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همدقم

تینوصم - 1: زادـنترابع لحارم  نیا  و  تسا ، هناگهس  لحارم  ياراد  ناربمایپ  رگید  ناسب  اطخ ، فالخ و  زا  ربماـیپ  یگتـساریپ  تینوصم و 
ياهنایرج رد  شزغل  اطخ و  زا  یگتساریپ  - 3. راتفگ راتفر و  رد  هانگ  فالخ و  زا  تمصع  - 2. تعیرش غیلبت  رد  يوهس ) يدمع و   ) قلطم

. يداع

هانگ زا  یگتساریپ  مالسا و  ربمایپ 

و :» درک هدافتسا  هانگ  زا  ار  وا  تینوصم  لیذ  هیآ  زا  ناوتیم  دنراد ، تلالد  هانگ  زا  ناربمایپ  همه  تمصع  رب  هک  یناوارف  تایآ  زا  هتـشذگ 
، دوخ داهنشیپ  اب  هک  دوب  کیدزن  ناکرـشم )  ) نانآ «» ًالیلخ كوذخت  ًاذا ال  هریغ و  انیلع  يرتفتل  کیلا  انیحوا  يذلا  نع  کنونتفیل  اوداک  نا 

نا الول  و  «.» دـندیزگیم رب  دوخ  تسود  ار  وت  ماگنه  نیا  رد  یهد  تبـسن  ام  هب  ار  نآ  ریغ  ات  دـنبیرفب ، میدرک ، یحو  وت  هب  هچنآ ، زا  ار  وت 
اذا ال «.» يدرگ لیامتم  نانآ  هب  یمک  رادقم  هک  دوب  کیدزن  میدیشخبیمن ، يراوتسا  وت  هب  رگا  «» ًالیلق ائیش  مهیلا  نکرت  تدک  دقل  كانتبث 
رد نیکرـشم )  ) تازاجم ربارب  ود  تروص  نیا  رد  (.» 75-73  / ءارسا « ) ًاریصن انیلع  کل  دجتال  مث  تامملا  فعـضو  ةویحلا  فعـض  كانقذ 

هرابرد نارـسفم  «. يدرکیمن ادیپ  يروای  ام ، ربارب  رد  هاگنآ  میدناشچیم ، وت  هب  ار  رگید  يارـس  رد  نانآ  تازاجم  ربارب  ود  ایند و  یگدنز 
اهنت تسین ، راوتـسا  حیحـص و  تایآ ، ندوب  یکم  رطاخ  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دناهدرک  لقن  ینوگانوگ  ياهلوزن  نأش  تایآ ، لوزن  تلع 

ربمایپ هب  شیرق  هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  غئاص »  » صفح یبا  هک  تسا  نامه  دـنکیم ، قیبطت  اهنآ  لوزن  نامز  اـب  هک  یلوزن  نأـش 
شتـسرپ هزادـنا  نـیمه  هـب  ار  شیرق  ناـتب  زین  ربماـیپ  هـک  نـیا  رب  طورـشم  دنتــسرپب  لاـس  کـی  ار  وا  يادـخ  اـهنآ  هـک  دـندرک  داهنــشیپ 

« مهیلا نکرت  تدک  دقل  كاننتبث  نا  ولو ال   » هیآ رد  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  درادـن  يریثأت  هیآ  دافم  رد  اهلوزن  نأش  فالتخا  . دـیامن
مدـع رب  هاوگ  ار  هیآ  دناهتـساوخ  نارظن  هتوک  زا  یخرب  - 1: میوشیم روآدای  یتاکن  هیآ  تلالد  حیـضوت  يارب  میهد و  ماـجنا  یفاـک  تقد 

نارگن فرژ  نانیب و  کیراب  تقیقح ، رد  و  دشابیم ، وا  تمصع  یلقن  لئالد  زا  هیآ  ناققحم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دنریگب ، ربمایپ  تمصع 
لعاف نییعت  رد  تسا  مزال  - 2. دناهدرک جارختـسا  ار  نانآ  دوصقم  فالخ  هدیچ و  نیریـش  هویم  تسا  خلت  نافلاخم  رظن  رد  هک  یتخرد  زا 
ریمـض زا  دوصقم  هک  دـهدیم  ناشن  هیآ  رهاظ  مینک  تقد  تسا ، یکاح  نآ  زا  کنونتفیل » اوداـک  نا  و   » لـصتم ریمـض  هک  اوداـک »  » لـعف

کیدزن ناکرـشم  تسا : نیا  هیآ  دافم  هتفر  مه  يور  و  دـشابیم ، یکاـح  نآ  زا  زین  کـنونتفیل »  » لـعاف تسا و  ناکرـشم  ناـمه  اوداـک » »
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تدک دـقل  كانتبث  نا  الولو   » هیآ - 3. تسا هدماین  نایم  هب  ص )  ) ربمایپ ندـش  کیدزن  زا  ینخـس  هیآ  نیا  رد  و  دـنبیرفب ، ار  وا  هک  دـندش 
نابز رد  الول »  » ظفل تسا و  هتفای  لیکشت  نکرت ) تدک  دقل   ) ازج يرگید  و  كانتبث »  ) طرش یکی  هک  هلمج  ود  زا  ًالیلق » ًائیش  مهیلا  نکرت 
تباث ار  وت  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسا  نیا  هیآ  داـفم  تروص  نیا  رد  تسا  یـسراف  ناـبز  رد  دوب ) نیا  هن  رگا  اـی  « ) دوبن رگا   » لداـعم برع ،

رـس وت  زا  یفاطعنا  لیم و  اهنت  هن  دـش ، یکیدزن  ققحت  زا  عنام  یهلا  تیبثت  یلو  يوش ، لیامتم  اـهنآ  هب  هک  دوب  کـیدزن  میتشاد ، هگن  مدـق 
يزیچ راـتفر  لـمع و  هلحرم  رد  هاـگنآ  هشیدـنا ، رکف و  هلحرم  رد  تیبـثت  زج  یهلا ، تیبـث  نـیا  - 4. يدـشن کـیدزن  مه  نآ  هب  هکلب  دزن ،

نهذ و رد  هن  اهنآ ، ناتب  شتـسرپ  هرابرد  اهنآ  اب  شزاس  ناکرـشم و  هب  برق  هک  دـیدرگ  وا  لاح  لـماش  ناـنچنآ  یهلا  فطل  ینعی  تسین ؛
سدـقلا و حور  هلیـسو  هب  ناربمایپ  دـیدست »  » تمـصع و زج  ینعم  نیا  هب  تیبثت  .و  دیـشوپ لمع  هماج  جراخ  رد  هن  دز و  هناوج  وا  هشیدـنا 
وا لاح  لـماش  هتـسویپ  هکلب  درادـن ، صاـصتخا  دروم  ود  دروم و  کـی  هب  تیبثت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  - 5. تـسین يرگید  زیچ  هریغ 
زین دراوم  رگید  رد  دشخب ، ماگ  يراوتـسا  مدق و  تماقتـسا  صاخ ، دروم  نیا  رد  ربمایپ  هب  ادخ  دـش  ببـس  هک  تهج  نامه  اریز  دـشابیم 

تسین نانچنآ  یهلا  تیبثت  - 6. دراذگاو دوخ  هب  ار  وا  رگید  لحارم  رد  دنک و  تیبثت  ار  وا  دروم  کی  رد  هک  درادـن  یتهج  و  دراد ، دوجو 
عـضو نیا  اب  هکلب  دـهدنتروص  يراـک  نآ  فـالخ  رب  دـناوتن  هدـش  تیبثت  ربماـیپ  رگید ، دـیابرب و  فک  زا  ار  يدازآ  راـیتخا و  ناـنع  هک 

تامملا فعـضو  ةویحلا  فعـض  كانقذ  اذا ال  :» دیامرفیم موس  هیآ  رد  تهج  نیا  نایب  يارب  دنیزگرب  ار  راک  فرط  ود  زا  یکی  دـناوتیم 
رد هاگنآ  میناشچیم ، وت  هب  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  یگدنز  رد  ار  ناکرشم )  ) باذع ربارب  ود  عقوم  نیا  رد  «» ًاریـصن انیلع  کلدجت  مث ال 
رد مزال  تلاح  ار  تمـصع  هک  هیلدـع »  » ماک رد  هیآ  دافم  اهنت  هن  هک  دـش  نشور  تاکن  نیا  هب  هجوت  اب  «. يدرکیمن ادـیپ  يرواـی  اـم  ربارب 

راذـگاو وا  دوخ  هب  ار  دوخ  ربمایپ  دـنوادخ  هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  شخب  دـیون  نیریـش و  رایـسب  هکلب  تسین ، خـلت  دـننادیم ، ناربمایپ 
( نآ دوخ  هب  دسر  هچ  ات   ) هانگ هب  ندش  کیدزن  برق و  زا  ار  وا  دشخبیم و  يراوتسا  تیبثت و  وا  هب  اهیبیـشارس  اهـشزغل و  رد  دنکیمن و 

نا ۀـفئاط  تـمهل  هـتمحر  کـیلع و  هللا  لـضف  ـالولو   » ناـسب نـکرت » تدـک  دــقل  كاـنتبث  نا  ـالولو   » هـلمج تـقیقح ، رد  .و  درادیم زاـب 
ياهـشزغل زا  ربمایپ  تنایـص  هب  طوبرم  مود  هیآ  هانگ و  ربارب  رد  تیبثت  هب  طوبرم  ثحب  دروم  هیآ  هک  نیا  زج  تسا  ( 113  / ءاسن «) كولضی

هک دعب  ثحب  رد  نونکا  مه  تسا و  ناسکیهمه  رد  تلالد  هوحن  نایب و  هویـش  توافت  نیا  زا  رظن  فرـص  اب  تسا و  يدـمع  ریغ  يوهس و 
. داد میهاوخ  یفاک  حیضوت  هیآ  نوماریپ  و  مینکیم ، وگتفگ  تسا  اطخ  زا  ربمایپ  یگتساریپ  نوماریپ 

هابتشا اطخ و  زا  ربمایپ  یگتساریپ 

وگتفگ ثحب و  نآ  نوماریپ  مالک  ملع  رد  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  يداع  ياهنایرج  یگدنز و  روما  رد  هابتـشاو  اطخ  زا  ربمایپ  تینوصم 
ص)  ) ربماـیپ راـتفر  راـتفگ و  هب  مدرم » داـمتعا   » ظـفح يارب  درخ  دروـم ، نیا  رد  دروـخیم ، مـشچ  هـب  نآ  هراـبرد  یناوارف  لاوـقا  هدـش و 
رد اطخ  فلا -  : تسا روصتم  تروص  ود  هب  نید  غیلبت  ریغ  رد  هابتـشا  اطخ و  : دـنکیم یقلت  یمتح  طرـش  مزال و  تلاح  کـی  ار  تینوصم 

هنازور روما  رد  هابتـشا  .ب -  هانگ یب  درف  نتـشک  دـننام  یعامتجا  ای  زامن و  تاعکر  رد  هابتـشا  دـننام  يدرف  زا  معا  یبهذـم  هفیظو  ماـجنا 
هب لمع  تمـسق  رد  ناربمایپ  هک  دـنکیم  باجیا  تسا  ناربمایپ  دـصاقم  تفرـشیپ  رد  مهم  لـماع  هک  مدرم  داـمتعا  بلج  هلأـسم  . یگدـنز

میلاعت و رد  مدرم  هک  دوشیم  ببس  مک  مک  تمسق  نیا  رد  هابتشا  اریز  دنشاب ، هابتـشا  زا  نوصم  یعامتجا  يدرف و  زا  معا  یبهذم  فئاظو 
اجک زا  دنکیم ، اطخ  هابتشا و  فئاظو ، هب  لمع  رد  ربمایپ  یتقو  :» دنـشیدنیب نینچ  دوخ  اب  دنرگنب و  دیدرت  کش و  هدید  هب  نانآ  ياههتفگ 

زا زین  هرمزور  ياهنایرج  يداع و  ياهراک  رد  ناربمایپ  هک  دـنکیم  باـجیا  هشیدـنا  نیا  .»؟ دوشن هابتـشا  راـچد  میلاـعت  ناـیب  رد  هک  مولعم 
يرگید هدید  زا  وا  میلاعت  هب  مدرم  هک  دوشیم  ببـس  دـهاکیم و  مدرم  دامتعا  زا  دروم  نیا  رد  هابتـشا  اریز  دنـشاب ، نوصم  اطخ  هابتـشا و 

يدرم تسا  نکمم  اسب  هچ  اریز  تسا  میلاعت  فئاظو و  نایب  رد  هابتشا  اب  مزالم  یگدنز  روما  رد  هابتشا  میئوگیمن  ام  دوشن ! هابتشا  . دنرگنب
حیحص ًالماک  ود  نیا  نایم  کیکفت  ددرگ و  شزغل  اطخ و  راچد  يداع  روما  رد  یلو  دشاب  هتشاد  تینوصم  مود  تمسق  رد  ادخ  بناج  زا 
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نیا هب  دنناوتیمن  هک  تسا  رگید  دارفا  اب  اجنیا  رد  نخـس  يور  یلو  تسا ، ریذپناکما  ًالماک  نادنمـشناد  يارب  کیکفت  نیا  . تساجرباپ و 
یگدـنز رد  فالخ  اطخ و  ای  دـیدرت  کـش و  دوجو  دـنناریم و  بوچ  کـی  هب  ار  همه  هکلب  دـنرگنب ، کـیکفت  هدـید  اـب  لـئاسم  زا  عون 

اب ار  ناربمایپ  دیاب  تثعب ، دصاقم  تفرـشیپ  يارب  دنوادخ  . دوشیم ربمایپ  هب  طوبرم  روما  رگید  رد  کش  ندز  هناوج  بجوم  دوخ ، هرمزور 
فده هجیتن  رد  دیامن و  بلج  یحو  ناراگزومآ  هب  ار  مدرم  دصرددص  دامتعا  تهج  نیا  زا  ات  دزاس ، زهجم  لماک  یگتساریپ  تینوصم و 

هوبنلا و لمحت  سدقلا  حور  :» دـیامرفیم یتیاور  رد  مشـش  ماما  اذـل  . دـشوپب لمع  هعماج  تسا  مدرم  شیارگ  تیبرت و  هک  تثعب  دـصقم  و 
خر یهابتـشا  وا  زا  دنکیمن و  تلفغ  دباوخیمن و  وا  تسا ، توبن  لماح  سدقلا  حور  : وهـسی الو  روهلی  الو  لفغی  الو  مانیال  سدقلا  حور 

قطنم اب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  میدـش  انـشآ  ناربمایپ  رب  وهـس  اطخ و  زیوجت  هلأسم  رد  درخ  يرواد  اب  اـجنیا  اـت  [ . 1 « ] دهدیمن
. دوب دهاوخن  ود  نآ  نایم  یفالتخا  نیرتکچوک  هدوب و  ناسکی  ود  ره  قطنم  ًاعبط  میوش ، انشآ  زین  دروم  نیا  رد  نآرق 

