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ع)  ) يدهم ترضح  یناهج و  تموکح  نامزلارخآ 

باتک تاصخشم 

14801-83 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ع )  ) يدهم ترضح  یناهج و  تموکح  نامزلارخآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.9 ص 4 -  دادرم 1383 :) ریت و  ، ) ش 45 دوعوم ، هلاقم ، :  اشنم 
مهدزاود ماما  جع ،  نسحنبدمحم  رگفیصوت :  یجنم  روهظ  رگفیصوت :  نیدلامجن  یسبط  رگفیصوت : 

يدهم ماما  نامزلارخآ و 

دوعوم روهظینودیرف  نیسح  همجرت  ینیوزق ، مظاکدمحم  دیس  هتشون  روهظ » ات  تدالو  زا  مالسلاهیلع ، يدهمماما ،  » باتک راشتنا  هزیگنا  هب 
دوجو و  نامزلارخآ )  ) یناهج دادـیور  رد  لوحت  نیا  نارود  نامز  تسا : هتـسویپ  مه  هب  یـساسا و  رـصنع  ود  نمـضتم  رـشب  یجنم  یهلا و 
يانعم هب  ایند ، گرزب  نایدا  گنهرف  رد  تسا  یحالطـصا  نامزلارخآ  (.» مالـسلاهیلع يدـهم ، ماما   ) میظع رما  نیا  لفکتم  یجنم و  صخش 

ات هلآوهیلعهللایلـص ، مرکا ، ربمایپ  توبن  نارود  مه  نامزلارخآ  یمالـسا ، گنهرف  رد  تمایق . ییاپرب  زا  لبق  رـشب و  تاـیح  نارود  نیرخآ 
نارـسفم و زا  ياهدـع  رـصاعم ، نارود  رد  ار . مالـسلاهیلع ، دوعوم ، يدـهم  روـهظ  تبیغ و  نارود  مه  دوـشیم و  لـماش  ار  تماـیق  عوـقو 

رقابدمحم دیس  دیهش  اضردیشر ، دمحم  بطق ، دیـس  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  داتـسا  ییابطابط ، همالع  موحرم  لیبق : زا  ناملـسم  نارکفتم 
ندش اورنامرف  نیمز ، رد  ناسنا  فالختـسا  171 و 172 ) تافاص : ، 105 ءایبنا : ، 138 فارعا :  ) میرک نآرق  زا  یتایآ  هب  اکتا  اـب  ردـص و ...

دناهدرک حرطم  رشب  هدنیآ  تشونرـس  ناونع  هب  لطاب  یمئاد  نالوج  مغرهب  ار  لطاب  رب  قح  يزوریپ  و  ناحلاص ) تثارو   ) نیمز ناراکوکین 
ترابع نامزلارخآ  رـصع  ناشیا ، داقتعا  هب  دـننادیم و  خـیرات  هفـسلف  یعون  رگنایب  ار  نامزلارخآ  تالوحت  هب  طوبرم  تاـیاور  تاـیآ و  و 

هتشاد ار  نآ  راظتنا  دیاب  ناناملسم  هک  موتحم  تسا  يرما  ياهدنیآ  نینچ  ناسنا ، عون  یعیبط  یعامتجا و  لماکت  ییافوکـش  نارود  زا  تسا 
ققحت زا  هاگآ  یناسنا و  هعماج  حالـص  ناهاوخ  طاـشن و  رپ  یتلاـح  اـب  هکلب  دـنرگنب ، هعقاو  ثداوح   » هب درـسلد  لـعفنم و  دـیابن  دنـشاب و 

، تشادرب نیا  بوچراـچ  رد  دنـشاب . سدـقم  راـظتنا  نیا  روخ  رد  شـشوک  یگداـمآ و  دـیما ، زا  راشرـس  دـیاب  راـظتنا ، یخیراـت  فادـها 
. دهد همادا  یهلا  هدعو  ققحت  ات  ار  دوخ  یجیردـت  یلماکت  تکرح  نآ  رد  دـیاب  وا  هک  تسا  ناسنا  عون  خـیرات  زا  ینیعم  هعطق  نامزلارخآ 
زا يریسفت  نینچ  هیلعهللاۀمحر ، یسوط ، خیـش  هبیغلاباتک   » قودص و خیـش  نیدلالامک   » نوچمه مدقتم  ياملع  بتک  رد  هکیلاح  رد  [ 1]

