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ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  یلاع 

باتک تاصخشم 

 - 1298 هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  هسانشرس : 

.یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  / ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  یلاع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

.1392 یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  رتفد  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  287 يرهاظ :  تاصخشم 

8-85-5105-600-978: لایر  75000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1353 ردص ، یلبق : پاچ  تشاددای : 

.ص 270. همانباتک : تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

.ناضمر كرابم  هام  رگید :  ناونع 

هفسلف مالسا -- )  ) هزور عوضوم : 

ناضمر عوضوم : 

( مالسا  ) هزور عوضوم : 

BP188/1/ص2ع2 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/354 ییوید :  يدنب  هدر 

3436281 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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نیِرِهاَّطلا ِِهلآ  یَلَعَو  ٍدَّمَُحم  ِمِساقلا  ِیبا  اَنِِّیبَنَو  اَنِدِّیَس  یلَع  ُهولَّصلاَو  نیَِملاَْعلا  ِّبَر  ُدْمَْحلا ِهللا 

ْوَأ ًاضیِرَّم  مُْکنِم  َناَک  نَمَف  تاَدوُدـْعَم  ًاماَّیَأ  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُْونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیا  آـی 
ُمْتنُک ْنا  ْمَُکل  ٌریَخ  اُوموُصَت  ناَو  َُهل  ٌریَخ  َوُهَف  ًاریَخ  َعَّوَطَت  نمَف  نیِکـسِم  ماعَط  ٌهَیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیذـلا  یَلَعَو  َرَخا  ماّیا  ْنِّم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  یَلَع 

َنوُمَْلعَت (1)

، دوب هدش  رّرقم  دندوب ]  ] امش زا  شیپ  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدش  رّرقم  امش  رب  هزور  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
، دشاب رفس  رد  ای  رامیب  امـش  زا  سک  ره  یلو   . ] تسا هدش  رّرقم  امـش  رب   ] يدودعم ياهزور  رد ] هزور   ] .دینک يراکزیهرپ  هک  دشاب 

هک تسا  يا  هراّفک  تساسرف ، تقاط  هزور   ] هک یناسک  رب  و  درادب ،] هزور  ار   ] رگید ياهزور  زا  يدادعت  هرامش  نامه  هب  ]

9 ص :

(184 - 183 هرقب / - ) 1
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نتفرگ هزور  دینادب ، رگا  و  تسا ، رتهب  وا  يارب  نآ  سپ  دنک ، یکین  رتشیب  دوخ ، لیم  هب  سک  ره  .تسا و  ییاونیب  هب  نداد  كاروخ 
.تسا رتهب  امش  يارب 

ْوَأ اًضیِرَم  َناَک  نَمَو  ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُکنِم  َدِهَـش  نَمَف  ِناَقْرُْفلاَو  يَدُْـهلا  َنِّم  ٍتاَنَِّیبَو  ِساَّنلِّل  يًدُـه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِزنُأ  َيِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش 
ْمُکَّلََعلَو ْمُکاَدَـه  اَـم  یَلَع  َهّللا  ْاوُرِّبَُـکِتلَو  َهَّدـِْعلا  ْاوـُلِمُْکِتلَو  َرْـسُْعلا  ُمُِکب  ُدـیُِری  اـَلَو  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهّللا  ُدـیُِری  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِّم  ٌهَّدـِعَف  ٍرَفَـس  یَلَع 

َنوُرُکْشَت (1)

راکـشآ لـیالد  نّمـضتم   ] و ربهار ، ار  مدرم  هک  یباـتک  ، ] تسا هدـش  هداتـسرف  ورف  نآرق  نآ ، رد  هک  تسا  هاـم  ناـمه   ] ناـضمر هاـم 
هک یـسک  و  درادب ، هزور  ار  نآ  دیاب  دـنک  كرد  ار  هام  نیا  امـش  زا  سک  ره  سپ  .تسا  لطاب  زا  ّقح  صیخـشت  نازیم   ] و تیادـه ،

يارب دهاوخ و  یم  یناسآ  امـش  يارب  ادخ  درادب .] هزور  ار   ] رگید ياهزور  زا  يدادعت  نآ ]، هرامـش  هب  دیاب   ] تسا رفـس  رد  ای  رامیب 
و دییاتـسب ، یگرزب  هب  تسا  هدرک  ناتنومنهر  هکنآ  ساپ  هب  ار  ادخ  دینک و  لیمکت  ار  رّرقم ]  ] هرامـش ات  دـهاوخ ؛ یمن  يراوشد  امش 

.دینک يرازگرکش  هک  دشاب 

نَع ِحِراوَجلا  ِّفَِکب  ِهِمایِـص  یلَع  اّنِعاَو  هِیف  َترَظَح  اّمِم  َظفحَّتلاو  ِهتَمْرُح  َلالجاَو  ِهلـضَف  َهَفِرعَم  اـنمِهلاَو  ِِهلآَو ، ٍدِّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهلَّل  ا 
َکیِصاَعَم

10 ص :

(185 هرقب / - ) 1
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الَو .روُظحَم  َیلا  انیِدـیا  طسبَنال  یّتَحَو  وَهل  یلا  انِراصبِاب  عِرـُسن  الَو  وَغل  یلا  انِعامـسِاب  یغـُصن  یَّتَح ال  َکیِـضُری  اـِمب  هِیف  اِهلامِْعتـساَو 
الَو َِکباَوث  نِم  ِینُدی  ام  ّالا  فلکتَن  الَو  َتلَثَم ، اِمب  ّالا  انَتَنِسلا  قِطنَت  الَو  َتلَلحا ، ام  ّالا  اَنَنوُُطب  یِعَت  یّتَحَو ال  روُجحَم  یلا  انِمادقِاب  َوُطَخن 

یِغَتبَن الَو  َکَنوُد  ًادحا  هِیف  ُكَرشَن  ال  نیِعِمـسُملا ، ِهَعمُـسَو  نِیئارُملا ، ِءائِر  نِم  هَّلُک  کلذ  صِّلَخ  َُّمث  َِکباقِع  نِم  یقَی  يذلا  ّالا  یطاعتن 
َكاوِس (1) ًادارم  ِهِیف 

مارح نآ  رد  هچ  نآ  زا  يراددوخ  نآ و  تمرح  نتشاد  گرزب  هام و  نیا  تلیضف  نتخانـش  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ 
ار وت  هک  يزیچ  هب  اه  نآ  ندرب  راک  هب  یـصاعم و  زا  اضعا  نتـشاد  هاگن  هلیـسو  هب  نآ  هزور  رب  ار  ام  اـمرف و  ماـهلا  اـم  هب  ار  يا  هدرک 

یضار

باتـش يوهـس  لامعا  يوس  هب  نامناگدـید  اب  و  میونـشن ؛ ار  يْوَغل  نخـس  ادـص و   ] نامیاه شوگ  اب  هک  نآ  ات  نک  يرای  دزاس ؛ یم 
ار نامیاه  مکـش  میورن و  هدش ، عونمم  هک  يراک  يوس  هب  نامیاه  مدق  اب  .مینکن و  زارد  مارح  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  مینکن و 

لّمحتم یجنر  دوشن و  ایوگ  يا ، هدرک  ثیدـح  وت  هچ  نآ  هب  زج  ار  ام  ياه  ناـبز  درادـن و  هاـگن  يا  هدرک  لـالح  وت  هچ  نآ  زا  ریغ 
؛ میوشن

11 ص :

نا ياعد  مامت  لمات  اب  ناملسم  ناضمر  كرابم  هام  هب  دورو  هب  ماگنه  تسا  راوازس  هک  تسا  هیداجس  هفیحـص  ياعد  زا  یتمـسق  - 1
214 هداجس ص 213 - هفیحص  دنزاس  هداما  فیرش  هام  نیا  ضویف  زا  هدافتسا  يارب  دوخ  هدناوخ  ار  نومضم  یلاع 
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زا ار  لامعا  نیا  مامت  سپـس  .میریگنارف  دراد ، یم  هاگن  وت  باقع  زا  هچ  نآ  زج  دـنک و  یم  کیدزن  باوث  هب  ار  اـم  هچ  نآ  رد  رگم 
يدارم نآ  هب  وت  زا  ریغ  میهدن و  رارق  وت  کیرـش  نآ  رد  ار  يدحا  هک  زاس  صلاخ  ناگدـننک ، هعمـس  هعمـس  و  ناراکایر ، يراکایر 

.مییامنن بلط 

یلَع اّنِعا  َّمُهّللا  ِناَقْرُْفلاَو  يَدُْهلا  َنِم  ٍتاَنَِّیبَو  ِساّنِلل  يَدُه  نآرُقلا  ِهِیف  َتلَزناَو  هَمایِص ، انیَلع  َتضَرَتفا  ِدَقَو  ناضَمَر  ُرهَش  َرَـضح  دَق  َّمُهّللا 
نیِمِحاّرلا (1) َمَحْرا  ای  ٌریِدَق  یَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنا  ٍهِیفاعَو  َکنِم  رُسی  ِیف  اّنِم  ُهمَّلُسَتَو  هِیف ، انْمَّلَسَو  اّنِم  ُْهلَّبَقَت  َّمُهّللا  ِهِمایِص 

مدرم و يارب  زا  ییامنهار  هک  ار - نآرق  نآ  رد  يدرک و  ضرف  ام  رب  ار  شا  هزور  هک  یتسرد  هب  دمآ و  ناضمر  هام  هک  انامه  ایادخ !
زا ار  نآ  ایادـخ ! نک ؛ يرای  نآ  هزور  رب  ار  ام  اهلاراب ! .يدرک  لزان  تسا - لطاب  ّقح و  نیب  ناقرف  تیادـه و  زا  نشور  ییاه  تّجح 
ره رب  هک  یتسرد  هب  .ریگب  لیوحت  رادب و  تفایرد  تیفاع  تدوخ و  يریگ  ناسآ  رد  ار  نآ  رادب و  ملاس  هام  نآ  رد  ار  ام  ریذـپب و  ام 

! ناگدننک محر  نیرت  هدننک  محر  يا  .ییاناوت  يراک 

12 ص :

راونالا ج 94 ص 354 راحب  یسلجم  باب 62 :)  ) یفاولا ج 11 ص397 یناشاک  ضیف  لامعالا ج 1 ص65  لابقا  سواط  نبا  - 1
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ناضمر كرابم  هام  تفارش  تلیضف و 

: ِهللاِدبَع ِنبِِرباَِجل  مَّلَسَو  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهللا  یّلَص  هللا  ُلوُسَر  َلاق 

.رهَـشلا َنِم  هِجوُرُخَک  ِهبُونُذ  نِم  َجَرَخ  ُهَناِسل  َّفَکَو  ُهَجْرَفَو  ُهَنَطب  َّفَعَو  ِهلَیل  نِم  ًادرَو  َماقَو  ُهَراهَن ، َماص  نَم  ناضَمَر  ُرهَـش  اَذـه  ُِرباَج  ای 
(1) طوُرُشلا هِذَه  َّدَشا  امو  ُرباج  ای  مَّلَسَو  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهللا  یّلَص  هللا  ُلوُسر  لاقف  ثیِدَحلا  اذَه  نسحا  ام  هللا  َلوُسَر  ای  ُِرباج : َلاقَف 

زا يا  هراپ  درادـب و  هزور  ار  نآ  سک  ره  .تسا  ناضمر  هام  نیا  رباـج ! يا  دومرف : رباـج  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
نوریب لثم  دوخ - ناهانگ  زا  درادـب ، هاگن  ار  دوخ  ناـبز  دراد و  زاـب  مارح  زا  ار  دوخ  تروع  مکـش و  دتـسیاب و  تداـبع  هب  ار  شبش 

.دور یم  نوریب  هام - زا  وا  نتفر 

13 ص :

راوازس باب 58 .)  ) ص374 ج11 ، یفاولا ، یناـشاک ، ضیف  ص627 ؛ دجهتملا ، حابصم  یـسوط ، ص87 ؛ ج4 ، یفاـکلا ، ینیلک ، - 1
هاـم و نیا  لـیاضف  رب  لمتـشم  هدـش و  تیاور  (ص ) ربـمغیپ زا  ثیدـح  هّیعدا و  بتک  رد  هک  ار  ياهلّـصفم  هـبطخ  ناراد  هزور  تـسا 

.دنیامرف هعلاطم  ّتقد  هب  تسا ، تاقدص  يادا  ناسحا و  هبوت و  اعد و  نآرق و  توالت  تلیضف  قالخا و  مراکم  هب  بیغرت 
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طورـش نیا  ردـقچ  و  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  .تسا  وکین  هچ  ثیدـح  نیا  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  رباـج 
.تسا تخس 

: رگید تیاور 

ُْهتَدـَلَو ٍمْوَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  ًاباَِستْحاَو  ًاناَمیِإ  ُهَماَـص  ْنَمَف  ُهَماَیِـص ، ْمُْکیَلَع  ُهللا  َضَرَف  ٌرْهَـش  َناَـضَمَر  ُرْهَـش  : » هلآو هیلع  هللا  یّلـص  َلاـقَو 
(1) ؛» ُهُُّما

زا سک  ره  سپ  .هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  نآ  هزور  ادخ  هک  تسا  یهام  ناضمر ، هام  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
.دییاز ار  وا  ردام ، هک  يزور  دننام : .دور  یم  نوریب  ناهانگ  زا  دریگب ، هزور  ار  هام  نیا  باوث ، رجا و  بلط  يارب  نامیا و  يور 

14 ص :

ج10، هعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  58 ؛) باب  ) ص375 ج11 ، یفاولا ، یناـشاک ، ضیف  ص152 ؛ ج4 ، ماکحالا ، بیذهت  یـسوط ، - 1
ص246.
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هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هبطخ  رد  ناضمر  كرابم  هام  تلیضف  لّوا : لصف 

15 ص :
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هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  همحّرلا  هیلع  قودـص  خـیش 
: دومرف دناوخ و  هبطخ  ام  يارب  يزور  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا 

، اـه هاـم  نیرتـهب  ادـخ  دزن  هک  یهاـم  .تسا  هدرک  ور  امـش  هب  شزرمآ  تـمحر و  تـکرب و  اـب  ادـخ  هاـم  هـک  یتـسرد  هـب  مدرم ! يا 
هدناوخ ادـخ  تفایـض  هب  نآ  رد  هک  یهام  .تسا  تاعاس  نیرتهب  شتاعاس  اه و  بش  نیرتهب  شیاه  بش  اهزور ، نیرتهب  شیاهزور 

رد امـش  لمع  تدابع و  نآ  رد  امـش  باوخ  دراد و  حیبست  باوث  نآ  رد  امـش  ياه  سفن  .دیا  هدش  هداد  رارق  ادخ  تمارک  لها  زا  و 
ار امـش  هک  دـینک  تساوخرد  ادـخ  زا  كاپ ، ياه  لد  تسار و  ياه  تین  اـب  سپ  تسا ؛ باجتـسم  نآ  رد  امـش  ياـعد  لوبقم و  نآ 

يارب

دوش مورحم  گرزب  هام  نیا  رد  ادخ  شزرمآ  زا  هک  تسا  یسک  تبقاع ، دب  یقش و  هک  یتسرد  هب  .دهد  قیفوت  نآرق  توالت  هزور و 
یگنسرگ و هب  و 

ار نادنملاس  دینک ، قّدـصت  دوخ  نانیکـسم  ناریقف و  رب  .دـینک و  دای  ار  تمایق  زور  یگنـشت  یگنـسرگ و  هام ، نیا  رد  دوخ  یگنـشت 
مارتحا

17 ص :
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زا ار  دوخ  ياه  مشچ  تفگ و  دیابن  هچ  نآ  زا   ] ار دوخ  ياه  نابز  دییامن و  ماحرا  هلص  و  دینک ؛ محر  نالاسدرُخ  راغص و  رب  دییامن ،
ینابرهم مدرم  نامیتی  اب  و  دـینک ، ظفح  دینـش  دـیابن  هچ  نآ  زا  ار  دوخ  ياه  شوگ  و  دـیراد ؛ هاـگن  درک ، هاـگن  نآ  هب  دـیابن  هچ  نآ 

زامن تاقوا  رد  ار  دوخ  ياه  تسد  دییامن و  تشگزاب  هبوت و  ادخ  يوس  هب  دوخ  ناهانگ  زا  و  دوش ، ینابرهم  امش  نامیتی  اب  ات  دینک ،
وا اب  ناشیا  هاگره  دـیامرف و  یم  رظن  شناگدـنب  يوس  هب  تمحر  هب  ادـخ  .تسا  اه  تعاس  نیرتهب  ماگنه  نآ  هک  دـینک  دـنلب  اعد  هب 

.دنک یم  باجتسم  دنناوخب ، ار  وا  هاگره  دیوگ و  یم  کیبل  دننک ، ادن  ار  وا  هاگره  دیامرف و  یم  باوج  دنیامن ، تاجانم 

زا امش  ياه  تشپ  و  دیروآ ، نوریب  ورگ  زا  رافغتسا ، اب  سپ  تسا ؛ امش  ياه  لمع  ورگ  رد  امـش  ياه  ناج  هک  یتسرد  هب  مدرم ! يا 
تـسا هدرک  دای  دنگوس  دوخ  تّزع  هب  ادخ  هک  دینادب  .دیزاس و  کبـس  ار  نآ  دوجـس ، نداد  لوط  هب  سپ  .تسا  نیگنـس  ناتناهانگ 

.دناسرتن تمایق  زور  رد  مّنهج  شتآ  هب  ار  اه  نآ  دنکن و  باذع  ار  ناگدننک  هدجس  نارازگزامن و  هک 

شزرمآ ندرک و  دازآ  هدـنب  کی  باوث  ادـخ  دزن  وا  يارب  دـهد ، راطفا  هاـم  نیا  رد  ار  يراد  هزور  نمؤم  امـش  زا  سک  ره  مدرم ! يا 
؛ میرادن نآ  رب  تردق  ام  همه  هللا ! لوسر  ای  دش : هتفگ  سپ  .دوب  دهاوخ  هتشذگ  ناهانگ 

.دشاب بآ  یتبرش  هب  هچ  رگا  .دیزیهرپب  شتآ  زا  دشاب - امرخ  هناد  فصن  هب  هچ  رگا  راد - هزور  هب  نداد  راطفا  اب  دومرف :

18 ص :
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وا يارب  دزغلب ، نآ  رب  اـه  مدـق  هک  يزور  رد  طارـص  زا  نتـشذگ  دزاـس ، وکین  هاـم  نیا  رد  ار  دوخ  قـلخ  امـش  زا  سک  ره  مدرم ! يا 
.تسا

سک ره  .دزاس و  ناسآ  ار  وا  باسح  تمایق  رد  ادخ  دنادرگ ، کبس  ار  دوخ  زینک  مالغ و  تمدخ  هام  نیا  رد  هک  یسک  ساّنلا ! اهیا 
، درادب یمارگ  هام  نیا  رد  ار  یمیتی  هک  یـسک  .دراد و  زاب  تمایق  زور  رد  وا  زا  ار  دوخ  مشخ  ادخ  دراد ، زاب  ار  دوخ  ّرـش  هام  نیا  رد 

دوخ تمحر  هب  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دیامن ، هلص  دوخ  دنواشیوخ  اب  هام  نیا  رد  هک  یـسک  .دراد و  یمارگ  تمایق  زور  رد  ار  وا  ادخ 
هام نیا  رد  سک  ره  .دیامرف و  عطق  وا  زا  ار  دوخ  تمحر  تمایق  زور  رد  ادخ  دـنک ، محر  عطق  هام  نیا  رد  هک  یـسک  .دـنک و  لصو 
هک تسا  یسک  لثم  دروآ ، ياج  هب  بجاو  زامن  هک  یسک  .دوش و  یم  هتشون  شتآ  زا  تئارب  وا  يارب  دروآ ، ياج  هب  یّبحتـسم  زامن 

نازیم هک  يزور  رد  ادخ  دتسرفب ، تاولـص  نم  رب  رایـسب  هام  نیا  رد  هک  یـسک  .دروآ و  اج  هب  بجاو  زامن  داتفه  رگید  ياه  هام  رد 
رگید ياه  هام  رد  نآرق  متخ  باوث  دنک ، نآرق  زا  يا  هیآ  توالت  هام  نیا  رد  سک  ره  .دزاس و  نیگنس  ار  وا  نازیم  دشاب ، کبـس  اه 

.دراد ار 

هتـسب شتآ ، ياهرد  ددنبن و  امـش  يور  هب  ار ] اهرد  نیا   ] هک دیهاوخب  ادـخ  زا  تسا ؛ هدوشگ  هام  نیا  رد  تشهب  ياهرد  ساّنلا ! اهیا 
زا تسا ؛

رب ار  اه  نآ  هک  دینک  تساوخرد  ادخ  زا  دنتسه ؛ دنبرد  نیطایش  .دنادرگن و  زاب  امـش  يور  هب  ار  اه  نآ  هک  دیهاوخب  دوخ  راگدرورپ 
(1) .دزاسن ّطلسم  امش 

19 ص :

یلامالا ص:155-153 قودص  - 1
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ای دومرف : تسیچ ؟ هاـم  نیا  رد  لاـمعا  نیرتـهب  هللا ! لوـسر  اـی  مدرک : ضرعو  متـساخرب  نم  سپ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
.تسا هدرک  مارح  ادخ  هچ  نآ  زا  تسا  ییاسراپ  هام  نیا  رد  لامعا  نیرت  لضاف  نسحلاابا !

هیرگ دومرف : دروآرد ؟ هیرگ  هب  ار  امش  زیچ  هچ  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  .تسیرگ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپس 
تـسا هتـساخرب  .يرازگ و  یم  زامن  تراـگدرورپ  يارب  هک  منیب  یم  ار  وت  اـیوگ  .دـسر  یم  وت  هب  هاـم  نیا  رد  هچ  نآ  يارب  منک  یم 

، سپ .تسا  هدـش  باضخ  وت  شیر  نآ  اب  هک  تسا  هدز  یتبرـض  تقرف  رب  دومث و  هقان  هدـننک  یپ  تفج  نیرخآ  نیلّوا و  ِنیرت  یقش 
ارم دشکب ، ار  وت  سک  ره  یلع ! ای  دومرف : سپس  تسا ! وت  نید  تمالس  رد  دومرف : .تسا  نم  نید  تمالس  رد  نیا  مدرک : ضرع  نم 
وت تسا و  نم  تنیط  زا  وت  تنیط  ینم و  ناج  لثم  نم ، زا  وت  هک  نیا  يارب  هتشاد ؛ نمشد  ارم  درادب ، نمـشد  ار  وت  سک  ره  هتـشک و 

! یتسه متّما  رب  نم  هفیلخ  نم و  یصو 

20 ص :
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یهلا يادن  هزور  مّود : لصف 

هراشا

21 ص :
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ُمایِّصلا (1) ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیا  ای 

.دیهد شوگ  ار  ادخ  نخس  نامیا ! اب  نانز  نادرم و 

.دنک یم  ادن  ار  امش  دناوخ ؛ یم  ار  امش  ادخ  دیا ! هدش  ناهج  يادخ  باطخ  هب  فّرشم  تایآ ، نیا  رد  امش  طقف  امش و 

: دومرف هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 

(2) ءانَعلاَو ِهَداَبِعلا  َبَعَت  َلازا  ِءاِدنلا  ِیف  اَم  ُهََّذل 

.تسا هدرب  ار  تدابع  جنر  تمحز و  هدناوخ ، هدرک و  ادن  ار  نانمؤم  ادخ  هک  راختفا  ساسحا  تّذل و  نیا 

ادن

 ... اُونَمآ َنیذلا  اَهُّیا  ای 

نامیا شربمغیپ  ادخ و  هب  هک  ینز  درم و  يا  ناناملسم ! يا  نانمؤم ! يا 

! دیا هدروآ 

! ناگدنورگ يا 

! دیشاب شوه  هب  .تسا  امش  اب  ادخ  دیتسه ؛ امش  بطاخم 

23 ص :

.تسا هدش  رّرقم  امش  رب  هزور  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هیآ 183 ؛ هرقب ، هروس  - 1
ص6. ج2 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، ص61 ؛ ج2 ، ریسفت ، یبلعث ، - 2
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! تسا هدرک  ادن  ار  امش  ادخ 

! دیهدب خساپ  ادخ  يادن  هب  دیاب  امش 

! دینک یم  تباجا  ار  وا  توعد  هک  دییامش 

! دیا هتفریذپ  ار  مالسا  روتسد  مکح و  ره  بجاو و  مارح ، لالح ، ادخ و  نامرف  هک  دییامش 

لعج رد  وا  يارب  و  دـیناد ؛ یم  ماکحا  لعاج  عیارـش و  هدـننک  لزان  قلطم و  راـیتخا  بحاـص  روما و  ماـمت  یلو  ار  ادـخ  هک  دـییامش 
! دیسانش یمن  يزابنا  کیرش و  نیناوق ، ياشنا  تاماظن و  عضو  و  لیلحت ، میرحت و  یهن و  رما و  ماکحا و 

ماظن ره  شور و  همانرب و  ره  هب  مازتلا  و  دیـشاب ؛ یم  نآرق  میلاعت  مالـسا و  ماکحا  هب  مزتلم  طقف  هدیقع ، نامیا و  مکح  هب  هک  دییامش 
! دیناد یم  هانگ  فارحنا و  لطاب و  دشاب ، نآرق  میلاعت  دودح  زا  نوریب  ادخ و  ماکحا  زا  ریغ  هک  ار  یبیترت  ره  نوناق و  و 

دیناد و یم  دوخ  زیچ  همه  گنج و  حلص و  عامتجا ، نوناق  تیّلم ، تموکح و  یگدنز ، همانرب  شیک و  هدیقع و  ار  مالسا  هک  امش  هب 
! دیا هدیورگن  رگید  توعد  چیه  هب  و  دیهد ، یمن  خساپ  ییادص  چیه  هب  مالسا ، يادص  راصح و  زا  نوریب 

يدوبعم رایتخا و  بحاص  ادـخ  زا  ریغ  هک  دازآ - ياه  ناسنا  هعماج  رد  هتفاـی و  یعقاو  يدازآ  ادـخ ، هب  ناـمیا  تکرب  زا  هک  امـش  هب 
! دیا هدش  دراو  دنرادن -

تیقر و دنب  زا  هدیشچ و  ار  مالسا  يدازآ  ینیریش  هک  اه  ناسنا  امش  هب 

24 ص :
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نیناوق هدبتـسم و  ياه  تموکح  هلطاب و  نایدا  ياـیلوا  دابعتـسا  ّتلذ  زا  هدـش و  اـهر  نیغورد ، ناراـیتخا  بحاـص  ماّـکح و  تراـسا 
نیناوق و هب  مازتلا  ماکحا و  هب  دـّبعت  هناگی و  يادـخ  شتـسرپ  تّزع  هب  هتفای و  تاجن  ناوتان  ياهزغم  لیلع و  ياـه  هشیدـنا  هعوضوم 

! دیا هدش  زارفارس  یمارگ و  وا  نیمارف 

: هک تسا  هدومرف  باطخ  امش  هب  دنوادخ 

ُمایِّصلا (1) ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیا  ای 

.دیرگنب ار  نابرهم  يادخ  فاطلا  نونکا 

نورد و رد  تمعن  همه  نیا  هک  ییادخ  .تسا  هدیرفآ  ار  ملاع  گرزب  کچوک و  تادوجوم  ریاس  رـشب و  دارفا  مامت  ام و  هک  ییادخ 
.تسا هدیشخب  ام  هب  ام  دوجو  نوریب 

نانمؤم و  دننک ؛ یّقرت  لامک  يوس  هب  صقن  زا  ناگمه  ات  هدش ، زارد  همه  يوس  هب  لاعتم  دـنوادخ  یعیرـشت  ینیوکت و  تیبرت  تسد 
هدامآ تسا ، روظنم  نآ  زا  هک  یتیبرت  تضایر و  يراد و  هزور  تعاـطا و  فیلاـکت و  يادا  رد  ار  دوخ  صلاـخ  صاـخ و  ناگدـنب  و 
ذیاذـل زا  تیمورحم  هتفریذـپ و  ار  وا  ناـمرف  رتـشیب ، هچ  ره  شنیب  تفرعم و  طاـشن و  اـب  اـت  هدومرف ، قیوشت  يرب  ناـمرف  هب  هتخاـس و 

يرادهاگن كاروخ و  دروخ و  یناویح ،

25 ص :

«. تسا هدش  ررقم  امش  رب  هزور  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  . » 183 هرقب ، - 1
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هب هیآ 187  رد  باـطخ و  هدزون  هب  دـیجم ، نآرق  هروس  نیمّود  184 و 185  تایآ 183 ، رد  .ددرگن  راوشد  ناـنآ  رب  یهلا  میژر  نیا 
زاجعا لیلد  مه  هک  تسا  هدرب  راک  هب  یفاطلا  تایانع و  تایآ  نیا  رد  تسا ؛ هدومرف  فّرـشم  بطاخم و  هراب  نیا  رد  باطخ ، تسیب 

.تسا یتیبرت  تاکن  یناور و  یسفن ، ياه  هبنج  هب  تیانع  لامک  هاوگ  مه  تغالب و 

ظفح يارب  ییاه  همانرب  حور و  یب  کشخ و  نیناوق  يرس  کی  اهنت  مالسا  ماکحا  هک  تسا  نآ  رگناشن  تایآ  نیا  رد  دوجوم  ریباعت 
نیمضت تازاجم ، رفیک و  زا  میب  باعرا و  هزینرـس و  تردق  زا  ریغ  هک  تسین ؛ تموکح  اب  دارفا  یـسایس  یعامتجا و  طباور  ماظتنا  و 

.دشاب هتشادن  يرگید  ییارجا 

داجیا وا  دوخ  رد  ناسنا ، دوجو  رهاظ  نطاب و  یحاون  حلاصم و  مامت  هب  هّجوت  اب  ار  نوناق  لباقم  رد  مارتحا  نیکمت و  تعاطا و  مالسا 
میمـص زا  تساه ، نآ  هدنروآ  هک  يربمایپ  و  نیناوق ، ماکحا و  عراش  هک  ییادخ  هب  دـهاوخ  یم  وا  زا  زیچ  ره  زا  شیپ  و  دـیامن ؛ یم 

.دروآ نامیا  هدیورگ و  ناج 

ناوت هب  شیاسآ و  یتحار و  ریخ ، تحلصم و  تاساسحا ، فطاوع و  ریمـض ، لقع و  نامیا ، هدیقع و  ياه  هبنج  هب  مالـسا  ماکحا  رد 
تیادـه و نامیا ، هدـیقع و  زا  فّلخت  ار  نآ  زا  فّلخت  دـنم و  هقالع  نآ  يارجا  هب  همه ، ات  تسا  هدـش  هّجوت  رـشب  یمـسج  یحور و 

.دننادب تحلصم  ریخ و  زا  فّلخت  و  نادجو ، يادن  لقع و  تموکح ،

26 ص :
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یمن ار  یمالـسا  ياه  همانرب  ماکحا و  زا  يا  هدمع  شخب  هک  ارچ  تسا ؛ هتـشاذگ  رـشب  نامیا  بلق و  رب  ار  نیناوق  يارجا  هیاپ  مالـسا 
هک يروط  هب  رـشب  لرتنک  يّدام ، حالـس  تردـق و  هب  ياکّتا  اب  اریز  دراذـگ ؛ ارجا  هلحرم  هب  یماـظتنا  تردـق  روز و  لاـمِعا  اـب  ناوت 

لباق یماظن ، يّدام و  تردـق  اب  هچ  نآ  هدوبن و  ریذـپ  ناکما  ددرگن ، فرحنم  باوص  شور  زا  درادرب و  مدـق  تسار  هار  رد  هراومه 
کی درف  هب  رـصحنم  هیاپ  یـساسا و  لماع  دـناوت  یمن  تردـق  روز و  تیاهن ، رد  هدرکن و  زواـجت  رهاوظ ، ظـفح  دودـح  زا  تسارجا 

.دشاب ینوناق  ّبترم و  مّظنم ، عامتجا 

، ماـکحا يارجا  تاحالـصا و  دربشیپ  يارب  تردـق  دوجو  موزل  دروم  رد  هدیـشوپن و  مشچ  مه  عوضوم  نیا  زا  مالـسا  دوجو ، نیا  اـب 
ینیب شیپ  ار  تازاجم  رفیک و  يرگدادـیب ، زواجت و  عفد  قوقح و  قاقحا  یعاـمتجا ، تلادـع  تینما و  ظـفح  يارب  هتـشگن و  لـفاغ 

.تسا هداد  رارق  هیعافد  هییارجا و  هوق  نیرت  يوق  نیرت و  حلاص  هفیظو  ار  نآ  يارجا  هدومن و 

هب مارتحا  هعماج ، ندرک  دّهعتم  يارب  مالـسا  یتیبرت  شور  اه و  همانرب  تّحـص  لامک  ماکحتـسا و  دهاوش  اه و  هناشن  نیرتهب  زا  یکی 
.تسا مالسا  ملاع  ینونک  عماوج  عاضوا  رد  ماکحا  نیناوق و 

همه رد  ًابیرقت  هدش و  رامـش  یب  یمالـسا  راکفا  دشر  عناوم  و  نامیا ، فیعـضت  فارحنا و  لماوع  هدننک و  هارمگ  تاغیلبت  هک  نیا  اب 
عماوج

27 ص :
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هک ییاهراشف  دوجو  اب  مه  زونه  نانآ  تیرثکا  اّما  دنتـسه ، لوؤسم  ریغ  دازآ و  نید ، ماکحا  هب  لـمع  كرت  رد  ناناملـسم  یمالـسا ،
: لاثم باب  زا  .دنتسه  مزتلم  نآ  هب  هدرک و  ظفح  ار  رئاعش  ماکحا و  زا  يرایسب  دوش ، یم  دراو  نانآ  رب  ینید  ننس  كرت  يارب 

یم مالس  دنرامش ؛ یم  مرتحم  ار  دوخ  تالماعم  دوقع و  دنروآ ؛ یم  ياج  هب  جح  .دنریگ  یم  هزور  هدناوخ و  زامن  ناناملـسم  رتشیب 
تاریخ و فرصم  هب  يرایسب  غلابم  لاس ، رد  دنزادرپ ؛ یم  ار  هیعرش  هوجو  ریاس  تاکز و  دنوش ؛ یم  رـضاح  تعامج  زامن  هب  دننک ؛
؛ دننک یمن  انز  ؛(1)  دنشون یمن  بارش  دنناسر ؛ یم  هناخباتک و ...  اه ، هاگنامرد  اه و  ناتـسرامیب  و  سرادم ، دجاسم ، يانب  ناسحا و 
ار يرگید  ّقح  دننک ؛ یمن  بصغ  ار  یـسک  لام  دنوش ؛ یمن  زواجت  ملظ و  بکترم  هدرکن و  يدزد  دـننک ، یمن  رامق  هدروخن و  ابر 
قـّلمت و هب  دوـخ  ناـعون  مه  ربارب  رد  دـننز ؛ یمن  تمهت  دـنیوگ ؛ یمن  غورد  دـننک ؛ یمن  ّبلقت  یـشورف و  مک  دـنزاس ؛ یمن  عیاـض 

.دنور یمن  نوریب  ینمادکاپ  ییاسراپ و  اوقت و  هار  زا  دنزادرپ و  یمن  یسولپاچ 

28 ص :

رالد نویلیم  تصـش  زا  شیب  داد و  ماجنا  يراسگیم  ّدـض  رب  ار  تازرابم  نیرتدـیدش  لاس  هدراـهچ  تّدـم  رد  اـکیرمآ  تموکح  - 1
يارجا يارب  رالد  نویلیم  هاـجنپ  تسیود و  و  داد ، راـشتنا  بارـش  ناـیز  رد  یتاـعوبطم  هحفـص  نویلیم  هد  و  هدومن ، تاـغیلبت  فرص 

زا شیب  و  تفرگ ؛ همیرج  نویلیم  هدزناـش  ینادـنز و  ار  رفن  مادـعا و 532335  ار  رفن  رازه  هس  و  درک ؛ فرـص  تارکـسم  عنم  نوناق 
.دـنک يریگولج  يراسگیم  زا  تسناوتن  دروخ و  تسکـش  تموکح  ریبادـت  نیا  مامت  یلو  درک ؛ هرداصم  ار  لاوما  نویلیم  دـصراهچ 
مالسا میلاعت  نوچ  هکیلاحرد  دناشن ؛ ورف  ار  رـشب  زیارغ  تاوهـش و  نایغط  سوهواوه و  دناوتیمن  یتموکح  ینوناق و  عنم  اهنت  هک  ارچ 

هدرک لح  ار  عوضوم  نیا  تراسخ ، رسدرد و  نودب  یناسآ و  لامک  اب  تسا  نرق  هدراهچ  دراد ، رارق  ادخ  هب  نامیا  مکحم  ساسا  رب 
(. ص80 نیملسملا ، طاطحناب  ملاعلارسخ  اذام  باتک : زا  لقن   ) .تسا
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مامت هدـش و  رداص  یحو  أدـبم  زا  هک  ارچ  تسا ؛ مالـسا  يراذـگنوناق  شور  ماـکحا ، تعاـطا  نوناـق و  هب  نیکمت  مازتلا و  نیا  ّتلع 
داجیا رد  رـشب  حیحـص  فطاوع  تاساسحا و  قطنم و  لقع و  ترطف ، هدـیقع و  نامیا و  زا  هدـش و  تیاـعر  نآ  رد  یحاون  بناوج و 

.تسا هدش  هدافتسا  ماکحا ، نیناوق و  سیدقت  مارتحا و  هب  شیارگ  ّسح و 

: هفیرش تایآ  زیمآ  تغالب  تاریبعت  فیاطل و  قیاقد ، تاکن ، اّما 

يروآدای هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  ياضتقم  هب  لمع  هدـیقع ، نامیا و  هب  هّجوت  اُونَمآ ،» َنیذَّلا  اهُّیا  ای   » باطخ . 1
.تسا هدش  یهلا  ّصاخ  باطخ  هتسیاش  نامیا ، ماقم  تبسانم  هب  هک  تسا  نمؤم  تفارش 

ار ناگدنب  حالـص  ریخ و  روما و  یعقاو  دسافم  حـلاصم و  هتخاس ، رت  هدامآ  ماکحا  تعاطا  يارب  ار  صخـش  هناگی ، يادـخ  هب  نامیا 
یچیپرس تشز و  ياهراک  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  وا  و  هدرک ، تفارش  يراوگرزب و  سفن و  تّزع  زا  راشرـس  ار  نمؤم  حور  نایامن و 

.دراد یم  زاب  ادخ  نامرف  زا 

مارتحا دروم  وا  دزن  دـنوادخ  نوناق  يا ، هدـعاق  نوناـق و  ره  زا  شیب  درامـش و  یم  مرتحم  ار  ادـخ  نوناـق  سانـشادخ ، نمؤم و  هدـنب 
.تسا

نیا دناوت  یمن  تموکح  تردـق  تاغیلبت و  ملع ، دوش و  یمن  ادـخ  ماکحا  نیزگیاج  تسا ، يرـشب  رکف  هتخاس  هک  ینیناوق  ماکحا و 
.دشخبب وا  هب  ار  رابتعا  مارتحا و 

29 ص :
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زا یخرب  اه و  تموکح  يّدـح  ات  هک  تسا  ینیناوق  هلمج  زا  نآ ، ریاظن  للم و  نامزاس  روشنم  اـی  یللملا  نیب  دـعاوق  لاـثم ، ناونع  هب 
هب مارتحا  نیا  ای  تسا ؟ هنوگ  نیا  زین  ًاتقیقح  ایآ  اّما  دـننک ؛ یم  یفرعم  نآ  رادـفرط  ار  دوخ  هتـشاد و  نآ  مارتحا  هب  رهاظت  لـلم  نارس 
رد ای  دشابن و  نیب  رد  عفانم  نیا  رگا  و  تسا !؟ یتکلمم  ای  یـصخش  حلاصم  عفانم و  ظفح  دودـح  رد  یـسایس و  ياه  يراچان  تهج 

تیوضع یللملا  نیب  عماجم  رد  هک  یناسک  نامه  ایآ  درک !؟ دهاوخ  انتعا  مارتحا و  نآ  هب  یسک  لوصا  نیا  سفن  رطاخ  هب  دتفا  رطخ 
یمن لامیاپ  ار  لوصا  نیا  دـنک ، اضتقا  ناش  عفانم  هک  یماگنه  دـنناد ، یم  اه  نامزاس  نیا  سّـسؤم  ار  دوخ  هک  اه  نامه  اـی  دـنراد و 

!؟ دنیامن

يادن هب  هدش و  تیاعر  عماجم  نآ  يوس  زا  تلادع  قح و  ساّسح  ریطخ و  عقاوم  رد  هک  تسا  هدشن  هدینش  ای  هدید و  نونک  ات  دیاش 
! دوش هداد  خساپ  نادجو 

بناج اج  همه  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دزاس و  یم  سّدقم  صخـش  رظن  رد  دوخ  يدوخ  هب  ار  نوناق  ّقح و  هک  تسا  ادـخ  هب  نامیا  طقف 
: دیوگ یم  وا  هب  دریگب و  ار  قح 

يْوقَّتِلل (1) ْبَرقا  َوُه  اُولِدعا  اُولِدعَت  نا ال  یلَع  ٍمُوق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرجَی  الَو 

30 ص :

«. تسا رت  کیدزن  اوقت  هب  نآ  هک  دینک  تلادع  .دینکن  تلادع  هک  دراداو  نآ  رب  ار  امش  یهورگ ، ینمشد  دیابن  هّتبلا  . » 8 هدئام ، - 1
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: ای و 

ِنیبَْرقالاَو (1) ِنیَِدلاولا  ِوا  ْمُکِسُْفنا  یلَع  َْولَو  َءاَدَهُش ِهللا  ِطْسِقلِاب  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیا  ای 

نآ تمکح  هدـیاف و  هفـسلف و  هب  یّتح  ادـخ  نوناق  ربارب  رد  نمؤم  دارفا  .دوش  یم  ارجا  نوناق  نتم  تفای ، دوجو  نامیا  لماع  اجک  ره 
رت شیب  زا  هک  یلاـح  رد  دـیامن ؛ یم  ینید  بادآ  هب  مزتـلم  دـیقم و  ار  ناـنآ  ناـش ، مکحم  عیـسو و  ناـمیا  طـقف  هتـشادن و  هّجوت  زین 

.دنرادن عالّطا  ماکحا  هفسلف  حلاصم و 

نآ هب  مه  تایاور  رد  دراد و  یمـسج  یّحـص و  دـیاوف  هزور  ًاـنیقی  .تسا  هزور  روتـسد  نیمه  عوضوم ، نیا  يارب  اـه  لاـثم  هلمج  زا 
: تسا هدش  هراشا 

(2)« اوّحصت اوموص  »

ًابیرقت اه  يراـمیب  یخرب  جـالع  هار  (3) و  .دنا هدرک  قیدصت  ار  هزور  ینامرد  یتشادـهب و  دـیاوف  زین  ایند  روهـشم  قذاح و  ناکـشزپ 
هزور هک  ییاه  يرامیب  اسب  .ددرگ  یم  اه  يراـمیب  زا  يرایـسب  داـجیا  ببـس  هیذـغت ، رد  طارفا  و  تسا ؛ اذـغ  زا  كاـسما  هب  رـصحنم 

.دنا هتفای  نامرد  يراد  هزور  همانرب  اب  هک  ینارامیب  اسب  تسا و  نآ  نامرد 

31 ص :

ناتدوخ نایز  هب  دنچره  دیهد ، یهاوگ  ادخ  يارب  دینک و  مایق  تلادع  هب  هتـسویپ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  . » 135 ءاسن ، - 1
«. دشاب امش ]  ] نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  نایز ] هب   ] ای

، لئاسولا كردتسم  يرون ، ثدحم  ص268 ؛ ج1 ، یلائللا ، یلاوع  یئاـسحا ، روهمج  یبا  نبا  ص76 ؛ تاوعدلا ، يدنوار ، بطق  - 2
«. دینامب ملاس  ات  دیریگب  هزور  . » ص502 ج7 ،

.رگید بتک  يدابودرا و  روبص  رتکد  زور ، ملع  رظن  زا  هزور  ّتیمها  ك.ر : هزور ، یتشادهب  یمسج و  دیاوف  زا  یهاگآ  يارب  - 3
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.دنا هتخانش  تحلصم  اب  ار  هزور  تهج  نیا  زا  هدوب و  دیاوف  ياراد  زین  يداصتقا  رظن  زا  هزور ،

، یتشادـهب عفانم  دـیاوف و  نیا  يارب  رفن  دـنچ  لاس  رد  ایآ  میـشاب ، یم  هاگآ  نآ  زا  ام  رتشیب  دراد و  هزور  هک  يدـیاوف  نیا  مامت  اب  اّما 
یسنج ذیاذل  اه و  یندیماشآ  اه و  یندروخ  هنازور  هام ، کی  یط  و  دنریگب ، هزور  دنرضاح  ادخ  تعاطا  هب  رظن  نودب  یمـسج و ... 

یم لمع  نآ  هب  هلاـس  همه  رفن  دـنچ  دـیدرگ ، یم  داهنـشیپ  گرزب  ناکـشزپ  بناـج  زا  هزور ، هماـنرب  نیا  رگا  اـی  و  دـننک ؟ كرت  ار 
!؟ دندرک

هام هک  یناسک  رامآ  ربارب  رد  داهنشیپ  نیا  هب  نالماع  رامآ  .دنیامن و  لمع  داهنـشیپ  نیا  هب  دندش  یم  رـضاح  يدارفا  رتمک  کش ، یب 
زیچان یـسب  دـنریگ  یم  هزور  تسا ، باوث  بسک  ادـخ و  هب  بّرقت  ببـس  یعرـش و  هفیظو  کی  هزور  هک  نیا  يارب  طقف  ار  ناـضمر 

! درک یم  هولج 

نیرت تخـس  رد  ادـخ  تعاطا  يارب  طـقف  غلاـبریغ  لاـفطا  یّتح  روذـعمریغ و  روذـعم و  فّلکمریغ ، فّلکم و  زا  معا  ناناملـسم  اـّما 
يدرف و یگدـنز  ناـضمر ، هاـم  ياـه  هماـنرب  بادآ و  هک  تسا  نرق  هدراـهچ  هب  کـیدزن  دـنریگ و  یم  هزور  ییاوه  بآ و  طـیارش 

دارفا رد  نامیا  لماع  ریثأـت  زا  يا  هنومن  نیا  و  دزاـس ؛ یم  لکـشلادّحتم  هداد و  رارق  ریثاـت  تحت  هاـم  نیا  رد  ار  ناناملـسم  یعاـمتجا 
.تسا

یناعم قیاقح و  هچ  هدوب و  زیمآزاجعا  دـح  هچ  اـت  ، (1)  ...( اُونَمآ َنیِذَّلا  اهُّیا  ای  : ) باـطخ هب  هیآ  حاـتتفا  هک  میباـی  یم  رد  اـج  نیا  زا 
.تسا جردنم  نآ  رد  يدنلب 

32 ص :

.183 هرقب ، - 1
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هب دـنا - هدرپس  ناش  يادـخ  نامرف  هب  شوگ  هک  نانمؤم - دـنک و  یم  غالبا  ار  هزور  عیرـشت  نامرف  دـهد و  یم  ادـن  ار  نانمؤم  نآرق ،
، هام لاله  تیؤر  دّرجم  هب  دنریگ و  یم  هزور  هدرک و  مادقا  يدـیدرت  گنرد و  چـیه  نودـب  تعاطا ، يارب  یهلا  رما  رودـص  ضحم 

.دنزاس یم  دازآ  دنا ، هتشاد  هک  یتاداع  دیق  زا  يونعم  شهج  کی  اب  ار  شیوخ 

: هلمج . 2

(1) «، مُِکْلبَق نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  »... 

؛ تسین تارطفم  ریاس  یـسنج و  ذاذتلا  اه ، یندیـشون  اه ، یندروخ  زا  زیهرپ  تهج  هقباس  یب  هزات و  یفیلکت  هزور  هک  تسا  نیا  نایب 
.تسا هدوب  بجاو  ضرف و  زین  هتشذگ  عیارش  نایدا و  رد  هکلب 

زا دـنک و  یم  مک  تسا  تارطفم  كرت  رد  هک  ار  یجنر  تمحز و  ساسحا  تسا ، یبوبر  ّصاخ  ییوج  لد  زا  یکاح  هک  ناـیب ، نیا 
.دزاس یم  بیکش  اب  دنمورین و  ار  راد  هزور  یناور ، هبنج 

هزور تمحز  تفرعم  اب  راد ، هزور  ات  تسا  هدنب  زا  ییوج  لد  تسا و  رگید  تیانع  فطل و  کی  زین ، (2) تادودعَم » ًامایا  : » هلمج . 3
.درامشن رپس  رید  ار  نآ  نامز  گرزب و  ار 

: هلمج . 4

(3)« َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  »... 

ِگرزب دیاوف  هب  تسا  هراشا 

33 ص :

.183 هرقب ، - 1

.184 هرقب ، - 2

.183 هرقب ، - 3
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زیارغ و رب  ّطلـست  اوقت و  يراکزیهرپ و  هکلم  لوصح  قـالخا و  بیذـهت  رد  نآ  ریثأـت  هزور و  يونعم  یناـحور و  یتیبرت ، یتضاـیر ،
تیمها و حرـش  هک  تسا  یتاـکرب  دـیاوف و  ياراد  دـسر ، یم  راد  هزور  هب  هزور  زا  هچ  نآ  ظاـحل  نیا  زا  هک  یناویح  دـنمورین  ياوق 

اوقت هب  نآ  نداد  تضایر  سفن و  هیکزت  هیفصت و  نطاب و  حالـصا  ماقم  رد  هک  يدرف  کلاس و  صخـش  تسین و  نکمم  نآ  تمظع 
.درادب هزور  ار  ناضمر  هام  دیاب  ًامتح  تسا ، ییاسراپ  و 

، يوه اب  هدهاجم  سفن و  کّلمت  یتوکلم ، تافـص  هدیمح و  قالخا  بسک  باوث و  كرد  هک  هنوگ  نآ  تفگ : ناوت  یم  تأرج  هب 
مهارف یتصرف  نینچ  رگید  نامز  چـیه  رد  تسا ، رّـسیم  ناگمه  يارب  هام  نیا  رد  لاعتم  رداق  هاـگرد  هب  بّرقت  هدارا و  تّوق  لیـصحت 

(1) .تسین

لوزن ّتلع  هب  هام  نیا  .تسا  هدش  بجاو  هزور  نآ  رد  هک  تسا  یکرابم  هام  تکرب  تلیضف و  نایب   (2)  ...(، ناضَمَر ُرهَش  : ) هلمج . 5
تایح لصفرـس  یعامتجا و  ینید و  ياه  تضهن  نیرت  یلاع  زاغآ  ناسنا و  یگدنز  خیرات  تالّوحت  نیرت  گرزب  أدبم  دیجم ، نآرق 

تداعـس ياه  همانرب  ینامـسآ و  تامیلعت  ِنیرخآ  هدوب و  اه  ناسنا  مومع  يامنهار  يداه و  هک  نآرق - .تسا  یقالخا  یملع و  نیون 
.دراد تلیضف  لاس ، ياه  هام  مامت  رب  هام  نیا  ور ، نیا  زا  .هدیدرگ  لزان  هام  نیا  رد  تساراد - ار  ینادواج 

34 ص :

.یتآ لوصف  ك.ر : َناَضَمَر ،﴾  ُرْهَش   ﴿ هفیرش هلمج  هب  عجار  - 1
.185 هرقب ، - 2
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خیرات درگلاس  نآرق و  لوزن  دوبدای  هام ، نیا  .تسا  رت  یمارگ  اـه  بش  همه  زا  شیاـه  بش  رت و  جرا  اـب  اـهزور  همه  زا  شیاـهزور 
(1) .تسا رشب  یقیقح  يدازآ  یعقاو و  قوقح  مالعا  ناسنا و  فرش  دجم و 

: هلمج . 6

(2)  ...« مُکنِم َدِهَش  نَمَف  »

هلمج ات 

(3) «، رسُعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َالَو  »... 

