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تیباهو ینابم  رب  يدقن  بهذم  ای  تعدب  هیفلس 

باتک تاصخشم 

هکرابم هینمز  هلحرم  هیفلـسلا  يدادرارق :  ناونع   Buti, Muhammad Said Ramadan ناضمر دیعسدمحم  یطوب  هسانـشرس : 
نیـسح همجرت  یطوبلا  ناضمر  دیعـسدمحم  تیباهو  ینابم  رب  يدقن  بهذم  ای  تعدب  هیفلـس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  یمالـسا  بهذـمال 

297 ص يرهاظ :  تاصخـشم  یمالـسا 1375 . ياهـشهوژپ  داینب  دهـشم : رـشن :  تاصخـشم  یناسارخ  هدازظعاو  زا  ياهمدـقم  اب  يرباص 
.286 [ - 284  ] همانباتک ص تشادداـی :  . 1387 موس : پاچ  تشادداـی :  موس 1-916-444-964-978 :  پاچ  لاـیر :  35000 کباش : 
نیسح 1345- يرباص  هدوزفا :  هسانش  اه  هقرف  مالسا --  عوضوم :  هیفلـس  عوضوم :  ناراذگتعدب  تعدب و  عوضوم :  هیامن . تشاددای : 
 : هرگنک يدــنب  هدر  یمالــسا  ياـهشهوژپ  داــینب  هدوزفا :  هسانــش  - 1304 دــمحم ، یناـسارخ  هداز  ظــعاو  هدوزفا :  هسانــش  مجرتـم  ، 

م6603-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/416 ییوید :  يدنب  هدر  BP207/5/ب9س8041 1375 

همدقم

نیا دییات  هن  هک  نانچمه  تسین ,  دنوش  یم  هتخانـش  اهنادب  هیفلـس  هک  ییاه  هشیدنا  ارآ و  هرابرد  يدـقن  چـیه  هد  ـ نرادر رد بـ با  ـن کـتـ یا
: دـنک یم  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  باتک  تسا ,  نیا  زا  رت  تیمها  اب  يزیچ  هدـمآ  باـتک  نیا  رد  هچ  ـ نآ ار . نآ  در  هن  درادرب و  رد  ار  هورگ 

رـصع ياهزور  نیزاغآ  زا  هک  نامه  ینعی  دـحاو , یمالـسا  تما  نتم  رد  هتـساخون  هورگ  کی  يارب  هزات  بوچراهچ  کی  نداه  تعدـب نـ
هورگ نیا  يارب  هزاـت  بوچراـهچ  نیا  نداـهن ,  تعدـب  دراد ؟ یمکح  هچ  تسا  هدـش  یم  هتخانـش  تعاـمج  تنـس و  لـها  ماـن  هب  فـلس 

ار فلس  رصع  میهاوخب  رگا  و  دهن ؟ یم  ياجرب  یمالـسا  توعد  هنیمز  رد  مالـسا و  ناهج  رد  ار  يراثآ  هچ  دراد و  یمکح  هچ  هتـساخون 
ار کـه هزات  یمالـسا  بهذم  کی  يارب  بقل  نیا  نداهن  تعدـب  هک  تفای  میهاوخ  يزیچ  رـصع  نیا  رد  ایآ  میرادـب ,  دوخ  هار  ارف  یغارچ 

میحرلا نـمحرلا  هـّللا  مـسب  درمــشب  اور  دــنک  یم  هصـالخ  نارگید  يارآ  اههاگدــیدرد و  ار  لـطاب  دوـخ و  ياـهرواب  رد  ار  تـنـهـا حـق 
نا نآ سـ ـش ,  یا سا و سـتـ ـپـ ـس ار  وت  اراگدرورپ  دشاب . وا  نوزف  فطل  راوازـس  دنک و  ادا  ار  وا  ياهتمعن  قح  هک  یـشیا  ـتـ ـس ار  ـد  نواد خـ

, دوخ هک  يا  هنوگ  نآ  وت  تسا .  نوریب  مناوتزا  تشیاتس  یهزنم ,  وت  اراگدرورپ , تسا .  وت  يالاو  تنطلـس  وت و  ماقم  لالج  هتـسیاش  هک 
ـش مـا ناد رب  زاس , نامدنم  هرهب  يا  هتخومآام  هب  هچنآ  زا  زومایب , ام  هب  دتفا  یم  نامدنمدوس  هچ  ـ نآ ارا , ـ گدرور پـ يا .  هدوتـسار  نتـشیوخ 

نیرتراوـگرزب يا  نک ,  ناـمیزورار  شیوـخ  تمارک  اـب  تاذ  هب  تبـسن  صـالخا  راد و  رودـب  تکـاله  ياههاگـشزغل  زا  ار  اـم  يازفیب , 
 . نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ناگدش و  تلئسم 

راتفگشیپ

لوا تمسق 

. دـنا هتـشاد  لوحت  تفرـشیپ و  شیوخ  ینـالوط  نارود  رد  فلخ  زا  شیب  دوخ  هاـتوک  نارود  رد  فلـس  فلـس  یحالطـصا  يوغل و  ینعم 
ـ  هژاو نیا  دـشاب , نآ  يوغل  ینعم  فلـس ))   )) هژاو زا  دوصقم  رگا  تسیچ ؟  فلـسزا  يوریپ  راـیعم  تاـبث  لوـحت و  هنیمز  ود  رد  نیارباـنب 