ناربمایپ وهس  اطخ و  نآرق و 

نا مهنم  ۀـفئاط  تمهل  هتمحر  کـیلع و  هللا  لـضف  ـالولو  :» درک هدافتـسا  وهـس  هابتـشا و  زا  ار  یهلا  ربماـیپ  تینوـصم  ناوـتیم  ریز  هـیآ  زا 
لضف ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کملع  ۀمکحلا و  باتکلا و  کیلع  هللا  لزنا  ءیش و  نم  کنورضی  ام  مهـسفنا و  الا  نولـضی  ام  كولـضی و 

، دننک هارمگ  ار  وت  هک  دنتفرگیم  میمصت  نانآ  زا  یهورگ  دوبن ، وت  لاح  لماش  ادخ  تمحر  مرک و  رگا  (.» 113  / ءاسن « ) ًامیظع کیلع  هللا 
ینادیمن وت  هک  ار  هچنآ  ادخ  دنناسریمن ، وت  هب  يررض  زگره  تمحر ) نیمه  وترپ  رد  (و  دنزاسیمن هارمگ  ار  یـسک  شیوخ  زج  نانآ  و 

هیاـم اـهنآ  لـقن  هک  دـناهدرک  داـی  یفلتخم  ياـهنایرج  هیآ ، لوزن  نأـش  رد  نارـسفم  «. تسا گرزب  وت  قح  رد  ادـخ  مرک  تخومآ و  وـت  هب 
هب نآ  بحاص  تفر  تقرـس  هب  ربماـیپ  هباحـص  زا  يدرف  هرز  : مینکیم رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  یکی  اـم  اـجنیا  رد  تسا ؛ نخـس  یگدرتسگ 

دوخ هلیبـق  زا  و  تخادـنا ، يدوـهی  رفن  کـی  هناـخ  هب  ار  هرز  دـش ، رطخ  هجوـتم  یتـقو  قراـس  دـش ، نینظ  قریبا » ینب   » هفئاـط زا  رفن  کـی 
هئربت قراس »  » طئارـش نیا  رد  دنریگ ، وا  تئارب  رب  هاوگ  يدوهی  هناخ  رد  ار  هرز  دوجو  دـنهد و  یهاوگ  وا  یکاپ  رب  ربمایپ  دزن  هک  تساوخ 
دورف میوشیم ، روآدای  هک  ياهیآ  همیمـض  هب  هدـش  دای  هیآ  تخاس و  هاگآ  ناـیرج  زا  ار  دوخ  ربماـیپ  ادـخ  دـیدرگ ، مهتم  يدوهی  دـش و 

دوشیم هدافتـسا  تسا ، هدش  لقن  دروم  نیا  رد  هک  یئاهلوزن  نأش  عومجم  زا  هرخألاب  دشابن ، ای  دـشاب  حیحـص  لوزن  نأش  نیا  هاوخ  . دـمآ
هداد بیرف  ار  ربمایپ  دنتساوخیم  يزاس  هنحـص  اب  یهورگ  و  دوب ، هتفرگ  رارق  اطخ ) يور  زا   ) عقاو فالخ  رب  يرواد  هناتـسآ  رد  ربمایپ  هک 

نآ دومن و  تنایص  ظفح و  هابتشا  اطخ و  زا  ار  وا  دنوادخ  یلو  دیامن ، مکح  قح  فالخ  رب  يو  ات  دنشکب  ربمایپ  خر  هب  ار  هیـضق  رهاوظ  و 
دیاب نونکا  تسا ؛ گرزب  ربمایپ  هب  تبسن  ادخ  مرک  تخومآ و  وا  هب  تسنادیمن  وا  هک  ار  يزیچ  هتشادرب و  تقیقح  هرهچ  زا  هدرپ  هک  نیا 
رارق هجوت  دروم  دـیاب  هلمج  هس  ثحب  دروم  هیآ  رد  . دـهدیم یهاوگ  اـطخ  زا  ص )  ) ربماـیپ تینوصم  رب  ثحب  دروم  تاـیآ  هنوگچ  مینیبب 

تـسخن هلمج  «. ًامیظع کیلع  هللا  لضف  ناک  و  : » ج «. ملعت نکت  مل  ام  کـملع  و  : » ب «. ۀـمکحلا باـتکلا و  کـیلع  هللا  لزنا  و  : » فلا : دریگ
ماکحا رد  تینوصم  هیام  عیرـشت ، عیـسو  عبنم  ود  نیا  زا  یهاگآ  دـشابیم . تمکح )  ) تنـس باتک و  نآ  تسوا و  يرواد  یناـبم  هب  رظاـن 

نآ هب  زیخاتسر  زور  اترشب  هچنآ  اریز  ددرگیمن  شزغل  هابتـشا و  راچد  زگره  ادخ  ماکحا  نییبت  رد  ربمایپ  هجیتن  رد  ددرگیم و  یهلا  یلک 
، تایئزج و  تاعوضوم ، رد  هابتـشا  زا  تینوصم  هیام  یلک ، نیناوق  هب  ملع  هک  تسا  نشور  یلو  تسا  هدـش  دراو  عبنم  ود  نیا  رد  دراد  زاین 

دروم ناـمه  رد  . دراد زاـین  يرگید  زیچ  هب  هابتـشا ، زا  تینوصم  يارب  هکلب  ددرگیمن  دوخ ، دراوم  رب  تاـیلک  نآ  قیبطت  رد  حالطـصا  هب  و 
یلک ماکحا  مامت  زا  وا  درک ، ظفح  شزغل  زا  ار  وا  دـنوادخ  و  دوب ، هتفرگ  رارق  عقاو  فـالخ  رب  يرواد  هناتـسآ  رد  ربماـیپ  هک  یلوزن  نأـش 

داد و تینوصم  وا  هب  رگید ، رما  همیمـض  هب  ملع  نیا  هکلب  دـیدرگن  وا  تینوصم  بجوم  تاـیلک ، هب  ملع  فصولا -  عم  دوـب -  هاـگآ  یهلا 
هب یتسنادیمن  هک  ار  يزیچ  ملعت : نکت  مل  ام  کملع  و  :» دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدـش  دراو  مود  هلمج  رد  هک  تسا  نامه  مود  رما  نیا 

تنس باتک و  رد  هک  تسا  یهلا  یلک  ماکحا  هب  ملع  ایآ  تخومآ ؟ وا  هب  إدخ ّّ؛ تسنادیمن و  ربمایپ  هک  تسا  ملع  مادک  نیا  تخومآ » وت 
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تـسا ساسایب  ًالماک  تسخن  لامتحا  هک  تسین  یکـش  تسا ؟ اهنایرج  عیاقو و  تایـصوصخ  تایعقاو و  هب  ملع  دوصقم  اـی  تسا ، هدـمآ 
لامتحا سک  چـیه  تسین و  دـیکأت  رارکت و  هب  يزاین  رگید  دـیدرگ ، ناـیب  ینـشور  هب  نیـشیپ  هلمج  رد  یلک  ماـکحا  تاـیلک  هب  ملع  اریز 

مود لامتحا  نامه  هلمج  نیا  زا  دوصقم  . ددرگ مهارف  دـیکأت  هنیمز  ات  دـشاب ، عالطایب  دوخ  تعیرـش  ماکحا  زا  یهلا ، ربمایپ  هک  دـهدیمن 
داد و رارق  هانگ  یب  کی  رب  تمهت  ندروآ  دراو  و  ربمایپ ، ندـنازغلرب  هئطوت  نایرج  رد  ار  وا  تشادرب و  تایعقاو  هرهچ  زا  هدرپ  ینعی  تسا 

انا :» دـیامرفیم هکنانچ  تسا  هدـیدرگ  نایب  هللا » کیرا  امب   » هلمج اب  هدـیدرگ  لزاـن  هطبار  نیا  رد  هک  يرگید  هیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا 
لـصا ود  ص ،)  ) ربمایپ يرواد  يارب  هیآ  نیا  رد  « ًامیـصخ نینئاخلل  نکت  الو  هللا  کیرا  امب  سانلا  نیب  مکحتل  قحلاب  باـتکلا  کـیلا  اـنلزنا 
هدومن هئارا  وـت  هب  هک  هچنآ  ببـس  هب  هللا : کـیرا  اـمب  - » 2 «. میداتـسرف ورف  وت  رب  ار  باتک  باتکلا : کـیلا  اـنلزنا  - » 1: تسا هدـیدرگ  نایب 

زا هک  هچنآ  همیمـض  هب  نآ  هیاس  رد  اـت  داتـسرف  وت  يارب  ار  باـتک  دـنوادخ  ینعی : تسا  تیببـس »  » ياـنعم هب  اـمب »  » هملک رد  اـب »  » و «. تسا
یهاگآ ملع و  اب  تنس ، باتک و  هب  ملع  زا  هتشذگ  یمارگ  ربمایپ  نیاربانب ، . يزغلن زگره  یئامن و  يرواد  تسا ، هدرک  هئارا  وت  يارب  قئاقح 

امب  » هلمج اب  ار  نآ  یهاگ  .و  تسا هدروآ  ریبعت  ملعت » نکت  مل  ام  کلمع  و   » هلمج اب  یهاگ  لبق  هیآ  ود  رد  نآ  زا  هک  تسا  زهجم  یـصاخ 
تسا و يرواد  صوصخ  رد  اـی  دروم  کـی  هب  صوصخم  تینوصم ، عون  نیا  هک  دوشن  روـصت  هک  نیا  يارب  . تسا هدرک  ناـیب  هللا » کـیرا 

لـضف ناک  :» دیامرفیم دروآیم و  ار  موس  هلمج  ثحب  دروم  هیآ  رد  دـنوادخ  تسا ، زاب  رگید  دراوم  رد  ص )  ) ربمایپ يور  هب  هابتـشا  باب 
ام هک  يزیچ  زا  ار  نآ  باسح  دیاب  درامـشب ، گرزب  ار  يزیچ  دـنوادخ  هک  ییاج  «. تسا گرزب  رایـسب  وت  رب  ادـخ  مرک  ًامیظع : کیلع  هللا 
رد اـهیرواد ، اـهتواضق و  رد  یگدـنز  ریــسم  رد  یمارگ  ربماـیپ  هـک  تـسا  نآ  هناـشن  گرزب  مرک  لـضف و  درک ، ادـج  میئاـمنیم ، گرزب 

ربمایپ هک  نیا  يارب  تسا و  هتفهن  تلاسر  رما  رد  هک  یتحلصم  رطاخ  هب  هصالخ : . دشابیم نوصم  شزغل  اطخ و  زا  اهدروخرب  اهترـشاعم و 
هلأسم رد  ات  دهدن  اطخ  هابتـشا و  لامتحا  وا  هرابرد  تما  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  یگدنز  ریـسم  رد  دـیاب  تسا ، تما  قشمرـس  وگلا و  هوسا و 

. دشابن یلد  ود  ینادرگرس و  راچد  وا ، راتفگ  راتفر و  زا  تعاطا 

نافلاخم لئالد 

هراشا

لالدتـسا یثیداحا  تایآ و  هتـشر  کی  اب  شزغل  اـطخ و  زا  وا  تینوصم  اـی  هاـنگ و  فـالخ و  هلحرم  رد  مالـسا  ربماـیپ  تمـصع  ناـفلاخم 
نانآ لئالد  عومجم  دیاب  بلطم  لیمکت  يارب  دناهتخاس ، شوشم  تمـصع  لصا  هب  تبـسن  ار  ناحول  هداس  ناهذا  قیرط  نیا  زا  و  دناهدرک ،

. میزادرپیم تایاور  زا  ياهراپ  حیصوت  هب  هاگنآ  مینکیم  ثحب  دراو  ار  تایآ  تسخن  . دریگ رارق  یسررب  ثحب و  دروم 

... ینک يوریپ  نانآ  ياهسوه  يوه و  زا  رگا 

ملعلا نم  كءاج  يذلا  دعب  مهءاوها  تعبتا  نئلو  :» دیامرفیم دهدیم و  رارق  باطخ  دروم  هیطرـش » يایاضق   » هتـشر کی  اب  ار  ربمایپ  ادـخ 
زا ینک ، يوریپ  يدـش  هاگآ  هکنآ  زا  سپ  باتک ) لـها   ) ناـنآ ياهـسوه  يوه و  زا  رگا  (» 120  / هرقب « ) ریـصن الو  یلو  نم  هللا  نم  کـلام 

ياج هب  هیآ  رخآ  رد  هک  نیا  زج  هدش  دراو  زین  نومـضم  نیمه  هیآ 145  رد  هروس  نیمه  رد  «. تسین يروای  یماح و  وت ، يارب  ادـخ  بناج 
نیا زج  هدش  دراو  دایز  مک و  نودـب  تسخن  هیآ  هیآ 37  دـعر  هروس  رد  تسا و  هدـمآ  نیملاظلا » نمل  اذا  کنا   » هلمج هللا ...» نم  کلام  »
یفن رب  هاوگ  نیرتکچوک  میوشیم ، روآدای  نونکا  مه  هک  اهنآ  هباشم  تایآ و  نیا  . تسا هدمآ  قاو » الو   » هملک ًاریـصن » الو   » ياج هب  هک 

يوه و زا  يوریپ   ) طرش ققحت  رب  هاوگ  زگره  ییایاضق  نینچ  کی  هدش و  دراو  هیطرـش  هیـضق  تروص  هب  تایآ  نیا  : اریز تسین  تمـصع 
هک تسین  نآ  رب  هاوگ  هیطرش  يایاضق  تروص  هب  اهشرازگ  هنوگ  نیا  . تسا راگزاس  زین  صخش  لماک  یگتساریپ  اب  هکلب  تسین ، اهـسوه )
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انیلع و هب  کلدـجت  مث ال  کیلا  انیحوا  يذـّلاب  ّنبهذـتل  انئـش  نئلو  :» دـیوگیم دوخ  ربمایپ  هب  دـنوادخ  ددرگیم ؛ ققحم  نآ  نیفرط  يزور 
هک یلاـح  رد  «. ینکیمن ادـیپ  دوخ  رب  یعفادـم  زگره  میریگیم و  وت  زا  میدرک  یحو  وت  رب  هک  ار  هچنآ  میهاوـخبرگا  (» 86  / ءارسا « ) ًالیک

ماجنا زگره  یتیشم  نینچ  هک  مینادیم  یگمه  دیوگیم ، نخس  هیطرش  هیضق  تروص  هب  ربمایپ  زا  یحو  نتفرگرب  يو  تیشم  قلعت  زا  ادخ 
ار دوخ  ربمایپ  ادخ  هک  تایآ  هنوگ  نیا  . دومن دهاوخ  لیمکت  ار  شیوخ  تعیرـش  دوخ ، ص )  ) ربمایپ هلیـسو  هب  ادخ  هکلب  تفرگ . دـهاوخن 

