ؟ یموزل  یناـسک 

ینثتـسم باجح  مکح  زا  نیفک ) هجو و   ) ود نیا  ندـناشوپ  هک  دـنراد  هدـیقع  يرایـسب  تسا ، ناوارف  ثحب  اـهقف  ناـیم  رد  هن ، اـی  دوشیم 
بجاو ار  ود  نیا  ندـناشوپ  هک  هتـسد  نآ  هتبلا  دـننکیم ، طاـیتحا  لقادـح  اـی  هداد ، ندـناشوپ  بوجو  هب  اوتف  یعمج  هک  یلاـح  رد  تسا ،

زین لوزن  ناش  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . بجاو  هن  رگ  و  ددرگن ، یفارحنا  داسف و  اشنم  هک  دننکیم  یتروص  هب  دـیقم  ار  نآ  زین  دـننادیمن 
هعنقم هک  يروط  هب  دنتخادنایم  رس  تشپ  اههناش و  يور  ار  نآ  هلابند  هک  دندیشوپیم  ياهعنقم  يرسور و  نامز  نآ  رد  اهبرع  میاهتفگ 

رارق نابیرگ  يالاب  هک  هنیـس  زا  یمک  ولگ و  ریز  تمـسق  یلو  دـناشوپیم ، ار  ندرگ  تشپ  رـس و  اهنت  تفرگیم و  رارق  اهنآ  شوگ  تشپ 
هب دـنروایب و  ولج  رـس  تشپ  ای  شوگ  تشپ  زا  ار  هعنقم  هلابند  داد  روتـسد  درک و  حالـصا  ار  عضو  نیا  دـمآ و  مالـسا  دوب . نایامن  تشاد 

رارکت دیکات و  زاب  یلو  دشیم . هدناشوپ  هیقب  دنامیم و  یقاب  تروص  يدرگ  اهنت  هک  دوب  نیا  نآ  هجیتن  دـنزادنیب و  هنیـس  نابیرگ و  يور 
نیفک هجو و  ءانثتسا  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  ددرگن . فارحنا  هدافتسا و  ءوس  ببـس  هک  تسا  یتروص  رد  مکح  نیا  هک  مینکیم 

رما رد  نانز  يارب  لیهـستعون  کـی  نیا  عقاو  رد  هکلب  دـننک ، هاـگن  ادـمع  نارگید  تسا  زئاـج  هک  تسین  نیا  شموهفم  باـجح  مکح  زا 
نطاب تنیز  دراد  قح  نز  دـناهدش و  ینثتـسم  هک  یهورگ  نیمهن  ناملـسم  ریغ  نانز  يارب  نانز  باجح  تیاـعر  موزل  ب ) تسا . یگدـنز 

ياهنز هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ناشدوخ ) نانز   ) مهئاـسن ریبعت  هب  هجوت  اـب  یهتنم  دنتـسه ، ناـنز  دـنک  راکـشآ  اـهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ 
هفسلف دنشاب و  یمالسا  باجح  اب  دیاب  ناملسم  ریغ  نانز  ربارب  رد  یلو  دنریگرب ، ار  باجح  ناملسم  نانز  ربارب  رد  دنناوتیم  اهنت  ناملـسم 

نیا دننک و  فیصوت  ناشنارـسمه  يارب  دناهدید  ار  هچنآ  دنورب و  اهنآ  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  عوضوم  نیا 
ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْـسا  اَمَک  اُونِذْأَتْـسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُْکنِم  ُلافْطَْألا  َغََلب  اذِإ  َو  لافطا  ربارب  رد  باجح  ج ) تسین . حیحـص  ناناملـسم  ناـنز  يارب 

هک هنوگنامه  دنریگب ، هزاجا  دیاب  دنسر  غولب  نس  هب  امش  لافطا  هک  یماگنه  و  ( 59 رون /  ) میِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک 
. تسا میکح  ملاع و  ادـخ  دـنکیم و  نییبت  امـش  يارب  ار  شتایآ  دـنوادخ  نینچنیا  دـنتفرگیم ، هزاجا  دـندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یـصاخشا 

یلافطا روظنم  دـنرادن . ياهرهب  زونه  یـسنج  توهـش  زا  هک  دنتـسه  یلافطا  تسین ، بجاو  اهنآ  ربارب  رد  باجح  هک  یهورگ  نیمهدزاود 
رد ییاناوت  لیامت و  نیا  هک  دناهدیسر  ینـس  هب  هک  یلافطا  نیا  رب  انب  یهاگآ . هن  دنراد و  ییاناوت  هن  یـسنج  ساسحا  مدع  رثا  رب  هک  تسا 

ِءاسِّنلا َنِم  ُدِعاوَْقلا  َو  ناگدروخلاس  رد  باجح  موزل  مدع  د ) دننک . تیاعر  اهنآ  ربارب  رد  ار  باجح  ناملـسم  ناوناب  دیاب  هدـش  رادـیب  اهنآ 
نانز و  ( 60  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  َّنَُهل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْسَی  ْنَأ  َو  ٍۀَنیِِزب  ٍتاجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعَضَی  ْنَأ  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاحاِکن  َنوُجْرَی  ِیتَّاللا ال 
مدرم ربارب  رد  هکنیا  طرـش  هب  دنراذگب  نیمز  رب  ار  دوخ  ياه  سابل  هک  تسین  اهنآ  رب  یهانگ  دنرادن  جاودزا  هب  دـیما  هک  ياهداتفا  راک  زا 
مکح يارب  ییانثتـسا  دروم  هیآ  نیا  رد  تسا . اـناد  اونـش و  دـنوادخ  و  تسا . رتهب  اـهنآ  يارب  دـنناشوپب  ار  دوخ  رگا  دـننکن و  ییارآ  دوخ 

: دراد دوجو  طرـش  ود  ءانثتـسا  نیا  يارب  عقاو  رد  درمـشیم . ینثتـسم  مکح  نیا  زا  ار  هدروخلاس  ریپ و  نانز  دـنکیم و  نایب  نانز  باـجح 
. دـناهداد تسد  زا  الماک  ار  یـسنج  هبذاـج  رگید  ریبعت  هب  و  دـنرادن ، جاودزا  هب  يدـیما  ـالومعم  هک  دنـسرب  یلاـس  نس و  هب  هکنیا  تسخن 

دوجو نانآ  دروم  رد  باجح  فشک  دسافم  دیق  ود  نیا  اب  هک  تسا  نشور  دنیامنن . تنیز  ار  دوخ  باجح  نتـشاد  رب  لاح  رد  هکنیا  رگید 
نوریب ندـش و  هنهرب  روـظنم  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نیا  تسا . هتـشادرب  ناـنآ  زا  ار  مکح  نیا  مالـسا  لـیلد  نیمه  هب  تشاد و  دـهاوخن 

زا تسا  هدرک  يرسور  رداچ و  هب  ریبعت  نآ  زا  تایاور  یضعب  هک  تسا  ور  ياهـسابل  نتـشاذگ  رانک  اهنت  هکلب  تسین  اهسابل  همه  ندروآ 
بـسانمان ياهوگتفگ  هب  نادرم  اب  انایحا  و  دـننک ، هدافتـسا  ءوس  عورـشم  يدازآ  نیا  زا  هدروخلاس  نانز  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ 

همالع تسا . اناد  اونش و  دنوادخ  دیامرفیم : راطخا  کی  ناونع  هب  هیآ  رخآ  رد  دنـشاب  هتـشاد  ياهدولآ  راکفا  لد  رد  نیفرط  ای  دنزادرپب و 
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ره رب  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  باـجح ، مکح  مومع  زا  تسا  ییانثتـسا  ياـنعم  رد  هیآ  نیا  دـنیامرفیم : هیآ  نیمه  لـیذ  رد  زین  ییاـبطابط 
َو هلمج  و  دنشاب . هتـشادن  جربت  همـشرک و  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنـشاب ، باجح  یب  دنناوتیم  هک  نسم ، نانز  الا  تسا  بجاو  باجح  ینز 

هلمج و  تسا ، ندوب  هنهرب  زا  رتهب  دنناشوپب  ار  دوخ  رگا  زین  هدروخلاس  نانز  نیمه  ینعی  یشوپدوخ ، زا  تسا  هیانک  َّنَُهل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْسَی  ْنَأ 
رد دوخ  ترطف  هب  نانز  هک  ار  هچنآ  تسا  اونـش  ادـخ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  و  هدرک ، عیرـشت  هک  تسا  یمکح  لـیلعت  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو 

. دنجاتحم نآ  هب  هک  یماکحا  هب  تسا  اناد  و  دنراد ، ار  شتساوخ 

باجح یگنوگچ 

تیبرت و یب  هزره و  مدرم  ینارچ  مشچ  زا  ار  وا  دـناشوپب و  ار  نز  تنیز  اـه و  ییاـبیز  هک  یتروـص  هـب  باـجح ، اـی  شـشوپ  شـشوپ  - 1
(1 .) تسا یقالخا  يا  همانرب  یناسنا و  یفیلکت  یهلا و  نوناق  ینآرق ، يروتسد  دنک ، ظفح  یناطیش  تالاح  یناویح و  توهش  هب  ناگدولآ 

نآ زج  ار  دوـخ  تنیز  ناـنز  و  (2 ؛) اهنم رهظ  ام  الإ  نهتنیز  نیدـبی  ـال  و  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  تنیز  ندرکن  راکـشآ  - 2
دنا هتفرگ  تالآ  تنیز  دوخ  ینعم  هب  ار  تنیز  یـضعب ، تسا  هدـمآ  هنومن  ریـسفت  رد  هک  هنوگنآ  دـیامنن ». راکـشآ  تسا  رهاظ  هک  رادـقم 

رب تنیز  هک  تسا  یمادنا  ندرک  راکـشآ  اب  مأوت  یتنیز  نینچ  ندرک  راکـشآ  هک  تسا  یعیبط  هتفرگ و  رارق  ندب  يور  هک  یلاح  رد  اهتنم 
بیترت نیا  هب  دوشن و  نایامن  ناشمادنا  دنچره  دنزاس  راکـشآ  تسا  یناهنپ  ًالومعم  هک  ییاهتنیز  دنرادن  قح  نانز  نیاربانب  دراد . رارق  نآ 

نینچ نتخاس  رهاظ  زا  نآرق  هکارچ  تسین ، زاجم  دنشوپ  یم  رداچ  ای  يداع  سابل  ریز  رد  هک  صوصخم  یتنیز  ياه  سابل  ندرک  راکـشآ 
تنیز تایاور  یـضعب  رد  دنا و  هدرک  ریـسفت  لاخلخ  دنبوزاب و  دنبدرگ ، ار  نطاب  تنیز  تایاور  یـضعب  رد  تسا . هدرک  یهن  ییاه  تنیز 

هدیـشوپ هتفهن و  هک  تسا  ییاهتنیز  دوخ ، نطاب  تنیز  زا  روظنم  هک  میمهف  یم  تسا  هدـش  ریـسفت  نآ  دـننام  همرـس و  رتشگنا ، هب  ار  رهاظ 
رهاظ و هک  رادـقم  نآ  زج  دـننکن  راکـشآ  ار  دوخ  ياهتنیز  میراد  هیآ  زا  یتمـسق  رد  تسیچ ؟ اـهنم » رهظاـم  ـالإ   » زا روظنم  - 3 ( 3 .) تسا
شیارآ و نودـب  تروص  هک  یتروص  رد  مه  نآ  دـشاب  یم  چـم  ات  تسد  ود  تروص و  يدرگ  ناـمه  راکـشآ  رادـقم  نیا  تسا . راکـشآ 

بجوم هدـش و  اهتـسد  ییابیز  ببـس  اهنیا  هکارچ  دـشاب  يراع  انح ، یتح  هقلح و  رتشگنا ، نوچ  یتنیز  هنوگ  ره  زا  اهتـسد  دـشاب و  تنیز 
دوخ هنیس  رب  ار  دوخ  ياه  يرسور  فارطا  و  نهبویج ؛  یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  « ؟ تسیچ هب  باجح  - 4 ددرگ . یم  مرحمان  هجوت  بلج 

هب دـندنکفا ، یمرـس  تشپ  ای  هناـش  هب  ار  دوخ  يرـسور  هنماد  هیآ ، لوزن  زا  لـبق  ناـنز  دوش ») هدـناشوپ  نآ  اـب  هنیـس  ندرگ و  اـت   ) دـننکفا
مه ندرگ و  مه  ات  دننکفیب  دوخ  نابیرگ  هب  ار  دوخ  يرسور  دهد  یم  روتسد  نآرق  دش ، یم  نایامن  اهنآ  هنیـس  زا  یمک  ندرگ و  هکیروط 

دنامب و هدروخن  تسد  كاپ و  شرسمه  هک  دراد  یصاخ  تبغر  درم  باجح ؟ ارچ  - 5 ددرگ . روتسم  تسا  نوریب  هک  هنیس  زا  تمسق  نآ 
قالخا و هدنیامن  رتخد  ره  شـشوپ  تسوا . يایح  فافع و  رادقم  رگنایامن  نز  ره  شـشوپ  دـنک . یم  کمک  هار  نیا  رد  ار  نز  شـشوپ ،

هرذ امش  هک  متسین  رـضاح  یتح  نم  توهـش ! ناصیرح  يا  نادرم و  يا  هک : دنک  یم  تباث  ار  ینعم  نیا  شـشوپ  تسوا . یتاذ  تیـصخش 
رود نز  زا  ار  صیرح  نارتوهش و  درم  دوخبدوخ  شـشوپ  و  دیـشاب . هتـشاد  يا  هطبار  نم  اب  هکنیا  هب  دسر  هچ  دینیبب  ار  مندب  و  وم )  ) زا يا 
نوچ ددرگ ، یم  درم  نز و  ییوشانز  تداعس  یتخبـشوخ و  نماض  یگدیـشوپ ، دراد . يرگید  هب  قلعت  نز  نیا  دمهف  یم  وا  هچ  دنک ، یم 

موصعم كاپ و  هرهچ  دنوشن و  هدـید  یتقو  ناوج ، نایورابیز  ( 4 .) ددرگ یم  زاب  شمارآ  یتخبـشوخ و  دور و  یم  اه  ینامگدب  تقو ، نآ 
تلم و کی  یکاپ  ندـنازوس  یـشکرس و  هب  زئارغ  لایما و  شتآ  و  اهـسوه ، اـهاوه و  هلعـش  دریگن ، رارق  مدرم  ناگدـید  ضرعم  رد  اـهنآ ،
ار نانز  نارتخد و  يرگ  هوشع  يزانط  تنیز ، ییابیز و  رهوگ  یتقو  ناوج  نارسپ  دزیخ . یمنرب  تکلمم  کی  تیونعم  يانب  ندرک  بارخ 
، سوه ینارچ ، مشچ  راچد  دننیبن ، یتراجت  زکارم  تارادا ، اهناتسرامیب ، اههاگـشورف ، یمومع ، رباعم  نابایخ ، كراپ و  رازاب ، هچوک و  رد 
هصغ و ناشیرپ ، راکفا  انز ، طاول ، ءانمتـسا ، سر ، دوز  غولب  باصعا ، نتـسکش  مهرد  نهذ ، يدـنک  مدرم ، سومان  هب  زواـجت  يزاـبرتخد ،

عون نیرتهب  - 6 ( 5 .) دنوش یمن  دوخ  یناسنا  يورین  ندش  لیطعت  تیاهن  رد  یناور و  يرامیب  یقـشاع ، قشع و  سرد ، هب  یلیم  یب  ینارگن ،
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مالس ارهز  همطاف  نوچ  یتفع  تمـصع و  عبنم  راگدای  هک  يرداچ  تسا ، رداچ »  » نآ عون  نیرتهب  هک  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  باجح 
هک ییاهماد  تارطخ و  زا  يرایـسب  زا  ار  وا  هکلب  دـنک ، یمن  داجیا  نز  لامک  دـشر و  یبلط و  شناد  هار  رد  یعناـم  چـیه  تسا ، اـهیلع  هللا 

ار وا  يایح  تفع و  تمالس و  ینمادکاپ و  يارب  و  دنک ، یم  ظفح  دنا  هداد  رارق  ناوج  نانز  نارتخد و  نایورابیز و  هار  رد  ناتفص  ناویح 
، مرحمان زا  ندوب  روتسم  ششوپ و  يارب  هلیسو  نیرتهب  ( 6 .) دراذگ یم  ظوفحم  شا  هدنیآ  درم  يارب  هدرکن  جاودزا  رگا  ای  شرهوش  يارب 

رترب باجح  رداـچ  ارچ  - 7 ( 7 .«) تساـم یلم  هناـشن  و  باـجح ، عون  نیرتهب  رداـچ  : » دومرف بـالقنا  مظعم  ربهر  هک  يروط  تسا . رداـچ 
نفرعی نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  تسا ؟

ات هدنکفا  ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  ياهبابلِج  وگب  نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ  يا  8 ؛ ) «) امیحر اروفغ  هللا  ناک  نیذؤیالف و 
، تسیچ هیآ  نیا  رد  بابلج  زا  روظنم  هکنیا  رد  تسا . تمحررپ  هدنـشخب و  هراومه  دـنوادخ  دـنریگن . رارق  رازآ  دروم  دـنوشن و  هتخاـنش 

هناـنز ياـبع  زا  رتگرزب و  يرـسور  زا  هک  تسا  یـششوپ  یناـعم  نیا  كرتشم  ردـق  دـنا . هدرک  رکذ  یفلتخم  یناـعم  تغل  لـها  نارـسفم و 
ترـضح هبطخ  همدقم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  باجح  - 8 دراد . يرتکیدزن  تهابـش  رداـچ »  » هب شـشوپ  نیا  تسا و  رتکچوک 

نوچ هک  هدرک : لقن  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هللادـبع  هک  تسا  هدـمآ  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
دوخ و ناسک  زا  یهورگ  اب  دیـشوپرداچ و  تسب و  رـس  رب  يرـسور  دیـسر  هللا  مالـس  همطاف  هب  ربخ  نیا  دومن و  مزع  كدـف  عنم  رب  رکبوبا 

هار و  دـش ، یم  هدیـشک  نیمز  رب  شا  هماج  فارطا  داهن و  یم  شیوخ  ناماد  رب  ماـگ  دـش و  راپـسهر  دجـسم  يوس  هب  ناـشیوخ  زا  یناـنز 
ترضح هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگنیا  هتشذگ  بلاطم  زا  ( 9 ... .) تشادن مک  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نتفر  هار  زا  شنتفر 

ردپ نتفر  هار  نوچمه  ناشیا  نتفر  هار  تسا و  هتفرگ  یم  ربرد  ار  وا  ياپ  يور  هک  يروط  هب  دندرک  یم  رس  رب  رداچ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
رگا هک  ارچ  میراد . غارس  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  زا  رترب  ییوگلا  هچ  ناملـسم  نز  يارب  و  تسا . هدوب  تناتم  راقو و  اب  ناشراوگرزب 

؟ دنتسه یناسک  هچ  مراحم  - 9 دیدرگ . دهاوخ  فرطرب  رضاح  نرق  تالکشم  مامت  دریگبوگلا ، مالسا  ناهج  يوناب  گرزبزا  ناملسم  نز 
راکـشآ ار  ناشیاه  تنیز  هک  دـیامن  یم  رما  نز  هب  نامرحمان  ربارب  رد  هک  هنوگنامه  تسا . یناسآ  لهـس و  نید  مالـسا ، نید  هک  اـجنآ  زا 

مینز یم  نآرق  یگدنز ، باتک  هب  يرس  هرابود  سپ  دننک . راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دنناوت  یم  نانز  هک  دراد  یم  نایب  مه  ار  يدراوم  دننکن 
-1 رگم :)  ) الا دنک . راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دـیابن  نانز )  ) اهنآ نهتنیز ؛ » نیدـبیال  و  . » میهد یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  باجح  هیآ  همادا  و 
ای - 5 نهئانبا ) وا   ) ناشنارسپ ای  - 4 نهتلوعب ) ءابا  وا   ) ناشنارهوش ناردـپ  ای  - 3 نهئابا ) وا   ) ناشناردپ ای  - 2 نهتلوعبل )  ) ناشنارهوش يارب 

نارـسپ ای  - 8 نهناوـخا ) ینب  وا   ) ناـشناردارب نارــسپ  اـی  - 7 نهناوـخا ) وا   ) ناـشناردارب اــی  - 6 نهتلوـعب ) ءاـنبا  وا   ) ناشنارـسمه نارـسپ 
ای - 11 نهنامیا ) تکلم  ام  وا  ( ) ناشنازینک  ) ناـشناگدرب اـی  - 10 نهئاسن ) وا   ) ناشـشیک مه  نانز  اـی  - 9 نهتاوخا ) ینب  وا   ) ناـشنارهاوخ

یناکدوک ای  - 12 لاجرلا ) نم  ۀبرالا  یلوا  ریغ  نیعباتلا  وا  ( ) دنرادن یـسنج  لیم  هک  يدارفا  . ) دنرادن نز  هب  یلیامت  هک  ینایلیفط  ناوریپ و 
نایب نونک  ات  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  ءاسنلا ) تاروع  یلع  اورهظی  مل  نیذـلا  لفطلا  وا  . ) دنتـسین هاـگآ  یـسنج ) روما   ) ناـنز تاروع  زا  هک 

رد وا  ایآ  هک  تساجنیا  نخس  اما  دشاب . رداچ )  ) رترب باجح  ششوپ و  ياراد  یتسیاب  مرحمان  ربارب  رد  نز  هک  تسادیپ  هتفگان  میا  هتـشاد 
ماـمت دـناشوپ و  یم  مرحماـن  زا  ار  دوخ  هک  یمناـخ  رهوش  زا  ریغ  یمراـحم  ربارب  رد  نز  شـشوپ  - 10 دراد ؟ يا  هفیظو  هـچ  مراـحم  ربارب 
ردارب رسپ  رهاوخ ، رسپ  رسپ ، رهوش ، ردپ  ردپ ، لثم  یمراحم  ربارب  رد  لاح  دنک ، یم  تیاعر  دوخ  ششوپ  رد  ار  یمالسا  یعرش و  نیزاوم 

يرایـشوه لامک  اب  ناملـسم  نز  کی  هک  دراد  یبتارم  مه  تنیز  ندش  راکـشآ  نیا  یلو  دیامن  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  هک  تسا  زیاج  و ...
يارب یــصاخ  مارتـحا  یناریا ، صوـصخب  ناملــسم و  نارهاوـخ  ددرگ . داـسفا  داـسف و  ببــس  هـنیمز ، نـیا  رد  اداـبم  اـت  دــیامن  یم  یعس 
سابل اب  ناملسم  نز  کی  دنشاب . یم  اهنآ  ربارب  رد  تناتم  راقواب و  نیگنـس و  یـسابل  اب  ًارثکا  و  دنلئاق ، رهوش  ردپ  ردپ و  لثم  ییاهرتگرزب 

هک اسب  هچ  دوش . یمن  رهاظ  شناوج  رـسپ  ردارب و  ربارب  رد  جـیهم ) تروص  هب   ) هدرک كزب  یتروص  باروج ، نودـب  ياپ  هاتوک ، گنت و 
ربارب رد  بسانم  ششوپ  اب  رودقملا  یتح  دشاب و  هتـشاد  رظن  ّدم  ار  لئاسم  مامت  یتسیاب  وا  سپ  ددرگ . شنازیزع  يارب  داسفا  داسف و  ببس 
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دشاب رویز  نودب  نز  تسین  روازس  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیارایب . اردوخ  رهوش 1 - لباقرد  نز  هفیظو  - 11 ددرگ . رهاظ  اهنآ 
دنچره دـشکب ،  تسدـب  ییانح  هکنیا  ولو  دراذـگب  هداس  گنر و  یب  ار  شتـسد  تسین  راوازـس  دزیوآ ، ندرگ  هب  يدـنب  ندرگ  هکنیا  ولو 

: دومرف دراد ؟ تروص  هچ  دننک  یم  لصو  رس  يوم  هب  نانز  هک  يدنب  وسیگ  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ( 10 .) دشاب هدروخلاس 
ار دوخ  ياهـسابل  نیرتابیز  نیرتهب و  یتسیاب  نز  دشوپب . ابیز  سابل  - 2 ( 11 .) تسا زیاج  دنکب  رهوش  يارب  نز  یـشیارآ  ره  درادن ، یعنام 

یم ار  دوخ  نامرحمان  لابق  رد  هک  وا  دیازفا و  یم  نز  ییابیز  رب  ابیز  تخود و  شوخ  ياهـسابل  نشور ، ياهگنر  دـشوپب ، شرـسمه  يارب 
ملق تفه  هک  رازاب  هچوک و  نانززا  دـنیبب  نینچ  ار  شرـسمه  هک  يدرم  وا . يرگ  هوشع  يزانط و  يارب  تسا  یطیحم  هناخ ، لاـح  دـناشوپ 

طقف و هک  داد  یم  اهبنارگ  يا  هنیجنگ  ار  دوخ  رـسمه  دـنک و  یم  ترفن  ساسحا  اـهنآ  زا  اـسب  هچ  دراد و  یم  رب  مشچ  دـنا  هدرک  شیارآ 
مسج رب  یگتسخ  دوش ، یم  لزنم  دراو  هنازور ، راک  یگتسخ  اب  درم  یتقو  اهمناخ ه  زا  يرایسب  دنتـسه  مه  زونه  اما  دراد . قلعت  وا  هب  طقف 

هنوگنیا هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  هتخیر . مه  هب  لزنم  بترمان ، ياهـسابل  هدـیلوژ ، ياهوم  اب  دـنیب  یم  ار  شرـسمه  دـنام . یم  یقاب  شناـج  و 
-3 دینک . یگدیـسر  نات  هناخ  اه و  هچب  دوخ و  هب  دیزاس  دنمقالع  یگدـنز  هناخ و  هب  ار  ناترـسمه  هک  دـیهاوخ  یم  رگا  مییوگب  اهمناخ 

نوریب رد  نز  ندز  رطع  هک  هنوگنامه  دنک  هدافتسا  شرسمه  يارب  اه  نلکدا  اهرطع و  نیرتوبشوخ  نیرتهب و  زا  نز  دنک . وبـشوخ  ار  دوخ 
لابند هب  زین  یباوث  رجا و  رـسمه  يارب  لزنم و  لـخاد  رد  ًاـعبط  دوش  یم  بوسحم  هاـنگ  وا  يارب  مرحماـن ، طـسوت  نآ  مامـشتسا  لزنم و  زا 

 - 2 نایراصنا . نیسح  داتسا  ياه  ینارنخـس  مالـسا : رد  هداوناخ  ماظن  - 1 تشون : یپ  هنهم  رقاب  روپ  هیـضرم  هدنروآدرگ : تشاد . دـهاوخ 
رد هداوناخ  ماظن   - 5 ص 86 . یخیاشم ، يدهم  تفع : نارادساپ   - 4 رون . هروس  هیآ 31  لیذ  ج14 ، هنومن ، ریسفت  - 3 هیآ 31 . رون ، هروس 

ص یحیصف ، یلع  ارهزلا ، هبطخ   - 9 هیآ 59 . بازحا ، هروس   - 8 ص 261 . یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و   - 7 نامه .  - 6 ص 261 . مالسا :
. نامه  - 11 ص 150 . مالسا ، رد  جاودزا  - 10 . 3

یهلا قح  باجح 

هداوناـخ و هک  تسا  يراـصح  تیدودـحم و  نز  يارب  باـجح  دـننکیم  لاـیخ  هک  تسا  نیا  تسه ، دارفا  یـضعبتینهذ  رد  هک  ياههبش 
نییبـت ههبـش و  نیا  لـح  هار  تسا . نز  تیدودـحمو  فعـض  هناـشن  باـجح  نیارباـنب ، و  تسا ، هدومن  داـجیا  وا  يارب  رهوش  هب  یگتـسباو 

قح زا  نم  دـیوگب  ات  تسین  وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دـنک  كرد  الماک  دـیاب  نز  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  شنیب  رد  باجح 
ياضعا ات  تسین  هداوناخ  هب  طوبرم  نز  باجح  میـضار ، نم  دـیوگب  درم  اـت  تسین  درم  هب  طوبرم  نز  باـجح  مدرک ، رظن  فرـص  مدوخ 

رگا دنتـسه  التبم  یبرغ  نوناق  هب  هک  ییاهروشک  برغ و  ناهج  رد  دـینیبیم  اذـل  تسا ، یهلا  یقح  نز ، باجح  دـنهدبتیاضر ، هداوناخ 
تمرح تسین ، نینچنیا  مالسا  رد  اما  دننکیم ، مالعا  هموتخم  ار  هدنورپ  اهنآ  نیناوق  داد ، تیاضر  شرـسمهو  دش  هدولا  يرادرـسمه  نز 

، دوب دهاوخن  یضار  نآرق  دنهدبتیاضر  رگا  اهنیا  همه  دشابیم ، شنادنزرفو  ردارب  هیو  هن  رهوش و  هن  دراد  نز  دوخ  هب  صاصتخا  هن  نز 
مایپو دـشابتقر  ملعم  هک  دـیرفآ  هفطاع  هیامرـس  اـب  ار  نز  ناحبـس  يادـخ  تسا و  حرطم  هللا  قح  ناونع  هب  نز  تیثیحو  نز  تمرح  نوچ 

دنوشیم التبم  يداسف  نامه  هب  دنتفر  توهـشو  هزیرغ  لابند  هب  دـندومن و  كرت  ار  هفطاع  تقر و  سرد  نیا  ياهعماج  رگا  دروایب ، هفطاع 
ره دیوگیم  میرک  نآرق  هک  نیا  زا  مداد ، تیاضر  باجح  نتـشادن  هب  نم  دیوگب  درادـن  قح  یـسک  اذـل  تسا . هدرک  روهظ  برغ  رد  هک 

یسک چیه  هبو  تسا  هللاقح  نز ، تمصع  دوشیم  مولعم  دینک ، ارجا  یگدولآ  ربارب  رد  ار  یهلا  دح  امش  دنشاب ، مه  یـضار  رگا  یهورگ ،
رظن زا  هللاقح  نیما  ناونع  هب  نز  دنتـسه . یهلا  تناما  نیما  نز  دوخ  اصوصخو  هعماج  ياضعاو  هداوناخ  ياضعا  همه  ارهق  درادـن . طابترا 

وت ارم  قح  نیا  هدومرفو : هداد  نز  هب  تسوا ، دوخ  قح  هک  ناحبـس  يادـخ  ار  تیثیح  تمرح و  نیا  ار و  ماـقم  نیا  ینعیتسا  حرطم  نآرق 
اریز تسا ، هدومن  عوضخ  ناریا  ربارب  رد  ناهج  دینیبیم ، ناریا  رد  امش  هک  دیآیم  رد  یتروص  هب  هعماج  هاگنا  نک ، ظفحتناما  ناونع  هب 

هک نیا  اـب  دادـن . ماـجنا  دـشابتمح  تفارو و  تقرو  هفطاـع  فـالخ  رب  هک  يراـک  دومن و  ربص  هظحل ، نیرخآ  اـت  گـنج  هلاـسم  رد  هک 
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وا رد  نآرق  هک  ياهعماج  دندومن . عورشم  ار  اهیماظن  ریغ  ناهانگیب و  هنامحریب  راتشک  ینوکسم ، قطانم  هب  هلمح  زاغآ ، زا  وا  نانمـشد 
هچ دنتـسه ، اهردام  نآ  دـنراد و  هدـهع  هب  هفطاـع  ناـملعم  ار  هعماـج  زا  یمین  هک  تسا  نیا  شرـس  تسا و  هفطاـع  هعماـج  تسا ، مکاـح 

زاـسراک لـئاسم  همه  رد  تقر  تفار و  و  دـهدیم ، تقرو  تفار  سرد  هداوناـخ  لوصا  مینادـن  هچ  مینادـب و  هچ  میهاوخن ، هچ  میهاوـخب ،
. تسا

باجح باب  رد  یتاکن 

تافانم فلتخم  روما  رد  تکرـش  يدازآ و  اب  باجح ، ایآ  تسیچ ؟ يارب  باجح  هک : میهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  میهاوخیم  هلاقم ، نیا  رد 
يدازآ باجح و  نایم  طابترا  هب  سپس  دومن ، یـسررب  مالـسا  یلک  روط  هب  نآرق و  رظن  زا  ار  باجح  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب  دراد ؟

، نآرق رظن  زا  باـجح  ندوب  بجاو  تسا . مالـسا  نیبـم  نید  تایرورـض  زا  ناـنز  يارب  باـجح  ندوب  بجاو  نآرق  رد  باـجح  تخادرپ .
راهچ دودـح  نآرق ، رد  تسا . تباث  يرما  مالـسا  ياملع  اهقف و  يأر  عامجا  لقع و  مکح  هب  زین  (ع ) موصعم ناماما  و  (ص ) ربماـیپ راـتفگ 
راهچ دراد . دوجو  نآرق  رد  هیآ  هد  زا  شیب  نآ ، میرح  زا  يرادـساپ  تفع و  ظفح  دروم  رد  اما  دراد . تلالد  باجح  ندوب  بجاو  هب  هیآ 
هراشا مادک  ره  هب  هک  بازحا ، هروس  33 و 23  ، 59 رون ، هروس   30 هیآ : زا  دـنترابع  دراد  تلالد  نانز  يارب  باجح  بوجو  رب  هک  ياهیآ 

َو اْهنِم  َرَهَظ  ام  الِإ  َّنُهَتَْنیِز  َنیدـُْبی  َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َّنِهِراْصبَا و  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمؤُْمِلل  ُْلق  َو  : ® رون هروس  هیآ 30  فلا ـ  مینکیم .
هب هاـگن  زا   ) ار دوخ  ياـهمشچ  وگب  ناـمیااب  ناـنز  هب  ربماـیپ ! يا  َّنِِهَتلوـُُعِبل ؛...  ّـالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیدـُْبی  َـال  َو  َّنِِهبوـُیُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل 

( فارطا  ) و دنزاسن ، راکـشآ  تسا ـ  نایامن  هک  رادـقم  نآ  زج  ار ـ  دوخ  تنیز  و  دـننک ، ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دـنریگ ، ورف  نامرحمان )
ناشنارهوش يارب  رگم  دنزاسن  راکشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوش ) هدیشوپ  نآ  اب  هنیس  ندرگ و  ات   ) دننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور 

ورف مرحماـن  هب  هاـگن  زا  ار  دوخ  ناگدـید  دـیاب  ناـنز  1 ـ تسا : هدـش  هراـشا  عوـضوم  جـنپ  هب  هیآ  نـیا  رد   ... ¯ ناـشمرحم . دارفا  ریاـس  و 
يرهق روط  هب  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  دیاب  نانز  3 ـ دنیامن . ظفح  یتفعیب  لماع  عون  ره  زا  ار  دوخ  نماد  دیاب  نانز  2 ـ دنناباوخ .