, دنک یم  قدص  دوخ  زا  لبق  نامز  هب  تبـسن  نامز  ره  یلاوتم ,  ياهنامز  رد  هک  تسا  یبسن  ییانعم  ياراد  لبق ـ ))   )) هژاو دننامه  تسرد 
هدـمآ و نآ  زا  لبق  هک  ییاهنامز  هب  تبـسن  و  هتـشذگ ]  ای  فلـس   (( ] فلاس  )) هدـمآ نآ  زا  سپ  هک  ییاهنامز  هب  تبـسن  یناـمز  هـر  هچ , 
 [ هدش حالطصا  هک  موهفم  نیمه  زا  هک  هتفای  ینعم ـ  نیا  زج  یتباث ـ  یحالطصا  ینعم  هژاو  نیا  هتبلا  تسا .  فلخ ))   , )) هدش يرپسرتشیپ 
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هتـسیاش دروم  رددشاب  رظن  دروم  نآ  یحالطـصا  ینعم  هک  یماگنه  هژاو  نیا  دبای . یمن  لاقتنا  نآ  زج  رگید  یموهفم  هب  دور و  یمنرتار  فـ
نامه هژاو ,  نیا  صخشم  تبا و  ـی ثـ حال ـطـ صا مـعـنـی  دور . یم  راک  هب  نآ  زا  يوریپ  ادتقا و  هب  اهنآ  نیرتراوازس  یمالسا و  رصع  نیرت 
ربانب هک  تسا  (ص )  ادخ لوسر  هدومرف  زین  حالطصا  نیا  اشنم  تسا .  (ص )  دمحم نامرورس  تما  یمالسا ,  تما  تایح  تسخن  نرق  هس 

یم نا  ـ ـش ـ یا رد پـی  هک  یناسک  سپـس  دنتـسه , نم  نرق  نامدرم ]   , ] مدرم نیرتهب  : )) دومرف ملـسم  يراخب و  لـقن  هب  دوعـسم  نبا  تیاور 
مادک ره  دنگوسو  ناشدنگوس  کی  ره  یهاوگ  هک  دـنیآ  یم  ینامدرم  ناشیا  زا  سپ  دـنیآ . یم  نانآ  یپ  رد  هک  ینارگید  سپـسو  دـنیآ 

یهاوـگ نآ  يرترب   )) هب هتفگ ,  شیپ  بیترت  هب  ادـخ  لوـسر  هک  هیلوا ))  نرق  هس   )) نیا زا  دوـصق  ـا مـ ما دـنک .)) یم  ضقن  ار  ناـشیهاوگ 
هبطوبرم ير  ـ تر نیارباـنب حـکـم بـه بـ دـنا و  هدرک  یم  یگدـنز  اـهنرق  نآ  رد  هک  تسا  یناناملـسم  هعوـمجم  دوـصقم  اـیآ  ؟  تسی هداد چـ

دارفا کـت  کـت  نآ  زا  دوـصقم  نآ کـه  دو یـا  ـد بـ هاو خـ ناـنآ ـ  دارفا  زا  يرایـسب  اـی  یخرب  تیعــضو  زا  رظن  فرــص  ناـنآ ـ  هعوـمجم 
يرترب هب  مکح  نیا  هک  دوب  دهاوخن  نارود  نآ  نا  ـ ناملسم زا  چیه کـس  بیتر  نید تـ دنا و بـ هتسیز  یم  نارود  نآ  رد  هک  تسا  یناملسم 

رترب  )) هک دنا  هدیقع  نیا  رب  تنـس ]  لها  ياملع  تیرثکا  روهمج  دراد : دوجو  يروهـشم  رظ  فال نـ ـتـ خا ـیـنـه  مز ـن  یا رد  دوشن ؟ وا  لماش 
رد هک  یتواـفت  اـب  دـنرادرگ و  ـ ید ـش بـا هـمـ یو هبتر خـ رد  ناـنآ  هک  یفـالتخا  اـب  هتبلا  نیتـسخن ـ  نرق  هـس  نآ  دارفا  هـمه  يارب  ندوـب )) 

يارب مکح  نیا  هک  تـسا  رواـب  نـیا  رب  ق ) .  (363ـ463 ه .  ربلادبع نبا  لبا ,  رد مـقـ تسا .  تباث  دنراد ـ  هدـیقع  تحـص  يراکتـسرد و 
اسب هچ  دنکن و  قدص  نانآ  زا  یخرب  رب  ندوب ))  رترب   )) نیا تسا  نکمم  دارفا  درومرد  یلو  تسا ,  تباث  نرق  هس  نآ  ناناملـسم  هعومجم 

هس نیا  ناناملسم  هک  تسا  نآ  ندوب  رترب  نیا  ببس  دیدر , بـی تـ (( 1 . )) دنشاب رترب  یخرب ))   )) نیا زا  هک  دنیایب  یناسک  يدعب  ياهنرق  رد 
همشچرس نیا  هب  همه  زا  دنهد و  یم  لیکشت  دسر  یم  تلاسر  میلاعت  تو و  ـمـه نـبـ ـش ـ چر ـ ـس ار کـه بـه  يریجنز  ياه  هقلح  نیتسخن  نرق 

امیقتـسمار و نید  لوصا  یمـال و  ـ ـسا دـیاقع  هک  تسا  نیتسخن  ناراد  هعیلط  نآ  زا  يرهظم  ریجنز  نیا  هقلح  نیتسخن   , هچ دـنر , ـکـتـ یدز نـ
اه و هسوسو  ياهیصلاخان  تعدب و  ياه  هبئاش  زا  هتسار  پـیـ ـن ,  ید ـن  یا ینامسآ  بادآ  ماکحا و  دنتفرگ و  (ص )  ادخ لوسر  زا  هطساوالب 

دیـشروخ ینـشور  هک  تسا  یناسک  نامه  ینعی  نیعباـتزا ,  يرهظم  زین  هقلح  نیمود  ـت .  فر يا گـ ناـنآ جـ هشیدـنا  لد و  رد  تاـمهوت , 
یتینارون زا  دـنت و  ـ ـس هار جـ نانآ  تیادـه  وترپ  رد  دـندرک و  يوریپ  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  ارچ  دوب , هتفرگ  نایم  رد  ار  ناـنآ  توبن 

