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 ( مالسا تیحیسم و  دوهی ، تشترز   ) یهلا نایدا  رد  باجح 

باتک تاصخشم 

يدـمحم یلع  مالـسا /  تیحیـسم و  دوهی ، تشترز   ) یهلا نایدا  رد  باجح  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  یلع 1342 -  يدمحم  هسانـشرس : 
-964 کباش :  روصم . 266 ص :  يرهاظ :  تاصخشم  رتسگرون 1380 . مق  رشن :  تاصخشم  . 2  [ شیاریو  : ] تساریو تیعضو  ینانـشآ 
Ali Mohammadi هدــشینیتال دــلج  تـشپ  تشادداــی :   1-14-6854-964 مراـهچ :) پاــچ   ) لاــیر  10000 x-0-93297 ؛ 
Ashnany. Hejab dar adyane elahy: Zartosht, Yahood, Masihiyat wa Eslam = Veiling in the

عوضوم سیونریز  تروص  هب  نینچمه  266 ؛ [ - 262  ] همانباتک ص تشاددای :  مراهچ 1380 . پاچ  تشاددای :  . divine religions
391/2 ییوید :  يدـنب  هدر  GT2112/م3ح3 1380  هرگنک :  يدـنب  هدر  یبهذـم  ياههبنج  كاـشوپ --  عوضوم :  خـیرات  باـجح --  : 

م5156-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناتساب ناریا  رد  باجح  هچخیرات 

يرـشعینثا ریـسفت  رد  نینچمه  تسا . هتـشاد  دوجو  اهسراپ  اهدام و  نیب  رد  باجح  هک  دـیآیم  تسد  هب  زین  سورال  فراـعملاهرئاد  زا 
: دیوگ هیآ 90  داباهم ، تش  همان  ینسیدزام »  » شیک رد  تسا .» هتشاد  دوجو  میدق  سرف  رد  باجح  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  : » تسا هدمآ 

ناریا نانز  باـجح  رگناـیب  هک  یـصوصن  دـیزیمایم ». وا  اـب  دـیرگنم و  وا  رب  دـینیبن و  ار  يرگید  هباوخ  مه  دـیریگ و  تفج  دـیهاوخ و  نز 
ياراد نایناماس  نایناکـشا و  نایـشنماخه ،)  ) اهیـسراپ اهدام ، هرود  نوچ  یفلتخم  ياـههرود  رد  ناـنز  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا ، ناتـساب 

دیاب هک  یلصا  : » هدمآ نایناریا » یناتساب  كاشوپ   » باتک رد  اهدام  هرود  دوشیم : هراشا  نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  دناهدوب ، شـشوپ  باجح و 
یمک اب   ) لکش ظاحل  زا  اهدام )  ) هرود نآ  نانز  كاشوپ  دالیم ، لبق  ام  ياههمـسجم  هتـسجرب و  شوقن  قبط  هک  تسا  نیا  تشاد ، رظن  رد 

هک یفالتخا  هطـساو  هب  نز  درم و  : » دسیونیم هدنام  ياج  رب  شوقن  حیـضوت  يارب  همادا  رد  يو  تسا ». ناسکی  نادرم  كاشوپ  اب  توافت )
نآ ریز  زا  دناهدراذگ و  دوخ  رس  يور  زین  یششوپ  نانز  هک  دسریم  رظن  هب  دنوشیم . هداد  زیمت  مه  زا  دراد ، دوجو  ناشرس  ششوپ  نایم 

هلـسلس هتـشادرب و  نایم  زا  ار  دام  تلود  شوروک ، هلیـسو  هب  اهیـسراپ  نایـشنماخه )  ) اهیـسراپ هرود  تسا ». نایامن  ناشدنلب  ياهوسیگ 
يور زا  : » تسا هدـمآ  هرود  نیا  نانز  صاخ  كاشوپ  دروم  رد  دـندوب . اهدام  دـننامه  ساـبل  رظن  زا  اـهنآ  دـندرک . سیـسأت  ار  یـشنماخه 
هتسار ياراد  ای  دنلب  هداس و  یششوپ  نانآ  نهاریپ  دنراد . بلاج  یـششوپ  هک  میروخیمرب  یموب  نانز  هب  نامز ، نآ  زا  هدنام  شوقن  یخرب 

همه يور  رب  لیطتـسم  يرداـچ  ناـنیا  دـنراوس . بسا  هب  ولهپ  زا  هک  میروخیمرب  زین  هرود  نآ  رگید  ناـنز  هب  تسا . هاـتوک  نیتسآ  نیچ و 
هرود تسا ». ناـیامن  اـپ  چـم  هب  اـت  يرگید  دـنلب  نهاریپ  زین ، نآ  ریز  رد  دـنلب و  نماد  اـب  نهاریپ  کـی  نآ ، ریز  رد  هدـنکفا و  دوـخ  ساـبل 

یناکـشا نانز  سابل  : » میناوخیم نینچ  هراب  نیا  رد  تسا . هدوب  لماک  یناریا  ناـنز  باـجح  هتـشذگ ، دـننامه  زین  هرود  نیا  رد  نایناکـشا 
دق دندیشوپیم و  یلوا  يور  هک  دناهتشاد  يرگید  نهاریپ  تسا . هدوب  تسارهقی  رادنیتسآ و  نیچرپ ، داشگ ، نیمز ، يور  ات  دنلب  ینهاریپ 

رداچ : » تسا هدمآ  رگید  ياج  رد  دندرکیمرس ». يرداچ  نهاریپ  ود  نیا  يور  تسا . هدوب  زابهقی  ًانمض  هاتوک و  یلوا  هب  تبسن  یکی  نیا 
هب هک  همکد  ای  شوقنم  یـضیب  يزلف  هتخت  کی  ریز  رد  رداچ  هشوگ  تسا . هدوب  دیفـس  ای  یناوغرا و  داـش و  ياـهگنر  هب  یناکـشا  ناـنز 

تمـسق رد  ار  هنانز ) هالک  یعون   ) همامع هک  هداتفایم  رـس  يور  يوحن  هب  رداـچ  نیا  تسا . دـنب  هدـش ، هدـنکفا  ندرگ  هب  يریجنز  هلیـسو 
هک یلنـش  اب  دندرکیم ، نت  رب  وناز  ات  ییابق  یناکـشا  دهع  نانز  : » تسا هدمآ  زین  نایتراپ »  » باتک رد  تسا ». هدـیناشوپیم  اهولهپ  بقع و 

هدافتسا اب  کباب  رسپ  ریشدرا  هرود  نیا  رد  نایناساس  هرود  دنتخیوآیم ». رس  سپ  هب  ًالومعم  هک  دنتشاد  یباقن  زین  دشیم و  هدنکفا  رـس  رب 
ناریو ياههدکشتآ  همجرت و  ار  اتسوا  داد . رارق  روشک  یمسر  نید  ار  تشترز  نید  داهن و  ناینب  ار  نایناساس  هلسلس  نایناکشا ، فعـض  زا 
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. دـندوب لماک  باجح  ياراد  نانچمه  تسا ، هدـشیم  لامعا  روشک  رد  نایتشترز  ینید  ماکحا  هک  هرود  نیا  رد  ناـنز  دومن . يزاـسزاب  ار 
هب زین  هرود  نیا  رد  تسا ، هدوـب  ناریا  ناوناـب  هدافتـسا  دروـم  شیپ  ياـههرود  زا  هک  رداـچ  : » تسا هدـمآ  نینچ  ناـنز  كاـشوپ  دروـم  رد 

دننام نز ، ناگـشیپرنه  سابل  یتح   » هک تشاد  یتیمها  ناـنچ  هرود  نیا  رد  ناـنز  باـجح  تسا ». هتـشاد  لامعتـسا  دروم  فلتخم  تروص 
یخیرات لقن  نیا  تسا  یفاک  باجح ، هب  هرود  نیا  رد  نانز  هجوت  تابثا  يارب  تسا ». هدش  هدیشک  اپ  تشپ  ات  ناوناب ، ریاس  دنلب  ياهسابل 

رمع يارب  لاوـما ، زا  یناوارف  تورث  اـب  ار  یناـساس ، هاـشداپ  يرـسک ، نارتـخد  زا  نت  هـس  هـک  یماـگنه  مـینک : رورم  یمالـسا  عباـنم  زا  ار 
اب داد ، روتـسد  هفیلخ  دندناتـسیا ، دندوب ، هدـناشوپ  ار  دوخ  باقن ، شـشوپ و  اب  هکیلاح  رد  رمع  ربارب  رد  ار  یناریا  ناگدازهاش  دـندروآ ،

. دنزیرب اهنآ  ياپ  هب  يرتشیب  لوپ  نارادیرخ  دننیبب و  ار  اهنآ  ناناملـسم  ات  دیریگرب  هرهچ  زا  شـشوپ  هک : دنـشک  دایرف  نانآ  رب  دنلب  يزاوآ 
هفیلخ دنتخاس . رود  دوخ  زا  ار  نانآ  دندز و  رمع  هدنیامن  هنیـس  رب  تشم  دـندرک و  يراددوخ  تروص  ندرک  هنهرب  زا  یناریا  ناگزیـشود 

رمع هب  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دنتـسیرگیم . یناریا  ناگدازهاش  هکیلاح  رد  درازایب ، ار  ناـنآ  هناـیزات  اـب  تساوخ  دـش و  كانمـشخ 
ریقف راوخ و  هک  ار  یموق  ره  فیرش  گرزب و   : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ادخ ربمغیپ  زا  نک ؛ ارادم  تراتفر  رد  دندومرف :

: درک هفاضا  ترضح  سپس  تسشن . ورف  شمشخ  شتآ  مالسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  شیامرف  ندینـش  زا  سپ  رمع  دیرادب .» یمارگ  هدش ،
.« درک نازینک )  ) يرازاب نارتخد  هلماعم  دیابن  كولم  نارتخد  اب  »

دنه رد  باجح  هچخیرات 

ای تسا و  هتشاد  دوجو  دنه  رد  مالسا  ذوفن  زا  لبق  هک  تسین  نشور  تسرد  یلو  تسا  هدوب  امرفمکح  يدیدش  تخـس و  باجح  دنه  رد 
نز باجح  یناریا  ناناملسم  اصوصخمو  ناناملسم  ریثأت  تحت  ناملسم  ریغ  ناودنه  تسا و  هتفای  جاور  دنه  رد  مالـسا  ذوفن  زا  سپ  اهدعب 
لیو راتفگزا  تسا .  هدوب  دـیدش  تخـس و  ناتـساب  ناریا  باـجح  ریظن  زین  يدـنه  باـجح  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دـناهتفریذپ .  ار 

 : " دیوگیم ورهن  تسا .  هتفای  جاور  دنه  رد  ناملـسم  نایناریا  هلیـسو  هب  يدنه  باجح  هک  دیآیم  رب  ندمت  خیرات  مود  دلج  رد  تنارود 
هب  " تخومآ .  ارنآ  دندمآ  اجنیدب  ناناملسم  یتقو  زین  دنه  دش و  یمالسا  هعماج  تایصوصخ  زا  یکی  مکمک  دنـسپان  مسر  نیا  هنافـسأتم 

ندمآ دیدپ  للع  زا  یکی  ار  تذل  كرت  تضایر و  هب  لیامت  رگا  یلو  تسا .  هدمآ  دنه  هب  ناناملـسم  هطـساو  هب  دنه  باجح  ورهن  هدیقع 
تاذل ندرمش  دیلپ  تضایر و  میدق  زکارم  زا  دنه  اریز   . تسا هتفریذپ  ار  باجح  مایا  نیرتمیدق  زا  دنه  هک  مینک  لوبق  دیاب  مینادب  باجح 

دوشیم هدید  ندمتم  عماوج  رد  هک  نانچنآ  یسنج  قالخا  دیوگیم " :  هحفص 135  قالخا "  یئوشانز و  رد "  لسار  تسا .  هدوب  يدام 
رد یـسنج  قالخا  قشع .  ندوب  ثیبخ  هب  هناـضاترم  داـقتعا  يرگید  و  يردـپ ،  ناـنیمطا  هب  لـیامت  یکی  دریگیم :  همـشچرس  عبنم  ود  زا 
هک تسا  ناریا  دـنه و  نآ  يانثتـسا  و  دوشیم ،  بعـشنم  لوا  عبنم  زا  طقف  زورما  هب  ات  رود  رواخ  کـلامم  رد  تیحیـسم و  لـبقام  راـصعا 

يرهطم دیهش  داتسا  باجح : هلئسم  عبنم : تسا "  هدش  هدنکارپ  ناهج  رسارس  رد  هدمآ و  دیدپ  اجنآ  رد  یبلط  تضایر  ارهاظ 

یناریا نز  فافع  باجح و 

تسا و هدرکیم  تیاـعر  لـماک  روطهب  ار  دوخ  فاـفع  باـجح و  رود ، ياههتـشذگ  زا  یناریا  نز  یگنرف ) ناـسیون  همانرفـس  تیاور  هب  )
هتشذگ ياهسکع  و  اهیشاقن ، اهباتک ، رد  اهنتهن  هلئـسم ، نیا  تسا . هدیزرویم  مامتها  رتشیب  زین  نیمزقرـشم  ياهروشک  ریاس  زا  یتح 

هک دناهدرک  نایب  دوخ  ياههمانرفـس  رد  یناوارف  تایئزج  تقد و  اب  ار  نآ  زین  یگنرف  دارفا  ریاس  نادرگناهج و  هکلب  تسا ، هدـمآ  نایناریا 
یـضاران تیعـضو ، نیا  زا  نانآ  هک  تسا  نیا  دناهدرک -  نایب  تحارـص  هب  ار  نآ  یهاگ  و  دـیآیمرب -  ناشیاههتـشون  زا  هک  نانچنآ  هتبلا 

دـناهدوب و فسأتم  دنـشاب ، هتـشاد  زین  یناریا  نانز  اب  دناهتـشاد  یبرغ  ناـنز  اـب  هک  ار  يدروخرب  ناـمه  دنتـسناوتیمن  هکنیا  زا  دـناهدوب و 
نانآ ياههتـشون  یخرب  زا  ناوتیم  هک  زین  يرگید  هتکن  دناهدز . تسد  زین  ییاهدنفرت  هب  دوخ  زیمآتنطیـش  يواجنک  ياضرا  يارب  یهاگ 
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نانآ ياههداوناخ  نایرابرد و  طسوت  تسا ، هدـش  هتـشادرب  یباجحیب  تهج  رد  ناریا ، رد  هک  ییاهماگ  نیلّوا  هک  تسا  نیا  درک  تفایرد 
هک نانچمه  اما  تسا ؛ هدوب  نایگنرف  اـب  ترـشاعم  گـنرف و  هب  ناـیرابرد  ِترفاـسم  ببـس  هب  مه  نآ  یلـصا  لـلع  زا  یکی  هک  تسا ، هدوب 

، تسا هتفرگ  تروص  باجح  هرابرد  هک  يایفنم  تاغیلبت  باجح و  فشک  ياتـسار  رد  هک  یـشالت  مامت  اب  یناریا  ناملـسم  نز  مینیبیم ،
هراـبرد تسا ، هدرک  رادـید  ناریا  زا  يوفـص  یفـص  هاـش  ناـمز  رد  هک  سویراـئلوا » . » تسا هدرک  ظـفح  ار  دوخ  تلزنم  نأـش و  مه  زونه 

نادرم ناـشن  ار  دوـخ  هرهچ  دـنوشیم ، جراـخ  هناـخ  زا  هـک  یعقوـم  ناـنز ، تـسا : هدروآ  شتارطاـخ  رد  یناریا  ناـنز  فاـفع  باـجح و 
فاکـش تروص ، يولج  رد  طقف  دـناشوپیم و  اپ  چـم  اـت  ار  اـهنآ  ندـب  ماـمت  هک  دـنزادنایم  رـس  يور  يدیفـس  رداـچ  هکلب  دـنهدیمن .

هنارّقحم و ياهسابل  اـب  هک  ییاـبیز  ياـههرهچ  اـسبهچ  و  دـننیبب . دـنناوتیم  ار  دوخ  يولج  تمحز  هب  فاکـش ، نآ  زا  هک  دراد  یکچوک 
ياهفایق هچ  رداچ ، نیا  سپ  رد  دمهفب  دناوتیمن  ناسنا  دـنایفخم و  اهرداچ  نیا  ریز  هدـنبیرف ، لّلجم و  ياهسابل  اب  هک  یتشز  ياههرهچ 

دوخ رهوش  زا  ریغ  يدحا  هب  ناریا  رد  ار  دوخ  نانز ، دسیونیم : شاهمانرفس  رد  هینروات »  » ص 644 سویرائلوا ، مادآ  همانرفس  تسا . هتفهن 
خاروس ود  مشچ ، تاذاحم  رد  طقف  هک  دنیامنیم  روتسم  ار  دوخ  ياپاترـس  يرداچ  رد  دنوریم ، یمومع  ماّمح  هب  یتقو  دنهدیمن . ناشن 

تعاطتـسا هک  تسا  موس  هقبط  ارقف و  صوصخم  نتفر ،) یمومع  ماـمح  هب  ینعی   ) راـک نیا  و  دـننیبب . دـنناوتب  ار  دوخ  ياـپ  شیپ  هک  دراد 
نایارسهجاوخ ای  اهنز  هب  رـصحنم  وا  نیرـشاعم  درک ، رهوش  يرتخد  هکنیمه  دنـشاب ... . ... هتـشادن  ار  هناخ  رد  صوصخم  مامح  نتـشاد 

عون هرابرد  لیوورد »  » ص 85 هیویلوا ، همانرفس  دشاب . ظوفحم  هروتسم و  رتشیب  هک  تسا  یـسک  مرتحم ، بیجن و  لوقعم و  نز  دوشیم و 
رگیدمه نتخانش  دوخ و  ندناسانش  يارب  یبیجع  تراهم  رداچ ، ریز  رد  یناریا  نانز  دسیونیم : راجاق  هاشیلعحتف  نامز  رد  نانز  شـشوپ 

رانک زا  هک  ینادرم  اسب  هچ  اما  دناهدرکن ؛ هابتـشا  فرط  نتخانـش  رد  هک  دنراد  نیقی  دنرذگیم ، مه  رانک  زا  یتقو  هکنآ  تفگـش  دنراد .
ناریا هب  راجاق  هاشدـمحم  نامز  رد  هک  ندـنالف » نژوا   » ص 81 لیوورد ، همانرفـس  دنـسانشب . ار  اهنآ  هکنآیب  دـنرذگیم ، شیوخ  نانز 

روتـسم ار  ناشیاپاترـس  هک  يرداچ  اب  مه  اههچوک  رد  دـنوشیم . جراخ  مک  لزنم ، زا  یناریا  ناـنز  هدروآ : هراـب  نیا  رد  تسا ، هدرک  رفس 
نیدنچ نامشچ ، لباقم  رد  هک  دنزادنایم  يدیفس  هچراپ  رس ، يور  هب  دنیبب . ار  اهنآ  تروص  یـسک  تسا  نکمم  ریغ  دنیآیم و  دنکیم ،

رد ار  اـپ  قاـس  دـتفا . ناـشتروص  هب  یمرحماـن  مشچ  دـنراذگب  تسا  نکمم  ریغ  و  دـننیبیم . ار  دوخ  يولج  هک  تسا  نآ  اـب  دراد و  هکبش 
. تسا کیراب  شاهنـشاپ  هتـشگرب و  شکون  هک  تسا  يزبس  ای  درز  شوپاپ  عون  کی  ناشـشفک  دـنیامنیم ، روچقاـچ  اـی  داـشگ ، يراولش 
، دوش رهاظ  ناشرهوش  یتح  يدرم ، هکنیمه  اّما  دـنزادنایم ؛ سپ  اوه  قاشنتـسا  تهج  هب  ار  دـنبور  درذـگن ، يدرم  هک  هچوک  رد  یهاگ 

نیا زا  مدینش  دنزب ، ار  شدنبور  تیروف ، هب  تسناوتن  متشذگیمینز و  رانک  زا  هک  زور  کی  دنزادنایم . تروص  يور  هب  ار  دنبور  هرابود 
ناوتیم مک  دیآیم . روج  کی  اهییاپورا  قایـس  هب  گنر و  کی  اهرداچ  مومع  دنکیم . شنزرـس  ار  شدوخ  هدش ، بکترم  هک  یهانگ 

، ندنالف نژوا  همانرفـس  میـسانشب . ار  دوخ  نانز  هک  تسا  ناسآ  یلیخ  ام  يارب  دنرادیم  راهظا  نایناریا  دوخ  اما  دش ؛ لئاق  ناشنیب  يزایتما 
يراتفر مومذـم و  یلمع  یناریا ، نانز  رظن  زا  راـقو ، تّفع و  هب  ییاـنتعایب  یمرـشیب و  یبیجناـن و  دـسیونیم : زلیو »  » رتکد و 68  ص 67 

ندرک لّزنت  هب  رـضاح  زگره  دراد و  ار  شدوخ  تباجن  تّفع و  هظحالم  مه  هاگن  تبحـص و  نتفر ، هار  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ... هتـسیاشان 
رد هاش ، نیدلارصان  رابرد  رد  نپاژ  ریفس  وراهاسام » ادیـشوی   » ص 367 و 368 زلیو ، رتکد  همانرفـس  ددرگیمن . دوخ  مارتحا  لباق  ماقم  زا 
ریز هک  يايروت  دنبور  تشپ  زا  اهمشچ  طقف  دناشوپیم و  ار  ناشیاپ  هب  ات  رس  زا  هک  دندرکیم  رـس  هب  يرداچ  اهنز  دسیونیم : هراب  نیا 

ام زا  مـشچ  اـهنآ  میدیــسریم ، یناریا  ياـهنز  هـب  هـک  ناــبایخ  رد  تـشاد ... نوریب  هـب  ياهرجنپ  دــندوب ، هتخادــنا  تروـص  هـب  رداــچ 
میتـسناوتن دومنن و  اـم  هب  ار  شیور  ینز  زگره  میدوـب ، اـجنیا  اـم  هک  یهاـم  دـنچ  رد  دـنتفرگیم . تخـس  ار  ناـشیور  دـندنادرگیمرب و 

تلاـح گـنر و  يور  زا  ار  اـهنز  ندوـب  ریپ  اـی  ناوـج  اـبیز و  اـی  تـشز  عـضو ، نـیا  رد  مینیبـب . رداـچ  باــجحیب و  ار  اــهنز  تروـص 
رد زین  ونیب » وگود  تنک   » ص 176 وراهاسام ، ادیشوی  همانرفـس  میدرکیم . یبایزرا  سایق و  تسا ، هدیکورچ  ای  باداش  هک  ناشیاهتسد 
هب تیچ و  لاو ، ياهرداچ  رد  ار  ناشدوخ  ناسکی  روطهب  هناـخ ) نوریب  رد  اـهنز  همه  : ) دـنکیم ناـیب  نینچ  ار  دوخ  تادـهاشم  هراـبنیا 

 ( مالسا تیحیسم و  دوهی ، تشترز   ) یهلا نایدا  رد  www.Ghaemiyeh.comباجح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


رداچریز هک  دیفـس  هچراپ  ياهعطق  اب  ار  ناـشتروص  دـناشوپیم . ار  ناـشیاپ  اـت  رـس  هک  دـناهدیچیپ  هریت  ِیبآ  گـنر  هب  یمـشیربا  تردـن ،
نکممریغ ار  ناشیاههرهچ  ندز  سدح  یتح  و  ندید ، هک  دناهدناشوپ  مکحم  دتفایم ، نیمز  يور  ات  ولج  زا  دوشیم و  هتسب  ناشرستشپ 

ار نوریب  هدـنبور ، نیا  ياروام  زا  دـنناوتب  ات  هدـش  يزودـبالق  کّبـشم ، روط  هب  ناشنامـشچ  يذاحم  هچراپ ، نیا  يولج  تمـسق  دزاسیم .
هتخاس نانز  ياپ  كزوق  ات  رـس  ندناشوپ  يارب  ًاصوصخم  دوشیم و  هدیمان  رداچ  هک  هریت -  یبآ  باجح  نیا  ریز  دنـشکب ؛ سفن  دـننیبب و 

هک نانز  هناخ . زا  ندـش  جراخ  عقوم  رد  طقف  مه  نآ  دنـشوپیم و  دـهدیم ، ماـجنا  ار  نماد  هفیظو  هک  داـشگ  راولـش  کـی  تسا -  هدـش 
نیمز يور  يوحن  هب  ار  اهنآ  لداعت ، ظفح  يارب  دننکیم و  اپ  هب  رادهنشاپ  کچوک و  ياهییاپرس  دناهدش ، ظوفحم  هدیشوپ و  ناسنیدب ،

نز باجح  هرابرد  شاهمانرفـس  رد  مه  كالوپ »  » ص 404 ونیبوگود ، تنک  همانرفـس  دـشابیم . تفارظ  زا  يراع  یّلک ، هب  هک  دنـشکیم 
هب يرداچ  دـنک ، روبع  ناـبایخ ) عراـش =(  زا  اـهرکون  ّتیعم  رد  بسا  رب  راوس  اـی  دورب  هچوک  هب  ینز  هاـگره  دـسیونیم ... : نینچ  یناریا 

ياهچراپ هرهچ ، لباقم  رد  دوشیم . هدـیچیپ  نآ  رد  اپ  هب  ات  رـس  زا  ندـب ، مامت  هک  تسا  یـششوپ  نآ ، دـنکیم و  رـس  رب  یلین  یبآ  گـنر 
، ندید يارب  هرجنپ  هرجنپ  لکـش و  یـضیب  ياهعطق  هتفرگ ، رارق  مشچ  هک  یتمـسق  لباقم  رد  هک  تسا  هتخیوآ  دنبور  مان  هب  دنلب  کیراب و 

نآ دنوشیم  راچان  هاگهاگ  اهمناخ  لیلد ، نیمه  هب  تسا . یتحاران  هیام  تخـس  مرگ ، ناتـسبات  رد  صوصخب  باقن ، نیا  تسا . هدش  هیبعت 
ربارب رد  دراد  قح  طقف  نز  دـنزادنیب ... ... نییاپ  ار  مشچ  یمناخ ، اب  تاـقالم  ماـگنه  هب  هک  دـنکیم  باـجیا  بدا ، تکازن و  دـنرادرب . ار 

باجح فداصت ، رثا  رب  هچوک ، رد  هاگره  دوش . رهاظ  باجح  نودب  دنامرحم ، وا  هب  هک  شنادنواشیوخ  نیرتکیدزن  زا  نتدـنچ  رهوش و 
. دنک بترم  ار  دوخ  باجح  هرابود  نز  نآ  ات  دـنادرگب  يور  تسا ، ورهبور  وا  اب  هک  يدرم  هک  تسا  نینچ  مسر  دـتفیب ، شتروص  زا  ینز 
، دوخ دنوشب ، رهاظ  اهنابایخ  رد  باجح  نودـب  هک  ییاپورا  ياهنز  دوشیمن . هدـید  باقن  نودـب  زین  رازاب  هچوک و  يادـگ  ریپ  نز  یتح 
« هنا دولک   » 117 ص 115 -  كالوپ ، همانرفـس  دننازوسیم . لد  اهنآ  رب  مدرم  یتح  دنوشیم و  یمومع  يواکجنک  سح  کیرحت  بجوم 
ار نانز  نم  ییاپورا ، درم  کی  تداع  ربانب  یعیبط و  روط  هب  دسیونیم : تسا  هدربیم  رـسهب  ناریا  رد  راجاق ، هاش  نیدلارّفظم  نامز  رد  هک 
، یناریا نانز  نم ، رظن  هب  منیبب ! يزیچ  هکنآیب  مدرکیم ، هاـگن  طـقف  هتبلا  مدرکیم . هاـگن  يرتشیب  هّجوت  لاـح  نیع  رد  يواـکجنک و  اـب 

لزنم زا  یتقو  دـنناشوپیم . ار  دوخ  هرهچ  الاب و  دـق و  ساوسو ، ّتقد و  اب  دـناباجح و  هب  دـّیقم  نیمز ، قرـشم  ياـهروشک  ماـمت  زا  شیب 
، تسا هدش  تسرد  یتفارظ  ییابیز و  چیهیب  اّما  فیطل ، هبسنلاب  ياهچراپ  زا  هک  یگرزب  هایس  رداچ  رد  ار  دوخ  ياپاترس  دنوشیم ، جراخ 

درادـن تسود  یناریا ، نز  اّما  دوشیم . زاب  مه  زا  دراد ، رارق  تروص  ًالومعم  هک  یلحم  رد  ینعی  ـالاب ، تمـسق  رد  رداـچ ، نیا  دـنچیپیم .
کّبـشم نآ  يالاب  هک  يدیفـس  دنلب  لامتـسد  شیوخ ، هرهچ  يولج  رد  زین  تهج  نیمه  هب  دـهد و  ناشن  یـسک  هب  ار  دوخ  نامـشچ  یتح 

هایـس رداچ  رد  ار  دوخ  هکیلاحرد  دینکیم ، هدهاشم  ار  يدودـعم  نانز  رازاب ، هچوک و  رد  امـش  هک  تسا  هنوگنیدـب  دزیوآیم ... تسا ،
نیا تسین . مولعم  ناوج ، ای  دنریپ  ابیز و  ای  دـناتشز  نانز ، نیا  دـنوریم . دوخ  هار  هب  دـناهتخیوآ ، هرهچ  رب  دیفـس  يدـنبور  دـناهدیچیپ و 
رهاظ هچنآ  فالخرب  دروآیم ... . دوجو  هب  ییاپورا  نادرم  رد  يواجنک ، اب  هتخیمآ  مشخ  یعون  لّوا ، دروخرب  رد  هدرپ  رد  هدیچیپ  يامعم 

. دـنرادروخرب يدایز  يدازآ  زا  دوخ  یگدـنز  رد  نانز  نیمه  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  دـهدیم ، ناشن  یناریا  نانز  باـجح  رد  هدیـشوپ 
 - ص 162 ناهفـصا ، خرـس  ياهلگ  دنوشیم . جراخ  هناخ  زا  دـشاب ، ناشهارمه  یـسک  هکنآیب  دـهاوخب و  ناشلد  تقو  ره  اهنآ  رتشیب 
رد هن  دید و  دوشیم  زور  رد  هن  ار  ناریا  هعماج  نانز  دنکیم : میـسرت  هنوگنیا  راجاق ، هاشدمحا  نامز  رد  ار  نانز  عاضوا  هنا » دولک   » 164

رهوش و طقف  زین  هناخ  رد  دنتسه و  اههجاوخ  اب  هارمه  هتـسبرس و  ياههکـشرد  هکـسلاک و  رد  دنیآیم ، نوریب  هناخ  زا  هک  مه  یتقو  بش .
هاشاضر و تموکح  زاغآ  رد  نانز  باجح  هراـبرد  رـشولب »  » ص 22 یناریا ، قاروا  سب ! نیمه و  دـننکیم ، تاقالم  ار  ناـشردارب  ردـپ و 

ناـشنانز هک  تشاد  ار  هصیقن  نیا  اـهیناریا  اـب  ترـشاعم  ینیـشنمه و  دـسیونیم : دـهدب ، ار  باـجح  فـشک  روتـسد  يو  هکنآ  زا  شیپ 
، ماجنارس ندب و  رسارس  هک  هایـس  گنر  هب  بلغا  تسا  یـششوپ  رداچ  دنتـشاد ... رـس  رب  ار  دوخ  ياهرداچ  زونه  نانز ، دندوب . نیـشنهناخ 

ماـش ياهتفایـض  رد  درکیم  تئرج  هک  دوـب  نز  کـی  اـهنت  اـهنت و  درادیم ... . هدیـشوپ  نادرم ، هاـگن  زا  زین  ار  تروـص  مـظعا  تمـسق 
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یتوعد نایناریا  زا  و  دنشاب . هتشاد  تکرش  اهییاپورا  ًارصحنم  هکنیا  هب  طورـشم  طقف  مه  نآ  دوش و  رـضاح  رداچ  نودب  اههناخترافس 
یناریا رهوش  هک  زین  یناملآ  ناـنز  زا  يرایـسب  دوب ... . روشک ) نیـشیپ  هنطلـسلا  بیاـن  هویب   ) كولملارـصان مناـخ  نز ، نیا  دـیاین . لـمع  هب 

نیا رد  دنتـشاد و  تساخرب  تسـشن و  رگیدـکی  اـب  ًارـصحنم  اـهمناخ  دنـشوپب . مشچ  رداـچ  زا  دنتـسناوتیمن  دراوم  زا  یلیخ  رد  دنتـشاد ،
هب یـسورع  يارب  نم  رـسمه  هک  دوب  قیرط  نیدـب  دـندرکیم . توعد  زین  ار  اهتاملپید  نارـسمه  هاگیب ، هاگ و  هنانز ، ًالماک  ياـهینامهم 

روضح دـقع ، هغیـص  هدـننک  يراج  ياـّلم  داـماد و  طـقف  نادرم ، زا  مسارم  نآ  رد  هک  تفر  هلودـلا ) قوثو   ) نیـشیپ يارزولا  سیئر  هناـخ 
هتسشن درکیم ، ادج  نانآ  زا  ار  یناحور  درم  هک  ياهدرپ  لباقم  دندوب ، هدیدن  ار  رگیدکی  نآ  زا  شیپ  هک  سورع  داماد و  سب . دنتـشاد و 
هـشوگ یگدنز ، رد  رابنیلوا ، يارب  دنناوتب  مسارم  يارجا  نمـض  ًالقا  ود  نیا  هک  دوب  هدش  هیبعت  اجنآ  رد  نانچ  یکچوک  هنیئآ  اما  دندوب ؛

دوب ریزگان  درک ، توعد  دوخ  دزن  هب  ار  هلودلاقوثو  مناخ  دوخ ، مهس  هب  نآ  زا  دعب  نم  رسمه  هکیماگنه  دنزادنیب ... رگیدکی  هب  یمشچ 
ص 207 رـشولب ، همانرفـس  مشاب . هتـشاد  رظنریز  ار  یناـمهم  هسلج  تسناوت  مهاوخن  نم  تسا و  هتـسب  نم  يور  هب  رد  هک  دـهدب  ناـنیمطا 

ناگدـننک هعلاطم  لمتحی ، دـسیونیم : نانز  باجح  هرابرد  دوب ، هدرک  ندـید  ناریا  زا  راجاق  هاـش  نیدلارـصان  هورد  رد  هک  رزوم » يرنه  »
هک يزیچ  زا  یلو  دراد ؛ تحص  هرقف ، نیا  ماهتشونن . نادنچ  ناریا  ياهنز  زا  دوخ  تایاور  رد  هک  دنیامنیم  تّمذم  ارم  همانتحایـس ، نیا 

دید و ار  اهنآ  تسین  نکمم  هک  دنتـسه  یفخم  يردق  هب  اهنز  ناریا ، ناتـسکرت و  رد  دیامن ؟ تبحـص  هنوگچ  دنادیمن ، هدیدن و  صخش 
بسا و رسپ و  ِتلاح  هک  دیسرپ  ناوتیم  ییاراخب  صخـش  زا  دوشیمن . تبحـص  زگره  اهنآ  زا  یتح  تشاد و  ناوتیمن  اهنآ  هب  یـسرتسد 

مه دراد و  تافانم  بدا  اب  مه  هرقف ، نیا  درک . یـسرپلاوحا  وا  هجوز  زا  هک  داتفا  تفارـص  هب  زگره  دـیابن  یلو  تسا ؛ هنوگچ  وت  کسورخ 
( اـهنز ، ) ناریا رد  نیمز . برغم  ياـهنز  عضو  زا  تسا  فلتخم  یّلک  هب  نیمز ، قرـشم  تاحفـص  رد  نز  عـضو  تسا . بهذـم  فـالخرب 

رـس اهنآ  تاقالم  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  بدا  ياضتقا  دنتـسه و  اهنآ  فارطا  رد  اـههجاوخ  دـنوریم و  هچوک  رد  هکـسلاک  رد  اـی  هراوس 
هک تفگ  يزیچ  داد و  حرـش  اـهنآ  لاوحا  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، روط  نیا  هب  اـهنآ  عضو  هشیمه  هک  تلاـح  نیا  اـب  دـنادرگرب . ار  دوخ 

نیمه رد  کیل  تسا . فسأتم  تخس  دنیبب ، ار  یناریا  نز  کی  يامیس  هتـسناوتن  هکنیا  زا  رزوم » يرنه   » ناسنیدب تسین ؟ تفتلم  صخش 
هک یتقو  دـسیونیم : يو  دـنکیم . رکذ  هدوب -  میقم  ناریا  رد  اهلاس  هک  ود - » نوراب   » مان هب  يوسنارف  سدـنهم  کی  زا  یتیاکح  هطبار ،
هب دنتـساوخیم  هک  نیرفاسم  دوب ، هدش  عطق  هار ، نوچ  دومنیم . ثادحا  ناریا ، تلود  يارب  یهار  دوب ، ناوج  ود ) نوراب  سدـنهم =(  نیا 
رفن کی  دوب ، تاجلمع  بظاوم  وا  هک  ینیح  دننک . یط  یّلک  تفاسم  هطـساو ، نیا  هب  هدز و  رود  ار  هار  هک  دندوب  روبجم  دنورب ، هاگترایز 

هب هک  دوب  یناریا  نز  رفن  کی  هکسلاک  رد  دیایب . دندوب ، نآ )  ) هارمه ریثک  صاخشا  هک  ياهکـسلاک  کیدزن  هک  دومن  توعد  ار  وا  مالغ ،
بدا لامک  هب  روبزم  نوراب  تسا . هاشداپ  نوردنا  ياهنز  زا  هک  دوب  مولعم  وا  مکح  زا  و  درذگب . ربعم  نیا  زا  دیاب  هک  دومن  مکح  ّطلست ،

نم ایب ، شیپ  : » تفگ وا  هب  دوب ، هتخادنا  دنبور  هک  نز  نآ  میامن .» انثتـسا  اجنیا  زا  روبع  باب  رد  مناوتیمن  ار  سکچـیه  : » هک داد  باوج 
وت رگا  : » تفگ هدرک و  دنلب  ار  دوخ  دنبور  و  ياهدیدن .» یناریا  مناخ  هدازهاش  تقوچیه  وت  متسه .  ( هاش نیدلارصان  ناریا =(  هاشداپ  رتخد 
هب هدـش و  نوتفم  هظحل ، کی  ردـق  هب  روبزم  نوراب  تخادـنا . نییاـپ  ار  دوخ  دـنبور  دـعب  دومن .» روبع  مهاوخ  نم  یتسه ، يوسنارف  ًاـعقاو 

رجا تفریم . هارمه  هکـسلاک ، برد  رد  وا  دوخ  دـنراد و  هاگن  كانرطخ ، لـحم  زا  روبع  تقو  رد  ار  هکـسلاک  هک  دومن  مکح  تاـجلمع 
لیـضفت نیا  تقوچیه  نوراب ، و  دومن ، دوخ  تسد  اب  فطل  روط  هب  مناخ  هدازهاش  نآ  هک  دوب  یفراعت  تمحز ، نیا  يازا  رد  روبزم  نوراب 

هاش نیدـلارّفظم  نامز  رد  هک  یتول » ریپ   » ص 265 و 267 ناریا ، ناتـسکرت و  همانرفـس  درک . دهاوخن  شومارف  دوخ  یگدنز  تدـم  رد  ار 
کی يزور  هک  تشاد  ار  نآ  يوزرآ  هراومه  دوب ، یـضاران  باجح ، اب  هدیـشوپ و  ًالماک  ِنانز  هدهاشم  زا  تخـس  هتفر و  زاریـش  هب  راجاق 

هک دیـشیدنا  دوخ  اب  لزنم ، ماب  تشپ  کی  دنب  يور  رب  هتـسش  سابل  يرادـقم  ندـید  اب  يزور  ورنیا ، زا  دـنیبب . ار  رداچ  نودـب  یناریا  نز 
همادا رد  یتول  ریپ  ددرگیم . شندـید  هب  ّقفوم  وا  ناس  نیدـب  دـیآیم و  ماب  تشپ  هب  اهنآ  نتـشادرب  يارب  هناخ  مناخ  هدـشن ، بش  ات  ًامتح 
تـسا هدـمآ  تسا و  ماب  تشپ  يور  مناخ  : » تفگ هدـش ، قاـتا  دراو  صوصخم ، لاـح  اـب  باتـش و  اـب  نم  مداـخ  هکنیا ) اـت  : ) دـسیونیم

 ( مالسا تیحیسم و  دوهی ، تشترز   ) یهلا نایدا  رد  www.Ghaemiyeh.comباجح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدـنبیرف  بذاج و  یلیخ  رـس  تشپ  زا  تساجنآ و  مناخ ، ماجنارـس  موریم . وا  لابند  هلجع  اـب  نم  دربب .» ار  دوخ  زبس  ياـهباروج 
نامـشچ اب  ایوگ  دـنادرگیمرب و  ار  دوخ  رـس  ماجنارـس  تسا . هتـشاد  روتـسم  یمـشیربا ، هچراپ  اب  ار  شیاـهوم  تیچ و  ساـبل  رد  ار  دوخ 

هتخیر و همه  شیاهنادـند  هلاس . داتفه  تسا  ینزریپ  مناـخ  نیا  دیـشکن . تمحز  دوخیب  اـههیاسمه  دـیوگیم : نینچ  اـم  هب  دوخ  رگهلیح 
هدـید رطخ  ضرعم  رد  ات  دـیآیم  مابتشپ  يور  ییابیز  مناخ  مینکیم  رّوصت  هک  میحولهداس  هزادـنا  هچ  ام  ًاـعقاو  تسا . هناـخ  ریپ  تَفلُک 
ناـمز رد  ناهفـصا ، رد  رداـچ ، نودـب  یناریا  ناـنز  ندـید  ياـجهبان  يوزرآ  رد  یتول » ریپ   » ص 83 ناهفـصا ، يوـسهب  دریگ ! رارق  ندـش 

رد  ) یشورف شفک  صخش  دسیونیم : نینچ  ار  ارجام  حرـش  شدوخ  دوشیم . لسوتم  هیلح  هب  ماجنارـس  راجاق ، هاش  نیدلارفظم  یهاشداپ 
. دهد ناشن  نم  هب  ار  ناهفصا  ياهنز  زا  رفن  هس  درب و  الاب  راوید  زا  ارم  لوپ ، یغلبم  نتفرگ  لباقم  رد  هک  تسا  هداد  لوق  نم  هب  ناهفـصا )

هاگن یخاروس  زا  دنتـسه ، لگ  ندـیچ  لوغـشم  اـهنز  زورما ، هک  یغاـب  رد  اـت  میوریم  ـالاب  يراوید  ياـههعطق  يور  زا  مه  اـب  ورنیا ، زا 
دنهدیم ياج  اهدبـس  رد  هدیچ ، ار  اهلگ  اهنآ  اب  دنراد و  تسد  رد  یگرزب  ياهیچیق  دنتـسه و  غاب  نآ  رد  رفن  هس  مینیبب . ار  اهنآ  هدرک ،

نیا اب  یلو  دنالومعم ؛ زا  رتقاچ  یمک  هدـیرپ و  ناشگنر  نز ، رفن  هس  نیا  دـنهاوخیم ... بالگ  رطع و  هیهت  يارب  ار  اهلگ  نیا  راچان ، و 
، هدناشوپ ار  اهنآ  ناوسیگ  رادکلوپ ، درز و  ياهدـقراچ  تسادـیوه . یمیدـق  یگداس  ناشنامـشچ  زا  دنتـسین و  ییابیز  زا  یلاخ  فصو ،

دننام اهنآ  يزودـبالق  يزودـلگ و  دنـشاب و  هدـش  هتفاب  مشیربا ، زا  دـسریم  رظن  هب  رهاظ  رد  اهسابل  نیا  مامت  دـنراد ... نترب  زارد  ساـبل 
عبنم و 195  ص 194  ناهفـصا ، يوسهب  دناهتـسجرب . ِتاقبط  زا  اهمناخ  نیا  هک  دـهدیم  نانیمطا  نم  يامنهار  تسا . ساـبع  هاـش  ناـمز 

. يدابآرهم ارتیم  هتشون  یگنرف ، ناسیون  همانرفس  تیاور  هب  یناریا  نز  باتک  :

ناتساب مور  نانوی و  رد  نز  ششوپ 

اپ يور  ات  ار  ناشمادنا  تروص و  هتشذگ ، ياههرود  رد  ینانوی  نانز  دیوگیم : ناتساب  نانوی  نانز  شـشوپ  هرابرد  سورال  فراعملاهریاد 
زین یقینف  ناـنز  دـشیم . هتخاـس  ریازج  رگید  سوجِرِما و  سروک و  ریازج  رد  دوب ، اـبیز  رایـسب  فافـش و  هک  شـشوپ  نیا  دـندناشوپیم .

« بولینب  » یتح دروخیم ؛ مشچ  هب  زین  ینانوی  نیفلءوم  نیرتیمیدق  تاملک  يالبال  رد  باجح ، هرابرد  نخس  دندوب . زمرق  یششوپ  ياراد 
هک تروص  نیدب  دناهدوب ، یصاخ  باجح  ياراد  بیث »  » رهش نانز  تسا . هدوب  باجح  اب  زین  كاتیا ) ياورنامرف  سیلوع »  » هاشداپ رسمه  )
رد دـننیبب . دـنناوتب  ات  تفرگیم  رارق  نامـشچ  يولج  هک  دوب  ذـفنم  ود  ياراد  هچراپ  نیا  دـندناشوپیم . هچراپ  اـب  زین  ار  ناـشتروص  یتح 

، هدنام ياج  رب  هک  ییاهشقن  دندناشوپیم . نادرم  مشچ  زا  ار  دوخ  جاودزا  زا  دـعب  یلو  دـندوب ، دازآ  جاودزا  عقوم  ات  نارتخد  هتراپـسا » »
تـسا هدوب  بجاو  نانآ  رب  دنتفریم ، رازاب  هب  یتقو  و  تسا ، هدوب  زاب  ناشیاهتروص  یلو  هدناشوپیم ، ار  رـس  نانز  هک  دـنکیم  تیاکح 

نانز ریغـص و  يایـسآ  نانکاس  يربیـس و  نانز  نیب  رد  باجح  دنـشاب . رـسمه  ياراد  هاوخ  هرکاب و  هاوخ  دـنناشوپب ؛ ار  ناشیاهتروص  هک 
هناخ زا  یتقو  هک  يروط  هب  دـناهدوب ، رادروخرب  يرتدـیدش  باجح  زا  ینامور  نانز  تسا . هتـشاد  دوجو  زین  برع ) سراـف و  و   ) داـم رهش 

خیرات زا  یکی  دشیمن . صخشم  ندب  ياهیگدمآرب  زا  يزیچ  دندناشوپیم و  اهاپ  يور  ات  ار  ندب  مامت  دنلب  يرداچ  اب  دندشیم ، جراخ 
زا یکی  هک  تفع » ههلا   » هرابرد وا  تسا . هدروآ  ناتـساب  مور  نانوی و  نانز  نیب  رد  باجح  دوجو  رب  لاد  يدایز  دهاوش  زین  یبرغ  ناسیون 

. دیآیم رامـش  هب  ناوج  نارتخد  يارب ) وگلا  و   ) هنومن نیرتیلاع  تسا و  تفع  ههلا  سیمترآ ،» : » دـیوگیم تسا ، ناتـساب  نانوی  نایادـخ 
هرابرد نینچمه  ص 520 ) ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  تسا (». هتـسارآ  اوقت  تّفع و  رویز  هب  کباچ و  هدیزرو و  دنمورین و  یندب  ياراد 

« اهاّکـس ، » هایـس يایرد  رانک  رد  نانیمرا و  زا  رتالاب   : » تسا هدمآ  دناهدرکیم ، یگدنز  دالیم  زا  لبق  لاس  دصهن  هک  یلئابق  زا  یکی  مدرم 
هب هبارا  رد  هک  دندوب  يدنمورین  رایـسب  ییاپورا  همین  لوغم و  همین  یگنج  لئابق  مادنا  تشرد  یـشحو و  مدرم  اهنآ  دندرکیم . يدرگنابایب 

دنناوتیم یتروص  رد  طقف  نانز  : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد  خّروم  نیا  دنتـشادیم ». هاـگن  هدرپ  رد  تخـس  ار  دوخ  ناـنز  دـندربیمرس و 
زا نینچمه  دنـشاب . باجح  رد  ًالماک  هک  دنبای  روضح  اههناخاشامت  یبهذم و  ياهنشج  رد  دننک و  تاقالم  ار  دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و 
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هناخ رد  دیاب  وا  صخش  نوچ  زین  ار  نمادكاپ  نز  کی  مان  دنکیم : لقن  نز ، ششوپ  تدش  هرابرد  ناتـساب ، نانوی  هفـسالف  زا  یکی  لوق 
. تشاد ناهنپ 

تشترز رد  باجح 

لامک اب  دنتـشاد ،  یلاع  یتلزنم  نانز  تشدرز  نامز  رد  دـیوگیم " : میدـق  نایناریا  هب  عجار  هحفـص 552  ندمت "  خیرات  لوا "  دلج  رد 
هب نانآ  دندوب .  اهییایرآ  دندمآ ، ناریا  نیمزرـس  هب  هک  یمدرم  نیتسخن  دندرکیم "  دـش  دـمآ و  مدرم  نایم  رد  هداشگيور  اب  يدازآ و 

تلود دنتسناوت  اهسراپ  یتدم  زا  سپ  دش .  لیکشت  دام »  » تلود اهدام ، داحتا  اب  دندشیم .  میـسقت  اهسراپ »  » و اهدام »  » هدمع هورگ  ود 
نیمز ناریا  نانز  هک  دهدیم  ناشن  اهشهوژپ  دننک .  يراذگناینب  ار  نایناساس  نایناکشا و  نایـشنماخه ، ياههلـسلس  دنربب و  نیب  زا  ار  دام 
یلنـش رداچ و  اپ و  چم  ات  راولـش  رادنیچ ، دنلب  نهاریپ  لماش  یلماک ، باجح  ياراد  دـندوب ، راید  نیا  نانکاس  نیتسخن  هک  اهدام  نامز  زا 

نانز كاشوپ  باتک  عبنم : تسا .  هدوب  لومعم  زین  اهسراپ  فلتخم  ياههلسلس  نارود  رد  باجح  نیا  ( 4  . ) دناهدوب اهسابل  يور  رب  دنلب 
، یخیرات نوتم  ربارب  دناهدوب .  رادروخرب  لماک  یباجح  زا  یناریا  نانز  نآ ، زا  دعب  لبق و  تشترز و  تثعب  نامز  رد  روپءایض  لیلج  ناریا ،

نوریب طیحم  رد  يدازآ  اب  دنچ  ره  نانز  تسا و  هدوبجـیا  رداچ  راولـش و  دـنلب و  سابل  نتـشاد  رـس و  يوم  ندـناشوپ  اهنامز  نآ  همه  رد 
ياـهطالتخا زا  دـیدش  زیهرپ  لـماک و  باـجح  اـب  روـما  نیا  یلو  دـنتخادرپیم ، راـک  هب  نادرم  ياـپمه  دـندرکیم و  دـمآ  تـفر و  هناـخ 

لماـک هطلـس  نارود  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نیمزناریا  بیجن  ناـنز  ناـیم  رد  شـشوپ  یگنهرف  هاـگیاج  تسا .  هدوـب  هارمه  زیگناداـسف 
يو دنرگنب ، ار  وا  مادنا  ییابیز  نارـضاح ، ات  دیایب  مزب  هب  شـشوپ  نودـب  هک  داد  روتـسد  یـشو   » هکلم هب  هاشرایاشخ  هک  یماگنه  ناهاش ،

نامز رد  داد . تسد  زا  ار  ناریا  هکلم   » ناونع ناروداد ، مکح  هب  یچیپرس ، نیا  رطاخ  هب  دز و  زاب  رس  هاشداپ  نامرف  ماجنا  زا  دومن و  عانتما 
لیو هتفگ  هب  دـش .  لومعم  فارـشا  ناـنز  ناـیم  رد  زین  تروص  شـشوپ  رداـچ ، رب  نوزفا  تسا -  تشترز  توـبن  زا  سپ  هک  ناـیناساس - 

زگره دـنیایب و  نوریب  هناخ  زا  راد  شوپور  ناور  تخت  رد  زج  هک  دنتـشادن  تارج  عامتجا ، يالاب  تاقبط  نانز  شویراد ، زا  سپ  تنارود 
ار ناشردارب  ردپ و  یتح  يدرم  چیه  دنتـشادن  قح  رادرهوش  نانز  دننک .  تفر  دـمآ و  نادرم  اب  اراکـشآ  هک  دـشیمن  هداد  هزاجا  نانآ  هب 

تایلجت تسا .  هدماین  ناشیا  زا  یمان  دوشیمن و  هدید  ینز  تروص  چیه  تسا ، هدنام  ياج  رب  ناتـساب  ناریا  زا  هک  ییاهشقن  رد  دـننیبب . 
ناهج رد  باجحجیورت  یلصا  عبنم  ار  ناریا  ناراگنندمت ، نادنمشیدنا و  زا  یخرب  هک  تسا  ریگمشچ  نانچ  ناریا  نانز  نایم  رد  شـشوپ 

رد ناـنز  شـشوپ  باـجح و  لـصا  هنیمز  رد  ترـضح  نآ  تسا و  هدوب  ناریا  تشترز  وـشا   » تثعب زکرم  هک  اـجنآ  زا  دـناهدرک .  یفرعم 
ینورد ياههشیر  دوخ  ياهدنپ ، اب  ات  دیـشوک  نارود ، نآ  جیار  باجحتیفیک  دودح و  دییات  اب  تسا ، هدیدیمن  يدوبمک  شیوخ  هعماج 

تسا ینتفگ  دهد .  رارق  لومعم  باجح  يراوتسا  رارمتـسا و  هناوتـشپ  ارجا و  نماض  ار  نورد  لماع  هدومن ، مکحتـسم  قیمعت و  ار  باجح 
، دـنلب سابل  لماش  هک  نامز  نآ  جـیار  سابل  هکلب  تسا ; هدـشن  بجاو  نانز  باجح  يارب  یـصاختیفیک  اـی  ساـبل  تشترز ، نید  رد  هک 
هردس و زا  هدافتسا  هک  دنچ  ره  تسا .  هتفرگ  رارق  ذیفنت  ریرقت و  دروم  تسا ، هدوب  نآ -  يور  رب  یلنش  ای  رداچ  ینعی  شوپرس -  راولش و 
، نهاریپ ریز  رد  هدـش و  هتخود  كزان  دیفـس و  هچراپ  هراپ  هن  زا  هردـس   . )» تسا هدـش  هیـصوت  نایتشترز -  هژیو  یبهذـم  ساـبل  یتشک - 

مکح نایب  يارب  زین  مالـسا  ياملع  تسه .  زین  نآ  ياـنعم  هب  هدـش ، هدـیمان  هرتس )  ) اتـسوا رد  هک  هردـس  دوش .  هدیـشوپ  ندـب  هب  هدـیبسچ 
يور رب  ار  نآ  هتـسویپ  دـیاب  هدـش و  هتفاب  دنفـسوگ  مشپ  زا  هک  تسا  یکیراب  دـنبرمک  یتشک ،   . » دـناهدرک هدافتـسا  رتس  هژاو  زا  باجح 
دبؤم هتفگ  هب  انب  دناشوپب .  ار  دوخ  رـس  شیاین ، يدابع و  مسارم  ماجنا  ماگنه  هک  تسا  بجاو  نز  درم و  ره  رب  هتبلا  دندنب ) رمک  هب  هردس 

روط هب  اتسوا ، هدرخ  رد  دشابن .  نوریب  شوپرس  زا  نز  رس  ياهوم  زا  کی  چیه  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  نانز  ششوپ  يدازرهـش  متـسر  »
ناگنیرفآ لصف  اتسوا ، هدرخ  دزمروه (. رادادب  میرک  زامن و  یگمه  میـشوپاو و  رـس  یگمه  میجاو ، تز  یمان  : » تسا هدمآ  نینچ  حیرص 

ساسا رب  مینکیم .  زامن  ادزمروها  راداد  هاگرد  هب  هاگ  نآ  میشوپیم و  ار  دوخ  رس  ناگمه  مییوگ و  رب  وت  یمان ز  ناگمه  ینعی  نامهد ) 
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 . دنک يراددوخ  ینادرم  نینچ  يریگراک  هب  زا  یتح  دیوج و  يرود  نانز  هب  كاپان  هاگن  زا  دـیاب  نمؤم ، یتشترز  کی  ینید ، ياههزومآ 
رب باقن  نتشاد  رس و  يوم  ششوپ  نکم . »  لوبق  دوختنواعم  هب  ار  مشچدب  درم  : » تسا هدمآ  نادبوم  دبؤم  دنپـسارامدابرذآ »  » زردنا رد 

، يرـسک نارتخد  زا  نت  هس  هک  یماگنه  ناریا ، حـتف  زا  سپ  دـیرگنب : هنومن  نیا  هب  تسا .  هتفای  همادا  زین  ناـیناساس  طوقـس  زا  سپ  هرهچ ،
شـشوپ ات  داد  روتـسد  رمع  دندوب .  هدناشوپ  ار  دوخ  هرهچ  باقن ، اب  نانچمه  یناریا  ناگدازهاش  دندروآ ، رمع  يارب  ار  یناساس  هاشنهاش 

يارجا رومام  هنیـس  هب  دندرک و  يراددوخ  یناریا  ناگزیـشود  دنراد .  لوذبم  يرتشیب  لوپ  هاگن ، زا  سپ  نارادـیرخ  ات  دـنریگ  رب  هرهچ  زا 
هیصوت نانآ  میرکت  ارادم و  هب  ار  وا  ع )  ) یلع ماما  یلو  دش ; كانمشخ  رایـسب  رمع  دنتخاس .  رود  دوخ  زا  ار  نانآ  هدز ، تشم  رمع  مکح 

ینانشآ دمحم  یلع   www.hawzah.net تیاس عبنم : دومرف . 

تیحیسم رد  باجح 

مدق دراوم ، یخرب  رد  دیشخب و  رارمتسا  ار  نآ  دیدش  نیناوق  هکلب  دادن ، رییغت  ار  باجح  دروم  رد  دوهی  تعیرـش  ماکحا  اهنت  هن  تیحیـسم 
سدقم يرما  جاودزا  هداوناخ و  لیکشت  دوهیتعیرش ، رد  اریز  تخاس ; حرطم  ار  باجح  بوجو  يرتشیب  يریگتخـس  اب  داهن و  رتارف  ار 
سدـقم درجت ، هیلوا ، نورق  تیحیـسم  هاگدـید  زا  اما  دوب ؛ يرابجا  یگلاـستسیب  نس  رد  تنارود ، لـیو  هتـشون  قبط  دـشیم و  بوسحم 

لماک تیاعر  هب  يرتدیدش  تروص  هب  ار  نانز  جـییهت ، کیرحت و  هنوگره  هنیمز  ندرب  نیب  زا  يارب  تیحیـسم ، نیا  ربانب  دـشیم .  هدرمش 
ياـهنوتاخ يارب  یتح  ناـگمه -  يارب  دـنبور ، رداـچ و  یخیراـت ، نوتم  ربارب  دـناوخارف .  نییزت  شیارآ و  هنوگ  ره  زا  يرود  شـشوپ و 
دندومنیم نییزت  ار  نآ  تفبرز  ياههچراپ  هرقن و  الط و  اب  هکلب  تشاذگیمن ; رانک  ار  نآ  یسک  زین  دایعا  رد  دوب و  يرورض  فارـشا - 

لیجنا دنتـسجیم .  تکرـش  نامرحمان ، مشچ  زا  رود  ییاهشدرگ  ای  سنا و  سلاجم  رد  لماک  يایح  بجح و  اب  زین  حـیرفت  يارب  یتح  و 
لیجنا رد  تسا ; هدـناوخارف  فاـفع  توهـش و  لاـمعا  زا  هزنت  هـب  ار  شناوریپ  دـیکات و  شـشوپ  باـجح و  بوـجو  رب  ناوارف ، دراوـم  رد 

ار ناوج  نانز  ات  وکین  میلعت  تاملعم  هکلب  هدایز ، بارـش  هدـنب  هن  وگتبیغ و  هن  دنـشاب و  یقتم  تریـس  رد  ریپ  ناـنز  نینچمه  میناوخیم :
مالک ادابم  هک  دوخ  نارهوش  عیطم  وکین و  نیـشنهناخ و  هفیفع و  شیدنادرخ و  دنـشابتسود و  دنزرف  تسود و  رهوش  هک  دنزومایب  درخ 

، نانز نینچمه  تسا : هدـمآ  نینچ  يرهاظ  شیارآ  نداهن  راـنک  اـیح و  هب  یگتـسارآ  موزل  دروم  رد  سدـقم  باـتک   » رد دوش . مهتم  ادـخ 
تعاطا لامک  هب  توکس  اب  نز  اهبنارگ . . .  تخر  دیراورم و  الط و  اهفلز و  هب  هن  زیهرپ ; ایح و  هب  نیزم  سابل  هب  دنیارایب  ار  نتـشیوخ 

ار امـش  و  نانز . . . ، يا  نینچمه  دنامب .  توکـس  رد  هکلب  دوش ؛ طلـسم  رهوش  رب  ای  دهد  میلعت  هک  مهدیمن  تزاجا  ار  نز  دریگ و  میلعت 
میلح و حور  دـساف ، ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطابتیناسنا  هکلب  سابل  ندیـشوپ  الط و  هب  ندـش  یلحتم  يوم و  نتفاب  زا  دـشابن  يرهاـظ  تنیز 

نوزفا دندومنیم .  تنیز  ار  نتشیوخ  دندوب ، ادخ  هب  لکوتم  هک  زین  قباس  رد  هسدقم  نانز  هنوگ  نیدب  اریز  تساهبنارگ  ادخ  دزن  هک  مارآ 
نیما راقو و  اب  اسیلک ، رد  هژیو  هب  توکـس  موزل  يدابع ، مسارم  رد  هژیو  هب  رـس ، يوم  ندناشوپ  موزل  زین  دـیدج » دـهع  ، » نیـشیپ دراوم  رب 

لد رد  مد ، نامه  دزادـنا ، توهـش  رظن  ینز  هب  هک  یـسک  دـیوگیم : هتخاس ، ناشنرطاخ  ار  ناگناگیب  هب  كاپان  هاـگن  زا  یهن  نز و  ندوب 
زا يوضع  هک  تسا  نآ  رتهب  ار  وت  اریز  زادنا ؛ رود  دوخ  زا  نک و  شعلق  دنازغلب ، ار  وت  تتـسار ، مشچ  رگا  سپ  تسا  هدرک  انز  وا  اب  دوخ 
نآ ساسا  رب  هک  یحیـسم  ياهلانیدراک  اهپاپ و  ینید  تاروتـسد  دوش . هدـنکفا  منهج  رد  تندـب  مامت  هک  نآ  زا  ددرگ ، هاـبت  تیاـضعا 

، لاخلخ دـنبولگ ، نتخیوآ  اهشوگ و  ندومن  خاروس  هنییآ و  رد  اهنآ  میظنت  نآ و  شیارآ  رـس و  يوم  نییزت  یمازلا و  تروص  ندـناشوپ 
داتـسا یهلا » میکح   » رتکد دـهدیم .  ناشنار  يرتشیب  تدـش  دوب ، عونمم  يرهاظ  تروص  رییغت  وم و  ندومن  گنر  یتمیق ، دنبتـسد  الط و 

، تیحیسم دزن  نز  باجح  ششوپ و  مکح  دروم  رد  ناییاپورا ، دزن  نز  تیعضو  حیرـشت  زا  سپ  يدازآ » نز و   » باتک رد  ندنل  هاگـشناد 
باجح و رد  ًالماک  دیاب  نز  : » دنکیم وگزاب  باجح  هرابرد  ار  گرزب ) فقسا  ود  تیحیـسم و  عجرم  ود  «، ) نایلوترت  » و تنملک »  » دیاقع

عنام وا  يوسهب  اهمشچ  ندـش  هریخ  زا  دـناوتیم  دـناشوپیم ، ار  وا  هک  یـسابل  طقف  اریز  دـشاب ؛ دوخ  هناـخ  رد  هکنآ  اـّلا  دـشاب ، هدیـشوپ 
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، يوسیع نمؤم  نز  يارب  دیامن . هانگ  هب  راداو  شتروص  هب  ندرک  هاگن  اب  ار  يرگید  ات  دهد  هئارا  نایرع  ار  دوخ  تروص  دـیابن  نز  ددرگ .
يارب اریز  ددرگ ؛ یفخم  دـیاب  زین  نآ  یعیبط  ییاـبیز  یّتح  ددرگ و  هتـسارآ  رویز  هب  ناـگناگیب  دزن  هک  تسین  هدیدنـسپ  دـنوادخ ، رظن  رد 
یقاب ار  رامخ  نز ، يارب  یحیسم ، نید  دیوگیم : سورال  فراعملا  ةرئاد  یحیسم ، نانز  یلمع  هریس  دروم  رد  تسا .» كانرطخ  ناگدننیب 
رامخ مهن ، نرق  اصوصخ  یطسو ، نورق  رد  دنتشاد .  رامخ  زامن ، تقو  هچوک و  رد  اهنز  درمش .  وکین  ار  نآ  دش ، اپورا  دراو  یتقو  داهن ؛

رد زین  تنارود  لیو  دوب .  یقاب  مهدزیـس  نرق  ات  تداع  نیا  دیـسریم .  نیمز  هب  ابیرقت  هدیـشوپ ، ار  نز  هناش  رامخ ، نیتسآ  تشاد .  جاور 
هـسبلا دروخ . . . .  مشچ  هب  ناگیار  ای  ماع و  الم  رد  هک  دوبن  يزیچ  ناـنز  ياـپ  قاـس  دـسیونیم : نینچ  یحیـسم  ناـنز  یلمع  هریـس  دروم 

یماگنه دـندرکیم .  نیعم  ار  نیتاوخ  ياههماج  يزارد  اهلانیدراک ، هک  دوب  نویناـحور  يارب  یمهم  عوضوم  هنروت ، سلاـجم  رد  ناوناـب 
ریرح فیرظ و  شمـشم  زا  ار  اـهرداچ  اـهنز ، روتـسد  هب  دنتـسناد ، يوـسیع  تاـیقالخا  ناـکرا  زا  یکی  ار  دـنبور  رداـچ و  ناشیـشک  هک 

 . دـهدیم ناشن  ار  نانز  لماک  باجح  حوضو  هب  هدـنام ، اج  هب  اپورا  نانز  نایحیـسم و  كاشوپ  زا  هک  ییاهریوصت  دـنتخاستفبرز . . . . 
تیاعر ًالماک  نانز ، نیب  رد  باجح  هک  دـهدیم  ناشن  حوضو  هب  تسا ، هتفای  راشتنا  اپورا  مدرم  نایحیـسم و  كاشوپ  زا  هک  ییاـهریوصت 

ناشن هک  دـناهدروآ  ار  یحیـسم  نانز  هب  طوبرم  ریواصت  زا  یخرب  فلتخم ،» ماوقا  كاشوپ   » باتک رد  ردیانـشا ،» نوارب و  . » تسا هدـشیم 
ینانشآ دمحم  یلع   www.hawzah.net تیاس عبنم : دنشابیم . رس  ششوپ  دنلب و  یسابل  ياراد  اهنآ  یگمه  دهدیم 

دوهی رد  باجح 

نیب یتح  ثانا ، روکذ و  نایم  ینلع  يوگوتفگ  دیوگیم : تنارود  لیو  دناهتفگ . نخـس  يدوهی  نانز  تخـس  باجح  زا  ناخروم ، همه 
ار ملع  یکدنا  بسک  اهنآ  دروم  رد  دنداتـسرفیمن و  هسردم  هب  ار  نارتخد  دوب . . . . .  هدـیدرگ  عونمم  نید  ياهقف  فرط  زا  رهوش  نز و 

بکترم هک  دوب  یفالخ  رس  يوم  ندناشوپن  دوب .  زاجم  ثانا  يارب  یـصوصخ  سیردت  همه ، نیا  اب  دندرمـشیم .  یکانرطخ  زیچ  هژیو  هب 
، نانآ نانز  دوب .  ایاطخ  زا  هزنم  هجوت ،  نایاش  زرط  هب  تاجوز ، ددعت  مغریلع  نانآ ، یسنج  یگدنز  تخاسیم .  قالط  بجوتسم  ار  نآ 

ادیپ فیفخت  لقادح  هب  اشحف  دندرکیم ، تلصو  دوز  هک  اجنآ  زا  دندوب و  نیما  ازرپ و  یناردام  اشوک ، ینارسمه  بوجحم ، یناگزیشود 
هک عقرب   » و رداچ »  » هژاو دربراک  دومنیم .  دیکات  باجح  رب  هک  دوب  تاروت  تایآ  دوهیتعیرش ، رد  باجح  يانبم  دیدرت  نودب  درکیم . 

