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فدص رد و 

باتک تاصخشم 

ير رهش  رشن :  تاصخشم  یعاجش  دمحم  هدنـسیون  باجح  هرابرد  یـسایس  یعامتجا و  ینید  یثحب  فدص  رد و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
یسانشباتک هرامش  مهن  پاچ  تشاددای :  یسیونتسرهف  راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعـضو  201ص  يرهاظ :  تاصخشم  ییحم 1389 .

2523298 یلم : 

راتفگشیپ

، یـسایس داعبا  ياراد  هدروخ ، دـنویپ  لئاسم  زا  يرایـسب  اب  تساـم و  هعماـج  مهم  لـئاسم  زا  تسا  ینید  روتـسد  کـی  هک  باـجح  هلئـسم 
و تسا ، طوبرم  هعماج  تیعمج  زا  یمین  هب  تسا ، نانز  اب  شیاطخ  هک  تهج  نآ  زا  هلئسم  نیا  تسا . هدش  یگنهرف  يداصتقا و  ، یعامتجا

دهد یمروتـسد  نز  هب  هک  یهلا  مکح  نیا  دوش . یم  طوبرم  هعماـج  دارفا  همه  هب  دراد  شقن  درم  نز و  طـباور  میظنت  رد  هک  تهج  نآ  زا 
نارادفرط نیب  رد  وهایهرپ  زیگنارب و  لاجنج  هلئسم  کی  ناونع  هب  هراومه  نک ، تیاعر  ار  يدودح  دوخ  شـشوپ  رد  درم و  اب  دروخرب  رد 

اهنآ هجوت  تلعودـنراد  يدایز  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  ام  نانمـشد  یتح  . تسا هدوب  حرطم  روشک  زا  جراخ  لـخاد و  رد  باـجح  ناـفلاخم  و 
نیب رد  هتبلا  تسا . ناراوخ  ناهج  ربارب  رد  یگنهرف  تمواقم  تلاصا و  ياه  هناشن  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  باـجح  اـب  هزراـبم  اتدـمع ،
یلو دـنا ، هدرک  ییاهرظن  راهظا  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  یعامتجا  هلئـسم  کـی  ناونع  هب  ار  باـجح  هک  یناـسک ، دنتـسه  ناناملـسم  ریغ 

هک هدش  هدید  دایز  یتح  و  دنهد . هئارا  یمالسا  باجح  هلئسم  زا  یحیحص  ریسفت  هیجوت و  دنا  هتسناوتن  اهنآ ) همه  مییوگنرگا   ) اهنآ رتشیب 
زارتارف ار  اپ  یضعب  یتح  دنا ؛ هدرک  مه  يزوسلد  ناملسم  بوجحم  نانز  يارب  ودنا  هتـسناد  نز  قح  رد  ملظ  ای  تیدودحم و  یعون  ار  نآ 

یگنوگچ يا  هزادنا  ات  زین  باجح و  هلئسم  لصا  رس  رب  زین  ناناملـسم  دوخ  نیب  رد  دنناد . یم  یگدنام  بقع  هناشن  ار  باجح  هداهن و  نیا 
یمن لمع  ناسکی  نآ  هب  مازتلاو  تیاعر  رد  یگمه  زین  دـنرگن و  یمن  ناسکی  هلئـسم  نیا  هب  اهنآ  همه  دراد . دوجو  فـالتخا  نآ  دودـحو 
هکلب دنرادن ، نآ  هب  تبـسن  يدنب  دیق و  چیه  مه  يا  هدع  دننک و  یم  تیاعر  ار  نآ  يدودح  ات  يا  هدع  دـندیقم و  الماک  يا  هدـع  دـننک .

ود رب  زین  اه  باجح  دب  دنباجح . یب  يا  هدـع  باجح و  دـب  يا  هدـع  باجح ، اب  يا  هدـع  رگید  ترابع  هب  دـننک . یم  مه  تفلاخم  یهاگ 
رد باجح و  دـب  عامتجا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  مسق  دـنباجح . دـب  یـصوصخ  سلاجم  رد  مه  عاـمتجا و  رد  مه  يا  هدـع  دنمـسق :
رد مه  هک  دنتسه  یناسک  هدش ، رکذ  هورگ ي  رب  هوالع  روشک ، زا  جراخ  ناملـسم  نانز  نیب  رد  دنباجح  یب  یـصوصخ  طباور  سلاجم و 

دـحاو و ینامـسآ  باتک  دـحاو و  ربمایپ  دوجو  اب  ناناملـسم  نیب  رد  فالتخا  همه  نیا  دـنباجح . یب  یـصوصخ  طـباور  رد  مه  عاـمتجا و 
، مه ناناملـسم  نیب  رد  باجح  ارچ  تسیچ ؟ زا  یـشان  باجح  هراـبرد  یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  ياـهقف  اـملع و  تارظن  یبیرقت  یکیدزن 
ندوب و هدنام  بقع  ندوب و  لما  بسچرب  نانآ  هب  دننک و  یم  هرخسم  ار  باجح  اب  نانز  مه  باجح و  مه  اهنآ ، زا  یضعب  دراد و  فلاخم 

باجح دنناد  یم  یبوخ  هب  هورگ  نیا  هک  نیا  اب  دـنناد ؟ یم  تفرـشیپ  ندـمت و  يدازآ  يرکفنـشور ، هناشن  ار  یباجح  یب  دـننز و  یم  .... 
هعلاطم زا  سپ  هک  نانآ  صوصخ  هب  دننک . یم  بجعت  فالتخا  همه  نیا  زا  زین  اناملسم  ریغ  نانز  یتح  تسا . یمالسا  یهلا و  روتسد  کی 

دنا و هجوت  یب  مکح  نیا  هب  تبسن  هک  یناملـسم  نانز  زا  دننیزگ  یم  رب  ار  یمالـسا  باجح  دنوش و  یم  فرـشم  مالـسا  نید  هب  قیقحت  و 
تـسا هدش  باجح  هرابرد  تایاور  نآرق و  رد  هک  یناوارف  دیکات  دنوادخ و  روتـسد  دوجو  اب  ارچ  هک  دنـسرپ  یم  دنرادن ، نانآ  هب  یمازتلا 

هب یتقو  اهنآ  امـش  رظن  هب  دـنا . هتـشاد  راهظا  دوخ  تالاقم  اه و  ینارنخـس  رد  ار  بجعت  نیا  نانآ  زا  یـضعب  و  دـننک ؟ یمن  تیاعر  ار  نآ 
المع هکلب  دننک  یمن  تیاعر  ار  باجح  اهنت  هن  هک  دنراد  دوجو  ینانز  یمالـسا  هعماج  کی  رد  ارچ  هک  دندرگ  یم  ناشلاوس  خساپ  لابند 

هب دیهاوخب  رگا  امش  دنناد ؟ یم  هچ  زا  یـشان  ار  نآ  دننک و  یم  تواضق  هنوگچ  دنـسر و  یم  یباوج  هچ  هب  دننک ، یم  زین  تفلاخم  نآ  اب 
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یهاگآ ان  زا  یـشان  ناملـسم  نانزباجح  رد  فالتخا  زا  هجرد  نیا  مهم  لیالد  زا  یکی  ام  رظن  هب  دـییوگ ؟ یم  هچ  دـیهد  باوج  لاوس  نیا 
رگید تلع  دنا . هدش  هئارا  هورکم  بحتسم و  حابم ، مارح ، بجاو ، ياه  بلاق  رد  هک  تسا  یهلا  ياهروتـسد  و  فیلاکت »  » موهفم زا  قیمع 

ياه تلع  همه  نیا  هتبلا  تسوا . تواقـش  تداعـس و  ناسنا و  اب  ینید ، ياهروتـسد  یفیلکت و  میهافم  نید و  هطبار  زا  قیمع  یهاگآ  ان  زین 
اب نانز ، ياه  هورگ  همه  اب  ام  نخس  يور  نیاربانب  میا . هتخادرپ  نآ  هب  باتک  ثحابم  لوط  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  لیالد  هکلب  تسین ،

باـتک نیا  بطاـخم  نادرم  ناـنز و  همه  رگید ، تراـبع  هب  میراد . فرح  اـهنآ  همه  يارب  تـسا و  باـجح  رد  ناـشیاه  فـالتخا  یماـمت 
یناتسریبد يوزوح ، یهاگشناد ، زا  معا  ناوج ، فلتخم  ياهرشق  يارب  هدنراگن  سیردت  هرواشم و  زا  هک  يزارد  نایلاس  لوط  رد  دنتـسه .

نید و موهفم  هب  لهج  رد  ار  ینید  ماکحا  نید و  هرابرد  اجبان  ياه  تواضق  اه و  یمهف  دب  تالاوس ، زا  يرایـسب  هشیر  درذگ ، یم  هریغ  و 
نانامـسم ریغ  ياجبان  ياه  تواضق  اه و  یمهف  جک  زا  يرایـسب  تلع  نینچمه  تسا و  هتفای  ناسنا  اب  ناشطابترا  نآ و  یفیلکت  ياه  بلاق 

یلاح رد  نیا  دـناد . یم  وا  یگدـنز  ناسنا و  اب  نآ  هطبار  نید و  موهفم  حیحـص  كرد  مدـع  زا  یـشان  ار  یمالـسا  ماکحاو  مالـسا  هرابرد 
هب مرتحم ، ناگدنناوخ  زا  درذگ . یم  نانآ  تارکفت  رب  سوه  يوه و  هبلغ  تجاجل و  دانع ، يزوت ، هنیک  ینمـشد ، نوچ  یللع  زا  هک  تسا 

هتسد نآ  زا  نینچمه  دننک . هعلاطم  هلـصوح  تقد و  اب  ار ، نآ  ییادتبا  ثحابم  هژیو  هب  باتک ، نیا  منک  یم  تساوخرد  اهمناخ ، صوصخ 
بصعت و دـنهد ، یم  جرخ  هب  ربص  تقد و  هک  نیا  رب  هوالع  مهاوخ  یم  نز ، درم و  زا  معا  دنتـسه ، باجح  فلاـخم  هک  یناگدـنناوخ  زا 

هرابرد دیراد  ور  شیپ  رد  هک  ار  يا  هتـشون  دننک . يریگ  یپ  رخآ  ات  ار  باتک  بلاطم  تعاجـش ، اب  دـنراذگب و  رانک  ار  هنالوجع  تواضق 
هب لاس 71  رد  هدـنراگن  هک  دوب  يا  هلاقم  مود  لوا و  شخب  تسا . هدـش  میظنت  شخب  راهچ  رد  نز  درم و  طباور  هب  طوبرم  لئاسم  وباجح 

ياه شخب  رد  بلاطم  یضعب  تهج  نیدب  تسا . هدش  هفاضا  ادعب  زین  مراهچ  موس و  شخب  تسا و  هتشاد  لاسرا  باجح  يرسارس  هرگنک 
. تسا هدـش  لاـمعا  شخب  ود  ره  رد  مه  یتاـفاضا  ییزج و  تارییغت  هتبلا  تسا . هدـشن  فذـح  تیمها  ظاـحل  هب  هک  هدـش  رارکت  فلتخم 

ناسنا هطبار  هک  انعم  نیدب  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  ینید  ماکحا  رگید  هارمه  هب  یفیلکت  مکح  کی  ناونع  هب  باجح  لوا ، شخبرد 
، هدش یـسررب  ینید  ياهروتـسد  زا  يوریپ  موزل  لیلد  ناسنا و  یگدنز  رد  نیناوق  نیا  شقن  ینید ، نیناوق  هب  ناسنا  زاین  یفیلکت ، ماکحا  اب 

نمـض مود ، شخب  رد  تسا . هتخادرپ  هعماـج  درف و  یلاـعت  دـشر و  رد  نآ  شقن  باـجح و  هراـبرد  ثحب  هـب  لقتـسم  يراـتفگ  رد  سپس 
راثآ و رکذ  هب  نایاپ  رد  هدـش و  هراشا  مهم  روتـسد  نیا  هب  یهجوت  یب  بقاوع  هب  روشک ، رد  یباـجح  یب  گـنهرف  شرتسگ  لـلع  یـسررب 
زا تعاطا  موزل  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  صوصخ  هب  شخب ، نیا  هعلاطم  رد  مرتحم  هدـنناوخ  تسا  مزال  تسا . هتخادرپ  باـجح  دـیاوف 

ریاس اه و  یندـید  شقن  باجح ، هلئـسم  اب  نآ  طابترا  هاگن و  هلئـسم  موس ، شخب  رد  دـشاب . هتـشاد  يدایز  تقد  هلـصوح و  ینید ، ماکحا 
رد تسا . هدش  حرطم  رگید  ثحب  دنچ  هارمه  هب  هاگن ، هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  رب  ینتبم  ماکحا  ناسنا و  لامعا  راکفا و  رد  تاسوسحم 

هدـش نایب  اه و ...  ییابیز  اب  ناسنا  طابترا  هوحن  اه و  ییابیز  عاونا  تنیز و  ییابیز و  نآ ، عاونا  ساـبل و  هب  طوبرم  لـئاسم  مراـهچ ، شخب 
میراودیما میا . هتسج  دوس  زین  یسانش  ناور  یسانش و  هعماج  ییسایس  ثحابم  زا  شخب ، هس  رهرد  فلتخم  ياهتبسانم  هب  نمـض  رد  تسا .

رایسب اذل  تسین . لاکشا  فعـض و  زا  یلاخ  ام  نایب  تسا  یهیدب  دریگ . رارق  ناوناب ، صوصخ  هب  ناگمه ، هدافتـسا  دروم  رـصتخم  نیا  هک 
دمحم ناتسبات 1376  نیملاعلا  بر  هللادمحلاو  دییامن . لاسرارشان  یناشن  هب  باتک  ياوتحم  هرابرد  ار  دوخ  رظن  هک  دش  میهاوخ  لاحـشوخ 

یعاجش

یفیلکت مکح  کی  ناونع  هب  باجح  یسررب  لوا : شخب 

هراشا

یم تایح  امـش  هب  هک  دـننک  یم  توعد  يزیچ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  ار ، لوسر  ادـخ و  دـینک  تباجا  دـیاهدروآ ، نامیا  هکیناـسک  يا  »
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یم تهج  کی  زا  فلا . دشاب : یم  یسررب  ثحب و  لباق  تهج  دنچ  زا  رگید  یفیلکت  ماکحا  زا  يرایسب  دننام  باجح  هلئـسم  ( 1 .« ) دشخب
ار باجح  دنوادخ  نوچ  مییوگب  ینعی  مینک ؛ ثحب  نآ  رثا  تمکح و  هب  هجوت  نودب  ینید  یفیلکت  مکح  کی  ناونع  هب  باجح  زا  میناوت 
هک لقتـسم  مکح  کی  ناونع  هب  باجح  ثحب ، نیا  رد  رگید  ترابع  هب  درک . تیاعر  ار  نآ  یتسیاب  سپ  هدومن  نآ  هب  رما  هدرک و  بجاو 

، دشاب یم  یفیلکت  ماکحا  زا  یمکح  هک  ناونع  نیا  هب  طقف  هکلب  دریگ  یمن  رارق  یـسررب  دروم  تسا ، یـصخشم  جـیاتن  تاریثات و  ياراد 
ترورـض دـنراد ؟ ییاـنعم  هچ  دـنمادک و  یفیلکت  ماـکحا  دـنوش : یم  حرطم  لـیذ  لـئاسم  تروص  نیا  رد  هک  دریگ  یم  رارق  ثحب  دروم 

ینید ياهروتـسد  زا  دیاب  ارچ  الوصا  دنراد ؟ ناسنا  اب  يا  هطبار  هچ  ماکحا  نیا  دنمادک ؟ اهنآ  زا  فلخت  تارـضم  تسیچ ؟ اهنآ  زا  يوریپ 
، تسا مزال  رشب  يارب  یهلا  نیناوق  تیاعر  هک  دش  تباث  رگا  ثحب  نیا  رد  تسین ؟ یفاک  رـشب  لقع  ایآ  تسیچ ؟ يارب  نید  مینک ؟ تعاطا 

مکح کـی  هک  زین  باـجح  تیاـعر  موزل  ( 24 لاـفنا ، هروس  « ) ْمُکِییُْحی اَِـمل  ْمُکاَـعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ( » 1)
نیا هلئسم  رگید  تروص  ب . دشاب . هتـشاد  ترورـض  باجح  رثا  تمکح و  زا  یثحب  هک  نیا  نودب  دوش  یم  تابثا  تسا ، یعرـش  یفیلکت 

، یعاـمتجا ياـه  هاگدـید  زا  باـجح  تروص  نیا  رد  هک  میهد  رارق  ثحب  دروم  لقتـسم  عوضوم  کـی  ناونع  هب  ار  باـجح  اـم  هک  تسا 
، یباجح یب  باجح ، جیاتن  تارثا و  رتشیب  یسررب  عون  نیا  رد  دشاب . یم  یسررب  لباق  یسانش  ناور  یـسانش و  هعماج  یـسایس ، يداصتقا ،

هرابرد دـمآ ، دـهاوخ  هک  نانچ  ینید ، عبانم  ریاس  نآرق و  رد  هتبلا  دـش . دـهاوخ  حرطم  هعماج  درف و  یگدـنز  رد  اهنآ  شقن  یباجحدـب و 
رب رایـسب  هورکم  حابم و  بحتـسم ، مارح ، بجاو ، لیبق  زا  یتاملک  هب  نید  ماکحا  رد  تسا . هدش  ثحب  هاگدـید  ود  ره  زا  یفیلکت  ماکحا 

مارح دش ؟ دهاوخ  هچ  میهدن  ماجنا  رگا  میهد ؟ ماجنا  دیاب  ارچ  اما  میهد . ماجنا  ار  نآ  دیاب  هک  یلمع  ینعی  هچ ؟ ینعی  بجاو  میروخ : یم 
نیا نیب  يا  هطبار  هچ  تشاد ؟ دهاوخ  يررـض  هچ  و  دش ؟ دهاوخ  هچ  مینکن  يرودرگا  درک . يرود  نآ  زا  دـیاب  هک  یلمع  ینعی  تسیچ ؟
دیاب ارچ  و  تسین ؟ فلاخم  ام  يدازآ  لقع و  اب  ندوب  عیطم  نیا  ایآ  دوب ؟ ینید  ماکحا  عیطم  دیاب  ارچ  الوصا  دراد ؟ دوجو  ناسنا  ماکحا و 
همه میرک  نآرق  تسا ؟ فلاـخم  يدازآ ، لـقع و  اـب  تاـمرحم  زا  ندرک  زیهرپ  اـی  ندوب و  عیطم  نیا  اـیآ  درک ؟ يرود  یهلا  تاـمرحم  زا 

تایآ و دناد . یم  تیعبت  نیمه  ورگ  رد  ار  اهنآ  تداعس  لامک و  دشر و  دنک ، یم  توعد  ینید  ياهروتسد  زا  ضحم  تیعبت  ار  اه  ناسنا 
تمـسق ود  هب  دـنا ، هدومن  توعد  یهلا  تامرحم  ماجنا  زا  يراددوخ  زین  یهلا و  ياه  نامرف  ماـکحا و  زا  تعاـطا  هب  ار  مدرم  هک  یتاـیاور 

نوچ و یب  ضحم و  تعاطا  راتـساوخ  دنیامن ، یهلا  ماکحا  زا  یـصاخ  مکح  هب  هراشا  هک  نیا  نودـب  اهنآ  زا  یهورگ  . 1 دنا : هدش  میسقت 
هتسد . 2 دومن . میهاوخ  رکذ  ار  لیالد  نیا  زا  یتمسق  يدوز  هب  هک  دنا  هدروآ  یلیالد  توعد  نیا  يارب  دنا و  هدش  نید  ياهروتـسد  زا  ارچ 

: ًالثم دـنا ؛ هتخادرپ  ناسنا  تداعـس  اب  اهنآ  هطبار  تاـمرحم و  تاـبجاوزا و  یتمـسق  رثا  تمکح و  ناـیب  هب  تاـیاور  تاـیآ و  نیا  زا  رگید 
تعاطا هب  اه  ناسنا  یمومع  توعد   ) لوا هتـسد  تایاور  تایآ و  هیاپ  هک  یلوصا  هب  ادـتبا  راتـشون ، نیارد  جـح و ...  هزور ، زامن ، تمکح 

رایسب شقن  هک  باجح  نوناق  ینعی  یهلا ، تابجاو  زا  یکی  تمکح  نایب  هب  سپـس  مینک و  یم  هراشا  دنتـسه  یهلا ) ياه  نامرف  زا  ضحم 
زاین تلع  دنتسه ، ینتبم  اهنآ  رب  لوا  هتسد  تایاور  تایآ و  هک  یلوصا  رد  تقد  میزادرپ . یم  دراد  هعماج  درف و  یلاعت  یکاپ و  رد  يدایز 

نـشور یبوخ  هب  ار  یناسنا  یگدنز  اب  تامرحم  تابجاو و  هطبار  زین  ینید و  ياهدیابن  اهدیاب و  تیاعر  موزل  یهلا ، ياه  تیاده  هب  ناسنا 
نیا هجیتن  تخاس . دهاوخ  انـشآ  رتشیب  یهلا  ماکحا  رثا  تمکح و  قمع و  هب  ار  ناسنا  مود ، هتـسد  تایآ  رد  تقد  دومن و  دهاوخ  تابثا  و 

يدایز هقالع  ناوت و  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  قیمع  یـشنیب  مود ، هتـسد  تایآ  رد  تقد  زین  اهنآ و  لوصا  لوا و  هتـسد  تایآ  رد  تقد  اب  هک ،
هب تبـسن  تخانـش  رادقم  ره  هک  ارچ  دیامن . یم  داجیا  ناسنا  دوجو  رد  ینید  ياهدیابن  اهدـیاب و  تیاعر  یهلا و  ياهروتـسد  نداد  رد  ار 
هب دـش . دـهاوخ  رتشیب  نآ  ماجنا  هب  هقالع  قشع و  زین  لمع و  رد  رارمتـسا  تمه و  دـشاب ، رت  قیمع  رت و  قیقد  رتشیب ، يراک  رثا  تمکح و 

كرد و ناسنا ، دوجو  قمع  بلق و  اب  دیاب  تخانـش  نیا  اما  ( 1 .« ) تسا تخانش  ير و  هزادنا  هب  شـشوک  تمه و  (: » ع  ) یلع ماما  هدومرف 
ندوب رـضم  ای  دـیفم  يزیچ و  ندوب  لطاب  اـی  قح  هب  تبـسن  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  دـنامب . وا  نهذ  ملاـع  رد  طـقف  هک  نیا  هن  دوش ، رواـب 
تسا نیا  لمع  ملع و  رد  فالتخا  نیا  تلع  دننک ! یم  راتفر  دوخ  ملع  فالخ  رب  لمع  رد  یلو  دنراد  ینهذ  تخانـش  تاعالطا و  يراک ،
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. تسا هدشن  لیدبت  یبلق  رواب  هب  هدشن و  هتخیمآ  ناشناج  حور و  اب  اهنآ  تخانش  هک 

لوا هتسد  تایاور  تایآ و  لوصا 

ُهَّللا . ) 1 دیربب ؟ یپ  اهنآ  نیب  طابترا  هب  دیناوت  یم  دییامن  هعلاطم  اهنآ  هرابرد  ار  یحیـضوت  هک  نیا  زا  لبق  ایآ  دینک ؛ تقد  هیآ  دنچ  نیا  رد 
 * ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  . ) 2 ( 2 .() تسا نابهگن  زیچ  ره  هب  تسا و  زیچ  ره  هدننیرفآ  دنوادخ   * ٌلیِکَو ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َوُهَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُِقلاَخ 
 * يَدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یَطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  . ) 4 ( 4 () تساـناد میکحوا   * ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُه  . ) 3 ( 3 () تسا هاگآ  زیچ  همه  رب  دـنوادخ 

يارلا ردق  یلع  ( » 1 ( ) 5 () دومن تیاده  شلامک  هار  هب  سپـس  درک و  اطع  ار  نآ  بسانم  دوجو  زیچ ، ره  رب  هک  تسا  یـسک  نآ  ام  يادخ 
َنیَِملاَْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإ  . ) 5 ( 50، هط ( ) 5 ( ) 1 ءابس ، ( ) 4 ( ) 282 هرقب ، ( ) 3 ( ) 62 رمز ، ( ) 2 ( ) ص310 ج4 ، مکحلاررغ ، .« ) همیزعلا نوکت 

هب دنک ، کین  راک  سک  ره   * ِدـِیبَْعِلل ٍمالَِظب  َکُّبَر  اَمَو  اَْهیَلَعَف  َءاَسَأ  ْنَمَو  ِهِسْفَِنلَف  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  . ) 6 ( 1 () تسا قلخ  زا  زاین  یب  دنوادخ  * 
ِساَّنلاـِب َهَّللا  َّنِإ  . ) 7 ( 2 () دـنک یمن  ملظ  دوخ  ناگدـنب  هب  زگره  وت  يادـخ  هدرک و  شیوخ  ررـض  هب  دـنک  دـب  سک  رهو  هدرک  دوـخ  عـفن 

نیا حیضوت  ( 4 () تسا ناـبرهم  هدنـشخب و   * ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  . ) 8 ( 3 () تسا ناـبرهم  فوـئر و  مدرم  هب  تبـسن  دـنوادخ  ٌمیِحَر *  ٌفوُءََرل 
نآ ایآ  ُرِیبَْخلا *  ُفیِطَّللا  َوُهَو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  ـالَأ  . ) 9 دراد . ملع  زیچ  همه  هب  سپ  تسا ، زیچ  ره  قلاـخ  نوچ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لوصا 

ناسنا قلاـخ  هک  نیا  مکح  هب  وا  ( 5 () تسا هاگآ  ملاع  نطاب  هب  وا  هک  نآ  لاح  و  تسین ، اهنآ  رارـسا  هب  ملاع  هدـیرفآ ، ار  قلخ  هک  ییادـخ 
نینچ سک  چیه  وا  زج  دراد . وا  دسافم  حلاصم و  تواقـش ، تداعـس ، هب  ناسنا و  هب  ار  ملع  تیاهن  هدیرفآ ، ار  ناسنا  حور  مسج و  تسا و 

هب درادن ؛ ار  بولطم  لامک  هب  ناسنا  لین  يارب  ماکحا  ( 6) عیرشت يزیر و  همانرب  تیحالـص  وا  زج  سک  چیه  سپ  درادن . يا  هطاحا  ملع و 
لماک تخانش  .2 مسج ؛ لماک  تخانش  .1 میراد : زاین  زیچ  دـنچ  هب  بولطم  لامک  هب  ندیـسر  نامتداعـس و  نیمات  يارب  ام  رگید ، تراـبع 

(6 ( ) 14 کلم ، ( ) 5 ( ) 3 هحتاف ، ( ) 4 ( ) 143، هرقب ( ) 3 ( ) 46 تلصف ، ( ) 2 ( ) 97 نارمع ، لآ  ( ) 1 ( ؛ حور مسج و  نیب  طباور  تخانش  حور 3.
لاوـحا عاـضوا و  زین  ناـمفارطا و  تادوـجوم  تعیبـط و  ماـظن  تخانـش  . 4 تعیرـش . اـی  هار  نتخاـس  رادوـمن  ندرک و  ناـیب  ینعی  عیرــشت 

تادوجوم تعیبط و  دیفم  تاریثات  تسا  مزال  میراد و  یگشیمه  ریگارف و  طابترا  کی  تعیبط  ماظن  اب  هاوخان  هاوخ  ام  هک  ارچ  نامطیحم ،
خلت و ثداوح  اه و  یتخـس  زا  مینک و  نیمات  ار  نامتداعـس  یتحار و  هک  مینک  میظنت  اهنآ  اب  يروط  ار  دوخ  هطبار  مینادب و  دوخ  رد  ار  نآ 
مسج و ام  اما  ( 1 .) تعیبط ناسنا و  لباقتم  رثات  ریثات و  عون  ناسنا و  اب  ناهج  ماظن  تعیبط و  نیب  هطبار  تخانـش  . 5 میشاب . نوصم  ینالوط 

ماـظن مه  حور و  مه  مسج و  مه  هک  یـسک  اـهنت  میـسانش . یمن  لـماک  روط  هب  ار  رگید  تادوـجوم  یتـح  دوـخ و  فارطا  طـیحم  حور و 
هب ریس  يارب  ار  ام  تداعس  لامک و  اهنت  هن  تسا و  هدنـشخب  نابرهم و  ام  هب  تبـسن  ناهج و  قلاخ  هک  تسا  دنوادخ  دسانـش  یم  ار  تقلخ 
زا هراومه  دـنتکرح و  رد  صخـشم  یفدـه  تمـس  هب  صخـشم ، ياه  هماـنرب  ساـسارب  ملاـع  تادوجوم  همه  تسا . هدـیرفآ  لاـمک  يوس 

اهنت هن  وا  تسین ؛ ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  تسا  تاـقولخم  فرـشا  هک  زین  ناـسنا  دـننک . یم  ریـس  لـماک  تروص  يوس  هب  صقاـن  یتروـص 
. دزاس یمن  دونـشخ  عناق و  ار  وا  يا  یبسن  لامک  چـیه  تسا و  قلطم  لامک  یپ  رد  تدـش  هب  هکلب  دـنک  یمن  يزاین  یب  لامک و  ساـسحا 
هک نیا  دوش ، یمن  یـضار  نآ  زا  يرادقم  هب  هاگ  چیه  دهاوخ و  یم  ار  نآ  تیاهن  یب  يرگید ، لامک  ره  ییابیز و  تردق ، ملع ، زا  ناسنا 
ود تخانـش  جنپ  نیا  هب  ناوت  یم  هتبلا  ( 1 . ) دراد تالامک  نیا  زا  کی  ره  اب  وا  یحور  تیخنـس  هب  یگتـسب  دبلط  یم  رتشیب  ار  کی  مادـک 
ایند یگدـنز  زا  سپ  وا  تایح  لـحارم  ناـسنا و  تخانـش  اـیند ب . زا  لـبق  ناـسنا  تقیقح  تخانـش  فلا . درک : هفاـضا  ار  رگید  تخاـنش 

تیادـه تسا . قلطم  لامک  یـضعب ، بوبحم  قوشعم و  و  تیاهن ، یب  تردـق  بلاط  يا  هدـع  دـنتیاهن ، یب  تذـل  بلاط  یـضعب  ترخآ ) )
همانرب و ءایبنا  طسوت  دـنوادخ  ینعی  دریذـپ ، یم  ماجنا  یعیرـشت  تروص  هب  راـیتخا ، لـقع و  یگژیو  هب  هجوت  اـب  شلاـمک  يوس  هب  ناـسنا 

. تسا هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ناسنا  یلاعت  دشر و  يارب  يا  هژیو  تاررقم 
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( نید تقلخ و  یگنهامه   ) عیرشت نیوکت و  ماظن  قباطت 

تسین نکمم  رگید ، ترابع  هب  دشاب ؛ یم  ناهج  ناسنا و  تقلخ  ساسارب  ینید  تاررقم  اهروتـسد و  ینعی  تسا ، نیوکت  ساسارب  عیرـشت 
هتـشاد دوجو  یگنهامه  ان  تریاغم و  هدرک ، عضو  رـشب  تداعـس  لامک و  يارب  دـنوادخ  هک  ینیدیاهروتـسد  ناسنا و  یعقاو  ياهزاین  نیب 

ینید تاررقم  اهروتـسد و  یمامت  رگید  ترابع  هب  تسا . ناهج  ناسنا و  تقلخ  ماظن  ساسارب  یفیلکت  مکحا  هاگدید ، نیا  زا  سپ  دـشاب .
عیرـشت و اب  نیوکت  قباـطت  دروم  رد  دـنوادخ  تسا . هدـش  میظنت  وا  تداعـس  ریـسم  رد  ناـهج و  ناـسنا و  حور  مسج و  راـتخاس  اـب  قبطنم 
هک ادـخ  نید  قیرط  زا  هتـسویپ  روآ و  مالـسا  كاپ  نییآ  بناج  هب  يور  میقتـسم  : » دـیامرف یم  نینچ  ینید  ماکحا  اب  ناسنا  ترطف  بسانت 

مدرم رتـشیب  اـما  قـح ، راوتـسا  نییآ  تسا  نیا  تسین و  ادـخ  تقلخ  رد  يرییغت  چـیه  هک  نک  يوریپ  تـسا  هدـیرفآ  نآ  ربار  قـلخ  ترطف 
ِنیِّدِلل َکَهْجَو  ِْمقَأَف  ( ) 1  ) زا مدرم  رثکا  هک  تسا  نیا  دوش  یمرکذـتم  نایاپ  رد  هیآ  نیا  هک  یمهم  هتکن  ( 1 .« ) دنتسین هاگآ  نآ  تقیقحزا 

ینعی تقیقح ، نیا  ( 30، مور ( ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِیَْقلا  ُمّ ُنیِّدـلا  َِکلَذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اَْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َةَرِْطف  اًفِینَح 
ایند تداعس  هک  تسا  نامه  تساهنآ ؛ هدشمگ  نامه  نید  نیا  دنناد  یمن  دنتـسین و  هاگآ  ناهج  ناسنا و  تقلخ  اب  مالـسا  نید  یگنهامه 
نید ناغلبم  هفیظو  نیا  تسا . نانآ  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  نیرت  یلاع  هدنروآرب  نید  نیا  هک  دنناد  یمن  دـنک . یم  نیمات  ار  اهنآ  ترخآ  و 

، ناسنا یناسنا  ياه  شزرا  مالسا و  نانمشد  هک  رصع  نیا  رد  صوصخ  هب  دنزاس . هاگآ  تقیقح  نیا  هب  مکحم  لیالد  اب  ار  مدرم  هک  تسا 
يدازآ و اب  رشب و  ياه  هتساوخ  اب  نید  اساسا  مالسا و  هک  دنراد  طلغ  رکف  نیا  ياقلا  رد  یعس  یتاغیلبت ، روآ  ماسرس  ياه  هنیزه  فرص  اب 

رارق يدازآ  لقع و  لباقم  رد  ار  نید  ناسنا و  لباقم  رد  ار  ادخ  هک  دننک  یم  یعس  هنایذوم  هنایشحو و  اهنآ  تسا و  داضت  رد  وا  تفرـشیپ 
یم نینچ  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع ماـما  دـنا . هدـش  هداتـسرف  وا  يوس  هب  رـشب ، تقلخ  ترطف و  قباـطم  تاررقم  اهروتـسد و  اـب  ءاـیبنا  دـنهد .

َثَعَبَف ( » 1 ( ) 1 .«) دـنهاوخب نانآ  زا  ار  ترطف  یهلا  نامیپ  هب  يدـنبیاپ  ات  تخیگنارب  مدرم  ناـیم  رد  ار  دوخ  ناگداتـسرف  دـنوادخ  : » دـیامرف
هبطخ 1) هغالبلا ، جهن  « ) ِِهتَرِطف َقاثیم  مُهوُدأَتسَِیل  ُهَئاِیبنَا  مِهَیِلا  ََرتاَو  َو  ُهَلُسُر  مِهیف 

تسا لیلد  تقیقح و  رب  ینتبم  یهلا  ماکحا  یمامت 

رد تسا . يرورـض  دـیفم و  وا  يارب  هدـش ، بجاو  يزیچ  رگا  هدوب و  رـضم  ناسنا  يارب  اعطق  هدـش  مارح  يزیچ  رگا  هاگدـید ، نیا  قبط  رب 
تسا و زاین  یب  دمـص و  وا  نوچ  زاین . یب  تسا  قلطم  لامک  هک  دـنوادخ  هب  هن  ددرگ  یم  زاب  ناسنا  دوخ  زاین  هب  یهلا  نیناوق  هشیر  هجیتن ،

تداعـس ریخ و  تسا و  يرگید  سک  ره  زا  رت  نابرهم  ناگدنب  هب  تبـسن  یفرط  زا  دـشاب . نآ  دـقاف  وا  هک  تسین  روصت  لباق  یلامک  چـیه 
شناگدنب هب  هک  يروتسد  ره  تسا . ثبع  هدوهیب و  راک  ره  زا  هزنم  تسا  میکح  نوچ  دنک و  یمن  ملظ  اهنآ  هب  زگره  دهاوخ . یم  ار  اهنآ 

رگا یتح  ناـیب ، نیا  اـب  تسا . هدوب  اـهنآ  لـماکت  عناـم  زیچ  نآ  هدرک ، یهن  هک  ار  يزیچ  ره  هتـشاد و  ترورـض  اـهنآ  لـماکت  يارب  هداد ،
هک رادقم  نیمه  اریز  میراد ؛ ار  اهروتسد  نیا  زا  ضحم  تیعبت  يارب  یفاک  هزیگنا  لاح  نیا  اب  مینادن  ار  یهلا  یهاون  رماوا و  رثا  تمکح و 

رماوا و تسا و  تاقولخم  حلاصم  هب  ملاع  نابرهم و  لداع ، میکح ، تسام ، قلاخ  هک  هدش  رداص  يدنوادخ  يوسزا  اهروتـسد  نیا  مینادـب 
زا ارچ  نوچ و  یب  تعاطا  يوریپ و  يارب  هزیگنا  لیلد و  نیرتهب  دوخ ، تسام  یلاعت  دشر و  تهج  رد  ام و  هژیو  تقلخ  رب  قبطنم  وا  یهاون 
یم دوخ  ار  شا  هرهب  هجیتن و  هدرک ، فطل  دوخ  هب  میدش  نوناق  نیرت  لماک  میلست  لوصا  نیا  هب  هجوت  اب  ام  رگا  سپ  تسوا . ياهروتـسد 

هب هشیمه  ناسنا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میا . هدرک  لمع  لقع  نادـجو و  فـالخ  رب  اریز  میا ؛ هدرک  ملظ  دوخ  هب  میدـشن  میلـست  رگا  میرب و 
رگا يرآ  تسا ؟ هدرک  میظنت  ار  نآ  ناهج  ناسنا و  قلاـخ  هک  يا  هماـنرب  زا  رت  لـماک  يا  هماـنرب  هچ  دور ؟ یم  هماـنرب  نیرت  لـماک  لاـبند 

میلست و نیا  ( 1 .« ) تسا میلست  نامه  مالـسا   » هک نید ، يانعم  تسا  نیا  مینک . همانرب  نیرت  لماک  میلـست  ار  دوخ  دیاب  میتسه  لامک  بلاط 
ادخ لوسر  تسا . هدش  انب  تسا ، مود  هاگدـید  لوصا  نامه  هک  راوتـسا ، مکحم و  رایـسب  ییاه  هیاپ  رب  هکلب  تسین . هناروکروک  شریذـپ ،
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هجوت تسام  قلاخ  هک  دنوادخ  ياهروتـسد  هب  دیاب  طقف  تداعـس ، هب  ندیـسر  يارب  ام  هک  دـنراد  هراشا  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص 
ناگدنب يا  : » دیامرف یم  نینچ  ترـضح  مینک . هجوت  دیابن  تسا  صقان  ناشلقع  ام  لثم  هک  نارگید  لثم  هک  نارگید  لیم  رظن و  هب  مینک و 

يزیچ نآ  رد  هن  دناد و  یم  بیبط  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  رامیب  حالـص  سپ  تسا ؛ بیبط  لثم  نیملاعلا  بر  دینارامیب و  نوچ  امـش  ادخ ،
هک دیاب  سپ  ص309 ) ج68 ، راحب ، ع ،)  ) نینمؤملاریما « ) ُمیلسَّتلا َوُه  ُمالـسِالَا  ( » 1 . ) دـبلط یم  بیبط  زا  روز  هب  تسا و  راـمیب  يوزرآ  هک 

تدابع نم ، ناگدنب  يا  : » هک تسا  هدـمآ  یـسدق  یثیدـح  رد  و  ( 1 .«) دیـشاب ناراگتـسر  زا  ات  یلاعت ، يادخ  هب  ار  دوخ  راک  دینک  میلـست 
لخب زیچ و  نآ  هب  مرتاناد  نم  هک  یتسرد  هب  دـینکن ، میلعت  نم  هب  ار  دوخ  تحلـصم  و  نآ ،«  هب  ار  امـش  ما  هدرک  رما  هچ  نآ  رد  ارم  دـینک 

ریخ امـش  يارب  هک  یلاح  رد  دیایب  ناتدـب  يزیچ  زا  اسب  هچ  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  و  ( 2 .«) امش ياه  تحلصم  هب  امـش  رب  منک  یمن 
اهنت هن  هاگدید ، نیا  اب  ( 3 .«) دیناد یمن  امش  دناد و  یم  دنوادخ  دشاب و  دب  امش  يارب  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  يزیچ  هک  اسب  هچ  و  دشاب ؛

زین راختفا  ناـنیمطا و  قشع ، ثعاـب  هار  نیرت  یقرتم  هماـنرب و  نیرت  لـماک  هب  لـمع  هکلب  تسا  ناـسآ  یهلا  یفیلکت  ماـکحا  همه  شریذـپ 
هار نامه  هک  ار  هار  نیرت  نئمطم  نیرت و  لماک  یگدنز ، هار  باختنا  رد  ارچ  دور ؛ یم  اه  نیرت  لماک  لابند  هب  زیچ  همه  رد  ناسنا  تسه .

تزع و ( 4 .«) دنروآرد قح  نامرف  ریز  رـس  دننک و  ادخ  مکح  میلـست  ار  دوخ  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نید  مادک  « ؟ دنیزگنرب تسادـخ 
هک سب  تزع  نیمه  نم  يارب  دیامرف : یم  ع )  ) یلع ماما  دشاب . یشخب  تایح  ياهروتسد  نینچ  وریپ  هک  تسا  نیا  هب  ناملسم  کی  راختفا 

هدنب و هن  تسادخ  هدـنب  هک  تسا  نیا  رد  ناملـسم  کی  تزع  يرآ  ( 5 .) یتسه نم  راگدرورپ  وت  هک  سب  راختفا  نیمه  متـسه و  وت  هدـنب 
یتابث یب  تلع  هب  هک  یناسک  هراچیب  تسوا . راگدرورپ  میحر  میکح و  میلع ، رداق ، دنوادخ  هک  تسا  نیا  شراختفا  و  رگید ، یـسک  وریپ 

ْمَُکل ٌْریَخ  َوُهَو  اًْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یَسَعَو  ( » 3  ) ص168 ج68 ، راونالا ، راحب  ( 2 . ) ص37 یعادلا ، هدع  ( 1  ) دیلقت یسک  زا  زور  ره  تیصخش 
(125 ءاسن ، « ) ِهَِّلل ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَّمِم  اًنیِد  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ( » 4 ( ) 216 هرقب ، « ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأَو ال  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ٌّرَش  َوُهَو  اًْئیَـش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یَـسَعَو 

يرکف زا  زور  ره  دــننک و  یم  ص402 ) ج77 ، راونـالاراحب ، « ) ًاـّبَر یل  َنوُـکَت  نَا  ًارخَف  یفَک  َو  ًادـبَع   َ َکـَل َنوُـکَا  نَا ? ًاّزِع  یب  یفَک  ( » 5)
. تسا یهلا  يالاو  ياه  شزرا  تیناسنا و  اب  هناگیب  درادن و  یناسنا  تالامک  اب  یتیخنس  چیه  هک  دنیامن  یم  تیعبت 

یهلا ریغ  نیناوق  زا  يوریپ  تارضم 

يوس زا  فلتخم  ياه  ضغب  بح و  تابـصعت و  تاوهـش و  دـنب  رد  وا  تراـسا  ییوس و  زا  یناـسنا  لـهج  تلع  هب  یهلا  ریغ  ياـه  هماـنرب 
شتآ يوس  هب  ار  امـش  نانآ  : » دنوش یم  وا  رتشیب  فارحنا  یهارمگ و  ثعاب  هکلب  دنتـسین ، لامک  هب  ناسنا  ندـناسر  هب  رداق  اهنت  هن  رگید ،

یم نینچ  شناگدنب  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  ( 1 .«) دـنک یم  توعد  شیوخ  ترفغم  تشهب و  يوس  هب  ار  امـش  دـنوادخ  دـننک و  یم  توعد 
دینکن و تعباتم  تسادخ  هار  زا  امش  ییادج  هقرفت و  بجوم  هک  رگید  ياه  هار  زا  دینک ؛ يوریپ  نآ  زا  نم ، تسار  هار  تسا  نیا  : » دیامرف

يرـشب صقان  ياه  همانرب  عبات  هک  یناسک  اب  دـندرک  باـختنا  ار  هار  نیرت  لـماک  هک  یناـسک  زگره  ( 2 .«) امش هب  ادخ  شرافـس  تسا  نیا 
نارگید و زا  يوریپ  دیلقت و  هب  يزاین  تسادخ  نییآ  وریپ  هک  یسک  دوش . یمن  متخ  اج  کی  هب  ناشراک  ماجنارس  دنتسین و  ناسکی  دندش 
، نارگید صقاـن  ياـه  هماـنرب  زا  تیعبت  يوریپ و  ( 3 (؟» تسین یفاک  شناگدنب  يارب  ادـخ  ایآ  : » درادـن ندـش  تیادـه  يارب  اهنآ  اب  لسوت 

وُعْدَی ُهَّللاَو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  َِکَئلوُأ  ( » 1  ) تیعماج و مدع  صقن و  اریز  دنک  یم  بلس  ناسنا  زا  ار  یلاع  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  تصرف 
« ِِهب ْمُکاَّصَو  ْمُِکلَذ  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َلـُبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ـالَو  ُهوُِعبَّتاَـف  اًمیِقَتْـسُم  یِطاَرِـص  اَذَـه  َّنَأَو  ( » 2 ( ) 221 هرقب ، « ) ِةَرِفْغَْملاَو ِۀَّنَْجلا  َیلِإ 

رگم تسا . یهلا  ریغ  ياه  بتکم  تایـصوصخ  زا  ناسنا  داـعبا  همه  هب  یهجوت  یب  ( 36 رمز ، « ) ُهَدـْبَع ٍفاَِکب  ُهَّللا  َْسَیلَأ  ( » 3 ( ) 153 ماعنا ، )
نارگید هابتشا  فیعض و  ياه  همانرب  يارجا  فرـص  ار  زیزع  رمع  ینعی  دوخ ، هیامرـس  نیرت  هیام  نارگ  هک  دیآ  یم  ایند  هب  راب  دنچ  ناسنا 

صقان تایرظن  اه و  هار  فرص  میتسه ، لوؤسم  شا  هظحل  هب  هظحل  ربارب  رد  هک  ار ، رمع  زا  يرادقم  رگا  هک  تسین  نینچ  زگره  ( 1 (؟ دنک
دهاوخ یپ  رد  ار  یترـسح  هدوب ، نارـسخ  ام  يارب  دوش  يرپس  لماکت  هار  ریغ  رد  هک  يا  هظحل  ره  دـشاب . هتـشادن  لاکـشا  میدرک  نارگید 
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هابتـشا و هار  باختنا  هبئاـش  زا  ندوب  رود  مالـسا و  يرطف  كاـپ و  نییآ  باـختنا  رطاـخ  هب  ناملـسم ، يوناـب  کـی  هک  تسا  نینچ  تشاد .
رگید زا  دـیلقت  هسوسو  راچد  هن  یـسک  نینچ  تسا . دـنم  هرهب  راختفا ، تزع و  هکلب  رطاخ ، شمارآ  نانیمطا و  گرزب  تبهوم  زا  صقاـن ،

یـشومارف و اطخ و  هنوگره  زا  هک  تسا  یهار  نآ  نوچ  دراد ، هدرک  باختنا  هک  یهار  هب  تبـسن  بارطـضا  هغدغد و  هن  دوش و  یم  نانز 
همه قلاخ  وا و  قلاخ  هک  هداد  رارق  وا  يورارف  يدـنوادخ  ار  هار  نیا  تسا . هتفرگ  رظن  رد  ار  وا  يدوجو  داـعبا  همه  تسا و  رود  هب  فعض 

زا رگید . سک  ره  زا  رت  کیدزن  وا  هب  تسا و  رگید  سک  ره  زا  رت  نابرهم  وا  اب  دـهاوخ و  یم  ار  وا  تداعـس  لامک و  ریخ و  تسا ؛ ناهج 
مه دسانـش و  یم  الماک  ار  ناسنا  مه  دـناوخ . یم  ارف  یناسنا  یلاع  جرادـم  شیوخ و  تمحر  هب  ار  وا  درذـگ و  یم  رد  وا  هابتـشا  هاـنگ و 

باجح وا  رظن  زا  تسوا . لامک  دشر و  تهج  رد  ناهج و  ناسنا و  تقلخ  اب  بسانتم  تسا  هداد  وا  هک  يا  همانرب  اذل  ار ؛ وا  فارطا  ناهج 
يدازآ موزل  هرابرد  هک  دـیورف  فورعم  هیرظن  لثم  ( 1 . ) تسوا تقلخ  فده  تهج  رد  هک  تسا  يزیچ  یهلا  ياهروتـسد  ریاس  دـننام  زین 

، دروآ راب  هب  هعماج  رد  یکانتـشحو  تاعبت  هیرظن  نیا  يارجا  هک  یتدم  زا  سپ  هدش و  زاربا  نوگانوگ  ياه  هدـقع  عفر  يارب  یـسنج  ياه 
هزنم دنک  یم  تیاده  بولطم  لامک  يوس  هب  ار  يرگید  دوجوم  ره  ناسنا و  هک  میکح  دـنوادخ  درک . فارتعا  شهابتـشا  هب  دـیورف  دوخ 

ثعاب اهنت  هن  زین  باجح  سپ  دشاب . ناسنا  لماکت  یقرت و  عنام  ای  دـشاب و  هتـشادن  ترورـض  هک  دـنک  عیرـشت  ار  یمکح  هک  نیا  زا  تسا 
. تسین نکممن  تیناسنا  تمظع  رپ  ینارون و  ناهج  هب  دورو  نآ  نودب  هک  يدیلک  تسوا ، یلاعت  دیلک  هکلب  دش ، دهاوخن  نز  تیدودحم 

هار ندومیپ  اهنآ  ندش  فرطرب  نودـب  هک  یتافآ  دراد ، یم  نوصم  یلاعت  دـشر و  تافآ  زا  يرایـسب  زا  ار  نز  هک  تسا  يا  هلیـسو  باجح 
. تسین نکمم  حیحص 

؟ میوش یهلا  نیناوق  میلست  دیاب  ارچ 

هک میرادن  اعدا  ام  ددرگ . یمرب  جراخ  ناهج  نارگید و  اب  وا  هطبار  نید و  یـسانش  ناسنا  هب  یهلا  ماکحا  هشیر  دـش ، هتفگ  هک  روط  نامه 
ماظن هب  مه  میرادـن و  لماک  هطاحا  حور  مسج و  دـعب  ود  هب  مه  هک  ارچ  میناد ، یم  ار  نید  ماـکحا  همه  یـسانش  ناـهج  یـسانش و  ناـسنا 

نیناوق لماک  میلـست  دـیاب  هک  تسا  ناملهج  نیمه  تلع  هب  تسرد  و  تسا ؛ طابترا  رد  نآ  اب  هشیمه  ناسنا  هک  یطیحم  ناونع  هب  تعیبط ،
نیرت گرزب  زورما  مینک . نامتک  ار  نآ  هنارورغم  میهاوخب  هک  تسین  يزیچ  یملع  زجع  لـهج و  نیا  و  میـشاب ؛ یهلا  ناربهر  عیطم  نید و 
رادقم ره  هک  تسا ، نآ  طیحم  هب  رت  گرزب  هریاد  رطق  تبـسن  لثم  ناشتالوهجم  هب  ناشتامولعم  تبـسن  هک  دنا  هدرک  فارتعا  نادنمـشناد 

للع زا  يرایـسب  هب  هک  مینک  اـعدا  میناوت  یم  باـجح  دروم  رد  نیا  دوجو  اـب  دـش . دـهاوخ  رت  گرزب  هریاد  طـیحم  ددرگ ، رت  گرزب  رطق 
شبولطم لامک  يوس  هب  ار  کی  ره  هدرک ، قلخ  ار  تادوجوم  همه  شا  هغلاب  تمکح  قبط  رب  دـنوادخ  میراد . یهاـگآ  مکح  نیا  عیرـشت 

نوچ هک  دوش  یم  هتفگ  ردـق  نیمه  تسیچ ؟ رد  وا  لاـمک  ناـسنا و  تقلخ  فدـه  هک  تسین  نیا  تاـبثا  رـس  رب  ثحب  دـنک . یم  تیادـه 
رترب دعب  نآ  شرورپ  نید ، راک  تسا . هدش  قلخ  رتالاب  یفده  يارب  سپ  دراد  يرترب  اهنآ  همه  هب  تبـسن  تسا و  تاقولخم  فرـشا  ناسنا 
ندرگ تسا ، ناسنا  تیناسنا  هدـنهد  شرورپ  هک  نید ، ياه  نامرف  هب  یـسک  رگا  لاح  دـشاب . یم  تسا ، نآ  هب  طوبرم  ناسنا  تیناسنا  هک 

. تسا هتخاس  مورحم  یناسنا  تاـیح  زا  ار  دوخ  دز  زابرـس  یهلا  ماـکحا  تیعبت  زا  رگا  دوش و  یم  دـنم  هرهب  یناـسنا  هبیط  تاـیح  زا  داـهن ،
دنونـش یم  هک  یناسک  اهنت  ادـخ ) لوسر  يا  : » ) دنـشاب ادـخ  نید  عبات  هک  دـناد  یم  یناسنا  تایح  هب  هدـنز  ار  یناسک  طقف  نآرق  ـالوصا 

يزیچ هب  ار  امـش  هک  یماگنه  ار  لوسر  ادخ و  دینک  تباجا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 1 .«) دننک یم  تباجا  ار  وت  نالد ) هدـنز  )
هب دننک ، یم  یلاخ  هناش  شخب  تایح  ياهروتسد  يارجا  زا  هک  يدارفا  زا  لباقم  رد  و  ( 2 .«) دشخب یم  تایح  امش  هب  هک  دننک  یم  توعد 

ماجنا رد  ناویح  ناسنا و  ار  هچ  نآ  مینکب  يا  هسیاقم  یناویح  یناسنا و  تالامک  نیب  رگا  اذـل  دـنک . یم  داـی  و ...  هدرم ،» « ؛،» رک «، » روک »
، كاروخ باوخ ، رد  ناسنا  تالامک  میناد  یم  هسیاقم  زا  سپ  لاح  ره  هب  مینادـب ؛ یناسنا  لاـمک  میناوت  یمن  دنتـسه  كرتشم  اـهنآ  نداد 
یهلا و برق  هب  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  رد  ناـسنا  لاـمک  دراد . دوجو  زین  تاـناویح  رد  اـه  نیا  هک  ارچ  تسین ؛ ماـقم  نکـسم و  كاـشوپ ،
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هدیرفآ لامک  يارب  ار  ناسنا  دنوادخ  تروص ، ره  رد  دوش . یم  رییغت  نآ  دننام  دوهش و  ماقم  ادخ ، هب  هبـشت  یهلا ، تفالخ  ماقم  تیدوبع ،
َنیِذَّلا ُبیِجَتْسَی  اَمَّنِإ  ( » 1  ) تردق و  هتشاد ، لاسرا  لامک  نآ  يوس  هب  وا  تیاده  يارب  تسا ، یناسنا  ترطف  قباطم  هک  ینیناوق  اب  ار  ءایبنا  و 

هب زین  ار  صیخـشت  لقعت و  ( 24 لافنا ، « ) ْمُکِییُْحی اَِمل  ْمُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ( » 2 ( ) 36 ماعنا ، « ) َنوُعَمْسَی
ار دوخ  نآ ، زا  هدافتـسا  اب  وا  ات  تسا  هتخاس  ررقم  وا  يارب  رمع  مان  هب  ار  یتصرف  و  هدرک ، اطع  وا  هب  ینطاب  تجح  ینورد و  ربماـیپ  ناونع 

. تسا مزال  دیقم و  دوخ  ياج  هب  کی  ره  هک  هدرک  اطع  وا  هب  ییاوق  دناسرب و  تسا  ناسنا  یعقاو  بولطم  هک  لامک ، نآ  هب 

نینج ناسنا و  تکرح  نیب  يا  هسیاقم 

ندروآ تسد  هب  يارب  یتصرف  نینج  هک  روط  نامه  ینعی  تسا ؛ دـلوت  يوس  هب  یننج  تکرح  دـننام  قلطم  لامک  يوس  هب  ناـسنا  تکرح 
ندروآ تسد  هب  يارب  رمع  مان  هب  یتصرف  زین  ناسنا  تسا ، ملاس  ندب  هب  ندش  لیدبت  شلامک  دراد و  ایند  یگدنز  يارب  مزال  ياهدادعتسا 

تایح رد  زین  ناسنا  دـنک ، دـشر  لداعتم  روط  هب  شحراوج  اـضعا و  ماـمت  دـیاب  نینج  هک  روط  ناـمه  ؛ دراد يدـبا  تاـیح  یتسیز  طـیارش 
لداعتم دشر  مدع  هک  روط  نامه  و  دـیآ ؛ لیان  تداعـس  هب  ات  دـهد  دـشر  يواسم ) هن   ) لدـعتم تروص  هب  ار  دوخ  ياوق  مامت  دـیاب  ییایند 

نامه و  دیآ ؛ لیان  تداعس  هب  ات  دهد  دشر  يواسم ) هن   ) لداعتم تروص  هب  ار  دوخ  ياوق  مامت  دیاب  ییایند  تایح  رد  زین  ناسنا  دنک ، دشر 
ار وا  زین  ناسنا  ياوق  بسانتم  دشر  مدع  دنک ، یم  داجیا  یتخـس  رـسدرد و  وا  يارب  دلوت  زا  دعب  نینج  ياضعا  لداعتم  دشر  مدع  هک  روط 
هب نینج  کی  لامک  هک  روط  نامه  رگید ، ترابع  هب  تخاس . دهاوخ  مورحم  مئاد ، ای  تقوم  روط  هب  يدبا ، هبیط  تایح  زا  يرادرب  هرهب  زا 

ندروآ تسد  هب  ترخآ ، يوس  هب  تکرح  رد  ناسنا  تداعـس  لامک و  تسا ، ناهج  نیا  رد  یگدـنز  يارب  ملاس  ندـب  کی  ندروآ  تسد 
نآرق رد  تمایق  زور  هرابرد  تسا . يدـبا  ناهج  رد  وا  یتخبـشوخ  كالم  ناهج و  نیا  رد  وا  تیناسنا  كـالم  هک  تسا  ملاـس  حور  کـی 

(1 .«) دیایب ادـخ  دزن  هب  ملاس  حور  اب  هک  یـسک  رگم  دـنناسر ، یم  دوس  صخـش  لاح  هب  دـنزرف  هن  لام و  هن  هک  يزور  : » میناوخ یم  نینچ 
دنوادـخ اهنت  ار  ناسنا  بلق  يرامیب  تمالـس و  كالم  88 و 89 ) ارعـش ، « ) ٍمِیلَـس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  الِإ  َنُوَنب *  الَو  ٌلاَم  ُعَْفنَی  ـال  َمْوَی  ( » 1)
طاطحنا فارحنا و  تهج  رد  هن  دنوش  فرـص  یناسنا  لماکت  یلاعت و  تهج  رد  دیاب  یناسنا  ياوق  سپ  دیامن . یم  صخـشم  تسوا  قلاخ 

ياوق رگا  رگید ، زیچ  هن  دوش  یم  ایند  یتسیز  طیارـش  يارب  یگدامآ  فرـص  نینج  دـشر  تاکرح و  مامت  هک  روط  ناـمه  رمع . فـالتا  و 
هیذغت اوق  رگید  زا  رتشیب  هوق  کیرگا  یلو  دنتـسه . وا  تفرـشیپ  تداعـس و  ثعاب  دنوش  هتفرگ  راک  هب  ناشدوخ  دح  رد  مادـک  ره  یناسنا 

؛ تفای دهاوخ  ار  اهنآ  ندومن  افوکـش  رگید و  ياوق  زا  يرو  هرهب  تصرف  رتمک  ناسنا  دوش  هیذـغت  مزال  دـح  زا  رتشیب  مییوگب  رتهب  ای  دوش 
. دشاب یم  ادخ  ياضر  دروم  بسانتم و  دشر  رد  وا  لامک  اریز  دنام ؛ دهاوخ  زاب  ییاهن  فده  هب  ندیسر  زا  هجیتن ، رد 

اوق ریاس  نآ و  نیب  لداعت  ترورض  توهش و  هوق 

دیاب هک  تسین  یکـش  تسا و  هداد  رارق  ناسنا  دوجو  رد  ار  نآ  شیوخ  تمکح  هب  دـنوادخ  هک  تسا  توهـش  هوق  یناـسنا  ياوق  زا  یکی 
تـصرف زا  متح  روط  هب  مینک  نآ  ياضرا  فرـص  تسا  مزـال  هک  رادـقم  نآ  زا  رتشیب  ار  یناـمز  رگا  لاـح  درک . نیماـت  ار  نآ  یعقاو  زاـین 

. دیسر میهاوخن  دوش ، یم  لصاح  اوق  بسانتم  گنهامه و  لمع  رثا  رد  هک  يدشر  یلاعت و  هب  هجیتن  رد  میا ؛ هتساک  رگید  ياوق  ییافوکش 
لامک یناویح  یگدنز  هک  نآ  لاح  دش . میهاوخ  هدیـشک  یناویح  یگدنز  هب  یناسنا  یگدنز  زا  مینام و  یم  زاب  یلـصا  لامک  زا  نینچمه 

وا يارب  هک  یلامک  نآ  هار  ریغ  رد  هدـش و  قلخ  نآ  يارب  هک  يزیچ  ریغ  رد  شرمع  هک  تسین  ناـسنا  ناـش  رد  نیا  اـساسا  تسین و  ناـسنا 
یگدنز هدودحم  زا  هک  ارچ  تسا ؛ هدنارذگ  نارسخ  بارس و  رد  ار  یگدنز  هتخاس ، عیاض  ار  دوخ  دنک  نینچ  رگا  دوشفرص . تسا  رـسیم 

بـسک هب  رجنم  یگدـنز  عون  نیا  درادـن . ناوـیح  زا  رتـالاب  یـشزرا  تروـص  نیا  رد  هدـش و  دراو  یناوـیح  یگدـنز  هدودـحم  هب  یناـسنا 
یم دییات  تهج  کی  رد  ار  رمع  فرص  طقف  تسوا ، تیاده  ناسنا و  باتک  هک  میرک  نآرق  دش . دهاوخن  يدبا  هبیط  تایح  ياهدادعتـسا 
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ار یلمع  دشاب . یهلا  یحو  دییات  دروم  ینعی  یحو ، قباطم  هک  دنیوگ  ار  یلمع  حلاص  لمع  تسا . حلاص  لمع  نامیا و  تهج ، نآ  دـنک و 
لمع میدروآ و  نامیا  رگا  سپ  دناسرب . فده  هب  ار  ام  دناوت  یمن  تسین و  هدـنهد  لماکت  هجیتن  رد  تسین ، حـلاص  درکن  دـییات  یحو  هک 

، تسام یلماکت  ریـس  فالخ  هک  یلمع  ینعی  میداد ، ماجنا  حـلاص  ریغ  لمع  رگا  میرب و  یم  ار  نآ  هرهب  ظح و  دوخ ، میداد  ماجنا  حـلاص 
هب دنک ، دب  راک  سک  ره  دوخ و  عفن  هب  دـنک ، یکین  راک  سک  ره  : » مینک باختنا  دـیاب  هک  میتسه  ام  نیا  مینام و  یم  زاب  فدـه  زا  دوخ ،
هب عورش  یـصاخ  نامز  رد  یعیبط  روط  هب  یـسنج  هوق  ( 1 .« ) درک دهاوخن  متـس  ناگدـنب  هب  زگره  وت  يادـخ  تسا و  هدرک  شیوخ  ررض 

ریثات لامک  هب  ناسنا  ندـناسر  رد  دوخ  هکلب  تسین  لماکت  عنام  اهنت  هن  دوش  فرطرب  لوقعم  روط  هب  شزاـین  هچ  ناـنچ  دـنک . یم  تیلاـعف 
اب یفرط  زا  هک  دـنا  هدـش  عیرـشت  يروط  دوش ، یم  طوبرم  هوق  نیا  هب  هک  ینید  ياه  دـیابن  اهدـیاب و  یفیلکت و  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  دراد .