میوشیم رکذـتم  ار  رگید  هیآ  ود  طقف  ددرگ  سکعنم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دـنکیم ، خـیبوت  دـیدهت و  هیطرـش  هیـضق  تروص  هب 
نم ننوکتل  کلمع و  نطبحیل  تکرـشا  نئل  کلبق  نم  نیذـلا  یلاو  کیلا  یحوا  دـقلو  .» میزادرپیم اهربخ  هنوگ  نیا  هتکن  نایب  هب  هاـگنآ 

رثایب طـبح و  وت  کـین  ياـهلمع  يزروب  كرـش  رگا  هک  میدرک  یحو  دـندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناـسک  رب  وت و  رب  (.» 65  / رمز « ) نیرساخلا
هنع دـحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاـب  هنم  انذـخ  ـال  لـیواقالا  ضعب  اـنیلع  لّوقت  ولو  «.» یـشابیم ناراـکنایز  زا  ددرگیم و 

و مینکیم ، عطق  ار  وا  تایح  گر  و  میریگیم ، تردـق  اب  ار  يو  دـهد  تبـسن  ام  هب  ار  یغورد  نخـس  وا  رگا  (.» 47-44  / هقاح « ) نیزجاح
اب ات  ددرگیمن  نیفرط  ققحت  رب  لیلد  هدش  دراو  رگا »  » تروص هب  هک  اهشرازگ  رابخا و  نیا  همه  «. دوشیمن راک  نیا  زا  عنام  امـشزا  یـسک 

چیه هک  یطرـش  ماکحا  هنوگ  نیا  حرط  زا  فده  هک  تسا  نیا  تسا  یقاب  اجنیا  رد  هک  یلاؤس  اهنت  دـشاب . هتـشاد  یتافانم  تمـصع  هلأسم 
تعیبط هب  رظاـن  اـیاضق  نیا  - 1: درک هراـشا  هتکن  ود  هب  عونتم  تاـکن  ناـیم  زا  ناوـتیم  اـج  نیا  رد  تسا  هدوـب  هچ  ددرگیمن  یلمع  هاـگ 

رب هک  دـنرادن  يرـشب  یناسنا و  قوفام  تعیبط  ربمایپ  دزاسیم ، نکمم  ًالماک  نانآ  زا  ار  فالخ  هانگرودـص و  هک  تسا  ناربماـیپ  یناـسنا 
لومشم رگا  دنشابیم و  اهخیبوت  اهـشزغل و  ضرعم  رد  رگید  دارفا  ناسب  دنناسنا ، هک  رظن  نآ  زا  هکلب  دنـشابن  اناوت  رداق و  هانگ  نایـصع و 

رودص تمـصع ، هضافا  اب  هک  تسا  ینابر  تیانع  اهنت  نیا  دوب ؛ دهاوخ  بقرتم  ًالماک  اهنآ  زا  هانگ  ققحت  دنوشن ، تمـصع )  ) یهلا تیانع 
نانآ يرـشب  ياههبنج  هب  رظان  تایآ  زا  شخب  نیا  . دـشخبیم تراهط  تسادـق و  اهنآ  رب  دروآیم و  رد  يداع » لاحم   » تروص هبار  هاـنگ 
اهنآ تیـصخش  زا  رگید  مین  رطاـخ  هب  دناهتـساریپ  نوصم و  ناربماـیپ  رگا  تسین و  حرطم  یتینوصم  تمـصع و  ورملق ، نیا  رد  دـشابیم و 

« یتیبرت  » هبنج یگمه  تایآ  نیا  - 2. دـنوشیمن دراو  تفلاخم  رد  زا  زگره  هک  دروآیم  رد  یهلا  يدوجوم  تروص  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا 
دانع و یلهاج و  بصعت  اهنت  هن  دـنت  داح و  ياـهباطخ  عون  نیا  و  یمارگ ، ربماـیپ  هب  باـطخ  بلاـق  رد  تسا  نارگید  میلعت  فدـه  دراد و 

نآ اب  ربمایپ  هک  یئاج  دشیدنایم  نینچ  دوخ  اب  دیامنیم و  قیوشت  کیرحت و  میلاعت  نیا  شریذپ  هب  ار  وا  هکلب  دنکیمن  کیرحت  ار  نادان 
تیبرت ياـههار  زا  یکی  . تسا نشور  لـهاج  نم  فیلکت  دوشیم ، موکحم  رفیک  خـیبوت و  هب  هاـنگ  فـالخ و  رودـص  تروص  رد  تمظع 

« ةراج ای  یعمـساو  ینعأ  كایا  : » دنیوگیم برع  نابز  رد  دروم  نیا  رد  تسا و  نارگید  هرابرد  وگتفگ  نمـض  رد  تقیقح  میهفت  حیحص 
دنهدیم رارق  دوخ  جک  ياههشیدنا  زیواتسد  ار  اهباطخ  عون  نیا  یناسک  !«. دونـشب راوید  ات  میوگیم  رد  هب  : » دنیوگیم یـسراف  نابز  رد  و 
نوماریپ تسرداـن ، روصت  عون  ره  لـصا ، نیا  هب  هجوت  اـب  دنتـسه و  هاـگآان  حیحـص  تیبرت  لوصا  زا  دنـشابیمن و  انـشآ  نآرق  ياـبفلا  اـب 

هدش تمصع  نایفان  يارب  زیواتـسد  هک  تایآ  زا  يرایـسب  فده  لصا ، نیا  هب  هجوت  اب  . ددرگیم فرطرب  ًالماک  لوسر  ترـضح  تمـصع 
زاـمن سدـقملاتیب  يوس  هب  یتدـم  ناناملـسم  - 1: مـیروآیم ار  تاـیآ  نـیا  زا  یــشخب  بـلطم  لـیمکت  يارب  ددرگیم و  نـشور  تـسا 

دوهی و نایم  یلاـجنج  هلبق  رییغت  هلأـسم  عقوم  نیا  رد  دـنرازگ ، زاـمن  هبعک  يوس  هب  هک  دـمآ  روتـسد  یحلاـصم  يور  سپـس  دـندرازگیم 
عیرـشت للع  زا  ناهاگآ  ان  ياهداریا  رب  رتمامت  هچ  ره  تیعطاق  اب  نآرق  تسا . یکاح  نآ  زا  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هک  درک  اـپ  رب  ناـقفانم 

راگدرورپ يارب  زا  قح ، (: 147  / هرقب  ) نیرتمملا نم  نیوکت  الف  کبر  نم  قحلا  :» دیامرفیم دنکیم و  ربمایپ  هب  ور  هاگنآ  دیوگیم  خـساپ 
مدآ شنیرفآ  ناسب  هرک ، اب  میرم  زا  ار  وا  دلوت  دنکیم و  لاطبا  ار  حیـسم  تیهولا  هلأسم  نآرق  !«. هدم هار  لد  هب  یکـش  چیه  سپ  تسا ؛ وت 
نم قحلا  :» دیامرفیم دـنکیم و  ربمایپ  هب  ور  هاگنآ  تسین  ادـخ  هب  تبـسن  اهنآ  ندوب » دـنزرف   » رب هاوگ  مادـک  چـیه  هک  دـنادیم  كاخ  زا 

ربمایپ !« هدم هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  دروم  نیا  رد  زگره  تسا ، قح  ادخ  نخس  نامرف و  ( 60  / نارمع لآ   ) نیرتمملا نم  نکت  الف  کبر 
هدهاشم جارعم  بش  رد  ار  ادخ  تایآ  هدینش و  ار  وا  نخـس  هدید و  ار  یحو  هتـشرف  هدمآ و  رد  دوهـش  تروص  هب  وا  يارب  بیغ  ناهج  هک 
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ار دوخ  دنروخن و  ار  نارگید  چوپ  نانخس  بیرف  زگره  هک  تسا  نارگید  رکذت  فده  دهدیمن ، هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  زگره  هدرک ،
تشذگ شزغل  اطخ و  زا  ربمایپ  تمصع  لئالد  رد  نآ  لیـصفت  هک  يدرف  هرابرد  تواضق  هلأسم  رد  دنوادخ  - 2. دننازوسن کش  شتآ  رد 

زا (.» 107  - 105  / ءاسن « ) ًامیثا اناوخ  ناک  نم  بحی  هللا ال  نا  مهسفنا  نوناتخی  نیذلا  نع  لداجت  الو  :» دنکیم باطخ  نینچ  ار  دوخ  ربمایپ 
قحلاب باتکلا  کیلا  انلزنا  انا  «.» درادیمن تسود  ار  راکهنگ  هشیپ و  تنایخ  دارفا  دـنوادخ  نکم ، عافد  دـناهدرک  تنایخ  دوخ  هب  هک  اـهنآ 

هئارا تراگدرورپ  هک  هچنآ  هب  مدرم  نایم  ات  میداتسرف  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  «» ًامیصخ نینئاخلل  نکت  الو  هللا  کیرا  امب  سانلا  نیب  مکحتل 
دننکیمن لمحت  ار  یئوگ  كر  هک  تسا  یهورگ  تیادـه  رطاخ  هب  اهباطخ  عون  نیا  !« شابم نئاخ  دارفا  یماـح  زگره  ینک ، يرواد  هدرک 

یط نتفگ  نخـس  هفئاط ، نیا  اب  نتفگ  نخـس  هار  نیرتهب  تهج  نیا  زا  نارگید ! زا  اما  تسا  بوخ  داقتنا  هک  تسا  نیا  نانآ  لاـح  ناـبز  و 
دهاوخن يدـنت  داـح و  شنکاو  تسا  نارگید  هراـبرد  نوچ  دـشاب  نیگآرهز  خـلت و  مه  هچ  ره  نارگید  ثیدـح  تسا  نارگید » ثیدـح  »

نیا دوب ، ینئاخ  رادفرط  هن  درک و  عافد  ینئاخ  زا  هن  زگره  دـنک و  يرواد  رهاوظ  قبط  هک  دوب  راچان  هقورـسم ، هرز  هلأسم  رد  ربمایپ  . تشاد
رارق عقاو  نایرج  رد  ار  ربمایپ  ًاروف  دـنوادخ  اذـل  ددرگیم  لامیاپ  قح  هجیتن  رد  دـنکیمن و  قیبطت  عقاو  اب  یهاگ  هک  تسا  یئاضق  طباوض 

ربمایپ هب  دـندوب  هداد  هاوگ  ینئاخ  دوس  هب  هناملاع  هک  یهورگ  یبوکرـس  يارب  دـنوادخ  یلو  ! دزن رـس  وا  زا  ییاطخ  و  هللا » کـیرا  اـمب  » داد
هب اهنآ  زا  اـم  هک  دراد  ياهناـمیکح  ياـهنامرف  ءارـسا  هروس  رد  دـنوادخ  - 3. دنـشاب هتـسناد  ار  دوخ  باسح  نانآ  ات  دـنکیم  باطخ  دوخ 

اهلا هللا  عم  لعجت  ال  :» دـیامرفیم هک  اجنآ  . تسا هتفای  نایاپ  زاغآ و  يدـحاو  نومـضم  اب  اهنامرف  نیا  میدرک و  داـی  دـیواج » روشنم   » ناونع
: دیامرفیم روشنم »  » نایاپ رد  و  «. يوشیم روای  مومذم و  هک  هدم  رارق  يرگید  يادـخ  ادـخ ، اب  (: 22  / ءارـسا  ) ًالوذخم ًامومذم  دعقتف  رخآ 
رد هدش  هدنار  شنزرـس و  هک  هدم  زارف  يرگید  يادخ  ادـخ ، اب  (: 39  / ءارـسا  ) اروحدـم امولم  منهج  یف  یقلتف  رخا  اهلا  هللا  عم  لعجت  الو  »

عون ره  رودص  - 1: تسا تهج  ود  ای  یکی و  هب  رظان  یگمه  تسا و  یکی  یگمه  رد  اهروتـسد  اهباطخ و  عون  نیا  لیلحت  «. یتفایم منهج 
هن تسا  یگژیو  نیا  هبرظان  باطخ  عون  نیا  دـشابیم و  بقرتم  نکمم و  ًالماک  تسا  ناسنا  هک  رظن  نآ  زا  موصعم  درف  زا  هانگ  فـالخ و 

عون نیا  تسا و  وا  تما  یعقاو  بطاخم  یلو  تسا  ربمایپ  رهاظ ، رد  باطخ  دروم  - 2. دشابیم هانگ  زا  هتساریپ  موصعم و  وا  هک  رظن  نآ  زا 
تاحفـص نیا  رد  تایآ  نیا  زا  یتمـسق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نایب و  ود  نیا  هب  هجوت  اب  . تسا جـئار  ناـهج  لـلم  ماـمت  ناـیم  رد  نتفگ  نخس 

. تسین رگید  تایآ  لقن  هب  زاین  هدش ، سکعنم 

؟ تسیچ اهترفغم  بلط  زا  فده 

دنکیم هفاضا  نآ  رب  زین  ار  بنذ »  » هملک دراوم  زا  یخرب  رد  و  دیامن ، ترفغم  بلط  ادخ  زا  هک  دهدیم  روتسد  ربمایپ  هب  يدراوم  رد  نآرق 
و «. تسا میحر  هدنیاشخب و  ادخ  هاوخب ، ترفغم  ادخ  زا  ًامیحر : ًاروفغ  ناک  هللا  نا  هللا  رفغتـسا  و  :» دـیامرفیم هیآ 106  ءاسن  هروس  رد  ًالثم 

رصع ار  ادخ  و  امن ، ترفغم  بلط  تهانگ  يارب  راکبالاو : یشعلاب  کبر  دمحب  حبس  کبنذل و  رفغتسا  : » دیامرفیم هیآ 55  رفاغ  هروس  رد 
شزرمآ بلط  نامیا  اب  دارفا  مه  دوخ و  رب  مه  هک  دـهدیم  نامرف  ص )  ) دـمحم هروس  رد  و  «. نک هیزنت  وا ، يانثاب  ناهاگ  حبـص  ناهاگ و 

ییادخ نادب  «.» مکیوثم مکبلقتم و  ملعی  هللاو  تانمؤملا  نینمؤملل و  کبنذـل و  رفغتـسا  هللا و  الا  هلا  هنا ال  ملعاف  :» دـیامرفیم هک  اجنآ  دـنک 
نونکا «. تسا هاگآ  امـش  تانکـس  تاکرح و  اهراک و  زا  ادـخ  امنب  ترفغم  بلط  نز  درم و  زا  نامیا  اب  دارفا  تهاـنگ و  رب  تسین و  وا  زج 
تخانـش اـب  تاـیآ  نیا  داـفم  زا  یهاـگآ  خـساپ : ؟ دـهدیم قـفو  مرکا  ربماـیپ  تمـصع  اـب  ترفغم  بـلط  روتـسد  هنوـگچ  دوـشیم  لاؤـس 

رظن زا  یلمع  تسا  نکمم  اسب  هچ  تهج  نیا  زا  و  دـنراد ، يرتریطخ  ياـهتیلؤؤسم  گرزب ، ياهتیـصخش  هک  نیا  ناربماـیپ و  ياـهتیلوؤسم 
ریذپناکما الماک  دشابن ، یتلاح  نینچ  ياراد  رگید  طیحم  هب  تبسن  لمع  نامه  هک  یلاح  رد  دوش ، هدرمش  هانگ  مرج و  یطیحم  رد  درخ ،

تابحتسم تابجاو ، رانک  رد  هکلب  دوشیمن ، رصحنم  تامرحم  تابجاو و  رد  یهلا  ياهروتـسد  : میوشیم روآدای  حیـضوت  يارب  و  تسا - 
قاقحتـسا هذخاؤم و  بجوم  نآ  كرت  دوش و  ماجنا  دیاب  هک  تسا  يزیچ  یعرـش  بجاو  دراد ، دوجو  زین  تاهورکم  ، تامرحم رانک  رد  و 

یمارگ ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comتمصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا نیع  رد  تاهورکم  تابحتـسم و  اما  . تسا باذـع  بجوم  نآ  ماجناو  دوش  كرت  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  یعرـش  مارح  دراد و  باقع 
مزـال ضرف و  ار  نآ  درخ  لـقع و  هـک  دوـشیم  ياهنوـگ  هـب  طئارــش  یهاـگ  یلو  درادــن ، هارمه  ياهذــخأوم  رفیک و  نآ ، ماـجنا  كرت ،
یهلا ماکحا  دودح و  اریز  دندرگیم -  یعرش  مارح  هورکم ، ای  بجاو و  بحتـسم ، هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  نخـس  نیا  هتبلا  درامـشیم .