هتساوخ ترطف و  رب  لیمحت  يریگ و  تخس  يراوشد ، هدش و  تاعارم  تلوهس ، یناسآ و  رسی ، مالسا  میلاعت  رد  هک  دنک  یم  تلالد 
.درادن دوجو  نآ  رد  رشب  یعقاو  ياه 

لهس و یتعیرش  رب  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالـسا  ماقم  یلاع  ربمغیپ  دنوادخ  داد ، میهاوخ  حیـضوت  یتآ ، ثحابم  رد  هچ  نانچ 
: دومرف هک  تسا ؛ هتخیگنارب  ناسآ 

(4) هحمَسلا ِهَّیِفَنَحلِاب  ْنکلَو  هَّقاَّشلا  ِهَّینابهرلِاب  ُْتثُِعب  ام 

رد همه  تاواسم  ، » دوش یم  هدافتـسا  اـه  نآ  همه  هب  یّلک  هّجوت  تاـباطخ و  تیمومع  هب  رظن  اـب  هفیرـش  تاـیآ  زا  هک  رگید  هتکن  . 7
نآ يورخا  يویند و  یتیبرت ، دیاوف  زا  دریگب و  هزور  دـیاب  دـشاب ، لغـش  ره  هجرد و  ره  ماقم و  ره  بحاص  سک  ره  .تسا  فیلکت »

و دوش ، دنم  هرهب 

35 ص :

.یتآ لوصف  ك.ر : َناَضَمَر ،﴾  ُرْهَش   ﴿ هفیرش هلمج  هب  عجار  - 1
.185 هرقب ، - 2
.185 هرقب ، - 3

ثوعبم هکلب  تخـس ، ياه  تضایر  يریگ و  هشوگ  هب  مدـشن  ثوعبم  (. » حمـس تغل   ) ص 374 ج2 ، نیرحبلا ، عـمجم  یحیرط ، - 4
«. ناسآ صلاخ و  ینید  هب  مدش 
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یناطیش ياوق  رب  هتخاس و  دنمورین  ار  دوخ  یناسنا  ینالقع و  ياوق  ددرگ و  تیبرت  هدید و  تضایر  لامک ، هسردم  نیا  رد  هلاس  همه 
يدـنمورین طقف  ناسنا ، تردـق  تسین و  ناوختـسا  تشوگ و  رهاظ و  مسج  نیا  طـقف  ناـسنا ، هک  دـبایرد  و  دوش ، ّطلـسم  یناویح  و 

.دشاب یمن  دنمروز  فیرح  تسکش  مسج و 

: تسا ییابیکش  ربص و  تالکشم و  ربارب  رد  يرادیاپ  بضغ و  توهش ، سفن ، رب  ّطلست  ناسنا ، یعقاو  تردق 

فتک روز  تسا و  هجنپ  هب  هک  ربم  نامگ  يدرم 

يرطاش هک  مناد  ییآرب ، رگا  سفن  اب 

درک دیص  سیلبا  گس  تیدرم ، ریش  اب 

يرتمک هبرگ  زا  هک  ریمب  رنه  یب  يا 

سفن يوریپ  تدنکفین  ات  رادشه 

يروانش درادن  دوس  هک  يا  هطرو  رد 

دنا هدیسر  ییاج  هب  جنر  یعس و  هب  نادرم 

! يرورپ سْفَن  زا  یسر  اجک  رنه  یب  وت 

.تسا تریصب  يروک  لد و  یکیرات  حور ، یگریت  ببس  هتشاد و  یپ  رد  ار  يدایز  تارطخ  تافآ و  يرورپ  نت  يروخرپ و 

راد یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 

ینیب تفرعم  رون  نآ  رد  ات 
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چیه دشابن ، ملاس  قالخا  راکفا و  شرورپ  حور و  تیبرت  همدقم  دنهد - یم  ناوارف  تیمها  نآ  هب  ام  رصع  رد  هک  مسج - تیبرت  رگا 
.تشاد دهاوخن  يدوس 

ار یناوتان  فعـض و  هدرک و  هّجوت  نآ  هب  همه  دشاب و  لادتعا  ّدح  رد  دیاب  زین  ندب  تیبرت  ددرگ ؛ تیاعر  لادتعا  دیاب  يزیچ  ره  رد 
زا ار  دارفا  هدیدرگ و  حرطم  لغش  هشیپ و  نونف و  زا  نف  کی  ناونع  هب  مه  یندب  تیبرت  هک  نآ  هن  دنزاس ؛ رود  دوخ  حور  مسج و  زا 

! درادب زاب  دنراد  عامتجا  رد  هک  یفیاظو  حور و  هب  هّجوت 

زا عفادـم  ِدـهاجم  نارـسفا  نازابرـس و  میلعت  تیبرت و  هـک  يدراوـم  رد  ور ، نـیا  زا  .تـسا  قـطنم  لـقع و  نـید  ادـخ و  نـید  مالـسا 
رد نینچ  مه  دـشاب و  هتـسباو  یمـسج  یندـب - تاـقباسم  يارجا  هب  تاـماظتنا  تـینما و  ناـنابهگن  ناناملـسم و  نـطو  مالـسالاراد و 

.تسا هتسناد  حیحص  ار  نآ  رد  هزیاج  ياطعا  نآ و  ییاپرب  ددرگ ، یتعنص  یملع و  ياوق  تیوقت  ببس  هک  يدراوم 

.دنرب هرهب  نآ  زا  دیاب  ناناملسم  همه  هک  تسا  یجورع  نابدرن  يزاسدوخ و  سالک  موص ،»  » بتکم لاح  ره  هب 

.دیرب هدافتسا  لاعتم  دنوادخ  هعساو  ياه  تمحر  زا  دیباتشب و  ناضمر  كرابم  هام  لابقتسا  هب  نانمؤم ! ناناملسم و  يا  نونکا  مه 
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ام هعماج  مازتلا  تاواسم و  تماقتسا و  يرادافو و  شیامن  مالـسا و  گرزب  رئاعـش  زا  هک  ار - هام  نیا  يراد  هزور  مسارم  ات  دیـشوکب 
.دیهد ماجنا  رتهب  هچ  ره  بدا  مارتحا و  اب  تسا - نید  ماکحا  هب 

هک تسا  یتسرپ  مکش  نآ  خاتسگ ، .ددرگ و  مورحم  نآ  تاکرب  هزور و  تداعس  زا  یعرش ، رذع  نودب  هک  تسا  یسک  نآ  تخبدب 
ار ناهج  يادخ  مکح  و  دروخب ، ار  هزور  اراکـشآ  رذع ، نتـشاد  اب  ای  دنک ؛ راطفا  ار  هام  نیا  هزور  هللااب ،) ذایعلا   ) یعرـش رذع  نودـب 

.دیامنن تیاعر  ار  فیرش  هام  نیا  تمرح  هدرک و  مارتحا  بدا و  ضقن  ناملسم  نویلیم  اهدص  تاساسحا  دیاقع و  هب  درامش و  راوخ 

مسارم و رب  هوالع  ات  دیـشوکب  .ددرگ  مورحم  ادـخ  شزرمآ  زا  درب و  رـس  تیـصعم  هانگ و  هب  ار  ناضمر  هام  هک  یـسک  لاـح  هب  ادـب 
تداع ناهانگ  زا  زیهرپ  هب  زین  ار  دوخ  اضعا ، مادنا و  تارطفم  ریاس  كرت  ندیشون و  ندروخ و  زا  يراددوخ  هزور و  يرهاظ  بادآ 

.دیزاس هّزنم  كاپ و  یناطیش ، كاپان و  ياه  هشیدنا  دیلپ و  راکفا  زا  زین  ار  دوخ  هشیدنا  رکف و  هداد و 

.دیهدن ماجنا  درادن ، شزاس  هزور  یمسج و ...  یتیبرت ، يونعم ، دصاقم  دیاوف و  راثآ ، اب  هک  ار  يراتفر  راک و  ات  دیشوکب 

هب دیـشابن ؛ بیکـش  یب  هلـصوح و  مک  دییوگن ؛ تشرد  دنت و  نانخـس  دییامنن ؛ ییوخدب  دـیهدن ؛ مانـشد  دـیزیهرپب ؛ ندرک  تبیغ  زا 
، نابز تسد و  اب  دیزیهرپب ؛ مرحمان  هب  هاگن  ینارچ و  مشچ  زا  دیورن ؛ یتفع  یب  لابند 
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مارتـحا ناـگدروخلاس  هب  دـینک ؛ مّحرت  ناتـسدریز  هب  دیـشورفن ؛ یگرزب  مه  هـب  دـینکن ؛ هرخاـفم  دـیروخن ؛ مارح  دـیرازاین ؛ ار  مدرم 
هشیپ مرزآ  ایح و  دییامن و  يراتـسرپ  تدایع و  نارامیب  زا  دینک ؛ يریگتـسد  نایاون  یب  ارقف و  زا  دیروآ ؛ ياج  هب  محر  هلـص  دییامن ؛

.دیزاس

یب ناناملسم و  تکوش  تدحو و  تعامج ، زامن  فوفص  زا  دینک و  تکرش  هناعضاوتم  تعامج  زامن  یمالسا و  ینید - سلاجم  رد 
.دینک اشامت  ار  يویند  تاماقم  تارابتعا و  يردق  یب  يزایتما و 

هدنزومآ یناعم  نیماضم و  رد  هک  نآ  رتوکن  دیناوخب و  هدش  دراو  زور  بش و  رحس ، فلتخم : تاقوا  رد  هام  نیا  رد  هک  ار  يا  هیعدا 
.دییامرف لّمأت  نآ 

اه و یناهن  ّتقد  هب  .دشاب  مارح  امش  هشیپ  راک و  ادابم  .دییامن  یگدیسر  هعلاطم و  دیراد ، هک  يراتفر  شور و  قالخا و  تالاح ، رد 
.دیوش نوریب  هام  زا  هّزنم  كاپ و  ات  هدومن  ار  هتشذگ  ناربج  رد  یعس  دینک ؛ یسرزاب  ار  دوخ  ریمض  حور و  ياه  یناهنپ 

رایـسب باسح ، لاؤس و  رـشن و  رـشح و  تمایق و  گرم و  زا  دعب  ملاوع  يّدام و  یگدـنز  ناهج و  نیا  تبقاع  گرم و  زا  هام  نیا  رد 
: دینک همزمز  ار  هزمح  یبا  ياعد  تالمج  نیا  دینک و  هیرگ  میراد  شیپ  رد  هک  یفقاوم  يارب  و  دینک ، دای 

یِکبا يِْربَق ، ِهَملُِظل  یِکبا  یسفَن ، ِجورُِخل  یِکبا 

، ياّیا ٍریِکَنَو  ٍرَکنُم  ِلاوئِسل  یِْکبا  يِدَحل ، ِقیِِضل 
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(1)  ... يِرهَظ یلَع  ْیلِقث  اًلماح  اًلیلذ  ًانایرُع  يربَق  نِم  یِجوُرُِخل  یِکبا 

.دینک تشگزاب  ادخ  يوس  هب  دییامن و  هبوت  سپ ، و 

: دیوش دیما  ان  سویأم و  ادخ  تمحر  زا  ادابم 

(2)  ... كوفع ّالا  اهِیف  وُجْرا  ِیبُونُذ ال  َهَْرثَک  َّناَف  ِیفوَخ  ْنِمَآَو  ِیئاجَر  ْقِّقَح  یهلا 

ياه یگدولآ  .تسا و  ناسآ  وت  راک  حالصا  يا  هدرک  یگدنز  نونک  ات  هک  لکش  ره  هب  یشاب و  هتـشاد  هک  لاحره  یتسه و  هک  ره 
.يدرگ یم  شیالآ  یب  كاپ و  وت  هدش و  هتسش  اعد  تاجانم و  لاح  رد  هیرگ  رافغتسا و  هبوت و  بآ  اب  وت 

: وگب نک و  تمحر  بلط  سپ ،

تَّدَتـشا اَذا  ینبِّیَُخت  یئاجَر ال  َمیِظَع  ایَف  یُِّبل  ياّیا  َِکلاؤُس  َدـنِع  َشاطَو  ِیناِسل ، َِکباوَج  نَع  َّلَکَو  ِیتَّجُح  تَعَطَقنا  اَذا  ِینمَحرا  یِهلا 
(3)  ... َْکَیلا ِیتَقاَف 

40 ص :

يارب . » ص596 حابـصملا ، یمعفک ، 168 ؛ ص167 -  ج1 ، لامعالا ، لاـبقا  سوواـط ، نبا  ص591 ؛ دجهتملا ، حابصم  یـسوط ، - 1
يارب میرگیم ؛ نم ، زا  ریکن  رکنم و  لاؤس  يارب  میرگیم ؛ مدََـحل  یگنت  يارب  میرگیم ؛ مربق  یکیرات  يارب  میرگیم ؛ مناـج  نتفر  نوریب 

«. میرگیم مشود  رب  هانگ  نیگنس  راب  اب  راوخ  هنهرب و  ربق ، زا  مندش  نوریب 
ار مدیما  ایادخ ! . » ص598 حابصملا ، یمعفک ، ص170 ؛ ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص593 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 2

«. مرادن يدیما  وت  وفع  زج  مدایز  ناهانگ  دروم  رد  نادرگ ؛ نمیا  ارم  میب  و  زاس ، قّقحم 
هاگنآ نم ! دوبعم  . » ص597 حابصملا ، یمعفک ، ص169 ؛ ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص592 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 3

گرزب يا  سپ  .نک  محر  نم  رب  دورب  ملقع  وت  شـسرپ  ماگنه  رد  و  ددرگ ، دـنُک  تباوج  زا  منابز  دوش و  عطق  دـناماو و  مناهرب  هک 
«. نادرگنرب سأی  هب  دوش  دیدش  وت  هب  مزاین  هک  هاگنآ  ار  مدیما 
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تسا هآ  هلان و  هار ، نیا  هشوت  هک  ایب 

تسا هاگآ  هلان  هب  وک  وا  رد  رب  لانب 

دیمونوشم وا  زا  یهانگ ، قرغ  هچ  رگا 

تسا هاروا  يوس  هب  تزونه  هک  ایب  ایب 

، ییانشور رون و  رسارس  ملاع  هب  يرگمتس و ...  یمحر ، یب  یبلطایند ، یتسرپاوهو ، تاوهش  کیرات  ملاعزا  شهج  کیابطقف  يرآ ،
ار هناـگی  يادـخ  و  يدرک ، هاـنگ  هتفر و  سفن  ياوـه  یپ  رد  هچ  نآ  ره  نک و  زاورپ  ادـخ  یگدـنب  ییاـسراپ و  تفارـش ، تلیـضف و 
ره يا ، هتفر  نوریب  ینماد  كاپ  فافع و  هداج  زا  هچره  يا ، هدش  هدولآ  عورشمان  ياه  ینار  توهـش  هب  هچره  يا ؛ هدومن  تیـصعم 

ملظ و ناتـسدریز ، ادخ و  ناگدـنب  هب  یتفر و  هار  نیمز  يور  رب  هناّربکتم  هناشک و  ندرگ  هچره  يا ، هدومن  اج  یب  حدـم  ّقلمت و  هچ 
: ریگرب يا  هشوت  ترخآ  رفس  يارب  و  زیرب ، تمادن  کشا  یهلا  هاگرد  هب  راذگاو و  ار  همه  يا ، هدرک  متس 

(1)  ... َکِمَرَِکب َکَّنَِبلاطَال  یمُؤِلب  ِینَتَبلاَط  ِْنَئلَو  َكِْوفَِعب  َکَّنَِبلاطَال  ِیبُونُِذب  ِینَتَبلاط  ِْنَئل  َِکلالَجَو  َِکتَّزِعَو  يدِّیَسَو  یِهلا 

: وگب هاوخب و  وا  زا  شزرمآ  وفع و  راد و  هضرع  ینامیشپ  باّوت ، دنوادخ  دزن 

لِیلَجلا َكُوفَع  َنیا  لیِمَجلا  َكُرتَس  َنیا  ِّنَملا  َمیِظَع  ای  ِبْوَّتلا  َِلباق  ای 

41 ص :

، ینک تساوخزاب  مناهانگ  هب  ارم  رگا  دـنگوس  تلالج  تّزع و  هب  نم ! ياـقآ  نم ! يادـخ  . » ص596 دجهتملا ، حابصم  یـسوط ، - 1
«. مبلط یم  ار  وت  تمارک  نم  ییامن ، شنزرس  ارم ، رگا  و  موشیم ، راتساوخ  ار  وت  وفع  نم  هّتبلا 
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(1)  ... ُهعساولا َُکتَمْحَر  َنیا  ُعیِرَّسلا  َُکثایَغ  نیا  ُبیِرَقلا  َکُجَرَف  َنیا 

.یبای یگرزب  ات  زیرگب  هراّما  سفن  زا  و  یشاب ؛ دازآ  ات  شاب  ادخ  هدنب  هراومه 

ناحبـس يادخ  هک  ار  ییاه  تمعن  تقو و  رمع و  هک  تسا  فیح  .رادرب  مدق  ریذپ  شزوپ  هدنزرمآ  يادخ  يوس  هب  زیهرپب و  هانگ  زا 
! نک هبرجت  ار  سفن  رب  ّطلست  ادخ و  شتسرپ  یگدنب و  تّذل  یناحور و  هرهب  معط  ایب و  ییامن ! فلت  هدوهیب  هدومرف ، اطع 

رارق یهلا  تمحر  میسن  ضرعم  رد  ار  دوخ  .نک و  لوانت  نآ  ِدئاوم  زا  نیشنب و  هام  نیا  رد  یهلا  تفایـض  هدرتسگ  هرفـس  نیا  رـس  رب 
.هد

زاس و انـشآ  ار  دوخ  شوگ  اعد ، ادخ و  اب  تاجانم  نآرق و  توالت  يابیز  ياون  هب  زیگنا ، برط  تاوصا  یقیـسوم و  تامغن  ياج  هب 
.شاب شیوخ  راک  نایاپ  ادرف و  هشیدنا  رد  زیزع ! رهاوخ  ردارب و  ترابع ، کی  رد 

َنیِقَّتُْمِلل (2) ُهَِبقاعلاَو  ًاداَسَف  الَو  ِضرالا  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اَُهلَعَْجن  ُهَرِخآلا  ُراَّدلا  َْکِلت 

42 ص :

! هبوت هدنریذپ  يا  . » ص591 حابصملا ، یمعفک ، ص160 ؛ ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص585 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 1
وت کیدزن  شیاشگ  تساجک !؟ وت  َتلـالجاب  تشذـگ  تساـجک !؟ وت  ياـبیز  یـشوپ  هدرپ  ناـسحإلا ! میدـق  يا  تمعن ، گرزب  يا 

.»؟ تساجک وت  تعسواب  تمحر  تساجک ؟ وت  ناباتش  یسردایرف  تساجک ؟
زا شوخ [  [ ماجرف و  دنتسین ، داسف  يرترب و  راتساوخ  نیمز  رد  هک  میهدیم  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نآ  . » 83 صصق ، - 2

«. تسا ناراکزیهرپ  ِنآ 
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نآرق لوزن  هام  ناضمر ، مّوس : لصف 

هراشا

43 ص :
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ُنآْرُْقلا (1) ِهِیف  َلِزنا  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش 

دافتـسم كرابم ، هام  نیا  رد  میرک  نآرق  لوزن  ناضَمَر »...  ُرهَـش  : » هفیرـش هیآ  زا  ثیداحا  تایاور و  زا  ذوخأم  دمتعم و  ریـسفت  ربانب 
ای ناضمر  هام  هزور  هرابرد  ینعی  دـشاب ، ِهِموَص » ِضرَف  ِیف  وا  هِمْوَص ، ِیف  َلِزنا   ...«، » هِیف َلِزنا  : » هلمج زا  دارم  هک  نیا  لامتحا  .تسا و 

لامتحا ور ، نیا  زا  .تسا  رهاظ  اب  قفاوم  لّوا  ریـسفت  تسا و  حوجرم  رهاـظ و  فـالخ  تسا ، هدـش  لزاـن  نآرق  تاـیآ  ، ] نآ بوجو 
، ناضمر هام  هزور  ضرف  رد  نآرق  لوزن  لامتحا ، نیا  بسح  رب  هک  نآ  رب  هوـالع  .تسا  ریدـقت  فذـح و  هب  جاـتحم  رهاـظ ، فـالخ 

زین رکنم و ...  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، سمخ ، تاکز ، جح ، زامن ، دـننام : رگید  تابجاو  اریز  دوش ؛ یمن  هزور  ّصاخ  زایتما 
ضرف رد  نآرق  لوزن  زایتما  لامتحا ، نیا  رب  انب  هک  نیا  رب  هوالع  هدش ؛ لزان  اه  نآ  ضرف  رد  نآرق ، هک  دنراد  ار  تفارش  زایتما و  نیا 

هزور ضرف  ای  هزور  هب  تاّذلاب  ًامیقتسم و  دوش و  یم  نآ  ضرف  ای  هزور  هب  طوبرم  هزور ،

دوش یم  طوبرم  ناضمر  هام  هب  هطساولاب ، ضَرَعلاب و  ًایناث و  دراد و  طابترا 

.تسا رهاظ  فالخ  زین ، نیا  و 

45 ص :

.185 هرقب ، - 1
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زا هام  نیا  رایتخا  هیآ ، نیا  زا  هکلب  تسا و  دـیجم  نآرق  لوزن  هطـساو  هب  ناضمر ، هام  تفارـش  تمارک و  نایب  هفیرـش ، هیآ  نیا  رباـنب 
تمکح زا  یکی  دیاش  دوش و  یم  هدافتـسا  تسا - هدش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  تلیـضف - تفارـش و  نیمه  يارب  رگید  ياه  هام  نایم 

میلاعت و ادـخ و  باتک  اب  طابترا  دـیدجت  نآرق و  لوزن  درگ  لاس  ندرکاپ  هب  تمعن و  رکـش  هفیظو  هب  ماـیق  هاـم ، نیا  رد  هزور  ياـه 
کی ماجنا  نمـض  رد  ار  یهلا  سّدـقم  باتک  لوزن  درگ  لاس  هام ، کی  تّدـم  هب  هلاـس  همه  ناناملـسم  اـت  تسا  ینآرق  ياـه  هماـنرب 

زا هدافتسا  یهلا و  تایآ  یناعم  رد  لّمأت  تئارق و  هب  هدروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  رکش  و  دنرادب ، یمارگ  هزور »  » مان هب  گرزب ، تدابع 
.دنشاب لوغشم  تسا - ترخآ  ایند و  تداعس  نّمضتم  هک  نآرق - ياه  شناد  مولع و 

نآرق لوزن  هام  هام ، نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  رب  لمتحم  زین  دراد  يرتشیب  باوث  تلیـضف و  هام  نیا  رد  نآرق  توـالت  هک  نیا  تمکح 
.تسین رت  بسانم  هام  نیا  زا  نآ ، فراعم  مولع و  زا  نتفرگ  ماهلا  نآرق و  تئارق  يارب  ینامز  چیه  تسا ،

تّوبن نیا  هدنیاپ  نادواج و  باتک  زین  دیجم  نآرق  تسا ، ناگمه  يوس  هب  يربمایپ  نادواج و  تّوبن  هیدّمحم ، تّوبن  هک  هنوگ  نامه 
حلص و تلادع ، قح و  دیحوت ، هب  رادیاپ  توعد  رون و  نایناهج  يارب  هک  دشاب  یم 

46 ص :
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.تسا راصعا  هنمزا و  مامت  رورم  رد  يرکف ، یقالخا و  یعامتجا ، ياه  يرامیب  يافش  تیاده ، تمحر و  تاواسم ، يدازآ و  افص ،

.تسا نآرق  قیاقح  یناعم و  رد  لّمأت  رّکفت و  توالت و  نآ ، رد  تادابع  نیرترب  زا  نآرق و  لوزن  هام ، نیا  ياه  تفارش  نیرترب  سپ ،

هک نآ  لیلد  هب  ار ، تسا »؟ نآرق  لوزن  زاغآ  دارم ، ای  نآرق  ماـمت  لوزن  دارم ، اـیآ  و  تسیچ ؟ نآرق  لوزن  زا  دارم  : » هک ار  هلأـسم  نیا 
.مییامن یم  ثحب  نآ  زا  رگید ، یلاجم  رد  یلاعت  هللاءاشنا  مینک و  یمن  حرطم  العف  دشک  یم  ازارد  هب  نخس 

بـش رد  میظع  ریظن و  یب  هعقاو  نیا  مینادب  هک  نآ  نییعت  يارب  هدوب ، ناضمر  كرابم  هام  رد  نآرق  لوزن  دش  هتـسناد  هک  نیا  زا  سپ 
.مینک یم  هعجارم  نآرق  دوخ  هب  تسا ، هتسویپ  عوقو  هب  زور  رد  ای  هداتفا و  قافّتا 

.تسا هدش  عقاو  هکرابملا » هلیل   » ای ردقلا » هلیل   » رد نآرق  لوزن  ناخد »  » هروس مّوس  هیآ  و  ردق »  » هروس هیآ  نیلّوا  بسحرب 

« مهدزون  » ياه بش  زا  یکی  زا  تایاور  رابخا و  بسح  رب  تسا ، هدوب  ناضمر  هام  ياه  بش  زا  کی  مادـک  بش ، نیا  هک  نیا  اـّما  و 
نآ لیاضف  زا  يرصتخم  رگید ، لصف  نمض  رد  هک  .تسین  نوریب  تسا - ردق » بش   » نامه هک  مّوس -» تسیب و   » و مکی » تسیب و   » و

(. یلاعت هللا  ءاشنا   ) .میهد یم  رّکذت  ار  بش 

: تسا نآ  ندوب  هزجعم  رگید ، نآرق و  تلیضف  میوش ، یم  روآدای  هراشا  روط  هب  اج  نیا  رد  هک  یتاکن 

47 ص :
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نآرق تلیضف  . 1

اه هنتف  دشاب  دوز  دومرف : یم  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  مدینـش  هک : تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا 
؟ دش ناوت  نوریب  اه  هنتف  نآ  زا  هار  هچ  هب  ای  زیچ  هچ  هب  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  دوش ! دیدپ 

ادج تسا ؛ نآ  رد  تسامش ، نیب  هچ  نآ  مکح  امش و  زا  دعب  هچ  نآ  ربخ  هدوب و  امش  زا  شیپ  هچ  نآ  ربخ  هک  ادخ  باتک  هب  دومرف :
دنوشن و ریـس  نآ  زا  نایاناد  دـنادرگن و  فرحنم  ار  نآ  مدرم  ياهاوه  تسین ؛ لطاب  يزاب و  لزه و  تسا و  لطاب  ّقح و  نایم  هدـننک 

ادخ دنک  كرت  ّربکت ، ّربجت و  يور  زا  ار  نآ  سک  ره  و  دوشن ، مامت  نآ  بیاجع  و  ددرگن ؛ هنهک  توالت  يرایسب  تئارق و  رارکت  زا 
میقتسم طارص  تسادخ و  راوتسا  ِنامسیر  دزاس ؛ هارمگ  ار  وا  یلاعت  قح  دنک ، بلط  نآ  ریغ  رد  ار  تیاده  سک  ره  و  دنکشب ؛ ار  وا 

هب دـناوخب ، نآ  يوس  هب  سکره  دـنک و  لدـع  هب  مکح  دـنک ، مکح  نآ  هب  سک  ره  دـبای و  رجا  دـنک ، لمع  نآ  هب  سک  ره  .تسا 
(1) .تسا هدناوخ  میقتسم  هار  يوس 

: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع ، ترضح  زا  هغالبلا  جهن  رد 

ٌدحا َنآرُْقلا  اذه  َسَلاج  امَو  بِذُکیال ، يِذَّلا  ُثِّدَحُْملاَو  ّلُِضیال ، يِذَّلا  يِداهلاَو  شُغَی ، يذَّلا ال  ُحِـصانلا  َوُه  َنآْرُقلااَذَـه  َّنا  اوُمَلْعاَو 
َدَعب ٍدَحِال  َسََیل  ُهَّنا  اوُمَلْعاَو  ًیمَع ، نِم  ٍناصُْقنَو  ًيدُه ، ِیف  هدایز  ٍناصُقن ، وا  هدایِِزب  ُهنَع  َماق  ّالا 

48 ص :

ص45. ج1 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، ص435 ؛ ج2 ، ننس ، یمراد ، - 1
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َوُهَو ِءادلا  ِرَبکا  نِم  ٌءافِـش  ِهِیف  َّناَف  مُِکئاوال  یلَع  ِهب  اونیِعَتـساَو  مُِکئاودا  نِم  ُهوُفـشَتساَف  ًینِغ  نِم  ِنآرُْقلا  َلبَق  ٍدَـحِال  الَو  هقاف  نِم  ِنآرُْقلا 
(1) ُلالَّضلاو ُّیَغلاَو  ُقاَفِّنلاَو  ُْرفُکلا 

هک تسا  یثّدـحم  دزاس و  یمن  هارمگ  هک  تسا  ییامنهار  دـنک و  یمن  تناـیخ  هک  تسا  يا  هدـننک  تحیـصن  نآ  نآرق  نیا  دـینادب 
تیادـه و رد  یتدایز  ناصقن - اـی  یتداـیز  هب  نآ ، دزن  زا  هک  نآ  رگم  دـشن ، نیـشن  مه  نآرق  نیا  اـب  سک  چـیه  .دـیوگ  یمن  غورد 

چیه هب  نآرق ، لوزن  زا  دـعب   ) تسین يرقف  زاین و  نآرق ، زا  دـعب  ار  سک  چـیه  هک  دـینادب  .تساخرب  یهارمگ - يروک و  رد  ناـصقن 
(. تسین يزاین  یب  نآرق ، زا  شیپ  ار  سک  چیه  تسین و  يزاین  ترخآ  ایند و  داعم و  شاعم و  روما  حالصا  رد  يا  همانرب  نوناق و 

نیرت گرزب  يافـش  نآ  رد  اریز  دـیهاوخب ؛ يراـی  کـمک و  نآ  زا  اـه  یتخـس  رب  دـییوجب و  افـش  نآ  زا  دوـخ  ياـهدرد  يارب  سپ ،
(2) .تسا یهارمگ  یهابت و  قافن و  رفک و  درد  نآ ، و  تساهدرد ؛

49 ص :

(. ص91 ج2 ،  ) هبطخ 176 هغالبلا ، جهن  - 1
ّتیعماج تحاصف و  تغـالب و  زاـجعا و  رد  تسا ، اـغلب  دیـس  احـصف و  سیئر  قاـفّتا ، هب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یهاوگ  - 2

دننام یتیـصخش  میظعت  شیاتـس و  تسا و  (ص ) ایبنالا متاخ  هیقاب  هزجعم  ادخ و  مالک  نآرق  هکنآ : رب  تسا  لیلد  نیرتراوتـسا  نآرق 
فراعم یناعم و  نایب و  تغالب و  تحاصف و  هبترم  نیرتیلاع  رد  باتک  نیا  هک  تسا  نآ  لـیلد  نآرق ، تمظع  ربارب  رد  ترـضح  نآ 

نادیم زات  هّکی  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دینیبب  دینک و  هعلاطم  ار  هغالبلا  جـهن  .تسا  هاتوک  نآ  لثم  ندروآ  زا  رـشب  تسد  دراد و  رارق 
دـیامنیم و شیاتـس  حدـم و  نآ  زا  دروآـیم و  دورف  میظعت  رـس  نآرق  تاـیآ  ربارب  رد  هنوـگچ  تسا ، ناـیب  تمکح و  اـنعم و  نخس و 
هب هدرک و  نورب  رس  وا  نابیرگ  زا  ینآرق  ناملسم  هنومن  نیرتزاتمم  هدرک و  یّلجت  ذوفن و  وا  حور  ياهیناهن  ایاوز و  رد  نآرق  هنوگچ 

.دهدیم ناشن  ار  نآرق  تیبرت  تقیقح و  يابیز  لامج  نایناهج 
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نآرق تئارق  تلیضف  . 2

تئارق هب  تسا و  باذع  زا  ناما  شتآ و  زا  هدرپ  ناهانگ و  هراّفک  نآرق ، تئارق  تسا  هدـمآ  فیرـش  یفاک  رد  هک  یتیاور  بسح  رب 
(1) .دوش یم  هتشون  لسرم  ربمغیپ  باوث  هروس ، ره  توالت  هب  دیهش و  دص  باوث  هیآ ، ره 

هفیرـش هبطخ  بسح  رب  هک  دوش  یم  دایز  نادـنچ  ناضمر  هام  رد  تسا ، هدیـسر  ثیداحا  ریاس  رد  هک  رگید  لـیاضف  تلیـضف و  نیا 
(2) .دراد ار  رگید  ياه  هام  رد  نآرق  متخ  رجا  هام ، نیا  رد  هیآ  کی  تئارق  هیناضمر ،» »

.تسا ادخ  دهع  دنپ و  هظعوم و  و  نینمؤم ، يارب  زا  یتمحر  یهارمگ ، تلالـض و  رد  يرگتیاده  یحور ، ياه  يرامیب  يافـش  نآرق 
دنزاس و رّونم  نشور و  ار  دوخ  عامتجا  سرادم و  اهرازاب ، اه ، هناخ  اه ، نابز  اه ، لد  نآ ، یناعم  ظافلا و  اب  نانمؤم  دـیاب  ور ، نیا  زا 

.دنزرون تلفغ  نآ  توالت  زا 

نادواج هزجعم  . 3

.ددرگ یم  رادومن  رتشیب  نآ  یگرزب  تمظع و  رترهاظ و  نآرق  زاجعا  درذگب ، ناهج  رمع  رب  هچره 

صاوخ و زا  مالعا و  یهلا  یحو  هلیـسو  هب  ار  اه  نآ  زا  کی  ره  ندوب  هزجعم  دـنوادخ  تسا و  هیقاب  هزجعم  هدراهچ  دـصکی و  نآرق 
هدومرف توعد  ماوع 

50 ص :

(. نآرقلا لضف  باتک   ) 634 ص596 -  ج2 ، یفاکلا ، ینیلک ، - 1
.نانجلا حیتافم  یمق ، ثدحم  - 2
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: هک تسا 

نیقِدص (1) ُمْتنُک  ْنِإ  ِهللا  ِنوُد  نِم  ْمُکَءاَدَهُش  اوُعْداَو  ِهْلثِّم  نِّم  ٍهَروُِسب  اُوتأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اّمِم  ٍْبیَر  یف  ُْمتنُک  ْناَو 

ناهاوگ و  دـیروایب ؛ نآ  دـننام  يا  هروس  دـییوگ - یم  تسار  رگا  سپ - دـیراد ، کش  میدرک  لزاـن  دوخ  هدـنب  رب  هچ  نآ  رد  رگا  و 
.دیناوخ ارف  ادخ - زج  هب  ار - دوخ 

، مجع برع و  زا  رثن  مظن و  هباطخ و  نخس و  نادیم  نانامرهق  بدا و  ّنف  غباون  نیرترب  هتـسجرب و  درم  نارازه  هک  تسا  نرق  هدراهچ 
، هدش رهاظ  یبرع  بدا  مالعا  خیرات  هحفص  رد  تسا ، هدیسر  تبث  هب  خیرات  رد  ناشمان  هک  رگید ، ياه  تیّلم  ناملـسم و  یحیـسم و 

راک نیا  ییاناوت  نارگید  رد  هن  دوخ و  رد  هن  نانآ  زا  کی  چیه  یلو  دنا ؛ هدینش  هدناوخ و  نآرق  رد  ار  دنوادخ  یمـسر  نالعا  نیا  و 
.دنا هتفای  رشب  ياحصف  ءاغلب و  تاملک  قوفام  ار  نآرق  و  دنا ؛ هدیدن  ار 

شمان دریگ و  ارف  ار  ناهج  شا  هزاوآ  مان و  دهاوخ  یم  سک  ره  .دراد  دوجو  ییوج » مان  ترهـش و  ّبح   » مان هب  يا  هزیرغ  رـشب ، رد 
، دنک ادیپ  يرتشیب  تیفورعم  ترهش و  دریگ و  تقبس  دوخ  نافیدر  مه  زا  دوش و  رتشیب  نارگید  زا  شترهش  و  دشاب ، اه  نابز  رـس  رب 

ات دشوک  یم 

51 ص :

.23 هرقب ، - 1
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.تسناد هزیرغ  نیا  نویدم  دیاب  ار  رنه  بدا و  تعنص و  رد  رشب  تفرشیپ  قّوفت و  .دراذگ  شیامن  هب  ار  دوخ  يرترب  يا ، هنوگ  هب 

رد یبدا  تاقباسم  رازاب  و  دـنا ؛ هدوب  اراد  ام  نامز  اـت  رـصع  نآ  زا  نارگید  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  رـصع  بارعا  ار  هزیرغ  نیا 
هک دوب  یسک  بیصن  رت  شیب  راهتشا ، راختفا و  و  تسا ؛ هدوب  مرگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  رـصاعم  تیلهاج و  نارود  بارعا  نیب 

.دشاب هدوزفا  شا  هلیبق  موق و  دوخ و  ترهش  رب  هدرک و  نایب  باّذج  يا  هبطخ  ای  هدورس و  ار  هدیصق  نیرتابیز 

بدا و ناـهج  غـباون  زا  نـت  نارازه  ارچ  ؟(1) و  دـماینرب نآرق  اب  هضراعم  ماقم  رد  یـسک  لاح  اـت  ناـمز  نآ  زا  هک  دـش  هنوگچ  سپ 
؟ دندماینرب یمان  دنلب  ترهش و  بسک  نینچ  هشیدنا  رد  یعمج  ای  يدرف  روط  هب  تغالب ،

ینامـسآ يادـن  نآرق و  دایرف  نانچ  مه  درذـگ  یم  یهلا  باتک  نیرخآ  لوزن  زا  هک  تسا  نرق  هدراهچ  هب  کیدزن  هک  لاـح  اـت  ارچ 
دنلب ناهج  رد   (2)« ًاریِهَظ ضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْولَو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِناءرُْقلا ال  اَذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  نا  یلَع  ُّنِْجلاَو  ُسنِـإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنئَّل  ْلـُق  »

؟ تسا

هب كانرطخ ، نکمم و  مادقا  ره  هب  نآ  تفرـشیپ  زا  يریگولج  ینکـشراک و  مالـسا و  اب  هزرابم  ماقم  رد  یخرب  هک  نآ  دوجو  اب  ارچ 
گنج و

52 ص :

زاجعا تغالب و  هب  ار  نارگید  اهنآ و  دوخ  هجوت  نادیم  نیا  رد  ناشدورو  هتخاس و  رتراکـشآ  ار  دوخ  یناوتان  هک  دـنچ  ینت  زج  - 1
.درک رتشیب  نآرق 

اهنآ زا  یخرب  دـنچره  دروآ ، دـنهاوخن  ار  نآ  دـننام  دـنروایب ، ار  نآرق  ریظن  اـت  دــنیآ  درگ  نـج  سنا و  رگا  وـگب : . » 88 ءارـسا ، - 2
«. دنشاب رگید ]  ] یخرب نابیتشپ 
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ظافلا و فورح و  قیفلت  زا  نایب و  بدا و  يورین  زا  اّما  دنا ، هدز  تسد  يرگ و ...  بوشآ  هنتف و  یـسایس ، ياه  گنرین  يزیر ، نوخ 
ار مالـسا  هیقاب  هزجعم  ناهرب و  نآرق ، تّجح  دنا و  هدرکن  هدافتـسا  تسا - رـشب  لامعا  نیرت  ناسآ  رّکفت  يورین  زا  دعب  هک  تاملک -

!؟ دنتخاسن لطاب 

مه نآ  زا  نیمز و  رب  ار  یمان  ياغَُلب  احَُـصف و  تاملک  نامـسآ و  زارف  رب  ار  ادخ  مالک  راک ، زاغآ  نامه  زا  نوچ  تسا : نشور  خـساپ 
! دنک هضراعم  ناهج  گرزب  قلاخ  اناوت و  يادخ  اب  دناوت  یمن  جاتحم ، قولخم  زجاع و  هدنب  هک  دنتسناد  دندید و  رتورف 

نآ يارب  يرذع  دوشن ، عقاو  راّفک  وا و  نایم  يدروخرب  هنوگ  چیه  هک  نیا  يارب  مالسا  دنمجرا  ربمایپ  تسا : زیگنا  تفگـش  تقیقح 
ّنج عیمج  هب  اغَُلب و  احَُصف و  مامت  هب  هّکم و  مدرم  هب  دوشن ، نشور  دربن  گنج و  شتآ  دزیرن و  یسک  زا  ینوخ  هرطق  دنامن ، یقاب  اه 

دنناوت یمن  دنیآ ، رد  مه  ینابیتشپ  هب  دننک و  عامتجا  همه ، رگا  هک  درک  غالبا  ناگدنیآ  نارصاعم و  زا  ّمعا  بیاغ ، رضاح و  سنا ، و 
.دنروایب ار  نآرق  نیا  دننام 

ریشمش هب  دندشن و  دراو  نادیم  نیا  رد  دندوب ، یغالبا  نینچ  رظان  دهاش و  يرونخس ، هنحـص  نانامرهق  مالک و  يارَما  هک  نیا  اب  ارچ 
!؟ دندیدرگ لّسوتم 

.تشاد دهاوخن  يا  هجیتن  تسکش  ییاوسر و  زج  هقباسم ، نیا  رد  تکرش  هک  دنتسناد  یم  نانآ  يرآ ،

53 ص :
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َّدَراهِضِراعُم يوعَد  اهَتَغالَب  تَّدُر 

ِمَرَحلا ِنَع  یناجلا  َدی  رویُغلا  در 

هَزِْجعُم َّلُک  تَقافف  اینُِدل  تَماد 

ِمُدَت (1) ملَو  تئاج  ذا  َنیِیبَّنلا  َنِم 

ِتّدـش اـب  مالـسا  نانمـشد  ناـفلاخم و  هک  هدـش  اـجرباپ  تیبثت و  ناـنچ  نونکا  نآرق ، لـثم  یمـالک  ندروآ  زا  رـشب  زجع  یناوتاـن و 
دیما ان  سویأم و  نآرق  اـب  هضراـعم  زا  دـنراد ، مالـسا  دـصاقم  قّقحت  زا  يریگولج  ینمـشد و  رد  هک  یماـمتها  ماـمت  اـب  تفلاـخم و 
نادب دنتـسناد ، یم  ریذپ  ناکما  ار  راک  نیا  يدوهی و ...  یحیـسم و  يریـشبت  يرامعتـسا و  دنمورین  ياه  تردق  رگا  دـنا و  هدـیدرگ 

يریگولج مالسا  ماکحا  يارجا  زا  هدراذگ ، راشف  تحت  ار  ناناملـسم  دوخ ، يّدام  یـسایس و  تردق  اب  هک  یناسک  .دندرک  یم  مادقا 
زا دنتسناوت  یم  رگا  دنتـسین ؛ كانـساره  دیحوت ، یمالـسا و  تدحو  مچرپ  نتـساخ  اپ  هب  نیملـسم و  مایق  دننام : زیچ  چیه  زا  هدرک و 

، نادنمشناد همه  اّما  دندیزگ ؛ یم  رب  تسا  رت  ناسآ  رتّرثؤم و  رصاعم  ناهج  رد  هک  ار  هار  نیا  دندرک و  یم  هزرابم  مالـسا  اب  هار  نیا 
برع يابدا  دیتاسا و  ناسانش ، نخس 

َمل ناَف   » یبیغ ربخ  دـییأت  نآرق و  زاجعا  رتشیب  تیبثت  زج  دـسر و  یمن  ییاج  هب  هضراعم  نیا  هک  دـنراد  قاـفّتا  یبرغ  یقرـش و  ناـبز 
.درادن يرمث   (2)« اُولَعفَت َنلَو  اُولعفَت 

54 ص :

دنمتریغ مدآ  هک  هنوگ  نآ  درک  در  ار  هدـننک  هضراعم  ياعدا  نآ  تغالبو  تحاـصف  ص307 . ج9 ، هعیـشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  - 1
، تفای يرترب  ناربمایپ  زا  يا  هزجعم  ره  رب  سپ  تسا ؛ یگشیمه  ایند  رمع  لوط  هب  .دنادرگرب  شسومان  مرح و  زا  ار  راکتیانج  تسد 

.دنامن رادیاپ  دمآ و  اه  هزجعم  نآ  اریز 
«. درک دیناوتیمن  زگره  دیدرکن و  رگا  سپ  . » 24 هرقب ، - 2
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اه باتک  نآرق  زاجعا  هرابرد  بدا  مولع  ریهاـشم  دـیتاسا و  .مییوگب  نخـس  نآرق  زاـجعا  زا  لاـجم ، نیا  رد  هک  تسین  نیا  اـم  دـصق 
هب جاتحم  نآ  هدّدـعتم  یحاون  اه و  هتـشر  زا  مادـک  ره  دوش و  یم  رت  عیـسو  نآ  هنماد  زور  هب  زور  هک  تسا  یثحب  نیا  دـنا و  هتـشون 

تحاـصف و دـننام : فـلتخم  یحاوـن  زا  نآرق  هکلب  تسین ؛ تغـالب  تحاـصف و  هب  رـصحنم  نآرق  زاـجعا  هوـجو  .تـسا  هژیو  یباـتک 
مولع تایهلا و  فراعم و  ناـیب  نیناوق ، ماـکحا و  ندوب  لـماک  میلاـعت و  تیعماـج  یحور ، تابذـج  یبیغ ، راـبخا  بولـسا ، تغـالب ،

.دشاب یم  هزجعم  و ...  تعیبط ، ياروام 

، یـسانش تسیز  مولع  لوـصا  تسا و  تربـع  خـیرات و  یـسانشادخ ، دـیحوت و  قـالخا ، نوناـق ، تعیرـش و  تمکح ، باـتک  نآرق ،
.تسا جرد  نآ  رد  یسانش و ...  ناور  یسانش ، هعماج  یندم ، قوقح  موجن و  تعارز ، داصتقا ، تشادهب ،

: هک تسا  هدورس  ابیز  کین و  هچ  یناتسکاپ  لابقا 

تسشن ملاع  نیا  رد  نوچ  نآرق  شقن 

تسکش اپاپ  نهاک و  ياه  شقن 

تسا رمضم  لد  رد  هچ  نآ  میوگ  شاف 

تسا رگید  زیچ  تسین  یباتک  نیا 

دوش رگید  ناج  تفر ، رد  ناج  هب  نوچ 

دوش رگید  ناهج  دش ، رگید  هک  ناج 

یم رکذ  ینامـسآ - گرزب  باتک  نیا  نآرق - هب  عجار  ار  نویّدام  یحیـسم و  نادنمـشناد  زا  نت  دـنچ  تداهـش  ثحب ، نیا  ناـیاپ  رد 
: مینک

55 ص :
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نآرق تمظع  رب  ناگناگیب  یهاوگ 

یّلص مظعا  لوسر  حدم  رد  هک  يروهـشم  هدیـصق  رد  هقیقحلا »  » باتک ّفلؤم  يدالیم ، یّفوتم 1917  ینانبل ، لیمش ، یلبـش  رتکد  . 1
: دیوگ یم  دراد ، مّلسو  هلآو  هیلع  هللا 

ِتایاغلا همحِلل  هاَحن  دَق  ِهنآُرق ال  يدص  ِیف  دمُحم  نِم  عَد 

ِتایآلا ِمَکْحُِمب  َّنَرُفکا  لَه  ِهنیِِدب  ُترَفَک  دَق  ُكا  ناَو  ّینا 

تاداعلِاب َنارمُعلا  اوُدیَق  اماِهب  اُولمِع  مهَّنا  َول  ظِعاوَمَو 

ٍتآ (1) وا  ٍِبئاغ  وا  ٍرِضاح  ْنِم  يرَولا  ِّلُک  ِیف  لاطبالا  ِِهنوُد  نِم  ِتاماهلا  یَلَع  یحنا  هِفیَِسبَو  یُهنلا  َبَلَخ  دَق  ِنآرُقلا  هَغالَِبب 

هب نیرحبلا  عمجم   » و همامحلا » قوط   » بتک ّفلؤم  روهـشم و  بیدا  هدنـسیون و  يدـالیم  یفوتم 1871  یحیسم ، یجزای  فیـصان  . 2
یم رامـش  هب  ءایـضلا »  » هّلجم سّـسؤم  نآرق و  ظفاح  برع ، يوغل  یبدا و  یملع ، تضهن  ناربهر  زا  هک  یجزاـی - میهاربا  شدـنزرف 

: تسا هدرک  تیصو  نینچ  دور -

(2) ِهَغالَبلا ِجهَنَو  ِنآرُْقلا  ِْظفِِحب  َْکیَلَعَف  ِءاشنالا  ِهَعاَنَصَو  ِبَدالاَو  ِْملِعلا  ِیف  َکَنارقا  َقوُفَت  نا  َتئِش  اذا 

56 ص :

درک و زاب  ام  يایند  زا  ار  ینادان  لهج و  یکیراـت  هاـگنآ  تفرگ ، ندیـشخرد  نآ  ییانـشور  هک  دـش  ناـیامن  ناـبایب  زا  يا  هلعـش  - 1
ارف ار  نامـسآ  نیمز و  تلیـضف  رطع  دـش و  یم  مامـشتسا  شنیتـسآ  رد  يرگنـشور  تیادـه و  يوب  هک  یلاـحرد  تفر  هار  وا  .دودز 

تیاـعر ار  مدرم  قوقح  درک و  شخپ  داد و  شرتسگ  شیناـهنپ  ياـه  یکیراـت  زا  ار  نید  تعیرـش و  .دوب  هدرک  نیگآرطع  هتفرگ و 
هغباـن يارب  ار  شدوخ  باـتک  هک  يا  هتفرن  بتکم  یّما  نآ  رب  نیرفآ  هب و  هب  .درک  نشور  دومن و  زاـب  ار  اـه  نهذ  اـهرکف و  هدومن و 

.دهد یم  دای  نایب  تمکح و  اهنآ  يارب  دزومآ و  یم  ناطحق ) نب   ) برعی ياه 
ياه باتک  رد  ار  وا  مراد و  یم  یمارگ  گرزب و  ار  دـمحم  متـسه  یحیـسم  هچرگ  نم  . 27 ص26 -  ش51 ، یمالسالا ، یعولا  - 2

تمالع هب  داد  دای  ار  نآرق  دیرفآ و  ار  ثیدح  هک  سک  نآ  دای  هب  ار  دوخ  هدیشک  ِرـس  نم  .منیب  یم  هدش  حرطم  يونعم  ینامـسآ و 
بیذهت ار  اه  نادـجو  دز و  لقیـص  دیـشخب و  افـص  ار  اه  ناج  وا  هک  منک  یم  تاهابم  راختفا و  ربمایپ  هب  نم  .مروآ  یم  دورف  میظعت 

هدیصق نیا  تایبا  زا  .تسکـش و  مهرد  ار  اه  تب  هاگنآ  دیـشکرب  ار  داهج  ریـشمش  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  ینادان  تلاهج و  وا  و  درک ،
: تسا
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نامز و ره  يارب  هتسیاش  حلاص و  درادن و  هار  نآ  هب  ییوس  چیه  زا  لطاب  هک  تسا  یماع  نوناق  نآرق ، دیوگ : یم  سیانـس  داتـسا  . 3
هک یلاح  رد  دـندرک  یم  حبـص  دـندومن ، یم  لمع  نآ  ماکحا  میلاعت و  قبط  هتـسج و  کّـسمت  نآ  هب  ناناملـسم  رگا  تسا و  ناـکم 

(1) .دنتشاد تدایس  اه  تّما  همه  رب  هتشذگ  دننام 

یباتک مّلس  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  دّمحم  هک  تسا  دننام  یب  هناگی و  عوضوم ، نیا  خیرات  رد  دیوگ : یم  یـسیلگنا  ثیمـس  روسوب  . 4
(2) تسا نید  زامن و  عیارش و  روتسد  تغالب و  ِتیآ  هک  دروآ 

زا تسا و  قالخا  میارک  يدابم  هصالخ  یلاع و  بادآ  هدیزگرب  نآرق ، یقالخا  میلاعت  دـیوگ : یم  يوسنارف  نوبولواتـسوگ  رتکد  . 5
(3) .تسا رتالاب  تاجرد  هب  لیجنا ، بادآ 

تشگ و لزان  دش ، ثوعبم  رـشب  داشرا  يارب  هک  يربمغیپ  هنیـس  رب  هک  تسا  يرون  نآرق ، تمکح  رون  دیوگ : یم  تراهول  راودا  . 6
(4) .تسا ترخآ  ریخ  ایند و  حلاصم  عماج  هک  ینآرق  دندرگ ؛ یمن  هارمگ  نآ  اب  زگره  هک  دراذگ  یقاب  يروتسد 

هولج و زا  ریغ  نآرق ، رد  رگا  دیوگ : یم  يرتسک  يد  يرنه  تنک  . 7

57 ص :

هدئاخلا ص26 هزجعملا  یناتسرهش  - 1
هدئاخلا ص26 هزجعملا  یناتسرهش  - 2
هدئاخلا ص26 هزجعملا  یناتسرهش  - 3
هدئاخلا ص27 هزجعملا  یناتسرهش  - 4
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(1) .دریگ ارف  ار  بولق  دوش و  ّطلسم  راکفا  رب  هک  دوب  یفاک  دوبن ، يرگید  ینابم  ییابیز  لامج و  یناعم و  ینشور 

قنور جاور و  مهد  نرق  رد  اـپورا  رد  هک  تایـضایر  هفـسلف و  کـلف و  یعیبـط و  موـلع  هک : مینک  فارتـعا  تسا  بجاو  تروـتیر  . 8
(2) .تسا مالسا  نویدم  اپورا  دیدرگ و  نآرق  زا  سابتقا  تفای ،

، تئارق هب  ار  وا  هقالع  قوش و  دیامن و  یم  بذج  دوخ  نساحم  هب  ار  هدنناوخ  تغالب ، تحاصف و  ترثک  تهج  هب  نآرق ، ثیوج  . 9
(3) .دنک یم  دایز 

رد هک  تسا  یباتک  هدروآ و  دیدپ  رـشب  يارب  یلزا  تعانـص  تسد  هک  تسا  یباتک  نیرت  لضاف  نآرق  يوسنارف : سیروم  رتکد  . 10
(4) .تسین يا  ههبش  ّکش و  نآ 

نادرم اریز  تسا ؛ هزجعم  نآرق  .دـشاب  ینآرق  ریثأت  ياراد  يرـشب  تحاصف  هّوق  دـنک ، ناـمگ  ناـسنا  هک  تسا  راوشد  رلتیتـالوب : . 11
(5) .دنرصاق زجاع و  نآ  لثم  نتخاس  زا  نامسآ  ناگتشرف  نیمز و 

صّصختم قرش  خیرات  رد  دنراد ، یـسررب  ثحب و  نآرق  رد  هک  یناسک  رتشیب  دیوگ : یم  ییایلاتیا  ویدرفویقلیـس  رتکد  روسفورپ  . 12
زا دنتسه و 

58 ص :

هدئاخلا ص27 هزجعملا  یناتسرهش  - 1
ص 27. هدلاخلا ، هزجعملا  یناتسرهش  - 2
ص 27. هدلاخلا ، هزجعملا  یناتسرهش  - 3

ص 69. ثیدحلا ، ملعلاو  مالسالا  لفون  - 4
ص 28. هدلاخلا ، هزجعملا  یناتسرهش  - 5
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(1) .تسا نآرق  نامز  نیا  ات  رشب  تمدخ  يارب  نکمم  لمع  نیرت  گرزب  هک : نیا  رب  دنراد  عامجا  دنرانکرب ؛ بّصعت 

نآرق زاجعا  هرابرد  وا  زا  یعمجم  رد  ابدا  دیتاسا و  هک  یتقو  هرکیلا ،»  » هاگـشناد رد  یبرع  بادآ  داتـسا  یـسیلگنا ، وکینرکرتسم  . 13
کچوک ردارب  نیا  دننام  هک  تسه  یـسک  ناکما  رد  ایآ  .دراد  هغالبلا  جهن  مان  هب  یکچوک  ردارب  نآرق  داد : خساپ  دندرک ، شـسرپ 

(2) .مییوگب نخس  گرزب ، ردارب  لثم  ندروآ  ناکما  رد  هک  دشاب  زیاج  ام  يارب  ات  دروایب 

هدـنز هزاـت و  ناـنچ  مه  و  دـهاکب ، يزیچ  نآ  زا  هتـسناوتن  نرق  هدراـهچ  رورم  هک  سب  نـیمه  نآرق ، دـجم  تلـالج و  رد  نوـیل  . 14
(3) .تسا

نید تسا ، یمالسا  ملاع  يارب  ماع  نوناق  یـساسا و  روتـسد  نآرق ، هک  نیا  هب  دنک  یم  فارتعا  هک  تسا  یناسک  زا  زین  سوبیج  . 15
نآرق نیناوق  رد  دـنز ، یم  رود  یناسنا  تایح  نآ  رب  هچ  نآ  يرواد و  يرتسگداد و  تراجت ، گـنج و  عاـمتجا ، تسایـس و  اـیند ، و 

(4) .تسا هدش  مهارف 

ماـظن نیرتراوتـسا  و  هدـش ، رّرقم  درف  نیرت  مک  اـت  ناطلـس  زا  ناـگمه  يارب  هک  تسا  ینوناـق  يدّـمحم ، نوناـق  كروی  دـنومدا  . 16
یقوقح

59 ص :

ص 29. هدلاخلا ، هزجعملا  یناتسرهش  - 1

ص 30. هدلاخلا ، هزجعملا  یناتسرهش  - 2
ص 69. ثیدحلا ، ملعلا  مالسالا و  لفون  - 3

ص 89. ًایبن ، الوسر  دّمحم  لفون  - 4
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هدـشن رادـیدپ  زگره  ملاـع ، رد  نآ  دـننامه  هک  تسا  يرّونم  نشور و  عیرـشت  نیرت  میظع  ییاـضق و  یملع  نیزاوـم  نیرت  گرزب  و 
(1) .تسا

تغالب و تیآ  نیون ، دیدج و  یملع  لیاسم  نایم  رد  هک  دراذگ  اج  هب  یباتک  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  نوزاول  سکلا  . 17
نآرق و میلاعت  نیب  درادن و  دوجو  دیامن ، هضراعم  یمالـسا  ياه  هیاپ  ساسا و  اب  هک  يا  هلأسم  تسا ؛ سّدـقم  باتک  قالخا و  لجس 

(2) .تسا رارقرب  مامت  تقباطم  يراگزاس و  تبسانم و  تعیبط  نیناوق 

رت ناسآ  ظفح ، يارب  یباتک  ره  زا  متح  روط  هب  دشاب و  هتـشاد  هدنناوخ  رتشیب  ملاع ، رد  یباتک  ره  زا  نآرق  دیاش  زـشتم : سمیج  . 18
(3) .دوش یم  دایز  نامیا  عشاخ و  اه  لد  نآ ، ندینش  ماگنه  هک  تسا  نیا  نآ  يایازم  زا  .تسا و  رتشیب  اه  لد  رد  شریثأت  و 

نآ عَلْطَم  هک  تسا  هدورس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمغیپ  حدم  رد  يا  هدیـصق  یّفوتم 1928 ، یجنوباص  سیول  رتکد  . 19
: تسا نیا 

(4) ُدِحَوی ِباتکلا  ِتایِآب  َءاجَوُدمحا  هلاسِّرلِاب  یفاَو  ِبرُعلا  َیلا 

دیجم نآرق  مظعا و  لوسر  يرایسب  راعشا  رد  یکروی  هللادبع  . 20

60 ص :

.. ص 29 ثیدحلا ، عمتجملاو  نآرقلا  لفون  - 1
ص 69. ثیدحلا ، ملعلاو  مالسالا  لفون  - 2
ص 69. ثیدحلا ، ملعلاو  مالسالا  لفون  - 3

هبو دروا  ار  نارق  ياه  هیا  درک و  غالبا  دـناسر و  برع  هب  ار  يربماـیپ  تلاـسر و  دـمحا  .. ص 25 هرامش 51 ، یمالـسالا ، یعولا  - 4
درک توعد  یتسرپ  هناگیو  دیحوت 
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: تسا تایبا  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  ناوارف  شیاتس  حدم و  ار 

ُهُرُون ُعَشعَش  ِءارحصلا  نِم  ٌسَبَق 

اناینُد نَع  ِلهَجلا  ماَلَظ  الجَف 

يدُهلا ُقَبَع  هنادرا  ِیفَو  یشَمَو 

اناوکالا َرّطَع  ٍلضَف  جیراَو 

اهِسمَر بهایَغ  نِم  هَعیرَشلا  ََّثب 

اناهذالا َحَّتَفَو  ُقوُقُحلا  یعرَف 

هرَفِس ُمِّلَعی  یمُال  یحرَم 

ًانایبو (1) همکِح  برعی  ءاغَُبن 

: دیوگ یم  هک  نیا  ات 

وًادَّمَُحم ُّلِجا  یحیِسَم  یِّنا 

ًاناونُع الُعلا  ِرفِس  ِیف  هار  َ

نِم ِرْکِِذل  عیفَّرلا  َسأَّرلا  أَطأَطاَو 

ًانارُْقلا َمَّلَعَو  َثیِدَْحلا  َغاص 

ُهَّنَال ِلوُسَّرلِاب  یِهابا  یِّنا 

انادجولا َبَّذَهَو  َسوُفُّنلا  َلَقَص 

یضَتناَو َهلاهَجلا  َساد  هَّنِالَو 

(2) اناثوالا مَّطَحَف  داهِجلا  فیَس 

61 ص :

درک و زاب  ام  يایند  زا  ار  ینادان  لهج و  یکیراـت  هاـگنآ  تفرگ ، ندیـشخرد  نآ  ییانـشور  هک  دـش  ناـیامن  ناـبایب  زا  يا  هلعـش  - 1
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ارف ار  نامـسآ  نیمز و  تلیـضف  رطع  دـش و  یم  مامـشتسا  شنیتـسآ  رد  يرگنـشور  تیادـه و  يوب  هک  یلاـحرد  تفر  هار  وا  .دودز 
تیاـعر ار  مدرم  قوقح  درک و  شخپ  داد و  شرتسگ  شیناـهنپ  ياـه  یکیراـت  زا  ار  نید  تعیرـش و  .دوب  هدرک  نیگآرطع  هتفرگ و 

هغباـن يارب  ار  شدوخ  باـتک  هک  يا  هتفرن  بتکم  یّما  نآ  رب  نیرفآ  هب و  هب  .درک  نشور  دومن و  زاـب  ار  اـه  نهذ  اـهرکف و  هدومن و 
.دهد یم  دای  نایب  تمکح و  اهنآ  يارب  دزومآ و  یم  ناطحق ) نب   ) برعی ياه 

ياه باتک  رد  ار  وا  مراد و  یم  یمارگ  گرزب و  ار  دـمحم  متـسه  یحیـسم  هچرگ  نم  . 27 ص26 -  ش51 ، یمالسالا ، یعولا  - 2
تمالع هب  داد  دای  ار  نآرق  دیرفآ و  ار  ثیدح  هک  سک  نآ  دای  هب  ار  دوخ  هدیشک  ِرـس  نم  .منیب  یم  هدش  حرطم  يونعم  ینامـسآ و 
بیذهت ار  اه  نادـجو  دز و  لقیـص  دیـشخب و  افـص  ار  اه  ناج  وا  هک  منک  یم  تاهابم  راختفا و  ربمایپ  هب  نم  .مروآ  یم  دورف  میظعت 

هدیصق نیا  تایبا  زا  .تسکـش و  مهرد  ار  اه  تب  هاگنآ  دیـشکرب  ار  داهج  ریـشمش  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  ینادان  تلاهج و  وا  و  درک ،
َُّما ٍهَّیُِّما  ِیف  ِهللا  َرْکِذ  َتْرَـشَنَو  ُهَْتئِطَو  َنیِحِّرَّشلا  َْسأر  َْتقَحَـسَو  ِِهئاَدِر  ُجْسَن  ُدجَم  - ْلاَو ُدَّمَُحم  یَمَح َأ  ْدَـقو  َراَخِْفلا  ُُهبِذاَُجی  اَذ  ْنَم  تسا :
وا اب  راختفا  رد  یـسک  هچ  اَناَمیِْإلا  اَهَتْحَفَنَو  ٍهَِّینَثَو  اَناَنَح  ِِّیتَْعلا  ِْبلَق  ِیف  َتْعَرَزَو  اَناَْسنِْإلا  َکِمِیْلعَت  ِیف  َتْدَّجَم  اَنَابْرُْعلا  َفَّرَـشَو  ُللا  ِتاَـغّ

یگرزب هک  نآ  يا  دمحم  يا  .دیـشخب  شزرا  تفارـش و  ار  برع  موق  هداد و  رارق  تیامح  دروم  ار  اه  نابز  ردام  وا  دنک  یم  يربارب 
ار يدـب  رـش و  رـس  يداد و  تمارک  شزرا و  يدرب و  الاب  ار  ناسنا  تدوخ  ینامـسآ  تاـمیلعت  رد  وت  تسوا ؛ ياـبق  تفاـب  تمظع  و 

رکذ یتشاک و  ار  هفطاع  يزرورهم و  راکدب  شکرـس و  درف  لد  رد  يدرک و  لامدگل  اپ  ریز  ار  نآ  هک  هاگنآ  يدرک  هل  يدـیبوک و 
.یتخاس نشور  ار  نامیا  غارچ  اهنآ  لد  رد  يداد و  شرتسگ  تسرپ  تب  داوس  یب  گنهرف و  زا  رود  مدرم  نایم  رد  ار  ادخ 
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«، طـالم یلبـش  «، » نارطم لـیلخ  «، » یناتــسب عـیدو  : » دـننام يرگید  ياـبدا  ارعــش و  نادنمــشناد ، روکذـم ، ياـه  تیــصخش  زا  ریغ 
« هیتنوم ، » یـسیلگنا زلو » «، » لیالراک ، » ییاکیرمآ كوک » سیم  ، » یـسور يوتـسلوت » «، » سومد میلح  (، » ءاـحیف رعاـش  « ) قیرازاـباس »

ناکما لاجم  نیارد  اه  نآ  مان  ندروآ  یّتح  هک  ییاکیرمآ - ییایـسآ و  ییاـپورا ، ياـهروشک  گرزب  نادنمـشناد  رگید  يوسنارف و 
، نآ رد  هتـشاگن و  عوـضوم  نیا  رد  گرزب  یباـتک  عـالّطا ، لـها  زا  یکی  هـک  دـنا  هدرک  داـی  زاـجعا  یگرزب و  هـب  نآرق  زا  درادـن -
، مالـسا تمارک  هدرک و  يروآ  عمج  ناـشدوخ  ّطـخ  تاـغل و  ناـمه  اـب  ناـبز ، ره  روشک و  ره  ّتلم ، ره  زا  ار  ناـگناگیب  تاـفارتعا 

.تسا هداد  حرش  نانآ  ملق  نابز و  زا  ار  فینح  نید  نیا  رخافم  ایازم و  تیعماج ،

ُءادعالا ِهب  تدِهَشام  ُلْضَْفلاَو 
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یگدنز باتک  نآرق ، مراهچ : لصف 

نآرق هب  کّسمت 
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نآ زا  رت  عماـج  رت و  یفاـک  تسا و  تداعـس  ریخ و  يوـس  هب  تیادـه  تمحر و  روـن و  نآرق ، هـک  مـیا  هدـیقع  نآ  رب  ناناملـسم  اـم 
يرگید نوناق  ماظن و  چـیه  هب  مالـسا  بتکم  نآرق و  ماکحا  دوجو  اب  یناسنا  هعماج  دـمآ و  دـهاوخن  هدـماین و  رـشب  يارب  يروتـسد 

.درادن جایتحا 

عفترم هتفرگ ، ارف  ار  يرـشب  عماوج  یگدنز  هک  ییاه  یناماسبان  فعـض و  طاقن  دـیآرد ، ارجا  هب  نآرق  میلاعت  رگا  هک  میرادـن  کش 
.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناهج  داد ، لدع و  يردارب و  دش و  دهاوخ 

: رتاوتم فیرش و  ثیدح  مکح  هب  هک  تسا  ام  هفیظو  نیاربانب ،

(1) اَدبا اوُّلِضَت  َنل  امِهب  ُمتکَّسَمَت  نا  ام  ِیتَرتِعَو  ِهللا  َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ْمُکِیف  ٌكِرات  یِّنا 

65 ص :

، یسلجم ص559 ؛ دشرتسملا ، یماما ، يربط  163 ؛ ص137 ، رثالا ، هیافک  یمق ، زازخ  434 ؛ ص433 -  تاجردلارئاصب ، رافص ، - 1
يدنچ ات  مترتع ؛ ادخ و  باتک  مراذگ ، یم  یقاب  ار  گنس  نارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  انامه  . » ح2 ص184 ، ج35 ، راونالاراحب ،

«. دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دییوج  کسمت  ود  نآ  هب  هک 
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ماجنا دـصقم  أدـبم و  میناسرب ؛ ناـیناهج  هب  ار  نآرق  تلاـسر  میوش و  کّـسمتم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  ترتع  نآرق و  هب 
، نایاپ هطقن  عورـش و  هطقن  ار  نآ  هراومه  و  میهد ؛ رارق  نآرق  میلاعت  ار ، یحالـصا  ياه  بالقنا  تامادـقا و  اه ، تضهن  تاـکرح و 
نازیم و هناگی  ار  نآ  مییامن و  عوجر  ترتع  نآرق و  هب  طقف  یگدنز  یحاون  نوؤش و  مامت  رد  .مینادب  شهج  عبنم  تیاده و  ردـصم 

.میدرگن لفاغ  نآ  زا  لاح  چیه  مادقا و  چیه  رد  هتسناد ، ایند  نید و  عابّتإلا  بجاو  مرتحم و  نوناق 

اـیند و زا  نید  ییادـج  هب  هدرک و  رود  دوـخ  ياـیند  نید و  عاـمتجا و  یگدـنز ، زا  ار  نآرق  دـناوت  یمن  ناملـسم  هـک  تـسا  یهیدـب 
.دوش لیاق  تسایس ، زا  تیناحور 