ینعی : ® دیوگیم هلمج  نیا  ینعم  رد  سابعنبا  دننکفیب . هنیس  ندرگ و  رب  ار  دوخ  ياهيرسور  دیاب  نانز  4 ـ دنزاس . ناهنپ  تسا ، یعیبط 
. دنزاسن راکـشآ  مرحم  دارفا  يارب  زج  ار  دوخ  تنیز  دیاب  نانز  5 ـ ( 1.¯) دناشوپب ار  دوخ  يولگ  ریز  ندرگ و  رود  هنیـس و  وم و  دـیاب  نز 

َْنفَْرُعی ْنَأ  ینْدَا  َِکلذ  َّنِِهبیبالَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنینْدـُی  َنینِمؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِال  ُلق  ُّیبَّنلا  اـهُّیَا  اـی  : ® بازحا هروس  هیآ 59  ب ـ 
رب ار  دوخ  دـنلب ) ياهيرـسور  اهباْبلِج =(  وگب  نمؤم  ناـنز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ ! يا  اـمیحَر ؛ اروُفَغ  ُهّللا  َناـک  َو  َْنیَذُْؤیـالَف 
(. دـننک هبوت  دـناهدرک  اـطخ  نونکاـت  رگا  و   ) تسا رتـهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب  راـک  نیا  دـننکفا ، شیوخ 

هیحان زا  رازآ  مدـع  هک  باـجح  ياههفـسلف  زا  یکی  هب  باـجح ، حیرـصت  رب  هوـالع  هیآ  نیا  تسا ¯. ناـبرهم  هدـنزرمآ  هراومه  دـنوادخ 
َنْعَـضَْخت الَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَـحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  اـی  : ® بازحا هروس  و 33  تایآ 32  ج ـ  تسا . هدومن  هراـشا  تساـهمحازم 

امـش ربمایپ ! نارـسمه  يا  یلوُءْالا ؛ ِۀَّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  َّنُِکتُوُیب  یف  َنْرَق  َو  اـفوُْرعَم . ًـالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلاـِب 
دننک و عمط  امـش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخـس  زیگناسوه  هنوگ  هب  سپ  دینک ، هشیپ  اوقت  رگا  دیتسین ، یلومعم  نانز  زا  یکی  نوچمه 

شـشوپ عاونا  دـیوشن ¯. رهاظ  مدرم ) نایم  رد   ) نیتسخن تیلهاج  نارود  نوچمه  و  دـینامب ) دوخ  ياههناخ  رد  و   ) دـییوگب هتـسیاش  نخس 
کی تسا : هدوب  روج  ود  دناهدنکفا ، رس  رب  هک  گرزب  ياهشوپور  زا  نانز  هدافتسا  : ® دسیونیم شـشوپ  عاونا  دروم  رد  يرهطم  دیهش 
نتشاد رداچ  هک  مینیبیم  ار  يرداچ  ناوناب  زا  یضعب  رضاح ، رـصع  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هتـشاد  یمـسا  یتافیرـشت و  هبنج  افرـص  عون 

ناشندرک رـس  رب  رداچ  عضو  دننکیم . اهر  ار  نآ  هکلب  دنناشوپیمن ، ار  دوخ  ندب  ياج  چـیه  رداچ  اب  دراد ؛ یتافیرـشت  هبنج  افرـص  اهنآ 
عون دنرادن . یعانتما  دنریگب ، رارق  اهمشچ  يرادربهرهب  دروم  هکنیا  زا  دنتسین و  مرحمان  نادرم  اب  ترشاعم  زا  زیهرپ  لها  هک  دهدیم  ناشن 
لها هک  دـهدیم  ناشن  هک  دـنکیمن  اهر  ار  نآ  و  دریگیم ، ار  دوخ  ياههماج  تبقارم ، اـب  ناـنچنآ  نز  هک  تسه  هدوب و  سکع  رب  رگید 
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میریگیم هجیتن  هیآ  نیا  زا  لـک  رد  ( 2.¯) دزاسیم سویأم  ار  نالدكاپان  دـنکیم و  داجیا  یـشابرود  دوخهبدوخ  تسا . ظافح  فافع و 
رارق نانآ  تمحازم  نازابـسوه و  جییهت  دروم  هک  ياهنوگ  هب  دنناشوپب  ار  ندـب )  ) هنیـس رـس و  گرزب ، داشگ و  یـششوپ  اب  دـیاب  نانز  هک :

1ـ میزادرپیم : ششوپ  باجح و  هفسلف  هب  سپس  درک ، هراشا  دروم  دنچ  هب  دیاب  باجح  للع  یسررب  يارب  باجح  للع  هفـسلف و  دنریگن .
نیا رگا  دنکیم . دـنمهقالع  نز  هب  تدـش  هب  ار  وا  هک  دـشابیم  يوق  رایـسب  یـسنج  هزیرغ  درم  رد  نانز  ییارآدوخ  نادرم و  ینارچمشچ 

دازآ و نادرم  و  دشابن ، هزیرغ  نیا  رد  یلرتنک  چیه  رگا  دش . دهاوخ  رگناریو  ياهدمایپ  تافارحنا و  بجوم  ددرگن ، عابشا  لرتنک و  هزیرغ 
يوس زا  دوشیم . ادیوه  رگید  ياهداسف  عورـشمان و  ياهطابترا  ینارچمشچ ، لابند  هب  دـنزادرپیم . ینارچمشچ  هب  دنـشاب ، راب  دـنبیب و 
ییاج ات  دـشابن ، یلرتنک  ینورد و  تفع  رگا  دـنراد و  ناشندـب  ياهتفارظ  دوخ و  شیامن  هب  لـیامت  ییارآدوخ و  هب  لـیم  ناـنز  رگید ،

ناگمه مشچ  هب  نآ  دود  ددرگن ، تیاعر  نانز  طـسوت  شـشوپ  تفع و  ياهعماـج  رد  رگا  دنـشاب . ناـیرع  دـنهاوخیم  هک  دـنوریم  شیپ 
عقاو تروص  رد  تسا  رادروخرب  يرتـشیب  تفارظ  زا  نوچ  نز  دـش . دـهاوخ  داـجیا  میارج  زا  يرایـسب  يارب  يزاـسهنیمز  تفر و  دـهاوخ 

تسا يدس  دننام  ششوپ  باجح و  دریگیم . رارق  متس  دروم  دشاب ، فیعض  نآ  رد  قطنم  لقع و  تیمکاح  هک  نوناقیب ، طیحم  رد  ندش 
، بذاک ياهقرب  قرز و  تمس  هب  نز  دوشن ، راهم  نانز  ییارآدوخ  هزیرغ  رگا  دریگیم . ار  نز  قوقح  هب  زواجت  متـس و  ملظ و  يولج  هک 

یگدیشاپ یهابت و  یهارمگ و  زج  شماجنارس  دربیم و  نتـسیز  یگدوهیب  یچوپ و  تمـس  هب  ار  وا  هک  دوریم ، بسانمان  ياهشـشوپ  اب 
سپ تسا . ربارب  نادرم  اب  یناسنا  ِتیـصخش  قوقح و  تفارـش و  رد  نز  نز  تمارک  تمرح و  ظـفح  2 ـ تسین . هداوناخ  مرگ  ياـهنوناک 
عنام زین  دریگیم ؛ ار  اههاگن  نیا  يولج  هک  تسا  یلماع  باجح  درک . هاگن  يرتشم  بلج  يارب  یتاغیلبت  يالاک  کـی  دـننامه  وا  هب  دـیابن 

زوسنامناخ نایز  ررـض و  زا  لـقاال  مینکیمن ، هجوت  مالـسا  نیناوق  ناـشخرد  ياهدرواتـسد  هب  رگا  دوشیم . اـههداوناخ  یگدیـشاپ  مه  زا 
رثا رب  هک  ییاههداوناخ  رایـسب  هچ  دوشیم . هعماج  رد  تارکنم  اشحف و  هعاشا  زا  يریگولج  بجوم  باجح  میریگب . تربع  يراب  دنبیب و 

شرتسگ و  تیانج ، مرج و  هدنهدناکت  ياهرامآ  دناهتشگ . تسرپرسیب  لیالد  نیمه  هب  هک  یناکدوک  رایسب  هچ  دناهدش و  یشالتم  داسف 
ٌةَوسَن ۀَنِمزَالا  ُّرَـش  َوُه  َو  ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  ُرَهْظَی  : ® دنیامرفیم (ع ) یلع نینمؤملاریما  دشابیم . یـسنج  يراب  دنبیب و  یگنهرب و  رثا  رب  داسف 

ٌتالِحَتْـسُم ِتاذَّللا ، یلا  ٌتائرـشُم  ِتاوهــشلا ، یلا  ٌتـالئام  ٌتـالِخاد ، ِنَـتِفلا  ِیف  ٌتاـجراخ ، ِنیِّدـلا  َنـِم  ٌتاـجِّرَبَتَم ، ٌتاـیراع  ٌتافـِـشاک 
تنیز و اب  هک  دـنوشیم  راکـشآ  هنهرب  باجحیب و  نانز  تساـهنامز ، نیرتدـب  هک  ناـمزلارخآ  رد  ( 3 (؛ ٌتادـِلاخ َمَّنَهَج  یف  ِتامَّرَحُملل ،

اهمارح دنراد . باتش  لیامت و  اهتوهش  يوس  هب  و  دناهتشگ ، دراو  اههنتف  رد  و  دناهدش ، جراخ  نید  زرم  زا  نانآ  دنیآیم . نوریب  شیارآ 
ظفح تسا . هعماج  رد  تفع  تمرح و  مسجت  ناملـسم  نز  دش ¯. دنهاوخ  يدبا  باذـع  راتفرگ  خزود  رد  ماجنارـس  دـننکیم و  لالح  ار 

رد یلدرامیب  ره  دنکن ، تیاعر  ار  دودح  نز  هچنانچ  تسا . كاپان  ياههاگن  زا  يو  نتـشاد  هگن  ظوفحم  نز و  هب  نداهن  مارتحا  شـشوپ ،
ریثأـت تحت  دـیامن ، تیبرت  ار  ملاـس  لـسن  هدوب و  ملاـس  دـیاب  هک  یتیـصخش  دنکـشیم . ار  نز  میرح  شاهدولآ  هاـگن  اـب  هدومن و  عـمط  وا 
راتفرگ نازابسوه  نالدرامیب و  لاگنچ  رد  دنکیم و  شومارف  ار  دوخ  تیوه  هدش ، هداد  قوس  توهـش  فرط  هب  هانگ ، هب  هدامآ  ياههدید 

هب لیم  یناسفن  ياهشهاوخ  سفن و  اب  داـهج  3 ـ  دوریم . ورف  تیناویح  بادرگ  هب  هدرک و  طوقـس  تیناسنا  شنم  زا  هک  ناـنچ  دوشیم ،
رد لیم  نیا  رگا  دریگ . رارق  الاو  یفده  تسرد و  ریسم  رد  دیاب  هک  تسا  هتفهن  یحلاصم ) هب  انب   ) نز تشرس  رد  ییارآدوخ  ییامندوخ و 

بـسانم یطیحم  ندروآ  مهارف  رد  دوب و  دـهاوخ  دـمآراک  وا  لاـمک  تهج  رد  هتـشاد و  یبولطم  تارمث  دوـش  هتفرگ  راـک  هب  تسرد  نز 
دح اهشیارگ  رگا  تسا . هدشن  هداد  رارق  تهجیب  فدهیب و  ناسنا  رد  یـشیارگ  لیم و  چیه  دش . دهاوخ  دنمدوس  شایگدنز  اب  هارمه 

نیرتمهم شـشوپ ، تشاذگ . دـنهاوخ  ار  دوخ  ریثأت  هعماج  رد  يراجنهان  داجیا  رد  و  دـش ، دـنهاوخ  نیرفآداسف  دنـشاب ، هتـشادن  يزرم  و 
نز ییابیز  تسا ¯. فافع  ییابیز ، تاکز  فافعلا ؛ ِلامجلا ، ُةاکَز  : ® دنیامرفیم (ع ) یلع ماما  دشابیم . لیم  نیا  شهاک  لیدعت و  لماع 

لباقم رد  يرگهولج  زا  عانتما  تسا . فافع  شـشوپ و  ییابیز ، نیا  تاکز  دوش . فرـصم  تسرد  اجب و  دـیاب  هک  تسا  هیامرـس  عون  کی 
لباقم رد  ار  دوخ  نز  یتقو  دوشیم . هزرابم  درم  نز و  یناسفن  ياـهشهاوخ  اـب  هدـش ، میرح  ظـفح  هزیرغ و  نیا  لرتنک  بجوم  مرحماـن ،
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هب نز و  سفن  بیذـهت  بجوم  دوشیم و  مهارف  نز  یلاـعت  دـشر  يارب  هنیمز  درک ، لرتنک  ار  شیوخ  دومن و  همیب  یناـسفن  ياـهشهاوخ 
لاعف روضح  نتفرگ  هدیدان  نانز ، ندراذگ  رانک  عامتجا  رد  روضح  زاوج  دزاسب . ار  هعماج  دناوتیم  نز  دش و  دـهاوخ  عامتجا  یلک  روط 
همین هاگ  ره  دوشیم . هعماج  رگید  همین  رب  ناشتیلوئـسم  لاقتنا  بجوم  نانآ  يراـک  تارظن  زا  هدافتـسا  مدـع  دـشابیم . هعماـج  زا  یمین 

، دنوش هعماج  دراو  ییابیرف  ییارآدوخ و  اب  نانز  رگا  دوشیم . یگدیـشاپمهزا  دوکر و  راچد  هعماج  دـیاینرب ، یبوخ  هب  مهم  نیا  زا  رگید 
طلـست يارب  ار  هنیمز  هدومن ، یـشالتم  نورد  زا  ار  هعماج  نوچ  تسا  رتشیب  نآ  ررـض  هک  دـش  دـهاوخ  هدیـشک  یهاـبت  داـسف و  هب  هعماـج 

زا ینیگنـس  راـب  دـنناوتیم  هک  ار  اـهناسنا  زا  یمین  روـضح  ناوـتیمن  فرط  کـی  زا  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  دروآیم . مهارف  نید  نانمـشد 
نیا لح  هار  نانز . زیگناسوه  روضح  اب  مه  نآ  دـناشک  یهابت  داسف و  هب  ار  هعماج  دـیابن  رگید  فرط  زا  تفرگ ، هدـیدان  دـنرادرب  هعماج 

اب نانز  دوش . يریگولج  هعماـج  یهاـبت  داـسف و  زا  مه  دـننک و  ادـیپ  ار  عاـمتجا  رد  روضح  زاوج  مه  تسرد ، شـشوپ  اـب  ناـنز  هک  تسا 
دراو یسایس و )...  یعامتجا ، يداصتقا ، یگنهرف ،  ) اههنیمز مامت  رد  دنناوتیم  شیوخ  نوئش  ظفح  یمالسا و  بسانم  ششوپ  زا  هدافتـسا 

مهارف ار  هعماج  رد  نانآ  روضح  زاوج  نانز ، شـشوپ  حرط  اب  مالـسا  دـنهد . ماجنا  نادرم  زا  رتهب  یتح  ار  روما  زا  يرایـسب  هدـش و  هعماج 
میظع يورین  نیا  ندش  هابت  زا  وس ، کی  زا  تسا ، هداد  هئارا  نز  شور  شنم و  هراب  رد  هک  ییاشگهار  هنامیکح و  ياهروتـسد  اب  هتخاس و 

، دوشیم یـشان  درم  نز و  طالتخا  زا  هک  ییاهيراجنهان  هدرتسگ و  داسف  زا  رگید ، يوس  زا  هدرک ، يریگولج  نآ  ندش  اهر  فدـهیب  و 
نامه تساهنز . شود  رب  رتگرزب  رتمهم و  تیلوئـسم  اما  دـنراد  تیلوئـسم  هعماج  تمالـس  لباقم  رد  دارفا  همه  تسا . هدرک  يریگولج 
یهابت هب  هعماج  ناـنز ، طـسوت  داـسف  جاور  تروص  رد  ینعی  دـشاب ، مه  سکع  رب  دـناوتیم  دوریم ، جارعم  هب  درم  نز ، نماد  زا  هک  روط 
هدـهع هب  نآ  زا  یمهم  شخب  دزاس و  مهارف  فلتخم  داعبا  ماـمت  رد  ار  تینما  تسا  فظوم  هعماـج  باـجح  ییازتینما  دوشیم . هدـناشک 

هدیدرگ و هعماج  دراو  یتحار  هب  دناوتیم  نز  هک  تسا  فافع  تیاعر  هیاس  رد  دناشوپب . لمع  هماج  نآ  هب  ششوپ  ظفح  اب  هک  تسا  نز 
قح بلـس  بجوم  باجح  هک  دنتـسه  ناـمگ  نیا  رب  یخرب  يدازآ  لـصا  اـب  باـجح  هطبار  ددرگن . وا  هجوتم  مه  يرطخ  دـنک و  تیلاـعف 

تیثیح و هب  مارتحا  دـنیوگیم : اـهنآ  دوریم . رامـش  هب  نز  یناـسنا  تیثـیح  هب  نیهوت  یعون  دوشیم و  تسا  رـشب  یعیبـط  قح  هک  يدازآ 
یبهذـم ره  عبات  لاح  دـشاب ، دازآ  دـناوتیم  درم  هچ  نز و  هچ  یناسنا  ره  تسا . رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  دراوم  زا  یکی  یناسنا  فرش 

عقاو رد  نآ و  یناسنا  تیثیح  هب  تناها  ناشیا و  يدازآ  قح  هب  ییانتعایب  نانآ ، نتخاس  دودـحم  باجح و  نتـشاد  هب  ناـنز  راـبجا  دـشاب .
رد ههبـش : خساپ  دورب . نایم  زا  دیاب  تسا و  ملظ  نیا  دوش و  عقاو  دیابن  هجو  چـیه  هب  ندرک  ینادـنز  ریـسا و  ار  نز  تسوا ! هب  شحاف  ملظ 
رد هک  تسا  هدـش  هداهن  نز  هدـهع  رب  هک  تسا  هفیظو  کی  مالـسا  رد  باـجح  درادـن . دوجو  نز  ندرک  ریـساو  نتخاـس  سوبحم  مالـسا 
اب نینچمه  دوشیمن ؛ لیمحت  نز  هب  درم  بناج  زا  هفیظو  نیا  دوش . تاعارم  نز  طسوت  ندیشوپ  زا  یصاخ  تیفیک  دیاب  مرحمان  اب  دروخرب 

. دشابیمن داضت  رد  هدرک ، رّرقم  نز  يارب  ادخ  هک  یعیبط  قوقح  اب  تسین و  وا  قوقح  هب  زواجت  زین  درادـن ؛ یتافانم  نز  تمارک  تیثیح و 
شمارآ هک  دننک  لمع  يروط  دـنریگب و  شیپ  رد  ار  یـصاخ  شور  هک  دزاس  دـّیقم  ار  درم  ای  نز  یعامتجا ، حـلاصم  ياهراپ  تیاعر  رگا 

يدازآ یفن  نز و  تیثیح  یفانم  تسین و  یگدرب  ای  ندرکینادنز  یبلطم  نینچ  دـنربن ، نیب  زا  ار  یقالخا  لداعت  دـننزن و  مه  رب  ار  نارگید 
هناخ زا  باوخ  سابل  اب  ای  هنهرب  اپ  يدرم  رگا  ًالثم  دراد  دوجو  اهتیدودحم  يرـس  کی  زین  ناهج  ندـمتم  ياهروشک  رد  دـشابیمن . يو 

ینادـنز بلج و  ار  يو  یعامتجا  تیثیح  فـالخ  لـمع  ناونع  هب  هدرک و  عنم  ار  وا  سیلپ  دـیآ ، نوریب  هماژیپ  اـب  رگا  یتح  دوش و  جراـخ 
سابل اب  ًالثم  دننک  تیاعر  ار  یـصاخ  بولـسا  ترـشاعم  رد  دنکیم  مزلم  ار  دارفا  یعامتجا ، یقالخا و  حلاصم  هک  یماگنه  سپ  دنکیم .

. تسین لقع  دـض  ملظ و  هک  نانچ  تسا ، یناسنا  تیثیح  دـض  هن  ندرک و  ینادـنز  هن  تسا و  یگدرب  هن  يزیچ  نینچ  دـنیایب ، نوریب  لماک 
مارتحا تمارک و  بجوم  هکلب  تسین  وا  یعامتجا  تیثیح  شهاک  بجوم  اـهنت  هن  هدرک ، نیعم  مالـسا  هک  يدودـح  رد  نز  ندوب  هدیـشوپ 

جراخ هناخ  زا  هک  یماـگنه  دـنکیم  اـضتقا  نز  تفارـش  درادیم . هگن  نوصم  قـالخا  دـقاف  دارفا  ضرعت  زا  ار  وا  اریز  ددرگیم  نز  رتشیب 
فارحنا هب  ار  درم  ًالمع  دوشن و  نارگید  جـییهت  کیرحت و  بجوم  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  وا  شـشوپ  زین  دورب ، هار  راقواب  نیتم و  دوشیم ،
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ار هلئـسم  ود  دیوگیم  نانز  هب  مالـسا  دننک . عمط  وا  رد  نالدرامیب  هک  دهدب  یـصاخ  گنهآ  شنتفگ  نخـس  هب  نز  دـیابن  دـنکن . توعد 
هب اهروتـسد ، ( 4 .) دـشاب زیمآکـیرحت  هک  دـییوگن  نخـس  دـیورن و  هار  ياهنوگ  هب  2 ـ دیشاب . هدیـشوپ  1 ـ دیـشاب : نمیا  ات  دـینک  تیاـعر 

فـشک یگنهرب و  نارادـفرط  يدازآ  باـجح و  هطبار  ددرگرب . اـجنآ  هب  هدـش و  جراـخ  هناـخ  زا  رتـشیب  تینما  اـب  اـت  تسا  نز  تحلـصم 
تسا هتشگ  ییاهدیدرت  بجوم  هک  دناهدرک  حرطم  یتالاکشا  دننزیم و  لالدتسا  هیجوت و  هب  تسد  باجح ، شریذپ  مدع  يارب  باجح ،

هک تسا  یـسدقم  موهفم  يدازآ ، هدش و  هدیرفآ  دازآ  درم ، هچ  نز و  هچ  ناسنا  دنیوگیم  یخرب  1 ـ میزادرپیم : هنومن  دنچ  حرط  هب  هک 
بهاوم زا  هجیتن  رد  هدرک ، نیـشنهدرپ  يوزنم و  ار  نانز  هدوب و  ریگ  اپ  تسد و  یمالـسا ، شـشوپ  باجح و  یلو  دـننآ ، رادـفرط  ناـگمه 

ار اـهنآ  دـیابن  هک  تسا ، هداـهن  یـسنج ¯ هزیرغ   ® هـلمج زا  يرایـسب  زیارغ  رـشب  داـهن  رد  دـنوادخ  دـنیوگیم : دـناهدوب . مورحم  يدازآ 
یلو دوشیم . دارفا  رد  یناور  ياهيرامیب  هدـقع و  بجوم  هن  رگ  دومن و  عابـشا  ار  زیارغ  نیا  يدازآ ، لامک  اب  دـیاب  هکلب  درک ، بوکرس 

رادیب ار  اههیاسمه  دنزب و  لبط  بش  فصن  ای  دروخب  مومـسم  ياذغ  هک  تسا  دازآ  ناسنا  ایآ  تسا . يدح  ياراد  يزیچ  ره  تسا  نشور 
. دوشن نارگید  شیاسآ  يدازآ و  بلـس  نایز و  ررـض و  بجوم  هک  تسا  سدقم  يايدازآ  تسا . زرم  دح و  ياراد  يدازآ  اعطق  دیامن .؟

حیحـص دنزادرپب . يداصتقا و ...  یـسایس ، یگنهرف ، ياهراک  هب  نادرم  شود  هب  شود  دیاب  دنتـسه و  هعماج  زا  یمین  نانز  دـنیوگیم : 2 ـ
ندیـشک اوزنا  هب  يارب  یمهم  لماع  باـجح  دیـشک . اوزنا  هب  ار  اـهنآ  هدرک و  مورحم  دوخ  یناـسنا  يورین  زا  یمین  زا  ار  هعماـج  هک  تسین 

یسایس و يداصتقا ، یگنهرف ، ياهتیلاعف  زا  ار  نانز  هدوب و  ریگ  اپ  تسد و  باجح  دنهدیم . لیکـشت  ار  هعماج  زا  یمین  هک  تسا  ینانز 
شـشوپ یلو  دنـشاب ، هتـشاد  شالت  اههنحـص  مامت  رد  دـیاب  دنتـسه و  هعماج  لاعف  ياضعا  زا  یمین  نانز  هک  تسا  تسرد  درادیم . زاب  ... 

ینعم هب  باجح  اریز  تسین ، ریگ  اپ  تسد و  دراد ، زاب  تیلاعف  راک و  ياههنحـص  رد  شالت  زا  ار  ناـنآ  هک  يدـح  رد  باـجح )  ) یمالـسا
یگدنز يارب  شالت  هب  یمالـسا  لماک  شـشوپ  دـنلب و  ياهسابل  اب  دـناوتیم  نز  تسا . لوقعم  شـشوپ  ینعم  هب  هکلب  تسین  ینیـشنهدرپ 

، نز شـشوپ  باجح و  دـنیوگیم : 3 ـ دوش . رهاـظ  هنحـص  رد  تسا  رتیلاـع  شـشوپ  رترب و  ساـبل  رداـچ  هک  يدراوم  رد  دزادرپب و  رتهب 
هک ارچ  دنکیم  رتروهلعـش  ار  اهنآ  تالیامت  شتآ  دـنکیم و  رتصیرح  نانز  هب  ار  نادرم  هدـش ، درم  نز و  نایم  نتخادـنا  هلـصاف  بجوم 

نوچ تسا ، هطلاغم  یعون  لاکـشا ، نیا  تسا ¯. صیرح  هدـش ، عونمم  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  تبـسن  ناسنا  َِعنُم ؛ ام  یلع  ٌصیرح  ُناسنالا  ®

رگا ددرگ . يراـجنهان  رتشیب و  شطع  بجوم  اـت  تسین  حیحـص  هار  زا  هزیرغ  عابـشا  زا  درم  نز و  تیمورحم  ینعم  هب  مالـسا  رد  شـشوپ 
للع دیآیمن . دـیدپ  یلاکـشا  هدـش و  عابـشا  حیحـص  هار  زا  هزیرغ  دوش ، ارجا  هدومرف ، جاودزا  رد  يریگناسآ  دروم  رد  مالـسا  هک  هچنآ 

شالت 1 ـ دومن ؟ هزرابم  نآ  اب  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  نآ  لـلع  تسا !؟ هتفاـی  شرتسگ  هعماـج  رد  یباجحدـب  ارچ  یباجحدـب  شرتسگ 
ار یـشیدناداسف  داـسف و  يولج  باـجح  دـشابیم . ناملـسم  نز  تیـصخش  تیوـه و  باـجح ، یمالـسا : شـشوپ  اـب  هزراـبم  رد  رامعتـسا 
فادـها و اـهوزرآ و  لاـمآ و  تمدـخ  رد  رتـشیب  نز  اـت  تسا ، ناملـسم  نز  زا  ییادزتیوه  فدـه  اـب  نز ، زا  باـجح  ندودز  دریگیم .