هاگره رگید  يوس  زا  و  تسا ) رگید  ياهدادعتـسا  یهابت  ثعاب  نآ  ماگنه  یب  تیلاعف  هک   ) دوشن رادـیب  عقوم  یب  هتفخ ، نیا  اهنآ  تیاـعر 
حیحـص و دـشر  هیذـغت و  یلاـع و  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  هب  اـهنت  هن  هک ، دوش  اـضرا  يروط  درک  زاـغآ  یعیبط  روط  هب  ار  دوخ  تیلاـعف 

تسا نیا  روظنم  یلاع ، ياهدادعتسا  مییوگ  یم  هک  نیا  دنک . کمک  اهنآ  ییافوکش  هب  زین  دوخ  هکلب  دزاسن ، دراو  يا  همطل  اهنآ  هتـسیاش 
، تسین يرشب  ( 46 تلصف ، « ) ِدِیبَْعِلل ٍمالَِظب  َکُّبَر  اَمَو  اَْهیَلَعَف  َءاَسَأ  ْنَمَو  ِهِسْفَِنلَف  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  ( » 1  ) یلاع ياهدادعتسا  زا  توهش  هوق  هک 

فدـه اب  یگنتاگنت  طابترا  اوق  نآ  تسین و  اهنآ  ياراد  یقولخم  چـیه  وا  ریغ  هک  ( 1  ) تسا يرت  یلاع  نوؤش  اوق و  ياراد  ناـسنا  هک  ارچ 
وا و فلتخم  ياوق  ناسنا و  تخانـش  ساـسا  رب  دـش ، هتفگ  هک  روط  ناـمه  ماـکحا  نیا  دـنراد . يو  ییاـهن  لاـمک  تداعـس و  وا و  تقلخ 

ماظن مالک ، کی  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  رـشب  یعقاو  لامک  اب  اوق  نیا  نیب  هطبار  زین  فلتخم و  ياه  نامز  رد  کی  ره  دربراک  ترورض 
ناوریپ برغ و  نافوسلیف  ناسانش و  ناور  هچ  نآ  فالخرب  توهش ، هوق  دنراد . یگنهامه  قباطت و  مه  اب  نید ) تقلخ و   ) نیوکت عیرشت و 

هچ ره  هک  تسا  شتآ  نوچ  شتیهام  هکلب  دنکن . بلط  يزیچ  رگید  دننک  رپ  ار  نآ  رگا  هک  تسین  فرظ  کی  لثم  دنا ، هدرک  روصت  اهنآ 
هب دنب ، دیق و  نودب  یتحار  شمارآ و  دـیما  هب  رگا  تسین و  یتیاهن  دـح و  ار  وا  دـش و  دـهاوخن  ریـس  زگره  دـنازوس و  یم  دـنزیرب  نآ  رد 

، تسین دروم  نیا  رد  طقف  ناـسنا  ندوب  تیاـهن  یب  هتبلا  تشاد . دـهاوخ  هعماـج  صخـش و  يارب  یبرخم  تارثا  دوش  هتخادرپ  نآ  ياـضرا 
نیا دراد و  رگید  ياوق  اب  يدایز  طابترا  توهـش  هوق  درادـن . يدـح  ناسنا  ياـه  هتـساوخ  دنتـسه و  بلط  تیاـهن  یب  وا  ياوق  ماـمت  هکلب 

یعامتجا يدرف و  هدننک  کیرحت  رثوم و  لماوع  دنک . یم  هدرتسگ  ار  نآ  تیلاعف  عاعـش  مه  درب و  یم  الاب  ار  نآ  ناوت  نازیم  مه  طابترا ،
اه لیخت  ملاسان ، ياه  ترشاعم  سردوز ، غولب  اذغ ، سابل و  تیعضو  ندییوب ، ندرک ، سمل  ندینش ، ندید ، لیبق  زا  دنرایسب ، توهش  هوق 
زا کی  ره  اب  ناسنا  دروخرب  هوحن  ینعی  تسا . هدومن  عضو  یتاررقم  لـماوع  نیا  زا  کـی  ره  يارب  مالـسا  هک  رگید  لـماوع  زا  يرایـسب  و 

یبلط و تیاـهن  یب  هوق  ( 1 . ) دوشن توهـش  ياجبان  عقوم و  یب  کیرحت  راچد  دـیامن ، لمع  یـسک  رگا  هک  هتـشاد  ناـیب  يروط  ار  اـه  نیا 
تسا و همه  زا  رتـشیب  شریثاـت  لـمع و  عاعـش  هک  نآ  ساوـح ، نیا  ناـیم  رد  تیاـهن . یب  تیبرت  شریذـپ  ناوـت  قـلطم و  لاـمک  هـب  قـشع 

یم کیرحت  ار  توهـش  هوق  وا  ندـب  زا  یتمـسق  ای  مرحماـن  ندـید  تسا . ندـید  دوش ، یم  يرتمک  لرتنک  ینعی  دراد  يرتمک  تیدودـحم 
روتـسد نانز  صوصخب  درم ، نز و  هب  دنناشوپب و  مرحمان  هب  دروم  یب  هاگن  زا  ار  اه  مشچ  ناناملـسم  هک  هداد  روتـسد  زین  مالـسا  اذل  دنک ،

ياهدادعتـسا هک  تسا  اهروتـسد  نیا  تیاعر  اب  اهنت  دشابن . هدننک  کیرحت  هک  دننک  باختنا  يروط  ار  ناش  سابل  مرف  شیارآ و  هک  هداد 
هعماج دنک . تکرح  لامک  يوس  هب  دـناوت  یم  دوخ  ياوق  گنهامه  دـشر  هیاس  رد  یمدآ  دـنبای و  یم  ییافوکـش  ناوت  ناسنا  یتاذ  رگید 
نیمه تیلهاج  یقرت و  زرم  الوصا  تسا . یهلا  یناسنا و  هتفای ، دـشر  یقرتم ، يا  هعماج  دـننک ، یم  لـمع  اهروتـسد  نیا  هب  شدارفا  هک  يا 

زا رت  یقرتم  رت و  لماک  ایآ  دـشاب . همانرب  نوناق و  نیرت  یقرتم  نیرت و  لماک  وریپ  هک  تسا  یقرتم  يا  هعماـج  لـک ، رد  ناـسنا و  تساـج .
داقتنا دروم  دنا  هتفر  وا  همانرب  زا  ریغ  ییاه  همانرب  رگید و  ياه  هقیلس  لابند  هب  هک  ار  یناسک  دنوادخ  تفای ؟ ناوت  یم  ینوناق  ادخ ، نوناق 
مکحم نیناوق  لماک و  نید  نیا  دوجو  اب  ایآ  : » دنک یم  یفرعم  هنالهاج  ار  شیوخ  لماک  نوناق  زل  ریغ  ینوناق  مکح و  ره  دهد و  یم  رارق 

مکح هک  دناد  یم  یبوخ  هب  ناملـسم  نز  ( 1 .«) تسا رتوکین  ادـخ  مکح  زا  مکح  مادـک  دنتـسه و  تیلهاج  نامز  مکح  لابند  هب  زاب  یهلا 
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هار رد  مدق  دـیاب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یمکح  تسا . درم  اب  طابترا  هوحن  دروم  رد  مکح  نیرت  عماج  نیرتوکین و  وا  يارب  باجح  یهلا 
هتشادرب درم  نز و  نایم  هطبار  زا  دنب  دیق و  یتقو  هک  ارچ  تشادرب . ناوت  یمن  تیناسنا  ریـسم  رد  یمدق  یتح  نآ  نودب  تشاذگ و  لماکت 

ِهَّللا َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  َنوُْغبَی  ِۀَِّیلِهاَْـجلا  َمْکُحَفَأ  ( » 1  ) یلاعت و تهج  رد  هن  تفرگ ، دهاوخ  ماجنا  تیناویح  توهـش و  ریـسم  رد  تکرح  دـش 
زا ناسنا  روبع  عنام  دریگ  یم  ار  رگید  ياهدادعتسا  دشر  تصرف  هک  تهج  نآ  زا  یباجح  دب  یباجح و  یب  تیناسنا . ( 50 هدئام ، « ) اًمْکُح

تایح ياهدادعتـسا  هیهت  فرـص  دـیاب  هک  ار  ناسنا  تکرح  دـشر و  هجیتن  رد  دوش و  یم  یناـسنا  تـالامک  لـیاضف و  هب  یناویح  لـحارم 
رگید باجح و  یـسررب  دروم  رد  يرـصتخم  رادقم ، نیا  دیامن . یم  لیدبت  یفنم  تکرح  هب  ار  نآ  یتح  دـنک و  یم  لتخم  ددرگ  يورخا 

یباجح و یب  گنهرف  شرتسگ  ياه  هار  یباجح و  یب  یباجح و  دـب  ياه  هشیر  دروم  رد  ثحب  دوب . یفیلکت  مکح  کی  ناونع  هب  ماکحا 
. تفرگ میهاوخ  یپ  يدعب  ياه  تمسق  رد  ار  باجح  دیاوف  زین  نزدوخ و  رب  نآ  رثا  رتمهم ، همه  زا  و  يرشب ، عماوج  رب  نآ  برخم  تارثا 

بلاطم هصالخ 

تایاور تایآ و  هرابرد  هک  دعب  تمـسق  یـسررب  هعلاطم و  يارب  يرتشیب  یگدامآ  ات  مییامن  یم  هتـشذگ  بلاطم  یـضعب  هب  يرورم  کنیا 
نیا تلع  هب  لامک  نیا  دنتسه و  لامک  تداعس و  يوجتـسج  رد  اه  ناسنا  همه  . 1 میشاب . هتشاد  تسا ، نز  درم و  طابترا  هلئـسم  هب  طوبرم 

ناسنا همه  لامک  هک  هچ  نآ  رگید  ترابع  هب  تسا . يا  هژیو  لاـمک  دنتـسه ، يدـحاو  یناـسنا  حور  دـحاو و  ترطف  ياراد  دارفا  همه  هک 
سک ره  لامک  عقاو  هب  هک  تسین  روط  نیا  اه  یـضعب  روصت  فالخرب  و  تسا ، زیچ  کی  اهنآ  یفرع  يرهاظ و  فالتخا  دوجو  اـب  تساـه 

يرترب تلع  هب  ناسنا ، هژیو  لامک  . 2 دنادب . یـصاخ  زیچ  رد  ار  لامک  دارفا  زا  کی  ره  دنچ  ره  دشاب ، نارگید  لامک  زا  يادج  يزیچ  رد 
زاین لثم ، دیلوت  یندب ، تردق  ییابیز و  لیبق  زا  يروما  . 3 دشاب . یهایگ  یناویح و  تالامک  زا  ریغ  يزیچ  دـیاب  ناهایگ ، تاناویح و  زا  وا 

زین ناهایگ  تاناویح و  رد  روما  هنوگ  نیا  هک  ارچ  دنتـسین  یناسنا  تالامک  ءزج  حیرفت و ...  باوخ و  فرـصم ، دیلوت و  راک ، نکـسم ، هب 
یهایگ یناویح و  تالامک  دزاس ، یم  تخبـشوخ  ار  وا  هچ  نآ  تسین و  يرهاظ  يداـم و  روما  عون  زا  ناـسنا  لاـمک  سپ  دوش . یم  تفاـی 

باـستکا قـلطو و  لاـمک  هب  ندیـسر  ناـمه  هک  تسوا ، یناـسنا  حور  هب  طوـبرم  ناـسنا  یقیقح  قوـشعم  یعقاو و  لاـمک  . 4 دـشاب . یمن 
لهج تلع  هب  دنچ  ره  دزاس . یمن  یضار  عناق و  ار  وا  زگره  دودحم  روما  تسا و  تیاهن  یب  لامک  هنشت  ناسنا  تسا . تیاهن  یب  تالامک 

ره دـننام  یقیقح  بوبحم  قوشعم و  قـلطم و  لاـمک  تمـس  هب  تکرح  . 5 درادـنپب . لامک  ار  يرگید  زیچ  تاوهـش  دـنب  رد  تراسا  اـی  و 
، یعیبط طیحم  هعماج و  دارفا ، ینعی  دوخ ، ریغ  اب  تکرح  نیا  رد  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  . 6 دراد . تخانش  یهاگآ و  هب  زاین  يرگید  تکرح 

يرارقرب رد  اذل  دراد ، ییازس  هب  ریثات  ییاهن  لامک  تمس  هب  وا  تکرح  تیصخش و  يریگ  لکش  رد  اه  نیا  زا  کی  ره  تسا و  طابترا  رد 
.7 تشاد . دـهاوخن  یقفوم  تکرح  دریگ ، تروص  یهاگآ  نودـب  طابترا  رگا  تسا و  یهاگآ  هب  دـنمزاین  روما  نیا  زا  کی  ره  اب  طاـبترا 
اه ناسنا  رگید  وا و  قلاخ  هک  تسا  دنوادخ  انامه  دراد  ار  تداعس  تمس  هب  تکرح  ردرشب  ییامنهار  تردق  تیحالص و  هک  یـسک  اهنت 

لیان دوخ  هژیو  یلاعت  دـشر و  هب  ات  دـیامن  رارقرب  طابترا  رادـقم  هچ  هنوگچ و  زیچ  ره  اب  دـیاب  ناسنا  هک  دـناد  یم  رتهب  وا  تسا . ناـهج  و 
ار وا  تسوا و  يدوجو  يایاوز  همه  هب  هاگآ  ناسنا و  قلاخ  الوا  هک  اج  نآ  زا  دنوادخ  . 8 ( 1 .«) دراد يا  هزادنا  وا  دزن  رد  يزیچ  ره  : » دوش

قلطم زاین  یب  دوخ  یناث  رد  و  ( 8 دعر ، « ) ٍراَدْقِِمب ُهَْدنِع  ٍءْیَش  ُّلُک  ( » 1 ، ) هدرک قلخ  تسا ) ناسنا  قاقحتسا  زاین و  هک  ) يا هژیو  لامک  يارب 
هئارا همانرب  و  دزرو ؛ یمن  غیرد  تسوا  تداعـس  نمـضتم  هک  يا  همانرب  هئارا  زا  زگره  سپ  دراد ، یمن  اور  یملظ  ناـسنا  هب  زگره  تسا و 
نیرت یقرتم  نیرت و  لماک  ناسنا ، هب  تبـسن  وا  ندوب  نابرهم  ندوب و  میکح  ندوب ، میلع  ندوب ، قلاـخ  هب  هجوت  اـب  دـنوادخ  يوس  زا  هدـش 

تسا و قلطم  لاـمک  قلطم و  ینغ  دـنوادخ  نوچ  و  ( 1 .«) دـشاب ادـخ  زا  رتهب  شنییآ ) و   ) مکح هک  تسیک  : » دـشاب یم  ناسنا  يارب  همانرب 
دـسر یمن  وا  هب  یبیـسآ  ناگدنب  درمت  نایغط و  زا  تساه ، ناسنا  صاخ  دوبمک  ضقن و  اساسا  درادن و  هار  وا  رد  يدوبمک  تعفنم و  چیه 
دودح سک  ره  : » دنوادخ هن  تسا  ناگدـنب  هجوتم  امیقتـسم  تعاط  مدـع  ای  تعاط  رثا  اذـل  درب ، یمن  يدوس  هرهب و  ناگدـنب  تعاط  زا  و 
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سک رهو  هدرک  دوخ  يارب  سپ  دهد  ماجنا  حـلاص  لمع  سک  ره  ( » 2 .«) تسا هدرک  ملظ  شدوخ  هب  هک  یتسرد  هب  دنکن  تیاعر  ار  ادـخ 
رد اهنآ  هب  تبـسن  یلهج  هنوگ  چـیهواا  ناهج  ناسنا و  قلاخ  دـنوادخ  هک  اـج  نآ  زا  . 9 ( 3 .«) تسا هدرک  شیوخ  ررـض  هب  سپ  دنک ، دـب 

دنوادخ هک  يا  همانرب  لامک ، تمس  هب  وا  تکرح  رد  شدوخزا ) ریغ  زیچ  ره  ینعی   ) ناسنا طیحم  ریثات  هب  هجوت  اب  درادن و  دوجو  دنوادخ 
سپ تسا . ناسنا  هب  طوبرم  دـسافم  حـلاصم و  تیاعر  ناهج و  ناسنا و  لماک  تخانـش  رب  ینتبم  تسا  هداد  هئارا  اه  ناـسنا  تیادـه  يارب 
دربب تذل  زیچ  نآ  زا  ندرب  هرهب  ای  راک  نآ  نداد  ماجنا  زا  ناسنا  دنچ  ره  تسا ، رـضم  ناسنا  يارب  زیچ  نآ  امتح  هدرک  یهن  ار  يزیچ  رگا 
ْنَمَو ( » 1  ) مارح و  لامک ، شزرا و  نامه  بجاو  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ هدوب  دـیفم  مزال و  ناسنا  يارب  امتح  هدرک  بجاو  ار  يزیچ  رگا  و 

« اَْهیَلَعَف َءاَسَأ  ْنَمَو  ِهِسْفَِنلَف  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  ( » 3 ( ) 1 قالط ، « ) ُهَسْفَن َمَلَظ  ْدَقَف  ِهَّللا  َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَمَو  ( » 2 ( ) 50، هدئام « ) اًمْکُح ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ 
يارب دشاب و  تخـس  ناسنا  يارب  تذل  زا  دوخ  ندرک  مورحم  ای  لمع و  نآ  دنچ  ره  تسا  ضقن  شزرا و  دـض  نامه  ( 46 تلصف ، هروس  )

زا وا  تیعبت  نازیم  هب  هتسب  سک  ره  شزرا  دشر و  لامک ، نازیم  . 10 تسا . ناگدنب  هجوتم  تعاط  مدع  ای  تعاط و  هجیتن  هک  تسا  نیمه 
ره ای  سک  ره  لهج  لقع و  نازیم  نینچمه  تسا . نیناوق  نیا  يارجا  زا  هدرک  بسک  لامک  نازیم  یگدـنز و  همانرب  نوناـق و  نیرت  لـماک 

مکح عماج ، ریغ  صقان و  نیناوق  زا  زیهرپ  نوناق و  نیرت  لماک  زا  تیعبت  هک  ارچ  تسادخ . نوناق  زا  اهنآ  تیعبت  نازیم  هب  هتـسب  يا  هعماج 
شخب تایح  ياه  همانرب  زا  ندرکن  تعاطا  هک  تسا  لقع  نیمه  و  ( 1 .«) تسامش نیرت  عیطم  امش  نیرت  لقاع  : » تسا لقع  حیرص  عطاق و 

شتسرپ و ینعی  ( 2 .«) متـسرپب ار  ادخ  ریغ  هک  دینک  یم  رما  نم  هب  ایآ  لهاج  مدرم  يا  وگب  : » دناد یم  هنالهاج  یلمع  ار  دـنوادخ  لماک  و 
چیه : » تسا یهلا  تابجاو  دودح و  هب  وا  دیقت  نازیم  هب  هتـسب  سک  ره  یتخبدـب  یتخبـشوخ و  تسا . هنالهاج  يراک  ادـخ  ریغ  زا  تعاطا 

( تیاعر مدـع  ) ندرک عیاض  هب  رگم  دـشن  تخبدـب  سک  چـیه  ادـخ و  ودودـح  تیاـعر )  ) نتـشاد ياـپ  هب  اـب  رگم  دـشن  تخبـشوخ  سک 
دودح تیاعر  هب  هتسب  زین  عماوج  یعقاو  تداعـس  هکلب  تسا ، یهلا  ياه  همانرب  زا  اهنآ  تیعبت  هب  طورـشم  دارفا  تداعـس  اهنت  هن  ( 3 .«) اهنآ
یعقاو لامک  لیـصحت  لامک و  هب  ضقن  زا  ناسنا  تکرح  . 11 تسا . یهلا  ماکحا  زا  يرود  تلع  هب  اهنآ  طاطحنا  طوقـس و  تسا و  یهلا 

(64 رمز ، « ) َنُولِهاَْجلا اَهُّیَأ  ُدـُبْعَأ  ّیِنوُُرمْأَت  ِهَّللا  َْریَغَفَأ  ُْلق  ( » 2 ( ) ص369 ج2 ، مکحلاررغ ، « ) مُکُعَوطَا مُُکلَقعَا  ( » ع  ) یلع ماـما  ( 1  ) لمع زا 
بـسانتم گنهامه و  ص419 ) ج6 ، مکحلاررغ ، ( ) ع  ) یلع ماما  اِهتَعاضِاب » ِّالا  ٌدَـحَا  یقـشَی  الو  ِهللا  ِدوُدُـح  ِهَماقِِاب  ِّالا  ٌدَـحَا  ُدَعـسَی  ـال  ( » 3)
یتحلـصم ناشدوجو  رد  کی  ره  دنا ؛ هدشن  قلخ  هدوهیب  ناسنا  دوجو  رد  اوق  زا  کی  چـیه  عقاو  رد  دوش . یم  لصاح  ناسنا  ياوق  عومجم 

ای دـنک  ار  ناسنا  لماکت  تکرح  گنهآ  دـندرک ، زواـجت  ناشدـح  زا  رگا  هک  دراد  دوجو  يدـح  کـی  ره  يارب  یلو  دـننک  یم  نیماـت  ار 
رارق یناسنا  هژیو  لامک  لیصحت  تمدخ  رد  دیاب  دنراد  دوجو  ناسنا  رد  هک  یهایگ  یناویح و  تالامک  اوق و  مامت  . 12 دننک . یم  فقوتم 
هژیو یحور  تالامک  نیا  رگید  ترابع  هب  تسا ، هژیو  لامک  لیـصحت  يارب  يا  همدـقم  اهنآ  هطباـض  اـب  گـنهامه و  لـمع  ینعی  دـنریگ ،

لـسن ياـقب  يارب  هک  تسا  توهـش  هوق  ناـسنا  یناویح  ياوق  زا  یکی  . 13 یهایگ . یناویح و  تالامک  هن  دـنراد  تلاـصا  هک  تسا  ناـسنا 
يرای بولطم  لامک  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  ناسنا  دوش  نیمات  تسرد  رگا  هک  دراد  ینیعم  یعقاو و  زاین  هوق  نیا  تسا . يرورـض  اـه  ناـسنا 

بلط تیاهن  یب  ناسنا  ياوق  ریاس  دـننام  زین  هوق  نیا  هک  اج  نآ  زا  دـشاب  تسردان  هنالقاع و  ریغ  هوق  نیا  يریگراک  هب  رگا  یلو  دـنک ، یم 
هوق . 14 دوش . وا  یلاع  ياهدادعتـسا  یهابت  تیناویح و  بیـشارس  رد  ناسنا  طوقـس  هب  رجنم  دـناوت  یم  دراد  هک  يدایز  تردـق  اـب  تسا ،

ره اب  دروخرب  يارب  مالسا  نید  هک  ددرگ  یم  کیرحت  تیوقت و  هیذغت ، رایسب ، یعامتجا  يدرف و  فلتخم  لماوع  قیرط  زا  یسنج  توهش 
هکلب دـناسر ، یمن  هعماج  صخـش و  هب  يررـض  اهنت  هن  هوق  نیا  اهنآ  تیاعر  اب  هک  تسا  هدرک  عضو  يا  هژیو  تاررقم  لماوع  نیا  زا  کی 

ترورـض هک  اـج  نآ  زا  تسا . باـجح  روتـسد  تاررقم ، نآزا  یکی  دـیآ . یم  رد  وا  تـالامکو  ناـسنا  تمدـخ  رد  يرواـی  تروـص  هـب 
مه هب  دارفا  ندرک  هاگن  يارب  يرایـسب  ياـه  هنیمز  تهج  نیا  زا  دـنک و  یم  اـضتق  ار  مرحماـن  درم  نز و  نیب  طاـبترا  یعاـمتجا ، یگدـنز 
رد يروط  هک  هداد  روتـسد  نادرم  نانز و  هب  رگید  فرط  زا  هداد و  درم  نز و  هب  ار  اـه  هاـگن  لرتنک  روتـسد  یفرط  زا  مالـسا  دراد ، دوجو 

روما تراسا  رد  ناسنا  ندش  راتفرگ  نامه و  کیرحت  هک  دوشن ، داجیا  توهـش  هوق  رد  ییاج  یب  کیرحت  ات  دنوش  رـضاح  مرحمان  لباقم 
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، ندییوب ندرک ، سمل  ندینـش ، لیبق  زا  يرگید  رایـسب  لماوع  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  هتبلا  نامه . رگید  ياهدادعتـسا  فالتا  یناویح و 
رثؤم توهش  هوق  ياج  یب  کیرحت  رد  هریغ  نز و  يرهاظ  تاکرح  هوحن  لیخت و  ملاسان ، ترشاعم  سردوز ، غولب  اذغ ، سابل و  تیعضو 

. دراد دوجو  مالسا  رد  يا  هژیو  تاررقم  کی  ره  يارب  هک  دنتسه 

ناهج رد  یباجح  یب  گنهرف  شیادیپ  هشیر  مود : شخب 

برغ گنهرف  رد  یسنج  تافارحنا  هشیر 

ياراد نز  برغ ، هلمج  زا  ناـهج و  طاـقن  همه  رد  اـبیرقت  هک  دـید  میهاوـخ  مینک ، یهاـگن  شیپ  نرق  هس  ود  رد  باـجح  عاـضوا  هـب  رگا 
یفـسلف و تایرظن  شیادـیپ  دـش . یمن  هدـید  وا  باجح  سابل و  لکـش  رد  يزورما  لذـتبم  ياه  هنومن  زگره  دوب . یبسانم  اتبـسن  شـشوپ 

هناسانش هعماج  هناسانش و  ناور  تایرظن  عویش  دعب  دندرک و  فیعـض  ای  عطق و  تعیبط  ءاروام  اب  ار  ناسنا  هطبار  اتدمع  هک  دیدج  بتاکم 
طابترا هوحن  نانز و  ششوپ  یگنوگچ  هلمج  زا   ) مدرم گنهرف  ینیب و  ناهج  رد  یـساسا  تارییغت  بجوم  درم ، نز و  دازآ  طباور  ناوریپ 

رد وا  تداعس  نمضتم  هک  ار  یهلا  شخب  تایح  لماک و  نیناوق  رشب  هک  دش  عورـش  ینامز  اه  یتخبدب  اه و  فارحنا  همه  دش . نز ، درم و 
هک اج  نآ  ات  دش ، یگدـنز  همانرب  میظنت  يارب  يرـشب  صقان  تاعالطا  براجت و  تایفـشک ، نماد  هب  تسد  دز و  رانک  تساه ، هنیمز  همه 

نانچ درم  نز و  طـباور  هلئـسم  رد  هک  هدـش  ببـس  ینید  نیناوق  بهذـم و  لـباقم  رد  ملع  يارب  ندـش  لـئاق  تلاـصا  یگدز و  ملع  نیمه 
ریـسا دز و  زابرـس  یهلا  نیناوق  شریذپ  زا  رـشب  یتقو  تسا . جنر  رد  نآ  ءوس  تاعبت  زا  تیرـشب  تساه  نرق  هک  دوش  بکترم  ار  یهابتـشا 

، دریذپب ار  یهلا  ریغ  نیناوق  تموکح  دیاب  دهد ، رد  نت  ادخ  ياهروتسد  هب  دشن  رضاح  تشگ و  دوخ  يرکف  تافارحنا  یناسفن و  ياهاوه 
هجیتن هک  تسا  ملـسم  دراد و  لهج  اب  يدایز  یگتخیمآ  هدـش و  عضو  ناسنا  يدوجو  ياه  هبنج  رب  لماک  هطاـحا  نودـب  هک  ینیناوق  ینعی 

؛» طیرفت ای  طارفا  لاح  رد  رگم  دوش ، یمن  هدـید  لهاج  (: » ع  ) یلع ماما  هدومرف  هب  تسا . طـیرفت  طارفا و  يا  هنـالهاج  تکرح  ره  یعیبط 
يور و هدایز  لاح  رد  ای  تسا و  ریـصقت  یهاتوک و  لاح  رد  ای  ینیبب  ار  وا  تقو  ره  تسین و  لداعتم  لـهاج  صخـش  هاـگ  چـیه  ینعی  ( 1)
، تسین اربم  یلاخ و  طیرفت  طارفا و  ینعی  تیصوصخ  نیا  زا  يرشب  نیناوق  زین  درم  نز و  نیب  طباور  یـسنج و  لئاسم  صوصخ  رد  طارفا .

نیا یبوکرـس  جاودزا و  مدـع  رد  ار  رـشب  یلاعت  ولع و  و  ( 2  ) دندرمـش دیلپ  ار  یـسنج  هزیرغ  کیلوتاک ، ياسیلک  ياضعا  دننام  يا  هدـع 
دندش و يزاب  سنج  مه  هب  روبجم  یسنج  راشف  رثا  رد  اه  شیشک  یضعب  یتقو  هک  دنتسناد  تشز  يردق  هب  ار  جاودزا  دنتـشاگنا و  هزیرغ 

هانگ جاودزا  یلو  تسا  هریغص  هانگ  يزاب  سنج  مه  هک  دندرک  مالعا  اسیلک  ياسؤر  دیدرگ ، ینلع  اشفا و  ناهج  رـسارس  رد  عوضوم  نیا 
یناسفن و ياهاوه  ریـسا  عقاو  رد  فوسلیف و  ای  سانـش  هعماج  ای  واکناور  ای  سانـش  ناور  حالطـصا  هب  هک  رگید  يا  هدع  دـشاب ! یم  هریبک 

ياه یتخبدب  مامت  هک  دندرک  مالعا  دندش و  هابتـشا  راچد  ادمع  ای  اوهـس و  توهـش  هوق  یفرعم  رد  دـندوب ، فلتخم  تابـصعت  اه و  هدـقع 
یکدوک زا  دارفا  رگا  یناث  رد  دوش و  یم  یناور  ياه  هدقع  داجیا  ثعاب  تیدودحم  نیا  هک  ارچ  تسا ، یسنج  ياوق  تیدودحم  زا  ناسنا 

نودب هنادازآ و  یسنج  توهش  رگا  تیاهن  رد  دننک و  افیا  ار  رسمه  شقن  یبوخ  هب  هدنیآ  رد  دنناوت  یمن  دنـشابن ، انـشآ  یـسنج  لئاسم  اب 
نازیم « ) ًاطِّرَفُم َوا  ًاطرِفُم  ِّالا  ُلِهاجلا  يَُری  ال  ( » 1  ) دناوت یم  ناسنا  درک و  دهاوخن  داجیا  نانآ  يارب  یتمحازم  رگید  دش ، اضرا  تیدودـحم 

عنم يارب  یهلا  ینید و  هشیر  هک  تسا  لیلد  نیدـب  میا  هدروآ  يرـشب  نیناوق  ناونع  هب  ار  اـسیلک  رظن  هک  نیا  ( 2 ( ) ص155 ج2 ، همکحلا ،
طـسوت یـسنج  لـئاسم  شزومآ  هب  اـهنآ  رارـصا  دزادرپب . شیوخ  یگدـنز  رگید  روما  هب  شیوشت  هغدـغد و  نودـب  میتسین . لـئاق  جاودزا 
لحارم مامت  رد  سرادـم  ندـش  طلتخم  سرادـم ، رانک  رد  نینج  طقـس  زکارم  ندـش  ریاد  اه ، هداوناـخ  سرادـم و  رد  نیدـلاو  ناـملعم و 

عفر مالک  کی  رد  اـه و  هماـنزور  تـالجم و  رد  یـسنج  ياـه  سکع  پاـچ  امنیـس ، نویزولت و  رد  لذـتبم  ياـه  ملیف  شیاـمن  لیـصحت ،
ببـس دنب  دیق و  یب  يدازآ  نیا  ( 1 .) دوش یم  یـشان  یـسنج  ياوق  زا  ناش  یقلت  زرط  نیا  زا  یـسنج ، لئاسم  هنیمز  رد  تیدودحم  هنوگره 
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نآ وریپ  ياهروشک  برغ و  يایند  ینونک  تیعـضو  هک  دش  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  یناوارف  ياه  یناماسبان  تالکـشم و  شیادـیپ 
تیعقاو کی  تروص  هب  هک  تسا  دایز  يردق  هب  جاودزا  زا  لبق  نارتخد  نینج  طقس  لاثم ، روط  هب  تسا . دنـس  نیرتایوگ  دوخ  قرـش ، رد 

، لاس ریز 18  هدرکن  جاودزا  نارتخد  نآ ، قبط  هک  دومن  بیوصت  ینوناق  اکیرما  روشک  یلاع  ناوید  هک  يروط  هب  تسا . هدـمآ  رد  يداـع 
یب برخم  تارثا  زا  يا  هشوـگ  هـب  هـک  نآ  زا  شیپ  ( 2 .) دـننک تردابم  يراک  نینچ  هب  نیدـلاو  زا  یکی  هزاجا  اب  دـیاب  نینج  طقـس  يارب 

(2 . ) تسا لیالد  زا  یکی  نیا  هتبلا  ( 1 . ) مینک يا  هراشا  برغ  رد  رکفت  زرط  نیا  هشیر  هب  تسا  مزال  میزادرپب ، نز  درم و  طباور  رد  يدیق 
10/4/71،ص 13. تاعالطا ، همانزور 

یگدنز هویش  رد  ینیب  ناهج  شقن 

لیبق زا  یلماوع  میناوت  یم  دنچ  ره  باجح  دروم  رد  دراد . ییازـس  هب  ریثات  نآ  نوؤش  مامت  رد  يا  هعماج  ره  یـسانش  ناسنا  ینیب و  ناهج 
رد دـنک . یم  افیا  ینیب  ناـهج  ار  یلـصاشقن  زاـب  یلو  مینادـب  رثؤم  طـبترم و  ار  یـسایس  يداـصتقا و  لـئاسم  موسر و  بادآ و  اوه ، بآ و 
ملع يروحمادخ ، ياج  هب  ناسنا  تلاصا  يرادم و  ناسنا  نوچ  ییاه  هشیدنا  تسا . هدش  زاغآ  ییدازادـخ  هک  تساه  نرق  برغ ، گنهرف 

همـشچرس هتـشگ و  لیدـبت  يدام  ياه  شزرا  هب  یهلا  ياه  شزرا  مامت  تسا . هتفای  جاور  بهذـم  ياج  هب  یبرجت  مولع  تلاصا  یتسرپ و 
تسه و وا  درادن ؛ ادخ  ربارب  رد  یتیلوئسم  هنوگ  چیه  برغ  رد  ناسنا  تسادخ . زا  هدیرب  هدام و  دنب  رد  ناسنا  لیم  هدارا و  اه ، شزرا  همه 

زور ود  نیا  دزاسن و  مورحم  ار  دوخ  نکمم  تذل  چـیه  زا  هدرک ، ار  يرادرب  هرهب  تیاهن  تدـم ، نیا  رد  دـیاب  اذـل  یناسنا . رمع  تعیبط و 
تذل و هقباسم  هنحـص  ، یگدنز هنحـص  تسا . هتخاب  ار  هیفاق  هتفر و  هالک  شرـس  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دنارذگب ، هافر  تذـل و  اب  ار  ایند 

ناسنا دشاب . رـسیم  هک  هلیـسو  ره  اب  ناکم و  ره  نامز و  ره  رد  رـصح  دح و  یب  ییوج  ماک  تسا و  تذل  دراد  تلاصا  هچ  نآ  تسا . هافر 
. تسا نز  لیاسو ، نآ  زا  یکی  یسنج و  هزیرغ  تاناکما  نآ  زا  یکی  دنک ؛ هدافتسا  دیاب  تهج  نیا  رد  دوجوم  تاناکما  مامت  زا 

يدازآ زا  طلغ  ریسفت 

یطلغ ریسفت  تساهنآ  هب  هتسباو  وریپ و  ياهروشک  اهنآ و  ریگنماد  مه  زورما  هب  ات  البنیا  دش و  یبرغ  عماوج  ریگنماد  هک  ییاهالب  هلمج  زا 
زا یکی  زئارغ . همه  زا  تیدودحم  عفر  يدنب و  دیق و  یبینعی  يدازآ  اهنآ ، قطنم  رد  دندرک . يدازآ  موهفم  زا  هتساوخان  ای  هتساوخ  هک  دوب 
رب يراگزور  تسا . ناهج  فلتخم  طاقن  رد  هتشذگ و  رد  نز  تیصخش  یلام  دگل  ریقحت و  هتخیسگ ، راسفا  يدازآ  نیا  داجیا  ياه  هشیر 
هب رهوش  گرم  تلع  هب  رگید  ینامز  دیـسر ، یم  شورف  هب  اهرازاب  رد  رگید  نادرم  ای  رهوش و  ردـپ و  طـسوت  ـالاک  نوچ  هک  هتـشذگ  نز 

ینامز و  هتـشادن ، ثرا  قح  ینامز  نز  دنا ، هدوبن  لیاق  یقوقح  تیـصخش  چیه  وا  يارب  رگید  يرـصع  رد  دش ، یم  روگ  هب  هدنز  وا  هارمه 
نیا تسا . هتـشادن  ار  دوخ  یگدـنز  عون  تشونرـس و  باختنا  قح  عقاو ، رد  تسا . هدوب  مورحم  تاـباختنا  رد  تکرـش  يار و  نداد  زا  زین 

، تفای شهاک  اسیلک  تردق  هک  ینامز  دش  بجوم  رگید ، يوسزا  جاودزا  هرابرد  اسیلک  دروم  یب  ياه  يریگتخس  وس و  کی  زا  اهریقحت 
هتـشذگ دنتـسناوت  یم  اهنآ  دوب و  هدش  زاب  نانز  يارب  هار  رگید ، دوش . لدـبم  زیمآ  نونج  طارفا  راجفنا و  کی  هب  اه  طیرفت  اهراشف و  همه 
يزوریپ يارب  دندش و  نادرم  اب  گرزب  هقباسم  کی  دراو  یعامتجا  تبترم  تیثیح و  بسک  يارب  اذـل  دـننک . ناربج  ار  دوخ  زیمآ  تراقح 

یم ار  یـصخش  لثم  دروم ، نیا  رد  برغ  تیاکح  دندرک . هدافتـسا  حالـس  کی  ناونع  هب  دوخ  یـسنج  ياه  هبذاج  زا  نادرم  رب  تقبـس  و 
، راب نیا  یلو  دـنک . یم  طوقـس  ماب  يوس  نآ  زا  هک  دور  یم  بقع  هب  ردـق  نآ  دـتفین  نیمز  هب  ماـب  يوس  کـی  زا  هک  نیا  يارب  هک ، دـنام 
هدـمآ و یبرغ  يدازآ  کمک  هب  زین  یـسانش  ناور  نیب  نیا  رد  دوش و  یم  لاـم  دـگل  وا  دوخ  کـمک  اـب  نز  یناـسنا  تیثیح  تیـصخش و 

هزیرغ هک  دـنک  یم  یفرعم  نیا  رد  ار  هراچ  هار  دـناد و  یم  اه  يراتفرگ  همه  اشنم  ار  یـسنج  ياـه  هدـقع  هک  دـنک  یم  روهظ  مسیدـیورف 
حور ادتبا  بتکم  نیا  رد  دوب . نارحب  هعجاف و  نیا  رگید  للع  زا  مسیناموا  بتکم  روهظ  دوش . اضرا  هنادازآ  یتیدودحم  چیه  نودب  یسنج 
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و  . دـناد یمن  یهلا  حور  ياراد  ار  ناـسنا  مسیناـموا  تفرگ . رارق  اـه  شزرا  همه  روـحم  وا  هدارا  تساوـخ و  ناـسنا و  سپـس  دـش و  نـید 
دیاب هک  تسا  لهاج  ناسنا  نیا  تسین و  مکاح  ناسنا  رب  وا  نیناوق  ادخ و  رگید  دنک . یمن  تقیقح  يراگتسر و  ياه و  شزرا  زا  یتبحص 

تلاصا نامیا ، بهذم و  ياج  هب  یبرجت  مولع  دشاب . وا  لیم  يانبم  رب  هک  ینوناق  مه  نآ  دنک ، عضو  نوناق  دوخ  یگدنز  نوؤش  همه  يارب 
، ینید ياهدیابن  اهدیاب و  زا  يوریپ  هک  ارچ  درادن  ار  یگدنز  فلتخم  نوؤش  رد  رظن  راهظا  تلاخد و  هنوگ  چیه  قح  نید ، دنک ؛ یم  ادیپ 

تـساوخ ساسا  رب  دـیاب  همه  هریغ ، تایبدا و  رنه ، قالخا ، ناسنا ! ای  نید  ای  رگید ، ترابع  هب  تسا . ناسنا  یتخبـشوخ  يدازآ و  فلاـخم 
ییارآدوخ هب  نانز  هقالع  هدش ، تلع  رب  دیزم  للع ، نیا  زا  يادج  هک  یلماع  تسا . لطاب  قح و  دبو و  بوخ  نازیم  وا  لیم  دـشاب و  ناسنا 

تشادـن و شقن  نآ  رد  ادـخ  تسبرب و  تخر  يا  هعماـج  زا  یناـسنا  ياـه  شزرا  تیوـنعم و  یتـقو  يرآ ، تـسه . هدوـب و  ییاـمندوخ  و 
ياه هبنج  هک  تسا  رت  تیـصخش  اب  یـسک  دـش ، وا  مسج  اب  ربارب  ناسنا  تیـصخش  یتقو  دـندشن ، بوسحم  لامک  رگید  یحور  تـالامک 

يا هلیسو  هکلب  تسین  ایح  تفع و  تیاعر  ناسنا و  تمالس  ظفح  يارب  يا  هلیسو  سابل  رگید  دشاب . رت  قرب  قرز و  رپ  رتابیز و  وا  يرهاظ 
بلج دوخ  هب  ار  اـهرظن  دـناوتن  ساـبل  ندـب و  رگا  هاگدـید ، نیا  زا  تسا . رتشیب  تیـصخش  حالطـصا  هب  بسک  دوخ و  ندرک  هضرع  يارب 

. چیه ملسم  روط  هب  دشاب ؟ هتشاد  دناوت  یم  یشزرا  هچ  ناسنا  رگید  سپ  دنک ،

برغ رد  یسنج  يدازآ  برخم  راثآ 

هراشا

یم تیدودـحم  مدـع  نیا  برخم  راثآ  هب  درم ، نز و  طباور  نایم  تیدودـحم  عفر  ياه  هشیر  زا  یـضعب  هب  یلامجا  هراـشا  زا  سپ  کـنیا 
: میزادرپ

وا يارب  ینماان  داجیا  نز و  تیصخش  نتفر  نیب  زا  . 1

زا ار  دوخ  یناسنا  تیوه  شیوخ ، ندوب  نز  تیـسنج و  رب  هیکت  اب  نز  هک  یتقو  دـندوب . اه  نز  دوخ  برغ ، رد  تالوحت  نیا  ینابرق  نیلوا 
بـسک زا  ار  دوخ  تشاذـگ ، یناویح  يدامیاه و  شزرا  يور  ار  دوخ  دادعتـسا  مامت  دـش و  چوپ  وا  يارب  يونعم  ياه  شزرا  داد و  تسد 
داجیا الاک و  غیلبت  يارب  يرازبا  نادرم ، یسنج  هدافتسا  ءوس  ینارذگـشوخ و  يارب  يا  هلیـسو  هب  هجیتن  رد  تخاس . مورحم  رگید  تالامک 

هبنج زا  اهنت  وا  هب  هجوت  دراذـگب ؛ رانک  ار  باجح  نز  یتقو  دـش . لیدـبت  نادرم  زا  رت  تمیق  نازرا  يرگراک  فرـصم و  دـیدج  ياهرازاب 
. تسا هتـشگزاب  تیلهاج  نارود  هب  هرابود  يدازآ  ندمت و  یقرت ، مسا  هب  برغ  تفگ ، دیاب  نانز  اب  راتفر  دروم  رد  تسا . یندب  یـسنج و 

هنافساتم میدرک . یفرعم  نز  ریقحت  رهاظم  زا  یکی  میدق  نارود  رد  الاک  ناونع  هب  ار  نز  شورف  يراب ، دنب و  یب  گنهرف  للع  یـسررب  رد 
( دشک یم  كدی  دوخ  اب  ار  هتفرشیپ  ندمتم و  ناهج  مان  هک   ) رضاح رـصع  ینعی  تعنـص  ملع و  ییافوکـش  هرود  رد  نانز  هک  مییوگب  دیاب 

یم تسکش  عامتجا  رگنس  رد  مه  هک  اج  نآ  ات  دوش ، یم  مامت  اهنآ  ررض  هب  رایسب  تالوحت ، ریس  دنرادن و  میدق  نارود  زا  رتهب  یتیعـضو 
هب زواجت  دور . یم  رامش  هب  ناهج  رد  دوسرپ  يداع و  ياه  تراجت  زا  یکی  نز  شورف  دیرخ و  هزورما  هداوناخ . رگنس  رد  مه  دندروخ و 

یگدرتسگ نیا  تلع  هب  هدزبرغ ، یبرغ و  نز  دنتـسه . دوخ  اب  حالـس  لمح  هب  روبجم  نانآ  هک  تسالاب  يردق  هب  یـسنج  ياهرازآ  نانز و 
هک یتبکن  یتخبدـب و  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  تسا  فسات  بجعت و  ثعاب  هچ  نآ  تسین . نوصم  نادرم  تنایخ  ضرعت و  زا  ینآ  طـباور ،

ياهرانیمس اه و  سنارفنک  ییاپرب  اب  دننک و  یم  يزوسلد  ام  نانز  يارب  اهنآ  نارادمدرـس  هتفرگارف ، ار  نانز  صوصخ  هب  و  یبرغ ، عماوج 
دارفا دنتـسه . یبرغ  يدازآ  عون  زا  ام  نانز  يارب  يدازآ  ناهاوخ  یبرغ ، طحنم  گنهرف  وریپ  ياهروشک  زین  دوخ و  ياهروشک  رد  ددـعتم 

شـشوپ و تیعـضو  هک  ینانز  دـنهد ؟ یم  رارق  رازآ  دروم  ار  کی  مادـک  رتشیب  دنتـسه و  نز  مادـک  لاـبند  هب  رتشیب  هزره  بلط و  تصرف 
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هزره دارفا  هک  دـنا  هدرک  ادـیپ  یتبیه  راقو و  نانچ  باجح  حالـس  زا  هدافتـسا  اب  هک  یناـنز  اـی  تسا و  كرحم  دوخ  هب  دوخ  اـهنآ  شیارآ 
الوصا هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مینک  رکف  یمک  لاوس  نیا  دروم  رد  رگا  دـننک ؟ یم  ادـیپ  ار  ناـنآ  يارب  تمحازم  داـجیا  تارج  رتـمک 

یتقو دنتـسه . نآ  هدـنروآ  دوجو  هب  نانآ  دوخ  هک  تسا  یکیرحت  زا  یـشان  دوش ، یم  داجیا  نانز  يارب  هک  ییاـه  تمحازم  تاـضراعت و 
يا همدقم  اه  کیرحت  نیا  دوش و  یم  زاغآ  اه  کیرحت  ددرگ و  یم  دایز  نادرم  رد  یسنج  لیخت  تردق  دوبن ، بسانم  ششوپ  باجح و 

هک ات  دـنا  هتفهنب  رـش  ریخ و  ناـشیا  ردـنادنا  هتفخ  ناگـس  نوچمه  اـه  لـیم  دـش . دـهاوخ  نز  شزرا  مارتحا و  تینما و  نتفر  نیب  زا  يارب 
، گس نینچ  دص  هدش  نابنج  مد  هلیح  يارب  زوهدش  نادند  یگس  ره  يوم  هب  وم  ناگس  رب  دبوک  صرح  روص  خفننایم  رد  دیآرد  يرادرم 

هبذاج کیرحت و  ( 1) راسهوک فاوط  دزاس  ناهگنآراکش  دنیب  درادرب و  هلک  ات  دنا  هتفهنب  ناشتسین ، يراکـش  نوچدنا  هتفخ  نت  نیا  ردنا 
ای حور  قشع و  هدودحم  هب  تسا و  نادرم  یسنج  توهش  هدودحم  رد  طقف  طقف و  دننک  یم  داجیا  هظحالم  نودب  امن و  دوخ  نانز  هک  يا 

لیدبت ای  نارگید و  توهـش  شتآ  يافطا  يارب  ندوب  هلیـسو  دنک  یم  ادیپ  هک  یـشزرا  اهنت  دوب . دهاوخ  ردان  رایـسب  ای  دسر و  یمن  الـصا 
يونعم يونثم و  ( 1 . ) تسا نایوج  دوس  عفانم  تهج  رد  هیامرس  بلج  يارب  یتلآ  هب  ندش 

هداوناخ ناینب  یتسس  . 2

ار عاـمتجا  یلک  روـط  هـب  راـک و  سرد و  طـیحم  تـفر و  نوریب  هداوناـخ  هدودـحم  زا  یــسنج  تـالیامت  درم و  نز و  نـیب  طـباور  یتـقو 
هب هناخ  زا  جراخ  رد  فلاخم  سنج  زا  هدافتـسا  رگا  دوب . دـهاوخ  هداوناخ  ماکحتـسا  ساـسا و  ندـش  تسـس  نآ  یعیبط  هجیتن  تفرگارف ،

جاودزا و هب  یـسک  یفرط  زا  دور و  یم  الاب  قالط  رامآ  یفرط  زا  درک . دهاوخ  طوقـس  تدش  هب  هداوناخ  شزرا  دش ، ریذپ  ناکما  یتحار 
يارب يرگید  نانز  هک  یتقو  ایآ  دناد . یم  يدازآ  فلاخم  تیدودحم و  بجوم  ار  جاودزا  هک  ارچ  دنک  یمن  ادیپ  تبغر  هداوناخ  لیکشت 

الاب دشاد ؟ يدیما  هداوناخ  ماود  هب  ناوت  یم  دننک  يرگ  هولج  ییامندوخ و  هداوناخ  زا  نوریب  رد  نآ  زا  رتشیب  ای  شرسمه و  هزادنا  هب  درم 
طباور ياپ  دـنا و  هتـشادرب  درم  نز و  نیب  طباور  زا  ار  تیدودـحم  هک  ییاـهروشک  رد  جاودزا  حطـس  ندـمآ  نییاـپ  قـالط و  راـمآ  نتفر 

نیرت نییاپ  هب  جاودزا  حطس  هتـشذگ  لاس  یط 20  اکیرمآ  رد  هک  يروط  هب  تساعدم . نیا  هاوگ  دوخ  دنا ، هدـناشک  عامتجا  هب  ار  یـسنج 
ات  15  ) ییاکیرمآ لهاتم  نز  رازه  ره  زا  هک  درک  مالعا  دوخ  ياهرامآ  زا  یکی  رد  اکیرما  یتشادهب  رامآ  زکرم  تسا . هدیـسر  دوخ  نازیم 

هتکن ( 1 .) دنهد یم  همادا  كرتشم  یگدنز  هب  ینوناق  روط  هب  دننک و  یم  ظفح  ار  دوخ  نارـسمه  اب  ییوشانز  دنویپ  رفن  اهنت 91  هلاس ،)  44
هدوهیب و رما  کی  تروص  هب  هتفر  هتفر  هداوناخ  لیکـشت  هتفر و  لاوس  ریز  یبرغ  ياـهروشک  رد  هداوناـخ  دوجو  موزل  هک  يارب  نیا  رتمهم 

یفطاع طباور  نتفر  نیب  زا  یتح  ریگمشچ و  شهاک  هداوناخ  ناینب  یتسـس  رد  درم  نز و  دازآ  طباور  راثآ  زا  یکی  تسا . هدمآرد  محازم 
هبنشراهچ 6/6/70، تاعالطا ، همانزور  ( 1 . ) دراد اهنآ  یمسج  یحور و  لداعت  تمالس و  رد  ییازـسب  شقن  نادنزرف  نیدلاو و  نیب  ملاس 

ص13.

هعماج رد  داسف  شرتسگ  . 3

دوخ یعقاو  تیصخش  نز  تفرگ و  رارق  وا  یسنج  هبنج  عاعـشلا  تحت  نز  يالاو  ياهدادعتـسا  یعقاو و  شزرا  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
شرورپ ناـکم  نیرتمهم  ناونع  هب  هداوناـخ  داـینب  هک  یتقو  درک و  ادـیپ  یناویح  یناوهـش و  هبنج  وا  هب  یهجوت  هنوگره  داد و  تسد  زا  ار 

هچ داد  تسد  زا  ار  دوخ  ماکحتسا  هداوناخ  هک  یماگنه  تسا  ملسم  میشاب . یعامتجا  میظع  ياهداسف  رظتنم  دیاب  دییارگ ، یتسـس  هب  دارفا 
يارب هداوناخ  الصا  دور . یمن  رامـش  هب  ردام  مهم  فیاظو  اهراک و  زا  نادنزرف  حیحـص  تیبرت  رگید  تسا . ناکدوک  راظتنا  رد  یتشونرس 

. دـهد یم  تسد  زا  ار  دوـخ  تیمها  هداوناـخ  تساـه  هبذاـج  عاوـنا  ریـسا  لزنم  زا  نوریب  رد  هک  ردـپ  يارب  نینچمه  درادـن . يا  هبذاـج  وا 
درک و دنهاوخن  دشر  لداعتم  ملاس و  زگره  دنتسه  نیدلاو  رهم  هفطاع و  هیاس  رد  هداوناخ و  رد  حیحـص  تیبرت  زا  موورحم  هک  یناکدوک 
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تیبرت زا  هک  دریگ  یم  تروص  یناسک  طسوت  اـهداسف  تاـیانج و  همه  تسا و  رایـسب  ياـه  يراـجنهان  اـشنم  هعماـج  رد  مدـع  نیا  روهظ 
ییوس زا  اه  هاگشرورپ  اه و  هاگراوخریش  هک ، تسا  نآ  یمرگ  هبذاج و  نتفر  نیب  زا  هداوناخ و  طوقـس  اب  دنتـسه . هدوب و  مورحم  حیحص 

، ییاـبیز شیارآ و  لـیاسو  تخاـس  يارب  هک  نینج  یللملا  نـیب  قاـچاق  هزورما  دوـش . یم  رپ  رگید  يوـس  زا  اـه  هاگتمادـن  اـه و  نادـنز  و 
نادازوـن و ناـکدوک و  یللملا  نیب  تراـجت  نینچمه  دراد . قـنور  لوـپ  یغلبم  تـخادرپ  اـب  ناـنز  ندرک  رادراـب  هار  زا  دریگ  یم  تروـص 

هدرب تروص  هب  ناـهج  رد  كدوک  نوـیلیم  زا 200  شیب  هسنارف ، نویزیولت  راـهظا  رباـنب  تسا . هتـشگ  دوس  رپ  قنور و  رپ  ناوج ، نارتـخد 
هب هداوناخ  تیامح  زا  مورحم  ناناوج  ندش  هدناشک  اه و  هداوناخ  یشاپورف  رد  هک  يریثات  رب  هوالع  يراب  دنب و  یب  ( 1 .) دننک یم  یگدنز 

یسنج و ياهیرامیب  عویـش  شیادیپ و  یـساسا  لماع  دراد ، هریغ  دایتعا و  ردخم ، داوم  قاچاق  زواجت ، تقرـس ، لتق ، لیبق  زا  تایانج  عاونا 
ص13. رویرهش 70 ،  26 تاعالطا ، همانزور  ( 1 . ) دـنا هدامن  نوصم  اه  يرامیب  نیا  رطخ  زا  زین  ناکدوک  یتح  هک  يروط  هب  تسا ؛ یناور 

حالطـصا هب  ياهروشک  رد  یـسنج  ياه  يدازآ  دروآ  هر  عومجم ، رد  زدـیا ، اریخا  مسیـشوزام و  سیلفیـس ، كازوس ، ریظن  ییاه  يرامیب 
اکیرمآ ینویزیولت  هکبـش  تسا . هدـناشک  گرم  ماک  هب  ار  رفن  رازه  اهدـص  نونک  ات  هک  ییاه  يرامیب  تساـیند ؛ مدرم  همه  يارب  ندـمتم 
کلهم سوریو  هب  اکیرمآ  رد  رفن  کـی  هقیقد  ره 13  رد  : » درک مالعا  اکیرمآ  يرهش  ترازو  تاقیقحت  نیرخآ  دانتـسا  هب  نا ) نا . یـس . )
ینوفع ياه  يرامیب  زا  دنوش  یم  التبم  یـسنج  ياه  يراب  دنب و  یب  قیرط  زا  اتدمع  هک  سوریو  نیا  ناینابرق  دوش . یم  التبم  زدیا  يرامیب 

رفن و کی  يوسنارف  رتخد  راهچ  ره  زا  : » میناوخ یم  هسنارف  رد  یـسنج  تازواجت  نازیم  هرابرد  رگید  يربخ  رد  و  ( 1 .« ) دنوش یم  كاله 
زا لبق  اهزواجت  هنوگ  نیا  زا  دصرد  دنریگ و 22  یم  رارق  زواجت  دروم  یگلاس  هب 18  ندیسر  زا  لبق  رفن  کی  يوسنارف  رسپ  رفن  ره 8  زا 

كانتشحو دسانش و  یم  ار  زواجتم  صخش  دنریگ ، یم  رارق  زواجت  دروم  هک  یناکدوک  زا  دصرد   85 ددنویپ . یم  عوقو  هب  یگلاس  نس 6 
درف یگشیمه  ای  دایز و  روضح  ( 2 .« ) دشاب یمن  كدوک  ردپ  زج  یسک  زواجتم  صخش  اهزواجت  نیا  زا  دصرد  رد 40  هک  نیا  همه  زا  رت 

تردق یحور  جایتحا  نیا  دراد و  یم  هگن  یناوهش  روما  هب  مئاد  شـشک  لیم و  زاین ، تلاح  کی  رد  ار  وا  زیگنا ، توهـش  ياه  هنحـص  رد 
اج نآ  زا  دارفا  نیا  ، رگید ترابع  هب  دنتفا . یم  ناتفص  ناطیش  ناطیش و  ماد  هب  دوز  دارفا  هنوگ  نیا  دنک . یم  بلـس  صخـش  زا  ار  تمواقم 
هب نوریب  رد  ناشلمع  دشاب ، یم  دیدش  صرح  لیم و  زا  ندـش  رپ  دـساف و  هیذـغت  لاح  رد  امئاد  هدولآ ، طیحم  هطـساو  هب  ناشنورد  رد  هک 
هب هک  تسا  یناسک  هویـش  زواجت  هلمح و  روز ، زا  هدافتـسا  تسا . ینورد  راشف  ندرک  مک  لایما و  ياضرا  يارب  شـالت  تکرح و  تروص 

. دنرادن یـسرتسد  دهد ، یم  شهاک  ار  ناشنورد  راشف  ص7 . ، 18/3/71 ناهیک ، ( 2 . ) ص7 ، 25/4/71 ناهیک ، ( 1  ) هک هچ  نآ  هب  یتـحار 
دارفا هنوگ  نیا  زا  ناوت  یمن  اذـل  تسا . رتمک  جراخ  رد  صخـش  تمواـقم  دـشاب ، رتشیب  ینورد  زاـین  صرح و  تدـش  رادـقم  ره  عقاو  رد 

ریغ ای  سنجمه  ندوب ، مرحمان  مرحم و  یسنج ، ریغ  یفطاع  طباور  لیبق  زا  يروما  زین  دارفا و  تیـصخش  وربآ و  قوقح ، هک  تشاد  راظتنا 
مـشچ توهـش ، ياضرا  رکف  زا  دـننک و  تیاعر  كرد و  نارگید  دروم  رد  ار  ندوب  ناویح  ای  ناسنا  تاقوا  یهاگ  یتح  ندوب و  سنجمه 

ایح و نارگید ، قوقح  هب  مارتحا  بدا ، اب  دـیدش ، لیم  صرح و  الوصا  دـنوش . جراخ  یـسنج  زواـجت  اـنایحا  اـی  ضرعت و  تیذا و  ینارچ ،
، مکحلا ررغ  « ) ٍصیرَِحل َءایَح  ـال  ( » 1 ( ) 1 .«) درادـن ییایح  صیرح  صخـش  (: » ع  ) یلع ماما  هدومرف  هب  درادـن . يراگزاس  يراد  نتـشیوخ 

ص356) ج6 ،

یعامتجا ياه  تیلوؤسم  اه و  تیلاعف  هب  هبرض  . 4

تفای روفو  هب  نآ  رد  یسنج  توهـش  ياه  كرحم  اه و  هزیگنا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  یکاپ و  هعماج ، یتقو  هک  تسا  حضاو  رپ 
رخافت ینار و  توهش  ییارآدوخ ، هجوتم  همه  دوش  تیونعم  قیقحت و  دیلوت ، یگدنزاس ، ملعت ، میلعت ، فرص  دیاب  هک  ییاهدادعتـسا  دش ،
هعجارم يارب  اه ، هاگـشناد  اه و  ناتـسریبد  رانک  رد  یتشادـهب  زکارم  دوجو  رگید  برغ  رد  هزورما  ًالثم  دـش . دـهاوخ  رگیدـکی  هب  تبـسن 

ياه طیحم  رگید  سرادم و  رد  هک  يرـصح  دح و  یب  يدازآ  طالتخا و  اب  تسا . هدـش  يداع  يرما  نینج ، طقـس  تهج  لصحم  نارتخد 
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تـسا ملـسم  هچ  نآ  تسا . يرورـض  يرما  هکلب  تسین ، بیجع  اـهنت  هن  يزکارم  نینچ  ندوب  دراد ، دوجو  عماوج  هنوگ  نیا  رد  یعاـمتجا 
بذاک هلغـشم  ره  زا  غراف  ناسنا  رکف  دشابن و  زیمآ  کیرحت  هک  یطیحم  رد  اه  تیلاعف  رگید  ندناوخ و  سرد  ندرک و  راک  هک  تسا  نیا 

. زیمآ کیرحت  هبذاج و  رپ  ياه  طیحم  رد  ات  دسر  یم  دوخ  بولطم  هجیتن  هب  رتهب  دشاب ، لوغشم  حیحص  تیلاعف  هب  طقف  تسردان  و 

اهروشک ریاس  ناریا و  رد  یباجح  یب  گنهرف  شرتسگ  للع 

زا یعامتجا  نوؤش  يور  رب  ار  ریثأت  نیرتشیب  هعماج  کی  یـسانش  ناسنا  ینیب و  ناـهج  هک  میتفگ  گـنهرف ، ینیب و  ناـهج  هطبار  ناـیب  رد 
رب ینتبم  اـه ، نآ  ینیب  ناـهج  هک  میتـفگ  نآ  وریپ  ياـهروشک  برغ و  گـنهرف  دروم  رد  و  دراد ، درم  نز و  نیب  طـباور  باـجح و  هلمج 
هک تسا  تخبـشوخ  یناسنا  رکفت ، زرط  نیا  اب  دـشاب . یم  اه  شزرا  همه  همـشچرس  ناونع  هب  ناسنا  هدارا  لیم و  تلاصا  يرادـم و  ناسنا 
زا رتشیب  تذل  رتشیب و  هافر  هجیتن ، رد  دوش . لیان  شیوخ  ياه  تساوخ  لایما و  ياضرا  هب  لماک  يدازآ  اب  تیدودحم و  هنوگ  چیه  نودب 

لمع هماج  رشب  ياه  هتساوخ  همه  هب  دنک و  یم  نیمأت  ار  تذل  وهافر  نیا  هچ  نآ  دریگ . یم  رارق  یناسنا  ياه  تیلاعف  ساسا  ایند  یگدنز 
نیا اب  تسا . لاکـشاالب  عورـشم و  یهار  ره  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دشاب و  یم  لصا  هیامرـس  هیهت  سپ  تسا . تورث  هیامرـس و  دناشوپ  یم 
هکلب زیاج ، ار  شیوخ  دـصاقم  هب  ندیـسر  تهج  نکمم  تاناکما  اه و  هار  هیلک  زا  هدافتـسا  يراد ، هیامرـس  ياه  ماـظن  هک  دوب  رکفت  زرط 
ناراد هیامرس  اریز  دوب ؛ نز  ینیب  ناهج  نیا  ناینابرق  هلمج  زا  دندرک . مادختسا  يداصتقا  دشر  تهج  رد  ار  اه  شزرا  همه  دنتسناد و  مزال 
يارب مه  دنیامن و  هدافتسا  فلتخم  ياهالاک  غیلبت  رد  شا  یسنج  ياه  هبذاج  وا و  زا  دنتـسناوت  یم  وا  یـسنج  يرهاظ و  هبذاج  هب  هجوت  اب 

. دنک داجیا  يرتشیب  فرـصم  رازاب  دوب  سابل و ... شیارآ و  مزاول  لثم  وا  ییامندوخ  یـسنج و  يرهاظ و  ياه  هبنج  هب  طوبرم  هک  ییالاک 
زا هدافتـسا  يارب  یلو  دوب . بولطم  رایـسب  نانآ  يارب  نازرا  يورین  کی  ناونع  هب  نز  راک  يورین  راک ، رازاـب  شیازفا  يارب  نآ ، رب  هوـالع 
اذل دوب . يو  زا  یشک  هرهب  هدافتسا و  يارب  یگرزب  عنام  نز  باجح  هک  ارچ  تشاد ، تورض  نانز  ندش  باجح  یب  نازرا  راک  يورین  نیا 
ماوع راعـش  زا  رتهب  يزیواتـسد  هب  راک  نیا  يارب  درب و  یم  نیب  زا  ار  درم  نز و  طـباور  تیدودـحم  وا و  باـجح  ءاـیح و  تسیاـب  یم  لوا 

ناشراظتنا رد  یموش  هدـنیآ  هچ  هک  نیا  هب  هجوت  نودـب  ربخ و  یب  اج  همه  زا  زین ، اـه  نز  نز ؟ يدازآ  قوقح و  زاـتیامح  ياـبیز  بیرف و 
يریس شطع  ( 1 . ) مینیب یم  هک  دش  نیمه  هجیتن  دنتفاتـش و  زابـسوه  ناراد  هیامرـس  نادرم و  يرای  هب  هشقن  نیا  يارجا  رد  زین  دوخ  تسا ،
هیلوا داوم  ظاحل  هب  يراد  هیامرس  ياهروشک  تیدودحم  فرط و  کی  زا  فرـصم  راک و  دیدج  ياهرازاب  هب  زاین  ناراد و  هیامرـس  ریذپان 

يرگید زا  سپ  یکی  اهروشک  هب  یماظن  مجاهت  هشقن  اذـل  درک . یم  توعد  اهروشک  رگید  رامثتـسا  تراغ و  هب  ار  اه  نآ  رگید ، يوس  زا 
ناکیپ كون  رد  دنتسه ، هدوب و  یبوخ  رایـسب  تیعقوم  ياراد  يداصتقا  هیلوا  عبانم  رظن  زا  هک  یمالـسا  ياهروشک  نایم  نیا  رد  دش و  هیهت 

دعب عامتجا و  هب  اه  هدافتـسا  ءوس  عاونا  يارب  ار  اه  نآ  هک  یتانایرج  اب  نانز  یهارمه  یگنهاـمه و  دروم  رد  ( 1 . ) دنتفرگ رارق  مجاهت  نیا 
تایرظن هعاشا  دیدج ، یفـسلف  بتاکم  شیادـیپ  لیبق  زا  ییاه  هنیمز  شیپ  هب  دـش ، هداد  حیـضوت  ًالبق  هک  روط  نامه  دـناشک ، یگنهرب  هب 

. تشاد هجوت  دیاب  وا  تیصخش  نز و  هب  تبسن  ملظ  ریقحت و  زین  یتخانش و  ناور 

یماظن مجاهت 

ياه ندـمت  تمدـق  نیمه  هزادـنا  هب  يرامعتـسا  هلمح  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسا . ینالوط  رایـسب  رامعتـسا ، روظنم  هب  یماظن  مجاهت  هقباـس 
هب هراومه  دنتفرگ ، رارق  نارگرامعتسا  عمط  دروم  ناشراشرس  عبانم  اه و  هیامرـس  اب  یمالـسا  ياهروشک  هک  ینامز  زا  دراد . هقباس  يرـشب 
اه هلمح  نآ  ذلوط  رد  هشیمه  اه  هیامرس  عبانم و  نیا  دنا . هدوب  نانآ  رامش  یب  تایانج  هنایـشحو و  یماظن  تالمح  جامآ  فلتخم  هناهب ي 

، دش رجنم  نارگرامعتسا  تسکش  هب  بلغا  نیملسم  ياه  تعاجـش  اه و  يروالد  هجیتن  رد  هک  تراغ  هوحن  نیا  یلو  تسا . هتفر  تراغ  هب 
تراغ و نایرج  يرتهب  هویـش  هب  دنرادرب و  یماظن  مجاهت  زا  تسد  هک  دندید  نآ  رتهب  دناشن و  ورف  ار  نانآ  ریذپان  يریـس  شطع  تسناوتن 
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يرگید ياه  هزیگنا  یماظن  زوجت  تردق و  زا  هدافتسا  هتبلا  تفرگ . مان  دیدج  رامعتـسا  ای  ون  رامعتـسا  هویـش ، نیا  دنهد . همادا  ار  رامعتـسا 
هک تسا  نیا  دـنرب ، یم  رامعتـسا  هلمح و  زا  رگزواجت  ياهروشک  هک  يدوس  نیرتمک  دـشاب ؛ هتـشاد  دـناوت  یم  زین  يداصتقا  عفانم  زا  ریغ 

گنهرف اب  هک  یمالسا  ياهروشک  گنهرف  صوصخ  هب  شیوخ  گنهرف  اب  هناگیب  ياه  گنهرف  نوگمهان  رصانع  ریثأت  زا  ار  دوخ  نگهرف 
. دندش روز  هب  لسوتم  هدز  زواجت  هب  تسد  روظنم  نیا  يارب  دنراد . هگن  نمیا  دراد  لماک  داضت  اه  نآ 

یگنهرف مجاهت 

هراشا

یماظن و هبلغ  رکف  زا  هک  نیا  نمض  دنتسنادن ، یفاک  دوخ  موش  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  ار  یماظن  رامعتـسا  هک  نآ  زا  سپ  نارگرامعتـسا 
مجاهت ناـمه  نآ  یلـصا  روحم  يزکرم و  هتـسه  هک  دـیدج  رامعتـسا  هب  دـندرکن ، تلفغ  یناور  مرها  کـی  ناونع  هب  یماـظن  ياهدـیدهت 

، دـماجنا تسکـش  هب  تدـم  زارد  رد  نانا  یماظن  ياـه  هئطوت  بجوم  هک  هچ  نآ  اریز  ( 1  ) رد دنچره  ( 1 . ) دـندز تسرد  تسا ، یگنهرف 
. دـشاب یمالـسا  گنهرف  يوس  هب  نانمـشد  هلمح  زیت  هبل  هک  تسا  یعیبط  دوب و  یمالـسا  ياهروشک  رد  ینید  يوق  ینغ و  گنهرف  دوجو 

نآ ندرک  هتـسباو  هئطوت ، نیا  ارجا  يارب  اـه  شور  نیرتهب  زا  یکی  دریگ . یم  تروص  شیب  مک و  گـنهرف  لاـقتنا  زین  یماـظن  تاـمجاهت 
هب دوخ  یفرـصم  طحنم و  يداـم  گـنهرف  رودـص  اـب  رگم  دـش  یمن  ریـسم  نیا  دوب و  دوخ  يرورـض  ریغ  یفرـصم و  يـالاک  هب  اـهروشک 

. تشاد لابند  هب  ار  هدننک  دراو  دصقم و  ياهروشک  یگنهرف  هلاحتـسا  خـسم و  دوخ  هبون  هب  زین  دـنیارف  نیا  هتبلا  هک  رظن  دروم  ياهروشک 
هب ریزگان  ام  تسا و  جراخ  باتک  نیا  هلـصوح  زا  گنهرف  فلتخم  ياه  هار  زا  ناملـسم  لـلم  هب  تبـسن  ناـنآ  ياـه  ینمـشد  هئطوت  حرش 

مدرم و یگنهرف  تاسدـقم  تایقالخا و  تاداقتعا ، اب  میقتـسم  هزرابم  فلا . مینک : یم  هراشا  راو  تسرهف  نانآ  مهم  ياه  همانرب  زا  یـضعب 
کش و داجیا  ریقحت ، ای  رخـسمت  لیبق  زا  فلتخم  قرط  هب  میرک  نارق  اب  هزراـبم  نآ  سأر  رد  یهلا و  ینید و  رهاـظم  یماـمت  یلک  روط  هب 

فلتخم ياه  هاگشناد  سرادم و  داجیا  هنابیرف ج . ماوع  ياهراعـش  اب  یمالاس  ياهروشک  هب  یبهذم  ناغلبم  مازعا  ب . فارحنا و ... دیدرت ،
عطقم زا  ناناملسم  یـشزومآ  ماظن  رب  طلـسم  تیاهن  رد  ذوفن و  د . ناملـسم . للم  ینید  یگنهرف و  لاذتبا  فارحنا و  دنور  رد  عیرـست  يارب 

، چولب درک ، سراف ، كرت ، لیبق  زا  فلتخم  ياه  تیموق  نیب  زین  اه و  تلود  اه و  تلم  نیب  هقرفت  داجیا  ه .ـ هاگـشناد . ات  ییادتبا  یلیـصحت 
للم ناـیم  ءاـشحف  داـسف و  هعاـشا  ز . تسایـس . زا  نید  ییادـج  رکف  نیقلت  و . یخوـش . زنط و  بلاـق  رد  یتـح  فـلتخم  قرط  هـب  هریغ  رل و 

اهدنفرت و زا  یگنهرف  ياه  حرط  هئطوت و  رب  هوالع  مالسا  نانمشد  رگید . یگنهرف  ياه  هئطوت  زا  يرایسب  ناناوج و  صوصخ  هب  ناملسم ،
رد اما  تسین . نآ  هب  نتخادرپ  لاجم  اج  نیا  رد  هک  دـندرکن  تلفغ  یماـظن ) دراوم  يا  هراـپ  رد  یتح  و   ) یـسایس يداـصتقا و  ياـه  هئطوت 

. فلا زا : تسا  ترابع  نآ  مها  هک  دندش ، لمع  دراو  زین  فلتخم  ياه  هار  زا  دوب  نیداینب  یلک و  حرط  کی  هک  اشحف  داسف و  هعاشا  دروم 
تابورـشم عاونا  جاور  ب . داد .) میهاوخ  حیـضوت  ًادعب  هراب  نیا  رد   ) درم نز و  طباور  رد  يزیرغ  یعیبط و  ياه  شـشک  نز و  زا  هدافتـسا 

عاونا هدرتسگ  عیزوت  ج . دوب . رتشیب  دجاسم  دادعت  زا  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  اه  یـشورف  بورـشم  دادعت  دوش  یم  هتفگ  هک  ییاج  ات  یلکلا 
رد یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یکانتـشحو  رایـسب  تاعبت  هک  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم و  نیب  رد  ردـخم  داوم 

هزورما هک  فلتخم  یماسا  تحت  فلتخم و  ياه  هورگ  بلاق  رد  یشایعو  یگرخسم  تلاطب ، یگزره ، هیحور  داجیا  د . دراد . هتـشاد و  یپ 
ياه هشیر  یناور  ظاحل  هب  اه  هورگ  نیا  هب  ناناوج  ندـش  بذـج  میتسه . دـهاش  نامدوخ  هعماج  رد  هریغ  يوه و  کناپ ، پر ، نیوانع  اـب 
دوخ اب  هک  یبرغ  لذـتبم  یقیـسوم  عاونا  جاور  ه .ـ تسا . طوبرم  یگداوناخ  تیعقوم  تیبرت و  میلعت و  لئاسم  هب  ًاتدـمع  هک  دراد  یفلتخم 

تشز زیمآ و  نونج  ياهراتفر  هب  راداو  ار  صخش  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  هک  ییاج  ات  دنراد  یپ  رد  ار  نیاور  ياه  بارطضا  اهراشف و  عاونا 
زین نز  درم و  طباور  رد  يزیرغ  ياه  ششک  نز و  زا  هدافتسا  دروم  رد  زادنارب . نامناخ  لیاسو  عاونا  اب  اه  هناخرامق  سیـسأت  و . دنک . یم 
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هب نز  باجح  اب  رمتسم  ریگیپ و  هزرابم  . 1 زا : دنترابع  اه  نآ  مها  هک  دننک  یم  هدرک و  لابند  ار  دوخ  فده  فلتخم  ياه  هار  زا  نانمشد 
راشتنا پاچ و  . 2 داد .) میهاوخ  حیـضوت  ًادـعب  هراب  نیا  رد   ) نوگانوگ دـصاقم  هار  رد  نز  هبناـج  همه  مادختـسا  هار  رد  ماـگ  نیلوا  ناوع 
تارثا هک  رثؤم  ياـهرازبا  زا  یکی  ناونع  هب  یناـسنا  تیوـه  اـب  هناـگیب  هدروـخ و  بیرف  ناـنز  نارتـخد و  زا  لذـتبم  بتک  هلجم و  سکع ،

درم ره  هک  يروط  هب  الاک ، کی  ّدح  ات  نز  نداد  لّزنت  . 3 تسا . هتخاس  دراو  اه  هداوناخ  ناناوج و  یمسج  یحور و  تمالـس  هب  يرابنایز 
دـندرک و داجیا  اهرهـش  رد  ار  دـساف  ياه  هنال  روظنم  نیدـب  دـنک و  هیارک  ار  نانز  ای  نز  لوپ ، یغلبم  تخادرپ  اـب  تسناوت  یم  ینارـسوه 

نیا هب  هنوگچ  ناـنز  نارتخد و  هک  نیا  دـندرک . داـجیا  نیریاـس  فارحنا  يارب  هدروخ  بیرف  ناـنز  طـسوت  ار  يرگ  یپـسور  لغـش  ًـالمع 
شینایب لاجم  تقاط و  هک  دراد  يزیگنا  مغ  شارخلد و  ناتـساد  دـندش  یم  دـسفم  رـصنع  کی  هب  لیدـبت  دـندرک و  یم  ادـیپ  هار  كزارم 

شورف غیلبت و  تهج  نارتخد  نانز و  زا  هدافتـسا  . 5 اهرهـش . حطـس  رد  طلتخم  ياه  هناخ  صاقر  شون و  شیع و  زکارم  داجیا  . 4 تسین .
يوگلا رییغت  روظنم  هب  شیارآ  سابل و  فلتخم  ياهوگلا  هئارا  یسکس و  فلتخم  تالجم  اه و  سکع  رشن  پاچ و  . 6 فلتخم . ياهالاک 

نانز و ندناشک  . 7 عامتجا . رد  یحور  تمالـس  برخم  ياه  جـییهت  اه و  کیرحت  داجیا  زین  یگنهرب و  گـنهرف  طـسب  ناملـسم و  ناـنز 
دراوم و  نادرم . اب  ناشدازآ  طابترا  اه و  نآ  روضح  يزاس  يداع  یعامتجا و  فلتخم  ياه  هنحص  هب  هدرک  شیارآ  باجح و  یب  نارتخد 

: تسا يرورض  هتکن  ود  رکذت  میزادرپب ، باجح  هژیو  هب  نز و  صوصخ  رد  یگنهرف  مجاهت  هلئسم  هب  هک  نیا  زا  لبق  رگید ...