ار رگیدـکی  هب  نز  درم و  هبـشت  تاروت  دـهدیم .  ناشن  ار  يدوهی  نانز  شـشوپ  تیفیک  تایآ ، نآ  رد  تسا ، تروص  شوپور  ياـنعم  هب 
، تاروت  . ) تس وت  يادخ  هوهی   » هورکم دنک ، ار  نیا  هک  ره  اریز  دشوپن ; ار  نز  سابل  درم  دشابن و  نز  رب  درم  عاتم  دیوگیم : هدومن ، یهن 

نویهـص نارتخد  هک  تهج  نیا  زا  دیوگیم : دـنوادخ  تسا . هدـش  یفرعم  باذـع  لوزن  ببـس  یباجحیب  هرقف 5 )  باـب 22 ، هینثت ، رفس 
، دـنروآیم ادـص  هب  ار  اهلاخلخ  شیوخ  ياهياپ  هب  دـنمارخیم و  زاـن  هب  دـنوریم و  هار  مشچ  تازمغ  هتـشارفا و  ندرگ  اـب  دـنربکتم و 

دنوادخ زور ، نآ  رد  و  دومن × دهاوخ  هنهرب  ار  ناشیا  تروع  دنوادخ  تخاس و  دهاوخ  لک  ار  نویهص  نارتخد  رس  قرف  دنوادخ  نیاربانب 
اهدنبرمک اهریجنز و  اهراتسد و  ار و  اهدنبور  اهدنبتـسد و  اهراوشوگ و  و  درک . دهاوخ  رود  ار  اهلاله  اهدنبیناشیپ و  اهلاخلختنیز و 

كزان و ناتک  اههنیآ و  ار و  اههسیک  اـهلاش و  اـهادر و  هسیفن و  توخز  ار و  ینیب  ياـههقلح  اـهرتشگنا و  ار و  اهذـیوعت  اـهنادرطع و  و 
، هتفاب ياهيوم  ضوع  هب  نامـسیر و  دنبرمک ، ضوع  هب  دـش و  دـهاوختنوف  تایرطع ، ضوع  هب  هک  دوشیم  عقاو  وار  اهعقرب  اههمامع و 

دنهاوخ گنج  رد  تناعاجـش  ریـشمش و  هبتنادرم  دوب ؛  دـهاوخ  یگتخوس  ییابیز ، ضوع  هب  سـالپ و  راـنز  دنبهنیـس ، ضوع  هب  یلک و 
، موس باب  یبن ، ءایعـشا  باتک  تاروت ،  . ) تسـشن دـهاوخ  نیمز  رب  هدـش ، بارخ  وا  درک و  دـنهاوخ  متام  هلان و  يو ، ياههزاورد  داـتفا و 

سمل زا  یهن  هناگیب ،  راکبیرف و  نانز  زا  زیهرپ  موزل  رس ، يوم  ندناشوپ  بوجو  سدقم ، باتک  رد  قوف ، دراوم  رب  نوزفا   ( 26 هرقف 16 - 
میلعت و ساـسا  تنارودلـیو ، هـتفگ  هـب  هـک  یهقف  باـتک  نیرتیلـصا  دوـملت »  » رد تـسا . هدـمآ  عـقرب  باـقن و  رداـچ ،  هژاو  ساـمت و  و 

هاگن زا  زیهرپ  اهدرم ،  ریاس  يارب  شیارآ  هنوگره  زا  زیهرپ  نز و  توکس  موزل  نامرحمان ، زا  رـس  ندناشوپ  موزل  رب  زین  تسا ، دوهیتیبرت 
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مکح ربارب  تـسا .  هدــش  دــیکات  زیمآکـیرحت ، رما  ره  زا  زیهرپ  موزل  مرحماـن و  ناـنز  هـب  درم  هاـگن  زا  باــنتجا  هناــگیب ، نادرم  هـب  نز 
هک ینانز  دهد و  قالط  هیرهم )  ) ابوتک غلبم  تخادرپ  نودب  ار  وا  دراد  قح  رهوش  دشاب ، زیمآتحیـضف  نز  راتفر  رگا  دوملت ، هناریگتخس 
زا هک  ینز  دریگیمن ؛ قلعت  ناشیا  هب  هیرهم )  ) ابوتک غلبم  تسا و  لطاب  ناشجاودزا  دوشیم ، هراـشا  اـهنآ  رادرک  راـتفر و  هب  ریز  دراوم  رد 

دسیریم مشپ  رازاب  هچوک و  رد  دوریم ، نادرم  نایم  هب  دوخ ، رس  ندناشوپ  نودب  لثملایف  دنکیم و  یچیپرس  دوهی  ینید  نیناوق  يارجا 
دنلب نز  دـهدیم و  مانـشد  وا  نیدـلاو  هب  دوخ ، رهوش  روضح  رد  هک  ینز  دزادرپیم .  وگوتفگ  هب  يرـس  کبـس  يور  زا  يدرم  ره  اب  و 

 . دـیوگیم هچ  هک  دنونـشیم  وا  ناگیاسمه  دـنکیم و  تبحـص  ییوشانز  روما  هرابرد  دـنلب  يادـص  هب  دوخ  رهوش  اب  هناـخ  رد  هک  ادـص 
ناشردـپ لزنم  هب  ار  وا  رـستشپ ، زا  هدرک ، تکرح  وا  رـستشپ  اـت  دومرف  ناـنآ  هب  هک  بیعـش  نارتخد  اـب  ع )  ) یـسوم ترـضح  دروخرب 

رد نادرم  زا  نانز  تدابع  لحم  ندوب  ادج  کیکفت و  دنبور ، عقرب و  رداچ و  زا  هدافتسا  رب  ینبم  نایدوهی  یلمع  هریس  زین  و  دننک ، تیاده 
رگنایب هدرپ ، تشپ  زا  ناـنز  طـسوت  هباـطخ  داریا  تسا و  هدـش  هدورـس  ناـنز  ییاـبیز  دـیجمت  رد  هک  يراعـشا  ندرمـش  هتـسیاشان  هسینک ،

ینانشآ دمحم  یلع   www.hawzah.net تیاس عبنم : تسا .  نایدوهی  دزن  باجح  هناریگتخس  دیدشتیفیک و 

یهلا نایدا  رد  باجح 

هک تسا  نیا  نآ  یساسا  لیالد  زا  یکی  و  تسا ، یّصاخ  هاگیاج  ياراد  بهاذم ، نایدا و  مامت  رد  ششوپ  باجح و  ششوپ  ندوب  يرطف 
باـتک  ) تاروت رد  دـنک . یم  تاـبثا  ار  شـشوپ  ندوب  يرطف  زین  اّوح  مدآ و  ترـضح  ناتـساد  تسا . يرطف  رما  کـی  فاـفع ، باـجح و 

، رظن هب  تسوکین و  كاروخ  يارب  تخرد  نآ  هک  دید  نز  نوچ  و  : » میناوخ یم  تسا ،) سّدـقم  زین  نایحیـسم  يارب  هک  نایدوهی  سدـقم 
يود ره  نامـشچ  هاگ  نآ  * دروخ وا  داد و  زین  دوخ  رهوش  هب  دْروخب و  هتفرگ  شا  هویم  زا  سپ ، ازفا ، شناد  ریذپلد و  یتخرد  امن و  شوخ 

و : » دهد یم  همادا  دعب  دنتخاس ..».. نتـشیوخ  يارب  اهرتس  هتخود ، مه  هب  ریجنا  ياه  گرب  سپ  دنا ؛ نایرع  هک  دـندیمهف  دـش و  زاب  ناشیا 
تخاسب و تسوپ  زا  شنز  مدآ و  يارب  اه  تخر  ادخ  ْدنوادخ  و  تسا *  ناگدـنز  عیمج  ردام  وا  هک  اریز  داهن ؛ مان  اّوح  ار  دوخ  نز  مدآ ،
هک دندیمهف  دش و  زاب  ناشمـشچ  هعونمم  هرجـش  ندروخ  زا  دـعب  دنتـشادن و  یـسابل  اّوح  مدآ و  نتم ، نیا  قبط  رب  ( 1 «.) دیناشوپ ار  ناشیا 
رد میرک  نآرق  رد  تشاد . ینازرا  ناشیدب  تسوپ  زا  یـسابل  دنوادخ  ًادعب  دندناشوپ و  ار  دوخ  ناتخرد  گرب  اب  هلـصافالب  هک  دـنا  نایرع 

(2 (؛ ِۀَّنَجلا ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِـصْخَی  اقِفَط  َو  امُهَتءْوَس  امَُهل  ْتََدب  َةَرَجَّشلا  اَقاذ  اّمَلَف  تسا : هدـمآ  نینچ  اّوح  مدآ و  ترـضح  ناتـساد  دروم 
گرب اب  تعرـس ، هب  و  دـیدرگ .) راکـشآ  ناشتروع   ) هداد تسد  زا  ار  دوخ  شـشوپ  دندیـشچ ، هعونمم  تخرد  زا  اّوح  مدآ و  هک  هاگ  نآ 

هدوب سابل  ياراد  هعونمم  تخرد  ندیشچ  زا  لبق  اّوح  مدآ و  ترضح  میرک ، نآرق  هفیرش  تایآ  قبط  دندناشوپ . ار  دوخ  یتشهب  ناتخرد 
مادـقا دوخ  ندـناشوپ  هب  هلـصافالب  هک  دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ساـبل  ناطیـش ) ياوغا  رثا  رب   ) هعونمم تخرد  نآ  زا  ندروخ  اـب  اـّما  دـنا ؛

نآرق قبط  ای  هدوبن و  سابل  ياراد  نآ  زا  لبق  تاروت  لقن  قبط  هاوخ   ) یگنهرب ساسحا  زا  سپ  لـقن ، ود  ره  قباـطم  لاـح ، ره  هب  دـندومن .
روضح نودب  یتح  یگنهرب ، زا  مرش  ساسحا  نیا  دندناشوپ . یتشهب  ناتخرد  ياه  گرب  اب  ار  دوخ  هلصافالب  دنا ) هدوب  سابل  ياراد  میرک 

زا ینامرف  اـی  شزومآ  چـیه  تحت  هک  تهج  نآ  زا  تقوم ،) روط  هب  ولو   ) اـه گرب  هلیـسو  هب  دوخ  ندـناشوپ  رد  تعرـس  و  هناـگیب ، رظاـن 
تباث تسا و  ناسنا  رد  شـشوپ  ندوب  يرطف  رگنایب  تسا ، هتفرگ  تروص  يرگید  هب  کی  ره  رّکذـت  ای  یحو و  هتـشرف  ای  دـنوادخ  بناج 
ناسنا نیتسخن  رتهب ، ریبعت  هب  ای  نیتسخن ، ياه  ناسنا  هکلب  تسا ؛ هدشن  داجیا  اه  ندـمت  رثا  رب  جـیردت و  هب  شـشوپ ، سابل و  هک  دـنک  یم 
باجح ناهج ، ياه  نییآ  اه و  تلم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  یخیرات ، نوتم  یهاوگ  هب  انب  و  دـنا . هتـشاد  شیارگ  نادـب  يرطف  روط  هب  اه ،

هقیلـس لاـمعا  اـب  یهاـگ  هدرک و  یط  ار  يداـیز  ياـه  بیـشن  زارف و  خـیرات ، روط  رد  باـجح  دـنچره  تسا . هدوب  لومعم  ناـنز ، نیب  رد 
هب میرگنب ، ناهج  ياهروشک  یّلم  سابل  هب  رگا  تسا . هتفرن  نیب  زا  لماک  روط  هب  هاگ  چـیه  یلو  تسا ، هتفای  فیفخت  ای  دـیدشت  نامکاح ،

یماوقا للم و  نتفای  يارب  یخیرات  بتک  ندز  قرو  زا  ار  ام  اهروشک  یلم  سابل  رد  ّتقد  مینیب . یم  نآ  رد  ار  نز  ششوپ  باجح و  یبوخ 
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لومعم ناهج ، ياه  تلم  رثکا  نایم  رد  باجح  هک  دـنک  یم  تابثا  یبوخ  هب  دزاس و  یم  زاین  یب  دـنا ، هدوب  باجح  ياراد  اهنآ  ناـنز  هک 
دـنا و هدرمـش  مزال  بجاو و  ار  نز  شـشوپ  باجح و  ینامـسآ ، نایدا  مامت  تسا . هتـشادن  یـصاخ  ّتلم  ای  بهذـم  هب  صاصتخا  هدوب و 
تسا و هدش  هداهن  تعیدو  هب  نانز  ترطف  رد  یعیبط  روط  هب  باجح  ششوپ و  موزل  اریز  دنا ؛ هدرک  توعد  نآ  يوس  هب  ار  يرـشب  هعماج 

نز باجح  شـشوپ و  یهلا  نایدا  همه  رد  سپ  تسا ؛ هدش  عیرـشت  یناسنا  ترطف  اب  وسمه  گنهامه و  یهلا  نایدا  ياهروتـسد  ماکحا و 
، یبهذـم سدـقم  ياه  باتک  تسا . هدوب  مزال  يرما  نانز  باجح  مالـسا ، تیحیـسم و  تیدوهی ، تشترز ، نایدا  رد  تسا . هتـشگ  بجاو 
رد باجح  تساعّدـم . نیا  تابثا  هاوگ  دـهاش و  نیرتهب  یهلا ، نایدا  نیا  ناوریپ  یلمع  هریـس  مسارم و  بادآ و  ینید ، ماکحا  اهروتـسد و 

کی ناونع  هب  یناریا  نانز  هک  ار  یباجح  ياه  هیاپ  اـت  تسا  هدیـشوک  دوخ ، ياهزردـنا  اـه و  هیـصوت  اـب  تشترز » وشَا   » تشترز تعیرش 
رد ار  باجح  نوناق  يارجا  تنامض  هار ، نیا  زا  دیامن و  مّکحتم  نانآ  حور  قمع  رد  دننک ، یم  تیاعر  دوخ  فرع  رهاظ  رد  یّلم  گنهرف 

دـنپ و زا  یتمـسق  دـنک . همیب  ناهنپ ، یقـالخا  ياـه  فارحنا  ناـکما  لـباقم  رد  ار  شیوخ  هعماـج  ناـس ، نیدـب  دـیامن و  نیمأـت  زین  هدـنیآ 
ددرگ و ناـیامن  رتـهب  تشترز » وشا   » مهم مادـقا  نیا  اـت  مینک ، یم  لـقن  ار  هدومن  هیـصوت  دوـخ  ناوریپ  هب  تشترز » وـشَا   » هک ییاهزردـنا 
رت نشور  نطاب ، تّفع  اب  يرهاـظ  باـجح  ندومن  مأوت  موزل  ناـیب  و  باـجح » ظـفح   » ياـه هشیر  شزومآ  یلاـعت و  تهج  رد  وا  تکرح 
اب دیراپـسب و  رطاخ  هب  ار  مراتفگ  دـیهد و  شوگ  مزردـنا  هب  تسامـش . اب  منخـس  يور  ناداماد ! ناـسورعون و  يا  دـیامرف * : یم  وا  دوش .
نآ ات  دـیوج  یتسدـشیپ  يرگید  رب  يزرورهم ، کین و  رادرک  رد  دـیاب  امـش  زا  کـی  ره  دـییآرب . یـشنَم  كاـپ  یناگدـنز  یپ  رد  تریغ ،
درگ هاگ  چیه  دینک . يوریپ  دـیبایرد و  ار  تسار  هار  نانز ! نادرم و  يا  دـشاب * . هارمه  یمّرخ  یـشوخ و  اب  ییوشانز ، سدـقم  یناگدـنز 

هدنشک رهز  نوچمه  دشاب ، هارمه  هانگ  یماندب و  اب  هک  یتّذل  اریز  دیدرگن ؛ دنا ، یگدنز  هدننک  هابت  هک  يرذگدوز  ياه  یشوخ  غورد و 
شاداپ دـیزاسم * . هابت  ار  دوخ  یتیگ  یناگدـنز  اهراک  هنوگ  نیا  اب  تسا . یخزود  شدوخ  دـننامه  هتخیمآرد و  ینیریـش  اب  هک  تسا  يا 

. ددرگ هریچ  شیوخ  سفن  رب  هتخاس ، رود  دوخ  زا  ار  لطاب  ياـهوزرآ  یهاوخدوخ و  سوه ، اوه ، هک  دـسر  یم  یـسک  هب  یکین ، ناورهر 
یم تشز  رادرک  هب  تسد  هک  یناگدروخ  بیرف  دوب * . دـهاوخن  يرگید  زیچ  سوسفا ، هلان و  زج  شنایاپ  هار ، نیا  رد  تلفغ  یهاـتوک و 
نم ییامنهار  زردنا و  هب  هک  ینادرم  نانز و  یلو  تسا ؛ هلان  دایرف و  شورخ و  ناشماجنارس  دش و  دنهاوخ  یتسین  یتخبدب و  راتفرگ  دننز ،

یمان کین  هب  تشگ و  دـهاوخ  رود  ناـنآ  زا  جـنر  یتخـس و  دوب و  دـهاوخ  ناـش  هرهب  یگدـنز  یـشوخ  شمارآ و  دـنهد ، یم  ارف  شوگ 
دوبان ار  تشز  رادرک  هک  تسا  يدزیا  مالک  : » تسا هدـمآ  رّرکم  روط  هب  هلمج  نیا  داد » يدـْنَو   » باتک رد  و  ( 3 .) دیسر دنهاوخ  ینادواج 

ورین نت و  منک  یم  شهاوخ  نز - ! يا  وت -  زا  زاس ! هزیکاپ  كاـپ و  ار  ینوزف  شیادـیپ و  منک  یم  شهاوخ  درم - ! يا  وت -  زا  دـنک : یم 
ناونع لیذ  رد  نایناریا  یناتـساب  كاشوپ  باتک  رد  ( 4 !«.) دوش ناوارف  وت  ریـش  یـشاب و  دـنزرف  بحاص  مراد  وزرآ  زاس ! هزیکاپ  كاپ و  ار 

یم هدافتـسا  نآ  زا  یتشترز  ناوناب  هک  كاشوپ  نیا  : » میناوخ یم  نینچ  یتشترز  نانز  باـجح  دروم  رد  اـم » نهیم  ياـه  تیلقا  كاـشوپ  »
ریظن هدافتسا ، زرط  لکـش و  رظن  زا  نانآ  يرـسور  هک  نانچ  دراد ؛ ام  روشک  رگید  طاقن  ناوناب  كاشوپ  هب  کیدزن  رایـسب  یتهابـش  دننک ،
راولش نامه  شُرب ، لکش و  ظاحل  زا  راولش ، تسا و  کیدزن  هتـشذگ  رد  ُرل  ناوناب  نهاریپ  هیبش  نهاریپ ، تسا و  يرایتخب  ناوناب  يرـسور 

«، کین هشیدنا  ، » ِیساسا لصا  هس  رب  تشترز ، نید  تسا .» يردنب  ناوناب  کهالک  نامه  کهالک ، تسا و  یبرغ  ناجیابرذآ  درُک  ناوناب 
زا دیاب  نمؤم ، یتشترز  کی  : » دنیوگ یم  کین  رادرک  هشیدـنا و  ریـسفت  رد  نادـبوم  تسا . هتـشگ  راوتـسا  کین » رادرک   » و کین » راتفگ  »

لوبق دوخ  تنواعم  هب  ار  مشچ  دب  درم  : » تسا هدمآ  نادبوم  دبوم  دنپسا » رام  دابرذآ   » زردنا رد  دیوج .» يرود  رگید  نانز  هب  كاپان  هاگن 
دیدرت ای  راکنا  دروم  ار  نآ  دـناوتب  یـسک  هک  تسین  یبلطم  دوهی ، موق  ناـنز  نیب  رد  باـجح  جاور  دوهی  تعیرـش  رد  باـجح  ( 5 «.) نکم

یب ياه  يریگ  تخـس  اهطارفا و  هب  هکلب  دـنا ، هتفگ  نخـس  دوهی  نانز  نیب  رد  باجح  ندوب  موسرم  زا  اـهنت  هن  نیخّروم ، دـهد . رارق  دوخ 
دوبن و موسرم  برع  نیب  رد  ششوپ ، هچرگ  : » تسا هدمآ  مالـسا ،» رد  باجح   » باتک رد  دنا . هدرک  حیرـصت  هنیمز  نیا  رد  زین  نانآ  رامش 

رکف زا  هک  یللم  دوهی و  نیب  رد  ناریا و  رد  تشاد . جاور  لکـش ، نیرتدـیدش  هب  برع ، ریغ  لـلم  رد  یلو  دروآ ، دوـجو  هب  ار  نآ  مالـسا ،
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 )= نیّفک هجو و  اـه  تلم  نیا  نیب  رد  تشاد . دوجو  تساوخ  یم  مالـسا  هچنآ  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  باـجح ، دـندرک ، یم  يوریپ  دوـهی 
میاق زا  نخس  هکلب  دوبن ، نز  هرهچ  نز و  ندیـشوپ  زا  نخـس  اه  تلم  زا  یـضعب  رد  یتح  دش . یم  هدیـشوپ  مه  اه ) تسد  فک  تروص و 
دراوم دنک  یم  یعس  ًالومعم  هک  تنارود ، لیو  ( 6 «.) دندوب هدروآرد  تخس  تفس و  ِتداع  کی  تروص  هب  ار  رکف  نیا  دوب و  نز  ندرک 

: دـیوگ یم  دروم  نیا  رد  دـهد ، هولج  یعیبط  ار  نآ  ات  دـنک  لقن  بات  بآ و  اب  ار  موق  ره  نانز  ياه  شیارآ  تانییزت و  ًانایحا  اـی  یگنهرب 
هب نایرع  رـس  اب  هک  دنداد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  نکل  دنتـسارآ ، یم  رخاف  هسبلا  اب  ار  شیوخ  نانز  نانچمه  نایدوهی  اطـسو ، نورق  لوط  رد  »
هک دوب  نآ  یکی  یعرـش  میلاعت  هلمج  زا  تخاس . یم  قالط  بجوتـسم  ار  بکترم  هک  دوب  یفالخ  رـس ، يوم  ندناشوپن  دنور . مدرم  نایم 
یم يدوهی  نانز  فیـصوت  رد  وا  ( 7 «.) درادرب ادـخ  هاگرد  هب  اعد  تسد  تسادـیوه ، شرـس  يوم  هک  ینز  روضح  رد  دـیابن  يدوهی  درم 

، بوجحم یناگزیـشود  نانآ  ناـنز  دوب . اـیاطخ  زا  هزنم  هّجوت ، ناـیاش  زرط  هب  تاـجوز ، دّدـعت  مغر  یلع  ناـنآ  یـسنج  یگدـنز  : » دـیوگ
رد ( 8 «.) درک یم  ادیپ  فیفخت  لقاّدح ، هب  اشحف  دندرک ، یم  تلـصو  دوز  هکاج  نآ  زا  دـندوب و  نیما  و  ازُرپ ، یناردام  یعاس ، ینارـسمه 

، نآ هب  طوبرم  لئاسم  نز و  شـشوپ  باجح و  ینمـض ، ای  حیرـص و  روط  هب  هک  دوش  یم  تفای  يدّدـعتم  دراوم  نایدوهی ، سّدـقم  باتک 
. تسا رصع  نآ  نانز  شـشوپ  تیفیک  رگناشن  هک  تسا  هتفر  راک  هب  عقرب »  » و رداچ »  » ظفل اهنآ  زا  یخرب  رد  تسا . هتفرگ  رارق  دییأت  دروم 
، هقفر و  میناوخ : یم  نینچ  تاروت ، شیادـیپ » ْرفِـس   » رد مرحمان  لباقم  رد  لماک  شـشوپ  ددرگ . یم  هراشا  دراوم  نآ  زا  يا  هراپ  هب  کنیا 

لابقتسا هب  ارحص  رد  هک  تسیک  درم  نیا  :» دیسرپ مداخ  زا  هک  اریز  دمآ . دورف  دوخ  رتش  زا  دید و  ار  قاحـسا  درک و  دنلب  ار  دوخ  نامـشچ 
رد رگیدکی  هب  نز  درم و  هّبـشت  مدـع  ( 9 .) دـیناشوپ ار  دوخ  هتفرگ ، ار  دوخ  ِعـقُرب  سپ  تسا .» نم  ياـقآ  : » تفگ مداـخ  و  دـیآ .»؟ یم  اـم 

(10 «.) تسا وت ) يادخ   ) هوهی هورکم  دنُک ، نیا  هک  ره  اریز  دـشوپن ؛ نز  سابل  درم ، دـشابن و  اور  نز  رب  درم ، عاتم  : » تسا هدـمآ  تاروت » »
نارتـخد هک  تهج  نیا  زا  دـیوگ  یم  دـنوادخ  و  : » میناوـخ یم  تاروـت »  » رد ناـگناگیب  يارب  دوـهی  نارتـخد  شیارآ  رثا  رد  باذـع  لوزن 

یم ادص  هب  ار  اه  لاخلخ  شیوخ ، ياهاپ  هب  دنا و  مارخ  یم  زان  هب  دنور و  یم  هار  مشچ ، تازمغ  هتـشارفا و  ندرگ  اب  دـنّربکتم و  نویهص 
نآ رد  و  دومن *  دهاوخ  هنهرب  ار  ناشیا  تروع  دنوادخ ، تخاس و  دهاوخ  ْلَک  ار  نویهـص  نارتخد  رـس  ِقرَف  دنوادخ  نیاربانب ، دـنروآ * 

اهراتـسد و و  اهدـنبور * اهدنبتـسد و  اهراوشوگ و  *و  درک دـهاوخ  رود  ار  اه  لاله  اهدـنب و  یناشیپ  اـه و  لاـخلخ  تنیز  دـنوادخ  زور ،
اه و هنیآ  و  ار *  اه  هسیک  اه و  لاش  اهادر و  و  ار *  ینیب  ياـه  هقلح  اـهرتشگنا و  و  ار * اهذـیوعت  اـه و  نادرطع  اهدـنبرمک و  اـهریجنز و 

نامـسیر دنبرمک ، ضوع  هب  دش و  دهاوخ  تنوفع  تایرطع ، ضوع  هب  هک : دوش  یم  عقاو  و  ار *  اه  عقُرب  اه و  همامع  كزان و  ياه  ناتک 
ریـشمش و هب  تنادرم  دوب *  دـهاوخ  یگتخوس  ییاـبیز ، ضوع  هب  سـالپ و  راـّنز  دـنب ، هنیـس  ضوع  هب  یلَک و  هتفاـب ، ياـهوم  ضوع  هب  و 
رد ( 11 «.) تسـشن دهاوخ  نیمز  رب  هدش ، بارخ  وا  درک و  دـنهاوخ  متام  هلان و  يو ، ياه  هزاورد  و  داتفا *  دـنهاوخ  گنج  رد  تناعاجش 
هک تسا ، هدش  هدرب  مان  ًاحیرص  دنا ، هدناشوپ  یم  ار  شیوخ  مادنا  تروص و  رـس و  نآ ، اب  نانز  هک  يا  هدنبور  عقرب و  رداچ و  زا  تاروت ،

نمرخ هب  نز  نیا  هک  دـمهفن  یـسک  راهنز  تفگ : زعوب  : » میناوخ یم  تور »  » باـتک رد  هنومن  يارب  تسا . ناـنز  شـشوپ  تیفیک  رگناـشن 
رهـش هب  دراذـگ و  يو  رب  هدومیپ  وـج  لـیک  شـش  وا  تفرگب و  ار  نآ  سپ  ریگب . رواـیب و  تسوـت ، رب  هک  يرداـچ  تفگ : و  تسا . هدـمآ 

يرداچ رد  ار  دوخ  دیشک و  ور  هب  یعقُرب  درک . نوریب  نتشیوخ  زا  ار  یگویب  تخر  سپ  : » میناوخ یم  ادوهی  سورع  دروم  رد  ( 12 «.) تفر
هب ینز  رگا  دسیون : یم  تنارود  لیو  نامرحمان  زا  رـس  ندـناشوپ  موزل  ( 13 «.) تسـشنب تسا ، هنمت  هار  رد  هک  میانیع  هزاورد  هب  دیـشوپ و 

، تشر یم  خن  ماع  عراش  رد  ای  و  تفر ، یم  مدرم  نایم  هب  تشاد  رـس  رب  يزیچ  هک  نآ  یب  ًالثم  هک  نانچ  تخادرپ ، یم  دوهی  نوناق  ضقن 
یم شناـگیاسمه  دومن ، یم  مّلکت  شا  هناـخ  رد  نوچ  هک  دوب  دـنلب  ردـق  نآ  شیادـص  اـی  درک ، یم  لد  درد  نادرم ، زا  یخنـس  ره  رب  اـی 

: دسیون یم  نینچمه  وا  ( 14 .) دهد قالط  ار  وا  يا  هیرهم  تخادرپ  نودب  تشاد  قح  درم  تروص ، نآ  رد  دنونشب ، ار  وا  نانخس  دنتـسناوت 
؛ دنک جرخ  هنادنمتواخس  شیوخ  نز  كاشوپ  يارب  دیاب  درم ، هک  دندوب  قفاوم  دندرمش . یم  هدیهوکن  همرس ، باخرس و  لامعتسا  هب  و  ... 

بوجو ۀلدا  باجحلا و  ۀـمکح   » باتک رد  ( 15 .) اـهدرم ریاـس  يارب  هن  دـیارایب  شیوخ  رهوش  يارب  ار  دوخ  نز ، هک  دوـب  نآ  ضرغ  نکل 
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یـسوم و ترـضح  ناتـساد  هب  هدوب ، (ع ) یـسوم تعیرـش  رد  باـجح  بوجو  يدوهی ، ناـنز  باـجح  أـشنم  هک  نیا  دـییأت  يارب  باـقّنلا ،»
لزنم هب  ار  وا  رس ، تشپ  زا  هدرک و  تکرح  وا  رس  تشپ  ات  درک  رما  نانآ  هب  یسوم  ترضح  نآ ، رد  هک  تسا  هدش  هراشا  بیعـش  نارتخد 

، یّلک ماکحا  ترطف و  اب  ناشبـسانت  رطاخ  هب  یهلا ، نایدا  دـش ، هراشا  هک  روط  ناـمه  تیحیـسم  رد  باـجح  ( 16 .) دننک تیاده  ناشردپ 
یجرج . » تسا هدمآ  یم  رامـش  هب  بجاو  يرما  نانز  باجح  دوهی ، تشترز و  نید  دننامه  تیحیـسم ، رد  دنراد . يدحاو  هویـش  تهج و 

یتح مالـسا و  زا  لبق  عضو ، نیا  تسا ، ندب  نت و  ندیناشوپ  باجح ، زا  دوصقم  رگا  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یحیـسم  دنمـشناد  نادیز ،»
دوهی تعیرـش  ماکحا  اهنت  هن  تیحیـسم  تسا .» هدـنام  یقاب  اپورا  دوخ  رد  زونه  نآ  راثآ  تسا و  هدوب  لومعم  حیـسم ، نید  روهظ  زا  شیپ 
دیکأت اب  هداهن و  رتارف  ار  مدق  دراوم ، یخرب  رد  هکلب  تسا ، هدیـشخب  رارمتـسا  ار  نآ  دیدش  نیناوق  هدادن و  رییغت  ار  نانز  باجح  دروم  رد 

دـش و یم  بوسحم  سّدـقم  يرما  جاودزا ، هداوناـخ و  لیکـشت  دوهی ، تعیرـش  رد  اریز  تسا ؛ هتخاـس  حرطم  ار  باـجح  بوجو  يرتشیب 
سدقم دّرجت ، هک  تیحیـسم  هاگدـید  زا  اما  دوب ؛ يرابجا  یگلاس  تسیب  نس  رد  جاودزا  هک : تسا  هدـمآ  ندـمت » خـیرات   » باتک رد  یتح 
ششوپ تیاعر  هب  ار  نانز  بتکم ، نیا  جییهت ، کیرحت و  نتفر  نیب  زا  يارب  هک  دنام  دهاوخن  یقاب  يا  ههبش  چیه  ياج  تسا  هدش  هدرمش 

و میزادـنا ...« : یم  لـیجنا »  » هب یهاـگن  طاـبترا ، نیا  رد  تـسا . هدـناوخارف  يرتدـیدش  تروـص  هـب  نـییزت ، شیارآ و  زا  يرود  لـماک و 
هک نانچ  هکلب  اهب * نارگ  تخر  دـیراورم و  الط و  اه و  فلز  هب  هن  زیهرپ ، اـیح و  هب  نّیُزم  ساـبل  هب  دـنیارایب  ار  نتـشیوخ  ناـنز  نینچمه 

رگا ات  دییامن  تعاطا  ار  دوخ  نارهوش  نانز ، يا  نینچمه  ( » 17  * ...«.) هحلاص لامعا  هب  دنک  یم  يرادنید  ياوعد  هک  دیاش  یم  ار  ینانز 
ار امش  و  دننیبب *  ار  امش  سرت  ادخ  رهاط و  تریـس  هک  نوچ  دبایرد *  مالک  نودب  ار  ناشیا  نانز  تریـس  دنوشن ، مالک  عیطم  زین  یـضعب 
میلح و حور  ِدساف  ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطاب  تیناسنا  هکلب  سابل *  ندیـشوپ  الط و  هب  ندش  یّلحتم  يوم و  نتفاب  زا  دـشابن  يرهاظ  تنیز 
دندومن و یم  تنیز  ار  نتشیوخ  دندوب ، ادخ  هب  لّکوتم  هک  زین  قباس  رد  هسدقم  نانز  هنوگ ، نیدب  اریز  تساهب *  نارگ  ادخ  دزن  هک  مارآ 
(18 «.) دـیا هدـش  وا  نارتخد  امـش  دـناوخ و  یم  اـقآ  ار  وا  دوب و  عیطم  ار  میهاربا  هک  هراـس  دـننام  دـندرک *  یم  تعاـطا  ار  دوخ  نارهوش 
ره رد  رایـشوه و  هکلب  وگتبیغ ؛ هن  دنـشاب و  راقو  اـب  دـیاب  زین  ناـنز  هنوگ  نیمه  هب  و  : » میناوخ یم  نز  ندوب  نیما  راـقو و  هراـبرد  نینچمه 

بلق رد  ار  توهـش  اریز  دیزیهرپب ؛ نانز  هب  ندرک  هاگن  زا  دومرف : یـسیع  ترـضح  تسا : هدمآ  نینچ  زین  ام  تایاور  رد  ( 19 «.) نیما يرما 
گرزب ياه  لانیدراک  اه و  پاپ  اـهنآ  زا  سپ  نویراوح و  ( 20 .) تسا یفاک  هدننک  هاگن  ِصخـش  رد  هنتف  داجیا  يارب  نیمه ، دنایور و  یم 
شـشوپ هب  ار  نانز  رت  مامت  هچره  یتّدش  اب  دش ، یم  هدرمـش  ارجالا  مزال  تیحیـسم  بهذـم  اسیلک و  فرط  زا  نانآ  ینید  ياهروتـسد  هک 

زا سپ  يدازآ » نز و   » باتک رد  ندـنل  هاگـشناد  داتـسا  یهلا » میکح   » رتکد دـنا . هدـناوخ  یمارف  یمـسج  ياه  شیارآ  زا  يرود  لماک و 
عجرم ود  «، ) ناـیلوترت  » و تـنملک »  » دـیاقع تیحیـسم ، دزن  نز  باـجح  شـشوپ و  مـکح  دروـم  رد  ناـییاپورا ، دزن  نز  تیعـضو  حیرـشت 

دوخ هناخ  رد  هک  نآ  ّالا  دشاب ، هدیـشوپ  باجح و  رد  ًالماک  دیاب  نز  : » دنک یم  وگزاب  باجح  هرابرد  ار  گرزب ) فقـسا  ود  تیحیـسم و 
نایرع ار  دوخ  تروص  دیابن  نز  ددرگ . عنام  وا  يوس  هب  اه  مشچ  ندش  هریخ  زا  دناوت  یم  دـناشوپ ، یم  ار  وا  هک  یـسابل  طقف  اریز  دـشاب ؛

هک تسین  هدیدنـسپ  دـنوادخ ، رظن  رد  يوسیع ، نمؤم  نز  يارب  دـیامن . هانگ  هب  راداو  شتروص  هب  ندرک  هاگن  اب  ار  يرگید  اـت  دـهد  هئارا 
(21 «.) تـسا كاـنرطخ  ناگدـننیب  يارب  اریز  ددرگ ؛ یفخم  دـیاب  زین  نآ  یعیبـط  ییاـبیز  یّتـح  ددرگ و  هتـسارآ  روـیز  هـب  ناـگناگیب  دزن 

تیاعر ًالماک  نانز ، نیب  رد  باجح  هک  دـهد  یم  ناشن  حوضو  هب  تسا ، هتفای  راشتنا  اپورا  مدرم  نایحیـسم و  كاشوپ  زا  هک  ییاهریوصت 
ناشن هک  دنا  هدروآ  ار  یحیـسم  نانز  هب  طوبرم  ریواصت  زا  یخرب  فلتخم ،» ماوقا  كاشوپ   » باتک رد  ردیانـشا ،» نوارب و  . » تسا هدش  یم 
عبطلاب یهلا و  نییآ  نیرخآ  هک  مالسا  مالسا  تعیرـش  رد  باجح  ( 22 .) دنشاب یم  رس  ششوپ  دنلب و  یـسابل  ياراد  اهنآ  یگمه  دهد  یم 

هدومن و یفرعم  یهلا » هیدـه   » ار سابل  تسا ، هدـش  لزان  ملاع ، دـنوادخ  فرط  زا  تیرـشب ، همه  هشیمه و  يارب  تسا و  نید  نیرت  لـماک 
نوماریپ هک  ییاهطیرفت  طارفا و  ای  تافارحنا و  زا  تسا . هتشاد  ینازرا  يرشب  هعماج  هب  یبسانم  ماظتنا  لیدعت و  اب  ار  نانز  شـشوپ  بوجو 

رد تسا . هتفرگ  رظن  رد  ار  یناسنا  زیارغ  اب  بسانتم  يزرم  ّدـح و  نوناـق ، حیرـشت  رد  هدومن و  باـنتجا  تسا  هتـشاد  دوجو  ناـنز  شـشوپ 
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، دنک یم  غیلبت  برغ  هک  هنوگ  نآ  یمالسا  باجح  درادن . دوجو  دروم ، یب  ياه  يریگتخس  رضم و  ياه  يراگنا  لهس  یمالـسا ، باجح 
ترـشاعم رد  نز  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  تسین ؛ یعامتجا  لئاسم  رد  تکرـش  زا  يرود  ینیـشن و  هدرپ  اـی  هناـخ  رد  نز  سبح  ياـنعم  هب 

ماکحا یسنج ، دنمتردق  هزیرغ  هب  هّجوت  اب  دزادرپن . ییامندوخ  يرگ و  هولج  هب  دناشوپب و  ار  دوخ  مادنا  رس و  يوم  هناگیب ، نادرم  اب  دوخ 
. تسا هدومرف  حیرشت  هزیرغ ، نیا  حیحـص  ياضرا  نینچمه  ندرک و  مار  لیدعت و  يارب  دنوادخ  هک  تسا  يریبادت  مالـسا ، ياهروتـسد  و 
رد تسا . هدـش  لزان  نآ  تیفیک  دـح و  باجح و  بوجو  دروم  رد  حیرـص ، روط  هب  دـنچ  یتایآ  میرک ، نآرق  رد  میرک  نآرق  رد  باجح 

يارب هک  ار ، شیوخ  ناماد  زین  دنـشوپورف و  ار  دوخ  ياـه  مشچ  هک  وگب  نمؤم  نادرم  هب  و  تسا ...« : هدـمآ  یلّـصفم  هیآ  یط  رون ، هروس 
دنـشوپ و ورف  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اب  ناوناب  هب  و  تسا . هاگآ  دـنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  انامه  تسا . رت  هزیکاـپ  ناـشیا 

ياه تنیز  دـنیامنن و  تسا ، رهاظ  هک  يرادـقم  نآ  زج  ار  دوخ  ياه  تنیز  دـنراد و  هاگن  هدیـشوپ  نارگید  هاگن  زا  ار  دوخ  ياـه  تروع 
مه نانز  ناشناردارب ، رسپ  ناشناردارب ، ناشنارسمه ، نارسپ  ناشنارهوش ، ردپ  ناشناردپ ، ناشنارهوش ، يارب  رگم  دنزاسن ، راکـشآ  ار  دوخ 

ياهاپ و  زیمم .) ریغ   ) دـنا عالطا  یب  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  و  دـنرادن ، نانز  هب  یلیامت  هک  یهیفـس  نادرم  ناشنازینک ، ناشـشیک ،
راگتـسر هک  دـشاب  نانمؤم ! يا  دـیدرگزاب ، دـنوادخ  يوس  هب  یگمه  و  دوش . راکـشآ  ناـشناهنپ  ياـه  تنیز  اـت  دـنبوکن  نیمز  رب  ار  دوخ 

ار دوخ  شوپور  هک  وگب  نامیا  اب  ناوناب  شیوخ و  نارتخد  نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا  : » تسا هدمآ  بازحا  هروس  رد  نینچمه  ( 23 «.) دیوش
يا ( » 24 «.) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ ، دنریگن و  ارق  نانارسوه  ضّرعت  رازآ و  دروم  دنوش و  هتخانش  ّتیرُح  فافع و  هب  ات  دنریگرب 

شلد هک  نآ  ات  دییوگم  نخس  نادرم ، اب  كزان  مرن و  زگره  نیارب ، انب  دیتسین . نارگید  دننامه  دیـشاب ، هتـشاد  اوقت  رگا  امـش  ربمایپ ! نانز 
، نیتسخن تیلهاج  هرود  دننام  زگره  دیهد و  رارق  شیوخ  هاگلزنم  ار  هناخ  دـییوگب و  نخـس  وکین  نیتم و  هکلب  دـتفا . عمط  هب  تسا ، رامیب 
(25 «.) دـییامن تعاطا  شلوسر  ادـخ و  زا  دـیزادرپب و  ار  تاکز  دـیراد و  اـپرب  ار  زاـمن  دـینکن و  ییارآدوخ  شیارآ و  ناـمرحَمان ) يارب  )

لمعلاروتسد هئارا  اب  دنا ، هتشاد  باجح  تیاعر  رب  هک  یتادیکأت  رب  هوالع  (ع ) نیموصعم و  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تایاور  رد  باجح 
زا زیهرپ  مینک . یم  لقن  ار  اهنآ  زا  یخرب  تمـسق ، نیا  رد  هک  دـنا  هتـشگ  نومنهر  یکاـپ ، بیذـهت و  يوس  هب  ار  یمالـسا  هعماـج  ییاـه ،

دوخ يور  ربمایپ ، دمآ . ربمایپ  هناخ  هب  یکزان  امن و  ندب  هماج  اب  دوب ، -  ربمایپ  نز  رهاوخ  هک  ءامـسا -  يزور ، كزان  امن و  ندب  شـشوپ 
تـسد تروص و  رگم  دوش ، هدید  شمادنا  ندب و  زا  ییاج  دـیابن  دیـسر ، غولب  ّدـح  هب  یتقو  نز ، ءامـسا ! يا  دومرف : دـنادرگرب و  وا  زا  ار 

دوخ نارگید ، يارب  نز ، هک  نیا  زا  دندومرف  یهن  یثیدح ، نمـض  رد  ربمایپ ، هناخ  زا  جراخ  رد  رطع  لامعتـسا  شیارآ و  زا  یهن  ( 26 «.) اه
هیبش زا  نانز  زیهرپ  ( 27 «.) دـنازوسب شتآ  اب  ار  وا  دـنوادخ  تسا  مزال  دومن ، شیارآ  ار  دوخ  رهوش ، ریغ  يارب  رگا  : » دومرف و  دـیارایب ، ار 

، دـنهد یم  رارق  درم  هیبش  ار  دوخ  هک  ار  ینانز  دـنوش و  یم  نز  هیبش  هک  ار  ینادرم  دـنوادخ ، دومرف : (ص ) ربماـیپ نادرم  هب  دوخ  نتخاـس 
ینادرم ربمایپ ، اریز  دیامن ؛ درم  هیبش  ار  دوخ  نز ، هک  تسین  زیاج  : » دندومرف یثیدح  نمـض  رد  زین ، (ع ) رقاب ماما  ( 28 «.) تسا هدرک  نیرفن 

، تاـیاور نآرق و  رد  ( 29 «.) تسا هدرک  نیرفن  دـنهد ، یم  رارق  اـهدرم  هیبش  ار  دوخ  هک  یناـنز  نینچمه  دـنوش و  یم  ناـنز  هباـشم  هک  ار 
اهنآ هب  ًالیذ  هک  تسا  هدـش  راذـگاو  نادرم  هب  زین  ییاه  تیلوئـسم  تسا ، هدـمآ  نانز  باجح  ظـفح  دروم  رد  هک  ییاهروتـسد  رب  هوـالع 

زا يرود  ( 30 «.) دننامب فیفع  امش  نانز  ات  دیشاب  فیفع  مدرم ، نانز  هب  تبسن  : » دومرف ربمایپ  مدرم  نانز  هب  تبسن  تّفع  ددرگ : یم  هراشا 
هک یهاگن  اسب ، هچ  ناطیـش ؛ ياـهریت  زا  مومـسم  تسا  يریت  ینارچ ، مشچ  : » دـیامرف یم  هک  هدـش  لـقن  (ع ) قداـص ماـما  زا  ینارچ  مشچ 

مالسا تایرورض  زا  باجح ، دش ، هراشا  هک  روط  نامه  ناملسم  نادنمشناد  ناهیقف و  هاگن  رد  ( 31 «.) دراد یپرد  ار  ینالوط  ياه  ترسح 
رـس و يوم  هناگیب ، نادرم  روضح  رد  زامن و  يادا  ماگنه  هب  دیاب  نانز  هک  نیا  رد  و  دـنناد ، یم  بجاو  ار  نآ  یمالـسا ، قَِرف  مامت  تسا و 

هعیـش ياملع  زا  یخرب  نایعفاش و  هتبلا  دنراد ؛ رظن  قافتا  دناشوپب ، نییاپ ) هب  چم  زا   ) اه تسد  تروص و  يانثتـسا  هب  ار  دوخ  مادـنا  یمامت 
باجح و دروم  رد  هر ،) ) ینیمخ ماما  زا  یـشسرپ  هب  ار  راتـشون  نیا  نایاپ  دنا . هدرمـش  مزال  ناگناگیب ، روضح  رد  زین  ار  تروص  ندناشوپ 

مالـسا تایرورـض  زا  باجح  ایآ  میهد : یم  صاصتخا  دشاب ، ناملـسم  نادنمـشناد  تارظن  رگناشن  دناوت  یم  هک  ناشیا ، خساپ  و  نآ ، دح 
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مکح لصا  دـنراد ؟ یمکح  هچ  دـننک ، یم  ییانتعا  یب  یمالـسا  هعماج  رد  ًاصوصخم  یهلا  روتـسد  نیا  هب  هک  یناسک  نآ و  رکنم  تسا و 
دشاب مولعم  هک  نیا  رگم  تسا ، رفک  هب  موکحم  يرورض ، رکنم  دراد و  ار  يرورـض  رکنم  ِمکح  نآ ، رکنم  تسا و  تایرورـض  زا  باجح 

یم تیافک  يرسور  راولش و  دازآ و  سابل  روظنم ، نیا  يارب  تسیچ ؟ ناوناب  يارب  یمالـسا  باجح  دودح  تسین . لوسر  ای  ادخ  رکنم  هک 
صرق زجب  نز  ندـب  ماـمت  تسا  بجاو  دوش ؟ تیاـعر  دـیاب  مرحماـن  دارفا  ربارب  رد  نز  شـشوپ  ساـبل و  رد  یتـیفیک  هچ  ًـالوصا  و  دـنک ؟

، رداچ ندیـشوپ  یلو  درادن ؛ یعنام  دـناشوپب ، ار  بجاو  رادـقم  رگا  روکذـم  سابل  دوش و  هدیـشوپ  مرحمان  زا  چـم ، ات  اه  تسد  تروص و 
تیفیک دح و  هسیاقم  یـسررب و  زا  ییاهن  یـسررب  ( 32 .) دوش بانتجا  دـیاب  دـنک ، بلج  ار  مرحمان  هّجوت  هک  ییاـه  ساـبل  زا  تسا و  رتهب 

هب تسا . هدوب  رادروخرب  يرتشیب  تّدـش  زا  مالـسا  هب  تبـسن  رگید ، نایدا  رد  باجح  هک  ددرگ  یم  طابنتـسا  هناگراهچ  نایدا  رد  باجح 
هچنآ قبط  اما  تسا ، هدـش  لومعم  نایتشترز  نایم  رد  وا  زا  دـعب  هدوبن و  لومعم  تشترز  ناـمز  رد  هچرگ  تروص ، ندـناشوپ  لاـثم ، روط 

، یمالـسا ياهقف  رثکا  رظن  ربانب  هک  یلاحرد  تسا ؛ هدـش  یم  بوسحم  نایدوهی  نایحیـسم و  یقالخا  ناکرا  زا  هدـنبور  رداچ و  تشذـگ ،
شیادص هک  ینز  قالط  رد  درم  نتـسناد  قحم  تشترز ، نید  رد  ضیح  رد  نز  لماک  يریگ  هرانک  موزل  تسین . بجاو  تروص  ندناشوپ 

باتک رد  حیرـص  روط  هب  ود  نآ  مان  رکذ  دنبور و  رداچ و  ندوب  نکر  دوهی ، نید  فرط  زا  هیرهم  تخادرپ  نودب  هدـش  هدینـش  هچوک  رد 
اهنت هن  نیاربانب ، تسا . بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  تیحیـسم ، فرط  زا  اـسیلک  رد  هناـگیب و  دزن  نز  توکـس  بوجو  نایحیـسم و  سّدـقم 

دوجو هب  باجح  دروم  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  زا  يریگولج  تهج  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  باجح  نوناق  عضاو  مالـسا 
نز و یناسنا  ترطف  اب  بساـنتم  حیحـص و  لداـعتم ، یتروص  هب  ار  نآ  تسا و  هتـشامگ  تمه  نآ  میظنت  ندرک و  دـنمنوناق  هب  دوب ، هدـمآ 
، شیادیپ رفس  تاروت ،  . 1 تشون : یپ  قارـشا  تاراشتنا  يدمحم ، یلع  یهلا ، نایدا  رد  باجح  عبنم : تسا . هدومن  هئارا  درم ، يدـنمتریغ 

ربمایپ تشترز  ياه  شزومآ  زا : لقن  هب   8 ياهدنپ 5 -  ص 53 ، انسی ،  . 3 هیآ 22 . فارعا ، هروس   . 2 . 21 8 و 20 -  تایآ 6 -  باب 3 ،
، نارهت نایتشترز  نمجنا  يامن 1372 ، لاس   . 5 دنب 10 . ص 275 ، داد ، يدـنو   . 4 نابآ 76 . نایتشترز ، نمجنا  يدازرهش ، متـسر  ناریا ،
 . 9 ص 63 . نامه ،  . 8 ص 62 . ج 12 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خـیرات   . 7 ص 50 . يدراهتشا ، مساقلاوبا  مالـسا ، رد  باجح   . 6 ص 10 .

تعیرش رد  باجح  بوجو  أشنم و  يدواد ،» لیروا  ماخاخ   » ناریا نایدوهی  یبهذم  عجرم  هتفگ  هب  هرقف 64 و 65 . باب 24 ، شیادیپ ، رفس 
.26 هرقف 16 -  موس ، باب  یبن ، ءایعشا  باتک  تاروت ،  . 11 هرقف 5 . باب 22 ، هینثت ، رفس  تاروت ،  . 10 تسا . هرقف  نیمه  هب  دنتسم  دوهی ،

لیو ندمت ، خـیرات   . 14 و 15 . هرقف 14  باب 38 ، شیادـیپ ، رفـس  تاروت ،  . 13 . 10 هرقف 8 -  مود ، باـب  تور ، باـتک  تاروـت ،  . 12
سلوپ هلاسر  لیجنا ،  . 17 ص 252 . باقنلا ، بوجو  ۀلداو  باجحلا  ۀـمکح  ر.ك :  . 16 ص 31 . نامه ،  . 15 ص 30 . ج 12 ، تنارود ،

هب لوسر  سلوپ  هلاسر  لـیجنا ،  . 19 . 6 هرقف 1 -  موس ، باب  لوسر ، سرطپ  هلاسر  لـیجنا ،  . 18 . 15 هرقف 9 -  مّود ، باب  سؤاـنومیت ، هب 
ماوقا كاـشوپ   . 22 ص 53 . یهلا ، مـــیکح  يدازآ ، نز و   . 21 ص 596 . ج 2 ، راـحبلا ، ۀنیفـس   . 20 هرقف 11 . موس ، باب  سؤاـنومیت ،

یبا ننس   . 26 هیآ 32 . بازحا ، هروس   . 25 هیآ 59 . بازحا ، هروس   . 24 هیآ 31 . رون ، هروس   . 23 ص 116 . ردیانـشا ، نوارب و  فلتخم ،
ص 141. ج 14 ، ۀعیشلا ، لیاسو   . 30 ص 258 . نامه ،  . 29 اج . نامه   . 28 ص 242 . ج 103 ، راونألاراحب ،  . 27 ص 383 . ج 2 ، دواد ،

ص 37. يدیحو ، دمحم  ناوناب ، ماکحا   . 32 ص 138 . ج 14 ، نامه ،  . 31

هتشذگ ماوقا  نایدا و  رد  باجح 

رد دـنچ  ره  تسا ؛ هدوب  لومعم  نانز  نیب  رد  باجح  ناـهج ، ياـهنییآ  اـهتلم و  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا  رد  یخیراـت ، نوتم  یهاوگ  رباـنب 
روطب هاگچیه  یلو  تسا ، هتفای  فیفخت  ای  دیدشت  نامکاح ، هقیلس  لامعا  اب  یهاگ  هدرک و  یط  ار  يدایز  ياهبیـشن  زارف و  خیرات ، لوط 

عامتجا رد  هنهرب  تروص  هب  ایو  هدوبن  بسانم  شـشوپ  ياراد  ناـشنانز  هک  يودـب  ماوقا  زا  تردـن  هب  ناـخّروم  تسا . هتفرن  نیب  زا  لـماک 
باتک دنهدیم . تبـسن  رجح  رـصع  خیرات و  لبق  ام  نارود  هب  ار  نز  شـشوپ  باجح و  خیرات  نادنمـشناد ، دننکیم . دای  دندشیم ، رهاظ 
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هب شوقن  راثآ و  یسررب  هدش و  رکذ  للع  هب  هجوت  اب  دسیونیم : باجح ، یخیرات  لماوع  للع و  لصفم  حرط  زا  سپ  خیرات » هنیآ  رد  نز  »
دجوم بهذم »  » دنیوگیم هک  ياهدع  هدیقع  لیالد ، نیا  هب  و  دوشیم ؛ طوبرم  بهاذم  زا  شیپ  نارود  هب  باجح  شیادـیپ  هدـمآ ، تسد 

نانوی و رد  نز  ششوپ  . 1 1. تسا هدوب  رثءوم  رایسب  نآ  لیمکت  ینوگرگد و  رد  هک  تفریذپ  دیاب  یلو  درادن ، تحـص  دشابیم ، باجح 
ناشمادنا تروص و  هتشذگ ، ياههرود  رد  ینانوی  نانز  دیوگیم : ناتساب  نانوی  نانز  شـشوپ  هرابرد  سورال  فراعملاهریاد  ناتـساب  مور 

نانز دشیم . هتخاس  ریازج  رگید  سوجِرِما و  سروک و  ریازج  رد  دوب ، ابیز  رایـسب  فافـش و  هک  شـشوپ  نیا  دـندناشوپیم . اپ  يور  ات  ار 
یتح دروخیم ؛ مشچ  هب  زین  ینانوی  نیفلءوم  نیرتیمیدق  تاملک  يالبال  رد  باجح ، هرابرد  نخس  دندوب . زمرق  یششوپ  ياراد  زین  یقینف 

نیدب دـناهدوب ، یـصاخ  باجح  ياراد  بیث »  » رهـش نانز  تسا . هدوب  باجح  اب  زین  كاتیا ) ياورنامرف  سیلوع »  » هاشداپ رـسمه  « ) بولینب »
دنناوتب ات  تفرگیم  رارق  نامـشچ  يولج  هک  دوب  ذـفنم  ود  ياراد  هچراپ  نیا  دـندناشوپیم . هچراپ  اـب  زین  ار  ناـشتروص  یتح  هک  تروص 

رب هک  ییاهشقن  دـندناشوپیم . نادرم  مشچ  زا  ار  دوخ  جاودزا  زا  دـعب  یلو  دـندوب ، دازآ  جاودزا  عقوم  اـت  نارتخد  هتراپـسا »  » رد دـننیبب .
بجاو نانآ  رب  دنتفریم ، رازاب  هب  یتقو  و  تسا ، هدوب  زاب  ناشیاهتروص  یلو  هدناشوپیم ، ار  رـس  نانز  هک  دنکیم  تیاکح  هدنام ، ياج 

ریغص يایسآ  نانکاس  يربیس و  نانز  نیب  رد  باجح  دنشاب . رـسمه  ياراد  هاوخ  هرکاب و  هاوخ  دنناشوپب ؛ ار  ناشیاهتروص  هک  تسا  هدوب 
زا یتقو  هک  يروط  هب  دناهدوب ، رادروخرب  يرتدیدش  باجح  زا  ینامور  نانز  تسا . هتـشاد  دوجو  زین  برع ) سراف و  و   ) دام رهـش  نانز  و 
زا یکی   2. دشیمن صخشم  ندب  ياهیگدمآرب  زا  يزیچ  دندناشوپیم و  اهاپ  يور  ات  ار  ندب  مامت  دنلب  يرداچ  اب  دندشیم ، جراخ  هناخ 
هک تفع » ههلا   » هرابرد وا  تسا . هدروآ  ناتـساب  مور  نانوی و  نانز  نیب  رد  باجح  دوجو  رب  لاد  يدایز  دـهاوش  زین  یبرغ  ناـسیون  خـیرات 

رامـش هب  ناوج  نارتخد  يارب ) وگلا  و   ) هنومن نیرتیلاع  تسا و  تفع  ههلا  سیمترآ ،» : » دـیوگیم تسا ، ناتـساب  نانوی  نایادـخ  زا  یکی 
هک یلئاـبق  زا  یکی  مدرم  هراـبرد  نینچمه   3 .« تسا هتـسارآ  اوقت  تّفع و  رویز  هب  کـباچ و  هدـیزرو و  دـنمورین و  یندـب  ياراد  دـیآیم .

. دندرکیم يدرگنابایب  اهاّکـس » ، » هایـس يایرد  رانک  رد  نانیمرا و  زا  رتالاب   : » تسا هدمآ  دناهدرکیم ، یگدـنز  دالیم  زا  لبق  لاس  دـصهن 
نانز دندربیمرـس و  هب  هبارا  رد  هک  دـندوب  يدـنمورین  رایـسب  ییاپورا  همین  لوغم و  همین  یگنج  لئابق  مادـنا  تشرد  یـشحو و  مدرم  اهنآ 

ناتـسود ناشیوخ و  دـنناوتیم  یتروص  رد  طقف  نانز  : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد  خّروم  نیا   4 .« دنتشادیم هاگن  هدرپ  رد  تخـس  ار  دوخ 
زا یکی  لوـق  زا  نـینچمه   5 دنـشاب . باجح  رد  ًالماک  هک  دـنبای  روضح  اههناخاشامت  یبهذـم و  ياـهنشج  رد  دـننک و  تاـقالم  ار  دوخ 

ناهنپ هناخ  رد  دـیاب  وا  صخـش  نوچ  زین  ار  نمادكاپ  نز  کی  ماـن  دـنکیم : لـقن  نز ، شـشوپ  تدـش  هراـبرد  ناتـساب ، ناـنوی  هفـسالف 
هرابرد تنارود  لیو  دراد . دوجو  خیرات  رد  يدایز  بلاطم  ناتساب ، ناریا  نانز  ششوپ  دروم  رد  ناتساب  ناریا  رد  نز  شـشوپ  . 2 6. تشاد

نآ تأرج  عامتجا  يالاب  تاقبط  نانز  : » دیوگیم تسا ، هدوب  جیار  نانآ  نیب  رد  یتخس  رایسب  باجح  هکنیا  ناتساب و  ناریا  نانز  شـشوپ 
شزیمآ نادرم  اب  اراکـشآ  هک  دـشیمن  هداد  هزاـجا  ناـنآ  هب  زگره  دـنیایب . نوریب  هناـخ  زا  رادشوپور  ناور  تخت  رد  زج  هک  دنتـشادن  ار 

رب ناتـساب  ناریا  رد  هک  ییاهشقن  رد  دننیبب . دشاب ، ناشردارب  ای  ردـپ  ولو  ار ، يدرم  چـیه  دنتـشادن  قح  راد  رهوش  نانز  دـننک . طالتخا ) )
هک دـیآیم  تسد  هب  زین  سورال  فراـعملاهرئاد  زا   7 .« دـسریمن رظن  هب  ناشیا  زا  یمان  دوشیمن و  هدـید  نز  تروص  چـیه  هدـنام ، ياج 
رد باجح  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  : » تسا هدمآ   9 يرشعینثا ریسفت  رد  نینچمه   8. تسا هتشاد  دوجو  اهسراپ  اهدام و  نیب  رد  باجح 

يرگید هباوخ  مه  دیریگ و  تفج  دیهاوخ و  نز  دیوگ : هیآ 90  داباهم ، تش  همان  ینسیدزام »  » شیک رد  تسا .» هتشاد  دوجو  میدق  سرف 
ياههرود رد  نانز  هک  دـهدیم  ناشن  تسا ، ناتـساب  ناریا  نانز  باجح  رگنایب  هک  یـصوصن  دـیزیمایم ». وا  اب  دـیرگنم و  وا  رب  دـینیبن و  ار 

هراشا نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  دناهدوب ، ششوپ  باجح و  ياراد  نایناماس  نایناکـشا و  نایـشنماخه ،)  ) اهیـسراپ اهدام ، هرود  نوچ  یفلتخم 
هتـسجرب و شوقن  قبط  هک  تسا  نیا  تشاد ، رظن  رد  دـیاب  هک  یلـصا  : » هدـمآ نایناریا » یناتـساب  كاشوپ   » باتک رد  اـهدام  هرود  دوشیم :
رد يو   10 .« تسا ناسکی  نادرم  كاشوپ  اب  توافت ) یمک  اب   ) لکش ظاحل  زا  اهدام )  ) هرود نآ  نانز  كاشوپ  دالیم ، لبق  ام  ياههمسجم 

هداد زیمت  مه  زا  دراد ، دوجو  ناشرس  ششوپ  نایم  هک  یفالتخا  هطساو  هب  نز  درم و  : » دسیونیم هدنام  ياج  رب  شوقن  حیضوت  يارب  همادا 
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هرود  11 .« تسا ناـیامن  ناشدـنلب  ياـهوسیگ  نآ  ریز  زا  دـناهدراذگ و  دوـخ  رـس  يور  زین  یـششوپ  ناـنز  هک  دـسریم  رظن  هب  دـنوشیم .
رظن زا  اهنآ  دندرک . سیسأت  ار  یشنماخه  هلسلس  هتشادرب و  نایم  زا  ار  دام  تلود  شوروک ، هلیـسو  هب  اهیـسراپ  نایـشنماخه )  ) اهیـسراپ

یموب نانز  هب  نامز ، نآ  زا  هدنام  شوقن  یخرب  يور  زا  : » تسا هدمآ  هرود  نیا  نانز  صاخ  كاشوپ  دروم  رد  دندوب . اهدام  دـننامه  سابل 
نآ رگید  نانز  هب  تسا . هاتوک  نیتسآ  نیچ و  هتـسار  ياراد  ای  دنلب  هداس و  یـششوپ  نانآ  نهاریپ  دنراد . بلاج  یـششوپ  هک  میروخیمرب 

اب نهاریپ  کی  نآ ، ریز  رد  هدنکفا و  دوخ  سابل  همه  يور  رب  لیطتـسم  يرداچ  نانیا  دـنراوس . بسا  هب  ولهپ  زا  هک  میروخیمرب  زین  هرود 
باجح هتشذگ ، دننامه  زین  هرود  نیا  رد  نایناکـشا  هرود   12 .« تسا نایامن  اپ  چم  هب  ات  يرگید  دـنلب  نهاریپ  زین ، نآ  ریز  رد  دـنلب و  نماد 

رادنیتسآ نیچرپ ، داشگ ، نیمز ، يور  ات  دـنلب  ینهاریپ  یناکـشا  نانز  سابل  : » میناوخیم نینچ  هراب  نیا  رد  تسا . هدوب  لماک  یناریا  نانز 
هدوب زابهقی  ًانمـض  هاتوک و  یلوا  هب  تبـسن  یکی  نیا  دق  دندیـشوپیم و  یلوا  يور  هک  دناهتـشاد  يرگید  نهاریپ  تسا . هدوب  تسارهقی  و 

ای یناوغرا و  داش و  ياهگنر  هب  یناکـشا  نانز  رداچ  : » تسا هدمآ  رگید  ياج  رد   13 .« دندرکیمرس يرداچ  نهاریپ  ود  نیا  يور  تسا .
. تسا دنب  هدش ، هدنکفا  ندرگ  هب  يریجنز  هلیـسو  هب  هک  همکد  ای  شوقنم  یـضیب  يزلف  هتخت  کی  ریز  رد  رداچ  هشوگ  تسا . هدوب  دـیفس 

باتک رد   14 .« تسا هدـیناشوپیم  اهولهپ  بقع و  تمـسق  رد  ار  هنانز ) هـالک  یعون   ) هماـمع هک  هداـتفایم  رـس  يور  يوحن  هب  رداـچ  نیا 
هک دنتـشاد  یباقن  زین  دشیم و  هدنکفا  رـس  رب  هک  یلنـش  اب  دندرکیم ، نت  رب  وناز  ات  ییابق  یناکـشا  دهع  نانز  : » تسا هدـمآ  زین  نایتراپ » »

ار نایناساس  هلـسلس  نایناکـشا ، فعـض  زا  هدافتـسا  اب  کباب  رـسپ  ریـشدرا  هرود  نیا  رد  نایناساس  هرود  دنتخیوآیم ». رـس  سپ  هب  ًالومعم 
هرود نیا  رد  نانز  دومن . يزاسزاب  ار  ناریو  ياههدکـشتآ  همجرت و  ار  اتـسوا  داد . رارق  روشک  یمـسر  نید  ار  تشترز  نید  داهن و  ناـینب 
هدـمآ نینچ  نانز  كاشوپ  دروم  رد  دـندوب . لماک  باجح  ياراد  نانچمه  تسا ، هدـشیم  لاـمعا  روشک  رد  ناـیتشترز  ینید  ماـکحا  هک 
هتـشاد لامعتـسا  دروم  فلتخم  تروص  هب  زین  هرود  نیا  رد  تسا ، هدوب  ناریا  ناوناـب  هدافتـسا  دروم  شیپ  ياـههرود  زا  هک  رداـچ  : » تسا

اپ تشپ  ات  ناوناب ، ریاس  دنلب  ياهسابل  دـننام  نز ، ناگـشیپرنه  سابل  یتح   » هک تشاد  یتیمها  نانچ  هرود  نیا  رد  نانز  باجح   15 .« تسا
: مینک رورم  یمالـسا  عبانم  زا  ار  یخیرات  لقن  نیا  تسا  یفاـک  باـجح ، هب  هرود  نیا  رد  ناـنز  هجوت  تاـبثا  يارب   16 .« تسا هدش  هدیشک 

ربارب رد  ار  یناریا  ناگدازهاش  دندروآ ، رمع  يارب  لاوما ، زا  یناوارف  تورث  اب  ار  یناساس ، هاشداپ  يرـسک ، نارتخد  زا  نت  هس  هک  یماگنه 
: هک دنـشک  دایرف  نانآ  رب  دـنلب  يزاوآ  اب  داد ، روتـسد  هفیلخ  دندناتـسیا ، دـندوب ، هدـناشوپ  ار  دوخ  باقن ، شـشوپ و  اـب  هکیلاـح  رد  رمع 

ندرک هنهرب  زا  یناریا  ناگزیـشود  دـنزیرب . اهنآ  ياپ  هب  يرتشیب  لوپ  نارادـیرخ  دـننیبب و  ار  اهنآ  ناناملـسم  ات  دـیریگرب  هرهچ  زا  شـشوپ 
هنایزات اب  تساوخ  دش و  كانمشخ  هفیلخ  دنتخاس . رود  دوخ  زا  ار  نانآ  دندز و  رمع  هدنیامن  هنیـس  رب  تشم  دندرک و  يراددوخ  تروص 

زا نک ؛ ارادـم  تراتفر  رد  دـندومرف : رمع  هب  مالـسلاهیلع ) ) یلع ترـضح  دنتـسیرگیم . یناریا  ناگدازهاش  هکیلاـح  رد  درازاـیب ، ار  ناـنآ 
زا سپ  رمع  دیرادب .» یمارگ  هدش ، ریقف  راوخ و  هک  ار  یموق  ره  فیرش  گرزب و   : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآوهیلعهللایلـص ) ) ادخ ربمغیپ 

هلماعم دـیابن  كولم  نارتخد  اب  : » درک هفاضا  ترـضح  سپـس  تسـشن . ورف  شمـشخ  شتآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح  شیامرف  ندـینش 
نیئآ رد  مالـسلاهیلع ) ) میهاربا ترـضح  تعیرـش  رد  باـجح  یهلا  گرزب  ناـیدا  رد  نز  شـشوپ  . 3 17 .« درک نازینک )  ) يرازاـب نارتخد 