هتـسنادان و يرایـسب ، هچرگا  میدرگن ؛ میلـست  اـیند  زا  نید  ییادـج  هب  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  ناناملـسم ، اـم  هّجوـتم  هک  یتـیلؤسم 
.دنا هتفریذپ  ار  ییادج  نیا  هنالهاج 

: دیوگ خساپ  اه  شسرپ  نیا  هب  دیاب  ناملسم  درف  ره 

نآرق هب  نامیا  رد  ایآ  میلیاق ؟ رابتعا  تاغالبا  تاراطخا و  يارب  و  میناد ؟ یم  تاماهلا  عبنم  تامادقا و  یعقاو  ردـصم  ار  نآرق  ام  ایآ 
؟ میتسه راوتسا  اجرباپ و  يّدج و  نآ  ياه  ییامنهار  و 

ادـخ باتک  زا  کشزپ ، هخـسن  کی  یتشادـهب و  ینامرد و  میژر  کی  ردـق  هب  و  تسا ؟ هدـش  هتفرگ  نآرق  زا  ام  یگدـنز  همانرب  ایآ 
؟ مینک یم  يوریپ 
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؟ میهدب تبثم  خساپ  اه  شسرپ  نیا  هب  میناوت  یم  ایآ  و 

تبثم باوج  تالاؤس ، نیا  ربارب  رد  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  یتایح  همانرب  سورد و  راـتفر ، لاـمعا و  عاـمتجا ، یگدـنز ، هک  یتقو  اـت 
.میتسه رود  دیجم  نآرق  تّزع  تمارک و  نما و  میرح  زا  میشاب ، هتشادن 

یمالسا عامتجا  نآرق و 

، يراـجت یتیبرت ، یعاـمتجا ، كولـس  لاـعفا و  راـکفا و  ردـصم  هک  تسا  نیا  هب  رگید  عماوج  زا  یمالـسا  عاـمتجا  زیمت  صیخـشت و 
ناناملسم رگا  ور ، نیا  زا  .دشاب  ّتنس »  » و نآرق » ، » یحالـصا یتعنـص و  یملع و  ياه  تیلاّعف  مامت  روحم  كّرحت و  أدبم  یـسایس و 

شخب تداعس  نانآ  هدنیآ  دنروآ ، دوجو  هب  دوخ  عماوج  رد  مالـسا و  ناهج  رد  یبالقنا  نینچ  مهدزناپ  نرق  علطم  زاغآ و  رد  دنناوتب 
ینادرگرـس و همه  نیا  زا  رـشب  تاـجن  ناـیناهج و  هب  مالـسا  تلاـسر  غـالبا  يارب  دوـب و  دـهاوخ  يدازآ  يراگتـسر و  هـب  نورقم  و 

.تفای دنهاوخ  یگتسیاش  تقایل و  یهارمگ ،

نیا دصاقم  یعقاو و  فادها  هب  ناناملسم  زا  يرایسب  یبای  تسد  مدع  نآرق و  تاداشرا  میلاعت و  ماکحا و  هب  لهج  فّسأت ، لامک  اب 
كّرحت و أدـبم  دـیاب  نآرق  هک  تقیقح  نیا  عـالّطا  مک  هارمگ و  اـّما  رکف  نشور  حالطـصا  هب  يدارفا  هک  هدـش  ببـس  فـینح ، نید 

.دنیامن دیدرت  نآ  رد  ای  راکنا و  ار  دشاب  عامتجا  هدنزاس  تامادقا و  ردصم 
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يرودزم مالسا و  نانمـشد  دییأت  ناگناگیب و  زا  هناروکروک  دیلقت  ناشدصقم  دنراد ، یم  راهظا  هک  یتارظن  رد  دارفا ، هنوگ  نیا  رگا 
ّمهم لیاسم  رد  نآرق  مکحم  تایآ  رّکذت  نیهارب و  ّهلدا و  اب  دـیاب  دـنرادن ، تجاجل  رارـصا و  دوخ  هدـیقع  رد  دـشابن و  اه  نآ  يارب 

نوؤش رد  راصعا و  زا  يرـصع  ره  رد  تایح و  راودا  زا  روُد  ره  رد  ناـسنا  هک  میزاـس  عناـق  ار  ناـنآ  یماـظتنا  یعاـمتجا و  یـسایس ،
زا دادمتـسا  ادـخ و  تیادـه  هب  جاتحم  یعامتجا ، يدارفنا و  نطاب ، رهاـظ و  مسج ، حور و  ترخآ ، اـیند و  تاـیح  لـیبق : زا  فلتخم 

ياه بتکم  ینامـسآ و  بتک  نایدا و  رد  هعلاطم  قیقحت و  هچ  نانچ  .تسا و  یهلا  عماج  ياـه  هماـنرب  زا  يوریپ  ینامـسآ و  ناربهر 
دوجو دـشاب - یگدـنز  یحاون  مامت  لماش  یفاک و  نادواـج و  هک  يرگید - لمعلاروتـسد  نآرق ، زا  ریغ  دـهد : یم  ناـشن  یعاـمتجا 

.درادن

هب رــصحنم  ار  نـید  هدرک و  گـنت  ار  نآرق  تیادـه  هریاد  دـنهاوخ  یم  هدیــشک و  شیپ  ار  اـیند  نـید و  ییادـج  رکف  يرگید  دارفا 
رد ار  نآ  هدرک و  یّقلت  اعد  باتک  کی  ای  قالخا  باتک  کـی  ًافرـص  ار  نآرق  تقیقح ، رد  دـنزاس و  دـیاقع  تاـیقالخا و  تاداـبع ،
زا هیزیهج ، جاودزا و  دنـس  رد  ای  دننک و  هقردب  ار  رفاسم  نآ  هارمه  هب  رفـس ، ماگنه  دنناوخب و  تاوما  روبق  رـس  رب  میحرت و  سلاجم 
هب یهاگ  هاگ  هک  دنـشاب ؛ مه  یلیلق  هّدع  دیاش  دندنبب و  دوخ  يوزاب  هب  ار  نآ  ای  دننک و  رکذ  ار  نآرق  دلج  کی  دوجو  كّربت ، يور 

.دنوش لیان  نآ  توالت  ضیف 
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(1)« هَّنَجلا َیلا  ُهَداق  ُهَماَما  ُهَلَعَج  نَمَو   » يانعم تسا و  نیمه  طقف  نآرق ، زا  هدافتسا  عافتنا و  ایآ  اّما 

؟ دشاب یم  نیا 

هتخاس و ادج  رگید  روما  لزنم و  تکلمم و  هرادا  زا  تسلاجم ، ترشاعم و  زا  عامتجا ، زا  ایند و  زا  ار  نآرق  هک  يدارفا  تسا  یهیدب 
لوسر هریـس  نیملـسم و  عامجا  نآرق و  تایآ  تامکحم  بسح  رب  اریز  دنتـسه ؛ هارمگ  دـنا ، هدرک  هیزجت  لمع  رکف و  رد  ار  مالـسا 

يداقتعا يدابع ، روما  هب  دودحم  نآرق  میلاعت  تسین و  ادج  ایند  زا  نید  مالسا ، هقف  رابخا و  ثیداحا و  مالّسلا و  مهیلع  همئا  مظعا و 
.دشاب یمن  یقالخا  و 

حیرص تایآ  نآرق  رد  یسایس  یعامتجا و  یتموکح ، ییاضق ، يداصتقا ، یلام و  روما  لیبق : زا  ییایند  روما  هب  ندیـشخب  مظن  هرابرد 
یگدنز یحاون  عیمج  رد  رـشب  تیاده  نآرق ، تلاسر  هک  دبای  یم  دـنک ، هعلاطم  ار  نآرق  ّتقد  هب  سک  ره  تسا و  دوجوم  يرایـسب 

تسین و راگزاس  مالـسا  میلاعت  اب  هجو  چیه  هب  دننک - یم  حرطم  ار  نآ  ناگناگیب ، دـیلقت  هب  یـضعب  هک  ایند - زا  نید  ییادـج  .تسا 
.تسا یسایس  یعامتجا و  ياه  يدنمزاین  جیاوح و  عفر  هب  نآ  ندوبن  یفاو  و  هللااب ) ذایعلا   ) تعیرش نید و  صقن  نآ ، يانعم 

دـننک و یم  ادـیپ  شیارگ  رگید  میلاعت  هب  لمع  ماـقم  رد  یلو  دـنناد ؛ یم  لـماش  عماـج و  ماـمت و  ار  نآرق  تیادـه  زین  رگید  یخرب 
ياه بتکم 
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دوـخ وـلج  ار  نآرق  سک  ره  . » ص144 رداونلا ، يدـنوار ، ص599 ؛ ج2 ، یفاـکلا ، ینیلک ، ص373 ؛ ج3 ، فنصملا ، یناعنـص ، - 1
«. دوش یم  نومنهر  تشهب  هب  ار  وا  دهد ، رارق  ربهر 
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هیجوت لیوأت و  اب  دنراد  یعس  سپس  دنیامن و  یم  سابتقا  يرگید  ياهاج  زا  ار  دوخ  یگدنز  روتسد  ءارآ و  راکفا و  و  یمالـسا ، ریغ 
راـبخا و نآرق ، تاـیآ  زا  هدافتـسا  رد  یخرب  هچ  ناـنچ  .دـنیامن  یفّرعم  قفاوم  میلاـعت ، راـکفا و  نآ  اـب  ار  ّتنـس  باـتک و  صوـصن ،

مهف اهقف و  عامجا  هب  دنزادنا و  یم  ییادج  ترتع  نآرق و  نیب  هنوگ  نیدب  دنراذگ و  یم  رانک  ار  تایاور  هدرک و  كرت  ار  ثیداحا 
زا يوریپ  يارب  ییاهزیواتـسد  ریذاعم و  ندرک  ادیپ  شور ، نیا  زا  نانآ  فده  کش  یب  هک  دننک ، یمن  انتعا  ناگرزب ، تاراهظتـسا  و 

.تسا قرش  ای  برغ  ياه  بتکم  بناجا و  زا  دیلقت  نارگید و  زا  ذوخأم  تایرظن 

ار مالـسا  يابیز  لامج  و  رود ، نآرق  زا  ار  نانآ  دنراد ، هک  یـشور  و  دنراد ، یمنرب  ماگ  مالـسا  میلاعت  ینـشور  رد  زین  هتـسد  ود  نیا 
.دننک یم  داجیا  یگدنکارپ  يداقتعا و  يرکف و  جرم  جره و  و  روتسم ،

لیوأت و هیجوت و  زا  و  درک ؛ ییامنهار  ّتنس ، باتک و  زا  طابنتسا  هدافتسا و  میقتسم  قیرط  حیحص و  تیفیک  هب  دیاب  ار  هتسد  ود  نیا 
لّقعت و رکف و  لالقتـسا  هب  ار  نانآ  هتـشاد و  رذـحرب  تیـصخش ، فعـض  يّدام و  ياه  بتکم  ناگناگیب و  راکفا  زا  دـیلقت  نینچ  مه 

.دومن قیوشت  ملع  زا  يوریپ  لّمأت و 

زا و  دنناد ؛ یم  ترخآ  ایند و  يامنهار  باتک  هناگی  تیاده و  عبنم  ار  نآرق  عطاق ، يّدج و  روط  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مجنپ ، هتـسد 
چیه
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لالح و هب  هدرمـش و  مرتحم  ار  ّتنـس  باتک و  صوصن  نوتم و  دنتـسین و  یگدنز  همانرب  سابتقا  هب  رـضاح  يرگید  ردصم  بتکم و 
.دنناد یم  همه  يارب  ییامنهار  ار  نآرق  هدروآ و  نامیا  نآ  هورکم  بحتسم و  بجاو و  مارح و 

هلمج دنناوت  یم  هک  دنتسه  اه  نیا  و  دناوخ ؛ نآرق  تّما  نآرق و  لها  ناوت  یم  ار  دارفا  نیا 

(1)« یباتِک ُنآرُقلاَو  »

.دنیوگب ار 

ناسکی نانآ  يراکادـف  يرادافو و  دـنچ  ره  دنتـسه ؛ نآرق  ماکحا  لـماک  يارجا  ناـهاوخ  نآرق و  هب  راداـفو  تیعمج  تیعمج ، نیا 
مادقا يراکادف و  عامتجا ، ندش  ینآرق  يارب  رادقم  هچ  هب  اجک و  ات  دح و  هچ  ات  هک  دزاس  یم  مولعم  ثداوح ، تاناحتما و  تسین و 

.دننک یم 

رب ار  مالـسا  تیاده  ًاعقاو  دنراذگ و  ولج  هب  مدق  دنرـضاح  ای  هدرک  تعانق  عوضوم ، نیا  رد  یملع  ثحبو  یبلق  هدـیقع  نامه  هب  ایآ 
نآرق میلاعت  اه و  تراشب  تاراذـنا و  تاراطخا و  هب  دـنیامن و  قیبطت  داـصتقا و ...  تیبرت ، تـالماعم ، قـالخا و  زا  یگدـنز  لـیاسم 

؟ دننک هّجوت 

هداد و رارق  تکرح  لمع و  همانرب  يرکف و  طاشن  هیام  ار  نآرق  هک : تسا  نیا  دنراد  نآرق  نید و  لباقم  رد  هتسد  نیا  هک  يا  هفیظو 
اه ثحب  روحم  فحاصم و  قاروا  تنیز  نآرق ، هک  نیا  هب  اهنت  دنوشن و  فرحنم  نآ  زا  دروم  چیه  اج و  چیه  رد  هک  دنریگب  میمصت 

یقیقحت یهقف و  یملع و  تاعلاطم  و 
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يارجا هدرکن و  افتکا  دوش ، یم  ضیفتـسم  اه  شوگ  اه و  مشچ  اه و  تسد  اه و  نابز  نآ ، ندینـش  نتـشون و  ندـناوخ و  زا  تسا و 
نید و دـنهدب ؛ تیمها  نآ  هب  هداد و  رارق  دوخ  فدـه  تسا - تایح  همانرب  ایند و  نید و  باتک  لمع و  باتک  هک  ار - نآرق  ماکحا 

عجرم عاطم و  ار  نآرق  ماکحا  يا  هتـشر  ره  رد  دـنزاسن و  دودـحم  یحور  يدرف و  ياه  هبنج  تاراـبع و  دـیاقع و  هب  ار  نآ  ماـکحا 
.دننک هرادا  نآ  ماکحا  اب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  و  هتسناد ؛

دـندنبن و تّمه  رمک  دـصقم ، نیا  قّقحت  يارب  تّمه  اـب  رویغ و  دارفا  دـیاین و  دوجو  هب  ناناملـسم  عماوج  رد  عضو  نیا  هک  یتـقو  اـت 
رب قلطم  ّطلست  یـسرک  رب  نآرق  تیاده  يربهر و  لمع ، یب  يداقتعا  یملع و  ثحب  زا  دنیامنن ، داهج  شالت و  هناصلخم ، هناقداص و 

وترپ ناناملسم  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  مالـسا  باتفآ  هک  درک  يراک  دیاب  ور  نیا  زا  .دوش  یمن  رقتـسم  رـشب ، نوؤش  مامت 
.ددرگ راکشآ  نانآ  تایح  دّدعتم  یحاون  رد  نآ  هّعشا  خوسر  ذوفن و  هولج  هدش و  نکفا 

هب دیاب  امعز  ناربهر و  .دش  دهاوخن  نآ  نیکمت  مالـسا و  تلاسر  يادا  ببـس  دشابن ، لمع  همّدقم  يداقتعا  یملع و  ثحب  رگا  ًانیقی 
رد هقف و  ثیدح و  بتک  نوتم و  نایم  رد  مالـسا  ماکحا  مالـسا و  هک  دنیامنب  يّرثؤم  ریگ و  مشچ  تامادـقا  هناقداص ، يّدـج و  روط 
رد یگدنزاس  لمع و  نادیم  هژیو  هب  رگید  نیدایم  رد  و  دنامن ؛ ناهنپ  روتسم و  اه  هناخباتک  ینید و  مولع  باّلط  سرادم  ياه  هرجح 

.دوش ارجا  هیلاع  تاروتسد  ماکحا و  نآ  یناکم  نامز و  ره 
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رد نآ  تردـق  مالـسا و  تقیقح  زا  دـنیبن ، كّرحت  تضهن و  ردـصم  روما و  عـجرم  ناناملـسم ، عاـمتجا  رد  ار  نآرق  اـیند  هک  ماداـم 
غیلبت رد  هچ  ره  دننیبن ، ام  تیندـم  عامتجا و  هدـنزاس  ار  نآرق  هک  ینامز  ات  .دـمهف و  یمن  يزیچ  تاعامتجا  نیرت  یّقرتم  یگدـنزاس 

.تشاد دهاوخن  یّمهم  راثآ  تارمث و  مینک ، شالت  تسین  يرثا  نآ  زا  ناناملسم  ینویلیم  دص  دنچ  عامتجا  رد  هک  یبلاطم  مالسا و 

؛ دیـشاب یم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  تّما  زا  هک  دـیتسه  یعّدـم  امـش  هچ  نانچ  رگا  دـیوگ : یم  ام  هب  ایند 
دیراد و نامیا  نآ  هب  دیناد و  یم  توم  تایح و  تراجت و  عامتجا و  تموکح و  نوناق  ادخ و  باتک  ار  نآرق  ادـخ و  نید  ار  مالـسا 

هناروکروک دیود و  یم  نارگید  باکر  ياپ  هدـش و  نارگید  ناوخ  راوخ  هزیر  ارچ  سپ  دـینک ، یمن  ضرف  نآ  رد  یمامتان  صقن و 
؟ دینک یم  جیورت  هتفرگ و  ار  نارگید  هار  ینابم و  ارآ و  تایرظن و 

بتک باّلط و  سرادم  ینید ، سلاجم  رد  ناتسروگ ، رد  تدابع ، مسارم  رد  دجاسم ، لخاد  رد  زج  مالسا  زا  امش  تاعامتجا  رد  ارچ 
هدـش و لیطعت  يدودـح  ات  نآ  ماکحا  كورتم و  مالـسا ، یّقرتم  عیـسو و  یعامتجا  ياه  همانرب  تفرگ و  ربخ  ناوت  یم  رت  مک  ینید 

ارف ار  امـش  تاغیلبت ، تراجت و  تیبرت و  یّتح  اه و  ناـمزاس  تاسّـسؤم ، اـه ، ناـبایخ  رد : هلمج  زا  یمالـسا ، ریغ  تاـعامتجا  رهاـظم 
!؟ تسا هتفرگ 
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.دنهد خساپ  شسرپ  نیا  هب  یمالسا  عامتجا  ندروآ  راک  يور  نتخاس و  اب  هک  تسا  اه  ناملسم  هفیظو 

نآرق ندرک  دودحم  اب  هک : تسا  نیا  دیامنب ، نآرق  مالسا و  هب  دیاب  ناملسم  ره  هک  یتمدخ  نیرت  گرزب  نیرتهب و  رضاح ، رصع  رد 
یبرغ كانرطخ  رکف  کی  هک  ایند - روما  عامتجا و  زا  نآ  ندرک  ادج  املع و  ياه  هناخ  دجاسم و  يراویدراهچ  تادابع و  هریاد  رد 

، عمجم ره  ماقم و  ره  اج ، ره  ات  دیامن ؛ غیلبت  جیورت و  ار  یمالـسا  عیـسو  دصاقم  میهافم و  دـنک و  هزرابم  تسا - مالـسا  زا  هناگیب  و 
.دیامن یّقرت  رتشیب  هچ  ره  تعرس  اب  یمالسا  هعماج  هدیدرگ و  مالسا  میلاعت  رهظم  يا ، هسّسؤم  نامزاس و 

: یلاعت هللا  لاق 

ْمُکَماْدقا (1) تِّبَُثیَو  مُکُرُصنَی  هللاورصنَت  نا 
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ادخ هام  رب  مالس  مجنپ : لصف 

هراشا
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(1) ادخ هام  رب  مالس 

! ادخ نانامهیم  رب  مالس 

! ناراد هزور  رب  مالس 

توهـش و ياه  یگدولآ  زا  ار  دوخ  دـنناوت  یم  هدرک و  راهم  ار  یناسفن  تالیامت  اـه و  شبنج  ناـمیا ، يورین  اـب  هک  ناـنآ  رب  مـالس 
.دننک یگدنز  شغ  ّلغ و  یب  كاپ و  هدیشک و  رانک  یتشز  يدیلپ و  زا  و  بضغ ،

.دنرادروخرب هام  نیا  ياه  تلیضف  تاکرب و  زا  و  هتشاد ؛ هاگن  ار  ناضمر  هام  تمرح  هک  یناسک  رب  مالس 

باوث وت  باوخ  حـیبست و  باوث  وت  ندیـشک  سفن  یتـسه ! وا  تمحر  شزرمآ و  لومـشم  وـت  ییادـخ ! ناـمهیم  وـت  زیزع ! راد  هزور 
؛ دراد ار  تدابع 

! نادب ار  دوخ  ردق  سپ 

حاتتفا لهاج ، ملاع و  ادـگ و  هاش و  ریقف ، ینغ و  زا  معا  تاـقبط  همه  يارب  مالـسا  یناـحور  یتیبرت و  بتکم  نیرت  گرزب  هک  نادـب 
طاقن اهرهش و  همه  رد  ییاتسور ، ياه  هناخ  يرهش و  ياه  خاک  رد  نآ  ياه  هبعش  هدش و 
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رارق عاعّـشلا  تحت  ار  زیچ  همه  تایونعم ، هب  هّجوت  ریمـض و  يرادیب  طاشن و  دجو و  مالـسا ، ملاع  رد  هدیدرگ و  زاب  نیـشن  ناملـسم 
.تسا هداد 

ام دهد ؟ یم  ورین  ام  هب  هام  نیا  هزادنا  هچ  ات  .مینادـب  ار  نآ  ردـق  ام  رگا  تسا ؛ يزیزع  تاقوا  هچ  بوخ و  تصرف  هچ  هک  یتسار  هب 
؟ دزاس یم  رادیب  ار  یناسنا  تاساسحا  دنک و  یم  هزات  هدنز و  رس  راودیما و  ار 

: دندومرف هزور  فصو  رد  هک  یناربهر  نآ  رب  دورد 

(1) ٌهَّنُج ُموَّصلا 

.تسا هرز )  ) رپس هزور 

.تسا توهش  مشخ و  تافآ  زا  یتشز و  يدیلپ و  زا  هانگ ، زا  رپس  هزور ، یتسار  هب 

مالسا یقالخا  همانرب 

هک ییاه  ینادرگ  رـس  زا  هدـش و  هتـسخ  تیناسنا ) ياهنم   ) تیندـم تایّدام و  راشف  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  اـغوغ  رپ  ياـیند  نیا  رد 
اشحف و قالخا ، داسف  جاور  زا  هدمآ و  هوتس  هب  هدومن ، مهارف  رشب  يارب  تایّدام  هب  هّجوت 

تاحیلـست مان  هب  یتیعمج.دوش  یم  رتراکـشآ  زور  ره  قالخا  تایونعم و  هب  هعماج  زاین  دنرب ، یم  جنر  گنرین  هعدـخ و  یتّفع و  یب 
عماج و روط  هب  اه  نآ  راک  همانرب  نوچ  هنافّسأتم  هک  تسا  هدش  لیکشت  یقالخا 
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دودحم و رایسب  دننک ، دنلب  ییادص  رس و  مه  رگا  دنروآ و  یمن  تسد  هب  یتیقفوم  دریگ ، یمن  ماهلا  مالسا  هّسدقم  میلاعت  زا  میقتسم 
یمن و  تسین ؛ هتخاس  يراک  فیعـض ، ياه  نامزاس  اه و  تیعمج  هنوگ  نیا  زا  .دـشاب  مأوت  یـسایس  ضارغا  اـب  تسا  نکمم  یهاـگ 

.دنیامن همیب  تارطخ  نیا  همه  ربارب  رد  ار  وا  هدش و  دراو  رشب  حور  بلق و  رد  دنناوت 

هبناج و همه  نآ ، ياه  همانرب  میلاعت و  هک  ینییآ  نامه  .تسا  مالسا  هار  دناسر ، یم  يراگتسر  لزنم  رـس  هب  ار  رـشب  هک  یهار  هناگی 
هام هتفرگ و  ذوفن  تحت  ار  رـشب  ياه  لد  نآ ، تیناحور  تیونعم و  هک  ینید  نامه  .تسا  میلاـعت  نیرت  یّقرتم  ناـمز  رـصع و  ره  رد 

.دنک یم  ضوع  ار  یگدنز و ...  همانرب  هرادا و  هشیپ ، راک و  تاقوا  عضو و  شناضمر ،

ره زا  همانرب  نیا  ات  دننک  يراکمه  مه  اب  همه  رگا  هک  هدراذگ  ارجا  هب  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  یقیمع  یقالخا  تاحیلست  همانرب  مالسا 
.تفر دهاوخ  الاب  يا  هقباس  یب  نازیم  هب  هلضاف  قالخا  حطس  دوش ، ارجا  ظاحل 

، یمحر یب  هاج ، لام و  ّبح  تنایخ ، تیانج و  یکاپان ، یتّفع و  یب  توهـش ، مشخ و  هاپـس  لباقم  رد  مالـسا  یتاحیلـست  هماـنرب  نیا 
هام همانرب  نامه  رگید ، تافآ  هدارا و  یناوتان  حور ، فعض  باصعا و  فعض  افعـض ، قوقح  هب  زواجت  متـس ، ملظ و  دسح ، صرح ،

.تسا ناضمر 

یتصرف هب  ار  نآ  هرابرد  ثحب  دشاب ، یمن  ام  راتفگ  عوضوم  نوچ  هک  دراد  رایسب  رگید ، یعامتجا  یقالخا و  ياه  همانرب  مالسا  هّتبلا 
.مینک یم  لّوحم  رگید 

79 ص :
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ار دوخ  روما  صقاون  فعـض و  طاقن  نآ  ياه  همانرب  اب  میناوت  یم  اریز  تسا ؛ دـیفم  مزال و  ناضمر  هام  ياه  همانرب  هب  هّجوت  ام  يارب 
.مینک فرطرب 

بدا و محر ، هلـص  نادنمتـسم و  هب  کمک  هام  تیثیح ، هداعا  هبوت و  ادـخ ، رکذ  اعد و  نآرق ، تئارق  هزور ، هام  ناـضمر ، هاـم  يرآ ،
.دیجنـس ناوت  یمن  ایند  نیا  لاوما  تارهاوج و  اب  ار  نآ  شزرا  هک  تسا  هدـنزرا  بلاج و  يردـق  هب  شتاروتـسد  هدوب و  قلخ  نسح 

.تسا رگید  ياه  هام  زا  شیب  هام  نیا  رد  کین  ياهراک  هنسح و  لامعا  مامت  باوث 

هدرک و انـشآ  تیناسنا ، ملاع  هب  یقیقح و  فراعم  هب  ار  ام  دشاب - مأوت  نآ  تایآ  یناعم  رد  لّمأت  اب  رگا  هژیو  هب  دیجم - نآرق  تئارق 
.دشخب یم  افش  ار  یحور  ضارما 

هّیعدا ناضمر و 

نانآ دشخب و  یم  تّوق  ار  ناناملسم  یعامتجا  یقالخا و  یملع ، يرکف ، دشر  هدش ، هیصوت  اه  نآ  ندناوخ  هام  نیا  رد  هک  يا  هیعدا 
(1) .دناشن یم  ورف  ار  زآ  صرح و  شتآ  و  دزاس ؛ یم  دنم  هقالع  مدرم ، جیاوح  ياضق  رد  ششوک  عامتجا و  حلاصم  هب  ار 

ادخ ساپس  دمح و  یقیقح و  دیاقع  مالسا و  فراعم  حاتتفا ،»  » ياعد

80 ص :

يدرک میزور  هچنآ  هب  یگدنز  زا  ارم  ایادخ  « ؛» ِیل َتْمَـسَق  اَِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ِینِّضَرَو  : » میناوخیم رّرکم  اهاعد  رد  هک  هلمج  نیا  رد  - 1
ص175. ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص598 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، .دییامرف  لّمأت  رادب ،» یضار 
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(1) .دزومآ یم  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  مرکا و  ربمغیپ  رضحم  هب  بدا  ضرع  تاولص و  تیفیک  و 

دهد و یم  ریـس  یناحور  یتوکلم و  یملاوع  رد  ار  ناسنا  یلامث » هزمح  یبا   » ياعد ًاصوصخم  رحـس  ياهاعد  ندـناوخ  ناهاگ  رحس 
.دهد یم  دوعص  یلعا  قفا  هب  ار  وا 

ندب تیبرت  مسج و  هیذـغت  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  هک  يّداوم  مامت  زا  و  حور ، یّقرت  يارب  مزال  ّداوم  زا  تسا  جرد  اعد  نیا  رد  هچ  نآ 
.تسا رتاهب  نارگ  دشاب ، یم  جایتحا 

تـسا یعماج  باتک  دـننام  تشیعم ، روما  میظنت  يداقتعا و  يرکف ، تیادـه  یعامتجا و  روما  حالـصا  حور و  تیبرت  يارب  اعد ، نیا 
.تسا صقان  اعد  نیا  یفّرعم  رد  مه  لاثم  نیا  دنچ  ره  دشاب ؛ مسج  یتشادهب  تاروتسد  مامت  يواح  هک 

یعامتجا و یناسنا ، فیاظو  زا  هفیظو  دـنچ  ای  کی  هب  ار  ام  نآ  زا  يدـنب  ره  تسا و  تیمها  اـب  هدـنزرا و  اـعد ، نیا  تـالمج  ماـمت 
(2) .دیامن یم  ساسحا  اعد  نیا  رد  هدنناوخ  هک  تسا  یتقیقح  تیناحور و  رتالاب ، همه  زا  دزاس و  یم  هّجوتم  یقالخا 

81 ص :

ج1، لامعالا ، لاـبقا  سوواـط ، نبا  111 ؛  - ص108 ج3 ، ماکحالا ، بیذـهت  ومه ، 582 ؛  - ص577 دجهتملا ، حابـصم  یـسوط ، - 1
(. حاتتفا ياعد   ) نانجلا حیتافم  یمق ، ثدحم  143 ؛  - ص138

(. یلامث هزمحوبا  ياعد   ) نانجلا حیتافم  یمق ، ثدحم  598 ؛  - ص582 دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - . 2
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داحّتا رهظم  تعامج ، زامن 

نیملـسم تمظع  قافّتا و  هناشن  داّحتا و  تکوش و  رهظم  دیاب  هراومه  تسا و  مالـسا  ریاعـش  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  تعامج  زامن 
مه اب  ادـخ  ربارب  رد  هدرک و  اـهر  ار  دوخ  لغـش  راـک و  هک  نارازگزاـمن - زا  دـجاسم  هتفاـی و  يرتشیب  قنور  ناـضمر  هاـم  رد  دـشاب ،

.دنز یم  جوم  دنراذگ - یم  هدجس  هب  رس  دیپس ، هایس و  زا  دوخ  ناشیک 

دنتسیا و یم  مه  رانک  رد  همه  ینغ ، ریقف و  درگاش ، داتـسا و  رکون ، اقآ و  .دوش  یم  رهاظ  یمالـسا  يدازآ  تاواسم و  تلادع ، حور 
اه نآ  زا  (1) و  .تسا راگدرورپ  تاذ  شیاین  زامن و  لوغشم  وا  رـس  تشپ  رد  دشرا  رـسفا  ولج و  فص  رد  زابرـس  یهاگ  هک  اسب  هچ 

یِّبَر  » و میِظَعلا » یِّبَر  َناحبُـس   » و رَبکا » ُهللا   » مه اب  همه  نینچ  دـشاب و  رتشیب  شیراکزیهرپ  اوقت و  هک  تسا  رت  کیدزن  ادـخ  هب  یـسک 
.دنیوگ یم  دعقاَو » ُمُوقا  ِهتَُوقَو  هللا  ِلوَِحب   » و یلعالا »

ناضمر رد  تیبرت  داشرا و 

هام نیا  رد  ار  قالخا  بیذهت  ماکحا و  نایب  نید و  هب  توعدو  تیاده  قیفوت  داشرا ، ظعو و  ياهربنم  رب  ابطخ  ناگدـنیوگ و  املع و 
.دنراد رتشیب 

يداشرا و یتیبرت و  هسّسؤم  کی  ناضمر  هام  تفگ : دیاب  تقیقح  رد 

82 ص :

دننکیم تکرش  تعامجزامن  رد  اهروشک  نارس  ناریزو و  تئیه  شترا و  نارسفا  هاگ  هیکرت ، یّتح  یمالسا  ياهروشک  ضعب  رد  - 1
.دنروآیمن باسح  هب  ماگنه  نیا  رد  ار  دوخ  ماقم  دنتسیایم و  دشاب ، هک  یصخش  ره  رانک  رد  فص و  ره  رد  يداع  دارفا  لثم  و 

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 91 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10742/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
http://www.ghaemiyeh.com


شزوـمآ و هفیظو  مه  هک  يا  هسردـم  .تسا  یناـگمه  یموـمع و  نآ  میلاـعت  دوـش و  یم  لیکـشت  هلاـس  همه  هک  تـسا  يا  هسردـم 
نامزاس هفیظو  مه  يدابآ و  نارمع و  مه  يرادـهب و  هفیظو  مه  تاـماظتنا و  نیما  نارومأـم  بوخ و  ینابرهـش  هفیظو  مه  شرورپ و 

.دهد یم  ماجنا  ار  یعامتجا  ینید و  ياه  ییامنهار  مه  يراک و  وکین  نواعت و  هیریخ و  ياه 

تیناحور و هک  دـیاشگب  يا  هسردـم  نینچ  نالک  تفگنه و  ياـه  هجدوب  يداـم و  لـیاسو  ماـمت  اـب  دـهاوخب  رـشب  رگا  عطق  روط  هب 
.دوب دهاوخن  رداق  دیامن ، يربهر  ار  نآ  تقیقح 

همه مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هللادبع ، نب  دّمحم  ترـضح  تیرـشب  ناهج  گرزب  ربهر  هناگی  هملک  ذوفن  يورین  هب  اّما 
لزانم اه و  قاطا  اه و  هناخ  دجاسم و  نآ  ياه  هبعش  دراد و  وجشناد  نویلیم  دصشش  زا  شیب  هک  یهاگشناد  نیا  هسردم و  نیا  هلاس 
.دننک یم  هفیظو  ماجنا  مدرم  تیاده  ییامنهار و  سرد و  هب  دجاسم  نورد  ربانم و  زارف  زا  یناحور  نیمّلعم  حاتتفا و  تسا ، نیملسم 

هرهب لمع ، تّحـص  تقادـص و  نامیا و  یناـبم  میکحت  قـالخا و  بیذـهت  يارب  یلاـع  تصرف  نیا  زا  حیحـص  روط  هب  نیملـسم  رگا 
.دندرگ یم  لیان  یناشخرد  ياه  تیقفوم  هب  عطق  روط  هب  دنیامن ، يرادرب 

نآ زا  هدافتـسا  رد  اـم  هنافّـسأتم  یلو  دوـش ؛ یمن  ادـیپ  یتـیبرت  هماـنرب  نیا  زا  رت  لـماک  تسین و  یـصقن  بیع و  چـیه  هماـنرب  نیا  رد 
.مینک یم  یهاتوک 

83 ص :
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حلاصم و هک  تسا  یتدابع  هزور  هک  نادـب  اّما  يراد ؛ رظن  راگدرورپ  تعاط  هب  طقف  يراد  هزور  رد  هک  میناد  یم  ام  زیزع ! راد  هزور 
ینمیرها تالیامت  ربارب  رد  تمواقم  یگداتسیا و  يراددوخ و  نیرمت  سفن و  بیذهت  هب  رصحنم  نآ  هدیاف  تسا و  رایـسب  نآ  دیاوف 

.تسین ریمض  تینارون  نطاب و  يافص  شکرس و  سفن 

هزور یتشادهب  شقن 

زا دـهاوخب  ناـسنا  رگا  .تسا و  ّرثؤم  دـیفم و  مه  ضارما  جـالع  رظن  زا  اـه و  يراـمیب  زا  يریگولج  مسج و  تشادـهب  رظن  زا  هزور 
.دیامن لمع  تاعّتمت  ریاس  اذغ و  رد  مالسا  میژر  هب  ار  هام  کی  نیا  هلاس  همه  دیاب  دوش ، رادروخرب  جازم  تمالس 

ياهاذغ زا  هّراض و  مومـس  زا  ندب  ریهطت  يارب  يا  هلیـسو  یتشادـهب ، یّحـص و  رظن  زا  هزور  دـیوگ : یم  سفن  هزور و  باتک  ّفلؤم 
.دشاب یم  همزال  ریغ 

.تسا هّرضم  ياه  بورکیم  زا  تاجن  رد  ّرثؤم  لیاسو  زا  هزور  هک  تسین  یّکش  دیوگ : یم  ولتراب  تربور  رتکد 

ظفح ببـس  يرتشیب  تالاح  رد  تسا و  جالع  قیرط  هدافتـسا و  دروم  يرایـسب  دراوم  رد  هزور  دیوگ : یم  نامیلـس  زیزعلادـبع  رتکد 
.تسا ندب  تمالس  تّحص و 

رماوا زا  يرایسب  تمکح  دیوگ : یم  نآ  زا  سپ  يو 

84 ص :
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شخب و هجیتن  دیفم و  يرایـسب  تالاح  رد  هک  تسا ؛ هدش  رهاظ  هزور  دروم  رد  هلمج  نآ  زا  دوش و  یم  رهاظ  ملع  تفرـشیپ  اب  ینید 
.تسا درف  هب  رصحنم  جالع  رگید  تالاح  رد 

ضارما هیلک و  نمزم  داح و  باـهتلاو  ءاـعما  هنمزم  تابارطـضا  دـننام :  ) دوش یم  زیوجت  جـالع  ناونع  هب  هزور  هک  ار  يدراوم  سپس 
تقیقح رد  هک  تسا  ضارما  عیمج  زا  يریگ  شیپ  هلیسو  نیرتهب  هام (1)  کی  لاس ، ره  رد  هزور  دـیوگ : یم  هدرک و  رکذ  ار  بلق )

.تسا  (2)« اوُحِّصَت اُوموُص   » فورعم ثیدح  همجرت  نامه  نایب  نیا 

هزور اب  يدلج  ضارما  یـضعب  اریز  تسا ؛ هدش  زین  يدـلج  ياه  يرامیب  نارامیب  لماش  ناضمر  هام  مَرَک  دـیوگ : یم  يرهاوظ  رتکد 
.دریذپ یم  دوبهب 

كاسما يراددوخ و  تالاح ، نیا  يارب  جالع  نیرتهب  دـیوگ : یم  يدـلج  ضارما  هرابرد  یملع  تاقیقحت  هلـسلس  کـی  زا  دـعب  يو 
.تسا اه  یندیشون  ماعط و  زا  يراد ) هزور  )

هزور هام  دیوگ : یم  هتشاد و  راهظا  هّراض  ياه  بورکیم  شیازفا  زا  يریگولج  رد  هزور  ریثأت  هب  عجار  ار  دوخ  یملع  تارظن  سپس ،
.دشاب یم  نآ  ياهررض  مومس و  نیا  زا  تحارتسا  هام 

.تسا هدش  هتخانش  اه  نآ  جالع  هزور »  » هک دنک  یم  یفّرعم  ار  یضارما  وا 

85 ص :

.تسا ناضمر  هام  هزور  دوصقم ، - 1
«. دیشاب ملاس  ات  دیریگب  هزور  . » ص76 تاوعدلا ، يدنوار ، بطق  - 2
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ای شیادیپ  ببس  یتسرپ ، هافر  نّدمت و  هک  تسا  یضارما  جالع  هحّصلا و  ظفح  هلیسو  هزور  دنیوگ : یم  علّطم  نادنمشناد  زا  یـضعب 
مالسا هک  نیا  ّرس  .دنک و  یم  ادیپ  موزل  رتشیب  مالـسا  يراد  هزور  میژر  دوش ، رت  شیب  نّدمت  هریاد  تعـسو  هچ  ره  هدش و  نآ  راشتنا 

هب ضارما  هک  هدـمآ  ینامز  رد  و  تسا ؛ ینامـسآ  تعیرـش  نیرخآ  مالـسا  هک  تسا  نیا  هداد ، تیمها  رتشیب  هزور  هب  ناـیدا  ریاـس  زا 
.تسا هدوب  نوزفا  زور  یکاروخ ، شوخ  ینارذگ و  شوخ  رد  طارفا  هطساو 

رد تسا  بجاو  نادنملاس  ًاصوصخ  یـصخش  ره  رب  هک : تسا  نیا  تشادـهب  ملع  تارظن  نیرت  هزات  یملع ، بتک  زا  یکی  لقن  هب  انب 
.دنرادب هزور  هام  کی  لاس ، رد  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دنریگب ؛ هزور  ار  هتفه  کی  هام  ره  رد  ای  زور  کی  هتفه  ره 

، یّحـص زکرم  نیا  رد  .تسا  اینوسکـس  ندس  رد  نامهال  جـیرنه  رتکد  یتشادـهب  زکرم  ایند ، یتشادـهب  زکارم  نیرتروهـشم  زا  یکی 
دوجو زین  رلوم و ...  رتکد  زیرـشرب و  رتکد  یتشادهب  زکرم  دننام : رگید  زکارم  نیا ، رب  هوالع  دـننک و  یم  هجلاعم  هزور  اب  ار  نارامیب 

.دنزرو یم  تردابم  نارامیب  هجلاعم  هب  شور ، نیا  هب  هک  دراد 

یتسـس بابـسا  هک  تسا  مسج  تجاح  رب  هدـئاز  تالوضفزا  رامیب  مسج  ندرک  كاپ  یکی  زکارم ، نیا  رد  جالع  ياه  هیاـپ  زا  یکی 
.تسا همضاه  زاهج  اضعا و  هب  نداد  تحارتسا  تصرف  يرگید ، .دوش و  یم  اضعا  ریاس  تیلاّعف 
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هدش عقاو  ّرثؤم  نوخ ، راشف  نتفر  الاب  هیلک و  دبک و  بلق و  ضارما  مضه ، بارطـضا  لثم : یّمهم  ضارما  رد  جالع ، شور  نیا  ًابلاغ 
.تسا

***

يراوخ هزور  یعرـش  رذع  یب  هک  تسرپ  مکـش  نادان و  ناراوخ  هزور  اب  ار  دوخ  قرف  نادب و  ار  دوخ  ردـق  زیزع ! راد  هزور  يا  سپ 
.سانشب دننک ، یم 

هک ار  يروشک  هدـش و  زوریپ  یناـسفن ، لاـیما  رب  هطاـحا  اـب  هناتخـسرس و  هک  یتسه  وت  یتـسه ! يوق  دـنمورین و  وت  هک  شاـب  هّجوتم 
! يا هدرک  حتف  دنا ، هدش  زجاع  نآ  حتف  زا  نتلیپ  دنمروز و  نانامرهق 

هدرتسگ ذیذل  ياهاذغ  هرفـس  هک  تسا  یگنـشت  یگنـسرگ و  رب  ربص  زا  رتالاب  ربص  مادک  .دشاب  یم  رـشب  يرابدرب  ربص و  زمر  هزور 
بآ دزرو و  ییابیکش  یگنشت ، رب  هبلغ  اب  دشاب و  رضاح  کنخ  بآ  حَدَق  دربن و  کیدزن  ناهد  هب  ار  نآ  زا  همقل  کی  ناسنا  دشاب و 

.دماشاین

لرتنک ار  سفن  ياه  شهاوخ  تساوخ  هک  اج  ره  دـشخب و  تابث  ربص و  نینچ  یمدآ  ناج  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  ناـمیا  يورین  نیا 
.دهد تداع  طابضنا  تارّرقم و  ظفح  بیترت و  مظن و  هب  ار  وا  و  دنک ؛

.دندومن حتف  ار  يدایز  ياهروشک  کلامم و  دنداد و  تسکش  ار  رایسب  ياه  نوشق  مک ، هّدع  اب  هک  دندوب  ناراد  هزور  نیا 

نامیا و زا  رپ  یلد  اب  اّما  یلاخ ، تسد  اب  هک  دندوب  نراد  هزور  نیمه 
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مه زا  ار  ایند  حّلـسم  نایهاپـس  فوفـص  دوب ، هدرک  اطع  نانآ  هب  ناضمر  هام  هک  يا  هحلـسا  تماقتـسا و  ربص و  حالـس  اـب  تلیـضف و 
.دندیشون یم  تداهش  تبرش  دندوب ، راد  هزور  هک  یلاح  رد  گنج ، نیدایم  رد  و  دنتفاکش ؛

هاگرد هب  راد  هزور  هک  یبّرقت  ربارب  رد  هدـش و  رّرقم  هزور  يارب  هک  ییاهرجا  باوث و  لباقم  رد  دـیاوف  نیا  ماـمت  لدـکاپ ! راد  هزور 
.تسا زیچان  دنک ، یم  ساسحا  دوخ  رد  هک  یطاشن  حور و  تعسو  تیونعم و  دنک و  یم  لصاح  ناهج  راگدیرفآ 

تردـق سفن و  تضایر  تیناسنا و  یلاع  لوصا  نتفرگ  دای  هب  ناضمر ) هام   ) یهلا هاگـشناد  رد  هک  لاـح  هدارا ! اـب  ّقفوم و  راد  هزور 
راک هب  دوخ  یگدنز  رد  ار  اه  نآ  راپسب و  رطاخ  هب  بوخ  دنهد ، یم  وت  هب  هسردم  نیا  رد  هک  ار  یـسورد  همه  يراد ، لاغتـشا  هدارا 
نیا هب  لمع  ورگ  رد  رشب  تداعس  تسا و  مِسق  نیمه  میراد - راختفا  نآ  هب  وت  نم و  هک  ینید  مالـسا - ماکحا  مامت  هک  نادب  و  ریگ ؛

.تسا نید 

هب ناماما ، ربمایپ و  یلاـع  فدـه  هب  نآرق ، هب  مالـسا ، هب  یناوت  یم  هک  ردـق  ره  نک  شـالت  ریگب و  میمـصت  ناـضمر  هاـم  نیا  رد  اـیب 
هدرک و ادا  مالسا  نید  هب  ار  دوخ  نیِد  و  ینک ، کمک  رضاح ، لسن  ناناوج و  قالخا  بیذهت  هب  یمالسا ، فراعم  گنهرف و  هعسوت 

، هتسیاش حلاص و  يدرف  زین  دوخ 

هـشیمه غیلبت  سلاجم  تعامج و  زامن  رد  نیملـسم ، تاعامتجا  رد  شاب ! تینید  فیاظو  بظاوم  هعماـج و  رازگ  تمدـخ  هاوخریخ ،
.نک تکرش 
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هام دیتسه  هک  یماقم  ره  رد  هک و  ره  يرکـشل ! يروشک و  ياه  تیـصخش  هاگـشناد و  دیتاسا  راوگرزب ! نادنملاس  دنمجرا ! ناناوج 
زامن رد  ًامتح  .دیهد  رارق  تسا ، شزو  رد  هراومه  هام  نیا  رد  هک  یتمحر  ياه  میـسن  ضرعم  رد  ار  دوخ  .دـینک و  مارتحا  ار  ناضمر 

دینیـشنب و فص  کی  رد  دـنرادن ، مک  يزیچ  امـش  زا  یناسنا  قوقح  رد  هک  یمدرم  اـب  دـینک و  تکرـش  دـجاسم  رد  اـه و  تعاـمج 
دنویپ گنر ، مه  رکف و  مه  مه ، اب  همه  ات  دـینک  کیدزن  دوخ  ینید  ناردارب  هب  ار  دوخ  .دـیهد  ناشن  ملاـع  هب  ار  یمالـسا  تاواـسم 

.دیزاس رتراوتسا  مکحم و  ار  دوخ  داّحتا 

دجسم و رد  هک  تسین  رتهب  ایآ  دننک !؟ تاقالم  لاحلا )!(  مولعم  ینیـشن  بش  سلاجم  اهامنیـس و  رد  طقف  ار  دارفا  یـضعب  دیاب  رگم 
، هنّدـمتم کـلامم  رد  رگم  دـیزاس ؟ لوـمعم  یمالـسا  تکلمم  نیا  رد  ار  مسر  نـیا  دـیبای و  روـضح  ناـمیا  داـشرا و  مـیلعت و  زکرم 
هک میراد  نیقی  ام  دننک !؟ یمن  تکرش  اسیلک  مسارم  رد  اهروسفورپ  نارادمامز و  اه ، يروهمج  سیئر  اه و  تیصخش  اه ، یحیـسم 
هب .تسا  یمالسا  ینید و  مسارم  رد  تاماقم  همه  نتـسج  تکرـش  تاقبط ، مامت  نیب  یگنهامه  داّحتا و  تیوقت  يارب  هلیـسو  نیرتهب 

لدکاپ هدازآ و  نادرم  تریغ  هاگآ و  ناناملسم  تّمه  راظتنا  هب  ادخ و  دیما 

.هاوخ یّقرت  و 
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ناضمر هام  لاله  مشش : لصف 

هراشا
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نیَِملاعلا (1) َّبَر  هللا  َکِّبَرَو  یِّبَر 

رورس روش و  ادخ و  تدابع  هب  رایسب  لابقا  طاشن و  اب  ار  ناضمر  هام  لاله  ناناملـسم  هک  تسا  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  شیب  کنیا 
يدونـشخ يداش و  قرغ  شمدقم  زا  هدیـشک ، ار  رفاسم  نیرتزیزع  تشگزاب  راظتنا  اه  تّدم  هک  یـسک  دننام  و  دـننک ، یم  لابقتـسا 

.دننک یم  يرازگ  ساپس  دنا  هتفای  هک  یقیفوت  نیا  رب  ار  يادخ  هدش ،

: دنا هدش  فّرشم  تفارش  تمارک و  هب  قح ، هفایّضلا  راد  رد  هدش و  ادخ  نامهیم  نوچ  دنیامن ؛ یم  يرازگ  ساپس 

ِهللا (2) ِهمارَک  ِلها  نِم  ِهِیف  ُْمْتلِعُج  ِهللا  ِهفایِض  یلا  ِهِیف  ُمتیِعُد  ٌرهَش  َوُهَو 

.تسا هدومرف  نانآ  بیصن  ار  كرابم  هام  تکرب  رپ  ياه  بش  اهزور و  كرد  راختفا  نوچ  دنروآ ، یم  ياج  هب  ار  وا  ساپس 
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سفن يافـص  نطاب و  هیکزت  رایـسب و  ضویف  هب  لین  لاوحا و  حالـصا  قالخا و  بیذهت  تصرف  زاب  هک  دننک  یم  دمح  ار  راگدرورپ 
دای تاجانم و  اعد و  هبوت ، رافغتـسا و  اب  ار  اهلد  هتخاس و  باداش  ار  یناسنا  كاپ  تاساسحا  هدنز و  ار  دوخ  یمالـسا  روعـش  هتفای و 

تاقوا هچ  شزرارپ و  هام  هچ  .دننک  یم  يراکمه  تعاطا ، تفرعم و  قیرط  ریـس  رد  ادخ  بّرقم  ناگدـنب  ایلوا و  اب  هداد و  الج  ادـخ 
.تسا هدمآ  اه  نآ  تسد  هب  هک  يزیزع  هیامرس  هچ  اهبنارگ و 

: دندومرف یم  دندرک و  یم  يور  مدرم  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـصربمغیپ  : » هدومرف هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا 
ياهرد تشهب و  نامسآ و  ياهرد  دنوش و  یم  هتـسب  لغ  هب  شکرـس  نیطایـش  دنک ، یم  عولط  ناضمر  لاله  یتقو  مدرم ! هورگ  يا 

دازآ ادـخ  يارب  زور ، ره  راـطفا  ماـگنه  رد  و  دوش ، یم  باجتـسم  اـهاعد  ددرگ و  یم  هتـسب  شتآ  ياـهرد  دوـش و  یم  زاـب  تمحر 
هدننک رافغتـسا  ایآ  تسه ؟ يا  هدننک  لاؤس  ایآ  دنک : یم  ادن  يدانم  بش  ره  دنک و  یم  دازآ  ار  اه  نآ  شتآ ، زا  هک  تسا  یناگدش 

.نک اطع  فطل  ار  هدننک  كاسما  ره  امرف و  اطع  ضوع  ار  هدننک  قافنا  ره  ایادخ ! تسه ؟ يا 

« .تسا هزیاج  زور  هک  دییایب  دوخ  ياه  هزیاج  يوس  هب  دادماب  دنوش : یم  هداد  ادن  نانمؤم  دنک و  یم  عولط  لاّوش  لاله  هک  نآ  ات 
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[58 «] .تسین مهرد  رانید و  هزیاج  زیاوج ، نیا  تسا  وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  : » دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  سپس 

اه و هشیپ  لغاشم و  نابحاص  نارگراک و  راک  تاقوا  یمالـسا  ياهروشک  رد  .دـبای  یم  يرگید  دـنور  اـه  هماـنرب  هاـم ، ندـش  ون  اـب 
راک زا  تسد  دندرک ، یم  راک  زور  رـسارس  رد  هک  اه و ...  هناخ  نامهیم  اه ، يروخاذغ  .دـنک  یم  رییغت  یتموکح  یّلم و  تاسّـسؤم 

.دنشک یم 

کمک تیفاع و  مالسا و  یتسردنت و  نامیا و  نما و  وا  زا  دنناوخ و  یم  ار  ادخ  هلبق ، بناج  هب  ور  دننیب  یم  هک  ار  ناضمر  هام  لاله 
: دنیامن یم  بلط  ار  نآرق و ...  توالت  يراد و  هدنز  بش  ماجنا  هزور و  يادا  زامن و  هماقا  رب 

ِنآرُقلا ِهواَِلتَو  ِمایِقلاَو ، ِهولَـصلا  یلَع  ِنوَعلاَو  ِماقـسالا  ِعافِدَو  ِهَلَلجُملا ، ِهِیفاعلاَو  ِمالـسالاَو  ِهماَلّـسلاَو  ِناـِمیالاَو  نِمـالِاب  اـنیَلَع  ُهَّلِها  َّمُهّللا 
(1) انَتمِحَرَو اَنل  َترفَغ  اّنَع و  َتوَفَع  دَقَو  ناضَمَر  ُرهَش  اّنع  یِضَقنَی  یّتح  ِهِیف  انمِّلَسَو  اّنم  ُهمَلسَتَو  ناضمَر  ِرهَِشل  انِمّلس  َّمُهّللا 
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، هدرک هام  هب  باطخ  دـنوش و  یم  ناضمر  هام  دراو  فادـها ، اه و  نامرآ  نینچ  اب  شیالآ و  یب  كاپ و  شوخ ، لاح  اـب  نینچ  نیا  و 
« .نیَِملاعلا ُّبَر  هللا  َکُّبَرو  یِّبَر  : » دنیوگ یم 

ماظن هب  یتسه  ملاوع  تاقولخم و  مامت  یگتـسب  مه  طابترا و  هدرک و  هزات  دـیحوت  هب  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  ینعم ، رپ  هلمج  نیا  رد 
.دسانش یم  یلاعت  يراب  هّماع  تیبرت  تحت  ار  تانئاک  عیمج  هام و  ناسنا و  هداد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  یهلا  ّمتا 

زا اه ، یهارمگ  نیا  یکیرات  رد  هتشادنپ و  یعّونلا  ّبر  ار  باتفآ  شتآ و  هراتس ، هام ، هک  دنتسه  هدوب و  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  يرآ ،
.دنا هدیدرگ  مورحم  دیحوت ، یتسرپادخ و  شخب و  تاجن  قیاقح  ياشامت 

: دیوگ یم  دنیب ، یم  ار  ناضمر  هام  لاله  یتقو  راد  هزور  ناملسم  اما 

نیَِملاعلا ُّبَر  هللا  َکُّبُرَو  یِّبَر 

طقف طقف و  شتـسرپ ، تسا و  ادـخ  شتآ  بآ و  اه و  ناـشکهک  دیـشروخ و  هراتـس ، هاـم و  داـمج ، تاـبن و  ناویح ، ناـسنا و  ّیبرم 
هرک و ره  باتفآ ، هام ، دنتسه و  وا  بوبرم  قولخم و  يذاّختا ، لطاب و  ياهدوبعم  مامت  هام و  رشب و  تسا و  وا  لاوز  یب  تاذ  راوازس 

جات هک  يدوجوم  نیا  رـشب - هک  دـننآ  زا  رت  کچوک  دنتـسه و  هیهلا  تیبرت  هب  جاتحم  دـشاب - میظع  گرزب و  هچ  ره  یقولخم - ره 
هب تبسن  هتفرگ - رس  رب   (1)« اْنمَّرَک ْدََقل  »
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.دیامن ییوج  هراچ  اه  نآ  میظعت  شتسرپ و  شیاین ، زا  دهد و  ناشن  تراقح  یکچوک و  اه  نآ 

.تسا هدیرفآ  اه  نآ  ریخست  فّرصت و  ّدعتسم  ار  ناسنا  هداد و  رارق  ناسنا  رّخسم  ار  اه  نآ  دنوادخ 

تارک هام و  ریخـست  هب  ار  رـشب  هک  ینید  تسا  نیا  سانـشادخ و  دّـحوم  راد و  هزور  ناملـسم  نشور  هشیدـنا  دـنلب و  رکف  تسا  نیا 
نیب ناهج  همه ، نآ  ناوریپ  دیاب  هک  ینید  تسا  نیا  .دزاس  یم  خاتسگ  موجن ، بکاوک و  هام و  هب  رفـس  رد  ار  وا  دیامن و  یم  قیوشت 

رارسا فشک  ناهج و  ماظن  رد  لّمأت  ّتقد و  شنیرفآ و  ملاع  هعلاطم  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  ینید  تسا  نیا  و  دنوش ؛ سانـش  ناهج  و 
هب دنیازفا ، یمن  دوخ  تریصب  ملع و  رب  دننک و  یمن  هعلاطم  ادخ  تایآ  رد  هک  ار  یناسک  دنک و  یم  توعد  نآ  ّصاوخ  تاقولخم و 

.تسا هداد  رارق  خیبوت  شهوکن و  دروم  تّدش 

هکلب هدرک و  اه  هدرپ  بجح و  عفر  يارب  شالت  شواک و  قیقحت و  ملع و  هب  توعد  ار  رـشب  يرایـسب  تایآ  نآرق  رـسارس  رد  يرآ ،
سانش ناهج  عالّطا و  اب  شنیرفآ  هاگتسد  تمظع  زا  هک  دناد  یم  املع  زا  هتسد  نآ  صوصخم  ار  ادخ  زا  میب  تیـشخ و  دیجم  نآرق 

(1) .دنشاب
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ناسنا رّخسم  ناهج ،

ار دادعتـسا  نیا  نآرق  تایآ  دانتـسا  هب  نادنمـشناد  دوش ، هام  هب  ترفاسم  تارک و  فّرـصت  راک  هب  تسد  المع  رـشب  هک  نیا  زا  شیپ 
.دنتسناد یم  تباث  رشب  يارب 

: تسا همیرک  هیآ  نیا  تسا ، هدرک  مالعا  ینامسآ  تارک  نامسآ و  هب  ار  رشب  نتفای  تسد  ذوفن و  ناکما  هک  یتایآ  زا  یکی 

ٍناَْطلُِسب (1) اَّلِإ  َنوُذُفنَت  َال  اوُذُفناَف  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِراَْطقَأ  ْنِم  اوُذُفنَت  نَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  اَی 

مقر دنچ  هک  تسا  یتایآ  دراد ، تلالد  تساه  نآ  رد  هچ  نآ  نیمز و  نامسآ و  رب  رشب  ریخـست  هب  هک  یتایآ  نیرت  حیرـص  ام  رظن  هب 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  اه  نآ  زا 

َنُولِقْعَی (2) ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ٌتاَرَّخَسُم  ُموُجُّْنلاَو  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  َراَهَّْنلاَو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَسَو  . 1
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يارب روما ]  ] نیا رد  ًاملـسم  .دنا  هدـش  رخـسم  وا  نامرف  هب  ناگراتـس  و  دـینادرگ ، مار  امـش  يارب  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  «و 
(« 12  ) .تساه هناشن  دننک  یم  لقعت  هک  یمدرم 

ِیف اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَس  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَت  َْملَأ  . 2

(1) ًهَنِطَابَو ًهَرِهاَظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأَو  ِضْرَْألا 

دوخ نطاب  رهاظ و  ياهتمعن  هتخاس و  امش  رّخسم  تسا ، نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  ادخ  هک  دیا  هتـسنادن  ایآ  »
هلداجم هب  دنـشاب ] هتـشاد   ] نشور یباتک  دومنهر و  شناد و  هکنآ ] ] یب ادـخ  هراب  رد  مدرم  زا  یخرب  و  تسا ؟ هدرک  ماـمت  امـش  رب  ار 

(« 20  ) .دنزیخ یمرب 

َنوُرَّکَفَتَی (2) ٍمْوَقَّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ُْهنِّم  اًعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَسَو  . 3

یم هک  یمدرم  يارب  رما ]  ] نیا رد  ًاـعطق  .تسوا  زا  همه  درک ؛ مار  امـش  دوـس  هب  تسا  نیمز  رد  ار  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هـچنآ  «و 
(« 13  ) .تسا ییاه  هناشن  دنشیدنا 