رامعتسا ياه  هشقن  دربشیپ  رد  ارگ  برغ  ناهاش  نامکاح و  شقن  . 1

هب هنادازآ و  ار  یمالـسا  گنهرف  دض  یمدرم و  دض  ياه  حرط  همه  نیا  دنتـسناوت  یم  روطچ  ناربکتـسم  هک  دیایب  شیپ  لاوس  نیا  دـیاش 
رد ار  دوخ  یماظن  روضح  هک  نیا  زا  لبق  نارگرامعتـسا  هک  تسا  نیا  باوج  دـننک ؟ ارجا  یمالـسا  ياهروشک  رد  هدرتسگ  نـالک و  روط 

لمع رد  ای  دندرک و  یم  بوصنم  اه  نیمزرس  نآ  مکاح  ناونع  هب  ار  يدارفا  دوخ  ذوفن  زا  هدافتسا  اب  دننک ، گنر  مک  یمالسا  ياهروشک 
هب مدرم  تیاضر  اـی  يأر  اـب  رهاـظ  رد  دـنچ  ره  دنـسرب . تموکح  هب  اـه  نآ  ناگتـسباو  ناگدـناشن و  تسد  هک  دـندرک  یم  راـتفر  يروط 

لمع ار  نامه  داد  یم  روتـسد  ناشبابرا  هچ  ره  هک  دـندوب  يرایتخا  یب  نارکون  ًالمع  نامکاح  اـهروشک  نیا  رد  دنـشاب . هدیـسر  تموکح 
تکلمم هرابرد  یمیمـصت  نیرت  کچوک  شبابرا  هزاجا  نودب  یمکاح  چیه  هک  دوب  يردق  هب  یگتـسباو  یگدرپسرـس و  نیا  دـندرک . یم 

یتح یگنهرف و  یسایس ، يداصتقا ، ياهرگنس  مامت  رب  یتحار  هب  نارگرامعتسا  هک  دوب  نینچ  درگیب و  تسناوت  یمن  دوخ  تموکح  تحت 
یم ار  تمواـقم  نآ  تواـسق  تنوشخ و  تیاـهن  اـب  تفرگ  یم  تروـص  اـه  نآ  لـباقم  رد  یتمواـقم  ًاـضعب  رگا  دنتـشاد و  طلـست  یماـظن 

مکاح صخش  رد  ذوفن  نوچ  یفلتخم  ياه  شور  زا  دنا ، هدوبن  هدناشن  تسد  ًامیقتسم  هک  ار  ناهاش  نامکاح و  ریاس  رابکتـسا ، دنتـسکش .
یگتفیـش داجیا  ناگیاسمه و  زا  ساره  داجیا  بیرف ، دیدهت ، عیمطت ، مکاح ، نایفارطا  نایرابرد و  زا  هدافتـسا  دننام  نوگانوگ  ياه  هار  زا 

برض نیا  دای  هب  ار  ناسنا  روشک  نیا  نامکاح  ناهاش و  اب  نارگرامعتسا  هطبار  دنا . هداد  رارق  دوخ  هطلـس  تحت  هناگیب  گنهرف  هب  تبـسن 
.« پاچب ار  هد  نیبب ، ار  ادخدک  : » هک دزادنا  یم  لثملا 

لاذتبا ناطیش و  تمدخ  رد  رنه  . 2

یگنهرف و یـسایس ، يداـصتقا ، ياـه  حرط  زا  معا  دوخ  ياـه  حرط  یماـمت  يارجا  تهج  وجدوس  نانمـشد  هک  یمهم  ياـهرازبا  زا  یکی 
اه هیرشن  امنیس ، نویزیولت ، ویدار ، لیبق  زا  یعمج  ياه  هناسر  دننک ، یم  هدافتسا  نآ  زا  رمتسم  هدرشف و  روط  هب  هدیدمتس  للم  هیلع  یماظن 
اب هتفر  هتفر  یلو  دنتفرگن ، رارق  هجوت  دروم  نادنچ  ناشراک  زاغآ  رد  لیاسو  نیا  دـشاب . یم  يرنه  نوگانوگ  ياه  هتـشر  زا  هدافتـسا  زین  و 

نیرت يوق  ناونع  هب  هکلب  اهرازبا ، ریاـس  راـنک  رد  رازبا  کـی  ناونع  هب  اـهنت  هن  مود ، یناـهج  گـنج  صوصخ  هب  فلتخم ، صداوح  عوقو 
نیا دش . لیدبت  اه  هناسر  گنج  هب  اه  گنج  زا  يرایـسب  هک  ییاج  ات  دندرک  ادـیپ  ار  دوخ  هاگیاج  مجاهت  دروم  ياه  گنهرف  هیلع  حالس 
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مکاح هلیـسو  نیا  رب  رتشیب  هک  سک  ره  تسا . هداد  ناشن  فلتخم  ياه  گنهرف  فیعـضت  ای  ندرب  نیب  زا  رد  ار  دوخ  يرترب  زورما  ات  رازبا 
یماظن يداصتقا و  یـسایس ، ياهدربراک  هب  نتخادرپ  لاجم  ًاتلاجع  دنک . لیمحت  نارگید  هب  ار  دوخ  دیاقع  تارظن و  دناوت  یم  رتشیب  دشاب 

هناسر مینک . یم  هراشا  هلیسو  نیا  زا  مالـسا  نانمـشد  یگنهرف  ياه  هدافتـسا  هب  رـصتخم  روط  هب  ثحب ، بسانت  هب  اما  میرادن . ار  رازبا  نیا 
ییاراـک و هک  تساـه  نآ  ندوب  ریگارف  نیمه  دـنراد و  رارق  مدرم  همه  سرتـسد  رد  تسادـیپ ، ناـشمان  زا  هک  روـط  ناـمه  یعمج ، ياـه 
هچ تسا  مولعم  دریگ  رارق  دـساف  يرامعتـسا و  تارکفت  بتاکم و  تسد  رد  يرازبا  نینچ  یتقو  تسا . هدرب  الاب  دـح  نیا  اـت  ار  ناشتردـق 

مجاهت دروم  ياهروشک  یعمج  ياه  هناسر  یمامت  رب  دندرک  یعس  تسخن  نارگرامعتسا ، دنک . یم  لقتنم  دوخ  نابطاخم  هب  ار  ییاه  مایپ 
هک ار  ییاه  مایپ  یمامت  ًابیرقت  یمالسا  ياهروشک  ياه  هناسر  هک  ییاج  ات  دندش  قفوم  هار  نیا  رد  يدایز  رایسب  دودح  ات  هک  دنبای  طلست 
زین ار  دصقم  ياهروشک  رد  نانآ  یصاصتخا  ياه  هکبـش  دوجو  اه ، نیا  رب  هوالع  دندرک . یم  لقتنم  نابطاخم  هب  دوب  ناربکتـسم  هتـساوخ 
رظن زا  هک  دوبن  يزیچ  اه  هناسر  رب  رابکتـسا  ذوفن  ای  طلـست و  زا  سپ  نابطاخم  نیب  رد  زین  اشحف  داـسف و  هعاـشا  تشاد . رود  رظن  زا  دـیابن 

اب هدـش ، رگذ  یگنهرف  ياه  هنیمز  مامت  رد  ییامنیـس  ینویزیولت و  ییویدار ، تالوصحم  عاونا  دـیلوت  تخاس و  اب  نانآ  دـنامب . رود  ناـنآ 
دننک یم  نارابمب  اه  همانرب  نیا  هلیـسو  هب  ار  نابطاخمًامئاد  دـنهد و  یم  هداد و  رارق  نابطاخم  سرتسد  رد  ار  دوخ  لذـتبم  گنهرف  تعرس 

ینویزیولت ییویدار و  ياه  هکبـش  هعـسوت  دننک . یم  بلـس  نانآ  زا  ار  لئاسم  لیلحت  هیزجت و  ندرک و  رکف  هنوگره  تصرف  هک  يروط  هب 
يرنه و زکارم  ریاس  اهامنیس و  تخاس  نینچمه  و  هتفرگ ، تروص  ناربکتسم  يوس  زا  مجاهت  دروم  ياهروشک  رد  تاحالـصا  مسا  هب  هک 

تالوصحم لیس  ( 1 ،) تفرگ رارق  مدرم  یگنهرف  رامعتـسا  راکفا و  لرتنک  نایرج  تلوهـس  يارب  همه ، همه و  هعـسوت ، ياـه  هخاـش  رگید 
زکارم ریاس  اهامنیـس و  دـش . ریزارـس  رظن  دروم  ياهروشک  يوس  هب  رگرامعتـسا  ياهروشک  زا  ییامنیـس  ینویزیولت و  ییویدار ، یگنهرف 

زا کی  ره  رد  دندوزفا . لاذتبا  ظاحل  زا  ناشیاه  همانرب  تیفیک  رادقم و  رب  زور  هب  زور  زین  نویزیولت  ویدار و  دـش . تیعمج  زا  ولمم  يرنه 
هدش هتخاس  يروط  اه  ملیف  اه و  همانرب  زا  يرایسب  هتبلا  دوب . هدش  هدیناجنگ  رابکتـسا  یگنهرف  ياه  حرط  زا  یتمـسق  ای  مامت  اه  همانرب  نیا 

زا ار  نارسپ  نارتخد و  زا  يرتشیب  دادعت  هک  دوب  نیا  يارب  زین  یگنهرف  تامدخ  زا  يرایسب  ندوب  ناگیار  ای  نازرا و  ( 1  ) دنناوتب هک  دندوب 
روشک ياه  هیامرس  تراغ  اکیرما و  تایانج  هب  تبسن  روشک ، تشونرـس  هب  تبـسن  یلایخ  یب  يدیق و  یب  دنزادنیب ، يدیق  یب  داسف و  ماد 

نانز و یـسنج  دازآ و  طباور  لیبق  زا  داسف  اشحف و  ياه  هنومن  یگنهرف و  ياه  حرط  یمامت  توغاـط و . ... تاـیانج  اـه و  ملظ  هب  تبـسن 
زاوآ و صقر و  طلتخم  دازآ و  سلاجم  ردخم ، داوم  یلکلا و  تابورـشم  زا  هدافتـسا  نز ، ندوب  الاک  نینچمه  نارـسپ ، نارتخد و  نادرم و 

فـشک لیبق  زا  نانز  ندرک  دـساف  هب  طوبرم  ياه  حرط  یمامت  اه  همانرب  هنوگ  نیا  اب  تسا  یهیدـب  دـننک . سکعنم  یتحار  هب  ار  رامق و ...
ایح و گنهرف  سابل و  هب  هلمح  الاک ، شورف  غیلبت و  تهج  نز  زا  هدافتسا  نز ، مدرم و  يدزا  یسنج و  طابور  نانز ، یناوخ  زاوآ  باجح ،

كرتشم رصنع  دیشوپ . یم  لمع  هماج  یعامتجا  فلتخم  ياه  هنحـص  هب  نانز  ندناشک  و  زرم ، دح و  نودب  شیارآ  ناملـسم ، نانز  تفع 
ندش هشیپ  رنه  ندـش و  دـنمرنه  تفرگ . یم  ماجنا  نز  يدازآ  رنه و  مسا  هب  اه  نیا  همه  هک  دوب  نیا  نز  هب  طوبرم  ياه  همانرب  یمامت  رد 

يراختفا نینچ  هب  ندیـسر  تروص  رد  نز  هک  ارچ  دوب  هدـش  لیدـبت  تیاغ  کی  گرزب و  يوزرآ  کی  یعامتجا و  يالاو  شزرا  کی  هب 
فلتخم ياه  هنحـص  رد  روضح  هب  ار  نارتخد  نانزًامئاد و  اـه  هناـسر  نیا  ندـمت ! رنه و  يـالاو  ماـقم  هب  مه  دوب و  هدیـسر  ترهـش  هب  مه 

یمن مامت  ازرا  رنه ، ياه  هنحص  صوصخ  هب  اه ، هنحص  نیا  هب  دورو  یلو  دندرک . یم  کیرحت  قیوشت و  رنه ، هنحـص  هلمج  زا  یعامتجا ،
نید و ینمادکاپ ، ایح ، لیبق  زا  اه  شزرا  زا  يرایسب  يور  تسیاب  یم  دنسرب  دنمرنه  کی  ماقم  ترهش و  هب  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  دش .
هب نت  تشادـن  اشحف  لاذـتبا و  زج  ییانعم  هک  رنه  يداو  هب  ندـش  دراو  يارب  هک  ینارتخد  ناـنز و  رایـسب  هچ  دـنراذگ . یم  اـپ  ناـشتفارش 

يوب یسک  اهنت  هن  هک  دوب  هدرک  نانچ  ناناوج  مدرم و  اب  نمشد  یلو  دراد . مرش  نآ  نتشون  زا  ملق  هک  دنداد  یعینش  تشز و  رایسب  لامعا 
. تسناد یم  ییانعم  شزرا  کی  يدنلبرس و  راختفا و  ار  نآ  هکلب  درک ، یمن  مامشتسا  رنه  نیا  زا  يدب 

باجح رنه و 
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رنه هنحص  رد  روضح  حالطصا  هب  نویزیولت و  امنیـس و  نیبرود  لباقم  رد  روضح  هب  اه  مناخ  زا  یـضعب  یگتفیـش  هناهب  هب  ار  تمـسق  نیا 
دنریگ رارق  نیبرود  ولج  دـنناوتب  يزور  هک  دوب  نیا  ناشیزورآ  نیرت  گرزب  دـنیوگ ، یم  دارفا  هنوگ  نیا  دوخ  هک  روط  نامه  میروآ . یم 
دنویپ اه  تلاسر  نآ  اب  ناشدوخ  ایآ  و  دنلئاق ؟ رنه  يارب  ار  تلاسر  مادک  و  تسیچ ؟ رنه  زا  اه  نآ  فیرعت  مناد  یمن  دننک . شقن  يافیا  و 
مالسا ع ،)  ) يده همئا  مالسا  ص ،)  ) يدمحم بان  مالسا  هدنهد  لقیـص  هک  تسا  نآرق  لوبق  دروم  يرنه  اهنت  « ؟ ریخ ای  دنراد  یتیخنـس  و 

هک تسا  كاپ  ابیز و  يرنه  دشاب . اه  تیمورحم  روآ  مرـش  خلت و  خـیرات  ناگدروخ  هنایزات  مالـسا  ناگنهرباپ ، مالـسا  نادـنمدرد ، ارقف و 
تاا یگیامورف  شزاس و  مالـسا  طاقتلا ، مالـسا  لمجت ، هافر و  مالـسا  هدننک  دوبان  ناشا و  نوخ  مسینومک  ندرم و  يراد  هیامرـس  هدنبوک 

، یعامتجا تالضعم  مهبم  روک و  طاقن  هدنهد  ناشن  قشع  هسردم  رد  رنه  دشاب . ییاکیرما  مالسا  هملک  کی  رد  درد و  یب  نیهفرم  مالـسا 
ولاز ریوصت  دوخ  یعقاو  هاـگیاج  رد  رنه  تسا . لوپ  تردـق و  بوضغم  ناگنـسرگ  یماـک  خـلت  میـسجت  فاـصنا و  تفارـش و  يداـصتقا ،

ناسنا تقلخ  فده  اب  هک  يرنه  ( 1 .«) دنرب یم  تذل  افص  تلادع و  گنهرف  یمالسا ، لیـصا  گنهرف  نوخ  ندیکم  زا  هک  تسا  یناتفص 
تیاهنیب تالامک  يوس  هب  ناسنا  هژیو  ریسم  رد  تکرح  عنام  هک  يرنه  دراد . رنه  زا  یمسا  طقف  دشاب  هتـشاد  تافانم  وا  یلاعت  دشر و  اب  و 

(1  ) قوف نوؤش  تالامک و  مادختـسا  رد  يونعم  یلاعتم و  ياـه  شزرا  مادختـسا  رد  هک  يرنه  رنه . مسا  هب  تسا  یتوهـش  تسا ، يدـبا  و 
ياـه حور  يارب  هک  يرنه  تسا . لذـتبم  رنه  تسین ، یناویح  ص 30 ) ج 21 ، رون ، هفیحـص   ) نادـنمرنه زا  لیلجت  رد  هر  ینیمخ  ماما  مایپ 

هب یتکرح  طاشن و  امرگ و  هنوگ  چیه  هک  يرنه  رمع . هدننک  فلت  تسا و  میقع  درادن ، یمایپ  يدـبا  تداعـس  ناگتفیـش  تقیقح و  هنـشت 
مادـک یبـلط و . ... توهـش  يارب  يا  هناـهب  یبساـک و  يارب  تسا  یناـکد  دـنکن ، داـجیا  شبوبحم  كاـپ و  نییآ  یقیقح و  بوبحم  يوس 
يونعم ياه  شزرا  مادختسا  رد  شرنه  هک  تسا  دنمرنه  مادک  دهدب ؟ الج  ار  بان  مالـسا  دمدب و  دهعت  حور  شرنه  رد  هک  تسا  دنمرنه 

رگم دهد ، هئارا  ار  نارق  لوبق  دروم  رنه  دشاب و  هتـشاد  يرنه  نینچ  دناوت  یمن  يدنمرنه  چیه  دشاب ؟ تقیقح  ناگنـشت  يارب  مایپ  لماح  و 
رد اه  شزرا  نیا  مادختـسا  رد  ار  رنه  ینعی  دـشاب ؛ هدروخ  دـنویپ  یناسنا  یهلا و  ینارق و  ياه  شزرا  اب  لمع ، هشیدـنا و  رد  دوخ  هک  نیا 
اپ ریز  ار  یهلا  ماـکحا  تسا  رـضاح  رنه  رطاـخ  هب  هک  یـسک  دـهاوخب . رگید  دـصاقم  يارب  ار  رنه  اـی  رنه ، يارب  ار  رنه  هک  نیا  هـن  دروآ ،

رفن اه  نویلیم  دید  ضرعم  رد  ار  شمادـنا  ریاس  ای  ندرگ و  اهوم و  رنه ، ياضتقا  رطاخ  هب  هک  ینز  ادـخ . هدـنب  هن  تسا  رنه  هدـنب  دراذـگب 
یکیرات تسوا ، ياهروتـسد  ادخ و  اب  شتفلاخم  بجوم  نوچ  هکلب  درادن  ییانـشور  اهنت  هن  شرنه  تسین و  دهعتم  دنمرنه  دهد ، یم  رارق 

ام يامنیـس  نویزیولت و  رد  دـشر . هن  تسا  یهارمگ  بجوم  دوش ، تفلاخم  دـنوادخ  اـب  نآ  رد  هک  يرنه  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  يرتشیب 
دنچ و یب  ار  نآ  ياهروتـسد  تایـضتقم و  دنا و  هدناشن  نید  ياج  هب  ار  نآ  هک  دنلئاق  تمظع  ردقنآ  رنه  يارب  هک  یناسک  دنرایـسب  زونه 

خماش ماقم  هب  ادابم  ات  دنراذگ  یم  رانک  ار  نید  یتحار  هب  دوش  یم  داجیا  یـضراعت  رنه  نید و  نیب  هک  ییاجنآ  دـننک و  یم  تعاطا  نوچ 
تحلصم و ره  ای  دنک و  ینابرق  رنه  ياپ  رد  ار  دوخ  باجح  ایح و  ینز  هک  تسنی  یکاب  چیه  اه  نآ  يارب  دوش ! دراو  یللخ  رنه  سدقم  و 

ياپ هب  یهلا  شخب  تایح  ياهروتسد  هک  تسا  رنه  گرم  نیا  تسا . رنه  دنز  یم  ار  رخآ  فرح  هچ  نآ  دوش . هدز  رانک  رگد  یهلا  مکح 
. دوش ینابرق  نآ 

باجح هب  مجاهت 

همه يارب  دیدج  رامعتسا  هک  میتفگ  باجح . نز و  صوصخ  رد  نمشد  یگنرف  مجاهت  هلئسم  هب  میدرگ  یم  زاب  هتکن  ود  نیا  رکذ  زا  سپ 
رد داسف  اشحف و  هعاشا  اه  حرط  نیا  هلمج  نیا  زا  دوب . هدـید  كرادـت  ار  یکانرطخ  نوگانوگ و  یگنهرف  ياه  حرط  یمالـسا  ياهروشک 
رد اذل  دوب . نانآ  هار  رس  رب  گرزب  دس  کی  ناونع  هب  ناملسم  نز  نداد  رارق  فده  صوصخ  نیا  رد  ناشتامادقا  نیلوا  زا  اهروشک و  نیا 

، رـس یگهرب  زا  داسف  يرآ  . » دـندرک عورـش  رـس  باجح  زا  ییادز  باـجح  نیا  رد  تفرگ و  رارق  باـجح  نتـشادرب  ناـشاه  هماـنرب  سأر 
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، هتشاد باجح  رد  ار  دوخ  رـس  هک  دید  ار  ینز  ناوت  یم  رگم  دیامن و  یم  تیارـس  رگید  ياضعا  هب  جیردت  هب  تساه و  یگنهرب  زاغآرس 
دوجو اب  يدـتبم  شحاوف  دزن  یتح  هدولآ  ياـهدروخرب  ماـگنه  لاوحا و  یـضعب  رد  هک  تسین  رگم  و  دـشاب ؟ هنهرب  شرگید  ياـضعا  اـما 
دنهاوخ یم  ایوگ  دنچیپ ، یم  یکاشوپ  رد  دـنراد و  یم  یفخم  ندرک  مرـش  ناونع  هب  ار  دوخ  تروص  رـس و  ءاضعا ، یـضعب  ندوب  نایرع 

یتلم دنهاوخب  هک  نیمه  دنهد . تبسن  هناگادج  يا  همجمج  يروعشال و  هب  ار  نآ  هتخاس ، ادج  روعش  يزغم و  مهف  زا  ار  دوخ  تشز  لمع 
هب نز  نز و  سابل  رد  درم  هاگنآ  بوژ و  ینیم  سپس  دوش و  یم  هنهرب  رس  ادتبا  نانز  دزن  ًالثم  دننک . یم  عورش  شرـس  زا  دنیامن  نایرع  ار 
مه تیرـشب  دـینیب  یم  هچنانچ  تسا . ندرپس  ناحارج  تسد  هب  ار  دوخ  نداد و  تیـسنج  رییغت  سوه  ماجنارـس  دـیآ و  یم  رد  درم  لـکش 
رـس ات  يرآ  دوش . یم  هدوزفا  دنیامن ، یم  هعجارم  تیـسنج  رییغت  يارب  هک  ینیـضاقتم  دادعت  رب  زور  هب  زور  هدیـسر و  هلحرم  نیا  هب  نونکا 

هک هچ  نآ  ناریا  صوصخ  هب  یمالسا  ياهروشک  رد  ( 1 .« ) روبجم هداراالب و  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  راتخم  دشاب ، شدوخ  رایتخا  رد 
نیرت گرزب  ناونع  هب  درم  نز و  نیب  طباور  تیودـحم  صوصخ  هب  ینید و  یگنهرف  درک ، یم  تمواقم  برغ  دـساف  گـنهرف  لـباقم  رد 

هب طوسبم  روط  هب  ریازجلا  بالقنا  مجنپ  لاس  ای  بالقنا  کی  یـسانش  هعماج  یـسررب  باتک  رد  نوناف  ستنارف  دوب . داسف  هار  رـس  رب  عناـم 
هتخادرپ باجح  اب  هزراـبم  يارب  نارگرامعتـسا  موش  ياـه  هشقن  زین  هسنارف و  رامعتـسا  هعـسوت  زا  يریگولج  رد  وا  اـجح  نز و  شقن  ناـیب 

فرط زا  دـنزاس و  دوباـن  ار  تلمتلاـصا  دنتـشاد  تیومأـم  هک  ریازجلا  رد  هسنارف  يرادا  نیلوؤـسم  : » دـیوگ یم  نینچ  لوا  لـصف  رد  تسا .
ناشنرطاخ ار  یلم  تلاصا  تیعقاو و  رود  ای  کیدزن  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یگدنز  ياه  لکـش  مامت  ًاقلطم  دندوب  فظوم  هطوبرم  عجارم 

یلم تلاصا  تمالع  هلزنم  هب  ار  نآ  دندرک و  زکرمتم  رداچ  هلئسم  رب  ار  دوخ  شـشوک  رثکادح  دنردب . مه  زا  هدرک و  هیزجت  دزاس ، مدرم 
هک نآ  زا  دعب  تسا و  هداد  صاصتخا  ار  یتفگنه  غلابم  هزرابم  نیا  يارب  يرامعتـسا  هاگتـسد  دندرک ... یقلت  يریازجلا  نز  صاخ  عضو  و 

ردق دش ... نانآ  لرتنک  اه و  نز  رب  طلست  فورصم  يو  ششوک  مامت  تسا ، هزرابم  یساسا  شقن  یلصا و  روصحم  نز ، هک  داد  صیخشت 
مه یجیاتن  اراکشآ  دیاب  تسا ، هدرک  زکرمتم  يریازجلا  نانز  رداچ  هلئسم  رد  ار  دوخ  یناور  تیلاعف  يالعا  دح  هک  رگلاغشا  يورین  ملسم 
یم قافتا  صص 119 و 120 . ربمایپ ،» نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  : » داژن كاپ  اضر  دیس  رتکد  دیهـش  ( 1  ) رانک هشوگ و  رد  دروآ . تسد  هب 
سپ نآ  زا  تسا . باجح  یب  کیلبمـس ،)  ) يدامن هبنج  زا  نز ، نآ  هک  دنـشخب  ییاهر  حالطـصا  هب  ار  نز  کی  دـنوش  یم  قفوم  هک  دـتفا 

فارطا رد  دننک . یم  ریس  ریازجلا  ییاپورا  طیحم  رد  جیار  هکـس  دننام  دازآ  نودب  فوشکم و  هرهچ  اب  یـشیامزآ » يا و  هنومن   » نانز نیا 
هب هک  نیا  ینارگن  زا  دـنا ، هدـمآ  ناجیه  هب  ـالماک  يزوریپ  نیا  زا  هک  ار  اـه  ییاـپورا  دـیآ و  یمدوجو  هب  نیون  تاـغیلبت  زا  هقلح  نز  نیا 

روآدای یـسانشاور ، رظن  زا  نانآ  لامعا  دننک و  یم  هطاحا  دشاب ، هدیورگ  يدیدج  بهذـم  هب  هک  یـسک  دـننام  ار  وا  ددرگنرب  هیلوا  عضو 
ییاپورا هعماج  رد  دنا  هدرک  لیصحت  نز  زنیا  يارب  ار  بهذم  رییغت  نیا  قیفوت  هک  ینادنمرنه  تسا . دراو  هزات  کی  فرط  زا  بهذم  رییغت 

. دـندرگ یم  صخـشم  رختفم و  یتـموکح  تاـماقم  صاـخ  لـحارم  هب  ناـنیا  دـنریگ . یم  رارق  ترـسح  دروم  هتفاـی و  یتـیعقوم  لـمع  رد 
یموب هعماج  رد  نایبرغ  ذوفن  يارب  یهاگ  هکت  يریازجلا  نز  هک  دنوش  یم  دقتعم  رتشیب  هدش  تبث  تیعقوم  ره  زا  دـعب  یتموکح  نیلوؤسم 
ندـب دـیاشگ و  یم  وا  ربارب  رد  دوب ، عونمم  رگرامعتـسا  رب  ماگنه  نآ  ات  هک  ار  يدـیدج  قفا  دوش  یم  هتخادـنا  رود  هک  يرداچ  ره  تسا .

رگلاغـشا ندش  رو  هلمح  ياهدیما  باجح ، یب  هرهچ  ره  ندید  زا  سپ  دهد . یم  ناشن  وا  هب  یمامت  هب  تسا  هدـش  نایرع  هک  ار  يریازجلا 
اب ار  تار  يریازجلا  هعماج  دوجو  عقاو  رد  شیوخ  لمع  نیا  اـب  دـنک ، باـجح  فشک  يریازجلا  نز  کـی  هک  راـب  ره  ددرگ . یم  ربارب  هد 

زامن رداچ  یتنس  راشف  زا  هک  یندب  ره  دتفا ، یم  هک  يرداچ  ره  دراد . یم  مالعا  رگلاغـشا  اب  یـشالتم  زاب و  داینب و  تسـس  یعافد  متـسیس 
ار شیوخ  دوجو  راکنا  ریازجلا  هک  تسانعم  نیا  نادرگرب  ددرگ ، یم  هضرع  رگلاغـشا  ماراان  روسج و  هاگن  هب  هک  هرهچ  ره  دوش ، یم  اهر 
هب ار  نتـشیوخ  ریازجلا  هعماج  ییوگ  دوش ، یم  اهر  هک  يرداچ  ره  اب  تسا . هتفریذـپ  رگلاغـشا  بناج  زا  ار  سوماـن  گـته  هدرک و  زاـغآ 

ییاج رد  و  ( 1 .«) دـهدرییغت ار  شیوخ  موسر  تاداع و  رگلاغـشا ، دایقنا  يربهر و  تحت  دریگ  یم  میمـصت  هدرک و  میلـست  باـبرا  بکتم 
رد هعفنملا  ماع  حالطصا  هب  نایناب  یعامتجا و  ناراکددم  زا  هدافتسا  اب  صاخ و  ياه  وشر  لامعا و  يرس  کی  اب  اه  نآ  : » دیوگ یم  رگید 
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دـش یم  میـسقت  هک  روغلب  درآ و  ولیک  ره  اب  دـنداد و  رارق  تامادـقا  نیا  فدـه  ار  هنـسرگ  نیکـسم و  نانز  ینوکـسم و  قطانم  لوا  مدـق 
باجح یب  نانز  کمک  هب  يریازجلا  هعماج  ندرک  مار  اـیور  لاس 1959  رد  نونکا  : » دـیوگ یم  زین  و  دـندرک ». یم  ریقحت  زین  ار  باجح 

هب يداـقتنا  فدـه  دوـخ  هبوـن  هب  زین  يریازجلا  نادرم  تسا و  هتفرن  نوریب  رامعتـسا  یـسایس  لاـجر  زغم  زا  دننارگلاغـشا  مج  کیرـش  هـک 
ای راک و  لحم  رد  هک  دوش  یمن  هدـید  ییاپورا  رگراک  کی  دـنریگ . یم  رارق  شیوخ  یبرغ  نایامرفراک  ای  ییاـپورا و  ناتـسود  حالطـصا 

یگدنز اه  ییاپورا  لثم  يریگ  یمن  میمـصت  ارچ  و  تسا ؟ باجح  اب  ووت  نز  ایآ  هک  دشاب  هدیـسرپن  اهراب  دوخ  يریازجلا  راکمه  زا  هرادا 
شقن دریگ و  یم  ار  یبرغ  موسر  تاداع و  هعسوت  يولج  ارچ  هک  دننک  یم  تمالم  زین  ار  رکفنشور  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  و  ینک »؟

رتراوازس و یگدنز  کی  يایازم  زا  هدافتسا  هب  ار  دوخ  رسمه  دنک و  یم  يزاب  هدز  رامعتـسا  هعماج  نتخاس  بلقنم  رد  ار  شیوخ  یـساسا 
هب هرمعتـسم ، ياهروشک  ياه  هیامرـس  هبناـج  همه  تراـغ  لاـبند  هب  نارگرامعتـسا  مینیب  یم  هک  روط  ناـمه  دزاـس »!! یمن  راداو  رت  قیمع 

دوب اه  نآ  یلم  یبهذم  تاداقتعا  لیصا و  گنهرف  ندرب  تراغ  هب  انامه  هک  هار  نیرت  مهم  زا  هک  نآ  زا  سپ  یمالـسا ، کلامم  صوصخ 
فادها هب  یناسآ  . 46 صص 36 ـ  هدنب ، یلع  رون  رتکد  همجرت  ریازجلا ، بالقنا  مجنپ  لاس  ای  بالقنا  کی  یسانش  هعماج  یـسررب  ( 1  ) هب

هویـش هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هبرجت  اه  هلاس  زا  سپ  هرخـالاب  دـندمآ  لـیان  اـهروشک  نیا  يداـصتقا  عباـنم  فرـصت  ریظن  دوخ ، رگید  مهم 
یم تروص  یماظن  ياهورین  نودـب  رهاظ  رد  هک  اـهروشک  عباـنم  اـه و  هیامرـس  تراـغ  ینعی  دـنریگب ، شیپ  رد  ار  ون  رامثتـسا  رامعتـسا و 

هدرب راک  هب  باجح  فشک  يراب و  دـنب و  یب  گنهرف  داـجیا  يارب  دوخ  ياـهروشک  رد  هک  ار  ییاـه  هویـش  ناـمه  اـهروشک  نیا  تفرگ .
نیا يداصتقا  یگتـسباو  نآ  بقاعتم  یگنهرف و  یگتـسباو  داسف و  ياه  هنیمز  هتفرگ و  راک  هب  ناش  هدز  برغ  لماوع  زا  هدافتـسا  اب  دـندوب 

هچ دوب . برغ  يژوـلونکت  لـباقم  رد  مدرم  یگتخاـب  دوـخ  درک  یم  کـمک  هئطوـت  نیا  يارجا  هب  هک  هچ  نآ  دـندرک . داـجیا  ار  کـلامم 
همزال دنناد و  یم  يونعم  ینید و  لئاسم  باجح و  تیاعر  لولعم  یتعنص ، لئاسم  رد  ار  برغ  زا  یگدنام  بقع  زونه  هک  يدارفا  دنرایسب 
ياج هب  يراب  دـنب و  یب  گنهرف  یبرغ و  گنهرف  ینیزگیاج  لاـح  ره  هب  دـنرادنپ . یم  یبرغ  يرهاـظ  نتـشاد  ار  تعنـص  نیا  هب  ندیـسر 

ناـشدوخ و ياـهروشک  رد  راـک  ياـهرازاب  داـجیا  هلمج : زا  تـشاد ، ناراوـخ  ناـهج  نارگرامعتـسا و  يارب  یمهم  جـیاتن  ینید  یگنهرف 
لئاسم اب  رظن  دروم  ياهروشک  مدرم  ندرک  مرگرـس  دـنا ، هتفرگ  رارق  برغ  گنهرف  موجه  دروم  هک  ییاـهروشک  رد  فرـصم  ياـهرازاب 

. اهروشک نآ  عبانم  تراغ  يارب  یمرگرس  تلقغ و  نیا  زا  هدافتسا  داسف و  رهاظم  ریاس  یسنج و 

ناریا رد  باجح  فشک 

رد یعیبط  راشرس  عبانم  رایسب و  تورث  دوجو  لیلد  هب  زین  دراد و  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  هک  یمهم  تیعقوم  لیلد  هب  ناریا  روانهپ  نیمزرس 
زا سپ  دـنا . هتـشاد  نآ  عبانم  تراـغ  روشک و  نیا  رب  طلـست  رد  یعـس  هشیمه  اـه  نآ  تسا و  هدوب  نارگرامعتـسا  عمط  دروم  هراومه  نآ ،

ناتسناغفا هیرکت و  ناریا ، هلمج  زا  هقطنم  ياهروشک  يارب  یکانرطخ  ياه  حرط  سیلگنا  ینعی  ریپ  رامعتسا  دیدج ، رامعتسا  نایرج  عورش 
حرط تاحالـصا ، مسا  هب  ناخ  هللا  ناما  ناتـسناغفا  رد  دوب . یباجح  یب  گـنهرف  شرتسگ  داـسف و  طـسب  اـه  حرط  نیا  هلمج  زا  هک  دیـشک 

نآ رکذ  زا  هک  درک  ارجا  یباجح  یب  داسف و  شرتسگ  دعب  رد  صوصخ  هب  رامعتسا ، تاین  ندروآ  رد  لمع  هب  تهج  ار  يا  هدرتسگ  ییاه 
زا رتدوز  ار  ییادز  نید  كروتاـتآ ، زین  هیکرت  رد  میدرک . رکذ  یلبق  ياـه  ثحب  رد  اـهر  حرط  تاـیلک  دـنچ  ره  مینک ، یم  يراددوخ  اـه 
اب هزرابم  باجح و  فشک  يدالیم ، خـیرات  هب  یمالـسا  خـیرات  رییغت  نیتال ، هب  یکرت  طخ  يریغت  لیبق  زا  ییاـه  حرط  درک و  عورـش  ناریا 

ییادز مالسا  ياه  حرط  ریثأت  تحت  ًادیدش  تفر  هیکرت  هب  لاس 1313  رد  هک  يرفس  زا  سپ  ردلق  ناخ  ناضر  ناریا  رد  درک . ارجا  باجح 
هلمج زا  يددـعتم  ياـه  حرط  هیرکت  زا  تشگزاـب  زا  سپ  تـفرگ . رارق  یباـجح  یب  گـنهرف  هعـسوت  باـجح و  فـشک  صوـصخ  هـب  و 

هب دـقتعم  تریغ و  اب  نادرم  دوجو  تفع و  اب  ناـنز  دـیّقت  لـیلد  هب  هک  درک  ارجا  روشک  لامـش  نارهت و  رد  فلتخم  ياـه  نشج  يرازگزب 
هک دندرک  اپرب  ینـشج  یتامدقم  يارـسشناد  رد  لاـس 1314  يد  زور 17  رد  ماجنارـس  هک  نیا  اـت  دـشن ، اـه  حرط  نیا  زا  یلابقتـسا  نید ،

فدص زا 90رد و  هحفص 33 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اب زین  الکو  ارزو و  یمامت  داد  روتـسد  درک و  تکرـش  نشج  نآ  رد  دندوب  باجح  نودب  هک  دوخ  رـسمه  نارتخد و  هارمه  هب  ناخ  ناضر 
نیا يارب  نشج  نیا  ییاپرب  دنداد . یمسر  یلکش  یباجح  یب  هب  بیترت  نیدب  دننک و  تکرـش  نشج  نآ  رد  دوخ  باجح  نودب  نارـسمه 

هب ناکامک  نانز  تشادـن و  ینادـنچ  رثا  مه  دـنفرت  نیا  یلو  دـننک . دـیلقت  اه  نآ  زا  زین  نیریاس  دوش و  هتـسکش  باجح  تمواقم  هک  دوب 
دـش بجوم  باجح  فشک  هئطوت  رد  ناخ  ناضر  یپ  رد  یپ  رد  یپ  ياه  تسکـش  ماجنارـس  دـنداد . یم  همادا  دوخ  باجح  عضو  ناـمه 

نانز و میرح  هب  ناوارف  تلاذر  تواـسق و  اـب  ینابرهـش  ياـهورین  دوش . لـمع  دراو  ینابرهـش  داد  روتـسد  اذـل  دوش ، لـسوتم  روز  هب  واـک 
وا درک ، یم  یتمواقم  رگا  دندیـشک و  یم  شرـس  زا  ار  رداچ  روز  هب  دندید  یم  هک  ار  يرتخد  نز و  ره  دندرب و  هلمح  باجح  اب  نارتخد 

دـنداد و تسد  زا  ار  دوخ  ناج  فیفع  نارتخد  نانز و  زا  يا  هدـع  هک  ییاج  ات  دـنداد . یم  رارق  تمرح  کـته  متـش و  برـض و  دروم  ار 
هداد روتـسد  یباجح  یب  رتشیب  هچ  ره  شرتسگ  يارب  دشن . فقوتم  دح  نیا  رد  تحاقو  تبانج و  دندش . مودصم  حورجم و  يدایز  دادعت 

هب روبجم  يرگید  سک  ره  زا  رتشیب  تلود  نارومأم  دنریگب . یهورگ  ياه  نشج  باجح  نودب  ناشنارـسمه  دیاب  فانـصا  یمامت  هک  دش 
هک دـنا  هدومن  باجح  فشک  هرابرد  یطوسبم  ياه  ینارنخـس  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  دـندش و ... ناـشنارتخد  ناـنز و  باـجح  فشک 

: مینک یم  رکذ  دوب ، هئطوت  نیا  رد  رامعتـسا  هدرپ  تشپ  ياه  هشقن  باـجح و  فشک  هعجاـف  قمع  هدـنهد  ناـشن  هک  ار  اـه  نآ  زا  یتمـسق 
اب هک  دوـب  نیا  هشقن  ( » 1 .«) دـندرک هراپ  ار  تیناسنا  باـجح  باـجح ، فشک  نیا  رد  تشذـگ  هچ  ناریا  تلم  نیا  هب  هک  دـناد  یم  ادـخ  »
هک يرشق  کی  هب  دننک  لیدبت  دزاسب ، دیاب  ار  هعماج  هک  ار  زیزع  رـشق  نیا  ناخ ، اضر  مهفان  ردلق  نامز  رد  حضتفم  باجح  فشک  هئطوت 

روط نآ  داسف و  زکارم  هب  دنناشکب  روط  نیمه  ار  مدرم  ناناوج  هکلب  تشاد  ناوناب  امـش  هب  صاصتخا  هن  هشقن  نیا  ار و  هعماج  دننک  دـساف 
توافت یب  دتفیب  سک  ره  تسد  هب  ناشروشک  هچ  نانچ  رگا  هک  دـننک  تیبرت  ار  اه  نآ  ص 267 . ج1 ، رون ، هفیحص  ( 1  ) دنهاوخ یم  هک 

رد تفر . ولج  سیلگنا  رامعتـسا  تیامح  تیاده و  اب  باجح  فشک  داسف و  شرتسگ  نایرج  اهروشک  نیا  یمامت  رد  ( 1 .«) دّیؤم ای  دنشاب 
حرط نیا  رد  دنتـسناوتن  زگره  اه  نآ  یلو  تفای . همادا  تدش  هب  اضردمحم  شرـسپ  طسوت  ناخ  ناضر  گرم  زا  سپ  تسایـس  نیا  ناریا ،

ینیمخ ماما  يربهر  هب  ار  اه  نآ  تموکح  طاسب  یلکـشم  رداچ  نانز  رویغ و  نادرم  نیمه  ماجنارـس  دـنبای و  تسد  لـماک  تیقفوم  هب  اـه 
. دندیچرب هرس  سدق 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  یگنهرف  مجاهت 

هراشا

نانیمطا بالقنا  نیا  ياقب  هب  هک  یناهج ، رابکتسا  اکیرما ، هدناشن  تسد  تموکح  طوقس  ناریا و  رد  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  زا  سپ 
هزادنا هب  يروشک  چیه  تفگ  ناوتب  دیاش  دومیپ . بالقنا  تسکش  تهج  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، زا  معا  ار  یفلتخم  ياه  هار  تشادن ،

ياـه تیلاـعف  اـه ، تیـصخش  رورت  تسا . هتفرگن  رارق  لـخاد  رد  ناـشنارودزم  یجراـخ و  نانمـشد  ياـه  هئطوـت  تـالمح و  جاـمآ  ناریا 
هب یماظن  هلمح  چولب و )... قلخ  ناملسم ، قلخ  درک ، قلخ  يارجام   ) ناریا هیزجت  هئطوت  اه ، کهورگ  هناراکبارخ  ياه  تیلاعف  یسوساج ،
هک دـشاب  یم  يداصتقا  یـسایس و  یماظن ، ياـه  هنیمز  رد  هئطوت  اـه  هد  هلمج  زا  يداـصتقا ، میرحت  یلیمحت و  هلاـس  تشه  گـنج  سبط ،
وا هدناشن  تسد  میژر  هک  یمدرم  تسا  هتشاد  لامعا  نانآ  هب  تبسن  دراد ، هتشاد و  ناریا  مدرم  زا  هک  ییاه  هنیک  رطاخ  هب  یناهج  رابکتسا 

ص 130. ج 14 ، رون ، هفیحص  ( 1  ) رطخ رگا  دیاش  دندوب . هدروآ  رد  رابکتـسا  لاغـشا  زا  هدرک ، دازآ  ار  شتابث  هریزج  دندرک و  طقاس  ار 
هئطوت ياهریت  جامآ  همه  نیا  ناریا  تشادن  دوجو  یمالسا  ریغ  یمالـسا و  ياهروشک  ریاس  هب  نانآ  ياه  هشیدنا  ناریا و  مدرم  رکفت  ذوفن 

کی تروص  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  نیا  دوب  هتخادـنا  تشحو  هب  ار  ناراوخ  ناـهج  شیپ  زا  شیب  هک  هچ  نآ  تفرگ . یمن  رارق 
لمحت لباق  ریغ  نانآ  يارب  ییولا  نینچ  دوجو  هدـمآ و  رد  رابکتـسا  متـس  تحت  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياهروشک  يارب  بسانم  يوگلا 
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هجیتن نیا  هب  دندروخ ، تسکـش  دندوب ، دهدرک  یحارط  ناریا  تلم  دض  رب  هک  يرایـسب  ياه  هئطوت  رد  هک  نیا  زا  سپ  اذل  تسه . هدوب و 
زا دندوب . هدرک  یتاراهظا  نینچ  اکیرما  یـسایس  نالوؤسم  زا  نت  دنچ  هک  نیا  امک  درب ، نیب  زا  نرود  زا  ار  ناریا  بالقنا  دیاب  هک  دندیـسر 
وا هزوپ  هک  دندوب  ناناوج  نیا  و  دوب ، نایم  رد  اناوج  ياپ  دوب ، هدروخ  تسکش  اه  نآ  رد  رابکتـسا  هک  ییاه  هئطوت  یمامت  رد  نوچ  یفرط 

رارق دوب  یگنهرف  مجاهت  عون  زا  هک  اکیرما  دـیدج  مجاهت  فدـه  ناوج  لسنا  دـندوب ا  هدـلام  تلذ  كاـخ  هب  ياـه  هنحـص  یماـمت  رد  ار 
هتخاس يوق  مواقم و  اه  هئطوت  عاونا  لباقم  رد  ار  ناناوج  هچ  نآ  دوب . هدیماجنا  تسکش  هب  وا  یماظن  یسایس  ياه  مجاهت  هک  ارچ  تفرگ .

نوخیبش  » يربهر مظعم  ماـقم  ریبعت  هب  یگنهرف و  مجاـهت  یلـصا  فدـه  ینید  گـنهرف  نید و  هک  تسا  یهیدـب  دوب . ینید  گـنهرف  دوب ،
. ییادز نید  داسف ب . هعاشا  فلا . زا : دنترابع  نمشد  یگنهرف  مجاهت  یساسا  رصانع  زا  رصنع  ود  نیاربانب  دشاب . یم  نمشد  یگنهرف »

داسف هعاشا  فلا .

دودح ات  دوب  هدش  لیمحت  مولظم  مدرم  نیا  رب  رابکتسا  هتشذگ و  میژر  طسوت  هک  ییاهداسف  عاونا  یمامت  ًابیرقت  یمالـسا  میظع  بالقنا  اب 
راکیب شا  یلخاد  رودزم  لماوع  رابکتسا و  اما  دنداد . تسد  زا  هعماج  حطـس  رد  ار  دوخ  روآ  مرـش  روضح  دندش و  هدیچرب  يدایز  رایـسب 
هدرتسگ عیزوت  مینک ـ : یم  هراشا  اه  تیلاعف  نیا  زا  یـضعب  هب  ًـالیذ  هک  دـنداد  همادا  ار  داـسف  هعاـشا  ناـیرج  هناـیفخم  روط  هب  دنتـسشنن و 

ياـه هـنارت  یقیـسوم و  لذـتبم  ياـهراون  عاوـنا  عـیزوت  یجراـخ ـ . یلخاد و  دـساف  ياـه  هکبـش  طـسوت  ردـخم  داوـم  یلکلا و  تبورـشم 
ناحرب راچد  هک  ینارـسپ  نارتخد و  زا  فلتخم  ياه  هورگ  داـجیا  یبرغ ـ . دـیدج  ياـه  یقیـسوم  زین  هتـشذگ و  میژر  دـساف  ناگدـنناوخ 

اضعا یتیصخش  لکشم  قمع  هب  اه  هورگ  نیا  رد  تیوضع  دنرادن و  یگنز  مسر  هار و  دوخ و  زا  یحیحـص  تخانـش  دنتـسه و  تیـصخش 
یگرخـسم و یگزره ، تلاطب ، هب  ناناوج  ندـناشک  دـش ، هتفگ  مه  ًالبق  هک  روط  ناـمه  ییاـهورگ ، نینچ  لیکـشت  زا  فدـه  دـیازفا . یم 

ریاد ناناوج ـ . نیب  رد  نآ  عیزوت  لذتبم و  یئودیو  ياه  ملیف  هلجم و  باتک ، سکع ، عاونا  ینوناق  ریغ  ندرک  دراو  تسا ـ . داسف  یشایع و 
. نانآ رد  یسنج  ياه  یگدولآ  داجیا  نارـسپ و  نارتخد و  نتخادنا  ماد  هب  يارب  دساف  نانز  نادرم و  طسوت  داسف  ياه  هنال  هنایفخم  ندرک 
اب هتسباو  دیارج و  زا  یضعب  هتخابدوخ و  ناگدنسیون  طسوت  یـسنج  یقالخا و  تشز  ياوتحم  اب  فلتخم  ياه  نامر  اه و  ناتـساد  پاچ   ـ

تکـسید عیزوت  هیهت و  دـنرادن ـ . اه  نآ  راشتنا  پاچ و  رب  یقیقد  حیحـص و  تراظن  هک  ینوناق  زکارم  يارگنا  لهـس  تلفغ و  زا  هدافتـسا 
رد و  يرتوپماک ـ . ياه  هکبـش  قیرط  زا  داسف  هعاشا  رد  یعـس  یقالخا ـ . دض  ینید و  دض  ياوتحم  نیماضم و  اب  يرتویپماک  فلتخم  ياه 

ملیف عیزوت  ریثکت و  رد  تلوهـس  بجوم  هک  هراوهام  قیرط  زا  برخم  ياه  همانرب  ریاس  یـسکس و  لذـبتم  رایـسب  ياه  ملیف  لاسرا  تیاهن ،
حیحـص تیبرت  نیا  زا  لفاغ  لایخ و  یب  نیدلاو  شقن  دیابن  ثحب ، نیا  رد  تسا . هدش  لاذـتبا  وداسف  عاعـش  یگدرتسگ  ینانچ و  نآ  ياه 

(1 . ) چـیه رگید  تسا و  لیـصحت  سابل و  اذـغ و  طـقف  ناشنادـنزرف  لکـشم  دـننک  یم  رکف  هک  ینیدـلاو  تشاد . رود  رظن  زا  ار  نادـنزرف 
. دنراد هتشاد و  ناناوج  فارحنا  رد  یناوارف  تاریثأت  دنتسه ، شیم  ابل  رد  ییاه  گرگ  عقاو  رد  هک  یبابان  ناتسود  نینچمه 

ییادز نید  ب .

گنر ینید و  ياهرواب  زا  ار  اه  نآ  هتفر  هتفر  دراذـگ ، یم  داسف  لها  هیحور  رد  هک  يریثأت  تلع  هب  دوخ  هب  دوخ  داـسف  هعاـشا  هک  میتفگ 
فصو نیا  اب  دنک . یم  نانآ  نت  رب  ار  ییاوسر  كاپان و  سابل  یناطیش و  تشز  گنر  دنک و  یم  ادج  ینمادکاپ  یکاپ و  زا  یهلا و  يابیز 
هعاشا زا  رت  عیسو  رتالاب و  يزیچ  یگنهرف  مجاهت  رصانع  میسقت  رد  ییادز  نید  زا  ام  روظنم  اما  تسا . ییادز  نید  یعون  دوخ  داسف  هعاشا 

اب میقتـسم  هزراـبم  مینک ـ : یم  هراـشا  اـه  نآ  زا  یـضعب  هب  اـم  کـنیا  تسا و  هداد  ناـشن  ار  دوخ  یفلتخم  ياـه  هرهچ  رد  هک  تسا  داـسف 
ناگدنـسیون و زا  یـضعب  طـسوت  رـضاح ، رــصع  رد  روـشک  کـی  هرادا  يارب  ینید  تموـکح  ناوـت  ندرب  لاوـس  ریزو  ینید و  تموـکح 
یـسایس و نؤؤش  زا  کی  چـیه  رد  نید  هک  انعم  نیدـب  تسایـس : زا  نید  ییادـج  یمیدـق  زت  حرط  یلخاد ـ . ضرغم  اـی  رودزم  تاـعوبطم 
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نیا ( 1 . ) دنزادرپب ینید  روما  هب  دیاب  مه  املع  نید و  لها  دننک و  لابند  دیاب  نارادمتـسایس  طقف  ار  تسایـس  دنک ؛ تلاخد  دیابن  یتموکح 
نارق دننک . یم  تنایخ  ادرف  زورما و  لسن  نانآ و  هب  عقاو  رد  ناشنادنزرف  يونعم  یتیبرت و  لئاسم  هب  یهجوت  یب  تلع  هب  ناردام  ناردـپ و 

ياهروتـسد نابرهم و  يادخ  اب  اه  نآ  ندرک  انـشآ  نادـنزرف و  ینید  تیبرت  ار  اهردام  اهردـپ و  فیاظو  هلمج  زا  ع )  ) نیموصعم میرک و 
نید نیرت  لماک  نیرخآ و  مالـسا  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ام  زیزع  ناناوج  ینید : تاهبـش  شرتسگ  حرط و  دـنا ـ . هدرک  رکذ  وا  نید 
دارفا ای  ناطیـش  طسوت  ادابم  ات  دـنروآ  تسد  هب  ار  مزـال  یهاـگآ  تفرعم و  نید ، نیا  هب  تبـسن  هک  تسا  بجاو  ناـگمه  رب  تسا و  یهلا 
ناطیش رکا  مه  هک  تسا  ههبش  کش و  هسوسو ا  ياقلا  دنوش . طوقس  هدرکان  يادخ  ای ـ  لزلزت و  ههبـش و  کش ، راچد  ضرغم  فرحنم و 

ود ره  دنزرو و  یم  ینمشد  تداسح و  نانمؤم  هب  تبسن  اه  نآ  يود  ره  تسا ، هدورف  میرک  نارق  هک  روط  نامه  دشاب . یم  نانمشد  مه  و 
، دندنب یم  راک  هب  ناشفده  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاهرازبا  زا  یکی  دننادرگرب . ناشدیاقع  نید و  زا  ار  نانمؤم  هدـش  روط  ره  دـنهاوخ  یم 

هلحرم هب  کش  هلحرم  زا  سپس  دنزادنیب و  کش  يداو  هب  ار  ناناملسم  ادتاب  هلیسو  نیدب  ات  تسا  یتدیقع  ئلاسم  رد  تاهبش  ياقلا  داجیا 
برخم و کش  هدنزاس و  کش  تسا : مسق  ود  رب  اه  کش  هک  میهد  رکذـت  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  اجنیا  رد  دـنناسرب . رفک  يداقتعا و  یب 
تعاجش و اب  دوش ، لزلزت  بارطـضا و  راچد  هک  نیا  نودب  نسانا  دیآ  یم  ناسنا  غارـس  تقو  ره  هک  تسا  نآ  هدنزاس  کش  فلا . دسفم .

ياملع ینید و  دایز  عبانم  دوجو  یمالـسا و  میظع  فراعم  تکرب  هب  هللادمحب  دشوکب . نآ  عفر  رد  هعلاطم  قیقحت و  شـسرپ ، اب  یگدازآ ،
بتک ای  ناسانـشراک و  املع و  هب  هک  نیا  نودب  ناسنا  هک  تسا  نآ  برخم  کش  ب . دـنام . یمن  هدـنامن و  باوج  یب  یلاوس  شوکتخس ،

. دروآ رد  ياپ  زا  دـنک و  هدرـسفا  لزلزتم و  تسـس و  ار  وا  کش ، هک  نیا  اـت  دـنارورپب  نهذ  لد و  رد  ار  نآ  دـنک ، هعجارم  ینید  یملع و 
كدنا دودحم و  تامولعم  اب  ار  زیچ  همه  میهاوخب  هک  نیا  هن  تسا ، هربخ  ناداتـسا  ربتعم و  بتک  هب  هعجارم  یعقاوم  نینچ  رد  راک  نیرتهب 

ار سک  چیه  دشاب و  یم  نآ  خلت  بقاوع  لوؤسم  دوخ ، دنک  نینچ  سک  ره  مینک . هعجارم  ینید  سانشراک  ریغ  هب  ای  مینک و  فشک  دوخ 
یهاتوک زا  سک  چیه  هدش و  هدرمش  بجاو  ناناملسم  همه  رب  ینید  فراعم  يریگدای  هک  تسا  نیمه  يارب  دنک . شنزرس  دیابن  دوخ  زج 
ياروام اب  طابترا  هب  زاین  شیاین و  نید و  هب  زاین  هدننک : هارمگ  یبالق و  نافرع  فوصت و  طیـسب  تسین ـ . فاعم  روذعم و  مهم  رما  نیا  رد 
یگدـنز دـشاب ، رادروخرب  بسانم  بوخ و  يدام  تاناکما  زا  ناسنا  دـنچ  ره  نآ ، نودـب  هک  تسا  يرطف  يرما  تیونعم  هب  زاین  تعیبط و 

حیحـص تیونعم  کی  دـنوادخ و  اب  هناقـشاع  طابترا  کی  زج  زیچ  چـیه  هک  دوش  یم  زیگنا  مغ  ياه  یکیرات  بارطـضا و  يدرـس ، راچد 
فلتخم ياه  هبنج  هب  ناناوج  ندرک  لوغشم  اب  هک  درک  شالت  هدوهیب  لاس  ياه  لاس  رباکتسا  دنک . فرطرب  ار  اه  یکیرات  نیا  دناوت  یمن 

لئاسم ناناوج و  حـلاصم  هب  هجوت  زین  ینید و  گـنهرف  تاـیونعم و  هب  هجوت  زا  ار  اـه  داـسف ن  لاکـشا  ریاـس  عورـشم و  ریغ  ییوج  تذـل 
تسکش درادن . يرمث  تسکش  زج  تیاهن  رد  تیونعم ، ینعی  يرطف ، ینورد و  زاین  کی  اب  هزرابم  هک  نیا  زا  لفاغ  درادهگن ، رود  یسایس 

ییاج ات  تسا  هزرابم  نیا  ندوب  هدویب  رب  یمکحم  نشور و  رایسب  لیلد  دیگنج ، تایونعم  نید و  ادخ و  اب  لاس  داتفه  هک  قرش ، تردق  ربا 
يارگداینب ياه  هورگ  روهظ  دوب . تیونعم  زا  مدرم  نتـشاد  هگن  رود  ادـخ و  اب  هزراـبم  اـم  هابتـشا  هک  دـندرک  فارتعا  دوخ  نآ  نارـس  هک 

هدش نآ  راچد  اکیرما  مدرم  ناناوج و  هک  تسا  یتسب  نب  هدنهد  ناشن  دوخ  تسا  تلفغ  یچوپ و  داسف و  دهم  هک  اکیرما  رد  زین  یحیـسم 
يداقتعا لوصا  هلمج  زا  دننک . یم  شیاین  اعد و  دـنوش و  یم  عمج  اه  هاگـشزرو  رد  هبنـشکی  ياه  زور  رد  رـسپ  رتخد و  رازه  اه  هد  دـنا .

لامعا دننک و  یکین  دوخ  ردام  ردپ و  هب  دننکن ، رارقرب  جاودزا  زا  جراخ  عورـشمان و  طباور  زگره  هک  دنا  هدرک  دـهع  هک  تسا  نیا  نانآ 
هک ییاج  ات  تسا  هتفای  شیازفا  يریگمـشچ  زرط  هب  تیونعم  هب  شیارگ  زین  ایند  طاقن  ریاس  رد  دـنیوگ . كرت  ار  تشز  هنایوج و  هدـسفم 

تاعوبطم رد  یگنهرف  حرطم  مهم و  هلئسم  اه  زور  نیا  رد  باجح  مالسا و  هب  ییاپورا  نانز  شیارگ  دنا . هداتفا  تشحو  هب  رابتکسا  نارس 
رکف هب  ار  اه  نآ  هدـش  داجیا  ناشیارب  تیونعم  هب  مدرم  نوزفازور  شیارگ  زا  هک  يا  هبرجت  يرابکتـسا و  ياه  تردـق  تشحو  نیا  تسا .

اه نآ  تسا . نوگانوگ  ياه  هیحور  اب  بسانتم  فلتخم و  ياه  مسا  هب  اه  نافرع  اه و  يرگیفوص  عاونا  عارتخا  نآ  هتخادنا و  ییوج  هراچ 
یم نید  نافرع و  تیونعم و  اـه  نآ  يارب  مه  اـم  دـنهاوخ  یم  ار  تعیبط  يارواـم  هب  هجوت  تیونعم و  مدرم  هک  لاـح  دندیـشیدنا  دوخ  اـب 
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ناهج اه و  توغاط  همه  هک  تسا  يزیچ  نامه  بان  مالـس  هب  شیارگ  دننک . ادـیپ  شیارگ  ص )  ) يدـمحم بان  مالـسا  هب  ادابم  ات  میزاس 
تالکشم بئاصم و  دننک . هزرابم  نآ  اب  یتمیق  ره  هب  دنرضاح  دنراد و  تشحو  نآ  زا  یمالسا  ياهروشک  عجترم  نامکاح  زین  ناراوخ و 

دنور اب  گنج  هب  دوخ  تردق  مامت  اب  رابکتسا  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  همه  همه و  سنوت و ... ریمـشک ، ناتـسناغفا ، ریازجلا ، ياهروشک 
هطلس سفن  ینعم  هب  یمالسا  نینچ  شریذپ  هک  ارچ  تسا . هدمآ  ییارگداینب »  » دوخ هنالهاج  هنایشن و  ریبعت  هب  ییارگ و  مالـسا  دشر  هبور 

اه و هقرف  هک  دنتسه  نیا  دهاش  ام  نارسپ  نارتخد و  ام و  مدرم  زورما  تسا . ملاع  نابلط  هدایز  ناراکتیانج و  ناربکتـسم و  همه  تارکفت  و 
لوصو ياعدا  اه  نآ  ياسؤر  ناگدننادرگ و  هک  دـنا  هدـش  زبس  روشک  فلتخم  طاقن  رد  چراق  دـننام  فلتخم  یماسا  اب  ینوگانوگ  زکارم 

صوصخ هب  ناناوج و  بذج  رد  یعـس  هدنبیرف  يرهاظ  اب  یگتخاس و  كرادم  نیوانع و  اب  دـنراد . ار  ینافرع  یلاع  تاجرد  تقیقح و  هب 
هک تسا  یگتخاس  ياه  نافرع  اه و  هقرف  نیا  رد  ص )  ) يدمحم بان  مالـسا  اب  تّیدض  هبنج  نیمه  لیلد  هب  ًاقیقد  دـنراد . نارتخد  نانز و 

ياسور زا  یـضعب  تافارحنا  زین  هدمآ و  تسد  هب  كرادـم  میا . هدروآ  ییادز  نید  ناونع  تحت  ار  تمـسق  نیا  يزاس ، نید  مسا  ياج  هب 
اه نآ  بذـج  هک  هداس  هدروخ و  بیرف  دارفا  اب  هک  تسا  يروآ  گنن  لاـمعا  تاـیانج و  قمع  زا  یکاـح  يریگتـسد  زا  سپ  اـه  هقرف  نیا 

ياه هشقن  هچ  نمـشد  هک  دـهد  یم  ناشن  دراوم  نیا  رد  ناـگناگیب  فیثک  ياـه  تسد  تلاـخد  نینچمه  تسا . هتفرگ  تروص  دـنا  هدـش 
رتشیب زین  شمواد  دوش ، داجیا  تیونعم  مسا  هب  سدـقم و  ياه  بلاق  رد  هک  يداسف  تسا . هدیـشک  موب  زرم و  نیا  ناناوج  يارب  یکانرطخ 

دننک و و یمن  هانگ  مرـش و  ساسحا  رگید  نیاربانب  دنوش ؛ یم  لئاق  سدقم  ینید و  بذاک  هناوشپ  کی  ناشداسف  ایرب  دارفا  هک  ارچ  تسا ؛
. تسا يدعب  ياه  ندرک  فرحنم  فارحنا و  عورش  دوخ  نیا  دنک و  یم  تیذا  ار  اه  نآ  رتمک  ناشنادج 

نمشد یگنهرف  مجاهت  زا  مدرم  يریذپریثأت 

داقتعا و نازیم  یمالـسا و  ماکحا  فراعم و  اب  مدرم  ییانـشآ  نازیم  هب  هتـسب  شیاه ، هبنج  همه  اب  نمـشد  یگنهرف  ياه  هئطوت  ریثأت  نازیم 
نازیم عوـن و  دنتـشاد ، ینوگاـنوگ  بتارم  تاـجرد و  تاـهج  نـیا  زا  مدرم  نوـچ  تـسا . اهروتـسد  فراـعم و  نـیا  اـب  ناـش  یبـلق  دـنویپ 

اب مهف  نیا  دـنویپ  زین  نآ و  فراـعم  نید و  زا  ناـشمهف  رد  مدرم  فـالتخا  عقاو  رد  دوب . فلتخم  بتارم  ياراد  زین  اـه  هئطوت  يریذـپریثأت 
یلمع روهظ  دشاب ، رتشیب  بلق  اب  مهف  نیا  دـنویپ  مدرم و  مهف  ردـق  ره  دراد . نید  ماکحا  هب  ناشدـیقت  نازیم  رد  یـساسا  شقن  اه  نآ  بلق 
دهاوخ يرتشیب  تمواقم  یگنهرف  هناگیب  رصانع  لباقم  رد  دنک  مالسا  كاپ  نییآ  رد  يرتشیب  هّقفت  ردق  ره  صخش  ینعی  تسا ؛  رتشیب  نآ 

. درک

گنهرف رکف و  رییغت  ینعی  باجح  رییغت 

یباجح یب  باجحدـب و  دـندوب و  ناسکی  باجح  رد  نانز  یمامت  یمالـسا ، ياهروشک  ریاس  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  مجاهت ، نیا  زا  لبق  ات 
باجح و یب  باجح ، اب  ياه  هورگ  هب  نانز  دش و  عورـش  تافالتخا  هتفر  هتفر  گنهرف ، لاقتنا  نمـشد و  ياپ  ندـشب  زاب  اب  یلو  میتشادـن .
زا هچ  ره  دش و  یم  هدوزفا  نآ  یگدرتسگ  قمع و  مجاهت و  نازیم  رب  هچ  ره  دندش و  میـسقت  باجح  نافلاخم  ناقفاوم و  زین  باجحدـب و 

راـنک باـجح و  رییغت  نوچ  درک ، یم  ادـیپ  يرتـشیب  قـمع  تاباعـشنا  تاـفالتخا و  نیا  تشذـگ  یم  نمـشد  هب  هتـسباو  ناـمکاح  تنطلس 
تارییغت باـجح ، رییغت  اـب  تشاد . یپ  رد  ار  یبهذـم  یتـیبرت و  يرکف ، ماـظن  رد  رییغت  هکلب  دوبن  شـشوپ  کـی  رییغت  ًافرـص  نآ  نتـشاذگ 

ادـیپ ناشرکف  ماظن  باجح و  رد  هک  یتافالتخا  همه  اب  نانز ، دـش . ادـیپ  بهذـم  هب  مدرم  دـیقت  نازیم  اه و  تیبرت  اه و  شرگن  رد  يداـیز 
ياه هتفگ  زا  هک  روط  نامه  دندیدرگ . عامتجا  رد  نوگانوگ  ياه  تیبرت  أشنم  دندش ، یم  ملعم  ای  رد و  ام  هک  تهج  نآ  زا  دندوب ، هدرک 
فرص باجح  اب  اه  نآ  هزرابم  دنتشادن و  هجوت  هداس  هلئسم  کی  ناونع  هب  باجح  نتشادرب  هب  مالسا  نانمـشد  دیآ ، یم  رب  نوناف  ستنارف 

ار باجح  دنوش  قفوم  رگا  هک  دـندوب  هداد  صیخـشت  نینچ  اه  نآ  هکلب  تسین ، هدوبن و  یبهذـم  یگنهرف و  لبمـس  دامن و  کی  اب  هزرابم 
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لاح دننک . مکاح  ار  دوخ  طحنم  گنهرف  دنهد و  رییغت  دوخ  عفن  هب  زین  ار  دیاقع  اه و  هشیدنا  هک  دـش  دـنهاوخ  قفوم  عطق  روط  هب  دـنادرب 
نیا تیعقاو  دوب . قیقد  تسرد و  رایـسب  اه  نآ  صیخـشت  نیا  دنا . هدرک  حتف  ار  اهرگنـس  یمامت  دتفیب  قافتا  هعماج  کی  رد  رییغت  نیا  رگا 

ینید و یعامتجا ، یـسایس ، ياه  شنیب  رد  یـساسا  لوحت  کی  باجح  رییغت  اب  تسا . تیـصخش  رد  رییغت  بجوم  باـجح  رییغت  هک  تسا 
رت فیعـض  فیعـض و  یقالخا  ینید و  رهاظم  اب  شدنویپ  هتفر  هتفر  دراذگ ، یم  رانک  ار  باجح  هک  يدرف  دیآ . یم  دوجو  هب  درف  یقالخا 
مک مک  ییادج  نیا  تسا  نکمم  درادن و  یقالخا  هنافیفع و  یبهذـم و  مسارم  اه و  تیلاعف  اب  یتیخنـس  چـیه  رگید  هک  ییاج  ات  دوش ، یم 

اب یمالـسا ، تموکح  اب  درادـن ؛ یهار  زین  ینید  یبالقنا و  زرابم ، ياهداهن  اه و  نامزاس  هب  یـصخش  نینچ  دـسرب . زین  تفلاـخم  رفنت و  هب 
یم یظفاحادخ  سدقم  كاپ و  تاداقتعا  اه و  شزرا  یلیخ  یمالسا و  تما  تیناسنا و  نانمشد  رابکتـسا و  هیلع  هزرابم  اب  ههبج ، گنج و 

هک ارچ  تسین ، ع )  ) نامز ماما  رظتنم  زگره  دراذگ ، یم  رانک  ار  یمالسا  ياه  شزرا  هک  یسک  ره  ًالوصا  باجحدب و  باجح و  یب  دنک .
نیا اب  لمع  رکف و  رد  دارفا  نیا  دیآ و  یم  یمالسا  ياه  شزرا  تیونعم و  دنوادخ و  يوس  هب  رشب  تیاده  حالـصا و  يارب  ع )  ) نامز ماما 

دناوت یم  دناجنر ، یم  ار  شفیرش  رطاخ  دروآ و  یم  درد  هب  ار  ع )  ) نامز ماما  لد  شراتفر  هک  یسک  هنوگچ  دنتسه . فلاخم  تاحالـصا 
شزرا ياریذپ  هتفر  هتفر  هکلب  دنرادن ، ترـضح  نآ  فادها  اب  یبسانت  تیخنـش و  اهنت  هن  صاخـشا  هنوگ  نیا  دشاب ؟ وا  رظتنم  رادتـسود و 

، دنوش یم  نانمشد  ناگناگیب و  تسد  رد  هتسباو  هرهم  کی  هب  لیدبت  ییوگن  رگا  دنوش و  یم  ینید  دض  ياه  شزرا  یناویح و  چوپ  ياه 
، تافارحنا لباقم  رد  ار  دوخ  یقالخا  یـسایس و  یعامتجا ، تیـساسح  رگید  دنبای . یم  لزنت  تیلوؤسم  یب  یثنخ و  رـصنع  کی  هب  لقادح 

شومارف ناشروشک  تشونرـس  نمـشد و  فلتخم  تامجاهت  تازواجت و  لباقم  رد  ار  ناش  هفیظو  دنهد و  یم  تسد  زا  اه  ملظ  تایانج و 
هک اجک  نیا  دوشیم . بوسحم  نانآ  هب  مهم  گرزب و  رایسب  تامدخ  هلمج  زا  هکلب  تسین  نانمـشد  يارب  یمک  زیچ  اهنت  هن  يا  دننک و  یم 

یسایس یعامتجا و  ياه  هنحص  رد  هنالاعف  دشاب و  نارگید  دوخ و  یناسنا  الاو و  ياهدادعتسا  ییافوکـش  يزاسدوخ و  ددص  رد  نز  کی 
لماع کی  نمـشد ، يارب  نما  هاگهانپ  کی  هدش ، حـتف  رگنـس  کی  هک  اجک  نآ  دـشاب و  شنانمـشد  مشچ  راخو  هتـشاد  روضح  شروشک 

. دشاب یناسنا  كاپ  ياضف  دننک  هدولآ  هدننک و  فرحنم  رصنع  کی  و  سدقم ، كاپ و  ياه  شزرا  فیعضت  رخسمت و 

نآرق رد  مالسا  نانمشد  یسانش  ناور 

هب ناوت  یم  یبوخ  هب  اه  نآ  رد  تقد  اب  هک  هدرک  ناـیب  ار  تیناـسنا  مالـسا و  نانمـشد  هاگدـید  تاـیحور و  هیآ ، نیدـنچ  رد  میرک  نآرق 
نانمشد . 1 ( 1 .) مینک یم  هراشا  اه  نآ  یحور  تایصوصخ  نیا  زا  یضعب  هب  راصتخا  هب  ام  درب . یپ  یمالـسا  تما  اب  اه  نآ  ینمـشد  نازیم 

ره رد  تیقفوم  هنوـگ  ره  زا  دـسرب و  ناناملـسم  هب  یتـکرب  تمحر و  ریخ ، هک  نیا  زا  . 2 دنتسه . ساسح  ناملسم  عاضوا  هب  تبسن  مالـسا 
يزوت هنیک  ینمشد و  . 4 دنزرو . یم  دیدش  تداسح  ناناملسم  هب  تبـسن  اه  نآ  . 3 دنوش . یم  كانبضغ  دوش  اه  نآ  بیـصن  هک  يا  هبنج 

نییآ زا  تسد  دنشابن و  ناملسم  رگید  ناناملـسم ، هک  نیا  رگم  دوش  یمن  دودحم  يّدح  چیه  هب  تسین و  یندش  مامت  ناناملـسم  اب  اه  نآ 
اب نامشد  نیا  . 5 دوش . یم  هتفرگ  هرقب  هکراـبم  هروس  109 و 120  تایآ 105 ، زا  جـیاتن  نیا  ( 1 . ) دننک يوریپ  اه  نآ  زا  دـنرادرب و  دوخ 

تلع هب  . 6 دوش . یم  اه  نآ  يزوت  هنیک  بجوم  قح و  شریذـپ  زا  عنام  تداسح  یلو  دـنراد ، ناناملـسم  تیناـقح  هب  هک  یناـنیمطا  دوجو 
تـسا نیا  رکذ  لباق  هتکن  دنراذگب . رانک  ار  اوقت  دنوش و  فرحنم  دوخ  نییآ  زا  اهنآ  هک  دنراد  تسود  دـنراد ، ناناملـسم  هب  هک  يداسح 

گنج نیا  دراد و  دوجو  یگـشیمه  گنج  کی  رگید  فرط  زا  دخ  بزح  فرط و  کی  زا  شناوریپ  وا و  بزح  ناطیـش و  نیب  ًالوصا  هک 
ره ای  سک و  ره  رگید  ترابع  هب  تساه . ناسنا  ینورد  ربمایپ  ناطیـش و  گنج  و  لـقع ، سفن و  ینورد  گـنج  هولج  باـتزاب و  يرهاـظ 

هدرک رما  وا  هب  دنوادخ  هک  نآ  اب  ناطیـش  هک  روط  نامه  درادن ، ار  ادخ  بوخ  ناگدنب  لمحت  دشاب  طلـسم  اه  نآ  رب  ناطیـش  هک  یهورگ 
. دش دراو  ینمشد  هار  زا  وا  اب  درکن و  هدجس  وا  هب  ربکت  تداسح و  يور  زا  تسناد ، یم  ار  ع )  ) مدآ تیناقح  دوب و 
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داسف هعاشا  لماع  تداسح 

نیا هک  نیا  لیلد  هب  مالـسا ، شریذـپ  دوجو  اب  هک  یناناملـسم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  مه  ناناملـسم  دوخ  نایم  رد  تقیقح  نیا 
نینچ دـنوش ، یم  سوه  يوه و  ناطیـش و  میلـست  یتقو  تسا . هدوب  يرهاظ  یمـسا و  شریذـپ  هتـشادن و  یقمع  هدوب و  یحطـس  شریذـپ 

یم ناشن  دوخ  زا  دنتسه ، نیتسار  نمؤم  دنا و  هدرک  لوبق  ناشدوجو  قمع  زا  یتسار و  هب  ار  نید  هک  يدارفا  هب  تبسن  ار  يراتفر  هیحور و 
يارب دننیبن ، یـشزغل  بیع و  مه  رگا  دنتـسه و  اه  نآ  شزغل  بیع و  لابند  هب  دنزو و  یم  تداسح  یقیقح  نانمؤم  هب  تبـسن  ینعی  دـنهد ؛
هدعاق کی  نیا  دنوش . یم  هدیشک  داسف  شزغل و  هب  مه  اه  نآ  هک  دننک  داجیا  یعـضو  دننک  یم  یعـس  دنزاس و  یم  شزغل  بیع و  اه  نآ 
تسا باجحدب  باجح و  یب  هک  ینز  دنرادن . ار  یقیقح  ناملسم  نمؤم و  لمحت  دساف  ای  اوقت  یب  ناملسم  ای  رفاک  صخش  هک  تسا  یلک 

لاحـشوخ دننک ، باختنا  ار  وا  هار  دنراذگب و  رانک  ار  باجح  هک  نیا  زا  تسا و  جنر  رد  دـننک ، تیاعر  ار  باجح  شناتـسود  هک  نیا  زا 
نانمؤم و ندرک  دـساف  ندـش و  دـساف  هب  هقـالع  تسین . یلاـیخ  ار  وا  دـنورب ، يدـیق  یب  يوس  هب  اـه  نآ  ردـق  ره  یلک  روط  هب  دوش و  یم 
ادخ و اب  ناشتفلاخم  رد  اه  نآ  ییوگ  دـهد ؛ یم  دـساف  دارفا  نانمؤم و  ریغ  هب  بذاک  یناور  شمارآ  عون  کی  عقاو  رد  یقیقح  ناناملـسم 

دهاش دـنهاوخ  یم  یفرط  زا  دـننک . دوخ  داسف  رد  يرتشیب  شمارآ  ساسحا  ات  دـندرگ  یم  هارمه  مرج و  کیرـش  لابند  هب  وا  ياهروتـسد 
ياهروتسد ایح و  لصا  اب  ناشفلاخم  دای  هب  ار  اه  نآ  باجحاب ، كاپ و  نمؤم ، دارفا  دوجو  رگید  يوس  زا  دنـشابن ، دوخ  ربارب  رد  یتمواقم 

هدنام یقاب  ینادجو  رگا  هتبلا  تسا ، تخـس  نادجو  باذع  هک  ارچ  تسا ، لکـشم  مه  نیا  رب  لمحت  هک  دزادنا  یم  ادخ  نشور  حـیرص و 
یگنهرف مجاهت  دروم  هک  یمالـسا  ياهروشک  رد  دـش  بجوم  هک  دوب  نمادـکاپ  باجح و  اب  نانز  لـیحت  مدـع  تداـسح و  نیمه  دـشاب !