مزال و ار  هورکم  كرت  بودـنم و  ماجنا  طئارـش ، نآ  هب  هجوت  اب  درخ ، لـقع و  هک  تسا  نیا  فدـه  هکلب  دـنریذپیمن -  رییغت  هاـگ  چـیه 
، دهدن شوگ  درخ  يادن  هب  طئارش  نآ  رد  یصخش  رگا  دیامنیم و  دادملق  بجاو  عون  کی  دوخ  دزن  رد  ار  نآ  و  دنکیم ، یقلت  يرورض 
، تاهورکم كرت  تابحتسم و  ماجنا  هک  تسا  تسرد  دوشیم ؛ هدرمش  راکهنگ  بنذم و  درخ ، دزن  رد  و  یلوا » كرات  » عرش حالطصا  رد 
زا طیارـش  هتـشر  کی  هب  هجوت  اب  درخ  یهاگ  یلو  ، درادـن ربرد  يدـمآ  یپ  اهنآ  اب  تفلاخم  و  تسا ، رادرک  راتفر و  شیارآ  لامج و  هیام 

، تامرحم كرت  ضئارف و  هب  لمع  ناسب  ار  اهنآ  هب  لمع  رتریطخ ، ياهتیلؤسم  نتـشاد  و  هدنامرف ، رمآ و  ماقم  هب  رتشیب  یهاگآ  ملع و  لیبق 
اسب هچ  هک   ) تقیقح نیا  ندش  نشور  يارب  . دنادیم نارفغ  بلط  شزوپ و  راهظا  هب  مزلم  ار  دوخ  تفلاخم ، تروص  رد  درامشیم و  مزال 

مومذـم بیع و  يرگید  طئارـش  رد  راک  نامه  یلو  ددرگیم  یقلت  بیع  یب  لقاال  ای  بوخ و  راک  صاخ ، یطئارـش  طـیحم و  رد  يراـتفر 
بادآ يرـس  کی  طقف  ترـشاعم  بادآ  زا  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  ینابایب  ناـسنا  کـی  یگدـنز  - 1: میروآیم لاـثم  ود  دوشیم ) هدرمش 

هب دنـشابیم و  رود  یناـسنا  موسر  بادآ و  زا  مظعا ، داوس  ندـمت و  زا  ندوـب  رود  مکح  هب  يدارفا  نینچ  دـنادیم ، ار  يرورـض  طیـسب و 
ناـسنا کـی  زا  هک  یلاـح  رد  دـنک  تیاـعر  ًـالماک  ار  یناـسنا  موـسر  بادآ و  هک  تشاد  راـظتنا  ناوـتیمن  ندـمت  زا  يرود  نیمه  رطاـخ 

، دـنکن تیاعر  ار  یقـالخا  ياـهتفارظ  دوخ ، رادرک  راـتفر و  رد  وا  رگا  تسا  يرگید  راـظتنا  مظعا  داوس  رد  هدـش  گرزب  و  نیـشنرهش ،
زا ریغ  هدرک ، لیـصحت  هدـناوخ و  سرد  درف  کی  زا  راـظتنا  نانیـشنرهش ، ناـیم  رد  . دریگیم رارق  شهوکن  دروم  دوشیم و  خـیبوت  ًـالماک 

. تسا اهناتـسا  زکارم  نانکاس  زا  راـظتنا  زا  ریغ  اهرهـش  اهـشخب و  ناـنکاس  زا  راـظتنا  هکناـنچمه  تسا  یلومعم  يداـع و  يدارفا  زا  راـظتنا 
رد اذلو -  دوشیم -  هدرمـش  تشز  حیبق و  داد ، ماجنا  ار  نآ  هداعلا  قوف  درف  کی  رگا  دـنهدیم ، ماجنا  يداع  دارفا  هک  ییاهراک  نیاربانب 

هدرمش هانگ  بنذ و  تسار ، پچ و  هب  سوسحمان  هاگن  کی  اجبان ، تکرح  کی  نشخ ، نخـس  کی  ریخأت ، هظحل  کی  یماظن ، ياهطیحم 
ماقم هچ  ره  نیاربانب  . دـنک لمع  اهنآ  هب  ددرگ و  انـشآ  قئاـقد  فئارظ و  نیا  ماـمت  اـب  درف  هک  دـنکیم  باـجیا  یماـظن  طابـضنا  دوشیم و 

اب هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  ياهتـسب  لد  قشاع  لاح  - 2. دوشیم رتشیب  تامازلا  هتفای و  شیازفا  فیلاـکت  دـشاب ، رتشیب  اـهتیلوؤسم  و  رتگرزب ،
ياهراک هب  هظحل  نآ  رد  رگا  یتح  دشاب -  مک  مه  هچ  ره  هقالع  دروم  رد  وا  تلفغ  یلو  تسا  قوشعم  هب  هتـسباو  دوخ  دوجو  تارذ  مامت 

زا ریغ ، هب  هجوت  وا و  زا  تلفغ  دراد و  یگتسسب  هجوت ، رارمتسا  هب  قشع ، شزرا  اریز  دوشیم ، هدرمش  هانگ  مرج و  دسرب -  دوخ  يرورض 
ندروخ و زا  يرورـض  ياهراک  هب  لاغتـشا  نیاربانب  . دریگ شیپ  رد  ار  هبوت  هار  دـیاب  ناربج ، يارب  درک ، نینچ  رگا  دـهاکیم و  نآ  شزرا 

سوماق رد  دوشیم ، وا  ریغ  هب  لاغتشا  قوشعم و  زا  عاطقنا  بجوم  هک  هاگنآ  یلو  تسا ، لاکشا  نودب  بولطم و  ًاتاذ  دنچ ، ره  ندیماشآ ،
قمر ظفاح  هک  يرورـض  سب  رادـقم  هب  هدومن و  ضارعا  ، برـش لکا و  زا  هدز  تبیـصم  ای  قشاع و  دارفا  اذـل  و  تسا ! هاـنگ  بنذ و  قشع 
هانگ يانعم  هب  هک  ار  بنذ »  » قادصم و  دروآ ، تسد  هب  ار  اهرافغتـسا »  » زا فده  ناوتیم  اهلاثم  نیا  هب  هجوت  اب  . دـننکیم افتکا  تسا  نانآ 

یبجاو زگره  و  دشابیم ، ظوفحم  نوصم و  یهلا  نیناوق  اب  تفلاخم  عون  ره  زا  تمصع ، تایآ  مکح  هب  یمارگ  ربمایپ  . درک دیدحت  تسا ،
( تامرحم كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) بلطم ود  رد  وا  یقالخا  ینافرع و  فئاظو  یلو  دوشیمن  بکترم  ار  یمارح  ای  دـنکیمن و  كرت  ار 
دـهدن و خر  عاطقنا  ياهظحل  وا  دوجو  رد  هک  دـنکیم  باجیا  یبوبر  ماقم  هب  تبـسن  وا  تفرعم  ناـفرع و  ياـضتقم  ددرگیمن و  هصـالخ 
رد يرشب  رصنع  ياضتقم  هب  وا  هاگره  دنک ، تیاعر  لمکا  وحن  هب  ار  یبوبور  ماقم  نوؤش  بادآ و  و  درادب ، مدقم  هتسیاش  رب  ار  رتهتسیاش 
وا رد  تخادرپ و  یبوبر  ماقم  ریغ  هب  ياهظحل  تشاد و  مدقم  رتهتسیاش ، رب  ار  هتسیاش  دشن و  ینافرع  فیاظو  نیا  تیاعر  هب  قفوم  يدروم 

، دراد مزال  هبانا  رافغتسا و  هک  دوشیم  بوسحم  یهانگ  مرج و  نافرع  قطنم  رد  طئارش  نیا  رد  یلامعا  نینچ  کی  داد ، خر  عاطقنا  یعون 
رد هک  ینئارق  ای  تایآ و  نیا  زا  یخرب  لوزن  نأش  هاگره  . تسین هانگ  مرج و  تنـس ، باتک و  نیزاوم  هب  هجوت  اب  عرـش و  قطنم  رد  دنچ  ره 
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تفرعم ناـفرع و  هک  هدوـب  روـما  نیا  زا  یکی  رطاـخ  هب  رافغتـسا  هک  ددرگیم  نشور  دریگ ، رارق  تـقد  دروـم  دراد ، دوـجو  اـهنآ  فارطا 
كرت  » نآ هب  نارـسفم  حالطـصا  رد  هک  تسا  نامه  نیا  دـهد . ماجنا  يرگید  تروص  هب  ار  راـک  وا  هک  درکیم  باـجیا  يوبن  هداـعلاقوف 

هتساخرب و ترفغم  بلط  هب  اصخـش  رگید  ناربمایپ  ای  و  دیدرگ ، رومأم  ترفغم  بلط  هب  تایآ ، نیا  رد  یمارگ  ربمایپ  رگا  . دنیوگیم « یلوا
یلرفغا بر  : » دیوگیم حون  ترضح  : ًالثم دنتـسه  ینعم  نیمه  هب  یگمه  دندش  رفغا »  » هملک ناگدنیوگ  یگمه  یـسوم  میهاربا و  حون و 
میهاربا ترـضح  «. زرمایب دوشیم  ماهناخ  دراو  هک  ار  یـسک  نآ  منیدلاو و  نم و  اراگرورپ  (: 28  / حون « ) انمؤم یتیب  لخد  نمل  يدـلاولو و 

باسح هک  يزور  ار ، نانموم  منیدـلاو و  نم و  اـهلاراب ! (: 41  / میهاربا « ) باسحلا موقی  موی  نینمؤملل  يدـلاولو و  یلرفغا  اـنبر  : » دـیوگیم
یمارگ ربماـیپ  «. زاـس دراو  دوـخ  تمحر  رد  ار  اـم  شخبب و  ار  مردارب  نـم و  ایادـخ  : » دـیوگیم یـسوم  ترـضح  «. زرماـیب دوـشیم ، اـپرب 
تسوت يوس  هب  میتسه و  وت  ترفغم  ناهاوخ  ایادخ  مدومن ، تعاطا  مدینـش و  ریـصملا : کیلا  انبر و  کن  ارفغ  انعطا  انعمـس و  : » دیامرفیم

شالت یعـس و  شـشوک و  راک و  رظن  زا  مه  هچ  ره  یناسنا  ره  و  دـیدرگ ، نایب  هک  تسا  یتهج  هب  رظان  اـهترفغم ، نیا  ماـمت  «. تشگزاـب
هتسیاش ار  دوخ  راک  دجنـسیم ، ماقم  نآ  اب  ار  دوخ  راک  لمع و  یتقو  دشاب  ياهدوتـس  سب  راوتـسا و  هجرد  رد  ادخ  تیاضر  بسک  يارب 

هب يدرف  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم  «. کتفرعم قح  كاندبع  ام  : » دیوگیم هتسویپ  دیامنیم و  فارتعا  دوخ  روصق  هب  هتسندن و  یبوبر  ماقم 
موجه نم  بلق  رب  ییاههدرپ  [ 2  ] ةرم ةام  مویلا  یف  هللارفغتـسال  ینا  یبلق و  یلع  ناغیل  هنا  : » دومرف ص )  ) ربمایپ هک  دـنکیم  لقن  ینزم  ماـن 

ابیز فیرظ و  قح  هب  دناهدرک ك  دای  ار  یفئاطل  نآ  حیـضوت  رد  ثیدـح  نارـسفم  «. منکیم رافغتـسا  هبترم  دـص  زور  ره  نم  و  دروآیم ،
يوس هب  مدرم  يا  ةرم » ةام  هللا  یلا  بوتا  یناف  هللا  یلا  اوبوت  سانلا  اهیا  ای  : » دومرف دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  لقن  قبط  ربماـیپ  زاـب  [ . 3 . ] تسا

هدرک و حرطم  یعون  هب  ار  بلطم  نیا  اهخساپ  اهشسرپ و  باتک  رد  هتشذگ  رد  ام  «. منکیم هبوت  هبترم  دص  زور  ره  نم  و  دیدرگ ، زاب  ادخ 
هکنیا اب  دراد ؟ تاـفانم  ندوب  موصعم  اـب  رافغتـسا  اـیآ  . میروآیم اـج  نیا  رد  ياهنوگ  هب  ار  نآ  بلطم  لـیمکت  يارب  میاهداد  خـساپ  نآ  زا 

زا هک  ییاهاعد  زا  یخرب  رد  لاح  نیع  رد  دوشیمن ، رداص  هانگ  اهنآ  زا  هاگ  چـیه  دنتـسه و  هانگ  زا  موصعم  ع )  ) ناماما ربمایپ و  مینادیم 
ناهانگ شزرمآ  راتساوخ  راگدرورپ ، هاگشیپ  زا  هدرک و  دوخ  هانگ  هب  رارقا  رهاظ  رد  نانآ  هک  دوشیم  هدید  تسا ، هدیسر  ناراوگرزب  نآ 

.... مصعلا کتهت  یتلا  بونذلا  یلرفغا  مهللا  :» دـنکیم ضرع  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ع )  ) یلع لیمک »  » فورعم ياعد  رد  ًالثم  . دـناهدش شیوخ 
ماهطبار هک  ارم  ناهانگ  نآ  ایادخ  راب  «.» اهتاطخا ۀئیطخ  لک  هتبندا و  بنذ  لک  یلرفغا  مهللا  ءاعدـلا ... سبحت  یتلا  بونذـلا  یلرفغا  مهللا 