دیاب ناـنز  یباـجح  یب  هلئـسم  رد  : ® دـندقتعم دروم  نیا  رد  ناریا ، رد  یباـجحیب  ناـیناب  ناـغّلبم و  دریگ . رارق  نایوجهطلـس  ياـهسوه 
لیالد دـهاوش و  دانتـسا  هب  دـیاب  دـنوش . قاتـشم  رداچ ، ندرک  اهر  یباجحیب و  هب  ناملـسم  نانز  ات  میروآ  لـمع  هب  هداـعلاقوف  شـشوک 

سپ هک  دنکیم  دیکأت  سپس   ... ¯ تسین . مالسا  تنـس  اقلطم  هدش و  لوادتم  سابعینب  نارود  زا  نز  یگدیـشوپ  هک  مینک  تباث  یخیرات 
نانز ات  دنوش  رهاظ  باجح  نودب  زین  نانآ  دنهد و  قوس  ناملسم  ریغ  نانز  اب  دنسپان  طباور  يوس  هب  ار  ناناوج  نارومأم  باجح ، لاوز  زا 

ياهماظن هب  هتسباو  ياسؤر  ياههداوناخ  روضح  یمالـسا و  ياهروشک  رد  باجح  فشک  یمومع  حرط  ( 5 .) دننک دیلقت  نانآ  زا  ناملسم 
ییادزشـشوپ تهج  رامعتـسا  شالت  زا  ياهنومن  راظنا ، رد  شیامن  نوگانوگ و  ياهدـم  زا  هدافتـسا  نایرع و  همین  تروص  هب  يرابکتـسا 

: دسیونیم هک  اجنآ  دراد ، هراشا  هئطوت  نیا  فشک  نارگرامعتـسا و  ياههزیگنا  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  دوب . هدشدای  فادها  هب  ندیـسر  يارب 
قوسف و رهاـظم  روـج  رازه  صقر و  زاوـن و  زاوآ و  یتسرپتوهـش و  يراـکتنایخ و  اـب  هک  یناـسک  يارب  نانخـس  نیا  هک  مینادیم  اـم  ®

هتفگ هب  دـننادیم و  اهنابایخ  رد  اهنز  ندـش  تُخل  هب  ار  تکلمم  یلاعت  ندـمت و  هک  ناـنآ  هتبلا  تسا . نارگ  یلیخ  دـندمآ  راـب  یتفعیب 
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نوناق ریز  رد  هنالوقعم و  زرط  اب  تکلمم  دنتـسین  رـضاح  دوشیم ، رگراک  تکلمم  تیعمج  فصن  باجح ، فشک  اب  ناشدوخ  هنادرخیب 
روـشک یقرت  تساـپورا ، ناگدـنرد  هدـنامسپ  هک  ار  ینگل  هـالک  هک  دـنرادن  زیمت  هوـق  ردـق  نیا  هـک  ییاـهنآ  دوـش . هرادا  لـمع و  ادـخ 

(6  ... ¯ .) دناهدیدزد بناجا  ار  اهنآ  سح  شوه و  لقع و  دنریذپب و  ار  هنادنمدرخ  نخـس  ام  زا  اهنآ  هک  میرادن  یفرح  ام  اهنآ  اب  دننادیم ،
زا دننک ، هزرابم  نارگمتـس  اب  ات  دندمآ  عامتجا  هنحـص  هب  فافع  شـشوپ و  هیاس  رد  ینانز  رامعتـسا ، هناحوبذـم  ياهشالت  فالخ  رب  اما 

رضاح عماجم  رد  مرگ  درس و  ياههحلسا  اب  تشاد  یهورگ  زیربت ، نانز  ربهر  زیچیب ، ناقهد  نامیلـس ، خیـش  دنزرف  اشاپ ، بنیز  : ® هلمج
فک ار  ناگشیپمتس  يازج  دیرادن  تئرج  نادرم  امش  رگا  تفگ : نادرم  عمج  هب  راب  کی  درکیم . قیوشت  هزرابم  هب  ار  مدرم  دندشیم و 

ناترـس ار  نانز  رداچ  دـینک ، هاتوک  دوخ  نطو  سومان و  لام و  زا  ار  نادزد  نارگتراغ و  تسد  هک  دیـسرتیم  رگا  دـیراذگب ، ناـشتسد 
مالسا اهشزرا  ینوگرگد  2 ـ ( 7.¯) میگنجیم رابکتـسا  اب  امـش  ياج  ام  دینزن . یگنادرم  يدرم و  زا  مد  دینیـشنب و  هناخ  جنک  رد  دینک و 

راتفگ و هوکـش  تناتم ، راقو ، ایح ، مالـسا  یمالـسا . شـشوپ  تیاعر  بجُح و  اب  اما  هدـناوخ  شـشوک  شالت و  هب  عاـمتجا  نتم  رد  ار  نز 
نوگرگد اهشزرا  نیا  یتقو  دنکیم . یقلت  نز  تیصخش  زا  یئزج  ار  باجح  مالسا ، تسا . هتـسناد  شزرا  ناسنا  يارب  ار  رادرک  تمالس 
ياهوگلا 3 ـ دـنکیم . ادـیپ  ینیرفآداسف  هب  ینورد  شیارگ  دـنادب ، شزرا  ار  ییامندوخ  اهییابیز و  نداد  ناـشن  ییارآدوخ و  نز  دوش و 

رد وگلا  هلئـسم  دزاسب . وگلا  اهنآ  زا  هراومه  دـهاوخیم  دراد و  رواب  ییاهشزرا  هب  هتـسویپ  يو  تسا . ریذـپوگلا  اـترطف  ناـسنا  تسرداـن 
یفرعم هنـسح  هوـسا  وـگلا و  ناوـنع  هـب  ار  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  نآرق ، دراد . یمهم  هاـگیاج  زورما  یـسانشناور  یمالـسا و  قـالخا 
تیوه ندودز  تهج  رد  نز  يارب  یفارحنا  ینیرفآوگلا  يزاسنامرهق و  دزاس . اهوگلا  دـننامه  ار  دوخ  دـهاوخیم  ناـسنا  سپ  دـیامنیم .

ياهيراجنهان ببـس  هب  ناسنا  ینورد  ياهءالخ  4 ـ ددرگ . یـسررب  يدج  روط  هب  دیاب  هلئـسم  نیا  تسا . هدوب  رامعتـسا  ياههمانرب  زا  وا ،
رگا  ) یلاسگرزب رد  هاـگ  یلاـسدرخ ، نارود  رد  یفطاـع  ياـهدوبمک  دـیامنیم . اـهدوبمک  ناربج  رد  یعـس  هراومه  دراد ، هک  یتیـصخش 
نانز نارتخد و  دروخرب  یگنوگچ  یـسررب  اب  دـنکیم . یتیـصخش  یفطاع و  قیمع  ياهنارحب  راچد  ار  ناسنا  دنـشابن ) یتسرد  نایامنهار 

ینیزگیاج رد  یعـس  هدرک و  یقلت  تیـصخش  زا  یئزج  ار  ییاـمندوخ  ییارآدوخ و  یخرب  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  شـشوپ  هلئـسم  رد 
نامیا هراومه  دـیاب  اهناسنا  نامیا  تاداـقتعا و  تیوقت  یباجحیب 1 ـ یباجحدـب و  اب  هزرابم  ياههار  دـنراد . ار  نآ  اب  بذاک  ياـههبذاج 
رایسب ار  ییامندوخ  ییارآدوخ و  نز ، هجیتن  رد  ددرگن . هتسسگ  يویند  تاذل  زا  مادک  چیه  اب  هک  ینامیا  دنشاب . هتـشاد  دنوادخ  هب  قیمع 
یبهذم ياهرواب  ورگ  رد  ناسنا  تیـصخش  ِِهنامیاب ؛ ُءرملا  : ® دومرف (ع ) یلع دـنیبب . گرزب  روما  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  دـنک و  یقلت  تشز 

اما تسا  ناملسم  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  یسک  هنوگچ  ( 9.¯) تسا رگهولج  وا  لمع  رد  ناسنا  ناـمیا  و  هلمعب ؛ ُنمؤملا  و  ( ®8.¯) تسوا
یناگدنز تیفیک  رد  شقن  نیرتیلاع  سپ  دیامن !؟ یقلت  دوخ  ندرک  دـنب  راصح و  رد  دـیاز و  يرما  ار  نآ  دـشابن و  دـقتعم  نآ  لوصا  هب 

نز هب  نآ  ندناسانـش  یمالـسا و  لیـصا  ياهشزرا  يایحا  یمالـسا  لیـصا  گـنهرف  ياـیحا  2 ـ تسا . ناـمیا  تسرد و  ياـهرواب  ناـسنا ،
دنادـب ناملـسم  نز  یتقو  تسا . یباجحدـب  اب  هزرابم  ياههار  زا  نز ، هب  نآ  رتهب  ندـنارواب  ياـههار  فشک  زین  نآ ، رد  لـقعت  ناملـسم و 
یماگنه دزاسیم و  هتساریپ  یگدولآ  عون  ره  زا  ار  دوخ  ناج  بلق و  تسوا ، حالص  هب  تسا و  شزرا  هدرک ، هضرع  وا  هب  مالسا  هک  هچنآ 

نامرحمان نامـشچ  لباقم  رد  ار  دوخ  دنکیمن و  هدنبیرف  ار  دوخ  رهاظ  هدرکن و  هتـسارآ  ار  دوخ  نت  زگره  دـبایرد ، ار  دوخ  يالاو  شزرا 
رثؤم نانز  هژیو  هب  ناسنا ، يراـتفر  یحور و  راـتخاس  رد  وگلا  میتفگ  هک  روط  ناـمه  رترب  ـالاو و  ياـهوگلا  ندناسانـش  3 ـ دهدیمن . رارق 

هتشذگ خیرات  يالاو  ياههرهچ  رگید  اربک و  بنیز  ترـضح  اروشاع ، روآمایپ  شردقنارگ ، دنزرف  و  (س ) ارهز ترـضح  یناگدنز  تسا .
دوخ تیصخش  تیوه و  هتفای و  تسد  دنناوتیم  یتاماقم  هچ  هب  باجح  فافع و  ظفح  اب  دننیبب  ات  دوش  هداد  ناشن  نانز  هب  دیاب  رصاعم ، و 

یمالـسا بالقنا  راذگناینب  هاگدید  هب  نایاپ  رد  ینیمخ  ماما  تانایب  رب  يرورم  دـندرگ . ردـقنارگ  ياهوگلا  نیا  دـننامه  ات  دـننک  ظفح  ار 
نز فسالاعم  : ® دیامرفیم تسا  هدومن  نز  هب  مالسا  هک  یتمدخ  دروم  رد  ماما  میزادرپیم . يدازآ  باجح و  دروم  رد  هر ) ) ینیمخ ماما 
رد هک  یتـیمولظم  نآ  زا  ار  نز  ناـسنا و  رب  تشاذـگ  تنم  مالـسا  دوب و  موـلظم  نز  تیلهاـج  رد  یکی  تسا : هدوـب  موـلظم  هلحرم  ود  رد 
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نز هکنیا  مسا  اب  دوب . قحال  هاش  قباس و  هاش  هرود  نآ  دش و  مولظم  نز  ام  ِناریا  رد  رگید  عقوم  کی  رد  دیـشک ...  نوریب  تشاد  تیلهاج 
يدازآ مـسا  هـب  دندیـشک ... . نییاـپ  تـشاد  هـک  تزع  تفارـش و  ماـقم  نآ  زا  ار  نز  نز ؛ هـب  دـندرک  اـهملظ  دـننک ، دازآ  دـنهاوخیم  ار 
ناسنا نز  هک  یتروص  رد  دندروآ . نییاپ  کسورع  لثم  ار  نز  دندرک ...  بلـس  درم  نز و  زا  ار  يدازآ  نادرمدازآ ¯ نانزدازآ ¯و®  ®

رادـیب مرتحم ، ياـهنز  يا  ( ®10.¯) دـنوشیم ادـیپ  اـهناسنا  نز  نماد  زا  تسا . هعماـج  یبرم  نز  گرزب ؛ ناـسنا  کـی  مـه  نآ  تـسا ،
مالسا هب  دناهدنبیرف ،...  اهنیا  دیروخن ، دنـشکب  نادیم  هب  ار  امـش  دنهاوخیم  هک  ار  نیطایـش  نیا  لوگ  دیروخن ، يزاب  دینک  هجوت  دیوشب ،

هک تسا  يدازآ  نآ  ام ، تکلمم  يارب  دنتـساوخیم  اهنآ  هک  يدازآ  نآ  ( ®11.¯) دنکیم داجیا  تداعس  امش  يارب  مالـسا  دیروایب ، هانپ 
هب منکیم  ریبعت  نیا  زا  نم  هک  دـنهاوخیم ، اهنآ  ار  يدازآ  نآ  دـشکیم . یهابت  هب  ار  ام  رتخد  ياهناوج  مه  ار و  ام  رـسپ  ياهناوج  مه 

تاغوس ار  اهيدازآ  نیا  دـشاب ، ریغ  هب  هتـسباو  دـنهاوخیم  هک  یکلاـمم  رد  هک  يدازآ  کـی  ینعی  يرامعتـسا ؛ يدازآ  یتادراو ، يدازآ 
تیارـس اجنیا  هب  اجنآ  زا  دیاب  تنیز  نالف  دیایب ، اجنیا  هب  برغ  زا  دیاب  دُم  نالف  هک  تسا  نیا  هب  ناشهجوت  اهمناخ  نیا  ات  .¯ ® دنروآیم

دیناوتیم هن  دیـشاب و  مدآ  دیناوتیم  هن  دییاین ، نوریب  دـیلقت  نیا  زا  ات  دـننکیم ، دـیلقت  مه  اجنیا  دوشیم  ادـیپ  اجنآ  يزیچ  کی  ات  دـنکب ،
دیلقت نیا  زا  تلم ، کی  دیوشب  دنسانشب و  دیتسه  یتلم  کی  هکنیا  هب  ار  امـش  دیهاوخب  رگا  دیـشاب ، لقتـسم  دیهاوخب  رگا  دیـشاب . لقتـسم 

تلاخد نوئـش  همه  رد  درم  لثم  ار  نز  مالـسا  ( ®12  ... ¯ .) دینکن لالقتـسا  يوزرآ  دیتسه ، دیلقت  نیا  رد  ات  دـیرادرب . تسد  دـیاب  برغ 
تـسرد اـهنت  درم  تسد  اـب  ناریا  دـنزاسب . دناهتـشاذگ ، اـم  يارب  هک  ياهبارخ  نیا  دـیاب  نادرم  هچ  ناـنز و  هچ  ناریا ، تلم  همه  دـهدیم .

يدج و یناسنا  وا  زا  دـنک و  ظفح  ار  نز  تیـصخش  دـهاوخیم  مالـسا  ( ®13.¯) دزاـسب ار  هبارخ  نیا  مه  اـب  دـیاب  نز  درم و  دوشیمن ،
قباس ياهزور  ریغ  زورما  ( ®14.¯) دنشاب ینارسوه  تلآ  نادرم ، يارب  ءیـش  طقف  ام  نانز  هک  میهدیمن  هزاجا  زگره  ام  دزاسب . دمآراک 

دـننکب و ظفح  ار  یمومع  تفع  دـننکب . لمع  ار  ناشدوخ  ینید  فیاظو  ار و  ناـشدوخ  یعاـمتجا  فیاـظو  اـهمناخ  دـیاب  زورما  تسا ... 
رد یمالـسا  شـشوپ  اـب  ناـنز  تکرـش  دروـم  رد  ماـما  ( 15.¯) دـنهدب ماـجنا  ار  یــسایس  یعاـمتجا و  ياـهراک  یموـمع  تـفع  نآ  يور 

هبرجت دـندازآ و  ینیزاوم  تیاعر  اب  دوخ  شـشوپ  نینچمه  تشونرـس و  تیلاعف و  باـختنا  رد  ناـنز  : ® دـیامرفیم فلتخم  ياـههنحص 
دیوـگیم مالــسا  هـک  یــششوپ  رد  ار  دوـخ  يدازآ  شیپ ، زا  شیب  ناـنز  هـک  تـسا  هداد  ناـشن  هاــش  مـیژر  دــض  ياــهتیلاعف  ینوـنک 

ینارـسوه و زا  يریگولج  نانز و  يارب  تینما  داجیا  هعماج ، يزاـسملاس  رد  یعـس  باـجح ، حرط  اـب  مالـسا  هکنیا : هجیتن  ( 16.¯) دناهتفای
تیلاـعف هنیمز  اـت  تسا  ناـنآ  يارب  هعماـج  نتخاـس  نما  هکلب  تسین  ناـنز  ندرک  يوزنم  مالـسا ، روظنم  دراد . هعماـج  رد  داـسف  شرتـسگ 

ياهتیلاعف هب  مالسا ، ماکحا  تمکح  حور و  هب  هجوت  مهم و  رما  نیا  هب  هجوت  اب  ام  هعماج  نانز  هک  تسا  دیما  دیآ . مهارف  ناشیا  هدرتسگ 
دیهش هاگن  زا  يدازآ  نیسح ، يدزی ، نمهب 61 ـ .  22 مراهچ ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  نز  عبانم ـ : دـنهد . همادا  هعماج  رد  ملاس 

رد نز  يامیـس  اتیب ـ . مق ، اجان ، تاراشتنا  نز ، تیـصخش  رگنایب  باجح  دمحم ، يدراهتـشا ، يدمحم  1379 ـ . اردص ، نارهت ، يرهطم ،
، تنـس نآرق و  هاگدید  زا  باجح  هیحتف ، هدازیحاتف ، زییاپ 1365 ـ . یمالـسا ، داشرا  هرادا  تاراشتنا  مود ، پاچ  هر ،) ) ینیمخ ماما  مـالک 

اعدا دناوتیم  یسک  هنوگچ  و ...  اتیب . مق ، باجح ، هفسلف  يرهطم ، دیهش  ناتسمز 73 ـ . یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، لّوا ، پاچ 
نیرتیلاع سپ  دیامن !؟ یقلت  دوخ  ندرک  دـنب  راصح و  رد  دـیاز و  يرما  ار  نآ  دـشابن و  دـقتعم  نآ  لوصا  هب  اما  تسا  ناملـسم  هک  دـنک 

، باجح هلئسم  يرهطم ، 2 ـ  ص138 . ج7 ، نایبلاعمجم ، 1 ـ  اهتشونیپ : تسا . نامیا  تسرد و  ياهرواب  ناسنا  یناگدنز  تیفیک  رد  شقن 
، يرهطم داتسا  هاگن  زا  يدازآ  يدزی ، نیـسح  4 ـ  ص125 . ج2 ، هیقفلاهرضحی ، نم ال  ص19 ؛ ج14 ، هعیشلالئاسو ، 3 ـ  ص176 و 175 .
ـ  7 ص223-224 . رارـسالافشک ، 6 ـ  ص40 . ناریا ، رد  یباـجحیب  خـیرات  رب  يدـمآرد  نیعلاةرق ، 5 ـ  ص248 . ، 1379 اردص ، نارهت :

ج1، مـلکلاررد ، مـکحلاررغ و  8 ـ  ص42 . هطورـشم ، شبنج  رد  ناریا  ناـنز  باـتک  زا  لـقن  هب  روشک ، یمادختـسا  روـما  ناـمزاس  هوزج 
عمج رد  13 ـ  . 17/6/58 رویرهش ، بسانم 17  هب  12 ـ  نامه . 11 ـ  . 26/2/58 نز ، زور  تبـسانم  هب  مایپ  10 ـ  ص61 . نامه ، 9 ـ  ص62 .
عمج رد  15 ـ  . 7/10/57 اـکیرما ، زرکتور  هاگـشناد  داتـسا  تـفر ¯ رککوـک  مـیج   ® رتـکد اـب  هبحاـصم  14 ـ  . 13/12/57 مق ، ناوناـب 
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همانزور راـگنربخ  دروگراـت ، تبازیلا  اـب  هبحاـصم  16 ـ  . 19/6/58 كاــهنپک ، رد  نز  هـهد  هـمین  سنارفنک  رد  یناریا  ناگدــننکتکرش 
10/8/57 نیدراگ ، یسیلگنا 

يرهاظ ششوپ  زا  رتارف  باجح ، 

هلئـسم ود  میراد  دصق  هلاقم  نیا  رد  تسا .  يرهاظ  شـشوپ  ظفح  زا  رتارف  نآ  هنماد  هکلب  تسین ، هنیمز  کی  هب  دودحم  باجح  هصرع ي 
الا نهتنیز  نیدبیال  نهجورف و  نظفحی  « ـ  ششوپ ( 1 میهد :  رارق  یـسررب  دروم  ار  تسا  راتفر  راتفگ و  هک  باجح  باب  ردرگید  مهم  ي 
رب شیوخ  ياهشوپرـس  تسادـیپ و  هچنآ  رگم  دـننکن ، راکـشآ  شیوـخ  روـیز  و  (، » 1 «) نهبویج یلع  نهرمخب  نبرـضیل  اـهنم و  رهظ  اـم 

و : » تسا روکذم  شرگن  دیؤم  هک  هدش  رکذ  یعرـش  باجح  لمکم  ناونع  هب  يرگید  روتـسد  هیآ ، نیا  ییاهتنا  زارف  رد  دننزب ». اهنابیرگ 
هک دـننامهفب  هکنآ  يارب  هاگ  دـندرکیم و  اپ  هب  لاخلخ  ًالومعم  برع  نانز  دوش ». هتـسناد  ناشیفخم  ياهرویز  هک  دـنبوکن  نیمز  هب  ياپ 

هضرع و هچنآ  رهو  داد  هعـسوت  ناوـتیم  ار  یهن  نیا  نومـضم  دـندیبوکیم . نیمز  هب  مـکحم  ار  دوـخ  ياـپ  دـنراد ، اـپ  هـب  یتـمیق  یتـنیز 
ییاج رد  هتبلا  یئانثتـسا  دراوم  تسناد . عونمم  ناوتیم  ار  هرهچ  رد  شیارآ  دنت و  ياهرطع  لامعتـسا  دننام  دوشیم ، یقلت  نز  ییامندوخ 
دراوم نیا  تسا . هدـیدرگ  رکذ  هیآ  نیا  زا  يزارف  همادا  رد  هچناـنچ  دوش ،  وغل  مکح  نیا  هک  دـنکیم  مکح  قطنم  دـشابن ،  ییاـضاقت  هک 

ـ : ددرگیم لیذ  دراوم  لماش  لامجا  هب  هک  دراد  رارق  نز  ینعی  هضرع ، ۀـبنج  رد  یهاـگ  درم و  ینعی  اـضاقت  بناـج  رد  یهاـگ  یئانثتـسا ،
زا دوصقم  ( 2 .«) دـنرادن نز  هب  تجاـح  هک  یلیفط  نادرم  رگم ...  دـننکن  راکـشآ  شیو  روـیز خـ و  « ؛ دـنراد نز نـ هب  جاـیتحا  هـک  ینادرم 
زا جراخ  رد  ًاساسا  یـسنج  روما  هنیمز  رد  نانز  ياهییابیز  كرد  مدع  تلع  هب  هک  تسا  هلبا  دارفا  ناگناوید و  ملـسم  ردق  یلیفط ، نادرم 

؛ ریپ نانز  3 ـ ) (.«) دنتسین اناوت  نانز  زا  ییوجماک  رب  ای   ) دنتـسین هاگآ  نانز  زار  زا  هک  یناکدوک  « ؛ غلابان كدوک  دنراد ـ . رارق  اضاقت  هریاد 
یتروص رد  هتبلا (  ( دنهن نیمز  رب  ار  دقراهچ ( يرسور و  ینعی   ( شیوخ هماج  هک  تسین  یکاب  دنرادن ، جاودزا  دیما  هک  هتـسشنزاب  نانز  «و 

هیآ نیا  ( 4 .«) تسا رتهب  ناشیارب  دننک  يراددوخ  زین  نیا  زا  رگا  و  دنشاب ؛ هتشادن  ییامندوخ  دصق  دشاب و  هتـساراین  يرویز  هب  ار  دوخ  هک 
يزیچ يداع ، روط  هب  نانز  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  هفـسلف  تسناد و  دش  رکذ  ًالبق  هک  باجح  مکح  رب  رگید  ییانثتـسا  ناونع  هب  ناوتیم  ار 

( مرحمان روضح  رد  رس  ندیناشوپ  موزل   ) باجح بوجو  ور ، نیا  زا  درادن ؛ دوجو  نانآ  هب  تبسن  ییاضاقت  تبغر و  دنرادن و  هضرع  يارب 
رد ییامندوخ  هضرع و  دصق  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  تصخر  نیا  هدش  حیرصت  هیآ  رد  هک  هنوگنامه  یلو  تسا ؛ هدش  هتشادرب  نانآ  زا 

هجوت رگنایب  ینس ، ره  رد  یلاح و  ره  رد  فافع  تیاعر  نتشاد  حیجرت  رب  ینبم  هدمآ ، هیآ  ياهتنا  رد  هک  یقالخا  یلک  روتسد  دشابن . راک 
ام ریغب  تاـنمؤملا  نینمؤـملا و  نوذؤـُی  نیذـلاو  « ـ . تسا فارحنا  ياـههنیمز  زا  عاـمتجا  نتـشادهگن  ملاـس  هضرع و  هبنج  هـب  عراـش  رتـشیب 
نَا یندَأ  کلذ  َّنهبیبالَج  نم  ّنهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یّبنلا  اهیا  ای  ًانیبم  ًامثا  ًاناتهب و  اولمتحا  دـقف  اوبـستکا 

مث ال مهب  کّنیرغنل  ۀـنیدملایف  نوفجرملا  ضرم و  مهبولق  یف  نیذـلا  نوقفانملا و  هتنی  مل  نئل  ًامیحر ـ ًاروفغ  هللا  ناک  نیذؤی و  الف  نفرعی 
. دنو ـ شیم بکترم  یگرزب  هانگ  ناتهب و  دنناسریم ، رازآ  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  تهج  نودب  هک  نانآ  ( » 5 .«) ًالیلق الا  اهیف  کنورواجی 

اهنآ اـب  ار  دوخ   ) دـنزاس کـیدزن  دوـخ  هب  ار  شیوـخ  ياهيرـسور  هک  وـگب  ـن  ینمؤـم نا  ـ نز تنار و بـه  ـ تخد نار و  ـ ـسمه هب  ربـما  ـ یپ يا 
ناـقفانم و رگا  تسا . ناـبرهم  هدـنزرمآ و  ادـخ  تسا و  رتهب  دـنریگن  رارق  تیذا  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب  راـک  نیا  دـنناشوپب .)

هاگنآ تخیگنارب ؛ میهاوخ  نانآ  هیلع  ار  وت  ام  دنرادنرب ، تسد  دوخ  ياهراک  زا  دننکیم  داجیا  ینارگن  رهش  رد  هک  یناسک  نالدرامیب و 
هکنانچ ًارهاظ  دیامنیم . ریوصت  ار  فارحنا  مرج و  رازاب  هنحـص  یبوخ  هب  تایآ  نیا  تسیز ». دنهاوخ  وت  ترواجم  رد  یمک  تدـم  طقف 

محازم رباعم  اههچوک و  رد  دـشیم ، کیرات  هزاـت  اوه  هک  بش  لـیاوا  رد  فرحنم  دارفا  نیقفاـنم و  زا  یهورگ  دـناهتفگ ، نیرـسفم  یخرب 
ياج رد  کی  ره  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  هعماج  يور  شیپ  رد  راکهار  ود  هدـیدپ  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  دـندشیم ؛ نازینک ) ًارثکا   ) ناـنز

ار دوخ  هضرع  دـصق  هک  یناسک  ینعی  فیفع  بیجن و  نانز  قیرط  نیا  زا  اریز  لزنم ؛ زا  جراـخ  رد  باـجح  تیاـعر  دراد - : تیمها  دوخ 
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دروخرب دنـشوپیم - . مشچ  دنهد ، رارق  تیذا  دروم  ار  نانآ  دندنبب و  نانآ  هب  عمط  مشچ  هکنیا  زا  نالدرامیب  دنوشیم و  هتخانـش  دنرادن ،
دیدـش تکرح  هلمح و  هب  ار  لدرامیب  محازم و  دارفا  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  فرحنم ؛ یطاخ و  دارفا  هیلع  راـبجا  روز و  دربراـک  یکیزیف و 

یگنهرف راکهار  نتشاد  مدقم  باب ، نیا  رد  رگید  مهم  هتکن  دنکیم . دیدهت  یمالسا  كاپ  هعماج  زا  دیعبت  یتح  نانآ و  هیلع  ص )  ) ربمایپ
دارفا ربارب  رد  دوخ  زا  نانآ  تظفاحم  دوخ و  راـتفر  رب  فارحنا  مرج و  ياـهجامآ  یلاـمتحا و  ناگدـیدهزب  لرتنک  ار  نآ  نوناـک  هک  تسا 

راکهار زا  هدافتـسا  ینامز  مدقت  دـنچره  هفیرـش ، هیآ  رد  اهراکهار  رکذ  رد  مدـقت  نیا  دـهدیم . لیکـشت  مرج  فارحنا و  باکترا  هدامآ 
هب نتفگ  نخس  زا  يراددوخ  دشاب . سدقم  عراش  رظن  رد  رتشیب  تیمها  ـد و  یکأت رگنایب  دناوتیم  یلو  دناسریمن ، ار  مود  راکهار  رب  یلوا 

عمطیف لوقلاب  نعضخت  الف  نتیقتا  نإ  ءاسنلا  نم  ٍدحاک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  « ـ  راتفگ (2 تسا . باجح  رگید  هصخا  شـ زیمآکیرحت ، هویش 
هک دیشاب  بظاوم  دیتسین ؛ نانز  ریاس  نوچمه  دیشاب ،  راکزیهرپ  رگا  امـش  ربمغیپ ، نانز  يا  ( » 6 .«،) ًافورعم ًالوق  نلق  ضرم و  هلبق  یف  يذلا 

يراددوخ دییوگب ». نخس  یگتسیاش  یبوخ و  هب  ددرگ ؛ نالدرامیب  عمط  بجوم  هک  دیربن  راک  هب  دولآتوهـش  هنانز و  شمرن  نخـس ، رد 
ص)  ) ربمایپ نانز  اب  نخس  يور  هکنیا  زا  رظن  فرص  اب  هیآ  نیا  رد  تسا . باجح  رگید  هصخا  شـ زیمآکیرحت ، هویـش  هب  نتفگ  نخـس  زا 

اـضاقت ینورد و  یگدامآ  تسا ، نانآ  دزن  رد  هچنآ  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  فارحنا  لاـمتحا  هک  ینادرم  هدـش  هداد  ناـشن  یبوخ  هب  تسا ،
ینطاب ینورد و  تلاح  زا  شندـش  جراخ  يرامیب و  نیا  شرتسگ  هیام  هچنآ  عامتجا  هصرعرد  هک  تسا  نیا  هیـضق  رگید  فرط  اـما  تسا ،

ادـیپ روضح  عامتجا  رد  هنادازآ  دـنناوتب  دـنریگب و  رارق  تینما  رد  اهنز  قیرط  نیا  زا  ات  دوشن  هضرع  دوشیم ،  یلمع  ینوریب و  یتلاـح  هب 
هیصوت ناناملسم  هب  دنوادخ  هک  اجنآ  دنکیم ؛ تیوقت  دیکأت و  رگید  ینایب  اب  ار  نومضم  نیمه  زین  هروس ، نیمه  هیآ 53  زا  یشخب  دننک .