نامشچ هقفر " : » " میناوخیم نینچ  تاروت  باتک  رد  تسا . هدوب  تیمها  زئاح  نانز ، ششوپ  هلأسم  مالسلاهیلع )  ) میهاربا ترضح  سدقم 
؟ دیآیم ام  لابقتسا  هب  ارحص  رد  هک  تسیک  درم  نیا  دیسرپ : مداخ  زا  اریز  دمآ ، دورف  دوخ  رتش  زا  دید و  ار  قاحـسا  هدرک و  دنلب  ار  دوخ 

مرحمان لباقم  رد  نز  ششوپ  هک  دوشیم  نشور  نایب  نیا  زا   18 .« دیناشوپ ار  دوخ  هتفرگار ، دوخ  عقرب  سپ  تسا . نم  ياقآ  تفگ : مداخ 
دـش و هدایپ  رتش  زا  دوب ، مرحمان  وا  هب  هک  قاحـسا  لباقم  رد  هقفر »  » اریز تسا ؛ هتـشاد  دوجو  مالـسلاهیلع )  ) میهاربا ترـضح  تعیرـش  رد 
رد ینید و  مهم  ياهباتک  زا  یکی  هک  دوملت »  » یقالخا لوصا  رد  دوهی  نییآ  رد  باـجح  دـتفین . وا  هب  قاحـسا  مشچ  اـت  دـناشوپ  ار  دوخ 

يزیچ هکنآیب  ًالثم  هچنانچ  تخادرپیم ، دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  : » هدمآ تسا ، نایدوهی  یگدـنز  همان  نییآ  نودـم و  هقف  تقیقح 
دنلب ردـقنآ  شیادـص  ای  درکیم  لد  درد  نادرم  زا  یخنـس  ره  اب  ای  تشریم  خـن  ماع  عراش  رد  ای  تفریم و  مدرم  نایم  هب  تشاد  رـس  رب 
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تخادرپ نودب  تشاد  قح  درم  تروص  نآ  رد  دنونشب ، ار  وا  نانخس  دنتسناوتیم  شناگیاسمه  دومنیم ، مّلکت  شاهناخ  رد  نوچ  هک  دوب 
: دنکیم حیرـصت  نایتندق  هب  دوخ  هلاسر  رد  سلوپ  تسا : هدـمآ  لیجنا  باتک  رد  تیحـسم  نییآ  رد  باجح   19 .« دـهد قالط  ار  وا  هیرهم 
رس دنک  توبن  ای  اعد  هدیشوپرس  هک  يدرم  ره  ادخ . حیسم ، رس  درم و  نز ، رس  تسا و  حیسم  درم ، ره  رـس  هک  دینادب  امـش  مهاوخیم  اما  »

رگا اریز  دوش . هدیـشارت  هک  تسا  نانچ  نیا  اریز  دزاسیم ؛ اوسر  ار  دوخ  رـس  دنک ، اعد  هنهربرـس  هک  ینز  ره  اما  دیامنیم . اوسر  ار  دوخ 
دـشوپب ار  دوخ  رـس  دیابن  ار  درم  هک  اریز  دشوپب ؛ دیاب  تسا ، حیبق  ندیـشارت  ای  ندـیرب  يوم  ار  نز  رگا  دربب و  زین  ار  يوم  دـشوپیمن ، نز 

نز تهج  هب  درم  زین  تسا و  درم  زا  نز  هکلب  تسین ، نز  زا  درم  هک  اریز  تسا ؛ درم  لالج  نز  اما  تسادخ ، لالج  تروص و  وا  هک  نوچ 
ایآ دیهد  فاصنا  دوخ  لد  رد  ناگتشرف ... ببس  هب  دشاب ، هتشاد  رس  رب  یتزع  دیابیم  نز  تهج  نیا  زا  درم . يارب  نز  هکلب  هدشن ، هدیرفآ 

اب ندش  ور  هبور  ماگنه  هب  دشاب ، هدیشوپ  نز  رـس  دیاب  اعد  يارب  هک  ییاج  رد  سپ   20 .« دنک اعد  ادخ  دزن  هدیشوپان  نز  هک  تسا  هتسیاش 
هب دنیارایب  ار  دوخ  نانز  نینچمه  و  : » دیوگیم سءواتومیت  هب  سلوپ ، هلاسر  رد  لیجنا ، رد  زین  و  دوب . دهاوخ  رتمزال  رـس  شـشوپ  مرحمان 
هب دننکیم  يرادـنید  ياوعد  هک  دـیاشیم  ار  ینانز  هک  نانچ  هکلب  اهبنارگ ، تخر  دـیراورم و  الط و  اهفلز و  هب  هن  زیهرپ ، ایح و  سابل 

يرطف رما  کی  باجح  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  روظنم  رگا  خـیرات ؛ هنییآ  رد  نز  یقیولع ، ربکا  یلع  1 ـ اهتشون : یپ   21 هحلاص ». لامعا 
ًالوا اریز  تسا ؛ هدوبن  باجح  دجوم  نید  تفریذـپ  ناوتیمن  یلو  میراد ، لوبق  مه  ام  هدـماین ، دوجو  هب  یباستکا  مسر  کی  رثا  رب  تسا و 
ًایناث تسا ، هدوب  بهذم  ياراد  ربمایپ و  دوخ  ناسنا  نیلوا  ینید ، ياههزومآ  رب  انب  نوچ  تسا . یلطاب  ضرف  شیپ  بهاذم ، زا  شیپ  نارود 

یگنهامه ناسنا  ترطف  اب  نید  میلاعت  اریز  میاهدرکن ، دراو  یـصقن  نآ  ندوب  يرطف  هب  مینادـب ، بهذـم  تامیلعت  زا  یئزج  ار  باجح  رگا 
خیرات تنارود ، لیو  3 ـ . 1923 نیرـشعلا ، نرقلا  فراعملاةریاد  زا  لقن  هب  2 ـ دراد . هراشا  نادـب  مور  هروس  هیآ 30  هچنانچ  دراد ، لـماک 

، نیرـشعلا نرقلا  فراعملاهریاد  زا  لقن  هب  8 ـ ص 434 . نامه ، 7 ـ نامه . 6 ـ ص 340 . نامه ، 5 ـ ص 336 . ناـمه ، 4 ـ ص 520 . ندمت ،
ص نامه ، 12 ـ ص54 . نامه ، 11 ـ ص 51 . نایناریا ، یناتساب  كاشوپ  روپءایـض ، 10 ـ ص 490 . ج 10 ، يرشع ، ینثا  ریـسفت  9 ـ . 1923
، یناساس ندمت  یماس ، یلع  16 ـ ص 114 . نامه ، 15 ـ ص 197 . نامه ، 14 ـ ص 194 . یناریا ، نانز  كاشوپ  روپ ، ءایـض  لیلج  13 ـ . 56
ص ج 4 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  19 ـ هیآ 64 و65 . باب 24 ، شیادیپ ، رفس  18 ـ ص 234 . ج 2 ، هیبلحلا ، ةریسلا  17 ـ ص 186 . ج1 ،

ات 11. هیآ 9 مود ، باب  21 ـ . 14 ات هیآ 3 ، 11 باب 20 ـ . 461

ون یهاگن  رد  باجح 

ای يرـشب  گنهرف  دربشیپ  تهج  رد  ار  دوخ  صاخ  شقن  کیره  هک  دـنا , هتفر  نایمزا  سپـس  هدـمآ و  دـیدپ  نونکاـت  يرایـسب  ياهندـمت 
هدوب مکاـح  ینیمزرـس  رد  یتدـم  هک  هداـهن  ياـجرب  دوخ  زا  سپ  يرگید  هعماـج  سپـس  تسا و  هدرکاـفیا  نآ  یگدـنام  بقعو  يدوباـن 
هعماج ب . یبرغ . تیحیـسم  هعماـج  فلا . زا : دـنترابع  هک  تسا 1  هدـنامن  یقاـب  همه  نآ  زا  هعماـج  عون  جـنپ  زج  ینونک  رـصع  رد  . تسا

گنهرف ندمت و  ره  هب  هتسباو  درف ـ  کی  هرابرد  يرواد  رود . رواخ  هعماج  ه .ـ ودنه . هعماج  د . یمالـسا . هعماج  ج . سکدترا . تیحیـسم 
ظاحل هب  هکلب  تسین , هتفرگ  تمدخ  رد  هک  یلیاسو  رازبا و  هیاپرب  تسا , یـشحو  ای  ندمتم  یناسنا  ایآ  هک  دـشاب ـ  هک  ناکم  نامزره و  ای 
ثاریم هک  تسا  یـسک  ندـمتم 3  ناسنا  نیا  ربانب   2. دراد دوخ  صاخ  گنهرف  ای  یناسنا  ماع  گـنهرف  ندـمت و  اـب  هک  تسا  يراـتفر  عون 

ساسارب ار  ون  لسن  دنیزگ و  یمرب  ار  نیرت  تسرد  نارگید  گنهرف  زا  دروآ و  یم  دـیدپ  نآ  رد  لوحت  دراد و  یم  ساپ  ار  دوخ  یگنهرف 
گنهرفزا ای  دنک  یم  هابت  ار  یگنهرف  ثاریم  هک  تسا  یسک  ندمتمریغ 4  ناسنا  اما  دراپس . یم  ودب  هرسکی  ار  گنهرف  هدرک , تیبرت  نآ 

ار دوخ  ندمت  ای  درادن ; یتسیزمه  نامز  اب  تسا  هتـسباو  نآ  هب  هک  یگنهرف  زا  يوریپ  رد  دریگ , یمرب  یبایزرا  شنیزگ و  نودـب  نارگید 
بادآ و گنهرف , ندمتزا , یئزج  باجح  دزاس . یم  مورحم  هتشذگ  ثاریم  گنهرف و  زا  ار  ون  لسن  ای  دنک , یم  ینابرق  ییارگون  ياپ  رد 

باذـع بجوم  مارح و  نآ  اـب  تفلاـخم  هک  یهلا  يروتـسد  ناونع  هب  باـجح  زا  هک  نآ  ضرف  هب  تسا . یهلا  تعیرـش  یمالـسا و  موـسر 
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زا دیاب  میراد  تبسن  یمالسا  ندمت  هب  هک  یناسک  ناونع  هب  مهزاب  میریگب , هدیدان  ار  یباجح  یب  راثآ  مینک و  یـشوپ  مشچ  تسا  يورخا 
, اه هشیدـنا  رد  برغ  زا  ام  نونکات , هدوب  هریچ  یمالـسا  ياهنیمزرـسرب  برغ  هک  نونکات  زاب  رید  زا  مینک  . ینابهگن  يرادـساپ و  باـجح 
رد برغ  هک  زورما  دیوگب . نخس  مالـسا  زا  رگا  یتح  مینک ; یم  دیلقت  يداصتقاو  یـسایس  , يرنه ياهبتکم  اهراتفر و  اهرواب , اه , هاگدید 

ناملآ و هسنارف و  رد  اه  تسیشاف  اه و  يزانون  دیدج , نایارگتـسار  هجیتن  رد  تساهنآ , هب  تشگزاب  یپ  رد  شیاه و  هشیر  يوجو  تسج 
ام زگره  راک  نیا  میوشن . '' ون  نایارگ  مالـسا   '' مینکن و دیلقت  شا  هزات  درکیور  نیا  رد  برغزا  ام  ارچ  درک . دنهاوخ  هدرک و  روهظ  ایلاتیا 
زاب خیرات  قامعا  رد  هدش  نفد  نارگ  همغن  ياه  همغن  اه و  یبوکیاپ  اهنـشج و  موسر و  بادآ و  ای  اه  یتسرپ  هناگود  هب  هک  دراد  یمناو  ار 

هاگیاج اریز  دزاس , یمن  ناربهر  يوجو  تسج  اهرانیمس و  اه , هرگنک  اهنامزاس , اه , هورگ  نداهن  ناینب  زا  ریزگان  ار  ام  هک  نانچ  میدرگ .
رثؤم ییاهتیصخش  دنرب , یم  رس  هب  تیعجرم  هناتسآ  رد  داتسا  ققحم و  اه  هد  یملع  ياه  هزوح  رد  تسا . هدش  هتخانش  تیعجرم  يربهر و 
یمن ار  هچره  هدیزگرب و  ددنسپ  یم  عرش  هچنآ  ره  دنراد , یم  هضرع  مالسا  نییآ  رب  ار  نآ  جیاتن  هدرک  یـسررب  ار  یناهج  ياهگنهرف  هک 

شهوژپ و هبرجت  نرق  هدراهچ  هناوتشپ  بان و  تنـس  نآرق و  زا  هتفرگرب  یعرـش  ياهلیلد  هیاپ  رب  اهـشالت  نیا  همه  دنزیر . یم  رود  ددنـسپ 
هب تشگزاب  عقاو  رد  مالسا , هب  تشگزاب  هکلب  دراد . دوخ  رس  تشپ  ار  یمالسا  تما  نادنزرف  زا  نت  اهنویلیم  دریگ و  یم  تروص  شاکنک 

, هفـسلف داصتقا , هعماج , تنـس , نآرق , هب  نامدوخ ; لیـصا  ياه  هشیر  هب  تشگزاب  تسا ; راتفر  قالخا و  هدیقع , رد  یتسرپ  اتکی  يادـنلب 
ناونع شنیزگ  هکنیا  ماجنارـس  و  تسا . شیوخ  باجح  هب  نز  تشگزاب  نایم , نیا  رد  و  نامدوخ , ياهـششوپ  اهرنه و  ندـمت , گـنهرف ,

اما تسا , هدوب  اپورا  رد  مسیشاف  ون  ای  مسیزانون  ای  دیدج  ییارگتـسار  ای  نهک  ثاریم  هب  تشگزاب  ناونع  اب  بسانت  روظنم  هب  ون ) باجح  )
دمآ زاغآ  رد  هک  ار  یناونع  لیلد  نیمه  هب  دراد , بسانت  يدمحم )  بان  مالسا  هب  تشگزاب   ) اب میرک  نآرق  هب  کسمت  دننامه  ون  باجح 
نایز دوس و  شقن و  اهدـمایپ و  راثآ و  اهیدـب و  اـهیبوخ و  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  تسیچ ؟ باـجح  باـجح  تقیقح  تیهاـم و  میدـیزگرب .

ار نز  ندـب  ات  هدـش  هتخود  صاخ  یلکـش  هب  هک  تسا  يا  هچراپ  هکت  باجح , اـیآ  مینک . صخـشم  ار  نآ  ياـنعم  تسخن  دـیاب  باـجح ,
ای تسا ؟  راتفر  شـشوپ و  زا  يا  هتخیمآ  باجح  ای  تسا , راتفر  یعون  باجح  ای  گنر ؟  لکـش و  ره  اب  هاگره و  اـجره , لاـح  دـناشوپب ,

 ; دنیزگ یمرب  ار  ریخا  هاگدید  هدنراگن  دـبای . یم  یلجت  دوش و  یم  رادومن  صاخ  شـشوپ  وراتفر  تروص  هب  هک  تسا  یتقیقح  باجح ,
راتفگ ادـص و  ای  راتفر  ای  مسج  رد  هاوخ  تسا , درم  زیارغ  هدـننک  کیرحت  هک  ار  ییاهتمـسق  ات  دراد  یماو  ار  نز  هک  تسا  يزیچ  باجح 

هتـساوخ باجح  رگید  ترابع  هب  دوش . نادرم  زیارغ  کیرحت  زا  عنام  ات  دریگ , یم  دوخ  هب  نز  هک  تسا  يرویز  نامه  باـجح  دـناشوپب .
, هدـنز يدوجوم  ود  ره   5. دـنا كرتـشم  تیناـسنا  ردودره  درم  نز و  تسا . يو  یگناـنز  رهاـظم  ندـناشوپ  يارب  نز  نورد  رد  يرطف  يا 

دوش یم  هدناوخ  یگنانز )   ) تثونا هک  تسا  يزیچ  رد  درم  اب  نز  فالتخا  دنا . يدام  دبلاک  ياراد  ودره  و  دوخ , نوماریپو  دوخ  هب  هاگآ 
نوزفا ار  ینورد  ینورب و  ياهیگژیو  تروکذ , تثونا و  زا  کی  ره  هک  دراد  ماـن  یگنادرم  هک  تسا  يزیچ  رد  زین  نز  اـب  درم  فـالتخا  و 

دوخ و هک  یتروصرد  درم  نز و  زا  کیره  تثونا . ناسنا «  نز =  و  تروکذ , ناـسنا «  درم =  ینعی : دروآ . یم  دوجو  هب  ناـسنا  تعیبط  رب 
شقن دوخ , هاگیاج  دوخ و  تخانـش  نودـب  هک  نانچ  دراد , تیرـشب  شیاسآ  تفرـشیپ و  هخرچ  رد  ازـسب  یـشقن  دسانـشب , ار  شهاگیاج 

وه : ) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  تشاد . دـنهاوخ  تیرـشب  زور  لاح و  تماـخو  ندـمت و  ندرک  دوباـن  نیمز و  يزاـس  ناریو  رد  يداـیز 
داسفلا رهظ  : ) دیامرف یم  ایو  تشاداو . نآ  يرگدابآ  هب  دروآ و  دیدپ  نیمز  زا  ارامش  وا   61 دوه /  اهیف ) مکرمعتسا  ضرألا و  نم  مکأشنأ 

رد دنوادخ  یتقو  تفرگارف . ار  ایرد  یکشخ و  یهابت  مدرم , رادرک  راتفر و  رطاخ  هب   41 مور /  سانلا )  يدیأ  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف 
ییوشانز یگدـنز  رد  نانز  رب  یتسیاب  نادرم  (; 34 ءاسن /  ( ) ءاسنلا یلع  نوماوق  لاـجرلا  : ) دـیامرف یم  درمو  نز  كرتشم  یگدـنز  هصرع 

رد یلب  تـسا . درم  يارب  مـهو  نز  يارب  مـه  فیلاـکت , دـننامه  شیاـهتمعن  تـشهب و  دـیامرف : یم  هنوـگ  ناـمه   6, دنشاب هتـشاد  تیماوق 
یم فیلکت  درم  هب  باطخ  رذگهر  زا  دوخ -  صاخ  دراوم  رد  زج  نز ـ  رب  تسا و  دنوادخ  میقتـسم  باطخ  دروم  درم  یعرـش  ياهفیلکت 

/ هرقب نیملاظلا ) نم  انوکتف  ةرجشلا  هذه  ابرقتال  امتئش و  ثیح  ًادغر  اهنمالک  کجوز و  تنأ و  نکـسا  مدآ  ای  : ) دیامرف یم  دنوادخ  دوش .
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نیا هب  و  دیرب , هرهب  یناوارف  یشوخ و  هب  دیا  هتساوخ  دوخ  هک  هچره  زا  نآ , ياهتمعن  زا  دیمارایب و  تشهب  رد  ترسمه  وت و  مدآ !  يا   35
تسا ییایح  مرـش و  باجح , هک  میبای  یم  نینچ  ار  باجح  تقیقح  ام  لاحره  هب  دش . دیهاوخ  ناراکمتـس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  تخرد 

دنازیگنارب ار  ام  یسک  هک  میدنمزاین  ام  همه  یلب  دشاب . هتشادن  ایح  چیه  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  ینز  چیه  اریز  تسا , هتسارآ  نادب  نز  هک 
یلع ّـالإ  : ) دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . هدـش  هتـشاک  ینز  ره  دوـجو  رد  هـک  تـسا  يرذـب  اـیح  اریز  دـناسرب , روـهظ  هـلحرم  هـب  و 
رگا ایح  رذـب  نیا  دوب . دـنهاوخن  هدـیهوکن  تروص  نیا  رد  هک  ناـشنانز … دروم  رد  رگم   6 نونمؤم /  نیموـلم )  ریغ  مّهنإـف  مهجاوزأ …
تسا نکمم  هک  نانچ  دنیشن . یم  راب  هب  شراتفر  هویم  دنک و  یم  دشر  يدوز  هب  دوش  ایهم  شیارب  تبقارم  تیبرت و  اب  هارمه  بسانم  هنیمز 
تیبرت ناتـسد  اب  بسانم و  ینیمز  رد  رگا  هناد  نیا  دـشاب . هتـشاد  رمث  یب  صقان و  يدـشر  ای  دـنامب و  یقاب  دوخ  لاح  هب  يا  هناد  نوچمه 
نتشاد ناهنپ  ایح و  يانعم  هب  هک  یباجح  دراد . ناکما  زین  تلاح  نیا  سکع  هک  نانچ  دناشن , دهاوخ  راب  هب  ار  باجح  هویم  دبای , شرورپ 

اب هچرگ  دریگ , یم  راک  هب  نز  هک  تسا  یـششوپ  هلیـسو  ره  لماش  هک  تسا  یمالـسا  یعرـش  باجح  زا  رتریگارف  تسا , هنانز  ياه  هولج 
رد نانز  هاگ  هک  تسا  هنادرم  شـشوپ  یعون  راولـش  هنادرم :) ) راولـش فلا . یعرـش  ریغ  باجح  زا  ییاـه  هنومن  دـشاب . یعرـش  ریغ  لـکش 
نز یگنانز  ندش , درم  دننامه  اب  یلو  تسین , نز  يایحدامن  زا  یعون  زج  ششوپ  نیا  . دنشوپ یم  هسردم  هاگـشناد و  راک و  لحم  نابایخ ,
ندز الاب  ندرک و  عمج  ج . تسا . صقان  باجح  زا  یعون  هک  دـننک , یم  نت  هب  نانز  هک  يداـشگ  ياهـسابل  ب . تسا . هدرک  نوگرگد  ار 

یعون هویـش  نیا  دـشاب . راکـشآ  ًالماک  هک  دـنراذگب  اهر  ار  اهوم  هک  نآ  ياج  هب  تسا , ناـنز  ناـیم  رد  یلومعم  شیارآ  یعون  هک  اـهوم 
رد گنر  نیا  اریز  دندنـسپ , یم  رتهب  اهگنر  نایم  زا  ار  هایـس  گنر  نانز  دناد .) یمن  یفاک  و   ) دریذپ یمن  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  باجح 

نخس ناملسم  نز  يایح  رهاظم  زا  میهاوخب  رگا  یمالسا  باجح  دناشوپ . یم  رتهب  رتشیب و  ار  ندب  دور  راک  هب  نز  شـشوپ  زا  تمـسق  ره 
نیندی . ) 1 تسا : يدـنچ  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  نخـس  هنومن  هک  یباجح  تفگ ; میهاوخ  نخـس  لماک  باجح  زا  دـیدرت  یب  مییوگب ,

رون ّنهتنیز ) نیدبی  ّنهبویج و ال  یلع  ّنهرمخب  نبرضیلو  . ) 2 دنریگ . رتورف  ار  دوخ  ياهششوپ  نانز   59 بازحا /  ّنهبیبالج )  نم  ّنهیلع 
 ( یلوألا ۀـیلهاجلا  جّربت  نجّربت  و ال  . ) 3 دنزاسن . راکـشآ  ار  شیوخ  تنیز  دنزادنیب و  نابیرگ  رب  ار  ناشاه  يرـسور  یتسیاب  نانز  31 و  / 
هک دـنبوکن  ياپ  نانچ  ّنهلجرأـب ) نبرـضیال  و  . ) 4 دـینکن . ییامن  تنیز  نیـشیپ  تیلهاج  راـگزور  ییاـمن  تنیز  دـننامه  33 و  بازحا / 
 / رون ّنهراصبأ ) نم  نضضغی  . ) 6 دینکن . یمرن  نخس  رد  سپ   32 بازحا /  … لوقلاب ) نعضختالف  . ) 5 دوش . راکشآ  ناشناهنپ  ياهتنیز 

نادرم تاـظفاحلا ;) مهجورف و  نیظفاـحلاو   ) هلمجزا دـبای , ققحت  هعماـج  رد  یمهم  ياهدرواتـسد  اـت  دـنراذگورف , ار  ناـش  ناگدـید   31
هک يزیچ  نامه  تسا ; هدرک  رکذ  میرک  نآرق  هک  تسا  نامه  لماک  یعیبط و  باجح  سپ  ناـبهگن . ناـنززین  شیوخ و  تروع  ناـبهاگن 
رد دراد , دوجو  ینز  ره  رد  هک  ییایح  سپ  دراد . ار  دوخ  هژیو  شقن  زین  درم  نایم  نیا  رد  و  دنک . یم  ادج  ناملسمریغ  زا  ار  ناملـسم  نز 

ندـناشوپ فلا . درب : ماـن  ریز  روما  زا  ناوت  یم  اـه  هنیمز  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  مهارف  رتشیب  نآ  شرورپ  دـشر و  ياـه  هنیمز  ناملـسم  نز 
, امن ندـب  گنراگنر , ياهـسابل  یتسیابن  نز  سپ  اهتنیز ; نتـشاد  ناهنپ  ب . تسا . هداد  هزاجا  سدـقم  تعیرـش  هک  ییاـهاج  زج  هب  ندـب ,

دنک یم  داجیا  ادص  نتفر  هار  ماگنه  هک  ییاهزیچ  تسا و  راکـشآ  هک  یتالآ  رویز  تارهاوج و  ای  هدـننک  هجوت  بلج  كزان و  ياهـسابل 
رد ایح  رذب  نتـشاک  یپرد  مالـسا  مراحم . زا  یکی  ای  رـسمه  اب  زج  راتفگ , رد  یخوش  یمرن و  نودب  تیدج و  اب  نتفگ  نخـس  ج . دشوپب .
نز رد  اـیح  رذـب  لومعم  روط  هب  دراد . نیا  سکع  يزور  لاـح و  یبرغ  نز  هک  نآ  لاـح  دـنارورپب , ار  نآ  دـشوک  یم  تسا و  نز  دوجو 
هریت ياهـششوپ  ای  هنادرم  راولـش  ندیـشوپ  تروص  هب  هک  دراد  هجیتن  یب  یـشرورپ  ای  دبای و  یم  ملاسان  يدـشر  ای  دور و  یم  نیبزا  یبرغ 

زا یـشخب  نز  هجیتنرد  دوش و  یم  دوبان  اهلـسن  رگید  رذگهر  رد  زارد  ياهنامز  لوط  رد  جـیردت  هب  ایح  رذـب  ماجنارـس  دوش و  یم  نایامن 
لسن و يدوبان  نوچ  ییاهدـمایپ  راچدو  هدیـسر  برغ  رد  هک  نانچ  دـسر , یم  يراب  دـنب و  یب  هب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هنانز  ياـهیگژیو 

یم رـصع  نیا  یگدـنز  ياه  هصخـشم  نیرتزراب  زا  نانز  قوقح  هب  زواجت  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  دوش و  یم  اهزواجت و … اـهیرامیب و 
ياهلسن لوط  رد  هبرجت  نیا  دبای و  یم  شرورپ  يو  رد  ایح  رذب  تسا , دوخ  یمالـسا  شـشوپ  دنبیاپ  هک  ور  نآ  زا  ناملـسم , نز  اما  دوش .
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یمرارق تمصع  ریسم  رد  دنک و  یم  نتشیوخ  زا  ینابهاگن  رد  ار  شالت  نیرتشیب  ناملسم  نز  هکاجنآ  ات  دوش , یم  رتروراب  زور  ره  هدنیآ 
رد تکرح  یلو  تسا , راوشد  سب  ناشیا -  رب  ادخ  دورد   - بنیز هجیدخ و  ترـضح  و  (ع ) ارهز ترـضح  ماقم  هب  ندیـسر  هچرگ  دریگ .

. تسین ریذـپ  ناکما  تسا  یمالـسا  باجح  رد  نآ  دومن  نیرتشیب  هک  هنانز  رهاظم  زا  ینابهگن  هصرع  رد  ناشیا  زا  يوریپ  اب  زج  ریـسم  نیا 
هاگیاج زج  هدومیپ و  برغ  زا  دـیلقت  يوریپ و  رد  زارد  یهار  یمالـسا  تما  هک  راوشد  راگزور  نیا  رد  اه  هغدـغد  اـه و  هزیگنا  باـجح ,

دنزادرپ و یم  نآ  جـیورت  و  ص )  ) يدـمحم بان  مالـسا  زا  عافد  هب  ینید  ناربهر  ناملاع و  قیرط  زا  هک  ییاهداهن  اه و  هزوح  تیعجرم و 
ریسم رد  همه  همه و  دنراد , دومن  یمالسا  باجح  تیاعر  تروص  هب  ای  تهج  نیا  رد  ییاهشزیخ  اه و  تمواقم  ای  اهداینب  تروص  هب  هاگ 

اب ار  هزیگنا  نیا  درادن و  يا  هزیگنا  یمالـسا  ياهـشزرا  ظفح  ادخ و  ياضر  زج  باجح  هب  يدنبیاپ  يارب  نز  دنیوپ . یم  هر  برغ  زا  دیلقت 
ناسنا ره  دـننام  يدازآ , زا  تیمورحم  درادـن ;  رتشیب  ینارگن  کی  باجح , هب  دـنبیاپ  ناملـسم  نز  دـهد . یم  ناشن  دوخ  شـشوپ  راتفر و 

یپ رد  نوگانوگ  ياهرازبا  اب  يرایسب  درک . دیاب  هچ  دشاب  یـشزرا  لوصا  اهرواب و  ساسارب  تیمورحم  نیا  رگا  نونکا  يدازآ . زا  مورحم 
هک نانچ  باجح ; ندرک  دوبان  درادن , رتشیب  ریسفت  کی  اهدومن  اهلکش و  ینوگانوگ  همه  اب  اهشالت  نیا  دنا , ناملـسم  نز  يدازآ  يدوبان 
هک یلاهن  ناس  هب   29 حتف /  رافکلا ) مهب  ظیغیل  عاّرزلا  بجعی  هقوس  یلع  يوتساف  ظلغتساف  هرزآف  هأطش  جرخأ  عرزک  : ) دیامرف یم  دنوادخ 
هب ار  نارفاک  ات  دزاس  هدز  تفگـش  داش و  ار  نازرواشک  دتـسیاب و  شیاه  هقاـس  رب  ددرگربتـس و  دزاـس و  دـنمورین  ار  نآ  دروآرب و  هناوج 

درکلمع یگدـنز و  هنحـص  هب  هک  اجنآ  ات  رابکتـسا , ياه  يزیر  همانرب  زا  ادـج  باجح , اـب  ینمـشد  تسا ; نیمه  هصق  ماـمت  دروآ . مشخ 
ار دوخ  مه  زاب  دزرو  ربکت  هک  ردـقره  ناسنا  اریز  تسا , مشخ  ترفن و  ساسحا  ناـمه  هک  درادـن  رتشیب  ریـسفت  کـی  تسا , طوبرم  مدرم 

يدارفا هک  دـنناد  یم  باجح  اب  ناضراعم  تسا . هاگآ  دوخ  سفن  هب  ناسنا  هکلب   14 تمایق /  ةریصب ) هسفن  یلع  ناسنالا  لب  . ) دسانـش یم 
مکنامیا دعب  نم  مکنوّدری  ول  باتکلا  لهأ  نم  ریثک  ّدو  . ) دـننارگید یلیفط  وریپ و  دـنرادن و  یلالقتـسا  هاگ  چـیه  دنتـسه و  وسرت  لدزب و 

زا تسا , هدش  راکشآ  ناشیا  رب  قح  هک  نآ  اب  باتک  لها  زا  يرایـسب   109/ هرقب ّقحلا ) مهل  نّیبت  ام  دعب  نم  مهـسفنأ  دنع  نم  ًادسح  ًاراّفک 
2/ رجح نیملسم ) اوناکول  اورفک  نیذلا  دّوی  اّمبر  . ) دننادرگ رفاک  ناتنامیا  زا  سپ  ار  امـش  هک  دنراد  شوخ  دنراد , لد  رد  هک  یکـشر  رس 

نز زا  دیلقت  باجح و  نداهن  رانک  هک  نامز  نیارد  باجح  هب  ناملـسم  نز  يدنبیاپ  دندوب . ناملـسم  شاک  هک  دننک  وزرآ  نارفاک  اسب  هچ 
; دراد یعامتجا  یـسایس و  دـیاوف  ای  ناوارف و  ياه  هصرع  رد  يراک  ياهتـصرف  داجیا  قیرط  زا  يداصتقا  عفانم  نوچمه  ار  يدـیاوف  یبرغ ,
اب ینز  دـناوت  یمن  درادرارق  برغ  ناـماد  رد  هک  یتـموکح  رد  روهمج  سیئر  هک  یناـمز  رد  درادـن . یهلا  ياـضر  بسک  زج  یلیلد  چـیه 

ینز دناوت  یمن  زین  اه  هیریخ  ای  نانز  تیعمج  سیئر  ای  يریازجلا ـ  هویش  هب  هچ  رگا  کیتارکومد ـ  ناملراپ  یگدنیامن  یتح  دشاب . باجح 
اما دهد , یم  لقتسم  لیصا و  یتیصخش  وا  هب  رما  نیا  و  تسا , دنوادخ  ياضر  ناهاوخ  باجح  ظفح  اب  هک  یناملسم  نز  دشاب . باجح  اب 

اهتیدودحم نیا  اب  دروخرب  رد  نز  یگداتسیا  یلو  دزادرپب . دیاب  ینیگنس  ياهب  برغ  وریپ  ياهروشک  یعامتجا  یـسایس و  ياه  هصرع  رد 
ضرعأ نم  و  : ) دوش یمن  نز  لاح  لماش  هفیرـش  هیآ  نیا  يانعم  باجح , ظفح  اب  فلا . تسا : دیفم  وا  يویند  یگدـنز  رد  تهج  دـنچ  زا 

نیا قادصم  ربارب , رد  ب . دیآ . راچد  یگدـنز  يانگنت  هب  دـباترب , يور  نم  دای  زا  هک  سکره   124/ هط ًاکنـض ) ۀشیعم  هل  ّنإف  يرکذ  نع 
هتـسیاش راک  هک  ینز  ای  درم  نمؤم  ره   97/ لحن ۀـبیط ) ةایح  هّنییحنلف  نمؤم  وه  یثنأ و  وأ  رکذ  نم  ًاحلاص  لمع  نم  : ) دوش یم  هفیرـش  هیآ 
نوچمه یهاگیاج  دـنک , یم  تیاـعر  لـماک  روط  هب  ار  یمالـسا  باـجح  هک  ینز  ج . میراد . یم  هدـنز  هبیط  تاـیح  هب  ار  وا  دـهد  ماـجنا 

هک سک  نآ  ره   7/ لازلز هری ) ًاریخ  ةّرذ  لاقثم  لمعی  نم  و  : ) دـبای یم  هضافتنا )  ) و تمواقم )  ) ياه هورگ  ای  هیملع , ياـه  هزوح  تیعجرم 
تـسا نیا  دنک  یم  ظفح  دنوادخ  ياضر  رطاخ  هب  ار  باجح  هک  یناملـسم  نز  رگید  هزیگنا  دـنیبب . ار  نآ  دـهد , ماجنا  کین  راک  يا  هرذ 
یباجح یب  تسوا و  لامک  باجح  هک  دـناد  یم  نز  و  دراد . لامک  يوس  هب  شالت  لـیم و  یعیبط  روط  هب  ناـسنا  و  تسا , ناـسنا  نز , هک 
ياضر دـماجنا . یم  دـنک , یم  باجح  ظفح  هب  راداو  ار  نز  هک  ینیقی  رواب و  ای  ایح  نتـشادن  ای  نتـشاد  هب  هلأـسم  نیا  هک  شناـصقن  هیاـم 
ظفحت نیا  هچ  رگا  دنک . یم  یمالـسا  باجح  تیاعر  هب  راداو  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نز , لامک  یـسانش  هاگیاج  لاعتم و  دـنوادخ 
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, دـنک یم  دوخ  بذـج  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  زورما  ياهـشلاچ  باـجح و  دروآ . یم  راـب  هب  ییاـه  یتخـس  تالکـشم و  وا  يارب 
زا نتفاـی  یهاـگآ  دزاـس . یم  رت  هدوـسآ  رت و  ناـسآ  ار  یگدـنز  هراوـمه  هـک  تـسا  يرـشب  يرازبا  ياهدرواتــسد  تاـعارتخا و  نـیرخآ 

ياهرازاب ات  دـنزادرپ  یم  تباقر  هب  نآ  رـس  رب  تدـش  هب  تاجناخراک  اهتکرـش و  هک  تسا  يزیچ  نامه  هزاـت , ياهدرواتـسد  تاصخـشم 
یقیقح فادـها  رتشیب , هنیمز  نیارد  تسا . سکع  رب  بلطم  بهاذـم , اهرواب و  اب  هطبار  رد  اـما  دـننک . نیمـضت  ار  دوخ  يراذـگ  هیاـمرس 

ياهرازبا دنوش . یم  هئارا  يدازآ و … لالقتـسا , هتفرـشیپ , نیزورما , دـمآزور , نوچمه  ینیوانع  اب  بهاذـم  بتاکم و  دـنام و  یم  ناهنپ 
. تسا هدرک  توافت  رایـسب  دوش , یم  دیلوت  يا  هتـسه  ياه  هاگورین  رد  هک  یکیرتکلا  ياه  هاگتـسد  ات  هتفرگ  ییادتبا  لیاسو  زا  ییانـشور 

اـضف هب  اهراب  هلیـسو  کی  اـب  نونکا  درک , یم  یلها  يراوس  يارب  ار  تاـناویح  شیپ  لاـس  نارازه  زا  هک  ناـسنا  هک  تسا  مهم  رایـسب  نیا 
نامز اه  هتفه  هب  زاین  ناسر  همان  يارب  رایـسب  تارطخ  دوجو  اب  هک  دوب  لکـشم  سب  يراک  یناسر  هماـن  راـگزور  نآ  رد  دـنک . یم  دوعص 
لاـح رد  نآ  زیچ  همه  تسا , نیا  راـگزور  دـنام . یم  اـه  یتفگـش  هناـسفا و  لاـیخ و  ياـیند  هب  رتشیب  یطاـبترا  لـئاسو  نونکا  اـما  تشاد .

یم شیپ  لاـس  رازه  هک  ار  یناـسنا  میناوت  یمن  اـم  تسا . هدرکن  يرییغت  چـیه  تسا و  ناـسنا  ناـمه  ناـسنا  یلو  تسا , رییغت  ینوگرگد و 
یکیرتکلا و ياهرازبا  دوبن  دوب و  رطاخ  هب  اهنت  میناوخب ; تسود  گنهرف  ندمتم و  ار  ینونک  ناسنا  میمانب و  گنهرف  یب  يودـب و  هتـسیز 

یم هدیمان  گنهرف  یب  ندمتمریغ و  يدارفا  زین  ام  لاس  رازه  زا  سپ  دشاب , تفرـشیپ  ندـمت و  كالم  نیا  رگا  و  تاطابترا . لقن و  لمح و 
اهدرد و اه , هتـساوخ  اهزاین , نامه  اب  تسا , ناسنا  نامه  ناـسنا  ; 7 دهد یمن  تیناسنا  تفـص  هاگیاج و  ناسنا  هب  تاـعارتخا  سپ  میوش .

لوصا هنیمز  رد  ناسنا  خیرات  لوط  رد  اما  تسا . اه  هتـساوخ  اهزاین و  هب  ییوگخـساپ  ياه  هار  رازبا و  هدرک  توافت  هزورما  هچنآ  اهوزرآ .
یمالسا تموکح  دنا . هتشاد  توافت  رگیدکی  اب  يا  هنوگ  هب  اهندمت  اهگنهرف , خیرات  لوط  رد  تسا و  هتشاد  یناوارف  ياهشلاچ  اهـشزرا  و 

رادـیاپ و یمالـسا  گنهرف  دـیاب  ای  هک  دوب  ورردور  دوخ  رـصاعم  گرزب  يروطارپما  هس  اب  داـهن  اـنب  ار  نآ  (ص ) مالـسا مرکم  لوسر  هک 
یکیدزن رد  هک  مور  ناریا و  ندـمت  هژیو  هب  رگید  ندـمت  هس  ربارب  رد  اـی  دـمآ و  یم  دوـجو  هب  یندـمت  نآ  ساـسا  رب  دـنام و  یم  اـجرباپ 

ناروای ناربمایپ و  تدـهاجم  یـشوک و  تخـس  دـنوادخ و  تیانع  اب  اما  تفر . یم  نیب  زا  دـش و  یم  دوبان  تشاد  رارق  یمالـسا  ياـهزرم 
; دروخ مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  هجیتن  شراوگرزب , نارای  نادناخ و  ربمایپ و  یگداتـسیا  نادیهـش و  نوخ  رطاخ  هب  خیرات و  لوط  رد  ناشیا 

ندمت ياه  هزاورد  هب  يدنه  ندمت  زا  رذگاب  یمالسا  ندمت  دنتفر و  نیب  زا  هدش و  درخ  بیقر  يروطارپما  ود  دمآ و  دیدپ  یمالسا  ندمت 
, ناناملـسم نیب  ریگارف  يا  هدـیدپ  تروص  هب  باجح  دوجو  تسا . یمالـسا  ندـمت  یهلا و  گنهرف  زا  یئزج  باجح  کنیا  دیـسر . ینیچ 

شهاک یفرط  زا  تسا . رادروخرب  يدنمورین  یهاگیاج  تیعقوم و  زا  یناهج  ياهندـمت  هصرع  رد  یمالـسا  گنهرف  هک  تسا  نیا  رگناشن 
یباجح یب  جاور  تسا و  هدـش  ناوتان  اهگنهرف  رگید  اب  یبلط  هزرابم  تباقر و  رد  یمالـسا  گنهرف  هک  تسا  نیا  رگنایامن  باـجح  هولج 
اهندـمت رگید  يورردور  یمالـسا  ندـمت  هزورما  هک  تسا  نیا  هصق  مامت  تسا . یمالـساریغ  ياهندـمت  اهگنهرف و  رگید  يزوریپ  رب  لیلد 

ندـمت گنهرف و  زا  يزیچ  ای  دـنام و  یم  اجرب  اپ  رادـیاپ و  همه  تساهنآ , زا  یکی  زین  باجح  هک  نید  مالـسا و  ياه  هناـشن  دتـسیا و  یم 
زا يا  هزات  ياهتیعقوم  نتفر  نیب  زا  رطخ  دنک ; یم  رطخ  مالعا  ام  هب  هک  تسا  یکانرطخ  هدـیدپ  یباجح  یب  دـنام . دـهاوخن  یقاب  یمالـسا 

هزرابم هب  ار  رگیدکی  رـصع  ياهندمت  هکلب  دـنک , یم  تباقر  هب  توعد  هک  تسین  هنامز  نیا  ار . رگید  ياهندـمت  عفن  هب  یمالـسا  گنهرف 
هب ایند  ياهندـمت  یبلط  هزرابم  تسین . راگزاسان  عیانـص  نونف و  مولع و  رب  هرطیـس  تاعارتخا , هنامز , ياهدرواتـسد  اب  باجح  دـنبلط , یم 

تاناکما نیا  رگا  و  ریخ ؟ ای  تسا  دنبیاپ  (ص ) يدمحم بان  مالسا  هب  دریگ  یم  تمدخ  هب  ار  زور  رازبا  هک  یتسد  ایآ  هک  تسا  ینعم  نیا 
هک شلاچ  نیرت  مهم  مالـسا  ناهج  رد  اما   8. تسا فلاخم  هلأسم  نیا  اب  برغ  باجح ؟ یب  ای  تسا  باجح  اب  اـیآ  تسا , نز  کـی  تسد 

یلو درب , یم  جـنر  درم  هب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یگتـسباو  زا  نز  هتـشذگ  رد  دوـش  یم  هتفگ  هک  تسا  نـیا  تـسوربور  نآ  اـب  باـجح 
داینب مه  زاب  اما  دـش , لکـشم  راچد  اه  هیرهم  ینیگنـس  زا  یمالـسا  هعماج  تشاد . جاور  يرـسمه  دـنچ  دوب و  اجرباپ  یگداوناخ  یگدـنز 
برغ رظن  زا  هک  ییاه  ینعم  اب  يدازآ , هلمج  زا  هدـش , راـتفرگ  یبرغ  موسر  بادآ و  هب  مالـسا  ياـیند  هزورما  یلو  دوب , اـجربرپ  هداوناـخ 
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یلکـش هب  ییارگ  برغ  جاور  اب  نامزمهو  دش  ادـیپ  باجح  هب  ییانتعا  یب  فرـصم . ندـیماشآ و  كاروخ و  شـشوپ و  رد  يدازآ  دراد ;
یگدـنز زا  یئزج  ماگنهرید , جاودزا  طیارـش  نیا  رد  تشاد . یپ  رد  ار  یگـشیمه  ای  ینالوط  ياه  يرـسمه  یب  اه و  تبوزع  كانتـشحو 

تسا نآ  باجح  هدنرب  گرب  یطیارش  نینچ  رد  تسا . هتـشادن  هقباس  یمالـسا  ياهروشک  رد  هک  يزیچ  هدش , یمالـسا  هعماج  نز  درم و 
ای ینـالوط  ياـهدرجت  یعطق  یلـصا و  تلع  یباـجح  یب  هدـنراگن  معز  هب  دوـش . حرطم  ماـگنه  هب  جاودزا  يارب  يراـکهار  نوـچمه  هـک 

هدش و رسمه  کی  ناونع  هب  نز  هب  درم  یهجوت  یب  ثعاب  یباجح  یب  تسا . یمالـسا  ياهروشک  رد  ماگنهرید  ياه  جاودزا  یگـشیمه و 
ققحت یعرـش  جاودزا  اب  زج  هک  دوب  ییایؤر  درم  يارب  نز  تسا . حرطم  وا  يارب  تسود  کی  ناونع  هب  هکلب  رـسمه  ناونع  هب  هن  نز  رگید 

دش و یمن  ماجنا  رهوش  يارب  زج  هک  ییاهشیارآ  ندب و  زا  يرایسب  ياهتمـسق  یگنهرب  یباجح و  یب  هدیدپ  لیلد  هب  زورما  اما  تفای , یمن 
هتفرگ هزادنا  کی  هب  ار  درم  نز و  نابیرگ  هدمآ  دـیدپ  رذـگهر  نیا  زا  هک  یتبیـصم  و  تسه . اج  همه  ناگمه و  سرتسد  رد  هنانز  ییابیز 

نیا راثآ  دـناوت  یم  باجح  اـیآ  تسا . برغ  رد  نونکا  هک  دوب  دـهاوخ  ناـمه  تسرد  هجیتن  دور  شیپ  لاور  نیمه  هب  عضو  رگا  و  تسا .
دنک لح  ار  نآ  باجح  دیاب  ای  هک  ار  یتالکشم  میمهف و  یم  ار  باجح  ربارب  رد  نامز  ياهشلاچ  هنوگ , نیدب  دیادزب . ار  گرزب  تبیـصم 

ناهج رد  باجح  عضو  هک  تسین  نآ  رکنم  سک  چـیه  دـیلقت  یباجح  یب  و  تسا , ییارگتلاـصا  باـجح  دـیآرد . وناز  هب  نآ  ربارب  رد  اـی 
هن هتـشذگرد  هک  نانچ  دوب , دـهاوخ  امن  تشگنا  دوش  رهاظ  یمالـسا  لماک  باجح  اب  ناملـسم  نز  کی  رگا  هک  هدیـسر  ییاج  هب  مالـسا 

رظن هطقن  زا  کیره  هک  تسا  حرطم  ینوگانوگ  ياهخـساپ  تسا : هدمآ  شیپ  یعـضو  نینچ  ارچ  دوب . هنوگ  نیا  یباجح  یب  رود , نادـنچ 
تروص هب  هک  برغ  زا  يوریپ  نوگانوگ ; ياـهدومن  اـب  دراد  تلع  کـی  همه  نیا  داد  خـساپ  ناوت  یم  هنوگ  نیا  اـما  تسا , تسرد  دوخ 

یم هدید  یسایس  يداصتقا و  یگنهرف , ياه  هنیمز  همه  رد  دش  هتفگ  هچنآ  دوش . یم  رادومن  ناملـسم  نز  رب  یعامتجا  یناور و  ياهراشف 
زا سپ  دـنک . یمحر  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  هدـش , لیدـبت  لیلذ  راوخ و  دـلقم و  ور , هلاـبند  يا  هعماـج  هب  یمالـسا  هعماـج  نیارباـنب  دوش .

. کی مییوگ . یم  نخس  هدش  مالسا  ناهج  رد  باجح  تفر  سپ  ببس  هک  یعامتجا  یناور و  ياهراشف  لماوع  زا  لکشم , يرظن  یـسررب 
ياهربخ رـشن  تهج  رد  يا  هدرتسگ  شالت  نویزیولت  ویدار و  تایرـشن , اه , هماـنزور  دـننام  یغیلبت  ياـه  هناـسر  فلا .  9 یغیلبت ياهرازبا 

ياهدمآرد اه و  ییاراد  اه و … و  هصاقر  ناگدنناوخ , نارگیزاب , ییابیز , ياه  هکلم  الاک , غیلبت  یشیارآ , مزاول  ناگدنـشورف  هب  طوبرم 
رگید ای  نانبل   ) روشک حطـس  رد  نیزو  رایـسب  دنچ  ره  هیرـشن  ره  هب  هعجارم  راب  کی  تسین , ندروآ  دـهاش  هب  زاین  دـنراد . اهنآ  يا  هناسفا 

یگنهرب ورگ  رد  ار  تورث  هک  تسا  نینچ  نیاو  دنک . یم  تابثا  ار  اعدا  نیا  یتسردان  ای  یتسرد  همانرب , کی  ندینش  ای  یبرع ) ياهروشک 
رگید دوش , هرمزور  یگدنز  زا  یئزج  یگنهرب  گنهرف  هک  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  نویزیولت , هناسر  دوجو  اب  ب . دـنا . هدرک  یفرعم 

گنهرف نیا  ياتـسار  رد  ار  هراوهام  ياه  نتنآ  وئدـیو و  شقن  هتبلا  تسین . واه … هنارت  تاغیلبت و  اهملیف و  صاخ و  ياه  همانرب  هب  يزاین 
میقتـسم و روـط  هـب  دـننک , یم  يوریپ  نآ  زا  دـننیب و  یم  ار  نآ  هـک  یناـسک  رب  یتاـغیلبت  هلیـسو  ره  هـک  تـسا  یعیبـط  درب . داـی  زا  دـیابن 

لیدـبت جـیار  یفرع  هب  یگنهرب  گنهرف  هک  ییاج  دوش , یم  هدـید  اه  هاگراک  هاگـشناد و  نابایخ , رد  هک  دراذـگ  یم  یتارثا  میقتـسمریغ 
; دـنهد یم  شیامن  رقف  یگراچیب و  اب  هارمه  ار  باجح  ًالومعم  یمالـسا , ياهروشکرد  ینویزیولت  ياـه  هماـنرب  اـهملیف و  ج . تسا . هدـش 
سانشرس و نانز  دنهد و  یم  ناشن  باجح  اب  نانز  تروص  هب  ار  هدروخ  تسکش  ياه  هراکدب  ینادنز و  راکتمدخ , ناوتان , تسپ و  نانز 

یم ناشن  ریدـم  هدرک و  لیـصحت  قفوم و  سانـشرس و  تخبـشوخ و  زکارم و  لوؤسم  هناخ و  يوناب  تأیه  رد  انـش …و  سابل  اب  ار  زاـتمم 
د. تسا . حضاو  نشور و  زین  تاغیلبت  هنوگ  نیا  جیاتن  هک  دوش  یم  نامأوت  یگنهرب  اب  شناد  ملع و  تیقفوم , ییاناوت , بیترت  نیدب  دنهد .
, ناریزو روـهمج , ياـسؤر  هک  هنوـگ  نیدـب  دراد ! طـبر  زین  ماـقم  هاـج و  اـب  یباـجح  یب  هک  مینک  یم  هظحـالم  راـبخا  شخپ  رد  اـسب  هچ 

نارـسمه هـیریخ , روـما  یعاـمتجا و  ياـه  هـصرع  رد  لاـعف  دارفا  اهلکـشت و  رد  رثؤـم  تیــصخش و  اـب  ناـنز  ناـیامرفراک و  ناگدـنیامن ,
هب هنانز  یتنیز  تالآ  رهاوج  اب  ششوپ و  نیرتمک  اب  هک  دنا  باجح  یب  ینانز  همه  همه و  نابیدا , نادنمـشناد , نادنمراک , نارادمتـسایس ,

یگدنز يرنه , تالجم  رد  هک  هنوگ  نیدب  دوش , یم  هارمه  زین  یتخبشوخ  يداش و  فعـش و  اب  یباجح  یب  هاگ  ه .ـ دنیآ . یم  رد  شیامن 
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هارمه اه  ینارذگشوخ  اهشدرگ و  ییاوه و  ياهرفس  یتسمرس , زا  رپ  شزرو  امنیس و  نویزیولت و  ویدار و  رتائت و  ياه  هراتس  اه , هشیپرنه 
ناجیه تفگش و  ياه  همانرب  نادرم , راک  تاعاس  رد  زور و  نیب  رد  ینویزیولت  ياه  هکبش  و . دوش . یم  هضرع  يرابودنب  یب  یگنهرب و  اب 

روما دـننام  ینیوانع  اب  ار  نانز  تالکـشم  لح  هار  دـنا ; هدـش  هتخاس  ناگدزبرغ  تسد  هب  هرـسکی  هک  دـننک  یم  شخپ  ناـنز  هژیو  يروآ 
یب ییوس , زا  ز . دنک . یم  برغ  بذج  ار  نز  میقتـسمریغ  روط  هب  هک  دـننک  یم  حرطم  نوناق و … نز و  نانز , تالکـشم  نز , هب  طوبرم 

هناسفا ياه  تیصخش  دننامه  ار  نز  یـشزرو  نانامرهق  یناوارف  یـشزرو  تالجم  رد  دوش ; یم  هداد  طابترا  یناوجو  يدنمناوت  اب  یباجح 
یم مرن  هجنپ  تسد و  تنوشخ  تردق و  اب  هنوگچ  هکنیا  نز و  مسج  رب  نآ  یفنم  راثآ  اهدمایپ و  هب  هجوت  نودب  دنشک . یم  ریوصت  هب  يا 

اهیرامیب هب  يا  هراشا  رذگهر  نیا  رد  هکنیا  نودب  تسا , ایح  هدنرب  نیب  زا  هک  دننک  یم  بلج  ییاهـسابل  هب  ار  وا  هجوت  نیب  نیارد  و  دننک .
. هس یباـجح . یب  هب  ناگدـنیآ  قیوشت  باـجح و  هب  يدـنبیاپ  رد  یتسـس  ود . دوش . ناراکـشزرو  هنوگ  نیا  ناـیم  رد  دوـجوم  ياهبیـسآ  و 
هب يدازآ  نداد  دنویپ  راهچ . اهلته و … اه و  هفاک  طلتخم , يانـش  صقر , شزرو , ياهنلاس  دننام  ینارذگـشوخ ; زکارم  جـیورت  هعـسوت و 
اب نانز  زا  يرایـسب  ییانـشآان  جـنپ . نوگانوگ . ياهرازبا  اب  يدامتم و  ياهلاس  زا  نز ) يداـصتقا  لالقتـسا   ) راـک لیـصحت و  یباـجح , یب 

. شش تسا . نیمه  یمالـسا  لماک  باجح  دننک  یم  روصت  دنوش و  یم  هدید  كدنا  صقان و  یباجح  اب  يرایـسب  یمالـسا . لماک  باجح 
زین نز  دزن  دـشاب , بوـلطم  درم  دزن  باـجح  رگا  دوـش . یم  اـنتعا  یب  باـجح  هب  زین  نز  نآ  رثا  رب  هک  نز  باـجح  هب  درم  ندادـن  تیمها 

باجح اب  یمالسا  رهاظ  هب  ياهناگرا  اهنامزاس و  زا  يرایسب  تازرابم  تفه . دنراد . باجح  اب  نانز  تریغ , اب  نادرم  دوب . دهاوخ  بولطم 
رارق تساوخزاـب  ضرعت و  دروم  يا  هرذ  هکنیا  نودـب  يراـبو , دـنب  یب  هعاـشا  رد  شـالت  هار  زا  ماـع , روط  هب  ناـمی  نید و ا  اـب  هژیو و  هب 
ياـه تیاـمح  یناـمرهق و  ینیرفآ , یتفگـش  شناد , يدـنمناوت , رادـتقا , تورث , ترهــش , اـب  یگنهرب , گـنهرف  هـکنیا  هصـالخ  دـنریگ .

یم ناگدز  برغ  هک  يا  هعماج  رد  دهد !؟ یمنرارق  راشف  ریز  ار  هبجحم  نز  يا  هدزبرغ  هعماج  نینچ  ایآ  تسا . هدش  هداد  دنویپ  یتموکح 
تسایـس و داصتقا و  دوش و  یم  هدوشگ  ینایرع  ياه  هزاورد  وس  ره  زا  دـنناوخ و  یمارف  یگنهرب  هب  دـننک و  لـح  ار  تالکـشم  دـنهاوخ 

ناملـسم ندوب و  نز  هب  دوخ و  تلاصا  هب  دنـشابن و  نارگید  ور  هلابند  هک  میهاوخب  نانز  زا  میناوت  یم  هنوگچ  تسا , هدز  برغ  شتاغیلبت 
, تسا برغ  ور  هلابند  اپ  تشگنا  نخان  ات  رـس  قرف  زا  لاس  ياهزور  همه  زور و  تاعاس  همه  رد  هک  ام  هعماـج  رد  دـندرگزاب . دوخ  ندوب 

هعماج همه  دیاب  برغ  زا  دیلقت  تراسا  زا  وا  يزاساهر  باجح و  لکشم  نز و  لکشم  لح  يارب  دشاب . لیـصا  هک  میهاوخب  نز  زا  هنوگچ 
هک یتارطخ  زا  یکیی  داصتقا  لالقتـسا و  راک , لیـصحت , يدازآ , باجح , دـندرگ . زاب  دوخ  تلاصا  هب  دـنوش و  اـهر  برغ  دـیلقت  دـنب  زا 

هعسوت و هجیتن  رد  هزورما  دنراد . ام  ندرک  ریگلفاغ  رد  تیناسنا  مالسا و  نانمشد  هک  تسا  یـشالت  دنک , یم  دیدهت  ار  ام  یگدنز  هزورما 
یناسنا میهافم  اهراعـش و  تروص  هب  هک  تسا  هدـش  ام  یگدـنز  زا  یئزج  يریگلفاغ  هلأسم  یناسر , عالطا  یتاغیلبت و  ياـهرازبا  تفرـشیپ 

10 لوا هتکن  دوش : یم  حرطم  نز  باجح  هراـبرد  هتکن  ود  هنیمز  نیا  رد  دوش . یم  حرطم  تسپ  دـیلپ و  یفادـها  اـب  هدرپ  سپ  رد  يزومرم 
دازآ و ییوناب  دشاب ; زاین  یب  نادرم  زا  یعامتجا  يداصتقا و  رظن  زا  ات  دنک  راک  دزومایب و  شناد  دوش ; دازآ  تیمورحم  هرود  زا  دـیاب  نز 

دوخ دـنباین و  تسد  یملع  كردـم  هب  دنـشاب و  داوس  یب  ناوج  نارتخد  هک  یناـمز  اـت  شزرا . یب  راوخ و  ور , هلاـبند  يدرف  هن  راوگرزب ,
اه هژاو  نیا  یناعم  دیاب  تسخن  زیچ , ره  زا  شیپ  دوب ! دنهاوخ  شزرا  یب  نوبز و  هراومه  دـنرواین  تسد  هب  راک  اب  ار  دوخ  یگدـنز  هنیزه 

حیـضوت تیمورحم : هرود  … يراوخ و . شناد , يداوس , یب  يدازآ , يداصتقا , لالقتـسا  راک , تیمورحم , هرود  دـنوش : نشور  یبوخ  هب 
نز اریز  دوـب , درم  یلیفط  یعاـمتجا  يداـصتقا و  هصرعرد  نز  هک  تـسا  يراـگزور  ناـمه  نآ  زا  دارم  تشذـگ , نـیا  زا  شیپ  هژاو  نـیا 

لالقتـسا دـشاب . ازدـمآرد  هک  تسا  يداصتقا  تیلاعف  يانعم  هب  يزروراک : دـنک . نیمأت  ار  دوخ  هنیزه  اـت  دوبن  زروراـک  هدرک و  لیـصحت 
يزاین یب  تسا . يدازآ  هنیمز  ای  يدازآ  يداـصتقا  لالقتـسا  هک  دـیآ  یم  رب  هنوگ  نیا  نخـس  لـالخ  زا  دراد , حـضاو  ییاـنعم  يداـصتقا :

هدرک و لیـصحت  نز  يداصتقا . تیلاعف  راک و  و  یملع , یلاـع  تاـجرد  هب  یباـیتسد  لیـصحت و  دوش ; یم  مهارف  هار  ود  زا  نز  يداـصتقا 
زا يرایـسب  ار  نخـس  نیا  دروآ . یم  لابند  هب  زین  ار  یعامتجا  لالقتـسا  دوخ  نیا  درادن . درم  هب  يزاین  یلام  روما  رد  تسا و  دازآ  دنمراک 
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هب هطلاغم ـ  زج  يزیچ  راتفگ  نیا  تقیقح  اما  دنا . هتفریذپ  هدینـش و  دنتـسه  هون  دنزرف و  بحاص  دوخ  نونکا  هک  یمالـسا  هعماج  نادنزرف 
تیمورحم هرود  مان  هب  تسا  یخیرات  نایرج  حالطصا و  کی  نخس  نیا  هشیر  فلا . اریز : ; 11 تسین یقطنم ـ  لیلحت  نف و  لها  حالطصا 

رب خـیرات  يادـتبا  زا  هک  تسین  کلمرح )  ) نایرج زا  نتفگ  نخـس  هب  يزاین  دـمآ . دوجو  هب  ینامثع  تلود  طوقـس  زا  سپ  هک  یناتـساد  و 
هناسفا کچوک , يارجام  کی  زا  یبرغ  تاغیلبت  هک  هتکن  نیا  ای  اهندـمت , اهگنهرف و  رد  نز  شقن  يروآدای  اـی  دـنک , یم  تموکح  ملاـع 

نیا هب   12, تسا مسیتامگد  یعون  اعدا  نیا  ب . دنهد . ناشن  زیچ  همه  رایعم  ار  ناطیـش  دوخ , تعفنم  ساسا  رب  ات  دنـشارت , یم  گرزب  يا 
یب نوبز و  نز  ره  دـنک و  یم  راک  يدازآ  نز  ره  قطنم , لها  ریبعت  هب  اـی  . 13 تسا یکی  یعامتجا  لالقتسا  يدازآ و  نیب  تبـسن  هک  نایب 
ایوگ دـیآ . یمن  تسد  هب  نآ  اـب  زج  تسا 14و  ندرک  راـک  یتاذ  همزـال  يدازآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـیاش  تسا . دـنمراک  ریغ  یـشزرا 

; دنیوگ یم  ناسنا  دروم  رد  قطنم  لها  هک  هنوگ  نامه  تسا , يداصتقا  لالقتـسا  ناسمه  يدازآ  تقیقح  هک  دـنراد  نیا  رب  رارـصا  ناشیا 
هدـش دادـملق  يداصتقا  تیلاعف  نامه  يدازآ  كالم  اهنت  هدـشن و  هدرمـش  يرورـض  شزومآ  تیاـهن  رد  سپ  تسا , قطاـن  ناویح  ناـسنا 

ای دوش . یمن  ادیپ  داوس  یب  هدناوخن و  سرد  نز  كدنا ـ  دراوم  زج  راگزور ـ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هیرظن  رد  رییغت  نیا  تلع  ًاتعیبط  تسا .
لالقتـسا راک و  يدازآ , ینادان , تقیقح , رد  تفرگ . يزاب  هب  ینانخـس  نینچ  اب  ار  اهنآ  دوش  یمن  دنتـسه و  الاب  نینـس  رد  تسه  مه  رگا 

چیه زین  یهاگ  دـنوش و  عمج  قادـصم  کی  رد  ناـکم  ناـمز و  کـی  رد  همه  تسا  نکمم  هاـگ  هک  دنتـسه 15 یفلاختم  یناعم  يداصتقا 
هک هنوگ  نآ  لاغتـشا  هب  نز  یناوخارف  تفگ  یتسیاب  مینک , یم  تشادرب  بلاـطم  نیا  زا  ییاـنعم  هچ  مییوگب  هکنیازا  شیپ  دنـشابن . مادـک 

. رداـم اـی  رـسمه و  اـی  دـشاب  رتـخد  نز , نیا  هاوخ  درادـن ; شا  هناـخ  زا  نز  ندروآ  نوریب  زج  یفدـه  دـننک , یم  حرطم  شناوریپ  برغ و 
بسک نتشون و  ندناوخ , رد  یناوتان  يانعم  هب  لهج  امرظن  هب  دش . دهاوخ  نشور  راتـشون  نیا  نایاپ  رد  لیلحت  نیا  یتسرد  هرابرد  يرواد 

تعاطا موزل  رد  اریز  تسین , یفالتخا  چیه  نز  درم و  يزودنا  ملع  موزل  رد  (ص ) مرکا لوسر  نخـس  رـس  رب  هکنیا  اب  تسین . هیلاع  جرادم 
يا همدقم  يزودنا  ملع  هب  توعد  هک  درک  شومارف  دـیابن  لاح  نیا  اب  اما  تسا . هدـش  رداص  توبن  بصنم  زا  رما  هک  تسا  سب  نیمه  نآ 
یم رامـش  هب  ییاهن  فدـه  ناملـسمریغ , يارب  ملعرگا  طقف . شناد  هن  تفرعم , هجرد  هب  ندیـسر  ینادان و  لـهج و  زا  ییاـهر  يارب  تسا 

. درذگب تفرعم  هب  ندیسر  يارب  نیزاغآ  هلپ  هیاپ و  ناونع  هب  نآ  زا  ناسنا  ات  تسین , یتامدقم  ییادتبا و  يا  هلحرم  زج  ناملسم  يارب  دور ,
يارب هاگرذـگ  هلپ و  نیلوا  ناوـنع  هب  هک  تسا  یناـسنا  لاـمک  هب  ندیـسر  رد  كدـنا  يا  هلحرم  نز , درم و  يزودـنا  مـلع  مالـسا , رظن  زا 

نیا ییوگخـساپ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یتلاـح  لـهج , تسا . مزـال  یتسه  زومر  رارـسا و  ادـخ و  دوخ و  تخانـش  ماـقم  هب  ناـسنا  ندیـسر 
؟ هنوگچ ارچ ؟ اجک ؟ هب  اجک  زا  تساجک ؟ نآ  ماجنارس  تسیچ ؟ یتسه  نیا  تسیچ ؟ شتقیقح  تسیک ؟ ناسنا  دزاس : یم  ناوتان  اهشسرپ 
نتـشون و ندناوخ و  اما  دـبای . تسد  یتسه  ناسنا و  زا  اهـشسرپ  نیا  خـساپ  هب  نتـشون  ندـناوخ و  نودـب  یناسنا  تسا  نکمم  …؟16  یک

شتفرعم دـنک , شالت  رتشیب  تفرعم  هب  ندیـسر  يارب  دـنادب و  رتشیب  سکره  تسا . تفرعم  ناکلپ  زا  نتفر  الاب  تامدـقم  هیلاـع , تاـجرد 
ادخ و دوخ و  ناسنا , هک  تسا  نآ  تفرعم  ملع و  دسانشن . ار  یتسه  رارـسا  دوخ و  يادخ  دوخ , هک  تسا  یـسک  نادان  دوب . دهاوخ  رتشیب 

نییبت ار  نآ  هار  ود  زا  ناوت  یم  هک  تسا  هداراو  لـقع  يدازآ , دوش : یم  مهف  لـباق  يدازآ  ياـنعم  ناـیب  نیا  اـب  دسانـشب . ار  یتسه  رارـسا 
ناهنپ بیرف و  غورد و  اب   ) ناشیا شیاسآ  تینما و  مدرم و  سومان  وربآ و  لاـم و  ناـجرب و  هک  تسا  نآ  يدازآ  یفرع  ياـنعم  لوا . درک :
ماجنا بجاو و  كرت  هک  تسا  نآ  يدازآ  ینید  یعرـش و  يانعم  مود . دـهد . ماجنا  تساوخ  هک  يراکره  رگید  دوشن ;و  زواجت  يراـک )
قحزا دسانش و  یم  ار  قح  ناسنا  هکنیا  ای  تسا : ینعم  ود  زا  یکی  هب  زین  تلذ  دنزن . رس  ناسنازا  ادخ  ای  دوخ و  مدرم , اب  هطبار  رد  یمارح 

هب تلذ  دزرو . یم  يراددوخ  يراکتـسرد  ییوگ و  قح  زا  دسانـش و  یم  ار  قح  هکنیا  ای  و  دوش . یم  هتـشادزاب  يرادرک  تسرد  ییوگ و 
زاین یب  يداصتقا  یلام و  رظن  زا  هک  یناسنا  یهاگ  تروص  رهرد  تسا . ندرک  لمع  تسرد  نتفگ و  قح  ریـسم  رد  ندوب  هدارا  یب  يانعم 
هدرک لیـصحت  ناسنا  هاگو  تسا  فراع  هدـناوخن  سرد  درف  هاگ  تسا . راوگرزب  دازآ و  ریقف , ناسنا  یهاـگ  و  تسا , لـیلذ  راوخ و  تسا 