یلبق تالوحت  هب  ددرگیم و  عقاو  ناسنا  عون  یگدنز  زا  شخب  نیرخآ  رد  هک  يداع  ریغ  تسا  يرما  نامزلارخآ  تالوحت  هدوبن و  خـیرات 
ياهییوگـشیپ وترپ  رد  اهدادـخر ، یبایزرا  نامز و  ياههناشن   » دروم رد  ندوب  اـنیب  نارخاـتم  رظن  رد  [ . 2 . ] دوشیمن طوبرم  یناسنا  هعماـج 

رد کنیا  یناسنا  هعماج  هک  دـنرواب  نیا  رب  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  هکنیا  امک  تسا . يرورـض  دراد ، نایرج  هعماـج  رد  هک  یناـمزلارخآ 
رتـشیپ رـشب  هچ  ره  دـندقتعم  و  دراد ، رارق  ترثـک  رد  يوـطنم  تیمک   » يداـم و رهوـج   » لـمحت جوا  رد  تاذ و   » زا تلفغ  هلحرم  نیرخآ 

یـــسانش ماـــجرف  اـــی  ناـــمزلارخآ   » تخانـــش . ددرگیم رتفافـــش  رت و  موـــهفم  قـــلطم  لدـــع  ریخ و  زا  وا  یعمج  كرد  دوریم ;
زیچ همه  نایاپ  نامزلارخآ  ، » دش نایب  هچنآ  هبتیانع  اب  . تسا تیمها  زئاح  زین  یتشترز  تیحیـسم و  دوهی ، نایدا  رد  ( Eschatologie)

نکمم ياهیگتفـشآ  همه  ددرگیم . زاب  هیلوا  تلاح  هب  دباییم و  زاب  ار  دوخ  لداعت  ناهگان  ناهج  ییوگ  تسا . ناهج  میمرت  هکلب  تسین ،
یب نیا  هچنانچ  یلو  دوش . هظحالم  یقارتفا  يدـید  اب  هسفن و  یف  هک  تسا  قلطم  یگتفـشآ  یتروص  رد  طقف  تسا  ناـمزلارخآ  رد  شجوا 

موقم لماوع  وزج  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یفنم  هبنج  دریگ  رارق  دـندرگیم ، زاب  نآ  هب  یگمه  ماجنارـس  هک  لک  مظن  لابق  رد  اهیمظن 
ملظ تیاهن  لاجد  نارود  تیمک  هرطیس  رصع  ای  نامزلارخآ   » باتک رد  نونگ  هنر   » ریبعت هب  . دوشیم روهظ  هلحرم  رد  یناف  ینعم  کی  هب  و 
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طقف و  دشاب -  يرگید  زیچ  تسه  اعقاو  هچنآ  زج  تسناوتیمن  هک  دنچ  ره  تسا -  تقوم  رادیاپان و  سوحنم  رش و  رما  یلو  تسا ، رـش  و 
اهدرد و هب  یهاگن  . دوشن بلاغ  ماجنارـستسا  لاحم  هک  یمـسق  هب  دـسریم ، ناماس  هب  دراد و  تیعطق  ییایاپ و  هک  تداعـس  ریخ و  هبنج 

زورما شضیقن ، دض و  ياههتساوخ  همه  نایم  رد  هک  دنایامنیم  نینچ  یمدآ  كاپ  ترطف  لاوز  رد  وا  تبرغ  زورما و  دنمشیدنا  رشب  مالآ 
روـضح اـب  ربارب  يدازآ  دـنا . يدازآ   » ناـهاوخ ادـصکی  یـسایس  ياـهمیژر  لـلم و  ماوـقا و  همه  دـنکرتشم . نآ  رد  همه  هک  تـسه  یکی 
شخب ییاهر  يدازآ  دروآیم . مهارف  ار  وا  جورع  ناکما  تسا و  راتخم  ناـسنا  رهوج  هک  يا  يدازآ  . » یمدآ دوجو  رد  تقیقح  ترورض 

هک یعقاو  لیـصا و  يدازآ  ترارـش . زا  اهر  هانگ و  زا  اهر  دـشاب ، شدوخ  دـهاوخیم  هک  یناسنا  ییاـهر  تمکح . هشیدـنا و  موقم  و  [ 3]
ار نآدــنوادخ  هـکتسا  یتلادــع  تـمحر و  هـب  یباــیتسد  ياــنعم  هـب  تداعــس  هـب  یباــیتسد  ور  نـیا  زا  تـسا . قحتعاــطا  رد  هـتفهن 