حرطم لزنم  رد  ندش  لخاد  نودب  ياهدرپ و  باجح و  تشپ  زا  ار  دوخ  هتـساوخ  دنراد ، یتساوخرد  ص )  ) ربمایپ نانز  زا  رگا  هک  دنکیم 
امـش و لد  یگزیکاپ  يارب  نیا  : » دیامرفیم هراشا  هیـصوت  نیا  تلع  هب  سپـس  ٍباجح ؛» ِءارو  نِم  َّنهولَئـساف  ًاعاتم  َّنهومتلأس  اذا  َو  : » دننک

ینعی نهبولق »  » رب نادرم ، امـش  لد  ینعی  مکبولقل »  » نتـشاد مدـقم  زا  َّنِهبولق » مکبولقل و  رهطا  کلذ  .« » تسا رتهب  ربمایپ ( نانز   ( ناـنآ لد 
يادص ندینـش  هار  زا  تسا ، یلمع  فارحنا  همدقم  هک  یبلق  فارحنا  يارب  یگدامآ  هک  درک  طابنتـسا  ناوتب  دـیاش  ص ،)  ) ربمایپ نانز  لد 

ناگدید زا  دوخ  ندناشوپ  هب  ار  نانآ  هدرک و  نانز  هجوتم  ار  يرتشیب  فیلکت  دنوادخ  اذل  تسا  رتيوق  رتشیب و  نادرم  رد  فلاخم ، سنج 
(7 .«،) نهراصبا نم  نضضغی  تانمؤملل  لق  « ـ  راتفر (3 تسا . هتشاداو  نخـس  راتفر و  رد  میرح  ظفح  قیرط  زا  دوخ  تظفاحم  نامرحمان و 

رارق شیوخ  ياههناخ  رد  و  (، » 8 «) یلوالا ۀیلهاجلا  جّربت  الو  نکتویب  یف  نرق  َو  « ـ ». دـندنبب ار  شیوخ  نامـشچ  هک  وگب  نمؤم  نانز  هب  «و 
، تسادیپ نآ  قایـس  زا  هکنانچ  زین  هیآ  نیا  دیوشن ». جراخ  هناخ  زا  ییارآدوخ  ییامندوخ و  هب  نیتسخن ، تیلهاج  نارود  دننام  دـیریگ و 

نآ زا  دوصقم  هتبلا  تسا . هداد  جرخ  هب  تیـساسح  نامرحمان ، هب  دوخ  هضرع  اب  هارمه  لزنم ، زا  ص )  ) ربماـیپ ناـنز  ندـش  جراـخ  يور  رب 
راوتـسا يراتفر  نینچ  رب  ص )  ) ربمایپ لومعم  هریـس  هک  تسا  نآ  هاوگ  مالـسا  خـیرات  هک  ارچ  تسین ، لزنم  رد  ناـشیا  ناـنز  ندرک  سبح 

. تسا رظن  دروم  راتفر  هاگن و  عون  زا  معا  شیاههویش ، روص و  مامت  رد  یئامندوخ  هکلب  تسین ، دارم  شـشوپ  ظفح  طقف  زین  تسا و  هدوبن 
نانز تظافح  رب  همه  زا  شیب  تایآ ، نیا  مامت  رد  هک  تسا  نیا  دیآیم ، تسد  هب  روکذم  هفیرـش  هیآ  دنچ  هظحالم  زا  هچنآ  عومجم ، رد 

تاروطخ تین و  هلحرم  رد  یتح  و   ) لمع هلحرم  رد  فارحنا  عوقو  زا  يریگـشیپ  رد  نآ  ریثأت  و  نخـس و ،...  راـتفر ، شـشوپ ، رد  دوخ  زا 
. تسا هدش  ییامنهار  هدـنرادزاب  ياهتسایـس  روز و  لامعا  قیرط  زا  لرتنک  راکهار  هب  تایآ  نیا  زا  یکی  رد  طقف  هدـش و  دـیکأت  ینهذ )

تافارحنا لرتنک  رما  رد  یملع ، دـیدج  تاقیقحت  جـیاتن  ینید و  میلاعت  ربارب  یمالـسا ، هعماج  کی  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  اـم  هب  رما  نیمه 
فارحنا و مرج و  هدامآ  دارفا  ربارب  رد  نانز )  ) ناگدـیدهزب يزاـسمواقم  رب  دـیاب  دـیکأت  هطقن  درم ، نز و  طـباور  رد  یقـالخا  یعاـمتجا و 
. دریگ تروص  باجح  حیحص  يانعم  جیورت  هنیمز  رد  تدم  دنلب  هدیجنس و  یگنهرف  راک  قیرط  زا  یـضاقتم ، دارفا  ربارب  رد  هضرع  لرتنک 
(8 . ) 31 رون ، ( - 7 . ) 33 نامه ، ( - 6 . ) 58-60 بازحا ، ( - 5 . ) 61 نامه ، ( - 4 . ) نامه ( - 3 . ) نامه ( - 2 . ) 31 رون ، ( - 1 : ) اهتشون یپ 

يدوواد  : نایبت يارب  میظنت  هزوح  هدکشهوژپ  يرهطم و  داتسا  « باجح هلأسم  : » باتک عبانم : . 33 بازحا ، - 
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؟ باجح ای  تسا  مهم  ایح 

 " لماش هک  ار  یباجحدـب  للع  زا  دروم  هنوگچ » ؟ ارچ و  ییامن  دوخ   » ناونع اـب  هتشذگ 6  هلاقم ي  رد  ( 2  ) يرگ هولج  یباجحدب و  للع 
رگید تلع  لاح 5   . میداد رارق  یسررب  دروم  ار  دش  یم  جاودزا "  یبلطییابیز و  یگدزبرغ ، يرازآرگد ، نامیا ، فعض  تیعقوم ، بسک 

دریگیم و همـشچرس  داعم  أدـبم و  هب  داـقتعا  یتسـس  زا  تفـص  نیا  فعـض  اـیح  فعـض  1 ـ مـیهد :  یم  حرـش  ناـیب و  هلاـقم  نـیا  رد  ار 
ایح هک  یسک  درادن  نامیا  تسا : هدومرف  (ع ) قداص ماما  دوشیم . یـشان  نامیا  فعـض  زا  هک  تسا  ییایحیب  زراب  قیداصم  زا  یباجحیب 

ات دنریذپان و  کیکفت  ایح  شـشوپ و  ( 2 .) دراد تسود  ار  شناگدـنب  یگدیـشوپ  ایح و  ادـخ  تسا : هدومرف  (ص ) مرکا ربمایپ  ( 1 . ) درادن
لماک شـشوپ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ایح  اب  نانز  دوشیم . تاعارم  تیدـج  اب  زین  وا  شـشوپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ینز  رد  ایح  زا  ياهولج 

فال هک  تسا  هیبش  يراکمتـس  نخـس  هب  امندوخ  نانز  بلق  یکاپ  دنزرویم . مرـش  دوخ  ياهتنیز  رـس و  ياهوم  ندـب ، شیامن  زا  دوخ 
بایماک دناهدیرد . ار  ادخ  دوخ و  نیب  هدرپ  دناهدراذگ ،  شیامن  هب  ار  دوخ  ینامسج  ياهییابیز  رارسا  هک  ینانز  تسا . هدرک  دنلب  محرت 
ناطیـش رابتعایب  تائاقلا  زا  باجحدـب  نز  ندوبفیفع  درادـن و  تباجن  یکاپ و  اب  زاس ش  نیرتمک  نامرحمان  هنـسرگ  ياـهمشچ  ندرک 

یسنج ناهانگ  زا  دنرادروخرب  یحور  ملاس  تیعقوم  زا  هک  ینمادکاپ  نانز  ًاساسا  دوریم و  رامش  هب  ینمادکاپ  تافآ  زا  یباجحدب  تسا .
رد مک و  شناهانگ  دنک ،  هشیپ  ینمادکاپ  هک  یسک  تسا : هدومرف  (ع ) نینمؤملاریما تسا . یسنج  فارحنا  کی  یباجحیب  دنراد و  زیهرپ 

تفع و يالاو  شزرا  هب  لهج  لذتبم ، ياهملیف  ایحیب ، ناتـسود  زا  ًابلاغ  ناوج  نارتخد  نانز و  ییایحیب  ( 3 .) دراد میظع  یتلزنم  ادخ  دزن 
دنرادروخرب و صاخ  یتفارظ  زا  یتیبرت  یقالخا و  لیاسم  دریگیم .  همـشچرس  ردـپ  ردام و  هیحور  هژیوهب  هداوناخ  ماوقا و  گنهرف  ایح و 
ات 9 نارتخد  يایح  مرـش و  هب  طوبرم  یتیبرت  لـیاسم  هب  هک  تسا  گرزب  هابتـشا  نیا  دـنریگیم . لکـش  كدوک  رمع  نینـس  نیرتنییاـپ  زا 
ار دوخ  هلاس  دـنچ  ریـسم  دـننک و  بالقنا  دوخ  رد  هرابکی  ات  دوش  هتـساوخ  اهنآ  زا  فیلکت  نامز  ندیـسر  اـب  هاـگنآ  دوشن  هجوت  یگلاـس 
زا هک  تسا  گنهرف  کی  باجح  دنریگ . لکـش  جیردت  هب  دـیاب  هک  دنتـسه  یقیاقح  هکلب  تسین  رادرببالقنا  یتیبرت  روما  دـننک . ضوع 

نانز یباجحدـب  ییامندوخ و  ینابم  اـههشیر و  هلمج  زا  تروص  ره  رد  دریگ . رارق  تسراـمم  هجوت و  دروم  دـیاب  فیلکت  زا  لـبق  ناـیلاس 
2ـ دزاسیم . رتتسپ  كاخ  زا  ار  وا  نآ  نادقف  دشخبیم و  گرزب  یشزرا  نز  هب  نآ  دوجو  هک  یتفص  تسا . ایح  دنمشزرا  تفص  فعض 

یلام ياهيرادروخرب  دـهاش  نارگید  دـنراد  تسود  تسا . یلام  ياهییامندوخ  رخافت و  نانز  یخرب  ییامندوخ  هشیر  یلام  يانغ  راهظا 
دنبولگ ای  هقلح  دنراذگیم و  شیامن  هب  ار  دوخ  ياهوگنلا  روظنم  نیمه  هب  درم . ای  دشاب  نز  هدننیب  هک  دوب  دهاوخن  یتوافت  دنـشاب و  اهنآ 

تارهاوج ـالط و  هب  ار  دوخ  شزرا  اـهنآ  دـننکیم . نت  هب  رخاـف  ياـهسابل  دـنهدیم و  رارق  نارگید  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  تمیقنارگ 
هـصالخ الط  رد  ار  دوخ  یخرب  دناهدروآ و  نییاپ  ایند  يالط  دح  رد  ار  دوخ  یناسنا  یهلا و  شزرا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  دننادیم و 

ادخ هار  زا  دراد  هک  یـسوه  عون  اهيرادروخرب و  هب  هجوت  اب  ار  یـسک  ره  هکلب  دزاسیمن  فرحنم  هار  کی  هب  ار  همه  ناطیـش  دـناهدرک .
ار ناـمرحمان  تـالیامت  هناـنز ، ياـههبذاج  اـب  هارمه  یلاـم  ياـهندرک  رخف  هنوـگنیا  هک  دـننک  هشیدـنا  دـیاب  یناـنز  نینچ  دـنکیم . رود 

هاگآ رگا  تسا . هنانیب  رهاظ  یحطـس و  رایـسب  یناـنز  نینچ  شنیب  دزاـس . نارگید  همعط  ار  اـهنآ  یلاـم  تیدوجوم  اـسب  هچ  دزیگنایمرب و 
رـضاح رگید  دوشیم و  ضوع  اهنآ  درکلمع  هیحور و  دشاب ، هتـشاد  کیالم  زا  رترب  یـشزرا  دناوتیم  تسادخ و  هفیلخ  ناسنا  هک  دـنوش 

زا یکی  نارگید  تمالم  3 ـ دننک . هعماج  نادرم  تلفغ  دوخ و  تیـصعم  هلیـسو  ار  شیوخ  ییاراد  دوخ و  هظحل  کی  يارب  دوب  دـنهاوخن 
تمالـس رطاخ  هب  هک  یناوناب  هچ  تسا . ناتـسود  لیماف و  هداوناخ ، ياضعا  تمـالم  ناـنز  نارتخد و  ییاـمندوخ  یباجحدـب و  ياـههشیر 

تمالم هب  نابز  دـننزیم و  نوخیبش  اهنآ  هب  ادـخ  هار  نانزهار  اما  دنـشاب  رادروخرب  لماک  ینید  باجح  زا  دـنهاوخیم  دـنراد ، هک  یـسفن 
اریز تساهنآ . یناسفن  ياهاوه  دارفا  نیا  رثکا  تمالم  یلـصا  هشیر  دریگیم . تروص  لیماف  نادرم  يوس  زا  اهتمالم  یهاگ  دنیاشگیم .

توهش هبلغ  هجیتن  هعماج  رد  ییارگدم  دنبای . تسد  دوخ  عورشمان  ياهتذل  هب  دنناوتیم  رتهب  نارتخد  نانز و  ییامندوخ  یباجحیب و  اب 
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هب نانز  یخرب  هک  تسا  یـصاخ  هیحور  ییارگدم  ییارگدم  4 ـ دراد . هارمه  هب  ار  لـقع  نید و  یـشومارف  هک  تسا  یطارفا  یبـلط  عونت  و 
هرهب اهنآ  زا  تسه  هک  یتمیق  تمحز و  ره  اب  دوش و  علطم  شیارآ  سابل و  ياـههزات  زا  هراومه  دراد  یعـس  ارگدـم  دـنوشیم . ـالتبم  نآ 
نانز سابل ، توهش  دراد . هارمه  هب  ار  لقع  نید و  یشومارف  هک  تسا  یطارفا  یبلط  عونت  توهش و  هبلغ  هجیتن  هعماج  رد  ییارگدم  دریگ .

ياهدم هیارا  هب  مزال  یسانشناور  عیسو و  تاقیقحت  اب  هک  هدرپ  تشپ  نازاسدم  تسا . هدروآرد  نازاسدم  تراسا  هب  ار  ارگدم  نارتخد  و 
يزیمآکیرحت فرـصم و  تراسا ، یچوپ ، هک  دنزادرپیم  نانز  هفایق  سابل و  شفک ، ياهلدم  یحارط  هب  ياهنوگ  هب  دنزادرپیم  دـیدج 

تـسا نیا  ینانز  نینچ  اب  نخـس  دـشاب . اهنآ  ياهيروآون  ناکرا  زا  هکلب  هجوت و  دروم  هعماج  رد  تلفغ  وج  ناناوج و  لافغا  تهج  اهنآ 
نایرج عنام  گنت  ياهسابل  هکنیا  هچ  دنراد  تریاغم  یتشادـهب  یقالخا و  لوصا  اب  گنت  ياهسابل  ریظن  برغ  هتخاس  ياهدـم  بلاغ  هک 

نآ لاثما  سابل و  ياههزات  اهدم ، یـسررب  اهنابایخ ، رد  يدرگلو  هب  یمدآ  یگدنز  رگا  یهگناو  دنوشیم  یتسوپ  سفنت  نوخ و  حـیحص 
یمدآ و شنیرفآ  فده  هصالخ  یهلا و  ياهشزرا  قیاقح و  زا  يرایسب  يورخا و  تداعـس  یهلا ، نامرآ  یناسنا ، تیلووسم  سپ  درذگب 

هداوناخ - 5 دوـبن . اـهنآ  طوقـس  زج  يزیچ  نآ  هجیتـن  دـندرک و  یط  ار  یگدـنز  نیا  یبرغ  ناـنز  دـشدهاوخ ؟ هـچ  گرم  زا  سپ  ناـهج 
زا يرایسب  دنـسریم . دوخ  یناسفن  ياههتـساوخ  مالـسا و  نیب  یخزرب  گنهرف  کی  هب  دنریگیم  هلـصاف  ینید  میلاعت  زا  هک  ییاههداوناخ 
اب داضت  ای  یتخـس  نیرتمک  اب  هتخاـس و  ناـبز  هقلقل  ار  نید  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  ناـنیا  درادـن . ینید  یبهذـم و  گـنر  اـهنآ  دـیاقع 

تسا رادروخرب  سفن  اب  هزرابم  يونعم  داعبا  زا  هک  یعامتجا  مهم  لیاسم  زا  یکی  دننکیم . یشوپمشچ  ادخ  نید  زا  یتحارهب  ناشتالیامت 
نید هب  حماست  گنهرف  هب  زین  اهنآ  نادـنزرف  تسین و  رادروخرب  یبسانم  هاگیاج  زا  یبهذـم  هبـش  ياههداوناخ  رد  هک  تسا  ینید  شـشوپ 

زین اهنآ  ینعی  دوب . دهاوخ  اهنآ  يرارکت  ياههخـسن  زین  اهنآ  دلو  داز و  هجیتن  رد  دنریگیم و  وخ  تسا  نیدلاو  یتیبرت  ياهدرواهر  زا  هک 
یبهذم هبـش  نیدلاو  اههداوناخ و  نیا  هب  بوسنم  هعماج  ياهیباجحدـب  زا  یـشخب  دـننکیم . لابند  ار  ینید  ماکحا  هب  ییانتعایب  گنهرف 
يردام نینچ  هیحور  هک  تسا  رادروخرب  هدیـشوپ  فیفع و  يردام  زا  هک  يرتخد  لاح  هب  اـشوخ  دـناهدنام . یهت  ینید  تریغ  زا  هک  تسا 

يدوواد نایبت :  يارب  میظنت  صیخلت  رییغت و  اب  رهش –  يرازگربخ  عبنم : دوب . دهاوخ  وا  باجح  هنیمز  نیرتهب 

؟ دراد باجح  هب  یطبر  هچ  رداچ 

نودب میراد  دصق  هلاقم  نیا  رد   " تسین .  یبهذم  ینید و  باجح  رداچ ، هک "  دنتـسه  یعدـم  یخرب  يزورما  ياهرداچ  ینآرق و  بابلج 
روکذم ياعدا  تحص  بازحا ، يهروس  يهیآ 59  رد  شهوژپ  تقد و  میهد :  هئارا  هتسیاش  یخساپ  هتخادرپ و  ثحب  نیا  هب  يراد ،  بناج 

ِءاِسن َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هدومرف  شربمایپ  هب  باـطخ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـهدیم . رارق  يدـج  دـیدرت  دروم  ار 
دوخ و نارتخد  نانز و  هب  ربمغیپ ، يا  ًامیِحَر ؛ ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  َْنیَذُْؤی  ـالَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َکـِلذ  َّنِِهبِیبَـالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا 

ضرعت زا  ات  دنوش  هتخانش  تیرح  تفع و  هب  اهنآ  هک  نیا  يارب  راک  نیا  هک  دنـشوپ ، ورف  دوخ  رداچ  اب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  نانمؤم  نانز 
« بابلج  » عمج بیبالج » . » تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  قلخ  قح  رد  ادـخ  تسا و  رتهب  رایـسب  ناـنآ  رب  دنـشکن ؛ رازآ  نانارـسوه  تراـسج  و 

یششوپ هفحلم  تسا و  هدش  انعم  هفحلم »  » هب طیسولا ، مجعم  ۀغللا و  حاحـص  برعلا ، ناسل  لثم  ربتعم ، تغل  ياهباتک  رد  بابلج  تسا و 
ناملـسم و نانز  نیب  رد  جـیار  رداچ  دـید  دـیاب  بابلج ، موهفم  انعم و  یـسررب  زا  لبق  ( 1 .) دـچیپیم نآ  رد  ار  دوخ  نز  هک  تسا  هدرتـسگ 
ود ياراد  رداچ  تفگ  ناوتیم  یلمأت  كدـنا  اب  تسیچ ؟ نآ  يهدنهدلیکـشت  یلـصا  ياههفلؤم  رـصانع و  تسا و  یـششوپ  عون  هچ  یناریا 

یششوپ رداچ : درکراک  . 2 دناشوپیم . ار  نز  ياپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  هک  عیـسو ، شـشوپ  رداچ : يهزادنا  . 1 تسا : لیذ  یلصا  يهفلؤم 
ایآ دومن  یسررب  دیاب  لاح  ددرگیم . روج  عمج و  لرتنک و  یصاخ  وحن  هب  دوشیم و  هدیشوپ  رگید  ياهسابل  يور  رس ، يالاب  زا  هک  زابولج 

؟ هن ای  دراد  ار  یلعف  جیار  ياهرداچ  يارب  هدش  رکذ  رـصنع  ود  ( 2 ،) تسا هدش  ریبعت  هفحلم  هب  نآ  زا  ریسافت  یـضعب  رد  هک  ینآرق  بابلج 
تسا و هدوب  یلعف  جیار  ياهرداچ  دننامه  ینآرق  بابلج  هک  درک  اعدا  ناوتیم  دومن ، تابثا  بابلج  يارب  ناوتب  ار  هدش  دای  رـصنع  ود  رگا 
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ًابیرقت بابلج : يهزادنا  فلا ) میزادرپیم : بابلج  درکراک  هزادـنا و  یهفلؤم  ود  یـسررب  هب  ور ، نیا  زا  درک ؛ ییاعدا  نینچ  ناوتیمن  هنرگ 
يهرابرد ریـسفت  تغل و  ياهباتک  ياههاگدـید  یلو  دـنراد ، رظن  قافتا  تسا  عیـسو  یـششوپ  بابلج  هک  نیا  رد  تغل  ياهباتک  يهمه 

: لوا هاگدید  تسا : هراشا  لباق  هاگدید  هس  بابلج ، يهزادـنا  دروم  رد  نیرـسفم  تاملک  عومجم  زا  . تسا توافتم  بابلج  قیقد  يهزادـنا 
هدافتـسا ناوارف  يریـسفت  يوغل و  ياهباتک  زا  هاگدـید  نیا  تسا . هدـناشوپیم  ار  اپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  هک  هدوب  ریگارف  یـششوپ  بابلج 

هدـناشوپیم ار  اهوناز  ات  ًابیرقت  ینعی  ادر ، رادـقم  زا  رتمک  هک  هدوب  هعنقم )  ) رامخ زا  رتگرزب  یـششوپ  بابلج  مود : هاگدـید  ( 3 .) ددرگیم
( هعنقم  ) رامخ نامه  بابلج  موس : هاگدـید  ( 4 .) دوشیم هدافتسا  یمویف  رینملا  حابـصم  لثم  تغل ، ياهباتک  زا  یـضعب  زا  هاگدید  نیا  تسا .

دهاوش میدقتعم  ام  ( 5 .) دیآیم تسد  هب  یناهفصا  بغار  تادرفم  زا  هاگدید  نیا  تسا . هدناشوپیم  ار  اههنیس  رس و  طقف  هک  یششوپ  تسا ؛
: زا دـناترابع  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنکیم  تباـث  ار  موس  مود و  هاگدـید  ندوب  شودـخم  لوا و  هاگدـید  تحـص  هک  دراد  دوجو  یفلتخم 

لقن هنوگ  نیا  كدـف  زا  عافد  يارب  دجـسم  هب  نتفر  لزنم و  زا  جورخ  ماگنه  (س ) ارهز يهمطاف  ترـضح  شـشوپ  يهراـبرد  لوا : دـهاش 
ینعی بابلج ، رس و  رب  ار  شیوخ  يهعنقم  رامخ و  (س ) ارهز يهمطاف  ینعی  ( 6 .) اهبابلجب تلمتشا  اهسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  تسا : هدش 
هتکن ود  روکذم  يهیضق  رد  ترضح  شـشوپ  يهوحن  زا  دندرک . نت  رب  دوب  كرابم  دوجو  نآ  مامت  يهدنریگ  رب  رد  لماش و  هک  یـششوپ 

رب تسا ؛ هدوب  بابلج »  » و رامخ »  » مان هب  رگیدکی  زا  لقتسم  ینآرق  ششوپ  ود  نامه  لزنم ، نوریب  رد  ترضح  ششوپ  ( 1 دوشیم : هدافتسا 
. ددرگیم شودخم  تسا ، هدرک  ینعم  رامخ  هب  ار  بابلج  هک  تادرفم  رد  یناهفصا  بغار  لثم  موس ، هاگدید  نارادفرط  رظن  ساسا ، نیا 
ات رس  زا  كرابم ، دوجو  نآ  مامت  هک  هدوب  يرساترس  یششوپ  بابلج ، هک  دوشیم  هدافتسا  ینـشور  هب  اهبابلجب ،» تلمتـشا  و   » ترابع زا  ( 2

شودخم تسا ، هدناشوپیم  ار  اهوناز  ات  ًابیرقت  بابلج  دندوب  لیاق  هک  مود ؛ هاگدید  نارادفرط  رظن  نیاربانب ، تسا ؛ هتفرگیم  ارف  ار  اهمدق 
یـششوپ بابلج  راـمخلا ؛ نم  عسوا  بوث  باـبلجلا  : » دـناهتفگ هک  یمویف  رینملا  حابـصم  لـثم  يوغل ، ياـهباتک  زا  مود : دـهاش  ددرگیم .