شا يدادادخ  دادعتسا  هب  ار  رشب  هداد و  ربخ  دنتسه ، ناسنا  رّخسم  هّوقلاب  هدربمان ، تاقولخم  هک  نیا  زا  تحارـص  هب  تایآ  هنوگ  نیا 
تیلعف هـب  يارب  ار  وا  هدوـمرف و  هّجوـتم  اـه  نآ  زا  يرادرب  هرهب  تـسا و  نـیمز  نامـسآ و  رد  هـچ  نآ  هاـم و  باـتفآ و  ریخـست  يارب 

.دیامن یم  خاتسگ  عاجش و  هدامآ ، ییاضف  ینیمز و  تاقولخم  ریخست  دادعتسا و  هّوق و  نیا  ندناسر 

99 ص :

نامقل 22 - 1
هیئاج 13 - 2

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10742/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10742/AKS BARNAMEH/#content_note_99_2
http://www.ghaemiyeh.com


شـشوک و هب  هتـسباو  نآ ، زا  رـشب  هدافتـسا  رادـقم  دادعتـسا و  نیا  تیلعف  تسا و  توافتم  ریخـست  تاجرد  بتارم و  تسا ، یهیدـب 
.دشاب یم  وا  دوخ  تّمه 

زا هدافتـسا  .تسا  تخرد  هایگ و  اوه ، بآ و  نیمز ، ریخـست  لیبق ، نیا  زا  يروما  يزاسدـس و  يزاسرهن ، يراـکتخرد ، يزرواـشک ،
.تسا نهآ و ...  شتآ ، تخرد ، كاخ ، نیمز ، ریخـست  زین  يرگنهآ و ...  يراّـجن ، يزپرجآ ، يزاـس ، هناـخ  اـه و  گنـس  نداـعم و 

.دوش یم  رت  عیسو  شتاریخست  هریاد  دشوکب  رت  شیب  رشب  هچره 

زا رازفا و  ياپ  يارب  اه  نآ  تسوپ  زا  شرف و  سابل و  يارب  اه  نآ  مشپ  زا  هدافتسا  تاینبل ، عاونا  نتخاس  تاناویح و  ریـش  زا  هدافتـسا 
.تسا ناویح  ریخست  زین  كاروخ  اذغ و  يارب  اه  نآ  تشوگ 

ناویح و ناـسنا و  مسج  شرورپ  يارب  باـتفآ ، رون  زا  هدافتـسا  لاـس و  هاـم و  نییعت  یباـی و  هار  روـظنم  هب  هراتـس  هاـم و  زا  هدافتـسا 
.تسا ناسنا  طّسوت  هام  باتفآ و  ریخست  همه  ندعم ، تابن و  شرورپ 

.تسا ریخست  زین  ندرک  زارد  اه  نآ  يوس  هب  کّلمت  تسد  ینامسآ و  تارک  هب  ندرک  رفس  هام و  رد  نتشاذگ  مدق 

.تسا ریذپ  هعسوت  تاریخست  نیا  هنماد  مه  دح  نامه  هب  دراد ، هعسوت  رشب  دادعتسا  هک  يا  هزادنا  نامه  هب 

رتـشیب هچ  ره  شـشوک  هب  ار  رـشب  هکلب  هدرمـشن ، نکمم  ریغ  ار  نآ  طـقف  هن  هدرکن و  یتفلاـخم  تفرـشیپ  نیا  اـب  طـقف  هن  نآرق  سپ 
.درامش یم  وا  رکف  رّخسم  ار  باتفآ  هام و  نیمز و  نامسآ و  دنک و  یم  قیوشت 
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ینعم رپ  هملک  نیا  اب  ار  ناضمر  هام  لاله  هک  يراد  هزور  نمؤم  داب  هدـنز  و  مالـسا ! زیمآ  راختفا  میلاـعت  داـب  هدـنز  نآرق ! داـب  هدـنز 
.دیوگ یم  دمآ  شوخ  نیملاعلا » بر  هللا  کبر  یبر و  »

رّکفت هب  هدنام و  بقع  نارگید  زا  رضاح  رصع  عیانص  مولع و  رد  هتفرگن و  ماهلا  میلاعت  نیا  زا  ناناملـسم  هک  تسا  فّسأت  ياج  یلو 
یقیقحت و 

رد یتفرـشیپ  یّقرت و  ره  اب  هک  میراد  ینید  باتک و  ام  .دنزادرپ  یمن  تسا - هتـسیاش  هچنانچ  هدرک - نآ  هب  توعد  ار  همه  نآرق  هک 
ییامنهار يا ، هنیمز  ره  رد  دوش و  یم  رت  نشور  نآ  تقیقح  تمظع و  دنک ، تفرشیپ  ملع  هچ  ره  .تسا  قفاوم  تعنص  ملع و  هنیمز 

.دش دهاوخن  تفای  رشب  يارب  نآ  زا  رتهب 

و دوش ؛ یمن  هتـساک  يزیچ  نآرق  تیاده  تردق  تمظع و  تکوش و  زا  دـنک ، رّخـسم  ار  ناشکهک  هراتـس و  رازه  اهدـص  رـشب  رگا 
: دتفا یمن  شزرا  رابتعا و  زا  باتک  نیا  میلاعت 

َنیِرِساَْخلا (1) َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  نَلَف  اًنیِد  ِماَلْسِإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  نَمَو 
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يراکزیهرپ هاگیاپ  متفه : لصف 

هراشا
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َنوُقَّتَت (1) ْمُکَّلََعل 

درف و حالـص  ریخ و  نّمـضتم  یهلا ، تاداشرا  یهاون و  رماوا ، فیلاـکت ، میلاـعت ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینآرق  فیرـش  هلمج  نیا  زا 
.تسا رت  حلاص  هچ  ره  عامتجا  ماظن و  هدنزاس  و  هعماج ،

دیحوت نازیم و  لدع و  هب  وا  توعد  یماح  لماح و  طسو و  تّما  هنومن و  تّما  مما و  همتاخ  مالسا ، تّما  هک  تسا  هتـساوخ  دنوادخ 
.دشاب يراکزیهرپ  صلاخ و 

تصرف و یمک  رگا  .تسا و  هدش  يزیر  یپ  تیحالـص  تلاسر و  نیا  روظنم و  دیاوف ، دصاقم و  نیا  هزور  عیرـشت  رد  هنومن  باب  زا 
مه ار  نآ  تصرف  میروآ و  نایم  هب  نخس  هیعرش  میلاعت  ماکحا و  مامت  ياه  تمکح  زا  هک  دهدن  هزاجا  ام  هب  یملع  دادعتسا  فعض 

تصرف ار  رادقم  نیا  مییامنب ، ار  همزال  تاعلاطم  هزور  دیاوف  حلاصم و  حرش  تالیصفت و  رد  هک  میشاب  هتشادن 
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ّتقد لـّمأت و  تسا ، هدومرف  هزور  بوـجو  هب  مکح  ناـیاپ ، رد  دـنوادخ  نآ  رد  هک   (1)« َنوـُقَّتَت ْمُکَّلََعل  : » همیرک هلمج  رد  هک  میراد 
.مینک

.دوش یم  مولعم  ناملسم  تیصخش  یگدنزاس  رد  نآ  شقن  اوقت و  تلیضف  نآ  زا  هک  يا  هلمج 

، هزور هوـیم  لوـصحم و  هک  تسا  نآ  رگ  ناـیب  دوـمرف ، اـفتکا  نآ  هب  هزور  تمکح  ناـیب  ماـقم  رد  ادـخ  اـج  نـیا  رد  هـک  يا  هـلمج 
.تسا يراکزیهرپ  اوقت و  یناسفن و  ياه  يریگ  ماک  ذاذتلا و  كرت  تارطفم و  زا  يراددوخ 

فرش و فالخ  هچنآ  هب  و  دیامن ، یم  تعاطا  ار  ادخ  یهاون  رماوا و  و  دنک ، یم  بانتجا  هانگ  زا  هک  تسا  یسک  راکزیهرپ ، یقّتم و 
يونعم يّداـم و  تابرـض  تامدـص و  ربارب  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  هیاـقو  زا  قتـشم  اوقت  .دوش  یمن  کـیدزن  تسا ، تلیـضف 

نآ لیمکت  اوقت و  لوصح  ببـس  یعرـش  میژر  نیا  يرادهاگن  ناضمر و  هام  يراد  هزور  .دوش  یم  هداد  رارق  رپس  بجاح و  لیاح و 
.ددرگ یم 

هب ار  یمدآ  مادـک  ره  هکدراد  دوجو  لیبق ، نیا  زا  رگید  دراوم  تاوهـش و  اـب  داـهج  تاداـع ، اـب  تفلاـخم  تبقارم ، ربص و  هزور  رد 
.دزاس یم  هتسارآ  اوقت  تفص 

عیـسو و موهفم  اوقت  هکلب  تسین ؛ تاـمّرحم  اـی  تاداـبع  هریاد  هب  دودـحم  هزور ، ياـهب  نارگ  هرمث  نیا  اوقت و  موـهفم  تسا  یهیدـب 
هک تسا  یلماش 

106 ص :
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تایـسایس و تایعامتجا ، تالماعم ، تادابع ، زا  هیعرـش  فیلاکت  مامت  هب  تبـسن  ینارون و  ار  صخـش  دوجو  یحاون  مامت  نآ  عاـعش 
یگدنزاس رد  هچنآ 

یّلص هیدمحم  تعیرش  هار  هاش  زا  صخش  هک  دوش  یم  ثعاب  و  دزاس ؛ یم  بقارم  راد و  هدهع  ار  وا  تسا ، ّرثؤم  یمالسا  تیـصخش 
ًانیِد ِمالسالِابَو  ًاِّیبَن  ٍدَّمَحُِمبَو  اٍّبَر  ِهللاِاب  ُتیِضَر   » ینعم هب  نامیا  نیتداهش و  رارقا  هب  هک  ار  یتناما  دهنن و  نوریب  مدق  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا 

تنایخ نآ  رد  و  دیامن ، ظفح  هدـش ، نآ  لمح  راد  هدـهع   (1)« ُهَِّمئا َنیِرِهاَّطلا  هِدالْواَو  ِنِینِمؤُملاِریمِابَو  ًهلِبق  ِهَبَعکلِابَو  ًاباتِک  ِنآرُْقلاـِبَو 
.دوش یم  نشور  شسرپ  کی  خساپ  اج  نیا  زا  و  دنکن ؛

: هک تسا  نیا  شسرپ 

تردق ناناملـسم ، کیرحت  رد  مالـسا  ایآ  و  دنک ؟ ییامنهار  یّقرت  تکرح و  هب  ار  ناناملـسم  مه  نامز  نیا  رد  دناوت  یم  مالـسا  ایآ 
؟ دراد ار  هتشذگ 

رصع رد  دنناوت  یم  دنهد ، رارق  دوخ  قشم  رـس  ار  هیعرـش  فیلاکت  دنریگب و  ماهلا  مالـسا  میلاعت  زا  دوخ  روما  رد  رگا  ناناملـسم  ایآ 
یب يوـنعم و  رقف  كاـنرطخ و  بیجع و  طوقـس  نیا  زا  ار  تیرـشب  دنـشاب و  يدازآ  قـالخا و  نّدـمت ، مـلع ، راد  لعـشم  زین  رـضاح 

؟ دنشخب تاجن  ییاوقت 

.دنناوت یم  ًانیقی  هک : تسا  نیا  باوج 

107 ص :
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«. دنشاب نم  نایاوشیپ 
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ناـمه تسین و  زورید  زورما و  نیب  مالـسا  تیحالـص  تهج  رد  یتواـفت  چـیه  و  تسا ؛ اراد  ار  کـیرحت  نیا  دادعتـسا  مالـسا  ًاـعطق 
، میلاعت نیرت  یلاع  رصع  ره  نامز و  ره  ات  هدنیآ  ادرف و  زورما و  دوب ، مالـسا  میلاعت  اه ، همانرب  میلاعت و  نیرت  یلاع  زورید  هک  يروط 

.تسا مالسا  تامیلعت 

ظفح هب  دایتعا  يراکزیهرپ و  اوقت و  تفص  خوسر  ببـس   (1)( هزور ضرف  لاس   ) ترجه مّود  لاس  رد  هک  روط  نامه  مالـسا ، هزور 
نآ دـیاوف  هکلب  هدرکن ، ادـیپ  یتوافت  چـیه  تسا و  نینچ  زین  زورما  دوب ، یعاـمتجا  یحور و  یّحـص و  دـیاوف  دـجاو  يونعم و  میژر 

.تسا هدش  رتشیب  اه  تمسق  یضعب  رد  رتراکشآ و 

رد هک  روط  نامه  تسا ، فینح  نید  نیا  تیادـه  تاروتـسد و  يزکرم  هتـسه  میلاـعت و  ساـسا  هک  یتسرپ  هناـگی  دـیحوت و  هدـیقع 
جالع هار  هناگی  و  تسا ؛ نینچ  زین  زورما  دوب ، یتسرپرشب  موهوم و  تازایتما  ياغلا  اه و  هلصاف  نتشادرب  قافّتا ، داّحتا ، ببس  هتشذگ 

.تسا مالسا  دیحوت  هدیقع  طقف  هللا ، قلخ  دابعتسا  یعامتجا و  ياه  يرامیب  همه  نیا 

ار ام  نآ  نادـقف  و  تخاس ، يدـنلب  رـس  تّزع و  راختفا و  همه  نآ  بحاص  ار  اـه  نآ  هک  یتلـصخ  میراد و  ناـنآ  اـب  اـم  هک  یتواـفت 
رارق فعض  ینوبز و  یسایس و  یقالخا ، یعامتجا ، صقاون  بویع و  همه  نیا  راتفرگ 
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هتسناد نآ  راثآ  مزاول و  هب  لمع  يارب  مکحم  دنس  ندرپس  ار  نیتداهش  نتفگ  نانآ  .دوب  مالسا  میلاعت  ماکحا و  هب  اه  نآ  مازتلا  هداد ،
هفیظو و نیتداهـش ، نتفگ  اب  هک  تسا  نیا  لثم  اـم  هک  یلاـح  رد  دندرمـش ؛ یمن  ناـسآ  ار  دنـس  نیا  طیارـش  تارّرقم و  زا  فّلخت  و 

.مینک یمن  ساسحا  دیآ - یم  ام  هدهع  هب  رارقا  نیا  زا  هک  ار - یفیلکت 

، یتخبدب نیع  ار  نآ  زا  فّلخت  یچیپرس و  ترخآ و  ایند و  تداعس  نماض  ار  نآرق  تاروتسد  هدرک و  رواب  ار  نیتداهش  ینعم  اه  نآ 
یم زیهرپ  تامّرحم  زا  نانآ  مینک ، یم  باـنتجا  هدنـشک  ّمس  زا  اـم  هک  هنوگ  ناـمه  دنتـسناد و  یم  تکـاله  هکلب  تراـسخ و  ررض ،
یم لّمحت  نآ  هب  یبایتسد  هار  رد  ار  یتمحز  جـنر و  ره  میـشوک و  یم  يویند  تاـماقم  عفاـنم و  يارب  اـم  هک  روط  ناـمه  و  دـندرک ،
هیلع هللا  یّلـص  ربمغیپ  نانخـس  هب  اه  نآ  .دـندوب  رادـیرخ  ناج  لام و  لذـب  اب  ار  ادـخ  ياضر  و  اشوک ، تابجاو  يادا  رد  نانآ  مینک ،

ار هحماسم  یتسـس و  هتـسناد و  يراگتـسر  نیع  ار  وا  رماوا  زا  تعاطا  هک  دنتـشاد  ینامیا  نانچ  ترـضح ، نآ  تلاسر  مّلـسو و  هلآو 
.دندوب هتشاذگ  رانک 

طقف نآرق  هک  دنتشاد  هدیقع  و  دنتفرگ ، یم  ارف  يوریپ  يارب  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مرکاربمغیپ  نانخس  و  لمع ، يارب  ار  نآرق 
هتشگن دراو  دوش ، طبض  تبث و  بتک  تاحفص  نیثّدحم و  هنیس  رد  هک  نیا  يارب  طقف  ثیداحا  هدشن و  لزان  نتشون  ندناوخ و  يارب 

.تسا
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زا یکی  نیا  دوب و  لمع  هب  ناناملـسم  مازتلا  تخاس ، یم  ادـج  یلهاج  عامتجا  زا  ار  یمالـسا  عامتجا  هک  يدروم  نیرت  مهم  ای  هناگی 
.درک راداو  اه  گنج  نآ  هب  ار  ناکرشم  هک  دوب  یللع  نیرت  مهم 

لوسر و ادخ و  زا  يوریپ  تعاطا و  ضیارف ، ماجنا  تبون  نیتداهـش ، زا  سپ  دنک و  یمن  افتکا  ظفل  هب  مالـسا  هک  دنتفایرد  ناکرـشم 
هملک ود  نیا  ظّفلت  زا  تهج  نیا  زا  تسا ؛ هدیهوکن  ياهرادرک  همیمذ و  قالخا  كرت 

نآ زا  دوب و  ادج  یناملـسم  زا  مالـسا  ام  نامز  لثم  رگا  دنتـشاد و  يراددوخ  تسا ، ترخآ  ایند و  تداعـس  ریخ و  نّمـضتم  هک  هبیط 
یمن شیپ  بازحا و ...  دحا ، ردب ، هوزغ  دش و  یم  رارقرب  ناکرـشم  ناناملـسم و  نیب  یحلـص  دـیاش  دنتـساوخ  یمن  يرادرک  راتفگ ،

.دمآ

روگ هب  هدـنز  ار  نارتخد  دنتـسرپب و  ار  اه  تب  المع  یلو  دـنهد ، دـیحوت  هب  تداهـش  نابز ، هب  نانآ  هک  داد  یم  تیاضر  مالـسا  رگا 
جح تاکز ، هزور ، زامن ، دنوش و  بکترم  ار  یصاعم  ریاس  يرگ و  متـس  تقرـس ، يزیر ، نوخ  ابر ، يراسگ ، یم  رامق ، انز ، هدرک و 

یمن هلـصاف  همه  نیا  تیلهاج ، عامتجا  یمالـسا و  هعماج  دـیحوت و  كرـش و  رفک و  ناـیم  دـنیامن ، كرت  ار  مالـسا  ضیارف  رگید  و 
.داتفا

دننک و لمع  هیعرـش  ماکحا  هب  هک  دندوب  فّظوم  دّـکؤم  يّدـج و  روط  هب  نیتداهـش ، نتفگ  رب  هوالع  دوبن و  یفاک  نابز  هب  رارقا  اّما 
.تشادن ناکما  دشاب - رهاظ  هب  هچ  رگا  ماکحا - تیاعر  هب  مازتلا  نودب  یمالسا ، عامتجا  رد  تیوضع 
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یباجح و یب  اب  درم ، نز و  عورـشم  ان  طباور  اب  تارکنم ، اشحف و  اب  رفک ، یتسرپ و  تب  اب  تیلهاج ، هرود  شور  لاـمعا و  اـب  مالـسا 
هعماج رد  لاـمعا  نیا  درک و  زاـغآ  ار  هزراـبم  نارادـمامز ، دادبتـسا  ییوگروز و  اـب  تناـیخ ، غورد و  اـب  یتلادـع ، یب  اـب  یتّفع ، یب 

یم رداص  يروتـسد  و  لزان ، يا  هیآ  عوضوم  ره  رد  هک  نیا  دّرجم  هب  ور ، نیا  زا  دوب ؛ ریاغم  میلـست  مالـسا و  اـب  زور ، نآ  ناناملـسم 
.دیدرگ یم  ارجا  ًاروف  دش ،

.دش عونمم  یشورف  یم  يزاس و  بارش  دنتخیر و  نیمز  يور  ار  بارش  ياه  مخ  دش ، لزان  رمخ  تمرح  هیآ  یتقو 

لزان ناضمر  هام  هزور  بوجو  هیآ  هک  یماگنه  .دـیدرگ  جـیار  هنـسحلا  ضرق  و  كورتم ، يراوخ  ابر  دـش ، مالعا  اـبر  تمرح  یتقو 
یب زین  ناملـسم  نز  کی  یّتح  دـیدرگ ، لزان  باجح  هیآ  نوچ  .دنتـسب و  رمک  ادـخ  ناـمرف  تعاـطا  هب  فعـش  روش و  اـب  همه  دـش ،

، دندش یمن  لیان  نآ  هب  رگا  دندرمـش و  یم  تداعـس  يراگتـسر و  ار  تداهـش  دیـسر ، یم  داهج  نامرف  هک  یماگنه  .دنامن  باجح 
.دنتشگ یم  تحاران 

نیا هب  دـندروآ و  یم  نابز  هب  لمع ، يارب  ار  نیتداهـش  نوچ  دنتـشادن ، سنا  نآ  هب  فیلاکت ، نیا  عیرـشت  زاـغآ  رد  هک  نآ  اـب  ناـنآ 
.دندرک یم  ارجا  ًاروف  دندرمش ، یم  دّهعتم  ار  دوخ  هداهن و  مارتحا  دوخ  یهاوگ 

مینک و یمن  يراج  نابز  هب  لمع ، يارب  ار  نیتداهش  ام  ایوگ  اّما 
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.میناد یمن  مزتلم  دهعتم و  تکرب  ریخ و  زا  رپ  گرزب و  یهاوگ  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ 

، تلاسر دیحوت و  هب  هداد و  رس  ناذا  شوخ  ياون  زامن ، تاقوا  رد  نیشن  ناملسم  ياهروشک  اهرهـش و  ياهویدار  دجاسم ، يوگدنلب 
.دنهد یمن  ار  تداهش  نیا  المع  سرادم ، اهرازاب و  اه ، نابایخ  اه ، هچوک  لفاحم ، عماجم ، اّما  دنهد ؛ یم  تداهش 

ام دـنتخاس و  یمن  يراـج  ناـبز  رب  ار  مالـسا  هملک  اـه  نآ  هک  تسا  نیا  یلهاـج  عاـمتجا  اـب  اـم  عاـمتجا  قرف  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
نآرق .میتسین  دـنبیاپ  نآ  مزاول  هب  قلطم  روط  هب  یلو  میهد ؛ یم  ماجنا  ار  یقالخا  يداع و  فیلاکت  یـضعب  مییوگ و  یم  ار  نیتداهش 
يدایز قرف  تسین  اه  نآ  نید  مالـسا ، و  باتک ، نآرق ، هک  اه  نآ  اب  یعامتجا  هدـمع  رهاظم  رد  اـّما  میناد ؛ یم  دوخ  ینید  باـتک  ار 

.میرادن

تفلاخم مالـسا  اب  لمع  رد  یلو  دـندرک ؛ یم  مالـسا  راهظا  نابز  هب  هک  قفاـنم - دارفا  مه  مالـسا  ردـص  تلاـسر و  رـصع  رد  هچرگا 
اه نآ  یسایس  یعامتجا و  لامعا  ارآ و  راکفا و  تارّوصت ، عبنم  هک  یناسک  مالسا و  بادآ  هب  مزتلم  دارفا  یلو ، دوب ؛ رایسب  دنتـشاد -

، مالـسا نیناوق  یّلک  روط  هب  ثیدح و  نآرق و  نیا ، رب  هوالع  .دـندوب  دوجوم  زین  دنتـشاد  یمالـسا  الماک  یتیـصخش  هدوب و  مالـسا » »
یم هتخانـش  تموکح  تلود و  نوناق  ّتنـس و  باتک و  زا  فّلختم  دندرک ، یم  فّلخت  هک  یناسک  دوب و  مومع  روما  ردصم  عجرم و 

.دندش

112 ص :
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هب رارقا  هک  دوب  نینچ  نیا  راک  هماـنرب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  رـصع  رد  مینک  یم  هعلاـطم  خـیرات  رد  هچ  نآ  قباـطم 
رهاوظ ظفح  هب  مزتلم  مه  نیقفانم  یّتح  دـنکن و  ادـیپ  کیکفت  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  یهاون  رماوا و  تعاطا  زا  نیتداهش 

داهج رد  تکرش  زا  ای  و  هدش ، رامق  ای  يراسگ و  یم  انز ، تقرس ، بکترم  الثم  درک ، یم  فّلخت  یسک  رگا  دندوب و  تعیرش  بادآ 
دنتسناد یم  دترم  عجترم و  ار  يو  دراوم  یضعب  رد  هک  اسب  هچ  دنداد و  یم  رفیک  یعرـش  ریزعت  ای  دح  اب  ار  وا  دومن ، یم  يراددوخ 

: تایآ لوزن  ریسافت ، بسح  رب  هچ  نانچ  دش ؛ یم  دراو  هیآ  وا  شهوکن  تّمذم و  رد  دراوم ، یضعب  رد  و 

َنیِِحلاَّصلا (1) َنِم  َّنَنوُکََنلَو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْضَف  نِم  اَناَتآ  ِْنَئل  َهّللا  َدَهاَع  ْنَّم  مُْهنِمَو 

(2) .دوب تاکز  يادا  زا  بطاح » نب  هبلعث   » عانتما تئارب ) زا  هیآ 78  ات  )

نآ ندروآ  ياج  هب  رد  درم  نز و  داد ، یم  یلمع  ماجنا  رد  يرجا  باوث و  هدعو  ای  ینامرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هاگره 
.دشخبن رثا  دنیامنب ، ریخ  لامعا  هب  توعد  نیحلصم ، هچ  ره  هک  دوبن  ام  نامز  دننام  دنتفرگ و  یم  یشیپ  مه  زا 

113 ص :

داد میهاوخ  هقدص  ًاعطق  دنک ، اطع  ام  هب  شیوخ  مرک  زا  رگا  هک  دناهدرک  دهع  ادخ  اب  هک  دـنایناسک  نانآ  زا  و  . » 78  - 75 هبوت ، - 1
 ...«. دش میهاوخ  ناگتسیاش  زا  و 

.94 ص93 -  ج5 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، - 2
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: دیناوخب ار  ناتساد  نیا  هنومن  روط  هب 

حادحّدلا یبا  ناتساد 

: هفیرش هیآ  لوزن  نأش  رد 

(1) ًهَرِیثَک اًفاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  اًنَسَح  اًضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَّم 

: دومرف مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مظعاربمغیپ  هک  تسا  هدش  تیاور  ریسفت  بتک  رد 

(2) هَنَجلا ِیف  اهالثِم  ُهلَف  ٍهَقَدَِصب  َقَّدَصَت  نَم 

.تسوا يارب  نادنچ  ود  تشهب  رد  دهدب ، يا  هقدص  سک  ره 

نم يارب  تشهب  رد  نآ  دـننام  ود  مهدـب ، هقدـص  ار  اـه  نآ  زا  یکی  رگا  مراد ، غاـب  ود  نم  هللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع  حادـحّدلاوبا 
؟ دوب دهاوخ 

.یلب دومرف : -

؟ دوب دهاوخ  نم  اب  زین  حادحد  ردام  : دومرف - 

.یلب دومرف : - 

؟ دنتسه نم  اب  منادنزرف  دومرف : - 

.یلب دومرف : - 

114 ص :

.245 هرقب ، - 1
ص262. ج7 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدح  - 2
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.دش لزان  يَذَّلااَذ )...  نَم  : ) هیآ سپ  داد ؛ هقدص  ار  رتدابآ  غاب  حادحّدلاوبا 

زا دراذگب  غاب  رد  مدق  هک  نیا  نودب  داتـسیا و  غاب  رد  رب  .دنتـسه  اج  نآ  رد  شنادنزرف  رـسمه و  هک  دید  دمآ و  غاب  هب  حادحّدلاوبا 
: دز ادص  اج  نامه 

! حادحّدلا ُّما  ای 

! حادحّدلاابا ای  َکیََبل  تفگ : شرسمه 

.دیتسه نم  اب  زین  امش  ما و  هدیرخ  تشهب  رد  نآ  ِدننام  ود  هداد و  رارق  هقدص  ار  غاب  نیا  نم  تفگ : حاّدلاابا 

.يا هدرک  يرادیرخ  هچ  نآ  هب  دهد  تکرب  ادخ  تفگ : شرسمه 

.دندرک میلست  ار  غاب  دندمآ و  نوریب  غاب  زا  همه 

: دومرف مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ 

(1) هنَجلا ِیف  حادحدلا  َیبِال  اهقوُذُع  ٍلَدَتَم  ٍهَلَخن  مَک 

.دشاب لیامتم  نیمز  يوس  هب  حادحدلا  یبا  يارب  ینیگنس ) زا   ) نآ ياه  هشوخ  تشهب  رد  هک  امرخ  ياه  تخرد  رایسب  هچ 

مامح نب  ریمع  ناتساد 

تـشهب هب  دنوش ، دیهـش  هک  ار  نانآ  درک و  یم  بیغرت  داهج  هب  ار  باحـصا  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکاربمغیپ  ردـب  گنج  رد 
.داد یم  هدژم 

115 ص :

ص137. ج2 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، ص204 ؛ ج1 ، ریسفت ، نامیلس ، نب  لتاقم  - 1
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ارم راّفک )  ) اه نیا  هک  نیا  زا  ریغ  يا  هلصاف  تشهب  نم و  نیب  هب ! هب  تفگ : دوب ، امرخ  هناد  دنچ  ندروخ  لوغـشم  هک  مامح  نب  ریمع 
.تسین دنشکب ،

(1) .دش دیهش  ات  درک  داهج  تفرگ و  ار  شریشمش  تخادنا و  تسد  زا  ار  اهامرخ 

ثراح نب  فوع  ناتساد 

يدونشخ و ببس  يراک  هچ  هِدبَع ؛؟ نِم  ُّبَرلا  ُکِحضی  ام  هللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  ثراح  نب  فوع  هک  دوب  ردب  گنج  رد  زین  و 
»؟ دوش یم  شا  هدنب  زا  ادخ  ياضر 

: دومرف ترضح  نآ 

؛ ًارِساح ِوّدعلا  ِیف  ُهدَی  ُهُسمَغ  »

« .ندرب ورف  نمشد  رد  هنهرب  ار  تسد 

(2) .تشگ دیهش  ات  درک  داهج  تفرگب و  ریشمش  تخادنیب ؛ دروآ و  نوریب  تشاد  نت  رب  هک  ار  یهرز  فوع 

اهزور نیرتهب 

، یلع رب  تّدـش  یتخـس و  یتـقو  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلفغ  نب  دـیوس  زا  یّکم  یفنح  يدـنرز  فـسوی  نـب  دّـمحم  نیّدـلا  لاـمج 
: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ترضح  نآ  دش ، دایز  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

116 ص :

.628 ص627 -  ج2 ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  - 1
ص268. ج2 ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  - 2
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ردپ رـضحم  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .ییامن  تساوخرد  وا  زا  يورب و  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدـخ  تسا  بسانم 
.دیبوک ار  رد  دش و  فّرشم 

ام دزن  هب  ماگنه  نیا  رد  تشادـن  تداع  هک  هدـمآ  یماگنه  .تسا  همطاف  ندـیبوک  رد  نیا  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ 
.دندرک زاب  ار  رد  ات  داد  روتسد  .دیایب 

! ییایب ام  شیپ  تقو  نیا  رد  دوبن  وت  تداع  هک  يدمآ  یتعاس  رد  دومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ 

؟ تسیچ ام  ماعط  سپ  تسا ؛ دیجمت  دیمحت و  حیبست ، ناشماعط  هک  دنناگتشرف  نیا  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

قح هب  ارم  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : دوب ، راـگزور  داّـهز  ربـهر  سییر و  دوخ  هک  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  ربـمغیپ 
یم رگا  .تسا  هدیسر  ام  يارب  دنفسوگ  سأر  دنچ  اّما  هدشن ، نشور  اذغ  خبط  يارب  شتآ  تسا  زور  یس  ام  هناخ  رد  هدرک ، ثوعبم 

میلعت وت  هب  هدرک - میلعت  نم  هب  لیئربج  هک  هملک - جـنپ  یهاوخ  یم  رگا  اـی  دـشاب و  وت  يارب  اـه  نآ  سأر  جـنپ  اـت  منک  رما  یهاوخ 
؟ مهد

مشچ لاح  نآ  رد  ایند  لام  زا  دوب  لامک  تفرعم و  عبنم  ادخ و  هب  هّجوت  قوش و  نوناک  دهز و  زکرم  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 
: درک ضرع  دیشوپ و 

.دیهد میلعت  نم  هب  ار  هملک  جنپ  نآ 

: وگب دومرف : مّلسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ 

117 ص :
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ِنیتَملا ِهُورُعلاَذ  ایَو  نیِرِخآلا ، َرِخآ  ایَو  نِیلَّوالا ، َّلَوا  ای 

(1)« .نیمِحارلا َمَحرا  ایو  نیِکاسَملا  َمِحار  ایَو 

.متشگ زاب  هناخ  هب  ردپ  تمدخ  زا  دومرف : اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

؟ يدروآ دوخ  اب  هچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

هرِخآلِاب َُکتیَتاَو  اینُدلا  َیلا  َكِدنِع  نِم  ُتبَهَذ 

! مدروآ ترخآ  متفر و  ایند  بلط  هب  وت  دزن  زا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع 

ِکماّیا ریخ  .ِکماّیا  ریَخ 

(2) .تسا وت  ياهزور  نیرتهب  .تسا  وت  ياهزور  نیرتهب 

***

یلع و ترـضح  یگدـنز  خـیرات  رد  هژیو  هب  تسا و  يدّـمحم  بتکم  ناگدـش  تیبرت  قداص  نامیا  زا  ییاه  هنومن  اه  تیاـکح  نیا 
.تسا رایسب  نآ  ریاظن  ناشیا  ّصاخ  باحصا  مالسلا و  مهیلع  ردق  یلاع  رسمه  ود  نآ  نادنزرف  ارهز و  ترضح 

رصاعم ناناملسم  مالسا و  ردص  ناناملسم 

نتفرگارف رد  مالسا  ردص  ناناملسم  ییاناوت  تردق و  هک  یتسار  هب 

118 ص :

نیرت هدنـشخب  يا  ناـگراچیب و  هدـننک  محر  يا  و  مکحم ، هریگتـسد  بحاـص  يا  و  اـهرخآ ، نیرخآ  يا  و  اـه ، لوا  نـیلوا  يا  - » 1
«. ناگدنشخب

.191 ص190 -  نیطمسلاررد ، مظن  يدنرز ، - 2
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نیداـیم رد  هتخاـس و  شود  مه  تضهن ، ماـیق و  اـب  ار  تفرعم  و  تکرح ، اـب  ار  ناـمیا  هک  هدوـب  بیجع  نآ  نتـسب  راـک  هـب  میلاـعت و 
.دندرک یم  يور  شیپ  تایح ، نوگانوگ 

نید ياه  تیعقاو  هب  تلاهج  كوکـش و  ماهوا و  هدـش و  عقاو  دـساف  يارآ  راـکفا و  موجه  دروم  ناناملـسم  تیـصخش  هزورما  یلو 
.تسا هتخاس  فیعض  ار  نانآ  تماقتسا  تیلاّعف و  دوجو و  ضرع  ییاناوت  مالسا ،

زا نامـسآ و  ات  نیمز  زا  دـیآ ، یم  رب  نآرق  زا  هک  یتارّوصت  راکفا و  اـب  دوش ، یم  هداد  میلعت  ناناملـسم  هب  هک  ییارآ  راـکفا و  ناـیم 
.تسا هلصاف  برغ  ات  قرش 

عامتجا و ناهج و  هب  دـندوب ، هتخیمآ  ار  نآ  قیاقح  دوخ  ناج  اب  هدرک و  توالت  ار  تئارب  هروس  دـننام : ییاـه  هروس  هک  یناناملـسم 
زیچ چیه  ار  اه  نآ  عیفر  رظن  دنلب و  تّمه  .دنتسیرگن  یم  ام  ياه  مشچ  زا  ریغ  یمشچ  اب  ناگتـسب  ناشیوخ و  دنزرف و  نز و  و  دارفا ،

.تخاس یمن  عناق  دازآ ، كّرحتم و  یمالسا  عامتجا  کی  نتخاس  مالسا و  هملک  يالتعا  ادخ و  ياضر  زا  ریغ 

زوریپ يرکـشل  رب  يرکـشل  هک  نیا  دابع و  رب  تموکح  و  دالب ، اه ، هناخ  عالق ، حتف  اهروشک و  نتفرگ  يارب  ناشنادهاجم  نازابرس و 
ییاپرب و  اه ، ناسنا  نتخاس  دازآ  يارب  هللا و  لیبس  یف  ناشداهج  هکلب  دندرک ؛ یمن  داهج  دنک ، بولغم  ار  رگید  هاپس  یهاپس  دوش و 

ماکحا تموکح 

119 ص :
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يرارق رب  رگید و  نیزاوم  رب  یناسنا  یمالـسا و  نیزاوم  همانرب و  يرترب  نداد  ناشن  تاضیعبت و  عفر  مالـسا ، يارب  بولق  حتف  ادـخ ، 
.دوب یعقاو  تلادع 

خـساپ نآ  هب  هدینـش و  ار  شخب  حور  يادن  نآ  دنتـسناد و  یم  تکرح  يدازآ و  تایح و  يادـن  ار  مالـسا  يادـن  هک  نانآ  ام و  نیب 
هک ارچ  تسا ؛ رایـسب  توافت  دنتـسج ، یم  دادمتـسا  هتفرگ و  ماهلا  یگدنز  ياهدادـیور  لیاسم و  همه  رد  نآ  زا  دـنداد و  یم  تبثم 

باختنا رایتخا و  يدام  دصاقم  هب  لین  يارب  هک  ار  یفورظ  لاوحا و  میتسه و  نآ  رد  هک  ار  یتیعقاو  میشوک  یم  هک  ام  ًاضعب  هناّفسأتم 
تافارحنا يارب  هک  مینآرب  مینک و  قیبطت  نآ  رب  ار  مالسا  ای  میزاس و  قبطنم  مالسا  اب  صوصن ، فیرحت  لیوأت و  هیجوت ، اب  میا ، هدرک 

.میهد هیارا  یتاهیجوت  میبایب و  يریذاعم  مالسا ، لباقم  رد  دوخ 

، روما میلست  مالسا و  تیزکرم  يربهر و  شراعش  دوشب ، ای  هدش  لیکشت  هک  یمالسا  هعماج  ره  تلاسر و  رصع  رد  یمالـسا  عامتجا 
صاخشا و يارآ  اه و  تلاخد  زا  رود  هب  مّلسو و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  میلاعت  ادخ و  ماکحا  قبط  ات  تسا ؛ مالـسا  تموکح  هب 

.دشخب ناماس  ار  اه  نآ  ماّکح ،

؛ تسین میلست  مالسا  لباقم  رد  هملک  یعقاو  يانعم  هب  ام ، یمالسا  حالطصا  هب  ینویلیم  دص  دنچ  عیسو و  رایـسب  عامتجا  هک  یلاح  رد 
تافارحنا رد  هدرک و  بیوصت  دراد ، هک  ار  یلاوحا  عاضوا و  دهاوخ  یم  مالسا  زا 
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- هللااب ذایعلا  فرحنم - ياه  شور  تشز و  لامعا  اب  مالسا  رگا  و  دریذپب ، ار  یقطنمریغ  ریذاعم  یعامتجا ، یسایس و  یقالخا ، يرکف ،
نینچ دنادب ، راکاطخ  ار  نافرحنم  دنکن و  اضما  ار  اه  فارحنا  رگا  دنناد و  یم  زور  ِنید  یّقرت و  حالصا و  زکرم  ار  نآ  دشاب ، قفاوم 

نیا هک  دراد  تحارص  نانچ  نآ  دوخ  هیلاع  فادها  رد  مالسا  صوصن  نوچ  و  دنرامـش ، یمن  یگدنز  تایح و  يارب  حلاص  ار  ینید 
رگید تشز  لامعا  اه و  یشک  يدازآ  اه ، یتسپ  تاوهش ، اب  و  هتفرگ ، هرخـسم  هب  ار  نآ  دنناوت  یمن  لفاغ  لهاج و  ياهامن  ناملـسم 

نیملسم و عامتجا  ندرب  ولج  يارب  نآ ، دادعتـسا  رد  و  دنرامـش ؛ یم  رـصاعم  ناهج  يربهر  زا  ناوتان  زجاع و  ار  مالـسا  دننک ، قیبطت 
يربهر زا  زجاع  مالـسا  هک  تسین  يدیدرت  ّکش و  چـیه  ياج  هک  یلاح  رد  .دـننک  یم  کش  هتـشذگ ، تاراختفا  هب  نانآ  تشگزاب 

مامت لماک و  عامتجا  کی  يوس  هب  تیاده  يربهر و  ياه  تیحالـص  داوم و  مامت  و  تسین ، هدوبن و  يرـشب  عماوج  ریاس  نیملـسم و 
.تسا عمج  نآ  رد  گرزب  نیعّبتتم  نیرّکفتم و  قیدصت  هب  یناسنا ،

.میرادن میزاس ، قبطنم  مالسا  میلاعت  اب  ار  دوخ  هک  نآ  تماهش  میزجاع و  هک  میتسه  ام  نیا 

یمن خـساپ  مالـسا  شخب  تاجن  يادـن  هب  هدـش و  راتفرگ  تایّدام  ماقم و  هاج و  ّبح  توهـش و  ياه  ناـفوط  رد  هک  میتسه  اـم  نیا 
.میهد
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هب هعجارم  زا  هدش و  ناوتان  ایند ، ّبح  گرم و  زا  سرت  هدارا ، مزع و  یناوتان  یتسـس ، فعـض و  اه ، يرامیب  لباقم  رد  هک  مییام  نیا 
.میرادنپ یم  جالع  لباق  ریغ  ار  دوخ  يرامیب  مینک و  یم  يراددوخ  میژر ، نتفرگ  وراد و  ندروخ  قذاح و  کشزپ 

ندرک هراپ  تعاجـش  دوشن ، هتـساک  يزیچ  ام  ّتقوم  نان  بآ و  زا  هک  نآ  يارب  و  هدـش ، راتفرگ  رامعتـسا  ياه  ماد  رد  هک  مییام  نیا 
.میرادن ار  اه  ماد  نیا 

، تنایخ هوشر ، يراسگ ، یم  رامق ، اـنز ، اـبر ، هب  هدرک و  خـسم  ار  مالـسا  عاـمتجا  هک  داد  دـهاوخن  هزاـجا  اـم  هب  مالـسا  دـیدرت ، یب 
.میزاس هدولآ  یتسرپ  هناگیب  داسف و  اشحف و  درم ، نز و  طالتخا 

.میزاسب و ون  زا  تسا ، جیار  یمالسا  ریغ  ياهروشک  رد  هچ  نانچ  ار  یلهاج  تاعامتجا  هک  دهد  یمن  ار  هزاجا  نیا  ام  هب  مالسا  ًانیقی 
.میدرگ رب  مالسا  زا  شیپ  تیلهاج  راصعا  هب  هناعجترم  هک  دهد  یمن  هزاجا  زین 

اه نآ  شتـسرپ  اه و  تب  اه و  هرکیپ  ندرک  مَلَع  اب  نآ ، رهاظم  كرـش و  رامثتـسا ، يداژن ، تاـضیعبت  یتسرپ ، رـشب  اـب  زگره  مالـسا 
یم هضرع  ار  دوخ  میهافم  جهنم و  طقف  دنک و  یم  در  ًاحیرـص  دنراد ، یم  هضرع  ام  هب  راّفک  هک  ار  یمیهافم  و  دیامن ؛ یمن  تقفاوم 

.دراد

يربهر تیحالـص  دوش و  یمن  هتـساک  يزیچ  اه  ناسنا  تاجن  عماوج و  حالـصا  يارب  مالـسا  ییاناوت  تردـق و  زا  هاـگ  چـیه  يرآ ،
.دوش یم  رتراکشآ  زور  هب  زور  نآ ، نادیواج 
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بیکرت یگتخیمآ و  اهنآ  اب  دوش و  یمن  مضه  دـبای ، یم  دوجو  نیا  زا  سپ  ای  دراد  دوجو  رـصاعم  ناهج  رد  هک  یبتاـکم  رد  مالـسا 
.درک دهاوخن  ادیپ 

حلص و تسین و  راگزاس  دنزاسب ، برغ  ای  قرش  عفن  هب  رامعتـسا و  زا  ماهلا  اب  دنهاوخ  یم  اهامن  ناملـسم  هک  یعماوج  اب  مالـسا  نیا 
.دریذپ یمن  ار  یتیصخش  ود  ناملسم  مالسا  نید  ور ، نیا  زا  .ددرگ  یمن  قیبطت  اه  نآ  اب  شثیدحو  باتک  صوصن  درادن و  یتشآ 

، تسایـس رب  امرف  راک  ّطلـست  رگراک و  دابعتـسا  هجیتن  هک  يراد - هیامرـس  اب  افعـض ، رامثتـسا  اب  ادخ  نید  تسا و  ادـخ  نید  مالـسا ،
زا لالقتـسا  بلـس  اه و  ناسنا  نتخاس  تیـصخش  یب  اب  و  تیکلام ، ياغلا  تیکارتشا و  اب  تسا - قالخا  مکاـحم و  نوناـق ، عاـمتجا ،

.تسا فلاخم  ندرک ، هدافتسا  نآ  زا  دامج  نیشام و  تروص  هب  یمدآ و 

نآ هنهک ، حالطصا  هب  ياه  میژر  ناراد و  هیامرس  نارودزم و  رگید  ياج  رد  یکارتشا و  لود  قرش و  نارکون  اج  کی  رد  رگا  لاح 
هک سک  ره  موقلح  زا  يدازآ  ّدض  دابعتسا و  يادص  هب  هشیمه  يارب  مالسا  هک  ارچ  تسین ؛ ّمهم  دننادن ، رـشب  جایتحا  يوگ  خساپ  ار 

.دهد یمن  قفاوم  باوج  دیایب ، نوریب 

.دیآ دوجو  هب  یمالسا  هعماج  ات  دوش  ارجا  لامک  مامت و  هب  دیاب  هک  تسا  لقتسم  جهنم  کی  ییادخ و  کلسم  کی  مالسا 
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هب میتـسین ) راـچان  هک  یلاـح  رد   ) میناد یم  راـچان  ار  دوخ  میراد و  نمـشد  يّداـم  ياوق  ربارب  رد  هک  یفعـض  يارب  میهاوخب  اـم  رگا 
نینچ دـننک ، عارتخا  ام  يارب  ار  ینیون  مالـسا  هک  میهد  هزاـجا  اـی  مینک  عارتخا  يدـیدج  مالـسا  هدرک و  لـمع  ناـنآ  ياـه  هتـساوخ 

.تسین مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دّمحم  نید  ادخ و  نید  نآرق ، مالسا  تسا - هتخیمآ  برغ  قرش و  تارّکفت  ینابم  اب  هک  یمالسا -

: دیامرف یم  نآ  هب  عجار  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دروآ و  مالسا  زیزع  ربمایپ  هک  یمالسا  نآ 

ُمالْسالا (1) ِهللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنا 

تیلاّعف و تکرح و  عبنم  لبق ، نرق  هدراهچ  دننام  دیاب  مه  نونکا  تسا و  نشور  شدصاقم  توعد و  ماکحا ، رئاعش ، ناکرا ، دودح ،
.دشاب نیملسم  مایق  مادقا و  ردصم 

كرد رـصع ، یغیلبت  لیاسو  .تسا  شیپ  نرق  هدراهچ  میلاعت  نامه  میلاعت ، ثیداحا و  و  نآرق ؛ نامه  نآرق ، مالـسا ؛ ناـمه  مالـسا ،
تارّوصت و میراد و  دوبمک  فعـض و  لمع ، هیحان  رد  ام  یلو  هتخاـس ؛ رت  ناـسآ  ار  مالـسا  یلاـع  بتکم  تاصّخـشم  مهف  قیاـقح و 

یمن تهج  نیا  زا  هتـشاذگ و  رثا  ام  هقیاذ  رد  تایّدام  تاوهـش و  .تسا  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اـم  مالـسا ، قیاـقح  زا  رود  راـکفا 
ار اهدنب  اه و  ماد  نیا  شهج ، کی  اب  میناوت 
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.مینک زاورپ  مالسا ، دیحوت  تیناسنا و  تداعس و  تلیضف ، يایند  يوس  هب  هدومن و  هراپ 

، نآ ره  هدش و  رید  دنچ  ره  دیمهف - میهاوخ  میمهفب و  دیاب  تبقاع  اّما 

نارحب همه  نیا  هدـنهد  ناماس  هدـش و  التبم  نآ  هب  تیرـشب  هک  يرامیب  همه  نیا  نامرد  اهدرد و  يوراد  هناگی  هک  دوش - یم  رترید 
.تسا مالسا  دراد ، دوجو  هنیمز  ره  رد  نّدمتم  حالطصا  هب  يایند  رس  ات  رس  رد  هک 

.مینک تیاده  ار  دوخ  لمع  رکف و  میجنسب و  ار  روما  یمالسا  ياه  سایقم  اب  دیاب 

، يراکزیهرپ اوقت و  حالـس  هب  و  میدرگ ؛ لیدبت  هتفای  دشر  یعقاو و  یناسنا  هب  ات  مینز  ذّـملت  يوناز  مالـسا ، سالک  رد  هراومه  دـیاب 
: تسا دیجم  نآرق  زا  ندرب  هرهب  نتسج و  تیاده  ببس  هک  ییاوقت  میوش ؛ حّلسم 

َنیقَّتُْملِّل (1) يَدُه  ِْهیف  َْبیَرال  ُباتِْکلا  َِکلذ 

: تسا يداصتقا  ياهراشف  یگدنز و  ياه  یناماسبان  اه و  يراتفرگ  زا  تاجن  هلیسو  هک  ییاوقت 
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ْبِسَتَحَیال (1) ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  ًاجَرْخَم  ُهَّل  لَعجَی  َهللا  ِقَّتَی  ْنَمَو 

: تسا روما  ندش  ناسآ  ببس  هک  ییاوقت 

(2) ًارُْسی ِهِْرمَأ  ْنِم  ُهَّل  لَعجَی  َهللا  ِقَّتَی  نَمَو 

: تسا لطاب  زا  قح  ندش  ادج  ثعاب  هک  ییاوقت 

(3) ًاناقُرف مَُکل  ْلعجَی  َهللا  اُوَقَّتَت  نا 

(4) .نادیواج تشهب  هار  ادرف  تسا و  ناهج  ثداوح  ربارب  رد  يرپس  هاگ و  هانپ  زورما  مالّسلا  هیلع  یلع  شیامرف  هب  هک  ییاوقت 

نآ لوصحم  اوقت و  شا  هویم  دوش ، يراد  هاگن  نآ  راـقو  بادآ و  فّرـشم و  لوبق ، فرـش  هب  رگا  ناـضمر  هاـم  هزور  مایـص و  يرآ ،
ماکحتسا
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.تسا نایناهج  هب  مالسا  توعد  ندناسر  ادخ و  رماوا  تعاطا  يرب و  نامرف  يارب  راد  هزور  ندش  دعتسم  یمالسا و  تیصخش 
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ناسآ یتدابع  هزور ، متشه : لصف 

هراشا
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(1) َرُْسیلا ُمُِکب  ُهللاُدیُِری 

درخ هب  مالسا  .تسا  میقتسم  قوذ  میلس و  عبط  ترطف و  یعقاو  ياه  هتساوخ  نآ ، ماکحا  و  گنهامه ، رشب  ترطف  اب  مالـسا  تعیرش 
لقع تموکح  زا  هک  ار  یناسک  دنک و  یم  قیوشت  قیقحت  يواکجنک و  لّقعت و  هب  ار  وا  هداد و  ناوارف  تیمها  رـشب  هشیدنا  يورین  و 

.دیامن یم  خیبوت  شنزرس و  دننز ، یم  زابرس  نآ  هب  هعجارم  و 

ینیگنـس و دزاس ، قبطنم  میلاعت  نآ  اب  ار  دوخ  شور  هک  نیا  زا  رـشب  نادـجو  درادـن و  تیناسنا  كاپ  حور  رب  یلیمحت  مالـسا  میلاعت 
.دنک یمن  ساسحا  ار  يراشف 

درف حور و  مسج و  ایند ، نید و  حلاصم  هک  تسا  مالسا  ياه  همانرب  هیلاع ، دصاقم  يوس  هب  هار  نیرت  هاتوک  میقتسم و  طارـص  هناگی 
.تسا هدومن  عمج  مه  اب  ار  عامتجا  و 

نآ ياـه  هتـساوخ  اـب  هدـش و  لـیمحت  ترطف  رب  هک  تسا  ییاـهزیچ  هدـش ، عـقاو  تمرح  یهن و  دروـم  فـینح  نید  نیا  رد  هـچ  نآ 
هچ نآ  .تسین و  گنهامه 

131 ص :

«. دهاوخیم یناسآ  امش  يارب  ادخ  . » 185 هرقب ، - 1
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.تسا ترطف  اب  قباطم  هدش ، نآ  بابحتسا  بوجو و  هب  مکح  هتفرگ و  رارق  رما  دروم 

ظفح دـننک ، تمحازم  مهاـب  تحلـصم  ود  اـجک ، ره  رد  تـسا و  مالـسا  ماـکحا  هیاـپ  هدـسفم ،» ررـض و  عـفد   » و تحلـصم » ریخ و  »
یم مزال  تسا ، رتشیب  شا  هدـسفم  هک  یلمع  زا  زیهرپ  دـشاب ، هدـسفم  ود  زا  یکی  باکترا  هب  يراچان  اج  ره  رد  رت و  مهم  تحلـصم 

.دوش

نآ هیاپ  رب  مالسا  عیرشت  هک  يروما  رد  هچ  نانچ  تسا ؛ نآ  ماکحا » یناسآ  تلوهس و  ، » مالسا تعیرش  میالع  تاصّخشم و  زا  یکی 
.دریگ یم  رارق  رظنّدم  فیلاکت » ندوب  یلمع   » و نیفّلکم » تاناکما  ، » تسا راوتسا 

نید و  دنز ؛ زابرـس  تعاطا  زا  رت  شیب  درف ، هک  دوش  یم  ببـس  ترطف  اب  تفلاخم  تمحز و  رپ  راوشد و  ياه  همانرب  تخـس ، میلاعت 
، عامتجا ماظن  ترخآ ، ایند و  يارب  دیاب  هک  يدیاوف  زا  و  دشاب ؛ زیارغ  يانفا  ندـیبوک و  هلیـسو  تضایر و  بتکم  طقف  نآ  هطـساو  هب 

.ددرگ یلاخ  دشاب ، هتشاد  یّقرت  تیاده و  تیبرت و  قالخا ، بیذهت 

اب رگا  مه  تبقاع  تسین و  ماود  لباق  دشابن ، دـسافم  عفد  تحلـصم و  تیاعر  ساسارب  ترطف و  فالخ  رب  نوناق ، رگا  تسا  یهیدـب 
.ددرگ یم  موکحم  ترطف  لباقم  رد  هدش و  هجاوم  دیدش  لمعلا  سکع  تمواقم و  اب  دوش ، لیمحت  رشب  رب  رهق ، روز و 

132 ص :
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تمواقم دوجوم  نآ  میهدب ، رارق  یعیبط  ریسم  عبط و  فالخ  رب  ار  يدوجوم  میهاوخب  رگا  تعیبط  نیوکت و  ملاع  رد  هک  روط  نامه 
هنرگ دشاب و  هتشاد  شزاس  یعقاو  ياهزاین  يرطف و  ياه  هتـساوخ  اب  نیناوق  دیاب  زین  عیرـشت  ملاع  رد  دوش ، یناف  ای  زوریپ  ات  دنک  یم 

.دوش یم  مودعم  بولغم و  ءاقب  عزانت  نادیم  رد 

يارب یخرب  رگا  .تشاد و  دـهاوخ  ارجا  رومأم  ناسنا ، دوخ  نادـجو  زا  دوش و  یم  هتفریذـپ  دـشاب ، قفاوم  رـشب  ترطف  اب  هک  ینیناوق 
نآ اب  تفلاخم  دوب و  دنهاوخ  نآ  نابیتشپ  نارگید  دیآرد ، ارجا  هب  نیناوق  نآ  دنراذگن  دننک و  هزیتس  نآ  اب  لهج  یصخش و  دصاقم 

.دنیامن یم  شنزرس  ار 

ار دوخ  فیلاکت  ماکحا و  هدش ، نایب  هقف  رد  هک  یطیارش  قبط  هیقت ، ررض و  رارطـضا ، جرح ، رـسُع و  دراوم  رد  مالـسا  تهج  نیا  زا 
یم هراـشا  نآ  زا  ییاـه  هنومن  هب  هک  دـنا  هدومرف  ریرقت  تیبثت و  ار  لوصا  نیا  تاـیاور ، صوصن و  دـیجم و  نآرق  .تسا و  هتـشادرب 

: ددرگ

همیرک تایآ  فلا -

(1) اَْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقاَف 

133 ص :

هتـشرس نآ  رب  ار  مدرم  ادخ  هک  یتشرـس  نامه  اب  نک ، نید  نیا  يوس  هب  قح ، هب  مامت  شیارگ  اب  ار ، دوخ  يور  سپ  . » 30 مور ، - 1
«. تسا
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جَرَح (1) ْنِم  َنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  اَمَو 

ْمُکنَع (2) َفِّفَُخی  نَأ  ُهللا  ُدیُِری 

(3) ِْهَیلِإ ُْمتْرِرُطْضا  اَمّالا 

(4) هاُقت مهنِم  اوُقَتَت  نا  ّالا 

(5) َرسُعلا مُِکب  دیُریال  َوَرُسیلا  ُمِکب  ُهللا  دیُِری 

َنوُرُکْشَت (6) ْمُکَّلََعل  مُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیلَو  ْمُکَرِّهُطِیل  ُدیُِری  نِکلَو  جَرَح  ْنِّم  مُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهللا  ُدیُریاَم 

(7) اهَعسُو ّالا  ًاسَفَن  َهللا  ُِفلَُکیال 

(8) اَهاَتآ آمّالا  ًاسفَن  َهللا  ُفِّلَُکیال 

هفیرش ثیداحا  ب -

مالسإلا (9) یف  رارِضالَو  َررَض  ال 

134 ص :

«. تسا هدادن  رارق  یتخس  امش  رب  نید  رد  و  . » 78 جح ، - 1
«. دنک کبس  ار  ناتراب  ات  دهاوخیم  ادخ  . » 28 ءاسن ، - 2

«. دیاهدش راچان  نادب  هچنآ  زج  . » 119 ماعنا ، - 3
«. دینک هّیقت  یعون  هب  نانآ  زا  هکنیا  رگم  . » 28 نارمع ، لآ  - 4

«. دهاوخیمن يراوشد  امش  يارب  دهاوخیم و  یناسآ  امش  يارب  ادخ  . » 185 هرقب ، - 5
هک دشاب  دنادرگ ، مامت  امـش  رب  ار  شتمعن  و  كاپ ، ار  امـش  دهاوخیم  نکیل  دریگب ، گنت  امـش  يارب  دهاوخیمن  ادـخ  . » 6 هدئام ، - 6

«. دیرادب وا ]  ] ساپس
«. دنکیمن فیلکت  شاییاناوت  ردق  هب  زج  ار  سک  چیه  ادخ  . » 286 هرقب ، - 7

«. دنکیمن فیلکت  تسا  هداد  وا  هب  هچنآ  ردق ] هب   ] زج ار  سک  چیه  ادخ  . » 7 قالط ، - 8
ج26، هعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  ص220 ؛ ج1 ، یلاـئللا ، یلاوع  یئاـسحا ، روهمج  یبا  نبا  ص281 ؛ رابخالا ، یناعم  قودـص ، - 9

«. تسین مالسا  رد  ندناسر  نایز  نایز و  . » ص14
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(1)  ... هَعِست ِیتَّما  نَع  َِعفُر 

(2)  ... اوُرِفنتالو اوُرَِّشبَو ، اوُرِّسَُعت  الَو  اوُرِّسَی 

(3) هحمَسلا ِهیفنَحلِاب  ُتثُِعب 

لذب هب  هک  راوشد - فیلاکت  ارچ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  سپ ، تسا ؛ یناسآ  لیهست و  رب  عرـش  يانب  دیدرگ ، نایب  هچ  نآ  قباطم 
؟ تسا رایسب  عرش  رد  دراد - زاین  ناج  لام و 

زا دنا و  مورحم  تواخس  تلصخ  زا  هک  یناسک  رب  زین  لاوما  لذب  هدوبن و  ناسآ  يراکادف  ناج و  لذب  هچرگا  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
ای مهم و  دصاقم  لیـصحت  يارب  اّما  تسا ؛ راوشد  دنرادنپ ، یم  ررـض  تمارغ و  تخادرپ  ار  نآ  هدربن و  تّذـل  عون ، مه  اب  يدردـمه 

فرص اب  همه  دوش ، هضرع  رشب  عون  هب  فیلاکت  نیا  یتقو  تسا و  ترطف  اب  قفاوم  اراوگ و  تامحز ، نیا  لّمحت  گرزب ، دسافم  عفد 
، فیلاکت هنوگ  نیا  .دنناد  یم  عامتجا  ماظن  ياقب  لامک و  سیماون  لوصا و  زا  مزال و  ار  نآ  ماجنا  دوخ ، هب  هّجوت  زا  رظن 