. دندوب هدروآ  تسد  هب  وا  ياهزردنا  اهشرافس و  زا  نتفریذ  رثا پـ وا و  اب  ینیشنمه  ادخ , لوسر  تیؤرزا  باحـصا  هک  دندرک  ضیف  بسک 
هبئاش زا  یمالـسا  ترطف  صولخ  هشیدـنا و  يافـص  نارود  رب  دوب  ینایاپ  مالعا  تسا ,  نی  ـعـ با نیعبات تـ رگناـشن  هک  هقلح  نیموس  هرخـالاب 
یکی هارمگ  ياه  ـه  قر دش و فـ زاغآ  اهتعدبراکـشآ  هدرتسگ و  روهظ  نارود  نیع  رد  هک  نیا  هچ  دـش , دراو  اهنآ  هد بـر  ـ ناو ـ خا هک نـ ییاه 

دندر و اد کـ هدا مـسـتـقـیـم و پـهـن جـ ــ نآ ج زا  ی  ــ هار کـج ـک  یره دندش و  فرحنم  هناگ  هس  ياهرصع  نآ  ریـسم  زا  يرگید  زا  سپ 
میقتسم طارص  نیا   : )) هک دندرک  تفلاخم  دنوادخ  هدومرف  اب  نا  ـن سـ ید د و بـ ــ ندر تو کـ ــ عد نادب  ار  نارگید  هداتسیا ,  هار  نآ  رـس  رب 

ت ــ سا يز  ن چـیـ ــ یا دزا . ــ ادج س وا  هار  زا  ار  امش  هجیتن  رد  هک  دیورن  رگید ] [ي  اههار یپ  رد  دین و  يور کـ نآ پـیـ زا  پـس  ت ,  ــ ـسا نم 
 , یناـسفن تـالیامت  داـبد  نارود تـنـ نآ  زا  پـس  (. 153  / ماعنا (( ) دـینک اورپ  هک  دـیما  دـنک , یم  شرافـس  ناد  ار بـ ـمـا  ـش ـد  نواد کـه خـ

ادخ لوسر  هدومرف  نیا  قادصم  تفای و  شرتسگ  ینوزف و  هت  ـ سو ـیـ پر ـ ـضا نامز حـ ات  رگید  رـصع  یپ  رد  يرـصع  اه , یهارمگ  اهتعدب و 
شدعب نامز  هک  نیا  رگم  دسر  یمن  ارف  امش  رب  ینامز  چیه  دومرف ...(( : کلام ,  نب  سنا  زا  ملسمو  يراخب  نیخیش  تیاور  ربانب  هک ـ  دش 

یم ارف  نادـب  ار  اـم  تقیقح  نیا  دـناوخ ؟ یم  ارف  زیچ  هچ  هب  ار  اـم  تسین  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  هک  تقیقح  نیا  اـما  تسارتدـب .))  نآ  زا 
ینید نوتم  مهف  رد  مینک ,  ادتقا  نانآ  هب  میهد ,  دنویپ  تبسن بـه سـلـف  يرادافو  هتـشر  هب  ار  شیوخ  راتفر  هویـش  زین  هشیدنا و  هک  دناوخ 
نانآ تیرثکا  ای  همه  هک  میهد  ناشن  يدنبیاپ  ییلمع  ماکحا  يداقتعا و  لوصا  همه  هب  مینک ,  لم  دنا عـ هدروآ  نانآ  هک  يدعاوق  ساسارب 

دنتشاذگ تعدب  ار  اهنآ  نانادان  ای  ناگدننک  هارمگ  تسا و  ماکحا  لوصا و  نیا  فلاخم  ار  هچ  ره  هرخالابو  دنا  هتـشاد  رظن  قا  ـفـ تا نآ  رب 
ـه و جا ـن مـ با يذـمرت ,  هک  یثیدـح  تسادـخ ,  لوسر  حیحـص  ثیدـح  دـناوخ  یم  ارف  نادـب  ار  ام  تقیقح  نیا  هچنآ  هکل  بـ میزاـساهر . 
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میسقت هقرف  ودوداتفه  هب  یـسومزا  سپ  لیئار  ـ ـسا ینب  دومرف ...(( : دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  عوفرم  تروص  هب  ددعتم و  قر  دووادو بـه طـ ـ با
تـسا مادک  هقرف  نآ  : )) دنتفگ دنـشتآ .)) رد  هقرف  کی  زج  همه  هک  دنوش  یم  میـسقت  هقرف  هسوداتفه  هب  نم  زا  سپ  زین  نم  تما  دندش و 

هب نتفای  تیادـه  ادـخ و  باتک  هب  کسمت  اـب  هک  يوحن  هب  مهم ,  ـن  یا ـبـتـه  لا (( 2  ((. )) میتـسه نآ  رب  مباحـصا  نم و  هچنآ  : )) دومرف  ))؟
تنـس ادـخ و  باتک  مهف  رد  حـلاص  فلـس  هک  يا  هویـش  نامه  هب  يدـنبیاپ  اـب  رگم  دوش  یمن  نکمم  ـد , ـشا گـنهامه بـ وا  لوسر  تنس 

هن دـنادوب  تما  نیا  ناینیـشی  پـ ینامز ,  بیترت  رد  نانآ  هک  ببـس  نادـب  اهنت  فلـس  زا  يوریپ  هکنیا  چـه  ـد , ندز ناد چـنـگ  وا بـ لو  ـ ـسر
لوسر تنس  دنوادخ و  مالک  مهف  هب  تبسن  مدرم  نیر  ـ تراواز نانآ سـ هک  تسا  بولطم  ببـس  نادب  اهنت  هکلب  بولطم ,  هن  تسا و  دوصقم 