ثیدـح نوچمه  یثیداحا  موس : دـهاش  دوشیم . هدافتـسا  یبوخ  هب  بابلج »  » و راـمخ »  » ندوب لقتـسم  نیاـبت و  تسا ،» راـمخ  زا  رتهدرتسگ 
هدرب مان  لقتسم  ششوپ  ود  ناونع  هب  رامخ  بابلج و  زا  هک  ( 7 «) رازا بابلج و  رامخ و  عرد و  باوثا : ۀعبرا  مرحم  يذ  ریغل  و  ( » (ص يوبن

، سابع نبا  زا  یناعملا  حور  ریسفت  رد  یـسولآ  فاشک و  ریـسفت  رد  يرـشخمز  مراهچ : دهاش  تسا . موس  هاگدید  نالطب  دهاش  زین ، تسا 
(8 (؛ تسا هدناشوپیم  ار  ندب  نییاپ  ات  الاب  زا  هک  هدوب  یـششوپ  بابلج  هک  دناهدرک  لقن  (ع ) یلع ماما  درگاش  و  (ص ) مرکا ربمایپ  یباحص 

ياهرداچ دننامه  هک  تسا  هدوب  يرادقم  هب  ینآرق  بابلج  یهزادـنا  هک  نیا  لصاح  دوشیم . تابثا  مود  هاگدـید  نالطب  دـهاش  نیا  اب  هک 
مزال نآ ، یششوپ  تیفیک  بابلج و  درکراک  ندیمهف  يارب  بابلج : درکراک  ب ) تسا . هدناشوپیم  ار  اپ  نییاپ  ات  رس  يالاب  زا  رضاح  نامز 

زا فاشک  ریـسفت  رد  يرـشخمز  هداتق و  سابع و  نبا  زا  یـسولآ  دوش . مولعم  َّنِِهبِیبَالَج » ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی   » یهیآ رد  ءاندا »  » يانعم تسا 
ياههـشوگ نداد  رارق  ندرک و  روج  عمج و  ندرگ و  وربا و  يالاب  رد  بابلج  نداد  رارق  نیندـی »  » زا دارم  هک  دـناهدرک  لـقن  نیریـس  نبا 

ار راک  نیا  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  باجح  تیاعر  هب  تبـسن  ساسح  نیدتم و  ناوناب  ًالومعم  هک  ( 9 ،) تسا ینیب  يالاب  رد  نآ  يهدش  عمج 
تـسا هدوب  زابولج  یـششوپ  یلعف ، ياهرداچ  دننامه  بابلج  هک  دوشیم  مولعم  نیریـس  نبا  هداتق و  سابع ، نبا  ترابع  زا  دـنهدیم . ماجنا 

هیبـش ینآرق ، باـبلج  زین  شـشوپ  تیفیک  درکراـک و  رظن  زا  نیارباـنب ، تساعدـم ؛ نـیا  دـیؤم  زین  هفیرـش  يهـیآ  رد  نیندـی »  » يهژاو هـک 
زا یقادـصم  تقیقح و  هک  تسا  نیا  مهم  تسین و  يراذـگمان  ظاـفلا و  رـس  رب  ثحب  هـک  نـیا  مـغر  هـب  تـسا . هدوـب  يزورما  ياـهرداچ 

ینآرق و ياـههژاو  ياـهباتک  رد  هناـتخبشوخ  همه ، نیا  اـب  یلو  تسا ، هدوـب  دوـجوم  مالـسا  ردـص  رد  یلعف ، ياـهرداچ  هیبـش  شـشوپ ،
هب زین  اهنآ  هک  نیا  رب  تسا  یبوخ  رایـسب  دـیؤم  نیا  تسا و  هدـش  انعم  رداچ  هب  بابلج  دـناهدومن ، ثحب  بابلج  يهرابرد  هک  ییاهباتک 
هک هچنآ  زا  هتشذگ  ًایناث ، ( 10 .) دناهدیمهف ار  رداچ  يانعم  ینآرق  بابلج  زا  ام ، دننامه  رداچ ، بابلج و  رصانع  اه و  هفلؤم  كارتشا  لیلد 

مالـسا ینید  ناربهر  نیرتگرزب  ناونع  هب  دیلقت ، عجارم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـش ، هتفگ  بابلج  رداچ و  يانعم  تهباشم  تابثا  يارب 
لیلد و چـیه  يهئارا  نودـب  مرتحم  يهدـنیوگ  لاـح ، نیع  رد  یلو  ( 11 ،) دـننک یفرعم  رتهب  بولطم و  شـشوپ  ار  رداـچ  تبیغ ، ناـمز  رد 
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ینآرق بابلج  کیدزن  رایـسب  تهباشم  هب  هجوت  اب  هک ، نیا  لصاح  درادن !؟ بهذم  نید و  هب  یطابترا  چیه  رداچ  هک  دیامن  اعدا  یکردم ،
هک لوا  ياعدا  بیترت  نیدب  و  دراد ؛ نآرق  مالسا و  نید  اب  یقیثو  طابترا  رداچ  هک  درک  اعدا  ناوتیم  درکراک ،  هزادنا و  رظن  زا  رداچ ، اب 

( فاحللاو  ) ةأرملا اهب  فحتلت  یتلا  ۀئالملا  یه  رسکلاب ، ۀفحلملا :  ( 1 : ) اهتشون یپ  ددرگیم . لاطبا  درادن  بهذم  نید و  اب  یطابترا  رداچ 
ص ج 8 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  یسوط ، خیش  لاثم ر.ك : ناونع  هب  ( 2 . ) فحل يهشیر  رینملا ، حابصملا  یمویف ، هب : یطغتی  بوث  لک 
، بازحا يهروس  يهیآ 59  لیذ  ص 203 ، ج 4 ، یفاص ، ریسفت  یناشاک ، ضیف  ص 226 و  ج 8 ، قئاقدلازنک ، يدهشم ، دمحم  ازریم  361 ؛

همـالع لـیوأتلا و  رارـسا  لـیزنتلا و  راونا  ریـسفت  يواـضیب ، ناـیبت ؛ ریـسفت  یـسوط ، خیـش  ر.ك : هنوـمن ، ناوـنع  هب  ( 3 (. ) بیبـالج يهیآ  )
نآرق گرزب  رـسفم  سابع ، نبا  زا  نینچمه  بیبالج ؛ يهیآ  لیذ  فشاکلا ، ریـسفت  هینغم ، داوج  دـمحم  خیـش  نازیملا ؛ ریـسفت  ییاـبطابط ،

هفرـص و نآرقلا و  بارعا  یف  لودجلا  باتک  رد  دـمآ . دـهاوخ  هناگ  هس  لاوقا  یـسررب  نمـض  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  هاگدـید  نیا  میرک 
لاق ةأرملا  اهب  لمتـشت  یتلا  ةءالملل  دماج  مسا  بابلج  عمج  بیبالج  : » تسا هدمآ  بیبالج ) يهیآ   ) بازحا يهروس  يهیآ 59  لیذ  هنایب ،
زین بابلج  يهیآ  لیذ  رد  نآرقلا  ماکحا  باتک  رد  یبرع  نبا  مالک  زا  هاگدـید  نیا  نینچمه  ۀـفحللا ؛» لثم  لکلا  رتسی  ام  بابلجلا  دَّربملا :
لّوا هاگدـید  دـناهدرک  ثحب  نانز  ماکحا  يهرابرد  لصفم  روط  هب  هک  ییاـهباتک  یـضعب  زا  ریـسافت ، بتک  رب  هوـالع  دوشیم . هدافتـسا 

: تسا هدمآ  ص 3222  ج 3 ، ۀیمالسالا ، ۀعیرشلا  یف  ملـسملا  تیبلاو  ةأرملا  ماکحا  یف  لصفملا  باتک  رد  ًالثم  دوشیم ؛ هدافتـسا  ًاحیرص 
« ةءابَعلا هیبش  فیرعتلا  اذهب  بابلجلا  اهمدق و  یلا  اهسأر  نم  اهندب  عیمج  اهب  یظعت  اهبایث و  قوف  اهسبلتف  ةأرملا  اهب  لمتشت  یتلا  ةءالملا  ّهنا 

دحاوـلا رمخلا  صمقلا و  بیبـالجلا : ( . 5 . ) بلج يهشیر  رینملا ، حابـصملا  یمویف ، ءادرلا : نود  راـمخلا  نم  عـسوا  بوـث  باـبلجلا : ( . 4)
عمجم یسربط ، ( . 7 . ) ص 98 ج 1 ، جاجتحالا ، یسربط ، ( . 6 . ) بلج يهشیر  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  یناهفـصا ، بغار  بابلجلا :

حور ریـسفت  یـسولآ ، و  فاشک ، ریـسفت  يرـشخمز ، لفـسا : یلا  قوف  نم  رتسی  يذـلا  ءادرلا  ساـبع : نبا  نع  ( . 8 . ) ص155 ج7 ، نایبلا ،
عضت نا  لاقف  نیندی )  ) کلذ نع  یناملـسلا  ةدیبع  تلأس  نیریـس  نبا  نع  ( . 9 .( ) بازحا يهروس  یهیآ 59   ) بابلج يهیآ  لیذ  یناـعملا ،

لقن بابلجیهیآ  لیذ  یـسولآ ، ریـسفت  رد  یفلتخم  ياهترابع  روکذم  ریبعت  هیبش  اهفنا . یلع  هعـضت  یتح  هریدـت  مث  بجاحلا  قوف  اهءادر 
نینیبجلا و قوف  بابلجلا  يولت  . » تسا هدش  لقن  هنوگنیا  هداتق  سابع و  نبا  زا  ًالثم  دنکیم ؛ نایب  ار  بابلج  درکراک  یهوحن  هک  تسا  هدش 
ص ه .  نرق 4 و 5 ، فیلأت  لیزنتلا ، ناسل  ر.ك : ( . 10 «. ) هجولا مظعم  ردصلا و  رتست  نکل  اهنیع  ترهظ  نا  فنالا و  یلع  هفطعت  مث  هدشت 

رثن ینارعش ، é ê نسحلاوبا ازریم  بازحا ؛ يهروس  يهیآ 59  لیذ  ص 191 ، ج 8 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریـسفت  ققحم ؛ يدهم  مامتها  هب  ، 103
گنهرف يزد ، آ : پ . ر . بـــلج ؛ يهژاو  ص 186 ، ج 1 ، برعلا ، ۀـغل  یف  برـالا  یهتنم  روپیفـص ، میحرلادـبع  باـبلج ؛ يهژاو  یبوط ،

ص لاس 1374 ، هامریت ، دادرخ و  يهرامش 60 ، هشیدنا ، ناهیک  يهلجم  هیباجح ،» يهلاسر  ، » یناجنز ضایف  ص 117 و  ناناملسم ، يهسبلا 
ماکحا یموصعم ، دوعسم  دیـس  ك : ر . ( . 11 . ) بازحا یهروس  تادرفم ، تمسق  ص190 ، نآرق ، تادرفم  ریسفت  نهک  یهخـسن  و  . 112

زا هتفرگرب  عبنم :  باتک . رخآ  تائاتفتـسا  و  ص 65 . دـیلقت ) عجارم  تایآ و  تارظن  اب  قباطم   ) نانآ یعامتجا  لـئاسم  درم و  نز و  طـباور 
يدوواد نایبت :  يارب  میظنت  هشیدنا  هاگشاب  باجح – " هچخیرات  هلاقم " 

باجح تینالقع  ینالقع و  باجح 

یبایزرا تسا .  اهناسنا  نطاب  حور و  هب  فوطعم  زین  ینید  تیبرت  ور ، نیمه  زا  دراد ؛ تیولوا  رهاظ  رب  نطاـب  ندـب و  رب  حور  ینید ، رظن  زا 
هتبلا تسا ، نآ  یلمع  يدـمآراک  تابثا  تینالقع ، کی  یبایزرا  عون  نیرت  سوسحم  ینوناق  باجح  یبایزرا  قیرط  زا  یمالـسا  تینـالقع 

یسررب دروم  طیارـش  رگید  ندوب  تباث  ضرف  اب  ار  هسیاقم  لباق  دودحم و  ریغتم  دنچ  ای  کی  ًالومعم  تینالقع ، کی  يرظن  یبایزرا  يارب 
کی رد  ار  یمالـسا  تینالقع  میهاوخب  یمالـسا ،» باجح   » ریغتم زجب  طیارـش ، ریاـس  ندوب  یعیبط  تباـث و  ضرف  اـب  رگا  دـنهد . یم  رارق 
ذاختا هاگشناد  رد  یمالسا  باجح  ندوبن  ینوناق  ندوب و  ینوناق  درکیور  ود  هب  تبـسن  دیاب  مینک ، یبایزرا  هاگـشناد  لثم  صخـشم  ورملق 
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یبایزرا هب  هاگشناد  رد  یمالسا  باجح  ندوب  ینوناق  نیفلاخم  نیقفاوم و  هلدا  یـسررب  نمـض  ات  تسا  ددص  رد  راتـشون  نیا  مینک . عضوم 
ياه هزومآ  زا  یکی  باجح  ینوناق  باجح  نافلاخم  ياـهیروئت  دزادرپب . نآ  ياـه  هزومآ  زا  یکی  لَِـبق  زا  یمالـسا  تینـالقع  يدـمآراک 

مه مدرم و  مه  یمالـسا  ياهروشک  رگید  رد  هک  نانچمه  یمالـسا  ناریا  خـیرات  رد  دـشابیم . نز  یعامتجا  روضح  هوحن  هرابرد  یمالـسا 
دورو و زا  سپ  ریخا ، نرق  رد  دـندرکیم . تیاـمح  نآ  زا  هتـسناد و  ضرف  دوخ  رب  ار  هزوـمآ  نیا  تشاد  ساـپ  هراوـمه  یمالـسا  ناـمکاح 

شلاچ نیمه  لابند  هب  دش . هدیـشک  شلاچ  هب  یمالـسا  ياه  هزومآ  زا  يرایـسب  یمالـسا  ياهروشک  نورد  هب  ارگبرغ  ياه  هشیدنا  موجه 
لاـمک یفطــصم   ) هـیکرت هـلمج  زا  یمالــسا  ياـهروشک  زا  یخرب  رد  یبرغ  ياـه  هدـناشن  تـسد  ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  زین  ریگارف و 

نآ ندوب  بجاو  ضرف و  ادتبا  یمالسا  ریگارف  سوسحم و  ياه  هزومآ  زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا  باجح  هاشاضر ،)  ) ناریا و  كروتاتآ )
رما یمالـسا » باجح   » دوخ نوناق و  باجح » فشک   » هک ییاج  ات  دـش  لیدـبت  دوخ  داـضتم  ًـالماک  یمکح  هب  سپـس  دـش و  مـالعا  یغلم 
زین نیدـتم و  مدرم  مومع  تمواقم  لابند  هب  اضردـمحم ، شرـسپ  ندـمآ  راک  يور  هاشاضر و  نتفر  اب  دـش . یقلت  نوناق  فالخ  راجنهان و 
اما دش ، یغلم  باجح  فشک  ندوب  ینوناق  هچرگا  باجح ، يرابجا  فشک  مکح  وغل  رب  ینبم  یسایس  هاگتـسد  هب  ینید  ناملاع  ياهراشف 
نانز زا  يرایـسب ) مه  دـیاش  و   ) یخرب هک  تفگ  ناوتیم  تفرگن و  رارق  هجوت  دروم  نآ  یبوجو  یـضرف و  ثیح  يولهپ ، تموکح  نایاپ  ات 

یبهذـم ناربهر  طسوت  ادـتبا  هلاسم  نیا  نآ ، هیلوا  یبسن  تیبثت  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  دـندنام . یقاـب  باـجحلا  فوشکم  ناـنچمه 
هکنیا ای  دوش  لابند  نآ  ندوب  يرایتخا  رب  ینبم  نیـشیپ  نوناق  نامه  موادت  رد  دیاب  یمالـسا  باجح  تشونرـس  ایآ  هک  دـش  حرطم  بالقنا 

هتبلا ناکلسم و  لاربیل  زا  يرایسب  دوش . یمالسا  هتشونان  ای  هتـشون  نوناق  کی  هب  لیدبت  دیاب  هاشاضر  ندمآ  راک  يور  زا  لبق  طیارـش  لثم 
رد دیاب  مدرم  هکلب  دوش ، يرابجا  نوناق  کی  هب  لیدبت  دـیابن  یمالـسا  باجح  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  نامز  نآ  رد  ینید  ناربهر  زا  یخرب 
هک دـندوب  رواب  نیا  رب  ینید  ناـملاع  تیرثکا  ناملـسم و  مدرم  مومع  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دنـشاب . راـتخم  نآ  شریذـپ  مدـع  شریذـپ و 

روش دوش . نوناق  کی  هب  لیدبت  دیاب  یمالسا  باجح  ور ، نیا  زا  هتفرگ و  تروص  یمالسا  ماکحا  زا  يرادساپ  روظنم  هب  یمالـسا  بالقنا 
باـجح ندـش  ینوناـق  رب  ینبم  ینید  ناـملاع  مدرم و  تیرثکا  تساوخ  همیمـض  هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  یـشان  یبـالقنا  یمالـسا 

ههد هس  دـش و  یتموکح  نوناق  کی  هب  لیدـبت  یمالـسا  باجح  ًاتیاهن  هک  درب  ییوس  هب  ار  هلاـسم  نیا  صوصخ  رد  راـک  دـنور  یمالـسا ،
يارجا ههد  هس  هبرجت  و  یتموکح )  ) ینوناق یمالـسا  باجح  هدـیا  نیا  رب  تسا . هتفرگ  رارق  یناریا  نانز  یعامتجا  لـمع  ياـنبم  هک  تسا 
بالقنا زا  هک  تسا  ههد  هس  ًاقیقد  یخیرات ) هبرجت  « ) همادنلا هب  تلح  برجملا ، برج  نم  ( » فلا تسا : دراو  لیذ  تاظحالم  اهدقن و  نآ 

دناوتیم ینشور  هب  یمالسا  تیمکاح  ههد  هس  هبرجت  دشابیم . دوخ  مراهچ  ههد  هب  نتـشاذگ  ماگ  لاح  رد  بالقنا  نیا  درذگیم و  یمالـسا 
باجح نارادـفرط  هچنآ  فالخرب  هبرجت  نیا  اما  دـشاب . یمالـسا  باجح  هلاسم  صوصخ  رد  نآ  تینالقع  یبایزرا  يارب  ینازیم  راـیعم و 

عـضو رد  كدنا  یلمات  ناریا و  فلتخم  ياهرهـش  هب  هاتوک  يرفـس  اب  تسین . يدنیاشوخ  هبرجت  دنتـشادنپ ، یم  بالقنا  يادتبا  رد  ینوناق 
هزادنا هچ  ات  ینوناق  باجح  هلاسم  هک  میبای  یمرد  حوضو  هب  اههاگـشناد و ... تارادا ، سرادـم ، اهکراپ ، اهنابایخ ، زا  معا  یمومع  نکاما 

هب دـنناوت  یمن  زگره  ینوناق  باـجح  نارادـفرط  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دوجوم  تیعـضو  يریگ  لکـش  دـنور  یتح  تسا . هدوب  دـمآراکان 
تعرـس دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  ینئارق  دهاوش و  سکعرب ، هکلب  دنـشاب ، راودـیما  ناشدوخ  بولطم  تهج  رد  هدـنیآ  رد  نآ  رییغت 

یتح هک  دوشیم  هدـهاشم  ررکم  تسا . یلبق  ياهلـسن  دوجوم و  لسن  زا  رتشیب  بتارم  هب  یمالـسا  باجح  زا  هدـنیآ  ياهلـسن  يریگ  هلـصاف 
ناوتیم یتح  هک  ییاج  ات  دنراد  یمالـسا  باجح  هلاسم  هب  يرت  توافتم  رایـسب  هاگن  قباس  لسن  هب  تبـسن  قحال  لسن  هداوناخ ، کی  نورد 
ظاـحل هب  هک  ارچ  داد ؛ قحـال  ياهلـسن  هب  ار  قـح  يدودـح  اـت  ناوـتب  دـیاش  درب . ماـن  ود  نآ  ناـیم  يراـتفر » يداـقتعا  تسـسگ   » کـی زا 

تسا تلع  نیمه  هب  دیاش  ِعنُم . ام  یلع  ٌصیرح  ُناسنالا  دنتسه : صیرح  دنوشیم ، عنم  نآ  زا  هچنآ  هب  تبسن  هراومه  اهناسنا  یتخانـشناور ،
نامرح ساسحا  ادابم  ات  دوش  هتساوخ  دارفا  زا  میقتسمریغ  تروص  هب  اهدیابن  دیاب و  تسا  هتسیاش  دننک  یم  دیکات  ناسانـشناور  هزورما  هک 
هزومآ ماکحا و  دروم  رد  هدـعاق  نیا  دـنک . صیرحت  تسا  بولطم  هک  يزیچ  نآ  سکع  هب  ار  دارفا  اهنآ ، هب  رما  ساسحا  ای  روما  هب  عنم  و 
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روآ تیـساسح  ات  دوش  ءاقلا  نیفلکم  هب  میقتـسمریغ  تروص  هب  تسا  رتهب  ینید  ياهدـیابن  مه  اهدـیاب و  مه  تسا ؛ قداص  زین  ینید  ياـه 
فیفع نابز  تسا : بلطم  نیمه  هاوگ  ینشور  هب  زین  ع )  ) نیموصعم هریس  نآرق و  طسوت  ینید  ماکحا  غیلبت  نییبت و  شور  رد  لمات  دشابن .
يوضو غیلبت  میلعت و  لـثم   ) راـهطا همئا  طـسوت  نید  یلمع  غـیلبت  و  ییوـس ، زا  رکفت  لـمات و  هب  نآ  ررکم  توـعد  همیمـض  هب  نآرق  مرن  و 

تـسا نیا  دیوم  رگید ، يوس  زا  مکتنـسلا » ریغب  سانلا  هاعُد  اونوک   » هدـعاق هب  اهنآ  توعد  و  هاگآان ) درمریپ  هب  یبتجم  ماما  طسوت  حـیحص 
دسر یم  رظن  هب  ساسا ، نیا  رب  تسج . کسمت  نآ  رد  ناهنپ  رمضم و  تنوشخ  نوناق و  یتخمز  هب  ًاترورـض  تسین  مزال  نید  غیلبت  رد  هک 
جیاتن اهنت  هن  زین  نآ  یلمع  هبرجت  هدوب و  هدـشن  یـسانشراک  يدرکیور  یمالـسا  بـالقنا  رد  هتـشذگ  ههد  هس  رد  باـجح  ندرک  ینوناـق 

( نید رد  هارکا  یفن   ) شیدناون مالسا  هب  یتنس  مالسا  زا  راذگ  ب ) تسا ! هدوب  خلت  تفگ  ناوتیم  هنافساتم  هکلب  هدرواین ، تسد  هب  یبولطم 
ینوناق رد  تسین . رادربرابجا  رادرب و  هارکا  ًاساسا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نید  تیهام  تسا و  ینید  ياـه  هزومآ  زا  یکی  یمالـسا  باـجح 

یبلق يرما  نامیا ، تسا و  نامیا  نید ، رد  لصا  هک  اجنآ  زا  دراد . دوجو  یناـهنپ  رمـضم و  هارکا  راـبجا و  یعون  ینید  ياـه  هزومآ  ندرک 
هب میرک  نآرق  ياه  هیـصوت  تسه . هارکا  روز و  یعون  نمـضتم  هک  دش  لسوتم  ییاهـشور  هب  نآ  بسک  لوصح و  يارب  ناوت  یمن  تسا ،

کیلع امنا  «، » نید یل  مکنید و  مکل  «، » نیدـلا یف  هارکا  ال  : » لیبق زا  یتایآ  تسا . بلطم  نیمه  دـیوم  زین  نید  غیلبت  هرابرد  مالـسا  ربماـیپ 
ربمایپ و هریس  هب  هجوت  دش . تنوشخ  روز و  هب  کسمتم  دیابن  نید  غیلبت  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  همه  و ... رطیـصمب » مهیلع  تسل  «، » غالبلا
. دـندشن تنوشخ  هب  کسمتم  نید  يارجا  غیلبت و  ماقم  رد  زگره  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  ینید  هتـسراو  ناـملاع  زین  و  (ع ) راـهطا همئا 
دروم و نادـنچ  مالـسا  خـیرات  رد  تدـمدنلب  هدرتسگ و  لکـش  هب  هچرگا  ینید  ماکحا  اب  ندـش  گنهامه  يارب  رابجا  نوناق و  هب  کسمت 

ملاع رد  یتح  ینید  ناغلبم  يارب  يا  هدنزومآ  سرد  دناوتیم  یبرغ  ياطسو  نورق  رد  یحیـسم  تنوشخ  یخیرات  هبرجت  اما  درادن ، قادصم 
زا ینید  ماکحا  ندرک  ینوناق  رد  رارصا  دوب . هشیمه  يارب  نآ  یخیرات  ياوزنا  درک ، تیحیسم  دیاع  هبرجت  نیا  هک  يا  هجیتن  دشاب . مالـسا 

ياه هزومآ  ندرک  یتموکح )  ) ینوناق هدـیا  دـشاب . هتـشاد  كانرطخ  هزادـنا  نیا  اـت  یتبقاـع  دـناوتیم  زین  ناریا  رد  یمالـسا  باـجح  هلمج 
مالسا ، » نآ لباقم  رد  دوشیم و  دای  یتنـس » مالـسا   » ناونع هب  نآ  زا  هزورما  هک  دراد  يراگزاس  مالـسا  زا  تئارق  عون  نآ  اب  رتشیب  یمالـسا 

دهاوخب هک  یعرش  مکح  ره  دنهد ، یم  لیکشت  ناناملسم  ار  نآ  رثکا  هک  يا  هعماج  رد  ، » شیدناون مالسا  ساسا  رب  دراد . رارق  شیدناون »
تیامح مکح  نآ  زا  یمومع  راکفا  هک  ینامز  ات  دـنک . روبع  یمومع  تیاـضر  یفاـص  زا  هک  درادـن  يا  هراـچ  دـیآرد  نوناـق  توسک  رد 

دقاف مکح  نآ  دنداد ، يار  نآ  عفر  ای  رییغت  هب  دندیدنسپن و  ار  نآ  یلیلد  ره  هب  هک  يدرجم  هب  تسا و  رادروخرب  ینوناق  رابتعا  زا  دندرک ،
شیدناون مالسا  تسا . یقاب  دوخ  ياج  هب  ینوناق  عفر  زا  دعب  هچ  عضو و  زا  لبق  هچ  نآ ، ینید  تیناقح  هچرگا  دش ، دهاوخ  ینوناق  رابتعا 

مزال یگنهرف  هنیمز  هک  تسا  نیا  مهم  درک . لیمحت  هعماج  رب  نوناق  ناونع  هب  ناوتیمن  روز  اب  ار  یعرـش  مکح  چـیه  هک  تسا  رواب  نیا  رب 
ینتبم نوناق  رییغت  هب  مدرم  ارچ  درک  یبای  هشیر  دیابیم  روز  هب  لسوت  ياج  هب  دوش . مهارف  ینید  میلاعت  يدازآ  رایتخا و  اب  ماوت  شریذـپیارب 

يریبعت هب  ندرک و  ینوناـق  یقاـفن ) ناـمیا  یفن   ) ینورد لرتنک  هب  ینوریب  لرتنک  زا  راذـگ  ج ) دـنهد ؟» یم  يار  یعرـش  ماـکحا  یخرب  رب 
هولج يا  هزادنا  ات  دشاب ، هدیا  نیا  نارادفرط  نایرجم و  تسد  رد  تردـق  هک  هاگنآ  تسا  نکمم  دـنچره  یمالـسا  باجح  ندرک  يرابجا 

؛ لاثم ناونع  هب  دهد . یم  دننکیم ، هدارا  اهنآ  هچنآ  سکع  هب  ار  دوخ  ياج  دوز  رایسب  تسا و  لجعتسم  تلود ، نیا  اما  دشاب ، هتشاد  تبثم 
، دـنا هدرک  يرابجا )  ) ینوناق ار  رداـچ  زا  هدافتـسا  هک  روشک  رـسارس  دازآ  هاگـشناد  ياهدـحاو  زا  يرایـسب  رد  هلمج  زا  زکارم ، یخرب  رد 

ياهراتفر هسیاقم  زا  ار  انعم  نیا  دنتـسین و  هعنقم »  » هب دـسر  هچ  ات  هبجحم »  » اهنآ همه  ًاـنیقی  اـما  دنتـسه ، يرداـچ  نایوجـشناد  همه  ًارهاـظ 
دننکیم باختنا  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ششوپ  هاگشناد  زا  نوریب  رد  اهنآ  دیمهف : ناوتیم  یتحار  هب  هاگـشناد  لخاد  نوریب و  رد  اهنآ  توافتم 

هچ هک  دـید  دـیاب  ًاساسا  دـنهاوخیم ! هاگـشناد  نیلووسم  هک  دـننکیم  باختنا  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  هاگـشناد  نورد  رد  دـنهاوخیم و  دوخ  هک 
ینورد و لرتنک   » ای دـشابیم  ناسنا  ینوریب » يرهاظ و  لرتنک  ، » یمالـسا تیبرت  يالعا  فدـه  ایآ  تسا ؟ مالـسا  بولطم  تیبرت ، زا  یلکش 

دناوتب بتکم  کی  رگا  هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  تسا . ناسنا  ینطاب  ینورد و  لرتنک  مالسا ، بولطم  تیبرت  دسر ، یم  رظن  هب  نآ ؟ ینطاب »
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ینورد و لرتنک  رتهب ، ترابع  هب  دـیامنب . زین  ینوریب  لرتنک  ار  اهنآ  دـناوتیم  ًامتح  دـنک ، لرتنک  ینطاـب  ینورد و  ظاـحل  هب  ار  دوخ  ناوریپ 
دهاوخ زین  يرهاظ  ینوریب و  لرتنک  نمـضتم  دوخ  هبدوخ  دوش ، لصاح  رگا  هک  ینعم  نیدب  تسا ؛ يرهاظ  ینوریب و  لرتنک  زا  معا  ینطاب 

هب ًاترورـض  يرهاظ  ینوریب و  لرتنک  ره  هک  تسین  هنوگنیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تساـم .» شیپ  مه  دون  دـمآ ، دـص  نوچ   » هک ارچ  دوب ؛
ینوریب يرهاظ و  ظاحل  هب  يدارفا  ای  درف  هک  درک  هماقا  يدهاوش  ناوتیم  زین  یخیرات  ظاحل  هب  دشاب . هدش  متخ  زین  ینطاب  ینورد و  لرتنک 

دیاش ًاساسا  تسا . هدوب  اهنآ  ینوریب  يرهاظ و  لرتنک  تایاغ  فالخ  ًاقیقد  اهنآ  ینطاب  ینورد و  ياهراتفر  اما  دـنا ، هدـش  لرتنک  یبوخ  هب 
ياهندـمت هک  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  هبرجت  دوبن . ناـیدا  روهظ  هب  يزاـین  دوب ، یم  ینوریب  يرهاـظ و  لرتنک  هب  فوطعم  اـهنت  تیبرت  رگا 

برغ ندمت  ام ، رصع  رد  دنا . هدوب  دارفا  لرتنک  هب  قفوم  یلوبق  لباق  دح  ات  ینوریب  يرهاظ و  ظاحل  هب  ناشدوخ  فادها  ياتسار  رد  يدام 
رب حور  ینید ، رظن  زا  تسا . قفوم  ًاتبـسن  دوخ  نادنورهـش  لرتنک  رد  ینوریب  يرهاظ و  ظاحل  هب  هک  تسا  يدام  ندـمت  کـی  زا  يا  هنومن 

ینوناق هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تساهناسنا . نطاـب  حور و  هب  فوطعم  زین  ینید  تیبرت  ور ، نیمه  زا  دراد ؛ تیولوا  رهاـظ  رب  نطاـب  ندـب و 
تبغر لیم و  اب  مدرم  هک  درک  حرط  يا  هنوگ  هب  دـیاب  ار  ینید  ماکحا  تسا . نشخ  یناسنا  حور  يارب  ینید  ياه  هزومآ  ندرک  يراـبجا ) )
طباوض اب  ینوناق  تسا  نکمم  دراد . توافت  تیناقح  اب  رابتعا  نیا  تسا . مدرم  تیاضر  هب  نوناق  رابتعا   » ًاساسا دـنهن . ندرگ  اـهنآ  هب  دوخ 

تسا و هتـسباو  یقالخا  لوصا  ینابم و  رب  نآ  قابطنا  هب  نوناق  کی  یقالخا  تیناقح  دـشاب . ضراـعم  اـی  قفاوم  ینید  اـی  يونعم  یقـالخا ،
. تیناقح مدع  هراما  هن  تسا ، تیناقح  لیلد  هن  مدرم  تیاضر  تسا . فقوتم  ینید  ياهـشزرا  طباوض و  اب  يراگزاس  هب  نآ  ینید  تیناقح 

هدـننک نییعت  ریثات  نانآ  تهارک  ای  تیاضر  اما  درادـن . ینید  طباوض  ای  یقالخا  ياهـشزرا  رب  نوناق  قابطنا  رد  يریثات  مدرم  رابدا  لاـبقا و 
رابجا و روز و  هب  ییوگدـمآ  شوخ  یمومع  تیاضر  رب  ینتبم  رابتعا  نیا  هب  ییانتعا  یب  دراد . تیناقح ) دـقاف  اـی  دـجاو   ) نوناـق راـبتعارد 

نآ دقن  اب  یقطنم  هویش  هب  دیابیم  دننکیم ، یبایزرا  عرش  ماکحا  نید و  یلاعتم  ياهـشزرا  فالخ  رب  ار  ینوناق  نانموم ، رگا  تسا . دادبتـسا 
رگا هک  نانچمه  دـنهد . يار  نآ  حالـصا  رییغت و  عفر و  هب  ات  تسا ، نآ  عفانم  زا  رتشیب  نآ  بیاعم  هک  دـننک  عناق  ار  یمومع  راـکفا  نوناـق 
هماج ات  درک  دز  شوگ  ار  نآ  یگنهرف  تیلاعف  اب  دیابیم  دنشاب ، هدرک  تلفغ  تساهنآ  حالص  هب  هک  يدروم  ینوناق  مازلا  زا  یمومع  راکفا 