یب اهنت  هک  نخـس  نیا  سپ  تسا . يداصتقا  يزاین  یب  نآ  ياهدرواتـسد  هلمج  زا  هک  تسا  يا  هدارا  لقع و  يدازآ , تسین . شیب  یناداـن 
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نخـس برغ  رد  نیا  هتبلا  و  تسا . هدارا  لقعزا و  شیب  تورث  هب  نداد  شزرا  تقیقحرد  دـهد , یم  يدازآ  ناسنا  هب  هک  تسا  یلام  يزاین 
ییاناوت زا  یمین  دـنکن  راک  رگا  هک  تسا  هعماـج  زا  یمین  نز  مود  هتکن  تسا . يداـم  ندـمت  وا  ندـمت  یبرغ  ناـسنا  اریز  تسین , یتفگش 

: تفگ دـیاب  ههبـش  لوا  تمـسق  دروم  رد  دوش . یم  هعماج  يداصتقا  تفرـشیپ  هخرچ  نداتفاراک  زا  بجوم  دور و  یم  ردـه  هعماج  دـیلوت 
شردـپ هناخرد  نز  یتقو  هک  تسا  نیا  لـماک  تقیقح  نآ , ماـمت  هن  تسا , بلطم  تقیقحزا  یمین  اـهنت  تسا , هعماـج  زا  یمین  نز  هکنیا 

اه و یماکان  اریز  تسا , هعماج  فصنزا  رتشیب  وا  دریگ  یم  رارق  شرـسمه  هناخرد  هک  یتقو  اما  دور , یم  رامـش  هب  هعماج  زا  یمین  دـشاب ,
یّمهم ریثأت  تسا  هعماج  زا  یمین  دوخ  هک  یلاح  رد  نز  سپ  دوب . دهاوخ  نز  هب  هتسباو  راکنا  لباقریغ  هدرتسگ و  حطس  رد  درم , تاقیفوت 

. دوش یم  لماک  هناگادج و  هعماج  کی  وا  دش , ردام  نز  هکنیا  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  تقیقح  رگید  شخب  و  دراد . هعماج  رگید  همین  رب 
ای دراپس و  یم  كدوک  دهم  هب  ار  شنادنزرف  هک  ینز  سپ  تسا . لماک  هعماج  کی  ردام  هعماجزا و  یمین  نز  تفگ ; ناوت  یم  ور  نیا  زا 

هجوتم هزورما  دنمراک , نز  کی  نتـشادن  دیلوت  زا  هک  ینایز  دنک . یم  دوبان  ار  لماک  هعماج  کی  درادن , ار  هدـنیآ  لسن  تیبرت  تیحالص 
نز لاغتـشا  مدـع  : ) هک اعدا  نیا  سپ  دوش . یم  دراو  لماک  هعماج  کی  هب  هدـنیآ  رد  هک  تسا  یبیـسآ  زا  رتزیچان  رایـسب  دوش  یم  هعماـج 

کی زا  تیامح  هداوناخ و  ناینب  ظفح  نادـنزرف , تیبرت  هلأسم  رانک  رد  یتسیاب  دوش ) یم  هعماج  دـیلوت  ناوت  زا  یمین  نتفر  نیب  زا  بجوم 
زور تاعاس  رتشیب  رد  شا  هناخ  زا  نز  ندیشک  نوریب  زج  یفده  چیه  هدشدای  ياهاعدا  تقیقح  رد  دوش . هدیجنـس  هدنیآ  رد  لماک  هعماج 

زا نخس  میزادرپب و  یمومع  تاسسؤم  راک و  ياهطیحم  یـسررب  هب  هک  تسین  يزاین  رگید  اجنیا  رد  هتبلا  درادن . يداصتقا  تیلاعف  هناهب  هب 
ار زور  تاعاس  رتشیب  هک  ینز  میروآ . نایم  هب  دهد  یم  خر  اهدتس  داد و  رد  یعامتجا  يدرف و  ياهدمآرد  هب  ندیسر  هار  رد  هک  یتاقافتا 
هب زج  یـشزرا  درب , یم  رـس  هب  ینانچ ) نآ  نانخـس  بیرف , گنرین , غورد ,  ) نکمم هار  ره  زا  وجدوس  نادرم  تیمکاـح  تحت  ییاـضف  رد 

ینز نینچ  یناور  یحور و  تلاح  درادن . دنوش  یم  تسد  هب  تسد  ًابترم  هک  هدش  هضرع  ياه  هیامرـس  هدـننک و  دـیلوت  تالآرازبا  هزادـنا 
تیبرت ار  شناکدوک  وا  دوبن  تاعاس  رد  یـسک  هچ  ددرگ , یم  رب  هناخ  هب  هک  یتقو  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  درب  یم  رـس  هب  اـهاضف  نیارد  هک 

بطاخم نز  دـهد و  یم  روتـسد  باجح  هب  يدـنبیاپ  هب  مالـسا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  بلطم  نز  يداصتقا  تیلاـعف  مالـسا و  دـنک ؟ یم 
هاگدـید دزادرپب . يداصتقا  تیلاعف  هب  دـناوت  یم  باجح  هژیوب  مالـسا  تاروتـسد  هب  لماک  يدـنبیاپ  اب  نز  دـشاب . هبّجحم  یتسیاـب  مالـسا ,

اه هنیمز  همه  رد  مالسا  حابم  مارح و  لالح و  ماکحا  دراد . نادرم  راک  هب  تبسن  هک  تسا  يرظن  نامه  ًانیع  نانز  لاغتشا  هب  تبـسن  مالـسا 
چیه رد  بسک , راک و  زاجم  دراوم  رد  تسین . زاجم ـ  ياهراک  رد  هتبلا  نز ـ  يداـصتقا  تیلاـعف  لـصا  هب  يداریا  چـیه  تسا 17و  ناسکی 
روط هب  نز  درم و  رب  دنوادخ  هک  يدراوم  نامه  زج  تسا ; مارح  نارگید  يارب  زیاج و  یخرب  يارب  راک  نیا  هک  هدشن  هتفگ  تعیرش  ياج 

زا ناوت  یم  ار  نز  يداصتقا  راک  اب  باجح  تبـسن  يداصتقا و  ییاـفکدوخ  یهاوخ و  يدازآ  ياـهدایرف  ماـمت  تسا . هدرک  مارح  ناـسکی 
ره ب . دنشاب . دنبیاپ  یمالسا  باجح  هب  مراحم ) رهوش و  زج  هب   ) نادرم لباقم  رد  دیاب  نانز  فلا . درک : هصالخ  ریز  دراوم  رد  مالسا  رظن 

نانز نادرم و  يارب  دشابن , جراخ  یلمع  ياه  هلاسر  رد  هدش  رکذ  يداصتقا  تالماعم  هرتسگ  زا  دشابن و  زاجمریغ  تالاغتشا  زا  هک  يراک 
هراب نیا  رد  میرک  نآرق  دراد ؟ دوجو  لاغتشا  يدازآ و  ای  و  يدازآ , باجح و  ای  ندرکراک , باجح و  نایم  یتبسن  هچ  نونکا  تسا . زیاج 

ار نانز  و  تسا , يا  هرهب  شیوخ  درکراـکزا  ار  نادرم   32/ ءاسن نبستکا ) امم  بیصن  ءاسنلل  اوبستکا و  ام  بیـصن  لاجرلل  . ) 1 دراد : یتایآ 
جنرتسد دـناوت  یمن  شالت  نودـب  ناسنا  : ) دراد فیطل  ینخـس  نآرقلا ) یحو  نم   ) باتک رد  هللا  لضف  دیـس  ناـشدرکراک . زا  يا  هرهب  زین 

اهنت درم  رس  رب  نخـس   18 .( درادن یـساسا  هیاپ و  چـیه  دوش , یم  لئاق  دوخ  يارب  درف  هک  قح  نیا  اریز  دـنک , بلط  قح  نودـب  ار  نارگید 
رذـگهر زا  هک  دنتـسه  یتارمث  کلام  زین  نانآ  دـنراد . ار  قح  نیمه  نادرم  دـننام  زین  نانز  تسا . حرطم  راک  بسک و  هلأسم  هکلب  تسین ,

دوـخ هب  ار  نآ  قحاـن  هب  اـی  دریگب  ناـشیا  زا  ار  قـح  نیا  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دـنروآ ; یم  تسد  هب  يا  هـنیمز  ره  رد  يداـصتقا  شـالت 
فالخرب نز  زا  هک  تسین  اور  امـش  رب  ناـنمؤم  يا   19/ ءاسن ًاهرک ) ءاسنلا  اوثرت  نأ  مکل  ّلحیال  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  . ) 2 دهد . صاصتخا 

هب یلدشوخ  اب  ار  نانز  رهم  ًائیرم ) ًائینه  هولکف  ًاسفن  هنم  ءیـش  نع  مکل  نبط  نإف  ۀـلحن  ّنهتاقدـص  ءاسنلا  اوتآ  و  . ) 3 دیرب . ثرا  نانآ  لیم 
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ار باجح  هک  یمالسا  دیروخب . اراوگ  نیشون و  ار  نآ  دندیشخب , امش  هب  رطاخ  یشوخ  بیط و  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  رگا  یلو  دیهدب , ناشیا 
یناسنا ره  يارب  رما  یعیبط  تسا . هتـسناد  ربتعم  زین  ار  وا  دوخ  هب  نز  يداصتقا  شالت  دـمآرد  نتفای  صاـصتخا  تسا , هدرک  بجاو  نز  رب 

ات دهن  یم  شیپ  ماگ  نآرق  هکلب  ریخ . ای  تسه  دوخ  یلام  قوقح  راوازـس  نز  ایآ  هک  تسین  يریگ  هدرخ  چـیه  ياج  سپ  تسا . نیمه  زین 
ار نز  راـک  هکنیا  زا  هتـشذگ  مالـسا  دراد و  فارتعا  یقح  نینچ  هب  هک  تسا  نآرق  نیا  نکم . بصغ  ار  نز  یلاـم  قوقح  دـیوگب , درم  هب 
هب طوبرم  تایآ  دروم  رد  يزرو  بصعت  يور و  هیـشاح  زا  رود  قیقد و  شرگن  دـنک . یم  رما  نآ  نتـشاد  ساپ  هب  دوخ  دـنک , یمن  راـکنا 

تساهنآزا و یکی  باجح  هک  تسا  ماگـشیپ  نز  قوقح  ياه  هصرع  زا  يرایـسب  رد  مالـسا  دـنک  فارتعا  هک  دراد  یم  او  ار  ناسنا  ناـنز ,
نز ناملـسم و  نز  لالقتـسا  یچیپرـس و  نایغط و  تهجرد  یبرغ  تاغیلبت  هب  قیقد  هاگن  تقد و  نیمه  اب  دـنک . یم  نآ  ظـفح  هب  رما  نآرق 
یم بلطم  نیا  هب  فارتعا  هب  راداو  یناسنا  ره  دـش , نایب  لاثم  ود  اـب  هک  هدـننکریگلفاغ  یبرغ و  هویـش  ناـمه  هب  ماـع  تروص  هب  یبرغریغ 

نخـس تسا . نینچ  زین  برغ  رد  هک  نانچ  تسا . هعماج  هداوناخ و  تاـیح  یـشاپورف  نز و  يرگ  لاـفغا  تاـغیلبت , نیا  زا  فدـه  هک  دوش 
اب مه  ینز  تسا  نـکمم  . 19 دنتـسین نیدض  ود  نیا  درادـن و  يراگزاسان  چـیه  باجح  ظفح  اب  نز  ندرکراک  نانز  لاغتـشا  باب  رد  رخآ 
یب مه  ای  دنکنراکو و  دـشاب , باجح  هب  دـنب  ياپ  تسا  نکمم  هک  نانچ  باجح . یب  دـشاب و  دـنمراک  ای  و  دـنمراک , مه  دـشاب و  باجح 

, نتـسناد يرگید  همزـال  لـیلد و  ار  یکی  اـی  يرگید  هب  عوـضوم  ود  نـیا  زا  کـی  ره  نداد  طـبر  رد  شـالت  راـکیب . مـهو  دـشاب  باـجح 
هن و  هنومن ـ  ناونع  هبریز  يراک  ياه  هصرع  رد  نز  ندرکراک  اب  باجح  کیی . تفگ : دـیاب  نیارباـنب  تسا , نشور  راکـشآ و  يراـکبیرف 

, یمسجت ياهرنهرد  ندرکراک  . 3 سیردت . . 2 ناکدوک . ای  نانز و  هتشر  رد  یکـشزپ , . 1 درادن . يراگزاسان  چـیه  اه ـ  هنیمز  همه  رکذ 
هقالع اهراک  نیا  هب  نز  هاگره  … یـسایس و . یخیرات و  ياهـشهوژپ  یبدا , یملع , ياه  هصرع  رد  تیلاـعف  . 4 یتسد . عیانـص  ای  ینییزت و 

زا رود  یقالخا و  یملع و  ياهاضف  رد  دـنک , ناربج  هداد و  شـشوپ  ار  یفعـض  هطقن  ای  دـهد و  ناشن  يراکتبا  دوخ  زا  اـی  دـشاب و  هتـشاد 
ای دـشابن و  نز  هنیزه  راد  هدـهع  یـسک  هک  ینامز  ات  ود . درک . یهن  دراوم  نیا  رد  تیلاعف  زا  ار  وا  ناوت  یمن  نوناق , هطباض و  یب  لـغاشم 
رد ار  يدام  زاینزا  رت  گرزب  ینایز  هک  هاگ  نآ  ات  هتبلا  تسین , نز  لاغتـشا  رب  يداریا  چیه  دنکن  ار  شا  یگدنز  نارذگ  فافک  وا  دمآرد 

نایم زا  دید  دیاب  دریگب , درم  کی  زا  ار  یلغش  تصرف  ندرکراک  اب  نز  دشاب و  هنیزه  راد  هدهع  هک  دشاب  يدرم  رگا  اما  دشاب . هتشادن  یپ 
ـ . دزادرپ یم  راک  هب  ار  زور  لوط  ماـمت  درم  دنیـشن و  یم  هناـخ  رد  نز  نآ  رد  هک  يا  هعماـج  تسا ـ : رتهب  کـی  مادـک  ریز  ياـه  هعماـج 
رد نز  هک  يا  هعماج  دنتـسه ـ . راکیب  نادرم  زا  يا  هدع  هک  یلاحرد  دـننک  یم  راک  ار  زور  لوط  زا  یمین  نز  درم و  نآ  رد  هک  يا  هعماج 
نز راک  اب  باجح  هس . دـننز . یم  تسد  نوناق  فالخ  تنایخ و  مرج و  هب  يراکیب  زا  نادرم  نیب  نیا  رد  دـنک و  یم  راک  ار  زور  مامت  نآ 

شرتسگ هضرع و  یپ  رد  هک  يزکارم  ینارذگشوخ و  حیرفت و  زکارم  اهناروتسر , رد  یتمدخ  شیپ  تاغیلبت , سابل , هضرع  ياه  هنیمز  رد 
, دـنیزگ یمرب  هداوناخ  ناینب  یـشخب  ماکحتـسا  نادـنزرف و  تیبرت  ياج  هب  نز  هک  يراک  ره  راـهچ . تسا . راـگزاسان  دنتـسه  نز  ییاـبیز 

ياه هعماج  اه و  هداوناخ  رد  اهتراسخ  نیا  یفنم  ياهدـمایپ  دـنزادرپ . یم  ار  نآ  ناوات  هعماـج  هداوناـخ و  هک  دروآ  یم  راـب  هب  ییاـهنایز 
هدـشن بکترم  وا  ار  هانگ  هک  نآ  اب  دزادرپ  یم  ار  ناوات  نیرتشیب  هک  تسا  دـیدج  لسن  نیا  تروص  رهرد  اما  تسا . تواـفتم  نوگاـنوگ ,

رد دیاب  تسین , شاکنک  روخرد  یناوخارف  ره  میزیماین . رد  مه  اب  ار  روما  میمهفب و  ار  نآ  میشاب , رایـشه  یتوعد  ره  هب  تبـسن  دیاب  تسا .
نوعبّتیف لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  ِدابع . رّشبف  : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دیشیدنا . یتادراو  میهافم  اه و  هشیدنا  ای  یـشزرا و  لوصا  اهرواب ,

شنیرتهب زا  سپـس  هدینـش و  ار  نانخـس  هک  مناگدـنب  نآ  هب  /16ـ17  رمز بابلألا ) اولوأ  مه  کئلوأ  هللا و  مهادـه  نیذـلا  کـئلوأ  هنـسحأ 
وترپ رد  باجح  هدیدپ  جیورت  ياهراکهار  درخ . نابحاص  دـنناشیا  درک و  تیادـه  ناشیادـخ  هک  دـنناشیا  هدـب . تراشب  دـننک  یم  يوریپ 

نیا دیاب  ادـتبا  هک  تسا  نیا  دـنک , یم  روطخ  ناسنا  نهذ  هب  تالکـشم  زا  يا  هعومجم  ربارب  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  دـیدج  ياهدرواتـسد 
هاگ و  درک . تالکـشم  زا  کی  ره  لح  هب  عورـش  هناگادج  روط  هب  سپـس  تخانـش , ار  نیرت  كانرطخ  درک و  يدنب  هجرد  ار  تالکـشم 
رت کچوک  تالکشم  هب  لکشم , کی  لح  زا  سپ  دوش و  ماجنا  یتامادقا  گنرد  یب  دوش و  هدیـشیدنا  یلک  لح  هار  هک  دنک  یم  باجیا 
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تسا رواب  نیا  رب  یلو  دهد , رارق  یمالسا  تما  لوا  هجرد  تالکـشم  فیدر  رد  ار  یباجح  یب  لکـشم  دناوت  یمن  هدنراگن  دوش . هتخادرپ 
داوم لکلا , شرتسگ  جاور و  دراد ; یپ  رد  ار  برغ  دننامه  كانتشحو  یماجنارـس  دماجنا و  یم  نآ  شرتسگ  هب  یباجح  یب  رارمتـسا  هک 

یمالـسا و باجح  هب  تشگزاب  هزورما  یمالـسا . هعماج  رد  كانرطخ و … ياهیرامیب  تیانج و  مرج و  تنوشخ , يرابو , دنب  یب  ردخم ,
یب لکشم  لح  رد  دراوم  همه  هکلب  دنرادن , ینامز  بیترت  هک  تسا  راوتسا  يداهنشیپ  روحم  دنچرب  فده , کی  ناونع  هب  نآ  هب  ندیـسر 

. لمع روحم  تیبرت ;4 . روـحم  تاـغیلبت ;3 . روحم  يرامآ ;2 . کیروئت و  ياـه  یـسررب  روحم  . 1 دـنراد : رارق  فیدر  کی  رد  یباـجح 
اه و هاگتـسد  اـی  تاـعالطا  هصرع  رد  یـشهوژپ  تاـناکما  نیرتدـیدج  اـب  یمالـسا  یتاـقیقحت  زکارم  نتـشاداپ  هب  يرظن  حطـس  رد  کـی .

راگزور رد  نز  نوؤش  هب  طوبرم  هچنآ  ره  یـسررب  يروآدرگ و  فلا . زا : دـنترابع  اـهنآ  نیرت  مهم  هک  ییاـهحرط  اـهرداکو و  تازیهجت 
, تالجم اهباتک , زا  معا  نونکات , یگدزبرغ  هدـیدپ  شیادـیپ  زاغآ  زا  ناملـسم  نز  هب  طوبرم  كرادـم  همه  يروآدرگ  ب . تسا . ینونک 
رگیدـکی و اب  اهنآ  هسیاقم  ناملـسمریغو و  ناملـسم  نانز  زا  گرزب  ياهتیـصخش  یفرعم  ج . اه . ملیف  اه و  همانـشیامن  تاغیلبت و  تـالاقم ,

هنوگره زا  نانز  هرابرد  یغیلبت  ياهشور  عاونا و  یسررب  د . دناسر .) دهاوخ  تابثا  هب  ار  ناملسم  نز  يرترب  هک   ) شجنس نیا  جیاتن  راشتنا 
تما هک  نآ  ياـج  هب  نآ , فعـض  توق و  طاـقن  مـالعا  سپـس  نآ و  یباـیزرا  دـقن و  نینچمه  و  دـشاب , هدـش  هضرع  هک  يزکرم  عـبنم و 

رد دوش  نییعت  ییاه  یـشم  طخ  هدـشدای , ياهـشهوژپ  زا  يریگ  هجیتن  زا  سپ  ه .ـ دـنوش . هتـشاذگ  اهنت  اه  ناوخارف  نیا  ربارب  رد  یمالـسا 
هدـش ارجا  ام  ياهروشک  رد  يداصتقا  یماظن و  یگنهرف و  يرکف و  مجاهت  زاغآزا  باجح  فیعـضت  يارب  هک  ییاه  هماـنرب  سکع  تهج 

اهدرواتسد و نیا  دقن  یسررب و  زا  سپ  تسا  نز  هب  طوبرم  هک  يا  همانرب  حرط و  ره  زا  نتفای  یهاگآ  فلا . تاغیلبت  هصرع  رد  ود . تسا .
زکارم سیـسأت  ب . باـجح . دروم  رد  یمالـسا  كاـپ  ياـه  هشیدـنا  حرط  يارب  نکمم  یتاـغیلبت  رازبا  هنوـگره  يریگراـک  هب  تیاـهن  رد 

, تساک راون  تالجم , اه , همانزور  یتاغیلبت , ياه  هویـش  همه  يریگراک  هب  یتاـغیلبت و  تاـناکما  نیرتدـیدج  هب  زهجم  یمالـسا  یتاـغیلبت 
. فلا شرورپ  تیبرت و  روحم  رد  هس . دوش . باجح  یمالـسا و  گنهرف  ماکحتـسا  بجوم  هک  رعـش و … بش  هصق , باتک , ملیف , وئدیو ,

لـسن يداقتعا  یب  اریز  دناوخارف , باجح  ترورـض  هب  داد و  رارق  بطاخم  تسا  هدـنیآ  لسن  تیبرت  راد  هدـهع  هک  ار  هتـشذگ  لسن  دـیاب 
. باجح هلأسم  هب  نداد  تیمها  هب  نادرم  ندرکراداو  ب . دوش . یم  لقتنم  زین  لسن  نیا  هب  باجح  هب  دـندیدج , لـسن  ناـیبرم  هک  هتـشذگ 

یمالـسا ياضف  اب  ییاه  هسردـم  شیاشگ  د . دـنهد . شرورپ  یبرغ  تیبرت  فالخ  رب  ار  ناکدوک  هک  ییاـه  كدوک  دـهم  ییاـشگزاب  ج .
نز ربارب  رد  نیرولب  يدامن  نوچمه  ات  ناملـسم  نانز  يوس  زا  یعامتجاو  یناسنا  مولع  يریگارف  ه .ـ ربتعم . سیردـت  ياه  هویـش  بسانم و 

یگدـنز اب  ناملـسم  نز  ندرک  انـشآ  و . دـنک . یم  حرطم  ینید  یب  کیئال و  ناونع  اب  ار  یبرغ  ياـه  هشیدـنا  هک  دنـشاب  حرطم  هدز  برغ 
هشوگ نز  نینچ  هک  دریذپ  یم  ناملسم  نز  ایآ  . 20 دندرک یگدنز  هعماج  زا  ياوزنا  رد  ییاهنت و  هب  هک  برغ  سانشرس  نانز  زا  يرایـسب 

اوزنا و تمیق  هب  هک  یتیقفوم  هن  دـهد , یم  حـیجرت  یعیبط  یگدـنز  رانک  ار  تیقفوم  ناملـسم  نز  هکنیا  ای  دوش ؟ وا  يوگلا  يوزنم  ریگ و 
تغارف و تاقوا  نارذـگرد  ار  ناملـسم  نارتخد  یتسیاـب  فلا . لـمع  هلحرم  رد  راـهچ . دوش . ماـمت  يو  يرـشب  یگدـنز  رد  يریگ  هشوگ 

رتخد اما  دـنراد . رایتخا  رد  ار  یناوارف  تاناکما  ینارذگـشوخ  ندرب و  تذـل  شیاسآ , يارب  یبرغ  نارتخد  اریز  درک . ییاـمنهار  حـیرفت ,
هک دنارذگب  ییاهاج  رد  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  دهاوخ  یمن  دراذگن و  رانک  ار  نآ  دشاب و  یمالسا  باجح  هب  دنبیاپ  دهاوخ  یم  ناملـسم 

, یملع ياهتیلاعف  رد  هنومن  باجح و  اب  زاتمم و  نانز  هک  دـنامهف  نز  هب  یتسیاب  ب . تسا . هدامآ  هدوشگ و  وا  يور  رب  یگدزبرغ  ياـهرد 
باجح ندرک  حرطم  ج . درادن . یتافانم  دنمزوریپ  قفوم و  یگدنز  کی  اب  باجح  هک  دنادب  دنراد و  دوجو  يداصتقا  یسایس و  یگنهرف ,

تاغیلبت و زا  يرایـسب  هکنیا  ددنـسپ و  یم  یمدآ  ترطف  عبط و  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  جاودزا , رد  یـسنج  طـباور  دـمآرد  شیپ  ناونع  هب 
همدقم یباجح  یب  دنا ;و  هتفر  نیب  زا  هدرک و  طوقس  يرابودنب  یب  هب  توعد  رطاخ  هب  هک  دنا  هدوب  خیرات  رد  یعامتجا  ینید و  ياهشبنج 

ندرک حرطم  د . دوب . دـهاوخ  يرابودـنب  یب  تسا , یباجح  یب  نآ  زاغآ  هطقن  هک  یهار  ناـیاپ  هکنیا  ینعی  تسا ; يرابودـنب  یب  یخیراـت 
هب هک  میبای  یمن  يدرم  نز و  چیه  تساهناسنا . ترطف  تعیبط و  شریذپ  دروم  زین  نیا  هک  عورشم  ياهدلوت  زمر  راعش و  ناونع  هب  باجح 
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. نینج طقس  هدیدپ  نتفر  نیب  زا  لماع  ناونع  هب  باجح  حرط  ه .ـ دنراد . یناور  لالتخا  هک  یناسک  زجب  دهدن , تیمها  دوخ  لسن  تمالس 
هنیزه زا  ندرک  رظن  فرـص  رهاوظ و  هب  ییانتعا  یب  هار  زا  نادنزرف  هداوناخ و  هب  هدـنهد  تیمها  رـصنع  ناونع  هب  باجح  ندرک  حرطم  و .

ياهدـمایپ هب  تبـسن  مدرم  يزاس  هاگآ  یـسررب و  ز . دوش . یم  زور  دـم  دـیدج و  ياهـسابل  دـیرخ  فرـص  هداوناخ  دـمآرد  زا  هک  ییاـه 
نانز ینونک  زور  لاح و  هب  ار  نانز  دراد و  لابند  هب  یناهنپ  كانتـشحو  بقاوع  باجح  هب  ییانتعا  یب  باجح . هب  یهجوت  یب  دـنیاشوخان 

ییایؤر یگدـنز  درک ; ییوج  ماک  تفرگ و  هرهب  نآزا  ناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  ییابیز  یناوج و  , نز هک  ینامز  اـت  دـنک . یم  راـچد  یبرغ 
نز تسا ؟ نیا  زج  يزیچ  یبرغ  نز  زور  لاح و  ایآ  تشاد . دـهاوخن  یگدرـسفا  ییاـهنت و  زج  یهار  تفر  تسد  زا  اـهنیا  یتقو  اـما  دراد ,

لیدبت یهجوت  یبو  ییاهنت  ناتسروگ  هب  دش  هتفگ  هچنآ  نداد  تسد  زا  اب  یلو  تسا , يداصتقا  ياهدمآرد  یشوخ و  تذل و  رولبت  یبرغ 
دـینک و شدرگ  نـیمز  رد  وـگب   11/ ماعنا نیبّذـکملا ) ۀـبقاع  ناک  فیک  اورظناف  ضرـألا  یف  اوریـس  لـق  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  دوش ; یم 

عماوج یتسیاب  میبایرد , ناهج  رد  ار  باجح  جاور  ریثأت  هکنیا  يارب  باجح  هدـنیآ  تسا . هدوب  هنوگچ  ناراگنا  غورد  تبقاع  هک  دـیرگنب 
ـ . دور یم  رامـش  هب  ینوناـق  ریغ  نآ  رد  یباـجح  یب  دراد و  جاور  نآ  رد  باـجح  هک  يا  هعماـج  مـینک ـ : میـسقت  شخب  ود  هـب  ار  يرـشب 

یباجح یب  موش  ياهدمایپ  همه  هب  زونه  هک  يا  هعماج  تسا : هنوگ  ود  دوخ  هعماج  نیا  هک  دراد ; جاور  نآ  رد  یباجح  یب  هک  يا  هعماج 
: تشاد دهاوخ  دوجو  هعماج  عون  هس  عقاو  رد  نیاربانب  تسا . هدش  يرگ  یلاباال  يرابودنب و  یب  رد  قرغ  هک  يا  هعماج  تسا . هدشن  راچد 

ییالاب رایسب  مارتحا  زا  هک  نز  فلا . تشاد : دهاوخ  ار  ریز  ياهیگژیو  دید  هدنیآ  رد  درک و  روصت  ناوت  یم  هک  يا  هعماج  نیتسخن  کیی .
; هدـیدپ کـی  ندـش  ناـهنپ  ب . دوش . دراو  دـناوت  یمن  اراکـشآ  یعرـش و  ياـه  هار  زا  زج  وا  هب  ندیـسر  يارب  درم  اریز  تسا , رادروخرب 
هعماج و يارب  يداصتقا  هجیتن  چیه  هک  یلاح  رد  دراد , ناوارف  قوش  روش و  نآ  هب  ندیسر  يارب  یبرغ  نز  هک  یـشیارآ  مزاول  يزاسدوبان 
د. دـنوش . هتخانـش  یملع  يونعم و  ياه  ییاناوت  اهنت  هک  يا  هنوگ  هب  نانز  يرهاـظ  ياـهدامن  ندـش  ناـهنپ  ج . درادـن . لاـبند  هب  هداوناـخ 

باجح عماوج , هنوگ  نیارد  ود . یگـشیمه . ياهدرجت  ماگنهرید و  ياهجاودزا  هب  نداد  نایاپ  ماگنهدوز و  ياهجاودزا  هدـیدپ  شرتسگ 
يارب ار  باجح  هب  يدـنب  ياپ  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد  هب  ندیـسر  دـنک و  یم  رود  هدـمآ  راتفرگ  نآ  هب  برغ  هک  یتیعـضو  زا  ار  هعماـج 

دنهاوخ ناهنپ  جاودزا  زا  شیپ  راکشآ  ناهنپ و  طباور  ییوشانز و  ياه  یگدنز  رد  اهتنایخ  ریخا  مسق  رد  اما  هس . دنک . یم  نیمضت  هعماج 
تلاح هب  هعماج  هکنیا  ات  دش , دهاوخن  راکـشآ  نارهوش  ینیبدـب  لولعم  ياهقالط  یـسنج و  ییاهیرامیب  نینج , طقـس  نآ  هیاس  رد  دـنام و 

كاپ و نانز  نویدـم  دروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  ییاهتیقفوم  هک  دـنادب  دـیاب  درم  ینایاپ  نخـس  دـبای . لّوحت  میدرکدای , هک  يرتهب  تبثم و 
ناـهنپ خـیرات  تاحفـص  نادرم و  تیقفوم  بسک  رد  ینیرفآ  شقن  نیا  هچ  رگا  شرـسمهای . دـشاب  رداـم  نز , نآ  هچ  لاـح  تسا . راداـفو 

هدرک و یسررب  ار  يربک  تبیغ  رصع  ات  مدآ  ترضح  نامز  زا  تمصع  توبن و  ریسم  رد  هتـسجرب و  نانز  شنم  هریـس و  یتسیاب  نز  دشاب .
یسررب نیا  درواتسد  ساسا  رب  ار  دوخ  راتفر  سپس  دنک و  هسیاقم  هزورما  ات  يرـشب  ندمت  ییافوکـش  نامز  زا  نانز  ینونک  عضو  اب  ار  نآ 

دننک ینابیتشپ  تیامح و  بادآ و … عیانص و  اهرنه و  اهشناد و  یمالـسا , گنهرف  ندمت و  مامت  زا  دیاب  یمالـسا  ياهروشک  دنک . میظنت 
مزال یناسنا  مولع  ناصـصختم  هژیو  هب  یمالـسا  ناملاع  رب  دـنرادرب . یمالـسا  ندـمت  گنهرف و  اب  ضراـعم  تاـغیلبت  تیاـمح  زا  تسد  و 

, هدرک هریت  تـشز و  دـساف , تاـغیلبت  اـب  مالـسا  رد  ار  نز  هداوناـخ و  هرهچ  برغ  هـک  یناـمز  نـینچ  رد  یقیقح  مالـسا  مـهف  يارب  تـسا ,
هویش لزنم و  ثاثا  ششوپ و  یتح  یگدنز  بناوج  مامت  رد  یمالسا  هعماج  یتسیاب  دنهد . هئارا  ناملسم  نز  زا  فافش  یقیقح و  يریوصت 

, یب نیاوت  فزوژ  دـلونرآ  هب : دـیرگنب  . 1 اـه : تشون  یپ  ددرگزاـب . شیوخ  یمالـسا  ياـهتلاصا  هب  روما  رگیدو  تغارف  تاـقوا  نارذـگ 
نآ ناوت  یم  نیاربانب  درک , نییعت  هدـنناوخ  يارب  ناوت  یمن  ار  ینیعم  عبنم  . 2 . 1/14 يدالیم ,  1996 هرهاق , پاچ  خیراتلا , ۀسارد  رصتخم 

هعماج ندمت و  لئاسم  هرابرد  نوگانوگ  ینالوط و  تاعلاطم  دنیارف  یصخش , هاگدید  نیا  یلو  درک , دادملق  هدنسیون  یصخش  هاگدید  ار 
گنهرف و ندمت و  لئاسم  ناصـصختم  ياه  هاگدـید  زا  هدـش  عازتنا  اهفیرعت  اه و  هاگدـید  نیا  میوگب  مناوت  یم  نیا  ربانب  تسا … یندـم 

ۀـسارد رـصتخم  یب , نیاوت  فزوژ  دلونرآ  هب : دیرگنب  . 3 دـنا . هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  هک  تسا  یبلاطم  دـنیآ  یپ  تسا و  یندـم  هعماج 
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, مق یمالسا , تاغیلبترتفد  , 9/95 ۀمکحلا , نازیم  دمحم , يرهش , ير  يدمحم  . 5 نامه . . 4 . 1/14 يدالیم ,  1996 هرهاق , پاچ  خیراتلا ,
ـل ضف . 6 نومـضم . هب  لقن  اب  ییابطابط , همالع  رثا  ات 278 ,  2/260 نازیملا , ریسفت  رد : یفـسلف  ثحب  ناونع  هب  ش ; .ـ 1362ه ق , .ـ ه  1404

دراد هراب  نیارد  ینخس  هللا  لضف  دیـس  7/153ـ154 . 1983م , 1403ه ,ـ ءار , ـ هز ـ لاراد تور , ـ یب نآر , ـ قلا ـی  حو مـن  ـن , یـسحد ـ محم ـه , للا
سادنهوم . 7 میدروآ . ار  نآ  زا  هتکن  کی  اهنت  ام  و  دوش , هعلاطم  عبنم  رد  تسا  هتسیاش  هک  یـسررب  روخرد  تسا و  ینالوط  فیطل و  هک 

دراد نخـس  عوضوم  نیا  زا  ام ) ییاهر  اهنآ و  ندمت   ) نم و بهذم  تسا  نیا  تسا : هدش  همجرت  مان  ود  اب  یبرع  هب  هک  یباتک  رد  يدـناگ 
یتسرپواگ هنیمز  رد  دراد  ییاه  هاگدید  نینچمه  دوش , یم  طبترم  ودنه  نییآ  هب  هک  يرایسب  ياه  هاگدید  رب  نوزفا  تسا . هجوت  لباق  هک 

دوخ ياهدوبعم  رگید  اهواگ و  ندمت و  گنهرف و  زا  هنوگچ  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  وا  یلو  تشاد , دهاوخ  دروخرب  هدنناوخ  قاذم  اب  هک 
و هن , ای  تسا  ناملـسم  دـشیدنا  یم  هک  ینهذ  ایآ  دوزفا : ناوت  یم  . 8 دزاس . اوسر  ار  یبرغ  ندمت  هنوگچ  دـناد  یم  هک  نانچ  دـنک ; عافد 
, هن ای  تسا  ناملسم  دراگن  یم  يرابکتـسا  ياهورین  حلاصم  تهج  رد  هک  یملق  ایآ  هن ؟ ای  تسا  باجح  اب  وا  ایآ  تسا  نز  کی  نهذ  رگا 

داهشتسا یعبنم  چیه  هب  تهج  ود  هب  یلو  میتفگ , نخـس  یپایپ  ياهدنب  رد  غیلبت  زا  . 9 هن . ای  تسا  باجح  اب  ایآ  تسا  نز  هدنـسیون  رگا  و 
یتاغیلبت ياه  هناسر  رد  اریز  ود . تسه . ام  همه  سرتسد  رد  یتاغیلبت  ياه  هناسر  نوتم و  تسا  ناسآ  رایـسب  راک  نیا  اریز  کیی . میدرکن :

هژیو هب  میونـش , یم  مینیب و  یم  شیپ  اه  ههد  زا  لیلحت  نومـضم و  نیا  اب  ار  هتکن  نیا  . 10 دننک . یم  شخپ  ناوارف  اهشرازگ  تسد  نیازا 
فعض رگا  هک  يزادنا … طلغ  رد  دهعت  طلغ و   ) ینعی هطلاغم  . 11 تسا . نز  هرابرد  نخس  اه  هرگنک  اه و  سالجا  اه و  هناسر  رد  هاگره 

فیصوت رد  مسیتامگد  ای  تیمزج  . 12 . 3/240 قطنملا , رفظم , اضر  دمحم  خیـش  دیآ ,) یمن  شیپ  دشابن  نهذ  یهاگآ و  ییاسانـش و  رد 
نآ هدنراگن  یلو  نامیا , لها  ياهرواب  فیـصوت  رد  رتشیب  دور و  یم  راک  هب  تسین  راوتـسا  لیلد  هیاپ  رب  هک  يزیمآ  بصعت  ياه  هاگدـید 

سوماق ربکألا ) ینعملا  : ) هب ر.ك  درب . یم  راـک  هب  دوش  یم  راوتـسا  ارچ  نوچ و  یب  ییاـهرواب  نآ  رب  هک  لـیلد  نودـب  توعد  هراـب  رد  ار 
هغالبلا و جـهن  نینچمه  ; 1978 نانبل , ۀبتکم  یمرکلا , دیعـس  نسح  فینـصت  هحفص 355ـ356 , , dogm هژاو لـیذ  یبرع , یـسیلگنا ـ 

ياـهاعدا ینعی  تیمزج  دـیوگ : یم  هـک  اـجنآ  , 1/56 م , 1990 ق , 1411 تاعوبطملل , فراـعتلاراد  حابـصم , یقتدـمحم  ۀفـسلفلا , میلعت 
یـضایر دـننام  قطنمرد  نآ  يارب  هک  تسا … قطان  ناسنا , ره  تسا و  ناسنا  قطاـن , ره  مییوگ  یم  هکنیا  دـننام  تسرد  . 13 یقیقحتریغ .

هک میمهف  یم  اجنیا  زا  تسا . كرتشم  ناشدارفا  همه  هک  موهفم  ود   ) هک تسا  نیا  يواسم  موهفم  ود  فیرعت  و  میراذگ . یم  تمالع )=( 
راک هک  ینز  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  تسا . دازآ  دنک  یم  راک  هک  ینز  ره  دنک و  یم  راک  دازآ  نز  ره  دنیوگب : دـنهاوخ  یم  اهنیا 

, قطنملا رفظم , اضردمحم  خیـش  هب : هراب ر.ك . نیارد  دنک . یمن  راک  هک  تسا  ینز  نآ  وریپ  لیلذ و  نز  و  تسا , وریپ  لیلذ و  دـنک  یمن 
نیا دـشاب . هتـشاد  ار  ص )  ) دوخ رد  س )  ) لاـح نیا  اـب  و  غورد . ص )  ) دـشاب و تسار  س )  ) هک تسا  لاـحم  ینعم  نیا  هب  . 14 1/66ـ67 ,
نیا دـشابن  نآ  هاگ  ره  نیا  ربانب  تسا , يا  هرازگ  نینچ  هنومن  هدـش  ققحم  وا  يدازآ  دـبای  ققحت  نز  يداصتقا  لالقتـسا  هاگره  هک  نخس 

, يوروش ياه  کیمداکآ  نادنمـشناد و  زا  یهورگ  ۀیفـسلفلا , ۀـعوسوملا  هب : ر.ك  مزـالت )  ) مزـال هملک  هراـبرد  قیقحت  يارب  تسین . مه 
لیبق زا  رگا  دنوش  عمج  درف  کی  رد  دنناوت  یم  دنا و  نیریاغتم  ْنیَفلاختم , . 15 1981م . توریب , رشنلا , ۀعابطلل و  ۀعیلطلاراد  هحفص 410 ,
اهنیا . 16 . 1/46 رفظم , اضردـمحم  خیـش  قـطنملا , ترارح … يدیفـس و  مرک , تعاجـش و  ینیریـش , یهایــس و  دـننام  دنــشاب , تاـفص 

دنا و یناسنا  یگدنز  رترب  هار  تخانـش  فده , تخانـش  ادـخ , تخانـش  دـننام  یتاعوضوم  هب  عاجرا  لباق  هک  دنتـسه  یناوارف  ياهـشسرپ 
دشخب …و یم  رگید  ییانعم  ار  یگدنز  اهشسرپ  نیا  هب  نداد  خساپ  ناوت  هکنیا  رب  نوزفا  تسین , راوشد  ای  نکممان  زین  اهشسرپ  نیا  خساپ 

شهوژپ هب  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم  یـسک  ره  نیاربانب  دراد . روظنم  نیا  يارب  راک  لیـصحت و  تاعاس  زا  سپ  یلاخ  ياهتـصرف  یناسنا  ره 
يارب یلومعم  ناسنا  کـی  هک  تسا  ترطف  زا  هتـساخرب  اهـشسرپ  نیا  هکنیا  رگید  دـهد …و  ردـه  ار  دوخ  تقو  هک  نآ  ياـج  هب  دزادرپب 

رد هطوبرم  ياهباب  رگید  و  عونمم ) تالماعم   ) همرحم بساکم  تـالماعم و  بساـکم و  باوبا  هب  هعجارم  اـب  . 17 دراد . هزیگنا  اهنآ  خـساپ 
یمن رب  نانز  دوقع  نادرم و  دوقع  ای  نادرم … تالماعم  نانز , تالماعم  ماـن  هب  يزیچ  اـب  تسه , همه  سرتسد  رد  هک  یلمع  ياـه  هلاـسر 
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عوضوم کی  رب  رگیدکی  یپ  زا  هک  يدوجو  رما  ود  نیدـض  . 19 . 7/147 نآرقلا , یحو  نم  هللا , لضف  نیسحدمحم  دیـس  . 18… میروخ .
, یتسپ ییالاو و  دیفـس , یهایـس و  يدرـس , یمرگ و  دـننام  تسین , يرگید  لقعت  رب  فقوتم  اهنآ  زا  یکی  و  مه , اب  هن  دـنوش  یم  ضراـع 

لباق هکلب  دنتـسین , رگیدـکی  دـض  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  ندرکراـک  باـجح و  نیارباـنب  یکبـس … ینیگنـس و  یکاـب , یب  سرت و 
یلومعم و ریغ  اما  قفوم  نانز  نیا  لاح  حرـش  هب  ناوت  یم  یلو   , میدرواین يا  هنومن  اـجنیا  رد  . 20 رگیدکی . اب  فلاخم  دنا و  مهاب  عامتجا 

ياهباتک ای  عوضوم  نیا  صاخ  ياهباتک  اـی  دـننک  یم  رـشتنم  هار  برغ  تایرـشن  هک  یبرغ  ناـنز  یفارگویب  هب  هعجارم  اـب  بیرغ  بیجع و 
دزاس و یم  هدنمرش  زین  ار  نادرم  هدرک  راد  هحیرج  ار  مرـش  هک  دوش  یم  هدید  ییاهزیچ  عبانم  نیا  رد  تفای . تسد  رنه … بدا و  ریهاشم 

. دننک یم  ناهنپ  نز  تیقفوم  هدرپ  سپ  رد  ار  تیناسنا  یشاپورف  عقاو  رد  نانیا  دراد . یم  او  هیرگ  هب  ار  گنس 

یهالا نایدا  رد  نز  ششوپ 

ياراد یهالا  بهاذم  نایدا و  رد  دراد ، ترورـض  ناسنا  یعامتجا  تایح  يارب  تسا و  يرطف  رما  کی  هک  تهج  نآ  زا  فافع  شـشوپ و 
نآ يوـس  هب  ار  يرـشب  هعماـج  دناهدرمـش و  مزـال  بجاو و  نز  رب  ار  شـشوپ  باـجح و  ینامـسآ ، ناـیدا  ماـمت  تـسا . یـصاخ  هاـگیاج 

گنهامه یهالا  نایدا  ياهروتـسد  ماکحا و  هدش و  هداهن  تعیدو  هب  نانز  داهن  رد  یعیبط  روط  هب  شـشوپ  موزل  ایح و  اریز  دناهدناوخارف ؛
سابل و دـنوادخ   1، يراذـگنوناق شنیرفآ و  بساـنت  یگنهاـمه و  موزل  لـصا  ساـسا  رب  تسا . هدـش  عیرـشت  یناـسنا  ترطف  اـب  وـسمه  و 

شـشوپ نوناق  عیرـشت  اـب  ار  باـجح »  » هب ناـنز  ینورد  قاـیتشا  2 و  تشاد ینازرا  رـشب  هـب  شنارکیب  ياـهتمعن  يـالبال  رد  ار  كاـشوپ 
. دبای تاجن  یهابت  داسف و  بادرگ  رد  نداتفا  ورف  زا  هعماج  ددرگ و  تنایـص  شـشوپ  ِفدص  رد  نز »  » یتسه ِرهوگ  ات  تخاس  مکحتـسم 

ساسا رب   3. دراد ششوپ  تیفیک  عون و  باختنا  رد  یّمهم  یساسا و  شقن  بتکم ، گنهرف و  ره  یسانش  ناسنا  ینیب و  ناهج  دیدرت  نودب 
حالـصا سفن و  بیذهت  تفرعم و  بسک  تلاسر  تسا و  یتسه  ناهج  روحم  زکرم و  دنوادخ و  هفیلخ  ناسنا  هک  یهالا  نایدا  ینیبناهج 

راهم و یناوهـش  زیارغ  ات  ددرگ  هدیـشوپ  درم  مشچ  نز و  مسج  دـیاب  دراد ، همادا  زین  ترخآ  ناهج  رد  شتایح  دراد و  شود  رب  ار  هعماـج 
سابل باختنا  هچرگ  ددرگ . افوکش  ینایحو  ياهتیاده  يرطف و  ياهتفایهر  وترپ  رد  رشب  ینالقع  يونعم و  ياهدادعتسا  دوش و  لرتنک 

ای یلاعت  زاسهنیمز  ناونع  هب  دناوتیم  دراذـگیم و  ریثأت  زین  یناسنا  هدارا  شنیب و  رب  یلو  تسا ، یمدآ  هدارا  هشیدـنا و  دـنیآرب  كاشوپ  و 
 - دزادرپیم اهنآ  یسررب  هب  هلاقم  نیا  هک  مالسا -  تیحیـسم و  دوهی ، تشترز ، نییآ  رد  دیامن . ینیرفآ  شقن  یعامتجا  يدرف و  طاطحنا 
نیا ناوریپ  یلمع  هریـس  مسارم و  بادآ و  ینید ، ماکحا  تاروتـسد و  یبهذم ، سدـقم  ياهباتک  تسا . هدوب  مزال  يرما  نانز  رب  باجح 

نیمزرـس هب  هک  یمدرم  نیتسخن  تشترز  نییآ  رد  باجح  تساعدـم . نیا  تاـبثا  رب  هاوگ  نیرتیلاـع  دـهاش و  نیرتهب  هناـگراهچ ، ناـیدا 
. دش لیکـشت  دام »  » تلود اهدام ، داّحتا  اب  دندشیم . میـسقت  اهسراپ »  » و اهدام »  » هدمع هورگ  ود  هب  نانآ  دندوب . اهییایرآ  دندمآ ، ناریا 
. دـننک يراذـگناینب  ار  ناـیناساس  نایناکـشا و  نایـشنماخه ، ياههلـسلس  دـنربب و  نیب  زا  ار  داـم  تـلود  دنتـسناوت  اـهسراپ  یتّدـم  زا  سپ 

نهاریپ لماش  یلماک ، باجح  ياراد  دـندوب ، راید  نیا  نانکاس  نیتسخن  هک  اهدام  نامز  زا  نیمز  ناریا  نانز  هک  دـهدیم  ناشن  اهشهوژپ 
زین اهسراپ  فلتخم  ياههلـسلس  نارود  رد  باـجح  نیا   4. دناهدوب اهسابل  يور  رب  دنلب  یلنـش  رداچ و  اپ و  چـم  ات  راولـش  رادنیچ ، دـنلب 

نوتم ربارب  دـناهدوب . رادروخرب  لماک  یباجح  زا  یناریا  نانز  نآ ، زا  دـعب  لبق و  تشترز و  تثعب  نامز  رد  نیا ، ربانب   5. تسا هدوب  لومعم 
رد يدازآ  اب  دـنچ  ره  نانز  تسا و  هدوب  جـیار  رداچ  راولـش و  دـنلب و  سابل  نتـشاد  رـس و  يوم  ندـناشوپ  اهنامز  نآ  همه  رد  یخیراـت ،
زا دـیدش  زیهرپ  لـماک و  باـجح  اـب  روـما  نیا  یلو  دـنتخادرپیم ، راـک  هب  نادرم  ياـپمه  دـندرکیم و  دـمآ  تفر و  هناـخ  نوریب  طـیحم 

هطلـس نارود  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نیمزناریا  بیجن  نانز  نایم  رد  شـشوپ  یگنهرف  هاگیاج  تسا . هدوب  هارمه  زیگناداسف  ياهطالتخا 
، دنرگنب ار  وا  مادنا  ییابیز  نارضاح ، ات  دیایب  مزب  هب  ششوپ  نودب  هک  داد  روتسد  یـشو »  » هکلم هب  هاشرایاشخ  هک  یماگنه  ناهاش ، لماک 
6. داد تسد  زا  ار  ناریا » هکلم   » ناونع نارَوداد ، مکح  هب  یچیپرـس ، نیا  رطاخ  هب  دز و  زاب  رـس  هاشداپ  نامرف  ماـجنا  زا  دومن و  عاـنتما  يو 
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هتفگ هب  دـش . لومعم  فارـشا  نانز  نایم  رد  زین  تروص  شـشوپ  رداچ ، رب  نوزفا  تسا -  تشترز  توبن  زا  سپ  هک  نایناساس -  نامز  رد 
دـنیایب و نوریب  هناخ  زا  راد  شوپور  ِناور  ِتخت  رد  زج  هک  دنتـشادن  تأرج  عامتجا ، يالاب  تاقبط  ناـنز  شویراد ، زا  سپ  تنارود  لـیو 

ناشردارب ردپ و  یتح  يدرم  چیه  دنتشادن  قح  رادرهوش  نانز  دننک . تفر  دمآ و  نادرم  اب  اراکشآ  هک  دشیمن  هداد  هزاجا  نانآ  هب  زگره 
7. تسا هدـماین  ناشیا  زا  یماـن  دوشیمن و  هدـید  ینز  تروص  چـیه  تسا ، هدـنام  ياـج  رب  ناتـساب  ناریا  زا  هک  ییاـهشقن  رد  دـننیبب . ار 

باجح جیورت  یلصا  عبنم  ار  ناریا  ناراگنندمت ، نادنمـشیدنا و  زا  یخرب  هک  تسا  ریگمشچ  نانچ  ناریا  نانز  نایم  رد  شـشوپ  تاّیلجت 
شـشوپ باجح و  لـصا  هنیمز  رد  ترـضح  نآ  تسا و  هدوب  ناریا  تشترز » وشا   » تثعب زکرم  هک  اـجنآ  زا   8. دناهدرک یفرعم  ناهج  رد 

دوخ ياهدـنپ ، اـب  اـت  دیـشوک  نارود ، نآ  جـیار  باـجح  تیفیک  دودـح و  دـییأت  اـب  تسا ، هدـیدیمن  يدوبمک  شیوخ  هعماـج  رد  ناـنز 
رارق لومعم  باجح  يراوتـسا  رارمتـسا و  هناوتـشپ  ارجا و  نماض  ار  نورد  لماع  هدومن ، مکحتـسم  قیمعت و  ار  باجح  ینورد  ياـههشیر 

باجح ندومن  مأوت  موزل  نایب  باجح و  یناـبم  شزومآ  یلاـعت و  يارب  يو  شـالت  اـت  دـیرگنب  تشترزوشا »  » ياهزردـنا دـنپ و  هب  دـهد .
يا ... . دییآ رب  یـشنمكاپ  ِیناگدـنز  یپ  رد  تریغ ، اب  ناداماد ...! ناسورعون و  يا  دـیامرفیم : وا  دوش ؛ رتنشور  ینطاب ، تّفع  اب  يرهاظ 

، تسا یگدـنز  هدـننک  هاـبت  هک  يرذـگدوز  ياهیـشوخ  غورد و  ِدرگ  هاـگ  چـیه  دـینک . يوریپ  دـیبایرد و  ار  تسار  هار  ناـنز ! نادرم و 
یخزود شدوخ  دننامه  هتخیمآرد و  ینیریـش  اب  هک  تسا  ياهدنـشک  رهز  نوچمه  دشاب ، هارمه  هانگ  یماندب و  اب  هک  یتّذل  اریز  دیدرگن ؛

یهاوخدوخ و سوه ، اوه ، هک  دسریم  یـسک  هب  یکین ، ناورهر  شاداپ  دیزاسم . هابت  ار  دوخ  یتیگ  یناگدنز  اهراک ، هنوگ  نیا  اب  تسا .
دهاوخن سوسفا  هلان و  زج  شنایاپ  هار ، نیا  رد  تلفغ  یهاتوک و  ددرگ و  هریچ  شیوخ  سفن  رب  هتخاس ، رود  دوخ  زا  ار  لطاب  ياـهوزرآ 

هلان دایرف و  شورخ و  ناشماجنارـس  دـش و  دـنهاوخ  یتسین  یتخبدـب و  راـتفرگ  دـننز ، تشز  رادرک  هب  تسد  هک  یناـگدروخ  بیرف  دوب .
هک نامز  نآ  جیار  سابل  هکلب  تسا ؛ هدشن  بجاو  نانز  باجح  يارب  یـصاخ  تیفیک  ای  سابل  تشترز ، نید  رد  هک  تسا  ینتفگ   9. تسا
هک دنچ  ره  تسا . هتفرگ  رارق  ذیفنت  ریرقت و  دروم  تسا ، هدوب  نآ -  يور  رب  یلنـش  ای  رداچ  ینعی  شوپرـس -  راولـش و  دنلب ، سابل  لماش 

ماـجنا ماـگنه  هک  تسا  بجاو  نز  درم و  ره  رب  هتبلا   10. تسا هدش  هیـصوت  نایتشترز -  هژیو  یبهذم  سابل  یتشُک -  هِردِـس و  زا  هدافتـسا 
زا کی  چیه  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  نانز  شـشوپ  يدازرهـش » متـسر   » دبؤم هتفگ  هب  انب  دـناشوپب . ار  دوخ  رـس  شیاین ، يدابع و  مسارم 

میـشوپاو و رـس  یگمه  میجاو ، تز  یمان  : » تسا هدمآ  نینچ  حیرـص  روط  هب  اتـسوا ، هدرخ  رد  دشابن . نوریب  شوپرـس  زا  نز  ِرـس  ياهوم 
راداد هاگرد  هب  هاگ  نآ  میـشوپیم و  ار  دوخ  رـس  ناگمه  مییوگ و  رب  وت  یمان ز  ناـگمه  ینعی  ؛11  دزمروه رادادـب  میرک  زامن و  یگمه 

هب زا  یتـح  دـیوج و  يرود  ناـنز  هب  كاـپان  هاـگن  زا  دـیاب  نمؤم ، یتـشترز  کـی  ینید ، ياـههزومآ  ساـسا  رب  مینکیم .» زاـمن  ادزمروها 
لوبق دوخ  تنواعم  هب  ار  مشچدب  درم  : » تسا هدمآ  نادبوم  دـبؤم  دنپـسارامدابرذآ »  » زردـنا رد  دـنک . يراددوخ  ینادرم  نینچ  يریگراک 

حتف زا  سپ  دـیرگنب : هنومن  نیا  هب  تسا . هتفای  همادا  زین  نایناساس  طوقـس  زا  سپ  هرهچ ، رب  باـقن  نتـشاد  رـس و  يوم  شـشوپ  «. 12 نکم
ار دوخ  هرهچ  باقن ، اب  نانچمه  یناریا  ناگدازهاش  دندروآ ، رمع  يارب  ار  یناساس  هاشنهاش  يرسک  نارتخد  زا  نت  هس  هک  یماگنه  ناریا ،

یناریا ناگزیـشود  دنراد . لوذبم  يرتشیب  لوپ  هاگن ، زا  سپ  نارادیرخ  ات  دنریگ  رب  هرهچ  زا  شـشوپ  ات  داد  روتـسد  رمع  دندوب . هدـناشوپ 
ماما یلو  دـش ؛ كانمـشخ  رایـسب  رمع  دـنتخاس . رود  دوخ  زا  ار  ناـنآ  هدز ، تشم  رمع  مکح  يارجا  رومأـم  هنیـس  هب  دـندرک و  يراددوخ 

نخـس يدوهی  نانز  تخـس  باـجح  زا  ناـخرؤم ، همه  دوهی  نییآ  رد  باـجح   13. دوـمرف هیـصوت  ناـنآ  میرکت  ارادـم و  هب  ار  وا  (ع ) یلع
هدـیدرگ عونمم  نید  ياهقف  فرط  زا  رهوش  نز و  نیب  یّتح  ثانِا ، روکذ و  نایم  ینلع  يوگوتفگ  دـیوگیم : تنارود  لیو  . 14 دناهتفگ

، همه نیا  اـب  دندرمـشیم . یکاـنرطخ  زیچ  هژیو  هب  ار  ملع  یکدـنا  بسک  اـهنآ  دروم  رد  دنداتـسرفیمن و  هسردـم  هب  ار  نارتـخد  .... . دوـب
یگدنز  16. تخاسیم قالط  بجوتـسم  ار  نآ  بکترم  هک  دوب  یفالخ  رـس  يوم  ندناشوپن   15. دوب زاجم  ثانِا  يارب  یـصوصخ  سیردت 

، اشوک ینارـسمه  بوجحم ، یناگزیـشود  نانآ ، نانز  دوب . ایاطخ  زا  هّزنم  هّجوت ،  ناـیاش  زرط  هب  تاـجوز ، ددـعت  ِمغریلع  ناـنآ ، یـسنج 
باجح يانبم  دیدرت  نودب   17. درکیم ادیپ  فیفخت  لقاّدح  هب  اشحف  دندرکیم ، تلـصو  دوز  هک  اجنآ  زا  دندوب و  نیما  ازُرپ و  یناردام 
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، تسا تروص  شوپور  يانعم  هب  هک  عقرب »  » و رُداچ »  » هژاو دربراک  دومنیم . دـیکأت  باـجح  رب  هک  دوب  تاروت  تاـیآ  دوهی ، تعیرـش  رد 
رب درم  عاتم  : دیوگیم هدومن ، یهن  ار  رگیدـکی  هب  نز  درم و  هبـشت  تاروت  دـهدیم . ناشن  ار  يدوهی  نانز  شـشوپ  تیفیک  تایآ ، نآ  رد 

یفرعم باذع  لوزن  ببـس  یباجحیب   18. تس وت  يادـخ  هَوْهَی »  » هورکم دـنک ، ار  نیا  هک  ره  اریز  دـشوپن ؛ ار  نز  ساـبل  درم  دـشابن و  نز 
زاـن هب  دـنوریم و  هار  مشچ  تازمغ  هتـشارفا و  ندرگ  اـب  دـنربکتم و  نویهـص  نارتخد  هک  تهج  نیا  زا  دـیوگیم : دـنوادخ  تسا ؛ هدـش 

تخاس و دهاوخ  ْلَک  ار  نویهـص  نارتخد  رـس  قْرَف  دنوادخ  نیاربانب  دـنروآیم * ادـص  هب  ار  اهلاخلخ  شیوخ  ياهياپ  هب  دـنمارخیم و 
و درک * دهاوخ  رود  ار  اهلاله  اهدنبیناشیپ و  اهلاخلخ و  تنیز  دنوادخ  زور ، نآ  رد  و  دومن * دهاوخ  هنهرب  ار  ناشیا  تروع  دـنوادخ 
ار ینیب  ياههقلح  اهرتشگنا و  و  ار *  اهذیوعت  اهنادرطع و  اهدنبرمک و  اهریجنز و  اهراتـسد و  و  ار *  اهدنبور  اهدنبتـسد و  اهراوشوگ و 

ضوع هب  هک  دوشیم  عقاو  و  ار *  اـهعقرب  اـههمامع و  كزاـن و  ناـتک  اـههنیآ و  و  ار *  اـههسیک  اـهلاش و  اـهادر و  هسیفن و  توخز  و  * 
هب سالپ و  رّانز  دنبهنیـس ، ضوع  هب  یلَک و  هتفاـب ، ياـهيوم  ضوع  هب  نامـسیر و  دـنبرمک ، ضوع  هب  دـش و  دـهاوخ  تنوفع  تاـّیرطع ،

متاـم هلاـن و  يو ، ياـههزاورد  و  داـتفا *  دـنهاوخ  گـنج  رد  تناعاجـش  ریـشمش و  هب  تنادرم  دوب *  دـهاوخ  یگتخوس  ییاـبیز ، ضوع 
موزل  20 رـس يوم  ندناشوپ  بوجو  سدقم ، باتک  رد  قوف ، دراوم  رب  نوزفا   19. تسـشن دهاوخ  نیمز  رب  هدش ، بارخ  وا  درک و  دنهاوخ 
دروم رد  هنومن  ناونع  هب  تسا ؛ هدمآ   25 عقرب 24 و  باقن ، 23 رداچ هژاو  22 و  سامت سمل و  زا  یهن  ، 21 هناگیب راکبیرف و  نانز  زا  زیهرپ 

هزاورد هب  دیشوپ و  يرداچ  رد  ار  دوخ  هدیـشک و  ور  هب  یعقرب  هدرک ، نوریب  نتـشیوخ  زا  ار  یکویب  تخر  سپ  میناوخیم : ادوهی  سورع 
27 دوهی تیبرت  میلعت و  ساسا  تنارودلیو ، هتفگ  هب  هک  یهقف  باـتک  نیرتیلـصا  دوملت »  » رد  26. تسـشنب تسا ، هنمت  هار  رد  هک  میانیع 
هب نز  هاـگن  زا  زیهرپ  ، 28 اهدرم ریاس  يارب  شیارآ  هنوگره  زا  زیهرپ  نز و  توکـس  موزل  ناـمرحمان ، زا  رـس  ندـناشوپ  موزل  رب  زین  تسا ،

مکح ربارب  تسا . هدـش  دـیکأت   31، زیمآکـــیرحت رما  ره  زا  زیهرپ  موزل  30 و  مرحماـن ناـنز  هب  درم  هاـگن  زا  باـنتجا   29 هناـگیب ، نادرم 
هک ینانز  دهد و  قالط  هیرهم ) ) ابوتک غلبم  تخادرپ  نودب  ار  وا  دراد  قح  رهوش  دـشاب ، زیمآتحیـضف  نز  راتفر  رگا  دوملت ، هناریگتخس 
زا هک  ینز  دریگیمن ؛ ّقلعت  ناشیا  هب  هیرهم )  ) ابوتک غلبم  تسا و  لطاب  ناشجاودزا  دوشیم ، هراـشا  اـهنآ  رادرک  راـتفر و  هب  ریز  دراوم  رد 

دسیریم مشپ  رازاب  هچوک و  رد  دوریم ، نادرم  نایم  هب  دوخ ، ِرس  ندناشوپ  نودب  لثملایف  دنکیم و  یچیپرس  دوهی  ینید  نیناوق  يارجا 
دنلب نز  دـهدیم و  مانـشد  وا  نیدـلاو  هب  دوخ ، رهوش  روضح  رد  هک  ینز  دزادرپیم . وگوتفگ  هب  يرـس  کبـس  يور  زا  يدرم  ره  اـب  و 

32. دیوگیم هچ  هک  دنونـشیم  وا  ِناگیاسمه  دنکیم و  تبحـص  ییوشانز  روما  هرابرد  دـنلب  يادـص  هب  دوخ  رهوش  اب  هناخ  رد  هک  ادـص 
ناشردـپ لزنم  هب  ار  وا  رـس ، تشپ  زا  هدرک ، تکرح  وا  رـس  تشپ  ات  دومرف  ناـنآ  هب  هک  بیعـش  نارتخد  اـب  (ع ) یـسوم ترـضح  دروخرب 

رد نادرم  زا  نانز  تدابع  لحم  ندوب  ادج  کیکفت و  دنبور ، عقرب و  رداچ و  زا  هدافتسا  رب  ینبم  نایدوهی  یلمع  هریس  زین  و  دننک ، تیاده 
تیفیک رگنایب  هدرپ ، تشپ  زا  نانز  طسوت  هباطخ  داریا  تسا و  هدش  هدورس  نانز  ییابیز  دیجمت  رد  هک  يراعشا  ندرمش  هتـسیاشان  هسینک ،

ار باجح  دروم  رد  دوهی  تعیرش  ماکحا  اهنت  هن  تیحیسم  تیحیـسم  نییآ  رد  باجح  تسا . نایدوهی  دزن  باجح  هناریگتخـس  دیدش و 
ار باجح  بوجو  يرتشیب  يریگتخـس  اب  داهن و  رتارف  ار  مدق  دراوم ، یخرب  رد  دیـشخب و  رارمتـسا  ار  نآ  دیدش  نیناوق  هکلب  دادن ، رییغت 

نـس رد  تنارود ، لیو  هتـشون  قبط  دـشیم و  بوسحم  سدـقم  يرما  جاودزا  هداوناخ و  لیکـشت  دوهی ، تعیرـش  رد  اریز  تخاس ؛ حرطم 
نیب زا  يارب  تیحیـسم ، نیا  ربانب   34. دشیم هدرمـش  سدقم  دّرجت ، هیلّوا ، نورق  تیحیـسم  هاگدـید  زا  اما  ؛33  دوب يرابجا  یگلاـس  تسیب 

نییزت شیارآ و  هنوگ  ره  زا  يرود  شـشوپ و  لـماک  تیاـعر  هب  يرتدـیدش  تروص  هب  ار  ناـنز  جـییهت ، کـیرحت و  هنوگره  هنیمز  ندرب 
ار نآ  یسک  زین  دایعا  رد  دوب و  يرورض  فارـشا -  ياهنوتاخ  يارب  یّتح  ناگمه -  يارب  دنبور ، رداچ و  یخیرات ، نوتم  ربارب  دناوخارف .
رد لماک  يایح  بجح و  اب  زین  حیرفت  يارب  یّتح  دندومنیم و  نییزت  ار  نآ  تفبرز  ياههچراپ  هرقن و  الط و  اب  هکلب  تشاذـگیمن ؛ رانک 

دیکأت ششوپ  باجح و  بوجو  رب  ناوارف ، دراوم  رد  لیجنا  دنتسجیم . تکرـش  نامرحمان ، مشچ  زا  رود  ییاهشدرگ  ای  سنا و  سلاجم 
هن دنـشاب و  یقتم  تریـس  رد  ریپ  نانز  نینچمه  میناوخیم : لیجنا  رد  تسا ؛ هدـناوخارف  فافع  توهـش و  لاـمِعا  زا  هّزنت  هب  ار  شناوریپ  و 
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و دنشاب * تسود  دنزرف  تسود و  رهوش  هک  دنزومایب  دَرِخ  ار  ناوج  نانز  ات  وکین * میلعت  تاملعم  هکلب  هدایز ، بارـش  هدنب  هن  وگتبیغ و 
موزل دروم  رد  سدـقم » باتک   » رد  35* دوش مهتم  ادـخ  مالک  اداـبم  هک  دوخ  نارهوش  عیطم  وکین و  نیـشنهناخ و  هفیفع و  شیدـنادرخ و 