ناهنپ بارطـضا  هودـنا و  زا  و  دـسرب ، شایعقاو  یقیقح و  لاـمک  هب  یمدآ  نآ  رد  هک  تسا  یلاـعتم  یناـهج  رد  یگدـنز  . تساهدرکررقم
یتاردقم عیاقو و  دروآ . تسد  هب  یعامتجا  یـصخش و  یگدنز  هب  نداد  نامزاس  اب  ار  یقیقحتینما  دناوتیمن  دـنادیم  هک  ( aneiety)

تسا رذگدوز  شایگدنز  دشخب ، ماود  ار  دوخ  ياهراک  دناوتیمن  دریگب . دوخ  تردق  ریز  رد  ار  اهنآ  دناوتیمن  یمدآ  هک  دنراد  دوجو 
مامت اب  اهناسنا  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  لیصا  ینارگن  نیمه  اقیقد  درادن و  دوجو  رـشب  هدارا  زا  رثاتم  تینما  هنوگچیه  گرم . نآ  ماجرف  و 

ریگمشچ و تفرشیپ  لبق  ياهههد  هتشذگ و  نورق  هبتبـسن  رـشب  ییاناوت  يروآ و  نف  هک  زورما  ارچ  [ . 4 . ] دنشابتینما يوزرآ  رد  دوجو 
يانتبا اب  هتـشذگ  زا  شیب  بتارمب  یندم و ... هعماج  رـشب ، قوقح  نوناق ، یـسارکومد ، نوچمه  یثحابم  تسا و  هدومن  ياهسیاقم  لباق  ریغ 

يراگنا و تسین  روهظ  یمدآ ، طوبه  زا  نخس  هتخیهرف  هتفرشیپ و  برغ  رد  همه  نیا  اب  دوشیم ، حرطم  نوگانوگ  ياههفسلف  اهلیلحت و  هب 
یگدـیچیپ ناهج ، يراگنا  لوهجم  یمالک ، ياههژاو  نابز و  روتـسد  راتخاس و  رد  یمدآ  نایاپ  یب  یمگ  رد  رـس  یناهج ، بئاصم  ایالب و 

، يرازبا تینالقع  نوزفا  زور  تیمکاح  يرشب ، يدژارت  رمتـسم  شیازفا  نآ ، یجیردت  ندش  سرتسد  زا  رود  یتسه و  تخانـش  نوزفازور 
هنامز ندیسر  ارف  سدق و  تحاستبیغ  رصع  (، Mass  ) اههدوت هب  ناسنا  ندش  لیدبت  ناهج و  يونعم  تایح  قمر  نیرخآ  نتفر  تسد  زا 

رپ رازاب  رد  وا ، ناور  هفقو  یب  مطالت  يرـشب و  هشیدـنا  یگدـیروش  نردـم ! یتیعر  باـبرا و  ینونک  مظن  رد  اـیآ  ؟ دوشیم ملاـع و ... بش 
نارگید و رب  يالیتسا  تردـق و  هب  لیم  نیگمهـس  شیازفا  و  یـسانش و ... هعماـج  یـسانش ، مدرم  یـسانشناور ، یفـسلف ، بتاـکم  ماـحدزا 

روـهظ زا  دوـصقم  هک  دوـش  روـصت  دـیاش  ؟ تسین ینوزف  هب  ور  زیچ ، هـمه  زا  یگدروخرـس  اـتیاهن  و  اـنعم و ... یب  تاـشقانم  تاـضراعت و 
رود هب  ناشیا  ناوت  زا  هتبلا  نیا  تسا . ناشیا  هراشا  هاگن و  کـی  هب  نیعلا و  ۀـفرط  رد  مـالآ  نیا  همه  ناـیاپ  مالـسلاهیلع ، يدـهم ، ترـضح 

هب هدـشن و  هدوشگ  نونک  ات  ملع  باوبا  زا  يرایـسب  هک  دوشیم  هتفگ  رگا  دـشاب . هتـشاد  زین  يرگید  تروص  رما  ققحت  دـیاش  اـما  تسین ;
رـسارس رد  تیالو  روهظ   » شرتسگ دـهنیم ؟ یمدآ  يور  شیپ  ار  يرظنم  هچ  باوبا  نیا  شیاـشگ  دـش ; دـهاوخ  زاـب  دوعوم  ماـما  تسد 