هب دوب و  هتـساریپ  كاپ و  مهف  رد  ییاسران  یتسردان و  راتفگ و  رد  تنکل  ياه  هبئا  ـ ـش زا  زو  ناـنآ هـنـ یبرع  هقیلـس  اریز  دـندوب , (ص )  وا
مدرم نیرتکیدزن  نی  نانآ هـمـچـنـ دندوب , نیبم ))  یبرع   )) دنوادخ مالک  دصاقم  یناعم و  مهف  رد  مدرم  نیر  ـ تراواز ـ ـس ـیـل نـیـز  لد نیمه 

دنمهفب و وا  نابز  زا  ار  یقیاقح  هک  دندوب  نادب  مدرم  نیرتراوازـس  زین  لیلد  ـن  یمه هب  ,و  وا اب  ترـشاعم  و  (ص )  ادخ لوسر  یناگدـنز  هب 
فلکترهاظم زا  همه  زا  شیپ  ترطف و  نیرتکاپ  زا  رادروخرب  نیرتقداص و  ـنـی  ید زا نـظـر  ـن  یا هوالع بـر  نانآ  دنناسرب . نارگید  هب  هاگنآ 

نانیمطا و دروم  دنتسناوت  یم  هک  دندوب  یمدرم  نیرت  هتـسیاش  ببـس  نیمه  هب  و  رود , يراذگ  تعدب  ندروآ بـه  يور  يزا و  ـ ـسر ـ ها و ظـ
میسرتروظنم نیمه  هب  هک  يا  هویـش  دوبن , ریذپ  ناکما  ینیعم  هویـش  هب  يدنبیاپ  نودب  تنـس  باتک و  زا  مادک  ره  مهف  دنریگ . رارق  دامتعا 

تروص رد  اهنآ  ناـیم  يراـگزاسو  یگنهاـمه  داـجیا  ینید و  نوتم  ریـسفت  رد  تسیاـب  یم  ریزگاـن  هک  تسا  یلجتم  يدـعاوق  رد  هدـش و 
مک مدرم  زا  يرایـسب  دزن  رد  یبرع  قوذ  ریگارف و  یبرع ]  صلا  ـبـک خـ ـس زا  يرود   ] همجع هک  نآ  زا  سپ  هژیوب  فـالتخا ,  ضراـعت و 
دا هک یـ یتافـص  نآ  همه  هب  هک  ناملـسم  ناراد  هعیلط  نیتسخن  نآ  زین  ببـس ,  نیمه  هب  دـنریگ . رارق  لم  يانبم عـ دـش , فیعـض  گـنر و 

لو و ـ ـصا ار بـه  نا  ـ نآ میـسرت کـنـنـد و  ناناملـسم  يارب  ار  هویـش  نیا  دنتـسناوت  یم  هـک  دـندوب  یناـسک  نیرتـهب  دـندوب  هتـسارآ  مـیدر  کـ
یم هک  تسا  نین  چـ دـنهد . شزومآ  نانآ  هب  دـعاوق  نیا  يانبمرب  ماکحا  لوصا و  طابنتـسا  یگنوگچ  هب  تبـسنو  دـنزاس  هاگآ  شدـعاو  قـ

صاخ ياهیریگعضوم  هب  ندش  دیقم  ای  هدر  ـ کادا نا  ـ نآ هک  یتاملک  ظافلا و  ءزج  هب  ءزج  رهاظ  هب  ندش  دیقم  رد  فلس  زا  يوریپ  مییوگ : 
هب عوجر  هب  اـهنت  هکلب  دـندادن ـ  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ  زین  دوخ  ناـنآ  هک  ار  چـ دو , ـ  دـهاوخن بـ دـنا  هتفرگ  شیپ  رد  ناـنآ  هک  يدروم  و 

لمات و داهتجا و  يارب  نانآ  هک  یلوصا  هب  زین  دندوب و  هداد  رارق  نازیم  رایعم و  ینید  نوتم  لیوات  ـیـر و  ـس رد تـفـ نا  ـ نآ هک  تسا  يدعاوق 
هب عوجر  تفگ  ناوت  یمن  تساهرـصع و  همه  رد  ناناملـسم  هفیظو  دـعاوق  لوصا و  نیا  هب  هعجارم  دنتـشاد . ماکحاو  لوصا  رد  لالدتـسا 

يدحاو نامـسیرو  كرتشم  يانبم  نیا  هکلب  نآ ,  زا  سپ  ياهلـسن  هن  تسا و  لسن  کی  هفیظو  اهنت  اهنآ  ساسارب  ندش  دنم  هدـعا  ـ قو اهنآ 
نیا رد  دروآ و  یم  درگ  شیوخ  روحم  ربآ  دنا  هتسیز  یم  نآ  رد  هک  ییاهناکم  اهنامز و  توافت  اب  ار ـ  ناملـسم  ياههورگ  همه  هک  تسا 

سپـس اهنادب و  زاین  نازیم  صیخـشت  دـعاوق و  نیا  هب  نتفا  ـه یـ جو زا تـ ـتـیـ ما نآ کـه  دـنرادن جـز  یتوافت  چـیه  فلخ  اب  فلـس  عوضوم , 
رد ار  يا  هل  ـیـ سو هنیمز و  میدرک  هراشا  نادب  دنتـشاد و  نانآ  هک  ییاهیگژیو  نامه  تسا و  فلـس  زا  اهنآ  نیودت  جارختـسا و  هب  نتخادرپ 

همه دامتعا  عضوم  ار  نانآ  درک و  مهار  نا فـ ـ نآ يار  هویش بـ نیا  لوصا  دعاوق و  جارختـسا  رد  لماک  یتیقفوم  هک  داد  یم  رارق  نانآ  رایتخا 
ـ  ار نآ  داد و  رارق  لمع  يانبم  دـنا  هدرک  نیودـت  جارختـسا و  نانآ  ار  هچنآ  تسیاب  هک مـی  داد  رارق  مهم  نیا  ترورـض  هب  نیقی  رد  تما 