هن زیهرپ ؛ ایح و  هب  نیّزم  ِسابل  هب  دنیارایب  ار  نتـشیوخ  نانز ، نینچمه  تسا : هدمآ  نینچ  يرهاظ  شیارآ  نداهن  رانک  ایح و  هب  یگتـسارآ 
دهد میلعت  هک  مهدیمن  تزاجا  ار  نز  و  دریگ * میلعت  تعاطا  لامک  هب  توکـس  اب  نز  * ... اهبنارگ ِتخر  دیراورم و  الط و  اهفلز و  هب 
ندش یّلحتم  يوم و  نتفاب  زا  دشابن  يرهاظ  تنیز  ار  امـش  و  نانز *... ، يا  نینچمه   36* دنامب توکس  رد  هکلب  دوش ؛ ّطلسم  رهوش  رب  ای 
هنوگ نیدب  اریز  تساهبنارگ *  ادخ  دزن  هک  مارآ  میلح و  حور  دـساف ، ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطاب  تیناسنا  هکلب  سابل *  ندیـشوپ  الط و  هب 
موزل زین  دیدج » دـهع  ، » نیـشیپ دراوم  رب  نوزفا   37. دندومنیم تنیز  ار  نتـشیوخ  دـندوب ، ادـخ  هب  لکوتم  هک  زین  قباس  رد  هسدـقم  نانز 

هب كاپان  هاگن  زا  یهن  نز 40و  ندوب  نیما  راقو و  اب   39، اسیلک رد  هژیو  هب  توکس  موزل   38، يدابع مسارم  رد  هژیو  هب  رس ، يوم  ندناشوپ 
رگا سپ  تسا *  هدرک  انز  وا  اب  دوخ  لد  رد  مد ، نامه  دزادنا ، توهـش  رظن  ینز  هب  هک  یـسک  دیوگیم : هتخاس ، ناشنرطاخ  ار  ناگناگیب 

هک نآ  زا  ددرگ ، هاـبت  تیاـضعا  زا  يوضع  هک  تسا  نآ  رتـهب  ار  وت  اریز  زادـنا ؛ رود  دوخ  زا  نک و  شعلق  دـنازغلب ، ار  وت  تتـسار ، مشچ 
یمازلا و تروص  ندـناشوپ  نآ  ساسا  رب  هک  یحیـسم  ياـهلانیدراک  اـهپاپ و  ینید  تاروتـسد   41* دوش هدنکفا  منهج  رد  تندـب  مامت 

گنر یتمیق ، دنبتـسد  الط و  لاخلخ ، دنبولگ ، نتخیوآ  اهشوگ و  ندومن  خاروس  هنییآ و  رد  اهنآ  میظنت  نآ و  شیارآ  رـس و  يوم  نییزت 
فراعملا ةرئاد  یحیـسم ، نانز  یلمع  هریـس  دروم  رد   42. دـهدیم ناشنار  يرتشیب  تدـش  دوب ، عونمم  يرهاـظ  تروص  رییغت  وم و  ندومن 

، زامن تقو  هچوک و  رد  اهنز  درمـش . وکین  ار  نآ  دش ، اپورا  دراو  یتقو  داهن ؛ یقاب  ار  رامِخ  نز ، يارب  یحیـسم ، نید  دـیوگیم : سورال 
نیا دیسریم . نیمز  هب  ًابیرقت  هدیشوپ ، ار  نز  هناش  رامخ ، نیتسآ  تشاد . جاور  رامخ  مهن ، نرق  ًاصوصخ  یطسو ، نورق  رد  دنتشاد . رامخ 

هک دوبن  يزیچ  نانز  ياپ  قاس  دسیونیم : نینچ  یحیسم  نانز  یلمع  هریس  دروم  رد  زین  تنارود  لیو   43. دوب یقاب  مهدزیس  نرق  ات  تداع 
يزارد اهلانیدراک ، هک  دوب  نویناحور  يارب  یّمهم  عوضوم  هنروت ، سلاجم  رد  ناوناب  هسبلا  دروخ .... مشچ  هب  ناگیار  اـی  ماـع و  ـألم  رد 
روتـسد هب  دنتـسناد ، يوسیع  تایقالخا  ناکرا  زا  یکی  ار  دـنبور  رداـچ و  ناشیـشک  هک  یماـگنه  دـندرکیم . نّیعم  ار  نیتاوخ  ياـههماج 

هب هدـنام ، اج  هب  اپورا  نانز  نایحیـسم و  كاشوپ  زا  هک  ییاهریوصت   44 ... . دـنتخاس تفبرز  ریرح  فیرظ و  شمـشم  زا  ار  اهرداچ  اهنز ،
زا یکی  هناـگیب ، نادرم  ربارب  رد  نز  شـشوپ  کـش ، نودـب  مالــسا  نـییآ  رد  باـجح   45. دـهدیم ناشن  ار  نانز  لـماک  باـجح  حوضو 

هاگن زا  ار  دوخ  ياهتروع  دنشوپورف و  ار  دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیااب  ناوناب  هب  و  : » دیامرفیم میرک  نآرق  تسا . مالسا  نید  تایرورض 
دوخ هنیـس  رب  اردوخ  ياهيرـسور  دنزاسن و  راکـشآ  تسا ، رهاظ  هک  يرادقم  نآ  زج  ار ، دوخ  ياهتنیز  دنراد و  هاگن  هدیـشوپ  نارگید 

، ناشنارـسمه نارـسپ  ناشنارـسپ ، ناـشنارهوش ، ردـپ  ناشناردـپ ، ناـشنارهوش ، يارب  رگم  دـنزاسن ؛ راکـشآ  ار  دوخ  ياـهتنیز  دـننکفا و 
یناکدوک دنرادن و  نانز  هب  یلیامت  هک  یهیفـس  نادرم  ناشنازینک و  ناشـشیکمه ، نانز  ناشنارهاوخ ، رـسپ  ناشناردارب ، رـسپ  ناشناردارب ،

هبوت دـنوادخ  يوس  هب  یگمه  دوش و  راکـشآ  ناشناهنپ  ياهتنیز  اـت  دـنبوکن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهاپ  دـنعالطایب و  یـسنج  روما  زا  هک 
رودب راقو و  اب  هتسیاش ، کین و   47، مادنا لماک  یگدیشوپ  رگید ، تایآ  رد  نآ ، رب  نوزفا   46 «. دیوش راگتسر  هک  دشاب  نانمؤم ؛ يا  دینک 
كزان امنندب و  هماج  ندیشوپ  زین  تایاور  رد  تسا . هدش  هیصوت   48، نیتسخن تیلهاج  ياهشیارآ  زا  يرود  نتفگ و  نخس  کیرحت  زا 

52و مرحمان اب  هحفاصم  نداد و  تسد  ، 51 درم نز و  زیگنارب  داسف  طالتخا  ، 50 هناخ زا  جراخ  رد  رطع  لامعتسا  شیارآ و  ، 49 مرحمان دزن 
55 و مدرم نانز  هب  تبـسن  تّفع  نارتخد ، رـسمه و  لرتنک  تیاده و  هب   54، تریغ اب  نادرم  تسا و  هدـش  عنم  فلاخم 53  سنج  هب  هبـشت 
هک تسا  نیا  رد  هتـشذگ ، نایدا  باجح  اب  یمالـسا  باجح  یـساسا  تواـفت  هک  دـش  مولعم  سپ  دـناهدش . هیـصوت  ینارچمشچ  زا  يرود 
ای ّرـضم  يراگنالهـس  طیرفت ، طارفا و  زا  رود  هب  بسانم و  مظن  لیدـعت و  اب  ناسنا ، تانوئـش  اب  بسانتم  ار  ناـنز  شـشوپ  بوجو  مالـسا 
رد نز  سبح  يانعم  هب  اهپاپ ، هیصوت  دروم  باجح  نوچمه  یمالسا  باجح  تسا . هتشاد  ینازرا  يرشب  هعماج  هب  درومیب  يریگتخس 

يوم هناگیب ، نادرم  اب  دوخ  ترشاعم  رد  نز  هک  تسانعم  نیدب  هکلب  تسین ؛ یعامتجا  لیاسم  رد  تکرـش  زا  يرود  ینیـشنهدرپ و  ای  هناخ 
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طیحم رد  هکلب  ددرگن ؛ کیرحت  یسنج  نیـشتآ  هزیرغ  هعماج ، رد  ات  دزادرپن  ییامندوخ  يرگهولج و  هب  دناشوپب و  ار  شیوخ  مادنا  رس و 
ینیبناهج يرهطم ، دیهـش  . 3 هـیآ 27 . فارعا ، . 2 هـیآ 30 . مور ، . 1 تشونیپ : ددرگ . اـضرا  حیحـص  تروـص  هب  هزیرغ  نیا  هداوناـخ ،

، روپءایض لیلج  . 5 .. 56 ، 54 26 و ص51 ، ص 17 -  نامز ، نیرتنهک  زا  نایناریا  یناتساب  كاشوپ  روپءایض ، لیلج  . 4 ص 75 . يدیحوت ،
، تنارود لیو  . 7 هیآ 1 . رتسا ، باـب  تاروت ، ص106 ؛ تراسا ، اـی  يدازآ  یماـقممئاق ، تهرف  . 6 . 194 ص 64 -  ناریا ، نانز  كاـشوپ 
ص53، انسی ، . 9 ص135 . قالخا ، یئوشانز و  لسار ، دنارترب  ص78 و  ج2 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  . 8 ص552 . ج1 ، ندمت ، خیرات 
.10 ناـبآ 67 . ناـیتشترز ، نمجنا  اـهتاگ ، شزومآ  يدازرهـش ، متـسر  ناریا ؛ ربماـیپ  تشترز  ياهـشزومآ  زا : لـقن  هب  8 ؛ ياهدنپ 5 - 

هدیمان هرتس )  ) اتسوا رد  هک  هردس  دوش . هدیـشوپ  ندب  هب  هدیبسچ  نهاریپ ، ریز  رد  هدش و  هتخود  كزان  دیفـس و  هچراپ  هراپ  هن  زا  هردس » »
تـسا یکیراب  دنبرمک  یتشُک ،» . » دناهدرک هدافتـسا  رتس  هژاو  زا  باجح  مکح  نایب  يارب  زین  مالـسا  ياملع  تسه . زین  نآ  يانعم  هب  هدش ،
نمجنا شناد ، نید و  يدازرهش ، متسر  نادبوم ، دبؤم  دندنب ؛ رمک  هب  هردس  يور  رب  ار  نآ  هتسویپ  دیاب  هدش و  هتفاب  دنفـسوگ  مشپ  زا  هک 

.13 ص10 . نارهت ، نایتشترز  نمجنا  پاچ  يامنلاس 1372 ، . 12 نامهد . ناگنیرفآ  لصف  اتسوا ، هدرخ  . 11 لاس 1357 . نارهت ، نایتشترز 
پاچ هرصاعملا ، هأرملا  راّفغلا ، نسحلادبع  لوسرلادبع  . 14 ص49 . ج2 ، هیبلحلا ، ةریسلا  زا  لقن  هب  ص59 ، مالسا ، رد  باجح  ياهونشو ،

.18 ص63 . نامه ، . 17 ص62 .  ج12 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  . 16 ص66 .  ج12 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  . 15 ص40 . موس ،
هرقف باب 5 ، دادعا ، رفـس  تاروت ، . 20 . 26 هرقف 16 -  موس ، باب  یبن ، ءایعـشا  باتک  تاروت ، . 19 هرقف 5 . باب 22 ، هینثت ، رفـس  تاروت ،

.23 . 26 10 و 20 -  هرقف 1 -  مشش ، باب  یبن ، نامیلس  لاثما  باتک  تاروت ، . 22 . 10 هرقف 8 -  مود ، باب  تور ، باتک  تاروت ، . 21 . 18
باب 4، نامیلس ، ياهلزغ  باتک  تاروت ، . 25 هرقف 1 و 2 . باب 47 ، یبن ، ءایعشا  باتک  تاروت ، . 24 هرقف 15 . موس ، باب  كردم ، نامه 
.29 ص31 . نامه ، . 28 ص34 . ج12 ، ندمت ، خـیرات  تنارود ، لیو  . 27 و 15 . هرقف 14  باب 38 ، شیادیپ ، رفـس  تاروت ، . 26 هرقف 1 .
توبوتکانشیم 6 ص186 ، دوملت ، زا  ياهنیجنگ  نهکاـما ، بار  . 32 ص28 . ج12 ، نامه ، . 31 ص30 . نامه ، . 30 ص492 . ج1 ، نامه ،

سدقم نایحیسم  مامت  يارب  ار  جاودزا  تیحیـسم ، نونکا  هک  تسا  رکذ  نایاش  . 34 ص 439 . ج 1 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  . 33 . :7
.36  . 6 هرقف 1 -  مود ، باب  سطیتب ، سلوپ  هلاـسر  لـیجنا ، . 35 دـنادیم . عونمم  اسیلک  ياهفقـسا  پاپ و  يارب  ار  نآ  اهنت  درمـشیم و 
، لیجنا . 38  . 6 هرقف 1 -  موس ، باب  لوسر ، سرطپ  هلاـسر  لـیجنا ، . 37 . 15 هرقف 9 -  مود ، باب  سؤاـنومیت ، هب  سیلوپ  هلاـسر  لـیجنا ،

سلوپ هلاسر  لیجنا ، . 40 . 36 هرقف 34 -  مهدراهچ ، باب  ناـمه ، . 39 . 17 هرقف 1 -  مهدزای ، باب  ناـیتنرق ، هب  لوسر  سلوپ  لوا  هلاـسر 
میکح رتکد  . 42 . 10 هرقف 8 -  مهدـجه ، باب  30.و  هرقف 28 -  لوا ، باب  یتم ، لـیجنا  . 41 هرقف 11 . موس ، باـب  سؤاـنومیت ، هب  لوسر 

یکدنا اب  ، 500 ص 498 -  ج 13 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  . 44 ص 65 . يدازآ ، نز و  بذهم ، . 43 ص 53 . يدازآ ، نز و  یهالا ،
، بازحا . 48 . 59 بازحا ، . 47 هیآ 31 . (، 24  ) رون هروس  . 46 ص 116 . فلتخم ، ماوقا  كاشوپ  ردیانشا ، نوارب و  . 45 صیخلت . فرصت و 
ص163. نامه ، . 52 ج2 . خیراوتلا ، خسان  . 51 ص243 . ج103 ، راونالاراحب ، یسلجم ، . 50 ص383 . ج2 ، دووادیبا ، ننس  . 49 هیآ 32 .

ص138و141. ج14 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، رح  خیش  . 55 ص143 . هحاصفلاجهن ، . 54 ص258 . ج103 ، نامه ، یسلجم ، . 53

تیحیسم رد  باجح  هب  يا  هراشا 

یضعب رگا  ات  دییامن  تعاطا  ار  دوخ  نارهوش  نانز ، يا  نینچمه   : » هدمآ لیجنا »  » تیحیسم سدقم  باتک  رد  الوا  لوبا  هجیدخ  هدنسیون :
يرهاظ تنیز  ار  امش  دننیبب و  ار  امش  سرت  ادخ  رهاط و  تریس  هک  نوچ  دبایرد  مالک  نودب  ار  ناشیا  نانز  تریس  دنوشن ، مالک  عیطم  زین 

ادخ دزن  هک  مارآ  میلح و  حور  ِدساف  ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطاب  تیناسنا  هکلب  سابل  ندیشوپ  الط و  هب  ندش  یّلجتم  يوم و  نتفاب  زا  دشابن 
ار دوخ  نارهوش  دـندومنیم و  تنیز  ار  نتـشیوخ  دـندوب ، ادـخ  هب  لّکوتم  هک  زین  قباس  رد  هسدـقم  ناـنز  هنوگنیدـب ، اریز  تساـهبنارگ 

هدمآ نینچ  زین  ام  تایاور  رد   1 «. دیاهدش وا  نارتخد  امـش  دناوخیم و  اقآ  ار  وا  دوب و  عیطم  ار  میهاربا  هک  هراس  دننام  دـندرکیم  تعاطا 
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ِصخـش رد  هنتف  داجیا  يارب  نیمه ، دنایوریم و  بلق  رد  ار  توهـش  اریز  دیزیهرپب ؛ نانز  هب  ندرک  هاگن  زا  دومرف : یـسیع  ترـضح  تسا :
، ناییاپورا دزن  نز  تیعضو  حیرشت  زا  سپ  يدازآ » نز و   » باتک رد  ندنل  هاگشناد  داتـسا  یهلا » میکح   » رتکد  2 تسا . یفاک  هدننک  هاگن 

هرابرد ار  گرزب ) فقسا  ود  تیحیسم و  عجرم  ود  «، ) نایلوترت  » و تنملک »  » دیاقع تیحیـسم ، دزن  نز  باجح  شـشوپ و  مکح  دروم  رد 
ار وا  هک  یـسابل  طـقف  اریز  دـشاب  دوـخ  هناـخ  رد  هـک  نآ  رگم  دـشاب ، هدیـشوپ  باـجح و  رد  ًـالماک  دـیاب  نز  : » دـنکیم وگزاـب  باـجح 

هاگن اب  ار  يرگید  ات  دـهد  هئارا  ناـیرع  ار  دوخ  تروص  دـیابن  نز  ددرگ . عناـم  وا  يوسهب  اـهمشچ  ندـش  هریخ  زا  دـناوتیم  دـناشوپیم ،
هتـسارآ رویز  هب  ناـگناگیب  دزن  هک  تسین  هدیدنـسپ  دـنوادخ ، رظن  رد  يوسیع ، نمؤم  نز  يارب  دـیامن . هاـنگ  هب  راداو  شتروص  هب  ندرک 
سرطپ هلاسر  لیجنا ، - 1 تشون : یپ   3 تسا .» كاـنرطخ  ناگدـننیب  يارب  اریز  ددرگ ؛ یفخم  دـیاب  زین  نآ  یعیبط  ییاـبیز  یّتح  ددرگ و 

: عـبنم ص 53  يدازآ ، نز و  مـــــــــــیکح ، یهلا ، ص 596 3 - ج 2 ، راـــحبلا ، ۀنیفـــس  - 2 6 هرقف 1 –  موــس ، باــب  لوــسر ،
http://bikarane8.parsiblog.com

فلتخم ياهروشک  نادنمشناد  هاگدید  زا  باجح 

دروم ینامز  اـت  نز  برغ ، هاگدـید  رد  : " دـیوگیم هاگـشناد  داتـسا  ققحم و  رگـشهوژپ ، شخب ،» اون   » رتکد اـنبا ، يرازگربخ  شرازگ  هب 
نوریب هعماج  تالماعت  هخرچ  زا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب ؛ نیرفآشقن  يرادهیامرـس  ماظن  ياههتـساوخ  بوچراچ  رد  هک  تسا  مارتحا 

نیا عاجترا   Regress مان هب  دوخ  باتک  رد  ییاـکیرمآ  هدنـسیون  ناـنز  زا  یکی  دـهدیم . تسد  زا  هعماـج  رد  ار  دوخ  راـبتعا  هدـش و 
نیع رد  و  هدوبن ، دازآ  زورما  لثم  هاگچیه  اکیرمآ  هعماج  هک  منکیم  مالعا  تسینیمف  کی  ناونع  هب  نم  : " دـیوگیم هتفریذـپ و  ار  بلطم 

حیحـص رّکفت  هشیدنا و  وا  هب  يدازآ  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  تسا . هدیدیمن  تخبنوگن  دح  نیا  ات  زورما  لثم  ار  دوخ  تقو  چـیه  لاح 
ردام لثم  ییاهرایعم  یگدـنز ، هصرع  هب  باجح  ندـش  دراو  اب  اما  : " دـیازفایم دوخ  باتک  زا  يرگید  ياـج  رد  يو  تسا ". هتخوماـین  ار 
لیکو ( Ute Sashovsky « ) یکـسووشاس توی   » روسفورپ مناـخ  میدرک ". كرد  ار  فاـفع  هداوناـخ و  موهفم  یتح  مارتحا و  ندوب ،
نیناوق هن  مینک ، تاعارم  ار  تلاـیا  نآ  هب  طوبرم  نیناوق  دـیاب  مینکیم ، یگدـنز  هک  یتلاـیا  ره  رد  اـم  : " دـیوگیم ناـملآ  رد  يرـسگداد 

رگید ياهتلایا  نانکاس  قوقح  ندرک  عیاض  هجو  چـیه  هب  تلایانآ ، یلاها  طسوت  تلایا  کی  نوناـق  تیاـعر  هجیتن ، رد  ار . رگید  ياـهتلایا 
ینعم هب  وا  راک  نیا  دـشابیم و  نید  نآ  تاروتـسد  نیناوق و  تیاعر  هب  مزلم  تسا  نید  کی  هب  دـقتعم  هک  یـسک  بیترت  نیمه  هب  تسین .

ضیعبت راـک ، نیا  دوشیم ، بیوصت  باـجح  تیعونمم  نوناـق  ییاـج  رد  مینیبیم  رگا  و  تسین . ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  قوقح  ندرک  عیاـض 
يور زا  هک  یـسک  مرادنپیم  نم  : " دـیوگیم يرگید  ياج  رد  يو  تسا ". رگید  نایدا  ناوریپ  عفن  هب  نید  کی  ناوریپ  قوقح  هب  تبـسن 
نوناق : " دـنکیم دـیکات  یناملآ  لیکو  نیا  تسا ". هدرکن  زواجت  نارگید  قوقح  هب  هجو  چـیه  هب  دراد  رـس  رب  يرـسور  دوخ  ینید  داقتعا 

زا یکی  باجح  لباقم ، رد  دـیآیم و  باسح  هب  ینکـشنوناق  یتلادـعیب و  نیرتگرزب  نسه ، یتلایا  نوناـق  تبـسن  هب  باـجح ، تیعونمم 
تیمـسر هب  نوناق  طسوت  يزاـبسنجمه  لـثم  یتشز  لـمع  هک  ياهعماـج  رد  ارچ  تسا . هعماـج  یـشاپورف  داـسف و  ربارب  رد  مکحم  عناوم 

زا يدوراگ ،» هژورن  روسفورپ  !؟ دشابیم " عونمم  ناناملـسم  يارب  ینید  تاروتـسد  تاشرافـس و  نیرتيداع  تیاعر  تسا ، هدـش  هتخانش 
مالسا دض  رب  مسینویهص  اکیرمآ و  مومسم  تاغیلبت  هجیتن  يوسنارف  ناناملـسم  يارب  باجح  تیعونمم  هک  تسا  دقتعم  يوسنارف  نارکفتم 

میژر اکیرمآ و  هدش و  لیدبت  ناهج  رد  مالسا  ندومن  فیعـضت  يارب  ياهلیـسو  هب  مسیرورت  دض  رب  گنج  زورما ، : " دیوگیم يو  تسا .
ریغ یمادـقا  ار  هسنارف  رد  باـجح  تیعونمم  يدوراـگ  دـنهد . هولج  نشخ  رایـسب  ناـیناهج  هب  ار  مالـسا  هرهچ  دـنراد  یعـس  یتسینویهص 

ود ره  ( Lili  ) یلیل و  ( Alma  ) املآ دـیآیم ". باسح  هب  یـشزرا  يداینب و  لوصا  زا  یکی  باجح  : " دـیوگیم هدرمـش و  کیتارکومد 
رب هک  رهاوخ  ود  نیا  دناهدش . جارخا  هسردم  زا  دوخ  باجح  ظفح  لیلد  هب  دناهدروآ و  مالسا  تسا ، يدوهی  کی  هک  يول »  » لیکو رتخد 

رهاوخ ود  نیا  يدوهی  ردـپ  دـنرادرب . ناـشباجح  زا  تسد  دنتـسین  رـضاح  یتـمیق  چـیه  هب  دـنیوگیم  دـنراد  رارـصا  دوخ  باـجح  ظـفح 
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: دـیوگیم يول  درک ". مهاوخ  عافد  اهنآ  زا  هاـگداد  رد  منکیم و  تیاـمح  اـهنآ  زا  مراذـگیم ، مارتحا  منارتخد  نید  هب  نم  : " دـیوگیم
يراگتـسر و ندوب ، هزیکاپ  رگناشن  باجح  دیامنیم . نییعت  ار  هعماج  رد  نز  یقالخا  شزرا  هک  تسا  نآرق  تاروتـسد  زا  یکی  باجح  "

شیامزآ کی  نم  يارب  ندروآ  مالسا  : " دیوگیم ینپاژ  هدنسیون  ( Henula Nacata « ) اتاکان الونه   » مناخ تسا ". نز  ندوبن  هدولآ 
دندرک و يرایـسب  تناها  نآ  رب  هوالع  هدومن و  يراتفردب  نم  اب  هتفگ و  ازـسان  نم  هب  مناکیدزن  ناتـسود و  ناراکمه ، دوب . گرزب  رایـسب 
تشگ و اهيراگزاسان  نیا  همه  رب  نم  يزوریپ  ثعاب  باجح ، ظفح  رد  نم  يرادیاپ  یتّدـم ، زا  سپ  اما  دـندومن . هطبار  عطق  نم  اب  یتح 

مناخ دنادرگزاب . نم  هب  ار  اهنیا  همه  دنوادخ  ات  دش  ثعاب  شیامزآ  نیا  ربارب  رد  نم  لمحت  دناهتشگ . دراو  نم  اب  حلـص  رد  زا  اهنآ  همه 
ساسحا ار  دوخ  یگنانز  شزرا  تیناسنا و  نم  هک  دوب  باـجح  نتـشاد  اـب  : " دـیوگیم باـجح  نتـشاد  زا  دوخ  ساـسحا  هراـب  رد  اـتاکان 

هدـید باجح  هب  نوزفازور  شیارگ  ناناوج ، نیب  رد  هژیوهب  هزورما  منامب . رود  ناگناگیب  سرتسد  زا  هک  دزومآیم  نم  هب  باـجح  مدرک .
شمارآ و هیام  باجح  نوچ  درک ، مهاوخ  غیلبت  باجح  مالـسا و  يارب  متـسه ، هدـنز  نم  ات  دـشابیم . زین  مالـسا  دـشر  هناشن  هک  دوشیم 

ناناملسم باجح  هک  متسه  نئمطم  یحیسم  کی  ناونع  هب  نم  : » دیوگیم يوسنارف  شیشک  نالال » لشیم  ."  » دشابیم هعماج  رد  شیاسآ 
مان هب  ار  يرانیمس  رتخا » رَنجَر   » مناخ دشاب ». هتشاد  هعماج  نایم  رد  ار  دوخ  بسانم  هاگیاج  دشاب و  دازآ  دیاب  يونعم  شزرا  کی  نوچمه 

هبجحم و ياهمناخ  زا  ات  مداد  لیکـشت  ار  رانیمـس  نیا  نم  : " دـیوگیم يو  دومن . رازگرب  ندـنل  رد  یمالـسا " باـجح  نوماریپ  هشیدـنا  "

ییاهرانیمـس نینچ  دیاب  تسام . روشک  ام و  عفن  هب  باجح  : » دیازفایم يو  دشاب ". دازآ  مروشک  رد  باجح  ات  منک  عافد  باجح  عوضوم 
يررض اهنت  هن  باجح  دننادب  همه  هک  دنک  نییبت  ار  نآ  هدومن و  یفرعم  همه  هب  ار  باجح  ات  داد  لیکـشت  روشک  فلتخم  ياهرهـش  رد  ار 
هبجحم هدروآ و  مالـسا  هک  یـسیلگنا  فورعم  راگنربخ  هدنـسیون و  یلدر » ناویا   » مناخ تسا ». روشک  هعماج و  مدرم ، عفن  هب  هکلب  درادـن 

دوخ باجح ، هب  ندروآ  هانپ  اب  نم  دومن و  افیا  ار  یگرزب  رایـسب  شقن  نم  تینما  ظفح  نم و  یگدنز  رد  باجح  : " دیوگیم تسا ، هدش 
." منکیم ساسحا  تینما  رد  ار 

یهلا نایدا  رظنم  زا  فافع  باجح و  گنهرف 

تالوحت ریس  هاگدید و  زا  ار  نآ  دیاب  هلئـسم ، قمع  هب  ندرب  یپ  بلطم و  کی  هشیر  هب  ندیـسر  يارب  هراومه  یهلا  نایدا  رد  نز  شـشوپ 
یم جـتنم  مهم  نیا  هب  ار  ناسنا  یهلا  نایدا  رگید  هب  یـشرگن  تفای . تسد  نآ  شیپ  زا  شیب  تیمها  هب  ات  داد  رارق  یـسررب  دروم  یخیراـت 

. تسا هدوب  یهلا  ناربمایپ  همه  نارود  رد  راودا و  مامت  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـیکأت  دروم  هراومه  نآ  ظفح  و  باجح »  فاـفع و   » هک دـنک 
ياهباتک تسا . هدوب  مزال  يرما  نانز  رب  باجح  دزادرپیم  اهنآ  یـسررب  هب  لـصف  نیا  هک  مالـسا  تیحیـسم و  دوهی ، تشترز ، نییآ  رد 

هاوگ نیرتیلاع  دهاش و  نیرتهب  هناگراهچ ، نایدا  نیا  ناوریپ  یلمع  هریـس  مسارم و  بادآ و  ینید ، ماکحا  تاروتـسد و  یبهذم ، سدـقم 
دوهی و تشترز ، صوصخ  هب  یهلا  نایدا  رد  تسا و  هدوب  يرـشب  ياه  ندـمت  یمیدـق  ننـس  زا  ناـنز ، باـجح  تساعدـم . نیا  تاـبثا  رب 
هک تسا  یباجح  زا  رت  تخس  باجح  هلئسم  دوهی ، نید  لثم  نایدا  زا  یضعب  رد  تسا  هدوب  حرطم  نآ  تیاعر  باجح و  هلئسم  تیحیـسم 

ياپ نآ  هب  هزورما  دنچ  ره  تسا ، هدوب  یمالسا  باجح  زا  رتتخس  یمک  هتشذگ  یهلا  نایدا  زا  یضعب  رد  باجح  هتبلا  دیوگ . یم  مالسا 
هدمع هورگ  ود  هب  نانآ  دندوب . اهییایرآ  دندمآ ، ناریا  نیمزرس  هب  هک  یمدرم  نیتسخن  تشترز  نییآ  رد  باجح  لوا ) راتفگ  دنتسین . دنب 

نیب زا  ار  دام  تلود  دنتـسناوت  اهسراپ  یتّدم  زا  سپ  دـش . لیکـشت  دام » تلود «  اهدام ، داّحتا  اب  دـندشیم . میـسقت  اهسراپ »  » و اهدام » »
اهدام نامز  زا  نیمز ، ناریا  نانز  هک  دهدیم  ناشن  اهشهوژپ  دننک . يراذگناینب  ار  نایناساس  نایناکشا و  نایشنماخه ، ياههلسلس  دنربب و 

يور رب  دنلب  یلنـش  رداچ و  اپ و  چـم  ات  راولـش  رادنیچ ، دـنلب  نهاریپ  لماش  یلماک ، باجح  ياراد  دـندوب ، راید  نیا  نانکاس  نیتسخن  هک 
ياههلـسلس نارود  رد  باـجح  نـیا   (. 56 ، 54 ص51 ، و  ص17 26  نامز ، نیرتنهک  زا  نایناریا  یناتـساب  كاـشوپ  دـناهدوب ( اـهسابل 

نانز نآ ،  زا  دعب  لبق و  تشترز و  تثعب  نامز  رد  نیاربانب ، ص 64 194 .)  ناریا ، نانز  كاشوپ  تسا ( هدوب  لومعم  زین  اهسراپ  فلتخم 
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راولـش و دنلب و  سابل  نتـشاد  رـس و  يوم  ندناشوپ  اهنامز  نآ  همه  رد  یخیرات ،  نوتم  ربارب  دناهدوب . رادروخرب  لماک  یباجح  زا  یناریا 
یلو دنتخادرپیم ، راک  هب  نادرم  ياپمه  دندرکیم و  دمآ  تفر و  هناخ  نوریب  طیحم  رد  يدازآ  اب  دنچ  ره  نانز  تسا و  هدوب  جـیار  رداچ 

بیجن نانز  نایم  رد  شـشوپ  یگنهرف  هاـگیاج  تسا . هدوب  هارمه  زیگناداـسف  ياـهطالتخا  زا  دـیدش  زیهرپ  لـماک و  باـجح  اـب  روما  نیا 
هب ششوپ  نودب  هک  داد  روتسد  یشو »  » هکلم هب  هاش  رایاشخ  هک  یماگنه  ناهاش ، لماک  هطلـس  نارود  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نیمزناریا 

مکح هب  یچیپرس ، نیا  رطاخ  هب  دز و  زاب  رـس  هاشداپ  نامرف  ماجنا  زا  دومن و  عانتما  يو  دنرگنب ، ار  وا  مادنا  ییابیز  نارـضاح ، ات  دیایب  مزب 
زا سپ  هک  نایناساس  ناـمز  رد  هیآ 1 .)  رتسا ، باـب  تاروت ، ص106 ؛ تراـسا ، اـی  يدازآ  داد ( تسد  زا  ار  ناریا » هکلم   » ناونع نارَوداد ،

، شویراد زا  سپ  تنارود » لیو   » هتفگ هب  دـش . لومعم  فارـشا  نانز  ناـیم  رد  زین  تروص  شـشوپ  رداـچ ، رب  نوزفا  تسا  تشترز  توبن 
دشیمن هداد  هزاجا  نانآ  هب  زگره  دنیایب و  نوریب  هناخ  زا  راد  شوپور  ِناور  ِتخت  رد  زج  هک  دنتشادن  تأرج  عامتجا ، يالاب  تاقبط  نانز 

زا هک  ییاهشقن  رد  دننیبب . ار  ناشردارب  ردپ و  یتح  يدرم  چـیه  دنتـشادن  قح  رادرهوش  نانز  دـننک . تفر  دـمآ و  نادرم  اب  اراکـشآ  هک 
 (. ص552 ج1 ، ندـمت ، خـیرات  تسا (. هدـماین  ناشیا  زا  یماـن  دوشیمن و  هدـید  ینز  تروص  چـیه  تسا ، هدـنام  ياـج  رب  ناتـساب  ناریا 

باجح جیورت  یلصا  عبنم  ار  ناریا  ناراگنندمت ، نادنمـشیدنا و  زا  یخرب  هک  تسا  ریگمشچ  نانچ  ناریا  نانز  نایم  رد  شـشوپ  تاّیلجت 
هدوب ناریا  تشترز » وشا   » تثعب زکرم  هک  اجنآ  زا  ص135 )  قالخا ، یئوشانز و  ص78 /  ج2 ، ندمت ، خیرات  دناهدرک ( یفرعم  ناهج  رد 

باجح تیفیک  دودح و  دییأت  اب  تسا ، هدیدیمن  يدوبمک  شیوخ  هعماج  رد  نانز  ششوپ  باجح و  لصا  هنیمز  رد  ترضح  نآ  تسا و 
ارجا و نماـض  ار  نورد  لـماع  هدومن ، مکحتـسم  قیمعت و  ار  باـجح  ینورد  ياـههشیر  دوخ  ياهدـنپ ، اـب  اـت  دیـشوک  نارود ، نآ  جـیار 

شزومآ یلاعت و  يارب  يو  شالت  ات  دیرگنب  تشترزوشا »  » ياهزردـنا دـنپ و  هب  دـهد . رارق  لومعم  باجح  يراوتـسا  رارمتـسا و  هناوتـشپ 
اب ناداماد ...! ناسورعون و  يا  دـیامرفیم : وا  دوش ؛ رتنشور  ینطاـب ، تّفع  اـب  يرهاـظ  باـجح  ندومن  مأوت  موزل  ناـیب  باـجح و  یناـبم 

غورد و ِدرگ  هاـگ  چـیه  دــینک . يوریپ  دــیبایرد و  ار  تـسار  هار  ناـنز ! نادرم و  يا  ... . دــییآ رب  یــشنمكاپ  ِیناگدــنز  یپ  رد  تریغ ،
ياهدنـشک رهز  نوچمه  دشاب ، هارمه  هانگ  یماندب و  اب  هک  یتّذل  اریز  دـیدرگن ؛ تسا ، یگدـنز  هدـننک  هابت  هک  يرذـگدوز  ياهیـشوخ 

ناورهر شاداپ  دیزاسم . هابت  ار  دوخ  یتیگ  یناگدنز  اهراک ، هنوگ  نیا  اب  تسا . یخزود  شدوخ  دننامه  هتخیمآرد و  ینیریش  اب  هک  تسا 
یهاتوک ددرگ و  هریچ  شیوخ  سفن  رب  هتخاس ، رود  دوخ  زا  ار  لطاب  ياهوزرآ  یهاوخدوخ و  سوه ، اوه ، هک  دسریم  یـسک  هب  یکین ،

یتسین یتخبدب و  راتفرگ  دننز ، تشز  رادرک  هب  تسد  هک  یناگدروخ  بیرف  دوب . دهاوخن  سوسفا  هلان و  زج  شنایاپ  هار ، نیا  رد  تلفغ  و 
تیفیک ای  سابل  تشترز ، نید  رد  هک  تسا  ینتفگ   (. 8 5 ياهدنپ ص53 ، انسی ، تسا (  هلان  دایرف و  شورخ ، ناشماجنارس  دش و  دنهاوخ 

رب یلنش  ای  رداچ  ینعی  شوپرس  راولـش و  دنلب ، سابل  لماش  هک  نامز  نآ  جیار  سابل  هکلب  تسا ؛ هدشن  بجاو  نانز  باجح  يارب  یـصاخ 
هیصوت نایتشترز  هژیو  یبهذم  سابل  یتشُک » هِردِس و   » زا هدافتـسا  هک  دنچ  ره  تسا . هتفرگ  رارق  ذیفنت  ریرقت و  دروم  تسا ، هدوب  نآ  يور 

، نهاریپ ریز  رد  هدـش و  هتخود  كزان  دیفـس و  هچراپ  هراـپ  هن  زا  هردـس »  » هک دوش  ناـیب  تسا  مزـال  هژاو  ود  نیا  حیـضوت  رد  . تسا هدـش 
باجح مکح  نایب  يارب  زین  مالسا  ياملع  تسه . زین  نآ  يانعم  هب  هدش ، هدیمان  هرتس )  ) اتسوا رد  هک  هردس  دوش . هدیشوپ  ندب  هب  هدیبسچ 

رمک هب  هردس  يور  رب  ار  نآ  هتسویپ  دیاب  هدش و  هتفاب  دنفسوگ  مشپ  زا  هک  تسا  یکیراب  دنبرمک  یتشُک ،» . » دناهدرک هدافتسا  رتس  هژاو  زا 
، يدازرهش متسر  نادبوم ، دبوم  دناشوپب (  ار  دوخ  رـس  شیاین ، يدابع و  مسارم  ماجنا  ماگنه  هک  تسا  بجاو  نز  درم و  ره  رب  هتبلا  دندنب 

چیه هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  نانز  ششوپ  يدازرهـش :» متـسر   » دبوم هتفگ  هب  انب  لاس 1357 .)  نارهت ، ناـیتشترز  نمجنا  شناد ، نید و 
رـس یگمه  میجاو ، تز  یمان  تسا « : هدـمآ  نینچ  حیرـص  روط  هب  اتـسوا ، هدرخ  رد  دـشابن .  نوریب  شوپرـس  زا  نز  ِرـس  ياـهوم  زا  کـی 

رس ناگمه  مییوگ و  رب  وت  یمان ز  ناگمه  ینعی  ؛)  نامهد ناگنیرفآ  لصف  اتسوا ، هدرخ  دزمروه (» رادادب  میرک  زامن و  یگمه  میشوپاو و 
هاگن زا  دـیاب  نمؤم ، یتشترز  کـی  ینید ، ياـههزومآ  ساـسا  رب  مینکیم . زاـمن  ادزمروها  راداد  هاـگرد  هب  هاـگ  نآ  میـشوپیم و  ار  دوخ 

: تسا هدمآ  نادبوم  دبؤم  دنپسارامدابرذآ »  » زردنا رد  دنک . يراددوخ  ینادرم  نینچ  يریگراک  هب  زا  یتح  دیوج و  يرود  نانز  هب  كاپان 
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باقن نتشاد  رس و  يوم  ششوپ  ص10 .)  نارهت ، نایتشترز  نمجنا  پاچ  يامنلاس 1372 ، نکم (  لوبق  دوخ  تنواعم  هب  ار  مشچدـب  درم 
، يرـسک نارتخد  زا  نت  هس  هک  یماگنه  ناریا ، حتف  زا  سپ  دیرگنب : هنومن  نیا  هب  تسا . هتفای  همادا  زین  نایناساس  طوقـس  زا  سپ  هرهچ ، رب 
زا ششوپ  ات  داد  روتسد  رمع  دندوب . هدناشوپ  ار  دوخ  هرهچ  باقن ، اب  نانچمه  یناریا  ناگدازهاش  دندروآ ، رمع  يارب  ار  یناساس  هاشنهاش 

مکح يارجا  رومأم  هنیس  هب  دندرک و  يراددوخ  یناریا  ناگزیشود  دنراد . لوذبم  يرتشیب  لوپ  هاگن ، زا  سپ  نارادیرخ  ات  دنریگ  رب  هرهچ 
 ) دومرف هیصوت  نانآ  میرکت  ارادم و  هب  ار  وا  (ع ) یلع ماما  یلو  دش ؛ كانمشخ  رایـسب  رمع  دنتخاس . رود  دوخ  زا  ار  نانآ  هدز ، تشم  رمع 

تخـس باجح  زا  ناخروم ، همه  دوهی  نییآ  رد  باجح  ( مود راتفگ  ص49 .)  ج2 ، هیبلحلا ، ةریـسلا  زا  لقن  هب  ص59 ، مالسا ، رد  باجح 
: دــیوگیم تـنارود  لـیو  ص40 .)  موـس ، پاـچ  هرــصاعملا ، هأرملا  راّـفغلا ، نسحلادـبع  لوسرلادـبع  دـناهتفگ ( نخــس  يدوـهی  ناـنز 

هـسردم هب  ار  نارتـخد  دوـب . ... هدـیدرگ  عوـنمم  نید  ياـهقف  فرط  زا  رهوـش  نز و  نیب  یّتـح  ثاـنِا ، روـکذ و  ناـیم  ینلع  يوـگوتفگ 
ثانِا يارب  یـصوصخ  سیردـت  همه ، نیا  اب  دندرمـشیم . یکاـنرطخ  زیچ  هژیو  هب  ار  ملع  یکدـنا  بسک  اـهنآ  دروم  رد  دنداتـسرفیمن و 

، تاجوز ددعت  ِمغریلع  نانآ ، یسنج  یگدنز  تخاسیم  قالط  بجوتـسم  ار  نآ  بکترم  هک  دوب  یفالخ  رـس  يوم  ندناشوپن  دوب .  زاجم 
هک اجنآ  زا  دندوب و  نیما  ازُرپ و  یناردام  اشوک ، ینارسمه  بوجحم ، یناگزیـشود  نانآ ، نانز  دوب . ایاطخ  زا  هّزنم  هّجوت ،  نایاش  زرط  هب 
رد باجح  ياـنبم  دـیدرت  نودـب  ص62 66 .)  ج12 ، ندـمت ، خـیرات  درکیم (  ادـیپ  فیفخت  لقاّدـح  هب  اشحف  دـندرکیم ، تلـصو  دوز 
رد تسا ، تروص  شوپور  يانعم  هب  هک  عقرب »  » و رُداچ »  » هژاو دربراـک  دومنیم . دـیکأت  باـجح  رب  هک  دوب  تاروت  تاـیآ  دوهی ، تعیرش 
نز رب  درم  عاتم  دیوگیم : هدومن ، یهن  ار  رگیدکی  هب  نز  درم و  هبـشت  تاروت  دـهدیم . ناشن  ار  يدوهی  نانز  شـشوپ  تیفیک  تایآ ، نآ 
 (. هرقف 5 باـب 22 ، هینثت ، رفـس  تاروـت ، تسوـت (  يادـخ  هَوـْهَی »  » هورکم دـنک ، ار  نیا  هـک  ره  اریز  دـشوپن ؛ ار  نز  ساـبل  درم  دـشابن و 

هتـشارفا و ندرگ  اب  دنربکتم و  نویهـص  نارتخد  هک  تهج  نیا  زا  دیوگیم : دنوادخ  تسا ؛  هدـش  یفرعم  باذـع  لوزن  ببـس  یباجحیب 
نارتخد رـس  قْرَف  دنوادخ  نیاربانب  دنروآیم . ادص  هب  ار  اهلاخلخ  شیوخ  ياهياپ  هب  دـنمارخیم و  زان  هب  دـنوریم و  هار  مشچ  تازمغ 

اهدنب و یناشیپ  اهلاخلخ و  تنیز  دنوادخ  زور ، نآ  رد  و  دومن . دهاوخ  هنهرب  ار  ناشیا  تروع  دنوادخ  تخاس و  دهاوخ  ْلَک  ار  نویهص 
ار و اهذـیوعت  اهنادرطع و  اهدـنبرمک و  اهریجنز و  اهراتـسد و  ار و  اهدـنبور  اهدنبتـسد و  اـهراوشوگ و  درک و  دـهاوخ  رود  ار  اـهلاله 

عقاو و  ار ، اهعقرب  اههمامع و  كزان و  ناتک  اـههنیآ و  ار و  اـههسیک  اـهلاش و  اـهادر و  هسیفن و  توخز  ار و  ینیب  ياـههقلح  اـهرتشگنا و 
، دنبهنیس ضوع  هب  یلَک و  هتفاب ، ياهيوم  ضوع  هب  نامـسیر و  دنبرمک ، ضوع  هب  دش و  دهاوخ  تنوفع  تاّیرطع ، ضوع  هب  هک  دوشیم 
هلان و يو ، ياههزاورد  داتفا و  دنهاوخ  گنج  رد  تناعاجش  ریشمش و  هب  تنادرم  دوب ؛ دهاوخ  یگتخوس  ییابیز ، ضوع  هب  سالپ و  رّانز 

دراوـم رب  نوزفا  هرقف 16 26 )  موس ، باب  یبن ، ءایعـشا  باتک  تاروت ، تسـشن ( .  دـهاوخ  نیمز  رب  هدـش ، بارخ  وا  درک و  دـنهاوخ  متام 
 ) هناـگیب راـکبیرف و  ناـنز  زا  زیهرپ  موزل  هرقف 18 )  باب 5 ، دادعا ، رفـس  تاروت ، رـس ( يوم  ندـناشوپ  بوجو  سدـقم ، باتک  رد  قوف ،

هرقف 1 10 و 20 مشـش ، باب  یبن ، نامیلـس  لاثما  باتک  تاروت ، ساـمت (  سمل و  زا  یهن  هرقف 8 10 ،)  مود ، باب  تور ، باـتک  تاروت ،
، تاروت عَقَرب (  و  هرقف 1 و 2 )  باب 47 ، یبن ، ءایعـشا  باتک  تاروت ، باقن (  هرقف 15 ،)  موس ، باب  كردـم ، نامه  رداـچ (  هژاو  و   ( 26
زا ار  یکویب  تخر  سپ  میناوـخیم : ادوـهی  سورع  دروـم  رد  هنوـمن  ناوـنع  هب  تسا ؛ هدـمآ  هرقف 1 )  باب 4 ، نامیلـس ، ياهلزغ  باـتک 

، تاروت تسـشنب (  تسا ، هنمت  هار  رد  هک  میانیع  هزاورد  هب  دیـشوپ و  يرداـچ  رد  ار  دوخ  هدیـشک و  ور  هب  یعقرب  هدرک ، نوریب  نتـشیوخ 
دوهی تیبرت  میلعت و  ساـسا  تنارودلـیو ، هتفگ  هب  هک  یهقف  باـتک  نیرتیلـصا  دوـملت »  » رد و 15 .)  هرقف 14  باب 38 ، شیادـیپ ، رفس 

هنوـگره زا  زیهرپ  نز و  توکــس  موزل  ناـمرحمان ، زا  رــس  ندـناشوپ  موزل  رب  زین  ص34 ،) .  ج12 ، ندـمت ، خـیرات  تنارود ، لیو  تسا (
نانز هب  درم  هاگن  زا  باـنتجا  ص492 ،)  ج1 ، ناـمه ، هناـگیب (  نادرم  هب  نز  هاـگن  زا  زیهرپ  ص31 ،)  نامه ، اهدرم ( ریاـس  يارب  شیارآ 

هناریگتخـس مکح  ربارب  تسا . هدـش  دـیکأت  ص28 ،)  ج12 ، ناــمه ، زیمآکــیرحت ( رما  ره  زا  زیهرپ  موزل  و  ص30 )  نامه ، مرحماـن (
ریز دراوم  رد  هک  ینانز  دهد و  قالط  هیرهم ) ) ابوتک غلبم  تخادرپ  نودب  ار  وا  دراد  قح  رهوش  دشاب ، زیمآتحیـضف  نز  راتفر  رگا  دوملت ،
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نیناوق يارجا  زا  هک  ینز  دریگیمن ؛ ّقلعت  ناشیا  هب  هیرهم ) ) ابوتک غلبم  تسا و  لطاب  ناـشجاودزا  دوشیم ، هراـشا  اـهنآ  رادرک  راـتفر و  هب 
يدرم ره  اب  دسیریم و  مشپ  رازاب  هچوک و  رد  دوریم ، نادرم  نایم  هب  دوخ ، ِرس  ندناشوپ  نودب  لثملایف  دنکیم و  یچیپرس  دوهی  ینید 

هناخ رد  هک  ادص  دنلب  نز  دهدیم و  مانشد  وا  نیدلاو  هب  دوخ ، رهوش  روضح  رد  هک  ینز  دزادرپیم . وگوتفگ  هب  يرـس  کبـس  يور  زا 
، دوملت زا  ياهنیجنگ  دیوگیم (  هچ  هک  دنونـشیم  وا  ِناگیاسمه  دنکیم و  تبحـص  ییوشانز  روما  هرابرد  دنلب  يادـص  هب  دوخ  رهوش  اب 
هب ار  وا  رس ، تشپ  زا  هدرک ، تکرح  وا  رس  تشپ  ات  دومرف  نانآ  هب  هک  بیعش  نارتخد  اب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  دروخرب  ص186 .) 

تدابع لحم  ندوب  ادج  کیکفت و  دنبور ، عقرب و  رداچ و  زا  هدافتـسا  رب  ینبم  نایدوهی  یلمع  هریـس  زین  و  دـننک ، تیادـه  ناشردـپ  لزنم 
تشپ زا  نانز  طسوت  هباطخ  داریا  تسا و  هدش  هدورـس  نانز  ییابیز  دیجمت  رد  هک  يراعـشا  ندرمـش  هتـسیاشان  هسینک ، رد  نادرم  زا  نانز 
ماکحا اهنت  هن  تیحیـسم  تیحیـسم  نییآ  رد  باجح  ( موس راتفگ  تسا . نایدوهی  دزن  باجح  هناریگتخـس  دـیدش و  تیفیک  رگنایب  هدرپ ،

اب داـهن و  رتارف  ار  مدـق  دراوـم ، یخرب  رد  دیـشخب و  رارمتـسا  ار  نآ  دـیدش  نیناوـق  هکلب  دادـن ، رییغت  ار  باـجح  دروـم  رد  دوـهی  تعیرش 
دشیم بوسحم  سدقم  يرما  جاودزا  هداوناخ و  لیکشت  دوهی ، تعیرـش  رد  اریز  تخاس ؛ حرطم  ار  باجح  بوجو  يرتشیب  يریگتخس 

، هیلّوا نورق  تیحیـسم  هاگدید  زا  اما  ص 439 ؛)  ج 1 ، ندـمت ، خـیرات  دوب (  يرابجا  یگلاس  تسیب  نس  رد  تنارود ، لیو  هتـشون  قبط  و 
يارب ار  نآ  اهنت  درمشیم و  سدقم  نایحیسم  مامت  يارب  ار  جاودزا  تیحیسم ، نونکا  هک  تسا  رکذ  نایاش  دشیم . هدرمش  سدقم  دّرجت ،
تروص هب  ار  نانز  جـییهت ، کیرحت و  هنوگره  هنیمز  ندرب  نیب  زا  يارب  تیحیـسم ، نیارباـنب  دـنادیم . عونمم  اـسیلک  ياهفقـسا  پاـپ و 
ناگمه يارب  دـنبور ، رداچ و  یخیرات ، نوتم  ربارب  دـناوخارف . نییزت  شیارآ و  هنوگ  ره  زا  يرود  شـشوپ و  لماک  تیاعر  هب  يرتدـیدش 

نآ تفبرز  ياههچراپ  هرقن و  الط و  اب  هکلب  تشاذگیمن ؛ رانک  ار  نآ  یسک  زین  دایعا  رد  دوب و  يرورض  فارـشا  ياهنوتاخ  يارب  یّتح 
تکرـش نامرحمان ، مشچ  زا  رود  ییاهشدرگ  ای  سنا و  سلاجم  رد  لماک  يایح  بجح و  اب  زین  حیرفت  يارب  یّتح  دندومنیم و  نییزت  ار 

؛ تسا هدناوخارف  فافع  توهش و  لامِعا  زا  هّزنت  هب  ار  شناوریپ  دیکأت و  ششوپ  باجح و  بوجو  رب  ناوارف ، دراوم  رد  لیجنا  دنتسجیم .
نانز ات  وکین ؛ میلعت  تاملعم  هکلب  هدایز ، بارـش  هدنب  هن  وگتبیغ و  هن  دنـشاب و  یقتم  تریـس  رد  ریپ  نانز  نینچمه  میناوخیم : لیجنا  رد 

هک دوخ  نارهوش  عیطم  وکین و  نیـشنهناخ و  هفیفع و  شیدنادرخ و  و  دنـشاب ؛ تسود  دنزرف  تسود و  رهوش  هک  دـنزومایب  دَرِخ  ار  ناوج 
ایح و هب  یگتـسارآ  موزل  دروم  رد  سدقم » باتک   » رد هرقف 1 6 )  مود ، باب  سطیتب ، سلوپ  هلاسر  لیجنا ، دوش (  مهتم  ادـخ  مالک  اداـبم 
الط و اهفلز و  هب  هن  زیهرپ ؛ ایح و  هب  نیّزم  ِسابل  هب  دنیارایب  ار  نتـشیوخ  نانز ، نینچمه  تسا : هدـمآ  نینچ  يرهاظ  شیارآ  نداهن  رانک 

ّطلـسم رهوش  رب  ای  دـهد  میلعت  هک  مهدیمن  تزاجا  ار  نز  دریگ و  میلعت  تعاطا  لاـمک  هب  توکـس  اـب  نز   ... اـهبنارگ ِتخر  دـیراورم و 
تعاطا ار  دوخ  نارهوش  نانز ، يا  نینچمه  هرقف 9 15 .)  مود ، باب  سءوانومیت ، هب  سیلوپ  هلاسر  لیجنا ، دنامب (  توکس  رد  هکلب  دوش ؛

دننیبب و ار  امش  سرت  ادخ  رهاط و  تریس  هک  نوچ  دبایرد  مالک  نودب  ار  ناشیا  نانز  تریس  دنوشن ، مالک  عیطم  زین  یـضعب  رگا  ات  دییامن 
حور دـساف ، ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطاب  تیناسنا  هکلب  سابل  ندیـشوپ  الط و  هب  ندـش  یّلحتم  يوم و  نتفاب  زا  دـشابن  يرهاظ  تنیز  ار  اـمش 
تنیز ار  نتـشیوخ  دـندوب ، ادـخ  هب  لـکوتم  هـک  زین  قباـس  رد  هسدـقم  ناـنز  هنوـگ  نیدـب  اریز  تساـهبنارگ ؛ ادـخ  دزن  هـک  مارآ  مـیلح و 

هب رـس ، يوم  ندناشوپ  موزل  زین  دیدج » دهع  ، » نیـشیپ دراوم  رب  نوزفا  هرقف 1 6 )  موس ، باب  لوسر ، سرطپ  هلاسر  لـیجنا ، دـندومنیم ( 
، نامه اسیلک ( رد  هژیو  هب  توکس  موزل  هرقف 1 17 ،)  مهدزای ، باب  نایتنرق ، هب  لوسر  سلوپ  لوا  هلاسر  لیجنا ، يداـبع ( مسارم  رد  هژیو 
زا یهن  و  هرقف 11 )  موس ، باب  سوئانومیت ، هب  لوسر  سلوپ  هلاـسر  لـیجنا ، نز (  ندوب  نیما  راـقو و  اـب  هرقف 34 36 ،)  مهدراهچ ، باـب 

هدرک انز  وا  اب  دوخ  لد  رد  مد ، نامه  دزادـنا ، توهـش  رظن  ینز  هب  هک  یـسک  دـیوگیم : هتخاس ، ناشنرطاخ  ار  ناگناگیب  هب  كاپان  هاـگن 
هاـبت تیاـضعا  زا  يوضع  هک  تسا  نآ  رتـهب  ار  وت  اریز  زادـنا ؛ رود  دوـخ  زا  نک و  شعلق  دـنازغلب ، ار  وـت  تتـسار ، مشچ  رگا  سپ  تسا ؛
ینید تاروتسد  هرقف 8 10 .)  مهدجه ، باب  هرقف 28 30 و  لوا ، باب  یتم ، لیجنا  دوش (  هدنکفا  منهج  رد  تندـب  مامت  هک  نآ  زا  ددرگ ،

هنییآ و رد  اـهنآ  میظنت  نآ و  شیارآ  رـس و  يوم  نییزت  یمازلا و  تروـص  ندـناشوپ  نآ  ساـسا  رب  هک  یحیـسم  ياـهلانیدراک  اـهپاپ و 
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 ، دوب عونمم  يرهاـظ  تروص  رییغت  وم و  ندومن  گـنر  یتـمیق ،  دنبتـسد  ـالط و  لاـخلخ ،  دـنبولگ ،  نتخیوآ  اـهشوگ و  ندومن  خاروس 
نید دـیوگیم : سورال  فراعملا  هرئاد  یحیـسم ، نانز  یلمع  هریـس  دروم  رد  ص 53 .)  يدازآ ، نز و  دـهدیم ( ناشنار  يرتشیب  تدـش 

رد دنتـشاد . رامخ  زامن ،  تقو  هچوک و  رد  اهنز  درمـش . وکین  ار  نآ  دـش ،  اپورا  دراو  یتقو  داـهن ؛ یقاـب  ار  راـمِخ  نز ،  يارب  یحیـسم ، 
نرق ات  تداع  نیا  دیـسریم . نیمز  هب  ًابیرقت  هدیـشوپ ،  ار  نز  هناش  رامخ ، نیتسآ  تشاد . جاور  رامخ  مهن ،  نرق  ًاصوصخ  یطـسو ،  نورق 
يزیچ نانز  ياپ  قاس  دسیونیم : نینچ  یحیسم  نانز  یلمع  هریـس  دروم  رد  زین  تنارود  لیو  ص 65 )  يدازآ ، نز و  دوب (  یقاب  مهدزیس 

، اهلانیدراک هک  دوب  نویناحور  يارب  یّمهم  عوضوم  هنروت ، سلاجم  رد  ناوناب  هسبلا  دروخ .... مشچ  هب  ناگیار  ای  ماـع و  ـألم  رد  هک  دوبن 
هب دنتـسناد ، يوسیع  تایقالخا  ناـکرا  زا  یکی  ار  دـنبور  رداـچ و  ناشیـشک  هک  یماـگنه  دـندرکیم . نّیعم  ار  نیتاوخ  ياـههماج  يزارد 

فرـصت و یکدنا  اب  ص 498 500 ، ج 13 ، ندـمت ، خـیرات  دـنتخاس ( ... تفبرز  ریرح  فیرظ و  شمـشم  زا  ار  اـهرداچ  اـهنز ، روتـسد 
ماوقا كاشوپ  دهدیم ( ناشن  ار  نانز  لماک  باجح  حوضو  هب  هدنام ، اج  هب  اپورا  نانز  نایحیسم و  كاشوپ  زا  هک  ییاهریوصت  صیخلت ) 

اریز دـیزیهرپب ؛ نانز  هب  ندرک  هاگن  زا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  تسا : هدـمآ  نینچ  زین  ام  تایاور  رد  ص 116 .)  فلتخم ،
رتکد ص 596 .)  ج 2 ، راـحبلا ، ۀنیفـس  تسا (  یفاـک  هدـننک  هاـگن  ِصخـش  رد  هنتف  داـجیا  يارب  نیمه ، دـنایوریم و  بلق  رد  ار  توهش 

باجح ششوپ و  مکح  دروم  رد  ناییاپورا ، دزن  نز  تیعضو  حیرشت  زا  سپ  يدازآ » نز و   » باتک رد  ندنل  هاگشناد  داتسا  یهلا » میکح  »
دیاب نز  دنکیم : وگزاب  باجح  هرابرد  ار  گرزب ) فقـسا  ود  تیحیـسم و  عجرم  ود  «، ) نایلوترت  » و تنملک »  » دـیاقع تیحیـسم ، دزن  نز 

اهمشچ ندش  هریخ  زا  دناوتیم  دناشوپیم ، ار  وا  هک  یسابل  طقف  اریز  دشاب  دوخ  هناخ  رد  هک  نآ  رگم  دشاب ، هدیشوپ  باجح و  رد  ًالماک 
نز يارب  دیامن . هانگ  هب  راداو  شتروص  هب  ندرک  هاگن  اب  ار  يرگید  ات  دهد  هئارا  نایرع  ار  دوخ  تروص  دـیابن  نز  ددرگ . عنام  وا  يوسهب 

یفخم دـیاب  زین  نآ  یعیبـط  ییاـبیز  یّتـح  ددرگ و  هتـسارآ  رویز  هب  ناـگناگیب  دزن  هک  تسین  هدیدنـسپ  دـنوادخ ، رظن  رد  يوسیع ، نمؤم 
هتشذگ رد  هک  یسابل  ياههنومن  زا  معا  دوجوم  نئارق  دانتـسا  هب  ص 53 )  يدازآ ، نز و  تسا ( .  كاـنرطخ  ناگدـننیب  يارب  اریز  ددرگ ؛
ترضح هک  تفگ  نانیمطا  هب  ناوت  یم  نیطسلف  رد  نامز  نآ  ندمت  گنهرف و  میرم و  ترضح  یمیدق  لیامـش  تسا و  هدش  یم  هدافتـسا 

دننک یم  یگدـنز  یمالـسا  تموکح  ورملق  رد  هک  یبهذـم  ياه  تیلقا  تسا . هتـشاد  میـسانش  یم  ام  هک  ار  یباـجح  نیمه  لقادـح  میرم 
دننک تیاعر  دیاب  یمالسا  هعماج  رد  یبهذم  ياه  تیلقا  هک  يدراوم  هلمج  زا  دننک . تیاعر  ار  یمالسا  روشک  نیناوق  تاررقم و  دنفظوم 

هب رهاظت  مدع  ینید 3 - رئاعش  تاررقم و  هب  مارتحا  تماقا 2 - لحم  ياهروشک  یمالـسا ،  نیناوق  تاررقم و  هیلک  تیاعر  - 1 زا : دنترابع 
یمالسا هعماج  رب  مکاح  ياه  تنـس  دنناوت  یمن  یبهذم  ياه  تیلقا   (. 268 271 صص داهج ، باتک  ج 21 ، مـالکلا ، رهاوج  تارکنم ( ،

مالسا نییآ  رد  باجح  ( مراهچ راتفگ  دننک . زواجت  یمالسا  ماکحا  دودح و  هب  دیابن  یمالـسا  تموکح  اب  ناشدادرارق  قبط  دننکـشب و  ار 
نینچمه ینید و  ناـملاع  رکف ، باحـصا  نیب  هشقاـنم  دروم  هجوت و  بلاـج  یعوضوم  مالـسا ، هتـسجرب  رئاعـش  زا  یکی  ناوـنع  هب  باـجح 

زا یکی  هب  یبرغ  ياهروشک  رد  هبجحم  ناوناب  هدیدپ  نوزفا  زور  دشر  زا  دعب  نینچمه  باجح  تسا . هتفرگ  رارق  ینید  هعماج  نادـنورهش 
نآ يراتفر  یلمع و  ياه  هبنج  رانک  رد  یتفرعم  يرظن و  ياه  هبنج  هک  ییاج  ات  هدش  لیدبت  نیمز  برغم  نامدرم  هجوت  دروم  ثحبم  دنچ 

ياـنعم هب  یهاـگن  رد  یبرع ، هژاو  نیا  باـجح ،» . » تسا هـتفرگ  رارق  زین  راـید  نآ  ناسانـش  هعماـج  نادنمـشناد و  هقادـم  یـسررب و  دروـم 
هک تسا  هدش  بجوم  رما  نیمه  دراد و  ار  دربراک  نیرتشیب  هدرپ »  » يانعم نایم ، نیا  رد  هتبلا  هک  تسا  بجاح  هدرپ و  شـشوپ ، ندیـشوپ ،

دیهـش دنمـشیدنا  دورن .  نوریب  دـشاب و  سوـبحم  هناـخ  رد  هدرپ و  تشپ  هشیمه  نز  تسا  هتـساوخ  مالـسا  هک  دـننک  ناـمگ  يداـیز  هدـع 
هب دناشوپب و  ار  دوخ  ندب  نادرم ، اب  دوخ  ترشاعم  رد  نز  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  نز  شـشوپ  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  يرّهطم  یـضترم 

نیا رد  هک  یتایآ  دروآ . تسد  هب  ناوت  یم  ّتنـس ، عبانم  نآرق و  زا  هدافتـسا  اب  ار  شـشوپ  نیا  دودـح  دزادرپن . ییاـمندوخ  يرگ و  هولج 
نودب تسا ، هدرک  رکذ  ار  درم  نز و  ياه  سامت  شـشوپ و  دودح  بازحا ، هکرابم  هروس  رد  هچ  رون و  هکرابم  هروس  رد  هچ  تسه ، هراب 

هب باجح  تسا . نیداـمن  یخیراـت و  ینید ، یتفرعم ، نوچمه  یفلتخم  داـعبا  ياراد  باـجح  دـشاب . هدرب  راـک  هب  ار  باـجح » » هملک هکنآ 
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، مسینردـماسپ ياه  هزوح  هب  یتح  برغ  رد  باجح  ياپدر  تسا . ریغ  يایند  اب  مالـسا  ملاع  ریذـپان  ذوفن  ياهزرم  زا  یکی  نشور  يریبعت 
تردق و دنا :  موهفم  کی  دجاو  طقف  دراوم  نیا  تسا . هدـش  هدیـشک  تردـق  لئاسم  یـسانش و  کبـس  دامن و  یمالـسا ، یموب و  مسینمف 

اما تسا . نیدو  تنـس  ندوب  هدـنز  هناشن  ناهج  قطاـنمزا  يرایـسبرد  مه  زونه  نیمز  قرـشمرد  شدـلوت  زا  دـعب  باـجح  باـجح  تیمها 
رد باجح  زا  باوصان  یقلت  زرط  نیا  . تسا ناملـسم  نانز  هب  ملظ  رهظم  داـمن و  نینچمه  مالـسا و  تیریغ  داـمن  برغ ، هاـگن  رد  باـجح 

هدش زاس  ببس  ار  يدنیآرف  برغ  رد  نآ  یلمع  یلک و  يانعم  رد  باجح  دزیگنا .  یم  رب  ار  اهنآ  یمالسا  دض  تاساسحا  رایسب ، يدراوم 
رد صوصخ  هب  زورما  باجح  . دـهد یم  رارق  شیوخ  تیوه  یعامتجا و  تیعقوم  صخاـش  داـمن و  ناونع  هب  ار  نآ  هبجحم ، درف  هک  تسا 

يرایسب يارب  باجح  تسا . یبهذم  یسایس و  يدرف ، ياهرواب  قئالع و  هدیچیپ  ياهدنویپ  نمـضتم  نآ  هب  شیارگ  جوم  هطـساو  هب  برغ 
هیلع يدابع  یسایس و  يا  هزرابم  رگید  يرایسب  يارب  تسا و  یگنهرف  ینید و  لئاسم  اب  هتخیمآ  یصخش  هدیقع  نامیا و  زا  يراکشآ  دامن 
کی مالـسا  لوصا  هب  هتـسباو  فیلاکت  ریاس  دننام  هب  دشاب  هچ  ره  باجح  دوجوم . طیارـش  دوبهب  يارب  نیدامن  يا  هزرابم  دوجوم و  عضو 

تیاعر دـیاب  ار  نآ  شیوخ  يادـخ  هب  برقت  يارب  تسیز و  دـیاب  هنوگچ  دـنک  یم  صخـشم  هک  یمچرپ  هباـثم  هب  یفیلکت  تسا . فیلکت 
. لـیمحت هن  تسا  باـختنا  نید  هک  تسا  نیا  مالـسا  نید  تاراـختفا  زا  یکی  اریز  تسا ؛ یباـختنا  هکلب  یلیمحت  هن  مه  باـجح  هتبلا  درک .

ناخاضر يرابجا  باجح  فشک  هژورپ  تسکـش  نآ  زراب  هنومن  درک . باجح  یب  ای  باجح  اب  ار  نایمدآ  روز  هب  ناوت  یمن  هکنیا  هن  رگم 
، تسا مالـسا  تاروتـسد  هب  یبـلق  تدارا  اـنامه  هک  مدرم  يرکف  ینهذ و  یناـبم  زا  نوچ  دروخ . تسکـش  شا  هژورپ  رد  هاـش  اـضر  تسا .