.تسا زین  نآ  هدننک  نیمأت  هکلب  تسین ؛ یناسآ  رسی و  فالخ 

مه هزور  عیرـشت  رد  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  هدیدرگ و  نالعا  نید  تلوهـس  تهج  نیا  ناضمر ، هام  هزور  هب  عجار  تایآ  نمـض  رد 
.تسا هدش  تیاعر  عوضوم  نیا 

135 ص :

ص443؛ ج22 ، ص303 ؛ ج5 ، ص280 ؛ ج2 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، ص417 ؛ لاـصخلا ، ومه ، ص353 ؛ دیحوتلا ، قودـص ، - 1
«. ...هدش هتشادرب  زیچ  هن  نم  تما  زا  . » ص71 ج108 ، ص325 ؛ ج55 ،

ص381. ج1 ، یلائللا ، یلاوع  یئاـسحا ، روهمج  یبا  نبا  ص25 ؛ ج1 ، حیحص ، يراخب ، ص417 ؛ ج4 ، دنـسم ، لبنح ، نب  دمحا  - 2
«. ...دینکن تنوشخ  دینک و  ییور  هداشگ  دیریگن و  تخس  دیریگب و  ناسآ  »

ثوعبم . » ص548 ج30 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص69 ؛ ج6 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  ص 445 ؛ ج11 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  - 3
«. ناسآ صلاخ  نید  هب  مدش 
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سفن ياوه  اب  رگید ، یتیبرت  میژر  ره  دـننام  هک  ارچ  تسا ؛ تضایر  یعون ، هب  هدوب و  تخـس  اذـغ  فرـص  هب  داـتعم  سوفن  رب  هزور 
هب رامیب ، جازم  رّفنت  هقیاذ و  ندرکن  لوبق  تسا و  رامیب  ياهتشا  اب  وراد  يراگزاسان  لثم  يراگزاسان  نیا  یلو  تسین ؛ راگزاس  ناسنا 

دـناد و یم  مزال  ار  نآ  تمحز  لّمحت  هتفریذـپ و  ار  وراد  نیا  ندروخ  رامیب ، لقع  نادـجو و  ترطف ، یلو  تسا ؛ وراد  معط  هطـساو 
- راتسرپ دنک ، يراددوخ  وراد  نآ  ندروخ  زا  رامیب  رگا  هک  يروط  هب  درامش ؛ یم  يدرخبان  دنـسپان و  ار  نآ  ندروخ  زا  ندز  زابرس 

.دناروخ یم  وا  هب  روز  هب  ار  نآ  تسا - اج  رب  اپ  شترطف  لقع و  هک 

هب لیدبت  لباق  یلو  تسا ، هدننک  تحاران  وراد ، نآ  ندروخ  رگا  ای  دـیناروخ و  رامیب  هب  ار  نآ  دـیابن  دوب ، روآ  نایز  ییوراد  رگا  اّما 
، تشاد یّمهم  تحلـصم  نآ ، نامز  رییغت  رگا  ای  دیامن و  یم  لیدـبت  رگید  يوراد  هب  ار  نآ  قذاح  کشزپ  دـشاب ، یم  رگید  يوراد 

.دهد یم  رییغت  ار  نآ  تقو 

- دـنرادن ار  رذـع  ود  نیا  هک  رگید - تقو  رد  رامیب  رفاسم و  هک  تسا  هدومرف  روتـسد  هزور ، ماکحا  نایب  نمـض  رد  لاعتم  دـنوادخ 
.دنریگب هزور 

« .دهاوخ یم  یناسآ  امش  رب  ادخ  ؛(1)  َرُْسْیلا ُمُِکب  ُهّللا  ُدیُِری  : » دیامرف یم  سپس 

136 ص :

.185 هرقب ، - 1
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يراوـشد هب  مدرم و  رب  نتفرگ  گـنت  فیلاـکت ، فدـه  یّلک  روـط  هب  هتـساوخن و  يراوـشد  يریگ و  تخـس  زین ، هزور  رد  دـنوادخ 
رب يریگ  تخـس  دهاوخ و  یم  ار  اه  نآ  روما  یناسآ  تسا ؛ نابرهم  فوؤر و  شناگدنب  هب  تبـسن  ادخ  هکلب  تسین ؛ نانآ  نتخادـنا 

.تسا هدومرفن  هدارا  ار  نانآ 

نآ رّکذت  هدش و  روظنم  مه  رگید  دراوم  مامت  رد  هک  تسا  یّلک  یلصا  اّما  هدش ، نایب  هزور  ماکحا  نمض  رد  روکذم ، لصا  هچ  رگا 
تخس نیفّلکم  رب  هزور  عیرشت  رد  هک  دننک  نامگ  ناگ  هتخپان  نانادان و  یـضعب  اسب  هک : تسا  لیلد  نیا  هب  هزور ، ماکحا  نمـض  رد 

: تسا هدومرف  مّهوت  نیا  عفد  يارب  دنوادخ  ور  نیا  زا  تسا و  هدش  يریگ 

(1) رسیلا مکب  هللا  دیری  »

هتـشادرب نآ  بوجو  هدروخلاس ، ناریپ  رفاسم و  رامیب و  زا  دوب ، ناگدنب  ندنکفا  يراوشد  هب  هزور  زا  دـنوادخ  دارم  رگا  کش  یب   ؛»
.دش یمن 

لد ناج و  هب  ار  وا  نامرف  ناضمر ، هام  رد  نادـب و  ردـق  ار  مالـسا  تمعن  روآ و  ياج  هب  ار  يادـخ  ساپـس  ناملـسم ! ردارب  يا  سپ ،
! وش اریذپ 

: ینامب مورحم  هام  نیا  رد  ادخ  شزرمآ  زا  هک  ادابم 

(2) «. میظعلا رهشلا  اذه  یف  هللا  نارفغ  مرح  نم  یقشلاف  »

137 ص :

.185 هرقب ، - 1
یقش و سپ  . » ص26 ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواـط ، نبا  ص265 ؛ ج2 ، اـضرلارابخا ،× نویع  ومه ، ص154 ؛ یلامالا ، قودـص ، - 2

«. دوش مورحم  یهلا  ششخب  نارفغ و  زا  ناضمر ) هام   ) تمظعاب هام  نیا  رد  هک  تسا  یسک  تخبدب 
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ییامن تیصعم  هدرک و  تفلاخم  زیزع  هام  نیا  رد  یهلا  رما  اب  ینک و  راطفا  ار  تا  هزور  یعرش  رذع  نودب  ادابم 

: يدرگ فیرش  ثیدح  نیا  لومشم  و 

هنِم (1) ِناِمیالا  َحوُر  َجرَخ  ناضَمَر  رهَش  نِم  ًاموَی  َرَطفا  نَم 

.تفر دهاوخ  نوریب  وا  زا  نامیا  حور  دنک ، راطفا  رذع ] نودب   ] ار ناضمر  هام  زا  يزور  هک  یسک 

138 ص :

251؛ ص246 ، ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  ص118 ؛ ج2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ومه ، ص236 ؛ لامعالا ، باوث  قودص ، - 1
ص41. ج7 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف 
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نادجو شرورپ  هزور و  مهن : لصف 

139 ص :
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.دراد یم  زاب  تشز  ياهراک  زا  هدرک و  قیوشت  کین  ياهراک  هب  ار  وا  هک  تسا  یتوکلم  يا  هّوق  ینامسآ و  ییورین  ناسنا  داهن  رد 

راظتنا و ناوت  یم  یناسک  زا  اهنت  .دـنناد و  یم  تلیـضف  لامک و  ار  نآ  زا  يوریپ  دـنبای و  یم  دوخ  نطاب  قاـمعا  رد  ار  ورین  نیا  همه 
رون نیا  .تسا و  رادیب  هدنز و  نانآ  رد  ورین  نیا  هک  تسب  لد  نانآ  یکین  ریخ و  هب  تشاد و  تلادـع  تقادـص و  يراد ، تناما  عّقوت 

.تشاد تیمدآ  فرش و  تلیضف ، تلادع ، راظتنا  وا  زا  دیابن  رگید  دییارگ ، یشوماخ  هب  سک  ره  داهن  رد 

ای ریمض »  » ای دشاب  نادجو »  » شمـسا دشاب و  هچ  ره  ورین  نیا  تقیقح  .دنیوگ  یم  نادجو »  » ورین نیا  هب  قالخا  ياملع  حالطـصا  رد 
زا هک  یسک  دننام :  ) دوش یم  لاحـشوخ  داش و  کین ، راک  ماجنا  اب  هک  دراد  دوجو  رـشب  رد  ییورین  نینچ  .دنک  یمن  توافت  بلق ،» »

هاگره و  .دـیامن ) یم  یبلق  شیاسآ  یتحار و  ساـسحا  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب  هدـمآ  نوریب  یگرزب  تیلوؤسم  فیلکت و  هدـهع 
نیا دنز ، رس  ناسنا  زا  یهانگ  تشز و  لمع  دب و  راک 

141 ص :
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هتخاس نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  ار  وا  و  دنک ، یم  شنزرس  خیبوت و  ار  وا  ورین 

نیا شاک  دیوگ : یم  هدرک و  تمادـن  ساسحا  ریمـض ، رد  دوش و  یم  هدـناوخ  وا  هتفرگ  هرهچ  رد  تهارک  تمادـن و  راثآ  هک  اسب  و 
 ... و مدوب ! هدرکن  ار  راک 

فرطرب ار  اه  فعـض  هطقن  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دناسرت و  یم  ار  وا  دـنز و  یم  بیهن  وا  هب  هراومه  ریمـض ، يادـص  نادـجو و  يادـن 
.دیامن ناربج  ار  هانگ  زا  لصاح  تراسخ  یگتسکش و  و  دنک ،

.تسا هدیمان   (1)« هماّول سفن   » ار ینادجو  تلاح  نینچ  دیجم  نآرق 

، مرج زا  هک  اه - نآ  یگدنز  هحفص  یحور ، تاّملأت  زا  یصالخ  يارب  نادجو و  يادن  نیا  ریثأت  تحت  هک  میا  هدید  ار  يدارفا  اهراب 
عون هاوخریخ ، كاپ و  یناسنا  تروص  هب  یگدـنز  زا  يرگید  لصف  رد  هدـش و  ضوع  دوب - هدـش  هایـس  داسف  متـس و  هانگ ، تنایخ ،

.دندیدرگ رهاظ  تفارش  اب  تسرپادخ و  رورپ ،

یتسس لامها و  ییانتعا و  یب  هچ  نانچ  دوش ؛ یم  نآ  یّقرت  دشر و  ثعاب  نآ ، نتـسب  راک  هب  یتاذ و  دادادخ و  يورین  نیا  زا  يوریپ 
، دـیامن تفلاخم  شیوخ  نادـجو  اب  ناـسنا  راـب ، نیلّوا  يارب  یتقو  ور  نیا  زا  و  ددرگ ؛ یم  نآ  ياـنف  فعـض و  ببـس  نآ ، هب  تبـسن 

کیرات جیردت  هب  وا  نادـجو  دـنک ، لابند  ار  تفلاخم  نآ  رگا  دزوس و  یم  یحور  باذـع  شتآ  رد  تسا و  مدان  تحاران و  تخس 
، دنسپان تشز و  راک  نآ  زا  هک  يّدح  ات  دوش ؛ یم 

142 ص :

.2 همایق ، - 1

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 151 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10742/AKS BARNAMEH/#content_note_142_1
http://www.ghaemiyeh.com


: قادصم دبای و  یمن  شیوخ  داهن  رد  یلمعلا  سکع  هنوگ  چیه 

(1) ٌهَواشِغ ْمِهِراصبا  یلَعَو  ْمِهِعْمَس  یلَعَو  ْمِِهبُوُلق  یَلَع  ُهللا  َمَتَخ 

.ددرگ یم 

.دوش يریگولج  نآ  یتسس  فعض و  زا  دنامب و  هدنز  هشیمه  رشب  نادجو  هک  تسا  نیا  ینید  ياه  همانرب  فادها و  زا  یکی 

یهاون رماوا و  مامت  زا  تعاطا  یّلک ، روط  هب  مالـسا و  یتیبرت  ماکحا  ریاس  نآرق و  توالت  حیاصن ، ظعاوم ، راکذا ، اعد ، جـح ، زامن ،
.دزاس یم  تیلوؤسم » هب  روعش  ینید و  نادجو   » مان هب  يرتدنمورین  رت و  یلاع  نادجو  دهد و  یم  دشر  ار  ورین  نیا  عرش ،

.تسا هللا  تیشخ  ادخ و  زا  سرت  فوخ و  زا  يرهظم  نادجو ، نیا 

ار نانآ  دزیخ و  یم  رب  راک  زیهرپ  مدرم  کمک  هب  ینمیرها  ياه  هشیدنا  یناطیـش و  ياه  هسوسو  ماگنه  هک  تسا  ینید  نادـجو  نیا 
: دهد یم  تاجن  هانگ  هاگترپ  رد  طوقس  رطخ  زا 

َنوُرِصبُّم (2) ْمُه  اَذِإَف  اْوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنا 

143 ص :

.7 هرقب ، - 1
.201 فارعا ، - 2
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بیهم كانرطخ و  دراد - دوجو  صخش  رس  رب  نآ  ندمآ  دورف  میب  هک  یگرزب - گنس  دننام  ار  هانگ  یبهذم ، ینامیا و  نادجو  نیا 
: دهد یم  هولج 

هَیلَع (1) َعقَت  نا  ُفاخَی  ٌهرَخَص  ُهَّناَک  ُهبَنَذ  يرَی  َنِمؤُملا  َّنا 

نادـجو زا  يوریپ  تین و  یکاپ  صولخ و  اب  هک  تسا  یتاداـبع  هلمج  زا  هزور  .تسا  نادـجو » شرورپ   » هزور یتیبرت  دـیاوف  زا  یکی 
نتـشیوخ تارطفم و  زا  كاسما  ربص و  هزور ، اریز  ددرگ ؛ یم  دراو  رتمک  نآ  رد  لطاب  ضارغا  يراکایر و  دوش و  یم  ماـجنا  ینید 

يراد نتشیوخ  كاسما و  دشاب ، هتـشادن  نادجو  يادن  هب  خساپ  ادخ و  نامرف  تعاطا  هب  قوش  كاپ ، تین  هک  یـسک  .تسا و  يراد 
يراددوخ اذغ  ندروخ  زا  مدرم  روضح  رد  دـناوت  یم  هک  ارچ  درک ؛ دـهاوخن  زیهرپ  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  تولخ  رد  هدومنن و  زین 

.دنک راطفا  ار  دوخ  هزور  هنامرحم  روط  هب  و  دنک ،

، شتعاـطا تسا و  صـالخا  تبرق و  تین  ياراد  تسا ، هزور  دراد و  كاـسما  مدرم  باـیغ  روـضح و  رد  هک  یـسک  دـیدرت  یب  سپ 
: مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  يانعم  تسا  نیا  تسا و  یقیقح  یعقاو و 

144 ص :

ار شهانگ  نمؤم  اـنامه  . » ص77 ج74 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص460 ؛ قالخالا ، مراکم  یـسربط ، ص527 ؛ یلامالا ، یـسوط ، - 1
«. دیآ دورف  وا  يور  رب  هک  دراد  نآ  زا  سرت  هک  دنیب  یم  يا  هرخص  گنس و  دننامه 
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قلَخلا (1) ِصالخِال  ًءالِتبا  ُمایِّصلاَو 

یم تیلوؤسم  هب  وا  روعـش  نادجو و  رت  شیب  دشر  ببـس  وا  هزور  ًامتح  تسا و  ینید  هتفای  دـشر  نادـجو  ياراد  ًانیقی  راد  هزور  نیا 
.دوش

زا یکی  هک  ار  نآ  ریگب و  هزور  یتسه ، ریمـض  يرادـیب  نادـجو و  دـشر  ناـهاوخ  رگا  یناـحور ! بیبح  ياو  یناـمیا  ردارب  يا  سپ 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  رامشم ؛ کچوک  تسا ، مالسا  ناکرا 

(2) هیَالولاَو ِموَصلا ، َو  ِجَحلاَو ، ِهاکَزلا ، َو  ِهولَصلا ، یَلَع  ءایشا ، ِهسمَخ  یلَع  ُمالسالا  َِیُنب 

.تیالو هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، تسا : هدش  انب  زیچ  جنپ  رب  مالسا 

145 ص :

«. قلخ صالخا  ششخب )  ) يارب تسا  یناحتما  هزور  (. » ص55 ج4 ،  ) تمکح 252 هغالبلا ، جهن  - 1
ج4، یفاولا ، ومه ، ص122 ؛ ج2 ، ءاضیبلا ، هجحملا  یناشاک ، ضیف  132 ؛ ص64 ، ج3 ، یلائللا ، یلاوع  یئاسحا ، روهمج  یبا  نبا  - 2

(. امهمئاعد مالسالاو و  نامیالا  دودح  باب 6 ،  ) 88 ص87 - 
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ناسنا شخب  تاجن  يدابع ، ياه  همانرب  مهد : لصف 

هراشا

147 ص :
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ینیـشام و عماوج  یقالخا ، تامازتلا  زا  هدش  اهر  شکرـس و  رـشب  یناویح ، زیارغ  نایغط  ناهج  اضف ، رـصع  ناسنا  يّدام ، يایند  رـشب 
یمن مارآ  يدام  ترارح  زا  رپ  یگدـنز  کی  يارب  شـشوک  راک و  شالت و  تمحز و  زا  زور  بش و  هک  يراد  هیامرـس  تاـعامتجا 

تیناسنا تلیـضف و  رظنم  زا  ار  ناهج  روما  هک  دـنرادن  تصرف  دـنراتفرگ و  تایدام  دـنب  رد  اـه  نآ  ناربهر  هک  یتاـعامتجا  دـنریگ ؛
مکحم و ياه  هتـشر  نآ  رد  هک  یعماوج  دـنیامن ؛ هعلاطم  ار  نآ  راوشد  هدـیچیپ و  مه  هب  عاضوا  فرـش ، اوقت و  کنیع  اـب  دـنرگنب و 

يدامتعا یب  يرکف و  یحور و  ياه  یتحاران  زور  ره  دوش ، یم  هتسسگ  يرگید  زا  سپ  یکی  فافع  ینمادکاپ و  تلیـضف ، راوتـسا 
.دنکفا یم  هیاس  ناشرس  رب  يا  هزات 

رصع ياه  ناسنا  مامت  هرخالاب  و  دنتسه ، هدز  تراغ  هتخابدوخ و  فیعـض و  هک  یللم  دننارگید و  قوفام  تردق  روز و  رد  هک  یللم 
همه نیا  عفر  يارب  یحور و  نزاوت  و  لدتعم ، لاح  کی  هب  ندیسر  يارب  ام ،

شخب نانیمطا  ياه  همانرب  دـننام  ییاه  همانرب  هب  یحور  تابث  نوکـس و  دامتعا و  طیحم  شخب و  مارآ  یگدـنز  نیمأت  اه و  ینارگن 
.دنراد زاین  شیپ  نورق  اه و  لاس  ياه  ناسنا  زا  شیب  ناضمر  هام 

149 ص :
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للم رامثتسا  ماقم ، هب  یبای  تسد  تهج  یناهج ، گرزب  عماجم  رد  نّدمتم و  حالطـصا  هب  يایند  نیا  طاقن  نیرتدازآ  نیرتدابآ و  رد 
تنایخ هچ  هراچیب  نارگراک  ریقف و  للم  جـنر  تسد  نداعم و  لاوما ، ندرک  تراغ  یناـگرزاب ، تراـجت و  هعـسوت  ذوفن ، شرتسگ  و 
نویلیم وا  ندنار  نوریب  نادیم  زا  فیرح و  ندز  نیمز  مه و  زا  تقبـس  يارب  یناگرزاب  یتعنـص و  ياه  یناپمک  دوش ! یمن  هک  ییاه 

! دنا یکاش  مه  زا  هدرک و  مهّتم  ار  رگیدکی  هراومه  برغ  قرش و  ور ، نیا  زا  .دننک  یم  فرص  رالد  اه 

کی هب  دـنا - هدوبر  همه  زا  ار  نانیمطا  باوخ و  هک  یهاگآراک - یـسوساج و  ياه  نامزاس  یتاحیلـست ، ياه  هجدوب  هب  یهاـگن  اـب 
داسف ّرـش و  زج  دیابن  تسا و  یتحاران  اب  مأوت  یگدنز  یتخبدب و  هب  موکحم  ناسنا  هک  دور  یم  نامگ  هدش و  دیماان  تیرـشب  زا  هراب 

.تشاد يرگید  راظتنا  وا  زا 

.تسا هدیدن  دوخ  هب  ار  نآ  دننام  رشب  خیرات  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدیسر  طارفا  ّدح  رس  هب  ینار  توهش  تنایخ و 

نایم زا  هکلب  هدـش و  راد  هّکل  اه  نآ  فافع  تفارـش و  هتفرگ و  رارق  طوقـس  یتسپ و  طاطحنا و  هبترم  نیرخآ  رد  نانز  یعقاو  عضو 
، ینارتوهش تاعامتجا  اه و  هراباک  رد  هک  تسا  یـسک  يرگ ، يّدام  بتکم  قطنم و  رد  نانآ  نیرت  تخب  شوخ  هک  ارچ  تسا ؛ هتفر 

تسپ و نادرم  نیب  رد  و 
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یگدـنز رهاوظ  هب  طباور  نیا  لیفط  زا  رذـگهر و  نیا  زا  ددرگ و  هلاـیپ  مه  ناـسوهلاوب  اـب  دوش و  راکـشآ  رت ، هنهرب  رتشیب و  فیثک 
.دزاس ریس  ار  دوخ  مکش  هداد و  ناماس  رس و  دوخ 

، رـسمه یب  ناوج  اه  نویلیم  هک  یلاح  رد  هتفرگ و  دوخ  رایتخا  رد  رگراک  مان  هب  ار  اه  نآ  زا  رفن  نارازه  ماـشآ  نوخ  ناراد  هیاـمرس 
رارق دوخ  راصحنا  رد  ار  نآ  دـنوش ، یم  ناگزیـشود  ناوناب و  ضّرعتم  دـننز و  یم  مه  هب  ار  عامتجا  مظن  یـسنج ، هزیرغ  راشف  تحت 

.دنتسه مرگرس  یتسرپ  سوه  ینارتوهش و  هب  هداد ،

.دزاس زواجتم  نادرم  یناویح  لایما  میلست  ار  دوخ  دیاب  هاوخان  هاوخ و  تخبدب ، نز  هک  تسا  يروط  هب  عضو  طاقن ، زا  يا  هراپ  رد 

ینمادـکاپ و تّفع و  فیفخ  رون  نیا  دورب و  نایم  زا  دـتفا  یم  اـه  لد  رب  نآ ، زا  یفیعـض  وترپ  زونه  هک  یقـالخا  نیزاوم  نیا  رگا  و 
تّفع یب  نانز  قیوشت  هدنیآ و  يامنرود  هچ  نانچ  عورشم - جاودزا  قیرط  زا  یسنج  هزیرغ  ماجنا  هب  مازتلا  نز و  سومان و  هب  مارتحا 

فافع و هب  ناوناب  يامنهار  ربهر و  هک  هبناـج  همه  یمالـسا  یتیبرت  هماـنرب  کـی  رگا  دورب و  نیب  زا  دـهد - یم  ناـشن  شورفدوخ  و 
هنوگ چیه  نز  دیاین ، رد  ارجا  هب  ای  دـشابن و  دوجوم  نز  دـنمجرا  تیـصخش  تیدوجوم و  ظفح  یـسنج ، هزیرغ  لیدـعت  ینمادـکاپ ،

هب زواجت  زا  يریگولج  يارب  هتفاین و  یلالقتسا 
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يارب ار  دوخ  دـهد و  رد  نت  یگنن  یتـسپ و  ره  هب  راـبجا ، مکح  هب  دـیاب  دز و  دـهاوخن  حالـصا  هب  تسد  یتردـق  ینوناـق و  چـیه  وا 
تیلهاج نارود  رد  هک  يروط  هب  یّتح  وا - زا  ملظ  عفد  يارب  یهاگ  هانپ  چـیه  دزاس و  هدامآ  يدـنمروز  داـّلج و  درم  ره  زا  ییاریذـپ 

.دش دهاوخن  ادیپ  دوب - مسر 

.تسا روآ  ماسرس  ًاعقاو  دیآ ، یم  دیدپ  ینونک  عامتجا  رد  درم » نز و  طالتخا   » شور بیقعت  زا  هک  يدسافم  رّوصت 

یمومع تاسّسؤم  رگا  .دوش و  یم  رابتعا  یب  هدمآرد و  یتافیرـشت  تروص  هب  لیبق  نیا  زا  یظافلا  و  یتسود ، رـشب  تفوطع و  رهم و 
بیسآ نادنمتسم و  هب  کمک  زا  ار  یسایس  ضارغا  بلغا  دننک و  یم  کمک  افعـض  هب  یّـصاخ  دصاقم  يارب  ینیـشام و  روط  هب  هک 

.داد یمن  خساپ  نادنمدرد  نادنمزاین و  دایرف  هب  سک  چیه  دنتشادن ، دوجو  دنیامن ، یم  لابند  عامتجا  ناگدنامزاب  ناگدید و 

یحور یلقع و  ياوق  هدـننکریدخت  داوم  اه و  یتراپ  اه ، ینیـشن  بش  اه ، یمرگرـس  اب  هک  یعونـصم - شیاسآ  شمارآ و  کش  یب 
اب هک  یعقاو  نتـسیز  رتـهب  زا  دـنوش  یم  لّـسوتم  رازبا  نیدـب  هک  يدارفا  .دزاـس و  عناـق  ریـس و  ار  رـشب  دـناوت  یمن  دوـش - یم  مهارف 

.دنوش یم  رترود  دشاب ، مأوت  یبلق  نانیمطا  یحور و  نوکس  شمارآ و 

یتخبدـب زا  يا  هشوگ  مینیب  یم  میونـش و  یم  هچ  نآ  تسین و  نکمم  لاجم  نیا  رد  نآ  ياه  یماـکان  حیرـشت  هک  یناـهج  نینچ  رد 
ناهج ياه 
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، تاوهش تایّدام و  شتـسرپ  یتریغ ، یب  یتّمه ، تسپ  یتّفع ، یب  تیانج ، تنایخ ، جاور  ّتلع  هب  هک  یناهج  نیا  رد  و  تسا ، یناسنا 
یقالخا و ياوق  تیوقت  اوقت ، نامیا ، يورین  هب  لّسوت  رـشب ، حور  ندرک  مارآ  يارب  جـالع  هار  هناـگی  تسا ، نوزفا  زور  اـه  يراوشد 

.تسا یناویح  زیارغ  لرتنک 

، ّربکت یهاوخدوخ و  زآ ، صرح و  نیا  رگا  هک  تسا  هتسناد  یم  هدراذگ ، وا  داهن  رد  ار  زیارغ  نیا  هدیرفآ و  ار  رـشب  نیا  هک  ییادخ 
رگا .تشاد و  دـنهاوخن  شمارآ  مه  نارگید  هکلب  شدوخ ، اهنت  هن  رگید  دوش ، ّطلـسم  رـشب  نیا  رب  تاوهـش  یبلط و  هاج  دادبتـسا و 

کلام ار  اه  ناشکهک  مامت  رگا  .دوش و  یمن  عناق  يرادـقم  هزادـنا و  دـح و  چـیه  رد  دـش ، وا  دوبعم  بوبحم و  قوشعم و  تایّدام ،
نتـشک هب  ای  دنک  رامثتـسا  یبلط  هاج  یـصخش و  دیلپ  عفانم  يارب  ار  ناسنا  اه  نویلیم  رگا  و  دریذپ ؛ یمن  نایاپ  شزآ  صرح و  دوش ،

.دروآ یمن  باسح  هب  هدرمش و  زیچان  ار  نآ  دهدب ،

ار یتسرپ  رـشب  دزاس و  یم  ینایادخ  شدوخ  سنج  زا  شدوخ و  يارب  دوشن ، ییامنهار  رـشب  نیا  رگا  هک  تسناد  یم  لاعتم  يادـخ 
یم رترب  يداع ، ناسنا  کی  زا  ار  اه  نآ  دـتفا و  یم  كاخ  هب  نارگرامعتـسا  ایوقا و  ربارب  رد  دریذـپ و  یم  هنالیلذ  فلتخم ، روُص  رد 

.دوش یم  لّسوتم  یقّلمت  یتسپ و  ره  هب  دیآ ، لیان  يا  هجرد  ماقم و  ذخا  هب  هک  نآ  يارب  درامش و 

هب مه  ات  درک  ییامنهار  ار  وا  تخانش ، یم  ار  ناسنا  نیا  هک  ییادخ 
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یتخب کین  تداعس و  هار  یقیقح ، نایامنهار  ناربمایپ و  طّسوت  مه  هدرک و  نشور  وا  داهن  رد  هک  یشنیب  غارچ  درخ و  لقع و  هلیسو 
.دبایب ار 

، یحور شمارآ  هلیـسو  دوش و  یم  متخ  یناـسنا  دنمـشزرا  ياـه  فدـه  هفیرـش و  دـصاقم  ماـمت  هب  هار ، هناـگی  ناوـنع  هب  هک  یهار 
.تسا ساوسو  ینارگن و  ساره و  میب و  عفر  بلق ، نانیمطا 

هب ییامنهار  یتسودرـشب و  تلیـضف ، ّبح  هدـش و  يزیر  یپ  هدارا  تیوقت  تیناسنا و  یّقرت  لیمکت و  يارب  ینید  ياـه  هماـنرب  ماـمت 
.دراد رظن  ّدم  ار  يّدام  فادها  زا  رت  یلاع  فادها  يوس 

ناضمر يدابع  همانرب 

.تسا ناضمر » هام  هزور   » همانرب نیمه  اه ، همانرب  زا  یکی 

ار درف  ریمـض  دنادرگ و  یم  زاب  دوخ  هب  ار  ناسنا  دـح  هچ  ات  لاس  ره  رد  همانرب  نیا  يارجا  هک  دـیا  هدرک  رکف  چـیه  دـیناد و  یم  ایآ 
!؟ دزاس یم  رادیب  ار  شروعش  هاگآ و 

، هدوهیب تاقباسم  یناویحو ، يّدام  لیاسم  راتفرگ  ام  رصع  رد  هک  ییاه  ناسنا  طّسوت  ناضمر  هام  همانرب  يارجا  هک  دیا  هدیشیدنا  ایآ 
رگید تفآ  اهدص  يراسگ و  یم  رامق ، صقر و  بعل و  وهل و  سلاجم  رد  تکرش  روآ ، مرش  فیثک و  تیاهن  یب  ياه  ینار  توهش 

؟ دهد یم  تاجن  اه  يدیلپ  نیا  بالجنم  زا  ار  نانآ  هنوگچ  دراد و  يدنمدوس  کین و  راثآ  هچ  دنا ، هدش 
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نادجو زا  دنا و  هتشادن  ار  یناحور  روما  هب  هّجوت  تصرف  يا  هظحل  يارب  یّتح  يّدام  تالاغتشا  هطـساو  هب  لاس  لوط  رد  هک  یناسک 
رد نونکا  دـنا ، هتفاین  یهاگـشیاسآ  هاگهانپ و  هدرک و  باترپ  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ار  نانآ  عامتجا ، جوم  هدـش و  ادـج  دوخ  یناسنا 

: دنناوخ یم  اعد  هدرک و  تاجانم  ادخ  اب  دنوش ؛ یم  قرغ  يونعم  یناحور و  ذیاذل  رد  دنمرآ و  یم  ناضمر  هام  هانپ 

(1)  ... ِیبلَق ِهب  ُرِشاُبت  ًانامیا  َُکلَئسا  ّینا  مَُّهللا 

: ياعد هدومن و  دیما  ضرع  يراودیما  زا  راشرس  یحور  اب  و  دنزیر ؛ یم  کشا  هدرک و  هیرگ 

تفرـص امو  کنم ، یئاجر  تعطق  ام  دابِعلا  َنویُع  یِِحئاضَف  یلَع  َتَللَدَو  داهـشالا ، َنَیب  َکَبیَـس  ِینَتَعنَمَو  دافـصالا ، ِیف  ِینَتنَرَقَول  یِهلا 
يدنع (2) کیدایا  یسناال  انا  کنع  وفعلل  یلیمأت 
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، اه هقباـسم  اـه و  گـنج  زا  ریغ  تاـیّدام ، نیا  زا  ریغ  تسا و  تاریخ  ماـمت  ردـصم  ادـخ  دـیما و  عبنم  نید ، هک  دـننک  یم  همزمز  ار 
اهامنیس و اه ، صقر  اه و  سناد  یگ و  هزره  سلاجم  نیا  زا  ریغ  اه ، یتریغ  یب  اه و  يرد  هدرپ  اهرامثتسا ، اه ، تیانج  اه و  تنایخ 
تریغ و هدنـشک  شنیب و  درخ و  هدرپ  باـصعا و  فیعـضت  ثعاـب  نطاـب و  هدـننک  کـیرات  حور و  هدـننک  هتـسخ  هـک  اـه - هراـباک 

.دراد دوجو  يرتهب  ياه  تّذل  رگید و  ملاع  تسا  تیصخش  یگنادرم و 

ینارچ مشچ  نابز ، یگنسرگ ، یگنـشت و  لایما  تاوهـش ، لباقم  رد  .دشاب و  انتعا  یب  تایّدام  هب  دناوت  یم  داز  یمدآ  هک  دنمهف  یم 
.دنکن مخ  رس  و ... 

رـشب ییابیکـش ، یتسرد ، یتسار و  دـننام : یتافـص  یناسنا  لیاضف  ملاع  رد  تسادـخ و  دای  رد  حور ، یعقاو  شمارآ  هک  دـنمهف  یم 
یب گنج ، هنیک ، ینمـشد و  تمحازم ، و  دراد ؛ دوجو  يرگداد  ینتورف و  يراکوکین ، یهوژپ ، شناد  عون ، مه  هب  تمدـخ  یتسود ،

.درادن هار  نآ  رد  لیبق  نیا  زا  یتافص  ندرک و  نامناخ 

.دسر یم  دصقم  هب  نآ  رد  رتدوز  دشاب ، رظندنلب  تّمه و  یلاع  رشب ، هچ  ره  هک  تسا  یملاع  لیاضف  ملاع 

؟ تسا ناضمر  هام  زا  رتهب  رشب ، نیا  تیبرت  يارب  یبتکم  هچ  هسردم و  مادک  یتسار ،

- تسا تلیضف  تیناسنا و  رئاعش  هک  مالسا - رئاعش  ناضمر  هام  رد 
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.دوش یم  راکشآ  یمدق  مه  یفیدر و  مه  ّسح  یمالسا و  تاواسم  نآ  رد  هتفای و  قنور  اه  تعامج  زامن  .دوش  یم  هدنز 

رتشیب شصولخ  رت و  کیدزن  ادخ  هب  هک  یـسک  .تسا و  شزرا  یب  يّدام  تازایتما  نیا  دنتـسه و  ادخ  کی  هدنب  هک  دنمهف  یم  همه 
.تسا رت  مرتحم  هداس - زابرس  ای  هدنامرف  رگراک ، ای  امرفراک  تیعر ، ای  ناطلس  دشاب -

ظعو سلاجم  هیعدا ، لیبق : زا  ییاه  همانرب  يارجا  نمـض  ناضمر  هام  رد  همه  اهدـسح  اه و  عمط  اهربک و  اه ، یهاوخدوخ  اهرورغ ،
.دوش یم  دوبان  ای  فیعض  هّجوت  لباق  هزادنا  هب  هباطخ و ...  و 

يریگ هرانک  يّدام  ذیاذل  زا  دنهد و  ماجنا  ار  یمالـسا  ياه  همانرب  نیا  هدرک ، روک  ار  نانآ  تریـصب  مشچ  تایّدام ، هک  یناسک  رگا 
.دننک یمن  زواجت  نادنچ  لادتعا ، دودح  زا  زین  لاس  رگید  هام  هدزای  رد  دنسرب ، دوخ  يونعم  لاح  هب  هدومن و 

ناگمه شیاسآ  مومع و  حـلاصم  هب  هّجوت  يارب  ییاـمنهار  هدـنزومآ و  یـسرد  کـی  ره  میناوخ ، یم  ناـضمر  هاـم  رد  هک  يا  هیعدا 
.تسا

: تسا راد  هزور  ياه  هتساوخ  تاساسحا و  يایوگ  اه ، هلمج  نیا 

(1)  ... ِعئاج َّلُک  ِْعبْشا  َّمُهّللا  ریقَف  َّلُک  ِنْغا  َّمُهّللا  .ِروُرُّسلا  ِرُوبُْقلا  ِلْها  یلَع  ْلِخْدا  َّمُهّللا 

لیمکت یّقرت و  نابدرن  دنوش ، یم  هدناوخ  هک  ییاهاعد  زا  کی  ره 

157 ص :

يداش و روبق  لها  رب  ایادـخ ! (. » ناضمر كرابم  هام  ياعد   ) ص120 ج95 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص617 ؛ حابصملا ، یمعفک ، - 1
 ...« نک ریس  ار  يا  هنسرگ  ره  ایادخ  نک ، زاین  یب  ار  يدنمزاین  ره  ایادخ  نک ، اطع  رورس 
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.تسا نامیا  ناکرا  هدننک  مکحم  ناهج و  يادخ  اب  هدنب  طابترا  نیبم  مالسا و  فراعم  هدنزومآ  یتسرپادخ و  یسانشادخ و 

دـئاوم و زا  میروآ و  ياـج  هب  ار  غیرد  یب  تمعن  هدرتـسگ و  ناوـخ  نیا  رکـش  هدرب و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  ناـضمر  هاـم  زا  دـیاب  اـم 
.میدرگ دنم  هرهب  نآ  یحور  ياهاذغ 

یمالسا داحّتا 

یم لابقتـسا  ناضمر  كرابم  هام  زا  ناوارف  مارتحا  يداش و  اب  ایند  طاـقن  ماـمت  رد  ناناملـسم  هک  شاـب  هتـشاد  هّجوت  زیزع ! راد  هزور 
اهنت يزاـس  مدآ  سـالک  یتیبرت و  هسردـم  نیرت  یلاـع  نیا  رد  يراد و  هدـهع  رب  هک  یفیاـظو  يادا  رد  مسارم و  نیا  رد  وت  دـننک و 

اب تاجانم  و  اعد ، نآرق و  تئارق  هزور ، فیلکت  يادا  رد  وت  اب  همه  يراد و  درگاش  مه  سـالکمه و  نویلیم  اهدـص  هک  ارچ  یتسین ؛
.دنتسه ماگمه  ادخ 

همه تیاده  اه و  نآ  تداعس  ریخ و  یشاب و  هتشاد  یتسود  ییانشآ و  سالک ، مه  نویلیم  اهدص  نیا  مامت  اب  دیاب  هک  شیدنیب  نانچ 
! یهاوخب ادخ  زا  ار  رشب 

کی فلتخم ، ياهداژن  نوگانوگ و  ياه  تیلم  همه  نیا  زا  و  هدرک ، طبترم  مه  اب  ار  اـه  نآ  ار و  وت  مالـسا  هنوگچ  هک  شاـب  هّجوتم 
.تسا هتخاس  نآرق » تّما   » ای و  دیحوت » تّما  «، » مالسا تّما   » مان هب  گرزب  تّما 

دیاب ور  نیا  زا  .یـشاب  یم  ّتلم  کی  لها  اه  نآ  اب  یتسه و  هعماج  نیا  ياضعا  زا  وضع  کـی  تّما و  نیا  دارفا  زا  درف  کـی  وت  سپ 
اب دوخ ، مهس  هب 

158 ص :

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


: مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یّلص  يوبن  فیرش  ثیدح  ینعم  و  ینک ، يراکمه  یتسه ، نآ  ياضعا  زا  يوضع  وت  هک  يرکیپ  نیا 

(1) رهَسلاو یمحلِاب  ُهِرئاس  هل  یعادَت  ٌوضُع  ُهنِم  یکَتشا  اَذا  دسَجلا  ُلَثَم  مهِمُحاِرتَو  مِهداوَت ، ِیف  نِینِمؤُملا  ُلَثَم 

.يزاس راکشآ  ار 

مالـسا وت  زیچ  همه  هدـیقع و  رکف و  نوناق ، تیلم ، .ینادـب  سک  ره  زیچ و  ره  قوفام  ار  مالـسا  دـیاب  یناملـسم و  وت  هک  شاب  هّجوتم 
وت تسا و  وت  یعقاو  نطومه  تسا ، راد  هزور  نونکا  هناگیب  رازه  اهدـص  نیب  رد  اـیند و  طاـقن  نیرترود  رد  هک  یناملـسم  نآ  .تسا 

.دیرادرب مدق  تیرشب  ریخ  يارب  ود ، ره  دشاب و  وت  رکف  هب  دیاب  مه  وا  یشاب ! وا  تداعس  حلاصم و  رکف  هب  دیاب 

دنک و یمن  داجیا  يا  هلـصاف  ناناملـسم  نایم  یتموکح و ...  ياه  نامزاس  ییایفارغج ، ياهزرم  هک  میوش  یم  هّجوتم  ناضمر  هام  رد 
.درادن نیملسم  ياوق  یگتسبمه  رد  يرثا  چیه  تامیسقت  تاحالطصا و  نیا 

اب هتسکش و  ار  اه  هلصاف  و  دنشخب ، طاشن  تّوق و  ار  مالـسا  تّما  هدرک و  دنلب  رـس  رابرگید  نآرق ، ماکحا  هب  مازتلا  اب  دیاب  ناناملـسم 
نانآ

159 ص :

ص353؛ ج3 ، يربکلا ، ننـسلا  یقهیب ، ص20 ؛ ج8 ، حیحص ، يروباشین ، ملـسم  ص270 ؛ ج4 ، دنـسم ، لبنح ، نب  دـمحا  ك.ر : - 1
ینابرهم هفطاع و  رد  رگیدکی و  اب  یتسود  رد  نانمؤم  لثم  . » ص149 ج1 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ص332 ؛ ج1 ، نایبتلا ، یسوط ،
«. دننک یم  يدردمه  نآ  اب  ندنامرادیب  بت و  اب  اهوضع  رگید  دیآ  درد  هب  ندب  زا  يوضع  یتقو  تسا  ندب  دننام  رگیدکی  هب 
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جراخ هک  ار  يروما  دنیامن و  هزرابم  دنزادنا ، هلصاف  ناناملـسم  نایم  هک  دنـشوک  یم  دننک و  یم  جیورت  ار  یّـصاخ  ياه  تیموق  هک 
.دنزاسن اه  ناملسم  رگید  زا  ییادج  زایتما و  ببس  تسا ، مالسا  توعد  اب  فلاخم  مالسا و  زا 

لماوع و  ییایفارغج ، ياه  يدـنبزرم  تسا و  ناسکی  اج  همه  رد  یمالـسا ، ماکحا  فیلاکت و  رگید  زامن و  هزور و  ماـکحا  نوناـق و 
.دوش یمن  یگناگدنچ  ای  نیناوق و  رییغت  ببس  رگید 

هب يراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  .نک  یگدیـسر  تا  هعماج  دوخ و  یمالـسا  عضو  هب  .نک  هشیدـنا  لّمأت و  هاـم  نیا  رد  زیزع ! راد  هزور 
نآ زا  یناوتب و  رگا  هک  نک ؛ تمدـخ  ناناملـسم  ریاس  دوخ و  تیّلم  ظـفح  هب  یهلا ، ماـکحا  زا  عاـفد  هب  نآ ، ورملق  هعـسوت  مالـسا و 

.یشاب وگ  باوج  دیاب  رگید  يارس  رد  یتسه و  لوؤسم  ینک ، غیرد 

.تسا تّمه  مزع و  میمصت و  هام  شور و  لاح و  ضیوعت  هام  تسا ؛ تیبرت  هام  ناضمر  هام 

هدنیآ هب  مالـسا ، زا  عافد  يارب  دوخ  یگدامآ  نازیم  هب  مالـسا ، نانمـشد  هنانئاخ  ياه  هشقن  هب  یمالـسا ، يایاضق  هب  هام  نیا  لوط  رد 
یمالسا نیرّکفتم  نادنمشناد و  زا  دینک و  رکف  رگید  لیاسم  هب  و  نیملـسم ، داّحتا  هب  مالـسا ، غیلبت  يارب  هار  نیرتهب  نتفای  هب  مالـسا ،

رد یمالـسا  يایاضق  لیاسم و  هک  دـیبایرد  ات  دـننک ؛ ییامنهار  تاعوضوم  لیاسم و  حیحـص  كرد  رد  ار  امـش  ات  دـییامن  دادمتـسا 
هب رگا  هدش و  شومارف  ام  تاعامتجا 

160 ص :
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.تخاب میهاوخ  ار  دوخ  زیچ  همه  يا  هدش  خسم  راجنهان و  عامتجا  نینچ  کی  رد  میوشن ، رادیب  مییاین و  شوه 

.دییامن يراکادف  ناج  لام و  اب  مالسا ، مچرپ  يراد  هاگن  يارب  دیشوکب و  ادخ  نید  يرای  يارب  سپ 

َنِینِمْؤُّم (1) ُمتنُک  نِإ  َنْوَلْعالا  ُُمتنَأَو  اُْونَزْحَتالَو  اُْونِهَتالَو 

(« 139  ) .تسج دیهاوخ  يرترب  امش  دیشاب  هدروآ  نامیا  رگا  اریز  دیشابم ، نیگهودنا  دینکم و  یتسس  »

161 ص :

.139 نارمع ، لآ  - . 1
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يدازآ شزومآ  هزور و  مهدزای : لصف 

163 ص :
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: دیامرف یم  ناهاوخ  يدازآ  نادرم و  دازآربهر  مالّسلا  هیلع  نایقّتم  يالوم  ترضح 

(1) اِهبّالا اهوعِیبَت  الَف  هَنَجلا  ّالا  ٌنَمَث  ُمِکُسُفنِال  َسَیل  ُهَّنا  اِهلهِال  َهَظاُمللا  ِهِذه  ُعَدَی  ٌّرُحالا 

ییاهب امش  ياه  ناج  يارب  هک  یتسرد  هب  دراذگب ؟ شلها  يارب  ار  ایند )  ) نارگید ناهد  ياذغ  هدنامزاب  نیا  هک  تسین  يا  هدازآ  ایآ 
.دیشورفن تشهب  ریغ  هب  ار  نآ  سپ  تسین ؛ تشهب  زا  ریغ 

: دیوگ یم  میکح  رعاش  یماظن 

رایرهش نآ  دیسرپ  هراب  رگد 

»!؟ رامش رد  میک  نم  یتسیک  وت  : » هک

ریپ يوگ  نخس  خساپ  داد  نینچ 

! ریذپ نامرف  وت  نم ، مهد  نامرف  : » هک

اوه شمان  تسه  يا  هدنب  ارم 

ینآ وتاور  نامرف  هدنب  نآ  هب  نم  لد 

يا هدنب  ار  هدنب  نآ  یِک 

!« يا هدنتسرپ  ار  ام  راتسرپ 

دنتسه و هدنب  ریسا و  دنشاب ، هتشاد  هّجوت  هک  نآ  یب  دنناوخ و  یم  يدازآ  هب  ار  نارگید  دنراد و  یهاوخ  يدازآ  داد  هک  يدارفا  اسب 
.دنرادن يرایتخا  دوخ  زا 

165 ص :

ج70، راونالاراحب ، یـسلجم ، ص391 ؛ لوـقعلا ، فـحت  ینارح ، هبعـش  نبا  ك.ر : ص105 ؛) ج4 ،  ) تمکح 456 هغالبلا ، جـهن  - 1
.133 ص132 - 
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للم و رب  ار  دوخ  هتخاس و  دوخ  هدارا  لایما و  شوختسد  ار  نآ  هدرک و  لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  يدازآ و  هک  صاخشا  زا  يرایـسب 
.دنتسه مورحم  يدازآ  تمعن  زا  زین  دنرامش  یم  قلطم  ياورنامرف  عماوج ،

رکف و و  دشاب ، ریغ  رایتخا  رد  شمسج  هک  يا  هدنب  هن  نت ؛ کی  كولمم  هدنب و  هن  اّما  كولمم ؛ دیقم و  دنا و  هدنب  هتـسد  ود  ره  نیا 
.شدوخ رایتخا  رد  شا  هشیدنا 

نابابرا مالغ  توهـش ، شوگ  هب  هقلح  مالغ  .دنتـسه  ماقم  هدنب  دنفـسوگ و  غالا ، واگ ، رتشا ، بسا ، لام ، لوپ ، هدـنب  اوه ، هدـنب  نانیا 
هوالع هک  یناگدنب  .دنتسه  تافارخ  تاداع و  هدنب  هسیسخ و  يایـشا  هلیذر و  دصاقم  هدنب  ناریما ، نامکاح و  نایادخدک ، تردق و 
ییوب يرکف  یحور و  لالقتـسا  یعقاو و  يدازآ  زا  هداـتفا و  دـنب  رد  ناـشزیچ  همه  تسا و  هدـنب  زین  ناـشرکف  حور و  ناشمـسج ، رب 

.دنا هدربن 

راگیـس و شخب ، ناـیز  ياـه  ینیـشن  بش  يراـسگ ، یم  بارـش ، راـمق ، ینار ، توهـش  هـب  تداـع  ندیـشون ، ندروـخ و  هـب  تداـع 
مـسلط نیا  زا  تاجن  هک ، هدرک  دـیقم  ریـسا و  نانچ  ار  اـه  نآ  ناتـسدریز و ...  نافیعـض و  هب  ییاـنتعا  یب  ،و  متـس ملظ و  تاـیناخد ،

.دنناد یم  نکممریغ  ار  تاداع 

؛ دننز یم  نیمز  رب  ار  فیرح  دنوش و  یم  زوریپ  یـشکرکشل ، دربن و  گنج و  رد  یـشزرو ، تازرابم  هصرع  رد  تسایـس ، نادیم  رد 
.دنا هداتفا  نیمز  رب  هدروخ و  تسکش  بولغم ، هراچیب و  سوه ، اوه و  دویق  زا  ندش  دازآ  تاداع و  اب  هزرابم  نادیم  رد  اّما 
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یگدرب یگدـنب و  کـیرات  گـنت و  يداو  زا  دـنا  هتـسناوتن  هتخادـنا و  تاداـع  تراـسا  رد  ار  دوخ  تیناـسنا  دوخ و  یناـسک ، نینچ 
.دنوش دراو  یعقاو ، يدازآ  ناتسغاب  رد  هدرک و  زاورپ  تّمه  لاب  اب  دوخ ، دننام  یتاقولخم 

اه نآ  تایح  هصالخ  روط  هب  تسا و  تارّرکم  رارکت  تاداع و  هلـسلس  کی  ماجنا  اه  نآ  یگدنز  لصاح  بش و  زور و  راک  همانرب 
: تسا هدش  لقن  وسور »  » زا هک  تسا  ینخس  قادصم 

نفک رد  ار  وا  گرم ، زور  دـنچیپ و  یم  طامق  رد  ار  وا  تدـالو  زور  .دریم  یم  هدرب  هدـنب و  دوش و  یم  دـّلوتم  هدرب  هدـنب و  ناـسنا ، »
« .تسا تداع  ِعضاخ  كولمم و  ریسا و  هدنب و  زور ، ود  نیا  نایم  رد  و  دننک ] یم  ناهنپ  كاخ  لد  رد  و   ] .دنهد یم  رارق 

ای تسا  دازآ  دـشکب ، رانک  ار  دوخ  نآ ، زا  یمد  دـناوت  یمن  و  درب ، یم  رـس  هب  يزاب  بعل و  وهل و  رد  ار  شرمع  مامت  هک  یـسک  ایآ 
!؟ هدنب

یم انف  داب  هب  ار  دوخ  زیزع  تقو  لام و  رامق ، هرفـس  رـسرب  رحـس  کیدزن  ات  ار  اه  بش  دراد و  یمن  رب  رامق  زا  تسد  هک  یـسک  اـیآ 
!؟ دازآ ای  تسا  هدنب  دهد ،

ای تسا  هدنب  دـشون ، یم  اراوگ  بآ  لثم  تسا - فقاو  شزادـنارب  نامناخ  ياه  نایز  هب  هک  نآ  اب  ار - بارـش  ماج  هک  یـصخش  ایآ 
!؟ دازآ

مک يزیچ  شعّونتم ، اهب و  نارگ  ياه  سابل  زا  شا و  هرفـس  گنراگنر  ياه  ماـعط  زا  یلّمجت و  یگدـنز  زا  دـناوت  یمن  هک  نآ  اـیآ 
التبم هدز و  هلزلز  رامیب ، دنمتسم ، راتفرگ ، هدنامرد و  هک  دوخ - ناعون  مه  زا  دراذگب و 
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!؟ دازآ ای  تسا  هدنب  دنک ، یمن  کمک  اهنآ  هب  يریگتسد و  دنتسه -

جنرتسد لامیاپ و  ار  افعض  قوقح  یتسرپ ، مکش  و  دح ، زا  شیب  تالّمجت  يارب  تسایر و  ظفح  بصنم ، ماقم و  يارب  هک  یسک  ایآ 
!؟ هدنب ای  تسا  دازآ  درادن  كاب  نیملسم ، لاملا  تیب  زا  يدزد  يراوخ و  هوشر  زا  دنک و  یم  تراغ  ار  نارگراک 

!؟ ناسنا هنادنمتفارش  دازآ و  یگدنز  تسا  نیا  ایآ 

يدازآ يارب  مالـسا  نید  هچ  نانچ  تسا ، رتراوشد  دیبع  قیفر و  ندرک  دازآ  زا  نانآ ، نتخاس  دازآ  دنا و  هدـنب  دارفا ، هنوگ  نیا  ًانیقی 
تسا و هداد  رارق  گرزب  تادابع  زا  ار  نآ  هدرک و  میظنت  يدنمدوس  ياه  همانرب  هدومن و  یشخبرمث  ياه  ششوک  نازینک  نامالغ و 

يارب تسا ، هتـساوخ  ناناملـسم  زا  ار  نآ  بابحتـسا  روط  هب  رگید ، دراوم  رد  هدومن و  نآ  بوجو  هب  مکح  دراوم ، یـضعب  رد  یّتـح 
، دابعتـسا دـنب  زا  ار  رـشب  ات  هدرک  داهنـشیپ  ار  یعیـسو  ياـه  هماـنرب  زین  یعقاو  ناـمالغ  ناگدـنب و  يرکف و  کـلامم  نیا  ندرک  دازآ 

یّلـص ءایبنالا  متاخ  ترـضح  توعد  فادها  زا  یکی  هدش ، رکذ  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  دزاس و  دازآ  سفن  ياوه  هلیذر و  تاداع 
: تسا رشب  رکف  حور و  زا  اهراب  هنوگ  نیا  نتشادرب  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا 

ُمِْهیَلَع (1) َْتناَک  ِیتَّلا  َلالْغالاَو  ْمُهَرْصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَیَو 
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.دنک یمن  يدازآ  بسک  روما  ریاس  رد  دشچ و  یمن  ار  يدازآ  معط  دسرن  يدازآ  نیا  هب  رشب  ات  و 

.تسا هزور » ، » مالسا شخب  يدازآ  ياه  همانرب  زا  یکی 

: دهد یم  زاورپ  یلعا  توکلم  يوس  هب  ار  وا  دزاس و  یم  دازآ  یناویح  تاداع  دنب  زا  ار  یمدآ  هزور ،

توهش دنب  ياپز  وت  يدید  غرم  ناریَط 

! تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  رد  هب 

تملظو لهجو  تسا  بَغَش  توهشو ، مشخو  باوخو  روخ 

! تیمدآ ناهجِز  درادن  ربخ  ناویَح 

یم رب  زامن  اعد و  ندـناوخ  تدابع و  ماجنا  يرحـس و  ندروخ  يارب  باوخ ، مارآ  رتسب  ناـیم  زا  رحـس  هزور ، دـصق  هب  ناملـسم  درف 
یناویح و زیارغ  مسج و  ّطلـست  هرطیـس و  تحت  زا  زور  تّدم  مامت  رد  دوش و  یم  دازآ  تحارتسا ، هب  تداع  باوخ و  دیقزا  دزیخ و 

ياه هویم  ذیذل و  ياهاذغ  ندروخ  زا  دنکـش و  یم  ار  سوه  اوه و  مسلط  دشک و  یم  نوریب  ار  دوخ  ندیـشون ، ندروخ و  هب  تداع 
دـشیدنا و یمن  دوبن ، هزور  هک  ییاهزور  تاداـع  هب  دـنک و  یم  يراددوخ  اراوگ  کـنخ و  ياـه  یندیـشون  معط و  شوخ  نیریش و 
تینارون و رت و  یلاع  یقفا  رد  ار  دوخ  دزاـس و  یم  دازآ  ار  شنادـجو  لـقع و  رکف و  هدرک و  كرت  ار  هنازور  ییاذـغ  ياـه  هماـنرب 

عقاوم يارب  ناضمر و  هام  تهج  هک  ار  يا  هیعدا  .دنیب  یم  رگید  ییانشور 
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.تسا يدازآ  حور  تقیقح و  هدنزومآ ، تالمج  ياراد  بلغا  هک  يا  هیعدا  دناوخ ؛ یم  هدش ، دراو  بش ، زور و  رحس و 

تافـص تشز و  قالخا  نارگ  ياهدنب  زا  ار  هدنناوخ  دزاس و  یم  هتخیمآ  نادـجو  ناور و  ناج و  اب  ار  دـیحوت  هدـیقع  هک  يا  هیعدا 
.دیامن یم  توعد  همیرک  قالخا  هدیدنسپ و  تافص  هب  هداد و  تاجن  دنسپان 

زاس دازآ  ار  دوخ  اج ، یب  تادیقت  تشز و  تاداع  زا  تسخن  ریگب و  يدازآ  سرد  ناضمر ، هام  زا  ناملسم ! ردارب  و  زیزع ! راد  هزور 
.تسا یصخش  يدرف و  ياه  هطلس  دبتسم و  ياه  تموکح  غوی  زا  تاعامج  دارفا و  يدازآ  مالسا ، دصاقم  زا  یکی  هک  نادب  و 

هدش ثوعبم  رـشب  يدازآ  يارب  اه  نآ  دراد ، یم  نایب  میرک  نآرق  هک  ناس  نامه  تسا و  ایبنا  مامت  سّدقم  فده  يدازآ ، هنوگ  نیا 
: دنا

َتوُغاطلا (1) اُوِبنَتجاَو  َهللااوُُدبعا  ِنا  ًالَوسَر  ٍهما  ِّلُک  ِیف  انثََعب  َدَقلَو 

ریغ شتـسرپ  تیعطاق ، تحارـص و  تیاهن  اب  هنوگچ  هتفهن و  هیآ  نیا  رد  یـشخب  يدازآ  گرزب و  یناعم  هچ  هک  دینک  یم  هدـهاشم 
.تسا هدرک  موکحم  ار  يرورپ  توغاط  كرش و  دابعتسا و  ادخ و 

نارگید دناوت  یمن  سک  چیه  .درادن و  ییوگروز  یشک و  ندرگ  ّقح  یماقم  چیهو  سک  چیه  هک  یمالسا  يدازآ  ساسا  تسا  نیا 
عضاخ دوخ و  رب  نامرف  ار 
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نامرف نارگید  رب  مالـسا  زا  شیپو  تیلهاج  نارود  دـننام  دوخ ، سوه  اوه و  هتـساوخ و  قبط  دزاـس و  دوخ  يّداـم  توربج  لـالج و 
.دنک ییاور 

هب ار  تردـق  نارـس  دـننک و  یم  فّلخت  نآرق  مکحم  هیآ  نیا  حیرـص  روتـسد  زا  دـنوش ، یم  عضاخ  دارفا ، نیا  ربارب  رد  هک  یناـسک 
.دنیامن یم  قیوشت  داسف ، یگماکدوخ و  یشک ، ندرگ 

لاـطبا هدادرارق و  شهوکن  دروـم  تّدـش  هب  ار  نارگید  رب  درف  يالعتـسا  يزاورپدـنلب و  ّربـکت ، یـشک ، يدازآ  هراوـمه  مالـسا  نید 
: تسا هدومرف 

: دراد یم  نایب  هفیرش  هیآ  نیا  هچنانچ 

َنیِقَّتُْمِلل (1) ُهَِبقاْْعلاَو  اًداَسَفالَو  ِضْرَألا  ِیف  اُولُع  َنوُدیُریال  َنیِذَِّلل  اَُهلَعَْجن  ُهرِخَألا  ُراَّدلا  َْکِلت 

نانمؤم مالک  دشاب و  مکاح  هتشاد و  هرطیس  يرـشب ، نوناق  ره  رب  سک و  همه  زیچ و  همه  رب  دیاب  ادخ  نیناوق  ماکحا و  یهلا و  مالک 
.دوش هزاوآ  دنلب  جیورت و  نانآ ، فده  دصقم و  و 