هچنآ ـر  گا تخاس .  اهنآ , زا  ماـکحا  لوصا و  جارختـسا  اـهنآ و  ریـسفت  ینید ,  نوتم  مهف  هار  لعـشم  دـنا ـ  هداد  ماـجنا  ناـنآ  هچنآ  قبطرب 
نآ زا  و  میوش ,  لسوتم  فلـس ))   )) همل دوب بـه کـ دهاوخ  اطخ  رایـسب  دـشاب ـ  هدیـشوپ  یـسک  رب  منک  یمن  نامگ  و  تسا ـ  نشور  میتفگ 

یفلس ای   ] هیفلس زج  يزیچ  هک  ار  نآ  و  تسا ,  روهظون  يرما  یمالسا  هشیدنا  یمالسا و  تعیرش  خیرات  رد  هک  میزاسب  دیدج  یحالطـصا 
ـد, نر ياج گـیـ ناناملـسم  زا  ینیعم  هورگ  نآ  لیذ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  میهد ,  رارق  هدـن  ـنـ کاد ـخـص و جـ ـش ناونع مـ کی  تسین  يرگ ] 

یم دانتسا  اه  هفـسلف  رگید  زا  زیمتم  يا  هفـسلف  رب  نآ  رد  دنک و  یم  تشادرب  صاخ  یموهفم  ناونع  نیازا  ییاهنتب  دوخ  يارب  هک  یهورگ 
رصع نیا  رد  هک  ناملسم  شیازفا  هب  ور  ياههورگ  فیدر  رد  تشادرب ,  نیمه  هفـسلف و  نیمه  بجوم  هب  دناوت  یم  یهورگ  نینچ  دزرو .
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تال ـ یا راکفا و تـمـ اب  هک  یهورگ  دنک  ییامندوخدیدج  یمالسا  هورگ  کی  بلاق  رد  دنری , ـ گرد ـگـر  ید يراب بـا یـکـ فسات  تروص  هب 
رگید زا  مینآ ,  ـد  ها ـ ـش ـز  ین ـل  مع ـه  نحـص رد  زور  ـ ما هک  هنوگ  نآ  شیوخ ,  یقـالخا  ياـهرایعم  یحور و  تعیبـط  اـب  یتـح  هکلب  دو , خـ
هراشا نآ  هب  هک  يا  هزات  نیماضم  اب  حالطـصا  نیا  عارتخا  مییوگب  ـر  گا بـلـکـه حـتـی  دبای . یم  توافت  نانآ  اب  دوش و  یم  ادج  ناناملـسم 

مه زا  بـ نا ,  ـ نآ شور  هب  دنبیاپ  فلخ  هن  دنا و  هتشاد  ییانـشآ  نآ  اب  تما  نیا  حلاص  فلـس  هن  هک  تسا  نید  رد  روه  ـ ظو یتعدب نـ میدرک 
يارب یناونعو  يرهظم  نآ  تاذ  دـح  رد  هملک  نیا  موهفم  زا  مهیلع ـ  هّللا  ناوـضر  فلـس ـ  هک  نیا  هچ  میا ,  هداـهنن  رتارف  ماـگ  تقیقح  زا 

رارق دنک  ادج  ناناملـسم  رگید  زا  ار  نانآو  دشاب  نانآ  صاخ  هک  ییداق  ـتـ عا يرکف و  دوجو  چیه  ای  نارگید و  زا  زیامتم  تیـصخش  چـیه 
هفـسلف و ياراد  یمالـسا  هورگ  کـی  بوچراـهچ  رد  ار  شیوـخ  یقـالخا  يراـتفر و  ياهیدـنبیاپ  اـی  يداـقتعا  نیقی  زا  يا  هرذ  دـندادن و 
هک یشور  نامه  تیمکا  ـل حـ یذ رد  میمان ,  یم  فلخ  ار  اهنآ  زورما  هک  یناسک  نانآ و  نایم  هکلب  دندرواینرد , لقتسم  يرکف  تیـصخش 

زگرهو دوب  رارقرب  يرکف  دتـس  داد و  مهف و  لدابت  لباقت و  ـر مـ ثا ریثات و تـ نیرتالاب  دنداد , رارق  يرواد  رایعم  ار  نآو  دـندرک  قافتا  نآ  رب 
ناشیا و نایم  ناناملـسمزا ـ  یهورگ  هتخادرپ  هتخاـس و  يراوید ـ  اهدـعب  هک  درک  یمن  روطخ  ـلـف  ـس نآ  نارخاـتم  اـی  نامدـقتم  نهذ  هب 

هشید ـ نا را , ـکـ فا زا  ـی  صو گنر مـخـصـ مادکره  هک  دنک  میسقت  هورگ  ود  هب  ار  یمالسا  ياهلـسن  هلـسلس  ات  ـد  ـش ـد  هاو ـا خـ پر خـلـف بـ
هک یـشور  هب  ندـش  طبـضنم  يارو  نانآ ,  هشیدـنا  رد  فلـس  هکلب کـلـمـه  دریگ . یم  دوخب  ار  لقتـسم  ياهیریگ  تهج  تالیامت و  اـه و 

تسد هب  دعب ))  )) و لبق ))   )) هژاو ود  نایم  ینامز  بیترت  دننا  ـ مه ـت  سرد ینا ,  ــ مز ب  ــ ـی تر ک تـ ــ زا ی شیب  ییانعم  میدرک ,  هراشا  نادب 
مییآرد و هور  ـن گـ یا کلس  هب  میهاوخ  یم  ام  نونکا  میسرپب :  لدج  رد  تاشامم  باب  زا  هدمآ ,  هاتوک  میناوت  یم  نیا  دوجو  اب  داد . یمن 

تیوضع ناشن  هغبص و  میوش و  یم  هورگ  نیا  زا  يوضع  مینک  يوریپ  نآ  زا  رگا  هک  هورگ  نیا  همانـساسا  دییامرفب  میوش .  نآ  زا  يوضع 
خـساپ یقطنم  رـصح  هک  نیا  هچ  دینـش , میهاوـخ  ار  خـساپ  ود  ـن  یا زا  ـت کـه یـکـی  ـس ـن نـیـ یا تسیچ ؟  میروآ  یم  تسد  هب  ار  نآ  رد 