بیـشن زارف و  دـنچ  ره  هدوب ، لومعم  نانز  نایم  رد  باجح  للم ، ماوقا و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  یخیرات ، نوتم  یهاوگ  ربانب  دوب . هاگآان 
نایم زا  لماک  روط  هب  هاگ  چـیه  یلو  تسا  هتفای  فیفخت  ای  دـیدشت  نامکاح  هقیلـس ي  لامِعا  اب  یهاگ  تسا و  هدرک  یط  ار  يدایز  ياـه 

عامتجا رد  هنهرب  تروص  هب  ای  هدوبن  بسانم  باجح  ياراد  ناش  نانز  هک  دننک  یم  دای  يودـب  یماوقا  زا  تردـن  هب  ناخروم  تسا .  هتفرن 
تفگ ناوتب  دیاش  دنتـسین و  رکذ  لباق  نادنمـشیدنا - لوق  هب  هسیاقم -  ماقم  رد  هک  تسا  ردان  يردق  هب  ماوقا  نیا  دادعت  دندش .  یم  رهاظ 

زا نانآ  فارحنا  ثعاب  یلماوع  ای  تسا و  هدش  نانآ  یعیبط  يرطف و  ياهدادعتسا  تالیامت و  زورب  زا  يریگولج  ببس  عناوم  یخرب  دوجو 
نینچ دنا  هدوب  باجح  ياراد  ماوقا  نیمادک  هک  نیا  دروم  رد  يرهطم  دیهش  ص 22 .)  یهلا ، نایدا  رد  باجح  تسا (  هتشگ  ترطف  ریسم 
هدـمآ مالـسا  نوناق  رد  هچ  نآ  زا  تسا و  هتـشاد  دوجو  باجح  دـنه  رد  ًالامتحا  دوهی و  موق  نایم  رد  ناتـساب و  ناریا  رد  دـنک :  یم  ناـیب 

، باجح هلئـسم  تسا (  هدش  ادیپ  برع  رد  مالـسا  هلیـسو ي  هب  تسا و  هتـشادن  دوجو  باجح  تیلهاج  برع  رد  اما  تسا  هدوب  رت  تخس 
یلم سابل  هب  رگا  دیوگ :  یم  فلتخم  للم  رد  نانز  شـشوپ  صوصخ  رد  تارطخ » تارطاخ و   » باتک رد  تیاده » یلق  يدهم   (. » ص 5

كاشوپ مان  هب  یباتک  رد  یبرغ ،  هدنسیون ي  رویانشاو ،  نوارب  میبای ؛ یم  رد  ار  نز  ششوپ  باجح و  یبوخ  هب  میرگنب  ناهج  ياهروشک 
نیا هب  هاتوک  یهاگن  دـنا .  هدرک  هئارا  روصم  تروص  هب  ار  متـسیب  نرق  ات  ناتـساب  دـهع  زا  ناهج  نوگانوگ  ماوقا  كاشوپ  فلتخم ،  ماوقا 
رواخ ناملآ ، مور ، یلاها  ناینانوی و  اه ، یتشترز  نایحیـسم ، ناـیدوهی ، ناـیم  رد  ناتـساب  دـهع  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنـشور  باـتک 

رد زج  یمومع  رباعم  رد  نیچ  نانز  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،  هدـش  یم  تیاـعر  لـماک  روط  هب  نز  شـشوپ  رگید  قطاـنم  یخرب  کـیدزن و 
، کش نودب  ج4 ص 405 )  تارطخ ، تارطاخ و  دـنا ( .  هدوب  ینوریب  ینوردـنا و  ياراد  زین  هناخ  رد  دـندش و  یمن  رهاظ  هفحلم  هدرپ و 
ار دوخ  نامشچ  وگب :  نمؤم  نادرم  هب  دیامرفیم : میرک  نآرق  تسا . مالـسا  نید  تایرورـض  زا  یکی  هناگیب ، نادرم  ربارب  رد  نز  شـشوپ 

تسا رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دننک ، ظفح  ار  دوخ  هاگمرش  و  دندنب ، ورف  نارگید  تروع  مرحمان و  نانز  ندید  دننام  تسا  مارح  هچنآ  زا 
دنـشوپورف و ار  دوـخ  ياـهمشچ  وـگب  ناـمیااب  ناوناـب  هب  و   ( 30 هیآ روـن ، تسا (  هاـگآ  دـنهد ، یم  ماـجنا  هک  ییاـهراک  هب  ادـخ  ًاـعطق  ، 
دـنزاسن و راکـشآ  تسا ، رهاـظ  هک  يرادـقم  نآ  زج  ار ، دوخ  ياـهتنیز  دـنراد و  هاـگن  هدیـشوپ  نارگید  هاـگن  زا  ار  دوـخ  ياـهتروع 
، ناشنارهوش ردـپ  ناشناردـپ ، ناشنارهوش ، يارب  رگم  دـنزاسن ؛ راکـشآ  ار  دوخ  ياـهتنیز  دـننکفا و  دوخ  هنیـس  رب  اردوخ  ياهيرـسور 

یلیامت هک  یهیفس  نادرم  ناشنازینک و  ناششیکمه ، نانز  ناشنارهاوخ ، رسپ  ناشناردارب ، رسپ  ناشناردارب ، ناشنارسمه ، نارسپ  ناشنارسپ ،

 ( مالسا تیحیسم و  دوهی ، تشترز   ) یهلا نایدا  رد  www.Ghaemiyeh.comباجح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش و راکـشآ  ناشناهنپ  ياهتنیز  اـت  دـنبوکن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهاپ  دـنعالطایب و  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  دـنرادن و  ناـنز  هب 
یگدیـشوپ رگید ، تاـیآ  رد  نآ ، رب  نوزفا  هیآ 31 .)  رون ، دیوش (  راگتـسر  هک  دـشاب  نانمءوم ؛ يا  دـینک  هبوت  دـنوادخ  يوس  هب  یگمه 

نیتسخن تیلهاج  ياـهشیارآ  زا  يرود  نتفگ و  نخـس  کـیرحت  زا  رودـب  راـقو و  اـب  هتـسیاش ، کـین و  هیآ 59 ،)  ، بازحا مادـنا ( لماک 
 (، ص383 ج2 ، دووادیبا ، ننـس  مرحمان ( دزن  كزان  امنندـب و  هماـج  ندیـشوپ  زین  تاـیاور  رد  هیآ 32 .)  بازحا ، تسا ( هدـش  هیـصوت 
 (، ج2 خـیراوتلا ، خـسان  درم ( نز و  زیگنارب  داسف  طـالتخا  ص243 ،)  ج103 ، راونالاراحب ، هناـخ ( زا  جراـخ  رد  رطع  لامعتـسا  شیارآ و 

اب نادرم  تسا و  هدش  عنم  ص258 )  ج103 ، راونالاراحب ، فلاخم (  سنج  هب  هبشت  و  ص163 )  نامه ، مرحمان ( اب  هحفاصم  نداد و  تسد 
ص138و141 ج14 ، هعیشلا ، لیاسو  مدرم ( نانز  هب  تبسن  تّفع  نارتخد ، رـسمه و  لرتنک  تیاده و  هب  ص143 ،)  هحاصفلاجهن ، تریغ (
زارف و اب  خـیرات  لوط  رد  یناـسنا  راـتفر  کـی  ياـنعم  هب  باـجح  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  دـناهدش . هیـصوت  ینارچمشچ  زا  يرود  و  ( 

نیب رد  باجح  مسر  هچ  رگا  تسا .  هدوب  رثؤم  دارفا  باجح  عون  رب  هرود  ره  رد  یفلتخم  ياه  شیارگ  هدوب و  هارمه  یناوارف  ياه  بیشن 
رد هکلب  تسا ، هدوبن  باجح  نوناق  عضاو  اهنت  هن  مالـسا ، تسا . هدوب  موسرم  دوهی و ...  موق  اـپورا ، ناتـساب ،  ناریا  دـننام  برع  ریغ  ماوقا 

فیفخت میظنت و  ندرک و  دنمنوناق  هب  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  باجح  دروم  رد  خیرات  لوط  رد  هک  ییاه  طیرفت  طارفا و  زا  يریگولج  تهج 
هک دـش  مولعم  سپ  تسا . هدومن  هئارا  نز  یناـسنا  ترطف  اـب  بساـنتم  حیحـص و  لداـعتم ،  یتروـص  هب  ار  نآ  تسا و  هتـشامگ  تمه  نآ 
اب ناسنا ، تانوئش  اب  بسانتم  ار  نانز  ششوپ  بوجو  مالـسا  هک  تسا  نیا  رد  هتـشذگ ، نایدا  باجح  اب  یمالـسا  باجح  یـساسا  توافت 

. تسا هتـشاد  ینازرا  يرـشب  هعماج  هب  درومیب  يریگتخـس  ای  ّرـضم  يراگنالهـس  طـیرفت ، طارفا و  زا  رود  هب  بساـنم و  مظن  لیدـعت و 
لئاـسم رد  تکرـش  زا  يرود  ینیـشنهدرپ و  اـی  هناـخ  رد  نز  سبح  ياـنعم  هب  اـهپاپ ، هیـصوت  دروم  باـجح  نوـچمه  یمالـسا  باـجح 

يرگهولج و هب  دناشوپب و  ار  شیوخ  مادنا  رـس و  يوم  هناگیب ، نادرم  اب  دوخ  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  تسین ؛ یعامتجا 
اـضرا حیحـص  تروص  هب  هزیرغ  نیا  هداوناخ ، طیحم  رد  هکلب  ددرگن ؛ کیرحت  یـسنج  نیـشتآ  هزیرغ  هعماج ، رد  اـت  دزادرپن  ییاـمندوخ 

. ددرگ

ابیز باجح 

ناوریپ نونک  ات  نیمز  رب  ادـخ  هفیلخ  مدآ  ترـضح  روهظ  زا  تسا  راکـشآ  ًالماک  یهیدـب و  يرما  باجح  دوجو  ینامـسآ  نایدا  مامت  رد 
نایدا دـشاب .  یم  زین  مالّـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  نامرف  هد  زا  یکی  لـماش  رما  نیا  دـنا و  هدوب  صخـشم  باـجح  ياراد  یهلا  ناـیدا 

تـشترز نایدا  رد   . دـنا هتفرگ  رظن  رد  نانز  يارب  ار  شـشوپ  باجح و  ظـفح  , یناـمز صاـخ  طیارـش  بسح  رب  نز و  ترطف  اـب  بساـنتم 
يرـسور دـنلب و  ياهـسابل  زا  نانز  تشترز  هرود  رد  تسا . هدـش  هدرمـش  بجاو  مزال و  يرما  نز  باـجح  مالـسا  تیحیـسم و  , تیدوهی ,

ياهزردنا دنپ و  اب  تشترز  . دـندرک یم  هدافتـسا  تروص  ندـناشوپ  يارب  دـنبور  زا  هناخ  زا  جراخ  رد  اهنیا  رب  هوالع  دـندرک  یم  هدافتـسا 
هک اج  نآ  زا  . دوب لومعم  نانز  نیب  رد  يرتشیب  مازلا  اب  باـجح  شویراد  ناـمز  رد  وا  زا  دـعب  یتح  دیـشخب و  یم  میکحت  ار  باـجح  دوخ 

هدید یمن  يدوبمک  شیوخ  هعماج  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  لصا  هنیمز  رد  ترـضح  نآ  تسا و  هدوب  ناریا  تشترز » وشا  » تثعب زکرم 
مکحتـسم قیمعت و  ار  باجح  ینورد  ياه  هشیر  دوخ  ياهدـنپ ، اب  ات  دیـشوک  نارود ، نآ  جـیار  باجح  تیفیک  دودـح و  دـییأت  اب  تسا ،

یـصاخ تیفیک  ای  سابل  تشترز ، نید  رد  دـهد . رارق  لومعم  باجح  يراوتـسا  رارمتـسا و  هناوتـشپ  ارجا و  نماض  ار  نورد  لماع  هدومن ،
هدوب نآ - يور  رب  رداچ  ینعی  شوپرس - راولش و  دنلب ، سابل  لماش  هک  نامز  نآ  جیار  سابل  هکلب  تسا ؛ هدشن  بجاو  نانز  باجح  يارب 

. تسا هدش  هیصوت  نایتشترز - هژیو  یبهذم  سابل  یتشک - هردیـس و  زا  هدافتـسا  هک  دنچ  ره  تسا . هتفرگ  رارق  ذیفنت  ریرقت و  دروم  تسا ،
رـس يوم  ندـناشوپن  مه  دوهی  نید  رد  دـناشوپب . ار  دوخ  رـس  شیاین ، يدابع و  مسارم  ماجنا  ماگنه  هک  تسا  بجاو  نز  درم و  ره  رب  هتبلا 

رب هک  دوب  تاروت  تایآ  دوهی ، تعیرـش  رد  باـجح  ياـنبم  دـیدرت  نودـب  . تخاـس یم  قـالط  بجوتـسم  ار  نآ  بکترم  هک  دوب  یفـالخ 
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يدوهی نانز  شـشوپ  تیفیک  تایآ ، نآ  رد  تسا ، تروص  شوپور  يانعم  هب  هک  عقرب »  » و رداچ » » هژاو دربراک  دومن . یم  دـیکأت  باـجح 
هن تیحیسم  تسا . دوهی  نید  رد  باجح  هناریگ  تخـس  دیدش و  تیفیک  رگنایب  هدرپ  تشپ  زا  نانز  طسوت  هباطخ  داریا  دهد . یم  ناشن  ار 

رتارف ار  مدق  دراوم ، یخرب  رد  دیـشخب و  رارمتـسا  ار  نآ  دیدش  نیناوق  اب  هکلب  دادـن ، رییغت  ار  باجح  دروم  رد  دوهی  تعیرـش  ماکحا  اهنت 
باـجح دروم  رد  ار  نید  نیا  هاگدـید  ناوت  یم  اـه  هبهار  هب  هاـگن  اـب   . تخاـس حرطم  ار  باـجح  بوجو  رتشیب  يریگ  تخـس  اـب  داـهن و 

هتشاد دنناوت  یم  ناوناب  هک  یششوپ  هب  هیآ  ود  رد  نآرق  رد  دراد . یصخشمو  مکحم  تاروتسد  باجح  دروم  رد  مه  مالسا  نید  تفایرد .
هب دیاب  .... وگب نامیا  اب  نانز  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ يا  تسا « : هدـمآ  هیآ ي31  رون  هروسرد ي  . تسا هدش  هراشا  دنـشاب 

هیبش يزیچ  طسوت  ندرگ  هنیس و  رس و  ندناشوپ  بوجو  هب  رمخ  الومعم  دنناشوپب » ...  ار  دوخ  هنیس  نهرمخب ) ) يرسور هعنقم و  هلیسو ي 
هروس ي رد  تسا . هدش  هراشا  دنـشاب  هتـشاد  دـنناوت  یم  ناوناب  هک  یـششوپ  هب  زین  بازحا  هروس ي  رد  رگید  ییاج  رد  دراد . هراشا  هعنقم 
اب ار  نتـشیوخ   : وگب نموم  نانز  هب  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  مّلـس !) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ يا  : تسا هدـمآ  هـیآ ي 58  رد  بازحا 

نانز هک  ابع  رداچ و  هیبش  يزیچ  دناشوپ  یم  ار  ندب  همه ي  هک  تسا  هعنقم  زا  رت  دـنلب  یـسابل  بابلج  دنـشوپ ... ورف  بابلج ) ) ابع رداچ و 
زج هب  تسا  ندـب  مامت  باجح  دـح  مالـسا  نید  رد  تسا ,  هدـش  صخـشم  حـضاو  روط  هب  باـجح  دودـح  مالـسا  رد  دنـشوپ . یم  برع 
رـس رب  الومعم  اما  دش  نآ  رکنم  یگداس  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  ریذپ  ان  راکنا  یلـصا  نانز  يارب  باجح  دوجو  چم . ات  اه  تسد  تروص و 

زیهرپ طـیرفت  طارفا و  زا  درک و  باـختنا  ار  هناـیم  هار  دـیابن  ارچ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  اـجنیا  رد  دراد . دوجو  ثحب  نآ  لکـشو  عون 
هیارا باجح  زا  تشز  يا  هرهچ  هن  دـشاب  هتـشاد  تریاغم  مالـسا  تاروتـسد  اب  هن  هک  درک  باـختنا  يروط  ار  باـجح  دوش  یمن  اـیآ  . درک

یباجح هک  میتسه  یناسک  دـهاش  هعماج  رد  امولعم  هک  يروط  هب  تسا  جـیار  باجح  دروم  رد  طیرفت  طارفا و  ام  هعماج ي  رد  اـما  دـهد .
هعماج ي رد  هنافساتم  دنا . هداد  رارق  هچیزاب  ار  باجح  مه  يا  هدع  دنا و  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  مالـسا  تاروتـسد  زا  رت  هناریگ  تخس 

یم مینک  هدافتـسا  باجح  يارب  ابیز  ياهلدـم  عونتم و  ياهگنر  زا  رگا  اـنئمطم  . دـنا هدرک  فدارتم  هریت  ياـهگنراب  ـالومعم  ار  باـجح  اـم 
نانز شـشوپ  اب  ار  یناریا  هبجحم ي  ناوناب  شـشوپ  رگا  . مینک باجح  بذج  زین  ار  دنتـسه  باجح  دـب  حالطـصا  هب  هک  ار  یناسک  میناوت 

هک هزورما  . مینک ساسحا  یناریا  ناوناب  هب  تبـسن  ار  يا  هیکرت  هبجحم  ناوناب  شـشوپ  تیباذـج  میناوت  یم  مینک  هسیاقم  يا  هیکرت  هبجحم 
اب دنناوت  یمن  ایآ  ؟ دننک عوضوم  نیا  لاح  هب  يرکف  دـیابن  نالوئـسم  ایآ  هدـمآ  رد  لضعم  کی  تروص  هب  ام  روشک  رد  یباجح  دـب  ثحب 

رثکا هک  دـنهد  هئارا  ییوگلا  روشک  ياـضف  گـنهرف و  اـب  نآ  ندرک  بساـنتم  يا و  هیکرت  هبجحم  ناوناـب  ياـبیز  باـجح  زا  يرادربوگلا 
هک میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  ودبای  دوبهب  باجح  دب  ناوناب  شـشوپ  روز  اب  طقف  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  ام  دـنک . یـضار  ار  راشقا 

ثحب رد  زین  ناناوج  عونت  هب  لیم  اه و  هقیلس  هب  دیاب  دننک  باختنا  صاخ  تارکفت  اب  صاخ  رشق  لیم  باب  ار  ناششوپ  ام  هعماج ي  ناوناب 
نادنمرنه نیرتروهـشم  زا  یـضعب  هک  يروط  هبدوشیم  رتشیب  باجح  هب  شیارگ  ناهج  رد  زور  هب  زور  هکدـشاب  نامدای  میهد . اهب  باجح 

هک نارگید  زادراد  ناوارف  دیکات  نآ  رب  مه  نامنید  هک  هنیمز  نیا  رد  ام  هک  میشاب  بظاوم  دنا  هدش  هبجحم  زین  یمالسا  ریغ  ياهروشک  ... 
دنک یم  كاله  ار  نم  تما  نانز  زیچ  ود  دنا : هدومرف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  مینامن ........ اج  دنشابن  مه  ناملـسم  دیاش 

(. یباجح دب  اه  يزورما  ترابع  هب   ) امن ندب  كزان و  ياه  سابل  يرگید   ( ریغ يارب  دوخ  نتسارآ  اه و  رویز  ) الط یکی  ;

تیحیسم نید  رد  باجح 

یضعب رگا  ات  دییامن  تعاطا  ار  دوخ  نارهوش  نانز ، يا  نینچمه   : » هدمآ لیجنا »  » تیحیسم سدقم  باتک  رد  الوا  لوبا  هجیدخ  هدنسیون :
يرهاظ تنیز  ار  امش  دننیبب و  ار  امش  سرت  ادخ  رهاط و  تریس  هک  نوچ  دبایرد  مالک  نودب  ار  ناشیا  نانز  تریس  دنوشن ، مالک  عیطم  زین 

ادخ دزن  هک  مارآ  میلح و  حور  ِدساف  ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطاب  تیناسنا  هکلب  سابل  ندیشوپ  الط و  هب  ندش  یّلجتم  يوم و  نتفاب  زا  دشابن 
ار دوخ  نارهوش  دـندومنیم و  تنیز  ار  نتـشیوخ  دـندوب ، ادـخ  هب  لّکوتم  هک  زین  قباس  رد  هسدـقم  ناـنز  هنوگنیدـب ، اریز  تساـهبنارگ 
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هدمآ نینچ  زین  ام  تایاور  رد   1 «. دیاهدش وا  نارتخد  امـش  دناوخیم و  اقآ  ار  وا  دوب و  عیطم  ار  میهاربا  هک  هراس  دننام  دـندرکیم  تعاطا 
ِصخـش رد  هنتف  داجیا  يارب  نیمه ، دنایوریم و  بلق  رد  ار  توهـش  اریز  دیزیهرپب ؛ نانز  هب  ندرک  هاگن  زا  دومرف : یـسیع  ترـضح  تسا :

، ناییاپورا دزن  نز  تیعضو  حیرشت  زا  سپ  يدازآ » نز و   » باتک رد  ندنل  هاگشناد  داتـسا  یهلا » میکح   » رتکد  2 تسا . یفاک  هدننک  هاگن 
هرابرد ار  گرزب ) فقسا  ود  تیحیسم و  عجرم  ود  «، ) نایلوترت  » و تنملک »  » دیاقع تیحیـسم ، دزن  نز  باجح  شـشوپ و  مکح  دروم  رد 

ار وا  هک  یـسابل  طـقف  اریز  دـشاب  دوـخ  هناـخ  رد  هـک  نآ  رگم  دـشاب ، هدیـشوپ  باـجح و  رد  ًـالماک  دـیاب  نز  : » دـنکیم وگزاـب  باـجح 
هاگن اب  ار  يرگید  ات  دـهد  هئارا  ناـیرع  ار  دوخ  تروص  دـیابن  نز  ددرگ . عناـم  وا  يوسهب  اـهمشچ  ندـش  هریخ  زا  دـناوتیم  دـناشوپیم ،

هتـسارآ رویز  هب  ناـگناگیب  دزن  هک  تسین  هدیدنـسپ  دـنوادخ ، رظن  رد  يوسیع ، نمؤم  نز  يارب  دـیامن . هاـنگ  هب  راداو  شتروص  هب  ندرک 
سرطپ هلاسر  لیجنا ، - 1 تشون : یپ   3 تسا .» كاـنرطخ  ناگدـننیب  يارب  اریز  ددرگ ؛ یفخم  دـیاب  زین  نآ  یعیبط  ییاـبیز  یّتح  ددرگ و 

ص 53 يدازآ ، نز و  میکح ، یهلا ، ص 596 3 - ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  هرقف 1 – 6 2 - موس ، باب  لوسر ،

دوهی نید  رد  باجح 

هب ار  نآ  مالـسا ، دوبن و  موسرم  برع  نیب  رد  شـشوپ ، هچرگ  : » تسا هدـمآ  مالـسا ،» رد  باجح   » باتک رد  الوا  لوبا  هجیدـخ  هدنـسیون :
يوریپ دوـهی  رکف  زا  هـک  یللم  دوـهی و  نـیب  رد  ناریا و  رد  تـشاد . جاور  لکـش ، نیرتدـیدش  هـب  برع ، ریغ  لـلم  رد  یلو  دروآ ، دوـجو 

فک تروص و  نیّفک =(  هجو و  اهتلم  نیا  نیب  رد  تشاد . دوجو  تساوخیم  مالـسا  هچنآ  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  باـجح ، دـندرکیم ،
نیا دوب و  نز  ندرک  میاق  زا  نخس  هکلب  دوبن ، نز  هرهچ  نز و  ندیشوپ  زا  نخس  اهتلم  زا  یضعب  رد  یتح  دشیم . هدیشوپ  مه  اهتسد )
نانز مالـسلا ، هیلع  نامیلـس  دهعرد  هک  دیآ  یمرب  سدـقم  باتک  زا   1 «. دـندوب هدروآرد  تخـس  تفـس و  ِتداع  کی  تروص  هب  ار  رکف 

( هقفر ) قاحسا دزمان  دوب ، جیار  زین  مالسلا  هیلع  میهاربا  نامز  رد  تنس  نیا   2 دنتخادنا یم  تروص  هب  دنبور )  ) عقرب ندب ، ششوپ  رب  هوالع 
زا دید و  ار  قاحسا  درک و  دنلب  ار  دوخ  نامشچ  هقفر ، و  میناوخیم : نینچ  تاروت ، رد  تخادنا . تروص  رب  عقرب  دید  ار  قاحـسا  هک  ادتبا 
«. تسا نم  ياقآ  : » تفگ مداخ  و  دیآیم »؟ ام  لابقتـسا  هب  ارحـص  رد  هک  تسیک  درم  نیا  : » دیـسرپ مداخ  زا  هک  اریز  دمآ . دورف  دوخ  رتش 

ياهشیارآ تانییزت و  ًانایحا  ای  یگنهرب  دراوم  دـنکیم  یعـس  ًالومعم  هک  تنارود ، لـیو   3 دـیناشوپ . ار  دوخ  هتفرگ ، ار  دوخ  ِعـقُرب  سپ 
نانچمه نایدوهی  اطـسو ، نورق  لوط  رد  : » دـیوگیم دروم  نیا  رد  دـهد ، هولج  یعیبط  ار  نآ  ات  دـنک  لقن  بات  بآ و  اـب  ار  موق  ره  ناـنز 

، رـس يوم  ندـناشوپن  دـنور . مدرم  نایم  هب  نایرع  رـس  اب  هک  دـندادیمن  هزاجا  اهنآ  هب  نکل  دنتـسارآیم ، رخاـف  هسبلا  اـب  ار  شیوخ  ناـنز 
هک ینز  روضح  رد  دـیابن  يدوهی  درم  هک  دوب  نآ  یکی  یعرـش  میلاعت  هلمج  زا  تخاسیم . قـالط  بجوتـسم  ار  بکترم  هک  دوب  یفـالخ 

مغریلع نانآ  یـسنج  یگدـنز  : » دـیوگیم يدوهی  نانز  فیـصوت  رد  وا   4 درادرب .» ادـخ  هاگرد  هب  اعد  تسد  تسادـیوه ، شرـس  يوم 
دندوب نیما  و  ازُرپ ، یناردام  یعاس ، ینارسمه  بوجحم ، یناگزیـشود  نانآ  نانز  دوب . ایاطخ  زا  هزنم  هّجوت ، نایاش  زرط  هب  تاجوز ، دّدعت 

یگدـنز همان  نییآ  هک  دوملت »  یقـالخا «  لوصارد   5 درکیم .» ادـیپ  فیفخت  لقادـح ، هب  اشحف  دـندرکیم ، تلـصو  دوز  هک  اجنآ  زا  و 
تفر و یم  مدرم  نایم  هب  تشاد  رسرب  يزیچ  هکنآ  یب  ًالثم  هچنانچ  تخادرپ ، یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینزرگا  هدمآ « :  تسا ،  نایدوهی 

دومن یم  ملکت  شا  هناخرد  نوچ  هک  دوب  دنلب  ردقنآ  شیادص  ای  درک  یم  لد  درد  نادرمزا  یخنسره  اب  ای  تشر  یم  خن  ماع  عراش  رد  ای 
: تشون یپ   6 دهد ». قالطاروا  هیرهم  تخادرپ  نودب  تشاد  قح  درم  تروص  نآرد  دنونشب ،  ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناگیاسمه  ، 
، نیوکت رفـس  نامه ، ص1003 3 - ب 5 ، دیـشانالا ، دیـشن  رفـس  ، میدق دهع  ص 50 2 - مالـسا ، رد  باـجح  مساـقلاوبا ، يدراهتـشا ، - 1

ص 30 ج 12 ، ندمت ، خیرات  لیو ، تنارود ، ص63 6 - نامه ، ص 62 5 - ج 12 ، ندمت ، خیرات  لیو ، تنارود ، ب14،ص34 4 -

تشترز نید  رد  باجح 
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وـشا تسا " .  هدـیدرگ  راوتـسا  کین  رادرک  کین و  راتفگ   ، کـین هشیدـنا  لـصا  هس  هیاـپ  رب  تشترز  نید  ـالوا  لوبا  هجیدـخ  هدنـسیون :
یلم گنهرف  کی  ناونع  هب  یناریا  نانز  هک  ار  یباجح  ياه  هیاپ  ات  تسا  هدیـشوک  دوخ  ناوریپ  هب  هیـصوت  رد  ناـیتشترز  ربماـیپ  تشترز "

هب تسامش . اب  منخس  يور  ناداماد ! ناسورعون و  يا  دیوگ : یم  وا  دیامن .  میکحت  نانآ  حور  قمعرد  دننک  یم  تیاعر  فرع  رهاظ و  رد 
رادرک رد  دیاب  امـش  زا  کی  ره  دـییآرب . یـشنَم  كاپ  یناگدـنز  یپ  رد  تریغ ، اب  دیراپـسب و  رطاخ  هب  ار  مراتفگ  دـیهد و  شوگ  مزردـنا 

هک ینادرم  نانز و  دشاب … هارمه  یمّرخ  یـشوخ و  اب  ییوشانز ، سدقم  یناگدنز  نآ  ات  دیوج  یتسدـشیپ  يرگید  رب  يزرورهم ، کین و 
تشگ دهاوخرود  نانآ  زا  جنر  یتخس و  دوب و  دهاوخ  ناشهرهب  یگدنز  یشوخ  شمارآ و  دنهدیم ، ارف  شوگ  نم  ییامنهار  زردنا و  هب 
دروم رد  ام » نهیم  ياهتیلقا  كاشوپ   » ناونع لیذ  رد  ناـیناریا  یناتـساب  كاـشوپ  باـتک  رد   1 دیـسر . دـنهاوخ  ینادواج  یمانکین  هب  و 

كاشوپ هب  کیدزن  رایـسب  یتهابـش  دـننکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  یتشترز  ناوناب  هک  كاشوپ  نیا  : » میناوخیم نینچ  یتشترز  ناـنز  باـجح 
، نهاریپ تسا و  يرایتخب  ناوناب  يرـسور  ریظن  هدافتـسا ، زرط  لکـش و  رظن  زا  نانآ  يرـسور  هک  نانچ  دراد . ام  روشک  رگید  طاقن  ناوناـب 
تسا و یبرغ  ناجیابرذآ  درُک  ناوناب  راولـش  نامه  شُرب ، لکـش و  ظاـحل  زا  راولـش ، تسا و  کـیدزن  هتـشذگ  رد  ُرل  ناوناـب  نهاریپ  هیبش 

ییاهرواب نیرت  ییادـتبا  زا  یکی  باـجح  هک  دراد  هدـیقع  تشترز ، تعیرـش   ...** < 2 «. تسا يردـنب  ناوناب  کهالک  نامه  کـهالک ،
هک تسا  يدزیا  مالک  تسا : هدمآ  هنوگ  نیا  نایتشترز  داد "  يدنو   " باتکرد تسا .  هدـش  دـیکات  نآ  هب  تشترز  تعیرـش  رد  هک  تسا 
یم شهاوخ  نز  يا  وت  زا  زاـس ،  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  ینوزف  شیادـیپ و  منک  یم  شهاوخ  درم  يا  وت  زا  دـنک ،  یم  دوباـن  ار  تشز  رادرک 

ياهشزرا هب  ندیسر  يارب  هک  دناد  یم  دنمدرخ  دنمشوه و  يدوجوم  ار  ناسنا  تشترز  تعیرش   3  . زاس هزیکاپ  كاپ و  ار  ورین  نت و  منک 
هک تسا  یناسنا  ياهـشزرا  نیا  هلمج  زا  ینطاب  تفع  اب  هارمه  باجح  ظفح  دـنک ، یم  شالت  یناویح  ياـه  تلـصخ  زا  يرود  یناـسنا و 

متـسر ناریا ، ربمایپ  تشترز  ياهشزومآ  زا : لقن  هب   8 ياهدنپ 5 -  ص 53 ، انسی ، - 1 تشون : یپ  دراد .  دـیکات  نآ  رب  تشترز  تعیرش 
دنب 10 ص 275 ، داد ، يدنو  یمالسا 3 - بالقنا  دانسا  زکرم  تیاس  نابآ 76 2 - نایتشترز ، نمجنا  يدازرهش ،

تساهندمت هدنیآ  نامتفگ  نانز ، باجح 

نآ هئارا  هوحن  یمالسا و  باجح  هراشا : درک ؛ حرطم  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  رد  نانز  لئاسم  سانـشراک  روپدازهب  تخد  نیمیس 
رهاـظم نتفاـی  تسا . روشک  یگنهرف  نالوئـسم  مدرم و  لـمات  تقد و  دروم  هراوـمه  هک  تسا  یثحاـبم  زا  یکی  یمالـسا  هعماـج  کـی  رد 

ینید و رما  نیا  لماک  ندش  هنیداهن  ات  ارچ  هک  دزاسیم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  یمومع  عماجم  رد  باجح  لماک  تیاعر  مدع  ای  یباجحدب 
هب غیلبت و  نییبت ، دـنمزاین  زونه  یمالـسا ، دنمهوکـش  بالقنا  زا  لاسیـس  تشذـگ  زا  سپ  ارچ  تسا ؟ هدـنام  یقاب  ییاههلـصاف  يداـقتعا 

ياهبیـسآ زا  يرایـسب  زورب  زا  دیامن و  نیمـضت  ار  هعماج  تمالـس  دناوتیم  هک  میتسه  يرما  ندرک  هنیداهن  يارب  ییاهشور  يریگراک 
هب تسا . هتخادرپ  روشک  رد  یمالسا  باجح  هلئسم  هب  وناب  هحفـص  اب  وگتفگ  رد  روپدازهبتخد  نیمیـس  تساجک  ناصقن  دهاکب ؟ یعامتجا 

نانز لئاسم  سانشراک  دریگیم . رارق  شلاچ  دروم  رابکتسا  يوس  زا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  ناملسم  نز  تردق  یمالسا  باجح  وا  هدیقع 
یمالـسا باجح  دراد و  ناهج  يارب  باجح  دروم  رد  يرایـسب  ياهفرح  ام  هعماج  هک  تسا  دقتعم  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  رد 

ییانـشآ نز  هب  يدیحوت  شرگن  اب  هعماج  نادرم  هک  ینامز  ات  هک  دنکیم  دیکات  روپدازهب  . دنادیم اهندمت  هدنیآ  ياهنامتفگ  زا  یکی  ار 
ام هعماج  نادرم  زا  يرایـسب  هنافـساتم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش و  دـهاوخن  مهارف  اهشزرا  يارجا  تهج  بساـنم  هنیمز  دنـشاب  هتـشادن 
زا رتمهم  رت و  یساسا  هنیمز  نیارد  ار  نادرم  شزومآ  رگشهوژپ  ققحم و  نیا  دنرادن ! وا  یقیقح  تلزنم  نز و  زا  یحیحـص  تشادرب  زونه 
دب ایآ  تسا . هدش  هداد  ینـشور  ياهخساپ  یباجحدب  زورب  تلع  دروم  رد  يدایز  ياهشـسرپ  هب  هبحاصم  نیا  رد  دنادیم . نانز  شزومآ 
هب یعامتجا  بیـسآ  فیرعت ، هب  انب  درک . انعم  ار  یعامتجا  بیـسآ  دیاب  ادتبا  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  تسا ؟ یعامتجا  بیـسآ  کی  یباجح 

دروم یمـسر  ریغ  ای  یمـسر  تروص  هب  یعمج  دـعاوق  یقـالخا و  لوصا  بوچراـهچ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یعمج  اـی  يدرف  لـمع  یعون 
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رد یمالـسا  باـجح  نوچ  فیرعت ، نیا  هب  اـنب  ددرگیم . وربور  هعماـج  یقـالخا  حـبق  اـی  ینوناـق  عنم  اـب  هجیتـن  رد  دریگن و  رارق  تیاـعر 
ياراد دوخ  بیـسآ  نیا  لاح  ددرگیم . یقلت  هداـس  یعاـمتجا  بیـسآ  یعون  نآ  تیاـعر  مدـع  دریگیم . رارق  ینید  قـالخا  بوچراـهچ 

طوسبم تروص  هب  شـشوپ “ نیون  لیلحت   ” ناونع تحت  بناجنیا  باتک  رد  باجح  تیاعر  مدع  تسا . یـصاخ  ياهيدنبهتـسد  بتارم و 
ای نامرد  ناوتیم  ار  هداس  بیـسآ  نیا  ایآ  فیرعت ، نیا  اب  تسا . هدش  دادـملق  هداس  یعامتجا  ضراعت  کی  ناونع  هب  نآ  زا  هدـش و  ثحب 

کی زا  تسا . هتفرگ  لکش  یلعف  تروص  هب  هک  تسا  يرایسب  لماوع  للع و  عبات  ام  هعماج  رد  باجح  دوجوم  تیعضو  دومن ؟ يریگـشیپ 
میلعت و نز و  هب  شرگنهویـش  رگید ، يوس  زا  دراد و  ریثاـت  نآ  رد  ناـنز  یناور  ینهذ ، یمـسج ، ياـهیگژیو  هلمج  زا  يدرف  لـئاسم  وـس 

هلمج زا  تسا  هتـشاذگ  ریثات  نانآ  ناور  حور و  نهذ و  رد  هدوب  حرطم  نانز  دروم  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  یتاهبـش  هداوناـخ  رد  وا  تیبرت 
رد هک  یلماوع  همه  تسا . درف  یتیـصخش  ماـظن  مود  هلئـسم  تسا . هدوب  رثوـم  هعماـج  رد  ناـنآ  راـتفر  عوـن  شنیزگ  رد  هک  يدرف  لـماوع 
رود هب  امنارتخد  تیصخش  يریگلکش  تسا . رثوم  نانآ  تاداقتعا  راتفر و  عون  رد  دراذگیم  رثا  هعماج  رد  نانز  تیـصخش  يریگلکش 

يالوم هک  دشاب  ببس  نیمه  هب  دیاش  دنراد . رارق  یعطق  طابترا  لماعت و  کی  رد  ود  نیا  تسین و  نارسپ  تیصخش  يریگلکـش  زا  ادج  و 
نانز هب  حیحص  شرگن  عون  نتشاد  دنیامنیم  حرطم  ناشیا  يارب  هک  یتیبرت  تاکن  هلمج  زا  ناشدنزرف  هب  دوخ  همان 31  رد  (ع ) یلع نایقتم 

رب نانز  رد  ایح  تفع و  هعسوت  یساسا  روما  هلمج  زا  ار  نارـسپ  رد  حیحـص  تریغ  نتـشاد  یگژیو  همان  نیا  رد  تسا . هعماج )  نادرم  رد  )
رکذ تریغ  زا  اـجب  اــن  هدافتــسا  ار  ناــنآ  يرگهوـلج  نارتـخد و  راــتفر  یگیوریب  زیارغ و  یگتفر  رد  ضراوـع  زا  یکی  دنرامــشیم و 

تابجوم هک  دریگ  لکش  ياهنوگ  هب  دیاب  رتخد  کی  یتیـصخش  ماظن  هک  تسا  رما  نیا  تسا  لمات  دروم  هک  هچنآ  لاح  ره  هب  دنیامرفیم .
فیاـطل و ياراد  ار  ناـنز  تیـصخش  يریگلکـش  ینید  رکفت  دروآ . مـهارف  ینید  ياـههزومآ  ساـسارب  ار  وا  یگنهرف  يرکف -  لالقتـسا 

ظاحل نارتخد  تیبرت  هوحن  رد  دـیاب  هک  دراد  ییازـسب  شقن  ناـنآ  یفطاـع  یحور  لـماعت  رد  هک  تسا  هدومن  رکذ  یـصاخ  ياـهیگژیو 
قیقد هلئسم  نیا  هب  ام  هعماج  تسا . غولب  نامز  زا  نانز  ندش  یعامتجا  دنیارف  ای  یتیعقوم و  یگژیو  یتیصخش  حطس  رد  موس ، هلئسم  دومن .

تلاسر نیگنـس  راب  دـناوتیمن  تیمولظم  ای  تیمورحم و  ساسحا  اب  یتح  ای  هدـش  ریقحت  ییاـهناسنا  تروص  هب  ناـنز  شرورپ  هک  تسین 
نیدلاو يوس  زا  یهجوت  هن  غولب  نارود  زا  نانز  ندش  یعامتجا  هویش  هب  دشک . شود  رب  یتسرد  هب  یمالسا  باجح  بلاق  رد  ار  نید  غیلبت 

كرد مدع  زاسهنیمز  روما  نیا  مینکیم . هدامآ  یگدـنز  مهم  هلحرم  نیا  هب  دورو  يارب  ار  دوخ  نارتخد  ام  هن  دوشیم و  یگنهرف  زکارم  و 
ام دننکیمن و  كرد  دوخ  یعامتجا  یگدنز  لصفرس  ناونع  هب  ار  غولب  ام  نارتخد  تسا . ام  نارتخد  رد  حیحص  تروص  هب  یسنج  تیوه 
هاگ میاهدرکن و  دوخ  یگدنز  نتم  دراو  ار  نآیگژیو  هلحرم و  نیا  میاهدرک و  كرد  يدابع  يرفیک و  یندم و  نیناوق  يارب  ار  غولب  طقف 

ماجنا ار  باجح  هزور ، زامن ، نوچ  يدابع  لامعا  دـناوتیم  هلاـس  رتخد 9  کی  ایآ  هک  میاهدوب  ضراـعت  راـچد  هلحرم  نیا  كرد  اـب  یتح 
رد هک  یلاح  رد  مینکیم . دروخرب  نانآ  اب  یکدوک  شور  نامه  اـب  مینکیم و  ضرف  هچب  یگلاـس  نینـس 18  ات  ار  دوخ  نارتخد  ام  دهد ؟

هتفرگ رارق  لاعتم  يادخ  باطخ  دروم  امیقتسم  هک  تسا  یمالسا  هعماج  يایوپ  لاعف و  رثوم ، وضع  هلاس  رتخد 9  یمالسا ، یتدیقع  هعماج 
ای میتسه  دـحاو  یتیبرت  شور  کی  ياراد  نوچ  اـما  مینکیم  كرد  یکدوک  رد  ار  رـسپ  رتخد و  ینـالقع  دـشر  تواـفت  هچرگ  اـم  تسا .

دراو یگدنز  یلقعت  ياههویـش  هب  نارـسپ  ياپمه  ار  نانآ  ای  دننک ، كرد  ار  دوخ  دـشر  نارـسپ  زا  رترید  ات  میـشکیم  بقع  هب  ار  نارتخد 
دوخ تیصخش  مینکیم  باطخ  ار  نانآ  ام  هک  هچنآ  ساسارب  ام  نارتخد  مینزیم . هبرـض  نانآ  یلقعت  یگدنز  يریگلکـش  هب  مینکیمن و 

. میاهتخومآ نانآ  هب  نانآ  ندش  یعامتجا  هلحرم  یکدوک و  رد  هک  تسا  ییاقلا  نامه  ام  نارتخد  لمع  دنهدیم و  لکـش  هداد و  قیبطت  ار 
هزورما هک  هداوناخ  درکراک  راتخاس و  ییاسران  تسا . یعامتجا  ياهداهن  ییاـسران  ناـنز ، تیـصخش  يریگلکـش  رد  رثوم  یناـیم  حـطس 

زکارم اههناسر ، هب  هدرک و  فذح  ار  نادـنزرف  زا  نیدـلاو  تراظن  یناهج ! یملع  ياههسیـسد  هلیـسو  هب  هدوب و  فلتخم  ياهنارحب  راچد 
ییاهناسنا نیدلاو  زا  و  دنوش . هداد  قوس  یتیوهیب  هدکهد  يوس  هب  یناهج  ياهيزیرهمانرب  اب  ات  تسا  هدرپس  تابوتکم و ...  یگنهرف و 

فقوتم ار  هعماج  رد  یـشزرا  تارییغت  باتـش  هکنیا  يارب  دـنروآ . مهارف  ار  نادـنزرف  هناراکبلط  جاتحیام  طقف  هک  هتخاـس  یثنخ  مودـخ و 
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، اههناسر نوچمه  رگید  یمسر  ياهداهن  راتخاس  ییاسران  تسا ! هدرک  فذح  ناناوج  يارب  ار  هداوناخ  نوچ  یتیامح  ياهناوتشپ  دنزاسن ،
رد رما  نیا  رگا  دـنزرویم . تردابم  یتادراو  لکـش  هب  مه  نآ  میلعت ، هب  طقف  هدومن و  فذـح  دوخ  زا  ار  هیکزت  هک  اههاگـشناد  سرادـم ،

ماظن هتینردم ) اب  اهتنـس  ضراعت   ) یگنهرف ماظن  ضیعبت و ،)...  یقالخا ، ءوس  دراوم  هعـسوت   ) یعامتجا ياهماظن  ییاسران  نالک ، حـطس 
کی اب  ام  هک  تفگ  ناوتیم  نامز  نآ  دـندرگ  هارمه  يراکیب و )...   ) يداصتقا ماظن  يرادـموز و ،) ..  يرـالاسمدرم  تیمکاـح   ) یـسایس

اب یعامتجا  ياهبیـسآ  دنراد ؟ يریگـشیپ  ای  نامرد  تیلباق  هداس  یعامتجا  ياهبیـسآ  ایآ  دوب . میهاوخ  وربور  يدـج  یعامتجا  بیـسآ 
هعـسوت زا  لبق  مه  يریگـشیپ  ای  نامرد  لباق  دنراد  لرتنک  تیلباق  نوچ  دنراد و  لرتنک  تیلباق  دنتـسه . دـنمنوناق  يروما  نوچ  عونت  دوجو 

زا یکی  هزورما  . دراد اـهنآ  يریگلکـش  شرتـسگ و  شور  شیادـیپ  هویـش  رد  اـهنآ  یعقاو  قیقد و  تخانـش  هب  طونم  رما  نیا  اـما  دنتـسه !
روما یعطق  ياهدـمایپ  ءزج  یعامتجا  ياهبیـسآ  دـننادیم . نآ  یعامتجا  ياهبیـسآ  لرتنک  تردـق  ار  یماظن  ره  ییاراک  ياـهیگژیو 
يدج روهظ  دش  حرطم  هک  نانچنآ  دـنز . نماد  اهنآ  شرتسگ  زورب  هب  دـناوتیم  هعـسوت  حیحـص  يزیرهمانرب  رد  للخ  اما  دنتـسین . هعـسوت 
یلعف تیعضو  دروم  رد  دنوش ! لصتم  مه  هب  اهماظن ) يدمآراکان   ) نالک و  اهداهن ) ) ینایم يدرف )  ) درخ حطس  هس  هک  تسا  ینامز  بیسآ 
ینید ياـهشزرا  هب  ندز  هبرـض  تهج  يرنه  ياـهتفارظ  تقد و  اـب  هک  تسا  هناـگیب  یگنهرف  ییاـههمجه  عباـت  نآ  زا  یـشخب  باـجح 

یگنهرف دوخ  هارمه  هب  هدش و  ام  روشک  دراو  هک  تسا  هتینردـم  رازبا  لماوع و  هیوریب  دورو  نآ ، زا  يرگید  شخب  دریذـپیم و  تروص 
ناناوج رد  هداس  ياهضراعت  نیا  دوجو  درک . گنهامه  نآ  اب  ار  ینید  یقـالخا  ياـهشزرا  ناوتیم  یتخـس  هب  هک  دـهدیم  شرتسگ  ار 

ياهشزرا اب  ار  یبیجع  یهارمه  دایعا ، ای  يراوگوس و  مایا  رد  ام  ناناوج  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسیچ ؟ هدـنهد  ناشن  یگنهرف  هنیمز  رد 
ساسحا و قمع  رد  اـم  هک  دـناسریم  رما  نیا  دـنکیم  رثاـتم  ار  همه  هک  ناـنآ  تاـساسحا  زورب  قمع  هک  ياهنوگ  هب  دـنهدیم  زورب  ینید 

دعاـسم ناـنآ  رد  ینیع  تروص  هب  ار  ییاهيورجـک  زورب  ماـظن  زا  ییاـهشخب  طـلغ  ياـهدرکراک  اـما  میرادـن . مک  يزیچ  ینید  تبحم 
طیحم رد  ناناوج  هتفر  زره  ياهيژرنا  هدـنهد  ناشن  تسین ، هعماج  رد  ینید  قالخا  دـیئات  دروم  هک  ییاهراتفر  زورب  لاح  ره  هب  دـنکیم .

اب ار  ناـناوج  هطبار  دناهتـسناوتن  اـههزوح  نیا  هـک  تـسا  هعماـج  یموـمع  ياـههزوح  رد  فعـض  كرد  يارب  یمئـالع  هدوـب و  یعاـمتجا 
رد ام  نارتخد  ارچ  هک  دـنوشیم  بجعت  راچد  هاگ  نیلوئـسم  زا  يرایـسب  دـنزاس . رارقرب  یبوخ  هب  هعماـج  هنارکفتم  یمـسر و  ياـهشخب 

هنوگنیا دناهتـسناوت  مدرم  هک  تسا  یخـساپ  تیعـضو  نیا  هک  دـننکیمن  هجوت  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنوشیم ؟ رهاظ  تبیه  نیا  اـب  هعماـج 
ای هناـهاگآ  مدرم  هتـسب و  شقن  مدرم  رواـب  نهذ و  رد  هک  دنتـسه  يروما  اـهشزرا ، اریز  دـنزاس . گـنهامه  ناـنآ  ياـههمانرب  اـب  ار  دوخ 

یگنهرف يزیرهمانرب  قیرط  زا  یشزرا  ماظن  نیا  مظعا  شخب  دنریگیم . میمـصت  هدومن و  راتفر  نآ  ساسارب  دناهتفریذپ و  ار  نآ  هناهاگآان 
زا یگنهرف  تیریدم  هک  تسا  هناهاگآ  يدنیارف  غیلبت  دریذـپیم . ار  نآ  تمواقم  نودـب  یغیلبت  ماظن  لباقم  رد  درف  دوشیم و  اقلا  مدرم  هب 
هک دزاسیم  ار  ییوگلا  دوخ ، یغیلبت  ماـظن  اـب  هعماـج  دـناسریم . مدرم  هب  ماـیپ  بلاـق  رد  ار  دوخ  ساـسحا  رظن و  شرگن ، عون  نآ ، قیرط 
اب ار  دوخ  تیلاعف  راک و  یگدنز ، رهاظ ، مدرم  ات  دزومآیم  مدرم  هب  ار  تموکح  اب  لماعت  هدرک و  رشتنم  ار  یتموکح  میهافم  نآ  ساسارب 
ره یغیلبت ، ماظن  رد  دـننک . راتفر  وا  اب  هنوگچ  هک  دـهدیم  شزومآ  مدرم  هب  دوخ  یـشزرا  ماظن  ساسارب  یتموکح  ره  دـنیامن . میظنت  اهنآ 

تـسد رد  هدارایب  یناـسنا  درف  هتـشادن و  رثوـم  یـشقن  يدرف  هدارا  هـطبار  نـیا  رد  اـیآ  دوـشیم . اـقلا  وا  هـب  هـک  دریذـپیم  ار  یـشقن  درف 
هدـننک نییعت  هاگ  هدوب و  رثوم  درف  تیـصخش  يریگلکـش  رد  یگداوناـخ  یتح  یطیحم  لـماوع  یماـمت  هچرگ  ریخ . تسا ؟ نازیرهماـنرب 

رد هکنآ  دوجو  اب  هک  میاهدرک  هدهاشم  ار  ییاههرهچ  ام  هراومه  خیرات  لوط  رد  دنکیم . افیا  رتیـساسا  یـشقن  يدرف  هدارا  اما  دـشابیم ،
ریـسم یلک  هب  دناهتفرگ  رارق  نامیا  رون  شـشخرد  ضرعم  رد  هک  ینامز  اما  دناهتفای ، شرورپ  یطیحم  ای  یگداوناخ  دـعاسمان  طیحم  کی 

هک تسا  يزاتمم  ياهتیصخش  زا  يرایسب  لیضف و  نوعرف ، رسمه  هیـسآ  دارفا  نیا  هلمج  زا  دناهدش . دحوم  هداد و  رییغت  ار  دوخ  یگدنز 
یـساسا شقن  رگتابثا  هک  ینآرق  ياهتیـصخش  هلمج  زا  و  دناهتـسویپ . تیبلها  ناقاتـشم  لیخ  هب  ناـمیا  هقراـب  رثا  رد  مالـسا  ردـص  رد 

هب هدیـسارهن و  نوـعرف  ياهدـیدهت  مغریلع  یـسوم  ترـضح  هزجعم  ندـید  ضحم  هـب  ناـنآ  دنتـسه . نوـعرف  ناـمز  نارحاـس  دـناهدارا .
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دولآ كرـش  یطیحم  رد  هدوب و  كرـشم  يدارفا  البق  هک  یلاـح  رد  دـنداهن  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناـج  هدرک و  رارقا  راـگدرورپ  تینادـحو 
نانز راتفر  عون  شنیزگ  رد  نادرم  هعماج و  هاگدید  دشاب ؟ رثوم  دناوتیم  ردقچ  اهشقن  شریذپ  رد  نادرم  هاگدید  دـندوب . هدـش  گرزب 

، یگنهرف یـشزومآ -  روما  رد  ام  هعماج  تالکـشم  زا  یکی  تسا . هدش  تابثا  زین  هیـضق  نیا  سکع  هک  هنوگ  نامه  دراد . رایـسب  تیمها 
اب ام  هعماـج  نادرم  رگا  هک  یتروص  رد  مینیزگیم  رب  ار  هیوس  کـی  شزومآ  هویـش  اـم  یگنهرف  روما  رد  اـمومع  تساـم ، شزومآ  لـکش 

نادرم زا  يرایـسب  هنافـساتم  دـمآ ، دـهاوخن  مهارف  اهشزرا  يارجا  تهج  بساـنم  هنیمز  دنـشاب  هتـشادن  ییانـشآ  نز  هب  يدـیحوت  شرگن 
زا رتـمهم  رتیـساسا و  هنیمز  نیا  رد  نادرم  شزوـمآ  دـیاش  اذـل  دـنرادن ، وا  یقیقح  تلزنم  نز و  زا  یحیحـص  تـشادرب  زوـنه  اـم  هعماـج 

یناسنا نز  هاگدـید ، نیا  رد  هکیلاح  رد  دـنزومآیم ، یبرغ  تاـغیلبت  زا  ار  نز  هب  شرگن  عون  اـم  نارـسپ  زا  یخرب  دـشاب . ناـنز  شزومآ 
اب مه  ام  نارتخد  نانز و  زا  یخرب  فسات  لامک  اب  درک ! يدام  یـشکهرهب  یـسنج و  يرادربهرهب  وا  زا  دـیاب  طقف  هک  دوشیم  یقلت  يداـم 
ار یعامتجا  هدافتـسا  نیرتشیب  دوخ  تفاطل  ییابیز و  هیامرـس  زا  دـیاب  هک  دـننکیم  یقلت  ییاـهناسنا  ار  دوخ  شرگن  نیا  شریذـپ  لوبق و 

ببـس هب  یخرب  يارب  باجح  تلق  دینکیمن  روصت  دننز ! مقر  دوخ  يارب  ار  رت  هدننکراودیما  ياهدنیآ  قیرط  نیا  زا  دنناوتب  دیاش  ات  دـنربب 
يور يزادرپهرهچ  هب  میتسه  یحور  تلاسک  راچد  نوچ  دنیوگیم : نانز  نیا  هک  دوشیم  هدینش  یهاگ  دشاب و  نانز  ینورد  زاین  ياضرا 
زاین ياـضرا  يارب  هتـسنادن  نز  تکرح  نیا  هکلب  دـشیم  لـح  ناـنز  هنوگنیا  یگدرـسفا  زا  یـشخب  دـیاش  دوب  نیا  رگا  ریخ . میروآیم ؟

هک یلاح  رد  دـنهد  ناماس  ار  ناشیعامتجا  تیلاعف  دوخ  يزانط  درکراک  نتفرگ  لصا  اـب  اـت  درادیم  او  ار  ناـنز  تاـغیلبت  تسا . نارگید 
هچنآ زا  ار  نانآ  دزاسیم و  رادهشدخ  نآ  رد  ار  تیـصخش  یگدازآ و  ساسحا  دوشیم و  نانز  دوخ  ریگنابیرگ  رتشیب  راتفر  نیا  ضراوع 

اریز دـننکیم  بلط  ار  نآ  ياهب  دوخ  ییابیز  هولج  اب  نانز  دـنزاسیم . هناـگیب  رود و  دوخ  ياـهبولطم  اـهنامرآ و  زا  دنـشاب و  دـیاب  هک 
دریگن تروص  نادرم  بناـج  زا  یلابقتـسا  يرگهولج  نیا  لاـبق  رد  رگا  دـنزادرپیم . نآ  لاـبق  رد  ار  دوـخ  تیـصخش  زا  ینیگنـس  تمارغ 

رمع و رذگ  اب  لاح  ره  هب  و  دمآ ؟ دهاوخ  نانآ  غارسهب  یناشیرپ  یگتفـشآ و  هچ  هدش و  دراو  نانآ  ناور  حور و  هب  ياهمطل  هچ  دینادیم 
یناور ماـگنهبان  تاـناسون ، زا  یطیحم  چـیه  دـسریم  رظن  هـب  هزورما  دـمآ . دـهاوخ  شیپ  يرما  نـینچ  يزاـنط  تباـقر  هتفـشآ  تیعـض  و 
يزیچ نآ  راتفرگ  تسا و  هدـش  اهناسنا  یحطـس  رذـگدوز و  فطاوع  هچیزاب  ناهج  یـشزومآ ! یگنهرف -  زکارم  یتح  درادـن  تینوصم 

هتینردـم و دولآ  باتـش  دـنور  هناگیب و  ياههمجه  لباقم  رد  درادـن . يرگید  هار  تیونعم  هب  تشگزاـب  زج  نآ  زا  ییاـهر  هک  تسا  هدـش 
دیماان نم  سکعب ، دریگ ؟ ماجنا  دـهاوخیم  هچره  ات  تشاذـگ  تسد  يور  تسد  دـیاب  اـیآ  درک  دـیاب  هچ  یگنهرف  ياـهداهن  یتواـفتیب 

هک دراد  ار  هنیمز  نآ  ءایح  ینعی  نانز  نطاب  اب  ندروخ  هرگ  ندوب و  ینالقع  یقطنم و  ندوب ، یبالقنا  تلع  هب  باـجح  کـی ) اریز ؛ متـسین 
دروم ار  نانز  یتسرد  هب  هتـشاذگ و  رانک  ار  يراعـش  يدعب و  کی  یعطقم ، ياههمانرب  دنیآ و  دوخ  هب  یگنهرف  نازیرهمانرب  نامز  ره  رگا 

همه دـننام  باجح  دـندرگ . نآ  غلبم  رادـمچرپ و  نانز  دـبای و  شرتسگ  يونعم  یملع -  رواب  کـی  تروص  هب  دـنهد ، رارق  دوخ  باـطخ 
نآ يرهاظ  دـعب  رب  ینورد  تیامح  هناوتـشپ  نودـب  هک  ینامز  ات  يونعم “ ینطاب و   ” دـعب و  يدام “ يرهاظ و   ” دـعب دراد ؛ دـعب  ود  ماـکحا 

باجح ود ) دوش . هماقا  هعماج  رد  دناوتیمن  شوجدوخ  رما  تروص  هب  دنباییم “ بسانم  خساپ  یعطقم  تروص  هب  هچرگا   ) دنزرو رارصا 
ندرب لاوـس  ریز  نرق ، نانخـس  نیرتقـیمع  نیرتاوـتحمرپ و  نیرتاـبیز ، زا  یکی  دراد ، فرح  ناـهج  يارب  اـم  تلم  هک  تـسا  يروـما  ءزج 

زیمآتناتم يرهاظ  هویـش  رد  یمیهاـفم  كارتشا  قیرط  زا  زج  نآ  زا  تشگزاـب  هک  تسا  یهلاریغ  ياههاگدـید  یماـمت  رد  نز  یـشکهرهب 
یگنهرف تارثا  یللملانیب  تاغیلبت  دوب ، دهاوخ  نانز  باجح  هدـنیآ  رد  اهندـمت  ياهنامتفگ  زا  یکی  اذـل  درادـن . يرگید  تروص  نانز 

ببـس هب  دـیاش  درادـن ، دوجو  باجح  هعـسوت  يارب  یـصخشم  ییارجا  عجرم  چـیه  ام  روشک  رد  زونه  هس ) داهن . دـهاوخ  لخاد  رد  یتبثم 
رارق یگنهرف  ياههمانرب  ياهتیولوا  ءزج  حیحص  تروص  هب  باجح  هعـسوت  یمالـسا ، بالقنا  زا  لاس  یـس  تشذگ  زا  سپ  زونه  هکنآ 

ثحابم يزیرهمانرب  رد  يدرف  ره  ببس  نیا  هب  دوشیمن  هدرمـش  یـصصخت  ثحابم  ناونع  هب  مه  زونه  نانز  ثحابم  راهچ ) تسا . هتفرگن 
هدومنن نانز  ثحابم  ندش  یـصصخت  هب  یـشحاف  کمک  نانز  تاعلاطم  هتـشر  ندرک  ریاد  یتح  هنافـساتم  دنادیم . دمآراک  ار  دوخ  نانز 
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( جـنپ میراد . مک  رایـسب  هعماج  رد  باجح  ثحابم  صـصختم  ام  هکنآ  هژیوب  دوب . دـهاوخن  رثوم  زین  هدـنیآ  رد  یلعف  دـنور  نیا  اب  تسا و 
هنافـساتم اما  تسناد . یمالـسا  باجح  ناوتب  ار  تیالو  هب  مکح  نیرتکیدزن  نیرتهدرتسگ و  نیرتینلع ، یمالـسا ، ماـکحا  ناـیم  رد  دـیاش 

تیلاعف راک و  سابل  ناونع  هب  یمالسا  باجح  هک  يدوجو  اب  هکنآ  هژیوب  تسا  هتفریذپ  تروص  مک  رایسب  هنیمز  نیا  رد  صحفت  قیقحت و 
رد قیقحت  تسا و  هتفرگ  تروص  نآ  هب  یفطلمک  یهجوتیب و  رایـسب  دریگیم  رارق  یناسنا  مولع  رد  قیقحت  ياههلوقم  ءزج  ناملـسم  نز 
هک هنوگنآ  تسا . ناملـسم  نز  تردـق  یمالـسا  باجح  شـش ) دـناهدرک . دودـحم  ینآرق  مولع  هیقف و  هصرع  رد  طقف  ار  باـجح  دروم 

، ناریا نوچمه  ار  یمالـسا  ياهروشک  ياهبالقنا  دـناهدرک  یعـس  دناهتـشاد و  ناعذا  نآ  هب  ناـهج  راـکهنهک  نارادمتـسایس  زا  يرایـسب 
هعـسوت صوصخرد  هدرتسگ  تاغیلبت  هداوناخ ، زا  نارتخد  هژیوب  ناناوج  ندرک  ادج  ناملـسم ، نانز  باجح  ندیبوک  قیرط  زا  ریازجلا و .. 