ینورد شـشک  اب  تشاذگ و  رانک  ار  باجح  هک  ینز  ره  دـبای . شیازفا  تعرـس  هب  یباجح  یب  داسف و  هعاشا  دـندوب ، هتفرگ  رارق  نمـشد 
کی هب  لیدـبت  دوخ  داتفا ، نمـشد  یناطیـش  ياه  حرط  ناطیـش و  ماد  هب  درک و  هزراـبم  مرحماـن ، زا  ندوب  بوجحم  اـیح و  تمـس  هب  دوخ 

، فلتخم ياه  شور  زا  هدافتـسا  اب  تشادن ، ار  رگید  نانز  یکاپ  ایح و  ندید  مشچ  نوچ  دش و  نمـشد  بجاوم  هریج و  یب  ملاع  زابرس و 
هچ نآ  ربانب  درک . کمک  یگنهرب  یباجح و  یب  نایرج  دشر  هب  تیبرت  نیدب  دیـشوک و  دوخ  اب  رگید  نارتخد  نانز و  ندرک  گنرمه  رد 

ندیشخب قنور  دوخ و  يالاک  رازاب  ندرک  ادیپ  يداصتقا و  تاهج  هب  ًافرـص  ینمادکاپ  ایح و  باجح و  اب  ام  نانمـشد  تفلاخم  دش ، هتفگ 
رد دنتسه . رون  نانمشد  ناطیش و  ناگدنب  اه  نآ  دنرادن . ار  باجح  ینمادکاپ و  اه  نآ  زین  یگنهرف  یناور و  ظاحل  هب  هکلب  تسین ، نآ  هب 

دنناشکن دوخ  فرحنم  نییآ  هب  ار  ام  ات  هدومرف ، نآرق  هک  روطنامه  اـهنآ  دـنهاوخ . یم  ار  اـه  نآ  فارحنا  تلم و  کـی  دارفا  خـسم  عقاو ،
نآ موش  فادها  رد  نانمـشد  اب  ندرک  یهارمه  یباجح ، یب  لوبق  باجح و  نتـشاذگ  رانک  نیاربانب  دـنراد . یمن  رب  يزوت  هنیک  زا  تسد 
رد ناطیش  اب  یهارمه  زیمآ ، کیرحت  ششوپ  باختنا  یمالـسا و  باجح  نتـشاذگ  رانک  تسا . یمالـسا  تما  ادخ و  نید  هب  تنایخ  اه و 

دناوت یم  هک  نز  کی  تسین  فیح  ایآ  دشاب . هتـشاد  دـناوت  یم  نز  کی  هک  تسا  یـشقن  نیرت  تشز  نیا  تسا و  اه  ناسنا  ندرک  هارمگ 
بلق دـشاب و  هکئالم  روفنم  دریگ و  رارق  ادـخ  اب  ینمـشد  تفلاـخم و  رگنـس  رد  دـشاب  ع )  ) ناـموصعم هکئـالم و  بوبحم  ادـخ و  تسود 

؟ دنک داش  ار  نانمشد  تحاران و  ار  ناتسود  دناجنرب و  دوخ  زا  ار  ع )  ) نامز ماما  سدقم 

باجح دیاوف  راثآ و 

هراشا

یکاح اه  نیا  همه  میدرک . هراشا  نآ  زا  يرصتخم  هب  هک  تسا  رایـسب  نز  يراب  دنب و  یب  باجح و  عفر  ءوس  راثآ  میدید ، هک  روط  نامه 
حالصا هعماج  دش ، حالصا  یتقو  دش و  دهاوخ  هدیشک  داسف  هب  هعماج  دش ، هدیـشک  داسف  هب  یتقو  نز  تسا . هعماج  رد  نز  رثؤم  شقن  زا 

هعماج یبرم  نز  : » دومرف زین  و  ( 1 «. ) تسا نز  دوجو  هب  هتسب  اهروشک  تواقش  تداعس و  : » هرـس ردق  ینیمخ  ماما  هدومرف  هب  دش . دهاوخ 
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. دش دهاوخ  عفر  باجح  هلیسو  هب  تسا ، بترتم  یباجحدب  یباجح و  یب  رب  هک  یئوس  راثآ  مامت  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب  ( 2 «. ) تسا
ص 186. ج 6 ، رون ، هفیحص  ( 2 . ) ص 186 ج 6 ، رون ، هفیحص  ( 1 . ) میزادنیب نآ  دیاوف  راثآ و  هب  يرصتخم  رظن  تسا  مزال  اجنیا  رد  یلو 

نز يدازآ  لامک و  باجح ، . 1

دعب تسوا ؟ نأش  مادـک  هب  طوبرم  و  تسیچ ؟ هب  ناسنا  لامک  هک  مینیبب  دـیاب  ادـتبا  تسا . ناسنا  لامک  وا ، لامک  تسا و  ناسنا  کـی  نز 
نایب میرک  نارق  رد  ار  ناسنا  تقلخ  لحارم  هک  نآ  زا  سپ  یلاعتم  دـنوادخ  مینک . یـسررب  لامک  نیا  لیـصحت  رد  ار  باجح  شقن  نازیم 

(1 . ) تسا هتفگ  کیربت  دوخ  هب  تقلخ  نیا  هب  تبـسن  وا  دبلاک  رد  ناسنا  حور  ندش  هدـیمد  ینعی  هلحرم ، نیرخآ  رکذ  زا  دـعب  دـنک ، یم 
یفرعم ار  دوخ  دـیوگ و  یمن  کیربت  دوخ  هب  تسا  کیرـش  تاناویح  اب  اه  نآ  نتـشاد  رد  ناسنا  هک  یلحارم  نآ  قلخ  رطاـخ  هب  دـنوادخ 
نـسحا  » دـنوادخ رگا  سپ  دـبای . یم  قلعت  ناسنا  مسج  هب  یناسنا  حور  هک  دـیوگ  یم  نیقلاخلا  نسحا  دوخ  هب  یماگنه  هکلب  دـیامن  یمن 

يا هبنج  رطاـخ  هب  عطق  روط  هب  تاـقولخم  ریاـس  هب  تبـسن  ناـسنا  ندوب  نسحا  نیا  تسا . نیقولخملا » نسحا   » زین ناـسنا  تسا ، ننیقلاـخلا 
کیربت شدوخ  هب  اه  نآ  رطاخ  هب  دـنوادخ  دوب ، لامک  ناسنا  يارب  یـسنج  یندـب و  ياه  هبنج  رگا  دنتـسه . نآ  دـقاف  تاناویح  هک  تسا 
یتلیـضف اه  نآ  هب  تبـسن  ار  ناسنا  دنتـسه و  ییاه  هبنج  نینچ  ياراد  زین  تاناویح  اریز  دیمان ، یمن  نیقلاخلا  نسحا  ار  دوخ  تفگ و  یمن 

برغ و فالخ  رب  یمالـسا  دـشاب . وا  یندـب  يرهاظ و  ياه  هبنج  هب  طوبرم  دـناوت  یمن  ناسنا  ناونع  هب  زین  نز  کی  تالامک  سپ  تسین .
یندـب و ياه  هبنج  هب  طوبرم  ار  نز  تلزنم  دـنناد ، یم  یمومع  راـظنا  رد  ییاـمندوخ  يرگ و  هولج  هب  ار  نز  تـالامک  هک  ناـگدز  برغ 

نوناـق اـب  هک  تسـالاو  شزرا  نیمه  ظـفح  رطاـخ  هب  تسرد  دـناد و  یم  وا  یهلا  حور  هب  طوبرم  ار  تلزنم  نآ  هکلب  دـنا ، یمن  وا  یـسنج 
ُنَـسْحَأ ُهَّللا  َكَراَبَتَف  ( 1  ) رگا میتـفگ  هک  ناـنچ  اریز  تساـهدرک ، داـجیا  تیدودـحم  نادرم  وا و  نیب  طـباور  رد  رگید  ماـکحا  باـجح و 

هب نتخادرپ  میتسناد  يرهاظ  تالامک  هب  دودحم  طقف  ار  نز  تالامک  ( 14 نونمؤم ، . ) هدننیرفآ نیرتهب  لماک  تردق  رب  نیرفآ  َنیِِقلاَْخلا *
وا رب  لماکت  یقرت و  هار  تفای و  دهاوخن  زگره  ار  رگی  ياهدادعتسا  ییافوکش  تصرف  وا  هک  دنک  یم  لوغشم  ار  ناسنا  ردق  نآ  هراظ  نیا 

فعض ای  زیمآ  کیرحت  باجح  دنک . یم  ظفح  ار  نز  یهلا  یناسنا و  تیوه  یمکحم  ژد  نوچ  هک  تسا  باجح  نیا  دش و  دهاوخ  هتـسب 
نآ زا  یباجحدب  یباجح و  یب  تسا  ملسم  هچ  نآ  دوب . دهاوخ  تیناویح  يداو  هب  نز  طوقس  ندش و  شزرا  یب  يواسم  عقاو  رد  باجح ،
یم هک  تسا  باجح  هلیـسو  هب  نز  يدازآ . هن  تسا ، تراـسا  تیدودـحم و  دوش ، یم  شیوخ  یعقاو  شزرا  هب  نز  هجوت  عناـم  هک  تهج 
هولج ياه و  ییامندوخ  ریسا  باجح ، نودب  عطق  روط  هب  هک  ییاهدادعتـسا  دنک ، دازآ  یلاعت  تهج  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  رگید  دناوت 
یفرط زا  تساه و  نآ  ییافوکـش  یلاع و  ياهدادعتـسا  نآ  نتـشاد  هجیتن  نز  یعقاو  تیـصخش  نوچ  رگید ، ترابع  هب  دنتـسه . اـه  يرگ 

دادعتسا نآ  یعقاو و  دوخ  عقاو  رد  دزیرگ  یم  باجح  زا  وناب  کی  یتقو  اذل  تساهدادعتسا ، نآ  ییافوکـش  عنام  یباجح  یب  ای  یباجحدب 
شیوخ ياـپ  هب  دوخ  ار  تاراـسا  ریجنز  نیا  تسا و  ناوتاـن  زجاـع و  یقیقح  تـالامک  يوس  هب  تکرح  زا  تسین و  دازآ  هدرک و  ریـسا  ار 

يوس هب  نز  تسرد  تکرح  یحور و  تمالس  نیمـضت  تیـصخش و  ظفح  رد  باجح  شقن  هرابرد  هچ  نآ  هک  دنامن  هتفگان  تسا . هتـسب 
ار درم  هکلب  تسین ، نز  ظفح  يارب  طقف  باجح  رگید ، ترابع  هب  تسا . قداص  زین  درم  هرابرد  دوش ، یم  هتفگ  یقیقح  تالامک  لیصحت 

. دینک وج  تسج و  هاگن  ثحب  رد  ار  تقیقح  نیا  رتشیب  حیضوت  ( 1 ( ) 1 . ) دیامن یم  تظفاحم  اه  یگدولآ  تافآ و  يرایسب  زا  زین 

نز تینما  باجح و  . 2

هراشا

تیـصخش و تینما و  ظفاح  یعامتجا  ياه  هبنج  زا  هکلب  دـنک ، یم  داجیا  ار  نز  يالاو  یعقاو و  ياـه  شزرا  زورب  هنیمز  اـهنت  هن  باـجح 
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نارگید عمط  رازآ و  یتمرح و  یب  دروم  زگره  دـش و  هتخانـش  باجح  اـیح و  ینمادـکاپ و  تفع و  هب  هک  ینز  دـشاب . یم  زین  يو  مارتحا 
ششوپ هک  وگب  نینمؤم  نانز  هب  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربمایپ  يا  : » دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  لصا  نیا  میرک  نارق  تفرگ . دهاوخن  رارق 

(1 «. ) تسا رتهب  دنوشن ، عقاو  تیذا  ضرعت و  دروم  ات  دنوش  هتخانـش  تفع  هب  اه  نآ  هک  نیا  يارب  راک  نیا  هک  دـنچیپب  دوخ  هب  ار  ناشیاه 
زا یکی  هک  ار  هیا  نیا  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  میرب  یم  یپ  رتـشیب  رتـهب و  باـجح  ثحب  رد  نآ  هاـگیاج  هیآ و  نیا  موهفم  قمع  هب  یتـقو 
هک دـناد  یم  يرگید  سک  ره  زا  رتهب  تسا و  درم  نز و  قلاخ  ناهج و  قلاخ  هک  هدرک  لزان  يدـنوادخ  دـنک  یم  نایب  ار  باـجح  تارثا 

نایب حضاو  حیرص و  ار  دوخ  مکح  تسا و  رتهب  ییاهزیچ  هچ  تیاعر  هعماج ، درف و  تمالـس  هجیتن  رد  درم و  نز و  طباور  تمالـس  يارب 
هب تشپ  دـننک  یـسررب  دـقن و  ار  نید  ياهروتـسد  یهلا  مکحم  نشور و  تاـیآ  هـب  هجوـت  نودـب  دـنهاوخ  یم  هـک  یناـسک  تـسا . هدرک 

نتفاـی ياـج  هب  هک  تسا  یهیدـب  دنتـسه و  تقیقح  يوـج  تـسج و  رد  دوـخ  تـالایخ  ماـهوا و  یکیراـت  رد  هدرک و  تـقیقح  دیـشروخ 
نایامن نز و  یـسنج  ياه  هبذاج  داجیا  زا  عنام  باجح  دـننک . ادـیپ  ار  دوخ  دانع  ای  تلاهج و  زا  یـشان  ماهوا  تـالایخ و  ناـمه  تقیقح ،

هاگن یناسفن  نوگانوگ  عماطم  يارب  رازبا  کی  مشچ  هب  وا  هب  دـیابن  رگید  هک  تسانعم  نادـب  نیا  دوش . یم  وا  يرهاظ  ياه  ییاـبیز  ندـش 
رگید ياه  تیلباـق  اـه و  ییاـناوت  یحور و  تـالامک  هب  هکلب  تسین ، وا  یـسنج  ياـه  هبذاـج  نتـشاد  وا و  رهاـظ  هب  وا  یعقاو  شزرا  درک .

، دننک تکرش  ص )  ) ربمایپ تعامج  زامن  رد  ات  دنتفر  یم  دجسم  هب  اه  نز  هک  اه  بش  هدمآ ، ریسافت  زا  یضعب  رد  هیآ  نیا  هرابرد  تسوا .
اَلَف َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  َّنِِهبِیباَلَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ءاَِسنَو  َِکتاََنبَو  َکِـجاَوْزَأِّل  لـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ( 1  ) دروم تشگزاب  ماـگنه 
هیآ نیا  تسا . هدش  لزان  تبسانم  نیا  هب  قوف  هیآ  دنتفرگ و  یم  رارق  ناناوج  زا  ینعی  رازآ  ( 59 بازحا ، . ) ًامیِحَّر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناَکَو  َْنیَذُْؤی 

ار دوخ  ياه  تیلوؤسم  رتشیب  يدازآ  اب  يرازآ ، تیذا و  عون  ره  زا  رود  هب  نآ  هانپ  رد  نز  هک  دنک  یم  یفرعم  يرگنس  ار  باجح  هفیرش ،
یناسنا تیـصخش  يارب  تسا ؛ نز  هب  نداد  تیـصخش  يارب  باجح  هیآ  : » هرـس سدـق  ینیمخ  ماـما  هدومرف  هب  دـهد . یم  ماـجنا  رت  تحار 

یم دناد و  یم  وا  باجح  نازیم  هب  هتسب  ار  نز  تینما  مارتحا و  تیـصخش و  ياقب  ماوق و  نازیم  هغالبلا  جهن  رد  زین  ع )  ) یلع ماما  تسوا .»
همان 31) هغالبلا ، جهن  . ) ّنهیلع یقبا  باجحلا  هدش  ناف  (1 ( ) 1 «.) تسا رتهب  نانآ  ظفح  يارب  باجح  تدش  هک  یتسرد  هب  : » دیامرف

باجح هرابرد  ییاه  لیثمت 

هناخ ياه  بد  رگا  دینک ؟ یم  بصن  رادراخ  میس  اهراوید  يور  رب  دیشک و  یم  راوید  ناتاه  هناخ  رود  هب  ارچ  امش   » رادراخ میس  راوید و 
يارب ای  تسامـش ، یتحار  يارب  همه  نیا  ایآ  دـینک ؟ یم  دـنلب  ارچ  دـشاب  هاـتوک  اـهراوید  رگا  و  دـینک ؟ یم  ینهآ  ارچ  دـشاب ، یبوچ  ناـت 
رادراخ میس  ای  دیدرک ، هاتوک  دوب و  دنلب  ناتاه  هناخ  راوید  رگا  لاح  تسا ، رادراخ  میس  نوچمه  هنخ و  راوید  نوچمه  باجح  یتحاران ؟

برد رگا  یمارآان ؟ بجوم  ای  دوب  دهاوخ  امـش  شیاسآ  شمارآ و  یتحار ، بجوم  نیا  دـیدرک ، زاب  دوب ، هتـسب  برد  ای  دـیتشادرب  تسا ،
، هدروآ باجح  نز  يارب  مالـسا  رگا  سپ  تسا . ناوناب  یگدوسآ  یتحار و  يارب  مه  باجح  دـشاب  اه  هناخ  یتحار  يارب  اهراوید و ... اه ،
ص 139. ج 1 ، تالیثمت ، يزاریـش ، يرئاح  هللا  تیآ  ( 2 ( ) 2 «.) تسا یباجحدـب  یباجح و  یب  رد  تقـشم  تقـشم ، هن  تسا  یتحار  يارب 

نآ دش ، زاب  داهن و  رانک  ار  باجح  هک  نیمه  اما  دنک ، یمن  ار  نآ  ندیچ  سوه  سک  چـیه  تسا ، باجح  رد  تسا  هچنغ  ات  هچنغ   » هچنغ
یم رپرپ  هدرمژپ و  هک  دیاپ  یمن  يرید  اما  دنهد ، شرارق  بسانم  ياج  رد  تسا  نکمم  مه  يزور  دنچ  دندیچ ، هک  یتقو  دیچ . دنهاوخ  ار 

دروم دـنراذگ ، رانک  ار  باجح  نیا  هک  چـیه  دـنا ، هچنغ  نوچمه  دـنباجح ، رد  ات  مه  نارهاوخ  دـنزیر . یم  هلابز  لطـس  رد  ار  نآ  دوش و 
دهاوخ ظوفحم  مه  نآ  لخاد  رطع  تسا ، هتسب  رطع  هشیش  رـس  هک  ینامز  ات   » نآ رـس  رطع و  هشیـش  ( 1 «.) دش دنهاوخ  عقاو  نارگید  عمط 

دنام یم  رطع  نودب  یلاخ  هشیش  اهنت  درپ و  یم  نآ  لخاد  رطع  دوش ، یم  هتشادرب  رطع  هشیش  رـس  یتعاس  دنچ  هک  نیا  ضحم  هب  یلو  دوب 
دنک و یم  ظفح  ار  اه  نز  توارط  توالح و  ییابیز و  شوخ و  يوب  هک  تسا  رطع  هشیش  رس  دننامه  باجح  درادن . لیم  نادب  یسک  هک 

لگ  » لگ هچنغ و  ( 2 «.) تسا باجح  نیمه  مه  ناملسم  ياه  نز  ییابیز  زمر  دور . یم  نیب  نیا  توالح  ییابیز و  نآ  باجح  نتـشادرب  اب 
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باجح نیا  هک  یتقو  تسابیز . تسا ، باجحاب  ات  نز  دهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  رطع  دـش ، زاب  هک  یتقو  تسا . رطعم  تسا ، هدـشن  زاب  ات 
(2 . ) ص 120 و 121 ج 1 ، تالیثمت ، يزاریـش ، يرئاح  هللا  تیآ  ( 1 ( ) 3 «.) دـهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  توارط  ییابیز و  نآ  دز ، راـنک  ار 
هک یماگنه   » قرب ياه  میس  ص 140 . ج 1 ، تالیثمت ، يزاریش ، يرئاح  هللا  تیآ  ( 3 . ) ص139 ج 1 ، تالیثمت ، يزاریش ، يرئاح  هللا  تیآ 

چیه هک  دیریگب  رظن  رد  ار  قرب  یفنم  تبثم و  ياه  میس  دشاب . نیب  رد  یباجح  ظافح و  دیاب  دشاب ، یـسنج  طابترا  دقاف  درم  ای  نز  طباور 
تبثم ياه  میس  زا  هتسد  ود  نیب  تسا و  هدیناشوپ  ار  اه  نآ  کیتسالپ  زا  یششوپ  نوچ  ارچ ؟ دننک ، یمن  مه  اب  كاکطصا  لاصتا و  هنوگ 

ياپ رگا  اما  دشاب ، یمن  شـشوپ  هب  دنمزاین  دنریگب  رارق  مه  رانک  تبثم  ياه  میـس  زا  میـس  اهدص  رگا  تسا . هدرک  داجیا  باجح  یفنم  و 
نم نز ؟ يارب  تسا  نادنز  باجح  ایآ  دوش . داجیا  تبثم  ياه  میس  نآ  یفنم و  میس  نیا  نیب  یششوپ  دیاب  دشاب ، نایم  رد  یفنم  میس  کی 

يارب دلج  نیا  دیریگ ، یم  دلج  هک  ار  ناترتفد  امش  ظافح ؟ ای  تسا  نادنز  اه  میـس  نیا  يارب  اه  شـشوپ  نیا  ایآ  منک . یم  لاؤس  امـش  زا 
هویم تسوپ  یتقو  یلو  تشاد ، دهاوخ  ماود  يدایز  ياه  تدم  دراد ، نت  رب  تسوپ  يا  هویم  ات   » هدنک تسوپ  هویم  ( 1 (»؟ تسا نادنز  رتفد 

، دـننکب تسوپ  ار  بیـس  ًالثم  يا  هویم  ًالبق  هک  تسا  نامهیم  هب  یمارتحا  یب  یتح  تشاد و  دـهاوخن  ماود  یقیاقد  زا  شیب  دـش ، هتفرگ  يا 
نیا اه  نز  هک  ینامز  ات  تسا و  هویم  تمالـس  یگزات و  ظفاح  هک  تسا  هویم  تسوپ  دـننامه  باـجح  دـنراذگب . ناـمهیم  لـباقم  رد  دـعب 

تمالـس و نتفر  نیب  زا  نامه و  باجح  نتـشادرب  یلو  دـندنم ، هرهب  تمالـس  یگزات و  ییابیز و  توارط و  زا  دـنراد ا  ار  تفع  باجح و 
ص 143. ج 1 ، تالیثمت ، يزاریش ، يرئاح  هللا  تیآ  ( 2 . ) ص 152 ج 1 ، تالیثمت ، يزاریش ، يرئاح  هللا  تیآ  ( 1 ( ) 2 .«) نامه مه  ییابیز 

هداوناخ میکحت  رد  نآ  شقن  باجح و  . 3

ياه هیاپ  میکحت  رد  يرثوم  شقن  زین  باجح  تسا ، هداوناخ  ساسا  هدـننک  تسـس  درم ، نز و  رـصح  ّدـح و  یب  طـالتخا  هک  روط  ناـمه 
رد کیرحت  لماع  ندوبن  نیمه  درادـن . دوجو  لزنم  زا  نوریب  رد  يا  هدـننک  کیرحت  لماع  چـیه  باـجح  تیاـعر  اـب  اریز  دراد . هداوناـخ 
هک نیا  لوا  دـنک : یم  يریگولج  نآ  رد  یگتفـشآ  تاجنـشت و  زورب  زا  يریگوـلج  هداوناـخ و  میکحت  رد  تهج  دـنچ  زا  لزنم  زا  جراـخ 
مود دوب . دهاوخ  هناخ  هب  رـصحنم  یـسنج  ییوشانز و  طباور  هنوگره  دسر و  یم  لقادح  هب  هناخ  زا  جراخ  رد  یـسنج  يرادرب  هرهب  هنیمز 

یتحار هب  درم  هک  يرگید  نانز  هسیاقم  دـننک . یمن  هسیاقم  دوخ  نانز  اـب  دـننیب  یم  لزنم  زا  نوریب  رد  هک  ار  یناـنز  رگید ، نادرم  هک  نیا 
قالط و ییوشانز و  طباور  شهاک  هجیتن  رد  شرـسمه و  هب  تبـسن  یتبغر  یب  داجیا  رد  دـناوت  یم  دـنیب ، یم  لزنم  زا  جراخ  رد  ار  اه  نآ 

ینز دـنز . یم  همطل  نانز  دوخ  هب  يرگید  سک  ره  زا  شیب  باجح  تیاعر  مدـع  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  یمهم  شقن  هداوناخ  ندرک  اهر 
دک یم  داجیا  جـییهت  شیوشت و  نادرم  لد  رد  هک  روط  ناـمه  دـنادب  دـیاب  دـنک ، یم  ییاـمندوخ  یتحار  هب  تسین و  باـجح  دـیق  رد  هک 

ییابیز و رگا  یتح  یفرط  زا  دننک . یم  کیرحت  جـییهت و  ار  وا  رهوش  رترب ، یـسنج  هبذاج  رتشیب و  ییابیز  نتـشاد  اب  هک  دنتـسه  زین  ینانز 
اه نآ  اب  ترـشاعم  ترثک  دوخ و  نارـسمه  هب  تداع  لـیلد  هب  نادرم  هک  ارچ  دنتـسه . كاـنرطخ  زاـب  دنـشاب ، هتـشادن  مه  يرتشیب  هبذاـج 

نانآ رظن  رد  ناشنارـسمه  ياه  ییابیز  اه و  یبوخ  اسب  هچ  دنوش و  یم  لفاغ  اه  نآ  اه ي  یبوخ  اه و  تیلباق  اهییابیز ، ندید  زا  هنافـسأتم 
رد ار  دوخ  لامک  نز  راگ  رگید ، يوس  زا  دـسر . یم  رظن  هب  گرزب  اه  نآ  دزن  رد  نانز  ریاس  ياه  يرگ  هولج  اه و  ییاـمندوخ  كدـنا و 

یلایخ و تالامک  درگ  رگید  دش ، لئاق  یحور  ینطاب و  ياه  ییابیز  يارب  ار  یعقاو  شزرا  دـیدن و  دوخ  یـسنج  یندـب و  ياه  هبنج  هئارا 
هناخ رد  لماکت  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  ناکدوک و  حیحـص  تیبرت  هلمج  زا  هدنزاسو  یعقاو  ياه  شزرا  هب  ددرگ و  یمن  هریغ  یمهو و 

. دزادرپ یم 

یناور شمارآ  عامتجا و  تمالس  رد  نآ  شقن  باجح و  . 4

هیاپ و ناونع  هب  هداوناخ  ماکحتسا  رد  نآ  دایز  ریثأت  تلع  هب  لوا ، دشاب : یم  رثؤم  عامتجا  یکاپ  تمالـس  رد  تهج  ود  زا  باجح  تیاعر 
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لماوع زا  عامتجا  طیحم  نتـشاد  هگن  كاپ  رطاخ  هب  مود ، حیحـص . تیبرت  اب  نادنزرف  ندـش  هتخاس  رد  نآ  ریثأت  نینچمه  عامتجا و  ساسا 
مدرم یمومع  هیحور  ندرب  الاب  رد  ماکحتـسا  یمرگ و  نیا  دوب  هبذاج  رپ  مرگ و  هداوناخ  نوناک  یتقو  تسا  ملـسم  یناویح . زیمآ  کیرحت 

، دـنتفای شرورپ  راکفا ، هیحور و  لداعت  حیحـص و  تیبرت  اب  يا  هداوناـخ  نینچ  ناـکدوک  یتقو  تشاد و  دـهاوخ  ییازـسب  ریثأـت  هعماـج  و 
، تمالـس دـش . دـهاوخ  زین  هعماج  یلاعت  یقرت و  یگدـنزاس ، أشنم  هکلب  تسین  مرج  يراکهزب و  زورب  بجوم  اهنت  هن  هعماـج  هب  ناـشدرو 

ًالوصا تسا . رت  ملاس  هعماج  دـشاب ، رت  مکحم  دـنویپ  ردـق  ره  دراد ؛ میقتـسم  هطبار  یگداوناخ  دـنویپ  تیعـضو  اب  هعماج  حالـص  یکاپ و 
يدایز شقن  تثارو  اریز  دشاب . شنادـنزرف  يارب  یبوخ  ردام  تسا ، یناویح  تالیامت  اه و  سوه  عاونا  ریـسا  دوخ  هک  ینز  تسین  نکمم 
حیحص تیبرت  رکف  هب  هک  ارچ  دشاب ، شدنزرف  يارب  یبوخ  ردام  دناوت  یمن  زین  دلوت  زا  سپ  هزات  دراد و  دنزرف  تایحور  يریگ  لکـش  رد 
يرهاظ ياه  هبنج  ریاس  ییامندوخ و  زج  یـشزرا  هب  ینز  نینچ  اریز  دوب . دـهاوخن  مه  حیحـص  تیبرت  هب  رداـق  ًـالوصا  تسین و  شدـنزرف 
دسافم ماد  هب  نییاپ  نینـس  رد  هک  ینارـسپ  نارتخد و  رثکا  تسین . يراک  یهار و  ینطاب  یقیقح و  تالاح  هب  ار  وا  دشیدنا و  یمن  یگدنز 

صوصخ هب  نیدـلاو و  زج  سک  چـیه  ار  ملظ  نیا  دـنا و  هدوب  موحرم  حیحـص  یقیقح و  تیبرت  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دـنتفا ، یم  فلتخم 
، اه رثاکت  اه ، رخافت  زا  يرایـسب  هشیر  باجح ، تیاعر  اب  یفرط  زا  تسا . هدرکن  اه  نآ  هب  نادنزرف ـ  اب  ناشرتشیب  سامت  تلع  هب  ناردام ـ 

ییامندوخ ناشتمه  ههجو  نانز  رگید ، هک  ارچ  دش . دهاوخ  هدیکشخ  داسف  رذب  هدنک و  عقوم  یب  ياه  کیرحت  اه و  فارسا  اه ، يدنمزآ 
یگدـنز ییاهن  فدـه  تهج  رد  شزرا  دـض  طحنم و  دراوم  هنوگ  نیا  رد  فرـص  ياج  هب  ار  دوخ  رمع  تسین و  ملاسان  طاـبترا  داـجیاو 

يارب هنیمز  داجیا  نانآ و  رمع  فالتا  هعماج و  دارفا  ریاس  ندناشک  داسف  هب  هانگ  رگید ، اذل  دنایمن و  یم  فرص  نیتسار  تداعـس  یناسنا و 
. دننک یمن  دوخ  هجوتم  زین  ار  یعامتجا  ياهداسف  عاونا 

یعامتجا ياه  تیلوؤسم  رد  نآ  شقن  باجح و  . 5

حیحـص تیبرت  هناخ و  نوناک  نتـشاد  هگن  مرگ  اب  دـنچ  ره  زین  نانز  دراد و  ییاه  تیلوؤسم  فیاظو و  دوخ  عاـمتجا  ربارب  رد  یناـسنا  ره 
نیا زا  شیب  يراظتنا  هعماج  رکیپ  زا  یمین  ناونع  هب  نانآ  زا  اما  دـننک ، یم  هعماج  هب  ار  اه  تمدـخ  نیرت  گرزب  نیرت و  یلـصا  نادـنزرف ،
زیزع مالـسا  دنـشاب . هتـشاد  هعماج  رد  يرگید  مهم  ياه  شقن  دـنناوت  یم  يرـسمه ، يردام و  دـش » نتـشاد  رب  هوالع  ناـنآ  اریز  دور  یم 

اب شودـمه  ییاذـغ  ینامرد و  ینابیتشپ ، ياهداتـس  رد  ناـنز  روضح  دـننک . ادا  ار  دوخ  هفیظو  زین  نوؤش  نیا  رد  ناـنآ  هک  تسا  هتـساوخ 
رد هچ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  خـیرات  رد  اـه  نآ  هدرتسگ  روضح  زین  و  ص )  ) ربماـیپ نارود  رد  اـه  هنحـص  رگید  رد  مالـسا و  ناگدـنمزر 

ماما تسا . راـظتنا  نیا  رگناـشن  دوخ  یگدـنز ، لـئاسم  ریاـس  گـنج و  نارود  صوصخ  هب  نآ  موادـت  رد  هچ  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ 
نینچ نانآ  هب  باطخ  هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  نایب  یفلتخم  مهم و  بلاطم  یمالـسا  بالقنا  رد  نانز  شقن  دروم  رد  هرـس  سدق  ینیمخ 

اه هدرم  زا  رتشیب  اه  نیا  تامحز  تفگ  دیاب  هکلب  دـندوب ، دراو  مه  مرتحم  ناوناب  دـندوب  نادـیم  دراو  اهدرم  هک  روط  نامه  : » دـنیامرف یم 
ج رون ، هفیحص  ( 1 ( ) 2 «.) تسا درم  زا  رتالاب  عماج  رد  نز  شقن  : » دـنیامرف یم  هعماـج  رد  نز  ریثأـت  هب  یلک  شرگن  کـی  رد  و  ( 1 «. ) دوب

ص 197. ج 14 ، رون ، هفیحص  ( 2 . ) ص 25 ، 13

يورخا باوث  بسک  یهلا و  باذع  زا  ینمیا  نمشد و  نایرکشل  زا  جورخ  . 6

هب نامه  هک  اه  نآ  نتخادنا  هانگ  هب  يارب  درم  نز و  طباور  زا  ناطیـش  هدافتـسا  دروم  رد  زین  ًادـعب  دـش و  هتفگ  نونکات  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
، مرحمان اب  طباور  رد  یعرـش  لوصا  تیاعر  مدع  زین  یباجح و  یب  یباجحدب و  هک  میریگ  یم  هجیتن  تفگ ، میهاوخ  تسا  نتخادنا  منهج 

نارگید هدـننگ  هدوـلا  مه  دوـش و  یم  هاـنگ  هب  هدوـلآ  مه  صخـش ، دوـجو  هک  ارچ  دـهد . یم  رارق  دـنوادخ  مـشخ  ضرعم  رد  ار  صخش 
هب ام  ترخآ  ایند و  يارب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـشاب . هتـشاد  تسود  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  تسین  يزیچ  نیا  دوب و  دـهاوخ 
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رد ام  یتخبشوخ  نیمضت  يارب  هک  وا  نید  تاررقم  هب  یمارتحا  یب  يراگنا و  لهـس  تسین . یـضار  شیاسآ  یتخبـشوخ و  زا  رتمک  يزیچ 
ع)  ) قداص ماما  دش  دهاوخ  باذع  جنر و  رد  يراتفرگ  ترخآ و  ایند و  تداعس  زا  ام  تیمورحم  بجوم  تسا ، هدش  عضو  ترخآ  ایند و 

کبس ار  نید  تاروتسد  هک  یسک  اریز  نید ، تاروتـسد  ندرمـش  کبـس  زا  دیزیهرپب  : » دیامرف یم  نینچ  گرزب  دیدش و  رادشه  کی  رد 
تایآ هب  دـنراذگ و  یم  اـپ  ریز  ار  باـجح  یهلا  نوناـق  هک  یناـسک  شاـک  يا  ( 1 «.) دـنادرگ یم  راوخ  تمایق  رد  ار  وا  دـنوادخ  درامـشب 

شتمحر مایپ  همان و  رد  اهراب  دنوادخ  دنزاس . یم  دوخ  يارب  ار  يا  هدنیا  هچ  هک  دنتـسناد  یم  دـننک ، یم  یمارتحا  یب  میرک  نارق  باجح 
نامرف هک  یناسک  نیاربانب  مرادن . تسود  ار  نادسفم  نادساف و  ناقساف و  نم  هک  هتشاد  مالعا  هداتسرف ، ام  يارب  تمحر ، ربمایپ  طسوت  هک 

نم هناف  لجوزع ، هللا  رمأب  نواـهتلاو  مکیا  ( 1 . ) دنتـسه ادـخ  مشخ  دروم  ًاعطق  دـنراذگ  یم  اپ  ریز  مرحمان  اب  طباور  باجح و  هرابرد  ار  وا 
، تورث زا  ام  هک  هدیاف  هچ  دراد ؟ یطفل  هچ  یگدـنز  ترو  صنیا  رد  ص 227 . ج 69 ، راونالاراحب ، همایقلا . موی  هللا  هناهأ  هللا  رمأب  نواـهت 
نید و ناگرزب  میوش . راتفرگ  ادخ  بضغ  هب  یلو  دـشاب  مهارف  ام  يارب  تذـل  همه  میـشاب و  رادوخرب  مدرم  نیب  تیبوبحم  هافر و  تردـق ،

دنوادخ مشخ  راچد  يا  هظحل  زگره  یلو  دننک ، لمحت  ار  اه  هجنکش  اهرازآ و  نیرت  تخس  دندوب  رضاح  ادخ  يایلوا  همئا و  ءایبنا و  همه 
زا رفن  اـه  نویلیم  نارازه و  بوبحم  اـم  هک  میریگ  تداعـس . زا  تیمورحم  یقیقح و  بوـبحم  زا  يرود  ینعی  ادـخ  مشخ  هک  ارچ  دـنوشن ؛

نارازه هک  میریگ  میرخب ؟ ادخ  زیچان  ناگدنب  يدونـشخ  اب  ار  ادخ  مشخ  ارچ  میـشابن ؟ ادخ  بوبحم  رگا  هدیاف  هچ  میوشب ، ادخ  ناگدـنب 
يا هرذ  دزاب و  یم  گنر  اه  يزوریپ  مامت  تسین  یـضار  ام  زا  لاـعتم  أدـبم  مینادـب  هک  نیمه  میروآ ، تسد  هب  يداـم  تاـهج  رد  يزوریپ 
َّنا  » هک دنک  یهلا  كاندرد  باذع  راچد  ار  ام  دریگب و  ام  زا  ار  روعش  لقع و  دنزب و  لوگ  ار  ام  دیابن  يرهاظ  ياه  يزوریپ  درادن . شزرا 

، هیـضرم هقیدـص ، هرهاط ، بنیز ، ارهز ، همطاف ، دـیاش  تسیچ ؟ تماـن  مناد  یمن  یناملـسم ! هک  متـسه  وت  اـب  ( 1 «. ) ِباقِعلا ُدـیدََشل  َکَّبَر 
نودب یناوت  یم  ایآ  وگب  نم  هب  تسه ، هچ  ره  تمان  یتسه و  هک  ره  دشاب . اه  نیا  زا  ریغ  ای  سدـقم و  مسا  اه  هد  زا  یکی  میرم و  هرهطم ،

هچ وگب  نم  هب  دـشاب ؟ هتـشاد  تسود  ار  وت  وا  اـی  . 6 دعر ، هروس  ( 1  ) یـشاب هتـشاد  شتـسود  هک  نیا  نودب  ینک ؟ یگدنز  دنوادخ  قشع 
زیچ همه  هک  ییوا  دوب ، دـهاوخ  هدوب و  وت  اـب  هشیمه  هدـیرفا و  ار  وت  هک  ییوا  دراد ؟ ار  وا  قشع  تیبوبحم و  نداد  تسد  زا  شزرا  يزیچ 

وا ربارب  رد  هک  ییوت  دوب و  دـهاوخ  وت  اب  هک  تسوا  طقف  طقف و  دـنراذگ ، یم  اـهنت  ار  وت  سک  همه  زیچ و  همه  هک  يزور  تسوا و  زا  وت 
رتزیزع ام  يارب  یـسک  هچ  نارگید ؟ لیم  اـی  تدوخ  سوه  دراد ؟ ار  وا  مشخ  شزرا  زیچ  هچ  وگب  نم  هب  یتسه ، دوخ  ياـه  هدرک  لوؤسم 

نز ای  درم  فرط  هب  ار  ناتیاپ  رگا  « ؟ مینک نارگید  ای  دوخ و  ياه  سوه  اه و  یهاوخدوخ  يادق  ار  شتیاضر  قشع و  دـیاب  ارچ  تسوا ؟ زا 
ربارب رد  دشاب  ادخ  (ي ) ایلوا ءایبنا و  یگدنز  حرش  هک  یباتک  رگا  و  تسا ؟ یتسرد  راک  ایآ  يا ، هچب  بناج  هب  یتح  دینک و  زارد  یمرتحم 

هب دیـشاب  ناملـسم  رگا  منک  یم )  ) روصت هچ ؟ هتفرگ  رارق  یهلا  باتک  نآرق ، ناتیاپ  ربارب  رد  يدید  رگا  و  دینک ؟ یم  هچ  دـشاب  امـش  ياپ 
دییامرف یم  يدید ، ار  یملع  نینچ  رگید  یسک  زا  رگا  دیراذگ و  یم  مارتحا  تسادخ ، هب  بوسنم  هچ  نآ  هب  لیجنا و  هب  تاروت ، هب  نارق ،

، ار باجح  هیآ  ار ، رامق  هیآ  ار ، بارـش  هیآ  روطچ ؟ دیراذگ  ياپ  ریز  ار  نارق  هیآ  دـنچ  رگا  اما  نک . عمج  نک ، عمج  نک ، عمج  ار  تیاپ 
نانز دروم  رد  صوصخ  هب  اشحف ، داسف و  هلئسم  هک  یشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ( 1 .«) رادرب رادرب ، رادرب ، ار  تیاپ  ار ! ادـخ  هیآ  ار ، ربمایپ  هیآ 
کی اهروشک  نیا  رد  تارکنم  يراب و  دنب و  یب  نایرج  دـشرًالوصا  تسا . كانرطخ  هئطوت  کی  یمالـسا ، ياهروشک  لدـکاپ  نارتخد  و 

اب اه و  بلاق  رد  تسرپدوخ  لماظ و  ماکح  يراکمه  اب  هک  تسا  یناطیـش  دـصاقم  اب  یناطیـش  همانرب  کی  هدـش و  یحارط  شیپ  زا  هئطوت 
(1  ) هئطوت نیا  تسا . هدش  لیمحت  مولظم  للم  هب  اه  نیا  ریاظن  هعسوت و  یـسارکومد ، لالقتـسا ، ندمت ، يدازا ، ریظن  يا  هدنبیرف  ياه  مسا 
ای تیقفوم  تسا . یناسنا  یهلا و  ياه  شزرا  همه  اب  قالخا و  نید و  اـب  گـنج  نـالعا  کـی  ص 213 . باجح ، داژن .  كاپ  رتکد  دـیهش 

همانرب رد  نیطایش  نیا  اب  یـسک  ره  تسا . مدرم  يوس  زا  همانرب  نیا  شریذپ  مدع  ای  شریذپ و  هب  هتـسب  شریذپ  هب  هتـسب  نانمـشد  تسکش 
تیادـه و رون و  ههبج  قح  رد  تسا و  ناطیـش  بزح  ناطیـش و  ههبج  رد  تسا و  نانآ  زا  دوخ  دریذـپب  ار  اه  نآ  دـنک و  یهارمه  ناشیاه 
، دنک تمواقم  اه  همانرب  نیا  لباقم  رد  وا  شخب  تایح  نییآ  دـنوادخ و  هب  کسمت  اب  سک  ره  و  تسا . هدرک  گرزب  یتنایخ  ادـخ  بزح 
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یم شیاه  هتشرف  بوبحم  دهد و  یم  رارق  ییانشور  شمارآ و  تشهب  رد  ار  شبلق  دنوادخ  هک  تسوا  تسادخ . بزح  رد  ادخ و  تسود 
وت نیا  لاح  میهد . یم  هدژم  دوب  هدش  هدعو  وت  هب  هک  یتشهب  ار  وت  ام  شابم ، نیگمغ  سرتن و  هک  دننک  یم  باطخ  وا  هب  اه  هتـشرف  دنک و 

يارب هک  روـط  ناـمه  دـنوادخ ، رگید  فرط  زا  ناطیـش ؟ بزح  اـی  ادـخ  بزح  یـشاب ، بزح  مادـک  رد  يریگب  میمـصت  دـیاب  هـک  یتـسه 
يورخا باوث  شاداپ و  دـننک ، یم  لمع  وا  ياه  نامرف  هب  هک  یناسک  يارب  مه  روط  نامه  هداد ، رارق  ار  باقع  باذـع و  هانگ  یناـمرفان و 

یم اطع  نا  هدنهد  ماجنا  يارب  يرت  گرزب  رتشیب و  شاداپ  دنوادخ  دشاب ، رتشیب  یهلا  ياهروتـسد  ماجنا  یتخـس  ردـق  ره  تسا . هداد  رارق 
تسد هب  وزرآ  اب  تشهب  : » دیامرف یم  زین  و  ( 1 «. ) تسا نآ  یتخس  هزادنا  هب  راک  باوث  : » دیامرف یم  ع )  ) یلع ترـضح  هک  نانچ  دیامرف .

ياه تذل  اه و  تمعن  زا  يرامش  یب  عاونا  نآ  رد  و  ( 3  ) تسا نیمز  نامـسآ و  همه  هزادنا  هب  نآ  هزادنا  هک  یتشهب  يرآ  ( 2 «. ) دیآ یمن 
(2 ( ) ص 347 ج 3 ، مکحلاررغ ، «. ) هیف هقشملا  ردق  یلع  لمعلا  باوث  ( » 1  ) و ( 4  ) دـیامن لیم  هدارا و  ناسنا  هک  هچ  ره  يونعم و  يدام و 

همه نآ  هزادنا  هک  یتشهب  يوس  هب  ناتراگدرورپ و  ترفغم  يوس  هب  دیباتشب  ( 3 ( ) ص 368 ج 6 ، مکحلاررغ ، «. ) ینمّتلاب هنجلا  لصحتال  »
دوجو دـنربب  تذـل  نآ  زا  ار  اه  مشچ  هک  هچ  ره  دـننک و  لیم  سوفن  هچ  ره  تشهب  رد  ( 4 ( ) 133 نارمع ، لا  . ) تسا نیمز  اه و  نامـسآ 

دراد و دوجو  ( 1) دـنک یمن  روطخ  یناـسنا  چـیه  لد  رکف و  هب  هک  هچ  نآ  ره  ( 71 فرخز ، . ) دـیتسه نادواج  تشهب  نا  رد  امـش  دراد و 
یمن تسد  هب  حـلاص  لمع  نامیا و  ندرب  هارمه  نودـب  وزرآ و  اب  زگره  دـنراد ، نایاپ  یب  هنادواج و  یتاـیح  نآ  رد  نمؤم  نادرم  ناـنز و 

تیاعر نیاربانب  تسا . یبلط  تحار  یهاوخدوخ و  تلاسک ، یلبنت ، زا  يرود  لمحت و  ربص و  دنمزاین  حلاص  لمع  نامیا و  لیصحت  دیآ و 
یم یناسنا  يالاو  تاجرد  يونعم و  تـالامک  بسک  يارب  يا  هلیـسو  دوخ  هک  نآ  رب  هوـالع  شناوارف و  ییاـیند  راـثآ  رب  هوـالع  باـجح 

بجوم يویند  راب  نایز  راثآ  رب  هوـالع  یباـجح  یب  یباجحدـب و  هک  ناـنچمه  دوش  یم  يورخا  میظع  رجا  زا  يرادروخرب  بجوم  دـشاب ،
. ددرگ یم  يورخا  باقع  باذع و  هب  يراتفرگ  زین  یهلا و  یناسنا و  تالامک  بسک  زا  تیمورحم 

یهلا تیاضر  تبحم و  بلج  . 7

بجوم وا  ياه  نامرف  زا  تعاطا  تسا ، یهلا  باذـع  بجوم  زین  تداعـس و  زا  ناسنا  تیمورحم  بجوم  دـنوادخ  ینامرفان  هک  روط  نامه 
یتلذ گنن و  هچ  دـشاب و  دـنودخ  تبحم  تیاضر و  دروم  هک  نیا  زا  رتالاب  ناسنا  يارب  یتفارـش  هچ  تسا . یهلا  تبحم  تیاـضر و  بلج 

هتـشگ و نیرق  ادـخ  مشخ  اب  هک  تسا  یـسک  نوچه  تسادـخ  يدونـشخ  یپ  رد  هک  یـسک  ایآ  « ؟ دـشاب وا  بضغ  راـچد  هک  نآ  زا  رتدـب 
نیرت بوبحم  : » دـیامرف یم  یهلا  تبحم  بلج  تعاط و  هطبار  هرابرد  ع )  ) یلع ماـما  ( 2 ( »؟ تسا يدب  تشونرـس  هک  تسا  منهج  شیاج 

(2 ( ) 17 هدجـس ، . ) تسا هدـش  ایهم  نینمؤم )  ) اه نآ  يارب  ییاـه  ینـشور  مشچ  شاداـپ و  هچ  هک  دـناد  یمن  سک  چـیه  ( 1  ) رد ناگدنب 
هب تبسن  اه  نآ  نیرت  عیطم  دنوادخ  دزن  ( 162 نارمع ، لا  « ) ریصملا سئب  منهج و  هاوام  هللا و  نم  طخـسب  ءاب  نمک  هللا  ناوضر  عبتا  نمفا  »

تعاـطا اـب  هارمه  ناحبـس  دـنوادخ  تیاـضر  : » دـیامرف یم  نـینچ  دـنوادخ  تیاـضر  تعاـط و  هـطبار  هراـبرد  زین  و  ( 1 .« ) تسا دـنوادخ 
دوخ تسا  یهلا  رما  تعاطا  هک  تهج  نآ  زا  تشذـگ ، نآ  رکذ  هک  یناوارف  راـثآ  زا  رظن  فرـص  باـجح ، تیاـعر  نیارباـنب  ( 2 «.) تسوا
رما يراک  نداد  ماجنا  هب  ار  ام  دنوادخ  رگا  هک  دنک  یم  مکح  نینچ  یکریز  لقع و  يرآ  تسا . دنوادخ  تبحم  تیاضر و  بلج  بجوم 

مینادب ار  یهن  رما و  نآ  لیالد  هاوخ  مینک ، تعاطا  هک  تسا  مزال  هدومرف ، دنوادخ  نوچًافرـص  تشادزاب ، يراک  نداد  ماجنا  زا  ای  دومن و 
رما هک  ار  هچ  نآ  دنک . یمن  یهن  وکین  دیفم و  يراک  زا  دنک و  یمن  رما  رـضم  ای  هدوهیب  يراک  هب  زگره  دنوادخ  هک  ارچ  مینادـن ؛ هاوخ  و 

: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما هک  ناـنچ  تسا . هدوب  عناـم  رـضم و  رـشب  يارب  هدرک  یهن  هک  ار  هچ  نآ  هدوـب و  دـیفم  مزـال و  رـشب  يارب  هدرک ،
زا يراددوخ  هجیتـن  لاـح  ره  رد  و  ( 3 «. ) تـشز زیچ  زا  رگم  دـنک  یمن  یهن  زگره  بوـخ و  زیچ  هـب  رگم  دـنک  یمن  رما  زگره  دـنوادخ  »

ص ج 2 ، مکحلا ، ررغ  « ) هل مهعوـطا  هللا  یلا  داـبعلا  ّبحا  ( » 1 . ) رگید سک  هن  ددرگ  یم  رب  ام  دوخ  هب  تاـبجاو  نداد  ماـجنا  تاـمرحم و 
« حیبق نع  الا  مکهنی  ملو  نسحب  الا  هناحبس  هللا  مکرمأی  مل  ( 3 ( ) ص 92 ج 4 ، مکحلاررغ ، «. ) هتعاطب نورقم  هناحبس  هللا  یضر  ( » 2 ( ) 431
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ص 104) ج 5 ، مکحلاررغ ، )

هعماج رد  نز  روضح  ترورض  دراوم  زا  یخرب 

يزومآ ملع  فلا .

هراشا

: دیامن یم  يرورض  عامتجا  رد  نز  روضح  تهج  ود  هب  يزومآ  ملع  رظن  زا 

تسا یناسنا  يونعم و  تایح  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  نید و  ملع  لیصحت  . 1

اهراب و ناشنانخـس  رد  ع )  ) نیموصعم نارق و  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا . هدش  بجاو  يدرم  نز و  ره  رب  نید  رظن  زا  لیـصحت  نیا 
نیرت مهم  ار  نآ  درک و  شومارف  دـیابن  ار  تکرح  نیا  هک  دـنا  هدومرف  روتـسد  دـنا و  هداد  رکذـت  ام  هب  ار  ترخآ  تمـس  هب  تکرح  اهراب 

عون هب  یگتـسب  يدـبا  یگدـنز  عون  هک  تسا  تیدـبا  يوـس  هب  تکرح  تکرح  نیا  دـنا . هدرک  یفرعم  یگدـنز  رد  ناـسنا  کـی  تکرح 
بولطم هجیتن  هب  تخانـش  نودب  یتکرح  چـیه  هک  اجنآ  زا  و  ( 1 ( ؛» تسا ترخآ  هاگتـشک  ایند   » هک ارچ  دراد  ایند  رد  ناسنا  ياهدادعتـسا 

هب شتکرح  ات  دیامن  شا  ینید  يونعم و  روما  يریگدای  فرـص  ار  دوخ  تقو  زا  يرادقم  هک  تسا  مزال  درم  نز و  ره  رب  دیـسر ، دـهاوخن 
دناوت یم  یـسک  هنوـگچ  ددرگن . ادـج  یهلا  یناـسنا و  یگدـنز  زا  یناـث  رد  دـشابن و  قفوماـن  هناروـکروک و  لوا  هلهو  رد  تیدـبا  تمس 

تخانـش و مزالت  نیمه  يارب  دـناد ؟ یمن  ار  تکرح  هوحن  لوصا و  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، هتـشاد  يدـبا  تداعـس  يوس  هب  یقفوم  تکرح 
لهاج تیدـبا  يوس  هب  تکرح  هوحن  هب  تبـسن  هک  ار  يدارفا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  يرـشب  یعقاو  لامک  يوس  هب  حیحـص  تکرح 

ترخآ هب  لهاج  هک  ار  ییایند  هب  ملاع  ره  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  : » دـیامرف یم  هدرک ، یفرعم  دـنوادخ  ضوغبم  دنتـسه 
هیلا اـنا  هللااـنا و  : » هک درک  شوـمارف  یـسک  رگا  اریز  تسا  یهیدـب  نشور و  ندـش  عـقاو  ضوـغبم  نـیا  تـلع  ( 2 «.) دراد یم  نمـشد  دشاب 

رد دـید ، ایند  دودـحم  یگدـنز  هب  رـصحنم  ار  یناسنا  تایح  درک و  شومارف  ار  دوخ  ییوا  يوس  هب  ییوا و  زا  تیهام  ینعی  ( 3 « ) نوعجار
نازیم « ) هرخالاب لهاج  ایندلاب  ملاع  لک  ضغبی  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ( 2 « ) هرخالا هعرزم  ایندلا  : » مرکا لوسر  ( 1  ) یلایخ تالامک  هجیتن ،

هیهت هار  رد  دـیاب  هـک  ار  يرمع  درادـنپ و  یم  تـقیقح  ار  بارـس  یعقاو و  ار  موـهوم  و  . 156 هرقب ، هروـس  ( 3 ( ) ص 37 ج 1 ، همکحلا ،
تقو زا  يرادقم  نز  درم و  هک  تسا  مزال  نیاربانب  دیامن . یم  یناسنا  ریغ  روما  فرـص  دنک ، فرـص  يدبا  تایح  زاین  دروم  ياهدادعتـسا 

زا یناسنا ،» لئاسم   » مییوگ یم  هک  نیا  دـنیامنب . تسا  یناسنا  لـئاسم  نید و  شزومآ  صوصخم  هک  یعماـجم  رد  روضح  فرـص  ار  دوخ 
هدوهیب تسوا ، هیامرس  نیرت  مهم  هک  ار  شزیزع  فیرـش و  رمع  و  دریگن ، رارق  یهلا  حیحـص  تیبرت  تحت  ناسنا  رگا  هک  تسا  تهج  نیا 

رارق حیحص  تیبرت  تحت  هاگره  یلو  دیامن ، یگرزب  نارـسخ  راچد  ار  دوخ  دنک و  فلت  تسین ، وا  یعقاو  نأش  رد  هک  ییاهزیچ  بلط  رد 
نداد هویم  ندش و  روراب  لثم ، دیلوت  دشر ، هیذـغت ، نآ ، فلتخم  ياه  گنر  شـشوپ و  عون  لثم  يروما  هک  دـبای  یم  رد  یبوخ  هب  تفرگ 

، یـصخش میرح  زا  عافد  هداوناخ ، لیکـشت  يزاس و  هناخ  يارب  شالت  لثم  يروما  اـب  ار  اـه  نیا  رگا  دنتـسه و  یهاـیگ  روما  دـح  رد  همه 
، روما نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  دـبای  یم  رد  یبوخ  هب  وا  يرآ  دوش ، یم  لـصاح  یناویح  بتارم  مینک  عـمج  اـه  نیا  دـننام  ینار و  توـهش 
هک تسا  نیا  تسا  يرورـض  نآ  رکذ  هک  يا  هتکن  تسوا . یناـسنا  حور  هب  طوبرم  یعقاو  لاـمک  ًـالوصا  دنتـسین و  یناـسنا  یعقاو  لاـمک 
زا هدام  ملاع  تایـصوصخ  زا  تسا و  درجم  ناسنا  حور  هک  دوش  هجوت  دـیاب  تسا  ناسنا  حور  هب  طوبرم  لاـمک  نیا  دوش ، یم  هتفگ  یتقو 
هن دنتسه  تاناویح  ناهایگ و  بتارم  قوف  یبتارم  ياراد  دنناسنا  هک  تهج  نآ  زا  اه  ناسنا  هک  نیا  هجیتن  دشاب . یم  رود  هب  نیسنج ، هلمج 
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درم هک  یماقم  یلاعت و  نامه  تسه و  زین  نز  رد  تسا ، درم  رد  هک  یحور  نامه  ینعی  دـنوش ؛ یم  میـسقت  نز  درم و  هب  هک  تهج  نآ  زا 
ملعت میلعت و  يونعم و  یملع ، تالاغتـشا  هب  دراد  قح  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  نز  تسا . روصتم  زین  نز  يارب  دسرب ، نآ  هب  دناوت  یم 
بلط : » دـیامرف یم  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  نانچ  تسا . هدومن  بجاو  زین  نانز  رب  هکلب  نادرم  رب  طـقف  هن  ار  ملع  لیـصحت  مالـسا  دزادرپب .

بسک و ینعی  شیوخ ، ملـسم  قح  زا  ار  وا  درادـن  قح  یناونع  چـیه  تحت  سک  چـیه  و  ( 1 «) تسا بجاو  ناملـسم  نز  درم و  ره  رب  مـلع 
مزال جاردم  یط  فراعم و  نیا  بسک  تسا  ملسم  هک  هچ  نآ  دزاس . مورحم  دراد ، زاین  شا  يدبا  یناسنا و  تایح  يارب  هک  یفراعم  بلط 

سفن و تیبرت  هبنج  زا  طـقف  يزوـمآ ، ملع  نیا  هک  دـنامن  هتفگاـن  دـبلط . یم  ار  یملع  یموـمع و  عماـجم  رد  روـضح  يداـیز ، دراوـم  رد 
تلاـسر يارب  رداـم  صوصخ  هب  رداـم ، ردـپ و  هک  درک  شومارف  دـیابن  هکلب  تسا  هبنج  نیرت  مهم  نیا  هچ  ره  درادـن  تیمها  يزاـسدوخ 

حیحـص تیبرت  اه  یهاگآ  نیا  نودـب  دـنراد و  یتیبرت  ياه  یهاگا  ملع و  رازبا  هب  زاین  تسا ، هعماج  ناسنا و  تیبرت  نامه  هک  دوخ  میظع 
ج راونالاراحب ، .« ) هملـسم ملـسم و  لک  ملع  هضیرف  ملعلا  بط  ( 1 ( ) 2 .) تسین نکمم  یهاگآ  نودب  یتکرح  چـیه  ًالوصا  تسین و  نکمم 

يزاین تخانـش  هب  نآ  ماجنا  رد  وت  هک  نیا  رگم  تسین  یتکرح  چـیه  هفرعم *  یلا  اهیف  جاتحم  تنا  ـالا و  هکرح  نم  اـم  ( 2 ( ) ص 177 ، 1
ص 37) ج 1 ، هایحلا ، ع )  ) یلع ماما  .« ) يراد

ینید ریغ  مولع  لیصحت  . 2

رظن فرص  مه  یهلا  فراعم  لیصحت  زا  رگا  یتح  تسا . بتکم  هدیقع و  ره  زا  يادج  یناسنا ، يدام  یگدنز  هب  طوبرم  هک  یمولع  ینعی 
اه مناخ  طسوت  اه  نآ  يریگدای  هک  رگید  مولع  لیصحت  يارب  تسا  راچان  وا  زاب  میرگنب  هک  مه  ناملسم  ریغ  کی  ناونع  هب  نز  هب  مینک و 

فلتخم ياه  شیارگ  اب  یکـشزپ  ملع  لثم  دننارذگب ؛ هداوناخ  زا  جراخ  عامتجا و  رد  ار  دوخ  تقو  زا  يرادقم  دـسر  یم  رظن  هب  يرورض 
اه نز  میلعت  ای  هجلاعم و  تسا  ملـسم  هچنآ  دـننک . مادـقا  اـه  نآ  ملعت  میلعت و  هب  هناگادـج  روط  هب  ناـنز  تسا  رتهب  هک  مولع  رگید  نآ و 

. تسین هدیشوپ  یمیهف  لقاع و  چیه  رب  هک  دراد  ینساحم  ایازم و  نز  ملعم  کشزپ و  طسوت 

لغاشم يدصت  ب .

نز و نارامیب  زا  يراتسرپ  تبابط ، دننام  دسر ، یم  رظن  هب  مزال  نانز  يوس  زا  زین  اه  هفرح  یضعب  هب  لاغتشا  اه و  لغـش  زا  یـضعب  يدصت 
روضح عامتجا  رد  دـنراچان  نانز  مه  دراوم  نیا  يارب  بلغا  دوش و  یم  اه  مناخ  هب  طوبرم  هک  یتامدـخ  ریاس  يرگـشیارآ و  یطایخ و  ای 

. تساهدرم طسوت  اه  نآ  هئارا  زا  رتهب  رایسب  رگید ، ياه  مناخ  يارب  اه  مناخ  يوس  زا  تامدخ  نیا  هئارا  هک  تسین  یکش  دنبای و 

یسایس ياه  هنحص  رد  روضح  ج .

تکرش دوخ  یسایس  یعامتجا و  تشونرس  نییعت  رد  دنشاب و  هتـشاد  تلاخد  یـسایس  لئاسم  رد  دیاب  هعماج  رکیپ  زا  یمین  ناونع  هب  نانز 
ظفح هک  میدـقتعم  ام  لاـحره  هب  ( 1 .«) دنک تلاخد  تکلمم  یـساسا  تاردقم  رد  دـیاب  نز  : » هرـس سدـق  ینیمخ  ماما  هدومرف  هب  دـننک و 

زا يرایسب  زا  ار  وا  هکلب  تسین ، نز  يدازآ  عنام  اهنت  هن  دشاب و  یم  اه  لغـش  فیاظو و  نیا  ناد  ماجنا  يارب  یبوخ  رایـسب  کمک  باجح 
فیاـظو و رد  وا  یقرت  هب  تشاد و  دـهاوخ  هگن  رود  نوگاـنوگ  دـسافم  هب  ندـش  هدوـلآ  زین  تـقو و  دادعتـسا و  فـالتا  اـه و  تـمحازم 

دهاش یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  باجحاب  نانز  ملاس  رثوم و  لاعف ، روضح  هبرجت  درک . دـهاوخ  ینایاش  کمک  هدـش ، رکذ  ياه  تیلوؤسم 
زور هب  زور  زیزع ، مالسا  شخب  تایح  ماکحا  زا  يوریپ  اب  ام  نانز  میراودیما ، ص 153 . ج 5 ، رون ، هفیحص  ( 1 . ) تساعدم نیا  رب  یبوخ 

هللاءاشنا دندرگ . ملاع  نانز  مامت  يارب  یبوخ  يوگلا  دنبای و  یلاعت  یّقرت و  یعامتجا  يدرف و  ياه  هنیمز  رد 
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یباجح یب  یباجحدب و  للع  عاونا و 

هراشا

درم و طباور  رد  تیدودحم  عفر  یباجح و  یب  گنهرف  هشیر  هک  امـش  دییوگب ، دینک و  بجعت  ناونع  نیا  زا  مرتحم  هدـنناوخ  امـش  دـیاش 
نایب یمالسا  ياهروشک  رد  ار  گنهرف  نیا  شرتسگ  لیالد  دیتفگ و  هدزرامعتسا  رگرامعتـسا و  زا  معا  ایند  فلتخم  ياهروشک  رد  ار  نز 

هچ ناونع  نیا  سپ  تسا ، هدوب  فلتخم  ياه  لکـش  اـه و  بلاـق  رد  نمـشد  یگنهرف  مجاـهت  ناـمه  تلع ، هک  دـیداد  حیـضوت  دـیدرک و 
شرتسگ ياه  هنیمز  یباجح و  یب  گنهرف  هضرع  للع  رتشیب  دـش  هتفگ  نونکات  هچ  نآ  مییوگب ، دـیاب  لاؤس  نیا  باوج  رد  دراد ؟ ییانعم 

هک تسا  یلاوس  دندش ، هناگیب  گنهرف  میلـست  دـندمآ و  رد  ياپزا  مجاهت  نیا  لباقم  رد  يا  هدـع  هک  دـش  هچ  هک  نیا  اما  تسا . هدوب  نآ 
رظن تقد  دروم  صخـشم  لقتـسم و  روط  هب  تسا  مزال  نکل  تسا ، مولعم  یلبق  نانخـس  يال  هبال  زا  راصتخا و  روط  هب  نآ  باوج  دنچ  ره 

مجاـهت نینچمه  میاـظن و  مجاـهت  دوـجو  اـب  هک  تسا  نیا  تقیقح  مینک . حرطم  يرگید  يروـط  هـب  ار  بـلطم  دـیهدب  هزاـجا  دریگ . رارق 
ام زیزع  روشک  صوصخ  هب  اهروشک ، نیا  رد  نارتخد  نانز و  زا  يرایـسب  هّدـع  زونه  یمالـسا ، ياـهروشک  هب  ننامـشد  یگنهرف  هدرتسگ 
نآ اب  هزرابم  هب  هشیمه  زا  رت  خسار  هکلب  دندشن  نآ  میلست  اهنت  هن  دنتفرگن و  رارق  هناگیب  گنهرف  ریثأت  تحت  زگره  هک  دنراد  دوجو  ناریا 

تّفع دـض  رب  هنادـسفم  ینید و  دـض  حرط  هئطوت و  اه  هد  ناریا و  رد  شنابابرا  تعاط و  تموکح  لاس  اه  هد  یتح  هک  میتفگ  دـنتخادرپ .
نیا دنمشزرا  ياهرد  هک  ار  روشک  نانز  رثکا  تسناوتن  نز ، شـشوپ  باجح و  دض  رب  صوصخ  هب  ینمادکاپ و  یکاپ و  هعماج و  یمومع 

بالقنا تازرابم  نایرج  رد  ار  يرداچ  باجحاب و  نز  اه  نویلیم  روضح  سک  چـیه  دـنک . جراخ  باجح  فافع و  فدـص  زا  دـنروشک ،
ام روشک  هک  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـنک . یمن  شومارف  بالقنا  يزوریپ  هار  رد  ار  اه  نآ  ياـه  يرگراـثیا  اـه و  یناـشفناج  یمالـسا و 

نیمه مه  زاب  تفرگ ، رارق  یلیمحت  گنج  لاس  تشه  صوصخ  هب  یماظن ، یسوساج و  يداصتقا ، یسایس ، كانرطخ  هئطوت  اهدص  جامآ 
لطاب هیلع  قح  دربن  ياه  ههبج  صوصخ  هب  هزرابم  فلتخم  ياه  هنحـص  هب  ار  ناشنادنزرف  نارـسمه و  هک  دـندوب  نامیا  اب  يرداچ و  نانز 
تما ماما  دندیلام . تلذم  كاخ  هب  ار  نمـشد  هزوپ  ات  دندرک  ناشروشک  زا  ار  عافد  ینابیتشپ و  عاونا  ههبج  تشپ  رد  زین  دوخ  دنداتـسرف و 
اههد زین ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياه  لاـس  رد  دوب ». رتشیب  اـهدرم  زا  تضهن  نیا  رد  ناـنز  امـش  شقن  : » هک دومرف  اـبیز  هچ  هرـس  سدـق 

یعامتجا دـسافم  یباجحدـب و  یباجح و  یب  اب  تفلاـخم  رد  ناـمروشک  فلتخم  ياهرهـش  نمادـکاپ  فیفع و  ناـنز  يوس  زا  ییاـمیپهار 
رثکا هرابرد  تسا  هتسناوتن  اه  يراذگ  هیامرس  همه  اب  اه و  شالت  همه  اب  نمشد  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  اه  نیا  همه  تسا . هدش  رازگرب 

باجح اب  ام  هعماج  رد  نونکا  نارتخد  نانز و  زا  يا  هدـع  ارچ  هک  تساجنیا  مهم  لاوس  دـسرب . دوخ  فدـه  هب  ام  روشک  نارتخد  ناـنز و 
یم رتراکـشآ  یتقو  لاؤس  نیا  تیمها  دش ؟ زاسراک  هدع  نیا  دروم  رد  نمـشد  یناطیـش  ياه  هشقن  اه و  هئطوت  هک  دـش  هچ  دـنا و  هناگیب 
ندش هدیچرب  یمالسا و  بالقنا  زا  سپ  یباجحدب  نارتخد  زا  يرایسب  درذگ و  یم  ام  بالقنا  زا  اه  لاس  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  هک  دوش 

ياهرگنـس هب  لیدبت  زورما  موصعم ، كاپ و  ياه  ناسنا  نیا  هک  دـش ، روطچ  سپ  دـنا . هدـمآ  ایند  هب  روشک  رد  داسفم  رهاظم  زا  يرایـسب 
، تیناسنا عیفر  تاجرد  دنوادخ و  ياضر  برق و  يوس  هب  تکرح  لامک و  دشر و  ریسم  رد  تکرح  ياج  هب  دنا و  هدش  ناطیش  نمـشد و 

يادـخ اـبو  دـناین  دوـخ  هب  دـنهد و  همادا  ار  نآ  رگا  هک  یهار  دـنراذگ ، یم  مدـق  یهلا  ریغ  ياـه  شزرا  ادـخ و  بضغ  ناطیـش و  هار  رد 
درب مان  ناوت  یم  ار  يددـعتم  للع  لیالد و  ینونک  یباجحدـب  يارب  لاح  ره  هب  دوش ؟ یمن  متخ  تشهب  هب  ًاعطق  دـننکن ، یتشآ  ناـشنابرهم 

تروص کیکفت  نیا  ات  مینک و  کیکفت  ار  یباجحدـب  عاونا  دـیاب  لیالد  رکذ  زا  لبق  اما  میروآ . یم  اجنیا  رد  ار  اـه  نآ  زا  یـضعب  اـم  هک 
یمک هک  همدـقم ـ  نیا  اب  تسین . یکی  یباجححدـب  فلتخم  عاونا  هشیر  هک  ارچ  درک . رکذ  ار  اه  نآ  لـیالد  یتسرد  هب  ناوت  یمن  دریگن ،
میژر نامز  زا  هک  دنا  یناسک  لوا ، هورگ  دنتسه : هورگ  دنچ  اه  باجحدب  میور . یم  نآ  للع  یباجحدب و  عاونا  غارس  هب  دیـشک  زارد  مه 

باجح اب  عامتجا  رد  اه  نیا  دندومن . لقتنم  دخ  نادنزرف  هب  ار  گنهرف  نامه  زین  بالقنا  زا  سپ  دندوب و  هتفریذـپ  ار  یباجح  یب  هتـشذگ 
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فلتخم لماوع  ریثأت  تحت  دنا و  هداتفا  یماد  نینچ  هب  بالقنا  زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک  مود ، هورگ  دنباجح . یب  یصوصخ  لفاحم  رد  و 
دوخ یموب  یلحم و  ياه  تنس  قبط  هک  دنتسه  ناییاتسور  ریاشع و  زا  یضعب  موس ، هورگ  دنا . هتفریذپ  ار  یباجحدب  دمرـش ، میهاوخرب  هک 
ادیپ لذتبم  لکـش  زگره  دـنناشوپ و  یم  ار  ناشندـب  ًالماک  اه  نآ  ياه  سابل  دـنچ  ره  تسا  ادـیپ  ناشیوم  زا  یتمـسق  دنـشوپ و  یم  سابل 

یگنهرف راـک  مـه  بـالقنا  زا  سپ  دـنا و  هدوـب  یگنهرف  يداـصتقا و  فاعــضتسا  تـحت  ًادـیدش  بـالقنا  زا  لـبق  هورگ  نـیا  دـنا . هدرکن 
: دومن رکذ  ناوت  یم  تلع  دنچ  دارفا  يوس  زا  گنهرف  نیا  شریذپ  يارب  تسا . هتفرگن  تروص  اه  نآ  باجح  دروم  رد  يریگمشچ 

یهاگآان لهج و  فلا .