يدرف و ياهشنکاو  اهشنک و  اههشیدنا و  راکفا و  رد  یلوحت  رییغت و  هچ  ؟ دراد یتاکرب  راثآ و  هچ  نآ  ریگارف  هچراپکی و  رارقتـسا  ناهج و 
ياطعا یمدآ و  ناور  یـساسا  نامرد  دـهاش  میناوتیمن  تیالو  روهظ   » راگزور رد  ایآ  ؟ دـمآ دـهاوخ  شیپ  روهظ  رـصع  ناسنا  یعاـمتجا 

، وا مه  ددرگیم و  المرب  هانگ   » نفع هنک  نامیا و   » نیریـش زغم  هک  دومن  روصت  ناوتیمن  اـیآ  ؟ میـشاب یعقاو  شمارآ   » تینما و  ، » يدازآ »
دـنکیم و نییبت  اهنآ  تاذ  قمع و  رد  يروهطوغ  اب  هکلب  دـنچ ، یظافلا  بلاق  رد  هن  ار  مالـسا   » یتح یگدـنز و   ، » ییابیز  » یلاعتم میهافم 

رگزاغآ هدیشخب و  نایاپ  ار  وا  یمگ  رد  رـس  هدرک ، زاغآ  ار  ییانـشور  رـصع  دناکچیم و  ورف  اهناسنا  هنـشت  ماک  رد  ار  هبیط  تایح   » دهش
موکحم هن  يرازبا و  تینالقع  رب  رطیـسم  اههدوت و  جاوما  رد  رایتخا  یب  هن  و  نامیا -  هب  یکتم  ناسنا  یلاعت  سدـق و  تحاـس  روهظ  رـصع 

تاعوضوم هدنریگرب  رد  هک  هدش  هتـشاگن  ناناملـسم  نایم  رد  یناوارف  ياهباتک  مالـسلاهیلع ، يدهم ، ترـضح  هرابرد  ؟ دوب دـهاوخ  نآ - 
لوط تبیغ ، تدالو ، نایدا ، تاراشب  ترـضح ، نآ  دوجو  تابثا  ترـضح ، یگدـنز  فلتخم  داـعبا  هب  طوبرم  ثیداـحا  تاـیآ و  : دـنالیذ
مئالع نتف ، محالم و  تیودـهم ، هفـسلف  ناشیا ، تخانـش  ترورـض  هکراـبم ، تاـعیقوت  ناـشیا ، روضح  هب  ناـگتفای  هار  هعبرا ، باون  رمع ،

... و [ 5  ] رصع ماما  هرابرد  راعشا  ترـضح ، نآ  هب  لسوت  هوحن  هیعدا و  تعجر ، روهظ ، رـصع  نارای ، باحـصا و  نارظتنم ، فیاظو  روهظ ،
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، مالـسلامهیلع تیب ، لـها  فراـعم  هب  اـکتا  اـب  هک  دراد  صاـصتخا  یعیـش  ناـفلؤم  هب  مهـس  نیرتقیقد  نیرتشیب و  هک  تسین  يدـیدرت  اـما 
رد ياهدـیچیپ  عیـسو و  تالوحت  هلحرم  رد  هک  کنیا  اما  .و  دـیامنیم هیارا  ناشیا  نارود  میظع و  دوعوم  نیا  هراـبرد  ار  يرتشیب  تاـیئزج 

. دنکیم باجیا  زین  ار  يرگید  ياهترورض  تیعقوم ، تیعضو و  شجنس  میراد ، رارق  یعیش  راظتنا  رب  ینتبم  یتضهن  وترپ  رد  ناهج  رسارس 
رب رکذت  یهلا و  نایدا  نایم  رد  تیودهم  هب  داقتعا  تروریـص  هب  مه  میدنمزاین ، عوضوم  یفـسلف  یـسانش و  هعماج  يرظن ، حیرـشت  هب  اریز 

نایب تخانـش و  ترورـض  نییبت  مه  و  [ ، 6  ] مهئاـنبا نوفرعی  اـمک  هنوفرعی  ، » ینآرق ریبـعت  هب  تسا و  هتفرگ  تروص  هک  یتـلفغ  فیرحت و 
دنیارف رد  تبیغ  ناـمز  رـشبتشونرس  اـب  روهظ  راـظتنا  زا  یبیکرت  هیارا  هژیوب  ناـشیا و  ياـههمانرب  و  مالـسلاهیلع ، ماـما ، قیقد  تاصخـشم 