. دنراد اپرب  ار  طسق  فورعم و  دننک و  لیم  نآ  هب  ریخ  كرد  اب  مدرم  ات  ریخ ،) غیلبت   ) هدوب هنوگنیمه  زین  ناربمایپ  هریـس  دـنک . نت  هب  نوناق 
رابتعا هطباض  لاحره  هب  دننکیم . باختنا  تسرد  مدرم  رثکا  دوش ، ییامنهار  تسرد  رگا  تسا  دتقعم  و  تسا ، نیب  شوخ  ناسنا  هب  مالـسا 
عـضو ار  اهنآ  دوخ  هک  ییاه  نوناق  هب  تبـسن  مدرم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .» مدرم  تیاضر  لطاب ) نوناق  هچ  قح  نوناـق  هچ   ) نوناـق

« بطاخم تاکـسا  ، » ینید غیلبت  رد  ایآ  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  هلاسم  نیا  دیاب  رگید ، فرط  زا  دنتـسه . یـضاران  ًاعبط  دـنا ، هدرکن 
هک هلاسم  نیا  خـساپ  تقیقح ، رد  سپ  نآ . عانقا  ناهرب ، رد  اما  دراد ، تیولوا  مصخ  تاکـسا  لدـج ، رد  بطاخم ؟» عاـنقا   » اـی تسا  مهم 

. ناهرب ای  تسا  گـنهامه  لدـج  اـب  نید  حور  اـیآ  هک  ددرگیمرب  نیا  هب  نآ » عاـنقا  اـی  تسا  مهم  بطاـخم  تاکـسا  ینید ، غیلبت  رد  اـیآ  »
ار نید  ساـسا  نیا ، مغر  هب  دـیآ . راـک  هب  دـناوتیم  نآ  غیلبت  نییبـت و  هزوح  ود  رد  لدـج  نید ، غیلبت  نییبـت و  مهف ، هزوـح  هس  زا  کـشیب ،
( تسا بیقر  هب  تبـسن  ییوج  يرترب  ماقم  رد  هک  هاگنآ   ) دوخ یمیاداراپ  نورب  نییبت  ماقم  رد  هژیو  هب  نید  درک . راوتـسا  لدج  رب  ناوتیمن 

شور حیحص ، شور  اهنت  دنتـسین ، دقتعم  نادب  لبق  زا  هک  یناسک  يارب  نید  غیلبت  تهج  رگید ؛ ترابع  هب  تسه . ندش  یناهرب  زا  ریزگان 
. دشاب هتـشاد  ییآراک  ناهرب  کی  عورـش  يارب  یناور  همدقم  ناونع  هب  دناوتیم  رثکادح  یلدـج ، شور  ماقم ، نیا  رد  دوب ؛ دـهاوخ  یناهرب 
شریذـپ و تروص  رد  ناهرب ، هجیتن  تسا . رتماوداـب  رتآراـک و  یلدـج  شور  زا  یناـهرب  شور  زین  نید  یمیاداراـپ  نورد  نییبت  ماـقم  رد 

هجیتن ریزگان  دـشاب ، راوتـسا  یناهرب  شور  رب  ًاـبلاغ  نید  غیلبت  نییبت و  رگا  سپ  تسا . ینورد  یبلق و  يرما  هک  تسا  نیقی  نداـتفا ، لوبقم 
یناور ظاـحل  هب  رارکت ) ياـج  هب  عونت   ) یتیبرت شور  هب  یبیداـت  شور  زا  راذـگ  د ) ینوریب . يرهاـظ و  هن  دـشاب  ینورد  ینیقی و  دـیاب  نآ 

نیا يارب  یمکحم  لیلد  یلیخ  ناوتن  دیاش  دنراد . فاطعنا  هب  زاین  دنا ، هدیدنـسپ  هدرک و  باختنا  ار  اهنآ  دوخ  هک  يروما  رد  یتح  اهناسنا 
ياهراتفر روما و  لابند  هب  هدـش و  هتـسخ  رارکت  زا  ًاعون  اهناسنا  هک  تسا  بلطم  نیا  دـیوم  یبوخ  هب  هبرجت  اـما  درک ، رکذ  اـهناسنا  هیحور 
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زا رتهب  ون ، زیچ  ره  هن   » هک دنناد  یم  یبوخ  هب  يرظن  یلقع و  ظاحل  هب  دنتـسه ، دُم  راتفرگ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دیاش  دنتـسه . رتدـیدج 
نیا رد  تسا ؛ یلقع  ياه  هداد  زا  شیب  یگدنز  تینالقع  رگید ؛ ترابع  هب  تسین . لقع  طقف  یگدنز  نیا ، مغر  هب  تسا ؛» یمیدق  زیچ  ره 

عونت و بلاط  اهناسنا  هک  تسور  نیمه  زا  دنراذگ . یم  ریثات  یناسنا  ياهراتفر  رب  دوخ  هبون  هب  هتـشاد و  مهـس  زین  ناور  سفن و  تینالقع ،
ار نآ  زا  رفنت  یناور  ياه  هنیمز  کشیب  دشابیم ، زین  ناهنپ  يرابجا  نمـضتم  هک  ینوناق  باجح  رب  رمتـسم  دیکات  دنتـسه . ثدحتـسم  روما 

رما نیا  لیلد  تسین . وگباوج  تدمزارد  رد  ًانئمطم  اما  دشاب ، وگخساپ  تدم  هاتوک  رد  تسا  نکمم  دنچره  یـشور  نینچ  دوشیم . بجوم 
رد نیا  تسا ، راذـگریثات  تدـمزارد و  يرما  تیبرت  تسا . یبیداـت  یـشور  دـشاب ، یتـیبرت  یـشور  هکنآ  زا  شیب  شور  نیا  هک  تسا  نیا 

یتقوم هک  دشاب  یکتم  یشور  رب  دناوت  یمن  یمالـسا  شزرا  کی  هباثم  هب  باجح  تسا و  رذگدوز  یتقوم و  يرما  بیدات  هک  تسا  یلاح 
ثعاب صخـشم  ناکم  نامز و  کی  رد  باجح  تیاـعر  هب  راـبجا  هک  تسا  نیا  یبیداـت  باـجح  رما  رد  هجیتن  نیرتدـب  تسا . رذـگدوز  و 
دقتعم هک  دوشیم  رت  هدـیچیپ  ینامز  هلاسم  نیا  دوش . لیدـبت  دوخ  دـض  هب  ًاقیقد  باجح  هب  هاگن  ناکم ، نامز و  نآ  زا  جراخ  رد  اـت  دوشیم 

یمالسا ياه  هزومآ  رگید ؛ ترابع  هب  دننکیم . تیامح  ینابیتشپ و  ار  رگید  کی  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمالسا  ياه  هزومآ  طباور  میـشاب 
یکی هب  تبسن  ناسنا  کی  يارب  رگا  تروص ، نیا  رد  دنراد . بسانت  رگید  کی  اب  اهنآ  زا  یشان  ياهراتفر  هک  دنا  هدش  هدیچ  يا  هنوگ  هب 

زا یـشان  ياهراتفر  زین  اه و  هزومآ  رگید  اب  یگنهامه  مدـع  ثعاب  دوخ  هبون  هب  دوش ، داجیا  راجزنا  رفنت و  راکنا ، یمالـسا  ياه  هزومآ  زا 
تدمزارد رد  دایز  لامتحا  هب  مینک ، هدافتسا  باجح  جیورت  يارب  ینوناق ) باجح   ) یبیدات باجح  شور  زا  رگا  هکنیا  هجیتن  دوشیم . اهنآ 

زا هتسد  نآ  ای  یمالسا  ياه  هزومآ  هعومجم  زا  رفنت  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هکلب  دوب ، میهاوخ  دارفا  طسوت  نآ  زا  رفنت  راجزنا و  دهاش  اهنت  هن 
تیاهن رد  ینوناق  باجح  رب  رارصا  رگید ؛ ترابع  هب  دوشیم . دنرادروخرب ، باجح  هلاسم  اب  يرت  قیثو  طابترا  زا  هک  یمالـسا  ياه  هزومآ 

ناسنا هن  ناسنا  يارب  نید  ه ) تسا . هدوب  رظن  دم  شققحت  هک  دـماجنا  یم  يزیچ  نآ  سکع  هب  ًاقیقد  دـماجنا و  یم  نامیا  زا  رفنت  یعون  هب 
تـسا يا  هفـسلف  قطنم و  هب  قوبـسم  رظن ، هدیا و  کی  هباثم  هب  یمالـسا  باجح  ندرک  يرابجا  ینوناق و  مسیرات ) یلاتوت  یفن   ) نید يارب 

، دنکیم دیکات  یمالـسا  باجح  ندش  يرابجا  هب  هک  یقطنم  نامه  رگید ؛ ترابع  هب  دشابیمن . یمالـسا  باجح  ورملق  هب  رـصحنم  ًاعطق  هک 
دهاوخن نیا  یـساسا  شـسرپ  تروص ، نیا  رد  دنکیم . مکح  اهنآ  همه  هکلب  یمالـسا و  ماکحا  رگید  زا  يرایـسب  ندـش  يرابجا  هب  مرجال 
يرابجا ایآ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  شسرپ  هکلب  ریخ ؟ ای  دش  دهاوخ  نآ  تیوقت  هب  رجنم  یمالسا  باجح  ندش )  ) ندرک يرابجا  ایآ  هک  دوب 

هب تبسن  یمالسا  باجح  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد  دیماجنا ؟ دهاوخ  نآ  فیعضت  هب  سکعرب  ای  مالسا  تیوقت  هب  یمالسا  ماکحا  ندرک 
هفـسلف زا  يادـج  یقطنم  هفـسلف و  رب  ینتبم  نآ  ارجا ي  ماـقم  هک  يا  هنوگ  هب  یـصاخ  تیعوضوم  زا  مالـسا ، رد  یعاـمتجا  ماـکحا  ریاـس 

هب رظان  هک  ینیزاوم  سپ  دشابیمن . رادروخرب  دشاب  هدوب  درف  هب  رـصحنم  يا  هویـش  يریگراک  هب  مزلتـسم  زین  هدوب و  مالـسا  ماکحا  یمومع 
زا دشابیم . مالـسا  یعامتجا  ماکحا  رگید  ندش  ییارجا  هویـش  هب  رظان  هک  دشاب  ینیزاوم  نامه  دـیاب  دـشابیم ، باجح  ندـش  ییارجا  هویش 

ندش يرابجا  هب  دیاب  ریزگان  مینک ، مکح  یناکم  ینامز  هزاب  کی  رد  یمالـسا  باجح  ندـش  يرابجا )  ) ینوناق ترورـض  هب  رگا  ور ، نیا 
هوق اب  ار  دوخ  ماکحاو  اه  هزومآ  هک  تسا  تموکح  زا  یعون  مسیرات  یلاتوت  مینک . مکح  زین  هباشم  ياـه  هزاـب  رد  یمالـسا  ماـکحا  رگید 

تلود رطاـخ  هب  نآ  رد  زیچ  همه  هک  تسا  یماـظن  يو ، فیرعت  قبط  هدـش و  عادـبا  ینیلوسوم  طـسوت  هژاو  نیا  دربـیم . وـلج  روز  هیرهق و 
روصت نینچ  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  تسا  نآ  لابند  هب  مالـسا  هک  یتموکح  رگا  تسین . نآ  هیلع  تلود و  زا  جراخ  زیچ  چیه  دراد و  دوجو 

رد دنتسه ، تموکح  تمدخ  رد  هک  دنا  تیمها  زیاح  ثیح  نآ  زا  اهنت  هتـشادن و  تیعوضوم  دوخ  يدوخ  هب  نآ  رد  یناسنا  دارفا  هک  دور 
زین ار  یمالـسا  ياه  هزومآ  رگید  هکلب  باجح ، یمالـسا  هزومآ  طقف  هن  هک  دنامیم  رتیلاتوتی  تموکح  هب  یمالـسا  تموکح  تروص ، نیا 

دـشاب ناسنا  تمدخ  رد  دیاب  نید  ایآ  هک  دوشیم  شـسرپ  نیا  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هلاسم  نیا  هب  هجوت  دهاوخیم . دوخ  يارب  هدرک و  ینوناق 
هیاـم اهنادـب  لـمع  داـقتعا و  هک  تسا  ییاهدـیاب  اـه و  تسه  هعومجم  هک  دوشیم  هتفگ  نید  فیرعت  رد  رگا  نید ؟ تمدـخ  رد  ناـسنا  اـی 

تمدخ نیا  ًاملسم  سکعرب . هن  دشاب و  ناسنا  تمدخ  رد  ات  هدرک  لوزن  نید  سپ  هک  میریذپب  دیاب  دوشیم ، ترخآ  ایند و  رد  رشب  تداعس 
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تفرگ راک  هب  دیاب  ینید  ياه  هزومآ  ققحت  ارجا و  يارب  یـشور  هک  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  سپ  دشاب ، هارکا  روز و  اب  هارمه  دـناوت  یمن 
هلوقم یـشهج ) تیبرت  یفن   ) تیبرت میلعت و  هلوقم  ندوب  یجیردت  و ) دنوش . اریذـپ  تیاضر  لامک  رد  رطاخ و  بیط  اب  ار  نآ  نینیدـتم  هک 

هب درک . ققحم  یـشهج  یعفد و  لکـش  هب  ار  نآ  دیاب  هن  ناوتیم و  هن  هک  انعم  نیدب  تسا . يدـنیارف  یجیردـت و  يا  هلوقم  تیبرت ، میلعت و 
هک دـشاب  ییاهزیچ  نآ  همه  ياریذـپ  دـناوتیمن  هعفد  کی  هک  تسا  یناور  تعیبط و  ياراد  ناـسنا  یتخانـش ،  تسیز  یتخانـشناور  ظاـحل 

ماکحا زا  معا   ) یتیبرت ياه  هزومآ  ندرک  يرابجا  رب  نانچمه  دوشن و  هجوت  یناسنا  تلـصخ  نیا  هب  رگا  دوش . اهنآ  دـجاو  دـناوتیم  هوقلاـب 
. دسر یم  قلطم  در  راکنا و  هب  هرابکی  میلعت ، تحت  ناسنا  دور و  یم  سوکعم  هجیتن  لامتحا  دراوم ، رثکا  رد  دوش ، رارـصا  ینید ) یفرع و 
رد ار  زامن  هک  دید  ار  یناپوچ  يدرم   » هک تسا  لقن  لاثم ؛ ناونع  هب  تسا . تیبرت  میلعت و  ندوب  یجیردت  رب  زین  نید  ناگرزب  یتیبرت  هریس 
يو هب  شطیارـش  همه  اـب  ار  زاـمن  سپـس  درک و  ضارتعا  وا  هب  دروآ . یم  ياـج  هب  هجوت و )... ندوب ، هلبق  هب  ور  نوکـس ،  ) شطیارـش ریغ 
رگا تفگ : درم  نآ  مروآ . ياج  هب  ار  نآ  مناوتیمن  ملغـش  لیلد  هب  نم  دـییوگیم ، امـش  هک  تسا  نیا  زاـمن  رگا  تفگ : ناـپوچ  درک . میلعت 

هجاوخ تفگ : ناپوچ  تسا ؟ هتخومآ  نینچ  ار  زامن  امـش  هب  یـسک  هچ  ًالـصا  یناوخن ، هک  نامه  رتهب  یناوخیم ، امـش  هک  تسا  نیا  زاـمن 
میلعت ار  زامن  هنوگچ  وا  هب  امش  تفگ : هجاوخ  درک . شنزرس  شمیلعت  نانچ  هب  ار  يو  دیسر و  هجاوخ  تمدخ  دعب  یتدم  درم ، نآ  ریصن .

؟ تفگ هچ  ناپوچ  يداد ، میلعت  يو  هب  دشاب  دیاب  هک  هنوگنآ  ار  زامن  یتقو  تفگ : هجاوخ  دشاب . دـیاب  هک  هنوگنآ  تفگ : درم  نآ  يداد ؟
نم رنهیب  تفگ : هجاوـخ  مروآ . ياـج  هب  ار  نآ  مناوـتیمن  نم  ییوـگیم ، امـش  هک  تسا  نیا  زاـمن  رگا  هـک  تـفگ  ناـپوچ  تـفگ : درم  نآ 

. دور شتدابع  تدایع و  هب  راب  جنپ  زور  هنابـش  رد  دیاب  هک  مدوب  هدنالوبق  وا  هب  مدوب و  هداد  یتشآ  دوب ، هناگیب  شیادخ  اب  هک  ار  یـصخش 
هلبق هب  ار  شیور  دـیاب  وت  لاـثم ؛ ناونع  هب  يداد . یم  ماـجنا  مدوب ، هدرک  حالـصا  وا  زا  نم  هچنآ  زا  دـعب  ماـگ  کـی  يدوب ، رنهاـب  رگا  وـت 
لقن نیا  زا  هک  نانچنآ  درکیم و .»... حیحصت  ار  شتئارق  زین  وا  زا  سپ  صخش  دروآ و  یمرد  ار  شیاهـشفک  وت  زا  سپ  صخـش  يدرکیم ،

حیحص شور  تسا و  هجومان  دنسپان و  یشور  یمالسا ، ماکحا  نیناوق و  ندرک  يرابجا  شور  ریـصن  هجاوخ  رظن  زا  تسادیپ ، ینـشور  هب 
یمن هزومآ  نیا  دیدشت  تیوقت و  هب  اهنت  هن  یمالسا  باجح  ندرک  يرابجا  دسر ، یم  رظن  هب  تسا . یجیردت  شور  تیبرت ، يارب  یمالسا 
يارب ییـالاب  لیـسناتپ  زا  هک  دنتـسه  ناـناوج  هزومآ ، نیا  زا  نادرمتم  هدـمع  هکنیا  هژیو  هب  دوشیم ، متخ  نآ  در  راـکنا و  هب  هکلب  دـماجنا ،
هکنیا هن  دنوشب  ینید  ياه  هزومآ  لاثتما  ماجنا و  قاتشم  ناناوج  دوخ  هک  درک  لمع  يا  هنوگ  هب  دیاب  یشور  ظاحل  هب  دنرادروخرب . راکنا 

ایهم یمالـسا ؛ تموکح  هژیوراک  فلا ) ینوناق  باجح  ناقفاوم  ياهیروئت  دـنراد . رارق  تیرمآ  تینوناق و  یعون  هیاـس  رد  دـننک  ساـسحا 
ناوریپ ور ، نیمه  زا  تسا . هدـش  لزان  ینیع  ققحت  لاثتما و  هب  فوطعم  ینید  ره  یعامتجا  سایقم  رد  یمالـسا  ماـکحا  ققحت  رتسب  ندرک 

نیمه تیاده  يارب  زین  نایدا  دنتـسه و  یعامتجا  تادوجوم  اهناسنا  هک  اجنآ  زا  دنتـسه . اهنآ  ماکحا  هب  ندیـشخب  تینیع  هب  فلکم  نایدا 
ینیع ققحت  نایدا و  ياه  هزومآ  لاثتما  دنتـسه . زین  یعامتجا  تاروتـسد  رب  لمتـشم  يدرف ، تاروتـسد  رب  هوالع  ریزگان  دنا ، هدمآ  اهناسنا 

هب طوبرم  اهنآ  ینیع  ققحت  نایدا و  ياه  هزومآ  لاـثتما  حطـس  نیرتلزاـن  ( 1 دشابیم : یتوافتم  حوطـس  ياراد  هدوب و  یکیکـشت  يرما  اهنآ 
لقادح ای  دننک و  لیطعت  ار  ینید  ماکحا  زا  يرایسب  دنشاب  روبجم  دارفا  اسب  هچ  هک  دشابیم  ناقفخ ) هیقت و  رصع   ) براحم تیمکاح  رصع 

لوا يولهپ  هرود  هژیو  هب  اهیولهپ  تیمکاح  هرود  رـصع ، نیا  یخیرات  هنومن  دـنرادنپ . یم  لطاب  ار  نآ  دوخ  هک  دـننک  لاـثتما  يا  هنوگ  هب 
. دنوش لیطعت  دیابن  زگره  هک  دنتسه  یمالسا  تاروتسد  زا  یخرب  زین ، طیارش  نیا  رد  یتح  یمالسا ، ياه  هزومآ  بسح  ًاصخـشم  دشابیم .
دهد و رییغت  ای  لیطعت  ار  نآ  مکح  دناوتیمن  زین  هیقت  دیدش  طیارـش  یتح  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  سفن  لتق  تمرح  تدـش  لاثم ؛ ناونع  هب 

هبترم ( 2 دوشیم . صاصق  دـنک ، نینچ  مه  رگا  دزادـنا و  رطخ  هب  ار  يرگید  ناج  دـیابن  شناج  نداد  تاجن  ياهب  هب  یتح  ناملـسم  ناسنا 
، درادن یلکشم  نادنچ  يدرف  حطس  رد  ینید  ماکحا  لاثتما  نآ ، رد  هک  تسا  براحمریغ  تیمکاح  رـصع  هب  طوبرم  هیقت ، طیارـش  زا  سپ 

رگا تسین . روسیم  نادـنچ  دوشیم ، یتـموکح  روما  هب  طوبرم  هک  ثیح  نآ  زا  هژیو  هب  یعاـمتجا  تابـسانم  حطـس  رد  اـهنآ  لاـثتما  هچرگا 
تیمکاح رصع  هب  طوبرم  هبترم ، نیرت  ییاهن  ( 3 تسه . یبسانم  هنومن  هیراجاق  رصع  مینک ، رکذ  رـصع  نیا  يارب  یخیرات  هنومن  میهاوخب 
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هرود رـصع ، نیا  یخیراـت  هنوـمن  دراد . قـقحت  ناـکما  یعاـمتجا  يدرف و  حطـس  ود  ره  رد  ینید  ماـکحا  لاـثتما  نآ ، رد  هـک  تـسا  ینید 
، تموکح هژیوراک  تلاسر و  نیرتمهم  یحطس ، نینچ  رد  تسا . لیلحت  لباق  حطس  نیا  رد  یمالسا  تموکح  دشابیم . یمالـسا  يروهمج 

ققحت رتشیب  هچره  ناکما  هب  صوصخ  نیا  رد  ندوب  بسانم  دـشابیم . اهنآ  هعـسوت  یمالـسا و  ماکحا  ققحت  يارب  بسانم  رتسب  ندرک  ایهم 
( ینید ياه  هزومآ  ققحت   ) قح هماقا  هک  دهد  یم  خر  ینامز  طیارش ، نیرتهب  هک  ییاج  ات  دوشیم  فیرعت  عامتجا  حطس  رد  یمالسا  ماکحا 

رـصع هب  طوبرم  طیارـش ، نیا  هک  میتسه  رواب  نیا  رب  یبهذـم  نورد  ظاحل  هب  دوشیم . نکمم  يدـج  عنام  هنوگره  نودـب  حوطـس  مامت  رد 
روضح لطاب  زین  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تموکح  رـصع  رد  دور ، یم  روصت  هچنآ  فالخرب  دـشابیم . جـع )  ) يدـهم ترـضح  تیمکاح 

رد تعنامم  داجیا  يارای  ار  لطاب  هک  تسا  هدامآ  ایهم و  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  ماکحا  ققحت  يارب  یعامتجا  رتسب  رـصع ، نآ  رد  اـما  دراد ،
نیرتمک اـب  ناـشققحت  يارب  یمالـسا  ماـکحا  هک  دـنک  لـمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب  یعاـمتجا  هصرع  رد  یمالـسا  تموکح  تسین . اـهنآ  ربارب 

هب دـیاب  یمالـسا  تموکح  تاررقم  نیناوق و  دـشابیم . باجح  هزومآ  یمالـسا ، تایرورـض  اه و  هزومآ  زا  یکی  دنـشاب . ور  هبور  تعنامم 
دـشاب و اهنآ  قوشم  دوخ  يدوخ  هب  زین  یعامتجا  ياضف  هکلب  دـننکن ، تبرغ  ییاهنت و  ساسحا  باـجح  لـها  اـهنت  هن  هک  دـشاب  يا  هنوگ 

یمالـسا باجح  ندـش  ینوناق  دـنک . ءافیا  ار  لماش  یتراظن  هاگتـسد  کی  شقن  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  یعامتجا  ياضف  تسا  مزـال  هکلب 
زا رتشیب  اهباجحدـب  ًالمع  رگا  یتح  دـنکیم ، گنهامه  باجح ، لها  ینورد  تساوخ  اب  ار  یعاـمتجا  ياـضف  هک  تسا  ییاهـشور  زا  یکی 

، دنکیم باجیا  ار  ینمیا  دنبرمک  زا  هدافتسا  نآ ، رد  یگدننار  نوناق  هک  يرهش  رد  لاثم ؛ ناونع  هب  هک  تسور  نیمه  زا  دنـشاب . اه  هبجحم 
یتیامح هناوتـشپ  لیلد  هب  دنک ، هدافتـسا  ینمیا  دنبرمک  زا  دهاوخب  یـصخش  رگا  دراد ، لیامت  نآ  زا  هدافتـسا  مدـع  هب  رهـش  نآ  فرع  اما 

رادـم نید  مغر  هب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يروهمج  يدـج  ياهبیـسآ  زا  یکی  دـنکیمن . تلجخ  تبرغ و  ییاهنت ، ساسحا  چـیه  ینوناـق ،
ریغ تابسانم  زا  رتمک  ینامیا  تابسانم  اب  اهنآ  بسانت  هک  دنا  هدش  هیبعت  يا  هنوگ  هب  نآ  یمومع  ياهاضف  یخرب  نآ ، مدرم  تیرثکا  ندوب 

هک تسا  يا  هنوگ  هب  نایوجـشناد  تیرثکا  ندوب  رادم  نید  مغر  هب  ام  ياههاگـشناد  یمومع  ياضف  لاثم ؛ ناونع  هب  تسه . ینامیا  دض  و 
تبرغ و زا  رارف  يارب  نایوجشناد  زا  يرایسب  هک  دوشیم  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هلاسم  نیا  دننکیم . ییاهنت  تبرغ و  ساسحا  اهنآ  رد  نید  لها 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  دـننک . گنهامه  دراد  ینامیا  دـض  ریغ و  تابـسانم  اب  بسانت  هک  اضف  طیارـش  اب  ار  دوخ  دـننکیم  شـالت  ییاـهنت ،

حیجرت هک  دنریگ  رارق  یطیارش  رد  دنتسین ، مه  نید  لها  نادنچ  هک  ییاهنآ  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، سکع  رب  ار  طیارـش  ناوتیم  ًاقیقد 
هزومآ ندرک  ینوناق  داد ، ماجنا  یطیارـش  نینچ  ندرک  رارقرب  يارب  ناوتیم  هک  یتامادـقا  زا  یکی  دـنوش . گنهامه  ینید  نایرج  اـب  دـنهد 

ینید ياه  هزومآ  ندرک  يرابجا  ینوناق و  کـشیب ، ( 1 درک : هجوت  هتکن  ود  هب  دـیاب  صوصخ ، نیا  رد  هتبلا  تسا . یمالـسا )  ) ینید ياـه 
هکلب دید ، ار  اهـشزیر »  » طقف دیابن  هدیا ، نیا  یبایزرا  يارب  اما  درک ، دهاوخ  داجیا  نید  لصا  هب  تبـسن  یگدزاو  دارفا  زا  یخرب  هب  تبـسن 
کی ره  هک  دشابیم  هیرظن  نیا  ققحت  جیاتن  هلمج  زا  لمع  رظن و  یگنهامه  زین  مظن و  تبالص ، درک . هجوت  زین  اهـشیور »  » هب دیاب  نانچمه 

( هیلوا  ) ینوریب ياهیگدزاو  زا  يرایـسب  دـنوش . نید  يوس  هب  يرتشیب  دارفا  توعد  بذـج و  ثعاـب  دـنناوتیم  دوخ  هبون  هب  اـهیگژیو  نیا  زا 
صخـش کی  دـشاب  رارق  رگا  لاثم ؛ ناونع  هب  تسا . نآ  ناوریپ  نایم  رد  لمع  رظن و  نایم  یگنهامه  مدـع  ساسحا  لیلد  هب  نید  هب  تبـسن 

ادیپ شیارگ  مالسا  هب  نارهت  هاگشناد  لثم  ام  یملع  زکارم  زا  یکی  رد  یمالـسا  باجح  لثم  ینید  هزومآ  کی  يدروم  هعلاطم  اب  یحیـسم 
شیارگ زا  عنام  دوخ  هب  دوخ  دراد ، دوجو  یمالـسا  باجح  هرابرد  نایوجـشناد  لمع  رظن و  نایم  هک  يا  هلـصاف  هب  يو  نتفای  هجوت  دـنک ،
باجح هرابرد  نایوجـشناد  لمع  رظن و  نایم  یگنهامه  تروص  رد  روکذم ، ضرف  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دش . دهاوخ  مالـسا  هب  يو 

هکلب نید ، ینوریب  هعلاطم  هرابرد  اهنت  هن  هلاسم  نیا  دـش . دـهاوخ  داجیا  مالـسا  هب  يو  شیارگ  يارب  يرت  بسانم  هنیمز  کـشیب  یمالـسا ،
هب ار  ناش  ینید  ياه  هزومآ  یلمع  هوکـش  تبالـص و  رگا  دوخ ، ناناملـسم ، هک  انعم  نیدـب  دـنکیم . قدـص  زین  نآ  ینورد  هعلاطم  هرابرد 

يرابجا ینوناق و  رگید ؛ ترابع  هب  دـش . دـنهاوخ  رادروخرب  يرتالاب  هزیگنا  زا  اهنآ  هب  ندیـشخب  موادـت  رد  دـننک ، هبرجت  رمتـسم  تروص 
یتح هکلب  دنکیم ، يریگولج  هیلوا  یگدزاو  زا  دنوش ، انـشآ  مالـسا  اب  دنهاوخیم  نوریب  زا  هک  یناسک  يارب  اهنت  هن  یمالـسا  باجح  ندش 
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ندرک ینوناق  ساسا ، نیا  رب  دنکیم . يریگولج  يوناث  یگدزاو  زا  زین  دنا ، هدش  انشآ  نآ  اب  ینیـشیپ  لکـش  هب  هک  یناناملـسم  یخرب  يارب 
هکلب نازیم و  نامه  هب  لاح  نیع  رد  دوش ، نید  لصا  هب  تبـسن  دارفا  یخرب  يوناث  یگدزاو  بجوم  تسا  نکمم  هچرگا  یمالـسا  باجح 