فعض يراب ، دنب و  یب  شریذپ  رد  یساسا  یلـصا و  لماوع  میتفگ ، نمـشد  یگنهرف  مجاهت  زا  مدرم  يریذپریثأت  ثحب  رد  هک  روط  نامه 
، دروخن دـنویپ  اه  نآ  بلق  اب  تسرد  مهف  نیا  اـت  دوشن و  میهفت  اـم  اـناوج  يارب  یتسرد  هب  نآ  ماـکحا  نید و  اـت  تسا ؛ ینید  يداـصتقا و 
: تسا ینادان  لهج و  دـسافم ، ریاس  یباجحدـب و  لـلعلا  تلع  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  دـنراد . ار  یحور  يراـمیب  عون  ره  شریذـپ  هنیمز 

یم هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع ماما  دوخ . یتاذ  ياهدادعتـسا  ياه و  شزرا  دوخ و  هب  لهج  نآ ، ماکحا  هفـسلف  نید و  هب  لهج  ادـخ ، هب  لـهج 
هک دیآ  یم  ام  رس  رب  ینامز  اه  تبکن  اه و  یتخبدب  مامت  ( 2 .« ) تسا يّرش  ره  هشیر  لهج   » زین و  ( 1 .« ) تساه يدب  ندعم  لهج  : » دیامرف
رد نت  يّرش  ره  هب  دسانشن ، ار  دوخ  هک  یسک  میور . یم  اجک  هب  میا و  هدش  هدیرفآ  هچ  يارب  میتسه و  هک  مینادن  میـسانشن و  ار  دوخ  ردق 

هداوناخ تسا . هدش  بالقنا  لسن  نارتخد  زا  يرایسب  ندش  باجحدب  يارب  یتیبرت  یتلع  هب  لیدبت  دوخ  هک  تساه  ینادان  نیمه  دهد . یم 
بجاو کی  شزرا و  کی  ناونع  هب  ار  باجح  دنناوت  یمن  زگره  دنا ، هدوبن  یعرـش  لئاسم  ریاس  باجح و  دنب  دیق و  رد  هک  یناردام  اه و 

، دنا هدوب  نآ  راتفرگ  دوخ  هک  یگنهرف  نامه  اب  ار  اه  نآ  دننک و  یم  تنایخ  اه  نآ  هب  اذل  دنزادنیب ، اج  دوخ  موصعم  نادنزرف  يارب  یهلا 
تیبرت زا  نانآ  تیمورحم  زا  یـشان  يزورما  ناوج  نارتخد  اه  يراب  دـنب و  یب  اـه و  یباجحدـب  زا  يرایـسب  نیارباـنب  دـنهعد . یم  شرورپ 
لهجلا ( » 1  ) منهج شتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  : » تسا هداد  روتـسد  نینچ  اـهردام  اهردـپ و  همه  هب  میرک  نآرق  تسا . ینید  حـیحص 

تسا یهیدب  ( 1 « ) دینک تظفاحم  ص 205 ) ج 1 ، مکحلاررغ ، « ) ّرـش ّلک  لصا  لـهجلا  ( 2 ( ) ص 173 ج 1 ، مکحلاررغ ، « ) ّرّـشلا ندعم 
دیاـب تماـیق  رد  هک  دـننک  یمن  رکف  زگره  نیدـلاو  هنوـگ  نیا  تسین . نکمم  حیحـص  تیبرت  اـب  زج  منهج  هب  دورو  زا  شیوـخ  تظفاـحم 
یعقاو كاروخ  زا  ار  ام  دـیدرک و  ناهنپ  ام  زا  ار  قیاقح  میتسناد ، یمن  میدوب و  هچب  ام  هک  نیا  اب  ارچ  هک  دنـشاب  ناشنادـنزرف  يوگخـساپ 

زامن و هب  تبـسن  دوخ  هک  دنوش  یم  تفای  مه  یناردام  ردپ و  هتبلا  دیدروآ ؟ مهارف  نامیارب  هدولآ  ياه  كاروخ  دـیتخاس و  مورحم  حور 
ببـس یهجوت  یب  تلفغ و  نیمه  دنهاگآان و  لفاغ و  نانآ  حیحـص  تیبرت  ناشنادنزرف و  هب  تبـسن  یلو  دـندیقم  تابجاو  ریاس  باجح و 

(. 6 میرحت ، « ) ًاران مکیلها  مکسفنا و  اوق  ( » 1 . ) دوش یم  نیدلاو  یحور  جنر  هیام  نادنزرف و  فارحنا 

یسایس للع  ب .

اشحف و ياه  هولج  ریاس  اه و  یباجحدـب  زا  يا  هدـع  هک  دـنام  یمن  یقاب  یکـش  چـیه  میداد ، یگنهرف  مجاهت  هراـبرد  هک  یتاحیـضوت  اـب 
يراب و دنب و  یب  شرتسگ  هب  ًالمع  نآ  رب  مکاح  ياه  شزرا  ماظن و  اب  هزرابم  يارب  ًاصوصخم  يا  هدع  ینعی  دراد . یـسایس  هبنج  تارکنم 

. دنزاس یم  مهارف  نیریاس  يارب  ار  يراب  دنب و  یب  یباجحدب و  یلصا  هدمع و  ياه  هنیمز  اه  نیا  دننک . یم  هدرک و  مادقا  اشحف 

تیلوؤسم زا  رارف  يدیق و  یب  یبلط و  تحار  هیحور  هبلغ  ج .

لوبق یعرـش و  تاررقم  هب  نداد  نت  رـسپ ، رتخد و  نز ، درم ، زا  معا  یهلا ، مارح  لالح و  هب  هجوت  یب  یلاباال و  دارفا  زا  يریثک  هدع  يارب 
نید ماکحا  تیاعر  یعرـش و  ياه  تیلوؤسم  لوبق  راب  ریز  زا  فلتخم  ياه  هیجوت  اه و  هناـهب  اـب  تسا و  تخـس  ینید  ياـه  تیدودـحم 
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تیاعر ار  نآ  هک  تسا  تخـس  ام  يارب  دزادـنا و  یم  تمحز  هب  ار  ام  يرگید  بجاو  ره  اـی  باـجح  دـنیوگ  یم  دـننک . یم  یلاـخ  هناـش 
تیبرت تحت  طقف  تسا و  ناسنا  یصاخ  تیبرت  اب  طیارـش و  اب  ناسنا  . 1 دش : رکذتم  دیاب  ار  هتکن  دنچ  دارفا  هنوگ  نیا  هب  خـساپ  رد  مینک .

عون ره  همزال  تیدودحم ، میتفگ ، زین  ًالبق  هک  روط  نامه  . 2 دیامن . یقرت  یناسنا  یگدنز  هب  یناویح  یگدنز  حطس  زا  دناوت  یم  يا  هژیو 
لوبق ار  تیبرت  رد  ياه  لمعلاروتـسد  تیاـعر  تیدودـحم و  موزل  لـصا  مدرم  نیرت  هاـگآان  نیرت و  یلاـباال  نیرتدـیق و  یب  تسا . یتیبرت 

تمحز چنر و  اب  همه  همه و  ندش و ... رهام  يرگتعنص  ندش ، رظن  بحاص  دنمـشناد  ندش ، اناوت  دنمرنه  ندش ، بوخ  راکـشزرو  دنراد .
ناج تفرگ ، نآ  دزم  دوش  یمن  ریسم  جنگ  جنر  هدربان  تسا . رسیم  اه  لمعلاروتسد  تاررقم و  هلـسلس  کی  هب  لمع  تیدودحم و  لوبق  و 
کی نتشاد  دروم  رد  ار  اه  لمعلاروتسد  تیاعر  دنب و  دیق و  نتشاد  تیدودحم و  لوبق  هک  تسا  لقاع  صخش  مادک  درک  راک  هک  ردارب ،

هتساوخ هچ  ره  هنادازآ  دنریگب و  ار  دوخ  مکـش  يولج  دنا  هتـسناوتن  هدارا  یتسـس  یلبنت و  هبلغ  تلع  هب  هک  یناسک  دنک . راکنا  ملاس  ندب 
عنم اه  كاروخ  یـضعب  ندروخ  زا  ار  اه  نآ  هدرک و  رطخ  مالعا  کشزپ  هک  دـنا  هدـش  راچد  یفلتخم  ياـه  يراـمیب  هب  دـنا ، هدروخ  دـنا 

هک تیمورحم  تیدودحم و  ینعی  ییاذـغ  میژر  . تقوم ای  مئاد  ياه  میژر  تسا ، هداد  ییاذـغ  میژر  اه  نآ  هب  حالطـصا  هب  تسا و  هدومن 
هب ار  ناسنا  يور  هدایز  مادک  تسا . هدـش  زیوجت  یکاروخ ، داوم  زا  هدافتـسا  رد  صاخـشا  ياه  يور  هدایز  تلع  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد 

هیلک يرامیب  ای  نوخ  یبرچ  ای  دنق  يرامیب  هب  هک  یسک  تسا ؟ ررـض  یب  يدیق ، یب  مادک  و  دناشک ؟ یمن  تیمورحم  تیدودحم و  تمس 
زا يریگولج  اـی  تمالـس و  هب  ندیـسر  يارب  درک ، مورحم  ینیریـش و ...  تشوگ ، یبرچ ، ندروـخ  زا  ار  وا  کـشزپ  دـش و  راـچد  هریغ  و 
هب یفاک  نازیم  هب  داوم  نیا  رگا  هک  تسا  دنمزاین  يدراوم  هب  ندب  رگید  فرط  زا  درادن . تیدودـحم  لوبق  زج  يا  هراچ  يرامیب  تفرـشیپ 
هچ هک  دنک  یم  زیوجت  داوم  دوبمک  ناربج  يارب  ار  ییاهوراد  تروص  نیا  رد  کشزپ  دمآ و  دهاوخ  ندب  غارس  يرامیب  مه  زاب  دسرن  نآ 
زج يا  هراچ  ضرم  تفرـشیپ  زا  يریگولج  تمالـس و  هب  ندیـسر  يارب  یلو  دـشاب ، راوگان  تخـس و  راـمیب  يارب  اـه  نآ  زا  هدافتـسا  اـسب 

ماظن کی  ندـب  هک  نیا  يارب  دـهد ؟ یم  ناشن  لمعلا  سکع  اه  یهاتوک  اه و  يور  هدایز  لـباقم  رد  ندـب  ارچ  تسین . اـه  نآ  زا  هدافتـسا 
لهـس اـب  ناوت  یمن  مظنم  هدـیچیپ و  ماـظن  کـی  اـب  درک . دروخرب  نآ  اـب  شراـتخاس  مظن و  قبط  رب  دـیاب  ًاـقیقد  هک  دراد  قیقد  دـنمنوناق و 

ره هکلب  ندـب ، اهنت  هن  دـش . دـهاوخ  نآ  دـیدش  لمعلا  سکع  بجوم  یهجوت  یب  نیرت  کچوک  درک . دروخرب  یخوش  یلبنت و  يراـگنا ،
لکشم اب  هدرک ، کیرفت  طارفا و  ینارسوه و  یطایتحا و  یب  فلتخم ، ياه  ماظن  اب  دروخرب  رد  رشب  اجک  ره  تسا . نینچ  يدنمنوناق  ماظن 
هلـسلس کـی  ًاـعطق  تسا و  دـنوادخ  قولخم  نیرت  هدـیچیپ  ناـسنا  حور  وج و . ... نیمز ، اـیرد ، اوه ، بآ و  ًـالثم  تسا  هدـش  شور  هب  ور 

حور هک  ار  هچ  نآ  تسا ، رـشب  حور  مسج و  قلاخ  هک  دـنوادخ  دنرـضم و  نآ  تمالـس  يارب  روما  هتـشر  کی  یفرط  زا  دراد و  ياـهزاین 
یلبنت يراگنا ، لهـس  اب  دنک و  یم  تیلاعف  اه  نوناق  اه و  ماظن  نیرت  هدیچیپ  تحت  حور  تسا . هدومن  نایب  دراد ، زاین  نآ  هب  تمالـس  يارب 
يدنب دیق و  یب  یبلط و  تحار  هک  یسک  درک . عفر  ار  نآ  يرامیب  ای  درک  ظفح  ار  نآ  تمالس  ناوت  یمن  سوه  يوه و  هبلغ  تلاسک و  و 

ار دوخ  حور  دنز و  یم  همطل  شدوخ  هب  ًامتح  دریذپب ، نآ  راتخاس  دوخ و  حور  هرابرد  ار  قیاقح  دـهاوخ  یمن  هداد و  رارق  دوخ  راعـش  ار 
يارب ینید  تاررقم  زا  رارف  دروآ و  یمن  شیاسآ  ًاـعقاو  یهلا  ماـکحا  زا  ندرکیلاـخ  هناـش  یبلط و  تحار  يدـیق و  یب  . 3 دنک . یم  رامیب 

یتخبشوخ تداعس و  يارب  نید  تسا . ینید  یسانش  ناسنا  رب  ینتبم  ینید  ماکحا  هک ، نیا  لوا  لیلد : دنچ  هب  تسین  شیب  یلایخ  شیاسآ ،
مدع اه و  نآ  ندراذگ  رانک  دنتسه . تداعـس  تمالـس و  نیا  بسک  يارب  حور  ياذغ  ینید  ياهروتـسد  تسا . هدمآ  مدرم  ترخآ  ایند و 

يارجا وا و  دای  زا  هک  یـسک  رگا  هک  هدومرف  هدارا  روط  نیا  دـنوادخ  دوش . یم  یحور  دـیدش  لمعلا  سکع  يرامیب و  بجوم  ناشتیاعر 
عیطم دنراد و  دنویپ  ادخ  اب  هک  یناسک  سکعرب  دوش و  راچد  یحور  ياهانگنت  یحور و  فلتخم  ياهراشف  هب  دنز ، زابرـس  شیاهروتـسد 

فارحنا هانگ و  اب  ناسنا  ترطف  تسا . ناشحور  هتـساوخ  ناـمه  شمارآ  نیا  هک  دـنراد  یـصاخ  طاـشن  شمارآ و  دنتـسه  وا  ياهروتـسد 
رایسب دهد . یم  ناشن  لمعلا  سکع  تسا ، هدیچیپ  مظنم  راتخاس  کی  هک  حور  دناشکب  یگدولآ  هب  ار  نآ  یـسک  رگا  درادن و  يراگزاس 

اب یتشآ  هبوت و  زا  سپ  اه و ... یگدرـسفا  یناور و  فلتخم  ياهراشف  یگدولآ و  هرود  کـی  ندـنارذگ  زا  سپ  هک  ار  یناـسک  میا  هدـید 
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یبق شمارآ  وترپ  رد  ار  دوخ  ياهادعتـسا  هنوگچ  دنا و  هدیـسر  یتردق  شمارآ و  هچ  هب  ینید ، كاحا  تیونعم و  اب  دـنویپ  نید و  ادـخ و 
ناسنا يراتفرگ  بجوم  تابجاو  كرت  یهلا و  تاررقم  ربارب  رد  یلبنت  تلاسک و  هک ، نیا  مود  دنا . هدرک  افوکـش  ادخ  اب  دنویپ  زا  لصاح 

كاندرد ینالوط و  یباذع  یتخـس و  دنادب  دیاب  دراذگ ، یم  رانک  یتحار  يارب  ار  باجح  هک  یـسک  دوش . یم  وا  باذع  یهلا و  مشخ  هب 
رد دنتفرن و  داهج  هب  ربمایپ  اب  ناقفانم  یلو  دـنداد  داهج  روتـسد  ترـضح  هک  دـمآ  شیپ  یگنج  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  تسا . شراظتنا  رد 

: دش لزان  هیآ  نیا  هک  دیورن  گنج  هب  امرگ  رد  تسا و  مرگ  اوه  دـنتفگ  یم  دنتـشاد ، ار  ربمایپ  يرای  دـصق  هک  نیریاس  هب  دـندنام و  رهش 
هب یهلا  باـطخ  نیا  ( 1 «. ) دـندیمهف یم  رگا  تسا  رتدـیدش  منهج  ياـمرگ  هک  وـگب  اـه  نآ  هب  دـیورن . نوریب  اـمرگ  نیا  رد  هک  دـنفتگ  »
«. تسا رت  تخـس  رتدـیدش و  منهج  شتآ  يامرگ   » هک دـننک  یم  رارف  هریغ  باجح و  هزور و  زامن و  زا  یتخـس  هناهب  هب  هک  تسا  یناسک 

يارب ار  تقوم  یتخـس  دـیاب  هک  تسا  لقع  مکح  نیا  دـهاوخب . دـیاب  ار  هنادواج  یتحار  لقاع  صخـش  دـشاب ، مه  یبلط  تحار  رباـنب  رگا 
دننز یم  زابرـس  یتخـس  هناهب  هب  کیرحت و  نودـب  شـشوپ  باجح و  رداچ و  زا  هک  یناسک  هک ، نآ  موس  درک . لمحت  ینالوط  شیاـسآ 

اه فلکت  راچد  دنوش و  یم  رهاظ  دم و  راتفرگ  ریسا و  اه  نآ  دنشاب . رهاظ  دنب  دیق و  رد  دیاب  ًامئاد  اریز  دنتفا  یم  يرتشیب  یتخس  هب  ًالمع 
یم تسد  زا  يونعم  يدام و  ياه  هنیمز  رد  يدایز  تازایتما  دـنوش و  یم  دوخ  شیارآ  سابل و  رهاظ و  هرابرد  يدایز  ياه  يریگتخـس  و 

ییاه یتخـس  هب  ار  اه  نآ  ًالمع  يدارفا  نینچ  یحور  ياه  هغدغد  دننک . ظفح  ار  رهاظ  هدش  هک  تمیق  ره  هب  دنهاوخ  یم  هک  ارچ  دـنهد ،
اُوناَک ْوَّل  ًاّرَح  ُّدَـشَأ  َمَّنَهَج  ُراـَن  ْلـُق  ِّرَْحلا  ِیف  ْاوُرِفنَت  َـال  ْاُولاَـقَو  ( 1 . ) دزادـنا یم  یهلا  دودـح  تیاـعر  یتخـس  زا  رت  شیب  رتـالاب و  بتارم  هب 

(81 هبوت ،  ) َنوُهَقْفَی

تیصخش دوبمک  تراقح و  ساسحا  د .

عاونا نایم  زا  يونعم . رقف  هچ  يدام و  رقف  هچ  دراد ، یماو  سامتلا  ییادگ و  هب  دزادـنا و  یم  تذـل  هب  ار  ناسنا  یتروص  ره  رد  رقف  ًالوصا 
یتورث چیه  بلق و  رقف  دننام  يرقف  چـیه  ( » ع  ) یلع ترـضح  شیامرف  هب  تسین . يونعم  یحور و  رقف  یتشز  یتخـس و  هب  يرقف  چـیه  رقف 
جاتحم تسا ، ریقف  شتیصخش  حور و  هک  یسک  ( 2 .« ) تسا حور  رقف  الب  نیرتگرزب  : » دیامرف یم  نینچمه  ( 1 .«. ) تسین حور  تورث  دننام 
افوکـش ار  شا  یحور  ياهدادعتـسا  هک  یـسک  تسا . يرقف  دب  هک  یتسار  دـنک و  یم  تیـصخش  ییادـگ  هشیمه  وا  تسا . دوخ  زا  نوریب 

هب وا  دراد . تساوخرد  ساـمتلا و  تلاـحًامئاد  تسا و  ینورد  راـشف  رد  هشیمه  هردـکن ، لیـصحت  ار  یقیقح  یحور و  تـالامک  هدرکن و 
وا تسا و  جاتحم  وا  حور  دـنک . شمارآ  تیـصخش و  ساسحا  نآ ، ندروآ  تسد  هب  اب  هک  ددرگ  یم  شدوجو  زا  جراخ  رد  يزیچ  لابند 
رد دنراد . ینورد  رقف  يدارفا  نینچ  دبای . یمن  شمارآ  يدام  روما  اب  تسین و  يدام  شحور  هک  دـناد  یمن  وا  ددرگ . یم  ییاراد  لابند  هب 
رد ًامئاد  اه  نآ  دنوش . یم  هدیجنر  دوز  یلیخ  دـندنب و  یم  لد  ایـشا  هب  دوز  یلیخ  دراد و  هگن  اپرـس  ار  اه  نآ  هک  تسین  يزیچ  ناشنورد 

رارف تشحو و  راچد  ار  ناسنا  یحور  رقف  ءایشا . یهاگ  تسا و  دارفا  یهاگ  اه  نآ  قوشعم  دنتسه . بوبحم  قوشعم و  ندرک  ضوع  لاح 
نارگید دـییأت  فیرعت و  هجوت و  هب  وا  دـشاب . يزیچ  ای  یـسک  اب  هک  دراد  زاـین  شمارآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هشیمه  دـنک و  یم  دوخ  زا 

دوب و مورحم  نطاب  ییابیز  لاـمک و  زا  هک  یـسک  رگا  لاـح  دوش . بلج  وا  يوس  هب  اـهرظن  هک  دـنک  يراـک  دـیاب  تسا و  جاـتحم  تخس 
، لوپ دننام  يروما  زا  دریگب ؛ کمک  نارگید  هجوت  بلج  يارب  رهاظ  زا  تسا  راچان  درکن ، یهجوت  ینورد ) رقف  نیا  رطاخ  هب   ) وا هب  یسک 
بلقلا و رقفک  رقفال  ( » 1  ) ریاس ای  تورث  رطاخ  هب  دیاب  نارگید  دننک  یم  نامگ  هک  يدارفا  دنرایسب ، هچ  سابل و ... لیبموتا ، هناخ ، تورث ،
هب ناش  يدام  تاهج  ص 392 ) ج 2 ، مکحلاررغ ، « ) سفّنلا رقف  ءالبلا  ربکا  ( » 2 .( ) ص 510 ج 7 ، همکحلا ، نازیم   ) نسفنلا ینغک  ینغـال 

تیـصخش و زا  هک  یـسک  تسا . نارگید  هجوت  هاگن و  ییادگ  تراسا و  یباجح ، یب  یباجحدب و  دننک . میظعت  دنراذگب و  مارتحا  اه  نآ 
روما ریاس  ای  شفک و  فیک ، سابل ، هرهچ ، ییابیز  ندیشک  خر  هب  رد  ار  تیصخش  هک  تسا  ملـسم  دوش ، مورحم  یقیقح  یحور  تالامک 

نآ اب  هک  درگ  یم  شدوجو  زا  جراخ  يزیچ  لابند  هب  ًاـمئاد  تسا و  نارگید  هاـگن  جاـتحم  هنـشت و  هک  یـسک  امـش  رظن  هب  دـنادب . يداـم 
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رد ( 1  ) تسا دازآ  دریذـپ  قـلعت  گـنر  هچ  ره  دوـبک ز  خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مـالغ  تسا ؟ دازآ  دـنک ، تیـصخش  شمارآ و  ساـسحا 
، دـننک یم  یقیقح  ینورد و  يانغ  ساسحا  نوچ  دـنا ، هداد  وا  هب  ار  یبسانم  ياذـغ  دـنا و  هتخانـش  ار  حور  یقیقح  زاین  هک  یناسک  لباقم 

ییابیز ناشحور و  يانغ  رطاخ  هب  يزاین  اه  نآ  دـنوش . یمن  دوخ  زا  یگدزلد  رارف و  راـچد  زگره  دنتـسین و  نوریب  هنـشت  جاـتحم و  زگره 
. يرهاظ روما  ای  يدام  يایشا  نتشاد  رطاخ  هب  هن  دنراد  تسود  ناشنطاب 

بلاطم هصالخ 

دـشر لیبق  زا  یلماوع  تشادن . دوجو  يزورما  لذـتبم  ياه  لکـش  تسا و  هدوب  بسانم  ناهج  رد  نز  شـشوپ  عضو  لبق  نرق  هس  ود  ات  . 1
ملظ ریقحت و  اـسیلک ، لزغ 37 . ظـفاح ، ناوید  ( 1  ) ياه يریگ  تخـس  دیدج ، بتاکم  یفـسلف و  تایرظن  شیادـیپ  يژولونکت ، تعنص و 

ناهج . 2 دنا . هدوب  یباجح  یب  یگنهرب و  گنهرف  شرتسگ  شیادیپ و  للع  زا  مدرم ، یگدنز  هنحص  زا  نید  نتفر  رانک  نانز و  هب  تبـسن 
تارثا یـسنج  يدازآ  . 3 دـنا . هدوب  ناـنز  شـشوپ  درم و  نز و  طـباور  یگنوگچ  رد  یـساسا  شقن  يا  هعماـج  ره  یـسانش  ناـسنا  ینیب و 

ناینب یتسـس  وا ، يارب  ینماان  داجیا  نز و  تیـصخش  نتفر  نیب  زا  دـننام : تسا ، هتـشاذگ  ياـج  هب  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  یبرخم 
ریاس ناریا و  رد  یباـجح  یب  گـنهرف  شرتسگ  . 4 یعامتجا . ياه  تیلوؤسم  اه و  تیلاعف  هب  هبرـض  هعماج ، رد  داـسف  شرتسگ  هداوناـخ ،
نیا عبانم  تراغ  لیلد  هب  اه  مجاهت  نیا  تسا . هدوب  دیدج  میدق و  رامعتـساای  یگنهرف  یماظن و  ياه  مجاهت  تلع  هب  بمالـسا  ياهروشک 

هب داسف  هعاشا  نانمشد ، یگنهرف  ياه  حرط  هلمج  زا  . 5 تسا . هتفرگ  تروص  ناناملسم  هب  تبسن  هنیک  تداسح و  ضغب و  زین  اهروشک و 
ناونع هب  باجح  فذح  مدق  نیلوا  راک ، نیا  يارب  دـشاب و  یم  ود  نیا  نایم  یـسنج  ياه  هبذاج  هب  هیکت  اب  درم  نز و  طباور  رد  صوصخ 
هتفرگ راک  هب  یفلتخم  ياه  هار  نآ  فذح  باجح و  اب  هزرابم  يارب  . 6 تسا . هدوب  هعماج  درم و  نز و  ندرک  دساف  هار  رس  رب  یساسا  عنام 
لذتبم رنه  یهورگ و  ياه  هناسر  زا  هدافتسا  ارگبرغ و  نارادمدرس  دوجو  رامعتـسا  ياه  هشقن  دربشیپ  رد  یـساسا  لماع  ود  . 7 تسا . هدش 
فـشک يارجام  يولهپ و  سوحنم  نادـناخ  تموکح  عورـش  اب  بـالقنا  زا  لـبق  رد  ناریا  هب  نمـشد  یگنهرف  مجاـهت  جوا  . 8 تسا . هدوب 
هدافتسا یماظن  يداصتقا و  یسایس ، ياه  شور  زا  بالقنا  ندرک  دوبان  يارب  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  زا  دعب  نمـشد  . 9 دش . زاغآ  باجح 

ود هدز و  ناناوج  نید و  ینعی  دوخ  تسکش  نیلماع  هب  یگنهرف  یمجاهت  هب  تسد  نآ  زا  سپ  دیدرگ ، تسکـش  هب  رجنم  یگمه  هک  درک 
هدش میسقت  تمسق  ود  هب  ناناوج  مجاهت  نیا  رد  ییادز . نید  رگید  داسف و  هعاشا  یکی  داد : رارق  دوخ  ياه  همانرب  سأر  رد  ار  هدمع  راک 

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  گنج و  لوغـشم  یگنهرف  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  ادخ  هب  لکوت  نامیا و  رب  هیکت  اب  قباس  دـننام  يا  هدـع  دـنا ،
دوبمک فعـض و  لـیلد  هب  يرگید  هدـع  دنتـسه . ناـمز ، ماـما  نازابرـس  ءزج  ادـخ و  بزح  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنیا  دنتـسه . نمـشد 

هدـش و نمـشد  رگنـس  هب  لیدـبت  دوخ  هکلب  دـندش  میلـست  نمـشد  لباقم  رد  اهنت  هن  اه ، نآ  رب  سوه  يوه و  هبلغ  تیلاـهج و  تیـصخش ،
ناطیش و نازابرس  نانیا  دنک . یم  هلمح  اه  ینمادکاپ  اه و  یکاپ  اه ، شزرا  هب  و  ع )  ) نامز ماما  ادخ و  نازابرس  هب  اه  نآ  قیرط  زا  نمـشد 
تملظ و لطاب و  ههبج  رد  ناطیش ، بزح  ادخ و  بزح  تملظ ، رون و  لطاب ، قح و  نیب  گنج  رد  دنا  هداد  حیجرت  هک  دنتسه  وا  بزح  رد 

يارب ییاه  ماد  دـننک ، یم  تیلاعف  فوصت و ... نافرع و  مسا  هب  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  هک  یفلتخم  ياه  قرف  اه و  هورگ  . 1 دنشاب . ناطیش 
هار رـس  رب  دنتـسه ، فلتخم  ياه  هدقع  راتفرگ  هک  ینار  توهـش  بلط و  هاج  دارفا  نمـشد و  يدایا  طسوت  هک  تسا  ناناوج  ندرک  دـساف 

ياهروتسد تمکح  نید و  مهف  نازیم  هب  یگتـسب  نمـشد  ياه  مجاهت  زا  يریذپریثأت  نازیم  . 11 تسا . هدش  هدرتسگ  ام  نارـسپ  نارتخد و 
لطاب روما  زا  يریذپریثأت  دشاب  رتشیب  بلق  اب  نآ  ینید  دنویپ  نید و  مهف  هک  ردـق  ره  دراد ، ناسنا  حور  بلق و  اب  مهف  نیا  دـنیوپ  زین  نآ و 
دشاب یم  یعامتجا  يدرف و  ظاحل  زا  يرایـسب  راثآ  ياراد  تاکرب و  تاریخ و  أشنم  باجح  . 12 سکعلاب . تسا و  رتمک  نمشد  مجاهت  و 

شمارآ یعامتجا و  تمالس  . 4 هداوناخ . میکحت  . 3 نز . تینما  . 2 نز . يونعم  يدازآ  لامک و  نیمأت  . 1 زا : دنترابع  اه  نآ  زا  یضعب  هک 
تیاـضر تبحم و  بلج  . 7 یهلا . باذـع  زا  ینمیا  ناطیـش و  نایرگـشل  زا  جورخ  . 6 یعامتجا . ياه  شقن  ياـفیا  رد  لیهـست  . 5 یناور .
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. یهلا

تافارحنا داجیا  تارکفت و  يریگ  لکش  رد  ساوح  ریاس  هاگن و  شقن  موس :  شخب 

هاگن نوماریپ  یثحب 

زا اه  نآ  هیلوا  داوم  رگید ، ترابع  هب  دنتـسه . یـسح  أشنم  ياراد  میراد ، تعیبط  فارطا و  طیحم  زا  ام  هک  يریواصت  تاروصت و  یماـمت 
یم تعیبط  نیناوق  فشک  لقعت و  رفکت و  هب  رداق  اه  نآ  بیکرت  هیزجت و  هسیاـقم ، ظـفح ، زا  دـعب  نهذ  هدـش و  نهذ  دراو  ساوح  قیرط 
دراو ساوح  زا  یکی  قیرط  زا  هک  یکاردا  ره  رگید ، ترابع  هب  تسا . یلقع  یلک  تاکاردا  رب  مدقم  یـسح ، یئزج  تاکاردا  سپ  ددرگ .

ار ییاذغ  ناسنا  هاگره  هک  نانچ  دوش ، یم  هدرپس  هظفاح  هب  سپس  دوش و  یم  يرادرب  تروص  كاردا  نآ  زا  لایخ  هوق  طسوت  دوش  نهذ 
زا رگا  دتفا و  یم  اذغ  نآ  دای  هب  ناسنا  دسرب ، صخـش  ماشم  هب  اذغ  نآ  زا  يدیدج  يوب  معط و  هزم ، تسا ، هدروخن  لاح  هب  ات  هک  دروخب 

رادقم هب  وب  نآ  هک  هزادنا  ره  دنک و  یم  ار  اذغ  نآ  ندروخ  سوه  یهاگ  صخـشم ، يوب  نآ  مامـشتسا  اب  دـشاب  هدرب  یتذـل  هزم  وب و  نآ 
یهاگ هک  ییاج  ات  ددرگ  یم  رتشیب  زین  اذـغ  نآ  ندروخ  هب  لیامت  سوه و  نازیم  دـسرب  صخـش  ماشم  هب  يرت  ینالوط  ناـمز  رد  رتشیب و 

. ءایشا هب  ندرک  هاگن  تسا  نینچمه  دریگ ، یم  صخش  زا  ار  تقاط  تاقوا 

يرکف تالاغتشا  داجیا  سفن و  رد  تذل  داجیا  تهج  زا  اه  یندید  عاونا 

ياراد هک  دنتـسه  ییاه  نآ  مسق  کی  فلا . دـنوش : یم  میـسقت  مسق  دـنچ  هب  دـننک  یم  داجیا  سفن  رد  هک  یتذـل  عون  ظاحل  هب  اـه  ینید 
براجت تسا  نکمم  دنچ  ره  يرنه  راثآ  ای  تعیبط  رظانم  ًالثم  تساه . نآ  ندوب  ابیز  هجیتن  رد  اه  نآ  ندید  زا  هلصاح  تذل  دنا و  ییابیز 

تذل زا  يرگید  عون  ییابیز ، تذل  رب  هوالع  هک  دنتـسه  ییاه  نآ  رگید  مسق  ب . دوش . ینوگانوگ  تارطاخ  اب  ماوت  اه  ییابیز  نآ  يدـعب 
، دـنک می  داجیا  سفن  رد  ندوب  ابیز  تهج  هب  هک  یتلذ  رب  هوالع  هک  وا  ریوصت  ای  اـبیز  نز  کـی  ندـید  لـثم  دـننک  یم  داـجیا  سفن  رد  ار 
رد زین  نآ  ندروخ  لیم  يرهاظ ، ییابیز  رب  هوالع  هک  ابیز  یکاروخ  ای  هویم  کی  ندید  ای  دشاب و  زین  یسنج  توهش  كرحم  تسا  نکمم 
هب ار  تلذ  زا  يرگید  عون  یلو  دنـشاب  هتـشادن  ابیز  يرهاظ  دیاش  هک  دنتـسه  ییاه  نآ  اه ، ینید  زا  رگید  مسق  ج . دوش . یم  داغجیا  سفن 

هرهب سوه  بوخ ، معط  ای  هزم  نتـشاد  تهج  هب  یل  دنتـسین و  ابیز  يرهاظ  ياراد  هک  اه  یکاروخ  زا  یـضعب  لثم  دـنزادنا ، یم  ناسنا  داـی 
، ندید زا  سپ  یلو  درادن ؛ دوخ  نهذ  رد  ار  نآ  زا  يریوصت  لکـش و  هنوگ  چیه  يزیچ  ندید  زا  لبق  ناسنا  دـنیامن . یم  داجیا  ار  ياردرب 
ای دـنیبب و  هرابود  ار  زیچ  نآ  ناسنا  هاگره  دـنک ، داـجیا  سفن  رد  یتذـل  ریوصت ، نآرگا  لاـح  دوش . یم  هدرپس  هظفاـح  هب  نآ  زا  یتروص 
هب رتشیب  تذل  نآ  سوه  دشاب ، رتشب  ندـب  لمع  رادـقم  ره  دوش . یم  داجیا  سفن  رد  نآ  هارمه  هب  زین  تذـل  دروآ ، رطاخ  هب  ار  نآ  ریوصت 
رد زین  يرگرد  يروما  يزیچ ، هب  ندرک  هاگن  هارمه  هب  هتبلا  دـتفا . یم  زیچ  نآ  زا  يرادرب  هرهب  رکف  هب  رتشب  ناسنا  دـیآ و  یم  ناسنا  غارس 
زیچ نآ  زا  يرادرب  هرهب  زا  ناسنا  نآ  زا  شیپ  هک  یتذـل  نازیم  لـیبق  زا  دراد و  تلاـخد  نآ  زا  ییوج  تذـل  هدافتـسا و  هب  ناـسنا  شیارگ 

هک تسا  يزاین  نازیم  رگید ، رثؤم  لماوع  زا  تسا . هتـشاد  غارـس  نآ  زا  هدافتـسا  رد  صخـش  هک  یتذل  نازیم  رگید  ترابع  هب  تسا . هدرب 
بذاک و يّدح  هچ  ات  لوقعم و  قداص و  يّدح  هچ  ات  زاین  نیا  لاح  دـنک . یم  ساسحا  زیچ  نآ  زا  هدافتـسا  هب  تبـسن  شدوخ  رد  صخش 

. دوش لابند  دیاب  رگید  ییاج  رد  هک  تسا  یثحب  تسا ، لوقعمان 

رشب یحور  تمالس  ظفح  اب  یهلا  نیناوق  طابترا 

نینمؤملاریما ترضح  دراد . ناسنا  بلق  رکف و  لاغتـشا  رد  يدایز  شقن  اه ) ینید  صوصخ  هب   ) تاسوسحم هدش ، رکذ  بلاطم  هب  هجوت  اب 
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تسا يا  هلیسو  مشچ  ( 1 .«) تسا لقع  دصاق  لد و  سوساج  مشچ ، : » دـیامرف یم  نینچ  ابیز  هاتوک و  یمالک  بلاق  رد  ار  تیعقاو  نیا  (ع )
ناسنا لصا ، رد  دـنزاس . یم  ار  ناسنا  تیـصخش  هک  دنتـسه  تارکفت  تالیخت و  نیا  دـیامن و  یم  مهارف  ار  رکفت  لـیخت و  هیلوا  داوم  هک 

هب هتـسب  دهد ، یم  ماجنا  ار  یلمع  هچ  ناسنا  هک  نیا  يا  هشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقبام  يا  هشیدـنا  همه  وت  ردارب  يا  رکف . هشیدـنا و  ینعی 
يراکفا عون  هچ  ناسنا  هک  نیا  دنتسه و  شراکفا  ریسا  هتسباو و  ناسنا  یجراخ  لامعا  ینعی  تسا ؟ یتارکفت  عون  هچ  ياراد  هک  تسا  نیا 

زا روظنم  هتبلا  دـننک . یم  هیهت  شیارب  ار  يداوم  عون  هچ  طـیحم ، ریثأـت  تحت  وا ، ساوح  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  تسا  مکاـح  شدوـجو  رب 
یندینـش ناتـسود ، هسردم ، یگدنز ، طیحم  هداوناخ ، لیبق  زا  دنراذگ  یم  رثا  صخـش  دوجو  رب  جراخ  زا  هک  دنتـسه  یلماوع  همه  طیحم 

يداوم دـنک ، یم  هیهت  دنتـسه  سفن  ياه  سوساج  ع )  ) یلع ماما  ریبعت  هب  هک  ساوح  قیرط  زا  سفن  هک  يدراوم  رگا  اه ... یندـناوخ  اـه ،
دیرب بلقلا و  سوساج  نیعلا  ( » 1  ) هک یتروص  رد  اما  تسا . ملاس  بوخ و  يو  لامعا  هجیتن  رد  صخش و  تارکفت  دنشاب ، ملاس  بوخ و 

یم مکاح  صخـش  رب  هک  یتارکفت  دنـشاب ، دساف  دب و  داوم  نآ  ص 70 ) ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ص 41 ؛ ج 104 ، راونالاراحب ، .« ) لعقلا
دوجو رب  اه  نآ  تفرگ و  لکـش  راکفا  زا  یعون  هبلغ  رثا  رد  درف  تیـصخش  یتقو  دش . دهاوخ  دـساف  تشز و  يو  لامعا  هجیتن  رد  دوش و 

شیارگ هکلب  دوش ، یمن  دوخ  يرکف  تایوتحم  داوم  فلاخم  يداوم  یتح  تارکفت و  ياریذپ  یتحار  هب  صخـش  رگید  دندش ، ماکح  يو 
هب هجوت  اـب  صخـش  ینعی  دـیامن ؛ یم  رارف  هدرک و  تشحو  دوـخ  اـب  خنـس  مه  ریغ  روـما  زا  تسوا و  دوـخ  هباـشم  خنـس و  مه  روـما  هب  وا 

رازیب هناگیب  بسانتم و  ریغ  طیحم  لمع و  درف ، ره  زا  هتفرگ و  سنا  دوخ  هب  هباـشم  ياـه  طـیحم  لاـمعا و  دارفا ، اـب  دوخ ، یحور  ياوتحم 
یشان تشحو  نیا  ( 1 .«) دنک یم  تشحو  هتفرگ  سنا  نآ  هب  میکح  لقاع و  هچ  ره  زا  لهاج  صخـش  : » هک تسا  هدـمآ  تایاور  رد  تسا .
هجیتن همدقم  نیا  زا  تسا . هدوب  رادوخرب  نآ  زا  لهاج  هک  تسا  یتیبرت  عون  لهاج و  صخش  هب  مکاح  يرکف  تابوسر  تارکفت و  عون  زا 

اه و یندینـش  اه و  یندـید  هک  يریثأت  عون  هکلب  بجاو ، هن  تسا و  مارح  هن  يزیچ  ندینـش  ای  يزیچ ، هب  ندرک  هاـگن  قلطم  هک  میریگ  یم 
لماک شزرا ، دض  شزرا و  رـضم ،) دیفم و   ) مارح لالح و  هب  ار  تاطابترا  رگید  یـسح و  لامعا  دنراذگ  یم  ناسنا  رب  تاسوسحم  رگید 
تمـس هب  ناشریـسم  يارب  عنام  رـضم و  هک  ییاهزیچ  اب  طابترا  يرارقرب  زا  ار  ناسنا  تایاور ، تایآ و  اذل  دیامن . یم  لیدبت  لامک  دـض  و 

یلماکت تکرح  يارب  مزال  دـیفم و  هک  ییاهزیچ  اـب  طاـبترا  يرارقرب  هب  سکعرب  دـنا و  هتـشاد  رذـح  رب  تسا  یعقاو  یناـسنا و  تـالامک 
تـصخش رد  اه  یندـید  ریثأت  هب  هجوت  اب  مالـسا  سدـقم  نید  تسا . نینچ  مه  ندرک  هاـگن  دروم  رد  دـنا . هدرک  شرافـس  دنتـسه ، ناـسنا 

هب سنأی  امم  شحوتـسی  لـهاجلا  ( » 1 . ) تسا هدومرف  هیـصوت  اـه  هاـگن  یـضعب  هب  هدومن ، عنم  تدـش  هب  اـه  هاـگن  یـضعب  زا  ار  وا  ناـسنا ،
ص 44) ج 2 ، مکحلاررغ ، .« ) میکحلا

اه یندید  یناگیاب  لحم  بلق 

عقاو رد  ناسنا  لامعا  دوش و  یم  هتـشون  ییاهزیچ  نآ  يور  ساوح  طسوت  هک  دـناد  یم  يدیفـس  حول  دـننام  ار  ناسنا  حور  بلق و  مالـسا 
دناوخ و یم  دوخ  یبلق  ياه  هتـشون  نآ  يور  زا  هک  تسا  نیا  لثم  دهد  یم  ماجنا  یلمع  یتقو  صخـش  ینعی  تساه  هتـشون  نآ  ندـناوخ 
. دنهدب وا  هب  يروتسد  هچ  طوطخ  نآ  دشاب و  هدش  هتـشون  وا  لد  رب  يزیچ  هچ  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  لمع  عون  سپ  دنک . یم  لمع  نادب 

مـشچ فحـصم  بلق  : » دـنیامرف یم  نینچ  دـنوش ، یم  هتـشون  بلق  يور  رب  اه  مشچ  طسوت  هچ  نآ  هرابرد  اـبیز  يریبعت  اـب  ع )  ) یلع ماـما 
دناوت یم  موـصعم  زج  یـسک  هچ  تسا . مشچ  باـتک  حور ،)  ) بلق هک  دوـش  یم  نینچ  فیرـش  ثیدـح  نیا  ياـنعم  نیارباـنب  ( 1 .« ) تسا

ياه هلعـش  هک  وا  تیب  لها  ربماـیپ و  رب  ادـخ  دورد  تمحر و  دـنک ؟ ناـیب  قیقد  هاـتوک و  اـبیز ، نینچ  ار  تفارظ  تیمها و  نیا  اـب  یتیعقاو 
دراوم فلا . دنتسه : تمسق  ود  ندرک ، هاگن  هرابرد  نید  ياهروتسد  دش  هتفگ  هچ  نآ  ربانب  دنتـسه . ادخ  ملع  ناراد  هنازخ  رـشب و  تیاده 

هاگن هب  هیصوت  دراوم  هاگن ب . عنم 
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هاگن عنم  دراوم 

بلقلا ( » 1  ) ورف اوران ) هاـگن  زا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ  وگب  نمؤم  نادرم  هب  لوسر ) يا  : ») دـیامرف یم  نینچ  رون  هکراـبم  هروس  رد  دـنوادخ 
يروآ و عمج  بترم  روط  هب  نآ  درد  ار  یقاروا  اه و  هتشون  هک  تسا  يا  هلیسو  فحصم  تمکح 490 ،) هغالبلا ، جهن  .« ) رصبلا فحصم 

نآ حور ) مسج و   ) یگزیکاپ يارب  راک  نیا  هک  دـنراد  هگن  ظوفحم  تشز ) راک  زا   ) ار ناشتروع  دـندنب و  باتک . لثم  دـننک  یم  یناگیاب 
دـندنب و ورف  اوراـن ) هاـگن   ) زا ار  دوخ  ياـه  مشچ  وگب  نمؤم  ناـنز  هب  و  تسا ؛ هاـگآ  دـننک  یم  هچ  ره  هب  دـنوادخ  هتبلا  و  تسا ، رتهب  اـه 

دوخ ياه  يرسور  دنیامنن و  راکشآ  تسا  رهاظ  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  ياه  تنیز  دنراد و  هگن  ظوفحم  تشز ) راک   ) زا ار  ناشتروع 
نارسپ ای  ناشنارسپ ا  ای  ناشنارهوش ، ناردپ  ای  ناشناردپ  ای  ناشنارهوش  يارب  زج  دننکن ، نایامن  ار  شیوخ  تنیز  دننکفا و  دوخ  هنیس  رب  ار 

هک هیفس  دارفا  ای  ناشنزینک  ای  شیک ) مه  نانز   ) ناشدوخ نانز  ای  ناشنارهاوخ ، نارسپ  ای  ناشناردارب ، نارسپ  ای  ناشناردارب ، ای  ناشنارسمه 
هک هچ  نآ  ات  دنبوکب  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  ادابم  و  دنتـسین ؛ هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  دنرادن  نز  هب  یلیامت 
ولج زا  هک  نیا  ياج  هب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  برع  نانز  تاـیآ ، نیا  لوزن  زا  لـبق  ( 1 .« ) دوش راکـشآ  لاخلخ )  ) تسا ناهنپ  ناشتنیز  زا 

ندرگ و رود  هنیس و  يولج  هجیتن  رد  دوب . زاب  مه  ناشیاه  سابل  هقی  یفرط  زا  دنتخادنا و  یم  بقع  هب  شوگ  تشپ  زا  دنزادنیب  هنیس  يور 
ینز هب  هنیدـم  رد  راصنا  ناناوج  زا  یناوج  : » دـیامرف یم  نینچ  ار  هیآ  نیا  لوزن  تلع  ع )  ) رقاب ماما  دوب . نایامن  اـه  هراوشوگ  اـه و  شوگ 

وا رانک  زا  نز  هک  یتقو  دـنتخادنا . یم  ندرگ  تشپ  زا  ار  دوخ  ياه  هعنقم  نامز ) نآ  رد   ) ناـنز دـمآ . یم  ور ) هبور  زا   ) هک درک  دروخرب 
( ناـهگان هک  . ) دـش نـالف  ینب  هچوک  لـخاد  هک  نیا  اـت  داد ) یم  همادا  دوخ  هار  هب  و   ) تسیرگن یم  وا  هب  ناـنچمه )  ) ناوـج نآ  تشذـگ 

ُلقَو  * َنوُعَنْـصَی اَِـمب  ٌرِیبَـخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یَکْزَأ  َکـِلَذ  ْمُهَجوُُرف  اوُـظَفْحَیَو  ْمِهِراَْـصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْـملِّل  لـُق  ( » 1  ) يا هشیـش  ای  ناوختـسا 
َنیِدـُْبی َالَو  َّنِِهبُویُج  یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  اَْـهنِم  َرَهَظ  اَـم  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  اـَلَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَـنِمْؤُْملِّل 

َْوأ َّنِِهئاَِسن  َْوأ  َّنِِهتاَوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ءاَْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاَْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ءاـَبآ  َْوأ  َّنِِهئاـَبآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز 
اَم َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َالَو  ءاَسِّنلا  ِتاَرْوَع  یَلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلْوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناَْـمیَأ  ْتَکَلَم  اَـم 

ناوج دـش  رود  وا  رظن  زا  نز  هک  نیمه  تفاکـش . ار  نآ  درک و  دریگ  شتروص  هب  دوب  راوید  رد  هک  ( 31 30 ـ  هیآ ، «. ) َّنِِهتَنیِز نِم  َنیِفُْخی 
یم وا  يارب  ار  ارجام  مور و  یم  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  مسق  ادخ  هب  تفگ  دوخ  اب  دزیر . یم  شا  هنیـس  سابل و  هب  نوخ  هک  دـش  هجوتم 
هیآ نیا  اب  لیربج  سپ  تفگ . ترـضح  يارب  ار  ارجام  هدش ؟ هچ  دیـسرپ  وا  زا  دـید  ار  وا  ربمایپ  یتقو  تفر و  ترـضح  دزن  هب  سپ  میوگ .

هک میروخ  یم  رب  دروم  کی  دـیامن و  یم  یفرعم  نز  يارب  نارق  هک  يا  هناـگ  هدزاود  مراـحم  ناـیب  رد  هکنآ ، رگید  هتکن  ( 1 .« ) دش لزان 
هراشا زین  دشاب  ناملـسم  نانز  همه  يارب  ياهدنزومآ  سرد  دناوت  یم  هک  يا  هتکن  هب  حیـضوت ، نمـض  دشاب . هتـشاد  حیـضوت  هب  زاین  دیاش 

زا روظنم  ناشدوخ ؛» نانز   » ینعی دیامن ، یم  یفرعم  َّنِِهئاسن )  ) هملک اب  ار  نز  مراحم  زا  هتـسد  کی  هیآ  نیا  رد  میرک  نآرق  دومن . میهاوخ 
هنهرب دـننک و  باـجح  فشک  نمؤم  ریغ  ناـنز  لـباقم  رد  درادـن  قح  نمؤم  ناـنز  نآرق  رظن  زا  سپ  تسا ؛ نینمؤم  ناـنز  ناـشدوخ  ناـنز 

نانز نساحم  اه و  ییابیز  زا  ییاوقت ، یب  تلع  هب  نمؤم  ریغ  نانز  هک  دـنا  هدرک  نایب  روط  نیا  ار  تیعونمم  نیا  تلع  تاـیاور  رد  دـنوش .
رد یگنهرب  بجاح و  فشک  تنیز و  نتخاس  راکـشآ  زا  نمؤم و  نانز  اذل  دندرک . یم  فیرعت  نادرم  رگید  ای  ناشنارهوش و  يارب  نمؤم 

دندرگ یتشز  تفص  نینچ  راچد  دیابن  هاگ  چیه  هک  تسا  ناملسم  نانز  همه  يارب  یگرزب  سرد  نیا  دنا . هدیدرگ  عنم  ینانز  نینچ  لباقم 
ناناملـسم و سامت  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  هک  یلبق  نئارق  ربانب  . » دننک لقن  يزیچ  نامرحمان  يارب  ناملـسم  نموم و  نانز  ییابیز  زا  هک 
(2 ، ) دـیاین رد  يو  لکـش  هب  سابل  رد  دـسرن ، هناگیب  تسد  هب  ناملـسم  تسد  هک  دراد  رما  نیا  رب  یلک  تراظن  هداتـسیا و  مکحم  هناگیب ،
هچ ره  یقیقح  ملع  زج  و  داد . میهاوخ  حیـضوت  ًادـعب  هراب  نیا  رد  ( 2 . ) ص 74 ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ( 1  ) دنکن دـیلقت  ار  نآ  زا  يراتفر 

. تسا هتفرگ  یبنجا  درم  مکح  رد  ناملـسم  نز  يارب  ار  هناگیب  نز  هدادن ، ار  ندرک  رظن  هزاجا  زین  اجنیا  رد  دـنادرگرب ، ناشدوخ  هب  دـنراد 
(1 . ) دشاب درگرب » تا  هناخ  هب  هناگیب   » دیاب یمالسا  ياه  طیحم  زا  يا  هرذ  ره  يادن  ناناملسم و  دوجو  رـسارس  زا  یلولـس  ره  راعـش  ایوگ 
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، تسانز زا  نآ  ظفح  روظنم  هدمآ  تروع  ظفح  هرابرد  نارق  رد  هک  يا  هیآ  ره  : » دندومرف ع )  ) قداص ترضح  هیآ  نیا  دروم  رد  نینچمه 
لالح دـنک و  هاگن  شرهاوخ  تروع  هب  نمؤم  درم  هک  تسین  لالح  سپ  تسا . ندرک  هاگن  زا  تروع )  ) ظـفح نآ  زا  روظنم  هک  نیا  رگم 
: »... دیامرف یم  هیآ  نیا  هرابرد  نازیملا  ردـقنارگ  ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  موحرم  ( 2 .« ) دـیامن هاگن  شردارب  تروع  هب  نز  هک  تسین 

راـهظا زا  زا  دارم  سپ  تسین . مارح  دـنب ، تسد  هراوـشوگ و  لـیبق  زا  تنیز  دوـخ  راـهظا  اریز  تسا ؛ تنیز  عـضاوم  ناـنز ، تـنیز  زا  دارم 
زا دوصقم  هک  هدمآ  تیاور  رد  تسا و  هدرک  انثتـسا  تسا  رهاظ  هک  ار  هچ  نآ  مکح  نیا  زا  یلاعت  يادـخ  تساه . نآ  لحم  راهظا  تنیز ،

نینچ ص )  ) ربمایپ نانز  هب  باـطخ  بازحا  هکراـبم  هروس  رد  ( 3 ... .«) دـشاب یم  اه  مدـق  تسد و  فک  ود  تروص و  تسا ، رهاـظ  هچ  نآ 
دییوگب وکین  نخـس  دـتفیب و  عمط  هب  تسا  رامیب  شلد  هک  یـصخش  هک  دـییوگن  نخـس  عوضخ  یمرن و  اب  نتفگ  نخـس  رد  : » دـیامرف یم 

دیهش ( 1 ( ) 4 .« ) دینکن ییامندوخ  تثعب ) زا  لبق   ) هیلوا تیلهاج  نانز  لثم  دینیشنب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  و  دییوگب ) نخس  نیتم  تسرد و  )
ًالْوَق َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلاـِب  َنْعَـضَْخت  اَـلَف  ( 3 . ) هحفص 74 ج 10 ، هـمکحلا ، نازیم  ( 2 . ) ص 157 باجح ، داژن ، كاـپ 
ًادـعب نادرم  رد  نز  نخـس  نحل و  ریثأت  هراـبرد  ( 4 ( ) هیآ 32 و33 « . ) َیلوُأـْلا ِۀَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبـَت  اـَلَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو  ( 32  ) ًافوُْرعَّم

شـشوپ وگب  نینمؤم  نانز  تنارتخد و  تنارـسمه و  هب  ربمایپ  يا  : » دـیامرف یم  هروس  ناـمه  هیآ 59  رد  نینچمه  داد . میهاوـخ  یحیـضوت 
نیا زا  ( 1 .« ) تسا رتهب  دـنریگن  رارق  تیذا  دروم  ات  دـنوش  هتخانـش  تفع ) هب   ) اه نآ  هک  نیا  يارب  راک  نیا  دـنیچپب . دوخ  هب  ار  دوخ  ياه 
لامک ریسم  زا  فارحنا  هب  ار  وا  دنک و  هدولآ  ار  ناسنا  لد  تسا  نکمم  هک  ییاهزیچ  ندینـش  ای  ندید  دنوادخ  هک  میتفرگ  هجیتن  هیآ  دنچ 
ماجنا زا  ار  نانز  يرط  زا  و  وا ؛ تنیز  شیارآ و  نز و  ياه  ییامندوخ  ندـید  ای  نز و  ندـب  ندـید  لیبق  زا  تسا ؛ هتخاس  عونمم  دـناشکب ،

نیا میدـید  هک  يرگید  مهم  بلاج و  هتکن  تسا . هدرک  عنم  باجح  مکح  اب  دـنایورب ، ار  توهـش  هانگ و  رذـب  تسا  نکمم  هک  ییاهراک 
ار شیارآ  ییامندوخ و  ینعی  .« ) دینکن شیارآ  ییامندوخ و  نیـشیپ  تیلهاج  نارود  دننام  : » دـیامرف یم  نانز  هب  باطخ  دـنوادخ  هک  دوب 

ربارب رد  ییامندوخ  ییارآدوخ و  اب  هک  ینارتخد  نانز و  هلـصاف  هدنهد  ناشن  هتکن  نیا  دنک .) یم  یفرعم  تیلهاج  نارود  تایـصوصخ  زا 
هب ار  نادرم  زا  هورگ  هدزاود  میرک  نارق  میدـید  هک  روط  نامه  رکذـت  تسا . یمالـسا  ياه  شزرا  فراعم و  اب  دـنوش  یم  رهاـظ  مرحماـن 

مرحم نیب  یقیقد  تخانش  ناملسم  ياه  هداوناخ  یضعب  رد  هک  دوش  یم  هدید  رایسب  هنافسأتم  تسا . هدومن  یفرعم  نانز  يارب  مرحم  ناونع 
رتخد ییاد ، رسپ  ومع ، رتخد  ومع ، رسپ  ًالثم  دنوش . یم  یقلت  مرحم  ناونع  هب  دنتسه ، مرحمان  هک  يدارفا  اسب  هچ  درادن و  دوجو  مرحمان  و 

نز رهاوخ  ردارب و  نز  نانز ،) يارب   ) رهوشردارب رهاوخرهوش و  رگیدکی ،) هب  تبـسن   ) همع رتخد  همع ، رـسپ  هلاخرتخد ، هلاخرـسپ ، ییاد ،
َنِینْدـُی َنِینِمْؤُْملا  ءاَِسنَو  َِکتاََنبَو  َکِجاَوْزَأِّل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَـی  ( » 1  ) باجح و قیقد  تیاعر  مدـع  بجوم  لـهج  نینچ  مه  و  نادرم ) يارب  )

. دوش یم  لیماف  اـه و  هداوناـخ  نیب  رد  يدـسافم  زورب  ًاـمیِحَّر ». ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناَـکَو  َْنیَذُْؤی  اَـلَف  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َکـِلَذ  َّنِِهبِیباَـلَج  نِم  َّنِْهیَلَع 
رطخ لیماف  ياه  مرحماـن  نیب  رد  یکیدزن  اـه و  یلیماـف  ساـسحا  نیمه  رایـسب  هچ  درادـن و  لـیمافریغ  لـیماف و  تسا و  مرحماـن  مرحماـن ،

. دیامن یم  داجیا  ار  يرتشیب 

باجح رد  انثتسا 

، دنرادن جاودزا  هب  دیما  دـنا و  هتـسشنزاب  هناهام ) تداع  هچب و  تیالو  زا   ) هک هدروخلاس  نانز  : » دـیامرف یم  رون  هروس  هکرابم  هیآ 60  رد 
ار فاـفع  بناـج  رگا  دـننکن و  ییارآدوخ  ییاـمندوخ و  هک  نیا  رب  طورـشم  دـنهن ، نیمز  رب  دوخ  ياـه  ساـبل  هک  تسین  یکاـب  ناـنآ  رب 

نانز يارب  ششوپ  نتشادرب  دودح  یمالسا  تایاور  رد  ( 1 .«) تساناد اونش و  دنوادخ  تسا و  رتهب  دنراد  هدیـشوپ  ار  دوخ  دننک و  تیاعر 
نانز هب  طوبرم  نآ  دـنک و  یم  نایب  ار  باـجح  رد  انثتـسا  هک  هیآ  نیا  دـنرادرب . ار  دوخ  يرـسور  تسا  زیاـج  هک  هدـش  نییعت  هدروخلاـس 

رد انثتسا  . 1 مینک . یم  هراشا  تاکن  نآ  زایـضعب  هب  هک  دراد  هدـنزومآ  هتکن  دـنچ  تسین ، ناشجاودزا  هب  يدـیما  هک  تسا  يا  هدروخلاـس 
ربارب رد  ار  دوخ  يرـسور  دـنناوت  یمن  دـنا ، هدیـسرن  هلحرم  نیا  هب  هک  ناوج  نانز  نارتخد و  هک  تسا  نیا  هناشن  هدروخلاس  نانز  باـجح 
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هدروخلاس نانز  هک  تسا  ییاج  ات  فیفخت  انثتـسا و  نیا  . 2 دنناشوپب . ار  دوخ  ندرگ  رـس و  مامت  تسا  بجاو  نانآ  رب  دـنرادرب و  مرحمان 
دیامرف یم  هیآ  هک  نیا  . 3 دنتـسین . مرحمان  رظنم  رد  تنیز  شیارآ و  هب  زاجم  زین  ناناوج  ًامتح  نیاربانب  دـننکن . تنیز  شیارآ و  هب  مادـقا 
َّنَُهباَِیث َنْعَـضَی  نَأ  ٌحاَنُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاحاَِکن  َنوُجْرَی  َال  ِیتاَّللا  ءاَسِّنلا  َنِم  ُدِعاَوَْقلاَو  ( » 1  ) دنراد هک  يا  هزاجا  دوجو  اب  هدروخلاس  نانز  رگا 

تسا نیا  هدنهد  ناشن  تسا ، رتهب  دنناشوپب ، ار  دوخ  رس  دننک و  هشیپ  تفع  ٌمِیلَع ». ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  َّنُهَّل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْسَی  نَأَو  ٍۀَنیِِزب  ٍتاَجِّرَبَتُم  َْریَغ 
باجح و هک  ار  هنالهاج  یناطیـش و  رکف  نیا  دیاب  تسا و  تفع  فالخ  یلمع  ناوج  نارتخد  نانز و  فرط  زا  اهوم  رـس و  ندـناشوپن  هک 

. دنراذگب رانک  تسا  نانز  ریپ  صوصخم  رداچ 

تیبرت همزال  تیدودحم ،

یگدـنز باـجیا  ترورـض و  تلع  هب  درم  نز و  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  شیارآ  تـنیز و  ساـبل ، شـشوپ ، دروـم  رد  هـک  یماـکحا  هیاـپ 
يدایز شقن  تاسوسحم  ریاس  دننام  زین  اه  یندـید  هک  اجنآ  زا  دـش ، ضرع  هک  روط  نامه  دنتـسه و  رگیدـکی  هاگن  ضرعم  رد  یعامتجا 

يزیچ ره  هب  هک  هدشن  هداد  هزاجا  ناسنا  هب  اذل  دنراد  يو  دوجو  رب  فلتخم  ياه  شزرا  ندـش  مکاح  ناسنا و  تصخـش  يریگ  لکـش  رد 
.( تسا نینچ  زین  یبلق  تارداو  تاسوسحم و  رگید  اه و  یندینش  دروم  رد   ) دنک هاگن  دوب  شا  هتساوخ  لیم و  قباطم  تساوخ و  شلد  هک 

هیذعت اب  یلاعت  دشر و  رگید  ترابع  هب  دراد . ملاس  كاپ و  هیذـعت  هب  زاین  یلاعت  لامک و  يوس  هب  حیحـص  ریـس  يارب  ناسنا  حور  عقاو  رد 
لوصحم دولا  توهش  دساف و  ياه  هنحـص  دیلوت  زج  هب  هک  یطیحم  هداوناخ و  رد  تشاد  راظتنا  دناوت  یمن  ینعی  درادن ؛ يراگزاس  ملاسان 

زا هیذغت  يرادرب و  هرهب  رد  ار  ناسنا  مالسا  هک  تسا  نیمه  يارب  دنـشاب . یکاپ  تلیـضف و  لها  هک  دننک  دشر  ییاه  ناسنا  درادن  يرگید 
تسا تیبرت  همزال  دیابن  دیاب و  تیدودحم و  لصا ، رد  تسا . هدرمش  زیاج  ار  يرادرب  هرهب  زا  یـصاخ  عون  طقف  هتـشاذگن و  دازآ  طیحم ،
اـضرا طرـش  دـیق و  ندـب  يروف و  ار  نآ  تذـل ، هب  شیارگ  هب  لیم  هبلغ  فرـص  هب  تشاد  یلیم  ره  سک  ره  هک  نیا  قلطم و  يدازآ  اـب  و 

یم دنتـشاذگ و  یم  دازآ  ناـحتما  رد  تکرـش  فیلکت و  ماـجنا  رد  ار  نازومآ  شناد  ناـملعم  رگا  لاـثم ، روط  هب  تسین  راـگزاس  دـیامن ،
هب قفوم  يزومآ  شناد  چیه  یعـضو  نینچ  اب  ایآ  دهدن ، ماجنا  تساوخن  سک  ره  دهد و  ماجنا  ار  فیلکت  نالف  تساوخ  سک  ره  دـنتفگ 

، هریغ يودرم و  یلوبق ، طابـضنا ، هرمن  لثم  ییاه  مرها  زا  هدافتـسا  اب  دیاب  ناملعم  اذل  ریخ . ًاعطق  دش ؟ یم  سورد  يریگدای  یملع و  دشر 
ماجنا دروم  رد  یفلتخم  ياه  تبقارم  زین  نیدـلاو  نیا  رب  هوالع  دـنیامن . اه  نآ  يریگدای  اـه و  سرد  بوخ  هعلاـطم  هب  راداو  ار  نادرگاـش 

تاطابترا ریاس  رد  دنراد ، اه  نآ  هب  هک  يا  هقالع  مامت  اب  دننک و  یم  لامعا  ناشنادنزرف  هب  تبسن  سورد  هعلاطم  هسردم و  فیلاکت  نداد 
دننک اه  سرد  هعلاطم  فیلاکت و  نداد  ماجنا  فرـص  ار  یتعاس  لزنم  رد  دنناوتب  اه  نآ  هک  دننک  یم  داجیا  تیدودحم  يروط  ناشادنزرف 
دوخ نادـنزرف  هک  ییاه  هداوناخ  یتح  هریغ .) ینامهیم و  هب  نتفر  ترفاسم ، لزنم ، زا  جراخ  لخاد و  رد  يزاب  نویزولت ، ياشامت  رد  ًالثم  )

يریگتخـس و اه  سرد  دروم  رد  زین  دنراذگ  یم  دازآ  لذتبم و ،... ياهراون  ندینـش  لذتبم ، ياه  ملیف  ياشامت  لثم  رـضم  تاطابترا  رد  ار 
یم یتحار  يدازآ و  رتشیب  دیآ و  یم  شدـب  فیلکت  زا  هک  يدرگاش  يارب  نیدـلاو  ملعم و  يریگتخـس  نیا  دـننک . یم  تیدودـحم  داجیا 

دـشر هک  اه  لاس  زا  سپ  یلو  دوش ، یم  رطاخ  هدیجنر  ناشاه  يریگتخـس  تلع  هب  مه  ملعم  نیدلاو و  زا  اسب  هچ  تسا و  دنیاشوخان  دبلط 
ياه سالک  هب  تسناوت  یمن  دش و  یمن  داوس  اب  زگره  دوبن  نانآ  ياه  يریگتخـس  رگا  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  درک  ادیپ  بسانم  یلقع 

، رگید ترابع  هب  تسوا . هدنیا  كدوک و  هب  هالع  دنک  یم  سیردت  رد  تیدج  يریگتخس و  هب  راداو  ار  ملعم  هچ  نآ  دنک . ادیپ  هار  رتالاب 
يداوس و یب  هجیتـن  دـنا و  هدرک  هبرجت  یگدـنز  فلتخم  نوؤش  دوبهب  رد  ار  تاـمولعم  داوس و  ریثأـت  دـننیب و  یم  ار  هدـنیآ  اـه  نآ  نوچ 
میلعت و رما  هب  تبسن  تحار  یلایخ  هدوسآ و  ینادجو  اب  دنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  دنناد  یم  یگدنز  یتخس  راشف و  رد  ار  تامولعم  دوبمک 
هک یتقو  سپ  دـشاب . يو  يرهاظ  یتحار  يدازآ و  محازم  كدوک و  لیم  فالخ  راک  نیا  دـنچ  ره  دـنیامن ؛ يریگتخـس  نادرگاش  تیبرت 

تیدودحم جنر و  لمحت  میلـس  لقع  تسا  حرطم  یناسنا ) تالامک  نیرترادیاپ  نیرت و  یلاع  وصـصخ  هب   ) یلامک لیـصحت  تیبرت و  ياپ 

فدص زا 90رد و  هحفص 57 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یتـقوم و ياـه  شزرا  اـب  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  تسا و  رایـسب  لاـمک  نآ  لیـصحت  شزرا  هک  ارچ  دریذـپ ، یم  لاـمک  لیـصحت  يارب  ار 
تاررقم یتیبرت  عون  ره  هکلب  تسین  یملع  تیبرت  هب  صتخم  طقف  اهدیابن  دیاب و  اه و  تیدودحم  موزل  دومن . هضواعم  هسیاقم و  رذگدوز 
تسخن شخب  رد  تیبرت . رگید  عاونا  و  نآ ) فلتخم  ياه  شزرو  اب   ) یندب تیبرت  لیبق  زا  دراد ، ار  دوخ  هب  صوصخم  ياه  تیدودحم  و 

هک رظن  نیا  زا  ینعی  تسین . یکارتشا  تاهج  نیا  هب  طوبرم  وا  تیناسنا  دراد و  تاناویح  ناهایگ و  اـب  یتاـکرتشم  ناـسنا  هک  میتشاد  ناـیب 
لثم يزیارغ  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  هایگ  کی  دیامن  یم  لثم  دیلوت  دنک و  یم  ادیپ  یندب  تردق  دنک ، یم  دشر  دروخ ، یم  اذـغ 

. تسین اه  نیا  هب  وا  ندوب  ناسنا  یلو  تسا ، ناویح  کی  تسا  هداوناخ  دوخ و  میرح  زا  عافد  توهش و  بضغ ،

تیناسنا دشر  لماع  نید 

تسا و نآ  هدننک  هیذغت  ناسنا و  حور  لحارم  نیرتی  لاع  يانمت  نید  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدـمآ  رـشب  یناسنا  دـعب  شرورپ  يارب  نید 
تیبرت نودـب  هک  تسا  نیا  يارب  دراد ، دوـجو  يو  يداـم  یگدـنز  لـئاسم  وا و  یناوـیح  یهاـیگ و  داـعبا  زا  یثـحب  ینید  ماـکحا  رد  رگا 

تلع هب  ناسنا  اسب  هچ  دش . دهاوخن  لصاح  یناسنا  لماکت  یناسنا ، دـعب  اب  دـعب  ود  نیا  نیب  بسانم  هطبار  داجیا  قیقد و  لرتنک  حـیحص و 
. دیامن روما  هنوگ  نیا  فرص  ار  شیوخ  زیزع  رمع  دسانشن و  دوخ  يارب  ناویح  کی  ای  هایگ  کی  بتارم  زا  شیب  یبتارم  حیحصان ، تیبرت 

دوخ هب  دیزادرپب  اه  هبنج  هنوگ  نیا  هب  طقف  رگا  دیتسین ؛ ناویح  کی  دیتسین ، هایگ  کی  امـش  هک  دنیوگب  ام  هب  ات  دنا  هدـمآ  نیا  يارب  ءایبنا 
نیا هطبار  میظنت  اه و  ناسنا  تیناسنا  تیبرت  يارب  تاررقم  هلـسلس  کی  حـیاصن ، تارکذـت و  نیا  اب  هارمه  نید  دـیا . هدرک  تنایخ  ملظ و 

یهایگ یناویح و  دـعب  ود  قلطم  طرـش و  دـیق و  یب  يدازآ  اب  یناسنا ، حیحـص  تیبرت  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدروآ  داـعبا  رگید  اـب  دـعب 
نشور و رایـسب  سپ  تساه . ناسنا  دـشر  تیبرت و  همزال  دـیابن ، دـیاب و  مظن و  تیدودـحم و  دـش ، ضرع  هک  روط  نامه  تسین . راگزاس 