نآ هار  رد  تماقتـسا  مدع  ای  یمالـسا و  تیرح  يدازآ و  تقیقح  كرد  مدع  زا  یـشان  گرزب ، ياه  یتخبدـب  و  اه ، تواقـش  رتشیب 
یشکن ندرگ  ّربکت و  دنوش ، یمن  ّقفوم  تماقتسا ، كرد و  نیا  هب  هک  یناسک  ور ، نیا  زا  .تسا 
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هک یلاح  رد  دنیازفا ؛ یم  نانآ  نایغط  ربک و  رب  ناشک ، ندرگ  ناّربکتم و  ربارب  رد  ّقلمت  راهظا  اب  دنریذپ و  یم  ار  نارگید  دابعتـسا  و 
.دنشاب عضاخ  ادخ  تموکح  ادخ و  ربارب  رد  ات  دنک  یم  توعد  رشب  دارفا  مامت  زا  مالسا 

، دـیحوت هبیط  تخرد  ياه  هویم  زا  دـنراد و  هّجوت  رتمک  نآرق  دـیحوت  تایآ  هب  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  تسا  فّسأت  ثعاـب  هچ  نآ 
.دننک یم  لوانت  رتمک 

: هفیرش هیآ  رد  ّتقد  اب  زیزع ! راد  هزور 

َنِم َلِزناَو  ًءآَِنب  َءآَمَّسلاَو  ًاشاِرف ، َضْرَألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َنوُقَّتَت ، ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلاَو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُدـُبْعا  ُساَّنلا  اَـهُّیا  اـی 
َنِم ِِهب  َجَرْخاَف  ًءام  ِءاَمَّسلا 

َنوُمَْلعَت (1) ُْمتنَأَو  ًاداَدنَأ  ِهِّلل  اُولَعْجَت  الَف  ْمُکَّل  ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا 

هدش جرد  نآ  رد  يدنلب  یناعم  گرزب و  قیاقح  هچ  هک  میبای  یمرد 
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یلاع و  دنک ، یم  توعد  كرش  كرت  هناگی و  راگدیرفآ  شتسرپ  هب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  اه  ناسنا  رـشب و  مومع  هیآ ، نیا  .تسا 
.دراد یم  هضرع  رشب  هب  ار  يدازآ  موهفم  نیرت 
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نامز ریس  هزور و  مهدزاود : لصف 

نامیا رد  ملع  شقن 

175 ص :

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


176 ص :

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوت عیـسو و  دادعتـسا  زا  تیاـکح  هک  نوزفا - زور  یتعنـص  یملع و  ياـه  تفرـشیپ  قرـش ، برغ و  گرزب  نادنمـشناد  یهاوگ  هب 
یعامتجا یقالخا و  ياه  تیاده  ینامـسآ و  ياه  همانرب  ناهج و  يادخ  هب  نامیا  یتسـس  بجوم  هجو  چـیه  هب  دراد - رـشب  هشیدـنا 

رایـسب تالوهجم  فشک  هب  هتفای و  قیفوت  یملع  گرزب  ياه  شواک  هب  رـشب  نیبرود  رکف  هک  اجنآ  ات  ـالوصا  و  دوش ؛ یمن  ناربماـیپ 
دهاوخن ادیپ  يا  هطبار  مه  نیا  زا  سپ  هدشن و  تفای  نامیا  يورین  شهاک  و  تعنـص ، شناد و  یّقرت  نایم  يا  هطبار  چیه  هدش ، لیان 

رتراوتـسا و وا  نامیا  يورین  دراد ، رب  ولج  هب  مدـق  نامـسآ  نیمز و  ریخـست  تعیبط و  ياوق  فشک  هیحاـن  رد  رـشب  هچ  ره  هکلب  دـش ؛
.دوش یم  رتشیب  هدرک - رارقرب  ار  متا  هّرذ و  ات  اه  ناشکهک  زا  ناهج ، تاماظن  نیا  مامت  هک  ادخ -)  ) گرزب دوجو  نآ  هب  وا  ساسحا 

.تسا هدوب  لماکت  هب  ور  هراومه  زین  رشب  یعقاو  نامیا  شناد ، ملع و  یّقرت  تازاوم  هب  هک  دهد  یم  ناشن  نایدا  ریس  خیرات 
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نوگانوگ ياه  هتشر  رد  هک  ییاه  شناد  مامت  دنراد و  ملاع  نیا  ياه  هدیدپ  ّصاوخ  فشک  هنیمز  رد  نادنمشناد  هک  یتامادقا  مامت 
نیمز یسانش ، تسیز  یـسانش ، هایگ  یکـشزپ ، شناد  زا  هدرک - راداو  قیقحت  یـسررب و  هب  ار  نادنمـشناد  زور  بش و  اه  هدیدپ  نیا 

نآرق و رد  ار  هچ  نآ  و  دننک ؛ یم  دییأت  ار  مالسا  نید  فراعم  دیجم و  نآرق  یسانشادخ  لیالد  همه  یسانش و -...  ناهیک  یـسانش ،
یم نایب  هتشر ، ره  رد  یسررب  ءارقتسا و  روط  هب  ار  نآ  اه  شناد  نیا  هدش ، نایب  ماع  روط  هب  تادوجوم  مامت  هرابرد  مالـسا  ثیداحا 

.دنراد

.داد رارق  قیقد  ماظن  کی  تحت  ملاع ، مامت  دیوگ : یم  نآرق 

.دنیوگ یم  نخس  تسا ، رارق  رب  یناهج  ياه  هدیدپ  نیا  نایم  هک  یطابترا  اه و  ماظن  زا  کی  ره  زا  زین ، يرشب  ياه  شناد 

رگید تارک  هام و  ریخـست  يارب  رـشب  تیقفوم  ناکما  تشادـن ، دوجو  ناهج  نیا  يازجا  نیب  طابترا  قیقد و  ماظن  رگا  لاـثم : روط  هب 
.دوبن دنسپ  درخ 

ناسنا ندـب  یمـسج  ماظن  ساسا  رب  یکـشزپ  شناد  یّتح  تسا ؛ هدـش  ادـیپ  ناهج  نیا  يازجا  طاـبترا  مظن و  يور  اـه ، شناد  ماـمت 
.دنک یم  جالع  ار  اه  يرامیب  هدرک و  تفرشیپ 

مه نآرق  .درک  یلمع  ار  تارک  ریخـست  ناکما  زورما  شناد  .تسا  هدـش  داـی  نآ  زا  رّرکم  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  ناـمه  مظن  نیا 
.تسا هدومرف  یفرعم  ناسنا  رّخسم  ًاحیرص  ار  تاقولخم  تارک و  مامت  شیپ  نرق  هدراهچ 
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مامت هرخالاب  رتگرزب و  هعماج  کی  ياضعا  ار  تادامج  تاتابن و  تاـناویح و  همه  هعماـج و  کـی  وضع  ار  رـشب  دارفا  ماـمت  مالـسا ،
ماظن کی  و  امرف ، مکح  اهنآ  همه  رب  هدارا  کی  هک  تانکمم - گرزب  هعماج  وضع  طبترم و  مه  اب  ار  گرزب  کـچوک و  تاـقولخم 

.دناد یم  تسا - رارقرب  اه  نآ  همه  رد 

.دننک یم  فشک  ار  اه  یگتسب  مه  تاطابترا و  نیا  همه  زین  زورما  مولع 

دیدج میدق و  ياه  شناد  مولع و  زا  هک  نادان  يدارفا  یلو  تسا ؛ ملع  قّوشم  نامیا  و  نامیا ، دـیؤم  ملع  املع ، نادنمـشناد و  رظن  زا 
ضوع زین  یناهرب  يونعم و  یقالخا و  لیاسم  هدـش ، ضوع  يّدام  یگدـنز  لیاسو  نوچ  هک  دـننک  یم  نامگ  دنـشاب ، یم  عالّطا  یب 
ادـتبا زا  نوچ  دـشاب و  یم  رییغت  لّوحت و  لـباق  زیچ  همه  تسا ، رییغت  لّوحت و  شوختـسد  يّداـم  یگدـنز  رهاـظم  نوچ  و  دوـش ؛ یم 

دنا هدش  انتعا  یب  ایبنا ، تاروتسد  یقالخا و  میلاعت  هب  تبسن  دنا ، هتفرن  رتولج  دیلقت  دودح  زا  دنا و  هتـشادن  ساسا  اب  اجرب و  اپ  نامیا 
، تناما نامیا ، دیاب  دنک ، یم  هدافتسا  امیپاوه و ...  لیبموتا و  زا  هدراذگ و  رانک  ار  بسا و ...  رشب ، نوچ  الثم  هک  دننک  یم  نامگ  و 

.دراذگب رانک  ار  یقالخا  میلاعت  ریاس  ینمادکاپ و  فافع ، ّتبحم ، تقادص ،

یقالخا و يونعم و  یناحور ، روما  نیب  هابتـشا  طلخ و  و  نید ، توعد  نید و  قیاقح  زا  یعالّطا  یب  ینادانو و  لهج  هجیتن  رّکفت  نیا 
اریز دوش ؛ یم  فرطرب  هابتشا  نیا  هّجوت ، كدنا  اب  .تسا و  یعانص  روما  اب  یعامتجا 
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يّداـم و تـالّوحت  یّقرت و  تازاوـم  هب  دوـب و  يا  هطبار  يّداـم  یگدـنز  رهاـظم  رییغت  تعنـص و  تفرـشیپ  ناـمیا و  فعـض  نیب  رگا 
یب اج  همه  هدـش و  هدـناوخ  نامیا  هحتاـف  نیا ، زا  شیپ  اـه  نرق  درک ، یم  تکرح  یلوزن  سوق  رد  هدـش و  فیعـض  ناـمیا  یتعنص ،

تالآ و تعارز ، تراجت ، بسک و  كاروخ ، سابل ، هناخ ، زا  رـشب  یگدـنز  رهاظم  ماـمت  هک  ارچ  دوب ؛ هدـش  قلطم  ِمکاـح  یناـمیا ،
عارتخا تعنص و  تفرشیپ  رثا  رد  جیردت و  هب  همه  یگدنفاب ، یگدنسیر و  لاقتنا ، لقن و  پاچ ، باتک و  نتشون ، ندناوخ و  تاودا ،

يا هزات  تاعالّطا  تعنـص  ملع و  ناهج  رد  هتـشادرب و  ولج  هب  یمدـق  رـشب  زور ، ره  هدـش و  لیمکت  هتخاـس و  تـالوهجم ، فشک  و 
نآ مزاول  نامیا و  تسه ، هدوب و  رییغت  لاح  رد  نونکات  شیپ  لاس  نارازه  زا  یگدنز  رهاظم  نیا  هک  یلاح  رد  .تسا و  هدرک  بسک 

میهاربا دـننام : شیپ ، لاس  رازه  دـنچ  یقیقح  دّـحوم  کی  نمؤم و  کی  رگا  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدـنام  یقاب  رارقرب  ثباث و  هراومه 
يا ّهلدا  نامه  اب  دوش و  یمن  هتـساک  شنامیا  زا  يزیچ  ًادـبا  الـصا و  ددرگ ، زاب  ام  يایند  نیا  هب  مالّـسلا  هیلعو  هلآ  انیبن و  یلع  لیلخ 

ار كرش  یتسرپرـشب و  زور  نآ  هک  روط  نامه  و  دنک ؛ یم  ییامنهار  ادخ  هب  ار  مدرم  مه  نونکا  هدرک ، تیاکح  اه  نآ  زا  نآرق  هک 
زج هدشن ، ادیپ  یتوافت  قرف و  چیه  اریز  دنک ؛ یم  موکحم  هدش ، جیار  رگید  روُص  هب  هک  ار  یتسرپرـشب  مه  زورما  درک ، یم  موکحم 

.تسا هدش  ینادجو  ینید و  مظن  کی  هب  ناسنا  رتشیب  زاین  ببس  نامیا و  دیؤم  مه  نآ  هک  رشب ، عالّطا  شیازفا  ملع و  یّقرت 
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هتکن کی  هب  هجوت 

نید لوقعم و  شیک  و  قح ، حیحـص و  دیاقع  ياج  هب  للم  زا  یخرب  هک : تسا  نیا  تشاد  هّجوت  نآ  هب  دـیاب  اج  نیا  رد  هک  يا  هتکن 
.دنراد نامیا  نآ  هب  هتفریذپ و  ار  یتافارخ  ادخ ، دیحوت  و  دنسپدرخ ،

للع و هطـساو  هب  هتـشاد  رگا  ای  هتـشادن و  كاپ  یقطنم و  يانبم  اه  نآ  شیک  ینعی ، هتـشاد ؛ یفارخ  دیاقع  ساسا ، زا  ای  اه  ّتلم  نیا 
خیرات نوچ  هک  تسا ؛ هتشگ  هدولآ  ادخ  ریغ  شتسرپ  كرش و  هب  هدش ، نید  نآ  لخاد  هک  یتافارخ  تافیرحت  ثداوح و  سیاسد و 

شیک دننام : دننک ؛ ادج  قیاقح  زا  ار  تافارخ  نآ  دـنناوت  یمن  دـنرادن ، تسد  رد  مه  دامتعا  دروم  هدروخن و  تسد  باتک  نشور و 
نامیا هدروخ و  تسکـش  رـشب ، ياه  شناد  اب  هزرابم  نادیم  رد  هتـساخرب و  ملع  اب  تیدض  هب  راچان  تهج  نیا  زا  .ینونک  تیحیـسم 

.تسا هدیدرگ  رثا  یب  تسس و  بهاذم ، نآ  ناوریپ 

يّدام راکفا  ّطلـست  بولق و  رب  اسیلک  تموکح  لاوز  یـساسا  گرزب و  ّتلع  هک  دهد  یم  ناشن  ار  عوضوم  نیا  الماک  اسیلک  خـیرات 
راکـشآ ار  یفارخ  دـیاقع  نآ  یگیام  یب  ملع ، یّقرت  هدـش و  دـقتعم  نآ  هب  نید  مسا  هب  هک  دوب  یتافارخ  تیحیـسم ، ناهج  رد  يرگ 

.تشادنپ یم  ساسا  یب  هیاپ ، هشیر و  زا  ار  نید  هدش و  هدیقع  یب  نید  بهذم و  ساسا  هب  یتّدم  ات  اپورا  تهج  نیا  زا  .درک 
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تافارخ مالسا و 

و دیجم ، نآرق  دـننام  یباتک  دوجو  هطـساو  هب  نید  نآ  رد  یـسررب  داهتجا و  هار  دـشاب و  تافارخ  زا  یلاخ  مالـسا  لثم  ینید  رگا  اّما 
اب دشاب ، مومع  هعلاطم  سرتسد  رد  نآ  ربتعم  نشور و  خیرات  و  زاب ، همه  يارب  مالّسلا  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  هریـس  ّتنـس و  ثیداحا و 

نینچ ارچ  ددرگ ؛ یم  هدوزفا  نآ  راـبتعا  تیمها و  رب  هکلب  دوـش ؛ یمن  هتـساک  يزیچ  نآ  ذوـفن  شزرا و  زا  تعنـص  ملع و  تفرـشیپ 
لولعم ار  وا  ياه  یتخبدـب  مامت  هدومن و  توعد  مّلعت  میلعت و  رّکفت و  لقع و  هب  ار  رـشب  هدرک و  هزرابم  تّدـش  هب  تاـفارخ  اـب  ینید 

.درمش یم  ینادان  تلاهج و 

رد رـشب  رتزیگنا ، تفگـش  هچ  ره  تعرـس  اب  لاس و  نویلیم  اهدص  رگا  دناوخ ، یم  وا  يوس  هب  دنک و  یم  یفّرعم  مالـسا  هک  ییادخ 
دهاوخن دراد ، زاـب  وا  شتـسرپ  زا  اـی  دـنک  راداو  ادـخ  نیا  راـکنا  هب  ار  وا  هک  يا  هطقن  ییاـج و  هب  دورب ، شیپ  هب  تـالوهجم  فشک 

.دیسر

وا ار  همه  اه و  هّرذ  اه ، ناهیک  اه ، ناهج  مظن  هک  ییادخ  نامه  ادیپان ؛ يادخ  نامه  تسا ؛ مالـسا  هناگی  يادـخ  نامه  رـشب  يادـخ 
ره ای  دهدن ، یعـضو  رییغت  دنامب و  هطقن  کی  رد  ملع و  هیحان  رد  ناسنا  هاوخ  تسا ؛ هدیرفآ  ار  همه  هک  ییادخ  نامه  هدرک ؛ رارقرب 
اه شارخ  نامـسآ  رد  ای  دـشاب ، نیـشن  نابایب  هاوخ  درادرب و  یعیـسو  ياـه  ماـگ  رّکفت ، لـّمأت و  شـشوک و  يورین  اـب  زور  ره  نآ و 

دوجسم دوبعم و  ادخ و  وا  دنک ، یگدنز 
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.تسا زابنا  كرش و  زا  هّزنم  كاپ و  و  قلطم ، ياناوت  زاین و  یب  همه و 

تیاعر تهج  ره  زا  ار  وا  تیعماج  داز و  یمدآ  نوگانوگ  ياه  هبنج  هک  نید - نیا  میلاعت  لوصا و  عورف و  یمالـسا و  دـیاقع  ریاس 
ار نآ  ناـمز  رورم  ینعی  تسا ؛ هنوـگ  نیمه  دزاـس - یم  گـنهامه  مـه ، اـب  هداد و  رارق  نازیم  کـی  رد  ار  وا  حور  مـسج و  هدرک و 

.درک دهاوخن  رابتعا  مک  لزلزتم و 

مالـسا و ناربهر  ایلوا و  یتیبرت  شور  نآرق و  مالـسا و  ياه  تیادـه  میلاعت و  زا  يّدام ، قیمع  فرگـش و  ياه  یّقرت  نیا  اب  ایند  رگا 
يا هنومن  نیمز  عطق  روط  هب  تفرگ ، یم  ماهلا  رـشب  یعقاو  شیاسآ  هافر و  نیمأت  قوقح و  يواست  يرتسگ و  تلادع  هب  اه  نآ  هّجوت 

.دوب نیرب  تشهب  زا 

یسررب یـسایس  یعامتجا و  ياه  تمـسق  رد  ار  مالـسا  نیون  هشیمه  یلاع و  لوصا  دینک و  هعلاطم  ار  هغالبلا  جهن  دیناوخب ؛ ار  نآرق 
زا رـشب  تاجن  هار  هناگی  تسین و  فازگ  دوش ، هتفگ  نآ  عورف  لوصا و  میلاعت و  نید و  نیا  شیاتـس  رد  هچنآ  ره  دینادب  ات  دـییامرف 

شیپ عفانم  كاکطـصا  رگیدـکی و  رد  اه  هعماج  ماغدا  تایناحور و  رب  تایدام  هبلغ  تعنـص و  تفرـشیپ  هطـساو  هب  هک  یتابارطـضا 
.تسا تاماظن  نیا  ندش  یناهج  مالسا و  ماکحا  هب  مازتلا  هدمآ ،

دیاوف اه و  تمکح  زا  هن  دـیایب ، ولج  رت ، یّقرتم  راصعا  هچره  .تسا  ناضمر » هام  هزور   » نیمه مالـسا  ماکحا  زا  یکی  هنومن ، باب  زا 
قالخا بیذهت  مسج و  حور و  تیبرت  رد  ار  هزور  شقن  هن  دهاک و  یم  يزیچ  هزور 

183 ص :

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


یقالخا و ياـه  بتکم  نیرت  هدـنزومآ  نیرت و  لـماک  زا  ناـضمر  هاـم  هزور  شیپ ، نرق  هدراـهچ  هک  روط  ناـمه  .دـنک و  یم  راـکنا 
.تسا اراد  ار  حلاصم  عفانم و  نیمه  مه  زورما  دوب ، هفیرش  تاکلم  لیاضف و  هدنهددشر  يراکزیهرپ و  اوقت و  هدنزومآ  یناسنا و 

یناور و یتشادـهب و  یّحـص و  دـیاوف  ام  رـصع  رد  دـندوبن ، هاگآ  نآ  دـیاوف  زا  مدرم  عون  دـیاب  هک  روط  نآ  شیپ  نرق  هدراـهچ  رگا 
.تسا هدش  رتراکشآ  نآ  یعامتجا  یتیبرت و 
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ناسنا حور  رد  هزور  شقن  مهدزیس : لصف 
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یکانرطخ ياه  هندرگ  زا  دـنک و  مرن  هجنپ  تسد و  اه  یتخـس  اه و  يراوشد  اـب  دـیاب  لـماکت ، یّقرت و  هار  رد  یگدـنز و  رد  ناـسنا 
هدشن و زوریپ  اه  يراوشد  نیا  رب  ات  و  دسرب ؛ دوصقم  لزنم  رـس  هب  ات  دوش ، لّمحتم  هار  نیا  رد  ار  یتامحز  اه و  جـنر  دـیامن و  روبع 

.تشگ دهاوخن  لصاو  تیناسنا  لامک  ماقم  هب  دراذگن ، رس  تشپ  ار  اه  هندرگ  نیا 

وربور اه  نآ  اب  ییابیکش  ربص و  اب  دناوتب  هک  نآ  طرش  هب  دزاس ؛ یم  صلاخ  هتخپ و  هدومزآ و  ار  رشب  تارطخ ، تامدص و  بعاتم ،
.دورن رد  هب  نادیم  زا  دزرو و  تابث  دوش ،

هلمج نآ  زا  هک  هدرک  داهنشیپ  ّرثؤم  یلاع و  ییاه  همانرب  مالـسا  دوش ، دنمورین  داتعم و  ییابیکـش  ربص و  هب  ناسنا  ناج  هک  نیا  يارب 
.تسا هزور » »

ثداوح ربارب  رد  هک  دشخب  یم  یّصاخ  ینیگنس  نزاوت و  يدنمورین و  وا  حور  هب  دهد و  یم  تداع  لّمحت  ربص و  هب  ار  ناسنا  هزور ،
.دورب شیپ  یناسنا  فادها  يوس  هب  دیامنن و  ینیشن  بقع  تامیالمان  و 

هک یلاح  نیع  رد  دـشاب و  ّطلـسم  اه  نآ  همه  رب  یمدآ  دـیاب  هک  تسا  يا  هّداضتم  زیارغ  تاساسحا و  ناـسنا  دوجو  رد  رگید  رظن  زا 
هب ار  زیارغ  نآ 
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.دیامن تراظن  زین  ناشراک  رب  دنک ، یم  عابشا  اضرا و  لوقعم  وحن 

تداعس یّقرت و  بابسا  لماوع و  دنراد و  تلاخد  لامک ، يوس  هب  وا  ریس  رد  کی  ره  هک  تسا  رایسب  ياه  هتساوخ  عبنم  رـشب  دوجو 
.دنشاب یم  وا 

ینارگن و ياه  نافوط  زا  ار  وا  نطاـب  هدرک و  داـجیا  رایـسب  ياهرـس  درد  ناـسنا  يارب  دوشن ، يربهر  حیحـص  روط  هب  رگا  زیارغ  نیا 
، صرح ّربکت ، دسح ، دـننک و  یم  اطخ  باذـع و  زا  لامالام  راجنهان و  خـلت و  وا  رب  ار  یگدـنز  دزاس و  یم  رپ  بارطـضا  تشحو و 
دوش و یم  مکاح  نآ  رد  نارگید  رامثتسا  تسایر و  هاج و  ّبح  ینوبز ، ّقلمت و  یسولپاچ ، يرگمتس ، سفن ، ياوه  توهـش ، عمط ،

یناسنا تافص  هب  ار  درف  هدش و  تداعس  يراگتسر و  ثعاب  دنوش ، تیاده  نآرق  نید و  ییامنهار  ياول  رد  دنسپدَرِخ و  روط  هب  رگا 
.دزاس یم  هتسارآ  تعاجش  تماقتسا و  تفارش ، تلادع ، اوقت ، تّفع ، ییاسراپ ، تعانق ، ملح ، عضاوت ، دننام :

، اه نآ  يربهر  تالیامت و  نتخاس  گنهامه  لادـتعا و  ظفح  نآ و  لامعا  رد  بیترت  مظن و  يرارقرب  زیارغ و  رب  ّطلـست  يارب  ناـسنا 
وا رگید  ياه  شروی  اذغ و  هب  لیم  هاج ، ّبح  توهـش ، دـسح ، لیبق : زا  زیارغ  نیا  ياه  شروی  هک  تسا  ییابیکـش  ربص و  هب  جاتحم 

نیا عفد  سفن و  عانقا  دنتـسه و  هدـننز  هبرـض  كانرطخ و  رایـسب  اه  شروی  نیا  .دـیامنن  داـجیا  لـالتخا  وا  رد  درواـین و  رد  اـپ  زا  ار 
ياه هتساوخ  لایما و  نیا  تسین و  ریذپ  ناکما  اه  نآ  ربارب  رد  نداد  سب  شتآ  ندرک و  تمواقم  كرت  ندش و  میلست  اب  اه ، شروی 

.تسا رصح  دح و  زا  نوریب  سفن ،
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تساهدژا خزود  سفن و  نیا  تسا  خزود 

تساک ّمک و  ددرگن ، ایرد  هب  ناک 

زونه دماشآ  رد  ایرد  تفه 

زوس قلخ  نیا  ِشزوس  ددرگن  مک 

يرس رهو  تسا  رس  دصتفه  ار  سفن 

يّرثلا تحت  ات  هتشذگب  يَرث  زا 

دوخ هب  رگا  دور و  یم  لامک  يوس  هب  ناسنا  داد ، رارق  نامرف  تحت  ار  اه  نآ  لقع  دش و  هتشاد  زاب  زیارغ  نیا  رب  ّطلست  زا  سفن  رگا 
ریـسم رد  زین  زیارغ  نیا  دوش ، یم  گرزب  لاح  نامه  هب  دـنریگن ، زاب  ریـش  زا  ار  وا  رگا  هک  يراوخریـش  لفط  دـننام  دـندش ، راذـگاو 

.دنزاس یم  نوزفا  ار  دوخ  یشکرس  تّوق  هتفای و  دشر  ینالقعریغ 

یلَع َّبُش  ُهلِمُهت  نا  ِلفِّطلاَک  ُسفََنلا 

ُمِطَفنی ُهمِطُفت  ناَو  ِعاضِرلا  ِّبُح 

ُهِلتاق ِءرَمِلل  هُذل  ِتَنُسَح  مُک 

مَسِدلا ِیف  َّمسلا  َّنا  ِردی  َمل  ثیح  نِم 

اِمهِصعاَو َناطیشلاَو  سَفَنلا  ِِفلاخَو 

(1) مِهَّتاَف حُصنلا  َكاضاحَم  امُه  ناَو 

.دنک یم  دایز  ار  وا  ییابیکش  يورین  و  دزاس ، یم  هدامآ  ار  ناسنا  یلخاد ، راکیپ  نیا  يارب  هک  تسا  نیمه  هزور  دیاوف  زا  یکی 

؟ تسین زیارغ  لامعا  زا  يراددوخ  اراوگ و  ياه  یندیماشآ  دیذل و  ياه  یندروخ  اذغ و  تاوهش ، كرت  هزور  رگم 

اذغ تعاس ، هدراهچ  ًابیرقت  زور  ره  هام و  کی  تسناوت  هک  يدرف 
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ناطیـش اـب  تدوـخ و  سفن  اـب  .تسا  یبرچ  رد  مس  هک  دـناد  یمن  وا  هـک  نوـچ  دـیآ ؛ یم  شرظن  هـب  اـبیز  وا  يارب  تـسوا ، هدنـشک 
.نک مهتم  شاب و  نیبدب  اهنآ  هب  دننک  یهاوخریخ  راهظا  وت  يارب  ود  نآ  رگا  نک و  تفلاخم 
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تاوهـش زا  زین  رگید  عقاوم  رد  تسناوت  دهاوخ  دیامن ، یگدنز  دازآ  دنکن و  انتعا  یـسنج  هزیرغ  هب  دنک ، لّمحت  ار  یگنـشت  دروخن ،
.دنک ظفح  ار  دوخ  یناماد ، هدولآ  عورشمان و 

تّدـم يارب  تسا  هتـسناوتن  یمدآ  هک  تسا  نیمه  يارب  اه  نادـنز  ياه  لاچ  هایـس  رد  طوقـس  اه و  يراـتفرگ  اـه و  یگدولآ  رتشیب 
.دزاس هشیپ  ییابیکش  درادب و  هاگن  توهش  مشخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  مک ، دنچ  ره  ینامز 

.دنک باترپ  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ار  وا  یناسفن  ياه  شروی  اه و  شبنج  هک  دهد  یم  ناسنا  هب  ار  نزو  نیا  لاح و  نیا  هزور 

هک ار  یتالمح  مه  مینک و  عفد  دوش  یم  دراو  ام  هب  جراخ  زا  هک  ار  یموجه  میناوتب  مه  هک  تسا  ام  يامنهار  راکددم و  رای و  هزور 
.مینکشب دنک ، یم  دیدهت  ار  ام  لخاد  زا 

.تسا هدیدرگ  موص »  » هب ریسفت   (1)« ِهولَصلاَو ِربَّصلِاب  اُونیِعَتساَو   » همیرک هیآ  هدش و  ریبعت  ربص »  » هب هزور ، زا  هک  تسا  ور  نیا  زا 

هزور دیاب  سپ  دمآ ، دورف  یتخـس  دماشیپ  یـسک  رب  هاگره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچ  نانچ 
: دیامرف یم  دنوادخ  اریز  دریگب ؛

.دییوج يرای  زامن »  » و ییابیکش »  » زا ِهولَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  ْاُونیِعَتْساَو 
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(1) «. هزور  » ینعی ربص » : » دومرف سپ ،

هب ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا و  مهم  لـماع  ّتلع و  کـی  ربص ، تفـص  لوصح  رد  هزور  هک  دوش  یم  مولعم  اـج  نیا  زا 
.دوش یم  ربص » »

کمک يوق  راـی  ود  نیا  زا  سک  ره  هک  تسا  زاـمن »  » ادـخ داـی  نیرترب  و  هزور » ، » ییابیکـش ربـص و  هدـننک  تیوـقت  نیرتـهب  يرآ ،
.دوش یم  زوریپ  یناطیش  تالیامت  و  سفن ، ياوه  بیاصم ، ثداوح ، رب  کش  یب  دریگب ،
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یعامتجا یلاع  هسردم  هزور ، مهدراهچ : لصف 

هراشا
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ینامرد و یتشادهب ، يداصتقا ، یعامتجا ، یمـسج ، یقالخا ، یناور و  حـلاصم  اه ، تمکح  دـیاوف ، ياراد  هزور  میناد  یم  هچ  نانچ 
نیقی دـیاوف  نیا  هب  هّجوـت  رّکذـت و  تخادرپ و  ثحب  هب  لقتـسم  هناگادـج و  دـیاوف  نیا  زا  کـی  ره  رد  دـیاب  تـسا و  یـسایس  یّتـح 

.دزاس یم  رت  يوق  گرزب  هضیرف  نیا  عیرشت  رد  ادخ  تمکح  هب  ار  شنانیمطا  دایز و  مالسا ، نید  هب  ار  ناملسم 

ینونک یعامتجا  عاضوا  هب  نآ  ییانـشور  رد  ات  میوش ؛ روآدای  ار  هزور  یعامتجا  ياه  تمکح  زا  یخرب  میهاوخ  یم  لاجم ، نیا  رد 
.میریگب کمک  دوخ  یعامتجا  عضو  حالصا  يارب  يراد  هزور  نییآ  ناضمر و  هام  زا  مینک و  هّجوت  زین 

ار هعماج  تّمه  يوق و  ار  عاـمتجا  هدارا  هزور ، هک  تسا  نیا  میا - هداد  رّکذـت  رّرکم  هچ  ناـنچ  هزور - یعاـمتجا  دـیاوف  زا  یکی  . 1
.دزاس یم  ّطلسم  مکاح و  تاوهش ، لایما و  اهاوه و  رب  دنلب و 

لّمحت ار  یگنشت  جنر  تمحز و  كرت و  ار  اذغ  ماعط و  امرگ ، تّدش  رد  رتشیب - ای  رتمک  تعاس - هدراهچ  تّدم  تسناوت  هک  یسک 
زا و  دنک ،

195 ص :

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


زین هعماج  دوخ و  يوربآ  فرـش و  ظفح  يارب  یعامتجا و  گرزب  حـلاصم  رطاـخ  يارب  دـناوت  یم  دـیامن ، يراددوخ  یـسنج  ذـیاذل 
.ددرگ لّمحتم  یعامتجا  یلاع  دصاقم  هب  لین  يارب  ار  اه  یتحاران  اه و  يراوشد  تامحز و  و  دزرو ، ییابیکش 

تّوق هب  دور ، شیپ  هب  هنایّقرتم  ياه  تضهن  تاکرح و  اب  درادرب و  ولج  هب  مدق  یّقرت  هار  رد  دـهاوخب  هک  یعامتجا  ره  تسا  یهیدـب 
رّوصت زا  و  دزیگنارب ، ریطخ  ياـه  تضهن  گرزب و  تامادـقا  هب  ار  وا  هک  یتّـمه  تّوق و  دراد ؛ زاـین  دـنلب  تّمه  نینهآ و  مزع  هدارا ،

.درادب نوصم  بّرخم  هدننک و  سویأم  لماوع  ربارب  رد  ینیشن  بقع  فعض و  تسکش و 

مزع هدارا و  تّوق  تسا ، تالکـشم  رب  اه  نآ  هبلغ  يزوریپ و  ثعاب  رگیدـکی و  زا  تاعامتجا  دارفا و  زایتما  ببـس  هک  يزیچ  هناـگی 
حلاصم دـنک و  مرن  هجنپ  تسد و  بیاصم  تالکـشم و  اـب  دـناوت  یم  رتشیب  دـشاب ، رادروخرب  رتشیب  نآ  زا  یتّلم  ره  هک  تسا  تخس 

.دیامن دیرخزاب  یناسفن  ياهاوه  كرت  یصخش و  عفانم  حلاصم و  لذب  اب  ار  یمومع  یلاع 

هدارا و تّوـق  يراد و  نتـشیوخ  ربـص و  نـیرمت  هزور  اریز  تـسا ؛ مـهم  رایـسب  هدارا ، تیوـقت  لـیمکت و  رد  نآ  ریثأـت  هزور و  شقن 
.تسا مارح  ذیاذل  كرت  رد  ییابیکش  ربص و  ببس  و  لالح ، ذیاذل  كرت  هطساو  هب  مکحم  مزع  هدننکداجیا 

نایاون یب  عبط  ّولع  سفن و  تفارـش  هب  هّجوت  مورحم و  هقبط  ارقف و  لاح  ندرک  دای  رّکذت و  هزور ، یعامتجا  دـیاوف  زا  رگید  یکی  . 2
.تسا ابیکش  رباص و 

196 ص :
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هزیرغ لاـمعا  ذـیذل و  ياهاذـغ  ندروخ  زا  دزادرپ و  یم  ییابیکـش  ربص و  هب  ناـضمر  هاـم  رد  طـقف  رگناوت  نّکمتم و  راد  هزور  رگا 
ییاه تیمورحم  رب  لاس ، هرود  رد  ناضمر  هام  همانرب  يارجا  رب  هوالع  نامیا ، اب  رباص و  مورحم  ریقف و  دـنک ، یم  يراددوخ  یـسنج 

عمط مشچ  یـسک  لام  هب  دـیاشگ و  یمن  ادـخ  زا  تیاکـش  هب  نابز  دـیامن و  یمن  زواـجت  عرـش  دودـح  زا  دـنک و  یم  ربص  دراد  هک 
.دزرو یمن  دسح  نادنمتورث  اینغا و  هب  هتخودن و 

تّوق رد  اه  تیمورحم  رب  ربص  هطـساو  هب  نمؤم  نیمورحم  ارقف و  زا  هتـسد  نیا  اسب  هچ  هک  دبای  یم  رد  میهف  رگناوت و  راد  هزور  سپ 
هب داتعم  عبط ، دشاب و  رتشیب  یناسفن  ياه  يریگ  ماک  هچ  ره  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  تلیـضف  وا  رب  تّمه  يدـنلب  عبط و  تفارـش  هدارا و 

لّمحت هب  ناـسنا  ییاـناوت  رت و  فیعـض  هدارا  و  رتراوشد ، نآ  ربارب  رد  تمواـقم  دـش ، ینامـسج  تاذاذـتلا  هب  لوغـشم  و  یتسرپاوه ،
.دوش یم  رتمک  گرزب  کین و  لامعا  هب  مادقا  اه و  یتخس  تالکشم و 

، دنـشاب هتفرگ  وخ  ناوارف  تمعن  زان و  اب  هک  ییاه  نادناخ  رد  هدیدرگ ، تباث  زین  هبرجت  هب  هدش و  هدید  ناگرزب  خیرات  رد  هچ  نانچ 
یب ذـیاذل و  كرت  هب  رایتخا ، نودـب  ای  رایتخا  اب  هک  ییاه  هداوناخ  رد  هدـش و  ادـیپ  رتمک  هدارا  اب  عاجـش و  تّمه ، اب  هتـسجرب ، دارفا 

يرورپ نت  يّدام و  روما  هب  ییانتعا 

.دنا هدرک  روهظ  رتشیب  هدارا ، اب  تیصخشاب و  نادرم  غباون و  هدش ، تردابم 

197 ص :
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یم رادربخ  عامتجا ، مورحم  هقبط  نآ  جنر  یتخس و  زا  مه  هتشگ و  هاگآ  لضاف  يارقف  تفارـش  سفن و  تّزع  هب  مه  راد  هزور  سپ ،
.دتفا یم  اه  نآ  هب  کمک  رکف  هب  دوش و 

؟ هدومرف بجاو  ار  هزور  ادخ  ارچ  تشون : مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هب  دّمحم » نب  هزمح   » هک تسا  ثیدح  رد 

: دیسر خساپ 

(1) ریِقَفلا یَلَع  ُونحَیَف  ِعوُجلا  َضَضم  ُِّینَغلا  َدِجَِیل 

.دیامن تفوطع  ریقف  هب  دبایب و  ار  یگنسرگ  درد  رگناوت  هک  نیا  يارب 

: دومرف هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

ثیدحلا (2) ریِقَفلاَو  ِینُغلا  ِهب  يِوَتسَِیل  َمایِّصلا  ُهللا  َضَرَف  امَّنا 

.دندرگ يواسم  ریقف  ینغ و  نآ  هلیسو  هب  ات  دینادرگ  بجاو  ار  هزور  دنوادخ 

، تاوهـش تداـبع ، زا  ار  وا  هزور  دـنک و  یم  كرد  ار  تـیّرح  يدازآ و  تـقیقح  راد ، هزور  هـک  تـسا  نآ  هزور  دـیاوف  رگید  زا  . 3
شتسرپ تاداع و 

198 ص :

ص8. ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعرح ، ص33 ؛ ج11 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  ص181 ؛ ج4 ، یفاکلا ، ینیلک ، - 1
ضیف ص30 ؛ ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص6 ؛ ج2 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، ص73 ؛ ج2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، - 2
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همه دـمد و  یم  يدازآ  حور  عامتجا ، رکیپ  رد  دـیامن و  یم  نشور  ار  شرکف  هداد و  اقترا  ار  وا  حور  دزاس و  یم  دازآ  سفن  ياوه 
نوریب وا  تیدوـبع  تیقر و  دـیق  زا  یقوـلخم  ره  هدوـبن و  شتـسرپ  راوازـس  یـسک  وا  زج  هک  راگدـیرفآ - هاگـشیپ  رد  عوـضخ  هب  ار 

.دراد یم  زاب  نارگمتس  يّدام و  ياه  تردق  نابحاص  ربارب  رد  میظعت  شنرک و  یتسرپرشب و  زا  دیامن و  یم  يربهر  تسین -

.تسا هدرک  كرد  ار  يدازآ  میهافم  یناعم و  نیرت  لماک  هک  يدازآ  تسا ؛ یعقاو  دازآ  سانشادخ ، نمؤم و  راد  هزور 

تاداع تاوهش و  هدنب  دنناد ، یم  یتسرپ  توهش  ینار و  سوه  یلقع و  یعرش و  تامازتلا  فیاظو و  كرت  هب  ار  يدازآ  هک  یناسک 
هک یلاح  رد  دنیامن ؛ یم  هرخسم  دنزادرپ - یم  هناگی  يادخ  شتـسرپ  هب  هک  ار - نانمؤم  یناسک  نینچ  .دنتـسه  سفن  ياوه  ریـسا  و 
یم یهلا  ماظن  هزجعم  مالک  نیا  قادصم  هتخادنا و  ندرگ  هب  تیدوبع  قوط  هسیسخ ، تاّذل  تاوهـش و  اوه و  شتـسرپ  رد  ناشدوخ 

: دنشاب

ُهاوَه (1) ُهَهلا  َذَخَتا  ِنَم  َتیَأَرَفا 

ره دادبتسا  زا  شدادبتسا  دش ، دوبعم  عاطم و  سفن  ياوه  هک  ماگنه  نآ 

199 ص :

.23 هیثاج ، - 1
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نآ تسا و  تیثیح  فرش و  تیصخش ، لاوز  شرطخ ، دش ، يوریپ  سفن  ياوه  دادبتـسا  زا  رگا  تسا و  رت  كانرطخ  دبتـسم  ناطلس 
يانعم هک  نآ  رب  هوالع  دـنناد ، یم  يدازآ  ار  عرـش  رماوا  زا  یچیپرـس  یتسرپ و  توهـش  سفن و  ياه  يدـیلپ  زا  يوریپ  هک  یناـسک 

، ایند ّبح  زآ ، صرح و  لیبق : زا  همیمذ  تافص  دویق ، نیا  ات  دنتسه و  هتـسب  دیقم و  اهدنب  دیق و  نیرتدیلپ  رد  دنا ، هدیمهفن  ار  يدازآ 
يدازآ نالعا  هدشن و  لقتنم  دّـحوم  نادرمدازآ  فص  یتسرپادـخ و  ِدازآ  ناهج  هب  هدرکن و  هراپ  ار  تسایر و ...  هاج و  تالّمجت و 

.دنرب یمن  يا  هرهب  يدازآ  تمعن  زا  دنناوخن ، مالسا  میلاعت  رد  ار  رشب 

: دیوگ یم  هیورضخ  نبا  »

(1) هَیِّرُحلا ُمامَت  ِهّیِدُوبُعلا  ِقیِقحَت  ِیفَو  هّیِدُوبُعلا ، ُمامَت  ِهَیِّرُحلا  ِیف 

.تسا جرد  يدازآ  مامت  ادخ  شتسرپ  رد  و  ادخ ، شتسرپ  تیدوبع و  مامت  یقیقح  يدازآ  رد 

یگدـنب ادـخ و  هب  ياکتا  دامتعا و  تسا و  دنـسپان  تاداع  تشز و  قـالخا  دویق و  ادـخ ، ریغ  شتـسرپ  ياهدـنب  زا  ییاـهر  يدازآ ،
.تسا نارگید  تراسا  یگدنب و  دیق  زا  يدازآ  ادخ ، تیدوبع  تقیقح  صلاخ و 

رد تافآ  بویع و  نیا  .تسا  قلخ  يانث  حدـم و  یبلط و  ترهـش  زا  بانتجا  و  ایر ، زا  هّزنت  تین و  یکاپ  صالخا و  نیرمت  هزور ، . 4
يراکایر يارب  راد  هزور  یلو  دوش ؛ یم  دراو  رتشیب  رگید  کین  روما 

200 ص :
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هزور ار  دوخ  دـیامنن و  كاسما  تارطفم  زا  تولخ  رد  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ تارطفم  زا  كاسما  هزور و  میژر  ظـفح  هب  راـچان 
.دنک یفّرعم  راد 

لطاب و قدـص  تین و  یکاپ  تمالع  دوب ، راد  هزور  راکـشآ  ناهنپ و  تولج ، تولخ و  رد  زور و  تّدـم  مامت  رد  یـصخش  رگا  سپ 
ّبح یبیرف و  ماوع  ترهش و  ّبح  زا  زیهرپ  دصقم و  تراهط  تین و  صولخ  رب  سفن  تیبرت  نیرمت و  نآ ، هدیاف  تسا و  وا  صالخا 

.تسا مدرم  نیب  رد  رابتعا  بسک  هاج و 

یم مولعم  اهراک  شجنس  نازیم  قیاقح ، تایعقاو و  دوش ، كاپ  ماقم  هاج و  ترهش و  ّبح  یبیرف و  ماوع  تافآ  زا  عامتجا  رادقم  ره 
دیدهت ار  نادنمشناد  امکح و  یّتح  للم و  ناربهر  امعز و  تایح  هک  يرطخ  نیرت  گرزب  دور و  یم  نیب  زا  اه  يراک  هابتـشا  دوش و 

هدش فرحنم  ینیب  عقاو  یتسرپ و  تقیقح  ریسم  زا  لامعا  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  ترهـش  هاج و  ّبح  یبیرف و  ماوع  نیمه  دنک ، یم 
ادتبا زا  تین  صولخ  مدع  یحالصا ، تاکرح  اه و  مایق  اه و  تضهن  زا  يرایسب  تسکش  هدمع  ّتلع  دتفا و  یم  هابتـشا  رد  عامتجا  و 

نارـس و هدـش و  ریهطت  تافآ  نیا  زا  یناسنا  عامتجا  هچ  ره  تسا و  تافآ  نیا  هب  راک ، طسو  هار و  هنایم  رد  تاـین  ندـش  هدولآ  اـی  و 
عضاوت شیاین و  ییوگ و  هفازگ  هغلابم و  دشابن و  اهنآ  هب  بّرقت  هلیسو  ساپس ، حدم و  دنشاب و  كاپ  ساپس  حدم و  ّبح  زا  ناربهر 

201 ص :
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(1) .دراد یم  رب  مدق  رتهب  دوخ  یعقاو  یّقرت  يوس  هب  يا  هعماج  نینچ  دورب  نیب  زا  اه  نآ  هب  تبسن 

.تسا هدش  هداد  رایسب  تیمها  تدابع ، رد  دیحوت  و  تین ، رد  صالخا  هب  مالسا  رد  تهج  نیا  زا 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق 

نیِّدلا (2) َُهل  َنیِِصلُْخم  َهللا  اوُُدبْعَِیل  ّالِإ  اوُِرما  آَمَو 

هتـشاد و یبوبر  ههجو  يوـنعم و  هبنج  هک  ییاـهراتفر  لاـمعا و  اـه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ادـخ  يارب  نید ، نداد  رارق  صلاـخ  ياـنعم 
طباور یناگرزاب و  ياه  همانرب  رد  دنروآ و  ياج  هب  ادخ  يارب  طقف  تسا ، نطاب  يافص  ریمض و  نسح  زا  یکاح  شتسرپ و  شیامن 

هب طقف  یماظن  یسایس و  یعامتجا ،

202 ص :

ِفَخْسَأ ْنِم  َّنِإَو  : » دشاب هتشاد  ظفح  ار  نآ  هاوخیدازآ  هعیـش  ره  تسا  هتـسیاش  هک  ییاههبطخ  زا  یکی  و  نینمؤملاریما × مالک  زا  - 1
ُّبُِحا یِّنِإ  ْمُکِّنَظ  ِیف  َلاَج  َنوُکَی  ْنَأ  ُتْهِرَک  ْدَقَو  ِْربِْکلا  یَلَع  ْمُهُْرمَأ  ُعَضُویَو  ِرْخَْفلا  ُّبُح  ْمِِهب  َّنَُظی  ْنَأ  ِساَّنلا  ِِحلاَص  َْدنِع  ِهَالُْولا  ِتَالاَح 

ِلْهَأ َدـْنِع  ِِهب  ُظَّفحَُتی  اَِمب  یِّنِم  اوُظَّفَحَتَت  َالَو  َهَِرباَبَْجلا  ِِهب  ُمِّلَُکت  اَِمب  ِینوُمِّلَُکت  اَـلَف  َِکلَذَـک ...  ِهللا  ِدْـمَِحب  ُتَْسلَو  ِءاَـنَّثلا  َعاَِمتْـساَو  َءاَرطِإـْلا 
هک تسا  نیا  ناحلاص  دزن  رد  نارادـمامز  تالاح  نیرت  تسپ  زا  انامه  ُهُْریَغ ؛» َّبَر  َال  ٍّبَِرل  َنوُکُولْمَم  ُدـِیبَع  ُْمْتنَأَو  اَنَأ  اَمَّنِإَف  ِهَرِداَْبلا ... 

درذگب امش  رطاخ  رد  مرادن  شوخ  دشاب و  راوتسا  يدنسپدوخ  ربک و  رب  نانآ  يرادروشک  دنا و  شیاتس  رادتـسود  اهنآ  دنرب  نامگ 
نم اب  سپ  دومرف ) هک  اجنآ  ات   ) مدوبن نینچ  هک  ار  يادخ  ساپس  مشاب و  یم  نآ  ندینـش  ناهاوخ  مراد و  تسود  ار  شیاتـس  نم  هک 

دییوجب يرود  دنریگ  یم  هرانک  نیگمـشخ  ياه  مدآ  زا  هک  نانچ  دینزن و  فرح  دـنیوگ  یم  نخـس  شکرـس  ناهاشداپ  اب  هک  نانچ 
هبطخ 216 هغالبلا ، جهن  .تسین  يراگدرورپ  وا  زج  هک  میراگدرورپ  كولمم  ناگدنب و  امـش  نم و  انامه  سپ  دومرف ) هک  اجنآ  ات  )

.357 ص355 -  ج8 ، یفاکلا ، ینیلک ، 201 ؛) ص200 -  (ج2 ،
.5 هنّیب ، - 2
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ماکحا زا  نوریب  هچ  نآ  هب  مازتلا  زا  هدرک و  كاپ  ار  دوخ  یـصخش ، ياه  هبنج  هاج و  ّبح  رورغ و  زا  و  دنـشاب ، مزتلم  ادـخ  ماـکحا 
.دننادب طرش  ار  ادخ  ياضر  تکرح ، ره  لمع و  راک و  ره  رد  و  دنیامن ، زیهرپ  تسا  عرش  دودح  ادخ و 

هب تسا و  هتفهن  گرزب  ياـه  تمکح  نیا  یلاـع و  قیاـقح  نیا  شزومآ  یناـعم و  نیا  سرد  ناـضمر ، هاـم  ياـه  هماـنرب  هزور و  رد 
دیاب تادابع  مامت  هک  نیا  اب  تسا ؛ هدومرف  یفّرعم  دوخ  صوصخم  دوخ و  يارب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  رود  ایر  زا  تدابع  نیا  يردـق 

.دوش ماجنا  ادخ  يارب 

: دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

هیَلَع (1) يِزجا  اناَو  ِیل  ُموَّصلا 

رسارس هد  تراشب  فرح  ره  ز 

(2) رتوکن يزجا  انا  ظفل  دوب 

، ینابزدـب ییوخدـنت ، يزوت ، هنیک  زا  يرود  تشذـگ و  وفع و  قلخ و  نسح  هکلم  لوصح  هزور  یعاـمتجا  دـیاوف  زا  رگید  یکی  . 5
مشچ و بظاوم  هک  تسا  نیا  هدش ، هداد  راد  هزور  هب  دّـکؤم  روط  هب  هک  یمیلاعت  هلمج  زا  اریز  تسا ؛ مانـشد  تبیغ و  ییوج ، هزیتس 

.دهدن خساپ  وا  هب  دینش  یتشز  نخس  مانشد و  ای  دید  یبدا  یب  ینادان و  یسک  زا  رگا  دشاب و  شیوخ  شوگ  نابز و 

203 ص :

«. مهد یم  ار  وا  يازج  نم  تسا و  نم  يارب  هزور  . » 25 ص24 -  ج11 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  ص63 ؛ ج4 ، یفاکلا ، ینیلک ، - 1
+. دلاو هللااتیآ  موحرم  شناد  جنگ  زا  - 2
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: دومرف مالّسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترضح  هک  تسا  ثیدح  رد 

َكِرطف (1) ِمْوَیَک  َکِموَص  ُموَی  َّنَنوُکَی  ال  لاَقَو : اذه  َریَغ  َءایشا  َدَّدَعَو  َكُرعَشَو  َكُرََصبَو  َکُعمَس  مُصَیلَف  َتمُص  اذا 

هزور هک  يزور  دیابن  دومرف : درمـش و  ار  رگید  ياهزیچ  .دریگب و  هزور  وت  يوم  وت و  مشچ  وت و  شوگ  دـیاب  يریگ  یم  هزور  یتقو 
.دشاب یتسین ، هزور  هک  يزور  لثم  وت  یتسه 

: دومرف هک  تسا  تیاور  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  و 

ِّرَش نِم  ِموَّصلِاب  يِدبَع  َراجتسا  یلاعَت : ُّبَّرلا  َلاق  ّالإ  ِینُِمتشَت  امَک  َکُِمتـشاال  َکیَلع  ٌمالَـس  ٌِمئاص  یِّنا  ُلوُقَیَف : ُِمتـشَی  ٍِمئاص  ٍدبَع  نِم  ام 
(2) َراّنلا ُُهترجا  دَق  يِدبَع 

؛ مهد یمن  مانشد  نم  وت ! رب  مالس  .متسه  هزور  نم  دیوگب : هدنهد  مانـشد  هب  وا  دوش و  هداد  مانـشد  وا  هب  هک  تسین  يراد  هزور  هدنب 
نم .تسج  هانپ  نم  هب   ] هدنب ّرش  زا  هزور  هلیسو  هب  نم  هدنب  دیامرف : یم  یلاعت  راگدرورپ  هک  نیا  رگم  یهد ؛ یم  مانـشد  وت  هچ  نانچ 

.مداد هانپ  شتآ  ِّرش ]  ] زا ار  وا  قیقحت  هب 

کی هزور  هک  دهد  یم  ناشن  هزور  یعامتجا  ياه  تمکح  دیاوف و  رکذ 

204 ص :

ضیف ص195 ؛ ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواـط ، نبا  ص108 ؛ ج2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  قودص ، ص87 ؛ ج4 ، یفاکلا ، ینیلک ، - 1
ص221. ج11 ، یفاولا ، یناشاک ،

ص224. ج11 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  ص110 ؛ ج2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، - 2
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مالـسا ردص  رد  ور  نیا  زا  .تسا  رت  یناسنا  رت و  هّزنم  رتهب و  هچ  ره  ترـشاعم  كولـس و  میلعت  یلمع و  یعامتجا و  یتیبرت ، سالک 
هسردم دوب و  تاعامتجا  ِنیرت  یقار  مه  اب  اه  نآ  طباور  رگیدکی و  اب  دارفا  ترشاعم  یعامتجا و  كولـس  ثیح  زا  یمالـسا  عامتجا 
یقالخا تارمث  زا  دننک و  غالبا  ایند  هب  ار  مالسا  تلاسر  هک  دومن  نآ  هتسیاش  ار  ناناملسم  هزور ،»  » سالک هلمج  زا  مالـسا ، تادابع 

اه و ّتلم  يرادـیب  تیادـه و  هار  رد  شـشوک  سفن ، کّلمت  تماقتـسا ، يراکادـف ، راثیا ، زا  ترابع  هک  نآ - ياه  سرد  تاکرب  و 
تقیقح هب  ار  نایناهج  تسا - یقالخا  لیاذر  هدـیقع و  داسف  لـهج ، اـب  راـکیپ  ناـیاور و  ناـمرف  نارـس و  ملظ  زا  تاـعامتجا  يدازآ 

.دنزاس هّجوتم  مالسا 

ندرک هدایپ  رد  هتفرگ و  ارف  جح و ...  هزور ، زامن ، ياه  همانرب  تادابع و  مالسا ، ردص  ناناملـسم  يادا  نمـض  رد  ار  دنلب  یناعم  نیا 
.دندیشوک یم  نآ 

مک هام  نیا  رد  تایانج  میارج و  دادـعت  نازیم و  زا  دوش ، یم  هداد  هک  ییاهرامآ  قبط  تساراد و  ار  راثآ  نیا  ناضمر  هاـم  زین  نونکا 
.دوش یم 

نیا تمرح  کته  دنراد و  جایتحا  هتشذگ  زا  شیب  كرابم  هام  هزور  یلاع  هسردم  رد  ذّملت  هب  ینونک  یعامتجا  عضو  رد  ناناملـسم 
هدوب هعماج  یّقرت  لماکت و  قالخا و  هیکزت  سوفن و  بیذهت  اب  تفلاخم  یمالـسا و  یتیبرت  هسردـم  نیا  اب  هزرابم  هزور ، راطفا  اب  هام 

(. هنم هللا  انذاعا   ) .تسا نایناهج  ناهج و  قلاخ  نامرف  فافختسا  تناها و  ادخ و  اب  تدناعم  و 

205 ص :

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


اعد هام  ناضمر ،

َنیِرِخاَد (1) َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  نَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنا  مَُکل  ْبِجَتْسا  ِینوُعْدا  ْمُکُّبَر  َلاقَو 

یـضاق دـنوادخ  زا  جـیاوح  بلط  تاجانم و  اعد و  دـنیامن ، یم  ارجا  ناضمر  هام  رد  ناراد  هزور  هک  ییاه  همانرب  فیاظو و  زا  یکی 
.تسا تاجاحلا 

رطاـخ و طاـسبنا  لد ، طاـشن  بابـسا  زا  ناور و  شخب  ناوت  بحتـسم و  ناـمز ، ره  رد  دـنوادخ  زا  ندرکریخ  بلط  اـعد و  ندـناوخ 
.تسا یحور  يرکف و  ياوق  دیدجت 

سوباک زا  تاجن  هدـنیآ و  هب  دـیما  ینیب و  شوخ  ببـس  اه ، یتحاران  هدـننک  فرطرب  حور ، يّوقم  ياذـغ  هودـنا ، مغ و  عفار  اـعد » »
.تسا يدیماان 

، یهلا هعساو  تمحر  گرزب و  تمعن  نیا  زا  ًاترطف  ناسنا  هک  تسوا  زا  ندیبلط  تجاح  نتـساوخ و  يرای  راگدرورپ و  ندناوخ  اعد ،
.تسا دنم  هرهب 

همه زاسراک  همه و  زا  زاین  یب  همه و  زا  رترب  هک  ادخ - دوجو  هب  اه  یتخـس  دـیادش و  رد  دـشاب - دـنمورین  يوق و  مه  هچ  ره  رـشب -
- تسا

206 ص :

.60 رفاغ ، - 1
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هب ار  وا  شترطف  .دـبلط  یم  وا  زا  ار  هدـش  راتفرگ  نآ  هب  هک  ار  ییاـهالب  اـه و  یتخـس  عفر  دوش و  یم  هدـنهانپ  وا  هب  دروآ و  یم  ور 
: دبای یمن  يزاسراک  ادخ  زا  ریغ  دیامن و  یم  يربهر  ادخ  يوس 

َنوُعْدَت (1) ُهاَّیا  َْلب  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  نا  َنوُعْدَت  ِهللاَْریَغا  ُهَعاّسلا  ُمُْکتَتا  ْوا  ِهللا  ُباذَع  ْمُکیَتا  ْنا  ْمُکَْتیَءَرا  ُْلق 

ییاهر (2) ییوج  یم  هک  زا  وا  زج  هب  ییالتبا  مادب  یتفا  رگا 

زا ریغ  هک  دسر  یم  يدراوم  هب  راوگان  تخـس و  ياهدماشیپ  ربارب  رد  راگزور و  ثداوح  یگدـنز و  ياه  يدـنلب  یتسپ و  رد  ناسنا 
هنوگ چیه  اعد 

.دنک ناربج  ار  وا  یحور  یناوتان  فعض و  دناوت  یم  اعد  طقف  دبای و  یمن  دوخ  يارب  یهاگ  هیکت 

.تسا اعد »  » تسا لیام  قیاش و  نآ  هب  راتفرگ  رامیب و  ره  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 

207 ص :

.41  - 40 ماعنا ، - 1
+. دلاو هللااتیآ  موحرم  شناد  جنگ  زا  - 2

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 217 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10742/AKS BARNAMEH/#content_note_207_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10742/AKS BARNAMEH/#content_note_207_2
http://www.ghaemiyeh.com


یتحاران زا  ار  وا  دیوگب و  وا  اب  ار  دوخ  ياهدرد  هک  دـشاب  هتـشاد  یتسود  تسا  لیام  تحاران  التبم و  ناسنا  ره  رامیب و  صخـش  ره 
هب دـنک و  وگزاب  وا  يارب  کیاکی  هدـمآ  شرـس  رب  ار  هچ  نآ  دـهد و  حرـش  شیارب  ار  دوخ  ياه  يراتفرگ  هتخاس ، هاگآ  دوخ  ياـه 

.دیامن ییاشگ » هدقع  ، » حالطصا

.تسا هتخانش  یحور  یتحاران  ینارگن و  بارطضا ، ندش  کبس  مالآ و  فیفخت  ياه  يراک  هار  زا  یکی  ار  نیا  یسانش  ناور  ملع 

وا هب  تسه  هک  نانچ  نآ  ار  شلد  مغ  هک  دباین  ار  یـسک  ای  دنک و  ناهنپ  هتـشاد و  هاگن  لد  رد  ار  دوخ  هودـنا  هّصغ و  یـصخش  رگا 
.دنیب یم  کیرات  گنت و  دوخ  رب  ار  عیسو  يایند  دزوس و  یم  ازفا  مغ  ِتالایخ  بارطضا و  شتآ  رد  دیوگب ،