ساسا رب  درک  نامگ  دـیابن  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت  ( 2 دش . دهاوخ  نآ  قطنم  ینورد  موادـت  زین  ینوریب و  بذـج  بجوم  رتشیب 
دوب دهاوخ  ینعم  نیدب  دنوش ، رابجا ) نمضتم   ) ینوناق یمالسا  ياه  هزومآ  رگا  تسه ، رابجا  نمضتم  ینوناق  ره  هک  اجنآ  زا  يروئت ، نیا 
سنج زا  يرابجا  ره  دـنکیم و  قرف  تنوشخ »  » اب رابجا »  » ًالوا هک  ارچ  درک ؛ غیلبت  تنوشخ  رابجا و  اب  ار  نید  دـیاب  هکلب  ناوتیم و  سپ  هک 
موهفم راـبجا ، نیا  زا  زگره  اـهنآ  اـما  دـننک ، فقوت  زمرق  غارچ  تشپ  رد  هک  دنتـسه  روبجم  ناگدـننار  لاـثم ؛ ناوـنع  هب  تسین . تنوـشخ 
يانعم هب  دوب ، دـنهاوخ  ناهنپ  مرن و  رابجا  یعون  نمـضتم  هکنیا  مغر  هب  دـنوش ، ینوناق  رگا  زین  ینید  ماـکحا  دـننکیمن . سح  ار  تنوشخ 

يارب یهلا  ءایبنا  نیا ، مغر  هب  دنتـسه ، رـشبم  ریـشب و  دنـشاب ، رذـنم  ریذـن و  هکنآ  زا  شیب  نایدا  همه  هچرگا  ًاـیناث  دوب . دـنهاوخن  تنوشخ 
يریگراک هب  زا  ریزگان  دروم  قادـصم و  ناونع  هب  هکلب  هدـعاق ، ناونع  هب  هن  صاخ  طیارـش  رد  ینید  ياه  هزومآ  زا  یخرب  تیبثت  ققحت و 

باوبا لثم  زیمآ  تنوشخ  رهاظ  هب  ماکحا  یتح  مالـسا ، لثم  یفیرحتریغ  ینامـسآ  نایدا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دنا . هدوب  تنوشخ 
تقفش تمحر و  نیع  مه  ماکحا  نامه  تقیقح  رد  هک  میبای  یمرد  اهنآ  رد  لمات  اب  دنرادروخرب و  نیب  نشور و  هفسلف  زا  تاید  دودح و 

نیا یهلا  عیارش  رد  تسوا ، تمحر  نیع  یهلا  بضغ  ور ، نیا  زا  دنتسه و  یهلا  تاذ  نیع  یهلا  تافـص  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاساسا  دنتـسه و 
 - همان هتفه  عبنم : رادـهار  دـمحا -  هدنـسیون : دـشاب . یهلا  فطل  تمحر و  نیع  زین  اهنآ  زیمآ  تنوشخ  رهاـظ  هب  ماـکحا  هک  تسا  یعیبط 

رشن 01/09/1388 یسمش  خیرات  رذآ -  هرامش 268 ،  - 1388 هزوح -  هاگپ 

باجح هلاسم  یگناگدنچ 

دنویپ تسا ، ییارگ  فرـصم  گنهرف  جاور  زا  یـشان  هک  ییارگدـم  نوچمه  ینوگانوگ  یناعم  اب  یباجحدـب  زورما  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
ندـش کیدزن  اب  لاس  ره  میوش . لئاق  کیکفت  یلومعم  یباجحدـب  اب  دـم  اـب  هدـش  قیفلت  یباجحدـب  نیب  دراد  ترورـض  هک  تسا  هدروخ 
هرابرد دوش و  یم  حرطم  روشک  رد  باجح  تیعـضو  هب  اه  داقتنا  لیـس  هدیـشک و  اه  همانزور  دـیارج و  هب  باجح  هلئـسم  ناتـسبات ، لصف 

يور هلئـسم  نیا  هب  یتاعوبطم  هعماج  رت  عیرـس  يدـنور  اب  لاسما  اـما  دریگ  یم  تروص  یـسررب  ثحب و  لکـشم  نیا  لـح  ياـه  راـکهار 
يدهلا ملع  هللا  تیآ  نارهت و  هعمج  ماما  یمتاخ  هللا  تیآ  يزاریـش ، مراکم  هللا  تیآ  ترـضح  تارکذـت  شقن  ناوت  یمن  هک  تسا  هدروآ 
ههجاوم يارب  مدرم  نیلوئسم و  يوس  زا  يرت  يدج  مزع  لاسما  دسر  یم  رظن  هب  هچ  نآ  اما  درک . راکنا  هلئسم  نیا  رد  ار  دهشم  هعمج  ماما 

فافع و نوناق  يارجا  رب  دـیکات  روشک و  رد  باجح  ياه  ییامیپهار  نوچ  ییاه  هراما  هک  دراد  دوجو  یعامتجا  راـجنهبان  هدـیدپ  نیا  اـب 
رد مه  یلم  هناسر  تسا و  هدـنامن  دودـحم  يراتـشون  ياه  هناسر  رد  اه  ثحب  نیا  هنماد  دـنک . یم  تابثا  ار  بلطم  نیا  یبوخ  هب  باـجح 

تـسا نیا  تیعقاو  تسا . هدروآ  يور  نآ  ياهراکهار  یباجح و  دـب  فلتخم  ياه  هبنج  هب  نتخادرپ  هب  دوخ  یلیلحت  يربخ ، ياـه  هماـنرب 
هک تسا  هدروخ  دـنویپ  تسا ، ییارگ  فرـصم  گنهرف  جاور  زا  یـشان  هک  ییارگدـم  نوچمه  ینوگانوگ  یناعم  اب  یباجحدـب  زورما  هک 

لهس زا  یشان  هداس  یباجح  دب  هک  هنوگ  نیا  هب  میوش  لئاق  کیکفت  یلومعم  یباجحدب  اب  دم  اب  هدش  قیفلت  یباجحدب  نیب  دراد  ترورض 
فرـصم گنهرف  نتفرگ  جوا  زا  یـشان  دـنک  یم  ادـیپ  دومن  دـم  تروصب  هک  یباجحدـب  اما  هدوب  یگداوناـخ  ءوس  تیبرت  ینید ، يراـگنا 

دننام يرکف  دساف  تاشیارگ  ياهدامن  غیلبت  جـیورت و  اب  یهاگ  هک  تسا  يرکف  لاعفنا  يا و  هراوهام  ياه  هکبـش  زا  نتفرگ  ریثات  ییارگ ،
دروخرب رد  تیمکاح  قح  هرابرد  هقف  رد  یـضعب  هک  یتالاوس  تفگ  ناوت  یم  نایم  نیا  رد  ددرگ . یم  هارمه  پر ، یپیه ، ، یتسرپ ناـطیش 

یباجحدب ینعی  تسخن  تروص  هرابرد  طقف  دننک  یم  لابند  یعامتجا ، ای  تسا  یـصخش  هلئـسم  باجح  هکنیا  ای  یباجح و  دب  اب  یماظتنا 
تاظحالم ددرگ و  یم  ینید ) ریغ  هن  ینید ( دـض  گنهرف  هب  رهاظت  یتیـسنج ، ییامندوخ  زا  یناشن  یباجحدـب  هک  اـجنآ  اـما  تسا  فرص 

یم رـس  رد  ار  ینید  ماظن  هلاحتـسا  دـصق  هک  دوش  یم  هدـید  یگنهرف  مجاهت  رازبا  ناونع  هب  هلوقم  نیا  زا  ینابیتشپ  رد  یـسایس  یگنهرف و 
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رد ام  روشک  رد  باجح  هلئـسم  زورما  هک  درک  ناعذا  دیاب  سپ  تسیرگن . هقف  هچیرد  زا  هلئـسم  حرط  هب  رت  قیمع  يدید  اب  دـیاب  دـنارورپ ،
... یشزرو و يرنه ، یلیـصحت ، يداصتقا ، ، یتیبرت ، یگنهرف نوگانوگ  لیاسم  اب  ینوگانوگ  ياهدنویپ  هکلب  تسین  ریـسفت  لباق  هداس  یبلاق 
ای ههجاوم  رد  درادن . دوجو  هلئسم  لح  ناکما  نآ ، ياه  تخاس  ریز  حالصا  اه و  هزوح  نیا  هب  ندیشکرس  نودب  هتبلا  هک  تسا  هدرک  ادیپ 

تـشگ اب  رگید  ترابع  هب  دیامن ، یم  مزال  رایـسب  ام  عامتجا  رد  هدیدپ  نیا  للع  هب  هجوت  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  یباجحدـب  اب  هلباقم 
دب جوم  زا  ناوت  یم  نآ ، رب  حیحـص  تراظن  اه و  هاگـشناد  رد  باجح  ياه  همان  نییآ  واه  نوناق  يارجا  یناـسل ، تارکذـت  داـشرا ، ياـه 

میزادرپب و نآ  نامرد  هب  بیبط  کی  دـننام  میـسانشب و  ار  لکـشم  نیا  ياه  هشیر  ات  میـشاب  ددـص  رد  رگا  اما  تساـک  روشک  رد  یـششوپ 
دیاب یباجح  دب  لکشم  یبای  تلع  رد  دنک . یم  بلط  ار  يرتشیب  لمع  رظن و  تقد  میناکشخب ، صخش  رد  ار  يرامیب  تشگزاب  ياه  هنیمز 

، هنایارگ فرـصم  ياه  هشیدنا  وجـشناد ، لسن  رب  نآ  ریثات  اه و  هاگـشناد  رد  يدـیورف  ياه  هشیدـنا  مینزب و  هعماج  يرکف  ياضف  هب  يرس 
یـسرد نوتم  حالـصا  رد  دـیکات و  یمالـسا  یناریا  يراکفا  جاور  رب  دوش و  هدز  کحم  یبرغ  ندـمت  هب  يرکف  شیارگ  هنایارگ و  يدازآ 

رد يونعم  ياضف  ددرگ و  دیکات  يرهاظ  یگتـسارآ  دـننام  یمالـسا  ياه  شزرا  رب  زین  هعماج  یمومع  ياضف  رد  دوش . هتـشادرب  رثوم  ماگ 
یباجح دـب  جـیورت  رد  یمـشچ  مه  مشچ و  ییارگمه و  عفر  تهج  رد  لماک  عماـج و  ياـه  وگلا  ددرگ و  یحارط  یلاـعت  دـشر و  تهج 

یگنهرب و هب  برغ  یـشزرا  هنوراو  شیارگ  باجح ، ندوب  یـشزرا  رب  میقتـسم  ریغ  رمتـسم و  دیکات  اب  يا  هناسر  ياضف  رد  ددرگ . جیورت 
. دننکن یقلت  تیدودحم  لصا و  فالخ  دوخ  يارب  ار  باجح  صاخشا  ات  دنک  ادیپ  دومن  يرنه  تالوصحم  اه و  همانرب  رد  یسنج  يدازآ 

ینید حیحـص  تیبرت  یگدـنز و  شور  شزومآ  رب  یعـس  تسا ، یگنهرف  داهن  نیرت  راذـگ  ریثات  نیرتمهم و  هک  زین  یگداوناخ  ياـضف  رد 
هداد شزومآ  هعماج ، رد  دورو  يارب  حیحـص  لماک و  لماعت  يارب  درف  نییبت و  یتسرد  هب  نیئاپ  نینـس  زا  یعرـش  ماـکحا  هب  مازتلا  هدـش و 

نایداتسا اضریلع  دوش .

باجح رد  باجح 

مسب تسا . هدرک  دیکأت  نآ  بوجو  رب  تحارص  اب  میرک  نآرق  هک  تسا  یمالسا  مهم  لئاسم  زا  هناگیب  درم  ربارب  رد  نز  باجح  ششوپ و 
اَلَف َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ ? َکـِل  َّنِِهبِیباَـلَج ذ? نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْـملا  ِءاَِـسنَو  َکـِتاََنبَو  َکِـجاَوْزَأِّل  لـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی   » میحرلا نـمحرلا  هللا 
راک نیا  دـننکفاورف ، شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب ) ياهيرـسور  اهبابلج =(  : » وگب نانمؤم  ناـنز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ ! يا  ، َْنیَذُْؤی

تـسا یمالـسا  مهم  لئاسم  زا  هناگیب  درم  ربارب  رد  نز  باجح  شـشوپ و  تسا . رتهب  دنریگن  رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب 
رکذ يرایسب  دیاوف  درم ، نز و  نایم  میرح  ظفح  شـشوپ و  باجح و  يارب  تسا . هدرک  دیکأت  نآ  بوجو  رب  تحارـص  اب  میرک  نآرق  هک 

. تسا اـهنآ  زا  يا  هنوـمن  نز  راـبتعا  شزرا و  ظـفح  یعاـمتجا و  تینما  یگداوناـخ ، دـنویپ  ماکحتـسا و  یناور ، شمارآ  هک  تـسا  هدـش 
زا یخرب  دهاش  یمالـسا ، یبالقنا و  ياه  شزرا  زا  يرایـسب  ندـش  هنیداهن  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  لاس  یـس  تشذـگ  اب  هنافـساتم 
نآ یپ  رد  اما  تسین ، هعماج  رد  یباجح  یب  ای  یباجح  دب  ياه  هشیر  نتفای  لابند  هب  راتشون  نیا  میتسه . اه  ینکش  راتخاس  اه و  يراجنهان 

ییاسانـش و زا  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  تاـعالطا  ریزو  شیپ  يدـنچ  دزادرپـب . هراـب  نیا  رد  نید  ناـگرزب  ياـه  هغدـغد  هب  هـک  تـسا 
هب یغلابم  تخادرپ  اب  ار  لاحلا  مولعم  ياهمناخ  زا  یخرب  هک  ياهکبـش  داد . ربخ  یگنهرف  یعامتجا و  داـسف  ياههکبـش  یخرب  يریگتـسد 

مراـکم هللا  تیآ  ترـضح  رگید  يوس  زا  دـنادرگیمزاب . نارهت  هب  سپـس  داتـسرفیم و  یباـجح  یب  یباجحدـب و  هب  رهاـظت  يارب  مق  رهش 
هقف جراخ  سرد  رد  هام ، تشهبیدرا  لوا  زور  رد  يو  درک . داقتنا  روشک  رد  یباجحدب  هلأسم  هب  تبـسن  دـیلقت  گرزب  عجارم  زا  يزاریش ،

لیدبت هدـننک  اوسر  لضعم  کی  هب  یباجحدـب  هلأسم  زورما  تفگ : یباجحدـب  اب  دروخرب  رد  یماظتنا  يورین  ياه  تیلاعف  هب  هراشا  اب  دوخ 
الاب اه و  هداوناخ  ندش  یشالتم  ثعاب  یباجحدب  دنناد  یمن  ایآ  تسا ؟ مالسا  تایرورض  ءزج  باجح  هک  دنناد  یمن  اهنیا  ایآ  تسا . هدش 

تبسانم رد  هعیـش  دیلقت  عجرم  نیا  تسا ؟ مالـسا  رد  یـساسا  هلأسم  کی  باجح  هک  دنناد  یمن  ایآ  دوش ؟ یم  تیانج  قالط و  رامآ  نتفر 
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هب یباجحدب  دنکیم . دادیب  یباجحدـب  ردـخم و  داوم  هلأسم  زورما  دـنک «: یم  داقتنا  روشک  رد  یباجحدـب  تیعـضو  زا  هنوگ  نیا  يرگید 
حرطم انعم  مامت  هب  یـسایس  هلأسم  کـی  ناونع  هب  زورما  باـجح  تموکح . هب  یجکنهد  ینعی  یباـجحیب  دوشیم و  لیدـبت  یباـجحیب 
جیـسب هغالبلا  جـهن  نآرق و  تاـقباسم  هرود  نیمراـهچ  هیماـتتخا  مسارم  رد  یناـگیاپلگ ، یفاـص  هللا  تیآ  ترـضح  نینچمه  تسا .» هدـش 

هعماج رد  زورما  هنافـسأتم  دیوگ : یم  هدرک و  یبایزرا  تدابع  اهنز  يارب  ار  باجح  يرادهناخ و  روشک ، رـسارس  نارهاوخ  يزومآشناد 
دیاب یلیخ  نارهاوخ  تسا . یهلا  ناـحتما  کـی  اـهنز  يارب  زورما  باـجح  دـننکیمن . باـسح  یلیخ  ینید  تاروتـسد  لـیاسم و  يور  اـم 

يرون هللا  تیآ  ترضح  دنـشاب . یبنیز  یمطاف و  دیاب  ام  هعماج  ياهنز  دنـشابن . هدنمرـش  دنوادخ  دزن  رد  تمایق  يادرف  هک  دنـشاب  بقارم 
دیکأت اه  هاگـشناد  طیحم  ندش  یمالـسا  ترورـض  فافع و  باجح و  هلأسم  رب  اه  هاگـشناد  یگنهرف  نالوؤسم  اب  رادید  رد  زین  ینادـمه 
هارمه هب  تاداقتنا  نیا  دشاب . مکاح  تقادص  یمالـسا و  باجح  تفع ، نآ  رد  هک  دشاب  يوحن  هب  دیاب  هاگـشناد  طیحم  دـیوگ : یم  هدرک 
یباجح یب  یباجحدب و  تیعـضو  هک  دراد  نیا  زا  ناشن  نیدـتم  مدرم  بالط و  ءاملع ، نانز ، هصرع  نالاعف  سلجم ، ناگدـنیامن  تاداقتنا 
طـسوت  ???? نیدرورف  رد  هک  باـجح  فاـفع و  گـنهرف  هعـسوت  حرط  رگید  يوـس  زا  تسا . هدیـسر  یکاـنرطخ  هلحرم  هـب  روـشک  رد 

سیر یمتاخ  دـمحم  دیـس  يوس  زا  نآ  غالبا  زا  دوب  هدیـسر  بیوصت  هب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  ناـنز  یعاـمتجا  یگنهرف  ياروش 
ياه مخ  چیپ و  يرادا و  ياه  يزاب  راد  ریگ و  رد  زین  نونک  ات  و  دـش ؛ يراددوخ  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  سییر  تقو و  يروهمج 

داد و ربخ  يراج  لاس  رد  حرط  نیا  يارجا  زا  روشک ، یعامتجا  ياروش  هیشاح  رد  روشک ، ریزو  هتـشذگ  هتفه  اما  تسا . هدنامزاب  یـسایس 
رازگرب ياهسلج  هتفه  نیمه  رد  میراد ، نادنورهـش  قوقح  زا  تنایـص  حرط  لوصا  ياهتسایـس و  رد  هک  یتیولوا  هب  هجوت  اب  اـم  : » تفگ

هک نیا  دـیآیمرد ». ارجا  هب  حرط  نیا  زین  لاسما  دوشیم و  مالعا  دوشیم  باجح  فاـفع و  حرط  هب  طوبرم  هک  نآ  ياـههیغالبا  هک  دـش 
هب هجوـت  دـهاک ، یم  روـشک  رد  یباـجح  یب  یباجحدـب و  زا  یــشان  تالکــشم  لـئاسم و  زا  ردـقچ  دوـش و  یم  ارجا  هنوـگچ  حرط  نـیا 
رب مکاح  تیعـضو  ینیبزاب  یگنهرف و  لـئاسم  هب  هجوت  اـهراکهار  نیا  زا  یکی  تسا . يرورـض  هلأـسم  نیا  لـح  رد  ناـگرزب  ياـهراکهار 

. دوش یـسررب  ددـجم  تسا  مزال  یـسرد  ياهباتک  دـیوگ «: یم  هنیمز  نیا  رد  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ  ترـضح  تسا ؛ روشک  گـنهرف 
مالسا گنهرف  رگا  میراد ، مه  یگنهرف  لکـشم  کی  هک  مینک  شومارف  دیابن  دننکیم . دراو  ار  مومـسم  لئاسم  هک  دنتـسه  يذوفن  لماوع 

ندرمـشرب نیگنـس  اب  يرگید  تبـسانم  رد  يو  تشاد ». میهاوخن  مالـسا  عفادـم  یجیـسب  ناوج  رگید  ام  دوریم . نیب  زا  ماظن  دورب  نیب  زا 
یم حرطم  هنوـگنیا  ار  هلأـسم  یمالـسا ، ياهـشزرا  ياـیحا  یقـالخا و  دـسافم  اـب  هزراـبم  رد  یمالـسا  يروـهمج  يامیــس  ادـص و  هـفیظو 
ایحا ار  لئاسم  نیا  یتفارظ  تفاطل و  کی  اب  دنوش و  يزاسزاب  دیاب  هرابود  دـیاب  دـناهدش ، بیرخت  هتفر و  نیب  زا  هک  اهـشزرا  یخرب  :» دـنک

تـصرف زا  دیاب  دیوگ «: یم  هدرک  دیکأت  یگنهرف  ياهراکهار  هب  هجوت  ترورـض  رب  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  تیآ  ترـضح  نینچمه  دینک .»
ات مینک  راودیما  ار  مدرم  دیاب  مینکن . درسلد  بالقنا  هب  تبسن  ار  مدرم  ات  مینک  هدافتـسا  ع )  ) تیب لها  فراعم  مالـسا و  رـشن  يارب  بالقنا 

یمالـسا و ياروش  سلجم  نانز  نویـسکارف  سیئر  ییافـص ، هبیط  رگید  يوس  زا  دوش .» مکاح  روشک  نیا  رد  مالـسا  مامت  مات و  تیمکاح 
مظعم ماـقم  دـیوگ : یم  هدرک و  هراـشا  تیناـحور  نویـسکارف  اـب  رادـید  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  ریخا  تاـشیامرف  هب  نارهت  مدرم  هدـنیامن 

بـالقنا یلاـع  ياروش  هبوصم  يریگیپ  رد  یمالـسا  ياروـش  سلجم  ارچ  هک  دنتـشاد  ناـیب  نویـسکارف  ياـضعا  هب  رادـید  نیا  رد  يربـهر 
ار اه  ینکـش  راتخاس  اـه و  يراـجنهان  نیا  زا  یـشخب  يولج  دـناوتب ، دـسر  یم  رظن  هب  هک  يرگید  راـکهار  دـنکیمن .»  یتراـظن  یگنهرف 

ترـضح دنهد . یم  جاور  روشک  رد  ار  یباجح  یب  یباجحدب و  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  هک  تسا  یناسک  اب  عطاق  يدـج و  دروخرب  دریگب ،
ار هلأسم  نیا  لوقعم  لکـش  هب  دـیاب  دنتـسه و  لووسم  یباجحدـب  لضعم  ربارب  رد  همه  دـیوگ «: یم  هراب  نیا  رد  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ 
: دندوزفا باجح  تیعـضو  زا  مدرم  فلتخم  راشقا  یتیاضران  مالعا  اب  ناشیا  دش . لسوتم  تنوشخ  هب  هلأسم  نیا  لح  رد  دـیابن  درک و  لح 
هک دنهاوخ  یم  ام  زا  دنتـسه و  دنم  هیالگ  باجح  ینونک  عضو  زا  دنریگ و  یم  سامت  ام  اب  زین  بترم  دنراد و  راظتنا  عجارم  زا  مدرم  همه 

امیـس ادـص و  هژیو  هب  اه  هناسر  هییاضق و  هوق  سلجم ، تلود ، مراودـیما  دـنک : یم  دـیکأت  يو  مینک . يدـج  مادـقا  عوضوم ، نیا  ربارب  رد 
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هللا تیآ  ترـضح  نینچمه ، تسا .» اه  هداوناخ  مامت  عفن  هب  لـضعم  نیا  حالـصا  دـنیامن . حالـصا  ار  عضو  نیا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد 
هب هک  يدارفا  دـیاب  دـیوگ : یم  هدـش و  دـنیوگیم  نخـس  عرـش  فالخرب  هک  یناسک  اب  هیئاضق  هوق  دروخرب  راتـساوخ  یناـگیاپلگ  یفاـص 

ار ینخس  ره  هک  دارفا  هنوگ  نیا  ددرگ . ارجا  اهنآ  هرابرد  مالـسا  مکح  دنوش و  راضحا  دننکیم ، تناها  باجح  هب  هژیو  هب  مالـسا  ماکحا 
یـسایس تاظحالم  نودب  نانآ ، اب  دیاب  هییاضق  هوق  اما  دـنراد  تینوصم  نوناق  ربارب  رد  هک  دـننکیم  رکف  دـنروآیم  نابز  رب  مالـسا  مان  هب 
هغدغد هب  روشک ، رسارس  یماظتنا  يورین  ناهدنامرف  لنسرپ و  زا  یعمج  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تیاهن ، رد  دنک . دروخرب 

یعامتجا دسافم  اب  يدـج  ًالماک  دروخرب  هب  ار  یماظتنا  يورین  هدرک و  هجوت  ادهـش  ياه  هداوناخ  نانیدـتم و  بالط ، ءاملع ، عجارم ، ياه 
ناشیا دوش . دروخرب  عطاق  روطب  یـسایس  و  یعامتجا ، يدرف ، هنادسفم  لمع  يور و  جک  لباقم  رد  دیاب  دننک : یم  دـیکأت  هدرک و  هیـصوت 

زین دننک  یم  جراخ  فافع  تباجن و  ینید ، ظاحل  زا  ار  هعماج  هرهچ  یهجوت  یب  يور  زا  ای  ًادمعت  هک  دارفا  یخرب  اب  دروخرب  رد  دندوزفا :
، یگنهرف ياـه  تیفرظ  ماـمت  زا  يریگ  هرهب  ناـگرزب و  مـالک  زا  هدافتـسا  اـب  تـسا ، دـیما  دوـش . ماـجنا  حیحـص  يوـق و  يدروـخرب  دـیاب 

سدـقم ماظن  زا  ابیز ، يا  هرهچ  هدرک و  هبلغ  اه  ینکـش  راتخاس  اـه و  يراـجنهان  نیا  رب  میناوتب  ییاـضق ، یماـظتنا و  یـسایس ، یعاـمتجا ،
یهللا تمعن  مشاهدمحم  مالسالا  تجح  میراذگ . شیامن  هب  (ص ) يدمحم بان  مالسا  یمالسا و  يروهمج 

اههاگدید اههفلوم و  يرثکادح ، باجح  نامتفگ 

جوم هچرگ  دراد . هتـشاد و  يدج  نارادفرط  ناریا ، مالـسا و  ناهج  رد  هاگدید ، نیا  تسا . باجح  هلوقم  رد  هنیرید  جـیار و  ياهنامتفگ 
. دـنایامنیم ار  دوخ  نوگانوگ  ياهبلاق  رد  تساجرب و  اـپ  ناـنچ  مه  اـما  دـنک ، مدـهنم  هک  دـنکیم  شـالت  دـبوکیم و  ار  نآ  مزینردـم 

ورملق رد  ندـب  لماک  باجح  . 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب  نایم ، نیا  رد  دنتـسه . حرطم  ناـمتفگ  نیا  رد  نوگاـنوگ  ياـههفلوم 
نادرم اب  نانز  تادوارم  رد  ور ، نیا  زا  تسا . ناتـسد  تروص و  یتح  ندـب  یمامت  باجح  بوجو  هب  دـقتعم  هاگدـید  نیا  ندـب ، شـشوپ 

وبا نانوچ : یناگرزب  یعیش ، نادنمـشناد  نایم  نیا  رد  دنادیم . بجاو  یمازلا و  دناشوپب ، ار  تروص  هچنآ  ای  عقرب  ای  باقن  دوجو  مرحمان ،
یناگیاپلگ یناص  یناگیاپلگ ، تجحب ، تایآ  نانوچ  یعجارم  نارـصاعم : نایم  رد  و  رهاوج و ... بحاص  دادـقم ، لضاف  هزمح ، نبا  هرهز ،

رد باجح  هلوقم  رد  ناگدنـسیون  نایم  رد  هیرظن ، نیا  دـندوب . دـقتعم  بجاو  طایتحا  ناونع  هب  ای  مزاج و  تروص  هب  اـی  هیرظن  نیا  هب  و ...
تراشا ریز  ياههتـشاگن  هب  ناوتیم  هلمج  زا  تسا . هدوب  یحرطم  عیاـش و  هاگدـید  مهدراـهچ ، نرق  نیتسخن  ياـهههد  هطورـشم و  رخاوا 

 * ییوخيدـنرمدهتجممشاهدمحمریم باـجحلا ، ناـقتا  یف  یفاـظحلا  باوص  یناـقرخ *  ادـسا ... باـجح ، فـشک  در  هلاـسر  تشاد * :
عوضوم رد  هیئایـض  مشـش * ) هلاسر   ) باجح زا  عافد  رد  هلاـسر  تفه  يزاریـش *  مگیب  بنیز  باـجح ، عفر  نیبلاـط  هلاـض  هلاـقم  باوج 

، ناوسن باجح  دیکات  یمالسا *  یلعسابع  باجح ، بوجو  تابثا  تفع *  راموط  ای  فافعلا  هلیسو  یـسربط *  ینیمظاک  یـسوم  باجح ،
لـضفلاوباازریم تارفاسلا ، باجح  یف  تایاکحلا  نسحا  يرال *  رغـصا  یلع  يرادهدرپ ، باـجح و  ینارهت *  سردـم  یلع  دـمحم  ازریم 

. دزادرپیم راظنا  اههاگدید و  هئارا  هب  نانچ  مه  يرکف ، شرگن  نیا  نایرفعج ) لوسر  شـشوک  هب  2ج ، هیباجح ، لئاسر  ر.ك .  ) یناسارخ
نز 111ص *  تمکح ، نیقیدص ، یقت  دمحم  بابلج ، هیآ  تخادرپ * : دناهتفای ، رـشن  ریخا  ياهههد  رد  هک  ریز  راثآ  هب  ناوتیم  هلمج  زا 

دیـس هقف ، ثیدـح و  نآرق ، رظن  زا  باجح  ینابم  ناـیم  رد  باـجحلا ، هلاـسم  یف  باهـشلا  80 ص *  مق ، نیقیدـص ، یقت  دـمحم  نید ، و 
ياهنوگ هب  تاحفـص 208-164 و 312-275 و 359-464  رد  رثا  نیا  رد  808 ص . ، 1385 ریسفتلاراد ، مق ، يوسوم ، تعیرش  یفطـصم 

تاراـشا و زین  تبـسانم  هب  باـتک ، ياـج  ياـج  رد  تـسا و  هـتخادرپ  تـسد ) ود  تروـص و  باـجح  بوـجو   ) عوـضوم نـیا  هـب  لقتـسم 
عافد نآ  زا  رون  هروس  ریـسفت  رد  هّیمیت ، نبا  دراد . يدـج  ياهاپ  ياج  هاگدـید  نیا  زین ، تنـس  لها  ناـیم  رد  تسا . هتـشاد  ییاـهتخادرپ 
نیا هملـسملا و ... هأرملا  باتک  رد  یفابلا  نیدـلا  حالـص  باجحلا ،»  » باتک رد  يودودوم  یلعالاوبا  ( 343 ج5 ، ریبکلا ، ریـسفتلا   ) دنکیم
هنیمز نیا  رد  يددعتم  تالاقم  اههتـشاگن و  دنکیم و  تیامح  نآ  زا  تدـش  هب  تیباهو ، يرکف  نایرج  نونکا  مه  دریذـپیم . ار  هاگدـید 
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خویش زا  رفن  هس  و  يدوعس ) يافوتم  یتفم   ) زاب نب  زیزعلادبع  هتشاگن  هک  هنـسلاو » باتکلا  یف  روفـسلاو  باجحلا  : » هلمج زا  دهدیم . رـشن 
نیا زا  عافد  هب  باقن ) بوجو  نآرق و  « ) باقنلا هضیرف  باتکلا و   » ناونع اـب  مود  هلاـقم  رد  تسا . هتفاـی  رـشن  رد 1986  تسا و  یناتـسبرع 
درم هاگن  هاگدید ، نیا  رد  دنادیم . يرثکادح  زین  ار  هاگن » تمرح   » يورملق يرثکادح ، هاگدـید  نانز  نادرم و  هاگن  . 2 دزادرپیم . هیرظن 

هدیـشوپ الومعم  هک  ییاهشخب  یتح   ) درم هب  نز  هاگن  نینچ  مه  تسین . زاجم  صاخ  دراوم  رد  زج  وا ) ناتـسد  تروص و  هب  یتح   ) نز هب 
زین و  ( 173  ) داشرا حرش  و  ( 2/573  ) هرکذت ياهباتک  رد  یلح  همالع  نانوچ  یناگرزب  يواتف  رد  هاگدید  نیا  دـشابیمن . اور  دوشیمن )
... هّیمیت و نبا  زین  نایلبنح و  زا  یخرب   ) تسا حرطم  زین  تنـس  لها  زا  یخرب  نایم  رد  قوف  هیرظن  دوشیم . هدـید  رـصاعم  عجارم  زا  ياهراـپ 
نیا تسا . مارح  نادرم ، يارب  نانز  يادص  ندینـش  ایآ  نز  يادص  . 3 ( 1/251 هیمیت ، نبا  يواتف  زین  6/558 و  همادق ، نبا  ینغملا ، (ر.ك .