دنتسین ناسکی  اه  نآ  ياوتحم  اه و  طیحم  هک  اریز  تسا ؟ هدادن  ار  طیحم  زا  يرادرب  هرهب  عون  ره  هزاجا  مالسا  نید  ارچ  هک  تسا  یهیدب 
یندینـش اه ، یندید   ) نوگانوگ ياه  طیحم  اب  دروخرب  زا  ناسنا  هک  زین  ییاه  هرهب  اذـل  دراد . يا  هژیو  ریثأت  هژیو و  ياوتحم  یطیحم  ره  و 

هیذـغت زا  ار  وا  دـنوادخ  دراد ، دوجو  يا  هژیو  لاـمک  هژیو و  فدـه  یگدـنز ، رد  ناـسنا  يارب  نوچ  دنتـسین و  ناـسکی  درب ، یم  اـه و )...
هک دنک  ادـیپ  طابترا  ییاهزیچ  اب  طقف  هک  تسا  هداد  هزاجا  وا  هب  هدومرف ، یهن  زیچ  ره  زا  دازآ  يرادرب  هرهب  زیچ و  ره  زا  يرکف  یحور و 

ریـسم زا  یلک  هب  ای  دوش و  یم  دـنک  ناسنا  یلماکت  تکرح  اـی  تروص  نیا  ریغ  رد  تسوا ؛ ییاـهن  لاـمک  یگدـنز و  فدـه  اـب  بساـنتم 
. دنک یم  طوقس  نآ  زا  رت  تسپ  هکلب  تیناویح و  هطو  هب  هدش و  فرحنم  یعقاو  تداعس 

يدازآ نید و 

یناویح ریغ  دـعب  زا  دـنا و  هتخانـش  ار  نآ  یناویح  یهایگ و  داعبا  طقف  ناسنا  زا  دـنناد ، یم  يدازآ  عنام  ار  نآ  تاررقم  نید و  هک  یناسک 
دودـحم ار  یناویح  ياوق  تیلاعف  شیاهروتـسد  رد  تهج  نیمه  هب  تسا . فلاخم  قلطم  تیناویح  يدازآ  اـب  نید  يرآ  دـنراد . تلفغ  نآ 

نیا هکلب  تسین ؛ هدوـبن و  نآ  یعقاو  ياـنعم  هب  رـشب  يدازآ  فلاـخم  زگره  نید  دـهد . یم  رارق  يا  هژیو  تیبرت  تـحت  ار  نآ  دـنک و  یم 
هک يدازآ  نآ  دریذـپ . یم  هدـیرفا ، ار  وا  هک  ییادـخ  يوس  زا  هدـش  هئارا  ياـنعم  فـیرعت و  زین  رـشب و  هژیو  تقلخ  اـب  بساـنتم  ار  يدازا 

همه نتـشاذگ  دازآ  اب  ام  رگا  ایآ  تسین . يزیچ  ناسنا  طوقـس  تلذ و  زج  دـننک  یم  عافد  نآ  زا  ناـسنا  یتوکلم  یهلا و  داـعبا  زا  نـالفاغ 
يدازآ اب  قباطم  میدش ، تساه  نآ  هب  هتسب  وا  تیناسنا  هک  ناسنا  يدوجو  داعبا  ریاس  ییافوکش  هیذعت و  زا  عنام  تاوهش ، لایما و  زیارغ و 

، اه ملظ  تایانج ، مامت  تسا . يراـتفرگ  جـنر و  رد  يدازآ  عون  نیا  زا  هک  تساـه  نرق  تیرـشب  يدازآ ؟ مادـک  میا ؟ هدرک  لـمع  یقیقح 
يدازاو حیحـص  تیبرت  مدـع  لولعم  رـشب  يراتفرگ  یمامت  تسانعم . نیمه  هب  يدازآ  لوصحم  اه و ... یگنـسرگ  اه ، گـنج  اـه ، ضیعبت 

درب یم  رـس  هب  تیدودحم  سبح و  رد  رـشب  حور  یلاع  نوؤش  یناویح و  قوف  ياوق  هک  تساه  نرق  تسوا . یهایگ  یناویح و  داعبا  قلطم 
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تسوا حور  یلاع  داعبا  نامه  ناسنا  تقیقح  تسا . هدش  اه  یگدرـسفا  یحور و  ياه  يرامیب  عاونا  بجوم  هک  تسا  تیدودحم  نیمه  و 
هتفریذـپ و ناـسنا  یناویح  دـعب  يارب  طـقف  يدازا  اـیآ  دـنرادن ؟ هیذـغت  تیلاـعف و  قح  داـعبا  نیا  اـیآ  تسا . ریـسا  تیناویح  نادـنز  رد  هک 
نأش و مادـک  میریگب ، رظن  رد  ار  وا  نوؤش  تقیقح و  همه  مینک و  انعم  تسرد  ار  ناسنا  رگا  تسین ؟ نؤؤش  ریاـس  يارب  تسا و  هدیدنـسپ 
ار يدازآ  نینچ  دناوت  یم  هعماج  مادـک  طیحم و  مادـک  دراد ؟ هیذـعت  تیلاعف و  يدازا و  يارب  ار  قح  نیرتشیب  یناسنا  ياوق  زا  هوق  مادـک 

نیلقت ار  اه و ... یندیشوپ  اه و  یندروخ  هب  طوبرم  لئاسم  ای  دنک و  یم  دیلوت  دولآ  توهش  ياه  هنحص  اب  ًامئاد  هک  یطیحم  دیامن ؟ مهارف 
يارب یطیحم  ره  اب  نید  هک  تسا  نیمه  يارب  تسین . تیناسنا  دشر  يارب  دازآ  یطیحم  درادن  يرگید  دیلوت  اه  نیا  زج  دنک و  یم  غیلبت  و 

بسانم طیحم  لولس ، ای  يرتکاب  کی  دشر  يارب  هک  تسا  هنوگچ  درادن . یتیلباق  نینچ  یطیحم  ره  هک  ارچ  تسین ؛ قفاوم  یقیقح  یگدنز 
، نید يرآ  تسین ؟ زاین  بساـنم  طـیحم  یقیقح  تـالامک  لیـصحت  تیونعم و  تیناـسنا و  دـشر  يارب  یلو  تسا  مزـال  صاـخ  تیعقوم  و 

. نآ زا  یصاخ  دعب  هن  ناسنا  تقیقح  همه  هب  هجوت  اب  اما  دهاوخ  یم  ناسنا  يارب  ار  يدازا 

لامک فلتخم  لحارم  رد  یّقرت  طیارش 

ینعی دشاب ؛ هتـشاد  غارـس  يرتالاب  هلحرم  دوخ  يارب  صخـش  لوا : دراد : دوجو  هدـمع  طرـش  هس  رتالاب  هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  یقرت  يارب 
. دشاب هتشاد  ار  نآ  هب  ندیسر  يانمت  رتالاب و  هلحرم  هب  هقالع  مود  دبای . تسد  تسه  هک  يدح  نیا  زا  رتالاب  هلحرم  هب  دناوت  یم  هک  دنادب 
. دنک ادیپ  هبلغ  دوش ، یم  وا  دشر  یلماکت و  تکرح  عنام  دراد و  دوجو  یلعف  هلحرم  رد  هک  ییاه  شـشک  اه و  هبذاج  همه  هب  دناوتب  موس :

یعقاو لامک  یناویح  یهایگ و  یگدنز  لحارم  تالامک و  هک  میناد  یم  لامجا  هب  لوا  طرـش  دروم  رد  فلا . طیارـش : نیا  حیـضوت  هکنیا 
تشادن ییانعم  ناسنا  ندوب  تاقولخم  فرشا  رگید  دوب ، یهایگ  یناویح و  تالامک  نامه  اب  ربارب  ناسنا  لامک  رگا  هک  ارچ  دنتـسین ؛ رـشب 

ياه هبنج  رطاخ  هب  تادوجوم  ریاـس  رب  ناـسنا  تلیـضف  هک  میناد  یم  زین  تفگ و  یمن  کـیربت  شدوخ  هب  وا  تقلخ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  و 
قوشعم و تقیقح  رد  دهاوخ و  یم  ار  نآ  تیاهن  یب  یلامک  ره  زا  هک  تسوا  یناسنا  حور  رطاخ  هب  تلیـضف  نیا  هکلب  تسین ، وا  یمـسج 
لقع و نتـشاد  دوجو  اب  رگا  دراد و  دوجو  یناویح  تالامک  زا  رتالاب  یتـالامک  وا  يارب  سپ  تسا . قلطم  لاـمک  ناـمه  وا  یعقاو  بولطم 

ناویح زا  دورن ، رتارف  یناویح  ياه  هتـساوخ  هدودـحم  اه و  تیلاعف  عاعـش  زا  شیاه  هتـساوخ  هدودـحم  شیاه و  تیلاعف  عاعـش  رکفت ، هوق 
لثم یهایگ  تـالامک  اـب  ار  دوخ  دـشاب ، هتـشادن  غارـس  رتـالاب  لاـمک  دوخ  رد  وا  هک  یتقواـت  تفگ ، دـیاب  زین  نز  هراـبرد  تسا . رت  تسپ 
هکلب دـناشک ، یمن  یهابت  فالتا و  هب  ار  دوخ  طقف  یمرگرـس  نیا  رد  تخاس و  دـهاوخ  مرگرـس  ییامندوخ  ییاـبیز و  لاـمج ، شـشوپ ،
تـسپ نوؤش  ینابرق  لهج ، هجیتن  رد  هک  ییاه  شزرا  درب ، یم  یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  هاگنابرق  هب  دوخ  اب  زین  ار  نارگید  ياهدادعتـسا 

، هن ای  تسه  رتالاو  بتارم  هب  ندیسر  یقرت و  قشاع  ًاعقاو  ناسنا  ایآ  هک  نیا  مود ) طرـش   ) دعب هلحرم  رد  ب . دنوش . یم  یناویح  یهایگ و 
، دـشاب روما  نیا  رد  قرغ  رگا  دراد ؟ یناویح  روما  ینعی  رت  نییاپ  زین  رتالاب و  هلحرم  هب  هقـالع  طاـبترا و  رادـقم  هچ  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب 
هب ایند  اب  وا  اب  طابترا  رگا  اما  . درادن يا  هبذاج  چیه  وا  يارب  یهلا  یناسنا و  یگدنز  دنک و  یمن  ادـیپ  یناویح  قوف  روما  هب  يا  هقالع  رگید 
هک تسا  نیا  دراد  قشع  هک  یتیصوصخ  دبایب . يدشر  دیامن و  یتکرح  دناوتب  هک  تسه  يدیما  دشاب ، هدیـسرن  قشع  ندش و  قرغ  هلحرم 
هب تبـسن  هک  روط  نامه  دونـشب ، قوشعم  ریغ  هرابرد  يزیچ  تسین  رـضاح  قشاـع  دـنک و  یم  رک  روک و  قوشعم  ریغ  هب  تبـسن  ار  ناـسنا 

مرکا یبن  دونشب . وا  بیاعم  هرابرد  يزیچ  تسا  رضاح  هن  دنیب و  یم  قوشعم  رد  ار  یبیع  هن  ینعی  دوش ؛ یم  رک  روک و  زین  قوشعم  بیاعم 
رازیب قوشعم  ریغ  زا  رگید  ناسنا ، ینعی  ( 1 .« ) دیامن یمرک  روک و  ار  وت  يزیچ ، هب  وت  تبحم  : » دیامرف یم  نینچ  تبحم ، رثا  هرابرد  (ص )
قشاع هک  یسک  زین  نیمه  يارب  دیامن . یم  وا  فقو  ار  دوخ  زیچ  همه  سب و  تسا و  قوشعم  دای  هب  یتلاح  ره  اج و  ره  رد  تسا ؛ يرارف  و 

زا هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  یهاـگ  یتح  درادـن و  یناـسنا  یهلا و  روما  تاـیونعم و  هب  يا  هقـالع  چـیه  تسا  یناویح  یناگدـنز  اـیند و 
چیه اذل  و  دـنک ؛ یم  تموکح  وا  دوجو  مامت  رب  تسپ  یناویح و  روما  هب  قشع  اریز  دوش ، یم  رازیب  مه  سدـقم  روما  ادـخ و  مسا  ندـینش 
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رتالاب لحارم  هب  ناسنا  رگا  اما  تسا . روآرجز  هدنـشک و  وا  يارب  یناویح  ياه  قوشعم  زا  ییادج  رکف  درادن و  رتالاب  تالامک  اب  یتیخنس 
لحارم ياه  شـشک  رب  هبلغ  تردق  دنک و  یم  زاغآ  یقرت  يوس  هب  ار  دوخ  تکرح  هتفر  هتفر  دبای ، تدـش  هقالع  نیا  دـنک و  ادـیپ  هقالع 

زا عنام  تسپ  ياه  هبذاج  هب  ناسنا  تراسا  هقـالع و  قشع و  تفگ و  دـیاب  موس ، طرـش  هلحرم و  هراـبرد  اـما  ج . دـنک . یم  ادـیپ  رت  نییاـپ 
هچ یتراسا و  دب  هچ  دزاس ، دازآ  ار  دوخ  دناوت  یمن  صخش  هک  دوش  یم  داجیا  یتراسا  نانچ  تسا و  یعقاو  تداعس  تمس  هب  وا  تکرح 

اه و شـشک  تاراسا  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  وا  هک  تسا  یحور  تایح  یلاع  لـحارم  هب  قشع  قیمع و  شنیب  اـب  ًـالباقتم  تسا ! یتبقاـع  دـب 
همه هک  یـسک  تسا  شا  هشیدـنا  شزرا  اب  ربارب  ناسنا  شزرا  دراذـگب . یناسنا  هبیط  تایح  يداو  رد  مدـق  دـهد و  تاجن  تسپ  تالیامت 

تمس هب  دناوت  یم  هنوگچ  دناد ، یم  اه  نیا  دننام  یسنج و  توهـش  یبیرفلد و  ییامندوخ ، يرهاظ ، ییابیز  تنیز و  هب  ار  ناسنا  تالامک 
هب دـناو  یمن  تسا ، یناویح  تاذـل  ریـسا  نوچ  درادـن و  لماکت  یلاـعت و  اـب  یتیخنـس  زگره  وا  دـنک !؟ تکرح  رتـالاب  لـحارم  تداـعس و 

قـشع نآ  تسیچ ؟ تراسا  نیا  لیلد  اما  دنک . رکف  یناسنا  ص 164 ) ج 77 ، راحب ، «. ) ّمصی یمعی و  ءیـشل  کّبح   » یهلا و یلاع  تاجرد 
نیا دمآ ؟ دیدپ  هنوگچ  تلذ  فعـض و  یتسـس و  نیا  دـش ؟ ادـیپ  اجک  زا  لامک  اب  یتیخنـس  یب  نیا  دروآ ؟ دوجو  هب  يزیچ  هچ  ار  بذاک 

رد هک  یتالامک  ار  وا  شزرا  و  شا ، هشیدـنا  اب  تسا  ربارب  ناسنا  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  تساجک ؟ زا  یـشیدنا  جـک  نیا  يرکف و  تراسا 
صخـش شزرا  مالک ، کی  رد  دـنک و  یم  نییعت  تساـه ، نآ  هب  ندیـسر  شتمه  ماـمت  لـمع  رد  تسا و  هداد  اـهب  اـه  نآ  هب  شا  هشیدـنا 

دوب رو  ینـشلگ  لگ ، تا  هشیدنا  دوب  رگ  يا  هشیر  ناوختـسا و  دوخ  یقبام  يا  هشیدـنا  همه  وت  ردارب  يا  وا . هشیدـنا  عون  اب  تسا  يواسم 
يزیچ هچ  لابند  هب  ار  ناسنا  دناد و  یم  لامک  ار  زیچ  هچ  دریگ ، یم  قلعت  یتالامک  هچ  هب  هشیدـنا  هک  نیا  لاح ، ینخلگ  همیه  وت  يراخ ،
هیلوا داوم  دید  دیاب  دـشاب . هدـش  هیذـغت  یعبنم  هچ  زا  یطیحم و  هچ  زا  هشیدـنا  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  دراد ، یم  او  لمع  تکرح و  هب 

هب ار  یناسنا  یهلا و  يالاو  ياه  شزرا  تیناسنا و  هشیمه  هک  هدوب  يروط  وا  طحیم  رگا  ینعی  تسا . هداد  لیکشت  ییاهزیچ  هچ  ار  وا  رکف 
هب ار  تاوهـش  تیناویح و  طیحم ، هچ  نانچ  یلو  تسا  یهلا  ملاس و  كاپ و  شا  هشیدـنا  صخـش  نیا  تسا ، هتخومآ  یم  هدروآ و  یم  دای 

طیحم زا  یناسنا  يرکف  یحور و  تادراو  شقن  نازیم  هب  هک  تساجنیا  دشاب . یم  یناطیـش  دساف و  شا  هشیدنا  هتخومآ ، هدرک و  نیقلت  وا 
، دونـش یم  هچ  ره  دشاب و  یناوهـش  زیمآ و  کیرحت  روما  دـنیب  یم  هچ  ره  هک  درک  ادـیپ  طابترا  یطیحم  اب  ناسنا  رگا  میرب . یم  یپ  رتشیب 

یمن ادـیپ  ییانـشآ  اه  تلیـضف  اب  زگره  دوش و  یم  هدولا  تسپ  روما  هب  طـیحم  نیقلت  رثا  رد  زین  وا  راـکفا  دـشاب ، تسپ  لـحارم  هب  توعد 
دنیبب ای  دونـشب و  يزیچ  مه  اه  تلیـضف  زا  رگا  تفرگ  ارف  ار  وا  دوجو  مه  درک و  هبلغ  درف  دوجو  رب  راکفا  نیا  هک  نیا  زا  دعب  یتح  دـنک ؛

طـسوت هک  تسا  دیفـس  حول  دـننام  ناسنا  رکف  میدرک ، ضرع  هتـشذگ  رد  هک  روط  نامه  تشاد . دـهاوخن  ار  اـه  نآ  هب  ندیـسر  شیارگ 
. دنهد یم  لکـش  ار  درف  تیـصخش  هک  دنتـسه  رکف  هیلوا  دلاوم  نامه  اه  شقن  نیا  دوش و  یم  داجیا  ییاه  شقن  اه  نآ  يور  تاسوسحم 

نیا هتبلا  تسا ». مشچ  باتک )  ) حول بلق ، : » دومرف ترـضح  هک  میدرک  لقن  ع )  ) نینمؤملاریما زا  یثیدـح  اه  یندـید  رثا  مشچ و  دروم  رد 
راکنا دـناوت  یمن  صخـش  راکفا  رب  يراذـگ  رثا  رد  ار  اه ) یندـید   ) مشچ دایز  شقن  یلو  دـنک ، یمن  یفن  ار  تاسوسحم  رگیدریثأت  مالک 

هب یگتسب  اه  میمصت  اه و  کیرحت  نیا  عون  دوش . یم  داجیا  ناسنا  رد  ندید  زا  سپ  اه  میمصت  اه و  کیرحت  اه ، لیخت  زا  يرایـسب  درک .
هتفر دزادـنایب ، یناویح  تسپ  تاذـل  تاوهـش و  دای  هب  ار  ناسنا  هک  دنـشاب  يروما  اـه  یندـید  رگا  درگن . یم  نآ  هب  مشچ  هک  دراد  يزیچ 

ره . » دزاس یم  راچد  داسف  یهابت و  هب  ار  صخـش  درک ، ادیپ  هبلغ  وا  رب  راکفا  نیا  یتقو  دـیامن و  یم  کیرحت  اه  یتسپ  يوس  هب  ار  وا  هتفر 
یم تذل  ریـسا  ار  دوخ  دشاب  هک  وحن  ره  هب  صخـش  ینعی  ( 1 .« ) دننک یم  هبلغ  وا  رب  اه  تذـل  دـشاب ، دایز  اه  تذـل  هرابرد  شرکف  سک 
یم نینچ  حور  تراـسا  رد  اـه  یندـید  مشچ و  ریثأـت  دروم  رد  ع )  ) یلع نینمؤملااریما  دزادرپـب . نآ  يارب  ییاـهب  ره  تسا  رـضاح  دـنک و 

زا ار  وا  دزادنا و  یم  تلذ  تراسا و  ماد  هب  ار  صخش  هک  هدولا  كرابمان و  ياه  هاگن  رایسب  هچ  ( 2 .«) دنناطیش ياه  ماد  اه  مشچ  : » دیامرف
هب  ) هاگن ترثک  زا  دیزیهرپب  : » دیامرف یم  نینچ  نآ  رثا  مشچ و  ندش  هزره  دروم  رد  ع )  ) مرکا یبن  دراد . یم  زاب  یلاع  تجارد  هب  تکرح 
یف هرکف  رثک  نم  ( » 1 ( ) 3 .« ) دوش یم  تلفغ  بجوم  دنایور و  یم  ار  توهش ) و   ) سوه هاگن ، هک  یتسرد  هب  سپ  توهش ؛) كرحم  روما 
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(3 ( ) ص 335 ج 1 ، مکحلاررغ ، «. ) ناطیـشلا دـئاصم  نویعلا  ( » 2 ( ) ص 322 ج 5 ، مکحلاررغ ، ع ،)  ) یلع ماـما  .« ) هـیلع تـبلغ  تاذـّللا 
شزرا زا  تلفغ  دوخ ، تقیقح  لـصا و  زا  تلفغ  ینعی  ص 199 ) ج 72 ، راحب ، «. ) هلفغلا دـلوی  يوهلا و  رذـبی  هناف  رظنلا  لوضف  مکایا و  »

. یشومارفدوخ مالک ، کی  رد  ادخ و  زا  تلفغ  دوخ ، تلزنم  ماقم و  یعقاو و 

دودح تیاعر  مدع  تارضم  ناسنا و  یبلط  تیاهن  یب 

یبلطابیز یهاوخ و  لامج  رد  یبلط  تیاهن  یب  هلمج ، نآ  زا  تسا و  بط  تیاـهن  یب  داـعبا  همه  رد  ناـسنا  هک  میدرک  هراـشا  هتـشذگ  رد 
هب دوش . یمن  هتـسخ  اـبیز  روما  ندـید  زا  زا  هاـگ  چـیه  دربـب و  هرهب  اـه  نآ  زا  دـنیبب و  ار  اـبیز  ییاـهزیچ  دراد  تسود  هشیمه  ینعی  تسا ؛
یم داجیا  ناسنا  رد  ابیز  ياه  یندـید  هک  یـششک  نازیم  دـش ، رکذ  هک  روط  نامه  درب . یم  تذـل  ابیز  روما  اب  دروخرب  زا  رگید ، تراـبع 

یتذل رب  هوالع  ندید ، یهاگ  یلو  دنک  یم  داجیا  سفن  رد  یتذل  تسابیز ، نوچ  تسابیز و  يزیچ  اه  تقو  یـضعب  تسا . توافتم  دننک ،
لامج رهاظم  زا  یکی  ناونع  هب  نز  دزادـنا . یم  زین  رگید  ياه  تذـل  دای  هب  ار  وا  دروآ ، یم  دوجو  هب  هدـننیب  رد  ءیـش  ییاـبیز  رثا  رد  هک 

شدوجو هک  یبلط  ابیز  دـعب  زا  مه  ینعی  تسا . دـعب  ود  ره  زا  هبذاج  نیا  دراد و  هبذاـج  شدوجو  همه  هک  دراد  ار  تیـصوصخ  نیا  یهلا 
یهیدب اذل  ( 1 . ) دریگ رارق  هجوت  دروم  دناوت  یم  هک  تسا  یـسنج  هبذاج  یبلط و  تذل  دعب  زا  مه  و  تسوا ؛ هب  ندرک  هاگن  يارب  يا  هناهب 

هب ناسنا  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  ییانمت  ینعی  دش ؛ داجیا  توهـش  یتقو  دیامن . یم  توهـش  داجیا  لد  رد  مرحمان  هب  هاگن  ترثک  هک  تسا 
ناسنا هک  تسین  نیا  رـس  رب  ثحب  دوش . یم  لیم  نآ  ياضرا  وا  مغ  مه و  مامت  دسرب و  هدرک ، لیم  هک  هچ  نآ  هب  دـهاوخ  یم  یعیبط  روط 

هب مارح  هاگن  زا  زین  ار  نانز  میرک  نارق  دـیدومرف : هظحالم  هاـگن  عنم  دراوم  رد  هک  روط  ناـمه  هتبلا  ( 1  ) اضرا ار  دوخ  یعیبط  لایما  دـیابن 
هروس هیآ 31  رد  نیمه  يارب  دـشاب و  هتـشاد  هدـسفم  تسا  نکمم  زین  مرحمان  درم  هب  نز  هاگن  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدومن  عنم  مرحمان 

رس رب  ثحب  تسین . زاین ـ  دح  رد  یعیبط ـ  يرطف و  لایما  ياضرا  موزل  رکنم  یمیلـس  لقع  چیه  دیامن ؛ دنتـسه . زین  نانز  باطخ  دروم  رون 
توهـش لیم و  داجیا  وا  رد  هشیمه  طیحم  رگا  تسا و  بلط  تیاهن  یب  شداعبا  ریاس  دـننام  مه  یبلط  تذـل  دـعب  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا 

رد رت  یلاع  ياه  دادعتسا  ییافوکـش  هب  یلیم  هلـصوح و  رگید  و  ( 1  ) دش دهاوخ  تاوهش  نآ  ياضرا  فرـص  وا  ياهدادعتـسا  مامت  دنک ،
اذـل دـنک و  یم  لفاغ  داعبا  ریاس  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  نیاویح ، لایما  لامآ و  ياضرا  هب  ندـش  لوغـشم  ینعی  دـمآ ؛ دـهاوخن  دوجو  هب  يو 

هک يدیدش  لیم  هقالع و  عقاو ، رد  دـیامن . یم  شومارف  ار  یناسنا  یعقاو  تالامک  تیدـبا و  تمـس  هب  تکرح  ینعی  شا ، یلـصا  تکرح 
نوچ یصخش  نینچ  دیامن . یم  بلس  يو  زا  ار  تایعقاو  كرد  حیحص و  رکفت  تردق  دوش ، یم  داجیا  صخش  رد  طیحم  کیرحت  رثا  رد 

مه هدننک  تیحصن  زا  هکلب  دونشب ، هراب  نیا  رد  ار  یتحیـصن  چیه  تسین  رـضاح  اهنت  هن  دوش ، یم  تسپ  رذگدوز و  تاذل  ریـسا  راتفرگ و 
ینمـشد ای  یمهفن و  یلوضف ، هب  ار  هدـننک  تیحـصن  اسب  هچ  نداد و  یمن  هناهاوخ  ریخ  ار  وا  ياـه  یهاوخریخ  تارکذـت و  دراد و  ترفن 

یم تذل  ییاوسر  زا  هک  یسک  درب ، یم  عفن  تحیصن  زا  هنوگچ  : » دیامرف یم  يدرف  نینچ  تیصخش  هرابرد  ع )  ) یلع ماما  دنک . یم  مهتم 
ییایند و یگدنز  ياه  تیعقاو  زا  يرایسب  ( 3 ، ) دریگ یم  رارق  تلفغ  دروم  هک  تیدبا  يوس  هب  ناسنا  یلـصا  تکرح  زا  يادـج  ( 2 .«) درب

تفرشیپ ( 1  ) دـنب رد  نز  ای  درم  ندـش  ریـسا  هجیتن  رد  هک  ییاه  هداوناـخ  رایـسب  هچ  دوش . یم  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  زین  يو  یعاـمتجا 
زا تسا  لوآ  مرـش  رایـسب  هک  یـسنج  روما  رد  فلتخم  لیاسو  قرط و  عارتخا  رد  ار  دـساف  ياه  گنهرف  اب  یبرغ  ياهروشک  ياه  تیلاعف 
مک ( » 3 ( ) ص 567 ج 6 ، مکحلاررغ ، « ) هحیـضفلاب ّذتلی  نم  هحیـصّنلاب  عفتنی  فیک  ( » 2 . ) تسناد ناوت  یم  تاریثأت  نیا  زراـب  ياـه  هنومن 

ج 4، مکحلاررغ ، ع ،)  ) یلع ماما  .« ) دراد یم  زاب  یلاع  تاجرد  زا  ار ) ناسنا   ) هک یتسپ  تذل  اسب  هچ  تاجرد : ینـس  تعنم  هیند  هدـل  نم 
يزیروربآ رایسب  هچ  هتفرگ و  تروص  تاوهش  ياضرا  رطاخ  هب  هک  ییاه  لتق  اه و  تیانج  رایسب  هچ  هدش ، یـشالتم  تاوهـش ، ص 548 )

نیا هب  زگره  تسا ، تاوهـش  بولغم  هک  یلاح  رد  صخـش  هک  ارچ  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  تاوهـش  هبلغ  رثا  رد  هک  ییاه  تحاـضف  اـه و 
هب هجوت  زا  رکف  دـنیبب ، ار  زیگنا  توهـش  دروـم  مشچ ، هک  یماـگنه  (: » ع  ) یلع ماـما  هدوـمرف  هب  دـنک . رکف  دـناوت  یمن  حـلاصم  لـئاسم و 
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ص 137) ج 3 ، مکحلاررغ ، .« ) هبقاعلا نع  بلقلا  یمع  هوهشلا  نیعلا  ترصبا  اذا  ( » 1 ( ) 1 .« ) دوش یم  ناوتان )  ) روک تبقاع ،

عورشمان هاگن  موش  راثآ  رگید 

رثا رد   ) هدش داجیا  توهش  لیم و  ياضرا  هشیمه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  دولآ ، توهـش  ياه  هنحـص  مرحمان و  هب  هاگن  رگید  رثا 
دیدـش کیرحت  سوه ، لیم و  یفرط  زا  دوش . یم  كاندرد  ترـسح  یحور و  راشف  عون  کی  راچد  صخـش  تسین ، رـسیم  سوه ) هاگن و 

یفرط زا  هدمآ و  دوجو  هب  ینورد  راشف  یفرط  زا  ینعی  تسین . لیم  دروم  ندروآ  تسد  هب  ناکما  هشیمه  یفرط  زا  دنک و  یم  داجیا  وا  رد 
ساسحا یشکدوخ ، یحور ، يرامیب  ینالوط ، ترسح  تسا : صخشم  هجیتن  تسین . سرتسد  رد  دربب  نیب  زا  ار  راشف  نیا  دناوتب  هک  يزیچ 

تبسن هک  يزیچ  هب  هتسناوتن  هک  تسا  صخش  رد  هدش  داجیا  ياه  هدقع  زا  یشان  اه  تلاح  نیا  همه  ردخم و ... داوم  هب  ندرب  هانپ  فعض ،
زین و  ( 2 .«) تشاد دهاوخ  یپ  رد  ینالوط  یترسح  هک  یهاگن  رایسب  هچ  : » دیامرف ع )  ) قداص ماما  دسرب . هتشاد ، دیدش  لیم  سوه و  نآ  هب 

«. هلیوط هرـسح  تثروا  هرظن  نم  مک  ( » 2 ( ) 3 .« ) تسا رتشیب  مه  شفـسأت  دـشاب  زره )  ) دازآ شهاگن  سکره  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما 
ره هک  دایرف  ود  ره  لد  هدـید و  تسد  ز  ص 195 ) ج 5 ، مکحلا ، ررغ  .« ) هفـسا رثک  هفرط  قلطا  نم  ( » 3 ( ) ص 72 همکحلا ج 10 ، نازیم  )

یلکش هب  لایما ، اه و  سوه  ریثأت  تحت  ًافرـص  هک  تسا  ینز  نارحب ، فارحنا و  همه  داجیا  رد  رگید  فرط  ( 1) دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچ 
يدایز ياه  بوشآ  اه و  کـیرحت  دزادـنا و  یم  رطخ  هب  ار  هعماـج  تفع  تمالـس و  هک  دوش  یم  رـضاح  نادرم  لـباقم  رد  هعماـج و  رد 
تردق هک  دنا  هتفرگ  رارق  رگید  نانز  ییامندوخ  ریثأت  تحت  نانچ  دنزرف ، رـسمه و  نتـشا  دوجو  اب  هک  ینادرم  رایـسب  هچ  دنک . یم  داجیا 
نوناـک ندـش  هدیـشاپ  مه  زا  بجوـم  دـنا و  هدز  یکاـنرطخ  ياـهراک  هب  تسد  هداد و  تسد  زا  ار  حـلاصم  صیخـشت  یـشیدنا و  تبقاـع 

تافارحنا راچد  اـه  شـشک  نیمه  دوجو  تلع  هب  هتـشادن و  جاودزا  تیعقوم  تردـق و  هک  یناوج  نادرم  رایـسب  هچ  دـنا ! هتـشگ  هداوناـخ 
ماد رد  رمع  رخا  ات  هتـشادن و  دوجو  اه  نآ  يارب  تشگرب  تردق  هک  دنا  هدش  قرغ  داسف  رد  نانچ  یهاگ  هک  اج  نآ  ات  دنا ، هدش  یفلتخم 

ییامندوخ هعماج  رد  يروط  اه  یهاوخدوخ  رطاخ  هب  نز  کی  هک  تسین  هعماج  قح  رد  تنایخ  نیا  اـیا  دـنا . هدـنام  ریـسا  داـسف  یهاـبت و 
هب یعقاو  لامک  دشر و  زا  اه  نآ  نتشاد  زاب  نارگید و  فارحنا  هانگ  تسین ؟ تنایخ  نیا  ایآ  دشاب ؟ هتشاد  رافـسا  تاعبت  همه  نیا  هک  دنک 

ساـبل شیارآ و  عضو  هک  نز  کـی  عقاو  هب  اـیآ  دـشاب ؟ یناویح  تسپ  ياوـق  كرحم  هک  تسا  نیا  نز  کـی  شزار  اـیآ  تسیک ؟ هدـهع 
یباجح و یب  ار ؟ یقالخا  لـیاضف  تـالامک و  ياراد  حور  کـی  اـی  دـنک ، یم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  تیناویح  تسا ، هدـننک  کـیرحت 
زواجت و یعون  دـنک  یم  دودـحم  ار  اـه  نآ  تسا و  حور  یلاـع  بتارم  سفن و  یلاـع  نوؤش  تیلاـعف  محازم  هک  تهج  نآ  زا  یباجحدـب 
تساه و ناسنا  یناگدـنز  طیحم  هناملاظ  هناهاوخدوخ و  ندرک  هدولآ  یباجحدـب  یباجح و  یب  تسا . یقیقح  يونعم و  يدازآ  هب  ضرعت 

رهاطاباب ( 1 . ) دوش یم  یناسنا  كاپ  ياضف  رد  اهنآ  هنادازآ  سفنت  عنام 

يراگتسر رد  نآ  شقن  مارح و  زا  یشوپ  هدید 

داجیا زا  يریگولج  مشچ و  لرتنک  اب  ناوت  یم  دـیآ ، یم  دـیدپ  هدـننک  فرحنم  روما  هب  ندرک  هاـگن  ترثک  لـیلد  هب  هک  یتاـفارحنا  ماـمت 
هب یناسنا  یلماکت  تکرح  زا  ندـنامزاب  یناویح و  ياـه  کـیرحت  ویرکف  یبلق و  شیوشت  رگید  اـت  دومن  فرطرب  دـساف  هاـگن  ياـه  هنیمز 

تحار ار  دوخ  لد  ددنب ، ورف  ار  دوخ  مشچ  سکره  : » دییامرف هجوت  ع )  ) یلع ماما  ترـضح  زا  هنیمز  نیا  رد  تیاور  دنچ  هب  دـیاین . دوجو 
غولش شلد  هشیمه  دنک  یم  هاگن  جیهم  ياه  هنحص  هب  موادم  وا  مشچ  درادن و  دوخ  ياه  مشچ  يور  لرتنک  هک  یـسک  ( 1 .« ) تسا هدرک 
وپاکت شالت و  مئاد و  یگنـشت  زاین و  تلاـح  یک  هشیمه  رگید ، تراـبع  هب  تسا . هرهب  یب  لد  شمارآ  نوکـس و  زا  تسا و  بوشآ  رپ  و 

. دـهد یم  نت  اه  تراقح  اه و  تلذ  هچ  هب  دوخ  لایما  ياـضرا  يارب  اـسب  هچ  دراد و  دوجو  وا  رد  یحور  شطع  نیا  ندرک  فرطرب  يارب 
راتفرگ ینهذ  لد و  هشیمه  دنک ، یم  اهر  ار  اه  نآ  يدازآ  مسا  هب  دـهد و  یمن  رارق  دوخ  تیبرت  تحت  ار  ساوح  ریاس  مشچ و  هک  یـسک 
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هک یتقو  اذل  تسا ؟ رتهب  کی  مادک  يدازآ  یتسار  تسا . ریسا  شلد  رکف و  تسا  دازآ  شمشچ  سک  ره  رگید ، ترابع  هب  دراد ؛ ریـسا  و 
شبلق رد  تسا و  ناـما  رد  زین  اـه  تلذ  اـه و  شیوـشت  نیا  زا  درکن ، هاـگن  تشاد  لـیم  هچ  ره  هب  هک  دوـمن  تیبرت  يا  هنوـگ  هـب  ار  دوـخ 

زا دوش و  یم  مک  شفـسأت  ددـنب  ورف  توهـش ) كرحم  روما  هب  هاـگن  زا   ) ار دوخ  مشچ  سک  ره  . » دـیامن یم  یتحار  شمارآ و  ساـسحا 
حارا هفرط  ضغ  نم  ( » 1  ) یفرط زا  دراد و  لیامت  سوه و  داجیا  رد  يدایز  شقن  ندید ، هک  دـش  هتفگ  ( 2 .«) دنام یم  ناما  رد  ندش  فلت 
سوه لیم و  ياضرا  هشیمه  ص 450 ) ج 5 ، مکحلاررغ ، .« ) هفلت نما  هفسا و  ّلق  هفرط  ّضغ  نم  ( » 2 ( ) ج 5 ص 449 مکحلاررغ ، .« ) هبلق

نیا ترـضح  فیرـش ، ثیدح  نیا  رد  دشاب . ترـسح  یتحاران و  فسأت و  یـسرتسد ، مدع  نیا  هجیتن  هک  تسا  یعیبط  اذـل  تسین . نکمم 
. تسا رتمک  مه  شفسأت  دنک  لرتنک  ار  شهاگن  سک  ره  هک  دنیامن  یم  نایب  ابیز  نیریش و  رایسب  ار  تیعقاو 

یلاعت دشر و  عنام  نیرت  گرزب  یناسفن  لایما 

رتالاب و نوؤش  دـشر  هب  نتخادرپ  تصرف  رگید  نآ ، ياضرا  يارب  رمع  فرـص  یحور و  شطع  لیم و  موادـم  داـجیا  هک  نآ  رگید  بلطم 
تراـبع هب  دـیامن و  تکرح  هدـش  قلخ  نآ  يارب  هک  یفدـه  تهج  رد  نداوت  یمن  زگ  ره  ناـسنا  اذـل  داد . دـهاوخن  ار  رت  یلاـع  تـالامک 

یم ترـضح  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا . هدـش  فلت  ناسنا  عقاو  رد  درک و  دـهاوخن  ادـیپ  ییافوکـش  تصرف  شرترب  ياهدادعتـسا  رگید ،
هک یلیم  ره  هب  نوچ  تسا . ناما  رد  دش ن  فلت  زا  دریگب ، دوخ  رد  ار  فلتخم  ياه  سوه  داجیا  يولج  هاگن ، لرتنک  اب  هک  یـسک  دیامرف 
رد هدوهیب  ار  رمع  تمعن  هدرکن و  قلخ  هدوهیب  ار  ام  دنوادخ  هک  مینک  هجوت  دیاب  ( 1) دوب دنهاوخ  ناهن  رد  يزیچ  وت  زا  درپس  یهاوخ  لد 

تمـس هب  تکرح  هب  هجوت  نودـب  تیناسنا و  ناسنا و  شزرا  هب  هجوت  نودـب  دوب ، ناملیم  هک  یهار  ره  رد  هک  تسا  هدادـن  رارق  ام  راـیتخا 
تـشگزاب اـم  يوس  هب  زگره  میا و  هدـیرفآ  هچیزاـب  ثبع و  هب  ار  امـش  هک  دـیا  هتـشادنپ  نینچ  اـیآ  . » مینک فلت  ار  نآ  ترخآ ، تیدـبا و 

تهج رد  نامرمع  زا  هک  هدش  شرافـس  میتسه و  لوؤسم  نامرمع  فرـصم  هب  تبـسن  ام  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ( 2 (»؟ درک دیهاوخن 
.( هیآ 115 نونمؤم ، «. ) نوعجرت انیلا ال  مّکنا  ًاثبع و  مکاـنقلخ  اـّمنا  متبـسحفا  ( » 2  ) يولوم يونثم  ( 1 . ) مییامن هدافتـسا  نام  یناسنا  فده 

ضرع نینچ  دنوادخ  اب  تاجانم  رد  ع )  ) داجس ماما  ( 1 .«) شاب ضیرح  ترانید  مهرد و  زا  رتشیب  ترمع  رب  : » دـیامرف یم  ص )  ) هللا لوسر 
قلخ نآ  يارب  ارم  هک  يزیچ  تهج  رد  ارم  تاقوا  مایا و  يایمن و  یم  لاوس  نآ  زا  تمایق  يادرف  هک  راداو  يراک  تهج  هب  ارم  : » دیامن یم 

یگدنز رد   ) تسین وا  هارمه  گرم  زا  دعب  هک  يزیچ  هب  حور  نتخاس  لوغـشم  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  و  ( 2 .«) شخب تغارف  يا  هدرک 
«. كرانید کمهرد و  یلع  کنم  حشا  كرمع  یلع  نک  ( » 1 ( ) 3 .«) تسا زجع  ياه  هناشن  نیرتگرزب  زا  درادن ) ناسنا  يارب  يدوس  يدـبا 
نم توملادعب  اهبحصی  امب ال  سفنلا  لاغتـشا  ( » 3 . ) قالخالا مراکم  ياعد 20 ، هیداجس ، هفیحص  ( 2 ( ) ص 539 ج 6 ، هـمکحلا ، نازیم  )

ص 103) ج 2 ، مکحلاررغ ، .« ) نهولا ربکلا 

نیموصعم مالک  رد  عورشمان  هاگن  تمرح 

رد ار  شمـشچ  دنوادخ  دـنک ، رپ  مارح  هب  هاگان  زا  ار  شمـشچ  سکره  : » مینک هجوت  اوران  هاگان  تمرح  نوماریپ  ثیدـح  دـنچ  هب  کنیا 
سک ره  تسا .  مومسم  هک  ناطیش  ياهریت  زا  تسا  يریت  هاگن ، ( » 4 .«) ددرگزاب دنک و  هبوت  هک  نیا  رگم  دنک  یم  رپ  شتآ  زا  تمایق  زور 
هاگن زا  سپ  هاگن  ( » 5 .«) دشچ یم  ار  شتذل  هک  داد  دهاوخ  وا  هب  ینامیا  دنوادخ  دنک ، كرت  وا  ریغ  هن  لجوزع  دـنوادخ  رطاخ  هب  ار  هاگن 

هللا الم  مارح  نم  هنیع  الم  نم  (: » ص  ) هللا لوسر  ( 4 ( ) 6 .«) تسا یفاک  هدننک  هاگن  يارب  هنتف  نیمه  دنایور و  یم  بلق  رد  ار  توهش  لوا ) )
سیلبا ماهـس  نم  مهـس  هرظنلا  (: » ع  ) قداص ماما  ( 5 ( ) ص 77 ج 10 ، همکحلا ، نازیم  .« ) عجری بوتی و  نا  ـالا  راـنلا  نم  هماـیقلا  موـی  هنیع 

رد وا  ناوریپ  ناطیـش و  شقن  هرابرد  ص 78 ) ج 10 ، همکلحا ، نازیم  .« ) هعمط دـجیًانامیا  هللا  هبقع  هریغلال  لجوزع  اهکرت هللا  نم  مومـسم 
عوهـشلا و بلقلا  یف  عرزت  هرظنلا  دـعب  هرظنلا  (: » ع  ) قداص ماـما  ( 6 . ) داد میهاوخ  حیـضوت  نیا  زا  دـعب  درم  نز و  طباور  رد  داـسف  داـجیا 
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ریغ یفداصت و  بلغا  زیگنا ، توهـش  ياه  هنحـص  ای  مرحماـن و  هب  لوا  هاـگن  ص 80 ) ج 10 ، همکحلا ، نازیم  .« ) هنتف اهباحـصل  اـهب  یفک 
نایب نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه  اریز ، تسا  هتشاد  رذحرب  تسا  يرایتخا  يدمع و  هک  يدعب  ياه  هاگن  زا  ار  ام  مالـسا  یلو  تسا . يدمع 

زا رایتخا  صخـش  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رت  قیمع  رثا  نیا  دوش  رارکت  هاگن  رگا  هک  تسا  يروط  هاگن  زا  لصاح  یـسنج  تذل  تارثا  دـش ،
یمن انز  وت  تروع  : » دیامرف یم  ع )  ) حیسم ترضح  ددرگ . یم  يراک  ره  ماجنا  هب  رضاح  هدش  داجیا  توهـش  عفد  يارب  دهد و  یم  تسد 

نیا ینکن  هاگن  تسین  مرحم  وت  اب  هک  ینز  سابل  هب  هک  یناوت  یم  رگا  سپ  ینک . یم  ظفح  ار  تمـشچ  هک  یتقو  ات  ینک ) یمن  اـنز   ) دـنک
ار یگدلآ  نیا  عورش  دنک و  یم  نایب  ار  عورـشمان  طباور  هب  نداد  نت  ندش و  هدولآ  هشیر  تلع و  ییابیز  هب  ثیدح ، نیا  ( 1 .«) نک ار  اک 

لباق هتکن  نیا  دوش . یم  عورـش  هاگن  زا  فارحنا ، رگید  ترابع  هب  دنک . یم  یفرعم  زیگنا  توهـش  روما  هب  هاگن  اه و  مشچ  نتـشاذگ  دازآ 
دیاب هکلب  دوش  جراخ  يداع  تلاح  زا  هک  دزادنا  ریز  هب  يروط  ار  شرس  هشیمه  ناسنا  هک  تسین  نیا  هاگن  لرتنک  زا  روظنم  هک  تسا  رکذ 
هاگن يولج  دناوتن  تسا  نکمم  هک  ییاج  هب  نتفر  زا  زین  و  دوشن ، رارکت  شهاگن  رگید  دید  يدولآ  توهش  هنحـص  رگا  هک  دشاب  بظاوم 
حور برخم  زیگنا و  توهـش  هدـننک و  کـیرحت  هب آ » هاـگن  هچ  ره  تـالجم و  اـه و  ملیف  زا  نینچمه  و  دزرو ، يراددوخ  دریگب  ار  دوخ 

، نکم انز  هک  تسا  هدش  هتفگ  : » تسا هدـمآ  نینچ  ع )  ) حیـسم یـسیع  لوق  زا  هیآ 28 ، مجنپ ، باب  یتم ، لـیجنا  رد  دزرو . باـنتجا  تسا 
ام کجرف  ینزی  نل  ( » 1 .« ) تسا هدرک  انز  وا  اب  دوخ  لد  رد  مد  ناـمه  دزادـنا  توهـش  رظن  ینز  هب  سک  ره  میوگ  یم  امـش  هب  نم  نکیل 

ص 242) ج 4 ، همکحلا ، نازیم  .« ) لعفاف کل  ّلحت  یتلا ال  هارملا  بوث  یلا  رظنت  نا ال  تردق  ناف  کنیع  تظفح 

هاگن هب  هیصوت  دراوم 

هراشا

مارح هب  دنراد  وا  لامعا  راکفا و  تیصخش و  يریگ  لکـش  درف و  هیحور  رد  هک  يریثأت  عون  ساسارب  اه  ینیدید  دش ، رکذ  هک  روط  نامه 
زا یضعب  هب  ندرک  هاگن  هک  يدراوم  هب  کنیا  میتخادرپ و  عنم  تلع  هاگن و  عنم  دراوم  هب  هتـشذگ  تمـسق  رد  دنوش . یم  میـسقت  لالح  ای 
هب قوش  كاپ ، ملاس و  یحور  داجیا  رد  یگمه  هدش ، هیصوت  نآ  هب  هاگن  هک  يدراوم  تسا  یهیدب  مییامن . یم  هراشا  هدش  هیـصوت  اهزیچ 

هدش رکذ  دراوم  زا  دراوم  دنچ  هب  کنیا  دـنراد . يدایز  شقن  قلطم  لامک  هب  وا  برق  ناسنا و  یلاعت  دـشر و  یناسنا ، ياه  شزرا  لامک و 
: میزادرپ یم  تایاور  رد 

نیدلاو هب  هاگن  فلا .

.« هدابع امهل  ًابح  هیدلاو  یلا  دلولا  رظن  (: » ص  ) ادخ لوسر  ( 1 ( ) 1 .«) تسا تدابع  اه  نآ  هب  تبحم  يور  زا  شردام  ردپ و  رب  دنزرف  هاگن  »
ص 16) ج 6 ، همکحلا ، نازیم  )

نمؤم ردارب  هب  هاگن  ب .

هاگن اب  تسادخ ، تبحم  هزیگنا  نوچ  ( 2 .«) تسا تدابع  يراد  تسود  ار  وا  لجوزع  يادخ  هار  رد  هک  يردارب  تروص )  ) هب ندرک  هاگن  »
هدوت خالا  یلا  رظنا  (: » ص  ) ادخ لوسر  ( 2 . ) تسا رـشب  بلق  حالـصا  ساسا  وا  دای  هک  دتفا  یم  ادخ  دای  هب  ناسنا  يردارب  نینچ  هب  ندرک 

ص 16) ج 6 ، همکحلا ، نازیم  «. ) هدابع لجوزع  هللا  یف 

لداع ماما  ملاع و  هب  هاگن  ج .
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ياه شزرا  دای  هب  ار  ناسنا  لداع  ماما  ملاع و  هب  هاـگن  ( 3 .«) تسا تدابع  لداع  ماما  هب  ندرک  هاگن  تسا و  تدابع  ملاـع  هب  ندرک  هاـگن  »
یم ص 16 ) ج 5 ، همکحلا ، نازیم  .« ) هدابع طسقملا  مامالا  یلا  رظنلا  هدابع و  ملاـعلا  رظنلا  (: » ص  ) ادـخ لوسر  ( 3  ) یهلا یناسنا و  يالاو 

رایـسب شقن  اه  نآ  نتـشاد  تسود  اـه و  نیا  اـب  ترـشاعم  یکیدزن و  دزاـس و  یم  کـیدزن  دارفا  هنوگ  نیا  هب  ار  ناـسنا  نینچمه  دزادـنا ،
دای هب  وا  ندید  اب  ناسنا  هک  تسا  یملاع  اجنیا  رد  ملاع  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  هتبلا  دراد . یعقاو  لامک  يوس  هب  ناسنا  دشر  رد  يدایز 

. دتفا یم  ترخآ  دنوادخ و 

نآرق هب  هاگن  د .

لامک ناقشاع  يوس  هب  بوبحم  ترضح  بناج  زا  هک  تسا  يا  همان  نآرق  يرآ  ( 1 .) دنا هدرمش  تدابع  زین  ار  نآرق  هب  هاگن  ص )  ) ربمایپ
هب یناویح  لحارم  یتسپ  زا  ییانشور و  هب  یکیرات  زا  لامک و  هب  صقن  زا  نآ  ياهروتسد  هب  لمع  نآ و  ندناوخ  اب  ات  هدش  هداتـسرف  قلطم 

ص 73. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ( 1 . ) نآ هب  ندرک  هاگن  قوشعم و  همان  ندناوخ  تسا  شخب  تذل  هچ  دننک و  جورع  یناسنا  ماقم  جوا 

ایرد هب  هاگن  ه .ـ

ملع تمظع ، ایرد ، هب  ندرک  هاگن  ( 3 .) تسا هدش  هدرمش  تدابع  ( 2 ، ) تسا یهلا  قلخ  بیاجع  ياه  نوناک  زا  یکی  هک  زین  ایرد  هب  هاـگن 
ره دزادنا . یم  ابیز  نیرفآابیز  دای  هب  ار  ناسنا  ییایرد ، تادوجوم  ياه  تفاطل  اه و  ییابیز  دوش . یم  روآ  دای  ار  یهلا  نایاپ  یب  تردـق  و 
نآ أدـبم  عبنم و  هب  هجوت  دـنک . یم  ییامنهار  یهلا  تفرعم  هب  ار  ناسنا  هک  تسای  باتک  گرزب ، کچوک و  زا  اـیرد  تادوجوم  زا  کـی 
ادـخ هب  قشع  عوشخ و  زا  ولمم  ار  وا  وا  بلق  دراد و  یم  او  شیاتـس  نیـسحت و  هب  ار  ناسنا  ایرد ، بیاجع  تفارظ و  تفاطل ، ییاـبیز ، همه 
ياعد رد  ( 2  ) ناـسنا هب  نآ  تادوـجوم  تمظع  اـیرد و  تمظع  دزادـنا . یم  داـی و  هب  ادـخ  ربارب  رد  ار  شا  هفیظو  تلاـسر و  دـنک و  یم 
نازیم ( 3 .« ) تسا اهایرد  رد  وا  تقلخ  بیاجع  هک  یسک  يا  هبناجع  راحبلا  یف  نم  ای  : » تسا هدمآ  نینچ  دنوادخ  هب  باطخ  ریبک  نشوج 

، یندب تردق  دـننام   ) یندـب ياه  هبنج  هطـساو  هب  تادوجوم ، ریاس  هب  یناسنا  فرـش  رگا  هک  دوش  یم  رکذـتم  ص 73 . ج 10 ، همکحلا ،
هتـساوخ اه و  تیلاعف  عاعـش  رگا  دنتـسه و  رت  لماک  رتالاب و  ناسنا  زا  اه  هبنج  نیا  رد  تاناویح  زا  يرایـسب  دـشاب ، كاروخ و )... ییابیز ،

زا تیعبت  هیاس  رد  تسوا و  یناسنا  نأش  ناسنا و  حور  هب  ناسنا  شزرا  تسا . تاناویح  زا  رت  تسپ  دـشابن ، روما  هنوگ  نیا  زا  رتارف  وا  ياه 
. ددرگ یم  یناسنا  تایح  نتفای  یناسنا و  يالاو  نایاپ و  یب  ياهدادعتسا  ییافوکش  هب  قفوم  هک  تسادخ  شخب  تایح  ياهروتسد 

بلاطم هصالخ 

زا ناـسنا  تارکفت  هـیلوا  داوـم  رگید  تراـبع  هـب  دــنراد . بـلق  رکف و  لاغتــشا  رد  یمهم  شقن  اـه ، ینید  صوـصخ  هـب  تاـسوسحم ، . 1
یم حور  نهذ و  دراو  ساوح  قیرط  زا  هک  دراد  يداوم  عون  هب  یگتسب  یحور  تالاغتـشا  تارکفت و  عون  . 2 دوش . یم  نیمأت  تاسوسحم 

صخش لامعا  نآ ، عبت  هب  تارکفت و  هنرگ  دنتسه و  ملاس  بوخ و  صخش  لامعا  هجیتن  رد  تارکفت و  دنـشاب ، ملاس  داوم  نآ  رگا  دنوش .
یم میـسقت  لالح  مارح و  هب  دـنراذگ  یم  صخـش  لاـمعا  تارکفت و  رد  هک  يریثأـت  عون  رظن  زا  اـه  یندـید  . 3 دش . دنهاوخ  دساف  دـب و 

یناسنا ياوق  ییافوکش  يارب  یناویح ، یهایگ و  نأش  نتـشاد  اب  ناسنا  . 5 تسا . یقرت  تیبرت و  همزال  دیابن  دیاب و  تیدودـحم و  . 4 دنوش .
اب یناسنا  ياوق  ییافوکـش  اذل  تسا ، تیبرت  همزال  صاخ ) طیارـش  نتـشاد   ) تیدودحم نوچ  دیامن و  تیبرت  زین  ار  نوؤش  ریاس  دیاب  دوخ 

رگا اذل  تسا ؛ نید  هدـهع  هب  ناسنا  یناسنا  نأش  تیبرت  تیلوؤسم  . 6 تسین . راگزاس  يو  یناویح  یهایگ و  نأش  طرـش  دیق و  یب  يدازآ 
یناسنا ياوق  ییافوکـش  نوؤش ، ریاس  حیحـص  تیبرت  نودـب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدـمآ  نایم  هب  نوؤش  ریاس  زا  ینخـس  ینید  ماـکحا  رد 

هب هقالع  مود ، رتالاب ؛ هلحرم  تخانـش  لوا ، دراد : دوجو  هدمع  طرـش  هس  رگید  هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  یقرت  دشر و  يارب  . 7 تسین . رسیم 
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لحارم قوف  يا  هلحرم  ناسنا  رگا  نیاربانب  دراد . یم  هاگن  نییاپ  هلحمر  رد  ار  صخش  هک  ییاه  ششک  عومجم  رب  هبلغ  موس ، رتالاب ؛ هبترم 
ینامز ناسنا ، کی  ناونع  هب  نز  . 8 دیامن . یم  لوغـشم  نییاپ  نوؤش  نامه  هب  ار  دوخ  دساشن ، ار ) یناسنا  هلحرم  ینعی   ) یناویح یهایگ و 

دوخ يارب  هک  دزادرپب  ناسنا  تالامک  ینطاب و  ياه  ییابیز  هب  درادرب و  تسد  يرهاظ  ياـه  ییاـبیز  هب  هجوت  ییاـمندوخ و  زا  دـناوت  یم 
رد ار  یفلتخم  ياه  هبذاج  شدوجو  هک  يدوجوم  ناونع  هب  نز ، هب  هاگن  . 9 دشاب . هتشاد  غارس  تقوم  يرهاظ و  تالامک  زا  رتالاب  یلامک 

روتـسد نانز  هب  هک  نیا  رب  هوالع  هعماج  درف و  یکاپ  ظفح  يارب  مالـسا  . 10 دشاب . يرایـسب  تافارحنا  أشنم  دناوت  یم  دنک ، یم  داجیا  لد 
ظفح رد  هچ  نآ  دـننک . ظفح  مرحمان  هب  اوراـن  هاـگن  زا  ار  دوخ  ياـه  مشچ  هک  تسا  هداد  روتـسد  زین  نادرم  هب  هداد  ار  باـجح  تیاـعر 
یلایخ تـالامک  راـچد  دـنربب و  یپ  دوخ  یعقاو  شزرا  هب  درم  نز و  هک  تسا  نیا  تساـه  نیا  قوف  یعاـمتجا  يدرف و  تمالـس  یکاـپ و 

رد اریز  تسا ، رثؤم  یناوهـش  قیالع  عطق  رد  يدایز  دودح  ات  دوخ  ندش » دیاب  هچ   » و ندوب » دیاب  هچ   » زا یهگآ  رگید ، ترابع  هب  دنوشن .
. دندرگ یمن  بوسحم  یعقاو  لامک  یهایگ ، یناویح و  بتارم  رگید  هک  تسا  تروص  نیا 

سابل مراهچ :  شخب 

هراشا

ضرعم رد  یگدنز  ترورـض  بسح  هب  مرحمان ، درم  نز و  هک  تسا  نیا  باجح  هلئـسم  حرط  ياه  هیاپ  زا  یکی  هک  میتفگ  هاگن  ثحب  رد 
تسا و شـشوپ  نامه  باجح  لصا ، رد  اریز  تسا  شـشوپ  سابل و  باجح ، هلئـسم  رگید  هیاپ  مییوگ  یم  کنیا  دنتـسه . رگیدـکی  هاـگن 

هلئـسم ثحابم  نارگید  اب  یـساسا  طابترا  سابل  هرابرد  ثحب  دـنوش . یم  حرطم  شـشوپ  عون  اب  هطبار  رد  باجحدـب  باجح و  اب  میهاـفم 
نآ اب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  باجح ، هلئـسم  رد  سابل »  » هژاو دـش . میهاوخ  انـشآ  رتشیب  طابترا  نیا  اب  ثحب  لوط  رد  هک  دراد  باـجح 
هب ندـب ، فلتخم  ياه  تمـسق  ًالوا  نآ  هلیـسو  هب  اریز  تسا ، رـشب  يرورـض  ياهزاین  زا  یکی  انعم  نیا  هب  باـجح  دـنناشوپ و  یم  ار  ندـب 

. دراد یم  هگن  ناما  رد  امرـس  امرگ و  زا  ار  ناسنا  یناـث  رد  دـناشوپ . یم  تسا ، دنـسپان  تشز و  نآ  ندوب  ناـیامن  هک  ار  تروع  صوصخ 
لزان ابیز  ششوپ  زین  دناشوپ و  یم  ار  امش  ياه  تروع  هک  میداتسرف  ورف  سابل  امش  رب  ام  مدآ  نادنزرف  يا  : » دیامرف یم  نارق  رد  دنوادخ 

یم یفرعم  ناـسنا  يارب  ار  شـشوپ  عون  ود  هیآ  نیا  ( 1 .«) دیوش رکذـتم  دـیاش  تسادـخ ، تایآ  زا  نآ  هک  تسا  رتهب  اوقت  سابل  میدرک و 
َمَدآ ِیَنب  اَی  ( » 1 . ) ندب لامج  تنیز و  يارب  يرگید  تروع و  ندناشوپ  يارب  یکی  تسا : مسق  ود  هب  دوخ  هک  ندـب  شـشوپ  فلا . دـیامن :

يارب سابل  شـشوپ و  ب . َنوُرَّکَّذَی .» ْمُهَّلََعل  ِهّللا  ِتاَیآ  ْنِم  َِکلَذ  ٌْریَخ  َِکلَذ  َيَْوقَّتلا  ُساَِبلَو  ًاشیِرَو  ْمُِکتاَءْوَس  يِراَُوی  ًاساَِبل  ْمُْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  ْدَـق 
ندـناشوپ يارب  یکی  دوش : یم  هدافتـسا  عون  ود  يرهاظ  سابل  زا  دـش ، ضرع  هک  روط  نامه  دـنک . یم  دای  اوقت  هب  نآ  زا  هک  ناـسنا  حور 

نیا نآ  رگید  هدافتـسا  تسین . یکـش  نآ  ندـناشوپ  هب  ناسنا  یتاذ  هقـالع  زین  نآ و  ندـش  ناـیامن  یتشز  ندـناشوپ و  موزل  رد  هک  تروع 
لامج ییابیز و  هب  هقالع  تساه ، لامج  اه و  ییابیز  همه  نعم  دوخ  هک  دـنوادخ  دوش . هدافتـسا  لمجت  ییابیز و  يارب  ساـبل  زا  هک  تسا 

رد  ) ییابیز هب  شیارگ  هقالع و  هک  دبای  یم  رد  حوضو  هب  دوخ  نورد  هب  هعجارم  اب  سک  ره  تسا . هداهن  رـشب  دوجو  رد  يرطف  روط  هب  ار 
نآ یعامتجا  لکـش  رد  صوصخ  هب  رـشب ، یگدنز  رد  ییابیز  هب  هجوت  نیا  دراد . دوجو  وا  نورد  رد  یتاذ  روط  هب  نوگانوگ ) ياه  هولج 

. تسا نوریب  راتشون  نیا  هلصوح  زا  شقن  نیا  یسررب  هک  دراد  ییازسب  شقن 

نیموصعم مالک  رد  ییابیز  لمجت و 

ار ییابیز  نم  ادـخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  دیـسر و  ص )  ) ادـخ لوسر  روضح  هب  هناحیروبا  مان  هب  یـصخش  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
ددنسپ و یم  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  : » دومرف ترضح  تسا ؟ ربکت  زا  نیا  ایآ  ار ، هنایزات  هتـسد  شفک و  ییابیز  یتح  مراد ؛ تسود 
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هک یتسرد  هب  سپ  نک ، لمجت  شوپب و  سابل  : » دیامرف نینچ  ع )  ) قداص ماما  ( 1 .«) دنیبب شا  هدنب  رد  ار  دوخ  تمعن  رثا  هک  دراد  تسود 
سبلا و ( » 2 . ) ص 312 ج 2 ، نیقداصلا ، راثآ  ( 1 .« ) دشاب لالح  زا  دیاب ) ییابیز  نیا   ) نکیلو دراد  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دـنوادخ 

يرگید طیارش  دشاب ، لالح  هار  زا  دیاب  هک  نیا  ص 76 ). ج 2 ، همکحلا ، نازیم  .« ) لالح نم  نکیلو  لامجلا  بحی  لیمج  هللا  هناف  لـمجت 
رب ار  شیوخ  تمعن  رثا  دراد  تسود  دراد و  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  : » دندومرف زین  و  دش . دهاوخ  ضرع  هک  دراد  دوجو  زین 

تـساه ییاـبیز  همه  ندـعم  دوخ  هک  دـنوادخ  يرآ  ( 1 .«) دراد یم  نمـشد  ار  رقف  یگراـچیب و  هـب  رهاـظت  یگراـچیب و  دـنیبب و  شا  هدـنب 
دومناو نینچ  دننک و  وکین  هدافتـسا  نآ  زا  دندش  یتمعن  ياراد  ناگدنب  رگا  هک  ددنـسپ  یم  دراد و  تسود  ار  ییابیز  هب  ناگدـنب  شیارگ 

شناردارب رادید  هب  شا  هدنب  هاگره  دراد  تسود  دنوادخ  : » دیامرف یم  ص )  ) مرکا یبن  تسا . هدادن  یتمعن  اه  نآ  هب  دـنوادخ  هک  دـننکن 
لـصا رد  یقرف  چیه  یلو  هدش  ناردارب  تاقالم  زا  تبحـص  تیاور  نیا  رد  هتبلا  ( 2 .«) دزاس هتـسارآ  ایهم و  اـه  نآ  يارب  ار  دوخ  دور ، یم 

ار دوخ  دـش  جراخ  هناخ  زا  شناردارب  تاـقالم  يارب  يدرم  رگا  ددنـسپ  یم  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  ینعی  تسین ، نز  درم و  نیب  روتـسد 
هب طورـشم  دیارایب ، ار  دخ  دوش  جراخ  هناخ  زا  نانز ) رگید   ) شناکیدزن رهاوخ و  تاقالم  يارب  ینز  رگا  هک  درادن  یعنام  چـیه  دـیارایب ،

یلع هتمعن  رثا  يری  نا  ّبحی  لامجلا و  بحی  لـیمج  هللا  نا  ( » 1 . ) دشاب هتشادن  تفلاخم  ینید  ياهروتـسد  اب  وا  لمجت  شیارآ و  هک  نیا 
مهلایهتی و نا  هناوخا  یلا  جرخ  اذا  هدـبع  نم  بحی  یلاعت  هللا  نا  ( » 2 ( ) ص 77 ج 2 ، همکحلا ، نازیم  .« ) سوابّتلا سوبلا و  ضغبی  هدـبع و 

. نامه لمجتی ».