هدوب مدرم  اهنت  تاریبعت ، نیا  زا  اهنآ  روظنم  ایآ  !...« زرمایب ار  همه  هدز  رس  نم  زا  هک  یئاطخ  هانگره و  اهلاراب  شخبب  دنکیم  عطق  وت  زا  ار 
: خـساپ ؟ تسا هتفهن  تاریبـعت  عوـن  نیا  رد  يرگید  تقیقح  هکنآ  اـی  و  دـنریگب ، داـی  ار  شزرمآ  بلط  قـیرط  ادـخ و  اـب  هملاـکم  زرط  هـک 

زیچ کی  اهنآ  همه  حور  دـیاش  هک  دـناهتفگ  نآ  هب  نوگانوگ  ياهخـساپ  تشاد و  هجوت  داریا ، نیا  هب  ینامز  رید  زا  یمالـسا  نادنمـشناد 
یلوـمعم قـلطم و  ناـهانگ  لـیبق  زا  هک  نیا  هن  دراد ، یبـسن  هبنج  همه  دراوـم ، هنوـگنیا  رد  تیـصعم ، هاـنگ و  هک  تـسا  نـیا  نآ  و  دـشاب ،
ناـسکی همه  دور  یم  فـلتخم  دارفا  زا  هک  یتاراـظتنا  ینید  یتـیبرت و  یملع ، یقـالخا ، یعاـمتجا ، روـما  ماـمت  رد  هـکنیا : حیـضوت  . دـشاب

هک یماـگنه  : میئاـمنیم اـفتکا  ریز  هنومن  هب  اـهنت  دروآ ، بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا  نکمم  هک  یلاـثم  اهدـص  ناـیم  زا  اـم  . تسین
کی رگا  دنزاسب ، نادنمتسم  يارب  ناتسرامیب  کی  ًالثم  دنریگیم  میمصت  و  دنوشیم ، مدقشیپ  یعامتجا  تمدخ  کی  ماجنا  يارب  ياهدع 

ریدـقت نایاش  رایـسب  دـنک ، کمک  راک  نیا  هب  يرـصتخم  غلبم  تسین ، یفاک  شدوخ  جراخم  يارب  شدـمآرد  هک  یلومعم  درف  رگراـک و 
یتحاران و ترفن و  عون  کی  هکلب  تسین ، ریدـقت  ناـیاشاهنت  هن  دـهدب ، رادـلوپ  دـنمتورث و  رایـسب  درف  کـی  ار  غلبم  نیمه  رگا  اـما  تسا ،
، رگید درف  کـی  زا  دـش ، یم  بوسحم  ینیـسحت  لـباق  تمدـخ  درف ، کـی  هب  تبـسن  هک  يزیچ  ناـمه  ینعی : . دـنک یم  داـجیا  زین  راـجزنا 
، عوضوم نیا  لیلد  . تسا هدشن  یفالخ  مارح و  بکترم  هجو  چیه  هب  یـصخش  نینچ  ینوناق  رظنزا  هکنآ  اب  دوش  یم  هدرمـش  يدنـسپانراک 
، وا لـقع  ینعی : تسا  وا  تاـناکما  هب  هتـسب  دور ، یم  سک  ره  زا  هک  یتاراـظتنا  هک  تسا  نیا  دـش ، هداد  رکذـت  ـالاب  رد  هک  يروط  ناـمه 
، تدابع تبحم و  تمدـخ ، بدا ، نیع  رفنکی ، زا  نآ  ماجنا  هک  يراک  اـسب  يا  . تسا وا  یئاـناوت  تردـق و  هرخـالاب  و  وا ، ناـمیا  وا ، شناد 
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نونکا . ددرگیم بوبـسحم  تعاطا  یگدنبرد و  یهاتوک  و  تمیمـص ، فالخ  تنایخ ، یبدا ، یب  نیع  يرگید  درف  زا  اما  دوشیم ، هدرمش 
اهنآ . میئامن هسیاقم  میظع  هداعلاقوف  تیعقوم  نآ  اب  ار  اهنآ  لامعا  میریگب و  رظن  رد  ار  ناماما  ناربمایپ و  تیعقوم  تقیقح ، نیا  هب  هجوت  اب 

راکـشآ اهنآ  رب  يرایـسب  قیاقح  دباتیم ، اهنآ  ياهلد  رب  نایاپیب ، شناد  ملع و  عاعـش  دنـشابیم و  طوبرم  یتسه  ناهج  أدـبم  اب  ًامیقتـسم 
هک دنکیدزن  ادخ  هب  ياهزادنا  هب  اهنآ  هصالخ  دراد ، رارق  هجرد  نیرتیلاع  رد  اهنآ  ياوقت  نامیا و  ملع و  تسا ، یفخم  نارگد  زا  هک  تسا 
ای حابم  نارگید  يارب  هک  یلاعفا  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  دوشیم . بوسحم  شزغل  اهنآ  يارب  دـنوادخ  زا  هجوت  بلـس  هظحل  کی 

، هدش هداد  تبسن  اهنآ  هب  ینید ، گرزب  نایاوشیپ  نانخـس  تایآ و  رد  هک  یناهانگ  . دوش هدیمان  هانگ »  » اهنآ يارب  دوشیم ، هدرمـش  هورکم 
نامیا شناد و  ملع و  اهنآ ، يونعم  تیعقوم  ماقم و  ینعی : تسا  لـیبق  نیا  زا  همه  دـناهدمآ ، رب  اـهنآ  زا  شزرمآ  بلط  ماـقم  رد  دوخ  اـی  و 
هتـشاد دـنوادخ  هب  یگـشیمه  صاخ و  هجوت  دـیاب  هک  یلومعم  هداس  راک  کی  رد  یئزج ، تلفغ  کـی  هک  تسا  هتـسجرب  ردـق  نآ  اـهنآ ،

یلاع فوسلیف  . تسا تقیقح  نیمه  هب  رظاـن  زین  [ 4 « ] نیبرقملا تائیس  راربالا  تانـسح   » فورعم هلمج  تسا و  هدش  هدرمـش  هانگ »  » دنـشاب
راک بکترم  یسک  هاگره  :» دهدیم حیضوت  روط  نیا  ار  قوف  خساپ  دوخ  ياهباتک  زا  یکی  رد  زین  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  هعیـش ، ردق 

یلومعم يداع و  دارفا  هب  طوبرم  هبوت  هاـنگ و  عون  نیا  دـنک ، هبوت  دـیاب  تسا و  راکتیـصعم  دـنک ، كرت  ار  یبجاو  رما  اـی  و  دوش ، یمارح 
عون نیا  دیامن ، هبوت  نآ  زا  دیاب  دوشیم و  هدرمش  هانگ  یعون  زین  نیا  دروآ ، اجب  ار  هورکم  ياهراک  دنک و  كرت  ار  بحتـسم  یلو  تسا .

: دـننام هتـشذگ  ءایبنا  زا  یخرب  هب  تایاور  نآرق و  رد  هک  یناـهانگ  . دـنموصعم لوا  مسق  هاـنگ  زا  هک  تسا  يدارفا  هب  طوبرم  هبوت  هاـنگ و 
لاغتشا اب  دنک و  ادیپ  ادخ  ریغ  هب  تافتلا  یسک  هاگره  و  لوا ، عون  زا  هن  تسا  ناهانگ  عون  نیا  زا  هدش  هداد  تبسن  سنوی ... یـسوم ، مدآ ،

ادخ زا  دنک و  هبوت  نآ  زا  یتسیاب  دیآیم و  رامـش  هب  هانگ  یعون  تقیقح ، لها  يارب  زین  نیا  دوش  لفاغ  ینآ  ادـخ  هب  هجوت  زا  ایند  روما  هب 
شزرمآ و ادـخزا  هدرک و  دوـخ  ناـهانگ  هب  رارقا  اـهاعد  رد  هک  اـم  نید  ناـیاوشیپ  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  . دـیامن شزرمآ  بـلط  نآ  يارب 
ار یعوضوم  خساپ ، نیا  لیمکت  يارب  تسین  دب  [ . 5 . ] مود لوا و  عون  زا  هن  تسا ، ناهانگ  عون  نیا  زا  نانآ ، ناهانگ  دناهتساوخ ، شـشخب 

خیرات نایب  نمض  همئالا » ۀفرعم  یف  همغلا  فشک   » سیفن باتک  موس  دلج  رد  یلبرا » یسیع  نب  یلع   » موحرم هعیش ، راوگرزب  دنمـشناد  هک 
رکش هدجس  ماگنه  ار  نآ  هک  دراد  یئاعد  متفه ، ماما  دسیون : یم  وا  : میئامن لقن  اجنیا  رد  هتشون  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  یناگدنز 

، نآ يانعم  مهف  رد  مدـید  ار  اعد  نآ  هک  یماگنه  نم  [ . 6 . ] تسا هتـساوخ  شزوپ  ادخ  زا  هدرک و  هانگ  عاونا  هب  رارقا  نآ  رد  هدناوخیم و 
تـسا ناهانگ  عاونا  هب  رارقا  هک  یتاملک  هنوگنیا  دراد  وا  تمـصع  هب  هدـیقع  هعیـش  هک  یـسک  زا  هنوگچ  متفگ  دوخ  اب  مدرک و  رکف  داـیز 

نب یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلا  یضراب  داد و  تسد  یتصرف  يزور  ات  دیـسرنییاج  هب  مرکف  مدرک  رکف  هک  دنچ  ره  دوشیم ؟ رداص 
و درک ، نم  زا  شیپ  يدنچ  ار  لاؤس  نیمه  ریزو ، یمقلع  نیدـلا  دـیؤم  :» دومرف وا  مدیـسرپ  وا  زا  ار  لکـشم  نیا  میدوب ، اجکی  رد  سوواط 

نیا رخآ ، متفگ : دوخ  اب  مدرک و  رکف  یمک  خـساپ ، نیا  زا  دـعب  نم  «. تسا هدوب  مدرم  میلعت  يارب  اـهاعد  عون  نیا  متفگ ، وا  باوج  رد  نم 
میلعت شروظنم  ات  هدوبن  شرانک  یـسک  اهتعاس  نآ  رد  دناوخیم و  دوخ  بش  همین  ياههدجـس  رد  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ار  اعد 

لوا خساپ  نامه  نم  و  درک ، نم  زا  ار  لاؤس  نیمه  ریزو » یمقلع  نب  دمحم  نیدلا  دیؤم   » يزور تشذگ ، هعقاو  نیا  زا  یتدـم  ؟ دـشاب اهنآ 
باب زا  ار  نآ  ترضح  هک  دشابن  نیا  زج  اعد  نیا  حیحص  يانعم  دیاش  هک  مدرک  هفاضا  هاگنآ  متفگ ، وا  هب  متـشاد ، نآ  هب  هک  ار  يداریا  و 

ملد رد  نانچمه  هدقع  نیا  درکن و  لح  ار  نم  لکـشم  سوواط » نبا   » نایب یلو  . دشاب هتـشاد  هضرع  راگدرورپ  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و 
و دش ، لح  ملکـشم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  تاهجوت  زا  يزارد  راگزور  تشذگ  زا  سپ  تفگ ، دوردـب  ار  ینافراد  هل  مظعم  ات  دـنام ،
هب هتـسب  اهنآ  ياهلد  و  تسا ، ادخ  رکذ  هب  لوغـشم  ع )  ) همئا ناربمایپ و  تاقوا  : مسیونیم امـش  يارب  کنیا  هک  متفای  ار  نآ  حیحـص  خـساپ 

ار وا  وت  رگا  هک  ینیبیم ، ار  وا  وت  هکنیا  لثم  نک  تدابع  نانچنآ  ار  ادـخ  تساهدومرف : موصعم  هکنانچمه  هشیمه ، هنآ  تسا ، ـالاب  ناـهج 
نیا زا  ياهظحل  هاـگره  هک  دـنراد ، وا  يوس  هب  ور  ینعم  ماـمت  هب  وا و  هجوتم  هشیمه  اـهنآ  . دـنتقیقح نیا  بقارم  دـنیبیم ، ار  وـت  وا  ینیبـن ،
يارب ار  تلفغ  رادقم  نیمه  اهنآ  دراد  زاب  هجوت  تلاح  نیا  زا  ار  اهنآ  ندیماشآ  ندروخ و  لیبق  زا  یحابم  ياهراک  و  دـنوش ، لفاغ  تلاح 
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راهنلاب رفغتـسا  ینا  یبلق و  یلع  ناغیل  هنا  : » دومرف هک  مالـسا  ربمایپ  هتفگ  .و  دنیامنیم شزرمآ  بلط  ادخ  زا  و  دننادیم ، اطخ  هانگ و  دوخ 
[ . 7 « ] میداد حیضوت  ام  هک  تسا  تیعقاو  نیمه  هب  هراشا  اهنیا  ریاظن  و  نیبرقملا » تائیس  راربالا  تانسح   » فورعم هلمج  و  ةرم » نیعبس 

؟ تسا راگزاس  تمصع  اب  هنوگچ  ادخ  وفع 

هزاجا نوگاـنوگ  ياهرذـع  حرط  اـب  دـندمآ و  ربماـیپ  دزن  ناـقفانم  زا  یهورگ  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هبوت  هروس  هس  لـهچ و  هیآ  لاؤس :
ار ربمایپ  نآرق ، یحو  عقوم  نیا  رد  . داد هزاجا  تفریذپ و  رهاظ  هب  ار  نانآ  رذع  زین  ربمایپ  و  دننکن ، تکرش  كوبت  گنج  رد  هک  دنتـساوخ 
! دشخبب ار  وت  ادخ  (» 43  / هبوت « ) نیبذاکلا ملعت  اوقدص و  نیذـلا  کل  نیبتی  یتح  مهل  تنذا  مل  کنع  هللا  افع  :» داد رارق  باطخ  دروم  نینچ 

هللا افع  : » فلا : تسا دروم  ود  هیآ  رد  شتـسرپ  لحم  »؟ یـسانشب ناـیوگغورد  زا  ار  نایوگتـسار  هکنآ  زا  شیپ  يداد ؟ هزاـجا  اـهنآ  هب  ارچ 
یم روآدای  تسخن  شتـسرپ  هرابرد  خـساپ : . دراد باتع  خـیبوت و  نحل  هک  مهل » تنذا  مل  : » .ب تسین راگزاس  تمـصع  اـب  وفع  و  کـنع »

، هنیرق دـید  دـیاب  یلو  تسا  یبرع  ناـبز  نوناـق  قباـطم  ینعم  ود  ره  درک و  ینعم  وحن  ود  هب  ناوتیم  ار  کـنع » هللا  اـفع   » هلمج هک  میوش 
هکنانچ دیشخب  ار  وت  ادخ  ینعی  هتـشذگ  رد  وفع  ققحت  زا  رابخا  ینعم  هب  دشاب : يربخ  هلمج  - 1: دنک یم  نیعم  ار  ینعم  ود  زا  کی  مادک 