نانز دوشیم ، تشادرب  نز  ینوبز  فعض و  نآ  زا  هک  میاهدرک  غیلبت  ياهنوگ  هب  ار  باجح  ام  . دنناشکب توخر  یتسس و  هب  تارکنم و ... 
ناوت تابثا  رکفت و  نیا  ربارب  رد  تمواقم  يارب  يرایـسب ، میاهدرک و  یقلت  ماخ  ياههشیدـنا  اب  هدارا ، تسـس  داسف ، دعتـسم  ياـهناسنا  ار 

ادخ ناهنپ  صلخم و  رکـشل  نانز  . تسا هتـشادن  یناوخمه  اهشزرا  اب  هاگهگ  هک  دناهدز  یتامادـقا  هب  تسد  دوخ  یلمع  يدارا و  يرکف ،
ریز ار  یگنهرف  زکارم  ینید  هاگدید  زا  يرود  رد  دوخ  هدش  بصغ  قح  لابند  هب  کیدزن  هدـنیآ  رد  یهاگآ  بسک  تروص  رد  دنتـسه و 

؟ تلتق بنذياب  هک  درب  دنهاوخ  لاوس 

ناتساب ناریا  دهع  رد  ششوپ 

( رداچ « ) روتَوِچ  » هژاو هب  نارهت ) هاگشناد  تاراشتنا  زا   ) ص94 يولهپ )  ) هنایم یسراف  همانهژاو  گنهرف  رد   www.balagh.net: عبنم
نآ زا  لبق  یتح  نایناساس و  هرود  يادتبا  زا  رداچ  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  يولهپ  ياههژاو  زا  هک  ششوپ  سابل و  ینعم  هب  میروخیمرب 
نیا همانهاش  رد  یسودرف  ياههدورس  زا  دناهدربیم . راک  هب  ار  نآ  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  ياهژاو  نآ  يارب  اریز  تسا  هتشاد  دربراک  هرود 

رد هک  نانچ  دناهدوب  يور » هدیشوپ   » ناریا نانز  نودیرف ، دیشمج و  یهاشداپ  نارود  زا  ینعی  خیرات  يادتبا  زا  هک  دیآیم  تسد  هب  هجیتن 
ره ار  دیشمج  هک  دیب  وچ  نازرل  دندیروآ  نورب  دیشِّمَج  هناخ  زا  هزیکاپ  ود  دیوگیم : كاحض ، تسد  هب  دیشمج  رهاوخ  ود  ندش  راتفرگ 

نادب ناشدندرب  كاحض  ناویا  هب  زاونرَا  مان  هب  ییورهام  رگد  زانرهش  یکی  نایورهدیشوپ  دندب ز  رـسفا  وچ  ار  ناوناب  ِرـس  دنَُدب  رهاوخ  ود 
نآ رب  شرهم  دیـشوجب  يور  هدیـشوپ  تخد  نورد  هدرپ  هب  تسا : هدمآ  دهدیم  نژیب  هب  هژینم  هک  یمایپ  رد  زین  ناشدـندرپس و  شَف  اهدژا 

یتنس یقالخا و  هفیظو  عون  کی  ار  باجح  ظفح  ییورهدیـشوپ و  ناتـساب ، نارود  نامه  زا  یناریا  نز  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  يوجرهم 
رد دنشاب . هتشادن  طالتخا  رگیدکی  اب  مرحم  ریغ  ياهدرم  اهنز و  هک  هدوب  راوتـسا  ساسا  نیا  رب  ناتـساب ، ناریا  یلم  تنـس  دنادیم . دوخ 

لاـس 1328 رد  هـک  ناتـسلوغم  زرم  يرتـمولیک  یئاـتلآ 19  هوـک  هـنماد  رد  کـیریزاپ  هـپت  رد  هدـشفشک  شرف  تاـعطق  زا  یکی  ریوـصت 
(، نوـستاد تنراـب و  ناـیاقآ   ) سانـشرواخ ود  هدـمآ  تسد  هب  یـسور  یملع  تئیه  هلیـسو  هب  یـسانشناتساب  ياـهشواک  رد  يدیـشروخ 

مـسارم دـنراد و  رـس  رب  رداچ  هک  هکلم  ود  ریوصت  رب  لمتـشم  تسا  ياهنحـص  عبرم  ره  يور  شقن  : » دنـسیونیم ییایناتیرب  تئیه  ياسؤر 
باجح صوصخ  رد  تسا ». هدش  هدید  یـشنماخه  دهع  یـسراپ  ياهرهم  شوقن  يور  رب  اههنحـص  هنوگ  نیا  دـنهدیم ، ماجنا  ار  یبهذـم 

ناتـساب و ناـیناریا  ینید  رگید  ياـهباتک  اتـسوا و  زا  هک  يروـط  هـب  تـسا : مزـال  نآ  يروآداـی  هـک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  ياـههتکن 
چیه رد  باجح  تیاعر  هک  دنچ  ره  دوشیم  طابنتـسا  هتـشاد ، دوجو  هک  ینوگانوگ  یقالخا  ینید و  ياههمانزردنا  زین  اهنآ و  تاجردنم 

باـجح و ظـفح  ناتـساب ، ياـهنارود  زا  یناریا  هعماـج  اـما  تسا  هدوبن  ینید  روتـسد  فیلکت و  مالـسا  زا  شیپ  ناریا  ياـههرود  زا  کـی 
هداتفا و اج  یقالخا  هفیظو  یلم و  ننس  وزج  جیردت  هب  نآ  تیاعر  هک  دناهتـسنادیم  یتنـس  یقالخا و  هفیظو  عون  کی  ار  ییورهدیـشوپ » »

اهدرم اب  اهنز  هک  هدوب  راوتـسا  نیا  رب  هشیمه  یناریا ، هعماـج  یگداوناـخ  یناگدـنز  هیاـپ  یلم ، تنـس  نیا  رب  هوـالع  تسا . هدـنام  رادـیاپ 
مان بلغا  همانهاش  رد  هک  مینیبیم  رگا  تسا و  هدوب  ینوردـنا  ینوریب و  تروص  هب  مه  اههناخ  رد  یگدـنز  زرط  دنـشاب و  هتـشادن  شزیمآ 
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رد ( 20) تسا روـخرد  ارم  تخت  هک  مدینـش  تسا  رتـخد  یکی  وـت  هدرپِسَپ  تسا : هدوـب  نـیمه  روـظنم  رتـشیب  دوـشیم ، هدرب  هدرپ » ِسپ  »
دوجو یتاقبط  فالتخا  داضت و  مالسا ، زا  لبق  ناریا  رد  تسا . هتـشادن  یناشخرد  همانراک  مالـسا ، زا  شیپ  نارود  رد  نز  قوقح  عومجم ،

هقبط راهچ  هب  یناساس ، هعماـج  رد  مدرم  تسا . هدـشیم  دـیکأت  ًادـیدش  یتاـقبط  متـسیس  مظن و  تیاـعر  رب  ناـیناساس  ناـمز  رد  هتـشاد و 
جاودزا ناشدوخ  هقبط  ياضعا  اب  طقف  هک  دندوب  مزلم  هقبط  ره  دارفا  دندوب و  هدش  میـسقت  ناروهشیپ  نازرواشک و  نارواگنج ، نایناحور ،

یتاقبط دادیب  شتآ  رد  اونیب  شکمتـس و  دننکیم و  یگدـنز  راوهدرب  ود  ره  نز ، هچ  درم و  هچ  مدرم ، ياههدوت  تیرثکا  دـنچ  ره  دـننک .
ناخروم زا  یـضعب  دـشکیم . شود  هب  ار  اهتراسا  اهيراوگان و  اهيدارمان ، زا  يرتشیب  مهـس  هک  تسا  نز  نیا  مه  زاب  اـما  دـنزوسیم ،

رثکا اما  دنرامـشرب ، نانز  تلزنم  ماقم و  هاج و  زا  یناشن  یناساس  دهع  رخاوا  رد  ار  تخدیمرذآ  تخدناروپ و  تنطلـس  هک  دناهدرک  یعس 
هتسیاش و ناملسم  درم  نز و  هب  یهلا  شاداپ  مالـسا ، رد  دنراد . رظن  دم  ار  نانز  هماع  تیعـضو  ندوب  شوشغم  یناماسبان و  نارظنبحاص ،

نید نـیا  وـترپ  رد  هـک  تفاـیرد  زین  ناملـسم  یناریا  نز  درک ، زاـغآ  ندیـشخرد  مالـسا  دیــشروخ  هـک  هاـگنآ  تـسا  ناـسکی  راـکوکین ،
راب دنراد و  یناسکی  هاگیاپ  نز  درم و  یمالسا ، بان  هشیدنا  رد  دبایب . دوخ  تالکشم  يارب  یخـساپ  دناوتیم  زاسیگدنز ، شخبتایح و 

لماش زین  ار  نز  دریگیم ، رب  رد  ار  درم  هک  هنوگ  ناـمه  تناـما ، نیا  لـمح  تسا و  ناـسنا  عون  شود  رب  فینح  نید  نیا  رد  یهلا  تناـما 
تایآ تسا . هدروآ  دورف  نید  نیا  هاگشیپ  هب  راصعا  نورق و  یط  رد  ار  دوخ  میظعت  رس  یناریا  ناملسم  نز  هک  تسا  ناس  نیدب  دوشیم و 

درم و درادـن و  یهار  یناـسنا  تاذ  هرهوج و  رد  ندوب ، نز  اـی  ندوب  درم  تسا : تقیقح  نیا  نّیبم  هک  دراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  يداـیز 
اطع شاداپ  نازیم  کی  هب  هتـسیاش  نادرم  نانز و  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  ناـیب  رد  دـیجم  نآرق  زا  ياهیآ  دنتـسه . يدـحاو  سنج  زا  نز 

َو ِتاقِداَّْصلا  َو  َنیقِداَّْصلا  َو  ِتاِتناْقلا  َو  َنیِتناْقلا  َو  ِتانِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْملا  َو  ِتاِملْـسُْملا  َو  َنیِملْـسُْملا  َّنِا  : » دـنکیم تیافک  ار  اـم  دـیامرفیم ،
ِتاِظفاْحلا َو  ْمُهَجُوُرف  َنیِظفاْْحلا  َو  ِتاِمئاَّْصلا  َو  َنیِمئاَّْصلا  َو  ِتاقِّدَصَتُْملا  َو  َنیقِّدَصَتُْملا  َو  ِتاعِشاْخلا  َو  َنیعِـشاْخلا  َو  ِتاِرباَّْصلا  َو  َنیِرباَّْصلا 

نانز نمؤم و  نادرم  ناملـسم ، نانز  ناملـسم و  نادرم  انامه  ( 21 (؛ ًامیظَع ًاَرْجَا  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَا  ِتارِکاَّذـْلا  َو  ًاریثَک  هَّللا  َنیرِکاَّذـْلا  َو 
، هشیپربص نانز  رباص و  نادرم  يوگتـسار ، نانز  وگتـسار و  نادرم  تدابع ، تعاـط و  لـها  ناـنز  تداـبع و  تعاـط و  لـها  نادرم  نمؤم ،
زا راددوخ  نادرم  رادهزور ، نانز  رادهزور و  نادرم  ّریخ ، نانز  زاوننیکـسم و  نادرم  عشاخ ، سرتادخ و  نانز  عشاخ و  سرتادخ و  نادرم 

، اهنآ همه  يارب  دنیوگیم ، ادـخ  رکذ  رایـسب  هک  ینانز  دـننکیم و  ادـخ  دای  رایـسب  هک  ینادرم  تفعاب ، ظافحاب و  نانز  مارح و  تالیامت 
.« تسا هتخاس  ایهم  گرزب ، شاداپ  ترفغم و  دنوادخ 

یهلا نایدا  رظنم  زا  فافع  باجح و  گنهرف 

تالوحت ریس  هاگدید و  زا  ار  نآ  دیاب  هلئـسم ، قمع  هب  ندرب  یپ  بلطم و  کی  هشیر  هب  ندیـسر  يارب  هراومه  یهلا  نایدا  رد  نز  شـشوپ 
یم جـتنم  مهم  نیا  هب  ار  ناسنا  یهلا  نایدا  رگید  هب  یـشرگن  تفای . تسد  نآ  شیپ  زا  شیب  تیمها  هب  ات  داد  رارق  یـسررب  دروم  یخیراـت 

. تسا هدوب  یهلا  ناربمایپ  همه  نارود  رد  راودا و  مامت  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـیکأت  دروم  هراومه  نآ  ظفح  و  باجح »  فاـفع و   » هک دـنک 
ياهباتک تسا . هدوب  مزال  يرما  نانز  رب  باجح  دزادرپیم  اهنآ  یـسررب  هب  لـصف  نیا  هک  مالـسا  تیحیـسم و  دوهی ، تشترز ، نییآ  رد 

هاوگ نیرتیلاع  دهاش و  نیرتهب  هناگراهچ ، نایدا  نیا  ناوریپ  یلمع  هریـس  مسارم و  بادآ و  ینید ، ماکحا  تاروتـسد و  یبهذم ، سدـقم 
دوهی و تشترز ، صوصخ  هب  یهلا  نایدا  رد  تسا و  هدوب  يرـشب  ياه  ندـمت  یمیدـق  ننـس  زا  ناـنز ، باـجح  تساعدـم . نیا  تاـبثا  رب 
هک تسا  یباجح  زا  رت  تخس  باجح  هلئسم  دوهی ، نید  لثم  نایدا  زا  یضعب  رد  تسا  هدوب  حرطم  نآ  تیاعر  باجح و  هلئسم  تیحیـسم 

ياپ نآ  هب  هزورما  دنچ  ره  تسا ، هدوب  یمالسا  باجح  زا  رتتخس  یمک  هتشذگ  یهلا  نایدا  زا  یضعب  رد  باجح  هتبلا  دیوگ . یم  مالسا 
هدمع هورگ  ود  هب  نانآ  دندوب . اهییایرآ  دندمآ ، ناریا  نیمزرس  هب  هک  یمدرم  نیتسخن  تشترز  نییآ  رد  باجح  لوا ) راتفگ  دنتسین . دنب 

نیب زا  ار  دام  تلود  دنتـسناوت  اهسراپ  یتّدم  زا  سپ  دـش . لیکـشت  دام » تلود «  اهدام ، داّحتا  اب  دـندشیم . میـسقت  اهسراپ »  » و اهدام » »
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اهدام نامز  زا  نیمز ، ناریا  نانز  هک  دهدیم  ناشن  اهشهوژپ  دننک . يراذگناینب  ار  نایناساس  نایناکشا و  نایشنماخه ، ياههلسلس  دنربب و 
يور رب  دنلب  یلنـش  رداچ و  اپ و  چـم  ات  راولـش  رادنیچ ، دـنلب  نهاریپ  لماش  یلماک ، باجح  ياراد  دـندوب ، راید  نیا  نانکاس  نیتسخن  هک 

ياههلـسلس نارود  رد  باـجح  نـیا   (. 56 ، 54 ص51 ، و  ص17 26  نامز ، نیرتنهک  زا  نایناریا  یناتـساب  كاـشوپ  دـناهدوب ( اـهسابل 
نانز نآ ،  زا  دعب  لبق و  تشترز و  تثعب  نامز  رد  نیاربانب ، ص 64 194 .)  ناریا ، نانز  كاشوپ  تسا ( هدوب  لومعم  زین  اهسراپ  فلتخم 

راولـش و دنلب و  سابل  نتـشاد  رـس و  يوم  ندناشوپ  اهنامز  نآ  همه  رد  یخیرات ،  نوتم  ربارب  دناهدوب . رادروخرب  لماک  یباجح  زا  یناریا 
یلو دنتخادرپیم ، راک  هب  نادرم  ياپمه  دندرکیم و  دمآ  تفر و  هناخ  نوریب  طیحم  رد  يدازآ  اب  دنچ  ره  نانز  تسا و  هدوب  جـیار  رداچ 

بیجن نانز  نایم  رد  شـشوپ  یگنهرف  هاـگیاج  تسا . هدوب  هارمه  زیگناداـسف  ياـهطالتخا  زا  دـیدش  زیهرپ  لـماک و  باـجح  اـب  روما  نیا 
هب ششوپ  نودب  هک  داد  روتسد  یشو »  » هکلم هب  هاش  رایاشخ  هک  یماگنه  ناهاش ، لماک  هطلـس  نارود  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نیمزناریا 

مکح هب  یچیپرس ، نیا  رطاخ  هب  دز و  زاب  رـس  هاشداپ  نامرف  ماجنا  زا  دومن و  عانتما  يو  دنرگنب ، ار  وا  مادنا  ییابیز  نارـضاح ، ات  دیایب  مزب 
زا سپ  هک  نایناساس  ناـمز  رد  هیآ 1 .)  رتسا ، باـب  تاروت ، ص106 ؛ تراـسا ، اـی  يدازآ  داد ( تسد  زا  ار  ناریا » هکلم   » ناونع نارَوداد ،

، شویراد زا  سپ  تنارود » لیو   » هتفگ هب  دـش . لومعم  فارـشا  نانز  ناـیم  رد  زین  تروص  شـشوپ  رداـچ ، رب  نوزفا  تسا  تشترز  توبن 
دشیمن هداد  هزاجا  نانآ  هب  زگره  دنیایب و  نوریب  هناخ  زا  راد  شوپور  ِناور  ِتخت  رد  زج  هک  دنتشادن  تأرج  عامتجا ، يالاب  تاقبط  نانز 

زا هک  ییاهشقن  رد  دننیبب . ار  ناشردارب  ردپ و  یتح  يدرم  چـیه  دنتـشادن  قح  رادرهوش  نانز  دـننک . تفر  دـمآ و  نادرم  اب  اراکـشآ  هک 
 (. ص552 ج1 ، ندـمت ، خـیرات  تسا (. هدـماین  ناشیا  زا  یماـن  دوشیمن و  هدـید  ینز  تروص  چـیه  تسا ، هدـنام  ياـج  رب  ناتـساب  ناریا 

باجح جیورت  یلصا  عبنم  ار  ناریا  ناراگنندمت ، نادنمـشیدنا و  زا  یخرب  هک  تسا  ریگمشچ  نانچ  ناریا  نانز  نایم  رد  شـشوپ  تاّیلجت 
هدوب ناریا  تشترز » وشا   » تثعب زکرم  هک  اجنآ  زا  ص135 )  قالخا ، یئوشانز و  ص78 /  ج2 ، ندمت ، خیرات  دناهدرک ( یفرعم  ناهج  رد 

باجح تیفیک  دودح و  دییأت  اب  تسا ، هدیدیمن  يدوبمک  شیوخ  هعماج  رد  نانز  ششوپ  باجح و  لصا  هنیمز  رد  ترضح  نآ  تسا و 
ارجا و نماـض  ار  نورد  لـماع  هدومن ، مکحتـسم  قیمعت و  ار  باـجح  ینورد  ياـههشیر  دوخ  ياهدـنپ ، اـب  اـت  دیـشوک  نارود ، نآ  جـیار 

شزومآ یلاعت و  يارب  يو  شالت  ات  دیرگنب  تشترزوشا »  » ياهزردـنا دـنپ و  هب  دـهد . رارق  لومعم  باجح  يراوتـسا  رارمتـسا و  هناوتـشپ 
اب ناداماد ...! ناسورعون و  يا  دـیامرفیم : وا  دوش ؛ رتنشور  ینطاـب ، تّفع  اـب  يرهاـظ  باـجح  ندومن  مأوت  موزل  ناـیب  باـجح و  یناـبم 

غورد و ِدرگ  هاـگ  چـیه  دــینک . يوریپ  دــیبایرد و  ار  تـسار  هار  ناـنز ! نادرم و  يا  ... . دــییآ رب  یــشنمكاپ  ِیناگدــنز  یپ  رد  تریغ ،
ياهدنـشک رهز  نوچمه  دشاب ، هارمه  هانگ  یماندب و  اب  هک  یتّذل  اریز  دـیدرگن ؛ تسا ، یگدـنز  هدـننک  هابت  هک  يرذـگدوز  ياهیـشوخ 

ناورهر شاداپ  دیزاسم . هابت  ار  دوخ  یتیگ  یناگدنز  اهراک ، هنوگ  نیا  اب  تسا . یخزود  شدوخ  دننامه  هتخیمآرد و  ینیریش  اب  هک  تسا 
یهاتوک ددرگ و  هریچ  شیوخ  سفن  رب  هتخاس ، رود  دوخ  زا  ار  لطاب  ياهوزرآ  یهاوخدوخ و  سوه ، اوه ، هک  دسریم  یـسک  هب  یکین ،

یتسین یتخبدب و  راتفرگ  دننز ، تشز  رادرک  هب  تسد  هک  یناگدروخ  بیرف  دوب . دهاوخن  سوسفا  هلان و  زج  شنایاپ  هار ، نیا  رد  تلفغ  و 
تیفیک ای  سابل  تشترز ، نید  رد  هک  تسا  ینتفگ   (. 8 5 ياهدنپ ص53 ، انسی ، تسا (  هلان  دایرف و  شورخ ، ناشماجنارس  دش و  دنهاوخ 

رب یلنش  ای  رداچ  ینعی  شوپرس  راولـش و  دنلب ، سابل  لماش  هک  نامز  نآ  جیار  سابل  هکلب  تسا ؛ هدشن  بجاو  نانز  باجح  يارب  یـصاخ 
هیصوت نایتشترز  هژیو  یبهذم  سابل  یتشُک » هِردِس و   » زا هدافتـسا  هک  دنچ  ره  تسا . هتفرگ  رارق  ذیفنت  ریرقت و  دروم  تسا ، هدوب  نآ  يور 

، نهاریپ ریز  رد  هدـش و  هتخود  كزان  دیفـس و  هچراپ  هراـپ  هن  زا  هردـس »  » هک دوش  ناـیب  تسا  مزـال  هژاو  ود  نیا  حیـضوت  رد  . تسا هدـش 
باجح مکح  نایب  يارب  زین  مالسا  ياملع  تسه . زین  نآ  يانعم  هب  هدش ، هدیمان  هرتس )  ) اتسوا رد  هک  هردس  دوش . هدیشوپ  ندب  هب  هدیبسچ 

رمک هب  هردس  يور  رب  ار  نآ  هتسویپ  دیاب  هدش و  هتفاب  دنفسوگ  مشپ  زا  هک  تسا  یکیراب  دنبرمک  یتشُک ،» . » دناهدرک هدافتسا  رتس  هژاو  زا 
، يدازرهش متسر  نادبوم ، دبوم  دناشوپب (  ار  دوخ  رـس  شیاین ، يدابع و  مسارم  ماجنا  ماگنه  هک  تسا  بجاو  نز  درم و  ره  رب  هتبلا  دندنب 

چیه هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  نانز  ششوپ  يدازرهـش :» متـسر   » دبوم هتفگ  هب  انب  لاس 1357 .)  نارهت ، ناـیتشترز  نمجنا  شناد ، نید و 
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رـس یگمه  میجاو ، تز  یمان  تسا « : هدـمآ  نینچ  حیرـص  روط  هب  اتـسوا ، هدرخ  رد  دـشابن .  نوریب  شوپرـس  زا  نز  ِرـس  ياـهوم  زا  کـی 
رس ناگمه  مییوگ و  رب  وت  یمان ز  ناگمه  ینعی  ؛)  نامهد ناگنیرفآ  لصف  اتسوا ، هدرخ  دزمروه (» رادادب  میرک  زامن و  یگمه  میشوپاو و 

هاگن زا  دـیاب  نمؤم ، یتشترز  کـی  ینید ، ياـههزومآ  ساـسا  رب  مینکیم . زاـمن  ادزمروها  راداد  هاـگرد  هب  هاـگ  نآ  میـشوپیم و  ار  دوخ 
: تسا هدمآ  نادبوم  دبؤم  دنپسارامدابرذآ »  » زردنا رد  دنک . يراددوخ  ینادرم  نینچ  يریگراک  هب  زا  یتح  دیوج و  يرود  نانز  هب  كاپان 

باقن نتشاد  رس و  يوم  ششوپ  ص10 .)  نارهت ، نایتشترز  نمجنا  پاچ  يامنلاس 1372 ، نکم (  لوبق  دوخ  تنواعم  هب  ار  مشچدـب  درم 
، يرـسک نارتخد  زا  نت  هس  هک  یماگنه  ناریا ، حتف  زا  سپ  دیرگنب : هنومن  نیا  هب  تسا . هتفای  همادا  زین  نایناساس  طوقـس  زا  سپ  هرهچ ، رب 
زا ششوپ  ات  داد  روتسد  رمع  دندوب . هدناشوپ  ار  دوخ  هرهچ  باقن ، اب  نانچمه  یناریا  ناگدازهاش  دندروآ ، رمع  يارب  ار  یناساس  هاشنهاش 

مکح يارجا  رومأم  هنیس  هب  دندرک و  يراددوخ  یناریا  ناگزیشود  دنراد . لوذبم  يرتشیب  لوپ  هاگن ، زا  سپ  نارادیرخ  ات  دنریگ  رب  هرهچ 
 ) دومرف هیصوت  نانآ  میرکت  ارادم و  هب  ار  وا  (ع ) یلع ماما  یلو  دش ؛ كانمشخ  رایـسب  رمع  دنتخاس . رود  دوخ  زا  ار  نانآ  هدز ، تشم  رمع 

تخـس باجح  زا  ناخروم ، همه  دوهی  نییآ  رد  باجح  ( مود راتفگ  ص49 .)  ج2 ، هیبلحلا ، ةریـسلا  زا  لقن  هب  ص59 ، مالسا ، رد  باجح 
: دــیوگیم تـنارود  لـیو  ص40 .)  موـس ، پاـچ  هرــصاعملا ، هأرملا  راّـفغلا ، نسحلادـبع  لوسرلادـبع  دـناهتفگ ( نخــس  يدوـهی  ناـنز 

هـسردم هب  ار  نارتـخد  دوـب . ... هدـیدرگ  عوـنمم  نید  ياـهقف  فرط  زا  رهوـش  نز و  نیب  یّتـح  ثاـنِا ، روـکذ و  ناـیم  ینلع  يوـگوتفگ 
ثانِا يارب  یـصوصخ  سیردـت  همه ، نیا  اب  دندرمـشیم . یکاـنرطخ  زیچ  هژیو  هب  ار  ملع  یکدـنا  بسک  اـهنآ  دروم  رد  دنداتـسرفیمن و 

، تاجوز ددعت  ِمغریلع  نانآ ، یسنج  یگدنز  تخاسیم  قالط  بجوتـسم  ار  نآ  بکترم  هک  دوب  یفالخ  رـس  يوم  ندناشوپن  دوب .  زاجم 
هک اجنآ  زا  دندوب و  نیما  ازُرپ و  یناردام  اشوک ، ینارسمه  بوجحم ، یناگزیـشود  نانآ ، نانز  دوب . ایاطخ  زا  هّزنم  هّجوت ،  نایاش  زرط  هب 
رد باجح  ياـنبم  دـیدرت  نودـب  ص62 66 .)  ج12 ، ندـمت ، خـیرات  درکیم (  ادـیپ  فیفخت  لقاّدـح  هب  اشحف  دـندرکیم ، تلـصو  دوز 
رد تسا ، تروص  شوپور  يانعم  هب  هک  عقرب »  » و رُداچ »  » هژاو دربراـک  دومنیم . دـیکأت  باـجح  رب  هک  دوب  تاروت  تاـیآ  دوهی ، تعیرش 
نز رب  درم  عاتم  دیوگیم : هدومن ، یهن  ار  رگیدکی  هب  نز  درم و  هبـشت  تاروت  دـهدیم . ناشن  ار  يدوهی  نانز  شـشوپ  تیفیک  تایآ ، نآ 
 (. هرقف 5 باـب 22 ، هینثت ، رفـس  تاروـت ، تسوـت (  يادـخ  هَوـْهَی »  » هورکم دـنک ، ار  نیا  هـک  ره  اریز  دـشوپن ؛ ار  نز  ساـبل  درم  دـشابن و 

هتـشارفا و ندرگ  اب  دنربکتم و  نویهـص  نارتخد  هک  تهج  نیا  زا  دیوگیم : دنوادخ  تسا ؛  هدـش  یفرعم  باذـع  لوزن  ببـس  یباجحیب 
نارتخد رـس  قْرَف  دنوادخ  نیاربانب  دنروآیم . ادص  هب  ار  اهلاخلخ  شیوخ  ياهياپ  هب  دـنمارخیم و  زان  هب  دـنوریم و  هار  مشچ  تازمغ 

اهدنب و یناشیپ  اهلاخلخ و  تنیز  دنوادخ  زور ، نآ  رد  و  دومن . دهاوخ  هنهرب  ار  ناشیا  تروع  دنوادخ  تخاس و  دهاوخ  ْلَک  ار  نویهص 
ار و اهذـیوعت  اهنادرطع و  اهدـنبرمک و  اهریجنز و  اهراتـسد و  ار و  اهدـنبور  اهدنبتـسد و  اـهراوشوگ و  درک و  دـهاوخ  رود  ار  اـهلاله 

عقاو و  ار ، اهعقرب  اههمامع و  كزان و  ناتک  اـههنیآ و  ار و  اـههسیک  اـهلاش و  اـهادر و  هسیفن و  توخز  ار و  ینیب  ياـههقلح  اـهرتشگنا و 
، دنبهنیس ضوع  هب  یلَک و  هتفاب ، ياهيوم  ضوع  هب  نامـسیر و  دنبرمک ، ضوع  هب  دش و  دهاوخ  تنوفع  تاّیرطع ، ضوع  هب  هک  دوشیم 
هلان و يو ، ياههزاورد  داتفا و  دنهاوخ  گنج  رد  تناعاجش  ریشمش و  هب  تنادرم  دوب ؛ دهاوخ  یگتخوس  ییابیز ، ضوع  هب  سالپ و  رّانز 

دراوـم رب  نوزفا  هرقف 16 26 )  موس ، باب  یبن ، ءایعـشا  باتک  تاروت ، تسـشن ( .  دـهاوخ  نیمز  رب  هدـش ، بارخ  وا  درک و  دـنهاوخ  متام 
 ) هناـگیب راـکبیرف و  ناـنز  زا  زیهرپ  موزل  هرقف 18 )  باب 5 ، دادعا ، رفـس  تاروت ، رـس ( يوم  ندـناشوپ  بوجو  سدـقم ، باتک  رد  قوف ،

هرقف 1 10 و 20 مشـش ، باب  یبن ، نامیلـس  لاثما  باتک  تاروت ، ساـمت (  سمل و  زا  یهن  هرقف 8 10 ،)  مود ، باب  تور ، باـتک  تاروت ،
، تاروت عَقَرب (  و  هرقف 1 و 2 )  باب 47 ، یبن ، ءایعـشا  باتک  تاروت ، باقن (  هرقف 15 ،)  موس ، باب  كردـم ، نامه  رداـچ (  هژاو  و   ( 26
زا ار  یکویب  تخر  سپ  میناوـخیم : ادوـهی  سورع  دروـم  رد  هنوـمن  ناوـنع  هب  تسا ؛ هدـمآ  هرقف 1 )  باب 4 ، نامیلـس ، ياهلزغ  باـتک 

، تاروت تسـشنب (  تسا ، هنمت  هار  رد  هک  میانیع  هزاورد  هب  دیـشوپ و  يرداـچ  رد  ار  دوخ  هدیـشک و  ور  هب  یعقرب  هدرک ، نوریب  نتـشیوخ 
دوهی تیبرت  میلعت و  ساـسا  تنارودلـیو ، هتفگ  هب  هک  یهقف  باـتک  نیرتیلـصا  دوـملت »  » رد و 15 .)  هرقف 14  باب 38 ، شیادـیپ ، رفس 
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هنوـگره زا  زیهرپ  نز و  توکــس  موزل  ناـمرحمان ، زا  رــس  ندـناشوپ  موزل  رب  زین  ص34 ،) .  ج12 ، ندـمت ، خـیرات  تنارود ، لیو  تسا (
نانز هب  درم  هاگن  زا  باـنتجا  ص492 ،)  ج1 ، ناـمه ، هناـگیب (  نادرم  هب  نز  هاـگن  زا  زیهرپ  ص31 ،)  نامه ، اهدرم ( ریاـس  يارب  شیارآ 

هناریگتخـس مکح  ربارب  تسا . هدـش  دـیکأت  ص28 ،)  ج12 ، ناــمه ، زیمآکــیرحت ( رما  ره  زا  زیهرپ  موزل  و  ص30 )  نامه ، مرحماـن (
ریز دراوم  رد  هک  ینانز  دهد و  قالط  هیرهم ) ) ابوتک غلبم  تخادرپ  نودب  ار  وا  دراد  قح  رهوش  دشاب ، زیمآتحیـضف  نز  راتفر  رگا  دوملت ،

نیناوق يارجا  زا  هک  ینز  دریگیمن ؛ ّقلعت  ناشیا  هب  هیرهم ) ) ابوتک غلبم  تسا و  لطاب  ناـشجاودزا  دوشیم ، هراـشا  اـهنآ  رادرک  راـتفر و  هب 
يدرم ره  اب  دسیریم و  مشپ  رازاب  هچوک و  رد  دوریم ، نادرم  نایم  هب  دوخ ، ِرس  ندناشوپ  نودب  لثملایف  دنکیم و  یچیپرس  دوهی  ینید 

هناخ رد  هک  ادص  دنلب  نز  دهدیم و  مانشد  وا  نیدلاو  هب  دوخ ، رهوش  روضح  رد  هک  ینز  دزادرپیم . وگوتفگ  هب  يرـس  کبـس  يور  زا 
، دوملت زا  ياهنیجنگ  دیوگیم (  هچ  هک  دنونـشیم  وا  ِناگیاسمه  دنکیم و  تبحـص  ییوشانز  روما  هرابرد  دنلب  يادـص  هب  دوخ  رهوش  اب 
هب ار  وا  رس ، تشپ  زا  هدرک ، تکرح  وا  رس  تشپ  ات  دومرف  نانآ  هب  هک  بیعش  نارتخد  اب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  دروخرب  ص186 .) 

تدابع لحم  ندوب  ادج  کیکفت و  دنبور ، عقرب و  رداچ و  زا  هدافتـسا  رب  ینبم  نایدوهی  یلمع  هریـس  زین  و  دـننک ، تیادـه  ناشردـپ  لزنم 
تشپ زا  نانز  طسوت  هباطخ  داریا  تسا و  هدش  هدورـس  نانز  ییابیز  دیجمت  رد  هک  يراعـشا  ندرمـش  هتـسیاشان  هسینک ، رد  نادرم  زا  نانز 
ماکحا اهنت  هن  تیحیـسم  تیحیـسم  نییآ  رد  باجح  ( موس راتفگ  تسا . نایدوهی  دزن  باجح  هناریگتخـس  دـیدش و  تیفیک  رگنایب  هدرپ ،

اب داـهن و  رتارف  ار  مدـق  دراوـم ، یخرب  رد  دیـشخب و  رارمتـسا  ار  نآ  دـیدش  نیناوـق  هکلب  دادـن ، رییغت  ار  باـجح  دروـم  رد  دوـهی  تعیرش 
دشیم بوسحم  سدقم  يرما  جاودزا  هداوناخ و  لیکشت  دوهی ، تعیرـش  رد  اریز  تخاس ؛ حرطم  ار  باجح  بوجو  يرتشیب  يریگتخس 

، هیلّوا نورق  تیحیـسم  هاگدید  زا  اما  ص 439 ؛)  ج 1 ، ندـمت ، خـیرات  دوب (  يرابجا  یگلاس  تسیب  نس  رد  تنارود ، لیو  هتـشون  قبط  و 
يارب ار  نآ  اهنت  درمشیم و  سدقم  نایحیسم  مامت  يارب  ار  جاودزا  تیحیسم ، نونکا  هک  تسا  رکذ  نایاش  دشیم . هدرمش  سدقم  دّرجت ،
تروص هب  ار  نانز  جـییهت ، کیرحت و  هنوگره  هنیمز  ندرب  نیب  زا  يارب  تیحیـسم ، نیارباـنب  دـنادیم . عونمم  اـسیلک  ياهفقـسا  پاـپ و 
ناگمه يارب  دـنبور ، رداچ و  یخیرات ، نوتم  ربارب  دـناوخارف . نییزت  شیارآ و  هنوگ  ره  زا  يرود  شـشوپ و  لماک  تیاعر  هب  يرتدـیدش 

نآ تفبرز  ياههچراپ  هرقن و  الط و  اب  هکلب  تشاذگیمن ؛ رانک  ار  نآ  یسک  زین  دایعا  رد  دوب و  يرورض  فارـشا  ياهنوتاخ  يارب  یّتح 
تکرـش نامرحمان ، مشچ  زا  رود  ییاهشدرگ  ای  سنا و  سلاجم  رد  لماک  يایح  بجح و  اب  زین  حیرفت  يارب  یّتح  دندومنیم و  نییزت  ار 

؛ تسا هدناوخارف  فافع  توهش و  لامِعا  زا  هّزنت  هب  ار  شناوریپ  دیکأت و  ششوپ  باجح و  بوجو  رب  ناوارف ، دراوم  رد  لیجنا  دنتسجیم .
نانز ات  وکین ؛ میلعت  تاملعم  هکلب  هدایز ، بارـش  هدنب  هن  وگتبیغ و  هن  دنـشاب و  یقتم  تریـس  رد  ریپ  نانز  نینچمه  میناوخیم : لیجنا  رد 

هک دوخ  نارهوش  عیطم  وکین و  نیـشنهناخ و  هفیفع و  شیدنادرخ و  و  دنـشاب ؛ تسود  دنزرف  تسود و  رهوش  هک  دـنزومایب  دَرِخ  ار  ناوج 
ایح و هب  یگتـسارآ  موزل  دروم  رد  سدقم » باتک   » رد هرقف 1 6 )  مود ، باب  سطیتب ، سلوپ  هلاسر  لیجنا ، دوش (  مهتم  ادـخ  مالک  اداـبم 
الط و اهفلز و  هب  هن  زیهرپ ؛ ایح و  هب  نیّزم  ِسابل  هب  دنیارایب  ار  نتـشیوخ  نانز ، نینچمه  تسا : هدـمآ  نینچ  يرهاظ  شیارآ  نداهن  رانک 

ّطلـسم رهوش  رب  ای  دـهد  میلعت  هک  مهدیمن  تزاجا  ار  نز  دریگ و  میلعت  تعاطا  لاـمک  هب  توکـس  اـب  نز   ... اـهبنارگ ِتخر  دـیراورم و 
تعاطا ار  دوخ  نارهوش  نانز ، يا  نینچمه  هرقف 9 15 .)  مود ، باب  سءوانومیت ، هب  سیلوپ  هلاسر  لیجنا ، دنامب (  توکس  رد  هکلب  دوش ؛

دننیبب و ار  امش  سرت  ادخ  رهاط و  تریس  هک  نوچ  دبایرد  مالک  نودب  ار  ناشیا  نانز  تریس  دنوشن ، مالک  عیطم  زین  یـضعب  رگا  ات  دییامن 
حور دـساف ، ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطاب  تیناسنا  هکلب  سابل  ندیـشوپ  الط و  هب  ندـش  یّلحتم  يوم و  نتفاب  زا  دـشابن  يرهاظ  تنیز  ار  اـمش 
تنیز ار  نتـشیوخ  دـندوب ، ادـخ  هب  لـکوتم  هـک  زین  قباـس  رد  هسدـقم  ناـنز  هنوـگ  نیدـب  اریز  تساـهبنارگ ؛ ادـخ  دزن  هـک  مارآ  مـیلح و 

هب رـس ، يوم  ندناشوپ  موزل  زین  دیدج » دهع  ، » نیـشیپ دراوم  رب  نوزفا  هرقف 1 6 )  موس ، باب  لوسر ، سرطپ  هلاسر  لـیجنا ، دـندومنیم ( 
، نامه اسیلک ( رد  هژیو  هب  توکس  موزل  هرقف 1 17 ،)  مهدزای ، باب  نایتنرق ، هب  لوسر  سلوپ  لوا  هلاسر  لیجنا ، يداـبع ( مسارم  رد  هژیو 
زا یهن  و  هرقف 11 )  موس ، باب  سوئانومیت ، هب  لوسر  سلوپ  هلاـسر  لـیجنا ، نز (  ندوب  نیما  راـقو و  اـب  هرقف 34 36 ،)  مهدراهچ ، باـب 
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هدرک انز  وا  اب  دوخ  لد  رد  مد ، نامه  دزادـنا ، توهـش  رظن  ینز  هب  هک  یـسک  دـیوگیم : هتخاس ، ناشنرطاخ  ار  ناگناگیب  هب  كاپان  هاـگن 
هاـبت تیاـضعا  زا  يوضع  هک  تسا  نآ  رتـهب  ار  وت  اریز  زادـنا ؛ رود  دوـخ  زا  نک و  شعلق  دـنازغلب ، ار  وـت  تتـسار ، مشچ  رگا  سپ  تسا ؛
ینید تاروتسد  هرقف 8 10 .)  مهدجه ، باب  هرقف 28 30 و  لوا ، باب  یتم ، لیجنا  دوش (  هدنکفا  منهج  رد  تندـب  مامت  هک  نآ  زا  ددرگ ،

هنییآ و رد  اـهنآ  میظنت  نآ و  شیارآ  رـس و  يوم  نییزت  یمازلا و  تروـص  ندـناشوپ  نآ  ساـسا  رب  هک  یحیـسم  ياـهلانیدراک  اـهپاپ و 
 ، دوب عونمم  يرهاـظ  تروص  رییغت  وم و  ندومن  گـنر  یتـمیق ،  دنبتـسد  ـالط و  لاـخلخ ،  دـنبولگ ،  نتخیوآ  اـهشوگ و  ندومن  خاروس 

نید دـیوگیم : سورال  فراعملا  هرئاد  یحیـسم ، نانز  یلمع  هریـس  دروم  رد  ص 53 .)  يدازآ ، نز و  دـهدیم ( ناشنار  يرتشیب  تدـش 
رد دنتـشاد . رامخ  زامن ،  تقو  هچوک و  رد  اهنز  درمـش . وکین  ار  نآ  دـش ،  اپورا  دراو  یتقو  داـهن ؛ یقاـب  ار  راـمِخ  نز ،  يارب  یحیـسم ، 

نرق ات  تداع  نیا  دیـسریم . نیمز  هب  ًابیرقت  هدیـشوپ ،  ار  نز  هناش  رامخ ، نیتسآ  تشاد . جاور  رامخ  مهن ،  نرق  ًاصوصخ  یطـسو ،  نورق 
يزیچ نانز  ياپ  قاس  دسیونیم : نینچ  یحیسم  نانز  یلمع  هریـس  دروم  رد  زین  تنارود  لیو  ص 65 )  يدازآ ، نز و  دوب (  یقاب  مهدزیس 

، اهلانیدراک هک  دوب  نویناحور  يارب  یّمهم  عوضوم  هنروت ، سلاجم  رد  ناوناب  هسبلا  دروخ .... مشچ  هب  ناگیار  ای  ماـع و  ـألم  رد  هک  دوبن 
هب دنتـسناد ، يوسیع  تایقالخا  ناـکرا  زا  یکی  ار  دـنبور  رداـچ و  ناشیـشک  هک  یماـگنه  دـندرکیم . نّیعم  ار  نیتاوخ  ياـههماج  يزارد 

فرـصت و یکدنا  اب  ص 498 500 ، ج 13 ، ندـمت ، خـیرات  دـنتخاس ( ... تفبرز  ریرح  فیرظ و  شمـشم  زا  ار  اـهرداچ  اـهنز ، روتـسد 
ماوقا كاشوپ  دهدیم ( ناشن  ار  نانز  لماک  باجح  حوضو  هب  هدنام ، اج  هب  اپورا  نانز  نایحیسم و  كاشوپ  زا  هک  ییاهریوصت  صیخلت ) 

اریز دـیزیهرپب ؛ نانز  هب  ندرک  هاگن  زا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  تسا : هدـمآ  نینچ  زین  ام  تایاور  رد  ص 116 .)  فلتخم ،
رتکد ص 596 .)  ج 2 ، راـحبلا ، ۀنیفـس  تسا (  یفاـک  هدـننک  هاـگن  ِصخـش  رد  هنتف  داـجیا  يارب  نیمه ، دـنایوریم و  بلق  رد  ار  توهش 

باجح ششوپ و  مکح  دروم  رد  ناییاپورا ، دزن  نز  تیعضو  حیرشت  زا  سپ  يدازآ » نز و   » باتک رد  ندنل  هاگشناد  داتسا  یهلا » میکح  »
دیاب نز  دنکیم : وگزاب  باجح  هرابرد  ار  گرزب ) فقـسا  ود  تیحیـسم و  عجرم  ود  «، ) نایلوترت  » و تنملک »  » دـیاقع تیحیـسم ، دزن  نز 

اهمشچ ندش  هریخ  زا  دناوتیم  دناشوپیم ، ار  وا  هک  یسابل  طقف  اریز  دشاب  دوخ  هناخ  رد  هک  نآ  رگم  دشاب ، هدیشوپ  باجح و  رد  ًالماک 
نز يارب  دیامن . هانگ  هب  راداو  شتروص  هب  ندرک  هاگن  اب  ار  يرگید  ات  دهد  هئارا  نایرع  ار  دوخ  تروص  دـیابن  نز  ددرگ . عنام  وا  يوسهب 

یفخم دـیاب  زین  نآ  یعیبـط  ییاـبیز  یّتـح  ددرگ و  هتـسارآ  رویز  هب  ناـگناگیب  دزن  هک  تسین  هدیدنـسپ  دـنوادخ ، رظن  رد  يوسیع ، نمؤم 
هتشذگ رد  هک  یسابل  ياههنومن  زا  معا  دوجوم  نئارق  دانتـسا  هب  ص 53 )  يدازآ ، نز و  تسا ( .  كاـنرطخ  ناگدـننیب  يارب  اریز  ددرگ ؛
ترضح هک  تفگ  نانیمطا  هب  ناوت  یم  نیطسلف  رد  نامز  نآ  ندمت  گنهرف و  میرم و  ترضح  یمیدق  لیامـش  تسا و  هدش  یم  هدافتـسا 

دننک یم  یگدـنز  یمالـسا  تموکح  ورملق  رد  هک  یبهذـم  ياه  تیلقا  تسا . هتـشاد  میـسانش  یم  ام  هک  ار  یباـجح  نیمه  لقادـح  میرم 
دننک تیاعر  دیاب  یمالسا  هعماج  رد  یبهذم  ياه  تیلقا  هک  يدراوم  هلمج  زا  دننک . تیاعر  ار  یمالسا  روشک  نیناوق  تاررقم و  دنفظوم 

هب رهاظت  مدع  ینید 3 - رئاعش  تاررقم و  هب  مارتحا  تماقا 2 - لحم  ياهروشک  یمالـسا ،  نیناوق  تاررقم و  هیلک  تیاعر  - 1 زا : دنترابع 
یمالسا هعماج  رب  مکاح  ياه  تنـس  دنناوت  یمن  یبهذم  ياه  تیلقا   (. 268 271 صص داهج ، باتک  ج 21 ، مـالکلا ، رهاوج  تارکنم ( ،

مالسا نییآ  رد  باجح  ( مراهچ راتفگ  دننک . زواجت  یمالسا  ماکحا  دودح و  هب  دیابن  یمالـسا  تموکح  اب  ناشدادرارق  قبط  دننکـشب و  ار 
نینچمه ینید و  ناـملاع  رکف ، باحـصا  نیب  هشقاـنم  دروم  هجوت و  بلاـج  یعوضوم  مالـسا ، هتـسجرب  رئاعـش  زا  یکی  ناوـنع  هب  باـجح 

زا یکی  هب  یبرغ  ياهروشک  رد  هبجحم  ناوناب  هدیدپ  نوزفا  زور  دشر  زا  دعب  نینچمه  باجح  تسا . هتفرگ  رارق  ینید  هعماج  نادـنورهش 
نآ يراتفر  یلمع و  ياه  هبنج  رانک  رد  یتفرعم  يرظن و  ياه  هبنج  هک  ییاج  ات  هدش  لیدبت  نیمز  برغم  نامدرم  هجوت  دروم  ثحبم  دنچ 

ياـنعم هب  یهاـگن  رد  یبرع ، هژاو  نیا  باـجح ،» . » تسا هـتفرگ  رارق  زین  راـید  نآ  ناسانـش  هعماـج  نادنمـشناد و  هقادـم  یـسررب و  دروـم 
هک تسا  هدش  بجوم  رما  نیمه  دراد و  ار  دربراک  نیرتشیب  هدرپ »  » يانعم نایم ، نیا  رد  هتبلا  هک  تسا  بجاح  هدرپ و  شـشوپ ، ندیـشوپ ،

دیهـش دنمـشیدنا  دورن .  نوریب  دـشاب و  سوـبحم  هناـخ  رد  هدرپ و  تشپ  هشیمه  نز  تسا  هتـساوخ  مالـسا  هک  دـننک  ناـمگ  يداـیز  هدـع 
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هب دناشوپب و  ار  دوخ  ندب  نادرم ، اب  دوخ  ترشاعم  رد  نز  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  نز  شـشوپ  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  يرّهطم  یـضترم 
نیا رد  هک  یتایآ  دروآ . تسد  هب  ناوت  یم  ّتنـس ، عبانم  نآرق و  زا  هدافتـسا  اب  ار  شـشوپ  نیا  دودـح  دزادرپن . ییاـمندوخ  يرگ و  هولج 

نودب تسا ، هدرک  رکذ  ار  درم  نز و  ياه  سامت  شـشوپ و  دودح  بازحا ، هکرابم  هروس  رد  هچ  رون و  هکرابم  هروس  رد  هچ  تسه ، هراب 
هب باجح  تسا . نیداـمن  یخیراـت و  ینید ، یتفرعم ، نوچمه  یفلتخم  داـعبا  ياراد  باـجح  دـشاب . هدرب  راـک  هب  ار  باـجح » » هملک هکنآ 

، مسینردـماسپ ياه  هزوح  هب  یتح  برغ  رد  باجح  ياپدر  تسا . ریغ  يایند  اب  مالـسا  ملاع  ریذـپان  ذوفن  ياهزرم  زا  یکی  نشور  يریبعت 
تردق و دنا :  موهفم  کی  دجاو  طقف  دراوم  نیا  تسا . هدـش  هدیـشک  تردـق  لئاسم  یـسانش و  کبـس  دامن و  یمالـسا ، یموب و  مسینمف 

اما تسا . نیدو  تنـس  ندوب  هدـنز  هناشن  ناهج  قطاـنمزا  يرایـسبرد  مه  زونه  نیمز  قرـشمرد  شدـلوت  زا  دـعب  باـجح  باـجح  تیمها 
رد باجح  زا  باوصان  یقلت  زرط  نیا  . تسا ناملـسم  نانز  هب  ملظ  رهظم  داـمن و  نینچمه  مالـسا و  تیریغ  داـمن  برغ ، هاـگن  رد  باـجح 

هدش زاس  ببس  ار  يدنیآرف  برغ  رد  نآ  یلمع  یلک و  يانعم  رد  باجح  دزیگنا .  یم  رب  ار  اهنآ  یمالسا  دض  تاساسحا  رایسب ، يدراوم 
رد صوصخ  هب  زورما  باجح  . دـهد یم  رارق  شیوخ  تیوه  یعامتجا و  تیعقوم  صخاـش  داـمن و  ناونع  هب  ار  نآ  هبجحم ، درف  هک  تسا 

يرایسب يارب  باجح  تسا . یبهذم  یسایس و  يدرف ، ياهرواب  قئالع و  هدیچیپ  ياهدنویپ  نمـضتم  نآ  هب  شیارگ  جوم  هطـساو  هب  برغ 
هیلع يدابع  یسایس و  يا  هزرابم  رگید  يرایسب  يارب  تسا و  یگنهرف  ینید و  لئاسم  اب  هتخیمآ  یصخش  هدیقع  نامیا و  زا  يراکشآ  دامن 
کی مالـسا  لوصا  هب  هتـسباو  فیلاکت  ریاس  دننام  هب  دشاب  هچ  ره  باجح  دوجوم . طیارـش  دوبهب  يارب  نیدامن  يا  هزرابم  دوجوم و  عضو 

تیاعر دـیاب  ار  نآ  شیوخ  يادـخ  هب  برقت  يارب  تسیز و  دـیاب  هنوگچ  دـنک  یم  صخـشم  هک  یمچرپ  هباـثم  هب  یفیلکت  تسا . فیلکت 
. لـیمحت هن  تسا  باـختنا  نید  هک  تسا  نیا  مالـسا  نید  تاراـختفا  زا  یکی  اریز  تسا ؛ یباـختنا  هکلب  یلیمحت  هن  مه  باـجح  هتبلا  درک .

ناخاضر يرابجا  باجح  فشک  هژورپ  تسکـش  نآ  زراب  هنومن  درک . باجح  یب  ای  باجح  اب  ار  نایمدآ  روز  هب  ناوت  یمن  هکنیا  هن  رگم 
، تسا مالـسا  تاروتـسد  هب  یبـلق  تدارا  اـنامه  هک  مدرم  يرکف  ینهذ و  یناـبم  زا  نوچ  دروخ . تسکـش  شا  هژورپ  رد  هاـش  اـضر  تسا .

بیـشن زارف و  دـنچ  ره  هدوب ، لومعم  نانز  نایم  رد  باجح  للم ، ماوقا و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  یخیرات ، نوتم  یهاوگ  ربانب  دوب . هاگآان 
نایم زا  لماک  روط  هب  هاگ  چـیه  یلو  تسا  هتفای  فیفخت  ای  دـیدشت  نامکاح  هقیلـس ي  لامِعا  اب  یهاگ  تسا و  هدرک  یط  ار  يدایز  ياـه 

عامتجا رد  هنهرب  تروص  هب  ای  هدوبن  بسانم  باجح  ياراد  ناش  نانز  هک  دننک  یم  دای  يودـب  یماوقا  زا  تردـن  هب  ناخروم  تسا .  هتفرن 
تفگ ناوتب  دیاش  دنتـسین و  رکذ  لباق  نادنمـشیدنا - لوق  هب  هسیاقم -  ماقم  رد  هک  تسا  ردان  يردق  هب  ماوقا  نیا  دادعت  دندش .  یم  رهاظ 

زا نانآ  فارحنا  ثعاب  یلماوع  ای  تسا و  هدش  نانآ  یعیبط  يرطف و  ياهدادعتسا  تالیامت و  زورب  زا  يریگولج  ببس  عناوم  یخرب  دوجو 
نینچ دنا  هدوب  باجح  ياراد  ماوقا  نیمادک  هک  نیا  دروم  رد  يرهطم  دیهش  ص 22 .)  یهلا ، نایدا  رد  باجح  تسا (  هتشگ  ترطف  ریسم 
هدـمآ مالـسا  نوناق  رد  هچ  نآ  زا  تسا و  هتـشاد  دوجو  باجح  دـنه  رد  ًالامتحا  دوهی و  موق  نایم  رد  ناتـساب و  ناریا  رد  دـنک :  یم  ناـیب 

، باجح هلئـسم  تسا (  هدش  ادیپ  برع  رد  مالـسا  هلیـسو ي  هب  تسا و  هتـشادن  دوجو  باجح  تیلهاج  برع  رد  اما  تسا  هدوب  رت  تخس 
یلم سابل  هب  رگا  دیوگ :  یم  فلتخم  للم  رد  نانز  شـشوپ  صوصخ  رد  تارطخ » تارطاخ و   » باتک رد  تیاده » یلق  يدهم   (. » ص 5

كاشوپ مان  هب  یباتک  رد  یبرغ ،  هدنسیون ي  رویانشاو ،  نوارب  میبای ؛ یم  رد  ار  نز  ششوپ  باجح و  یبوخ  هب  میرگنب  ناهج  ياهروشک 
نیا هب  هاتوک  یهاگن  دـنا .  هدرک  هئارا  روصم  تروص  هب  ار  متـسیب  نرق  ات  ناتـساب  دـهع  زا  ناهج  نوگانوگ  ماوقا  كاشوپ  فلتخم ،  ماوقا 
رواخ ناملآ ، مور ، یلاها  ناینانوی و  اه ، یتشترز  نایحیـسم ، ناـیدوهی ، ناـیم  رد  ناتـساب  دـهع  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنـشور  باـتک 

رد زج  یمومع  رباعم  رد  نیچ  نانز  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،  هدـش  یم  تیاـعر  لـماک  روط  هب  نز  شـشوپ  رگید  قطاـنم  یخرب  کـیدزن و 
، کش نودب  ج4 ص 405 )  تارطخ ، تارطاخ و  دـنا ( .  هدوب  ینوریب  ینوردـنا و  ياراد  زین  هناخ  رد  دـندش و  یمن  رهاظ  هفحلم  هدرپ و 
ار دوخ  نامشچ  وگب :  نمؤم  نادرم  هب  دیامرفیم : میرک  نآرق  تسا . مالـسا  نید  تایرورـض  زا  یکی  هناگیب ، نادرم  ربارب  رد  نز  شـشوپ 

تسا رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دننک ، ظفح  ار  دوخ  هاگمرش  و  دندنب ، ورف  نارگید  تروع  مرحمان و  نانز  ندید  دننام  تسا  مارح  هچنآ  زا 
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دنـشوپورف و ار  دوـخ  ياـهمشچ  وـگب  ناـمیااب  ناوناـب  هب  و   ( 30 هیآ روـن ، تسا (  هاـگآ  دـنهد ، یم  ماـجنا  هک  ییاـهراک  هب  ادـخ  ًاـعطق  ، 
دـنزاسن و راکـشآ  تسا ، رهاـظ  هک  يرادـقم  نآ  زج  ار ، دوخ  ياـهتنیز  دـنراد و  هاـگن  هدیـشوپ  نارگید  هاـگن  زا  ار  دوـخ  ياـهتروع 
، ناشنارهوش ردـپ  ناشناردـپ ، ناشنارهوش ، يارب  رگم  دـنزاسن ؛ راکـشآ  ار  دوخ  ياـهتنیز  دـننکفا و  دوخ  هنیـس  رب  اردوخ  ياهيرـسور 

یلیامت هک  یهیفس  نادرم  ناشنازینک و  ناششیکمه ، نانز  ناشنارهاوخ ، رسپ  ناشناردارب ، رسپ  ناشناردارب ، ناشنارسمه ، نارسپ  ناشنارسپ ،
دوش و راکـشآ  ناشناهنپ  ياهتنیز  اـت  دـنبوکن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهاپ  دـنعالطایب و  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  دـنرادن و  ناـنز  هب 

یگدیـشوپ رگید ، تاـیآ  رد  نآ ، رب  نوزفا  هیآ 31 .)  رون ، دیوش (  راگتـسر  هک  دـشاب  نانمءوم ؛ يا  دـینک  هبوت  دـنوادخ  يوس  هب  یگمه 
نیتسخن تیلهاج  ياـهشیارآ  زا  يرود  نتفگ و  نخـس  کـیرحت  زا  رودـب  راـقو و  اـب  هتـسیاش ، کـین و  هیآ 59 ،)  ، بازحا مادـنا ( لماک 

 (، ص383 ج2 ، دووادیبا ، ننـس  مرحمان ( دزن  كزان  امنندـب و  هماـج  ندیـشوپ  زین  تاـیاور  رد  هیآ 32 .)  بازحا ، تسا ( هدـش  هیـصوت 
 (، ج2 خـیراوتلا ، خـسان  درم ( نز و  زیگنارب  داسف  طـالتخا  ص243 ،)  ج103 ، راونالاراحب ، هناـخ ( زا  جراـخ  رد  رطع  لامعتـسا  شیارآ و 

اب نادرم  تسا و  هدش  عنم  ص258 )  ج103 ، راونالاراحب ، فلاخم (  سنج  هب  هبشت  و  ص163 )  نامه ، مرحمان ( اب  هحفاصم  نداد و  تسد 
ص138و141 ج14 ، هعیشلا ، لیاسو  مدرم ( نانز  هب  تبسن  تّفع  نارتخد ، رـسمه و  لرتنک  تیاده و  هب  ص143 ،)  هحاصفلاجهن ، تریغ (
زارف و اب  خـیرات  لوط  رد  یناـسنا  راـتفر  کـی  ياـنعم  هب  باـجح  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  دـناهدش . هیـصوت  ینارچمشچ  زا  يرود  و  ( 

نیب رد  باجح  مسر  هچ  رگا  تسا .  هدوب  رثؤم  دارفا  باجح  عون  رب  هرود  ره  رد  یفلتخم  ياه  شیارگ  هدوب و  هارمه  یناوارف  ياه  بیشن 
رد هکلب  تسا ، هدوبن  باجح  نوناق  عضاو  اهنت  هن  مالـسا ، تسا . هدوب  موسرم  دوهی و ...  موق  اـپورا ، ناتـساب ،  ناریا  دـننام  برع  ریغ  ماوقا 

فیفخت میظنت و  ندرک و  دنمنوناق  هب  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  باجح  دروم  رد  خیرات  لوط  رد  هک  ییاه  طیرفت  طارفا و  زا  يریگولج  تهج 
هک دـش  مولعم  سپ  تسا . هدومن  هئارا  نز  یناـسنا  ترطف  اـب  بساـنتم  حیحـص و  لداـعتم ،  یتروـص  هب  ار  نآ  تسا و  هتـشامگ  تمه  نآ 
اب ناسنا ، تانوئش  اب  بسانتم  ار  نانز  ششوپ  بوجو  مالـسا  هک  تسا  نیا  رد  هتـشذگ ، نایدا  باجح  اب  یمالـسا  باجح  یـساسا  توافت 

. تسا هتـشاد  ینازرا  يرـشب  هعماج  هب  درومیب  يریگتخـس  ای  ّرـضم  يراگنالهـس  طـیرفت ، طارفا و  زا  رود  هب  بساـنم و  مظن  لیدـعت و 
لئاـسم رد  تکرـش  زا  يرود  ینیـشنهدرپ و  اـی  هناـخ  رد  نز  سبح  ياـنعم  هب  اـهپاپ ، هیـصوت  دروم  باـجح  نوـچمه  یمالـسا  باـجح 

يرگهولج و هب  دناشوپب و  ار  شیوخ  مادنا  رـس و  يوم  هناگیب ، نادرم  اب  دوخ  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  تسین ؛ یعامتجا 
اـضرا حیحـص  تروص  هب  هزیرغ  نیا  هداوناخ ، طیحم  رد  هکلب  ددرگن ؛ کیرحت  یـسنج  نیـشتآ  هزیرغ  هعماج ، رد  اـت  دزادرپن  ییاـمندوخ 

. ددرگ

دوهی تیحیسم و  رد  باجح 

هکنیا دیاش  هتـشاد . قرف  نیملـسم  ياهباجح  اب  نانآ  ياهباجح  اهتنم  دنتـشاد . باجح  یعون  مه  اهنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  خیرات  زا 
تموکح تحت  دـندوبن ، ناملـسم  ناـنیا  هک  هدوـب  نیا  رطاـخ  هب  دـنناشوپب ، ار  ناشرـس  تسین  بجاو  اـهزینک  میراد  یمالـسا  تاـیاور  رد 
مینیبیم ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دندرکیمن . تیاعر  رـس  ياهوم  رد  اهتنم  دننکیم ، تیاعر  ندب  مامت  رد  ار  باجح  دندمآ و  یمالـسا 

نیقی هب  دندرک ، راتفر  هنوگچ  اهنیا  هب  تبسن  هک  یمالسا  تموکح  دروم  رد  دندرکیم . تیاعر  ار  رس  ششوپ  مه  باتک  لها  زا  یـضعب 
ار دوـخ  ياـهوم  هـک  دـندوب  یناـنز  اـهنآ  ناـیم  رد  دـیاش  هتــشادن و  هـمذ  لـها  باـتک و  لـها  يور  يداـیز  راـشف  یمالــسا ، تموـکح 

عقاو هعماج  کی  رد  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  نانز  نایم  یـضیعبت  رگا  دوشیم  یهاگ  یلو  دـندشیم  رهاـظ  عاـمتجا  رد  دـندناشوپیمن و 
مارتحا تیاعر  يارب  دهاوخب  مه  اهنآ  زا  دناوتیم  یمالسا  تموکح  ام ، رـصع  نانز  لثم  دوشیم  تالکـشم  أشنم  يوناث ، ناونع  هب  دوش ،
یگدنز نآ  رد  هک  ار  يروشک  ياهشزرا  ًامارتحا  دشابن ، یضیعبت  طیحم  رد  هکنیا  يارب  نیملـسم و  اب  ندش  گنرمه  یمالـسا و  هعماج 

هتـشاد دوجو  یهلا  نایدا  همه  رد  هزور  زامن و  میرک ، نآرق  حیرـصت  قبط  تسا . باجح  اهشزرا  نآ  زا  یکی  هک  دننک  تیاعر  دننکیم ،
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. تسا هدوب  مارح  مرحمان  هب  هاگن  هدوب و  بجاو  نانز  رب  باجح  تشترز ، زا  هدـنامیقاب  ياههتفگ  یتح  لیجنا و  تاروت و  قبط  رب  تسا و 
، یهلا نایدا  رد  باجح  ك : رتشیب ر . یهاگآ  يارب  تسا . هدوب  یمالـسا  باجح  زا  رتتخـس  یمک  هتـشذگ  یهلا  ناـیدا  رد  باـجح  هتبلا 

ترضح یمیدق  لیامش  تسا و  هدشیم  هدافتسا  هتشذگ  رد  هک  یسابل  ياههنومن  زا  معا  دوجوم  نئارق  دانتـسا  هب  ینانـشآ . يدمحم  یلع 
میـسانشیمام هک  ار  یباجح  نیمه  لقادـح  میرم  ترـضح  هک  تفگ  نانیمطا  هب  ناوتیم  نیطـسلف  رد  نامز  نآ  ندـمت  گـنهرف و  ومیرم 

رد هک  یبهذم  ياه  تیلقا  ب ) دنک : یم  صخـشم  ار  شـشوپ  دودـح  رون  هروس ي  هیآ 31  دـیا  هدرک  هراشا  دوخ  هک  نانچ  تسا . هتـشاد 
ياه تیلقا  هک  يدراوم  هلمج  زا  دننک  تیاعر  ار  یمالـسا  روشک  نیناوق  تاررقم و  دـنفظوم  دـنک  یم  یگدـنز  یمالـسا  تموکح  ورملق 

مارتحا تماقا 2 - لحم  ياهروشک  یمالسا ، نیناوق  تاررقم و  هیلک  تیاعر  - 1 زا : دنترابع  دننک  تیاعر  دیاب  یمالـسا  هعماج  رد  یبهذم 
دمحم خیش  هحفص 271 و 270 و 269 و 268  داهج  باتک  مالکلا ج 21  رهاوج  ، ) تارکنم هب  رهاظت  مدع  ینید 3 - رئاعش  تاررقم و  هب 

قبط دننکشب  ار  یمالـسا  هعماج  رب  مکاح  ياه  تنـس  دنناوت  یمن  یبهذم  ياه  تیلقا  هیمالـسالا .) باتکلاراد  تاراشتنا  هر )  ) یفجن نسح 
هدوب يرشب  ياه  ندمت  یمیدق  ننس  زا  نانز ، باجح  ج ) دننک . زواجت  یمالسا  ماکحا  دودح و  هب  دیابن  یمالسا  تموکح  اب  ناشدادرارق 
نایدا زا  یـضعب  رد  تسا  هدوب  حرطم  نآ  تیاعر  باـجح و  هلئـسم  تیحیـسم  دوهی و  تشترز ، صوصخ  هب  نید  یهلا  ناـیدا  رد  تسا و 

یمک هتـشذگ  یهلا  نایدا  زا  یـضعب  رد  باجح  هتبلا  دـیوگ . یم  مالـسا  هک  تسا  یباـجح  زا  رت  تخـس  باـجح  هلئـسم  دوهی ، نید  لـثم 
. دنتسین دنب  ياپ  نآ  هب  هزورما  دنچ  ره  تسا ، هدوب  یمالسا  باجح  زا  رتتخس 

ینامسآ نایدا  رد  ناوناب  باجح 

تسا یتشهب  ناتخرد  ياهگرب  اب  اوح  مدآ و  هاگمرش  ندیـشوپ  اهنت  هدمآ  شـشوپ  زا  هچنآ  ناشنادنزرف  اوح و  مدآ و  ترـضح  دروم  رد 
دحاو هداوناخ  اوح ، مدآ و  ناگداون  غولب  زا  شیپ  ات  هتبلا  تسین . تسد  رد  یبلطم  هنوگچیه  نآ  زج  تسا و  هدمآ  میرک  نآرق  نتم  رد  هک 

هدش لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  (ع ) میهاربا حون و  نارود  رد  تسین . تسد  رد  یناشن  چیه  نآ  زا  سپ  تیعـضو  زا  اما  دـندوب ، رگیدـکی  مرحم  و 
هب دوخ  ياههدرپ  زا  دنتسارآ و  اهرطع  اهرویز و  هب  ار  دوخ  دندیشوپ و  هدش  گنر  ياههماج  نانز  زا  رفن  دص  تفه  (ع ) حون نامز  رد  هک 
رد ترابع  زا  دنتسشنیم . نانآ  فص  رد  دندشیم و  عمج  رضاح و  اهدیع  رد  نادرم  سلاجم  رد  و  دندش ! قرفتم  اهرهش  رد  دندمآ و  رد 
ای ار  یهد  اهنت  هدنامیقاب  رفن  رثکادـح 80  اب  نافوط  زا  سپ  هک  ارچ  تسا ؛ نافوط  زا  شیپ  هب  طوبرم  نخـس  نیا  هک  دوشیم  مولعم  اهرهش 
زا ترابع  زا  دنتـشادن . دـح  نیا  رد  ینایـصع  نینچ و  نیا  یتیعمج  اهرهـش و  دـندومن و  ياپ  رب  قارع  لامـش  رد  لصوم  رد  ای  هفوک و  رد 

هملک نیمه  ربخ  یبرع  لصا  نتم  رد  هک  دناهتـشاد  باجح  ای  دـناهدوب و  نیـشنهدرپ  نامز  نآ  رد  نانز  هک  دوشیم  مولعم  دوخ ، ياـههدرپ 
نارود نآ  رد  نآ  ضقن  نامز و  نآ  زا  شیپ  زا  باجح  تیاکح  نآ  رد  هک  تسا  يربتعم  ربخ  نتم  نیتسخن  نیا  هک  اتفگـش  تسا و  هدـمآ 

لقاال ای  ًامازلا  نیاربانب  دـناهدوب ، باجح  اب  دـناهدوب  راوس  يو  یتشک  هب  نافوط  رد  (ع ) حون هارمه  هب  هک  ینامیااب  ناوناب  سپ  تسا . هدـمآ 
هدرمـش ینمؤم  (ع ) طول شاهدازهلاخ  هداوناخ و  زج  یناسک  (ع ) میهاربا ترـضح  هب  تبـسن  اما  دـناهدوب  نادرم  زا  يادـج  ًابلاغ  ًاـحیجرت و 

دش و وا  رـسمه  دروآ و  نامیا  وا  هب  دوب  تروصشوخ  هک  هراس  میهاربا ، ترـضح  هلاخ  رتخد  تسا : هدومرف  (ع ) قداص ماما  تسا . هدـشن 
، ماش هب  نطو  يالج  دـیعبت و  هب  يو  تیموکحم  لیدـبت  شندـنام و  ملاـس  يزوس و  شتآ  هب  تیموکحم  و  (ع ) میهاربا ینکـشتب  زا  سپ 

نیا هتبلا  هک  دراد  ناهنپ  مدرم  دید  زا  هداهن و  نآ  رد  ار  هراس  شرسمه  ات  درک  هیهت  یقودنـص  یمازلا  رفـس  نیا  يارب  (ع ) میهاربا ترـضح 
هب دوب  دـهاوخ  باجح  دوجو  زا  یناشن  ًالامجا  اما  تسا ، هدوب  صاخ  دروم  تیـصوصخ  تهج  هب  یعرـش و  مزال  باـجح  رادـقم  زا  شیب 
زا یکاح  هک  دشاب  تاروت  شیادیپ  رفس  زا  ینتم  نآ  زا  رتنشور  دیاش  تسا . هدش  (ع ) میهاربا ترضح  تریغ  هب  دنتـسم  راتفر  نیا  هک  هژیو 

يور رب  يو  يوـس  هب  (ع ) قاحـسا رازگتمدـخ  اـب  هارمه  هقفر  ماـن  هـب  ینز  هـک  هاـگنآ  دـشابیم ، (ع ) مـیهاربا نادـناخ  رد  باـجح  دوـجو 
هب تسا و  يدرم  هک  دـمهفیم  دـنیبیم و  ییارحـص  رد  ار  قاحـسا  هقفر  دوریماـهنآ  لابقتـسا  هب  رود  زا  قاحـسا  و  دـنوریم ، ناـشنارتش 
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هب ارحـص  رد  هک  درم  نیا  : » دسرپیم دوب  رتش  يور  رب  شهارمه  هک  قاحـسارازگتمدخ  زا  اذل  دسانـشیمن  ار  وا  اما  دیآیم  اهنآ  لابقتـسا 
ار دوخ  تفرگ و  رب  ار  دوخ  عقرب  دمآ و  دورف  دوخ  رتش  زا  هقفر  سپ  تسا . قاحسا )  ) نم ياقآ  تفگ : مداخ  تسیک ؟ دیآیم  ام  لابقتـسا 
هک تسا  هدمآ  نیدم  رهش  يوس  هب  نوعرف  خاک  زا  (ع ) یـسوم رارف  ناتـساد  رد  میرک  نآرق  رد  يدوهی  نایوسوم  و  (ع ) یـسوم دیناشوپ ».