هنازرودرخ حیحص و  وحن  هب  اههداد  بیکرت  هار  زا  دیاب  ساسح ، مهم و  رایسب  هاگیاج  نیا  رد  تشاد  هجوت  دیاب  زورما . یعامتجا  درکلمع 
یلو تبیغ   » زا تسرد  كرد  هژیوب  تیالو و   » مولظم لصا  هب  قیمع  يدرکیور  هارمه  يرگيرشق ، ماهوا و  تافارخ و  زا  نآ  نتساریپ  اب  و 

تنـس میلاعت و  ینآرق و  فراعم  بسانم  هضرع  نمـض  هک  دروآ  مهارف  ار  ياهعومجم  یعامتجا ، يدرف و  یگدـنز  رد  نآ  تارثا  و  ادـخ »
زا مالسلاهیلع ، يدهم ، ماما   » باتک . دزاس دوهشم  زین  ار  تبیغ  نامزلارخآ و  هرود  رد  نامیا  ظفح  هوحن  اهتفارظ و  مالسلامهیلع ، تیب ، لها 

ینیوزق مظاکدمحم  دیس  موحرم  راوگرزب ، ققحم  دیقف و  دنمـشناد  راوتـسا  هماخ  هب  ردقیلاع  دوجو  نیا  یفرعم  فده  اب  روهظ » ات  تدالو 
یـسراف هب  ینودـیرف  نیـسح   » رتکد ياقآ  مرتحم  مجرتم  طسوت  هدـش و  هتـشاگن  یبرع  هب  ساسحا  رپ  یقیقحت و  ياهویـش  هب  لصف  رد 24 

، يدـهم ترـضحتبسن  ماـن و  هراـبرد  ياهدـنزرا  بلاـطم  تسا  رادروـخرب  یبساـنم  بیوـبت  زا  هک  روـبزم  باـتک  . تسا هدـش  هدـنادرگرب 
، مایا نآ  رد  ناشیا  ناگدننکرادید  هناگراهچ و  نابیان  تدـم و  هاتوک  یتسیز  ناهن  دـلوت و  ناشیا ، سدـقم  دوجو  هب  تراشب  مالـسلاهیلع ،

يالیتسا روهظ و  هوحن  نایدهمتم ، سدقم ، دوجو  نآ  روهظ  مئالع  رمع و  لوط  مایا ، نیا  رد  شترـضح  ناگدننک  رادید  تدـمدنلبتبی و 
اب باتک  . دـیامنیم هیارا  ناگدـنناوخ  هب  ار  ناشکرابم  رمع  نایاپ  يرادـمامز و  روهظ ، رـصع  هعماـج  روهظ ، راـگزور  ياهتردـق  رب  ناـشیا 

وحن هب  ناشیا  رفاو  هقیلس  قوذ و  مرتحم و  رشان  تمه  هب  تسا و  رادروخرب  یلوا  تسد  هدنزرا و  عبانم  زا  یلبق ، بتک  تایبرجت  زا  هدافتسا 
شور باتک و  تایصوصخ  هلمج  زا  . تساهدیدرگ لیمکت  ددعتمياهتسرهف  اب  هدش و  ییارآ  هحفص  يراگن و  فورح  ياهزیکاپ  هتسارآ و 
اـضعب لیلحت و  ار  اهنآ  سپـس  هدروآ و  ار  مالـسلاهیلع ، يدـهم ، ترـضح  هب  طوبرم  رابخا  ثیداـحا و  رثکا  اـبیرقت  هک  تسا  نینچ  فلؤم 
یلـصا شور  رابخا ، رب  اکتا  هک  دنچ  ره  دـهدیم . رارق  یـسررب  دروم  دنـس  لاجر  ثیح  زا  ار  یثیدـح  رتمک  اما  دـنکیم . ریـسفت  لیوات و 

نآ ینـالقع  لـیوات  اـی  تیاور و  یقطنم  هیارا  رب  یعـس  زین  بوچراـچ  نیمه  رد  هـک  نآ  هجوـت  روـخ  رد  هـتکن  اـما  تـسا  مرتـحم  فـلؤم 
مکحم و یلالدتـسا  ییاور و  هناوتـشپ  زا  اضعب  هک  [ 7  ] تسا هدـش  حرطم  یثحابم  روهظ » رـصع  رد  هعماج  یگدـنز   » شخب رد  دـیامنیم .