وفع و ءاشنا  يانعم  هب  هکلب  هتـشذگ  زا  رابخا  ینعم  هب  هن  اما  دشاب  يربخ  هلمج  - 2 «. درک کمک  ار  ورمع  دیز  ًارمع : دیز  رصن   » میئوگیم
تسا و يربخ  هلمج  هلمج ، لوا ، ینعم  هب  انب  «. دنک کمک  ار  وت  ادخ  هللا » كدیا   » دننام دشخبب ؛ ار  وت  ادـخ  ینعی  ادـخ ، زا  نآ  تساوخرد 

رـس يراتفر  بطاخم  زا  هک  دـنکیم  تلالد  ًاحیولت  نخـس  یخرب  رظن  رد  تروص  نیا  رد  تسا  نآ  داـفم  ققحت  زا  شرازگ  نآ  زا  فدـه 
یلاع هجرد  رد  تراهط  تسادق و  رظن  زا  مه  هچ  ره  یناسنا  ره  اریز  تسا  هیاپیب  ًالماک  رظن  نیا  یلو  . دش یهلا  وفع  لومـشم  هک  دوب  هدز 
شیب شماب  هک  ره   » و دنرتجاتحم » دنرتینغ  هک  نانآ   » دـنادیمن و یهلا  وفع  زا  زاینیب  ار  دوخ  تبـسن ، شجنـس و  ماقم  رد  دـشاب ، رترب  و 

روـصق و هب  دـنرگنیم  یبوـبر  ماـقم  یگرزب  دوـخ و  تیلوؤـسم  تمظع  هـب  یتـقو  قـح ، هاـگرد  ناـبرقم  یهلا و  ناـفراع  و  رتـشیب » شفرب 
هتـسیاش هک  روط  نآ  ار  وت  ام  کتدابع : قح  كاندبع  ام  : » دنیوگیم دنیآیم و  رد  عرـضت  هب  رایتخا  یب  هدرب و  یپ  دوخ  لامعا  یبوغرمان 
تاحابم زا  یخرب  ماجنا  ناموصعم و  يالوا  كرت  دراد  یهلا  وفع  تساوخرد  هب  زاین  يداع  ناگدـنب  تیـصعمرگا  «. میدرکن تداـبع  تسا 

ءاعد و ءاشنا و  نطاـب ، رد  اـما  تسا  يربخ  هلمج  رهاـظ ، هب  هلمج  مود ، لاـمتحا  رب  اـنب  . تسین وفع  زا  زاـینیب  صاـخ ، طئارـش  رد  ناـفراع 
لیلد يدرف  چیه  هرابرد  اهتـساوخرد  نینچ  کی  دنک . تمحر  ار  وت  ای  و  دشخبب ، ار  وت  ادـخ  ینعی  تسوا  تمحر  یهلا و  وفع  تساوخرد 

تـشادگرزب ریقوت و  میرکت و  مارتحا و  ماقم  رد  یتساوخرد  نینچ  : اریز یمارگ ، یبن  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  وا  زا  هانگ  فالخ و  رودـص  رب 
امتح کل » هللا  رفغ  : » میئوگب یـسک  هب  ام  رگا  اذـل  دـشابیمن و  فرط  زا  هانگ  تیـصعم و  رودـص  اب  مزالم  زگره  دوریم و  راـک  هب  دارفا 
نایب نیا  اب  . درک یئاعد  نینچ  وا  قح  رد  دیاب  تسا و  راکهنگ  بنذـم و  نونکا  مه  هدوب و  هانگ  راچد  صخـش  نآ  هک  تسین  نیا  نآ  دافم 

اعد یئاشنا و  هلمج  هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  تسین و  فالخ  هانگ و  رودص  رب  هاوگ  لامتحا  ود  ره  رب  انب  هیآ  هک  دیدرگ  نشور 
یلو تسا : ضارتعا  نحل  هیآ  نحل  هک  تسا  تسرد  اریز  تسا  حـضاو  زین  مود  دروم  خـساپ  یمارگ  ربمایپ  میرکت  روظنم  هب  مه  نآ  تسا 

حیـضوت . هدـمآ هلمج  نیا  زا  سپ  هک  تسا . یلیلعت  اـم  هاوـگ  مارح ، ماـجنا  رب  هن  تسا  لـضفا  یلوا و  كرت  رب  ضارتـعا  هچ !؟ رب  ضارتـعا 
: فلا : دندوب یگژیو  ود  ياراد  داد ، هزاجا  زین  ربمایپ  دـننکن و  تکرـش  كوبت  داهج  رد  هک  دـنتفرگ  هزاجا  ربمایپزا  هک  قفانم  هورگ  هکنیا :

میرح ظفح  يزاس و  رهاظ  زج  نانآ  هزاجتـسا  و  دـندرکیمن ، تکرـش  داهج  رد  زگره  دادیمن  هزاجا  ای  دادیم ، هزاجا  ربماـیپ  هاوخ  ناـنآ 
ول و  .» دهدیم یهاوگ  بلطم  نیا  رب  ثحب ) دروم  هیآ  دوخ  رد  نیبذاکلا » ملعت  و   » هلمج رب  هوالع   ) ریز رد  هدـش  دای  هیآ  دوبن  يرگید  زیچ 

يانب دنتفگیم و  تسار  نانآ  رگا  (» 46  / هبوت « ) نیدعاقلا عم  اودعقا  لیق  مهطبثف و  مهثاعبنا  هللا  هرک  نکلو  ةدـع  هلاودـع  جورخلا أل  اودارا 
داـهج رد  تکرـش  زا  تشاد و  هورکم  ار  اـهنآ  تکرح  ادـخ  یلو  دـنتخاسیم ، مهارف  نآ  يارب  ياهلیـسو  دنتـشاد ، داـهج  نادـیم  هب  نتفر 

رکف رد  نانآ  هک  دـناسریم  ینـشور  هب  هیآ  «. دینیـشنب رامیب » ریپ و  كدوک و  دارفا  دـننام   ) نیدـعاق اب  دـش  هتفگ  نانآ  هب  تشاد و  ناـشزاب 
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هب رهاـظ و  ظـفح  رطاـخ  هب  زج  یهورگ  نینچ  هزاجتـسا  تروـص ، نیا  رد  دنتـشادن ، یمیمـصت  نینچ  الـصا  دـندوبن و  داـهج  رد  تـکرش 
زج هکلب  دندوشگیمن ، راکزا  یهرگ  اهنت  هن  داهج  رد  تکرـش  ضرف  رب  هورگ  نیا  .ب : تسا هدوبن  يرگید  زیچ  ندرک  مگ  در  حالطـصا 

ۀنتقفلا و مکنوغبی  مکل  الخ  اوعـضو  الابخ و أل  الا  مکودازام  مکیف  اوجرخ  ول  :» دیامرفیم هکنانچ  دندوزفایمن  يزیچ  دـیدرت  بارطـضا و 
هب امش  نایم  رد  دندوزفایمن و  دیدرت  کش و  زج  دندشیم ، جراخ  امش  هارمه  رگا  (.» 47  / هبوت « ) نیملاظلاب میلع  هللا  مهل و  نوعامس  مکیف 

، نیاربانب «. تسا هاگآ  ناملاظ  زا  ادـخ  دنتـسه و  اهنآ  نانخـس  ياریذـپ  هک  تسا  نیب  نهد  دارفا  امـش  نایم  رد  دـنتخادرپیم و  يزیگنا  هنتف 
ناناملـسم مالـسا و  بیـصن  يزیچ  ررـض  زج  تکرـش  ضرف  رب  دنتـشادن و  داـهج  رد  تکرـش  دـصق  اـی  هـک  یهورگ  هزاجتــسا  نتفریذـپ 

هک دوب ، ربمایپ  دوخ  یـصخش  تحلـصم  دش ، توف  نانآ  هزاجتـسا  نتفریذپ  اب  هک  يزیچ  اهنت  دنکیمن ، تیوقت  ار  یتحلـصم  دـندرکیمن ،
یپ رتدوز  اهنآ  تیهاـم  هب  ناناملـسم  وا و  دـشیم و  زاـب  اـهنآ  نیغورد  تشم  ماجنارـس  دـندرکیمن ، تکرـش  اـهنآ  دادیمن و  هزاـجا  رگا 

ات یهدـن ) نذا  دوب  رتهب   ) يداد نذا  ارچ  نیبذاـکلا  ملعت  اوقدـص و  نیذـلا  کـل  نیبـتی  یتـح  مهل  تنذا  مل  :» دـیامرفیم هکناـنچ  دـندربیم 
هک یناوارف  ياهدنگوس  یگژیو و  ود  نآ  هب  هجوت  اب  حلصم  نینچ  کی  تیوقت  و  یسانشب » ینشور  هب  نایوگغورد ، زا  ار  وگتسار  نانمؤم 

تروص زین  یئـالوا  كرت  یتـح  دروم  نیا  رد  تفگ  ناوـتیم  هکلب  . دـشاب دـناوتیمن  يرگید  زیچ  یلوا ، كرت  زج  دـندروخیم ، ناـقفانم 
دهاوخیم هیآ  یئوگ  تسا ؛ یمارگ  لوسر  هب  ینابرهم  تفطـالم و  راـهظا  نآ  دـنکیم و  بیقعت  ار  يرگید  فدـه  هیآ  تسا و  هتفریذـپن 

ماجنارـس يداد و  نذا  اـهنآ  هب  ینتورف و  اـیح و  بجح و  رد  يداد و  ناـشن  شمرن  فاـطعنا و  دـح  نیا  اـت  ارچ  ادـخ ؛ ربماـیپ  يا  دـیوگب :
نایب دنت  ياهباطخ  نیا  زا  فده  ؟ یـسانشزاب مه  زا  ار  دوخ  نمـشد  تسود و  ددرگ و  راکـشآ  وت  رب  تنانمـشد  فیثک  تیهام  یتشاذـگن 
دوخ نمـشد  ندـش  اوسر  زا  عنام  نایاپ ، یب  فطاوع  مکح  هب  هک  دارفا  نیرتزیزع  هب  باتع  سابل  رد  یلو  تسا  وگغورد  ناـقفانم  تیهاـم 

اجنیا رد  . دشاب هاگآ  زیزع  درف  اب  گرزب  صخـش  نتفگ  نخـس  هویـش  زا  هک  دـمهفیم  یـسک  ار  نتفگ  نخـس  عون  نیا  فئاطل  هتبلا  ددرگ .
يرگید هار  ود  زا  وا  اما  دـیدرگ  مورحم  دوخ  نمـشد  یئاسانـش  زا  قیرط  نیا  زا  ربماـیپ  هک  تسا  تسرد  مینادیم : مزـال  ار  هتکن  نیا  رکذ 

کی اب  ًالماک  قفانم  نتفگ  نخس  نحل  نتفگ : نخـس  زرط  فلا : : دهد زیمت  نایوگغوردزا  ار  نایوگتـسار  نانمؤم  زا  ار  ناقفانم  تسناوتیم 
مهک اـنیرال  ءاـشن  ولو  :» دـیامرفیم هکناـنچ  دسانـشب  ار  ناـنآ  تسناوتیم  ص )  ) ربماـیپ قیرط  نیا  زا  تشاد و  تواـفت  صلخم  نمؤـم  درف 

اب ار  نانآ  ات  میهدیم  وت  ناـشن  ار  ناـنآ  میهاوخب  رگا  (» 30  / دـمحم « ) مکلاـمعا ملعی  هللا  لوقلا و  نحل  یف  مهنفرعتل  مهامیـسب و  مهتفرعلف 
ینعی موس ، یهاگآ  قیرط  زا  ب : «. تسا هاگآ  امش  ياهراک  زا  ادخ  یسانشیم ، نتفگ  نخس  زرط  زا  ار  اهنآ  هتبلا  یـسانشب ، دوخ  ياههفایق 

هیلع متنا  ام  یلع  نینمؤملا  رذیل  هللا  ناک  ام  :» تسا هدـش  دراو  هدـش  دای  هیآ  رد  تقیقح  نیا  یلقع و  هن  تسا و  سح  ملع  هن  هک  بیغ  ملع 
تسین نکمم  (.» 179  / نارمع لآ  « ) ءاشی نم  هلـسر  نم  یبتجی  هللا  نکلو  بیغلا  یلع  مکعلطیل  هللا  ناک  اـم  بیطلا و  نم  ثیبخلا  زیمی  یتح 

هب ار  امـش  ادخ  تسین  نکمم  دزاس ، ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  ات  دراذـگاو ، دنتـسه  نونکا  مه  هک  یتروص  نآ  هب  ار  نامیا  اب  دارفا  ادـخ  هک 
نایاپ زاغآ و  نتفرگ  رظن  رد  اب  هیآ  نیا  «. دزاسیم هاگآ  رارـسا  نیا  رب  دهاوخب  هک  ار  نالوسر  زا  تسد  نآ  یلو  دنک ، حلطم  یناهنپ  رارـسا 

رگا نیارباـنب  دزاـسیم ، هاـگآ  بیغ  ملع  قیرط  زا  نمؤم ) قفاـنم و   ) هورگ ود  نیا  تیقح  زا  ار  دوخ  نـالوسر  دـنوادخ  هک  دـناسریم  نآ 
هک يزیچ  اهنت  دسانشیم ، ار  اهنآ  رگید ، هار  رود  زا  یلو  دشن ، قفوم  نانآ  یئاسانـش  هب  تشگ و  یئاسانـش  زا  مورحم  قیرط ، نیا  زا  ربمایپ 
هانگ ناوتب  ار  نآ  هک  تسین  يزیچ  نیا  دـندش و  مورحم  اهنآ  یئاسانـش  زا  ناـمیا  اـب  دارفا  هک  دوب  نیا  دوبن ، ناربج  لـباق  تفر و  تسد  زا 

. دیمان

؟ تسیچ ربمایپ  بنذ  ندیشخب  زا  دوصقم 

راوگرزب ربمایپ  بنذ » ترفغم   » زا دوصقم  سپ  دناهتـساریپ ، یهانگ  فالخ و  ره  زا  ام  یمارگ  ربمایپ  صخألاب  ادـخ و  ناربمایپ  رگا  لاؤس :
نیمه ص )  ) یمارگ لوسر  هب  تبـسن  تمـصع  نافلاخم  زیواتـسد  نیرتگرزب  خساپ : ؟ تسیچ تسا ، هدمآ  حـتفلا »  » هروس زاغآ  رد  هک  ام 
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کل انحتف  انا  :» دیامرفیم هک  اجنآ  رخأتم  مدـقتم و  بنذ  زا  معا  مه ، نآ  دـهدیم  ربخ  ربمایپ  بنذ »  » ترفغم زا  نآ  رد  ادـخ  هک  تسا  هیآ 
-1  / حتف « ) ًازیزع ًارصن  هللا  كرصنی  ًامیقتسم و  ًاطارـص  کیدهی  کیلع و  هتمعن  متیورخات  ام  کبنذ و  نم  مدقت  ام  هللا  کلرفغیل  انیبم  احتف 