ندینارچ يارب  یـسوم  زا  هک  درک  داهنـشیپ  دندیـسر  بیعـش  شردپ  دزن  هب  نوچ  دناوخارف  ار  (ع ) یـسوم شردـپ ، فرط  زا  بیعـش  رتخد 
يرادتناما دیسرپ : وا  زا  بیعـش  هک  تسا  هدمآ  (ع ) اضر ماما  زا  ربخ  رد  تسا . رادتناما  دنمورین و  وا  تفگ : دهاوخب و  کمک  نادنفـسوگ 

هب ار  هار  منک و  تکرح  وا  رـس  تشپ  تساوخ  نم  زا  میداتفا  هار  هب  مدـناوخ و  ارف  امـش  يوس  زا  ار  وا  نوچ  تفگ : یتسناد ؟ هنوگچ  ار  وا 
كالم نز  زا  ییاج  ندیدن  هک  دناسریم  نیا  دناسریم  ار  (ع ) یسوم ماشتحا  ایح و  بجح و  نیا  هک  دنیبن  نم  زا  يزیچ  ات  مهد ؛ ناشن  وا 

بجح و هکلب  دشیمن ، هدرمش  ندوب  نیما  كالم  نز  زا  يزیچ  ندیدن  دوبن ، شزرا  کی  شـشوپ  باجح و  رگا  هدش  هدرمـش  ندوب  نیما 
شزرا کی  ششوپ  زین  شدوخ  دزن  سپ  تسا  هدرمش  ندوب  نیما  كالم  ار  نز  زا  يزیچ  ندیدن  اریز  دناسریم  زین  ار  بیعش  رتخد  يایح 
يدوهی نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  هک : تسا  هدمآ  دوهی  دوملت  یقالخا  لوصا  زا  لقن  هب  تنارود  لیو  ندمت  خـیرات  رد  اما  دوشیم . هدرمش 

مدرم نایم  هب  يرـسوریب  هک  تسا  یکاح  ینـشور  هب  هک  تفریم ... مدرم  نایم  تشاد  رـس  رب  يزیچ  هکنآیب  ًالثم  هچناـنچ  تخادرپیم ،
هدازومع دـیوگ : هک  تسا  تسد  رد  ءایبنالا  صـصق  رد  يرگید  ربخ  (ع ) یـسوم نارود  زا  تسا . دوهی  عرـش  نوناـق  فـالخ  ناـنز ، نتفر 

هتـسارآ نز  رازگتمدـخ  تفلک و  زینک و  دصیـس  وجگنج و  رازهراهچ  دوب ، هدـش  نانآ  دـننامه  ناـینوعرف و  هارمه  هک  نوراـق  (ع ) یـسوم
هک تسا  هدـمآ  يربخ  رد  هچرگ  تسا . تکاس  باجح  دوجو  هب  تبـسن  دراد و  باـجح  ضقن  زا  شرازگ  اـهنت  نتم  نیا  دوب  ناـشهارمه 

نمؤم هک  لیئارساینب  زا  یصخش  اهرهـش  زا  یکی  رد  تسا و  هدومن  یتاحوتف  یـشکرکشل و  نون  نب  عشوی  يو  یـصو  (ع ) یـسوم زا  سپ 
نآ هب  عشوی  نایرکـشل  هک  یتقو  معلب  ماـن  هب  دـشابیم  اعدلاباجتـسم  اذـل  دـنادیم و  ار  مظعا  مسا  هک  دوب  هتفاـی  ترهـش  دوب و  ینیدـتم 
نآ هباـما  درکن  نیرفن  معلب  دـنک ، نیرفن  عـشوی  نایرکـشل  هیلع  هک  تساوـخ  معلب  زا  تـشاد  تمواـقم  دـصق  هکرهـشرادرس  دندیـسررهش 
رد دنتفرگ و  نوعاط  دـننک و  هضرع  نانآ  رب  ار  دوخ  دـنورب و  نایرکـشل  نایم  هب  دـنیارایب و  ار  دوخ  هک  هدـب  روتـسد  نانز  هب  : تفگرادرس

تعیرـش هب  اـنب  (س ) میرم شرورپ  اـما  دـشاب . باـجح  ضقن  رب  يدـهاش  دـیاش  هک  دـندرم  نوعاـط  زا  رفن  رازه  داـتفه  تعاـس  هس  فرظ 
یحو ایرکز  هب  دنوادخ  دیـسر  نانز  غولب  نس  هب  میرم  نوچ  هک : تسا  هدمآ  (ع ) رقاب ماما  زا  يربخ  رد  عوضوم  نیا  رد  هدوب و  (ع ) یـسوم
دیدج مزعلااولوا  ربمغیپ  (ع ) یـسوم زا  سپ  یـسیع  تسا . باجح  زا  یکاح  نیا  هک  دـشاب  ناهنپ  هک  دـشکب  ياهدرپ  میرم  يارب  هک  دومرف 

تاروت تعیرـش  رد  باجح  توبث  ربانب  سپ  يردان ، دراوم  رگم  دوب  یـسوم  تعیرـش  نامه  هب  ثوعبم  هک  دـیدج  یتعیرـش  اـب  هن  اـما  دوب 
، لیجانا هب  هتـسویپ  هلاسر  رد  نینچمه  هدـنامیقاب و  یمـسر  هناـگراهچ  لـیجانا  رد  هچرگ  تسه ، زین  يوسیع  نایحیـسم  لـماش  (ع ) یـسوم
اعد و تقو  رد  نز  باجح  شـشوپ و  رب  نایتنارق  یغلبم  رـشبم و  هب  دوخ  همان )  ) هلاسر رد  سلوپ  تسین . تسد  رد  باجح  هرابرد  یمکح 

امش مهاوخیم  دنک !؟ اعد  ادخ  دزن  هدیـشوپان  نز  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  دیهد ، فاصنا  لد  رد  دیوگ : هک  اجنآ  دراد  دیکأت  ًادیدش  شیاین 
رـس هک  ینز  ره  سپ )  ) دربب ایوگ )  ) ار يوم  دشوپن  نز  رگا  و )  ) دشوپب دیاب  سپ )  ) تسا حـیبق  ندیـشارت  ای  ندـیرب  وم  ار  نز  رگا  دـینادب .

هب دشاب  هتشاد  رس  رب  یتزع  دیابیم  نز  تهج  نیا  زا  دزاس ! اوسر  ار  دوخ  رس  و ) ! ) دوش هدیـشارت  شرـس )  ) هک تسا  نانچ  دنک  اعد  هنهرب 
ای اـعد  ماـگنه  شـشوپ  هدـش  دـیکأت  هچنآ  تسا  هدوب  هنعغورفم  اـعد ، عقاوم  ریغ  رد  ندیـشوپ  دـسریم 1 . رظن  هب  سپ  ناگتـشرف . بـبس 

. تسا هدش  حرطم  نز  يارب  تمارک  تزع و  کی  ناونع  هب  باجح  ایوگ  . 2 تسازامن ؛

رگید نایدا  رد  نز  ششوپ 

ياراد یهالا  بهاذم  نایدا و  رد  دراد ، ترورـض  ناسنا  یعامتجا  تایح  يارب  تسا و  يرطف  رما  کی  هک  تهج  نآ  زا  فافع  شـشوپ و 
نآ يوـس  هب  ار  يرـشب  هعماـج  دناهدرمـش و  مزـال  بجاو و  نز  رب  ار  شـشوپ  باـجح و  ینامـسآ ، ناـیدا  ماـمت  تسا .  یـصاخ  هاـگیاج 
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گنهامه یهالا  نایدا  ياهروتسد  ماکحا و  هدش و  هداهن  تعیدو  هب  نانز  داهن  رد  یعیبط  روط  هب  شـشوپ  موزل  ایح و  اریز  دناهدناوخارف ;
سابل و دنوادخ  ( 1 ، ) يراذـگنوناق شنیرفآ و  بسانت  یگنهامه و  موزل  لصا  ساـسا  رب  تسا .  هدـش  عیرـشت  یناـسنا  ترطف  اـب  وسمه  و 

شـشوپ نوناق  عیرـشت  اب  ار  باـجح   » هب ناـنز  ینورد  قاـیتشا  و  ( 2  ) تشاد ینازرا  رـشب  هب  شنارکیب  ياـهتمعن  يـالبال  رد  ار  كاـشوپ 
 . دبای تاجن  یهابت  داسف و  بادرگ  رد  نداتفا  ورف  زا  هعماج  ددرگ و  تنایـص  شـشوپ  فدـص  رد  نز   » یتسه رهوگ  ات  تخاس  مکحتـسم 
رب ( 3  . ) دراد شـشوپ  تیفیک  عون و  باختنا  رد  یمهم  یـساسا و  شقن  بتکم ، گنهرف و  ره  یـسانش  ناسنا  ینیب و  ناهج  دیدرت  نودـب 

سفن و بیذـهت  تفرعم و  بسک  تلاسر  تسا و  یتسه  ناهج  روحم  زکرم و  دـنوادخ و  هفیلخ  ناسنا  هک  یهالا  نایدا  ینیبناهج  ساـسا 
یناوهـش زیارغ  ات  ددرگ  هدیـشوپ  درم  مشچ  نز و  مسج  دیاب  دراد ، همادا  زین  ترخآ  ناهج  رد  شتایح  دراد و  شود  رب  ار  هعماج  حالـصا 

هچرگ ددرگ .  افوکـش  یناـیحو  ياهتیادـه  يرطف و  ياـهتفایهر  وترپ  رد  رـشب  ینـالقع  يونعم و  ياهدادعتـسا  دوش و  لرتنک  راـهم و 
ناونع هب  دـناوتیم  دراذـگیم و  ریثاـت  زین  یناـسنا  هدارا  شنیب و  رب  یلو  تسا ، یمدآ  هدارا  هشیدـنا و  دـنیآرب  كاـشوپ  ساـبل و  باـختنا 

هب هلاـقم  نیا  هک  مالـسا -  تیحیـسم و  دوـهی ، تشترز ، نییآ  رد  دـیامن .  ینیرفآ  شقن  یعاـمتجا  يدرف و  طاـطحنا  اـی  یلاـعت  زاـسهنیمز 
مسارم بادآ و  ینید ، ماکحا  تاروتـسد و  یبهذم ، سدقم  ياهباتک  تسا .  هدوب  مزال  يرما  نانز  رب  باجح  دزادرپیم -  اهنآ  یـسررب 

نیتسخن تشترز  نییآ  رد  باجح  تساعدم .  نیا  تابثا  رب  هاوگ  نیرتیلاع  دـهاش و  نیرتهب  هناگراهچ ، نایدا  نیا  ناوریپ  یلمع  هریـس  و 
، اهدام داحتا  اب  دندشیم .  میـسقت  اهسراپ »  » و اهدام »  » هدمع هورگ  ود  هب  نانآ  دـندوب .  اهییایرآ  دـندمآ ، ناریا  نیمزرـس  هب  هک  یمدرم 
ار نایناساس  نایناکشا و  نایشنماخه ، ياههلسلس  دنربب و  نیب  زا  ار  دام  تلود  دنتـسناوت  اهسراپ  یتدم  زا  سپ  دش .  لیکـشت  دام »  » تلود

باجح ياراد  دـندوب ، راید  نیا  نانکاس  نیتسخن  هک  اهدام  نامز  زا  نیمز  ناریا  نانز  هک  دـهدیم  ناـشن  اـهشهوژپ  دـننک .  يراذـگناینب 
ياههلسلس نارود  رد  باجح  نیا  ( 4  . ) دناهدوب اهسابل  يور  رب  دنلب  یلنش  رداچ و  اپ و  چم  ات  راولش  رادنیچ ، دنلب  نهاریپ  لماش  یلماک ،

لماـک یباـجح  زا  یناریا  ناـنز  نآ ، زا  دـعب  لـبق و  تشترز و  تثعب  ناـمز  رد  نیا ، رباـنب  ( 5  . ) تسا هدوب  لوـمعم  زین  اـهسراپ  فـلتخم 
تسا و هدوبجیا  رداچ  راولـش و  دنلب و  سابل  نتـشاد  رـس و  يوم  ندـناشوپ  اهنامز  نآ  همه  رد  یخیرات ، نوتم  ربارب  دـناهدوب .  رادروخرب 

باجح اب  روما  نیا  یلو  دـنتخادرپیم ، راک  هب  نادرم  ياپمه  دـندرکیم و  دـمآ  تفر و  هناـخ  نوریب  طـیحم  رد  يدازآ  اـب  دـنچ  ره  ناـنز 
ياهنوگ هب  نیمزناریا  بیجن  نانز  نایم  رد  شـشوپ  یگنهرف  هاگیاج  تسا .  هدوب  هارمه  زیگناداسف  ياـهطالتخا  زا  دـیدش  زیهرپ  لـماک و 

، نارضاح ات  دیایب  مزب  هب  ششوپ  نودب  هک  داد  روتـسد  یـشو   » هکلم هب  هاشرایاشخ  هک  یماگنه  ناهاش ، لماک  هطلـس  نارود  رد  هک  تسا 
هکلم  » ناونع ناروداد ، مکح  هب  یچیپرس ، نیا  رطاخ  هب  دز و  زاب  رـس  هاشداپ  نامرف  ماجنا  زا  دومن و  عانتما  يو  دنرگنب ، ار  وا  مادنا  ییابیز 

نانز نایم  رد  زین  تروص  شـشوپ  رداـچ ، رب  نوزفا  تسا -  تشترز  توبن  زا  سپ  هک  ناـیناساس -  ناـمز  رد  ( 6  . ) داد تـسد  زا  ار  ناریا 
شوپور ناور  تخت  رد  زج  هک  دنتشادن  تارج  عامتجا ، يالاب  تاقبط  نانز  شویراد ، زا  سپ  تنارود  لیو  هتفگ  هب  دش .  لومعم  فارشا 

چیه دنتـشادن  قح  رادرهوش  نانز  دننک .  تفر  دمآ و  نادرم  اب  اراکـشآ  هک  دشیمن  هداد  هزاجا  نانآ  هب  زگره  دنیایب و  نوریب  هناخ  زا  راد 
یمان دوشیمن و  هدید  ینز  تروص  چیه  تسا ، هدنام  ياج  رب  ناتـساب  ناریا  زا  هک  ییاهشقن  رد  دننیبب .  ار  ناشردارب  ردـپ و  یتح  يدرم 

ار ناریا  ناراگنندمت ، نادنمشیدنا و  زا  یخرب  هک  تسا  ریگمشچ  نانچ  ناریا  نانز  نایم  رد  ششوپ  تایلجت  ( 7  . ) تسا هدماین  ناشیا  زا 
رد ترـضح  نآ  تسا و  هدوـب  ناریا  تشترز  وـشا   » تثعب زکرم  هک  اـجنآ  زا  ( 8  . ) دناهدرک یفرعم  ناهج  رد  باجحجـیورت  یلـصا  عبنم 

، نارود نآ  جـیار  باجحتیفیک  دودـح و  دـییات  اـب  تسا ، هدـیدیمن  يدوبمک  شیوخ  هعماـج  رد  ناـنز  شـشوپ  باـجح و  لـصا  هنیمز 
رارمتـسا و هناوتـشپ  ارجا و  نماض  ار  نورد  لماع  هدومن ، مکحتـسم  قیمعت و  ار  باـجح  ینورد  ياـههشیر  دوخ  ياهدـنپ ، اـب  اـت  دیـشوک 

نایب باجح و  ینابم  شزومآ  یلاعت و  يارب  يو  شالت  ات  دیرگنب  تشترزوشا   » ياهزردنا دـنپ و  هب  دـهد .  رارق  لومعم  باجح  يراوتـسا 
یناگدنز یپ  رد  تریغ ، اب  ناداماد . . . ! ناسورعون و  يا  دـیامرفیم : وا  دوش ; رتنشور  ینطابتفع ، اب  يرهاظ  باجح  ندومن  ماوت  موزل 

هک يرذگدوز  ياهیـشوخ  غورد و  درگ  هاگ  چیه  دـینک .  يوریپ  دـیبایرد و  ار  تسار  هار  نانز ! نادرم و  يا  دـییآ . . . .  رب  یـشنمكاپ 
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هتخیمآرد ینیریـش  اب  هک  تسا  ياهدنـشک  رهز  نوچمه  دشاب ، هارمه  هانگ  یماندب و  اب  هک  یتذل  اریز  دیدرگن ; تسا ، یگدنز  هدننک  هابت 
هک دسریم  یسک  هب  یکین ، ناورهر  شاداپ  دیزاسم .  هابت  ار  دوخ  یتیگ  یناگدنز  اهراک ، هنوگ  نیا  اب  تسا .  یخزود  شدوخ  دننامه  و 

شنایاپ هار ، نیا  رد  تلفغ  یهاتوک و  ددرگ و  هریچ  شیوخ  سفن  رب  هتخاس ، رود  دوخ  زا  ار  لطاب  ياـهوزرآ  یهاوخدوخ و  سوه ، اوه ،
ناشماجنارـس دش و  دنهاوخ  یتسین  یتخبدب و  راتفرگ  دننز ، تشز  رادرک  هبتسد  هک  یناگدروخ  بیرف  دوب .  دهاوخن  سوسفا  هلان و  زج 

هکلب تسا ; هدشن  بجاو  نانز  باجح  يارب  یصاختیفیک  ای  سابل  تشترز ، نید  رد  هک  تسا  ینتفگ  ( 9  . ) تسا هلان  دایرف و  شورخ و 
رارق ذیفنت  ریرقت و  دروم  تسا ، هدوب  نآ -  يور  رب  یلنـش  ای  رداچ  ینعی  شوپرـس -  راولـش و  دنلب ، سابل  لماش  هک  نامز  نآ  جـیار  سابل 

نز درم و  ره  رب  هـتبلا  ( 10  . ) تسا هدش  هیـصوت  نایتشترز -  هژیو  یبهذم  سابل  یتشک -  هردـس و  زا  هدافتـسا  هک  دـنچ  ره  تسا .  هتفرگ 
هب دـیاب  نانز  شـشوپ  يدازرهـش  متـسر   » دـبؤم هتفگ  هب  انب  دـناشوپب .  ار  دوخ  رـس  شیاین ، يدابع و  مسارم  ماجنا  ماگنه  هک  تسا  بجاو 
تز یمان  : » تسا هدمآ  نینچ  حیرـص  روط  هب  اتـسوا ، هدرخ  رد  دشابن .  نوریب  شوپرـس  زا  نز  رـس  ياهوم  زا  کی  چیه  هک  دشاب  ياهنوگ 

ار دوخ  رـس  ناـگمه  مییوگ و  رب  وت  یماـن ز  ناـگمه  ینعی  ( 11;  ) دزمروه رادادـب  میرک  زاـمن و  یگمه  میـشوپاو و  رـس  یگمه  میجاو ،
هب كاپان  هاگن  زا  دـیاب  نمؤم ، یتشترز  کی  ینید ، ياههزومآ  ساسا  رب  مینکیم .  زاـمن  ادزمروها  راداد  هاـگرد  هب  هاـگ  نآ  میـشوپیم و 
درم : » تسا هدمآ  نادبوم  دـبؤم  دنپـسارامدابرذآ »  » زردـنا رد  دـنک .  يراددوخ  ینادرم  نینچ  يریگراک  هب  زا  یتح  دـیوج و  يرود  نانز 

 . تسا هتفای  همادا  زین  نایناساس  طوقس  زا  سپ  هرهچ ، رب  باقن  نتشاد  رس و  يوم  شـشوپ  ( « . 12  ) نکم لوبق  دوختنواعم  هب  ار  مشچدب 
ناگدازهاش دـندروآ ، رمع  يارب  ار  یناساس  هاـشنهاش  يرـسک ، نارتخد  زا  نت  هس  هک  یماـگنه  ناریا ، حـتف  زا  سپ  دـیرگنب : هنومن  نیا  هب 

لوپ هاگن ، زا  سپ  نارادیرخ  ات  دـنریگ  رب  هرهچ  زا  شـشوپ  ات  داد  روتـسد  رمع  دـندوب .  هدـناشوپ  ار  دوخ  هرهچ  باقن ، اب  نانچمه  یناریا 
دنتخاس رود  دوخ  زا  ار  نانآ  هدز ، تشم  رمع  مکح  يارجا  رومام  هنیس  هب  دندرک و  يراددوخ  یناریا  ناگزیـشود  دنراد .  لوذبم  يرتشیب 

، ناخرؤم همه  دوهی  نییآ  رد  باجح  ( 13  . ) دومرف هیصوت  نانآ  میرکت  ارادم و  هب  ار  وا  ع )  ) یلع ماما  یلو  دش ; كانمـشخ  رایـسب  رمع  . 
نز و نیب  یتح  ثاـنا ، روکذ و  ناـیم  ینلع  يوگوتفگ  دـیوگیم : تنارود  لـیو  ( . 14  ) دناهتفگ نخـس  يدوهی  نانز  تخـس  باجح  زا 

هژیو هب  ار  ملع  یکدنا  بسک  اهنآ  دروم  رد  دنداتسرفیمن و  هسردم  هب  ار  نارتخد  دوب . . . . .  هدیدرگ  عونمم  نید  ياهقف  فرط  زا  رهوش 
نآ بکترم  هک  دوب  یفالخ  رس  يوم  ندناشوپن  ( 15  . ) دوب زاجم  ثانا  يارب  یصوصخ  سیردت  همه ، نیا  اب  دندرمشیم .  یکانرطخ  زیچ 

نانز دوب .  ایاطخ  زا  هزنم  هجوت ،  نایاش  زرط  هب  تاـجوز ، ددـعت  مغریلع  ناـنآ ، یـسنج  یگدـنز  ( 16  . ) تخاسیم قالط  بجوتـسم  ار 
لقادـح هب  اشحف  دـندرکیم ، تلـصو  دوز  هک  اجنآ  زا  دـندوب و  نیما  ازرپ و  ینارداـم  اـشوک ، ینارـسمه  بوجحم ، یناگزیـشود  ناـنآ ،

هژاو دربراک  دومنیم .  دیکات  باجح  رب  هک  دوب  تاروت  تایآ  دوهیتعیرش ، رد  باجح  يانبم  دیدرت  نودب  ( 17  . ) درکیم ادیپ  فیفخت 
درم و هبـشت  تاروت  دـهدیم .  ناشن  ار  يدوهی  نانز  شـشوپ  تیفیک  تایآ ، نآ  رد  تسا ، تروص  شوپور  يانعم  هب  هک  عقرب   » و رداچ » »

يادخ هوهی   » هورکم دنک ، ار  نیا  هک  ره  اریز  دشوپن ; ار  نز  سابل  درم  دشابن و  نز  رب  درم  عاتم  دیوگیم : هدومن ، یهن  ار  رگیدـکی  هب  نز 
اب دـنربکتم و  نویهـص  نارتخد  هک  تهج  نیا  زا  دـیوگیم : دـنوادخ  تسا ; هدـش  یفرعم  باذـع  لوزن  ببـس  یباجحیب  ( 18  . ) تس وـت 

دنوادخ نیاربانب  دنروآیم × ادص  هب  ار  اهلاخلخ  شیوخ  ياهياپ  هب  دنمارخیم و  زان  هب  دـنوریم و  هار  مشچ  تازمغ  هتـشارفا و  ندرگ 
اهلاخلختنیز دنوادخ  زور ، نآ  رد  و  دومن × دهاوخ  هنهرب  ار  ناشیا  تروع  دنوادخ  تخاس و  دهاوخ  لک  ار  نویهص  نارتخد  رـس  قرف 

اهنادرطع اهدنبرمک و  اهریجنز و  اهراتسد و  و  ار ×  اهدنبور  اهدنبتـسد و  اهراوشوگ و  و  درک × دهاوخ  رود  ار  اهلاله  اهدنبیناشیپ و  و 
اههمامع كزان و  ناتک  اههنیآ و  و  ار ×  اههسیک  اهلاش و  اهادر و  هسیفن و  توخز  و  ار ×  ینیب  ياههقلح  اـهرتشگنا و  و  ار ×  اهذـیوعت  و 

یلک و هتفاب ، ياهيوم  ضوع  هب  نامـسیر و  دنبرمک ، ضوع  هب  دش و  دهاوختنوف  تایرطع ، ضوع  هب  هک  دوشیم  عقاو  و  ار ×  اهعقرب  و 
و داتفا ×  دنهاوخ  گنج  رد  تناعاجش  ریـشمش و  هبتنادرم  دوب ×  دهاوخ  یگتخوس  ییابیز ، ضوع  هب  سالپ و  رانز  دنبهنیـس ، ضوع  هب 
، سدـقم باـتک  رد  قوف ، دراوم  رب  نوزفا  ( 19  . ) تسـشن دـهاوخ  نیمز  رب  هدـش ، بارخ  وا  درک و  دـنهاوخ  متام  هلان و  يو ، ياههزاورد 
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باقن ( ، 23  ) رداـچ هژاو  و  ( 22  ) ساـمت سمل و  زا  یهن  ( ، 21  ) هناگیب راـکبیرف و  ناـنز  زا  زیهرپ  موزل  ( 20  ) رـس يوم  ندناشوپ  بوجو 
یعقرب هدرک ، نوریب  نتـشیوخ  زا  ار  یکویبتخر  سپ  میناوخیم : ادوهی  سورع  دروم  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا ; هدمآ  ( 25  ) عقرب و  ( 24)

یهقف باتک  نیرتیلصا  دوملت »  » رد ( 26  . ) تسشنب تسا ، هنمت  هار  رد  هک  میانیع  هزاورد  هب  دیشوپ و  يرداچ  رد  ار  دوخ  هدیشک و  ور  هب 
زا زیهرپ  نز و  توکـس  موزل  نامرحمان ، زا  رـس  ندـناشوپ  موزل  رب  زین  تسا ، ( 27  ) دوهیتیبرت میلعت و  ساـسا  تنارودلـیو ، هتفگ  هب  هک 

موزل و  ( 30  ) مرحمان نانز  هب  درم  هاـگن  زا  باـنتجا  ( 29 ، ) هناـگیب نادرم  هب  نز  هاـگن  زا  زیهرپ  ( ، 28  ) اهدرم ریاـس  يارب  شیارآ  هنوگره 
قح رهوش  دشاب ، زیمآتحیـضف  نز  راتفر  رگا  دوملت ، هناریگتخـس  مکح  ربارب  تسا .  هدش  دـیکات  ( 31 ، ) زیمآکـیرحت رما  ره  زا  زیهرپ 

ناشجاودزا دوشیم ، هراشا  اهنآ  رادرک  راتفر و  هب  ریز  دراوم  رد  هک  ینانز  دـهد و  قـالط  هیرهم )  ) اـبوتک غلبم  تخادرپ  نودـب  ار  وا  دراد 
نودـب لـثملایف  دـنکیم و  یچیپرـس  دوهی  ینید  نیناوق  يارجا  زا  هک  ینز  دریگیمن ; قلعت  ناـشیا  هب  هیرهم )  ) اـبوتک غلبم  تسا و  لـطاب 

دزادرپیم وگوتفگ  هب  يرس  کبس  يور  زا  يدرم  ره  اب  دسیریم و  مشپ  رازاب  هچوک و  رد  دوریم ، نادرم  نایم  هب  دوخ ، رـس  ندناشوپ 
روما هرابرد  دنلب  يادـص  هب  دوخ  رهوش  اب  هناخ  رد  هک  ادـص  دـنلب  نز  دـهدیم و  مانـشد  وا  نیدـلاو  هب  دوخ ، رهوش  روضح  رد  هک  ینز  . 
نانآ هب  هک  بیعش  نارتخد  اب  ع )  ) یسوم ترضح  دروخرب  ( 32  . ) دیوگیم هچ  هک  دنونشیم  وا  ناگیاسمه  دنکیم و  تبحص  ییوشانز 

زا هدافتـسا  رب  ینبم  نایدوهی  یلمع  هریـس  زین  و  دـننک ، تیادـه  ناشردـپ  لزنم  هب  ار  وا  رـستشپ ، زا  هدرک ، تکرح  وا  رـستشپ  ات  دومرف 
ییابیز دـیجمت  رد  هک  يراعـشا  ندرمـش  هتـسیاشان  هسینک ، رد  نادرم  زا  نانز  تدابع  لحم  ندوب  ادـج  کیکفت و  دـنبور ، عقرب و  رداچ و 

 . تسا نایدوهی  دزن  باجح  هناریگتخـس  دـیدشتیفیک و  رگناـیب  هدرپ ، تشپ  زا  ناـنز  طـسوت  هباـطخ  داریا  تسا و  هدـش  هدورـس  ناـنز 
رارمتـسا ار  نآ  دـیدش  نیناوق  هکلب  دادـن ، رییغت  ار  باجح  دروم  رد  دوهیتعیرـش  ماـکحا  اـهنت  هن  تیحیـسم  تیحیـسم  نییآ  رد  باـجح 

لیکشت دوهیتعیرش ، رد  اریز  تخاس ; حرطم  ار  باجح  بوجو  يرتشیب  يریگتخـس  اب  داهن و  رتارف  ار  مدق  دراوم ، یخرب  رد  دیـشخب و 
هاگدید زا  اما  ( 33;  ) دوب يرابجا  یگلاستسیب  نس  رد  تنارود ، لیو  هتـشون  قبط  دـشیم و  بوسحم  سدـقم  يرما  جاودزا  هداوناـخ و 

نانز جییهت ، کیرحت و  هنوگره  هنیمز  ندرب  نیب  زا  يارب  تیحیـسم ، نیا  ربانب  ( 34  . ) دشیم هدرمش  سدقم  درجت ، هیلوا ، نورق  تیحیـسم 
، دنبور رداچ و  یخیرات ، نوتم  ربارب  دـناوخارف .  نییزت  شیارآ و  هنوگ  ره  زا  يرود  شـشوپ و  لماک  تیاعر  هب  يرتدـیدش  تروص  هب  ار 
هرقن و الط و  اب  هکلب  تشاذـگیمن ; راـنک  ار  نآ  یـسک  زین  داـیعا  رد  دوب و  يرورـض  فارـشا -  ياـهنوتاخ  يارب  یتح  ناـگمه -  يارب 
زا رود  ییاهشدرگ  ای  سنا و  سلاجم  رد  لماک  يایح  بجح و  اـب  زین  حـیرفت  يارب  یتح  دـندومنیم و  نییزت  ار  نآ  تفبرز  ياـههچراپ 

توهش لامعا  زا  هزنت  هب  ار  شناوریپ  دیکات و  ششوپ  باجح و  بوجو  رب  ناوارف ، دراوم  رد  لیجنا  دنتسجیم .  تکرش  نامرحمان ، مشچ 
هکلب هدایز ، بارـش  هدـنب  هن  وگتبیغ و  هن  دنـشاب و  یقتم  تریـس  رد  ریپ  نانز  نینچمه  میناوخیم : لیجنا  رد  تسا ; هدـناوخارف  فافع  و 

نیـشنهناخ و هفیفع و  شیدـنادرخ و  و  دنـشابتسود × دـنزرف  تسود و  رهوش  هک  دـنزومایب  درخ  ار  ناوج  نانز  ات  وکین × میلعت  تاـملعم 
نداهن رانک  اـیح و  هب  یگتـسارآ  موزل  دروم  رد  سدـقم  باـتک   » رد ( 35 × ) دوش مهتم  ادـخ  مـالک  اداـبم  هک  دوخ  نارهوش  عیطم  وـکین و 

دیراورم و الط و  اهفلز و  هب  هن  زیهرپ ; ایح و  هب  نیزم  سابل  هب  دـنیارایب  ار  نتـشیوخ  نانز ، نینچمه  تسا : هدـمآ  نینچ  يرهاظ  شیارآ 
; دوش طلـسم  رهوش  رب  ای  دـهد  میلعت  هک  مهدیمن  تزاجا  ار  نز  و  دریگ × میلعت  تعاطا  لاـمک  هب  توکـس  اـب  نز  اـهبنارگ . . . × تخر 

ندیـشوپ الط و  هب  ندش  یلحتم  يوم و  نتفاب  زا  دـشابن  يرهاظ  تنیز  ار  امـش  و  نانز × . . . ، يا  نینچمه  ( 36 × ) دنامب توکس  رد  هکلب 
رد هسدـقم  نانز  هنوگ  نیدـب  اریز  تساهبنارگ ×  ادـخ  دزن  هک  مارآ  میلح و  حور  دـساف ، ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطابتیناسنا  هکلب  ساـبل × 

يوم ندناشوپ  موزل  زین  دیدج » دـهع  ، » نیـشیپ دراوم  رب  نوزفا  ( 37  . ) دندومنیم تنیز  ار  نتـشیوخ  دندوب ، ادـخ  هب  لکوتم  هک  زین  قباس 
هب كاـپان  هاـگن  زا  یهن  و  ( 40  ) نز ندوب  نیما  راـقو و  اـب  ( 39 ، ) اـسیلک رد  هژیو  هب  توکـس  موزل  ( 38 ، ) يداـبع مسارم  رد  هژیو  هـب  رس ،

رگا سپ  تسا ×  هدرک  انز  وا  اب  دوخ  لد  رد  مد ، نامه  دزادنا ، توهـش  رظن  ینز  هب  هک  یـسک  دیوگیم : هتخاس ، ناشنرطاخ  ار  ناگناگیب 
هک نآ  زا  ددرگ ، هاـبت  تیاـضعا  زا  يوضع  هک  تسا  نآ  رتـهب  ار  وت  اریز  زادـنا ; رود  دوخ  زا  نک و  شعلق  دـنازغلب ، ار  وت  تتـسار ، مشچ 
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یمازلا و تروص  ندناشوپ  نآ  ساسا  رب  هک  یحیـسم  ياهلانیدراک  اهپاپ و  ینید  تاروتـسد  ( 41 × ) دوش هدنکفا  منهج  رد  تندـب  مامت 
گنر یتمیق ، دنبتـسد  الط و  لاخلخ ، دنبولگ ، نتخیوآ  اهشوگ و  ندومن  خاروس  هنییآ و  رد  اهنآ  میظنت  نآ و  شیارآ  رـس و  يوم  نییزت 

فراعملا ةرئاد  یحیسم ، نانز  یلمع  هریس  دروم  رد  ( 42  . ) دهدیم ناشنار  يرتشیب  تدش  دوب ، عونمم  يرهاظ  تروص  رییغت  وم و  ندومن 
، زامن تقو  هچوک و  رد  اهنز  درمـش .  وکین  ار  نآ  دش ، اپورا  دراو  یتقو  داهن ; یقاب  ار  رامخ  نز ، يارب  یحیـسم ، نید  دیوگیم : سورال 
 . دیسریم نیمز  هب  ابیرقت  هدیـشوپ ، ار  نز  هناش  رامخ ، نیتسآ  تشاد .  جاور  رامخ  مهن ، نرق  اصوصخ  یطـسو ، نورق  رد  دنتـشاد .  رامخ 

يزیچ نانز  ياپ  قاس  دسیونیم : نینچ  یحیسم  نانز  یلمع  هریـس  دروم  رد  زین  تنارود  لیو  ( 43  . ) دوب یقاب  مهدزیـس  نرق  ات  تداع  نیا 
هک دوـب  نویناـحور  يارب  یمهم  عوـضوم  هنروـت ، سلاـجم  رد  ناوناـب  هسبلا  دروـخ . . . .  مـشچ  هـب  ناـگیار  اـی  ماـع و  ـالم  رد  هـک  دوـبن 

يوسیع تایقالخا  ناکرا  زا  یکی  ار  دـنبور  رداچ و  ناشیـشک  هک  یماگنه  دـندرکیم .  نیعم  ار  نیتاوخ  ياـههماج  يزارد  اـهلانیدراک ،
نانز نایحیسم و  كاشوپ  زا  هک  ییاهریوصت  ( 44  . . . . ) دنتخاستفبرز ریرح  فیرظ و  شمشم  زا  ار  اهرداچ  اهنز ، روتسد  هب  دنتـسناد ،
ربارب رد  نز  شـشوپ  کش ، نودـب  مالـسا  نییآ  رد  باجح  ( 45  . ) دـهدیم ناشن  ار  نانز  لماک  باـجح  حوضو  هب  هدـنام ، اـج  هب  اـپورا 

دنـشوپورف و ار  دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیااب  ناوناـب  هب  و  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  تسا .  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  یکی  هناـگیب ، نادرم 
دـنزاسن و راکـشآ  تسا ، رهاـظ  هک  يرادـقم  نآ  زج  ار ، دوخ  ياـهتنیز  دـنراد و  هاـگن  هدیـشوپ  نارگید  هاـگن  زا  ار  دوـخ  ياـهتروع 
، ناشنارهوش ردـپ  ناشناردـپ ، ناشنارهوش ، يارب  رگم  دـنزاسن ; راکـشآ  ار  دوخ  ياـهتنیز  دـننکفا و  دوخ  هنیـس  رب  اردوخ  ياهيرـسور 

یلیامت هک  یهیفس  نادرم  ناشنازینک و  ناششیکمه ، نانز  ناشنارهاوخ ، رسپ  ناشناردارب ، رسپ  ناشناردارب ، ناشنارسمه ، نارسپ  ناشنارسپ ،
دوش و راکـشآ  ناشناهنپ  ياهتنیز  اـت  دـنبوکن  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهاپ  دـنعالطایب و  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  دـنرادن و  ناـنز  هب 
، مادنا لماک  یگدیشوپ  رگید ، تایآ  رد  نآ ، رب  نوزفا  ( 46 « . ) دیوش راگتـسر  هک  دشاب  نانمؤم ; يا  دینک  هبوت  دنوادخ  يوس  هب  یگمه 
رد تسا .  هدش  هیصوت  ( 48 ، ) نیتسخن تیلهاج  ياهشیارآ  زا  يرود  نتفگ و  نخـس  کیرحت  زا  رودـب  راقو و  اب  هتـسیاش ، کین و  ( 47)

زیگنارب داسف  طالتخا  ( ، 50  ) هناخ زا  جراخ  رد  رطع  لامعتـسا  شیارآ و  ( ، 49  ) مرحمان دزن  كزان  امنندب و  هماج  ندیـشوپ  زین  تایاور 
هب ( 54 ، ) تریغ اـب  نادرم  تسا و  هدـش  عنم  ( 53  ) فلاـخم سنج  هب  هبـشت  و  ( 52  ) مرحمان اـب  هحفاـصم  نداد و  تسد  ( ، 51  ) درم نز و 

توافت هک  دش  مولعم  سپ  دناهدش .  هیـصوت  ینارچمشچ  زا  يرود  و  ( 55  ) مدرم نانز  هبتبسن  تفع  نارتخد ، رـسمه و  لرتنک  تیاده و 
لیدعت و اب  ناسنا ، تانوئش  اب  بسانتم  ار  نانز  ششوپ  بوجو  مالسا  هک  تسا  نیا  رد  هتشذگ ، نایدا  باجح  اب  یمالـسا  باجح  یـساسا 

باجح تسا .  هتـشاد  ینازرا  يرـشب  هعماـج  هب  درومیب  يریگتخـس  اـی  رـضم  يراگنالهـس  طـیرفت ، طارفا و  زا  رود  هب  بساـنم و  مظن 
یعامتجا لـیاسم  رد  تکرـش  زا  يرود  ینیـشنهدرپ و  اـی  هناـخ  رد  نز  سبح  ياـنعم  هب  اـهپاپ ، هیـصوت  دروم  باـجح  نوچمه  یمالـسا 
ییامندوخ يرگهولج و  هب  دناشوپب و  ار  شیوخ  مادنا  رس و  يوم  هناگیب ، نادرم  اب  دوخ  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسانعم  نیدب  هکلب  تسین ;

 . ددرگ اـضرا  حیحـص  تروص  هب  هزیرغ  نیا  هداوناـخ ، طـیحم  رد  هکلب  ددرگن ; کـیرحت  یـسنج  نیـشتآ  هزیرغ  هعماـج ، رد  اـت  دزادرپـن 
كاشوپ روپءایـض ، لیلج   . 4 ص 75 .  يدـیحوت ، ینیبناهج  يرهطم ، دیهـش   . 3 هـیآ 27 .  فارعا ،  . 2 هـیآ 30 .  مور ،  . 1 تشونیپ :

 . 6  . 194 ص 64 -  ناریا ، نانز  كاشوپ  روپءایـض ، لیلج   . 5  . . 56 ، 54 26 و ص51 ، ص 17 -  نامز ، نیرتنهک  زا  نایناریا  یناتـساب 
لیو  . 8 ص552 .  ج1 ، ندـمت ، خـیرات  تنارود ، لیو   . 7 هیآ 1 .  رتسا ، باـب  تاروت ، ص106 ; تراسا ، اـی  يدازآ  یماـقممئاق ، تهرف 

: زا لـقن  هب  ; 8 ياهدـنپ 5 -  ص53 ، انـسی ،  . 9 ص135 .  قالخا ، یئوشاـنز و  لـسار ، دـنارترب  ص78 و  ج2 ، ندمت ، خـیرات  تنارود ،
دیفس و هچراپ  هراپ  هن  زا  هردس   . » 10 نابآ 67 .  نایتشترز ، نمجنا  اهتاگ ، شزومآ  يدازرهش ، متسر  ناریا ; ربمایپ  تشترز  ياهشزومآ 
 . تسه زین  نآ  يانعم  هب  هدش ، هدیمان  هرتس )  ) اتـسوا رد  هک  هردس  دوش .  هدیـشوپ  ندب  هب  هدـیبسچ  نهاریپ ، ریز  رد  هدـش و  هتخود  كزان 

هدش هتفاب  دنفسوگ  مشپ  زا  هک  تسا  یکیراب  دنبرمک  یتشک ،   . » دناهدرک هدافتسا  رتس  هژاو  زا  باجح  مکح  نایب  يارب  زین  مالـسا  ياملع 
 . لاس 1357 نارهت ، نایتشترز  نمجنا  شناد ، نید و  يدازرهش ، متسر  نادبوم ، دبؤم  دندنب ; رمک  هب  هردس  يور  رب  ار  نآ  هتـسویپ  دیاب  و 
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رد باجح  ياهونـشو ،  . 13 ص10 .  نارهت ، نایتشترز  نمجنا  پاـچ  يامنلاس 1372 ،  . 12 نامهد .  ناگنیرفآ  لـصف  اتـسوا ، هدرخ   . 11
 . 15 ص40 .  موس ، پاچ  هرـصاعملا ، هارملا  رافغلا ، نسحلادبع  لوسرلادبع   . 14 ص49 .  ج2 ، هیبلحلا ، ةریـسلا  زا  لقن  هب  ص59 ، مالسا ،

رفس تاروت ،  . 18 ص63 .  نامه ،  . 17 ص62 .  ج12 ، ندمت ، خـیرات  تنارود ، لیو   . 16 ص66 .  ج12 ، ندمت ، خـیرات  تنارود ، لیو 
 . 21 هرقف 18 .  باب 5 ، دادعا ، رفـس  تاروت ،  . 20  . 26 هرقف 16 -  موس ، باب  یبن ، ءایعـشا  باتک  تاروت ،  . 19 هرقف 5 .  باب 22 ، هینثت ،

نامه  . 23  . 26 10 و 20 -  هرقف 1 -  مشش ، باب  یبن ، نامیلس  لاثما  باتک  تاروت ،  . 22  . 10 هرقف 8 -  مود ، باب  تور ، باتک  تاروت ،
باب 4، نامیلـس ، ياهلزغ  باتک  تاروت ،  . 25 هرقف 1 و 2 .  باب 47 ، یبن ، ءایعـشا  باتک  تاروت ،  . 24 هرقف 15 .  موس ، باب  كردـم ،
29 ص31 .  نامه ،  . 28 ص34 .  ج12 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو   . 27 هرقف 14 و 15 .  باب 38 ، شیادیپ ، رفس  تاروت ،  . 26 هرقف 1 . 
ص186، دوــملت ، زا  ياهـنیجنگ  نهکاــما ، بار   . 32 ص28 .  ج12 ، ناــمه ،  . 31 ص30 .  ناــمه ،  . 30 ص492 .  ج1 ، ناـمه ، . 

يارب ار  جاودزا  تیحیـسم ، نونکا  هک  تسا  رکذ  ناـیاش   . 34 ص 439 .  ج 1 ، ندمت ، خـیرات  تنارود ، لیو   . 33  . 7 توبوتکانشیم 6 : 
باب سطیتب ، سلوپ  هلاسر  لـیجنا ،  . 35 دنادیم .  عونمم  اسیلک  ياهفقـسا  پاپ و  يارب  ار  نآ  اهنت  درمـشیم و  سدقم  نایحیـسم  مامت 
هرقف موس ، باب  لوسر ، سرطپ  هلاسر  لیجنا ،  . 37  . 15 هرقف 9 -  مود ، باب  سؤانومیت ، هب  سیلوپ  هلاسر  لیجنا ،  . 36  . 6 هرقف 1 -  مود ،

 . 40  . 36 هرقف 34 -  مهدراهچ ، باب  نامه ،  . 39  . 17 هرقف 1 -  مهدزای ، باب  نایتنرق ، هب  لوسر  سلوپ  لوا  هلاسر  لـیجنا ،  . 38  . 6  - 1
 - هرقف 8 مهدجه ، باب  و   . 30 هرقف 28 -  لوا ، باب  یتم ، لـیجنا   . 41 هرقف 11 .  موس ، باب  سؤانومیت ، هب  لوسر  سلوپ  هلاسر  لـیجنا ،

ج 13، ندمت ، خـیرات  تنارود ، لیو   . 44 ص 65 .  يدازآ ، نز و  بذـهم ،  . 43 ص 53 .  يدازآ ، نز و  یهـالا ، میکح  رتکد   . 42  . 10
هیآ 31 (، 24  ) رون هروس   . 46 ص 116 .  فلتخم ، ماوقا  كاشوپ  ردیانشا ، نوارب و   . 45 صیخلت .  فرصت و  یکدنا  اب  ، 500 ص 498 - 
 . 51 ص243 .  ج103 ، راونالاراحب ، یـسلجم ،  . 50 ص383 .  ج2 ، دووادیبا ، ننـس   . 49 هـیآ 32 .  بازحا ،  . 48  . 59 بازحا ،  . 47 . 

، یلماع رح  خیش   . 55 ص143 .  هحاصفلاجهن ،  . 54 ص258 .  ج103 ، نامه ، یسلجم ،  . 53 ص163 .  نامه ،  . 52 ج2 .  خیراوتلا ، خسان 
 . ص138و141 ج14 ، هعیشلا ، لیاسو 

تشترز نید  رد  باجح 

رد نایتشترز  ربمایپ  تشترز " وشا  تسا " .  هدـیدرگ  راوتـسا  کین  رادرک  کین و  راـتفگ   ، کـین هشیدـنا  لـصا  هس  هیاـپ  رب  تشترز  نید 
یم تیاعر  فرع  رهاظ و  رد  یلم  گنهرف  کی  ناونع  هب  یناریا  نانز  هک  ار  یباجح  ياه  هیاـپ  اـت  تسا  هدیـشوک  دوخ  ناوریپ  هب  هیـصوت 

دـیهد و شوگ  مزردـنا  هب  تسامـش . اب  منخـس  يور  ناداماد ! ناـسورعون و  يا  دـیوگ : یم  وا  دـیامن .  میکحت  ناـنآ  حور  قمعرد  دـننک 
رب يزرورهم ، کین و  رادرک  رد  دـیاب  امـش  زا  کی  ره  دـییآرب . یـشنَم  كاپ  یناگدـنز  یپ  رد  تریغ ، اب  دیراپـسب و  رطاـخ  هب  ار  مراـتفگ 

ییامنهار زردنا و  هب  هک  ینادرم  نانز و  دشاب … هارمه  یمّرخ  یـشوخ و  اب  ییوشانز ، سدقم  یناگدنز  نآ  ات  دـیوج  یتسدـشیپ  يرگید 
یمانکین هب  تشگ و  دـهاوخرود  نانآ  زا  جـنر  یتخـس و  دوب و  دـهاوخ  ناـشهرهب  یگدـنز  یـشوخ  شمارآ و  دـنهدیم ، ارف  شوگ  نم 

نانز باجح  دروم  رد  ام » نهیم  ياـهتیلقا  كاـشوپ   » ناونع لـیذ  رد  ناـیناریا  یناتـساب  كاـشوپ  باـتک  رد   1 دیـسر . دنهاوخ  ینادواج 
طاقن ناوناب  كاشوپ  هب  کـیدزن  رایـسب  یتهابـش  دـننکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  یتشترز  ناوناـب  هک  كاـشوپ  نیا  : » میناوخیم نینچ  یتشترز 

نهاریپ هیبش  نهاریپ ، تسا و  يرایتخب  ناوناب  يرـسور  ریظن  هدافتـسا ، زرط  لکـش و  رظن  زا  نانآ  يرـسور  هک  نانچ  دراد . ام  روشک  رگید 
نامه کهالک ، تسا و  یبرغ  ناجیابرذآ  درُک  ناوناب  راولش  نامه  شُرب ، لکش و  ظاحل  زا  راولش ، تسا و  کیدزن  هتـشذگ  رد  ُرل  ناوناب 

تشترز تعیرش  رد  هک  تسا  ییاهرواب  نیرت  ییادتبا  زا  یکی  باجح  هک  دراد  هدیقع  تشترز ، تعیرش   2 «. تسا يردنب  ناوناب  کهالک 
 ، دنک یم  دوبان  ار  تشز  رادرک  هک  تسا  يدزیا  مالک  تسا : هدمآ  هنوگ  نیا  نایتشترز  داد "  يدنو   " باتکرد تسا .  هدش  دیکات  نآ  هب 

هزیکاپ كاـپ و  ار  ورین  نت و  منک  یم  شهاوخ  نز  يا  وت  زا  زاـس ،  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  ینوزف  شیادـیپ و  منک  یم  شهاوخ  درم  يا  وت  زا 
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ياه تلصخ  زا  يرود  یناسنا و  ياهشزرا  هب  ندیسر  يارب  هک  دناد  یم  دنمدرخ  دنمشوه و  يدوجوم  ار  ناسنا  تشترز  تعیرـش   3  . زاس
دراد دیکات  نآ  رب  تشترز  تعیرش  هک  تسا  یناسنا  ياهـشزرا  نیا  هلمج  زا  ینطاب  تفع  اب  هارمه  باجح  ظفح  دنک ، یم  شالت  یناویح 
نابآ نایتشترز ، نمجنا  يدازرهـش ، متـسر  ناریا ، ربمایپ  تشترز  ياهشزومآ  زا : لقن  هب   8 ياهدنپ 5 -  ص 53 ، انسی ، - 1 تشون : یپ  . 

دنب 10 ص 275 ، داد ، يدنو  یمالسا 3 - بالقنا  دانسا  زکرم  تیاس  - 2 76

تیحیسم نید  رد  باجح 

، دـنوشن مالک  عیطم  زین  یـضعب  رگا  ات  دـییامن  تعاطا  ار  دوخ  نارهوش  نانز ، يا  نینچمه   : » هدـمآ لیجنا »  » تیحیـسم سدـقم  باتک  رد 
يوم و نتفاب  زا  دشابن  يرهاظ  تنیز  ار  امش  دننیبب و  ار  امش  سرت  ادخ  رهاط و  تریـس  هک  نوچ  دبایرد  مالک  نودب  ار  ناشیا  نانز  تریس 

اریز تساهبنارگ  ادـخ  دزن  هک  مارآ  میلح و  حور  ِدـساف  ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطاب  تیناسنا  هکلب  ساـبل  ندیـشوپ  ـالط و  هب  ندـش  یّلجتم 
دندرکیم تعاطا  ار  دوخ  نارهوش  دـندومنیم و  تنیز  ار  نتـشیوخ  دـندوب ، ادـخ  هب  لّکوتم  هک  زین  قباس  رد  هسدـقم  ناـنز  هنوگنیدـب ،

ترـضح تسا : هدـمآ  نینچ  زین  ام  تایاور  رد   1 «. دـیاهدش وا  نارتخد  امـش  دـناوخیم و  اقآ  ار  وا  دوب و  عیطم  ار  میهاربا  هک  هراـس  دـننام 
یفاک هدننک  هاگن  ِصخش  رد  هنتف  داجیا  يارب  نیمه ، دنایوریم و  بلق  رد  ار  توهش  اریز  دیزیهرپب ؛ نانز  هب  ندرک  هاگن  زا  دومرف : یسیع 
مکح دروم  رد  ناییاپورا ، دزن  نز  تیعـضو  حیرـشت  زا  سپ  يدازآ » نز و   » باتک رد  ندـنل  هاگـشناد  داتـسا  یهلا » میکح   » رتکد  2 تسا .

وگزاب باجح  هرابرد  ار  گرزب ) فقسا  ود  تیحیـسم و  عجرم  ود  «، ) نایلوترت  » و تنملک »  » دیاقع تیحیـسم ، دزن  نز  باجح  شـشوپ و 
زا دناوتیم  دناشوپیم ، ار  وا  هک  یـسابل  طقف  اریز  دشاب  دوخ  هناخ  رد  هک  نآ  رگم  دشاب ، هدیـشوپ  باجح و  رد  ًالماک  دیاب  نز  : » دنکیم
هب راداو  شتروص  هب  ندرک  هاگن  اب  ار  يرگید  ات  دـهد  هئارا  نایرع  ار  دوخ  تروص  دـیابن  نز  ددرگ . عنام  وا  يوسهب  اهمشچ  ندـش  هریخ 
نآ یعیبط  ییابیز  یّتح  ددرگ و  هتسارآ  رویز  هب  ناگناگیب  دزن  هک  تسین  هدیدنسپ  دنوادخ ، رظن  رد  يوسیع ، نمؤم  نز  يارب  دیامن . هانگ 

هرقف 1 – 6 2- موس ، باب  لوسر ، سرطپ  هلاسر  لـیجنا ، - 1 تشون : یپ   3 تسا .» كانرطخ  ناگدننیب  يارب  اریز  ددرگ ؛ یفخم  دـیاب  زین 
الوا لوبا  هجیدخ  شهوژپ : ص 53  يدازآ ، نز و  میکح ، یهلا ، ص 596 3 - ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس 

ناتساب ناریا  دهع  رد  ششوپ 

سابل و ینعم  هب  میروخیمرب  رداچ ) « ) روتَوِچ  » هژاو هب  نارهت ) هاگـشناد  تاراشتنا  زا   ) ص94 يولهپ )  ) هنایم یسراف  همانهژاو  گنهرف  رد 
تـسا هتـشاد  دربراک  هرود  نآ  زا  لبق  یتح  نایناساس و  هرود  يادـتبا  زا  رداچ  هک  دـهدیم  ناشن  تسا و  يولهپ  ياههژاو  زا  هک  شـشوپ 
دیآیم تسد  هب  هجیتن  نیا  همانهاش  رد  یـسودرف  ياههدورـس  زا  دناهدربیم . راک  هب  ار  نآ  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ياهژاو  نآ  يارب  اریز 

ود ندـش  راتفرگ  رد  هک  نانچ  دـناهدوب  يور » هدیـشوپ   » ناریا ناـنز  نودـیرف ، دیـشمج و  یهاـشداپ  نارود  زا  ینعی  خـیرات  يادـتبا  زا  هک 
دنَُدب رهاوخ  ود  ره  ار  دیشمج  هک  دیب  وچ  نازرل  دندیروآ  نورب  دیشِّمَج  هناخ  زا  هزیکاپ  ود  دیوگیم : كاحض ، تسد  هب  دیـشمج  رهاوخ 

شَف اهدژا  نادـب  ناشدـندرب  كاحـض  ناویا  هب  زاونرَا  مان  هب  ییورهام  رگد  زانرهـش  یکی  نایورهدیـشوپ  دـندب ز  رـسفا  وچ  ار  ناوناـب  ِرس 
يوجرهم نآ  رب  شرهم  دیـشوجب  يور  هدیـشوپ  تخد  نورد  هدرپ  هب  تسا : هدمآ  دـهدیم  نژیب  هب  هژینم  هک  یمایپ  رد  زین  ناشدـندرپس و 

دوخ یتنـس  یقـالخا و  هفیظو  عون  کـی  ار  باـجح  ظـفح  ییورهدیـشوپ و  ناتـساب ، نارود  ناـمه  زا  یناریا  نز  هک  میریگیم  هجیتن  سپ 
ریوصت رد  دنشاب . هتشادن  طالتخا  رگیدکی  اب  مرحم  ریغ  ياهدرم  اهنز و  هک  هدوب  راوتسا  ساسا  نیا  رب  ناتساب ، ناریا  یلم  تنـس  دنادیم .

رد يدیشروخ  لاس 1328  رد  هک  ناتسلوغم  زرم  يرتمولیک  یئاتلآ 19  هوک  هنماد  رد  کیریزاپ  هپت  رد  هدـشفشک  شرف  تاعطق  زا  یکی 
تئیه ياـسؤر  نوـستاد ،) تنراـب و  ناـیاقآ   ) سانـشرواخ ود  هدـمآ  تسد  هب  یـسور  یملع  تئیه  هلیـسو  هـب  یـسانشناتساب  ياـهشواک 
ماجنا ار  یبهذم  مسارم  دنراد و  رس  رب  رداچ  هک  هکلم  ود  ریوصت  رب  لمتـشم  تسا  ياهنحـص  عبرم  ره  يور  شقن  : » دنـسیونیم ییایناتیرب 
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يرگید ياههتکن  باجح  صوصخ  رد  تسا ». هدش  هدید  یـشنماخه  دهع  یـسراپ  ياهرهم  شوقن  يور  رب  اههنحـص  هنوگ  نیا  دنهدیم ،
زین اـهنآ و  تاجردـنم  ناتـساب و  ناـیناریا  ینید  رگید  ياـهباتک  اتـسوا و  زا  هک  يروط  هب  تسا : مزـال  نآ  يروآداـی  هک  دراد  دوجو  زین 

ياههرود زا  کی  چـیه  رد  باجح  تیاعر  هک  دـنچ  ره  دوشیم  طابنتـسا  هتـشاد ، دوجو  هک  ینوگاـنوگ  یقـالخا  ینید و  ياههمانزردـنا 
کی ار  ییورهدیشوپ »  » باجح و ظفح  ناتـساب ، ياهنارود  زا  یناریا  هعماج  اما  تسا  هدوبن  ینید  روتـسد  فیلکت و  مالـسا  زا  شیپ  ناریا 
هوالع تسا . هدنام  رادیاپ  هداتفا و  اج  یقالخا  هفیظو  یلم و  ننس  وزج  جیردت  هب  نآ  تیاعر  هک  دناهتسنادیم  یتنس  یقالخا و  هفیظو  عون 

زرط دنـشاب و  هتـشادن  شزیمآ  اهدرم  اب  اهنز  هک  هدوب  راوتـسا  نیا  رب  هشیمه  یناریا ، هعماج  یگداوناخ  یناگدـنز  هیاپ  یلم ، تنـس  نیا  رب 
، دوشیم هدرب  هدرپ » ِسپ   » ماـن بلغا  هماـنهاش  رد  هک  مینیبیم  رگا  تسا و  هدوـب  ینوردـنا  ینوریب و  تروـص  هب  مه  اـههناخ  رد  یگدـنز 

نارود رد  نز  قوقح  عومجم ، رد  ( 20) تسا روخرد  ارم  تخت  هک  مدینـش  تسا  رتخد  یکی  وت  هدرپِسَپ  تسا : هدوب  نیمه  روظنم  رتـشیب 
رب نایناساس  نامز  رد  هتشاد و  دوجو  یتاقبط  فالتخا  داضت و  مالـسا ، زا  لبق  ناریا  رد  تسا . هتـشادن  یناشخرد  همانراک  مالـسا ، زا  شیپ 

نازرواشک و نارواگنج ، نایناحور ، هقبط  راهچ  هب  یناساس ، هعماج  رد  مدرم  تسا . هدشیم  دیکأت  ًادـیدش  یتاقبط  متـسیس  مظن و  تیاعر 
ياههدوت تیرثکا  دنچ  ره  دـننک . جاودزا  ناشدوخ  هقبط  ياضعا  اب  طقف  هک  دـندوب  مزلم  هقبط  ره  دارفا  دـندوب و  هدـش  میـسقت  ناروهشیپ 

تسا نز  نیا  مه  زاب  اما  دنزوسیم ، یتاقبط  دادیب  شتآ  رد  اونیب  شکمتس و  دننکیم و  یگدنز  راوهدرب  ود  ره  نز ، هچ  درم و  هچ  مدرم ،
تخدناروپ تنطلس  هک  دناهدرک  یعس  ناخروم  زا  یـضعب  دشکیم . شود  هب  ار  اهتراسا  اهيراوگان و  اهيدارمان ، زا  يرتشیب  مهـس  هک 

شوشغم یناماسبان و  نارظنبحاص ، رثکا  اما  دنرامـشرب ، نانز  تلزنم  ماقم و  هاج و  زا  یناشن  یناـساس  دـهع  رخاوا  رد  ار  تخدـیمرذآ  و 
هک هاگنآ  تسا  ناسکی  راکوکین ، هتـسیاش و  ناملـسم  درم  نز و  هب  یهلا  شاداپ  مالـسا ، رد  دـنراد . رظن  دـم  ار  نانز  هماع  تیعـضو  ندوب 

یخساپ دناوتیم  زاسیگدنز ، شخبتایح و  نید  نیا  وترپ  رد  هک  تفایرد  زین  ناملسم  یناریا  نز  درک ، زاغآ  ندیشخرد  مالسا  دیشروخ 
عون شود  رب  فینح  نید  نیا  رد  یهلا  تناما  راب  دنراد و  یناسکی  هاگیاپ  نز  درم و  یمالسا ، بان  هشیدنا  رد  دبایب . دوخ  تالکـشم  يارب 

ناملـسم نز  هک  تسا  ناـس  نیدـب  دوشیم و  لـماش  زین  ار  نز  دریگیم ، رب  رد  ار  درم  هک  هنوگ  ناـمه  تناـما ، نیا  لـمح  تسا و  ناـسنا 
هک دراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  يداـیز  تاـیآ  تسا . هدروآ  دورف  نید  نیا  هاگـشیپ  هب  راـصعا  نورق و  یط  رد  ار  دوـخ  میظعت  رـس  یناریا 
زا ياهیآ  دنتـسه . يدـحاو  سنج  زا  نز  درم و  درادـن و  یهار  یناسنا  تاذ  هرهوج و  رد  ندوب ، نز  ای  ندوب  درم  تسا : تقیقح  نیا  نّیبم 
َّنِا : » دـنکیم تیافک  ار  ام  دـیامرفیم ، اطع  شاداپ  نازیم  کـی  هب  هتـسیاش  نادرم  ناـنز و  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  ناـیب  رد  دـیجم  نآرق 

َو َنیعِـشاْخلا  َو  ِتاِرباَّْصلا  َو  َنیِرباَّْصلا  َو  ِتاقِداَّْصلا  َو  َنیقِداَّْصلا  َو  ِتاـِتناْقلا  َو  َنیِتناـْقلا  َو  ِتاـنِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْملا  َو  ِتاِملْـسُْملا  َو  َنیِملْـسُْملا 
ِتارِکاَّذـْلا َو  ًاریثَک  هَّللا  َنیرِکاَّذـْلا  َو  ِتاِظفاْحلا  َو  ْمُهَجُوُرف  َنیِظفاْْحلا  َو  ِتاِمئاَّْصلا  َو  َنیِمئاَّْصلا  َو  ِتاقِّدَـصَتُْملا  َو  َنیقِّدَـصَتُْملا  َو  ِتاعِـشاْخلا 

تدابع و تعاط و  لها  نادرم  نمؤم ، نانز  نمؤم و  نادرم  ناملسم ، نانز  ناملـسم و  نادرم  انامه  ( 21 (؛ ًامیظَع ًاَرْجَا  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَا 
سرتادخ نانز  عشاخ و  سرتادخ و  نادرم  هشیپربص ، نانز  رباص و  نادرم  يوگتسار ، نانز  وگتـسار و  نادرم  تدابع ، تعاط و  لها  نانز 

، تفعاب ظافحاب و  نانز  مارح و  تالیامت  زا  راددوخ  نادرم  رادهزور ، نانز  رادهزور و  نادرم  ّریخ ، ناـنز  زاوننیکـسم و  نادرم  عشاـخ ، و 
ایهم گرزب ، شاداپ  ترفغم و  دـنوادخ  اهنآ ، همه  يارب  دـنیوگیم ، ادـخ  رکذ  رایـسب  هک  یناـنز  دـننکیم و  ادـخ  داـی  رایـسب  هک  ینادرم 

.« تسا هتخاس 

هتشذگ ماوقا  للم و  رد  باجح 

زا اه  ناسنا  هک  دنتسه  نآ  زا  یکاح  یخیرات  هتسجرب  ياه  شقن  يا و  هرقن  فورظ  اه ، شرف  اه ، یـشاقن  اه ، سیدنت  اه ، هّکـس  اه ، هبیتک 
نایم رد  ناتـساب و  ناریا  رد  دوجوم  دـهاوش  نیارق و  قبط  دـنا . هدرک  یم  تاعارم  ار  شـشوپ  دـنا ، هداهن  یکاخ  هرک  نیا  رب  اـپ  هک  يزور 
یمرب سّدقم  باتک  زا  تسا . هدوب  رت  تخـس  بتارم  هب  هدمآ ، مالـسا  نوناق  رد  هچنآ  زا  هتـشاد و  دوجو  باجح  دنه ،  رد  ًالامتحا  دوهی و 
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نآرق هتفگ ي  قبط  رب  و  ( 1 .) دنتخادنا یم  تروص  رب  دنبور  ندب ، ششوپ  رب  هوالع  نانز  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دهع  رد  هک  دیآ 
ناتساد هب  طوبرم  تایآ  زا  اریز  تشاد ؛ لماک  ششوپ  دوب ، تسرپدیـشروخ  هک  ابـس ، هکلم  یتح  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دهع  رد 

نوچ دورب ، وا  تخت  کیدزن  هب  تساوخ  دش و  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  رـصق  دراو  وا  یتقو  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  ابـس  هکلم 
ندش در  ماگنه  ات  دیـشک  الاب  ار  شنماد  سیقلب  دنیامن ، شرف  هنیگبآ  یگنـس  زا  ار  خاک  دوب  هداد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح 

(2 .) تخادنا تروص  رب  عقرب  دید ،  ار  وا  یتقو  قاحـسا  دزمان  دوب . جـیار  باجح  زین  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نامز  رد  دوشن . سیخ 
رد دوجوم  دهاوش  نیارق و  قبط  دندوب . ششوپ  ياراد  نایناماس  نایناکشا و  نایـشنماخه ، اهدام ، زا  نوگانوگ ، ياه  هرود  رد  یناریا  نانز 

. تسا هدوب  رت  تخس  بتارم  هب  هدمآ ، مالسا  نوناق  رد  هچنآ  زا  هتـشاد و  دوجو  باجح  دنه ،  رد  ًالامتحا  دوهی و  نایم  رد  ناتـساب و  ناریا 
تـشاد رـس  رب  يزیچ  هکنآ  یب  ًالثم ـ  هک ـ  نانچ  تخادرپ . یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  : » دسیون یم  دوهی  موق  هرابرد  تنارود  لیو 

نآ شیادص  ای  درک  یم  لد  درد  مدرم  زا  یخنـس  ره  اب  تفر و  یم  مدرم  نایم  ای  تشر  یم  خن  ماع  عراش  رد  ای  تفر و  یم  مدرم  نایم  هب 
تـشاد قح  درم  تروص ، نآ  رد  دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناگیاسمه  دومن  یم  مّلکت  شا  هناخ  رد  نوچ  هک  دوب  دنلب  ردـق 

نایم رد  هداشگ  يور  اب  يدازآ و  لامک  اب  دنتـشاد و  یلاع  یتلزنم  ناـنز  تشترز ، ناـمز  رد  ( 3 .«) دهد قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودـب 
يارب نوچ  ریقف ، نانز  درک . رییغت  دنمتورث ،  هقبط  رد  صوصخ  هب  نز ، ماقم  شویراد ، زا  سپ  اما  دندرک . یم  دـمآ  تفر و  هعماج  مدرم و 
کی رد  ینیـشن  هشوگ  رگید ، نانز  دروم  رد  یلو  دندرک ،  ظفح  ار  دوخ  يدازآ  دـندوب ،  مدرم  نایم  رد  دـش  دـمآ و  زا  راچان  ندرک  راک 
يالاب هقبط  نانز  تفرگارف . ار  اه  نآ  یعامتجا  یگدـنز  رـسارس  درک و  ادـیپ  دادـتما  جـیردت  هب  دوب ، بجاو  ناشیارب  هک  صوصخم  نامز 

ار دوخ  ناردارب  ناردـپ و  یتح  دنتـشادن  قح  دـنیایب و  نوریب  هناخ  زا  رادـشوپور ،  ناور  تخت  رد  زج  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تئرج  عامتجا 
رب ناتـساب  ناریا  زا  هک  ییاه  شقن  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـندش . یم  هدرمـش  مرحماـن  رادرهوش  نز  هب  تبـسن  ناردارب  ناردـپ و  اریز  دـننیبب ؛

ساسحا نآ  موزل  راصعا  مامت  رد  هتـشاد و  دوجو  هتـشذگ  زا  باجح  هک  نیا  دوش . یمن  هدید  ینز  لیامـش  تروص و  چـیه  هدـنام ، ياج 
طیرفت طارفا و  اب  هارمه  توافتم و  تاروتـسد  نیا  نایم  رد  اما  تسا .  باـجح  ندوب  حیحـص  یقطنم و  لـیالد  زا  یکی  دوخ  تسا ،  هدـش 

( دیدج دهع  قیتع و  دهع   ) سّدقم باتک  - 1 تشون : یپ  تسا . نیرت  يدربراک  نیرت و  عماج  نیرت و  لماک  تسا  هداد  رتسد  مالـسا  هچنآ 
ب 5، دیشانالا ، دیشن  رفس  مجنپ ، لصف  ، 1380 ریطاسا ، نارهت ، نامیلس ، دورس  باتک  يرنه ، نلگ و  مایلو  ینادمه ، ناخ  لضاف  همجرت  و 

تاراشتنا يرهاظ ، مساقلاوبا  همجرت  نّدـمت ، خـیرات  تنارود ، لـیو  - 3 هیآ 66 . باب 24 ، نیوکت ، رفـس  ناـمه ، - 2 هـیآ 8 . ص 1003 ،
 " – باجح هلئـسم  رب  ینییبت  هلاـقم "  زا  هتفرگرب  عبنم :  تمظع .» رـصع  ، » موس شخب  ناـمیا ،» رـصع  ، » مراـهچ باـتک  لاـبقا ، نیلکنارف و 

يدوواد نایبت :  يارب  میظنت  هشیدنا  هاگشاب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
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بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 
زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

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

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

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

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

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

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

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

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
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نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 
ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

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