هتشون رد 1290ش )  ) مالسالارخف فیلات  باجح » بوجو   » رد هلاسر  رد  ( 2/269 عیارش ، . ) دراد دوجو  یهقف  راظنا  زا  ياهراپ  رد  هاگدید ،
هک اـسیلک  رد  ندز  فرح  هک  یتروص  رد  تسا . زئاـج  ریغ  حـیبق و  بناـجا  اـب  وا  ندز  فرح  تسا و  تروع  مه  نز  يادـص  تسا : هدـش 

هناخ . 4 ( 1/77 هیباجح ، لئاسر  . ) دوب دـهاوخن  زیاج  یلوا  قیرط  هب  تسا ، نیطایـش  عمجم  هک  رازاب  رد  دـشابن  زیاج  تسا ، تداـبع  لـحم 
ماظن هب  رتبولطم و  دـنورن ، نوریب  هناخ  زا  نانز  ردـق  ره  تسا . ینیـشن  هناخ  نانز ، يارب  یقـالخا  یهقف - بولطم  شرگن ، نیا  رد  ینیـشن 
تسا هدیشوک  نانز  ظفح  تنایص و  رد  عراش  نادنچ  هلمج : زا  دنناوارف . لقن  دراوم  هنیمز  نیا  رد  تسا . رتکیدزن  مالسا  یقالخا  یهقف -

. تسا هداد  حـیجرت  نز  يارب  ار  هناـخ  جـنک  رد  نتـسشن  دراد و  تهارک  دـنور ، نوریب  هناـخ  زا  هاـگ  ره  مه  باـجح  رداـچ و  اـب  یتح  هک 
بوتکم هک  ینارنخس  رد  یبلح ، دومحم  خیش  ای  و  هیباجح 2/827 ) لئاسر  یناسارخ ، لضفلاوبا  تارفاسلا ، باجح  یف  تایاکحلا  نسحا  )

نیا و هب  لد  ندش و  ییاج  ره  رطخ  هناگیب ، نادرم  اب  ناتنتفرگ  سامت  هناخ و  طیحم  زا  امـش  ندـمآ  نوریب  نوچ  دـیوگیم : تسا ، هدـش 
ینوریب لاغتشا  . 5 ( 1096-2/1095 هیباجح ، لئاسر  مالـسا ، رد  باجح  . ) دومن راـصح  امـش  رود  هب  ار  هناـخ  طـیحم  اذـل  دراد ، نداد  نآ 
فیاظو تادـهعت و  يارجا  مدـع  زین  داـسف و  هنیمز  ار  نآ  تسا و  فلاـخم  ینوریب  طـیحم  رد  ناـنز  راـک  اـب  يرثکادـح ، باـجح  شرگن 

نادرم و تراجت  بسک و  هک  دسیونیم  باقنلا » بوجو  یف  باجحلا  ۀفسلف   » باتک رد  يریاح  یناهفصا  نیسحمالغ  درامشیم . یگنانز 
هک  - فلتخم لغـش  ود  هک  تسا  ررقم  تسایـس ، ملع  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دراد و  حـیجرت  فلتخم  هلدا  هب  نانز  هب  یلخاد  روما  يراذـگاو 

، ینوریب راک  هکنآ  زین  و  دنـشاب . تیمها  اب  ریطخ و  لغـش  ود  ره  رگا  اصوصخم  درک . راذـگاو  دـیابن  درف  کی  هب  ار  دـنراد - هیعون  توافت 
نانوچ یناـسک  ناـنز ، يرادا  راـک  هنیمز  رد  یتح  ( 1/472 هیباـجح ، لـئاسر   ... ) دربیم و نـیب  زا  ار  نز  یگناـنز  ياـهیگژیو  توارط و 

ار نانز  هک  دنکیم  رظن  راهظا  هناعطاق  دنکیم ، هئارا  مالـسا  رد  باجح  تقیقح  هلاسر  رد  يرتلدتعم ر  ياههاگدـید  هک  هداز » یـصلاخ  »
زا ار  نز  درم و  يراـکمه  هاگدـید ، نـیا  یتیــسنج ) کـیکفت   ) طـالتخا یفن  . 6 ( 2/732 ناـمه ، . ) دـننک راـنکرب  یتلود  ریاود  زا  اـقلطم 

: تسا ریز  تشادرب  لیبق  زا  ییاهتشادرب  شرگن ، نیا  يانبم  دریگیم . یفنم  عضوم  نآ  هب  تبسن  درامشیم و  مارح » طالتخا   » ياههنومن
؟ دوشیمن ثداـح  لاعتـشا  قارتحا و  دـننکیمن و  رگیدـکی  هب  يزواـجت  چـیه  دـناهتفرگ ، رارق  مه  يولهپ  رد  هک  ياهبنپ  شتآ و  نیا  اـیآ 
ر.ك: یبلح ، دومحم  خیش  مالسا ، رد  باجح  . ) دوشن قرب  داجیا  دنسرب و  مه  هب  یفنم  تبثم و  هتیـسیرتکلا  میـس  ود  تسا  نکمم  هنوگچ 

لـصا ةأرملا ، ماکحا  یف  لصفملا  باتک  فلوم  تفای . ناوتیم  زین  تنـس  لـها  ناـیم  رد  ار  هاگدـید  نیا  هباـشم  هیباجح 2/1102 ) لئاسر 
ياـهطیحم رد  نارــسپ  نارتـخد و  یــشزومآ  طـالتخا  باـب  رد  و  هحاـبا .) هـن   ) دـنادیم و تـمرح  نز ، درم و  طـالتخا  باـب  رد  ار  یلوا 

يادتبا رد  هک  هنوگنامه  . 1 تشون : هیشاح  ( 3/431 نادیز ، میرکلادبع  هأرملا ، ماکحا  یف  لصفملا  . ) دهدیم تمرح  هب  مکح  یهاگشناد 
فالخرب هاگدید ، نیا  تسا . ناریا  مالسا و  خیرات  رد  هقباس  اب  حرطم و  ياههاگدید  زا  يرثکادح  باجح  نامتفگ  میدش ، روآدای  راتسج 

زا یعیسو  مجح  ور ، نیا  زا  تسا . نیرید  يرکف  تایبدا  هنیشیپ و  ياراد  میتفگ ، نخـس  نآ  زا  نیـشیپ  راتـسج  رد  هک  باجح  یفن  هاگدید 
دای ياههفلوم  تسا . عونتم  يرکف  فیط  ياراد  يرثکادـح ، باـجح  ناـمتفگ  . 2 دراد . هتـشاد و  یمالـسا  بهاذـم  نایم  رد  ار  هلدا  ارآ و 

اریذپ ار  هفلوم  دنچ  ای  کی  یخرب ، تسا  نکمم  اما  دـنهدیم . ناشن  ار  نامتفگ  نیا  زا  يرظنم  الامجا  اههفلوم - زا  رگید  یخرب  و  هدـش - 
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یهافـش بوتکم ، ياههناسر  رد  هک  تسا  حرطم  باجح ، رد  يرثکادح  نامتفگ  هاگدید  . 3 دننیرفایب . نآ  رد  ینایب  ياهلیدعت  ای  دنـشابن 
هنوگنامه . 4 تسا . هدوب  دـنمقیفوت  ناهارمه  نارکفمه و  بذـج  رد  دـنکیم و  هئارا  ار  دوخ  ياههاگدـید  يزاجم و ...  ربانم ) هلمج  زا  )

یقطنم ناکما  یتسیاب  باجح  هصرع  رد  دوجوم  ياههاگدید  میدش ، روآدای  باجح ) یفن  هاگدید   ) نیشیپ راتـسج  تشون  هیـشاح  رد  هک 
دهاوخن یهتنم  تسرد  ءارآ  اهشزرا و  ایحا  ظفح و  هب  راظنا ، ءارآ و  تالاوس ، ندرک  ینیمزریز  دیدرتیب  دـنبایب . ار  شیوخ  هلدا  راکفا و 

ناکما ساسحا  دـیاب  تسا ، رادروخرب  هعماج  نایم  رد  ینید  یخیرات - ياههاگیاپ  زا  هک  يرثکادـح ، باجح  هاگدـید  نایم ، نیا  رد  دـش .
زا ياهراپ  هاگ  هک  تسا  هدـش  بجوم  باجح » ياهنامتفگ   » ناـیم طـالتخا  دـسریم  رظن  هب  . 5 دـبایب . ار  هناداـقن  ههجاوم  دازآ و  روضح 
اب تفگ - میهاوخ  نخس  نآ  زا  همادا  رد  هک   - دنیوگب نخـس  موس  نامتفگ  هاگیاپ  زا  یتسیاب  هک  هعمج و ... نابیطخ  ظاعو ، ناگدنـسیون ،

هلـسلس نیا  همادا  رد  هک  تسا  يرتـشیب  لیـصفت  دـنمزاین  هتکن  نیا  دـننکیم . دروخرب  باـجح  عوضوم  اـب  مود ، ناـمتفگ  تاـیبدا  قطنم و 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  اهراتسج 

نانز باجح  رد  اهدربهار  اههیرظن و 

رارق دیدج  يایند  اب  شلاچ  رد  یتنـس  ینید و  ياهدامن  اهراتفر و  اهشزرا ، اهرواب ، زا  ياهراپ  نردـم ، رـصع  اب  مالـسا  ناهج  ههجاوم  رد 
هک تسا  لاس  دـصکی  زا  شیب  نامدوخ ، روشک  رد  هچ  یمالـسا و  عماوج  رد  هچ  تسا . نآ  نیرتمهم  زا  باجح » ، » نایم نیا  رد  دـنتفرگ .

ییارجا ياهتسایـس  تسا و  دوهـشم  اهدربهار  اههاگدید و  رد  عونتم  ياهفیط  درادن . دوجو  رگید  نیـشیپ  هنوگ  عامجا  هیور  شرگن و 
ات باجح  يرابجا  فشک  زا  ناریا  رد  توافتم  الماک  ییارجا  تسایـس  ود  هدـس ، مین  زا  رتمک  رد  دـناضقانتم . هاگ  تواـفتم و  عبتلاـب  زین ،

تیؤر یباجحیب  ای  یباجحدـب  اب  دروخرب  هنوگ  رد  اهشرگن  توافت  زین ، ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  دـش . هدـید  نآ  هب  ینوناـق  مازلا 
. ددرگیم هدهاشم  دـش -  حرطم  ناشیا  نادـقتنم  داژن و  يدـمحا  ياقآ  يوس  زا  هک  ریخا -  ثحابم  رد  نآ  ياههنومن  نیرخآ  هک  دوشیم 
هچ دنوشیم . هئارا  عوضوم ، نیا  رد  دوجوم  ياههاگدید  يزاسفافش  ییامنزاب و  روظنم  هب  هکلب  باطخلا ، لصف  تین  هب  هن  هتـشاگن ، نیا 

: مکی هاگدید  دروآیم . دیدپ  ار  يدـیدج  تاضقانت  تاضراعت و  اههاگدـید ، يدـنبهطیح  رد  تاماهبا  زا  ياهراپ  دـسریم  رظن  هب  هک  نیا 
، شرگن نیا  تخادرپ . باجح  یفن  تیدـض و  هب  هک  تفای  لکـش  يرکف  جوم  نردـم ، يایند  اب  ناناملـسم  طابترا  اب  باـجح  یفن  شرگن 

نخـس باجح  یفن  زا  یناملـسم ، نیع  رد  هک  دوب  یناسک  يوس  زا  هاـگ  دنتـشادن و  یناملـسم  يوعد  رگید  هک  دوب  یناـسک  يوس  زا  هاـگ 
تفای ناوتیمن  نرق  دودح 13  رد  ار  ناملـسم  رکفتم  چیه  تسا . هبقعیب  ناناملـسم  یگـشیدنا  - يرکف هقباس  رد  هاگدید ، نیا  دنتفگیم .

، ریخا لاس  رد 150  دش  دای  هک  هنوگنامه  اما  دشاب ، هداد  ناشن  لیامت  تراشا و  نآ  هب  ای  دشاب  هتـساخرب  عافد  هب  یهاگدـید  نینچ  زا  هک 
هتـشاد و یناوارف  يوپاکت  یناریا  هعماـج  رد  هچ  یمالـسا و  عماوج  رد  هچ  هدرک و  ادـیپ  ناملـسم  کـیئال و  ناـیرج  ود  ره  زا  ینارادـفرط 

میهاوخ هورگ  نیا  هجوت  دروم  تاکن  نیرتمهم  هب  یتراـشا  نآ ، ياههاگدـید  شرگن و  هاگدـید و  نیا  اـب  یلاـمجا  ییانـشآ  يارب  دـنراد .
یمالـسا و عماوج  یناور  - يرکف ياهاضف  رد  نآ ، زا  یـشخب  زونه  اما  دـناهتخاب  گنر  رورم  هب  اهلالدتـسا ، نیا  زا  ياهراپ  هچرگ  تشاد .
زا جراخ  اهارـسمرح و  رد  نانز  يدنب  هتـسد  يارب  هک  ددرگیم  رب  هیلوا  رالاسردـپ  عماوج  هب  باجح  هشیر  . 1 دنراد : ياج  یناریا  هعماج 

.2 ییارگ 251 ) مالسا  یـسارکومد و  مسینیمف ، يدیحوت ، . ) دندروآ ور  نآ  هب  هشحاف و ...  هدرب ، زینک ، دازآ ، مرتحم ، نانز  هب  اهارـسمرح 
راثآ رد  لالدتـسا ، نیا  تسا . شناد  بسک و  رد  نانز  یقرت  عنام  باـجح ، . 3 نامه ) . ) تسا نانز  كرحت  ندرک  دودـحم  لماع  باجح ،
هنیمز نیا  رد  يزیت  دـنت و  راعـشا  تسا و  باجح  نافلاخم  زا  هک  ازریم ، جریا  دوشیم . هدـید  ناوارف  هطورـشم ، باجح  دـض  نارکفلارونم 

نز لامج  هولج  عنام  باجح ، دندرک 4 . باب  حتف  هک  تقیقح  تسد  تساجک  تسا  تفرعم  بای  ّدـس  نز  خر  رب  باقن  دـیوگیم : دراد ،
هتفرگ رارق  هجوت  دروم  ًاررکم  باجح ، نافلاخم  هنارعاش  ظیلغ  تایبدا  اـب  هژیوب  ناـیب ، نیا  دروآیم . رد  یهیرک  تروص  هب  ار  نز  تسا و 

دوـصقم نیمه  اـب  دـش ، داـی  وا  زا  هک  ازریم  جریا  تـسا . شرگن  هاـگن و  عوـن  نـیا  زا  یـشان  یباـجحیب ، یناور  لـماوع  زا  یـشخب  تـسا .
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تمصع تفع و  ظفاح  دناوتیمن  باجح ، . 5 یلاوج ! رد  مغلـش  دننام  ارچ  یلالجلاوذ  لامج  تآرم  وت  دنکیم : دای  باجح  زا  تسیاشان ،
نافلاخم زا  يرایـسب  دید ، هیواز  نیا  اب  دزادرپب . یباجحیب  هیجوت  هب  دشوکیم  باجح  درکراک  یفن  اب  لالدتـسا ، نیا  دشاب . هعماج  نز و 

تفع و یناف :»  » صلخت اب  يرعاش  هلمج ، زا  دناهدورس . يراعـشا  دناهدرک و  دانتـسا  یخیرات  دهاوش  هب  دناهتـشون . یناوارف  تاکن  باجح ،
ار ادخ  ینیوکت  ياهییابیز  زا  یـشخب  باجح ، بایث 6 . هریت  نیا  سک  سومان  ظفاح  دوش  یک  تسا  دـنب  اپ  فرـش  هب  سک  ره  تمـصع 

هجوت دروم  نارعاش  نایب  رد  هژیوب  لالدتسا ، نیا  دوش . هدید  یهلا  ياهتمعن  هوجو  زا  یهجو  هک  دوشیم  نآ  عنام  المع  دنکیم و  ناهنپ 
تشهب راثآ  دوب  نایوکن  يور  ندید  بابحا  زا  ناهن  بوخ  خر  تسا  مارح  نوچ  دشاب  اشامت  راوازـس  تسا  بوخ  هچ  ره  هلمج : زا  تسا .

زا ار  هعماـج  زا  یمین  ناوـتیمن  تـسا و  راـگزاسان  ناـنز  لاغتــشا  راـک و  اــب  باــجح ، باذـع 7 . نیع  تـشز  هراـسخر  هدـید  نـینچمه 
زا باجح  دنک 8 . باجح  اب  راک  دوخ  نز  ات  يوگ  وت  تساه  نز  ندرکراک  ام  دصقم  مامت  تشادزاب : یعامتجا  لاغتـشا  رد  يراذـگریثات 
رد هژیوب  لالدتـسا ، نیا  تسا . رثأتم  ناشیا  نانز  باجح  تیعـضو  زا  ناـیبرغ ، یقرت  تسا و  یمالـسا  عماوج  یگدـنام  بقع  مهم  لـماوع 

ار نانآ  اریز  تسا . نانز  هب  فاحجا  ملظ و  باـجح ، . 9 دوشیم . هدید  روفو  هب  ناریا ، هلمج  زا  ناناملـسم و  عماوج  نیتسخن  نارکفلارونم 
، نآ ناگدنـسیون  هدش و  هراشا  باجح ، هب  عجار  ياههیعافد  زا  ياهراپ  رد  لالدتـسا  نیا  هب  دهدیم . رارق  یناور  - یمـسج تیدودـحم  رد 

هلجم زا  باجح ، زا  عافد  هلاسر   ) زین و  هیباجح 1/213 ) لئاسر  یناردنزام / يرئاح  نسح  دمحم  ناگزیشود ، هدرپ  باجح  . ) دناهداد خساپ 
یـضراوع لاح  نیع  رد  درادن . دوجو  یباجح  نادـنچ  یتایلیا ، ییاتـسور و  یگدـنز  رد  . 10 ( 1/261 نامه يزاریش / هیقف  نسحم  مالـسا ،

رد هلمج  زا  . ) دوشیم هدید  باجح  نافلاخم  ياههتشون  زا  ياهراپ  رد  لالدتسا  نیا  دوشیم . هدید  رتمک  مه  عورـشمان و ...  طباور  نانوچ 
بجوم نانز ، باجح  . 11 رد 577 ) هیباجح  لئاسر  يدورهاش ، دمحا  خیـش  ندمتلا ، حور  مالـسالا ، هنیدم  لالدتـسا ر.ك . نیا  هب  خساپ 
ياهههد رد  لالدتـسا ، نیا  دوشیم . ریـس  اهلد  دوشیم و  رپ  اهمشچ  باجح ، عفر  اـب  اـما  دوش ، صیرح  نادرم  ناگدـید  هک  دوشیم  نآ 
ضارما زورب  بجوم  باجح ، . 12 ( 579 عبنم ، نامه  تسا ( . حرطم  زین  نونکات  شیب  مک و  هدوب و  حرطم  باـجح ، اـب  تفلاـخم  نیتسخن 
ندیـسر عنام  هک  لالدتـسا  نیا  اب  زین  نونکا  دوب و  حرطم  دـنبور ) اب   ) لماک باجح  دروم  رد  هژیوب  لالدتـسا ، نیا  دوشیم . نانز  ناـیم  رد 

نیا هب  هداز ، یـصلاخ  موحرم  زا  مالـسا ، رد  باـجح  تقیقح  هلاـسر  رد  . ) دوشیم حرطم  شیب  مک و  تسا ، ندـب  هب  مزـال  ياـضف  اوـه و 
نانز نایم  یقوقح  تاواسم  باختنا و  يدازآ  لصا  اب  باجح ، . 13 هیباجح 2/725 ) لئاسر  تسا / هداد  خساپ  تسا و  هدـش  هراشا  شرگن 

رایسب اهتسینیمف  ریخا ، ياهههد  رد  هنیمز  نیا  رد  تسا و  باجح  نافلاخم  نهک  لالدتسا  زا  زین ، لالدتـسا  نیا  تسا . راگزاسان  نادرم  و 
دـص رد  هک  تسا  یتاکن  زا  نخـس ، نیا  درادن . یعرـش  - ینآرق ياهشیر  باجح  . 14 نیـشیپ و )... عبنم  ر.ك  . ) دـنیوگیم هتفگ و  نخس 

رد ثحب  نیا  طوسبم  رگزاـغآ  دـیاش  دراد . هتـشاد و  ینارادـفرط  نایعدـم و  تسا و  هدـش  حرطم  ًاررکم  یمالـسا ، عماوج  رد  ریخا ، هلاـس 
هراـگنا نـیا  زا  عاـفد  هـب  هدـیدجلا » هأرملا   » و هأرملا » ریرحت   » باـتک ود  شراـگناب  هـک  دوـب  م 1908.م ) « ) نیما مساـق  ، » یمالـسا عـماوج 
ياهنابز هب  تعرـس  هب  وا  راثآ  دـش . لیدـبت  تنـس  لها  ناهج  رد  زیگنا  رب  ثحب  مهم و  یعوضوم  هب  تعرـس  هب  وا  ياـهباتک  تخادرپ .

هأرملا ریرحت  باتک  لاس 1900م ) اب  قباطم   ) رد 1316.ق یماصتعا ) نیورپ  ردپ   ) ینایتشآ کلملا  ماصتعا  ادـتبا ، هلمج  زا  تفای  هار  رگید 
دیـس  » طسوت رثا  ود  ره  وا ، تاـیونم  جـیورت  ياتـسار  رد  یناـخاضر و  هرود  رد  سپـس  درک . پاـچ  همجرت و  ناوسن » تیبرت   » ناونع اـب  ار 
نیمه رد 1928  باجحلا » روفسلا و   » باتک رشن  فیلات و  اب  نیدلا » نیز  هریظن  ، » نیما مساق  زا  سپ  دنباییم . رشن  همجرت و  بّذهم » دمحا 

. دوشیم بیقعت  هرصاعم » هءارق  نآرقلا ، باتکلا و   » باتک رد  رورحش » دمحم   » طسوت رخأتم  ياهههد  رد  هاگدید  نیا  دیامیپیم . ار  ریسم 
، ءاملعلا دـییقت  نآرقلا و  ریرحت  نیب  هملـسملا  هأرملا  نانوچ : ددـعتم  ياهباتک  رد  نیملـسملا ) ناوخا  ربهر  ءانب  نسح  ردارب   ) ءانبلا لاـمج 

نینچمه دنکیم . عافد  تدشب  هاگدـید  نیا  زا  هروصب و ...  سیل  هأرملارعـش  باجحلا ، مالـسالا  ضرفی  مل  مالـسالا و  یلع  ضرف  باجح 
ناونع اب  اهدعب  هک  تشون  ار  یتالاقم  رد 1992  فسویلا » زور   » راشتنالا ریثک  هیرشن  رد  يوامشعلا ، دیعسدمحم  يرصم ، رصاعم  هدنـسیون 

يوس زا  ًاددجم  دش و  دـقن  رهزالا ) سیئر   ) يواکنک دـمحم  دیـس  يوس  زا  تالاقم ، نیا  تفای . رـشن  ثیدـحلا » هیجح  باجحلا و  هقیقح  »
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رد ینیطـسلف ) هدنـسیون   ) ینومادلا ینابول  یلع  نیـسح  لیبق  زا  ینافلوم  نینچ  مه  دناهدیدرگ . رـشن  نآ  هعومجم  تفای و  خساپ  يوامـشع 
نیا تّدح  تّدش و  اب  زین  یمالسا  ياهتسینیمف  هب  موسوم  نایرج  زا  یشخب  نایم  نیا  رد  دنداد . همادا  ار  هار  نیا  هملسملا » هارملا  باجح  »
راثآ رد  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  یبرغم ) هدنسیون  « ) یسیئرم همطاف   » نانوچ يروهـشم  ياهمان  ناشیا ، نایم  رد  دننکیم . بیقعت  ار  عوضوم 

باـتک رد  هکرب  لاـبقا  نینچ  مه  باـجحلا و ...  ءارواـم  هلمج : زا  تسا . هتخادرپ  باـجح  یـسررب  هـب  رظنم  نـیا  زا  دوـخ  ددـعتم  عوـنتم و 
جراخ ینید  ملسم  ماکحا  هزوح  زا  ار  باجح » ، » یناملسم يوعد  ظفح  اب  دراد  شالت  هک  يرکف  نایرج  نیا  و ... هیّرـصع » هیؤر  باجحلا  »

هطورـشم و ردـص  رد  یناریا  نارکفلارونم  راعـشا  تابوتکم و  زا  ياهراپ  رد  دراد . هلاس  دـصکی  ياهنیرید  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه  دـنک ،
باجح هک  دنیوپیم  ار  دصقم  نیا  ًامامت  اما  دنتسین ، ناسکی  هلدا  شرگن و  عون  هچرگ  دید . ناوتیم  ار  نآ  زا  ییاههگر  نیسپ ، ياههرود 

ییاهخـساپ ناملـسم ، نارکفتم  قوف ، هناگ  هدراهچ  تاـکن  اـب  طاـبترا  رد  . 1 تشاگن : هیـشاح  دـنرادن . یعرـش  ینآرق - ياهشیر  لوادـتم 
شخب هک  تسا  یـسراف  یبرع و  هب  باـتک  مان 177  هیباجح ) لئاسر  رد  هرـشتنم   ) نایرفعج لوسر  زا  باـجح » یـسانشباتک   » رد دـناهداد .

يروآدرگ و ناشیا  هک  هیباجح » لئاسر   » هعومجم رد  هکنانچ  مه  تسا . باجح  هیلع  تاهبـش  هلدا و  دـقن  باـجح و  تاـبثا  رد  نآ  مظعا 
یـضترم دیهـش  داتـسا  باجح » هلاسم   » باتک اـهنآ ، زا  یکی  هک  دـناوخ . دـید و  ناوتیم  باـجح  تاـبثا  رد  ار  هلاـسر   33 دناهداد ، رـشن 

هتـشاد و باجح  هلاسم  رد  یعامتجا  يرکف - نایرج  نیا  هک  ییاهدقن  اهشرگن و  هک  تسا  نآ  هب  زاین  دـسریم  رظن  هب  . 2 تسا . يرهطم 
ياـهتصرف دوش و  تیاـعر  یملع  دـقن  تاـیبدا  اـیناث  دـنریگ ، رارق  وگوتفگ  ثحب و  دروم  بساـنم  يرکف  ياـهطیحم  رد  ًـالوا  دـنراد ،

تأشن يرظن  يرکف - لماوع  زا  ًامامت  یباجح ، دب  ای  یباجحیب  هلاسم  هچرگ  دیآ . دیدپ  یملع  قطنم  ياقترا  يرکف و  لدابت  يارب  بسانم 
یعامتجا یسایس و  ياههزوح  رد  ار ، اههنیمز  یمامت  دیزرو و  تلفغ  هنیمز  نیا  رد  يرظن  تاهبـش  تالاوس و  مهـس  زا  دیابن  اما  دریگیمن 

ياهتیلاعف زا  عنام  باجح ، هب  مازلا  رابجا و  هنیمز  رد  رایتخا  رد  ياضف  رورم  هب  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  . 3 درک . وج  تسج و 
زین یناخاضر و  هرود  لئاوا  هطورـشم و  رخاوا  رد  هک  ینید  ياهترورـض  ساـسحا  تسا . هدـش  بطاـخت  عاـنقا و  ياـههزوح  رد  بساـنم 

راذـگریثأت هلاقم  باتک و  اههد  شراگن  بجوم  تشاد و  دوجو  باجح  هنیمز  رد  يراـگن  هلاـقم  یـسیون و  باـتک  يارب  ياهههد 30-50 
هتفای شهاک  رورم  هب  تشاد ، رب  رد  ار  يراذگریثأت  قافآ  هک  دوب  يرهطم  دیهـش  داتـسا  باجح » هلاسم   » باتک نآ  هنومن  کی  هک  دیدرگ 
باـب رد  ینید  يرکف - تـالاوس  زا  ياهراـپ  زونه  دـش ، تراـشا  هک  هنوگناـمه  تسین . يربـخ  رثوم  ياـههزیگنا  ناـنوچ  زا  نونکا  تسا و 
راتـسج رد  ار  راتـشون  نیا  همادا  دش . هجاوم  نآ  اب  نیـشیپ  ياهخساپ  تایبدا و  اب  ًافرـص  ای  دوب و  هجوتیب  نآ  هب  دـیابن  تسا ، یقاب  باجح 

دیناوخب هدنیآ 

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 
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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 

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 
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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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