وت و  دزاس ، مامت  وت  هرابرد  ار  دوخ  تمعن  و  دزرمایب ، ار  وت  رخأتم  مدقتم و  ناهانگ  ادخ  ات  میدرک ، وت  بیصن  ار  يراکشآ  يزوریپ  ام  (.» 3
، دیآ لمع  هب  یفاک  تقد  هناگ  هس  تایآ  عومجم  رد  رگا  یلو  «. دنک کمک  يدنمتردق  ترـصن  اب  ار  وت  دیامن و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار 

نییعت رفیک  نآ  يارب  دـنادیم و  بنذ  ار  نآ  تنـس  باـتک و  هـک  یعرـش -  بـنذ  هـب  تـسا و  يرگید  زیچ  دوـصقم  هـک  دوـشیم  نـشور 
-1. دزاسیم نشور  ار  هیآ  فده  تاکن  نیا  هب  هجوت  میوشیم و  روآدای  ار  یتاکن  تمسق  نیا  حیضوت  يارب  درادن و  یطابترا  دیامنیم - 
ود . هیبیدح حلص  - 3 ربیخ . حتف  - 2 هکم . حتف  - 1: دراد دوجو  لامتحا  هس  نارـسفم  نایم  رد  حتف  نیا  هرابرد  ؟ تسیچ حـتف  نیا  زا  دوصقم 
هب . دـشابیم هیبیدـح  حلـص  هب  رظان  تفگ ، میهاوخ  ًادـعب  هکنانچ  هروس  تایآ  نوتم  اریز  تسین  راگزاس  تاـیآ  قایـس  اـب  تسخن  لاـمتحا 

هتـشذگ رد  يزوریپ  قـقحت  زا  شرازگ  ینعم  هب  هیآ  دـنیوگب  هک  دـندش  نآ  رب  یخرب  لاـمتحا ، ود  نیا  رد  يراوـشد  نـینچ  دوـجو  رطاـخ 
انیضق انا  «، » انحتف انا   » يانعم تفرگ و  دهاوخ  ماجنا  یحتف  نینچ  هدنیآ  رد  هک  تسا  یهلا  ياضق  ریدقت و  زا  شرازگ  دوصقم  هکلب  تسین ،

يزوریپ و  حتف »  » زا هیآ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  موس  لامتحا  رد  هک  یلکشم  . میتخاس ردقم  ار  یحتف  يزوریپ و  نینچ  ینعی  تسا  حتفلا »
هب هیبیدح  حلـص  هک  تسا  تسرد  : اریز تسا  عفد  لباق  ًالماک  لاکـشا  نیا  یلو  . يزوریپ هن  دوب ، شزاس  هیبیدح ، حلـص  دـیوگیم و  نخس 

ار هکم  ربیخ و  حتف  هک  تشاد  مالـسا  لاح  هب  دوس  ياهزادنا  هب  حلـص  نیمه  ماما  نمـشد ، رب  هبلغ  يزوریپ و  هن  دوب  شزاس  حلـص و  رهاظ 
هب نادنمقالع  میاهتـشون  هدرتسگ  تروص  هب  تیدبا » غورف   » باتک رد  ار  نامیپ  نیا  ریگمـشچ  جـئاتن  ام  درمـش و  نآ  تارمث  زا  یکی  دـیاب 

یتایآ فلا : : دنکیم دـییأت  بلطم  ود  ار  لامتحا  نیا  تسا و  رتنشور  تسخن  لامتحا  ود  زا  موس  لامتحا  لاح  ره  رد  دـننک  هعجارم  اجنآ 
تحت کـنوعیابی  ذا  نینموـملا  نع  هللا  یـضر  دـقل  - » 1: دـننام تسا  هیبیدـح  حلـص  نآ  زا  دوصقم  هک  دـنهدیم  یهاوـگ  هروـس  دوـخ  رد 
ماجنا هیبیدح  حلـص  رد  تعیب  نیا  و  دـندرکیم » تعیب  وت  اب  تخرد  ریز  هک  دـش  دونـشخ  نانمؤم  زا  هاگنآ  دـنوادخ  (.» 18  / حتف « ) ةرجشلا

حتف « ) ًاریـصب نولمعت  امب  هللا  ناک  مهیلع و  مک  رفظا  نا  دعب  نم  ۀـکم  نطبب  مهنع  مکیدـیا  مکنع و  مهیدـیا  فک  يذـلا  وه  و  - » 2. تفرگ
، درک زوریپ  اهنآ  رب  ار  امش  هک  نآ  زا  سپ  تشاد ، زاب  هکم  نیمزرس  رد  نانآ  زا  ار  امش  تسد  امـش و  زا  ار  نانآ  تسد  هک  تسا  وا  (.» 24/

دورف میعنت »  » نیمزرـس رد  هیبیدـح  حلـص  رد  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  دـسیونیم : نارـسفم  «. تسا انیب  دـیهدیم ، ماجنا  هک  هچنآ  هب  ادـخ 
رب یلو  دوب ، وا  نارای  نتشک  و  ص )  ) ربمایپ رورت  نانآ  فده  دندش و  رهاظ  هوک  قیرط  زا  یشرق  حلسم  ناوج  یس  ای  داتـشه  ناهگان  دمآ ،

ناـیب زا  سپ  متفه  تسیب و  هیآ  لـیذ  رد  هـکنیا  رتنـشور  - 3 [ . 8 . ] دـندش ریـسا  یگمه  دـندادن و  تروص  يراک  ص )  ) ربمایپ ياـعد  رثا 
یکیدزن حتف  نیبم » حتف   » نیا رانک  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  هدمآ  ابیرق » احتف  کلذ  نود  نم  لعجف   » هلمج هیبیدـح  تشذـگرس 

« بیرق حـتف   » زا دوصقم  تسا ، بیرق » حـتف   » زا ریغ  نیبم » حـتف   » هک دوشیم  مولعم  هلمج  نیا  زا  تسا  هکم  حـتف  نامه  هک  تسا  هداد  رارق 
دنکیم لقن  یتایاور  تسا  تایآ  لوزن  نأش  يارب  یقثوم  ًاتبـسن  عجرم  هک  دوخ  لوزنلا » بابـسا   » رد يدحاو  .ب : دشابیم هکم  حـتف  ًامتح 

نب یلع  تسا  فلتخم  دناهدرک  لقن  هعیـش  ناثدحم  هک  یتایاور  . تسا هیبیدـح  حلـص  تایآ  لوزن  ناش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یگمه  هک 
رد سوواط  نبا  و  اضرلارابخا » نویع   » باتک رد  قودـص  یلو  دـنادیم ، هیبیدـح  حـتف  هب  طوبرم  ار  حـتف  [ 9  ] دوخ ریـسفت  رد  یمق  میهاربا 

تیاور دیاب  دشاب ، لاکـشا  یب  دنـس  رظن  زا  قودص  تیاور  رگا  دنادیم و  هکم  حتف  هب  طوبرم  ار  نآ  یتیاور  هب  انب  دوعـسلا » دعـس   » باتک
، مینکیم بیقعت  ار  نآ  ام  هک  یفدـه  رد  يریثأت  فالتخا  نیا  هکم  حـتف  ای  دـشاب ، هیبیدـح  حلـص  دوصقم  هاوخ  لاح  رد  . تفریذـپ ار  مود 
رد سراـف  نبا  دـنمانیم  هاـنگ  ار  نآ  یـسراف  رد  هک  تـسا  مرج  ینعم  هـب  دـنب -  نزو  رب  بـنذ -  «؟ تـسیچ بـنذ »  » زا دوـصقم  - 2. درادن

راـک هب  بیـصن »  » و ظـح »  » ياـنعم رد  یهاـگ  و  ناویح ، مد  ینعم  هب  بلط -  نزو  رب  بنذ -  مرج و  ینعم  هب  بنذ » : » دـیوگیم سیاـقملا 
اب دوخ  تاجانم  رد  یـسوم  ترـضح  . تسا بونذ »  » نآ عمج  تیـصعم و  مرج و  مثا و  ینعم  هب  بنذ  دیوگیم : روظنم  نبا  [ . 10 . ] دوریم

نولتقی نا  فاخاف  بنذ  یلع  مهل  و  :» تفگ نینچ  دورب ، نوعرف  يوس  هب  هک  داد  نامرف  تخاس و  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  ادـخ ،
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رـصم رد  یـسوم  هلیـسو  هب  هک  تسا  یطبق  لـتق  نآ ، زا  دوصقم  و  دنـشکب » ارم  هک  مسرت  نآ  زا  دـنراد  یهاـنگ  نم  ندرگرب  (: 14  / ارعش )
هدش و دراو  دروم  تفه  رد  هژاو  نیا  نآرق  رد  درک ، دـیدرت  دـیابن  تسا ، هانگ  مرج و  ینعم  هب  بنذ  هک  نیا  رد  نیاربانب  [ . 11 . ] دش هتشک 

هدنریذپ ناهانگ و  هدنیاشخب  (: 3  / رفاغ « ) بوتلا لباق  بنذـلا و  رفاع  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ  ار  ادـخ  نآرق  تسا  مرج  همه ، زا  دوصقم 
هب هدنز  رتخد  زا  هک  هاگنآ  (: 9  / ریوکت  ) تلتق بنذ  ياب  تلئـس ، ةدؤوملا  ذا  و  : » دیامرفیم روگ  هب  هدنز  نادـنزرف  هرابرد  و  تسا » اههبوت 

مهم تسیچ ، بنذ  ینعم  مینادـب  هک  تسین  نیا  مهم  . رگید دراوم  تسا  نینچمه  و  دـش »؟ هتـشک  یهاـنگ  هچ  هب  دوشیم  لاؤس  هدـش  روگ 
يرادرک اسب  هچ  دـشاب ، فلتخم  تسا  نکمم  ًالماک  اهدـید  راظنا و  نآ  هرابرد  هک  تسا  یبسن  ینعم  کـی  بنذ  هک  مینادـب  هک  تسا  نیا 

هب بولطم  رادرک  کی  ًالماک  رگید  هورگ  ای  درف و  رظن  رد  رادرک  نامه  هک  یلاح  رد  دوش  بوسحم  هاـنگ  مرج و  یهورگ  اـی  درف  رظن  رد 
مومذــم بولطماـن و  رگید  یــصخش  زا  رادرک  ناــمه  یلو  تـسا  بوـلطم  رئاــج  صخــش  زا  يراــتفر  رادرک و  اــسب  هـچ  دور ؛ راــمش 

تقیقح هکلب  تسا ، هیاپیب  ًالماک  دراد  لابند  هب  رفیک  هک  تسا  یهلا  یمازلا  فیلکت  اب  تفلاـخم  ياـنعم  هب  بنذ  هک  نیا  روصت  . دـشابیم
نوناق ایآ  نارگید ؟ نوناق  ای  ادـخ ، نوناق  ایآ  یـسک ؟ هچ  نوناق »  » اما تسا و  ینکـش  نوناق  حالطـصا  هب  نایغط و  نایـصع و  هانگ ، مرج و 

ریغ ای  ادخ  مان  هب  یتیـصوصخ  بنذ  ظفل  رد  زگره  ؟و  تسا هتـسجرب  هورگ  نآ  زا  هک  یبسن  نوناق  ای  درادرب ؟ رد  ار  اهناسنا  مامت  هک  قلطم 
هیآ لکـشم  لح  هار  بلطم  نیا  و  دروآ ؟ تسد  هب  یجراخ  نئارق  زا  ار  تایـصوصخ  دـیاب  تسین و  هتفهن  یبسن  ای  قلطم و  نوناـق  اـی  ادـخ 

« رفغِم  » دوخهـالک هب  رگا  تسا و  ندیـشوپ  رتـس و  ینعم  هـب  نارفغ  رفغبرع و  تـغل  رد  نارفغ  - 3. دوشیم هداد  حیـضوت  ًادعب  هک  تسا 
دیوگیم رفغ  دـناشوپیم ، ار  نآ  زا  رتنیئاپ  ندرگ و  هک  ياهدرتسگ  يوم  هب  برع  . دـناشوپیم إر ّّ؛ رـس  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنیوگیم 

« هبونذ هللا  رتـس   » ینعم هب  هبونذ » هللا  رفغ   » هلمج دوـشیم  روآداـی  هک  اـجنآ  اـت  تسا  برعلا  ناـسل  تراـبع  نومـضم ، نیا  هب  بیرق  و  [ 12]
دوصقم ؟5 - تسا ترفغم  تلع  يوریپ  هنوگچ  - 4. دشاب دنـسپان  بولطمان و  نآ  قعتم  هک  دوریم  راک  هب  يدروم  رد  ظفل  نیا  هتبلا  تسا ،

ار ص )  ) ربمایپ رخأـتم  اـی  مدـقتم و  ناـهانگ  ادـخ  هک  دوب  نیا  یحتف  نینچ  ماـجنا  زا  فدـه »  » هک دـناسریم  هیآ  رهاـظ  ؟ تسیچ بنذ »  » زا
هب هک  یتروص  رد  دـشاب . ودـنآ  نایم  ياهطبار  عون  کی  هک  دوش  هدرمـش  تیاغ  فدـه و  دـناوتیم  یتروص  رد  بنز  نارفغ  یلو  دـشخب 

رـشن و هیام  دـناوتیم ، نمـشد  رب  وا  یگریچ  و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  تیقفوم  اریز  درادـن ، دوجو  ياهطبار  نینچ  ودـنآ ، نایم  رهاـظ  بسح 
هب رگا  هک  تسا  هیآ  رد  مهم  هتکن  نامه  نیا  . يو هانگ  ندش  هدوشخب  هیام  هن  دشاب ، ربمایپ  یگزاوآ  دـنلب  ترهـش و  ای  و  مالـسا ، شرتسگ 

ص)  ) ربمایپ تمصع  مدع  رب  هیآ  نیا  اب  هک  یناسک  ًالوصا  ددرگیم . حالس  علخ  ًالماک  تمصع ، فلاخم  ددرگ ، لیلحت  حیحـص  تروص 
يزوریپ هنوگچ  هک  نیا  هطبار و  نیا  نایب  دـناهداهن ، ههاریب  رد  ماـگ  هجیتن ، رد  هتـسج و  تلفغ  هطبار  نیا  حیـضوت  زا  دـنیامنیم  لالدتـسا 

کی دشاب ، یهلا » رما  اب  تفلاخم  یعرش و  هانگ  «، » بنذ  » زا دوصقم  هاگره  تسا . هیآ  مهف  دیلک  دشخبب ، ار  وا  ناهانگ  ادخ  هک  دش  ببس 
هیآ موهفم  عقوم  نیا  رد  تسین و  ود  نآ  نایم  یقطنم  هطبار  هنوگ  چیه  اریز  دشاب  نآ  تیاغای  يزوریپ و  فدـه  دـناوتیمن  یترفغم  نینچ 