یم نایم  رد  ار  شیاه  یگدرـسفا  اه و  جـنر  اه و  هّصغ  اهزار ، اونـش ، نابرهم و  يادـخ  اـب  نمؤم ، هک  تسا  نیا  اـعد  دـیاوف  زا  یکی 
وا هب  سکره  زا  ادـخ  هک  دـناد  یم  دـنک و  یم  ییوج  هراچ  وا  زا  و  دـهد ؛ یم  حرـش  ناـمتک  یب  ار  دوخ  ياـه  يراـتفرگ  دراذـگ و 

.دیوگ یم  خساپ  ار  وا  دونش و  یم  ار  شیادص  هلان و  تسا ؛ رت  کیدزن 

رت کبس  شا  یحور  ياهراشف  هودنا و  راب  ینیگنـس  هتفای و  فیفخت  شا  ینورد  مالآ  هک  دنک  یم  ساسحا  اعد  زا  سپ  نمؤم ، هدنب 
.تسا هدش 

یگدنز ردقچ  دننکن ، وگزاب  ار  دوخ  ياه  هّصغ  لد و  زار  دندوب  راچان  دندرب و  یمن  اعد  هب  هار  ناگدنب  رگا  دوبن و  اعد  رگا  یتسار 
.داد یم  رازآ  ار  نانآ  یحور ، ياه  هدقع  دش و  یم  خلت  راوگان و 
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.میرادب یمارگ  زیزع و  ار  تمعن  نیا  میروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  دمح  اعد ،»  » تمعن دوجو  رطاخ  هب  دیاب  ام 

: هک تسا  هزمح » یبا   » ياعد رد 

ِینوُعدَی َنیِح  ًائیَِطب  ُتنُک  ناَو  ِیُنبیُِجیَف  ُهوُعدا  يِذَّلا  ُدْمَْحلا ِهللا 

دنُک دـناوخب - ارم  یتـقو  وا - باوج  رد  نم  دـنچ  ره  دـهد ، یم  باوج  ارم  سپ  مناوخ ؛ یم  ار  وا  هک  تسا  ییادـخ  نآ  يارب  دـمح 
.متسه

: میناوخ یم  اعد  نامه  رد  و 

ِینُضِْرقَتَسَی ُنیِح  الیَِخب  ُتنُک  ْناَو  ِینَیِطُْعیَف  ُُهلَئْسا  يِذَّلا  ِهللاُدمَْحلا 

.مزرو یم  لخب   (1) دهاوخب ماو  نم  زا  یتقو  دنچ  ره  دنک ؛ یم  اطع  ارم  سپ  مهاوخ ، یم  وا  زا  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  دمح ،

: میناوخ یم  ابیز  ياعد  نیا  زا  يرگید  ياهزارف  رد  و 

یتَجاح ِیل  یِضقَیَف  عیِفَش  ِریَِغب  يِّرِِسل  ُتئِش  ُثیَح  ِهب  ُولخاَو  ِیتَجاِحل  ُتئِش  امَّلُک  ِهیِدانا  يِذَّلا  ِهللاُدمَْحلا 

؛ میامن یم  تولخ  وا  اب  نتفگ  زار  يارب  منک و  یم  ادن  ار  وا  مزاین  يارب  مهاوخب  نامز  ره  هک  ار  يادخ  رم  ساپس 

209 ص :

﴾. ًانَسَح ًاضْرَق  ّللا 
�

َه ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : ﴿ هرقب هروس  همیرک 245  هیآ  هب  هراشا  - 1
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.دروآ یمرب  ار  متجاح  سپ  مشاب ، هتشاد  یعیفش  هک  نیا  نودب 

ِیئاعُد (1) ِیل  بِجَتسَی  َمل  ُهَریَغ  ُتوُعَد  َولَو  ُهریَغ  وُعْدا  الَو  ُهوُعْدا  يِذَّلا  ِهللاُدْمَْحلا 

.دنک یمن  باجتسم  ار  میاعد  مناوخب ، ار  وا  ریغ  رگا  مناوخ و  یمن  ار  وا  ریغ  مناوخ و  یم  ار  وا  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ساپس 

.دزاس یم  همیب  زّهجم و  هاکناج  بیاصم  گرزب و  ثداوح  ربارب  رد  ار  ناسنا  و  راوتسا ، ار  میمصت  هدارا و  دنلب ، ار  تّمه  اعد ،

دـیادش و نآ  دورب و  تبیـصم  الب و  همه  نآ  لابقتـسا  هب  تسیاب  یم  هک  اروشاع - زور  زاـغآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادیس  ترـضح 
هب يور  دوب - یفاـک  دـناشنب ، میلـست  ّتلذ و  كاـخ  هب  دروآ و  رد  ياـپ  زا  ار  ناـهج  ناـنتمهت  هک  نیا  يارب  شمادـک  ره  اـه  یتخس 
رـس بئاون ، دیادش و  نادیم  نآ  رد  تساوخ و  تّوق  دییأت و  وا  زا  دناوخ و  ار  ادـخ  ینعم  رپ  ياه  هلمج  نیا  اب  و  دروآ ، ادـخ  هاگرد 

.تشادن رب  هدید  دوخ  یلاع  دصقم  فده و  زا  يا  هظحل  دشن و  فرحنم  میقتسم  طارص  زا  ییوم 

ُداؤُفلا ِهِیف  ُفعْـضَی  ٍّمَه  نِم  مَک  ًهَّدُـع  ٌهَِقث َو  ِیب  َلََزن  ٍْرمأ  ِّلُک  ِیف  ِیل  َتناَو  ٍهَّدِـش  ِّلُک  ِیف  ییاجَر  َْتناَو  برَک  ِّلُک  ِیف  ِیتَِقث  َتنا  َّمُهّللا 
وُدَعلا هِیف  ُتمشیَو  ُقیِدَّصلا  هِیف  ُلُذْخَیَو  ُهلیِحلا  هِیف  ُّلِقَتَو 

210 ص :

(. یلامث هزمحوبا  ياعد   ) ص157 ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص582 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 1
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ٍهَنَسَح ِّلُک  ُبِحاص  ٍهَمِْعن َو  ِّلُک  ِّیلَو  َتناَف  هِینَتیَفَکَو  هَتفَـشَکَو  یِّنَع  هَتجَّرَفَف  َكاوِس  نَّمَع  َْکَیلا  یّنِم  ًهَبغَر  َکَیلا  ُُهتوَکَـشَو  َِکب  ُُهتلَزنا 
(1) ٍهَبْغَر ِّلُک  یهَْتنُمَو 

رگا هک  دوب  یحالس  دوب ، حلـسم  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یحالـس  دیبایرد  ات  دینک  ّتقد  اعد  نیا  شخب  حور  ياه  هلمج  رد 
تماهش دننکشب و  ار  تلیضف  تقیقح و  ِنیسح  دنتسناوت  یمن  دندش ، یم  تسد  مه  هفوک  هاپس  اب  دش و  یم  رگشل  هاپس و  ایند ، مامت 

.دنیامن هّجوتم  رگید  هطقن  رگید و  ياج  هب  دراد  هک  یفده  دصقم و  زا  ار  وا  دنزاس و  لزلزتم  ار  وا  تماقتسا  تعاجش و  و 

هنادنمتفارـش و الب ، نادـیم  نآ  زا  تسناوت  هک  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ياهتنم  دـصقم و  دـیما و  راکددـم و  ناـبیتشپ ، ادـخ  يرآ ،
.دیامن يرای  شنارای  ناناوج و  دوخ و  ناج  لذب  اب  ار  ادخ  نید  و  ددرگن ؛ راّفک  میلست  نوبز و  لیلذ و  دیآ و  نوریب  دنلبرس 

یگداتفا و ینتورف و  عضاوت و  تفص  خوسر  ثعاب  ادخ و  هب  شزاین  رقف و  هب  هدننک  اعد  روعش  زا  ناشن  نطاب و  بیذهت  هلیـسو  اعد ،
.تسا یشکندرگ  ربّکت و  زا  زیهرپ 

211 ص :

دیّما یتخـس  ره  رد  وت  یتسه و  نم  هانپ  يراتفرگ  ره  رد  وت  ایادـخ  . » ص96 ج2 ، داشرالا ، دیفم ، ص321 ؛ ج4 ، خیرات ، يربط ، - 1
بلق هک  اه  يراتفرگ  اه و  لکـشم  هچ  ایادخ  .یتسه  نم  گرب  زاس و  هانپ و  دـسرب  نم  هب  هک  ییالب  ره  رد  نم  يارب  وت  یتسه و  نم 
شیپ هب  دنک ؛ یم  تتامـش  نمـشد  دیآ و  یمنرد  ناحتما  زا  هدش و  راوخ  تسود  ددرگ و  یم  مک  هراچ  دوش و  یم  فیعـض  نآ  رد 

يدرک و فرطرب  ار  اـه  يراـتفرگ  نآ  سپ  مدروآ ، يور  وـت  هب  هدـش و  دـیُّماان  نارگید  زا  هـک  مدرک  تیاکـش  وـت  هـب  مدروآ و  وـت 
«. یتسه هتساوخ  ره  ياهتنم  نایاپ و  یکین و  ره  بحاص  یتمعن و  ره  بحاص  وت  سپ  يدرکزاب ،
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دننک اعد  دیاب  همه 

؛ دیوگ یم  قزار » ای   » و یفاک » ای  «، » یفاش ای  «، » نمحر ای  «، » هللا ای   » و دروآ ؛ یم  يور  ادـخ  هب  رتشیب  یتخـس  تّدـش و  لاح  رد  رـشب 
درمش یمن  جاتحم  فیعـض و  ار  دوخ  دتفا و  یم  شا  هنیـس  رد  ّربکت  رورغ و  داب  هدرک ، شومارف  ار  ادخ  تمعن ، زان و  ماگنه  هب  یلو 

یم هتفیرف  نانچ  یناوج  تّوق  تردق و  ماقم ، هاج و  یتسردنت ، تّزع ، لام و  كدنا  اب  .دـنک  یم  یچیپرـس  یهلا  رماوا  زا  هنارورغم  و 
هب ار  ناـهج  هک  نآ  دـننام  و  دور ؛ یم  هار  هناّربـکتم  نیمز  يور  دـنک ، یم  مگ  ار  دوخ  حالطـصا ، هب  دـنیب و  یمن  ار  یـسک  هک  دوش 

هاگن تراقح  رظن  هب  ادخ  ناگدنب  هب  دیارآ ؛ یم  ار  دوخ  دلاب و  یم  دوخ  هب  هدرمش و  زیچان  هدنب و  ار  نارگید  دنـشاب ، هداد  وا  رایتخا 
: هک دوش  یم  همیرک  هیآ  نیا  قادصم  هدومن و  ضارعا  ادخ  زا  دنک و  یم 

ضیِرَع (1) ءآعُد  وُذَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذاَو  ِهِبناَِجباَنَو  َضَرْعَأ  ِناْسنِإلا  یَلَع  انْمَْعنَأ  آذِإَو 

راتفرگ و هتـسد  نآ  .تسا  رت  مزال  التبم ، راتفرگ و  هتـسد  نآ  قح و  هاگرد  رد  تجاح  رقف و  راـهظا  اـعد و  مدرم  زا  هتـسد  نیا  يارب 
نادنچ التبم 

212 ص :

.51 تلّصف ، - 1
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.درب یم  اعد  يوس  هب  ار  نانآ  دنراد ، هک  ییالتبا  نامه  دنرادن و  اعد  شزومآ  هب  يزاین 

هب ار  وا  رکـش  دـنناوخب و  ار  ادـخ  هراومه  ات  درک  دزـشوگ  اه  نآ  هب  درک و  توعد  اعد  هب  دـیاب  ار  مّعنتم  رادروخرب و  هتـسد  نیا  اـّما 
یـشک ندرگ  ربک و  يدیلپ ، هب  و  دنریگن ؛ هلـصاف  ادخ  قلخ  زا  دـنهاکب و  دوخ  ياهاعّدا  زا  هدـش ، نتورف  عضاوتم و  ات  دـنروآ ؛ ياج 

.دنوشن هدولآ 

یّتح دوش و  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  دوخ ، تقایل  دادعتـسا و  هزادـنا  هب  درف  ره  .تسا  یناگمه  یمومع و  همانرب  کی  اعد  تهج  نیا  زا 
.دنا هتشاد  مامتها  دنوادخ  زا  جیاوح  بلط  ندرک و  اعد  رد  نارگید  زا  شیب  هدش و  عفتنم  نآ  زا  زین  نید  يایلوا  ناربمغیپ و 

اهاعد نیرتهب 

ياهراک رد  قیفوت  تبقاع و  نسح  نطاـب ، يافـص  یکاـپ و  بلق ، تینارون  تفرعم و  یتداـیز  يارب  هک  تسا  ییاـعد  اـهاعد ، نیرتهب 
.دشاب یلاعت  يراب  هاگرد  هب  بّرقت  شزرمآ و  ترفغم و  بلط  یمالسا ، فیاظو  ماجنا  هدیمح ، قالخا  هب  ّقلخت  باوث ، بسک  ریخ ،

رفـس ادخ  يوس  هب  هیعدا  هنوگ  نیا  اب  صخـش  دوش و  یم  رهاظ  دوز  یلیخ  نآ  تباجا  راثآ  تسا و  باجتـسم  ًانیقی  اهاعد  هنوگ  نیا 
.دوش یم  کیدزن  وا  هاگرد  هب  دنک و  یم 

213 ص :
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.دشاب هدننکاعد  تحلصم  قفاوم  رگید  يوس  زا  و  هدوب ، قباطم  یهلا  ننس  اب  هک  دوش  یم  باجتسم  یتروص  رد  رگید  هیعدا 

ًانیقی اـهاعد  هنوـگ  نیا  هک  مـینک ، یم  بـلط  يرگید  يارب  ار  يراـتفرگ  ـالب و  دـنوادخ  زا  اـعد  نآ  رد  مـینک و  یم  اـعد  اـم  یهاـگ 
.دیامرف باجتسم  ار  ییاهاعد  نینچ  هک  تسا  نیا  زا  هّزنم  میلح ، میکح  ِلداع  دنوادخ  تسین و  باجتسم 

.تسا هدننک  اعد  يربص  یب  تفرعم و  یمک  دشر و  مدع  تمالع  اهاعد  هنوگ  نیا 

لها مظعا و  ربمغیپ  زا  هک  تسا  ییاهاعد  هدرک و  تیاکح  نانمؤم  ناربمغیپ و  نابز  زا  نآرق  هک  تسا  ییاه  نآ  هیعدا ، نیرت  لـماک 
.تسا هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  تیب 

دنلب ماقم  جوا  رد  ار  هدـننکاعد  هیداّجـس ، هلماک  هفیحـص  ياهاعد  هزمح ، یبا  ياـعد  هفرع ، ياـعد  لـیمک ، ياـعد  لـثم : اـهاعد  نیا 
.دهد یم  زاورپ  الاب  ملاوع  يوس  هب  هداد و  رارق  یناسنا 

همه هدـش ، دراو  بهذـم  ناربهر  نید و  نایاوشیپ  زا  هک  ییاـهاعد  نیماـضم  .تسا  نآ  یتیبرت  هبنج  اـعد ، هدـنزرا  رایـسب  تاـهج  زا 
.تسا تفرعم  تریصب و  هدننک  لیمکت  هدنزومآ و  یتیبرت و 

هدـهع زا  نآ  رب  هوـالع  درک و  ادا  ار  نخـس  ّقـح  ناوـت  یمن  لاـجم  نیا  رد  نآ  بادآ  طیارـش و  تاـکرب و  راـثآ و  اـعد و  هب  عـجار 
نم نوچ  ینافیعض 

214 ص :
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هعلاطم دنا ، هتـشون  عوضوم  نیا  رد  نف  دـیتاسا  املع و  هک  ار  یـشزرارپ  گرزب و  بتک  دـیاب  یمارگ  ناگدـنناوخ  تسا و  جراخ  زین 
.دنیامرف

: تسا تیاور  نیا  اعد » تلیضف   » هرابرد رابخا  هلمج  زا 

(1) هدابِعلا ُّخم  ُءاعُّدلا 

.تسا شتسرپ  یگدنب و  تقیقح  زغم و  اعد 

: تسا رگید  ثیدح  رد  زین  و 

ِضْرالاَو (2) ِتاوامَّسلا  ُرُونَو  ِنیِّدلا  ُدوُمَعَو  ِنِمؤُملا  ُحالس  ُءاعُّدلا 

.تسا نیمز  اه و  نامسآ  رون  نید و  نوتس  نمؤم و  هحلسا  اعد 

تسا اعد  راهب  ناضمر  هام 

ربص مک  تحاران ، طاشن و  یب  راتفرگ ، هدروخ ، تسکـش  دیماان ، دارفا  .تسا  نآ  مسوم  اعد و  راهب  ناضمر ، هام  هک  تسا  حضاو  رپ 
حور اب  ون  زا  هدیدرگ و  ابیکـش  رابدرب و  طاشن ، اب  راودـیما ، یهلا  هعـساو  تمحر  هب  هّجوت  اعد و  تکرب  زا  هام  نیا  رد  بیکـش  یب  و 

.دنوش یم  لوغشم  ششوک  تیلاّعف و  هب  یگدنز  تایح و  نادیم  رد  ریذپان ، تسکش 

215 ص :

، هعیشلا لئاسو  یلماعرح ، ص24 ؛ یعادلا ، هدع  یلح ، دهف  نبا  ص18 ؛ تاوعدلا ، يدنوار ، بطق  ص125 ؛ ج5 ، ننس ، يذمرت ، - 1
.302 ص300 ، ج90 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص27 ؛ ج7 ،

ص38. ج7 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعرح ، ص268 ؛ قالخالا ، مراکم  یسربط ، ص468 ؛ ج2 ، یفاکلا ، ینیلک ، - 2
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تسد و زا  دزابب و  ار  دوخ  ناهج  نیا  ياه  یتخـس  اه و  يراوشد  شکاشک  رد  دیابن  هک  دهد  یم  ار  دـیون  نیا  ناسنا  هب  ناضمر  هام 
.ددرگ اهدماشیپ  بولغم  هتشگ و  كان  میب  ملاع  ثداوح  اب  ندرک  مرن  هجنپ 

مامت هک  دزاس  یم  تیونعم  طاشن و  زا  راشرس  روشرپ و  مرگ و  ار  صخـش  نانچ  رگید ، ياهاعد  حاتتفا و  هزمح ، یبا  ياعد  ندناوخ 
تـسا ثیدـح  رد  هک  روط  نامه  دوش و  یم  هدـنیآ  هب  ینامگ  شوخ  ینیب و  شوخ  قرغ  شدوجو  هدرک و  شومارف  ار  ایند  بئاصم 

تسا و نمؤم  هرز  حالـس و  تسا - دایز  زین  رگید  عقاوم  اه و  هام  رد  نآ  ياه  هنومن  هدیـسر و  ناضمر  هام  رد  هک  اهاعد - هنوگ  نیا 
.دهد یم  رارق  ذوفن  لباقریغ  ار  شحور  هدرک و  یعطق  همیب  ثداوح ، ربارب  رد  ار  وا  دوجو 

ادـخ و ربمغیپ  ادـخ و  هب  ّبح  لّکوت و  تعانق و  میلـست و  اضر و  سرد  یعقاو و  قـالخا  حیلـست  هماـنرب  هزمح ، یبا  ياـعد  رـساترس 
حالس و قرغ  هک  ار - اه  نآ  دنتفر و  یم  ادخ  نانمشد  داهج  هب  نآ  اب  مالسا  نادهاجم  هک  یهرز  حالـس و  نامه  .تسا  نید  يایلوا 

.دنتخاس یم  بلاغ  رفک  رب  ار  مالسا  دنداد و  یم  تسکش  دندوب - هرز 

میب نانمشد  هوبنا  زا  اه  گنج  رد  دوب و  حّلسم  نآ  هب  مالسا  زابرس  هناگی  دهاجم و  لّوا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یهرز  حالـس و  نامه 
: دومرف یم  هدرکن و  داهج  هب  تشپ  يدربن  نادیم  چیه  رد  درک و  یمن 
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(1) اهنَع ُْتیَّلَو  اَّمل  ِیلاِتق  یلَع  ُبَرَعلا  ِتَرَهاظَت  َول  هللاَو 

دیهدن تسد  زا  ار  تصرف  .دیرامشب  تمینغ  ار  تقو  .دینک  هدافتسا  هام  نیا  ییاعد  ياه  همانرب  زا  دنمجرا ! راد  هزور  زیزع ! هدنناوخ 
.دیروآ ياج  هب  تسا  شیاتس  ساپس و  هتسیاش  هک  ار  وا  شیاتس  ساپس و  دییوگب و  نخس  ادخ  اب   (2)« باحسلارم رمت  هصرفلا  : » هک

.دییامنن ّربکت  راهظا  دینادرگن و  يور  اعد  زا 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 

نیِرِخاَد (3) َمَّنَهَج  َنُولُخدَیَس  ِیتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتسَی  َنیِذَّلا  َّنا 

رافغتسا هبوت و 

َنوُِحْلُفت (4) ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  َهُّیا  ًاعیِمَج  ِهللا  َیلِإ  آُوبُوتَو 

217 ص :

تشپ برع  رگا  دنگوس  ادخ  هب  . » ص335 ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهـش ، نبا  ص73 ؛) ج 3 ،  ) همان 45 هغالبلا  جهن  - 1
«. منک یمن  اهنآ  رب  تشپ  نم ، نتشک  رب  دنهد  مه  تشپ  رد 

ج16، هعیـشلا ، لئاسو  یلماـع ، رح  ص69 ؛ ظـعاوملا ، مکحلا و  نویع  یطـساو ، یثـیل  ص6 ؛) ج4 ،  ) تمکح 21 هغـالبلا ، جـهن  - 2
«. درذگ یم  ربا  نوچمه  تصرف  . » ص84

.60 رفاغ ، - 3
رون 31 - 4
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ار وا  هریت  نورد  ادخ ، ترفغم  هبوت و  زج  يزیچ  درادن و  جایتحا  ادخ  ترفغم  شزرمآ و  تمحر و  لثم  زیچ  چـیه  هب  راکهانگ  هدـنب 
.دزاس یمن  نشور 

هدنورپ دنک و  وحم  ار  هانگ  راثآ  ات  دهاوخ  یم  شلد  دنیب و  یم  راد  هّکل  ار  نتـشیوخ  تفارـش  و  هانگ ، هدولآ  ار  دوخ  يا  هدنب  نینچ 
.ددنبب هدش ، زاب  شیارب  يراکتشز  زا  هک  ار  یهایس 

؟ دربب نیب  زا  هتخاس و  شومارف  ار  دوخ  نیگنن  قباوس  دنک و  عادو  دوخ  هتشذگ  اب  دوش  یم  ایآ 

!؟ دوش سانش  هفیظو  فرش و  اب  درف  کی  راکتیانج ، مرجم  نیا  دوش  یم  ایآ 

ار اه  بیع  میمرت و  ار  اه  یبارخ  ناوت  یم  ای  دـنام و  دـهاوخ  وا  اـب  هشیمه  گـنن  ياـه  هّکل  نیا  اـهدوبمک و  صقاون و  همه  نیا  اـیآ 
؟ درک فرطرب 

؟ دریگ رارق  ناتسرپادخ  ناراکوکین و  فص  رد  دناوت  یم  ایآ 

؟ دور یم  نایم  زا  نادجو  یناشیرپ  ینورد و  ياه  یتحاران  نیا  ایآ 

؟ تسا یکاپان  یتخبدب و  هب  موکحم  هشیمه  يارب  ای  دوش و  یم  ادیپ  وا  تیثیح  هداعا  يارب  یهار  ایآ 

یم تیانج  تثابخ و  ترارش و  رـصنع  کی  ار  دوخ  هک  نیا  زا  یحور و  باذع  نیا  زا  ار  دوخ  هک  تسین  رتهب  ایآ  دشابن ، یهار  رگا 
؟ دهد همتاخ  دراد  هک  یفیثک  یگدنز  هب  دنک و  صالخ  دنیب ،
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؟ دراد یشزرا  موهفم و  هچ  یگدنز  وا  يارب  دنک ، یگدنز  دنمتفارش  ياه  ناسنا  دننام  دناوت  یمن  هک  لاح 

اّما دوش ؛ دوخ  یب  دوخ  زا  رّدخم  ّداوم  هلیسو  هب  ای  و  دربب ، دای  زا  ار  اه  يراکهبت  ییاه ، یمرگرس  اب  ّتقوم و  روط  هب  هک  مینک  ضرف 
.تسا یگراچیب  طوقس و  یتسپ و  ياهتنم  هکلب  تسین ؛ ملاس  یگدنز  کی  نیا  هک  دمهف  یم  دوخ 

نیا تّدـش  زا  ناراکهنگ  زا  يرایـسب  و  دـهد ، یم  جـنر  ار  وا  رتشیب  نادـجو ، راشف  راـکفا و  نیا  مکارت  دـشاب ، رت  میظع  هاـنگ  هچره 
.دنوش یم  یبصع  ضارما  نونج و  راتفرگ  اه  هشیدنا 

؟ درک دیاب  هچ  سپ 

؟ تخاس دازآ  ار  راکهبت  هدنکفارس  راکهانگ و  هراچیب  نیا  دیاب  هنوگچ  درک و  دیاب  هچ  ًاعقاو  اّما 

ادج راکهانگ  زا  نآ  يدیلپ  تسین و  نکمم  نآ  یتسپ  گنن و  هانگ و  راثآ  زا  یصالخ  دنراد  هدیقع  هک  يدارفا  دنتسه  هدوب و  دیاش 
.دوش یمن 

هک دننک  یم  نامگ  دنناد و  یم  یندب  دیدش  تابیذعت  ار  دوخ  تیثیح  تفارش و  هداعا  تلاح و  نیا  زا  تاجن  هار  مه ، للم  زا  یضعب 
.دنا هدـناسر  تازاجم  هب  ار  نآ  و  هدیـشک ، ماقتنا  سفن  ياوه  زا  و  بیدأت ، ار  دوخ  سفن  دـننک  عطق  ار  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  رگا 

و هدرک ، یشکدوخ  مه  يدارفا 
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.دنناد یم  راحتنا »  » ار یناماد  هدولآ  تلیذر و  راع  گنن و  ساسحا  یتسپ و  زا  ندش  صالخ  هار 

نادجو باذع  زا  یتحار  يارب  تخب  نوگن  ناراکهانگ  تسا و  جیار  دیدش  یندب  تابیذـعت  فیاوط ، زا  یـضعب  نایم  رد  مه  نونکا 
.دنرب یم  ورف  دوخ  ندب  رد  نآ  دننام  نزوس و  خیم و  دنهد و  یم  هجنکش  ار  دوخ  هبوت ، مسارم  ماجنا  و 

سیروم نایموب  ناتساد 

هک دوب  هدش  هتشاگن   (2)« ربوز نایتسیرک   » همانرفـس زا  یبیجع  هلاقم  یتشپراخ ، ياه  ناسنا  ای  سیروم (1)   » هریزج ناـیموب  هب  عجار 
.تسا بیجع  ًاعقاو 

نینچ ار  راک  هبوت  نادرم  زا  یکی  هبوت  یگنوگچ  هداد ، حرـش  لّـصفم  روط  هب  ار  مدرم  نیا  هبوت  مسارم  هک  نآ  نمـض  هلاـقم  نیا  رد 
نییاپ زا  ار  مّوس  نزوس  هدرک و  ورف  شا  هرهچ  نییاپ  تمسق  هب  فرط  ود  ره  زا  فاّفش  يا  هرقن  دنلب  نزوس  ود  دنک ... : یم  فیصوت 

رد دوب ...  كانتـشحو  ًاعقاو  تخیر و  یم  فک  شناهد  زا  ددنبب و  ار  شناهد  دوبن  رداق  لیلد  نیمه  هب  هداد و  روبع  شنابز  يالاب  هب 
نیمه هب  رت و  نییاپ  يردق  ار  یمّود  بل و  یکیدزن  رد  ار  یکی  هک  دوب  یتشرد  ياه  خیس  هکلب  دوب ، هتفرن  ورف  قاجنس  وا  ياه  هنوگ 

راک و هزاـت  مدـید  ًادـعب  هک  يراـک  هبوت  نادرم  ریاـس  هب  تبـسن  درم  نیا  هزاـت  .دوب  هدرک  ورف  هنوگ  رد  ار  یمجنپ  یمراـهچ و  مسق ،
.دوب يدتبم 
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دوب روبجم  هدرک و  روبع  شا  هرهچ  زا  نزوس  کی  دومن ، یم  هلاس  هاجنپ  شتروص  رس و  هک  هلاس  یـس  ینز  دسیون : یم  سپـس  يو 
.دربب دبعم  هب  دنک و  لمح  ناکلپ  ياپ  ات  شندرگ  تشپ  هب  هریغ  لگ و  ین و  ولیک  یس  هزادنا  هب 

.دنتشذگ ام  لباقم  زا  فلتخم  ياه  لیامش  لکش و  زور  تّدم  مامت  رد  ... 

.دندوب درم  هیقب ، هّچب و  ناشرفن  هس  نز ، ناشرفن  تشه  دندوب ، هدرک  ورف  ناشنت  هب  خیـس  خـیم و  نزوس و  هک  راک  هبوت  رفن  هاجنپ  زا 
.دندوب هدرک  ورف  ناشنت  هب  خیم  تسیود  زا  شیب  ناشرفن  دنچ 

چم وزاب و  رب  هوالع  اه  نآ  زا  یکی  .دـندوب  هدرک  ورف  نزوس  تسیود  زا  زواجتم  دوخ ، تسد  ود  ره  چـم  ناوزاـب و  هب  يرگید  هّدـع 
.دوب هدرک  ورف  هزین ، هیبش  يدنلب  ياه  خیس  زین  شا  هنیس  يور  تسد 

هزین نزوس و  خیم ، زا  رپ  شتشپ  ندرگ و  وزاب و  و  مکش ، هنیـس و  رـس و  هک  دوب  يدرم  مدید ، مسارم  نیا  رد  هک  يدرم  نیرت  بیجع 
هتفر و ورف  شندـب  هب  يدومع  روط  هب  اـه  هزین  .درک  ادـیپ  ناوـت  یمن  یتشپراـخ » درم   » زج هب  يا  هملک  چـیه  وا  فیـصوت  يارب  .دوـب 

.درب یم  رتورف  شندب  تشوگ  رد  ار  اه  هزین  دروخ ، یم  وا  هب  هک  يا  هنت  نیرتمک 

میارج و یگدولآ  زا  ندـش  كاپ  هب  هقالع  هّجوت و  هانگ و  يدـیلپ  ساسحا  ناـمه  لـمعلا  سکع  شارخلد  رظاـنم  نیا  تسا  یهیدـب 
نوچ هک  تسا  تایانج 
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؛ تسا هدرک  ادیپ  لوقعمان  یقطنمریغ و  لمعلا  سکع  هدشن و  تیاده  زیارغ  تاساسحا و  ریاس  دننام  هدـشن ، يربهر  حیحـص  روط  هب 
زا ار  دوخ  دـهاوخ  یم  دوش و  یم  تحاران  نارگن و  تخـس  هانگ ، یتسپ  ساـسحا  زا  یمدآ  هک  دـنک  یم  دـییأت  ار  عوضوم  نیا  یلو 

نادـجو و ناور و  هدـننک  عناـق  هک  دنـسپدرخ  ياـه  هماـنرب  هب  ار  وا  دـیاب  دزاـس و  كاـپ  یگدولآ  نیا  زا  دـهد و  تاـجن  یتـسپ  نیا 
.درک تیاده  دشاب ، شتفارش  تیثیح و  هدننادرگزاب 

رگید للم 

.دنناد یم  یناحور  ربهر  شیشک و  روضح  رد  فارتعا  رارقا و  ار  هانگ  شزرمآ  طرش  اه ) یحیسم  دننام :  ) للم زا  یخرب 

دوش و یم  دنرادن ، یهاگآ  نآ  هب  هک  یناسک  دزن  رد  بیع  ياشفا  رارـسا و  اهزار و  نداتفا  نوریب  ببـس  هبوت  هانگ و  ریفکت  عون  نیا 
زین نارگید  دزن  رد  دـنیبب ، وربآ  یب  هدنمرـش و  ار  نتـشیوخ  نادـجو ، هاگـشیپ  رد  هک  نآ  رب  هوـالع  راـکهانگ  هـک  ددرگ  یم  ثعاـب 

ناـکلام ناونع  هب  اـه  پاـپ  اـه و  شیـشک  هک  دوش  یم  ببـس  زین  ددرگ و  راکـشآ  شا  هقباـس  ءوـس  راد و  هّکل  شتفارـش  تیثـیح و 
.دنوش حرطم  ناراکهانگ  تمعن  یلو  هانگ و  ششخب  وفع و  ِنیغورد 

شور نیرتهب 

قـالخا و بیذـهت  تیبرت و  ّمهم  لـماوع  زا  هک  راـکهانگ - تفارـش  تیثیح و  هداـعا  هاـنگ و  ناربج  میمرت و  يارب  اـه  شور  نیرتهب 
حاورا هیفصت 
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دزن رد  ار  راکهانگ  يوربآ  تفارـش و  دـنک و  یم  تیاـکح  مالـسا  نید  تعـسو  یناـسآ و  تلوهـس و  زا  لاـح  نیع  رد  تسه و  زین 
هب تشگزاب  هبوت و  شزرمآ و  بلط  رافغتـسا ، دزاس - یم  كاـپ  ترودـک  یکیراـت و  زا  ار  وا  بلق  نادـجو و  دزیر و  یمن  نارگید 

.تسا ادخ  يوس 

هتشاد و روظنم  ار  دارفا  يوربآ  تمرح و  یعامتجا و  ماقم  تیعقوم و  فرـش و  ظفح  یعامتجا ، میلاعت  زا  يرایـسب  نمـض  رد  مالـسا 
.تسا هدرک  عونمم  تّدش  هب  ار  اشحف  هعاشا  بیاعم و  ياشفا  هتساوخن و  ار  مدرم  ياهراک  ياه  یناهن  ندش  راکشآ  فشک و 

ادخ و هار  رد  دزیخ و  اپ  هب  دیاب  تخادنا ، نیمز  هب  ار  وا  یشزغل  دروخ و  یتیصعم  گنـس  هب  شمدق  هک  ره  هک  تسا  نآ  مالـسا  رظن 
.دتسیان زاب  ششوک  هدهاجم و  زا  درادرب و  مدق  ادخ  يوس  هب 

سرپزاـب نادـجو ، همکحم  رد  و  هدومن ، رظن  دوخ  لاـمعا  هدـنورپ  هب  و  دـنک ، یگدیـسر  نتـشیوخ  باـسح  هب  دوـخ  دـیاب  يدرف  ره 
.دوشدوخ

(1) رَبْکالا ِضْرَْعِلل  اوُزَهْجَتَو  اُونِزُوت ، ْنا  َْلبَق  اهُونَزَو  اُوبِساُحت  ْنا  َْلبَق  ْمُکَسُْفنا  اُوبِساح 

ندرک و ضارقم  یندـب و  هجنکـش  درادـن ؛ جایتحا  وا  دزن  رد  هانگ  هب  رارقا  و  شیـشک ، دزن  نتفر  هب  یـصاعم ، شزرمآ  هانگ و  ناربج 
.دهاوخ یمن  اضعا  عطق 
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«. دیوش هدامآ  گرزب  شیامن  يارب  دیجنسب و  ار  دوخ  دیوش  هدیجنس  هکنآ  زا  لبق  دیشکب و  باسح 

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 233 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10742/AKS BARNAMEH/#content_note_223_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا ندش  كاپ  هب  میمصت  ینامیشپ و  هانگ و  نایز  هب  هّجوت  روعش و  ریمـض و  يرادیب  زا  شیب  هبوت ، شریذپ  شزرمآ و  هانگ و  ناربج 
.درادن يرگید  طرش  ملاظم ، زا  یصالخ  قوقح و  يادا  ادخ ، هار  هب  تشگزاب  هانگ ،

يدرف رگا  هک  روط  نامه  دوش ؛ یم  نامیـشپ  تسا ، هاگآ  هانگ  كاـنرطخ  موش و  راـثآ  هب  نوچ   (1) دـش یهانگ  بکترم  نمؤم  رگا 
نیهوت دوخ  تمعن  یلو  هب  ای  دناسر ، لتق  هب  ار  دوخ  دنزرف  ای  دـنزب ، شتآ  ار  شلاوما  ای  دروخب ، مس  تینابـصع  لاح  رد  ای  هتـسنادن 

: ثیدح بسح  رب  دوشن  نامیشپ  رگا  دوش و  یم  نامیشپ  دنک ،

ٍنِمْؤُِمب (2) َْسیَلَف  هبکتری  ٍْبنَذ  یلَع  مدنی  َْمل  ْنَمَف 

.تسین نمؤم  وا 

.تسا یفاک  « هبوت  » رد هانگ  زا  تمادن  تسا و  هانگ  زا  ینامیشپ  تمادن و  نامیا ،»  » رثا

(3) َهبوَّتلا ِمَدَنلِاب  یفَکَو 

224 ص :

درس و بآ  ناتسبات و  دوب و  نابایب  مدرک  دب  هک  نم  زا  ریگم  مدروخ  یتبرش  را  صرح  هب  دیارـس : یم  هراب  نیارد  يونزغ  ییانـس  - 1
اقستسا

یهانگ زا  سکره  . » ص336 ج15 ، هعیـشلا ، لئاسو  یلماعرح ، ص566 ؛ راونالا ، هاکشم  یـسربط ، ص408 ؛ دیحوتلا ، قودـص ، - 2
«. تسین نمؤم  دوشن  نامیشپ  دهد ، یم  ماجنا  هک 

«. دنک یم  تیافک  هانگ  زا  ینامیشپ  هبوت ، يارب  . » ص1087 ج5 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  ص426 ؛ ج2 ، یفاکلا ، ینیلک ، - 3
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هب ار  ناراکهانگ  مالسا  میلاعت  دزاس و  یم  راداو  نتساوخ  شزرمآ  رافغتسا و  هب  ار  وا  ینامیـشپ  دش ، بکترم  ار  یهانگ  نمؤم  یتقو 
: دمد یم  هزات  حور  هدرم ، دبلاک  رد  ینآرق  تراشب  یهلا و  هدژم  نیا  .دهد  یم  تاجن  سأی  يدیمان و  زا  راودیما و  ادخ  تمحر 

ِمیِحَّرلا (1) ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنا  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهللا  َّنا  ِهللا  ِهَمحَر  نِم  اوُطَنقَت  مِهِسُفنا ال  یلَع  اُوفَرسا  َنیِذَّلا  يِدابِع  ای  ُْلق 

هب موکحم  یناسنا  چیه  و  دراد ؛ یم  تسود  ار  راک  هبوت  هدنب  .تسا  همحّرلاو  هرفغملا  عساو  باّوت و  راّتـس ، میحر ، رافغ ، ادخ  يرآ ،
.تسین یتخبدب 

: تفگ تشگزاب و  ادخ  يوس  هب  دش و  نامیشپ  هانگ  زا  يا  هدنب  یتقو  هک  تسا  هدمآ  تایاور (2)  رابخا و  یخرب  رد 

ُتأسا اَنا  یِهلا 

.مدرک دب  نم  نم ! يادخ 

: دیامرف یم  ادخ 

225 ص :

.53 رمز ، - 1
.152 ص151 -  هللا ، یلا  قیرطلا  لفون ، - 2
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ُترَتَس اَناَو 

.مدناشوپ ار  نآ  نم 

«. ُتمدَن اَنا  یِهلا  : » ُلوُقَیَف

.مدش نامیشپ  نم  نم ! يادخ  دیوگ : یم  نوچ  و 

: دیامرف یم  ادخ 

ُتِلبَق اَناَو 

.مدرک لوبق  نم 

انیلا َعِجرَت  نا  یحَتسَت  الَف  َتضَقَن  َُّمث  َتُبت  اِذا  باّشلا  اَهُّیا 

! يدرگ رب  ام  يوس  هب  راب  رگید  هک  نکن  ایح  یتسکش ، يدرک و  هبوت  رگا  ناوج ، يا  : 

ًاثلاث انَِیتأَت  نا  ُءایَحلا  َکُعَنَمَی  َوا  یحَتسَت  الَف  ًایناث  اِذاَو 

( .ایب نکن و  ایح  دنک :( ؟ یم  عنم  ییایب ، ام  يوس  هب  هراب  هس  هک  نیا  زا  ار  وت  ایح  ایآ  .نکن  ایح  یتسکش ، ار  هبوت  هرابود  هاگ  ره  و 

ًاعبار انَیلا  عِجراَف  ًاثلاث  َتَضَقَن  اِذاَو 

.ایب ام  يوس  هب  راب  نیمراهچ  يارب  یتسکش ، ار  هبوت  راب  نیمّوس  يارب  هاگ  ره  و 

لخباال يِذلا  ُداوَجلا  اَناَف 

.مزرو یمن  لخب  هک  متسه  يا  هدنشخب  نم 

226 ص :
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لجعا يِذلا ال  ُمِیلَحلا  اَناَو 

.منک یمن  باتش  هک  متسه  يرابدرب  نم 

نیِمِدانلا ُمَحراو  نیئِطاخلا ، ِنَع  وُفعاَو  نیِبئاتلا ، ُلبقاَو  یِصاعَملا  یلَع  ُرتسا  يِذلا  اَناَو 

یم محر  نانامیشپ ، هب  مرذگ و  یم  ناگدننک  اطخ  زا  منک و  یم  لوبق  ار  ناگدننک  هبوت  و  مشوپ ، یم  هدرپ  یـصاعم  رب  هک : منآ  نم 
.منک

نیِمِحارلا ُمَحرا  اَناَو 

.مناگدننک محر  نیرت  هدننک  محر  نم  و 

؟ هاندَدَرَف اِنبِاب  یلا  یتا  يِذلا  اَذ  نَم 

؟ میدرک در  ار  وا  دمآ و  ام  هاگرد  يوس  هب  يدرف  مادک 

؟ هاندَرَطَف اِنِبناج  یلا  أََجل  يِذَّلااَذ  نَم 

؟ میدرک رود  ار  وا  ام  درب و  هانپ  ام  يوس  هب  یسک  هچ 

؟ هانلبَق امَو  انَیلا  َبات  يِذَّلااَذ  نَم 

؟ میتفریذپن ار  وا  هک  دیدرگزاب  ام  يوس  هب  یسک  هچ 

؟ هانیطعا امَو  اّنم  َبَلَط  يِذَّلااَذ  نَم 

؟ میدرکن اطع  وا  هب  هک  درک  یتساوخرد  ام  زا  یسک  هچ 

؟ هانرَفَغ امَف  ِهبنَذ  نِم  َلاقَتسا  يِذَّلا  ِنَم 

؟ میدیزرماین ار  وا  ام  تساوخ و  شزرمآ  ام  زا  یسک  هچ 

بویُغلا ُماّلَع  اناَو  بودَنلا  یِکابلا  ُمَحراَو  َبورکَملا ، ُثیِغاَو  َبویُْعلا  ُُرتسأ  َبُونُّذلا َو  ُرِفغا  يِذَّلا  انا 

227 ص :

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


منک یم  محر  هدننک  هبدـن  ِنایرگ  هب  منک و  یم  يرای  ار  ناکانهودـنا  مناشوپ و  یم  ار  اه  بیع  مزرمآ و  یم  ار  ناهانگ  هک  منآ  نم 
.متسه ناهنپ  ناهن و  روما  ياناد  نم  و 

.دهد یم  دای  راکهانگ  ناگدنب  هب  ار  یبلط  شزوپ  یهاوخرذع و  هروثأم ، ياهاعد 

: دزاس یم  انشآ  ادخ  اب  ار  وا  دراد و  یم  هضرع  ادخ  هاگرد  رد  ار  هدنب  ریذاعم  هنوگچ  هک  دینک  ّتقد  اعد  زا  هلمج  نیا  رد 

نِکلَو ٌنِواهَتُم  َكِدـیِعَِول  الَو  ٌضَّرَعَتُم  َِکَتبوقُِعل  الَو  ٌفِخَتـسُم  َكِْرمَِأب  الَو  ٌدِـحاج  َِکتِیبُوبُِرب  اـَناَو  َُکتیَـصَع  َنیِح  َکِـصعا  َمل  یِهلا 
(1)  ... یَلَع یخرُملا  َكُرتس  ِینَّرَغَو  ِیتَوقِش  اهیَلَع  ِینَناعاَو  ياوَه  ِینَبَلَغَو  یِسْفَن  ِیل  َتلَّوَسَو  تَضَرَع  هئیطَخ 

کبـس ار  وت  نامرف  مشاب و  رکنم  ار  تیراگدرورپ  هک  یلاح  رد  مدرک ؛ تیـصعم  هک  یماگنه  رد  مدرکن  ار  وت  تیـصعم  نم ! يادخ 
داد و يور  ییاطخ  یلو  مشاب ؛ هتفرگ  تسـس  ار  وت  دـیدهت  اـی  مهد و  رارق  وت  باـقع  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  نآ  اـی  مشاـب و  هدرمش 

.دومن مرورغم  نم ، رب  وت  یشوپ  هدرپ  درک و  کمک  متواقش  داد و  تنیز  نم  يارب  زا  ار  نآ  نم ، سفن 

228 ص :

.595 ص594 -  حابصملا ، یمعفک ، ص166 ؛ ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص589 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 1
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ِِهناـسحِاب اینُّدـلا  ِیف  ِیناَّبَر  نَم  اـیَف  ًارِیبَـک  یِمـسِاب  َتهَّوـَنَو  ًاریِغَـص  َکـِناسْحاَو  َکِـمَِعن  ِیف  ِینَتیَّبَر  یِهلا  دـینک  ّتقد  زین  هلمج  نیا  رد 
(1)  ... َکَیلا یعیِفَش  ََکل  یِّبُح  َکیَلَع َو  ِیلِیلَد  يالْوَم  ای  ِیتَفِرعَم  .هِمَرَکَو  ِهِْوفَع  یلا  هَرِخآلا  ِیف  ِیل  َراَشاَو  ِهِمَِعنَو  ِِهلُّضَفَتَو 

سپ .يدرک  دـنلب  مدـش ، ریبک  هک  ماگنه  نآ  ار  ممان  مدوب و  ریغـص  هک  یتقو  رد  يداد  شرورپ  تناسحا  تمعن و  رد  ارم  نم ! دوبعم 
يا .درک  هراـشا  شمرک  وفع و  يوس  هب  ترخآ  رد  نم  يارب  شتمعن و  لـضف و  ناـسحا و  هب  اـیند  رد  ارم  درک  تیبرت  هک  یـسک  يا 

! نم ياقآ 

.تسا وت  دزن  رد  نم  عیفش  میتسود  تسا و  وت  يوس  هب  میامنهار  نم  تفرعم 

: ای و 

(2)  ... ٍِملاظ ُریَغَف  َتبَّذع  ناَو  مِحار  ُریَخَف  َتوفَع  ناَف  ُْتعِمَط  َکَمَرَک  ُْتیَأَر  اَذاَو  ُتعِزَف  ِیبُونُذ  يالوَم  ُتیَأَر  اذا 

هدـننک محر  نیرتهب  ینک  وفع  رگا  سپ  .منک  یم  عمط  نآ  هب  مرگن  یم  ار  وت  مرک  یتـقو  و  مساره ، یم  منیب ، یم  ار  مناـهانگ  یتـقو 
! یتسین رگمتس  ینک ، باذع  رگا  يا و 

229 ص :

ص159. ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  - 1
ص159. ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص584 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 2
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یناـحور و ملاـع  هب  ار  هدـنناوخ  تسا و  شخب  حور  اـعد  نیا  ياـه  هلمج  ماـمت  .تـسا  یلاـمث » هزمح  یبا   » ياـعد زا  تـالمج  نـیا 
هب ار  ناسنا  تالمج ، نیا  .تسا  بختنم  شیاه  هلمج  مامت  نوچ  تسین ؛ نکمم  اعد  نیا  ياه  هلمج  باختنا  .دهد  یم  ریـس  یتوکلم 

.دنک یم  هناور  یقیقح  هبوت  هب  هانگ  زا  ار  وا  و  درب ؛ یم  ادخ  يوس 

زیگنا تمادن  کیرات و  هتـشذگ  رگا  دـناوت  یم  دـشاب ؛ هک  اجک  ره  رد  صخـش  ره  .تسا  مهارف  اه  ناسنا  همه  يارب  مالـسا  رد  هبوت 
اشوخ دیامن ، زجع  یگدنب و  راهظا  ادخ  هاگرد  هب  دزیرب و  مه  یکشا  هرطق  دنچ  رگا  دزاس و  شومارف  رافغتسا  هبوت و  اب  ار  نآ  دراد ،

.وا لاح  هب 

: تسا نیا  رافغتسا  هبوت و  همانرب 

َهللاِدِجَی َهللا  رِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوا  ًءوُس  لَمْعَی  نَمَو 

(1) ًامیِحَّر ًاروُفَغ 

.تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دهاوخب ، شزرمآ  ادخ  زا  سپس  دزرو ، متس  نتشیوخ  رب  ای  دنک ، يدب  راک  سک  ره  و 

: زین و 

میحَر (2) ٌروُفَغ  ُهَّناَف  َحَلْصا  ِهِدَعب َو  نِم  َبات  َُّمث  َهلاهَِجب  ًءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنا  َهَمحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک 

230 ص :

.110 ءاسن ، - 1
.54 ماعنا ، - 2
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سپ دـیآ ، حالـص  هبوت و  هب  هاگ  نآ  دـنک و  يدـب  راک  ینادان  هب  امـش  زا  سک  ره  هک  هدرک  رّرقم  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ 
.تسا نابرهم  هدنزرمآ  يو 

نیا رـس  رب  دـیاب  دنتـسه  هک  یطیارـش  ره  رد  لاح و  ره  رد  ًامومع  ناناملـسم  دوش و  یم  هزات  رافغتـسا ، هبوت و  همانرب  ناضمر  هام  رد 
يرت هنادنمتفارش  رتهب و  هدنیآ  لابقتسا  هب  دوخ  لاح  روخارف  هب  يدرف  ره  دننیـشنب و  ادخ  ترفغم  شزرمآ و  هدرتسگ  هرفـس  ناوخ و 

: تروص نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  .دورب 

میِظَعلا (1) ِرهَّشلا  اَذه  ِیف  ِهللا  َنارفُغ  َمُرَح  نَم  یِقَّشلاَف 

رانک ار  تیـصعم  هانگ و  دنک و  ضوع  ار  دوخ  دناوتن  و   ] دنامب مورحم  گرزب  هام  نیا  رد  ادخ  شزرمآ  زا  هک  تسا  یـسک  تخبدـب 
[. دراذگب

.دشاب زاب  رافغتسا  هب  راد ، هزور  نمؤم  نابز  دیاب  نآ  نایاپ  ات  ناضمر  هام  لّوا  زا 

حالـصا هبوت و  يارب  ردـق  ياه  بش  ًاصوصخم  .تسا  ترفغم  بلط  نّمـضتم  همه  راطفا ، ماگنه  اهزور و  اهرحـس و  اه ، بش  هیعدا 
.تسا یتقایل  یب  ناشن  اه ، تصرف  نآ  توف  هک  تسا  يزیزع  ياه  تصرف  یقالخا ، يرکف و  تکرح  شور و  رییغت  لاح و 

کمک هب  شخب  تاجن  ياه  همانرب  میلاعت و  نینچ  اب  هک  مالسا ! داب  هدنیاپ 

231 ص :
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.دیامن یم  يربهر  یناسنا  قالخا  نیرت  یلاع  هب  ار  وا  هدمآ و  تیرشب 

یقالخا حیلست  تکرح  نیب  هک  يا  هسیاقم  زا  دعب  هدومن ، رشتنم  تاّلجم  زا  یکی  رد  هک  يا  هلاقم  رد  لاتسزنارف »  » مان هب  يا  هدنسیون 
قبسا یقالخا  حیلست  تهج  زا  مالسا  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  هدرک ، یقالخا » حیلـست  تیعمج   » سّـسؤم نامکب » کنارف  رتکد   » رظن و 

: دسیون یم  يو  .تسا 

رییغت ینامیشپ و  نّمضتم  اریز  تسا ؛ یگرزب  یقالخا  حالس  دنهد و  رییغت  ار  دوخ  ناشدوخ  دارفا  هک  تسا  يا  هلیسو  مالـسا  رد  هبوت 
.تسا لّوحت  لاح و 

ياه يراز  اه ، تاجانم  اه ، هیرگ  تالاح ، زا  دـنناوخ و  یم  نانمؤم  هک  يا  هیعدا  زا  ناضمر و  هام  ياه  هماـنرب  زا  هدنـسیون  نیا  رگا 
يا هعماج  ّتلم و  چـیه  رایتخا  رد  تسا  ناناملـسم  رایتخا  رد  هک  نانچ  نآ  یقالخا  حیلـست  لیاسو  هک  تسناد  یم  ، دوب هاگآ  اـه  نآ 

.تسین

قیاقح و هب  هدشن و  ینادردق  تیبرت ، بتکم  نیا  زا  هک  سوسفا  دوش و  یمن  هدافتسا  دیاش  دیاب و  هچ  نانچ  لیاسو  نیا  زا  هک  فیح 
.میوش یمن  انشآ  نآ  دصاقم 

هدب لاح  رییغت  نک ، رافغتسا  هبوت و  .نادب  تسا ، هدش  هدوشگ  وت  يوس  هب  هک  ار  یتمحر  ياهرد  همه  نیا  ردق  زیزع ! رهاوخ  ردارب و 
تئارق سلاجم  رد  يا و  هدرک  كرد  ار  ناضمر  هام  هداد و  قیفوت  وت  هب  ادـخ  هک  لاح  .زاس  قبطنم  مالـسا  میلاعت  اـب  ار  دوخ  راـتفر  و 

هب هک  يا  هدـنب  نایم  .نک  هدافتـسا  ینک ، یم  تکرـش  رگید  مسارم  تعامج و  زاـمن  دـجاسم و  رد  قـالخا و  هظعوم و  اـعد ، نآرق ،
چوک ادخ  يوس 
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.تسین یتفاسم  نادنچ  دنک ، یم 

(1)« هَفاسَملا ُبیِرَق  َکَیلا  ُهدِصاقلا  َّناَو  »

.يریگب هلصاف  ناراکهانگ  هانگ و  زا  هک  ریگب  میمصت  .یهدب  عضو  رییغت  ینک و  ضوع  ار  دوخ  هک  ریگب  میمصت  .نک  هبوت  ًاتقیقح 

.دوش یمن  لصاح  هبوت  ینک ، يراج  هللاُرفغَتسا »  » نابز رب  طقف  ییاین و  رد  ناگدننک  رافغتسا  ناراک ، هبوت  فص  رد  رگا  کش  یب 

هبوت ناهانگ  همه  زا  نک و  فارتعا  رارقا و  یـصاعم  هب  ادـخ  دوخ و  نیب  نک و  هعجارم  تا  هظفاح  هب  روآ و  داـی  هب  ار  دوخ  ناـهانگ 
.دش دهاوخن  لصاح  هبوت  قیفوت  رگید  نآ ، زا  سپ  اسب  هک  زادنین  ریخأت  ار  هبوت  زین  هظحل  کی  امن و 

: وگب ناوخب و  ار  ادخ  هتخوس  لد  اب  هدرمش و  تمینغ  ار  تصرف  زیرب و  کشا  نک ، هیرگ 

تاِعبَّتلاَو َبُونُذـلا  ّیلَع  یِّطَُغی  ًابَوث  َكِرَظَن  نِم  ِینِْـسْبلاَو  ِیل  ْرِفْغاَف  هَرِفْغَملا  ُلْهاو  يْوقَّتلا  ُلها  َتناَو  ُّقِحَتْـسا  ـالام  َُکلَئْـسا  اـَنا  يِدِّیَس 
(2)  ... ٍمیِرَک ٍزُواجَتَو  ٍحفَصَو  میِدَق  ٍّنَموُذ  َکَّنا  اِهب  َُبلاطا  الَو  ِیلاهرِفغَتَو 

233 ص :

شهار وت  يوس  هب  هدننکدصق  انامه  و  . » 72 ص71 -  ج88 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص213 ؛ ج2 ، لامعالا ، لابقا  سوواـط ، نبا  - 1
«. تسا کیدزن 

وت زا  نم  نم ! ياقآ  (. » هزمحوبا ياـعد   ) ص170 ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  594 ؛ ص593 -  دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 2
يروط هب  ناشوپب  نم  رب  ار  توفع  هماج  ارم و  زرمایب  سپ  یشزرمآ  لها  اوقت و  لها  وت  متسین و  نآ  راوازـس  هک  مهاوخ  یم  ار  هچنآ 

ّتنم بحاص  وت  هک  موشن  تساوخزاب  اهنآ  زا  میارب و  ار  اـهنآ  يزرماـیب  دـناشوپب و  ار  میاـه  تیـصعم  تشز  بقاوع  مناـهانگ و  هک 
«. یتمارک گرزب و  تشذگ  بحاص  يا و  هنیرید 
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ردق بش 

(1) ِردَْقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنا  ّانا 

(2) هَکَرابُم هَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنا  ّانا 

رشب و نیون  یگدنز  زاغآرس  تاکرب و  لوزن  ماگنه  و  تاداعـس ، تاریخ و  عَلْطَم  نآرق و  لوزن  بش  تمحر ، رون ، بش  ردق ،» بش  »
.تساه ناسنا  یعقاو  لامک  خیرات  لّوحتأدبم و 

دنب زا  درک و  یمن  عولط  وا  یتخب  کـین  دادـماب  دیـسر و  یمن  ناـیاپ  هب  ناـسنا  یتخبدـب  هریت  بش  دوب ، هدـماین  دوبن و  رگا  هک  یبـش 
.تشگ یمن  دازآ  نارگرامعتسا  ایوقا و  تراسا 

.تسا يرتسگداد  تلادع و  تموکح  ناسنا و  قوقح  نالعا  رشب و  يدازآ  بش  هکرابم ، هلیل  ردق ، بش 

يراگتـسر یهاگآ و  يرادیب و  تیاده و  حبـص  یهارمگ ، یهابت و  داسف و  هب  هدولآ  هاگآان و  هدز ، تلفغ  ياه  ّتلم  يارب  هک  یبش 
اب دش و  لزان  تسا - تداعس  نماض  رشب و  يامنهار  نادواج ، دبالا و  یلا  هک  ینامسآ - بتک  نیرت  یمارگ  نیرت و  گرزب  تشگ و 

، یتوکلم قارشا 
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يادخ شتـسرپ  دـیحوت و  ییانـشور  هب  یتسرپ و ...  تب  دوهی و  تافارخ  اسرت ، ثیلثت  سوجم ، ِتیونث  كرـش و  تملظ  زا  ار  ناهج 
.دش ربهار  هناگی 

ياه تیصخش  هفـسلف و ...  هقف ، نافرع ، تایقالخا ، فراعم ، مولع  اه و  شزرا  همه  نآ  اب  یمالـسا  میظع  نّدمت  دوبن ، بش  نیا  رگا 
.تشادن دوجو  زین  نآ  نماد  رد  هتفای  شرورپ  يالاو 

تیاده بش و  نیا  تاکرب  زا  همه  دسر ، یم  نیا  زا  سپ  هک  یجراعم  لزانم و  هب  هدرک و  یط  نآرق  لوزن  زا  سپ  رشب  هک  یجرادم 
.تسا نآرق 

تکرح گرزب و  ياه  تیقفوم  دوش ، راکـشآ  يرـشب  هعماج  یّقرت  یناسنا و  فادها  تفرـشیپ  رد  زیزع  بش  نیا  ریثأت  هک  نیا  يارب 
ناسنا بیـصن  نرق ، هدراهچ  لوط  رد  نّدـمت  تعنـص و  ملع و  رد  نآرق  شخب  يدازآ  میلاعت  ریثأت  تحت  هک  ار - ییاـه  شهج  اـه و 
شبنج هنوگچ  دوش  مولعم  ات  مینک  هسیاقم  نآ  زا  شیپ  رون  مک  شوماخ و  كّرحت و  مک  یگدـنز  اب  میریگب و  رظن  رد  تسا - هدـش 
شبنج تاحالصا ، أدبم  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللادبع  نب  دّمحم  ادخ  گرزب  ربمایپ  تلاسر  نیملـسم و  مایق  مالـسا و  تضهن  و 

نیا درب و  شیپ  هب  رتشیب  هچ  ره  نوزفازور ، باتش  تعرس و  اب  ار  تیرـشب  ناوراک  دیدرگ و  یّقرتم  هناهاوخ و  يدازآ  تابالقنا  اه و 
هنماد دـیناسر و  اجک  هب  نرق  هدراهچ  فرظ  رد  تشاد ، یم  رب  ماگ  یناوتان  یتسـس و  يدـنک و  اـب  دوب  نرق  اهدـص  هک  ار  داز  یمدآ 

.دینارذگ رد  تارک  هام و  نیمز و  دودح  زا  ار  وا  هشیدنا  رکف و 
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دارفا شتسرپ  درک و  مالعا  تحارص  اب  ار  رـشب  قوقح  و  درمـش ؛ مرتحم  ار  ناسنا  تیـصخش  هدرک و  نوگرگد  ار  راکفا  نآرق  يرآ ،
تازایتما و اهریذـبت ، تالّمجت ، نآ  زا  دودـحم و  ار  همکاح  تأیه  و  تسکـش ؛ مه  رد  ار  یـصخش  ياه  تردـق  هدرک و  موکحم  ار 