رس يوم  ییابیز  تفاظن و  تیاعر  موزل 

دراوم نآ  زا  یضعب  هب  طقف  ام  تسا و  هدش  دراو  ینید  نایاوشیپ  زا  يرایسب  ثیداحا  اهراک  همه  رد  تفاظن  ییابیز و  تیاعر  موزل  هرابرد 
یم لقن  ثیدح  دنچ  نآ  يزیمت  ییابیز و  تیاعر  رس و  يوم  هب  یگدیسر  هرابرد  کنیا  مینک . یم  هراشا  دوش ، یم  نامثحب  هب  طوبرم  هک 

، وم نتـشاد  یمارگ  زا  روـظنم  ( 1 .«) دـیراد یمارگ  ار  نا  سپ  تـسا ، یهلا  ياـه  شـشوپ  هـلمج  زا  اـبیز  يوـم  ( » ص  ) مرکا ربماـیپ  دوـش :
( نآ هب  یگدیسر  مدع   ) وم ندرک  اهر  درب و  یم  نیب  زا  ار  مغلب  ندز  هناش  دایز  (: » ع  ) رقاب ترضح  تسا . نآ  دشر  تفاظن و  هب  یگدیـسر 

یبن ( 3 .«) تسا بوخ  يوم  اه ، ییابیز  نیرتهب  زا  (: » ص  ) مرکا لوسر  ( 2 .«) دناسر یم  بیسآ  وم  هشیر  هب  هدرک و  عطق  ار  تبوطر  یمرن و 
(1 ( ) 4 .«) دیامن هاتوک  ار  نآ  دناوت ) یمن  رگا   ) ای دنک  يرادهگن  نآ  زا  یبوخ  هب  دیاب  دنک ،) یم  دنلب   ) دراذـگب وم  سک  ره  (: » ص  ) مرکا

عطقت ساّرلا  حیرـست  مغلبلاب و  بهذـت  طـشمتلا  هرثک  ( » 2 ( ) ص 79 ج 2 ، ع )  ) همکحلا نازیم  .« ) هومرکاـف هللا  هوـسک  نم  نـسحلا  رعـشلا  »
نم ( » 4 ( ) ص 302 ذـخأم ، نامه  .« ) نسحلا رعّـشلا  لامجلا  لمجا  نم  ( » 3 ( ) ص 304 ج 2 ، نیقداصلا ، راثآ  .« ) هلـصاب بهذـی  هبوطّرلا و 

ص 79) ج 2 ، همکحلا ، نازیم  «. ) هزجیلوا هتیالو  نسحیلف  ًارعش  ذّختا 

رهاظ ییابیز  رب  نطاب  ییابیز  يرترب  شزرا و 

رد اما  تسا . هداد  تیمها  زین  یگدـنز  ياه  هبنج  رگید  رد  ییابیز  هب  هکلب  سابل  ییابیز  هب  اـهنت  هن  زیزع  مالـسا  مینیب ، یم  هک  روط  ناـمه 
ياه ییابیز  يارب  ینامز  مالـسا  تسا . هدرک  شرافـس  یحور  ینطاب و  ياه  ییابیز  بسک  هب  نآ  زا  رتالاب  اه و  ییابیز  نیا  هب  هجوت  راـنک 

یم ییاج  ات  ار  تقوم  يدام و  تذـل  هک  روط  نامه  دـنوشن . رترادـیاپ  ینطاب و  ياه  ییابیز  بسک  زا  عنام  هک  تسا  لئاق  شزرا  يرهاـظ 
سابل ( 1 دیامن : یم  یفرعم  سابل  عون  ود  ناسنا  يارب  میرک  نارق  هک  میتفگ  دشاب . هتـشادن  یتفلاخم  يدبا  یندـنام و  تاذـل  اب  هک  دریذـپ 

نداد تروع و  ندـناشوپ  هک  يرهاظ  سابل  رثا  هدـیاف و  نایب  زا  سپ  تسا و  هدرک  دای  اوقت  هب  ینطاب  ساـبل  زا  ینطاـب . ساـبل  ( 2 يرهاظ ،
يرهاظ سابل  رثا  شزرا و  زاشیب  ینطاب  سابل  شزرا  رثا و  ینعی  ( 1 .) تسا رتهب  اوقت  سابل  دیامرف : یم  تسا ، ناسنا  رهاظ  هب  بسانم  هولج 

لثم يرهاظ  سابل  رب  ینطاب  سابل  يرترب  هک  مییوگب  دـیاب  میهد  ماجنا  يرهاظ  سابل  يرهاظ و  سابل  نیب  يا  هسیاـقم  میهاوخب  رگا  تسا .
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دوجو یحور  ندـب ، نیا  هارمه  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  میتسه  لـئاق  شزرا  رهاـظ  ندـب و  يارب  رگا  ینعی  تسا  ندـب  هب  تبـسن  حور  يرترب 
سابل و نودب  رهاظ  لامج  سابل و  تسا  شزرا  یب  حور  نودب  ندـب  هک  روط  نامه  دـشخب و  یم  كرحت  طاشن و  تایح ، نآ  هب  هک  دراد 

(26 فارعا ، .« ) ٌْریَخ َِکلَذ  َيَْوقَّتلا  ُساَِبلَو  ( » 1 . ) تسا شزرا  دض  یتح  شزرا و  یب  ینطاب  لامج 

نطاب ياه  یتشز  رب  ششوپ  نیرتهب  اوقت 

تیصعم و رثا  رد  هک  ینطاب  ياه  یتشز  زا  دیاب  مینک ، یم  يریگولج  سابل  هلیـسو  هب  يرهاظ  ياه  یتشز  ندش  راکـشآ  زا  هک  روط  نامه 
. تسا اوقت  اه  یتشز  نیا  ندناشوپ  يارب  سابل  نیرتهب  میـشاب و  يرارف  رازیب و  دوش  یم  داجیا  حور  رد  ادـخ  نید  يرطف  ریـسم  زا  فارحنا 

داجیا زا  دنک  یم  ظفح  تارطخ  اه و  بیـسآ  زا  ار  ندب  هک  رهاظ  سابل  دـننام  هکلب  تسین  یحور  ياه  یتشز  يور  رب  یـششوپ  طقف  اوقت 
فرـش دـنناشکب و  یگدولآ  هب  ار  ناسنا  حور  دـنهاوخب  یناویح  تالیامت  هاگره  عقاو  رد  دـیامن . یم  تعنامم  حور  رد  یگدولآ  یتشز و 
دنناـم اوقت  ددرگ . یم  وا  یناـسنا  تاـیح  نتفر  نیب  زا  ناـج و  هرهچ  ندـش  تشز  زا  عناـم  هک  تساوقت  نیا  دـنیامن ، راد  هکل  ار  وا  یناـسنا 

رگا دـنک . یم  تظفاحم  یگدولآ  اب  تباصا  اب  دروخرب  زا  ار  نآ  دوش  وربور  یگدولآ  کی  اب  حورهاگره  هک  تسا  يزمرت  اـی  زمرق  غارچ 
سب يرثا  ياراد  ینطاب  یتشز  یگدولآ و  یلو  تسا  ناسنا  رمع  نایاپ  ات  رثکادـح  ینعی  تسا ، دودـحم  نآ  رثا  دـنیبب  یبیـسآ  ناـسنا  نید 

. تسا ارس  نآ  ینیریش  زا  تیمورحم  ترخآ و  باذع  ییاوسر و  بجوم  ییایند ، میخو  تارثا  رب  هوالع  ینعی  تسا ، رت  ینالوط 

ناسنا يدوجو  لحارم  نوؤش و  هب  یهاگن 

، هیذغت لثم  یهایگ  نوؤش  تسا . یناسنا  نأش  یناویح و  نأش  یهایگ ، نأش  لیبق  زا  یفلتخم  ياه  تیلباق  نوؤش و  ياراد  ناسنا  هک  میتفگ 
، هداوناخ دوخ و  میریح  زا  عافد  بضغ ، یسنج ، توهش  لثم  ینتاویح  نوؤش  دنتسه . يرهاظ و ... ییابیز  یندب ، تردق  لثم ، دیلوت  دشر ،

دنوش یم  فقوتم  رگید  دنـسر  یم  دح  نآ  هب  یتقو  هک  دنراد  ینیعم  دح  دوخ  دشر  رد  مادک  ره  تاناویح  ناهایگ و  دـنا . هریغ  ناعونمه 
تالامک دـح  رد  هک  يروما  اذـل  تسا ؛ یناویح  یهایگ و  ياوق  زا  رتالاب  ییاوق  ياراد  ناسنا  اما  دنتـسین . تیبرت  لـباق  دـح  نآ  زا  رتشیب  و 

یب يوس  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  رتالاب  هلقاع و  هوق  نتشاد  هجیتن  رد  ناسنا  دوش . یمن  بوسحم  وا  لامک  وا و  دح  دنتـسه ، یناویح  ای  یهایگ و 
هدمآ وا  هژیو  نأش  ناسنا و  یناویح  قوف  دعب  شرورپ  يارب  نید  دراد . یهانتمان  تیبرت  کی  تیلباق  دـهد ، یم  قوس  قلطم  لامک  تیاهن و 

رد میراد ؟ ءایبنا  نید و  هب  يزاین  هچ  رگید  مینادب  وا  یناویح  یهایگ و  دشر  دودح  نامه  رد  ار  یناسنا  تالامک  یتیبرت و  دـح  رگا  تسا .
هدرک مورحم  یناسنا  تالامک  تیبرت و  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  مینادب . ناسنا  شا  یناویح  قوف  نأش  تیبرت  نودب  ار  ناسنا  میناوت  یمن  عقاو 

يروما هب  هک  یتقو  ات  ناسنا  دنادب ؟ ناسنا  ار  دوخ  دناوت  یم  هنوگچ  تسین  انـشآ  یناویح  یهایگ و  تالامک  دح  رد  زج  یتیبرت  اب  تسا و 
ياراد درک ، لیـصحت  ار  اه  نآ  دـش و  یناویح  تالامک  ياراد  یتقو  و  تسا ، یهایگ  تایح  ياراد  دزادرپ ، یم  یهایگ  تالامک  دـح  رد 

یناـسنا و تاـیح  هب  ندیـسر  دـنوادخ  اذـل  دوب . دـهاوخ  نکمم  ینید  تیبرت  هیاـس  رد  طـقف  وا  یناـسنا  تاـیح  اـما  تسا . یناویح  تاـیح 
، دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا . هدرک  ینید  ياهروتـسد  زاوا  تیعبت  هب  طورـشم  ار  یناسنا  ياوق  ییافوکش 

نامه ینید  ياهروتسد  ( 1 .«) دشخب یم  تایح  ار  امـش  هک  دننک  یم  توعد  يزیچ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  ار  لوسر  ادخ و  دـینک  تباجا 
دوش یمن  طوبرم  ام  يرهاظ  یندب و  ياه  هبنج  هب  ام  حور  ییابیز  سپ  دنتسه . ام  لیصا  یناسنا و  ياهدادعتسا  ییافوکش  يارب  تایح  با 

ندعم دوخ  هک  تسا  يدنوادخ  شخب  تایح  ياهروتـسد  زا  تیعبت  ددرگ ، یم  ینطاب  لامج  ياراد  هک  تسا  یناسنا  هژیو  لیاضف  اب  هکلب 
هیآ 24) لافنا ، .« ) ْمُکِییُْحی اَِمل  مُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهِّلل  ْاُوبیِجَتْسا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ( » 1 . ) تساه ییابیز  همه 

لطاب تنیز  نیرتهب  تعاطا ، نامیا و 
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ار نآ  ناتاه  لد  رد  دینادرگ و  امـش  بوبحم  ار  نامیا  دـنوادخ  : » دـنک یم  یفرعم  نینچ  ار  ناسنا  نطاب  بلق و  رویز  ییابیز و  میرک  نارق 
مینیب یم  هک  روط  ناـمه  ( 2 .«) دـنتیاده دـشر و  لها  تقیقح  هب  اه  نیا  تخاس ؛ تشز  ناـترظن  رد  ار  تیـصعم  قسف و  رفک و  داد و  تنیز 

َناَیْـصِْعلاَو َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَکَو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَزَو  َناَمیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  ( » 2  ) هیام ناسنا و  بلق  تنیز  ناونع  هب  ار  نامیا  دـنوادخ 
ناشرابرهگ تاملک  زا  یکی  رد  ع )  ) یلع ماما  دیامن و  یم  یفرعم  وا  يراگتـسر  دشر و  تیاده و  ( 7 تارجح ، .« ) َنوُدِشاَّرلا ُمُه  َِکَئلْوُأ 

دنچره دنک ، یم  دنـسپان  تشز و  ار  یمدآ  ناج  هرهچ  ینامرفان  تیـصعم و  ( 1 .) تسا ادخ ) زا  تعاط  ، ) هدنب ییابیز  : » دـنیامرف یم  نینچ 
ار دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  لهاج  هک  یتسرد  هب  (: » ص  ) مرکا یبن  هدومرف  هب  دـشاب . يدایز  ياـه  ییاـبیز  ياراد  يرهاـظ  ياـه  هبنج  رد 
ای یعامتجا  ماقم  اـی  تورث  زا  هعماـج  رد  هک  يدارفا  اـسب  هچ  ( 2 («. ) يایند ماقم  هتبلا  . ) دشاب ماقم  دـنلب  ورابیز و  دـنچ  ره  دـنک ، ینامرفان 
هک تسا  یسک  لقاع  هک  یتسرد  هب   » دنتسه زین  وا  مشخ  دروم  هکلب  دنرادن ، یشزرا  چیه  اهنت  هن  ادخ  دزن  رد  دنرادروخرب و  هرهچ  ییابیز 

يارب تسا  تشز  ردقچ  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  ( 3 .«) دشاب مک  وا  ماقم  ردق و  دشاب و  ور  تشز  رگا  یتح  دـنک ، تعاطا  ار  دـنوادخ 
: دـیامن یم  یفرعم  نینچ  نیا  ار  اه  تنیز  نیرتالاب  ابیز ، هاتوک و  مالک  کـی  رد  و  ( 4 .«) دشاب هتـشاد  ابیز  يرهاظ  رامیب و  ینطاب  هک  ناسنا 

ياه تذـل  نیرتالاب  زا  دـشاب و  درف  نیرت  ابیز  یـسک  رگا  ( 5 .«) تسا هتـساراین  دوخ  دنوادخ  زا  تعاطا  لثم  يرویز  هب  يا  هتـسارآ  چـیه  »
(1 ( ؟ تسوا یگدنز  رد  یفطل  هدیاف و  هچ  دـشاب ، هتـشادن  تسود  ار  وا  ادـخ  یلو  دـشاب ، زین  صخـش  نیرت  بوبحم  هدـب ، رادوخرب  يدام 
، راونالاراحب .« ) رطخلا میظع  رظنملا  لیمج  ناک  نا  هللا و  یـصع  نم  لـهاجلا  نا  ( » 2 ( ) ص 463 ج3 ، مکحلاررغ ، «. ) هعاطلا دبعلا  لامج  »
ًالیلع و ًانطاب  ناـسنالاب  حـبقا  اـم  ( » 4 ( ) ناـمه .« ) رطخلا ریقح  رظنملا و  مـیمذ  ناـک  نا  هللا و  عاــطا  نـم  لــقاعلا  ّنا  ( » 3 ( ) ص 160 ج 1 ،

ص 57) ج 6 ، مکحلاررغ ، .« ) هللا هعاط  لثمب  نیّزتم  نیزت  ام  ( » 5 ( ) ص 421 ج 4 ، همکحلا ، نازیم  .« ) ًالیمجًارهاظ

؟ تسیچ رد  یقیقح  ییابیز 

نیرتهب و اریز  تسوا . لامک  لقع و  يالاو  دـشر  هدـنهد  ناشن   ، وا نید  نیناوق  رد  دـنوادخ  لباقم  رد  صخـش  کـی  ندوب  میلـست  دـبعت و 
نیا زا  ریغ  یسک  رگا  ایآ  یتسار  تسا . هدرک  باختنا  دوخ  ترخا  يارب  ار  يدبا  هبیط  تایح  و  ییایند ، یگدنز  يارب  ار  نییآ  نیرت  لماک 

ییابیز شـشوپ و  رگا  یتسار  هب  هک  تسا  نآ  لاؤس  نیا  خساپ  مینادـب ؟ تخبـشوخ  ای  هدـیمهف و  لقاع و  ار  وا  میناوت  یم  دـنک  باختنا  ار 
هب هک  اوقت  سابل  رگا  وا . ندب  مسج و  هب  هن  تسوا  حور  هب  ناسنا  تقیقح  هک  ارچ  درادن . یـشزرا  چیه  يرهاظ  ياه  ییابیز  دـشابن ، نطاب 

ترـضح دـش . دـهاوخ  یناوارف  ياـه  یگدولآ  اـه و  یتـشز  راـچد  ناـسنا  دـشابن ، تسا  رهاـظ  ساـبل  زا  رتـالاب  رتـهب و  دـنوادخ  هدوـمرف 
هدیـشوپ ییایند  بابـسا  زا  کی  چـیه  اب  وا ) نورد  ياه  یتشز   ) دوش هنهرب  يراکزیهرپ  هعماج  زا  سک  ره  : » دـیامرف یم  ع )  ) نینمؤملاریما

ندش ادیپ  زا  هک  روط  نامه  دـیاب  ناسنا  تسا . نرد  یتشز  ندـش  راکـشآ  ناسنا و  ندـش  حـضتفم  ثعاب  ییاوقت  یب  ینعی  ( 1 .«) دوش یمن 
صوصخ هب  ددرگ ، تحاراـن  هدنمرـش و  رتـشیب  رایـسب  نورد  ياـه  یتـشز  ندـش  راکـشآ  زا  دوش ، یم  تحاراـن  راسمرـش و  دوخ  تروـع 

رد ییابیز  هب  هک  نیا  اب  مالـسا  هک : تسا  نیا  میریگ  یم  هجیتن  هچ  نآ  دنوادخ . هاگـشیپ  رد  تمایق و  زور  رد  ندش  حضتفم  یگدنمرش و 
رگید سابل و  زا  معا   ) رهاظ ییابیز  هکلب  دریذـپ ، یمن  قلطم  روط  هب  ار  ییابیز  نیا  دـهد ، یم  تیمها  ناسنا  یگدـنز  يرهاـظ  ياـه  هبنج 

هب نتخادرپ  یتح  دشاب و  هتـشادن  تفلاخم  یناسنا  فرـش  ینطاب و  لامج  بسک  اب  هک  تسا  مالـسا  لوبق  دروم  ییاج  ات  یگدـنز ) لئاسو 
دروخرب رد  مالسا  هک  تسا  نیمه  يارب  دشاب ، یندنام  لیصا و  ياه  ییابیز  تالامک و  هب  یبایتسد  يارب  يا  هلیـسو  دیاب  يرهاظ  داعبا  نیا 
بابـسا نم  رتسی  يوقتلا  ساـبل  نع  يرعت  نم  ( » 1  ) قلطم يدازآ  اه  ناسنا  هب  يرهاظ  ياـه  ییاـبیز  زا  يرادرب  هرهب  اـبیز و  ياـه  هولج  اـب 
طورشم تسا ، هدیدنسپ  بوخ و  همه  ابیز و ... هناخ  ابیز ، شفک  ابیز ، سابل  زا  هدافتسا  تسا . هدادن  ص 404 ) ج 5 ، مکحلاررغ ، .« ) ایندلا

اه شزرا  اذل  تسا . تقوم  ینتفر و  مسج ، یلو  تسا  یندنام  حور ، دوشن . راد  هکل  وا  یناسنا  تیوه  دماجناین و  حور  یتشز  هب  هک  نیا  هب 
. دنوش يرهاظ  ياه  ییابیز  اه و  شزرا  يادف  دیابن  يدبا  یحور و  ياه  ییابیز  و 

فدص زا 90رد و  هحفص 69 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سابل هرابرد  ییاهروتسد  تاکن و 

سابل ترهش  فلا .

تشگنا مدرم  نیب  رد  ار  ناسنا  هک  دشاب  يروط  دیابن  سابل  هک  تسا  نیا  دنا  هداد  ام  هب  ام  ندیشوپ  سابل  باب  رد  هک  ییاهروتسد  زا  یکی 
اب دـیاب  زین  و  دوش ؛ امن  تشگنا  ناسنا  هک  تمیق  نارگ  رخاف و  نانچ  هن  دـشاب و  بترمان  فیثک و  نانچ  نآ  هن  ینعی  دـیامن ؛ زیاـمتم  اـمن و 
یم ع )  ) نینمؤملاریما هک  نانچ  دـشابن ، زیگنا  هدـسفم  هعماج  رد  موسرم  سابل  هک  نیا  هب  طورـشم  دـشاب ، هتـشاد  يراگزاس  هعماـج  تفاـب 

سابل هتبلا  ( 2 .«) تسا نارود  نآ  سابل  يا  هرود  ره  رد  سابل  نیرتهب  : » دـیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ع )  ) قداـص ماـما  نینچمه  : » دـیامرف
ار ینارق  یناسنا و  ياه  شزرا  هک  یفرع  هتبلا  دیـشوپ ؛ سابل  عامتجا  فرع  زا  جراخ  دـیابن  رگید  ترابع  هب  فرع . ساـبل  ینعی  نارود  ره 
نآ ندیشوپ  ددرگ ، ندش  امن  تشگنا  بجوم  هک  دشاب  لومعم  ریغ  يروط  هب  تسین و  ناسنا  نأش  رد  هک  یسابل  ره  نیاربانب  دنک . تیاعر 
الو هب  رهتشت  الام  سبلا  ( » 1 ... ) اه نیا  ریغ  ای  هچراپ  ای  لدم  تخود و  ای  دشاب و  گنر  رظن  زا  هچ  ندوب  لومعم  ریغ  نیا  لاح  تسین . زیاج 

ص 314) ج 40 ، راونالاراحب ، .« ) هلها سابل  نامز  ّلک  سابل  ریخ  ( » 2 ( ) ص 185 ج 2 ، مکحلاررغ ، .« ) کب يرزی 

یعقاو تورث 

سک ره  هک  تسا  یهیدـب  دـش ، هتـشادنپ  یناویح  یندـب و  تالامک  يواـسم  وا  تـالامک  دـش و  شومارف  ناـسنا  یعقاو  ياـه  شزرا  رگا 
تنیز ریاس  شیارآ و  مزاول  باعل و  گنر و  هچراپ و  رگید  تسا . رت  شزرا  اب  رت و  تیـصخش  اب  دشاب  هتـشاد  رتابیز  رت و  هتـسارآ  يرهاظ 
سابل نیمه  هن  تیمدآ  ناج  هب  تسا  فیرـش  یمدآ  نت  یناسنا ! لئاضف  هن  دوش ، یم  اه  ناـسنا  يرترب  تفارـش و  نازیم  هک  دنتـسه  تـالآ 
رایـسب هچ  تسا . نآ  هچراپ  سنج  گنر و  ای  ناشـسابل  همکد  وا و  هب  هتـسب  ناشتیـصخش  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  تیمدآ  ناـشن  تساـبیز 

ساسحا اه  نیا  نودب  تسا و  ناشلزنم  ناملبم  رتسول و  هناخ و  گنس  هب  هتسب  ای  تساه و  کناب  رد  ای  ناشبیج و  رد  ناشتفارش  هک  يدارفا 
لامک یعقاو  ناسنا  ییاراد  اـما  ( 1 .«) تسا شیوزرآ  لام و  رد  لـهاج  تورث  (: » ع  ) یلع ماـما  لوق  هب  دـننک ! یم  یتیـصخش  یب  يراوخ و 

زا نارگید  رظن  بلج  وربآ و  ههجو و  بسک  يارب  هـک  درادـن  یموزل  دـنک و  یم  زاـین  یب  ریغ ، زا  ار  وا  تـسوا و  وا  اـب  هـشیمه  هـک  تـسا 
رتابیز سابل  رد  ار  تیـصخش  هک  یناسک  دروم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  دریگب . کمک  لوپ و ... گـنر ، بآ ، ردوپ ، هچراـپ ، نهآ ، گـنس ،

همه دـشاب و  اه  نآ  لابند  هب  اـه  مشچ  همه  هک  دـنراد  راـظتنا  دـننک و  یم  ساـسحا  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  نآ  ندیـشوپ  اـب  دـنناد و  یم 
نآ اب  هک  یـسابل   ) دشوپب ترهـش  سابل  ایند  رد  سکره  : » دیامرف یم  دنروآ ، باسح  هب  تخبـشوخ  ار  اه  نآ  دنروخب و  ار  نانآ  ترـسح 

(1  ) نآ هلیسو  هب  هک  دشوپب  یسابل  یسک  ره  : » دندومرف زین  و  ( 2 .« ) دناشوپ یم  يراوخ  سابل  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دوش ) روهشم 
.« همایقلا موی  لّذلا  سابل  هللا  هسبلا  ایندـلا  یف  هرهـش  بایث  سبل  نم  ( » 2 ( ) ص 155 ج 2 ، همکحلا ، نازیم  .« ) هلما هلام و  یف  لـهاجلا  هورث  »

دزاس و کیدزن  وا  تعاط  وا و  دای  وا و  رکش  هب  ار  وت  هکلب  دنکن ، لفاغ  دنوادخ  زا  ار  وت  هک  تسا  یسابل  ص 314 ) ج 79 ، راونالاراحب ، )
بجوم نید و  تافا  تافص ، نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  دزاسن ؛ راچد  ربکت  ندرک و  تاهابم  نداد ، ناشن  هتـسارآ  ایر ، يدنـسپدوخ ، هب  ار  وت 

مرکی مل  ام  ع )  ) مدآ هیرذ  اهب  هللا  مرکا  همارک  یه  تاروعلا و  اهب  رتسی  یلاعت  هللا  نم  همعنف  رهاظلا  سابل  اـما  و  ( » 1 ( ) 1 .«) دنتسه یلدگنس 
هرکذ و هرکـش و  نم  کبّرقی  لب  یلاعت  هللا  نع  کلغـشی  ام ال  کـسابل  ریخ  مهیلع و  هللا  ضرتفا  اـم  ءادـال  هلآ  نینمؤملل  یه  مهریغ و  اـهب 

حابـصم .« ) بلقلا یف  هوسقلا  هثروم  نیدـلا و  تافآ  نم  اّهناف  ءالیخلاو  هرخافملا  نیزتلا و  ئایّرلا و  بجعلا و  یلا  اهیف  کلمحی  هتعاط و ال 
(. هقیقحلا حاتفم  هعیرشلا و 

یناسنا بتارم  اب  یناویح  یهایگ و  بتارم  هطبار 
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. دنریگ رارق  یناسنا  یلاع  تالامک  بسک  يارب  يا  هلیسو  دیاب  دنناوت و  یم  هتبلا  هک  دنتـسه  یهایگ  یناویح و  بتارم  هلـسلس  کی  اه  نیا 
ياه شزرا  یناسنا و  تفارـش  هب  ندیـسر  تهج  رد  اه  نآ  زا  رگا  ینعی  ییاغ ؛ لیـصا  شزرا  هن  دنراد ، يا  همدقم  يا و  هلیـسو  شزرا  اذل 

تالامک دـح  رد  ناسنا  فقوت  یناسنا و  ياوق  دـشر  تیدودـحم  هب  رجنم  رگا  اما  دنتـسه و  كرابم  بوخ و  دوش  هدافتـسا  يرـشب  یعقاو 
هک نیا  اب  لیبموتا و ... للجم ، گرزب و  هناخ  یندب ، تردق  ییابیز ، تورث ، سپ  دنتـسه . دب  رـضم و  كرابمان ، دندرگ ، یناویح  یهایگ و 

دنناوت یم  مه  دنـشاب و  یناسنا  یلاع  جاردم  هب  ناسنا  ءاقترا  دشر و  يارب  يا  هلیـسو  دنناوت  یم  مه  دنتـسه ، دـنوادخ  ياه  تمعن  زا  همه 
تس نیا  يارب  هدش  فلاخم  و ... هیلقن ) هلیسو   ) بکرم ترهش  اب  سابل ، ترهش  اب  رگا  دنریگ . رارق  تیناویح  هطرو  هب  ناسنا  طوقس  هلیسو 

شیارآ ای  کیش و  سابل  ندیشوپ  اب  ًالثم  دروایب ، تسد  هب  ار  یناسنا  شزرا  کی  هجیتن  هک  دراد  راظتنا  یناویح  شزرا  کی  زا  صخش  هک 
روما هنوگ  نیا  زا  کی  چـیه  هک  نآ  لاح  دـنک  یم  نارگید  هب  تبـسن  رتشیب  شزرا  تیـصخش و  يرترب  ساسحا  تروص و ... رـس و  يوم 

... ابیز و سابل  ای  تورث و  ای  هرهچ  ییابیز  هب  ار  دوخ  شزرا  هک  یسک  عقاو  رد  تسین . یـسک  تیـصخش  ندوب  رترب  یناسنا و  فرـش  لیلد 
، دنتـسه ادـخ  ياه  تمعن  زا  همه  هک  یناویح  یهایگ و  تالامک  زا  دـیاب  سپ  تسا . هدـش  لـطاب  ياـه  لاـیخ  بارـس و  راـچد  دـناد ، یم 

يا همدقم  اه  تمعن  نیا  تروص  نیا  رد  هک  دوش ، یناویح  قوف  يونعم و  تالامک  زا  هدافتسا  عنام  دیابن  هدافتـسا  نیا  یلو  درک ؛ هدافتـسا 
. دش دنهاوخ  اه  یگدولآ  بالجنم  رد  طوقس  نایغط و  يارب 

ام فیاظو  یهلا و  ياه  تمعن 

ياه تمعن  میشاب  بظاوم  هک  دنا  هتساوخ  زین  ار  نیا  مینک ، هدافتـسا  یهلا  ياه  تمعن  زا  دنا  هتـساوخ  ام  زا  هک  نیا  نمـض  نید ، نایاوشیپ 
رگا تسا . هدومرف  اطع  ام  هب  ار  رتالاب  رترب و  ياه  تمعن  دنوادخ  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  مینیبن و  يدام  يرهاظ و  روما  رد  دودحم  ار  ادخ 

يالاو جرادم  هب  ندیـسر  زا  تیمورحم  رتالاب و  ياه  تمعن  نداد  رده  راک  نیا  میدرک ، یناویح  يدام و  ياه  تمعن  فرـص  طقف  ار  رمع 
يارب يا  هلیسو  ار  اه  نآ  یهلا ، ياه  تمعن  زا  لوقعم  حیحص و  هدافتسا  ياج  هب  میشاب  بظاوم  هک  دنا  هتساوخ  ام  زا  زین  و  تسا ، تیناسنا 
یهار نامه  رد  دـیاب  هک  دنتـسه  یهلا  ياه  تناما  اه  تمعن  نیا  میهدـن . رارق  نام  یناسنا  تیوه  هب  ندز  همطل  نامحور و  نتخاـس  هدولآ 

یتسود یعقاو و  لامک  دـشر و  تهج  رد  اه  تمعن  نیا  زا  هک  نیا  ياج  هب  دـیابن  ام  رگید ، هار  هن  دـنوش ، فرـصم  هدـش  هداد  روتـسد  هک 
هانگ و هب  ار  ناسنا  هک  یتنیز  ییابیز و  مییامن . فرـص  ادـخ  نانمـشد  ناطیـش و  هار  رد  اه  نآ  مینک ، هدافتـسا  دـنوادخ  هب  ندـش  کـیدزن 
هدش و رتالاب  ياه  تمعن  تالامک و  ندید  عنام  یفرطزا  ییابیز  نیا  اریز  تسا . صخشم  دوخ  يارب  یکانرطخ  نمـشد  دناشکب ، یگدولآ 

تـسا نیمه  یهلا  ناحتما  تسا . هداد  رارق  یتبقاعدب  یهلا و  بضغ  مشخ و  دروم  ار  وا  یفرط  زا  هتـشاد و  زاب  لامک  دـشر و  زا  ار  صخش 
رارق تنیز  تسا  رگ  هولج  نیمز  رد  ار  هچ  نآ  ام  : » مینک یم  باختنا  ار  مادک  ینطاب  ياه  ییابیز  فرص و  يرهاظ  ياه  ییابیز  نیب  ام  هک 

اهل هنیز  ضرالا  یلع  ام  انلعج  اـن  ( » 1 ( ) 1 .«) تسا رتوکین  ناشلمع  ادـخ  تعاط  رد  کی  مادـک  هک  مینک  ناحتما  نآ  اـب  ار  مدرم  اـت  میداد 
(7 فهک ، .« ) ًالملع نسحا  مهیا  مهولبنل 

تمعن نارفک  ای  ییامندوخ 

ادـخ اب  ییامندوخ ) يارب  ییارآ  دوخ  لثم   ) ناهانگ هلیـسو  هب  ییارایب و  ار  دوخ  مدرم  يارب  هک  نیا  زا  زیهرپب  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماـما 
وا ياه  تمعن  زا  هک  تسا  نیا  دـیروآ  اـج  هب  دـنوادخ  يارب  تسا  مزـال  هک  يزیچ  نیرتمک  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  ( 2 .«) یگنجب

دیاب هکلب  تسناد  تخبـشوخ  ار  یـسک  ناوت  یمن  ای ... ییابیز  تورث ، تمعن  نتـشاد  فرـص  هب  ( 3 .«) دـیریگن کمک  ناهانگ  ماجنا  يارب 
هداد و داب  رب  ار  اه  نآ  یناسنا  تیثیح  نانآ  هرهچ  ییابیز  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  دـنک . یم  هدافتـسا  یهار  هچ  رد  تمعن  نیا  زا  وا  هک  دـید 

نیا ياج  هب  ات  دننک  راتفر  يروط  هتخاس  راداو  ار  نانآ  ناشیابیز  هرهچ  هک  يدارفا  اسب  هچ  تسا . هداد  طوقس  تیناویح  هطرو  هب  ار  اه  نآ 
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هدرک و تشز  ار  اه  نآ  ناج  هرهچ  ابیز ، تروص  نیمه  دندرگ و  لیدبت  ادخ  نمـشد  هب  دنریگ  رارق  وا  هب  برق  ادـخ و  یتسرد  هار  رد  هک 
یتیفرظ یب  تلع  هب  دارفا  نیا  ییابیز  عقاو  رد  تسا . هتخاس  لدـبم  یناسنا  تالامک  يونعم و  ياـه  شزرا  دـض  رـصنع  کـی  هب  ار  اـه  نآ 

نا كایا  ( » 2  ) نیب تراجت  رد  هک  نانچ  هتخاس ، مورحم  یعقاو  شزرا  كرد  زا  ار  اه  نآ  يرهاظ  تاذل  دنب  رد  اه  نآ  تراسا  ناشدوخ و 
جهن .« ) هیـصاعم یلع  هتمعنب  اونیعتـست  الا  مکمزلی هللا  ام  لـق  ( » 3 ( ) ص 317 ج 4 ، همکحلا ، نازیم  .« ) یـصاعملاب هللا  زراـبت  ساـنلل و  نیزت 

دنوش و یم  یـضار  یناف  ياه  تذل  اه و  تمعن  هب  رادـیاپان ، تاذـل  رادـیاپ و  تاذـل  تالامک ، دـض  تالامک و  تمکح 330 ). هغالبلا ،
ياه شزرا  حـیجرت  باختنا و  اب  عقاو  رد  اه  نیا  دـننادب ! رگا  تسا  یتراـجت  دـب  هچ  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  رادـیاپ  ـالاو و  ياـه  شزرا 

یندب يرهاظ و  ياه  ییابیز  ایآ  ( 1 . ) دنا هدرک  راچد  یقیقح  نایز  هب  ار  دوخ  یناسنا ، رادیاپ و  ياه  شزرا  هب  تبـسن  رذگدوز  یناویح و 
هرهب دـنچ  ره  ( 2 .«) دـیزیهرپب رفیک  ياه  یتخـس  تمعن و  ياه  یتسم  زا  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  ینطاـب ؟ یلاـمج  اـی  تسا  یگـشیمه 

تفارـش ندـش  ینابرق  رادـیاپ و  تذـل  زا  تیمورحم  تمیق  هب  دـیابن  تذـل  نیا  اما  دراد  تذـل  يدام  ياه  تمعن  اـه و  ییاـبیز  زا  يرادرب 
قرغ ریـسا و  دـید و  ار  يرهاظ  ياه  ییابیز  سابل و  اذـغ ، بآ ، باوخ ، اهنت  ادـخ  نارکیب  ياه  تمعن  زا  ناسنا  یتقو  دوش . ماـمت  یناـسنا 
ياج هب  ینعی  دنک ؛ یم  دوخ  تقیقح  زا  تلفغ  راچد  ار  صخش  یتسم  نیا  تسا و  ندش  تمعن  تسم  نامه  تلاح  نیا  دش ، اه  نآ  تذل 

زا ددرگ و  یم  یشومارف  دوخ  راچد  عقاو  رد  وا  دنیب . یم  ایند  يدام  یگدنز  کچوک  سایقم  اب  دنک  هاگن  يدبا  سایقم  اب  ار  دوخ  هک  نیا 
یتسم يرآ  دوش . یم  لفاغ  تسا ، یناویح  قوف  نأش  هک  دوخ  تیصخش  لصا  زا  دنیب و  یمن  یهایگ  یناویح و  نوؤش  زج  يزیچ  شیوخ ،

هدافتـسا تمعن  نآ  دوخ  زا  دـنک  رکـشت  تمعن  بحاص  زا  هک  نیا  ياج  هب  اسب  هچ  دزاس و  یم  لفاغ  تمعن  بحاـص  زا  ار  ناـسنا  تمعن ،
نآرق ( 1  ) ادخ ناسنا ، هک  تسا  یگرزب  نارـسخ  نیا  دـیامن . یم  ینمـشد  هدومن  فطل  ناسنا  قح  رد  هک  نآ  بحاص  اب  دـنک و  یم  اجبان 

جهن .« ) همقنلا قئاوب  همعنلا و  تارکـس  اوقتا  ( » 2 ( ) 7 فهک ، .« ) اَهَّل ًۀَـنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  اَم  اَْنلَعَج  اَّنِإ  : » دـیامرف یم  ناحتما  نیا  هراـبرد  میرک 
ادـخ هک  تورث ... ییبایز و  تمعن  زا  ناسنا  هک  تسین  یبدا  یب  نیا  ایآ  دـشورفب . وا  ياه  تمعن  هب  ار  هبطخ 151 ) حلاص ، یحبص  هغالبلا 

هلگ ناسنا  زا  هنوگچ  دنوادخ  هک  دینیبب  تسین ؟ یفاصنا  یب  نیا  ایآ  دنک ؟ هدافتسا  ادخ  اب  تفلاخم  ینمشد و  هار  رد  هتـشاد ، ینازرا  وا  هب 
میامن و یم  یتسود  وت  اب  منک  یم  اطع  وت  هب  هک  ییاه  تمعن  ببس  هب  نم  ینک ؛ یمن  راتفر  فاصنا  يور  زا  نم  اب  مدا ! رسپ  يا  : » دنک یم 

هتـشرف هشیمه  دـیآ و  یم  الاب  نم  دزن  وت  يدـب  رـش و  دزیر و  یم  ورف  وت  هب  نم  یکین  يزرو . یم  ینمـشد  نم  هب  ناـهانگ  باـکترا  اـب  وت 
ثیدح 300. ادخ ، نخس  ( 1 ( ) 1 .«) دروآ یم  نم  دزن  وت  زا  يا  هتسیاشان  رادرک  یبرقم 

تمعن یتسم 

نانمشد سابل  ب .

تیعبت اه  نآ  قحان  لطاب و  بادآ  زا  میشوپن و  ار  نانمشد  سابل  دیاب  هک  تسا  نیا  هدش ، هداد  روتسد  ام  هب  سابل  هرابرد  هک  يرگید  هتکن 
لذتبم گنهرف  رودص  ام ، رب  هبناج  همه  هطلس  يارب  نانمشد  حالس  هک  میداد  حیـضوت  یباجحدب  یباجح و  یب  شرتسگ  ثحب  رد  مینکن .
کمک نام  یگدنز  نوؤش  مامت  رب  هطلس  رد  نامنانمشد  هب  لمع  رد  مینکن ، تمواقم  مجاهت  نیا  لباقم  رد  ام  رگا  سپ  تسا ؛ ناشدساف  و 

. تسادـخ نانمـشد  دـساف  گـنهرف  زا  ندرک  دـیلقت  ندرک ، تمواـقم  زا  روـظنم  تسا . راکـشآ  گرزب و  تناـیخ  کـی  نیا  هک  میا  هدرک 
ياه تمعن  یگدنز و  زا  دنتـسه و  تیناویح  تیدام و  رهاظم  ریـسا  ینید و  تیوه  دقاف  هک  دـنهد  یم  ماجنا  یناسک  ار  دـیلقت  نیا  ًالومعم 
رگا ای  دنرادن و  ربخ  رتالاب  تالامک  زا  ای  دارفا  نیا  دنرادن . غارـس  يزیچ  یناویح  ياه  شزرا  ریاس  كاروخ و  باوخ و  سابل و  زج  ادـخ 

ار دوخ  سکره  : » تسا هدـش  دراو  ثیداحا  رد  دنتـسه . رازیب  تـالامک  هنوگ  نیا  زا  اـه ، نآ  رب  یناویح  هیحور  هبلغ  تلع  هب  دـنراد ، ربخ 
یعاـمتجا يرهاـظ و  ياـهراتفر  ریاـس  شیارآ و  ندیـشوپ ، ساـبل  عقاو  رد  ( 1 .«) دوـش یم  بوـسحم  ناــنآ  زا  دروآ  رد  یهورگ  ره  هیبـش 
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شزرا هب  یقلعت  شیارگ و  هک  یـسک  اذل  دراد . قلعت  ییاه  شزرا  راکفا و  هچ  ییاه و  هورگ  هچ  هب  وا  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  صخش ،
باختنا دوخ  يارب  ار  ادخ  نانمـشد  مارم  سابل و  زگره  دنک و  یمن  لامک  یب  دساف و  دارفا  هیبش  ار  دوخ  زگره  دراد ، یناسنا  یهلا و  ياه 

سابل وگب  دوخ  موق  هب  هک  درک  یحو  ءایبنا  زا  یکی  هب  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  لقن  شنیرهاط  دادـجا  لوق  زا  ع )  ) قداص ماما  دـیامن . یمن 
(2 .«) دنوش یم  بوسحم  نم  نانمشد  زا  هک  دنرواین  رد  نم  نانمشد  لکش  هب  ار  دوخ  دنروخن و  ارم  نانمشد  ياذغ  دنشوپن و  ارم  نانمشد 

شالت هکلب  دنریذپن  دوخ  رب  ار  اه  نآ  هطلس  اهنت  هن  هک  هداد  روتـسد  همه  هب  و  ( 3  ) تسا فلاخم  نانمؤم  رب  رافک  هطلس  هنوگ  ره  اب  مالسا 
تـسا هدش  حتف  رگنـس  باجحدب  ای  باجح  یب  نز  دـننک . هزرابم  هطلـس  رهاظم  مامت  اب  دـننک و  عطق  ار  هطلـس  ياه  هشیر  یمامت  ات  دـننک 

یمن ار  ام  ریخ  نانمـشد ، زگره  هک  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت  دیاب  ام  نارـسپ  نارتخد و  دوش . رگید  ياهرگنـس  حـتف  هب  رجنم  اسب  هچ  هک  تسا 
هراوهام و لثم  یلیاسو  قیرط  زا  ای  ناشدساف و  هدروخ  بیرف  لماوع  طسوت  ار  رـس  يوم  ای  شفک و  سابل ، زا  یلدم  زور  ره  رگا  دنهاوخ .

ماما مهنم ». ّدع  موقب  هبـشت  نم  ( » 1  ) نید گنهرف ، زا  ار  ام  دنهاوخ  یم  دنراد و  رـس  رد  يدیلپ  فادها  دـننک ، یم  هئارا  لذـتبم  ياه  ملیف 
اوسبلی کموقل ال  لق  نا  ءاـیبنالا  نم  یبن  یلا  هللا  یحوا  لاـق : هئاـبآ ، نع  هیبا  نع  رفعج  نع  ( » 2 ( ) ص 440 ج 17 ، كردتسم ، ( ) ع  ) یلع

اه و یکاروخ  نانمشد  ياذغ  زا  روظنم  هتبلا  یئادعا ». اونوکیف  یئادعا  لک  لکاشمب  اولکاشی  یئادعا و ال  ماعط  اوعمطی  یئادعا و ال  سابل 
ص 172) ج 6 ، خیش ، بیذهتلا  . ) دنرادن یهجوت  اه  نآ  ندوب  رضم  ندوب و  مارح  هب  دنروخ و  یم  داقتعا  یب  دارفا  ًالوعم  هک  اه  یندیشون 

هـشیر هب  هشیت  نامدوخ  تسد  هب  دنهاوخ  یم  دننک . ادج  نامیادخ  و  ( 141 ءاسن ،  .« ) ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاَْکِلل  ُهّللا  َلَـعْجَی  َنلَو  ( » 3)
ام تروص  نیا  رد  هک  مینکن  یهارمه  وا  اب  میریگن و  رارق  نمشد  تسد  تلآ  میـشاب  بظاوم  مینزب . نام  یبهذم  یلم و  يالاو  ياه  شزرا 

، یباجح یب  هک  مینک  نامگ  رگا  تسا  يراـگنا  هداـس  یلاـیخ و  شوخ  میا . هدـیگنج  ناـمگنهرف  نید و  مدرم ، هیلع  نمـشد  فص  رد  زین 
يرما اه  هراوهام  اه و  سکع  تالجم ، ییوئدیو ، ياه  ملیف  شرتسگ  رـس ، يوم  سابل و  لذتبم  ياه  لدـم  نوزفا  زور  هضرع  یباجحدـب ،

هب ینیبدـب  اـب  هشیمه  دـیاب  هدـشن ... هدیـشک  مدرم  ياـیند  نید و  يدوباـن  يارب  يا  هئطوـت  هـشقن و  چـیه  اـه  نـیا  سپ  رد  تـسا و  یعیبـط 
تدساح دقح و  تیاهن  دسرب و  ام  هب  یتکرب  ریخ و  دنهاوخ  یمن  زگره  اه  نآ  هدومرف ؛ میرک  نارق  هک  روط  نامه  مینک . هاگن  نامنانمشد 
هدنبیرف ياهراعش  لوگ  دیابن  ام  ناناوج  دنوش . یمن  یضار  نامگنهرف  نید و  نییآ و  زا  ام  نتـشدارب  تسد  هب  زج  دنراد و  ام  هب  تبـسن  ار 

، ینمـشد ياج  هب  دنوشن و  اه  نآ  بذـج  اهراعـش  نیا  اب  دنـشاب  بظاوم  دـنروخب . دـنراد ، ناوج  لسن  يارب  يزوسلد  ياعدا  هک  ار  اه  نآ 
هدیقع مه  ینعی  اه  نآ  تبحم  درادن . ترخآ  ایند و  ییاوسر  یتبقاعدب و  زج  يا  هجیتن  ناطیـش  تبحم  هک  دـنریگن  لد  هب  ار  اه  نآ  تبحم 

یهورگ راک  هب  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  اه . نآ  تایانج  رد  تکرـش  اه و  نآ  دـییأت  ینعی  اه ، نآ  اـب  ندوب  رکفمه  ندوب و 
نیا ای  یشاب  هتشاد  تسود  ار  ادخ  نانمشد  هک  نیا  زا  زیهرپب  : » دیامرف یم  زین  و  ( 1 .«) دشاب اه  نآ  لخاد  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب  یضار 

نآ اب  تمایق ) رد   ) دشاب هتـشاد  تسود  ار  یهورگ  سک  ره  هک  یتسرد  هب  سپ  ینک . صلاخ  ادخ  ناتـسود  ریغ  يارب  ار  دوخ  یتسود  هک 
وا هللا  ءادعا  ّبحت  نا  كایا  ( » 2 ( ) ص 306 ج 2 ، مکحلاررغ ، .« ) مهعم هیف  لخاّدلاک  موق  لعفب  یضاّرلا  ( » 1 ( ) 2 .«) دش دهاوخ  روشحم  اه 

شوگ مشچ و  بوخ  ام ، نارـسپ  نارتخد و  ص 306 ) ج 2 ، مکحلاررغ ، .« ) مهعم رـشح  ًاموق  ّبحا  نم  ّناف  هللا  ءاـیلوا  ریغل  ّكدو  یفـصت 
ییاهراک هچ  زا  دـنراد ؟ لد  ار  یتاـج  هتـسد  دارفا و  هچ  هقـالع  دنتـسه ؟ یـضار  اـه  هورگ  مادـک  راـک  هب  هک  دـننیبب  دـننک و  زاـب  ار  دوخ 

هچ ره  هب  تبسن  سک و  ره  اب  هک  دننادب  ار  نیا  تسا . یبلق  ياه  شیارگ  نیمه  كالم ، هک  دیآ ، یم  ناشدب  ییاهراک  هچ  زا  ناششوخ و 
يراب و دنب و  یب  داسف و  ناگدنهد  شرتسگ  ینمادکاپ ، تفع و  نانمـشد  دش . دـنهاوخ  روشحم  اه  نآ  اب  تمایق  رد  دنـشاب ، هتـشاد  هقالع 

ياه شزرا  هب  هقالع  لاح  ره  هب  تفر ؟ دـنهاوخ  اجک  هب  دـنوش و  یم  روشحم  هنوگچ  تمایق  زور  رد  هانگ  یگدولآ و  ناگدـنهد  جـیورت 
. تسا نانآ  زا  دیلقتو  دساف  دارفا  ادخ و  نانمشد  هب  ندش  هیبش  زا  عنام  یهلا ، يالاو  شخب و  تایح 

رگیدکی هب  درم  نز و  هیبشت  ج .
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ار دوخ  نادرم ، نادرم و  هیبش  ار  دوخ  نانز  دیابن  هک  تسا  نیا  نآ  هتـشاد و  رذـح  رب  زین  هبـشت  زا  يرگید  عون  زا  ار  ام  ینید ، ياهروتـسد 
تهابـش هک  تسا  يروط  نادرم  نارـسپ و  زا  یـضعب  شـشوپ  سابل و  عون  مینیب ، یم  عاـمتجا  رد  یهاـگ  هک  روط  نمه  دـننک ، ناـنز  هیبش 

یم رد  نایاقآ  لکـش  هب  ار  دوخ  دراوم  زا  یـضعب  رد  اه  مناخ  زا  یـضعب  روط  نیمه  نایقآ و  شـشوپ  ات  دراد  اه  مناـخ  شـشوپ  هب  يرتشب 
و ( 1 .«) دروآ رد  نادرم  هیبش  ار  دوخ  هک  ینز  ینانز و  هیبش  ار  دوخ  هک  يدرم  تسین  ام  زا  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ دنروآ .

سابل هک  ار  ینز  دشوپب و  نز  سابل  هک  ار  يدرم  دنک  تنعل  ادخ  : » تسا هدومرف  هداد و  رارق  نعل  دروم  ار  دارفا  هنوگ  نیا  رگید  ییاج  رد 
(1  ) نادرم و صتخم  رگید  یضعب  یلو  راولـش ، دننام  تسا  كرتشم  درم  نز و  نایم  اه  سابل  زا  یـضعب  هک  نیا  حیـضوت  ( 2 .«) دشوپب درم 

هـسبل سبلی  لجرلا  هللا  نعل  ( » 2 ( ) ص 18 ج 5 ، همکحلا ، نازیم  .« ) لاجّرلا نم  ءاسنلاب  هبـشت  ءاسنلا و ال  نم  لاـجّرلاب  هبـشت  نم  اـنم  سیل  »
زا یهن  هدـمآ ، تایاور  رد  هچ  نآ  دـشاب . یم  نانز  صتخم  یـضعب  ص 18 ) ج 5 ، همکحلا ، نازیم  .« ) لـجّرلا هـسبل  سبلت  هأرملا  هأرملا و 

. تسا نانز  طسوت  نادرم  صتخم  سابل  ندیشوپ  نادرم و  طسوت  نانز ، صتخم  سابل  ندیشوپ 

کیرحت لماع  هن  ششوپ ، ناونع  هب  سابل  د .

رد دشابن ، راکـشا  اه  نآ  ندب  ًالوا  هک  دنـشوپب  سابل  يروط  دیاب  اه  نز  هک  تسا  نیا  دنا  هداد  روتـسد  سابل  هرابرد  هک  يدراوم  هلمج  زا 
مه سابل  رگید  ترابع  هب  دـناشکب . دوخ  لابند  هب  ار  مرحمان  مشچ  دـنک و  بلج  ار  مرحمان  نادرم  رظن  هک  دـشابن  يروط  سابل  دوخ  یناث 
زا یکی  ناونع  هب  نز ، هک  تسا  نیا  تقیقح  دشاب . زیمآ  کیرحت  دیابن  دوخ  مه  دوش و  تاکیرحت  داجیا  ندب و  ندش  راکـشآ  عنام  دـیاب 

روهظ تسا ، مرحمان  اب  وا  طباور  نز و  هب  طوبرم  هک  یماکحا  یمامت  رد  تقیقح  نیا  دراد و  تیباذـج  شدوجو  همه  یهلا  لامج  رهاـظم 
لیبق زا  تسا  نز  هب  طوبرم  هک  يزیچ  ره  ینعی  دـنک ؛ یم  روهظ  تسا ، مرحمان  اب  وا  طباور  نز و  هب  طوبرم  هک  يزیچ  ره  ینعی  دـنک ؛ یم 

. دنک بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  درم  دـناوت  یم  وا و ... يوب  يرهاظ ، تاکرح  هوحن  نتفگ ، نخـس  نحل  تنیز ، سابل ، يرهاظ ، ياه  ییابیز 
، میدرک هظحالم  درم  نز و  نیب  طباور  هب  طوبرم  تایآ  رد  هک  روط  نامه  تسا . هدیدرگ  عضو  یصاخ  ماکحا  دراوم  نیا  همه  هرابرد  اذل 

موزل هاگن و  زا ـ : دـنترابع  ياه  هبنج  نیا  تسا . هدـش  هداد  ییاهروتـسد  مرحمان  اب  نز  هطبار  فلتخم  ياه  هبنج  هرابرد  زین  تاـیآ  نیا  رد 
زا نانز  تیعونمم  هدـش ـ ؛ انتثـسا  دراوم  رد  رگم  دوخ ، یناهنپ  ياه  تنیز  نتخاس  راکـشآ  تیعونمم  نانز ـ ؛ نادرم و  يوس  زا  نآ  لرتنک 
راک هب  تیعونمم  مرحمان ـ ؛ ربارب  رد  رـس  يوم  ندـب و  ندیـشوپ  موزل  دوش ـ ؛ نانآ  ياه  تنیز  ندـش  راکـشآ  بجوم  هک  یتاکرح  ماـجنا 

. زیمآ کیرحت  تاکرح  ماجنا  ییامندوخ و  زا  تیعونمم  مرحمان ـ ؛ اب  نتفگ  نخس  نیح  رد  زیمآ  کیرحت  نحل  ندرب 

یناطیش ياه  تسایس  ناطیش و 

کیرحت ناطیـش و  شقن  نآ  دـیامن و  یم  دزـشوگ  زین  ار  فیرظ  قیقد و  هتکن  کی  دـیوگ  یم  نخـس  سابل  هرابرد  هک  اجنآ  میرک ، نآرق 
یم وا  زا  دـنک و  یم  دای  ناسنا  نمـشد  ناونع  هب  ناطیـش  زا  نارق  ياـج  دـنچ  رد  دـنوادخ  تسا . ناـسنا  گرزب  نمـشد  ناونع  هب  وا  ياـه 

یهاگ دراد : نایب  عون  ود  هراب  نیا  رد  میرک  نارق  دیریذپن . ار  وا  هطلس  یتسود و  هک  دشاب  بقارم  دشابن و  لفاغ  نمشد  نیا  زا  هک  دهاوخ 
نمـشد نیا  زا  هک  دـهد  یم  رادـشه  اه  ناسنا  هب  میقتـسم  یهاگ  دـنک و  یم  نایب  وا  دوخ  نابز  زا  ار  ناطیـش  ياـه  هشقن  ياـه و  تساـیس 

ور و يولج  زا  هاگنآ  منک ا  یم  هارمگ  تسار  هار  زا  ار  تناگدـنب  نم  تفگ  ناطیـش  : » دـیامرف یم  لوا  دروم  رد  دـننکن . تلفغ  كانرطخ 
هدـمآ نینچ  ناطیـش  نابز  زا  زین  و  ( 1 .«) تفای یهاوخن  رازگـساپس  ار  ناـشرتشیب  مزاـت و  یم  ناـنآ  هب  پچ  تسار و  فرط  زا  رـس و  تشپ 
ناطیش راک  رگید  ترابع  هب  ( 2 .« ) منک یم  هارمگ  ار  اـه  نآ  همه  مهد و  یم  هولج  اـه  ناـسنا  رظن  رد  نیمز  رد  ار ) زیچ  همه   ) نم : » تسا
دیامرف یم  نایب  ع )  ) مدآ ترـضح  ناتـساد  رد  نآرق  دهد . هولج  وکین  ناسنا  رظن  رد  ار  رـضم  تاذـل  ناهانگ و  لطاب و  روما  هک  تسا  نیا 

. دیوشن تخرد  نالف  کیدزن  یلو  دـیروخب  دـیتساوخ  هچ  ره  زا  دومرف : اه  نآ  هب  داد و  ياج  تشهب  رد  ار  شرـسمه  مدآ و  دـنوادخ  هک 
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ِینَْتیَوْغَأ ( » 1  ) راکشآ نانآ  رب  دوب ، ناهنپ  هک  ار  ناشاه  تروع  ات  درک  هسوسو  ار  اه  نآ  ناطیـش  : » دیامرف یم  ناطیـش  شقن  هرابرد  سپس 
.« َنیِرِکاَـش ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِـجت  َـالَو  ْمِِهِلئآَمَـش  نَعَو  ْمِِهناَْـمیَأ  ْنَعَو  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  نِّم  مُهَّنَِیتـآل  َُّمث  َمیِقَتْـسُْملا  َکَطاَرِـص  ْمَُهل  َّنَدـُْعقَأل 

عنم تخرد  نیا  زا  ار  امـش  ناتراگدرورپ  تفگ  دزاس و  ( 39 رجح ، .« ) نیعمجا مهنیوغال  ضرالا و  یف  ننیزـال  ( »« 2 ( ) 17 16 ـ  فارعا ، )
اه نآ  بیرف  اب  سپ  میامش . هاوخریخ  نم  هک  دروخ  ندگوس  ناشیا  يارب  دیدرگ و  دیواج  ای  دیوش و  هتشرف  ود  هک  نیا  میب  زا  رگم  درکن 

ناشدوخ هب  تشهب  ياه  گرب  زا  دـش و  رادومن  ناشرظن  رد  ناـشاه  تروع  دـندروخ ، تخرد  نآ  زا  نوچ  درک و  کـیدزن  تخرد  هب  ار 
راکشآ نمشد  ناطیش  هک  متفگن  امـش  هب  مدرکن و  عنم  تخرد  نآ  زا  ار  امـش  نم  رگم  هک  درک  ادن  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  دندینابـسچ و 

همه هب  باطخ  دیامن ، یم  حرطم  تساوقت  نامه  هک  ار  نطاب  سابل  رهاظ و  سابل  هلئـسم  هک  نآ  زا  سپ  دعب ، هیآ  دنچ  ردو  ( 1 .«) تسامش
زا ار  ناشیا  سابل  درک ؛ نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ردام  ردـپ و  هک  نانچ  دـبیرفن  ار  امـش  ناطیـش  مدآ  نادـنزرف  يا  : » دـیامرف یم  اه  ناـسنا 

... .« اَمِِهتاَءْوَس نِم  اَمُْهنَع  َِيرُوو  اَم  اَمَُهل  َيِْدُبِیل  ُناَْطیَّشلا  اَمَُهل  َسَوْسَوَف  ( » 1 ( ) 2 .«) دنایامنب ناشیا  هب  ار  ناشیا  تروع  ات  دروآ  نوریب  ناشنت 
، فارعا .« ) اَمِِهتاَءْوَس اَمُهَیُِرِیل  اَمُهَـساَِبل  اَمُْهنَع  ُعِزنَی  ِۀَّنَْجلا  َنِّم  مُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  اَمَک  ُناَْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  َمَدآ َال  ِیَنب  اَـی  ( » 2 ( ) 21 20 ـ  فارعا ، )

(27

هجیتن

هراشا

: میریگ یم  هجیتن  دنچ  تسا ، هدمآ  شخب  نیا  رد  نونکات  هک  یتایآ  هعومجم  زا 

هار عناوم  زا  تلفغ  مدع  فلا .

هارمگ لاح  رد  هشیمه  تسین و  لفاغ  وا  فارحنا  رکف  زا  يا  هظحل  هک  تسا  ور  هب  ور  ینمـشد  اب  تداعـس ، تمـس  هب  شتکرح  رد  ناـسنا 
. تسوا تداعس  دشر و  ریسم  رد  عناوم  داجیا  وا و  ندرک 

ناطیش ریت  نیرت  مومسم  هاگن  ب .

هدافتسا توهش ، شتآ  نتخاس  رو  هلعش  يارب  تسا . نز  درم و  رد  دوجوم  یسنج  ياه  هبذاج  رشب ، فارحنا  يارب  وا  ياهزیواتسد  زا  یکی 
تیناویح و ماد  هب  وا  ندناشک  ناسنا و  راکش  يارب  ناطیش  رگید  ترابع  هب  تسا . هلیسو  نیرتهب  دولآ ، توهـش  هاگن  ياهریت  یگنهرب و  زا 

هاـگن ثحب  رد  تسا . دولآ  توهـش  هاـگن  اـهریت  نآ  زا  یکی  هک  دراد  یفلتخم  ياـه  ماد  اـهریت و  يدـبا ، تداعـس  زا  يو  نتخاـس  مورحم 
ناطیـش مومـسم  ياـهریت  زا  يریت  هاـگن  : » دـنا هدرک  یفرعم  ار  نآ  هنوگ  نیا  هک  میدرک  رکذ  مرحماـن  هب  هاـگن  تارـضم  هراـبرد  یثیداـحا 

؟ دزاس یم  راـمیب  ار  زیچ  هچ  دراد  هارمه  هب  هک  یتیمومـسم  اـب  و  دـنک ؟ یم  تباـصا  اـجک  هب  و  تسیچ ؟ ریت  نیا  زا  فدـه  اـما  ( 1 .«) تسا
میرح هک  یلد  تسا ، قلطم  لامک  قشاع  هک  یلد  تسا ، یلاعت  دـشر و  تقیقح و  هنـشت  هک  یلد  تسا ، ناسنا  لد  حور و  ریت ، نیا  فدـه 

لد رد  وا  دای  بر  دای  زج  نآ  رد  سک  دیاین  ات  بش  زور و  لد  رد  رب  وش  نابساپ  تسا . نآ  نتشاد  هگن  كاپ  هب  فظوم  ناسنا  تسادخ و 
يا هدـم ، نآ  نیا و  هب  لد  دـنک  رواـنهپ  ياـیرد  ار  هنیـس  دـنک  رف  خرف  وت  ناـج  وا  داـی  راـگن  یم  رطاـخ  حول  رب  وا ، ماـن  راوتـسا  نک  یمه 
ناـک لد  توـلخ  هدـم  شنازرا  سانـشب و  لد  ردـق  هنم  نآ  نیا و  دـنب  رد  لد  هزره  سب ! تسا و  هداد  تلد  ناـک  هد  نآ  هب  لد  سوـهلاوب 

لد هحفص  هنم  ناطلس  دنسم  رد  سخ  راخ و  هدم  هر  اجنآ  رد  ار  ییادگ  ره  تسا  یتمـشح  بحاص  ناطلـس  تولخ  تسا  یتولخ  نویامه 
هچ مومـسم  ریت  نیا  اما  ( 2) نکم ناریو  نایـسدق  هاگفوط  نکم  ناربگ  هناخـشتآ  هبعک  تساور  یک  ندومن  ناطیـش  زربم  تسایربک  هاگراب 

فدص زا 90رد و  هحفص 75 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


(1  ) هب ناسنا  هک  يا  هنحص  هاگره  تسا ؛ نشور  رایسب  لاؤس  باوج  دور ؟ یم  اطخ  هب  ینامز  هچ  دنک و  یم  تباصا  فده  هب  رتهب  ینامز 
دنک یم  هاگن  نآ  یقارن . دمحا  الم  موحرم  سیدقاط  ( 2 ( ) ص 40 ج 104 ، راحب ، .« ) مومسم سیلبا  ماهس  نم  مهس  رظنلا  ( » ع  ) قداص ماما 

هتشادن یتیلباق  نینچ  هنحـص  نآ  هک  ینامز  دروخ و  یم  فده  هب  رتهب  هاگن  ریت  دشاب ، هتـشاد  یـسنج  کیرحت  داجیا  يارب  يرتشیب  تیلباق 
نز و ندـب  ندوب  نایامن  یگنهرب و  درب ، یم  الاب  ار  هنحـص  کی  کیرحت  داجیا  تیلباـق  هک  يزیچ  تسا . هتفر  اـطخ  هب  ناطیـش  ریت  دـشاب ،

ناطیـش دراد ، تیناسنا  یلـصا  ریـسم  زا  فارحنا  داجیا  رد  هاگن  هک  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  دوجو  اب  تسوا . یعونـصم  یعیبط و  ياه  ییاـبیز 
ع)  ) نینمؤملاریما دیامن . داجیا  اه  ناسنا  لد  رد  هسوسو  همه  نیا  هک  تسا  یعیبط  تسین و  لفاغ  مومسم  هاگن  یگنهرب و  حالـس  زا  زگره 

نز ششک  هبذاج و  تردق  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  ثیدح  نیا  ( 1 .«) تسین نانز  بضغ و  زا  رت  گرزب  يدنک  ناطیـش  يارب  : » دیامرف یم 
نم مظعا  قهو  سیلبـال  سیل  ( » 1 . ) دـشاب نامیالا  فیعـض  ای  اوقت  یب  نادرم  راکـش  يارب  یمکحم  دـنمک  دـناوت  یم  هک  دـنک  یم  هراشا 

.( ص 83 ج 5 ، مکحلاررغ ، .« ) ءاسنلا بضغلا و 

ناطیش هبرح  تاسدقم ، ج .

هنوگ ره  اـب  ناطیـش ) ) شیوخ دوبعم  زا  تیبـعت  هب  هتـشگ ، فرحنم  تداعـس  لاـمک و  هار  زا  دنتـسه و  وا  عـیطم  هدـنب و  زین  ناطیـش  ناوریپ 
اشحف داسف و  شرتسگ  رد  ار  ناشعفانم  دنراد و  رفنت  تشحو و  ینمادکاپ  تفع و  رهاظم  همه  زا  دنتسه و  فلاخم  ناسنا  یلماکت  تکرح 
عقاوم رد  اسب  هچ  دنک و  یم  هدافتـسا  عماوج  دارفا و  ندیـشک  فارحنا  هب  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  اذـل  دـنیب . یم  يراب  دـنب و  یب  گنهرف  و 

امـش هاوخریخ  نم  هک  درک  دای  مسق  شرـسمه  مدآ و  يارب  ناطیـش  دـنهد . رارق  داـسف  یهارمگ و  يارب  يا  هلیـسو  زین  ار  تاسدـقم  موزل ،
ار یسک  دنناوتن  میقتسم  روط  هب  هاگره  زین  ناطیـش  ناوریپ  تسا . هدوب  سدقم  اه  نآ  يارب  هک  هدروخ  ییاهزیچ  هب  مسق  تسادیپ  متـسه و 

هلیـسو هب  هک  تسا  یتاسدقم  نآ  زا  یکی  نز  يدازآ  هبرح  دنوش . یم  دراو  یهاوخریخ  رد  زا  دناشکب و  تیناویح  هطرو  هب  دننک و  لافغا 
ياه هژاو  دنا : هلمج  نیا  زا  دنا . هداد  تسد  ار  دوخ  یناسنا  تیثیح  تفارش و  هدش و  ینابرق  ملاع  رسارس  رد  يرامش  یب  نادرم  نانز و  نآ 
هدش هتخاس  یناطیش  ياه  تسایـس  نامه  هار  رد  همه  همه و  هک  اه  نیا  دننام  ددجت و  ندمت ، رنه ، نانز ، یقرت  درم ، نز و  قوقح  يواست 

. تسا

تفا نیرت  گرزب  اوقت ، سابل  زا  يرود  د .

اوقت و سابل  ندش  ادـج  دوش ، یم  نانز  ياه  ییابیز  ندـش  راکـشآ  ندـش و  نایرع  يرهاظ و  ياه  سابل  نتخادـنا  رود  ثعاب  هک  هچ  نآ 
یم ادیپ  جاور  هعماج  رد  اهداسف  اه و  یتشز  عاونا  هک  تسا  یهیدب  دش ، ادج  ناسنا  زا  اوقت  سابل  هک  یتقو  تسا . نانآ  حور  زا  ینمادکاپ 

ندرک تخبـشوخ  تاجن و  هب  رداق  اهنت  هن  يرهاظ  ياه  ییابیز  اوقت ، سابل  ینطاب و  ياـه  ییاـبیز  نتـشاد  نودـب  رگید ، تراـبع  هب  دـنک .
ياه تسایـس  نیا  وریپ  هک  ییاهروشک  تیعـضو  هب  هاگن  دـنور . یم  رامـش  هب  ناسنا  تداعـس  گرزب  ياـه  تفآ  زا  هکلب  دنتـسین ، ناـسنا 

اهروشک و نیا  یلاها  رتشب  يارب  دزاس . یم  رت  نشور  ار  تقیقح  نیا  اهروشک  ریاس  رد  اه  نآ  نادلقم  تیعضو  نینچمه  دنتسه و  یناطیش 
رد نارگید  لافغا  یشورفدوخ و  رخافت و  يارب  یلماع  یسنج و  توهـش  داجیا  کیرحت و  هلیـسو  کی  تروص  هب  سابل  اه  نآ  ناوریپ  زین 

. تسا هدمآ 

زیمآ کیرحت  لامعا  تاکرح و 

هراشا
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هک تسا  زیمآ  کیرحت  لامعا  تاـکرح و  ماـجنا  دـنا ، هدرک  عنم  نآ  زا  ار  اـه  نز  ع )  ) موصعم ناربهر  میرک و  نارق  هک  يدراوم  هلمج  زا 
: میزادرپ یم  نآ  هب  رصتخم  روط  هب  شخب  نیا  رد 

دوش اه  ییابیز  ندش  راکشآ  بجوم  هک  یتاکرح  ماجنا  ییامندوخ و  فلا .

تنیز ( 1 .« ) دوش رهاظ  تسا ، ناهنپ  ناشتنیز  زا  هچ  نآ  ات  دـنبوکب  نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  نانز  ادابم  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق 
هیآ رد  لمأت  زا  هک  هچ  نآ  هراوشگ . دنبتسد و  دنتسب ) یم  دوخ  ياپ  هب  میدق  رد  نانز  تسا و  يزلف  يا  هقلح  هک   ) لاخلخ لثم  ناهنپ  ياه 

. دزاس راکـشآ  ار  نانز  یفخم  ياه  تنیز  تسا  نکمم  هک  هدـش  عنم  تهج  نیا  زا  نیمز  هب  ندـیبوک  اـپ  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم  تسد  هب 
نیا ام  نامز  رد  دـنامب . هدیـشوپ  دـیاب  هک  تسا  نز  ياـه  ییاـبیز  تنیز و  ندـش  راکـشآ  ناـمه  تسا ، عنم  دروم  عقاو  رد  هک  يزیچ  سپ 
دوخ زا  يدایز  يادـص  نتفر  هار  ماگنه  هک  دنـشوپ  یم  ییاه  شفک  اه  مناخ  زا  یـضعب  ًالثم  تسا ، رگید  ياه  تروص  هب  ندـش  راکـشآ 

ندـب ياه  باروج  اب  مه  نانآ  ياپ  رگا  لاح  دـیامن . یم  بلج  نز  دوخ  ای  نز و  ياپ  هب  ار  نارگید  هجوت  دوخ  هب  دوخ  دـنک و  یم  دـیلوت 
ار دوخ  دـنناوت  یم  رتـمک  هک  ياـه  ناوج  نادرم و  رد  صوصخ  هب  دوش  یم  داـجیا  یکیرحت  هچ  هک  تسا  مولعم  دـشاب ، هدـش  نیزم  اـمن 

هلپ زا  ندـمآ  نییاپ  نتفر و  الاب  ماگنه  هب  دـننک و  یمن  تیاعر  هنت  نییاپ  دروم  رد  ار  باجح  اه  یـضعب  دوش  یم  هدـید  اـی  دـننک و  لرتنک 
ياه مناخ  زا  یـضعب  نینچمه  دوش . یم  نایامن  نانآ  ندـب  رگید ، ياه  تلاح  ای  ندـش و  مخ  تلکیـسروتوم ، اـی  لـیبموتا  هب  ندـش  راوس 
ياه تنیز  ندب و  رداچ ، نتفر  بقع  تروص  رد  هک  دنـشوپ  یم  ییاه  سابل  رداچ  ریز  رد  دـنراد ، رـس  هب  رداچ  هک  نیا  هناهب  هب  يرداچ ،

. دنتسین دوخ  رداچ  قیقد  لرتنک  هب  رداق  اه  نآ  هک  دیآ  یم  شیپ  ییاه  تلاح  لزنم ، زا  جراخ  رد  هک  تسا  ملسم  دوش و  یم  راکشآ  نانآ 
نِم َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  اـَلَو  ( » 1  ) دـیرخ عقوم  دـنروخ ، یم  نیمز  هب  اپ  شزغل  رثا  رد  هک  یناـمز  داـب ، شزو  ماـگنه  هب  ًـالثم 

اه تلاح  نیا  لاثما  نتشون و  لیبموتا ، هب  ندش  راوس  دوخ ، كدوک  نتفرگ  لغب  يا ، هلیـسو  نتفرگ  تسد  هب  يزیچ ، ( 31 رون ،  .« ) َّنِِهتَنیِز
هک دـنناد  یم  هک  نیا  اب  يرداچ  ریغ  يرداچ و  ياه  مناخ  نیمه  زا  یـضعب  دـنراد . هگن  ار  دوخ  رداچ  دـنناوت  یمن  یبوخ  هب  اه  مناـخ  هک 

، دنراد هک  يزیمآ  کیرحت  صقان و  باجح  وحن  نامه  هب  دننز و  یم  لوگ  ار  دوخ  تسین  نید  دییأت  ادخ و  تیاضر  دروم  اه  نآ  باجح 
لثم  ) یعنـصت ياه  ییابیز  و  وم و )... تروص و  ییابیز  لثم   ) یعیبط ياه  ییابیز  ندیـشک  خر  هب  ییامندوخ و  هب  هقالع  دـنهد . یم  همادا 

ره زا  ار  نانز  نآرق  دشاب . یم  هعماج  نز و  ندیشک  داسف  هب  يارب  وا  ناوریپ  ناطیش و  مهم  ياهزیواتسد  زا  یکی  تالآ و )... رویز  سابل و 
لبق  ) نیتسخن تیلهاج  نانز  لثم  دینیـشنب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  : » دـیامرف یم  نینچ  هدرک ، یهن  مرحمان  يارب  یبیرف  لد  ییامناوخ و  هنوگ 

، ترورـض ربانب  رگا  دـنهد و  رارق  مرحمان  ناگدـید  لابقم  رد  ار  دوخ  یهاو  ياـه  هناـهب  هب  دـیابن  ناـنز  ( 1 .«) دـینکن ییامندوخ  تثعب ) زا 
َالَو َّنُِکتوـُُیب  ِیف  َنْرَقَو  ( » 1 . ) دـنزیهرپب زیمآ  کیرحت  لامعا  تاـکرح و  ییاـمندوخ و  هنوگره  زا  دـیاب  دـندوب  لزنم  زا  جورخ  هب  دـنمزاین 

(33 بازحا ، .« ) َیلوُْألا ِۀَِّیلِهاَْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت 

رطع لامعتسا  ب .

رطع يوب  هک  يروط  هب  دزاس  رطعم  ار  دوخ  هناخ  زا  جورخ  ماـگنه  هب  نز  هک  تسا  نیا  هدـش ، یهن  نآ  زا  تدـش  هب  هک  يدراوم  هلمج  زا 
هب هک  یتقو  ات  دوش  جراخ  شا  هناخ  زا  دـنزب و  رطع  دوخ  هب  هک  ینز  ره  : » دـیامرف یم  ص )  ) ربمایپ ترـضح  دـسرب . مرحمان  ماـشم  هب  يو 

یهف اـهتیب  نم  تجرخ  ّمث  تبیطت  هأرما  اـمیا  ( » 2  ) ملـسم هچ  نآ  ( 2 .«) ددرگرب هک  تقو  ره  دوـش ، یم  نیرفن  تـنعل و  ددرگرب  شا  هناـخ 
یلاکشا اهنت  هن  اه  مناخ  يارب  ندز  رطع  هک  تسا  نیا  تسا  ص 310 ) ج 2 ، نیقداصلاراثآ ، .« ) تعجر ام  یتم  اهتیب  یلا  عجرت  یتح  نلعت 

زا نتفر  نوریب  عقوم  نز  هک  تسا  نیا  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  هچ  نآ  دـشاب . رـسمه  يارب  هک  صوـصخ  هب  دراد ، زین  بابحتـسا  هکلب  درادـن 
. دنک هدسفم  داجیا  دسرب و  مرحمان  ماشم  هب  نآ  يوب  هک  دنزب  رطع  يروط  تسا ، سامت  رد  مرحمان  اب  هک  یعقوم  ای  لزنم و 
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مرحمان ربارب  رد  توهش  كرحم  هناعضاوتم و  نحل  ندرب  راک  هب  ج .