نینچ کی  ددرگ و  یناسنا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  شزرمآ  ببـس  گنج ، رد  يزوریپ  دناوتیم  هنوگچ  اریز  دیآیم  رد  مهبم  تروص  هب 
هاگره یلویرگسم  ندرگ  دندز  رتشوش  هب  يرگنهآ  غلب  رد  درک  هنگ  . تسا فورعم  ياهنابز  رد  هک  دوشیم  ياهدنیوگ  راتفگ  هیبش  مزالت 

هطبار تروص  نیا  رد  میوشیم ، روآداـی  نونکا  مه  هک  یحرـش  هب  دـندرکیم  مهتم  نآ  هب  ار  وا  شیرق  هک  دـشاب  یبـنذ »  » نآ زا  دوـصقم 
ناـنآ ناـکاین  شور  فـالخ  رب  ماـگ  دوخ ، توـعد  هظحل  نیتـسخن  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  تسین  یکـش  . ددرگیم نشور  لـعف  ود  نیا  ناـیم 

ود هقرفت و  هیاـم  وا  نیئآ  ماجنارـس  و  دومن ، شهوکن  دـندرکیم ، شتـسرپ  هک  ار  ناـنآ  نیغورد  نایادـخ  ناـنآ و  شور  هار و  تشادرب و 
ناونع هب  بلاطوبا  اب  دوخ  رادید  رد  شیرق  نارـس  اذل -  دش -  هدرمـش  راکفالخ  مرجم و  نانآ  رظن  رد  يو  تهج  نیا  زا  تشگ ، یگتـسد 
ردارب [ .» 13 «. ] هنیب اننیب و  یلخت  نا  اما  انع و  هفکت  نا  اماف  انئابآ  للظ  اننید و  باع  انتهلا و  بس  دـق  کیخا  نبا  نا  :» دـنتفگ نینچ  تیاـکش 
تـسا هدرک  دادملق  هارمگ  ار  ام  ناکاین  و  لطاب ، ار  ام  دئاقع  راکفا و  هدرک و  دای  یتشز  هب  ار  ام  نیئآ  هتفگ و  ازـسان  ام  نایادخ  هب  وت  هداز 

یلاح رد  دـنزیم  رود  لئاسم  نینچ  روحم  رب  ترجه  زا  شیپ  وا  ياهمرج  «. رادرب وا  زا  ار  دوخ  تیامح  ای  و  راد ، زاـب  راـک  نیا  زا  ار  وا  اـی 
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بازحا دـحاو و  ردـب  رد  نینوخ  ياهدربن  یماـظن و  ياـهدروخرب  بجوم  وا  اریز  دـش  رتدـیدش  ترجه  زا  سپ  شیرق  رظن  زا  وا  مرج  هک 
هتـسناد و رتمرجم  ار  وا  دوخ ، لطاب  ياهـسایق  اب  شیرق  ماجنارـس  دنداتفا و  تلذم  كاخ  هب  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  هجیتن  رد  دیدرگ و 
هب نانآ  داد  ناـشن  دوخ  زا  یمیظع  رایـسب  شمرن  فاـطعنا و  ص )  ) ربماـیپ هک  هیبیدـح  حلـص  رد  . دـندوب هدیـشوپن  مشچ  وا  هاـنگ  زا  زگره 

يزابناج هک  هاگنآ  دندوب ، دندش  هابتـشا  راچد  دوخ ، تابـساحم  رد  هک  دندیمهف  نانآ  زا  يرایـسب  دندربیپ و  ص )  ) ربمایپ یحور  تمظع 
دعب لاس  رد  ،و  درک یلجت  نانآ  رظن  رد  وا  تمظع  و  ص )  ) ربمایپ تیونعم  ، دـندرک دـهاشم  کیدزن  زا  هیبیدـح  نابایب  رد  ناملـسم  ناناوج 

هدنبوک و ياهراعش  یمالسا و  طابضنا  اب  ناکرشم  دش ، فرشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  دوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  هرمع  ماجنا  يارب  ربمایپ  هک 
نانآ بولق  رد  يرگید  هرهچ  ربمایپزا  هجیتن  رد  دـندش و  انـشآ  ًالماک  همان ، حلـص  دافم  هب  ص )  ) ربمایپ دـیقت  و  شخب ، حور  لاح  نیع  رد 

هاوخریخ افـص و  حلـص و  يدانم  و  یقالخا ، لوصا  هب  دـیقم  هتـسراو و  یتوکلم  ناـسنا  کـی  تروص  هب  مرجم ، ناـسنا  دـیدرگ و  میـسرت 
زا لبق  زا  معا  ار  هتـشذگ  خـلت  تارطاـخ  هدیدنـسپ  رادرک  و  کـین ، تافـص  زا  عون  نیا  هدـهاشم  رطاـخ  هب  ناـگمه  درک و  یلجت  اـهناسنا 

ربمایپ هب  دنتفگیم و  كرت  ار  كرش  نیمزرس  جیردت  هب  یعمجتسد  ای  يدرف و  تروص  هب  اذل  دندرک و  شومارف  نآ ، زا  سپ  ای  ترجه و 
نیا دنوادخ  . تسا نآ  حتف  ای  هیبیدح و  حلص  تارمث  زا  هکم  حتف  زا  شیپ  رگید  دارفا  صاع و  ورمع  دیلو و  نب  دلاخ  مالسا  دنتسویپیم و 
هفایق اب  نافلاخم  دورب و  نایم  زا  یمارگ  لوسر  هرابرد  شیرق  ياهیـشیدنا  تشز  اهیراگنادـب و  نیا  مامت  ات  دومن  ربمایپ  بیـصن  ار  يزوریپ 

اهنت هن  يزوریپ  نیا  . دندنامیم یقاب  يو  هب  تبـسن  دوخ  هدـیقع  رب  نافلاخم  دوبن  يزوریپ  نیا  رگا  دـندرگ و  انـشآ  وا  یتوکلمو  هناموصعم 
يرتفم و رحاس و  نهاک  دـننام  ییاهماهتا  هتـشر  کی  زا  ار  وا  هکلب  دـنکفا ، نایـسن  هدرپ  همه  رب  و  دـیچرب ، ار  ناهانگ  اهمرج و  زا  عون  نیا 

یمیظع تلود  نینچ  دناوتیمن  رحاسو ، نهاک  درف  کی  اریز  درک  هئربت  ًالماک  اهنیا  دننام  و  ناینیـشیپ ، ياهباتک  هدننک  سابتقا  باذـک و ...
دندرگ وا  نیئآ  نید و  هجوتم  هریزج  هبـش  نانکاس  لئابق و  رـسارس  دسرب و  هریزج  بلق  ات  نآ  تردق  عاعـش  هک  دهد  لیکـشت  برثی  رد  ار 

لصا و ای  ددرگ و  یبصنم  ماقم و  یعدم  يدرف  رگا  هک  تسا  نیا  یعامتجا  ننـس  زا  یکی  ًالوصا  . دنک ریخـست  ار  يرتشیب  بولق  زور ، رهو 
ریزارـس وا  يوس  هب  اـهتمهت  هکلب  اهمانـشد و  اهیئوگازـسان و  عاوـنا  تسخن  زور  دوـش ، یعاـمتجا  حالـصا  یعدـم  اـی  دـنک و  هئارا  ار  يزت 
حالـصا درک و  هدایپ  ار  دوخ  زت  لصا و  دـش و  یبصنم  ماـقم و  ياراد  ًـالمع  دیـشخب و  تینیع  دوخ  ياـعدا  هبوا  هک  هاـگنآ  یلو  ددرگیم 

نیا زازین  ص )  ) ربمایپ تایح  . دشخبیم همتاخ  تاینهذ  اههشیدـنا و  همه  نآ  مامت  رب  یتینیع  نینچ  کی  ًاعبط  داد ، هئارا  ياهنوگ  هب  ار  دوخ 
ییاهیئوگازـسان همه  هکلب  تخاس ، ناهنپ  ار  شیرق  یلایخ  ياهمرج  هکم  ای  هیبیدح و  رد  ربمایپ  ریگمـشچ  يزوریپ  حـتف و  دوبن  ادـج  لصا 

نهاـک و هن  دوب و  راـکهنگ  مرجم و  هن  ناـفلاخم  رظن  رد  رگید  تسبرب و  تخر  دـتفا ، رثؤم  ماوع  نهذ  رد  يزوریپ  نودـب  دوـب  نکمم  هک 
حـلاصم و شنیرفآ و  نیناوق  تخانـش  اهتیعقاو و  كرد  ینیب و  عقاو  اـب  هک  دوب  یتوکلم  یناـسنا  هکلب  رگوداـج ، رحاـس و  اـی  و  وگ ، بیغ 

نیا ینامز  دـح  دـنچ  ره  هروس  تایآ  رد  ؟ تسیچ رخأتم  مدـقتم و  زا  دوصقم  - 6. درک يربهر  تداعـس  هب  ار  برع  ناهج  اهناسنا ، دـسافم 
ادـج تلع  تسا و  نآ  زا  سپ  ترجه و  زا  شیپ  هب  ثداوح  دوصقم  تفگ  ناوتیم  هدـش  داـی  ناـیب  قـبط  یلو  هدـشن  ناـیب  رخأـت  مدـقت و 

ماجنارـس مالـسا و  غیلبت  نامه  يو  هاـنگ  طـقف  هدوبن و  نوریب  ظـفل  هرئاد  زا  ترجه  زا  شیپ  ناـهانگ  هک  تسا  نیا  مه  زا  ود ، نیا  يزاـس 
شترا کـی  وترپ  رد  تسناوت  هک  دوب  يدـنمتردق  تموـکح  لیکـشت  ترجه  زا  سپ  وا  ناـهانگ  زا  یکی  هک  یلاـح  رد  . تسا هدوـب  هقرفت 
نشور نانچنآ  هیآ  دافم  هناگجنپ ، تامدقم  نیا  هب  هجوت  اب  . دنکفیب تلذم  كاخ  هب  ار  اهنآ  نانامرهق  دنکـشب و  مهرد  ار  رفک  ياوق  مظنم ،

هکلب تسین ، یهلا  بنذ  بنذ ، زا  دوصقم  فـلا : : تسا زیچ  ود  هیآ  داـفم  مهف  دـیلک  تسین و  جاـیتحا  دـئاز  حیـضوت  هب  رگید  هک  ددرگیم 
یلجت حیحـص  وحن  هب  یتروـص  رد  بوـنذ  ندـیناشوپ  ترفغم و  ندوـب  فدـه  .ب : دـندوب هدرک  مهتم  نآ  هب  ار  وا  شیرق  هک  تسا  یبـنذ 

دنوادـخ یمازلا  فیلاکت  اب  تفلاخم  یهلا و  بنذ  هن  دـشاب ، ربمایپ  نانمـشد  شیرق و  نآ  رواد  مکاح و  یبسن و  بنذ  دوصقم  هک  دـنکیم 
ار هیآ  دافم  فرـضح  زا  نومأم  هک  هاگنآ  تسا  ع )  ) اضر ماما  راتفگ  زا  هدرتسگ  تروص  هدـش  دای  نایب  متـشه -  ماما  زا  يراـتفگ  . گرزب

ینعم سپ  نومأم : . ارچ ماما : ؟ دناهتـساریپ موصعم و  هانگ  زا  ناربمایپ  هک  تسین  نیا  امـش  دـئاقع  زا  ایآ  ربمایپ  دـنزرف  يا  نومأم : : درک لاؤس 
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دزن رد  سک  چـیه  ماما : ؟» رخأت ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  هللا  کل  رفغیل  : » دومرف هک  هاگنآ  تسیچ ؟ نامراوگرزب  ربمایپ  هرابرد  ادـخ  راتفگ 
یتسرپ اتکی  هب  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ هاگنآ  دندیتسرپیم  ار  تب  تصـش  دصیـس و  نانآ  تشادن  مرج  ادخ ، ربمایپ  هزادـنا  هب  هکم  ناکرـشم 

نا مهنمالملا  قلطنا  باجع و  ءیـشل  اذه  نا  ادحاو  اهلا  ۀـهلالا  لعجا  :» دـنتفگ یگمه  دـمآ و  نارگ  تخـس  نانآ  رب  راک  نیا  درک  توعد 
کی ار  ددعتم  نایادخ  ایآ  (» 7-5  / ص « ) قالتخا الا  اذه  نا  ةرخالا  ۀلملا  یف  اذهب  انعمس  امداری  ءیشل  اذه  نا  مکتهلا  یلع  اوربصا  اوشما و 

اب رابدرب و  نایادخ  ظفح  هار  رد  دیورب  دنتفگ  دـندمآ و  نوریب  بلاطوبا ) رـضحم  زا   ) نانآ ناگرزب  تسا  یبیجع  زیچ  نیا  هداد  رارق  ادـخ 
ناینیشیپ ياههناسفا  زا  ًاعبط   ) میاهدینشن زین  تعیرش  نیرخآ  رد  ار  نخس  نیا  ام  تسا  هدش  هتـساوخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیـشاب  تماقتـسا 

تخاس بطاخم  انیب » احتف  کل  انحتف  انا   » اطخ اب  ار  ربمایپ  درک و  حـتف  ار  هکم  ص )  ) ربمایپ هک  هاـگنآ  «. تسین يزیچ  غرود  زج  نیا  تسا )
یقاـب تکرـش  تلاـح  هب  هک  رگید  هورگ  و  دـنتفگ ، كرت  ار  هکم  رگید  یخرب  دـندروآ و  مالـسا  هکم  ناکرـشم  زا  یهورگ  عقوم  نیا  رد 

ابا يا  دهد  تریخ  ادخ  نومأم : . دش هدیشوپ  هدوشخب و  هکم  مدرم  دزن  وا  هانگ  تهج  نیا  زا  دنیامن  راکنا  ار  یتسرپاتکی  دنتسناوتن  دندنام ،
[ . 14 . ] نسحلا

یقرواپ

ص 134. تاجردلا ، رئاصب  [ 1]
رتس و ینعم  هب  نیغ »  » هدام زا  لوهجم  هغیـص  ناغی  ظفل  هنم -  راشکتـسالا  رافغتـسالا و  بابحتـسا  باب  ص 72 ، ج 8 ، ملسم ، حیحـص  [ 2]

. تسا ربا  هدرپ و 
. دیئامرف هعجارم  یضاق  يافش  هب  [ 3]

. دوشیم بوسحم  ادخ  نابرقم  هانگ  نابوخ ، کین  لامعا  [ 4]
ص 17. فارشالا ، فاصوا  [ 5]

ص 43. همغلا ، فشک ، هب  دوش  عوجر  اعد  لصا  زا  عالطا  يارب  [ 6]
.44 ص 42 -  ج 3 ، همغلا ، فشک  [ 7]
ص 218. يدحاو ، لوزنلا  بابسا  [ 8]

. ] ص ج 2 ، یمق ، ریسفت  [ 9]
ص 361. ج 2 ، سییاقملا ، [ 10]

ص 389. برعلا ، ناسل  [ 11]
ص 386. ج 4 ، هغللا ، سییاقم  [ 12]

ص 265. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 13]
. راونالاراحب [ 14]

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 
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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 

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
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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 
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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