تایاور نیا  زا  یخربتیدنـس  رابتعا و  هکنآ  رب  هوالع  تشاد  هجوت  دیاب  اما  بلاق  رد  مرتحم  فلؤم  رظن  رتشیب  تسین و  رادروخرب  ینـشور 
، اسب هچ  اریز  تسا . ینتفای  رییغت  ییادـب و  تسین و  یعطق  روهظ  میالع  ای  طیارـش و  زا  يرایـسب  ناگرزب ، یخرب  ریبعت  هب  تسا ، لمات  لـباق 

تـساوخرد و  مالـسلاهیلع ، ماما ، هب  رمتـسم  هجوت  هکیلاح  رد  دـننکن  ساسحا  روهظ  ناکما  نامز  رد  ار  دوخ  طیارـش  نیا  هب  هجوت  اب  مدرم 
اذل دراد و  یگتسب  اتکی  يادخ  هدارا  هب  اهنت  هک  تسا  يرما  نیا  دشاب . صاخ  عاضوا  طیارـش و  هب  دودحم  دیابن  هجو  چیه  هب  ناشیا  روهظ 

، مالـسلاهیلع رـصع ، ماما  هرابرد  ثحابم  نیرتمهم  زا  دومن . تساوخرد  دـشاب ، راک  رد  یعنام  هکنآ  یب  یهلا  تیـشم  زا  ار  نآ  ققحت  دـیاب 
« راظتنا  » ناونع رد  نآ  هب  لمع  دهعت و  نیا  میراد . ناشیا  لابق  رد  هک  تسا  یفیاظو  تادهعت و  اب  ییانـشآ  ترـضح ، نآ  تخانـش  زا  دـعب 
ره يارب  تسا -  هدوب  رـشب  يارب  گرزب  ییـالتبا  دوخ  هک  تبیغ -  نارود  تخانـش  هژیوب  نآ ، قیمع  لـیلحت  كرد و  دوـشیم و  هصـالخ 

ثحابم هلمج  زا  تبیغ  رـصع  رد  ناناملـسم  فیاظو  نایب  راظتنا .»  » مهم یـساسا و  عوضوم  هک  دسریم  رظن  هب  اما  دراد . ترورـض  ینمؤم 
تاعیقوت  » عوضوم باتک و  لیاوا  رد  مالسلاهیلع  يدهم ، تخانـش  ترورـض   » مهم ثحب  نادقف  دیاب  هتکن  نیا  رب  تسا . باتک  نیا  هتفگان 
یگتفیـش زا  هتـساخرب  اـعطق  هک  تسا  رادروـخرب  ياهژیو  توارط  حور و  زا  باـتک  عوـمجم  رد  لاـح ، ره  هب  . مییازفیب زین  ار  ماـما  هکراـبم 

ماما تفرعم  نابلاط  يارب  روبزم  باـتک  هعلاـطم  ببـس  نیدـب  تسا . مالـسلاهیلع ، رـصع ، ماـما  سدـقم  تحاـس  هب  مرتحم  مجرتم  فلؤم و 
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، ارهز همطاـف  ترــضح  یگدـنز  هراـبرد  ینیوزق  مظاکدــمحم  دیــس  موـحرم  رگید  رثا  دــننامه  تـسا  دــنمدوس  دــیفم و  اـعطق  بیاـغ ،
دهاوخ تمـصع  سدـق  تحاـس  هب  تدارا  ضرع  تیونعم و  نیرق  مرتحم  مجرتم  نیمه  همجرت  هب  راوگرزب  نآ  تداهـش  و  اـهیلعهللامالس ،

. دوب

یقرواپ

. خیرات هعماج و  یضترم ، يرهطم ، ك : ر . [ 1]
ص136-134. ج2 ، یمالسا ، گرزب  فراعملاةرئاد  ك : ر . [ 2]

.157 هیآ (، 7  ) فارعا هروس  ك : ر . [ 3]
.139 ات ص109  یسانش ، هروطسا  حیسم و  یسیع  هلاقم  ش5 و6 ، نونغرا ، هلجم  [ 4]

زا 2000 شیب  یفرعم  رب  لمتشم  همانباتک  نیا  مالسلاهیلع ، يدهم ، ترضح  همانباتک  ربکایلع ، روپيدهم ، رتشیب ر.ك : ییانـشآ  يارب  [ 5]
. تسا هدش  رشتنم  هحفص  دلج و 801  ود  رد  هک  تسا  فلتخم  ياهنابز  هب  لقتسم  باتک  ناونع 

.146 هیآ (، 2  ) هرقب هروس  [ 6]
. روهظلادعب خیرات ، دمحم ، ردصلا ، ك : هنیمز ر . نیا  رد  رتشیب  ییانشآ  يارب  ات 9655 . ص613  لصف 21 ، [ 7]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
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زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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