دـتفین و عمط  هب  تسا  رامیب  شلد  هک  یـصخش  ات  دـییوگن  نخـس  مرحمان ) اـب   ) عوضخ یمرن و  اـب  : » دـیامرف یم  نینچ  نآرق  دروم  نیا  رد 
اجبان و ياه  سوه  دای  هب  ار  وا  مرحماـن ، يارب  نز  ییوخـشوخ  ییورـشوخ و  ( 1 .«) دییوگب دـشابن ) زیمآ  کیرحت  هک  يروط   ) وکین نخس 
، دهد یم  شیازفا  ار  نز  تیصخش  رد  ذوفن  هب  دیما  دهد و  یم  تبحم  سنا و  يوب  هک  یتاملک  زا  دیابن  اذل  دزادنا . یم  یناوهـش  تالیامت 
اب ملکت  نیح  رد  هلمج  زا  دراذگب ، ریثأت  نادرم  رب  دناوت  یم  دوخ  يراتفر  ياه  هبنج  همه  رد  دوخ  یعیبط  هبذاج  تلع  هب  نز  درک . هدافتسا 

هدومرف هب  هک  يدارفا  بلق  رد  دناوت  یم  اه  یخوش  ناهد و  بل و  تاکرح  هدنبیرف ، نحل  زا  هدافتـسا  دوخ و  يادـص  ندـکر  كزان  مرن و 
تهج ود  زا  نز  نتفگ  نخس  نیاربانب  دراذگب . يدایز  ریثأت  دننک ، تمواقم  اه  کیرحت  ربارب  رد  ات  دنرادن  ینامیا  دنتسه و  لد  رامیب  نارق 

درب و یم  راک  هب  مرحمان  اب  وگ  تفگ و  رد  هک  یتالمج  تاملک و  عون  تهج  زا  یکی  دـیامن : داـجیا  عمط  ضیرم  دارفا  لد  رد  دـناوت  یم 
هدنخ و باسح  نایب  نیا  اب  دشاب . هدـننک  کیرحت  دـناوت  یم  تاملک  زا  يادـج  هک  تسوا  نتفگ  نخـس  نحل  ادـص و  دوخ  رگید ، تهج 
هب قیقد  یهاگن  اـب  ( 32 بازحا ، .« ) ًافوُْرعَّم ًـالْوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلاـِب  َنْعَـضَْخت  اَـلَف  ( » 1 . ) تسا نشور  رایـسب  یخوش 

درم و نز و  عورـشمان  طـباور  هب  رجنم  هک  هچ  نآ  یلک ، روط  هب  هک  میـسر ، یم  هجیتـن  نیا  میدروآ  درم  نز و  طـباور  نوماریپ  هک  یتاـیآ 
نیا دنک  تیاعر  ار  بسانم  باجح  نز  رگا  هک  هاگن  ریت  . 1 تسا : رماوا  نیا  زا  یکی  دوش ، یم  طباور  نیا  یعامتجا  يدرف و  دسافم  داجیا 

تیاعر زین  دروم  نیا  رد  ار  اوقت  نز  رگا  هک  يو ، نخـس  نحل  تاملک و  باختنا  زا  معا  نز  ندرک  تبحـص  . 2 دروخ . یمن  فده  هب  ریت 
یلماوع نآ  رد  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  داجیا  درم  نز و  نیب  يزیگنا  هدسفم  عورـشمان و  هطبار  چیه  دیآ . یمن  دوجو  هب  يا  هدسقم  دـنک ،

تسا یهاگن  ریت  ای  طباور ، نیا  يرارقرب  یلمع  ياه  هار  ینعی  دراد . دوجو  نتفگ  نخس  هاگن و  باجح ، تیاعر  رد  يراگنا  لهس  لیبق  زا 
. تسا مرحمان  اب  ییوگنخس  لوصا  تیاعر  مدع  هدنخ و  یخوش و  ای  دروخب و  فده  هب  هک 

ناسنا تیصخش  راتخاس  رد  اه  هدینش  شوگ و  شقن 

تیصخش يریگ  لکش  رد  ناسنا  ایه  هدینش  یترابع  هب  شوگ و  ینعی  ندب  ياضعا  زا  رگید  یکی  ساسح  رایـسب  شقن  تشذگ  هچ  نآ  زا 
زا تسوا . ياه  هشیدنا  تاروصت و  عون  هب  هتـسب  وا  تواقـش  تداعـس و  زین  ناسنا و  شزرا  هک  میتفگ  هاگن  ثحب  رد  ددرگ . یم  نشور  وا 

ناسنا و  دنادب ) لامک  ار  يزیچ  هچ   ) دریگب قلعت  یتالامک  هچ  هب  ياه  هشیدنا  هک  دوب  نیا  هب  وا  تاروصت  اه و  هشیدـنا  ياه  شزرا  یفرط 
یعبانم هچ  یطیحم و  هچ  زا  هشیدـنا  هک  تشاد  یگتـسب  نیا  هب  دوخ  زین  اه  نیا  و  دزاـس ؛ راداو  لـمع  تکرح و  هب  يزیچ  هچ  لاـبند  هب  ار 

لمع تردق  هک  تاسوسحم  نیا  زا  یکی  میدرک . دای  ناسنارکف  هیلوا  داوم  ناونع  هب  اه  یندید  صوصخ  هب  تاسوسحم ، زا  دیامن . هیذـغت 
زا رتشیب  شوگ  شقن  دراوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  تساه . یندینش  تسین ، اه  یندید  زا  رتمک  رـشب  تیـصخش  راکفا و  رب  نآ  يراذگریثأت  و 

. دوش یم  هتخاس  ام  ياه  هدنـش  قیرط  زا  دریگب ، لکـش  ساوح  ریاس  قیرط  زا  هک  نآ  زا  شیب  ام  تیـصخش  رگید ، ترابع  هب  تسا . مشچ 
هب : » دـهد یم  رادـشه  نینچ  شمـشچ  شوگ و  زا  تبقارم  رد  ناسنا  تیلوؤسم  تقیقح  رد  مشچ و  شوگ و  تیلوؤسم  هرابرد  میرک  نارق 
هک هدـش  لقن  یفاک  لوصا  فیرـش  باتک  رد  ( 1 .«) تفرگ دـنهاوخ  رارق  تساوخزاـب  دروم  اـه  نیا  همه  لد  مشچ و  شوگ و  هک  یتسرد 

تجاح عفر  يارب  هک  یتقو  مراد و  لزنم  رد  یحارتسم  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  دیـسر و  ع )  ) قداص ترـضح  تمدخ  درم 
اـسب هچ  و  دنزاون ، یم  یقیـسوم  دنناوخ و  یم  زاوآ  دنراد  ناوخ  هزاوآ  نازینک  هک  دنتـسه  یـصاخشا  ام  یگیاسمه  رد  موش  یم  نآ  دراو 

هب درک : ضرع  نکم . ار  راک  نیا  دومرف : تسا ؟ روطچ  لمع  نیا  مونـشب ؛ ار  اهنآ  يادـص  ات  مهد  یم  لوط  ار  اجنآ  رد  نتـش  هک  دوش  یم 
يا هدینشن  ار  ادخ  مالک  رگم  دومرف : مونش . یم  ناشیا  زا  هک  تسا  ییادص  هکلب  مور  یمن  ما و  هتفرن  اه  نآ  غارـس  هب  زگره  نم  مسق  ادخ 
ُّلُک َداَؤُْفلاَو  َرَصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ( » 1 ( ؟ دـنریگ یم  رارق  تساوخزاب  دروم  اه  نیا  همه  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  یتسرد  هب  دـیامرف : یم  هک 
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(36 ءارسا ، .« ) ًالوُؤْسَم ُْهنَع  َناَک  َِکئ  ـ لوُأ

شراکفا ساوح و  یگدولآ  زا  تبقارم  رد  ناسنا  تیلوؤسم 

دنک و سمل  دیوبب ، دونشب ، دنیبب ، تساوخ ، شلد  رد  ار  يزیچ  درادن  قح  ناسنا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  اه ، تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب 
ره نتـشاد  دـنهد . یم  لکـش  دـنزاس و  یم  ار  ناسنا  تیـصخش  دـنراد ، يراذـگریثأت  رد  هک  یفلتخم  بتارم  هب  اه  نیا  یمامت  دروخب . اـی 
ره اب  ار و  تیصخش  ره  اب  یناسنا  ره  رگا  دشاب . مه  یتخبشوخ  عنام  اسب  هچ  دنک و  نیمأت  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  دناوت  یمن  یتیـصخش 
اب نید ، عیرـشت  ینامـسآ و  بتک  لازنا  ءایبنا و  تثعب  رگید  دـنک  لیـصحت  ترخآ  ایند و  رد  ار  تداعـس  یتخبـشوخ و  تسناوت  یم  یلمع 

یلمع یقالخا و  یتدیقع ، طیارـش  نتـشاد  اب  طقف  ار  ناسنا  دنوادخ  دوب . هدوهیب  مظنم  صخـشم و  یقهف  یقالخا و  نیناوق  دیاقع و  لوصا 
زا سپ  سمش  هروس  رد  تسا . هداد  رکذت  اهراب  اهراب و  ار  طیارش  نآ  شا  ینامسآ  باتک  رد  هک  دناد  یم  دنمتداعس  راکتسرد و  یصاخ 

هدولآ سک  ره  دوش و  یم  راگتـسر  دزاس  كاپ  اه ) یگدولآ  زا   ) ار دوخ  سفن  سک  ره  هک  قیقحت  هب  : » دیامرف یم  نینچ  دـنگوس  تشه 
دنگوس تشه  دنک ، یم  دیکأت  ار  هیآ  نیا  تقیقح ) هب  قیقحت ، هب   ) دق هملک  اب  هک  نیا  نمض  دنوادخ  ( 1 .«) دش دهاوخ  راکنایز  دنک ، شا 

اب دـنوادخ  هک  دراد  تمظع  تیمها و  ردـق  نیا  يراگتـسر ، هار  اهنت  ناونع  هب  حور  يزاسکاپ  هلئـسم  ینعی  تسا . هدرک  رکذ  نآ  يارب  زین 
زا مدرم  حور  يزاـسکاپ  هیکزت و  ار  ءاـیبنا  تیرومأـم  نیلوا  هعمج  هوـسر  رد  دـهد . یم  رکذـت  اـه  ناـسنا  هـمه  هـب  ار  نآ  دـنگوس  تـشه 

یماکحا ینید و  ياهروتـسد  زا  يرایـسب  تلع  نینچمه  دنک . یم  یفرعم  لطاب  دنـسپان و  تشز و  لامعا  قالخا و  دیاقع و  اه و  یگدولآ 
درم نز و  نیب  طابور  ماـکحا  اهروتـسد ، نیا  هلمج  زا  ( 2 .) دـیامن یم  رکذ  اه  نآ  ندـش  كاـپ  مدرم و  هیکزت  هدـش ، رکذ  نآرق  رد  هک  ار 
هروس ( 2 ( ) 10 سمـش ، هروس  « ) اهیـسد نم  باخ  دق  اهیکز و  نم  حلفا  دق  ( » 1  ) یفرعم مدرم  حور  ندـنام  كاـپ  نیمه  ار  تلع  هک  تسا 

، دیدومن هظحالم  هاگن  ثحب  رد  هک  روط  نامه  ًالثم  تسا . هدومن  رون 28 . تاعزان 41 ؛ هعمج 2 ؛ نارمع 164 ؛ لآ  151 ؛ هرقب 129 ، ياه 
مرحمان اب  عورـشمان  طـباور  يرارقرب  زا  دـننک و  ظـفح  مرحماـن  هب  هاـگن  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  دـهد  یم  روتـسد  ناـنمؤم  هب  هک  نیا  زا  سپ 
دوجوم کی  هک  حور  یگزیکاپ  دـییامرف ، یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه  ( 2 .«) تسا رت  هزیکاـپ  امـش  يارب  نیا  ( » 1 : ) دیامرف یم  دـنزیهرپب ،

رد هک  نیا  نآ  دهد و  یم  یگرزب  سرد  ام  هب  دوخ  نیا  تسا و  ینید  نیناوق  عضوی  ارب  تلع  نیرت  مهم  تسا ، تیدبا  راید  رفاسم  يدـبا و 
ماکحا یقیقح  هفسلف  هب  میناوت  یمن  زگره  مینکن ، یهجوت  وا  تقیقح  ناسنا و  يانعم  هب  رگا  ینید ، ياهروتسد  تمکح  هفـسلف و  یـسررب 

دوجو مظعا  تمـسق  زا  مینادـب ، ایند  تداعـس  يارب  طقف  ار  نید  مینک و  انعم  ایند  هدودـحم  رد  طقف  ار  ناـسنا  رگا  هک  ارچ  مینک . ادـیپ  هار 
ترخآ يارب  طـقف  ار  نید  رگا  هک  نیا  اـمک  تسا  داـضت  رد  نید  تقیقح  اـب  ًاـساسا  تلفغ  نیا  میا و  هدرک  تلفغ  ینید  قیاـقح  ناـسنا و 
ماکحا تمکح  یـسررب  رد  دیابن  نیاربانب  میا . هدش  بکترم  یگرزب  هراشا  زین  مینادب  يورخا  تداعـس  رد  طقف  ار  رـشب  تداعـس  مینادب و 

تاسوسحم حور و  هب  یناسرذـغ  ياه  هار  هناگ  جـنپ  ساوح  دـش  مولعم  هک  لاـح  میـشاب . اـه  نآ  يویند  حـلاصم  تارثا و  لاـبند  هب  طـقف 
هدولآ ياهاذغ  هک  میشاب  بقارم  تدش  هب  هک  تسا  بجاو  ام  رب  تسام ، تیـصخش  حور و  هدنزاس  داوم  زا  یمهم  تسمق  اه  نآ  هناگجنپ 

رد هک  یسک  زا  منک  یم  بجعت  : » دیامرف یم  ع )  ) یبتجم نیسح  ماما  دنکن . هدولآ  ار  نآ  دوشن و  نامحور  دراو  هناگ  جنپ  ياه  هار  نیا  زا 
رد تبقارم  هلئـسم  هک  دـهد  یم  هناشن  هیآ  نیا  ( 1  ) شحور دراو  هک  هچ  نآ   ) دوخ لوقعم  رد  یلو  دـنک  یم  تبقارم )  ) رکفت دوـخ  ماـعط 

یمن رکفت  دوـش ) یم  هیآ 232 ) هرقب ، هروـس  .« ) مکل یکزا  مـکلذ  ( » 2 . ) تسا طبترم  سفن  هیکزت  ینمادـکاپ و  اب  ردـقچ  باجح  هاـگن و 
هب دشابن  دساف  ای  هدش  رت  ای  هدـنام  هک  دـینک  یم  وب  لاثم : ناونع  هب  دـینک ، یم  تبقارم  عون  نیدـنچ  يزیچ  ندروخ  ماگنه  امـش  ( 1 .«) دنک

اه و تسد  تفاظن  هب  دیراد . هجوت  نآ  فرـصم  خیرات  هب  دشاب  هدش  دیلوت  يا  هناخراک  فرط  زا  رگا  دینک . یم  هجوت  نآ  تلاح  گنر و 
ای دیناد و  یم  هک  دهد  رارق  امـش  ربارب  رد  ار  ییاذـغ  دـیراد  تسود  ار  وا  سک  نیرتزیزع  رگا  لاح  دـیهد و . ... یم  تیمها  اذـغ  فورظ 

. هن عطق  روط  هب  دیروخ ؟ یم  تسا  زیزع  امش  يارب  صخش  نآ  هک  نیا  فرص  هب  ایآ  دینک ؟ یم  هچ  تسا  رـضم  دساف و  دیهد  یم  لامتحا 
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دیهاوخن اهنت  هن  هن ؛ عطق  روط  هب  دروخ ؟ دیهاوخ  زاب  تسا ، مومـسم  دـساف و  اذـغ  نیا  دـیناد  یم  امـش  هک  یلاح  رد  دـنک  رارـصا  رگا  ایآ 
رد دینک  لیم  نآ  زا  امـش  هک  دراد  رارـصا  هتـشاذگ و  امـش  ربارب  رد  ار  يدساف  ياذغ  نینچ  ارچ  هک  دـیوش  یم  تحاران  وا  زا  هکلب  دروخ 
ءوس تارثا  لیلد  هب  تسا . نشور  باوج  دـیروخ ؟ یمن  ار  ییاذـغ  نینچ  امـش  ارچ  الاح  تسا . دـساف  هک  دـناد  یم  مه  شدوخ  هک  یلاح 
جنپ ساوح  قیرط  زا  هک  یحور  ياهاذغ  هرابود  لاح  دشاب . هتشاد  امش  تمالس  يارب  نیا  زا  دعب  تسا  نکمم  هک  یتارطخ  دساف و  ياذغ 
نیا هریغ  اه و  یندینـش  ای  اه  یندید  اب  دروخرب  رد  ایآ  دیراد ؟ یتبقارم  تقد و  نینچ  ایآ  دـییوگ ؟ یم  هچ  دـنوش  یم  نامحور ، دراو  هناگ 

سکع و هلجم ، ملیف ، يزیزع  صخـش  رگا  ایا  دنک ؟ هدولآ  رامیب و  ار  نامحور  دـشاب و  هتـشاد  ررـض  ام  يارب  دـیاش  هک  دـینک  یم  ار  رکف 
هک تسا  تسرد  ایآ  دـینک ؟ یم  هدافتـسا  اه  نآ  زا  دـیریذپ و  یم  درک ، داهنـشیپ  هئارا و  امـش  هب  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  لذـتبم و  ياهراون 
یف رکفتی  فیک ال  هلوک  اـم  یف  رکفتی  نمل  تبجع  ( » 1  ) هک نانچمه  ایآ  ای . ... دـنیبب و  ار  يزیچ  ره  مشچ  اـی  دونـشب  ار  يزیچ  ره  شوگ 

رد هک  ینانمـشد  اب  دیزیرگ ؟ یم  مه  یحور  ياه  تیمومـسم  زا  دیزیهرپ  یم  یندـب  ياه  تیمومـسم  زا  ج 6 ) همکحلا ، نازیم  .« ) هلوـقعم
یم دوخ  تسود  ار  اه  نآ  ایآ  درک ؟ دیهاوخ  يراتفر  هچ  دـنراذگ  یم  امـش  سرتسد  رد  ار  حور  هدـننک  مومـسم  ياهاذـغ  تسود ، سابل 

مدرم و هب  دهد  یم  رارق  يرتشم  رایتخا  رد  مومـسم  ياذغ  ناروتـسر ، کی  ای  دنک و  یم  دیلوت  دـساف  ياذـع  يا  هناخراک  رگا  ایآ  دـیناد ؟
میهاوخب ار  هچ  ره  میدازآ  ام  دنیوگب  دنراد  قح  اه  نآ  ایآ  دننک ؟ ناشتازاجم  دنریگب و  ار  اه  نآ  يولج  هک  دـیهد  یم  ار  قح  نیا  تلود 
ناگدننک فرـصم  هرابرد  تسا ؟ يدازآ  نیا  مسا  ایآ  دروخن ؟ تساوخن  سک  ره  دروخب و  تساوخ  سک  ره  میهد ، رارق  مدرم  رایتخا  رد 

تسا تقوم  مک و  ًالومعم  ناشتارطخ  یندب  ياه  تیمومسم  تفگ ؟ دیهاوخ  هچ  حور  هدننک  دساف  تالوصحم  اهاذغ و  ناگدننکدیلوت  و 
اما دـنک . یم  فلت  ار  دادعتـسا  رمع و  هجدوـب ، تقو ، تقوـم ، تدـم  ناـمه  رد  دـنچ  ره  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  و 
ارچ دننک ، یم  بذعم  ار  ناسنا  زین  تمایق  ربق و  رد  یتح  اه  نآ  زا  یـضعب  تسا و  ینالوط  دایز و  رایـسب  شرطخ  یحور  ياه  تیمومـسم 
لثم یحور  ياه  يرامیب  زا  يرایسب  دنک . نامرد  ار  نآ  تسا  هتسناوتن  یتحار  هب  صخش  هک  دنا ، هدرک  تشز  ضیرم و  نانچ  ار  حور  هک 
یم يرامیب  هجوتم  ینامز  صخش  هک  يویلک  ياهیرامیب  زا  یضعب  لثم  دنرادن  يدرد  يرهاظ  هب  هک  تسا  یمسج  ياه  يرامیب  زا  یـضعب 

يراک نینچ  ناکما  یحور  ياه  يرامیب  دروم  رد  هتبلا  دوش . هیلک  دنویپ  شنامرد  ای  دوش و  زیلاید  دیاب  هتفر و  نیب  زا  شیاه  هیلک  هک  دوش 
رد صخـش  رگا  مییوگ  یم  هکلب  تسین . نینچ  زگره  دنتـسین ، یندـش  نامرد  ًالـصا  یحور  ياه  يرامیب  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  تسین .

اهلاـس هک  دوش  راـمیب  يروط  وا  حور  تسا  نکمم  دـنکن ، ار  مزـال  بقارم  تقد و  تسا  زاـس  رکف  هک  هچ  نآ  تاـسوسحم و  اـب  دروـخرب 
تسا لاس  دودح 15  بناج  نیا  دـبای . همادا  وا  يراتفرگ  زین  گرم  زا  سپ  یتح  رمع و  رخآ  ات  يرامیب  نیا  اب  هک  نیا  ای  دـشاب  نآ  راتفرگ 
نازیزع زا  يرایـسب  نونکات  مراد و  یکیدزن  طابترا  نانآ  ياه  هداوناخ  هبلط و  وجـشناد ، زومآ ، شناد  رـسپ ، رتخد ، زا  معا  ناـناوج  اـب  هک 

یم راهظا  اـی  منک و  هبلغ  نآ  رب  مناوت  یمن  منک  یم  یعـس  هچ  ره  یلو  مراد  ار  دـب  تفـص  نـالف  مناد  یم  هک  دـنا  هدرک  راـهظا  هعجارم و 
رد ار  اه  نآ  منک  یم  یعـس  نم  هتبلا  هک  دیآ و ... یم  نامغارـس  هب  دوش و  یمن  مه  زاب  مینکن  رکف  زیچ  نالف  هب  میهاوخ  یم  هچ  ره  دنراد 
هک مهد  یم  رکذت  اه  نآ  هب  ار  هتکن  نیا  یلو  مجاتحم  ییمانهار  هب  رایسب  دوخ  دنچ  ره  منک  يرای  ییامنهار و  ناشلکـشم  ندرک  فرطرب 

تسا و هتفرگ  تروص  ًالبق  هک  تسا  یحور  دب  هیذـغت  تلع  هب  نیا  هکلب  دوش ، یمن  حور  دراو  دوخ  هب  دوخ  یحور ، دـب  تفـص  ای  رکف و 
یحور و ياذغ  هک  تسا  نیا  مینک  هجوت  نادب  دیاب  ام  همه  هک  ار  هچ  نآ  درک . مک  ای  درب  نیب  زا  ار  اه  نآ  فلتخم ، ياه  هار  زا  دیاب  الاح 

نآ تسا ، ناسنا  راظتنا  رد  يدـبا  یتایح  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دـنرادن  تقوم  رثا  یمـسج  ياه  يرامیب  فالخ  رب  یحور ، ياـه  يراـمیب 
ات میدـنب  راک  هب  نامحور  يزاس  ملاس  رد  ار  مزال  تبقارم  تقد و  دـیاب  ام  دـبلط و  یم  یحور  ظاحل  هب  ار  یـصاخ  یتسیز  طیارـش  تایح 

نیا میریگ . رارق  باذع  جنر و  رد  زین  گرم  زا  سپ  یگدـنز  تیعقوم  رد  يویند  یگدـنز  رب  هوالع  هک  میوش  راچد  ياه  يرامیب  هب  ادابم 
هب ناسنا  دیاب  سپ  : » دنوش مومـسم  ادابم  ات  دننک  تقد  دوخ  یحور  ياذـغ  رد  هک  دـنک  یم  هیـصوت  اه  ناسنا  همه  هب  میرک  نارق  هک  تسا 

فلتخم دارفا  اـه و  هار  زا  ناـسنا  هک  تسا  یتاـمولعم  ماـعط  زا  روظنم  هک  هدـش  دراو  ثیداـحا  رد  ( 1 .«) دنک هاگن  تقد  اب  شدـئوخ  ماعط 
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یتالابم یب  دروم  رد  فرح  نیرت  هنالهاج  نیرت و  هنایذوم  نیرت ، هناـقمحا  ( 24 سبع ، .« ) هماعط یلا  ناسنالا  رظنیلف  ( » 1 . ) دنک یم  بسک 
نارگید هب  ای  میروخب و  ار  ییاذـغ  عون  ره  میدازآ  ام  دـیوگب : یـسک  هک  تسا  نیا  حور  مسج و  هیذـغت  هب  تبـسن  اه  يراگنا  لهـس  اه و 

مسا زا  هدافتسا  ءوس  ینعی  يدازآ ، مسا  هب  سوه  شتسرپ  ینعی  فرح  نیا  تسا . نارگید  دوخ و  هب  راکـشآ  تنایخ  فرح  نیا  میناروخب !
. دزادنا یم  رطخ  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  هک  یتنایخ  مه  نآ  نارگید ، دوخ و  هب  تنایخ  يزابسوه و  هار  رد  يدازآ 

یمالسا حیحص و  باجح 

هراشا

، حیحص باجح  هرابرد  میناوت  یم  کنیا  دش ، هتفگ  یباجحدب  ای  یباجح  یب  دسافم  نآ و  هفـسلف  باجح و  هرابرد  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
کیرحت و هنوگ  ره  فلاخم  دـش  هرااش  اه  نآ  هب  يدودـح  ات  هک  يدایز  حـلاصم  رب  انب  مالـسا  مییوگب . نخـس  یمالـسا  باجح  لـماک و 

حلاصم نیا  دـش ، نایب  تسخن  شخب  رد  هک  روط  نامه  هتبلا  دـشاب . یم  ییوشانز  طباور  زا  جراخ  هداوناخ و  زا  جراـخ  رد  یـسنج  جـییهت 
یسنج ياه  جییهت  اه و  کیرحت  ندش  هدیـشک  زا  هک  يدسافم  همه  وا و  دوجو  زا  جراخ  يزیچ  هب  طوبرم  هن  تسا  ناسنا  دوخ  هب  طوبرم 

نآ رد  هک  تسا  یباجح  لماک ، یمالـسا و  باجح  دوش . یم  اه  ناسنا  دوخ  ریگنماد  دـیآ ، یم  دوجو  هب  هداوناـخ  زا  جراـخ  عاـمتجا و  هب 
هب ار  دوخ  ندـب  ماـمت  تسا  بجاو  ناـنز  رب  : » میناوخ یم  نینچ  هیلمع  ياـه  هلاـسر  رد  درادـن . دوجو  یکیرحت  هجوـت و  بلج  عوـن  چـیه 

یتروص رد  تروص  اه و  تسد  شـشوپ  چـم ، ات  اـه  تسد  نیعی  نیفک  تروص ، ینعی  هجو  دـنناشوپب ». مرحماـن  زا  نیفک  هجو و  يانثتـسا 
یمالـسا ریغ  ياه  باجح  زا  هنومن  دنچ  هب  کنیا  دشابن . هدسفم  بجوم  اه  نآ  هب  هاگن  دنـشاب و  هدشن  تنیز  شیارآ و  هک  تسین  بجاو 

زا یـضعب  ندوب  زیاج  ریغ  تلع  ات  تسا  مزال  يا  هتکن  رکذ  اه ، هنومن  ناـیب  زا  لـبق  اـما  مینک . یم  هراـشا  تسین  زیاـج  اـهقف  رظن  هب  اـنب  هک 
، دنـشابن رادوخرب  بسانم  شـشوپ  زا  رگا  هک  دـنریگ  یم  رارق  ییاه  تلاح  رد  مرحمان  اب  ناشطبترا  رد  اه  مناـخ  دوش . نشور  اـه  باـجح 

راک وا ـ ؛ زا  يزیچ  نتفرگ  ای  مرحمان  هب  يزیچ  نداد  زا ـ : دـنترابع  اه  تلاح  نیا  زا  یـضعب  دوش . یم  هانگ  هدـسفم و  بجوم  نانآ  طابترا 
ندرک لمح  نآ ـ ؛ زا  ندـش  جراخ  ای  لیبموتا  هب  ندـش  راوس  رداچ ، ندرک  بترم  لزنم ـ ؛ زا  جراخ  ای  لزنم  رد  مرحماـن  لـباقم  رد  ندرک 
دـشابن بسانم  باجح  هک  یتروص  رد  نز  ندـب  ندـش  نایامن  لامتحا  دراوم ، لیبق  نیا  رد  مرحماـن و ... لـباقم  رد  ندروخ  اذـغ  يزیچ ـ ؛

: مییامن یم  میسقت  لاثم  دنچ  اب  هارمه  هتسد  هس  هب  ار  اه  باجح  يریگدای  تلوهس  يارب  دراد . دوجو 

رداچ اب  زیاج  ریغ  ياه  باجح  فلا .

.3 دـناشوپب ؛ ار  ندرگ  رـس و  زین  اهوم و  هک  يا  هعنقم  ای  يرـسور  نودـب  رداـچ  ندیـشوپ  . 2 رداچ ؛ ریز  هاتوک  نیتسآ  ساـبل  ندیـشوپ  . 1
جیهم دـنت و  گنر  ياراد  هک  يرداچ  ندیـشوپ  . 4 تسا ؛ نایامن  نآ  ریز  زا  اه  مادـنا  اه و  تسد  ای  اهوم  هک  یکزاـن  ياـهرداچ  ندیـشوپ 

. دنک بلج  ار  مرحمان  هجوت  هک  يروط  هب  دشاب ،

رداچ نودب  زیاج  ریغ  ياه  باجح  ب .

نیتسآ اب  وتنام  ندیشوپ  . 2 دنک ؛ کیرحت  جییهت و  داجیا  هک  دناشوپن  ار  نآ  ياه  یگتسجرب  ای  ندب  مجح  هک  یسابل  ای  وتنام  ندیـشوپ  . 1
.4 دراد ؛ جـیهم  دـنت و  گنر  هک  یـسابل  ای  وتناـم  ندیـشوپ  . 3 دـناشوپن ؛ ار  چـم  زا  رتالاب  اه  تلاـح  یـضعب  رد  هک  يروط  هب  داـشگ  ياـه 

... لگ و ای  همکد  لبیق  زا  يزیچ  نآ  تشپ  ای  هنیـس  يور  ًالثم  دنک . یم  هجوت  بلج  هک  هدش  نییزت  ای  هتخود  يروط  هک  ییوتنام  ندیـشوپ 
. دشابن یبسانم  ششوپ  نآ  ریز  هک  صوصخ  هب  هدش ، هداد  دنلب  ياه  كاچ  نآ  لغب  تشپ و  ای  دنک ، رظن  بلج  هک  هدش  هداد  رارق 
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رس اپ و  هب  طوبرم  ششوپ  ج .

وم و نتسب  . 3 دناشوپن ؛ ار  وم  یمامت  هک  يا  هعنقم  ای  يرسور  ندیشوپ  . 2 دناشوپ ؛ یمن  ار  اپ  تسوپ  هک  یکزان  ياه  باروج  ندیشوپ  . 1
هک يوحن  هب  رادادص  ياه  شفک  ندیشوپ  . 4 دنک ؛ رظن  بلج  دشاب و  دوهشم  نآ  یگدمآرب  هک  يوحن  هب  رـس  تشپ  رد  نآ  ندرک  عمج 

؛ دشاب نایامن  هنیس  شوگ و  ندرگ ، هناچ ، ریز  هک  يروط  هب  هعنقم  ای  يرسور  زا  هدافتسا  . 5 دیامن ؛ داجیا  هدسفم  دنک و  مرحمان  رظن  بلج 
يوم رگا  یتح  دشاب ، یمن  زیاج  زین  سیگ  هالک  ندش  نایامن  نینچمه  تسا . لصو  اه  مناخ  يوم  هب  هک  یعونـصم  يوم  ندـش  نایامن  . 6

. دشاب درم  يوم  سنج  زا  هدش  لصو 

باجح یب  ياه  باجحاب  د .

یگدیـشوپ نیع  رد  هک  ییاه  نز  هرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدـح  تسین  فطل  زا  یلاخ  میدیـسر  زیاج  ریغ  ياه  باجح  ثحب  هب  هک  لاح 
هک دنتـسه  شتآ  لها  هک  دنهورگ  ود  : » دشاب یم  ص )  ) ربمایپ تازجعم  اه و  ییوگـشیپ  زا  ًاتقیقح  ثیدح  نیا  مییامن . رکذ  دـنباجح ، یب 

ییاه نز  رگید  و  ناملاظ )  ) دننز یم  ار  مدرم  تسا ، واگ  مد  دـننام  دـنراد و  تسد  رد  هک  ییاه  هنایزات  اب  هک  یهورگ  میا : هدـیدن  اه  نآ 
ياهوم دنک ، یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ارن  ادرم  دنتـسه و  لیامتم  تاوهـش  هب  دنراد ،) نت  رب  كزان  سابل   ) دنا هنهرب  یلو  دـنا  هدیـشوپ  هک 

ماشم هب  رود  ياه  تفاسم  زا  تشهب  يوب  هک  نیا  اب  دـنوش و  یمن  تشهب  دراو  اـه  نیا  دراد ، یگدـمآرب  ( 1) رتش ناهوک  نوچمه  ناشرس 
ار اهروشک  ریاس  رد  اه  نآ  تیعـضو  زین  بالقنا و  زا  لبق  رد  نانز  تیعـضو  هک  یناـسک  ( 2 .«) دننک یمن  مامـشتسا  ار  نآ  يوب  دسر ، یم 
مد دننام  ار  دوخ  ياهوم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  ( 1 . ) دنرب یم  یپ  تیاور  نیا  زیگنارب  باجعا  ياه  هبنج  هب  رتهب  دنا  هدـید 

، تایراع تایـساک  ءاسن  ساـنلا و  اـهب  نوبرـضی  رقبلا  باـنذاک  طایـس  مهعم  موق  اـمههرا  مل  راـنلا  لـها  نم  نافنـص  ( 2 . ) دـننک یم  بسا 
نازیم . ) اذک اذک و  هریسم  نم  دجویل  اهحیر  ّنا  اهحیر و  ندجی  الو  هنجلا ، لخدی  ال  هلئاملا ، تخبلا  همنـسأک  نهـسوؤر  تالئام ، تالیمم 

ص 259) ج 2 ، همکحلا ،

باجح و  ع )  ) ارهز ترضح 

، سیمع نب  ءامسا  مینک . لقن  مرحمان  زا  نانز  مادنا  ندب و  مجح  ندوب  هدیـشوپ  تیمها  هرابرد  یناتـساد  هک  تسا  بسانم  رایـسب  اجنیا  رد 
زاربا و  تخادنا ، مدرم  طسوت  هزانج  لمح  تیفیک  دای  هب  ارم  يزور  مدوب . وا  اب  ع )  ) ارهز ترـضح  یناگدنز  رخا  ياهزور  : » دنک یم  لقن 

: دومرف ع )  ) ارهز ترـضح  دوش »؟ یم  لمح  نانز  نادرم و  تسد  يالاب  دنراذگ و  یم  يا  هتخت  يور  ار  نز  هزانج  ارچ  هک  دومرف  ینارگن 
مجح هک  دـننکفا  یم  يا  هچراپ  نآ  يور  رب  هتـشاذگ و  زابرـس  توبات  يور  گرم  زا  سپ  ار  نانز  هزاـنج  هک  مناد  یم  تشز  رایـسب  نم  »

زاب منهج  شتآ  زا  ار  وت  ادـخ  هک  ناشوپب  ارم  ندـب  راذـگن و  نانچ  نآ  توبات  يور  رب  رد  ارم  دـهد ، یم  شیاـمن  ناگدـننیب  يارب  ار  ندـب 
امش هب  منک  یم  تیصو  : » دنتفگ ع )  ) یلع ماما  هب  هک  مدید  ار  ع )  ) ارهز ترـضح  ینارگن  یتقو  دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامـسا  ( 1 .«) دراد

ترـضح نآ  تمدخ  ( 2 .«) دـنا هداد  ناشن  نم  هب  ار  نآ  لکـش  هکئـالم  هک  هنوگ  ناـمه  دـینک  تسرد  یتوباـت  نم  يارب  هک  ومع  رـسپ  يا 
بوچ هلیسو  هب  سپس  دناشوپ و  یم  ار  تیم  ندب  هک  دننک  یم  تسرد  اه  هزانج  لمح  يارب  یتوبات  هشبح  نیمزرـس  رد  هک  مداد  حیـضوت 

نم يارب  ءامسا ! يا  : » دندومرف هدش ، لاحشوخ  ارهز ، ترـضح  مدرک ، میـسرت  ار  نآ  هفایق  لکـش و  تخرد ، كزان  ياه  هخاش  رت و  ياه 
نیا رد  رتشیب  هچ  ره  تقد  هب  ار  مرتحم  هدـنناوخ  ( 3 .«) دیامن ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  وت  ادخ  دـناشوپب ، ارم  ات  نک  تسرد  نآ  لثم  یتوبات 

هک تسا  یـسک  تسا ، لماک  ناسنا  کـی  وا  تسا ، ملاـع  نز  نیرتـالاب  هک  تسا  ینز  ینارگن  هب  طوبرم  هک  ارچ  منک  یم  توعد  ناتـساد 
رت هبترم  دـنلب  وا  زا  ع )  ) همطاـف هکلب  هدوب  همطاـف  تروص  هبًاـمتح  دوب ، صخـش  ییوـکین  نسح و  رگا  : » دوـمرف شا  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ
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: دومرف زین  و  ( 5 «) تمارک تفارـش و  تلاصا و  ثیح  زا  تسا  نیمز  لها  نیرتهب  نم ، رتخد  همطاف ، هک  یتسرد  هب  : » دومرف زین  و  ( 4 .«) تسا
الف يار ، نمل  اهفصیف  بوتلا  هارملا  یلع  حوطی  هنا  ئسانلاب ، عمصی  ام  تحبقتسا  دق  ینا  ( » 1 ( ) 6 .«) تسا ملاع  نانز  رورس  همطاف ، مرتخد  »

. هتروص اورّوص  هکئالملا  تیار  دقف  اشعن  یل  ذـختت  نا  مع  نبای  کیـصوا  ( » 2 .« ) رانلا نم  هللا  كرتس  ینیرتسا  رهاظ ، ریرـس  یلع  ینلمحت 
یه لب  همطاف  ناـکل  ًاصخـش  نسحلا  ناـک  ول  ( » 4 ( ) 90 صـص 89 ـ  هایحلا ، جـهن  «، ) راـنلا نم  هللا  كرتس  ینیرتسا  هلثم  یل  یعنـصا  ( » 3)

هجهب ارهزلا  همطاف  .« ) ًامرک ًافرش و  ًارصنع و  ضرالا  لها  ریخ  یتنبا  همطاف  نا  ( » 5 ( ) ص 11 یفطصملا ، بلق  هجهب  ارهزلا  همطاف  .« ) مظعا
دنوادـخ هک  یتسرد  هب  دومرف : زین  و  ج 1 ص 229 ) همکحلا ، نازیم  .« ) نیملاعلا ءاسنلا  هدیـس  همطاف  یتنبا  ( » 6 ( ) ص 10 یفطصملا ، بلق 
يداعبا مامت  : » دیامرف یم  وا  هرابرد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هک  ینز  ( 1 .«) تسا یضار  وا  ياضر  هب  دنک و  یم  بضغ  همطاف  بضغ  يارب 

يزور رگا  : » دیامرف یم  زین  و  ( 2 .«) تسا هدوب  هدرک و  هولج  ارهز  همطاف  رد  تسا ، روصتم  ناسنا  کـی  يارب  تسا و  روصتم  نز  يارب  هک 
نوچ یحو و  نادناخ  راختفا  هک  ینز  تسا ؟ ارهز  همطاف  تداعس  اب  تدالو  زور  زا  رت  زیمآراختفا  رتالاو و  يزور  هچ  دشاب ، نز  زور  دیاب 

تمصع نادناخ  مرکا و  ربمغیپ  تیاهن  یب  لئاضف  زارطمه  وا  لئاضف  هک  ینز  دشخرد ، یم  زیزع  مالسا  كرات  رب  هک ) تسا   ) يدیـشروخ
همطاف نم و  دومرف : ع )  ) یلع منک . یم  لقن  باجح  یب  باجحدب و  ياه  نز  باذع  زا  هدـنهد  ناکت  ییارجام  کنیا  ( 3 .«) دوب تراهط  و 

ای داب ! تیادـف  مردام  ردـپ و  مدرک  ضرع  نم  میتفاـی . درک ، یم  هیرگ  تخـس  هک  یلاـح  رد  ار  ناـشیا  میدـش . دراو  ص )  ) ادـخ لوسر  رب 
یباذع رد  ار  متما  زا  ینانز  جارعم ) بش  ینعی   ) دندرب نامسآ  هب  ارم  هک  یبش  دومرف : دینک ؟ یم  هیرگ  امش  هک  هدش  ثعاب  هچ  هللا ، لوسر 

مدید ار  ینز  مدید . دوخ  مشچ  هب  هک  تسا  نانآ  تخـس  باذع  تهج  زا  ما  هیرگ  مدآ ، نارگ  تخـس  نم  يارب  عضو  نآ  مدید و  دـیدش 
یم هلعش  شریز  زا  شتآ  دروخ و  یم  ار  شدوخ  ندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  و  دیشوج ... یم  شرس  زغم  هدش  هتخیوآ  شیاهوم  هب  هک 
نم بیبح  يا  درک : ضرع  همطاف  سپس  دش . یم  هدیرب  نیـشتآ  ياه  یچیق  اب  بقع ، ولج و  زا  وا  ندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  دیـشک ...

بضغیل هللا  نا  ( » 1 ( ؟ دـندش راتفرگ  تبوقع  نیا  هب  هک  هدوب  هچ  ناـشراتفر  دـندوب و  هدرک  هچ  ناـنیا  هک  وگب  نم  هب  مناگدـید ! رون  يا  و 
ص 72. ج 12 ، رون ، هفیحـص  ( 3 . ) ص 185 ج 6 ، رون ، هفیحـص  ( 2 ( ) 229 ج 1 ، همکحلا ، نازیم  .« ) اـهاضرل یـضری  و  همطاـف ، بضغل 
هک ینز  نآ  تسا ... هدـناشوپ  یمن  مرحماـن  زا  ار  دوخ  يوم  دوب  هدـش  هتخیوآ  شیوم  هب  هک  ینز  نآ  مزیزع ! رتـخد  يا  دوـمرف : ترـضح 
دش یم  هدیرب  نیـشتآ  ياه  یچیق  ار  شندب  تشوگ  هک  ینز  نآ  و  تسا ... هدرک  یم  تنیز  مرحمان  يارب  دروخ  یم  ار  دوخ  ندب  تشوگ 

. منک یم  توعد  تیاور  نیا  رد  لـمأت  هب  ار  مرتحم  هدـنناوخ  ( 1 .«) دـننک تبغر  وا  هب  هک  هداد  یم  شیامن  مرحماـن )  ) نادرم يارب  ار  دوخ 
نآ دنراد ، یـصقن  یتساک و  دوخ  باجح  رد  رگا  هک  تهج  نآ  زا  نانز  يارب  تسا ؛ مایپ  ياراد  هدـنزومآ و  نز ، درم و  يارب  تیاور  نیا 

تیبرت رد  ًـالوا  هک  دـنروآ  لـمع  هب  تـبقارم  تـقد و  دوـخ  هداوناـخ  هـطیح  هـب  تبـسن  هـک  تـهج  نآ  زا  نادرم  يارب  دـننک و  حالـصا  ار 
سنا نآ  اب  زاغآ  زا  هک  دـننک  میلعت  اـه  نآ  هب  ار  ادـخ  تیاـضر  دروم  باـجح  قیقد  دودـح  دـنا ، هدیـسر  فیلکت  نس  هب  هک  ناـشنارتخد 

رکذ ياه  باذـع  دـننک . فرطرب  ار  نآ  دراد ، دوجو  یـصقن  ناشرـسمه ، صوصخ  هب  هداوناخ ، ياـه  نز  رد  رگا  هک  نیارگید  دـنریگب و 
هکلب ددرگ ، یم  باجح  قیقد  تیاعر  بجوم  اه  نآ  هب  داقتعا  رواب و  اهنت  هن  هک  تسا  نکـشرمک  دیدش و  يردق  هب  تیاور  نیا  رد  هدـش 

رد زاب  دهدب  يزیگنا  مغ  كاندرد و  باذع  گرزب و  رطخ  نینچ  دوجو  اه و  نآ  یتسرد  هب  تبـسن  مه  یفیعـض  لامتحا  لقاع  ناسنا  رگا 
دـشاب فیعـض  مه  شلامتحا  هک  دنچ  ره  یلامتحا ، رطخ  زا  ناسنا  هک  دنک  یم  مکح  لقع  هک  ارچ  درک  دهاوخن  یهاتوک  باجح  تیاعر 

جیه هب  لدگنس  ناسنا  هک  دنک  مکاح  اه  لد  رب  ار  تواسق  ییامندوخ ، هب  هقالع و  توهش و  تلفغ ، هانگ ، هک  دنکن  ادخ  یلو  دنک . زیهرپ 
رابخا نویع  ( 1  ) دونـشب باذـع  تدـش  هرابرد  ثیدـح  هیآ و  هچ  ره  تسین و  ناهانگ  باذـع  زا  دوخ  تاجن  دوخ و  ترخآ  رکف  هب  هجو 

یم ای  دونـش و  یم  هچ  نآ  زا  يرثا  چیه  هک  هدـش  تخـس  هانگ  تلفغ و  توهـش و  رثا  رد  نانچ  وا  بلق  دـناوخب  ای  ص 662 . ع ،)  ) اضرلا
مـشخ ترخآ و  باذع  هب  ندش  راچد  زا  يراددوخ  هب  ار  اه  ناسنا  همه  راب  اه  هد  میرک  نارق  هک  نآ  لاح  دوش و  یمن  رهاظ  وا  رد  دناوخ 

. تسا هدومن  شرافس  دنوادخ 
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رترب باجح  رداچ ،

عنام مه  هک  نیا  تهج  هب  رداچ  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یبوخ  هب  دـش ، هتفگ  یمالـسا  ریغ  ياه  باجح  هرابرد  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
رداچ رد  دش  رکذ  وتنام  اب  شـشوپ  يارب  هک  یتالکـشم  نمـض  رد  دناشوپ و  یم  ار  ندب  مجح  مه  تسا و  ندـب  ندـش  نایامن  یگنهرب و 

هدـسفم زا  عنام  هدرک ، ظفح  تافا  زا  يرایـسب  زا  ار  وا  هک  نیا  رب  هوالعو  دـشاب ؛ یم  اه  مناخ  يارب  شـشوپ  نیرتهب  نیرت و  لماک  تسین ،
هب هقـالع  زا  یـشان  يرکف  ياـه  هغدـغد  زا  يرایــسب  رداـچ  دوـش . یم  نارگید  نتخادـنا  هاـنگ  هـب  جـییهت و  کـیرحت و  داـجیا  يزیگنا و 

، دبای یم  رداچ  رد  نز  هک  یتناتم  راقو و  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  نیچمه  درب . یم  نیب  زا  ار  دروم  نیا  رد  اجیب  ياه  فلکت  ییامندوخ و 
. تفای ناوت  یمن  يرگید  ششوپ  عون  چیه  رد 

ایح

فیرعت تسا ». تشز  لمع  كرت  یتشز و  زا  سفن  نتـشاد  هگن  يانعم  هب  : » دـیوگ یم  ( 1) یناهفـصا بغار  موحرم  هک  هچ  نآ  رب  انب  ایح ،
نع ّدصی  ءایحلا  ( » 2 . ) تادرفم ( 1 ( ) 2 .«) دراد یم  زاب  تشز  لـمع  زا  ار ) ناـسنا   ) اـیح : » تسا نینچ  زین  ع )  ) نینمؤملاریما مـالک  رد  اـیح 

ص 366) ج 1 ، مکحلاررغ ، .« ) حیبقلا لعفلا 

تسا ناسنا  رد  يرطف  يرما  ایح 

ناشدزن رد  ناشتروع  دـندش و  ناطیـش  هسوسو  راـچد  هک  نیمه  ع )  ) اوح مدآ و  دـش ، هظحـالم  فارعا  هروس  هیآ 22  رد  هک  روط  ناـمه 
يرما ایح ، مرـش و  شـشوپ و  هب  لیامت  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  دـندناشوپ . ناتخرد  گرب  اب  ار  دوخ  تروع  گـنرد  یب  دـش ، رادومن 

تسا و هداد  رارق  اـه  نآ  دوـجو  رد  ار  نآ  نیمز  هب  ع )  ) اوـح مدآ و  ندـمآ  زا  لـبق  دوـخ  تمکح  هـب  دـنوادخ  تـسا و  ناـسنا  رد  يرطف 
رد ایح  شقن  تیمها و  هک  نیا  يارب  دـنراد . رارق  يدـعب  بتارم  رد  تنیز ) ندـب و  تظفاحم  لیبق  زا   ) ندیـشوپ رد  يدـعب  ياه  تحلـصم 

هدنـسب دـش ، هراشا  نانآ  هب  مه  راصتخا  هب  هتـشذگ  رد  هک  همدـقم  ود  رکذ  هب  دوش ، نشور  داسف  زا  هعماج  یکاپ  رد  نآ  ریثأت  نز و  دوجو 
تذـل یناوهـش و  دـعب  رد  دـهاوخ . یم  ار  نآ  قلطم  یلامک  ره  زا  تسا و  بلط  تیاهن  یب  شادوجو  داعبا  همه  رد  ناسنا  فلا . مینک : یم 
ياراد هک  هدرک  قلخ  يروط  ار  نز  شنیرفآ ، تسد  ب . دنریذپان . يریـس  ناسنا  لایما  رگید ، ترابع  هب  تسا . نینچ  زین  یبلطابیز  یبلط و 

یم هجیتن  نیا  هب  الاب  لصا  ود  بیکرت  اـب  دریگ . رارق  نادرم  هجوت  دروم  دـناوت  یم  فلتخم  ياـه  هبنج  زا  تسا و  یفلتخم  ياـه  تیباذـج 
دـصرد رگید ، يوس  زا  نز  رد  فلتخم  ياـه  هبذاـج  دوجو  ییوـس و  زا  نادرم  رد  ییاـبیز  تذـل و  هبنج  رد  یبـلط  تیاـهن  یب  هک  میـسر 

. داد دـنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  مارتـحا  تیـصخش و  تینما ، ناـنز  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یعناـم  رگا  درب و  یم  ـالاب  ار  نز  يریذـپ  بیـسآ 
نز و تینما  تیـصخش و  تمرح و  مه  رگید ، يوس  زا  نز  رد  ایح  زا  ییالاب  هجرد  داجیا  وس و  کی  زا  باـجح  نیناوق  عضو  اـب  دـنوادخ 

هجرد هد  ایح  : » دـیامرف یم  نینچ  نز  رد  ایح  نازیم  هرابرد  ص )  ) مرکا یبن  ار . هعماج  یکاپ  تمالـس و  مه  هدرک و  نیمأت  ار  وا  یکاـپ  زین 
هب نز  یتاذ  يرطف  لیامت  رب  يدییأت  زین  فیرـش  ثیدـح  نیا  ( 1 .«) دـشاب یم  نادرم  رد  نآ  هجرد  کی  ناـنز و  رد  نآ  هجرد  هن  هک  تسا 

نیا دنک ، یمن  یثبع  رکا  چیه  هک  میکح  دنوادخ  ایآ  دوبن  يرورـض  نز  تداعـس  يارب  شـشوپ  هب  لیامت  ایح و  رگا  تسا . ایح  شـشوپ و 
؟ داد یم  رارق  نز  رد  ار  ایح  زا  الاب  هجرد 

نز رد  یلاعت  بسک  تیصخش و  داجیا  رد  ایح  شقن 

هبذاج دوجو  اب  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  يایح  اه و )... یندینـش  اه ، یندـید  ناتـسود ،  ) طیحم ریثأت  ای  یگداوناـخ و  تیبرت  رثا  رد  ینز  رگا 
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میتفگ ایح  هرابرد  هک  هچ  نآ  زا  تسا  نکمم  ددرگ . دارفا  زا  يرایـسب  هدع  دوخ و  فارحنا  داسف و  أشنم  دناوت  یم  تسه ، وا  رد  هک  ییاه 
ییاورپ یب  ییامندوخ و  اهنت  دوش ، یم  یشان  هلئـسم  نیا  زا  هک  يداسف  دشاب  مک  ای  دورب  نیب  زا  نز  رد  ایح  رگا  هک  دوش  هدیمهف  روط  نیا 

رد يرتالاب  داسف  هکلب  دوش ، یمن  متخ  داجیا  هب  طقف  هلئسم  هک  تفگ  دیاب  یلو  تسا ، نادرم  رد  کیرحت  داجیا  شـشوپ و  هلئـسم  رد  نز 
نیا دایز  راشف  تسه و  وا  رد  هک  یتوهـش  تردق  اب  دورب  نیب  زا  ای  دبای  ادیپ  شهاک  نز  رد  ایح  رگا  دوش . یم  داجیا  ءایح  نتفر  نیب  زا  رثا 
رگید ترابع  هب  دشاب . درم  لابند  هب  دیاب  دوخ  توهـش  ياضرا  يارب  هک  تس  نز  نیا  راب  نیا  دتفا . یم  قافتا  یگرزب  هعجاف  وا ، رب  تردق 

هب هنـالیلذ  ار  دوخ  شجاـیتحا  عفر  يارب  هک  دوش  یم  لیدـبت  لـیلذ  جاـتحم و  دوجوم  کـی  هب  تسا  تیبولطم  تیبوـبحم و  رهظم  هک  ینز 
يزیچ تیعقاو  نیا  تسا . هداد  خر  نآ  وریپ  ياهروشک  برغ و  رد  تساه  لاس  هک  تسا  يزیچ  نامه  هعجاف  نیا  دـنک . یم  هضرع  نادرم 
نازیم .« ) لاجّرلا یف  دـحاو  ءاـسّنلا و  یف  هعـست  ءازجا  هرـشع  ءاـیحلا  ( » 1  ) هدـنام ناـهنپ  نآ  زا  اـه  یبرغ  ضیرح  لد  مـشچ و  هـک  تـسین 

رد دندومن و  شزرا  یب  لامیاپ و  هدرک و  جراخ  فدص  زا  ار  نز  دوجو  رهوگ  یـصاخ  یکریز  اب  اه  نآ  دشاب . ص 570 ) ج 2 ، همکحلا ،
نینچمه هنانز ، يایح  تّفع و  اب  فلتخم ، قرط  زا  فلتخم و  لیاسو  اب  ایح ، ندرب  نیب  زا  يارب  دـنتفرگ . کمک  فلتخم  لیاسو  زا  هار  نیا 

نیا هب  هک  ار  یسک  ره  دنتفرگ و  رخسمت  داب  هب  ار  همه  دندرک و  تفلاخم  دوب ، اشحف  عنام  هک  يزیچ  ره  باجح و  هنادرم ، یسومان  تریغ 
داسف و شرتسگ  يارب  يژولونکت  ملع و  زا  زفرط  زا  دندیمان . یتاهد و ... ندمتم ، ریغ  تسرپ ، هنهک  لّما و  هدـنام ، بقع  دوب ، دـقتعم  روما 

شخپ اه  نآ  طسوت  دـیلوت و  درم  نز و  یـسنج  دازآ  طباور  هرابرد  واه ... سکع  تالجم ، اه ، ملیف  عاونا  دـندرک و  هدافتـسا  ایح  ندودز 
اهنت درادن . دوجو  وا  يایح  ندرب  نیب  زا  زج  یهار  چیه  وا  یـسنج  راثمتـسا  نز و  رب  هبلغ  يارب  هک  دنا  هدـیمهف  بوخ  اه  نآ  هک  ارچ  دـش .

نآ مالسا  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  دوش . یم  رسیم  نکمم و  وا  دوخ  کمک  هب  وا  رامثتسا  نز و  زا  يرادرب  هرهب  هک  تسا  تروص  نیا  رد 
هتبلا تسا . هدش  شرافـس  عامتجا  تمالـس  زین  نز و  تیـصخش  مسج و  زا  تظافح  مهم  رـصنع  ود  ناونع  هب  ایح  باجح و  ظفح  هب  ردـق 

ششک کی  درم  نز و  دوجو  رد  هک  هلئـسم  نیا  تسا . هدومن  هیـصوت  طباور  رد  هبناج  همه  ياوقت  تیاعر  هب  ار  درم  مه  نز و  مه  مالـسا 
بیسآ ود  ره  طباور ، رد  ینمیا  لوصا  تیاعر  اوقت و  نودب  هک  نادرم  نانز و  هب  تسا  يرادشه  دراد ، دوجو  رگیدکی  هب  یعیبط  يرطف و 
هیحان زا  دنریذپ و  کیرحت  تخـس  اه  نآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نادرم  اب  ناشطباور  رد  هک  دهد  یم  رادـشه  نانز  هب  مالـسا  دـننیب . یم 

مدرم ندرک  هارمگ  رد  ناطیش  يارب  يرگشل  چیه  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  دنـشاب . یم  فیعـض  ریذپ و  بیـسآ  رایـسب  یـسنج  طباور 
نانز ص 246 ) ج 78 ، راونالاراحب ، .« ) بضغلاو ءاسّنلا  نم  ّدـشا  دـنج  سیلبال  سیل  ( » 1 ( ) 1 .«) تسین مشخ  ناـنز و  زا  رترثؤم  رت و  يوـق 

يادـخ فافع ، ایح و  لوصا  تیاعر  مدـع  بسانم و  باجح  تیاعر  مدـع  اج ، یب  دامتعا  لـیبق  زا  یتاهابتـشا  اـب  هک  دنـشاب  بظاوم  دـیاب 
دوجو اب  و  نز ، درم و  يوس  زا  یـششک  نینچ  دوجو  اـب  دـنزادنین . رطخ  هب  ار  نادرم  مه  دوخ و  مه  يرگ  هولج  ییاـمندوخ و  اـب  هدرکاـن ،
باجح تیاعر  دوش ، درم  نز و  طباور  رد  راوگان  ثداوح  زورب  عنام  دناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  ناطیش ، نوچ  ینمشد  ياه  يررگ  هسوسو 
يورین هک  اوقت  رگا  تسا . نادرم  يوس  زا  طـباور  رد  تبقارم  اوقت و  ناـنز و  يوس  زا  هدـننک  کـیرحت  راـتفر  هنوگ  ره  زا  لـماک  يرود  و 

یب اب  دـش و  هراشا  نادـب  درم  نز و  طـباور  رد  هک  یناـسفن  یتیعقاو  نینچ  دوجو  اـب  دـشابن  درم  رد  تسا ، تارکنم  اـشحف و  زا  يراددوخ 
ماسقا عاونا و  هب  دنک و  یم  نانز  زا  یسنج  هدافتـساءوس  يارب  ار  يراک  ره  درادن  اوقت  هک  يدرم  تسا . یمتح  هعجاف  عوقو  نانز ، یهجوت 

هبرح زا  یکی  نوناق ، بوچراچ  زا  جراخ  یعرـش و  ریغ  طباور  رد  نیغورد  ياه  لوق  قشع و  هقـالع و  راـهظا  دوش . یم  لـسوتم  اـه  هلیح 
یم ار  هلیح  نیا  بیرف  هک  نانز  نارتخد و  زا  يدایز  ناینابرق  زونه  دشاب و  یم  يدایز  ییآراک  ياراد  زونه  هک  تسا  رثوم  یمیدـق و  ياه 

رد ص )  ) ربمایپ هک  تسا  مهم  دایز و  يردق  هب  حور  تمالـس  یکاپ و  داجیا  ندـش و  هدولآ  زا  يریگولج  ایح و  شقن  دریگ . یم  دـنروخ 
زا ار  وا  هک  تسا  ییایح  دقاف  تسین ، یهلا  ماکحا  هب  دیقم  هک  یصخش  عقاو  رد  ( 1 .«) تسا نید  همه  ایح  : » دیامرف یم  روط  نیا  نآ  دروم 
وه ءایحلا  ( » 1 ( ) 2 .«) درادن ایح  درادن ، نید  هک  یـسک  ( » ع  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  ریبعت  هب  درادزاب و  يونعم  یحور و  ياه  یگدولا 
نآ زا  سپ  مـیرک  نآرق  ص 565 ) ج 2 ، همکحلا ، نازیم  .« ) هل نید  ـال  نمل  ءاـیحال  ( » 2 ( ) ص 565 ج 2 ، همکحلا ، نازیم  .« ) هّلک نیدـلا 
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( باجح ظفح   ) راک نیا  : » دیامرف یم  دنکن ، کیرحت  داجیا  هک  دنچیپب  يروط  ار  دوخ  ياه  يرسور  اه و  سابل  نانز  هک  دهد  یم  روتسد 
؛ دوش هتخانش  ایح  تفع و  هب  هک  ینز  ره  يرآ  ( 1 .«) تسا رتهب  دنریگن ، رارق  تیذا  دروم  ات  دنوش  هتخانـش  تّفع ) هب   ) اه نآ  هک  نیا  يارب 

تمحازم ضرعت و  داجیا  زا  عنام  هک  دـنک  یم  ادـیپ  یتیـصخش  راقو و  نانچ  تسین  یـشورفدوخ  ییامندوخ و  لـها  هک  دـهد  ناـشن  ینعی 
ینابز یب  ناـبز  اـب  هک  دوب  يروط  يو  شیارآ  ساـبل و  اـی  باـجح  عضوو  تشادـن  ار  تیـصخش  راـقو و  نیا  رگا  یلو  دوش ، یم  وا  يارب 

هک یماگنه  يرآ  دنک . تمالم  ار  دوخ  دیاب  دریگ ، رارق  تمحازم  ضرعت و  دروم  هک  یتروص  رد  درک ، یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اهرظن 
دوخ نیا  و  ار ؛ نارگید  دوخ و  حور  مه  هتخادـنا و  رطخ  هب  ار  دوخ  مسج  مه  داـتفا  ییاـمندوخ  رکف  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياـیح  نز 

طوقس ای  يدبا و  تداعس  دشر و  زرم  ایح  نتشادن  ای  نتشاد  عقاو  رد  تسا . تداعس  زا  يرود  طاطحنا و  يوس  هب  كرابمان  یعورش  هطقن 
. تسا ناسنا  کی  طاطحنا  و 

بلاطم هصالخ 

تنیز هیام  زین  نآ و  ظفح  ندـب و  ندـناشوپ  يارب  هک  يرهاـظ  ساـبل  فلا . دـیامن : یم  یفرعم  ار  ساـبل  عون  ود  ناـسنا  يارب  دـنوادخ  . 1
یم نوصم  یتشز  تفآ و  يراـمیب و  زا  ار  ناـسنا  حور  اوقت  تسا . هدومرف  ریبعت  اوقت  هب  نآ  زا  هک  نطاـب  ساـبل  ب . تسا ؛ ناـسنا  يرهاـظ 
الَف َْنفَْرُعی  ْنَا  ینْدَا  َکـِلذ  ( » 1  ) یتخبـشوخ ببـس  اهنت  تیدـبا و  ترخآ و  يوس  هب  شریـسم  رد  ناـسنا  هشوت  اـهنت  هک  اـج  نآ  زا  دراد و 

رد طقف  یناسنا  حور  یعقاو  تایح  دوب . دهاوخ  رتشیب  نطاب  سابل  شزرا  تیمها و  دشاب ، یم  ملاس  حور  نتشاد  وا  ( 59 بازحا ، «. ) َْنیَذُْؤی
ماکحا تیاعر  مدع  . 2 تسا . نامیا  اوقت و  نتـشاد  رد  نآ  لامج  ییابیز و  و  دراد ، ناـکما  يو  ياهروتـسد  دـنوادخ و  زا  تعاـطا  هیاـس 

هقالع تساه و  ییابیز  همه  ندعم  قلاخ و  دنوادخ  . 3 ددرگ . یم  ناسنا  حور  نطاب و  یگدولآ  بجوم  يرهاظ  سابل  باجح و  هب  طوبرم 
تسا و هداد  رارق  رشب  دارفا  همه  داهن  رد  يرطف  روط  هب  ار  قلطم ) ییابیز  لامج و  ندعم  هب  قشع  هقالع و  صوصخ  هب   ) لامج ییابیز و  هب 

يونعم یناحور و  دـعب  هب  ناـسنا  رد  تلاـصا  هک  اـجنآ  زا  . 4 تساـه . ییاـبیز  زا  ناـسنا  يرادرب  هرهب  زاوج  يارب  لـیلد  نیرتـهب  دوخ  نیا 
یناسنا و یلاع  ياهدادعتـسا  رمع و  فالتا  حور و  یگدولآ  بجوم  دـیابن  يرهاظ  یندـب و  ياه  ییابیز  زا  يرادرب  هرهب  لمجت و  تسوا ،
ار ناسنا  هک  دشاب  يروط  دیابن  سابل  فلا . مینک : تیاعر  دـیاب  ار  هتکن  دـنچ  سابل  هرابرد  . 5 ددرگ . ینطاب  ياه  ییابیز  لیـصحت  عنام  زین 
. تسا عونمم  ششوپ  رد  نانآ  زا  دیلقت  نانمشد و  سابل  ندیـشوپ  ب . تبثم .) رظن  زا  هچ  یفنم و  تهج  زا  هچ   ) دنک زیامتم  امن و  تشگنا 

هار رد  هن  مینک  هدافتـسا  نامدوخ  دـشر  وا  تعاط  هار  رد  یهلا  ياـه  تمعن  زا  دـیاب  . 6 دنک . داجیا  ار  یکیرحت  عون  چـیه  دـیابن  سابل  ج .
ندرب راک  هب  مرحمان ، يارب  رطع  لامعتـسا  زیمآ ، کیرحت  لامعا  زا  دـیاب  اه  مناـخ  . 7 ناطیش . هار  رد  هن  دنوادخ و  اب  ینمـشد  تیـصعم و 

مه دـناشوپ و  یم  ار  ندـب  مجح  مه  هک  تـهج  نآ  زا  رداـچ  شـشوپ  . 8 دـنزیهرپب . مرحمان  ربارب  رد  توهـش  كرحم  هناعـضاوتم و  نحل 
ایح . 9 دوش . تسرد  هدافتسا  نآ  زا  رگا  هتبلا  تسا ، باجح  عون  نیرترب  نیرتهب و  درادن ، ار  اه  ششوپ  ریاس  وتنام و  اب  ششوپ  تالکـشم 

هلحرم زا  جورخ  یناسنا و  یلاع  جاردم  هب  ندیسر  ایح  نودب  . 10 تسا . ناسنا  رد  یتاذ  يرطف و  يرما  مرحمان  زا  ندب  ششوپ  هب  هقالع  و 
. نیملاعلا بر  هللادمحلاو  تسین . نکمم  یناویح 

عبانم تسرهف 

اضر دیس  رتکد  دیهش  هایحلا . ش . .ـ 1365 ه نارهت ، هیمالسالا  بتکلاراد  بیذهتلا ، یسوط ، خیش  نیقداصلاراثآ . هغالبلا . جهن  میرک . نآرق 
، هدـنب یلعرون  رتکد  همجرت  ق  .ـ 1404 ه توریب ، ءافولا  هسـسوم  راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  ربمایپ  نیرخآ  هاگـشناد و  نیلوا  داژن ، كاپ 
، داژن كاپ  اضر  دیس  رتکد  دیهـش  تالیثمت  يزاریـش ، يرئاح  هللا  تیآ  ریازجلا  بالقنا  مجنپ  لاس  ای  بالقنا  کی  یـسانش  هعماج  یـسررب 

زکرم رون ، هفیحـص  ماما ، ترـضح  نانخـس  هعومجم  ادخ  نخـس   1373 تلادـع ، مایپ  تاراشتنا  ظفاح ، ناوید  يزاریـش ، ظـفاح  باـجح 
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بلق هـجهب  ارهزلا  همطاـف  ق . . ـ 1366 ه مق ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مکحلاررغ ، يدـمآ ، راـبخالا  نویع  یعادـلا  هدـع  یگنهرف  كرادـم 
، تیبلا لآ  هسسؤم  لیاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  نارهت . ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  سیدقاط ، يونثم  یقارن ، دمحا  الم  یفطـصملا 

هایحلا جهن  يونعم  يونثم  ، 1377 ثیدحلاراد ، تاراشتنا  همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  تادرفم  ق . . ـ 1408 ه

مهم رکذت 

ماـن ماـن و  هباـشت  نآ  مهد و  رکذـت  هدـنناوخ  نازیزع  هب  ار  یمهم  بلطم  تشادرب  ءوس  هابتـشا و  هنوگره  عفر  تهج  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
لها لاس 1320 ، دلوتم  ناشیا  دشاب . یم  یعاجـش  دمحم  هللا  تیآ  ترـضح  نید ، ناگرزب  یهلا و  يایلوا  زا  یکی  اب  ریقح  نیا  یگداوناخ 

تاراـشتنا زا  هیکزت ، یلمع  يرظن و  یناـبم  رد  تـالاقم  نوـچ : یـسیفن  گنـس و  نارگ  راـثآ  ياراد  هک  دنـشاب  یم  نارهت  مـیقم  ناـجنز و 
هوزج باـتک و  نیدـنچ  زین  و  یهلا ؛ تفـالخ  ناـسنا و  راـشتنا ؛ یماهـس  تکرـش  تاراـشتنا  زا  ادـخ  يوس  هب  تشگزاـب  اـی  داـعم  شورس ؛

. دوش یم  شخپ  فراعم  ویدار  زا  هل  مظعم  داعم  ياـه  سرد  تسا . هدیـسر  پاـچ  هب  ناوج  هشیدـنا  نوناـک  طـسوت  هک  دنتـسه  کـچوک 
دـشاب یم  هل  مظعم  قویـشت  نذا و  اب  ادخ »  يوس  هب  تشگزاب  ای  داعم   » ریظن مک  سیفن و  رایـسب  باتک  دلج  ود  سیردـت  ریقح  نیا  راختفا 

زا سپ  لاس 1374  رد  دراد . رارق  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  نونکا  مه  ثحب  نیا  ياه  يد  یـس  اهراون و  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  راهچ  هک 
ریقح و هب  تبـسن  يزاون  هدنب  دـقفت و  نمـض  مدرب ، ناشیا  كرابم  رـضحم  هب  ار  هرود  نیا  نادرگاش  یتقو  داعم  لوا  دـلج  سیردـت  نایاپ 

ياه يزاون  هدـنب  رظن و  نسح  تیانع و  مغر  یلع  هدـنب  هک  دـندرک  تالاقم »  » موس مود  دـلج  سیردـت  هب  هیـصوت  داعم ، هرود  نادرگاـش 
قافتا اهراب  لاس  دـنچ  نیا  لوط  رد  تسا . نینچ  مه  زونه  هک  شیوخ  یقالخا  یحور و  یگتـسیاش  مدـع  یتقاـیل و  یب  تلع  هب  هل ، مظعم 
لئاسم يزاسدوخ و  هب  تبـسن  يرتشیب  شطع  تالاقم »  » صوصخ هب  ناشیا  رگایحا  دنمـشزرا و  راـثآ  ندـناوخ  اـب  هک  ینازیزع  هک  هداـتفا 
ناشیا اب  ما  يونعم  یملع و  هلصاف  هک  ار  هدنب  دنا و  هدومن  دروخرب  ریقح  نیا  هب  دوخ  كاپ  نیتسار و  يوجتـسج  رد  دنا  هدرک  ادیپ  يونعم 
تاقوا یـضعب  هنافـسأتم  تسا . هدـش  فرطرب  هدـنب  يوس  زا  هابتـشا  نیا  انثتـسا ، نودـب  هک  دـنا  هتفرگ  هابتـشا  ناشیا  اب  تسا ، یندـشان  یط 

یـصصخت همانلـصف  رد  ریقح  نیا  ناسنا » يدوجو  تالامک   » هلاقم پاچ  هلمج  زا  دنک  ادیپ  رارمتـسا  نانچمه  هابتـشا  نیا  هک  هدش  بجوم 
پاچ زا  مدوب و  هتـشون  تاسبق  همانلـصف  يارب  ریقح  ار  هلاقم  نیا  دوب ، ناوج  هشیدـنا  نوناک  طسوت  لقتـسم  باتک  کـی  ناونع  هب  تاـسبق 
تحت روکذـم  همانلـصف  نیلوئـسم  اب  هک  زین  هشیدـنا  نوناک  نیلوئـسم  متـشادن ، یعالطا  چـیه  ناوج  هشیدـنا  نوناک  طسوت  هل  مظعم  راـثآ 

همانـسانش رد  ار  ناشیا  دلوت  لاس  دندناسر و  پاچ  هب  هدنب  عالطا  نودب  ار  هلاقم  یمـسا  هباشت  تلع  هب  دنرب . یم  رـس  هب  يدحاو  تیریدـم 
. دراد يا  هناگادـج  هشیر  رگید و  یناتـساد  مه  نیا  هک  دـش  هفاـضا  ریقح  مسا  هب  زین  دیـس »  » دـنوشیپ هـکنآ  رتدـب  دـندومن و  جرد  باـتک 
لاس 1379 رد  باتک  یللملا  نیب  هاگـشیامن  رد  تشذگ و  یم  نآ  پاچ  زا  یهام  دنچ  هک  مدـش  باتک  نیا  پاچ  هجوتم  ینامز  هنافـسأتم 
ات باتک  مود  پاچ  ردریقح  ررکم  تارکذت  اب  ناوج  هشیدنا  نوناک  مرتحم  نیلوئسم  دنچ  ره  دیسر . متـسد  هب  باتک  نیا  یفداصت  روط  هب 
رد دیـس »  » دنوشیپ جرد  هابتـشا  یلو  ندرک  جرد  ار  ریقح  دلوت  لاس  فذـح و  ار  ناشیا  دـلوت  لاس  دـندرک و  عفر  ار  هابتـشا  نیا  يدودـح 

نوناک رد  بناجنیا  طسوت  یتالیکـشت  قالخا  ثحابم  هرود  دنچ  سیردـت  هابتـشا ، نیا  رارمتـسا  لیالد  هلمج  زا  دـنام . یقاب  زین  مود  پاچ 
تبـسانم هب  ینارنخـس  سیردت و  یمالـسا ، يروهمج  يامیـس  ادص و  يوس  زا  ریقح  نیا  نوگانوگ  ثحابم  شخپ  ناوج ، هشیدـنا  مرتحم 

لیبق زا  ریقح  نیا  ثحابم  ریاس  داعم و  ثحابم  ياهراون  راشتنا  زین  یملق و  راثآ  پاچ  روشک و  ياه  هاگشناد  اه و  هزوح  رد  فلتخم  ياه 
تسا یعیبط  هدش  رکذ  لیالد  هب  تشادرب  ءوس  نیا  دنچ  ره  دشاب . یم  یسانش و ... هار  يرصب ، ناونع  ثیدح  حرش  تیالو ، سفن ، تفرعم 

كرابم و تحاس  هب  بناجنیا  رد  دوجوم  يونعم  یلمع و  یقالخا ، شحاف  ياه  فعـض  صیاـقن و  دوجو  تلع  هب  تسا  نکمم  نوچ  یلو 
نیا متـسناد  مزـال  دوخ  رب  دریگ ، تروـص  هسیاـقم ـ  هابتـشا و  رثا  رد  یتراـسج ـ  ملظ و  هدرکاـن  يادـخ  مناـج  زا  رتزیزع  رورـس  نآ  زیزع 

. مراتساوخ ناشیا  يارب  ار  یهلا  تاقیفوت  ماود  تکرب و  اب  رمع  ياقب  ناربهم  گرزب و  دنوادخ  زا  منک . ضرع  ار  تارکذت 
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