.داد رارق  يواستم  یندم  قوقح  همه ، يارب  تشاد و  زاب  مدرم  جنر  تسد  تراغ  لاملا و  تیب  لیم  فیح و 

هب رتشیب  هّجوت  یمالـسا و  عاضوا  رد  رّکفت  يارب  ار  بش  نیا  دیاب  ام  تسا و  منتغم  هدـنزرا و  رایـسب  ياه  تصرف  زا  ردـق  بش  سپ ،
.مینک یگدیسر  الماک  نآ ، ماکحا  نآرق و  اب  دوخ  طابترا  رادقم  هب  مینادب و  تمینغ  دیجم  نآرق  میلاعت 

دراو رایـسب  رابخا  ثیدـح ، اعد و  بتک  رد  نآ  رد  تدابع  يراد و  هدـنز  بش  نآ و  تلیـضف  رد  هک  ءایحا -»  » هکّربتم یلایل  زا  دـیاب 
يونعم و روضح  تداعـس  هب  دورب ، ادخ  هناخ  رد  هب  نآ  رد  یـصخش  ره  هک  تسا  ییاه  بش  ردـق  ياه  بش  .مینک  هدافتـسا  هدـش -

.دوش یم  لیان  بّرقت  تّذل 

.تسا رتشیب  هام  رازه  زا  بش ، نآ  تفارش  هدش و  لزان  هروس  کی  نآ  نأش  رد  هدناوخ و  هکرابم » هلیل   » ار ردق  بش  نآرق ،

ردق بش  نییعت 

بـش زا  هک  تسا  نیا  هدـش - هتفرگ  هربتعم  تایاور  زا  هک  قّقحم - دـمتعم و  لوق  یلو  تسا ، فالتخا  ردـق  بش  نییعت  رد  دـنچ  ره 
و مهدزون » »
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دیؤم ینهج » تیاور   » لثم مه  ثیداحا  زا  یخرب  هک  يوق - لامتحا  هب  تسین و  نوریب  ناضمر  هاـم  مّوس » تسیب و   » و مکی » تسیب و  »
« ردـق بش   » بش هس  نیا  زا  کـی  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  راـبخا  یخرب  زا  تسا و  موس  تسیب و  بش  ردـق ، بش  تسا - نآ 

.تسا

ردق بش  ندوب  ناهنپ  تمکح 

تحلصم نآ  تسا  نکمم  هدوب و  یتحلصم  تمکح و  نّمـضتم  نآ  ندوب  ناهن  دوشن ، مولعم  ردق  بش  نیقی ، روط  هب  رگا  لاحره  هب 
نآرق و توالت  یلاعت و  يادـخ  شتـسرپ  تدابع و  رد  ار  بش  هس  نیا  لقاال  اـی  هاـم ، نیا  ياـه  بش  ماـمت  ناناملـسم  هک  دـشاب  نیا 

میلاعت قیاقح و  فراعم ، نتخومآ 

رد مّوس ،» تسیب و   » و مکی » تسیب و   » و مهدزون »  » ياه بش  رد  دـنهد و  رارق  نآرق » هام   » ار هام  رـسارس  دـنیامن و  مامتها  رتشیب  نآ ،
.دنشاب رادیب  حبص  ات  دنیامن و  غیلب  دحج  ّدج و  اعد ، نآرق و  ندناوخ  لاوحا و  حالصا  رافغتسا و  هبوت و 

صّخـشم و تلزنم ، ردـق و  همه  نیا  اـب  بش  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  دـسر ، یم  رظن  هب  ردـق  بش  ندـنام  ناـهنپ  رد  هک  يرگید  هتکن 
ببـس هک  اسب  دننام و  یم  زاب  اه  بش  ریاس  رد  اعد  هّجوت و  ضیف  زا  هدرک و  افتکا  نآ  رد  تدابع  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دوش ، هتخانش 

هک ییاه  بش  مامت  رد  نانمؤم  تسا ، صّخشمان  ناهنپ و  نوچ  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یضعب  زجع  ای  رورغ 
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نیرمت هطـساو  هب  هدش و  ضیفتـسم  يرتشیب  ياه  باوث  تاکرب و  زا  دـنزرو و  یم  لاغتـشا  هبوت  یهلا و  رکذ  هب  تسا  لامتحا  ِفرط 
.دوش یم  رت  خسار  اه  نآ  رد  هلضاف  تاکلم  رتدایز ،

مالسلا هیلع  رما  یلو  اب  دهع  دیدجت 

: فورعم ياعد  ندناوخ  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  هللا  هیقب  ترـضح  رما ، یلو  اب  دـهع  دـیدجت  اه ، بش  نیا  رد  مهم  فیاظو  هلمج  زا 
لزان راوگرزب  نآ  رب  هکیالم  بش  نآ  رد  دراد و  صاخ  ّقلعت  ترـضح  نآ  هب  ردـق  بش  اریز  دـشاب ؛ یم   (1)  ...« َکِِّیلَِول نُک  مَُّهللا  »

باتک ترتع و  نآرق و  هب  کّسمت  دنوش و  یم 

هیداه و ترتع  هیقب  رتسگ و  تلادع  ِماما  نیرخآ  دیجم و  نآرق  نیلقث  هب  نانمؤم  ردـق ، بش  رد  هک  دراد  اضتقا  مه  نیبم  ماما  نیبم و 
حاورا یحور و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هّجح  ترـضح  هب  ینع  »(2) ي  اَنِداَبِع ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث   » یقیقح قادصم 

هیاس رد  طقف  یهارمگ ، تلالـض و  زا  تاجن  نما و  نیلقث ، هرتاوتم  رابخا  حیرـصت  هب  هک  دـننادب  هدومن و  کّسمت  ادـفلا  هل  نیملاـعلا 
لّسوت و زج  یهار  نوگانوگ ، ياه  ینادرگرـس  تافارحنا و  همه  نیا  زا  تاـجن  يارب  دوش و  یم  لـصاح  ترتع  نآرق و  هب  کّـسمت 

.تسین ترتع » نآرق و   » تیاده هب  کّسمت 

238 ص :

×(. نامز ماما  جرف  ياعد   ) ص586 حابصملا ، یمعفک ، ص612 ؛ رازملا ، يدهشم ، ص103 ؛ ج3 ، ماکحالا ، بیذهت  یسوط ، - 1
«. میداد ثاریم  هب  میدوب ، هدیزگرب  ار ] نانآ   ] هک دوخ  ناگدنب  نآ  هب  ار  باتک  نیا  سپس  . » 32 رطاف ، - 2
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« ام  » و مالسا »  » هاگدید زا  ناضمر  مهدزناپ : لصف 

239 ص :
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ینارون و لاـمج  نآ  دـننیبب و  رـصع  نیا  ناناملـسم  عاـمتجا  راـتفر  لاـمعا و  هنیآ  رد  ار  مالـسا  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  دـیدرت  یب 
.دنهابتشا رد  تخس  دننک ، ترایز  رات  هریت و  هنییآ  رظنم و  نینچ  رد  ار  بات  ناهج  دیشروخ 

عماج یتیبرت و  ياه  همانرب  مالـسا و  ياه  تیاده  تازایتما و  میلاعت و  مامت  هب  هاگآ  رفن  کی  دوب و  نکمم  مالـسا  هرهچ  ریوصت  رگا 
.دش یم  رت  بلاج  رتابیز و  رگید  يرنه  رثا  ره  زا  درک ، یم  ریوصت  ار  نآ  يابیز  هرهچ  نآ ،

هب ار  نآ  دومرف - اطعا  ماعنا و  ایبنالا  متاخ  ترـضح  هلیـسو  هب  ار  مالـسا  تمعن  هک  نامـسآ - نیمز و  هدـننیرفآ  ناهج و  يادـخ  رگا 
.درک یم  دوخ  یب  دوخ  زا  ار  نیرخآ  نیلّوا و  قلخ  تروص ، نآ  لامج  ییابیز و  ًانیقی  تخاس ، یم  یلیثمت  یتروص 

لد بوذـجم و  ار  عّبتتم  نادنمـشناد  املع و  قّقحم و  هفـسالف  مالـسا ، زاون  لد  شخب و  حور  یناحور و  لامج  نونکا  مه  هچ  نانچ 
.تسا هتخاس  هتخاب 

241 ص :
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! تسا شخبامرگ  مالسا  یعامتجا  تلادع  دیشروخ  هچ  تسابیز و  مالسا  دیحوت  لامج  ردقچ  يرآ ،

!؟ تسا رت  نشور  دیجم  نآرق  تایآ  ییانشور  زا  ییانشور  مادک  رتذفان و  مالسا  فراعم  هولج  زا  اه  لد  رد  يا  هولج  مادک 

ازفا حور  همه  نیا  ار  يدازآ  همغن  و  هدرک ، رّونم  نشور و  اه  ناسنا  قوقح  هب  ار  نّدـمتم  يایند  هک  تسا  مالـسا  دیـشروخ  وترپ  نیا 
.تسا هداد  رارق 

قوقح اب  هسیاقم  لباق  الصا  تسا - هدش  نیودت  هیهت و  ناسنا  ناوتان  تسد  هب  هک  رشب - قوقح  ياه  هیمالعا  اه و  هینایب  زا  کی  چیه 
.تسین مالسا  هبناج  همه  ذفان و  نیناوق  و 

: تساعّدم نیا  قادصم  یهلا  تایآ  نیا  هب  هاتوک  دنچ  ره  یشرگن 

ِهللا 149] ِنُود  نِّم  ًابَابْرَأ  ًاَضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  َالَو  ًاْئیَش  ِِهب ال  َكِرُْشن  َال  َهللا َو  ّالِإ  َُدبْعَن  ّالا  ْمُکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  ًءآَوَس  ٍهِملَک  یلِإ  اَْولاَعَت  . 1

زا یضعب  و  مینادرگن ، وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  ادخ  زج  هک : میتسیاب  تسا  ناسکی  امش  نم و  نایم  هک  ینخس  رس  رب  دییایب  »
«. دیریگن ییادخ  هب  ادخ  ياج  هب  ار  رگید  یضعب  ام 

242 ص :
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(1) ؛﴾ ْمُکاَْقتَأ ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَق  ًابوُعُش َو  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَْثنُاَو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأاَی  . ﴿ 2

لـصاح لباقتم  ییاسانـش  رگیدکی  اب  ات  میدینادرگ  هلیبق  هلیبق  ّتلم و  ّتلم  ار  امـش  و  میدـیرفآ ، ینز  درم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا  »
«. تسامش نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  رد  امش  نیرتدنمجرا  تقیقحرد  دینک ؛

(2) ؛﴾ َنُورَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  یْغَْبلاَو  ِرَکنُْملاَو  ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَیَو  َیبْرُْقلا  يِذ  ِءاَتیِإَو  ِناَسْحِْإلاَو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  . ﴿ 3

هب .درادیم  زاب  متس  دنسپان و  تشز و  راک  زا  دهدیم و  نامرف  نادنواشیوخ  هب  ششخب  يراکوکین و  يرگداد و  هب  ادخ  تقیقحرد ، »
«. دیریگ دنپ  هک  دشاب  دهدیم ، زردنا  امش 

رگنایب لیذ  تایآ  هنومن  تسناد ؟ رتدـیفم  رترب و  مالـسا  بادآ  میلاعت و  زا  ناوتیم  ار  یقـالخا  ياهتیادـه  میلاـعت و  زا  کـی  مادـک  و 
: تسا یقالخا  ياهتیاده  میلاعت و  نیرترب  نیرتگرزب و 

(3) ؛﴾ ُُهبْسَح َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو  . ﴿ 1

«. تسا سب  يو  يارب  وا  دنک  دامتعا  ادخ  رب  سکره  «و 

243 ص :

.13 تارجح ، - 1
90؛ لحن ، - 2
.3 قالط ، - 3
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(1) ؛﴾ ِداَبِْعلِاب ٌِریَِصب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأَو  . ﴿ 2

«. تسانیب دوخ ]  ] ناگدنب لاح ]  ] هب هک  تسادخ  مراپسیم ؛ ادخ  هب  ار  مراک  «و 

(2) ؛﴾ َنوُمَْلعَتَال ُْمْتنَأَو  ُمَْلعَی  ُهّللاَو  ْمَُکل  ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَش َو  اْوُّبُِحت  ْنَأ  یَسَعَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یَسَعَو  . ﴿ 3

ادخ و  تسا ، دب  امـش  يارب  نآ  دـیرادیم و  تسود  ار  يزیچ  اسب  و  تسا ، بوخ  امـش  يارب  نآ  دـیرادیمن و  شوخ  ار  يزیچ  اسب  «و 
«. دینادیمن امش  دنادیم و 

(3) ؛﴾ اَنَالْوَم َوُه  اََنل  ُهللا  َبَتَک  اَم  اَّلِإ  اَنَبیُِصی  َْنل  ُْلق  . ﴿ 4

«. تسام تسرپرس  وا  .دسریمن  ام  هب  زگره  هتشاد  رّرقم  ام  يارب  ادخ  هچنآ  زج  وگب : »

(4) ؛﴾ ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْسی  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  . ﴿ 5

«. تسا یناسآ  يراوشد ، اب  يرآ ، .تسا  یناسآ  يراوشد ، اب  نادب ]  ] سپ »

رارـسا رد  هشیدـنا  رّکفت و  قـطنم و  لـقع و  هب  هداد و  ّتیمها  لـمع  ملع و  هب  نآرق  هزادـنا  هب  ینامـسآ  باـتک  مادـک  نید و  مادـک 
ماظن شنیرفآ و 

244 ص :

.44 رفاغ ، - 1
.216 هرقب ، - 2

.51 هبوت ، - 3
.6  - 5 حرش ، - 4
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؟ تسا هدرک  قیوشت  توعد و  نامسآ ، نیمز و  عاضوا  ناهج و 

ناشدوجو رد  مالسا  هک  یناسک  نید و  نایاوشیپ  رادرک  راتفگ و  راتفر و  هریس  رد  و  ّتنـس ، نآرق و  صوصن  هنیآ  رد  دیاب  ار  مالـسا 
.درک اشامت  مالسا  ردص  ناناملسم  نیدهاجم و  كولس  رد  هدش و  سکعنم  انعم  مامت  هب 

زا نآ و  ماـکحا  تّوـق  زا  دـیاب  تاـعامتجا ، نیرتزاـتمم  نیرت و  یّقرتـم  ندروآ  دوـجو  هـب  یگدـنزاس و  رد  ار  مالـسا  ریثأـت  شقن و 
.درک طابنتسا  تفرگ ، رارق  یمالسا  قطنم  ذوفن  تحت  رتشیب  هک  یتاعامتجا 

هاگآ دارفا  اه  نآ  نیب  رد  هچ  رگا  دنهد و  ناشن  ایند  هب  ار  مالسا  یهلا  عامتجا  دنراد  هک  یتاعامتجا  اب  دنناوت  یمن  ام  رصع  ناناملسم 
یگدنز خرچ  و  تسین ، یمالسا  الماک  عامتجا  هولج  اه ، نآ  تاعمتجم  هولج  هنافّـسأتم  یلو  تسین ، مک  مالـسا  دصاقم  میهافم و  هب 

نانآ یسایس  یعامتجا و 

.تسین شدرگ  رد  یهلا  ماکحا  نیناوق و  تیعورشم و  و  هقلطم ، تیمکاح  ياول  تحت 

، دیحوت نید و  عقاو  ندرکن  كرد  مالسا و  حور  زا  يرود  یمالسا و  میهافم  هب  نانآ  لهج  ناناملـسم ، طاطحنا  ّتلع  لماع و  هناگی 
.تسا نیتداهش  هب  نامیا  و 

: تسین يرظن  میهافم  هلسلس  کی  هب  ندش  مرگرس  مالسا  هب  نامیا 

245 ص :
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لمعلا (1) ِهقدصَو  بلقلا  ِیفرَقو  امُوَه  ِنکلَو  ِیلحَتلِاب  الَو  ینمَتلِاب  ُناِمیالا  َسَیل 

: دومرف مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  و 

ِناکرالِاب (2) ٌلَمَعَو  ِناسِللِاب  ٌرارقاَو  ِبلَقلِاب  ٌهَفِرعَم  ُناِمیالا 

: دیامرف یم  فیصوت  نینچ  ار  نینمؤم  دیجم  نآرق 

َنُولَّکَوَتَی (3) ْمَهِّبَر  یَلَعَو  ًاناَْمیِإ  ْمُْهتَداَز  ُهتایآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اَذِإَو  ْمُُهبُوُلق ، ْتَلِجَو  ُهللا  َرِکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمؤُْملا  اَمَّنا 

و دیازفیب ، ناشنامیا  رب  دوش  هدناوخ  نانآ  رب  وا  تایآ  نوچ  و  دسرتب ، ناشیاه  لد  دوش  دای  ادـخ  نوچ  هک  دـنایناسک  نامه  نانمؤم ، »
«. دننکیم لّکوت  دوخ  راگدرورپ  رب 

(4) ًامِیلْسَت اْوُمِّلَُسیَو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُفنا  ِیف  اْوُدجَیال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  اَمِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤیَال  َکِّبَر  اَلَف َو 

246 ص :

يزاسرهاظ شیارآ و  ندرک و  وزرآ  اب  ناـمیا  . » ص25 ج1 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  ص450 ؛ ج2 ، ریغصلا ، عماجلا  یطویس ، - 1
«. دیامن قیدصت  ار  نآ  ناسنا  لمع  دریگ و  ياج  بلق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامیا  هکلب  تسین 

هب رارقا  بلق و  هطساو  هب  تفرعم  تخانش و  نامیا  . » 205 ص204 -  ج2 ، اضرلارابخا ،× نویع  ومه ، ص178 ، لاصخلا ، قودص ، - 2
«. تسا ندب )  ) ناکرا اضعا و  اب  لمع  نابز و 

.2 لافنا ، - 3
.65 ءاسن ، - 4
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رواد تسا  فالتخا  دروم  نانآ  نایم  هچنآ  دروم  رد  ار  وت  هکنآ  رگم  دـنروآیمن ، نامیا  هک  مسق  تراـگدرورپ  هب  تسین ، نینچ  یلو  »
«. دنروآ دورف  میظعت  رس  ًالماک  و  دننکن ، دیدرت ] و   ] یتحاران ساسحا  ناشیاه  لد  رد  ياهدرک  هک  یمکح  زا  سپس  دننادرگ ؛

: هک دیامرف  یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  رفک  هناشن  و 

َنوُِرفاْکلا (1) ُمُه  َِکئلْوُأَف  ُهللا  َلَْزنَأ  آَِمب  مُکْحَی  ْمَّل  نَمَو 

يدرف و یگدـنز  لیاسم  مامت  رب  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  همه  هک  تسناد  یمالـسا  الماک  هعماـج  کـی  ناوت  یم  ار  یعاـمتجا 
اه نآ  تسایـس و ...  تموکح ، ترـشاعم ، راک ، بسک و  ياه  همانرب  زا  مالـسا  رگید ، ترابع  هب  هدوب و  قبطنم  هعماج  نآ  یعامتجا 

.دشاب هدشن  کیکفت 

ناناملسم نیب  رد  مالسا  ماکحا  زا  يرایسب  اریز  تسین ؛ یمالسا  رایع  مامت  لماک و  عامتجا  کی  فّرعم  ام  تاعامتجا  فصو ، نیا  اب 
ماکحا و هیقب  تسا - مئاق  زین  اهنآ  هب  مالـسا  عامتجا  هک  جح و -)...  هزور ، زامن و  لثم : « ) تادابع  » زج و  هدیدرگ ، كورتم  رـصاعم 

هک اسب  هچ  .تسا  هدنام  روجهم  ًاضعب  هتفرگ و  رارق  تیانع  دروم  رت  مک  یمالسا  تاروتسد 

یم مورحم  مه  نآ  تاکرب  راثآ و  زا  هک  یناـسک  تسین و  مالـسا  دـصاقم  هدـنهد  ناـشن  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  زین  اـم  تاداـبع 
.دنرایسب دنشاب ،

247 ص :

«. دنرفاک دوخ  نانآ  دناهدرکن ، يرواد  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  بجوم  هب  هک  یناسک  و  « ؛ 44 هدئام ، - 1
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زرط نشور و  ام  راـکفا  قفا  مینک ، هّجوت  اـهنآ  هب  رگا  هک  دوش  یم  هتخومآ  اـم  هب  قیمع  ياـه  سرد  گرزب و  یناـعم  تاداـبع ،»  » رد
.دوش یم  نوگرگد  ام  رّوصت 

یـشزومآ و یقالخا ، تاداشرا  نیملـسم ، یگنهامه  داّحتا و  مالـسا ، تکوش  راهظا  مه  تسا و  هتفهن  تداـع  هبنج  مه  تاداـبع  رد 
.تسا هدش  روظنم  زین  يداصتقا  یتشادهب و  دیاوف  هکلب  یملع و  یلقع و  يرکف ، دشر  یعامتجا ، میلاعت  یتیبرت ،

رّرقم همانرب  نامه  اب  ایآ  تسا ، ادـخ  هب  بّرقت  تهج  يا  هلیـسو  گرزب و  ریاعـش  زین  مالـسا و  ناکرا  زا  هک  ناضمر  هاـم  هزور  نیمه 
؟ تسا مالسا  ناضمر  هام  نامه  ام  ناضمر  هام  ایآ  و  دوش ؟ یم  ماجنا 

.دراد زاین  قیقحت  یسررب و  هب  هک  تسا  يا  هلأسم  عوضوم و  نیا 

هب ندوزفا  يارب  یتصرف  دوش ، یم  هدافتـسا  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هبطخ  زا  هچ  نانچ  مالـسا : ناضمر  هام 
، قالخا بیذـهت  لیمکت و  نافیعـض ، يرای  نادـنواشیوخ ، اب  دـنویپ  نایاون ، یب  ناریقف و  زا  يریگتـسد  کین ، ياهراک  ریخ و  لامعا 

.تسا یناوهش  ياوق  لرتنک  بضغ و  مشخ و  ندروخ  ورف 

ییوخدنت و رحس ، راطفا و  رد  يروخرپ  ام : ناضمر  هام  همانرب  اّما 

.تسا هدوهیب  تاسلج  اه و  ترشاعم  شخب ، نایز  ياه  ینیشن  بش  هناگیب ، کیدزن و  اب  ینابزدب 

چیه نودـب  یناعم  نیا  ناگدـنیوج  هک  تسا  تاکرب  لوزن  نامز  تقیقح و  یّلجت  تمحر ، تاحفن  شزو  مسوم  مالـسا : ناضمر  هام 
هنوگ

248 ص :
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نیا طبهم  ار  دوخ  ياـه  لد  و  دـننک ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  هنارایـشه  هداد و  رارق  اـه  میـسن  نیا  ضرعم  رد  ار  دوخ  یگتـسخ  لـالم و 
.دنهد یم  رارق  ینامحر  ضویف 

.دننک یمن  هدافتسا  هام  نیا  تینارون  تیناحور و  زا  هدرب و  رس  هب  یناعم  نیا  زا  تلفغ  رد  دارفا  رتشیب 

ياوق دـشر  نیطایـش و  تیلاّعف  يارب  طیحم ، هدوبن و  مهارف  هام  نیا  رد  هاـنگ  بابـسا  دـنا و  لولغم  نیطایـش  مالـسا : ناـضمر  هاـم  رد 
.دشاب یمن  دعاسم  یسیلبا  تشز  راکفا  ینمیرها و 

اه لد  رافغتـسا ، اعد و  تاجانم و  توص  دـیجم و  نآرق  توالت  شخب  حور  زاون و  لد  يادـص  تسا و  رّونم  هام  نیا  رون  هب  اج  همه 
.دیامن یم  رادیب  ار  تلفغ  رتسب  ناگتفخ  دزاس و  یم  هّجوتم  ادخ  يوس  هب  ار 

، اه هراباک  اه ، هدـکیم  اهامنیـس ، تاقوا  هیقب  بش ، دـنچ  زج  هدوب و  لالـضا  اوغا و  راک و  لوغـشم  نآ  رد  نیطایـش  ام : ناـضمر  هاـم 
ره زا  یقیـسوم  يادص  دننک و  یم  دـش  دـمآ و  اه  نابایخ  رد  ماع  ألم  رد  هنهرب  مین  هنهرب و  نانز  تسا و  زاب  فارحنا  داسف و  زکارم 

هک ییاه  تینوصم  زا  تسا و  دنلب  وس 

.تسا تیصعم  هانگ و  ضرعم  رد  هشیمه  شوگ ، مشچ و  تسین و  يربخ  دشاب ، هتشاد  دوجو  یصاعم  زا  هام  نیا  رد  دیاب 

249 ص :
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فرـصم هدوهیب  دورب و  ردـه  دـیابن  شا  هیناث  هقیقد و  کی  یّتح  هک  تسا  یتقو  نیرتاهبنارگ  تصرف و  نیرتهب  مالـسا : ناـضمر  هاـم 
.دوش يرپس  لاح  حالصا  هبوت و  لّمأت ، رّکفت و  هنسح ، لامعا  کین و  ياهراک  ماجنا  رد  نآ  تاعاس  قیاقد و  مامت  دیاب  هکلب  دوش ؛

.دور یم  تسد  زا  ناسآ  يزیزع ، نیا  هب  یتاقوا  دوش و  یم  فلت  شتاقوا  رتشیب  ام : ناضمر  هام 

هک یتیـصخش  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریـس  رد  نآرق  لوزن  تبـسانم  هب  نآ  رد  دیاب  ناناملـسم  مالـسا : ناضمر  هام 
ررض و ره  عفاد  هک  ار - ینامسآ  ردق  یلاع  ربهر  نآ  ياه  ییامنهار  تاداشرا و  دنیامن و  هعلاطم  قیمع  روط  هب  دش  لزان  وا  هب  نآرق 

: مکح هب  دنهد و  رارق  دوخ  قشمرس  تسا - یتایح  یعامتجا و  تالکشم  مامت  هدننک  جالع  و  تراسخ ،

(1) َرِخَألا َمْوْیلاَو  َهللا  اوُجرَی  َناک  نَمِّل  ٌهَنَسَح  ٌهَوسا  ِهللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل 

.دنیامن یّسأت  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  مظعا  لوسر  نآ  كولس  شور و  هب 

رد هعلاطم  رّکفت و  ثحب ، سرد و  هک  عوضوم  نیا  رد  هدوب و  عالّطا  یب  دوخ  میظع  ربهر  هریس  زا  ناناملسم  تیرثکا  ام : ناضمر  هام 
دنرادن و نایاش  مامتها  رگید  ياه  هام  رد  هن  ناضمر و  هام  رد  هن  تسا ، مزال  یناملسم  ره  رب  نآ 

250 ص :

«. دراد دیما  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسوکین ؛ یقشمرس  ادخ  لوسر  هب  ادتقا  رد  امش  يارب  ًاعطق  . » 21 بازحا ، - 1
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یمن یفاک  مزال و  ییانتعا  تسا - خیرات  تاحفص  نیرت  هدنزومآ  هک  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  تایح  خیرات  نتـسناد  هب 
ربمایپ خیرات  دننام  گرزب ، ناربمایپ  اه و  بالقنا  تاحالـصا و  ناربهر  امعز و  خیرات ، لاجر  و  اه ، تیـصخش  مادـک  خـیرات  .دـننک 

.تسا دنمدوس  هدنزومآ و  مالسا ، گرزب 

میتسرپب و تریصب  تفرعم و  يور  زا  ار  ادخ  ات  تسا  یقیقح  فراعم  ماکحا و  هقف ، لیبق : زا  نید  مولع  سرد  هام  مالسا : ناضمر  هام 
: دیامن ناریط  رت  یلاع  ملاوع  هب  ام  حور  هتشگ و  ناریح  هلاو و  تیبوبر ، لامج  رد  میشچب و  ار  نامیا  معط 

تلفغ دنب  ياپز  وت  يدید  غرم  ناریط 

تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  رد  هب 

: دوش قبطنم  ام  رب  تسا ، هدش  تیاور  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  زا  هک  ثیدح  نیا  و 

هدشر (1) همهلیو  نیدلا ، یف  ههقف  ًاریخ  ٍدبعب  هللا  دارا  اذا 

مّلعم و هدرک و  هولج  لیطعت  تروص  هب  یمالـسا  یناگمه  یلاع و  هسردـم  نیا  درذـگ و  یم  ینادان  تلاهج و  رد  اـم : ناـضمر  هاـم 
.دریگ یم  رارق  لّمأت  هدافتسا و  دروم  رتمک  نآ  هیعدا  تسا و  مک  نآ  رد  وجشناد  درگاش و  سّردم ،

.تسا ادخ  هب  بّرقت  تدابع و  يوس  هب  باتش  لابقا و  و  طاشن ، هام  مالسا : ناضمر  هام 

251 ص :

ج1، یفاوـلا ، یناـشاک ، ضیف  ص463 ؛ قالخالا ، مراـکم  یـسربط ، ص531 ؛ یلامالا ، یـسوط ، ص32 ؛ ج1 ، یفاـکلا ، ینیلک ، - 1
«. دنک یم  رظن  بحاص  هیقف و  نید  رد  ار  وا  دناسرب  ریخ  شا  هدنب  هب  دهاوخب  دنوادخ  هک  یماگنه  . » ص190 ج26 ، ص130 ؛
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.دنناسر یم  نایاپ  هب  يربخ  یب  باوخ و  يرورپ و  نت  یتسس و  تلاسک و  رد  ار  نآ  یضعب  ام : ناضمر  هام 

هب ون  زا  ار  دوخ  یقالخا  يرکف و  ياوق  دیاب  نآ  رد  هک  تسا  یگدـنز  رمع و  نیون  هلحرم  دـیدج و  لصف  زاغآ  مالـسا : ناضمر  هام 
.مییادزب نآ  زا  ار  هانگ  تیصعم و  راگنز  میهد و  الج  ار  دوخ  لد  و  هدرک ، عادو  دوخ  هتشذگ  اب  میراد و  او  ومن  دشر و 

لیلد ادـخ و  نامرف  تعاطا  لاثتما و  دـنچ  ره  هک  تسا  تارطفم  زا  كاسما  اذـغ و  ندروخ  تقو  رد  رـصتخم  رییغت  ام : ناـضمر  هاـم 
تفارـش و دـننک  یم  راطفا  ار  هزور  هک  یناهارمگ  اه و  تخبدـب  نآ  هب  تبـسن  تسا و  یبهذـم  روعـش  ینید و  نادـجو  ندوب  رادـیب 

دیاب هکلب  دنک ؛ تعانق  تارطفم  زا  كاسما  هب  طقف  دیابن  راد  هزور  دوجو ، نیا  اب  اّما  تسا ؛ رایسب  نآ  تلیضف 

رثکاّدح هام  نیا  رد  یهلا  هعـساو  تامَحَر  رایـسب و  دیاوف  زا  ات  دـهد  ماجنا  زین  هدـش  نیعم  ناراد  هزور  يارب  هک  ار  ییاه  همانرب  ریاس 
.دیامنب ار  هدافتسا 

، تین صولخ  نیرمت  هنـسح ، تاداع  هب  دایتعا  هدـیمح ، قالخا  هب  ّقلخت  بولق و  ریهطت  سوفن ، بیذـهت  ببـس  مالـسا : ناـضمر  هاـم 
.تسا تقادص  يرورپ و  عون  ّتبحم و  راشتنا  تیناسنا ، تیمالسا و  ینابم  ملاعم و  يایحا 

252 ص :
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، تبیغ يروخرپ ، هب  دایز  فراصم  ندش  لّمحتم  اب  دوش و  یم  اپرب  راطفا  زا  سپ  هک  یـسلاجم  اه و  ینیـشن  بش  اسب  ام : ناضمر  هام 
اُوموُص  » هیوبن تمکح  زا  دـننک  یم  هک  ییاه  ینارچ  مکـش  اب  هدـش و  لوغـشم  رمث  یب  ياهدونـش  تفگ و  لطاب و  ياه  حازم  وهل و 

، ینامیا یبلق و  ینتسسگان  لاصّتا  يونعم و  طابترا  یمالـسا و  يدردمه  يراکمه و  حور  زا  نوچ  .دنوش و  یم  مورحم   (1)« اوُحِّصَت
.ددرگ یم  مهافت  ءوس  ینمشد و  توادع و  هنیک و  ببس  اه ، ترشاعم  اهدیدزاب و  دید و  نآ  تسین ، یتمالع  هناشن و 

***

َنیِرِهاطلا َنِیِبیَطلا  ِِهلآ  ٍدَمَُحم و  ِقِحب  ِمیقَتسُملا َو  َکِطارِـص  یلا  هِیف  انِدهاَو  ُهَماِیقَو  ُهَمایِـص  انقُزراَو  ِمالـسالا  ِناضمَر  ِرَهـِشل  انْقِّفَو  مَُّهللا 
نیِعمجَأ (2) مِهَیلَع  َُکتاوَلَص 

253 ص :

ص268. ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  یئاسحا ، روهمج  یبا  نبا  ص 76 ؛ تاوعدلا ، يدنوار ، بطق  - 1
میقتـسم هار  هب  ار  ام  امرف و  نامیزور  هام  نیا  رد  مایق  هزور و  و  امرف ؛ اـطع  مالـسا  هب  لـمع  قیفوت  ناـضمر  هاـم  رد  اـم  هب  ایادـخ ! - 2

.داب ناشیا  رب  وت  تاولص  دورد و  هک  شرهاط  كاپ و  لآ  دمحم و  قح  هب  امرف ؛ تیاده  تدوخ 
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رطف دیعس  دیع  مهدزناش : لصف 

هراشا

255 ص :
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(1) ًادیِع َنیِِملْسُْمِلل  ُهَتلَعَج  يِذَّلا  ِموَْیلا  اَذه  ِّقَِحب  َُکلَئْسا 

دنشاب شوخ  ادگ  هاش و  نآ  زک  دیع ، نآ  شوخ  يا  دیزم  فاطلا  هب  دنشوپب  زان  هماج  لالج  باب  زا  هک  تسا  نآ  هن  دیع »  » زا ضرغ 
هدوب و راختفا  ساسحا  قرغ  ناهج ، رسارس  رد  ناناملسم  همه  رطف » دیع   » زور رد  دیعس  تسین  نیا  زج  تسا و  دیعس » دیع   » نینچ هک 

.دنا هدش  ضیفتسم  نآ  یتیبرت  يونعم و  تاکرب  زا  هدناسر و  نایاپ  هب  قیفوت  اب  ار  ناضمر  كرابم  هام  هک  دنزارفارس  دنلبرس و 

رد هک  ییاه  سرد  زا  و  هدنارذگ ، هام  کی  یط  رد  ار  مالسا  یتیبرت  ياه  سالک  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  دنیامن  یم  رکـش  ار  ادخ 
ریامض اه و  لد  حاولا  رب  هداد و  شزیمآ  دوخ  ناج  حور و  اب  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  یگدامآ  دادعتـسا و  هزادنا  هب  هدش ، هداد  اه  نآ 

.دنا هدرک  تبث  دوخ 

257 ص :

( رطف دـیع   ) زور نیا  قح  هب  وت  زا  مهاوخ  یم  . » ص495 ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواـط ، نبا  ص654 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 1
«. يداد رارق  دیع  ناناملسم  يارب  ار  نآ  هک 
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كاخ هب  نادـیم  نآ  رد  ناهج  نانکفاریـش  نانامرهق و  ناـناولهپ ، هک  كاـنرطخ - ساّـسح و  داـهج  کـی  زا  ناناملـسم  زور ، نیا  رد 
.دندرگ یم  زاب  هنادنمزوریپ  هناحتاف و  دنا - هدش  بولغم  هداتفا و  تکاله 

.تسا یناسفن  ذیاذل  یناویح و  زیارغ  لایما و  اب  داهج  سفن ، اب  داهج  داهج ، نیا 

، راوگ شوخ  نیریـش و  ياه  یندیـشون  ذیذل و  ياهاذغ  ندروخ  زا  سفن  يرادـهگن  یناوهـش ، ياه  يریگ  ماک  زا  سفن  نتـشادزاب 
یبلط و هاـج  ّربکت و  ییور ، شرت  ییوخدـب و  بضغ ، مشخ و  تبیغ ، غورد ، زا  یناطیـش ، ياـه  سوه  ینارچ و  مشچ  زا  يراددوخ 

.تسا يزوریپ  حتف و  داهج ، نادیم  نیا  رد  رگید  هانگ  تیصعم و  ره  زا  يرود 

اب دـندوب و  هتفر  داهج  هب  هک  هباحـص  زا  یهورگ  هب  مالـسا  گرزب  ربمایپ  هک  تسا  ي  ربکا » داهج   » نامه تسا و  داهج  اـه  نیا  همه 
: دومرف دندوب ، هداد  ناشن  وزاب  روز  هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و  هحلسا  ریشمش و  اب  نمشد 

(1) َربکالا ُداهِجلا  ُمِهیَلَع  یَِقب  رَغصالا َو  َداهِجلا  اوُضَق  ٍموَِقب  ًابَحرَم 

رد هدش  تیبرت  نانز  نادرم و  نامیا و  اب  دارفا  زج  هک  ي  ربکا » داهج  »

258 ص :

، راونالاراحب یسلجم ، ص420 ؛ نیظعاولا ، هضور  يروباـشین ، لاـتف  ص553 ؛ یلامالا ، قودـص ، ص12 ؛ ج5 ، یفاـکلا ، ینیلک ، - 1
«. دنام یقاب  ربکا  داهج  اهنآ  رب  دنداد و  ماجنا  ار  رغصا  داهج  هک  یموق  هب  نیرفآ  . » ص182 ج19 ،
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.دیامن بسک  يراختفا  نآ ، مزر  نادیم  رد  دنک و  مادنا  ضرع  نآ  هنحص  رد  دناوت  یمن  يرگید  صخش  چیه  مالسا ، ناماد 

، اهروشک بلط  هاج  ناحتاف  راوخ ، نوخ  ناداّلج  ناتسرپ ، توهش  ایند ، ماقم  لام و  قاّشع  هجنپ و  يوق  ياه  نتلیپ  نآ  رد  هک  ینادیم 
كاپان و ناگزیـشود  زاب ، سوه  نانز  خـیرات ، ناباّصق  ناشک و  مدآ  محر ، یب  نارگمتـس  اسآ ، گنلپ  ناـنیگ  مشخ  رورغم ، ناـناوج 
زجاع و دنیامن  تکرـش  نآ  تاقباسم  رد  بسک و  يراختفا  دـنناوتب  هک  نیا  زا  و  هداتفا ؛ تکاله  كاخ  هب  يّدام  رهاظم  ناگدنتـسرپ 

.دنناوتان

مزر سابل  نآ  رد  ایند  رویز  رز و  هب  انتعا  یب  ابیکـش و  راکزیهرپ ، لدکاپ ، نتورف ، تسرپادخ ، نامیا ، اب  ناوناب  نادرم و  هک  ینادـیم 
.دنبای یم  تسد  يزوریپ  هب  راختفا  اب  هقباسم  رد  دنهد و  یم  تسکش  ار  فیرح  دنلب  تّمه  مکحم و  هدارا  اب  هدیشوپ ،

، درخ لقع و  یمدآ و  ترطف  كاپ و  نادـجو  هک  نیا  يارب  تسا ، ناـسآ  .تسا  راوشد  یناـسآ ، نیع  رد  سفن  ياوه  اـب  دربن  يرآ ،
ماجنارـس ات  دوش ؛ یم  رت  ّقفوم  دور  شیپ  هچ  ره  داـهن ، مدـق  نادـیم  نیا  رد  ناـسنا  رگا  دـیامن و  یم  كرد  ار  نآ  موزل  تحلـصم و 

مکاح و ندـب ، روشک  رد  ار  ینادـجو  ینـالقع و  یتوکلم و  ياوق  دـنک و  دوخ  لـیلذ  بولغم و  ار  ینمیرها  دونج  شکرـس و  سفن 
.دزاس امرفراک 

259 ص :
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يارب شـشوک  شالت و  نوگانوگ و  زیارغ  ربارب  رد  یگداتـسیا  سفن ، اـب  داـهج  هک  نیا  يارب  تسا ؛ راوشد  راـک  نیا  رگید  يوس  زا 
هراّما و سفن  ندرک  مار  .تسین و  یـصخش  ره  راک  یناهنپ  ياهاوه  ناطیـش و  ياـه  ماد  تخانـش  .تسا و  اـه  نآ  طابـضنا  لرتنک و 

دهاوخن رّسیم  اه  يدوز  نیا  هب  شکرس ، عیسو و  ِسفن  هنوگرازه  ياه  هتـساوخ  یناسفن و  ياه  يریگ  ماک  ذیاذل و  زا  یـشوپ  مشچ 
طابترا ییانشآ و  دنتـسه ، قّوشم  كّرحم و  روای و  ورای  یجراخ  نمـشد  عفد  رد  ار  ناسنا  هک  يزیارغ  اب  یگناخ  نمـشد  نیا  دوب و 

.دریگ یم  يرای  کمک و  اه  نآ  زا  دنک و  یم  رارقرب 

بیترت مظن و  هب  و  هدرک ، لیدعت  ار  سفن  دناوتب  هک  تسا  یسک  راگتـسر ، تسا و  راوشد  سب  يراک  سفن  اب  هزرابم  تاهج ، نیا  زا 
.دزاس راداو  حیحص 

يرپس ناور ، ناوت  هدارا و  تّوق  شیامن  اه و  هتـساوخ  زیارغ و  حالـصا  لیدعت و  هسردـم  سفن و  اب  هزرابم  هام  ناضمر ، كرابم  هام 
دیع ناگمه و  دیع  هک  تسا  رطف  یمالـسا  دیع  دیع ، نیا  .تسا  تلیـضفرپ  گرزب و  يدـیع  مسارم  يرازگرب  تصرف  کنیا  هدـش و 

.تسا دارفا  تاقبط و  مومع 

(1) ًاِدیع َنیِملسُْمِلل  ُهَتلَعَج  يِذَّلا  ِموَیلا  اَذه  ِّقَِحب  َُکلَئسا 

260 ص :

«. يداد رارق  دیع  ناناملسم  يارب  ار  نآ  هک  رطف ) دیع   ) زور نیا  قح  هب  وت  زا  مهاوخ  یم  . » ص654 دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 1
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.تسا هدومرف  کیرش  نآ  رد  ار  همه  هداد و  رارق  ناناملسم  همه  يارب  ار  نآ  ادخ  هک  يدیع 

.دوش یم  هدید  ادخ  یگدنب  تدابع و  هوکش  مالسا ، ناهج  هرتسگ  رد  یمالسا و  عماجم  دجاسم و  نآ  رد  هک  يدیع 

نارادمامز لاجر و  نایامرفراک ، نارگناوت ، هب  صاصتخا  دیع  نیا  مسارم 

.درادن زاتمم  حالطصا  هب  تاقبط  و 

.تسین موسرم  دیع  نیا  رد  دوب - مسر  دایعا  رد  مالسا  زا  شیپ  هچ  نانچ  اهبنارگ - ياه  هفحت  ایاده و  میدقت  يّدام ، تافیرشت 

تاقبط راشقا و  همه  ادگ و  هاش و  ینغ ، ریقف و  زابرس ، رسفا و  امرفراک ، رگراک و  و  دنتـسین ، نارادمامز  رادید  هب  فّظوم  ناتـسدریز 
.دنتسیاب هناردارب  تدابع  اعد و  ادخ و  یگدنب  فص  رد  دیاب 

.تسا تاکز »  » و زامن »  » دیع نیا  ساّسح  هدمع و  مسارم  میناد  یم  هچ  نانچ 

تاکز زامن و 

نمض رد  .دوش  یم  راکشآ  اه  نآ  یمالسا  يردارب  تاواسم و  و  دننک ، یم  تکرش  فانصا  همه  زامن ، مسارم  رد  دش  نایب  هچ  نانچ 
یم هتخومآ  ناگمه  هب  سورد  نیرت  یلاع  زامن ، زا  سپ  ینارنخـس  هبطخ و  ود  رد  تسا ، تونق  رد  هک  ییاعد  ندـناوخ  زامن و  يادا 

رد ات  دوش  یم  توعد  همه  زا  و  ددرگ ، یم  دزشوگ  مومع  هب  تجاح  دروم  مزال و  بلاطم  و  دوش ،

261 ص :
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.دننک ششوک  هنادهاجم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شناد و  ملع و  میمعت  ریاعش و  میظعت  مالسا و  دصاقم  ندرب  شیپ 

، تساهنآ لاس  جراخم  هب  یفاو  اه  نآ  دمآرد  هک  دنشاب  یم  يا  هشیپ  راک و  ياراد  ای  دنتسه و  دوخ  لاس  جراخم  ياراد  هک  یناسک 
.دننک یم  تکرش  نادنمتسم  هب  کمک  تاکز و  ياطعا  رد 

دناوت یمن  ور  نیا  زا  درادن و  دوجو  یمالـسا  نشج  نیا  رد  هدوهیب  جراخم  زیگنا و  تباقر  فراصم  نکـشرمک و  مسارم  هنوگ  چیه 
.دشاب ناراوخ  یم  اه و  نارتوهش  ناراد ، لوپ  اه ، هزره  اه ، شایع  دیلپ  ياهرادرک  تهج  يا  هناهب 

یگزره و رد  و  هدش ، قرغ  داسف  اشحف و  تشز و  ياهراک  رد  تیحیسم  ناهج  نآ ، رد  هک  تسا  سمسیرک » دیع   » لثم هن  دیع ، نیا 
یتسم و رامق ، وهل و  يارب  یـسلاجم  نید ، مالّـسلا و  هیلع  حیـسم  ماـن  هب  و  دـنزاس ، یم  هدولآ  ار  دوخ  روجف ، قسف و  هداـب و  صقر و 

لثم هن  ؛(1) و  تسا رازیب  نآ  زا  ادـخ - كاپ  ربمایپ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  کش  یب  هک  دـننک  یم  اپ  رب  زاوآ  زاس و  بارش و 
زین شیپ  يدنچ  ات  هک  تسا  يزورون  تالیطعت  زورون و  هدزیس 

262 ص :

ار دوخ  یّلم  یمالسا و  لالقتسا  دننکیم و  تکرش  هدولآ  فیثک و  مسارم  نیا  رد  هک  دنتسه  ییاهامن  ناملسم  اهیحیـسم ، زا  رتدب  - 1
ار دوخ  هّچب  نز و  دندرکیم و  یـسیون  مان  دّدعتم  ياههراباک  رد  ناناملـسم ، زا  یخرب  هک  بالقنا  زا  لبق  نامز  دننام  .دـنهدیم  داب  رب 

نیا یمومع  سلاجم  رد  تکرـش  زا  اهیحیـسم  زا  يرایـسب  دنتـشون : نامز  نآ  دیارج  رد  هکنیا  رتبیجع  .دندربیم  داسف  سلاجم  نیا  رد 
و دّدجت ؟ لالقتسا و  يانعم  تسا  نیا  ایآ  .دنتشاد  تکرش  هدولآ  سلاجم  نیا  رد  رتشیب  ناملـسم  نایناریا  دندرک و  يراددوخ  مسارم 
ره نارگید  رگا  ایآ  دوشیم ؟ تکلمم  دشر  ّتلم و  کی  تفرشیپ  ببـس  هک  تساهراک  نیا  ایآ  هنادنمتفارـش !؟ یگدنز  تسا  نیا  ایآ 

؟ مییامن جیورت  ار  نآ  مینک و  دیلقت  نآ  زا  دیاب  زین  ام  دنشاب ، هتشاد  یتشز  طلغ و  راک 
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یب تایانج و  رامآ  تشاد و  جاور  زیگنا  توهش  ياه  ملیف  اهامنیـس و  رامق ، وهل و  سلاجم  اه ، هراباک  اه و  شورف  هداب  رازاب  نآ  رد 
نیا رد  هک  ینادنزرف  دش  یم  هداد  هک  ییاهرامآ  قبط  یّتح  دوب و  ناوارف  یسب  مایا  نیا  رد  راحتنا  یشکوقاچ و  تنایخ و  یـسومان و 

.دنتشاد یمسج  يرکف و  لالتخا  دیدرگ ، یم  دقعنم  اه  نآ  هفطن  تاقوا  مسارم و 

زا اه  نآ  رتشیب  هک  دوش  یم  يراذـگ  مان  و ...  كدوک » زور  «، » مّلعم زور  «، » ردام زور  : » دـننام یـسّدقم  ياـه  ماـن  هب  مه  ییاـهزور 
ّتقوم روط  هب  هنالهاج و  هناکدوک و  ار  تاـساسحا  دـشاب و  یم  روظنم  مسارم ، يرازگرب  تافیرـشت و  طـقف  تسا و  یلاـخ  تقیقح 

.دزاس یم  کیرحت 

همه هنرگو  تسا ؛ برغ  تقیقح  یب  نیغورد و  تاـغوس  هناـگیب و  زا  دـیلقت  مـسارم ، نـیا  تـسناد ؛ دـیع  دـیابن  ار  ییاـهزور  نـینچ 
- یمالسا طیحم  رد  (1) .تسا بجاو  مزال و  اه  نآ  هب  مارتحا  مّلعم و  رداـم و  ّقح  تیاـعر  زور ، ره  رد  تسا و  رداـم » زور  ، » اـهزور

هراومه و تسا - تیناسنا  یلاع  فطاوع  نوناک  هک 

263 ص :

زور کی  رد  هک  رگید -  مرتحم  سّدقم و  ياهناونع  ای  ردام  ّقح  تشادگرزب  زا  میهاوخیم  ام  هک  دـیاین  دـیدپ  هابتـشا  رّوصت  نیا  - 1
هکلب تسا ؛ هنادنـسپادخ  یـسانشقح  يّدـح  ات  دـشاب  مأوت  تقیقح  اب  رگا  مه  رادـقم  نیا  هب  نوچ  مینک ؛ داقتنا  دوشیم -  ماجنا  لاـس 
میلاعت هب  ارچ  ددرگ ، عقاو  میظعت  دروم  مّلعم  ماقم  دوش و  هتخانـش  مرتحم  ردام  ّقح  ًالثم  دـیاب  رگا  هک  تسا  هتکن  نیا  حرط  ام  دـصق 

هدافتـسا تسا -  یقاب  اهلد  رد  هللادـمحب  مه  زونه  هک  هعماج -  یمالـسا  فطاوع  زا  ارچ  مینکن و  هیکت  دـیجم  نآرق  مالـسا و  هیلاـع 
ِّقح هک  اجنآ  ات  هدش ، تسـس  ینادـجو  ینید و  یقالخا و  تامازتلا  هک  میاهداد  رارق  يروط  ار  تیبرتو  میلعت  عضو  ارچ  مییامنیمن و 

.میهاوخب ار  ردام  ردپ و  تیاضر  نطاب ، هنُک  زا  یتسار و  هب  میشاب و  تقیقح  لها  دییایب  .دوش  شومارف  مه  ناردام 
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.دشاب تیانع  دروم  دیاب  كدوک و ...  مّلعم ، ردام ، میرکت  تاظحل ، همه  رد 

هدمآ و رد  هدرم  تروص  هب  فطاوع  نیا  هک  دننیب  یم  نوچ  دـنا  یـشومارف  دروم  مّلعم  ردام و  ردـپ و  لاس  هرود  رد  هک  ییاهاج  رد 
هب دـنورب و  ناردام  غارـس  هب  الثم  هک  دـننک  یم  نیعم  ار  زور  کی  لاس  رد  نآ ، تارطاخ  دـیدجت  راکذـِت و  يارب  تسا ، هتفر  نیب  زا 

یلاع فطاوع  نآ  ندـش  دوبان  نتفر و  نیب  زا  درگلاس  دوبدای و  دـیاب  ار  اهزور  نیا  ور ، نیا  زا  دـننک و  دای  اه  نآ  زا  یعونـصم  روط 
.درمش یناسنا 

یم تیبرت  قوقح  هنوگ  نیا  يادا  يارب  ار  وا  شنید  دـناد و  یم  دوخ  مّلعم  ردـپ و  ردام و  نویدـم  ار  دوخ  ًاـتقیقح  ًاـعقاو و  هک  یتّلم 
!؟ دراد تقیقح  یب  زغم و  یب  ياه  يزاس  هنحص  نیا  هب  تجاح  هچ  دنک ،

ردام و زا  رّرکم  هیعدا ، رد  میزومآ و  یم  ردام و ...  ردـپ و  هرابرد  یـسانش  قح  سرد  ردـقچ  ناـضمر  هاـم  نیمه  رد  ناناملـسم  اـم 
؟ میراپس یم  نهذ  رد  ار  وا  تامدخ  مینک و  یم  دای  وا  تامحز 

رکف یّقرت  يارب  تصرف  ره  زا  هداد و  رارق  دوخ  ياه  همانرب  هحولرـس  رد  ار  هعماج  ناور  حور و  دوبهب  تیبرت و  هک  مالـسا ! داب  هدنز 
.تسا هدرک  هدافتسا  رشب  هدارا  تّوق  و 

.تسا رگ  تیاده  یناسنا  کین و  لمع  ره  يوس  هب  هدوب و  راکذت  یناسنا  یلاع  هدنزرا و  میهافم  مامت  يارب  مه  رطف  دیع  نیا 

ًادَّمَُحم ِهِیف  َتلَخدا  ٍریَخ  ِّلُک  ِیف  ِینَلِخُدت  نا 

264 ص :

ناضمر كرابم  هام  ای  قالخا  تیبرت و  بتکم  نیرت  www.Ghaemiyeh.comیلاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) دَّمَُحم َلآَو  ًادَّمَُحم  ُهنِم  َتجَرخا  ٍءوُس  ِّلُک  نِم  ِینَجِرُخت  ناَو  دَّمَُحم ، َلآو 

نرق هدراهچ  هب  کیدزن  .تسا  هّزنم  كاپ و  ياهرادید  ادخ و  ناگدنب  هب  یکین  ناسحا و  زامن و  اعد و  مسوم  ادخ و  دـیع  دـیع ، نیا 
رفن کـی  نآ  مسارم  رد  تکرـش  دـیع و  نیا  لـیاسو  هـیهت  يارب  هـک  هدـشن  هدینـش  نونکاـت  دوـش ؛ یم  رازگرب  دـیع  نـیا  هـک  تـسا 

.دشاب هدش  هدیشک  هاگداد  هب  رهوش  نز و  کی  ياپ  ای  هدرک و  یشکدوخ 

هریخذ ار  نآ  ادخ  دنور و  یم  دیع  زامن  هماقا  زکارم  دجاسم و  يوس  هب  همه  ملاسان ، تاحیرفت  ياج  هب  نآ  رد  هک  تسا  يدـیع  نیا 
.تسا هداد  رارق  یمالسا  تاراختفا  ياقترا  ببس  مالسا و  ربمایپ  تمارک  فرش و  ناشن  ریخ و 

مالسلا هیلع  یلع  دهز  زا  یناتساد 

سرد هتفرگ و  زردنا  دـنپ و  نآ  زا  یمالـسا ، تاواسم  تموکح و  نییآ  شور و  رد  رظن  ّتقد  ثیدـح و  نیا  ندـناوخ  اب  همتاخ ، رد 
.دیزومایب یگدازآ 

: دیوگ یم  [ 171  ] ناضمر یلاما   » باتک رد  يرصم  یلیدج  نمحّرلادبع  دّمحم  »

.دش دراو  يدیع  زور  رد  دوب ) ناناملسم  یمسر  رادمامز  هک  یماگنه  رد   ) مالّسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رب  يدرم 

265 ص :

يریخ ره  رد  ارم  . » ص416 حابصملا ، یمعفک ، ص495 ؛ ج1 ، لامعالا ، لابقا  سوواط ، نبا  ص654 ؛ دجهتملا ، حابصم  یسوط ، - 1
نوریب يدرک  نوریب  نآ  زا  ار  دمحم  لآ  دمحم و  هک  يدب  يراوگان و  ره  زا  ینک و  لخاد  يدرک  لخاد  ار  دمحم  لآ  دـمحم و  هک 

«. ینک
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.دیامرف یم  لیم  ار  یکشخ  نان  دیع ، زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دید  درم 

؟ ًانشَخ ًازبُخ  ُلُکاَت  دیِعلا  ِموَی  ِیفا  نینمؤملاریما  ای  لاقف :

: درک ضرع  دشاب ] هدش  هدیچ  ماعط ، هنوگ  همه  مالّسلا  هیلع  یلع  هرفس  رد  دیاب  تسا ، دیع  زور  نوچ  هک  درک  یم  نامگ  درم  ]

؟ يروخ یم  کشخ  نان  دیع  زور  رد  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع 

(1) دیع وهف  هیف  هللا  یصعی  ٍموی ال  لکو  هَمایق ، رَکَشَو  هَمایص ، ُْهنِم  هللا  َِلبَق  ْنَِمل  ٌدیع  َوُه  امَّنا 

هک يزور  ره  دشاب و  هدومن  يرازگـساپس  شمایق  زا  دشاب و  هدرک  لوبق  ادخ  ار  شا  هزور  هک  یـسک  يارب  تسا  دیع  رطف  دیع  انامه 
.تسا دیع  زور  نآ  دوشن  ادخ  تیصعم  نآ  رد 

(2) دیِع اَنل  َوُهَف  هِیف  ُهللا  یَصُعت  موَی ال  ُّلُکو  دیع ، انل  ادغَو  ٌدیع ، انل  موَْیلا 

.تسا دیع  ام  يارب  زور  نآ  مینکن  ادخ  تیصعم  نآ  رد  هک  ار  يزور  ره  تسا و  دیع  ام  يارب  مه  ادرف  تسا و  دیع  ام  يارب  زورما 

***

266 ص :

ص594. ج17 ، قحلا ، قاقحا  حرش  یفجن ، یشعرم  ك.ر : زین  ص136 ؛ ناضمر ، یلاما  يرصم ، یلیدج  - 1
(. ص100 ج4 ،  ) تمکح 428 هغالبلا ، جهن  - 2
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نیِمِحارلا َمَحْرا  ای  مِهیَلَع  ِّلَصَو  نیِرِهاّطلا  ِِهلآَو  دِّمَُحم  َکِّیفَصَو  َکَِّیبَن  ِهرمُز  ِیف  انرُشحاَو  یضرَتَو  ُّبُِحت  اِمل  انقِّفَو  َّمُهّللا 

يرمق يرجه  هیناثلا 1391  يدامج   16

اعد سمتلم  ناگدنناوخ  زا 

یفاص هللا  فطل 

267 ص :
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نادزی هام 

نادزی هام  رگید  راب  دمآ  رد 

ناوارف ضیف  تکوش و  ّرف و  هب 

علاط دیدرگ  تمرکم  حابص 

نآ تعلط  زا  ناهج  دش  رّونم 

دمآ شزرمآ  هبوت و  راهب 

ناتسرپ قح  دیع  نامیا و  هم 

تسا نازو  وس  ره  ترفغم  میسن 

ناشورخ دشاب  تمحرم  باحس 

تدابع ماگنه  تسا و  هزور  هم 

ناراد هزور  يوکن  لاح  اشوخ 

« اوحصت اوموص   » بتکم رد  رد آ 

نامرد ضارما  دوش  یم  نآ  رد  هک 

دیلابب دیزانب و  دوخ  رب  اله 

نامهم دیهام  نیا  رد  ار  دزیا  هک 

! راتفرگ راک  تیصعم  يا  الا 

نامیشپ یتسه  دوخ  رادرک  زا  هک 

؟ تسود هگرد  زا  يا  هناگیب  ارچ 

؟ ناشیرپ تسا و  راز  وت  لاح  ارچ 

تلالض لهج و  یکیرات  هنب 
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نآرق راونا  وترپ  رد  ایب 

تواقش ّرش و  هر  سپ  نیز  وپم 

ناسحا ریخ و  قیرط  ردنا  ایب 

دنوادخ وفع  زا  دیمون  وشم 

نایصع (1) رحب  قیرغ  یتسه  رگ  و 

268 ص :

.هدنراگن زا  راعشا  - 1
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« هّللا یلا  اوبوت   » بتکم

« هللا یلا  اوبوت   » بتکم رد  ایب 

ناوخ اوطنقتال »  » هیآ نآرق  ز 

نشور هدرک  تمحر  رون  ار  ناهج 

ناج لد و  شقارشا  دش ز  رّونم 

دییامن تمعن  نیا  رفک  ادابم 

نارفک ددرگ ز  یم  بلس  تمعن  هک 

تسا یفیرش  تاقوا  هام و  كرابم 

نادرگم عیاض  هدهیب  وهل و  هب 

تاجاح ضرع  اعد و  ناد  تمینغ 

ناوخا هب  یکین  هزور و  زامن و 

! لاح نوگن  راک  هنگ  يا  دوخ آ  هب 

نایغط دادیب و  هتشر  نک  اهر 

وش انشآ  دوخ  قلاخ  اب  ایب 

ناطیش هار  ردنا  شیب ، نیز  ورم 

ياشخبب نم  رب  مرک  زا  ایادخ !

نافرع باوبا  نک  زاب  میور  هب 

تایحت شلآ  و  ص )  ) دمحا رب  ام  ز 

ناشخرد (1) رهم  دوب  ات  نازورف 
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.هدنراگن زا  راعشا  - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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