. دریذپ یمنار  یموس 

مود تمسق 

هک تسا  ییاهتداعو  اهدرو  ـ خر بـ اه , هدرک  اه و  هتفگ  ءزج  هب  ءزج  رهاظ  هب  يدـنبیاپ  راک  نیا  هار  دوش : هتفگ  اـم  نآ کـه بـه  لوا  ـخ  ـسا پـ
ترو ـن صـ یا رد  میهد .  نآ  رد  يرییغت  میهاکب و  يزیچ  مییازفیب ,  نآ  رب  يزیچ  هک  نآ  یب  دندرک , یم  لمع  دندوب و  مزتلم  اهنادب  فلس 
هاگن نی  ـد چـنـ ـش ردا مـی  ـ ـص نا  ـ نآ زا  ییاـهدروخرب کـه  اـه و  هدرک  اـه و  هتفگ  هب  دوخ  زین  فلـس  اـما  مییوگب :  ناـنآ  هب  دـیاب  ریزگاـن 

هب يدروخرب  نآ  لباقم  رد  دنبوکب و  اه  هدرکو  اه  هتفگ  نآ  ـگـی بـر  نادوا خیم جـ تسیاب  یم  نآ  بجوم  هب  هک  دنتشادن  یسدقت  کشخ 
لوصا کـلـی و زا  هتسد  نآ  هب  اهنت  ار  يا  هنارادبناج  تباث و  هاگن  نینچ  نانآ  هکلب  دنشاب ! هتشاد  هدش  رهـش طـلـسـم  کی  اب  دروخرب  ناس 

هتخاس بطاخم  نادب  ار  ناشیا  (ص )  ادخ لوسر  ای  هدش  لزان  نانآ  رب  لجوزع  دنوادخ  باتک  رد  عطاق  حیرص و  تروص  هب  هک  یماک  ـ حا
زا رمتـسم  روبع  قطنم  یملع و  تفرـشیپ  لماوع  زین  تای و  رد حـ لو  تنـس تـحـ ماکحا و  للع  ياـضتقم  هچنآ  اـب  هارمه  نآ  زا  سپ  دوب و 

تبسن ینیمزرس  رد  ای  دبای  یم  لوحترگید  رصع  هب  يرـصع  زا  هک  یطیارـش  فرع و  اب  نینچ  ـتـنـد و هـمـ فر شیپ  هب  دوب  حلـصا  هب  حلاص 
هرطیـس تحت  ار  زیچ  همه  هک  مکاح  ینید  نوتم  ياهراوید  يارورد  میتفگ  هچنآ  همه  هک  نامز  نآ  ات  دنک ـ . یم  رییغت  رگید  نیمزرـس  هب 

يدنب ياپ  موهفم  هک  یطباوض  زا  يرایـسب  ندرک  صخ  ـ ـش رد مـ دو نـیـز  نانآ خـ دیاش  دندرک . یماگمه  تفرگ ـ  یم  ياج  دراد  شیوخ 
نیا هک  یماگنه  هژیوب  دنتـشاد , فالتخا  رگیدـمه  اب  دـیامن  یم  نییبت  ار  يدـنب  ياـپ  نیا  تیفی  صخـشمار مـی کـنـد و کـ ینید  نوتم  هب 

شیوخ صاـخ  تاداـع  موسر و  بادآ و  ياراد  هکم  رد  ناـش  ـ یا با  ـحـ ـصا و  ـبـر(ص )  ما پـیـ دـشاب . داـهتجا  رظن و  لـحم  دوخ , طـباوض 
هچنآزا ریغ  ییا  ـهـ تدا اب عـ اجنآ  رد  دندرک  ترجه  هرونم  هنیدم  هب  نوچ  دنتشاد و  راک  رس و  اهنامه  اب  هتفای و  تاشناه  ـ نا اب هـمـ هک  دندوب 

یم طوبرم  نکـسم  سابل و  هب  هچنآ  هاوخ  دندش , ور  ـ بور دندوب  هدش  انـشآ  نآ  اب  نونکات  هچنآ  زج  یطیارـش  اب  دـندوب و  هتفرگ  وخ  نآ  اب 
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. دش یم  طوبرم  ناشیا  اب  يراکمه  ای  نانآ و  اب  ندش  يورایور  ياه  ـ ترور نار و ضـ ـگـ ید اب  دروخرب  زا  یشان  طیارـش  هب  هچنآ  هاوخ  دش و 
سپ دنتفر و  اهنآ  لابقتسا  هب  دندش  یم  انشآ  نآ  اب  دنتسج و  یم  یهاگآ  دیدج  طیارـش  بادآ و  نیا  همه  زا  هک  یتلاح  رد  زاغآ  رد  اهنآ 
انـشآ هتخود  سابل  اب  ناناملـسم  رثکا  هکم  رد  دـنداهن . لد  نادـب  دـیدج , طیارـش  تاداـع و  نیا  زا  يریذـپریثات  يدونـشخ و  اـب  زین  نآ  زا 
سابل دنتخیمآرد , نانآ  اب  دندینـش و  رگیدـمه  زا  ار  نانآ  هزاوآ  ماناهره و  ـ ـش رگید  مدرم  دـندش و  رقتـسم  هنیدـم  رد  نوچ  یلو  دـندوبن ,

نوچ اما  تشادـن ,  دوجو  تلاوت  مان  هب  يزیچ  هکم  رد  نانآ  ياه  هناخ  رد  دـندرک , ... نت  رب  رخاـف  یبرع  ریغ  ینمی و  ياـه  هلح  هتخود و 
ودندرک یمن  هدافتسا  يا  هش  فورظ شـیـ ینیـس و  زا  نانآ  دندرک , هدافتـسا  نآ  زا  دنتخاس و  دوخ  ياه  هناخ  رد  ار  نآدندمآ  ـنـه  ید بـه مـ

اهدعب اما  دوب , تخس  یبوچزا  (ص )  ادخ لوسر  بآ  فرظ  هدش  تیاور  سنا  زا  حیحـص  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نآ  دندوبن و  انـشآ  اهنآ  اب 
درک يرپس  هکم  رد  هک  یتدم  لالخ  رد  (ص )  ربمایپ (( 3 , )) دندرک هدافتسا  اهنآ  زا  دندش و  ان  ـ شآ يا  هشیش  فورظ  اه و  ینیس  اب  هباحص 
هدز رهم  نآ  رب  يا کـه  ـه  ما ناهاشداپ نـ دینـش  نوچ  اما  درک , یمن  تسد  هب  رتشگنا  هرونم  هنیدـم  رد  شیوخ  یگدـنز  نارود  رتشی  زین بـ و 

زا درک و  باختنا  دو  هدر بـ نـقـش کـ هّللا ))  لو  ـ ـسر مـحـمـد   )) ترابع رطـس  هس  رد  نآ  رب  هک  هرقن  زا  يرتشگنادنناوخ  یمن  دشاب  هدـشن 
تشاد هیکت  یتخرد  هنت  هب  هک  یلاح  رد  دوخ  دجـسم  رد  لاس  تشه  ای  تفه  وا  (( 4 , )) درک رهم مـی  ار  اه  همان  يرتشگنا  نیدب  سپ  نآ 

, ادخ لوسر  يا  تف :  دمآ و گـ ترضح  نآ  دزن  ینز  هدرک ـ  تیاور  رباج  زا  يراخب  هچنآ  ربانب  نآ ـ  زا  سپ  اما  دناوخ , یم  هعم  هبطخ جـ
رگا دوـمر ...(( : تر فـ ـ ـض حـ ـت .  ـسا را  مراد کـه نـجـ یمـالغ  نم  هک  منک ؟  هیهت  تیارب  ینیـشنب  نآ  رب  هک  نـیا  يارب  يزیچ  یلیاـم  اـیآ 
هدش هتخاس  شیارب  هک  يربنم  نامه  رب  يو  دیسر  ارف  نو جـمـعـه  ـد و چـ ـش ـتـه  خا ـ ـس وا  يارب  يربنم  بیترت  نیدب  یـشاب .)) ...  هتـساوخ 

هنیدم هب  شباحـصا  هارمه  هب  (ص )  ربمایپ نوچ  اما  دـندیزرو , یمن  یمامتها  نتـشون  ندـناوخ و  هب  هک  رد مـ نا  ـ نا ـلـمـ ـس مـ تسـشن ,  دوب 
دـش باختنا  هسردم  ناونع  هب  لفون  نب  ۀمرخم  هناخ  دناوخ و  ارف  نتـشون  ندـناوخ و  يریگارف  هب  ار  شیوخ  باحـصا  يودـندرک  ترجه 

شرتسگ نتـشون و  ندـناوخ و  میلعت  تیرومام  ماجنا  يارب  ار  نا  ـ کر ـ ـش نا و مـ ـ نز تسا ـ  فورعم  هک  ناـنچ  (ص ـ )  ادـخ لوسر  و  (( 5 ))
امرخ ناـتخرد  هنت  زا  ار  نآ  فقـس  تشخ و  زاار  شیوخ  دجـسم  (ص )  ادـخ لوـسر  تشاـمگ , ...  راـک  هب  هباـح  ـ ـص ناـیم  رد  نآ  نداد 
هچوک هدش ,  انب  دیدجت  چگ  گنس و  اب  دجـسم  نیمه  دیـسر  ارف  نامثع  تفالخ  نارود  نوچ  اما  درک , اهر  یکاخ  ار  نآ  نیمز  تخاس و 

تفای و شرتسگ  وس  ره  رد  تاحوتف  دیـسر و  ارف  رمع  ـت  فال نوچ خـ اما  دوب , عافترا  مک  نآ  ياه  هناخ  کـیراب و  گـنت و  هنیدـم  ياـه 
ار يا  هزاـتطباوض  هشقن  نیا  رد  تخادرپ و  هفوک  رهـش  ياـنب  يارب  يا  هشقن  هیهت  هب  رمع  تفر ,  رارق گـ مالـسا  تیمکاـح  هزوـح  رد  قارع 
هدو و ـب بـ سا ـد مـتـنـ ید يارشاب ط جـ هک  درک  صخشم  اهنامتخاس  عافترا  نازیم  یعرف و  ياه  هچوک  یلصا و  ياهنا  ـ با ضر خـیـ يارب عـ

سک چیه  هباحـص  نارود  لوط  رد  دـشاب , ... هتـشاد  یگن  ـ ها تسدرود هـمـ ندـمتم و  ياه  نیمزرـس  نآ  رد  هزات  ینار  تالو عـمـ بـا تـحـ
نبرمع نارود  نوچ  اما  دش , یمن  هراجا ـ  ناونع  هب  هاوخ  تیکلم و  ناو  هاو بـه عـنـ خـ ـی مـنـا ـ  ضارا زا  تمسق  ره  رد  نامتخاس  يانب  عنام 
يرتشیب شیاسآ  نتخاس  مهار  روظنم فـ هب  نآ ـ  رد  هک  داتـسرف  هکم  هب  يا  هماـن  وا  دـنداهن , ینوزف  هب  ور  جاـجح  دیـسر و  ارف  زیزع  ـ لاد عـبـ

چیهرد غلابان  ناکدوک  یهاوگ  هب  هباحصزا  یسک  هک  میا  هدینـش  ام نـ (( , 6 ... )) درک عنم  ار  انم  رد  ییانب  هنوگ  ره  نتخاسآ  جاـجح  يارب 
رظن نینچ  روهـشم ـ  یعبات  هیقفآ  یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع  دش , نیعبات  نارود  نوچ  اما  دـشاب , هدر  انتعا کـ اهتواضق  اهعازن و  عاونا  زا  کی 

یم خر  نانآ  ياه  ـ یزا يا بـ ـنـ ثا رد  هک  سابل  ندرک  هراپ  اـی  تاـحارج و  دروم  رد  رگیدـکی  هیلع  ار  لاـفطا  یهاوگ  ـت  ـسا ـز  یا داد کـه جـ
ياهیزاب لحم  رد  غلاـب  لداـع  ناـنز  اـی  نادرم  داـتفا  یم  قاـفتا  مک  رایـسباریز  میریذـپب ـ  دنـشاب , هدـشن  قرفتم  هک  نآ  هب  طورـشم  دـهد ,

نالاسگرزب يوس  زا  نآ  يادا  رب  فقوتم  تداهـش  ـحـت  ـص دو  ـ جو ـن  یا ـر بـا  گا ـن  یار ـ با دنزیمآرد و بـنـ نانآ  اب  ای  دنبای  روضح  ناکدوک 
یعرـش ياهیرواد  اوا و  رد فـتـ یعبات  ياهقف  نیا  رب  هوالع  (( , 7 (( ـ  دوش یمن  لح  دنراد  رگیدمه  اب  ناکدوک  هک  یتالکشمد  ـ ـشا لداع بـ
تیاور نیمه  دروم  نیا  رد  دنتشادناهنآ و  هب  تبسن  یهاگآ  تینهذ و  چیه  هباحـص  هک  دندرک  حرطم  ار  يا  هزات  لئاسم  ماکحا و  شیوخ 

متفر حیرش  دزن  (( 8 : )) دیوگ یم  هک  اجنآ  هدرک  تیاور  يرتحبزا  لقن  هب  ـم  شا زا هـ نایفس بـه نـقـل  زا  ار  نآ  دعـس  نبا  هک  تسا .  یفاک 
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 . مدرک يروآوـن  زین  نم  دـندرک و  يروآوـن  نارگید  تفگ :  وا  و  يا ؟  هدروآدوـجو  هب  ءاـضق  رد  يا  هزاـت  ماـکحا  ارچ  متف :  وا گـ هـب  و 
هب اهنآ  زا  زیچ  چـیه  رد  هک  نآ  یب  یتدـیقع ,  لئاسم  رد  هژیوب  تنـس ,  نآرق و  صوصن  ربارب  رد  میلـست  هب  مهیلع ـ  هّللا  ناوضر  هباـحص ـ 

نهذ هب  هک  ار  يا  ههبش  درک  یم  یعس  تخادرپ و  یم  ثحب  هب  داد و  یم  دوخ  هب  تارج  یسک  نوچ  دنتشاد و  شیارگدنروآ  يور  لدج 
ـت عد هب بـ ار  وا  یتح  دنداد و  یم  ناشن  ـتـی  ـشرد وا  را بـا  رد گـفـتـ ـد و  ندر را نـهـی مـی کـ ـن کـ یا زا  ار  وا  دنک , حرطم  تسا  هدـمآ  وا 

رامـش تفای ,  قنور  جاور و  نانآ  یملع  ثحابم ]   ] رازاب دیـسر , ارف  نیعباـت  ییافوکـش  رـصع  نوچ  اـما  دـنتخاس , ... یم  يراذ مـتـهـم  گـ
هیوناـم و تیحیـسم ,  دوـهی , نییآ  لـیبق  زا  رگید ـ  نا  ـ یدا ناور  زا پـیـ يرایـسب  تفاـی و  شرتـسگ  تاـحوتف  داـهن , یتساـک  هب  ور  هباـحص 

نیا رد  دنتشاد و  دوخ  ناهذا  رد  ار  شیوخ  نایدا  ياه  هطلغم  تاهبـش و  زا  نارگ  يرا  ـد کـه بـ ندروآ يور  مالـسا  هب  یلاح  رد  یتشترز ـ 
قطنم اب  تالک  ـ ـش تا و مـ ـبـهـ ـش نیا  يرگ  هنتف  دوش و  هداد  ارف  شوگ  نانآ  تالکـشمو  اـه  ههبـش  هب  هکدوبن  نآ  زج  يا  هرا  ـط چـ یار شـ

در هب  سابع  نب  هّللادبع  رایسب  هچ  دنتخادرپ , نآ  ماجنا  ـه بـه  با ـحـ ـص تیرثکا  هک  تسا  يراک  نیا  ددرگ . رود  نانآ  ياه  هشیدنازا  یملع 
ردق و اضق و  رد  ثحب  هب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  يرایسب  هچ  دنتـشاد و  دوخ  ناهذا  رد  وا  هب  ناع  ـ جار هک مـ تخادرپ  یتامهوت  تاهبش و 
ـه کـه نو ـن گـ یا زا  ییاه  هنومن  هب  تسا  ییملع  تاثحابم  تارظانم و  همه  رب  هوالع  نیا ,  تخادرپ و  یم  راـیتخا  ربج و  هب  طوبرم  لـئاس  مـ
زا تسا  كدنا  ییاه  هنومن  تشذگ  هچنآ  میـشاب .  ـه  تـشاد نب  ژت  هرا  ـ بود یهاگن  هدـمآ  بتک  ـر  گید تافـصلاو و یـا  ءامـسالا  با  ـ تک رد 

رهاظم نیا  رتشیب  هکلب  دمآ و  شیپ  مهیلع ـ  هّللا  ناوضر  حـلاص ـ  فلـس  تایح  نارود  رد  هک  یتفرـشیپ  لوحت و  عونتم  نوگانوگ و  رهاظم 
ـن ید بـ تسا .  هنومن  یمالـسا  راصعا  نارود  (ص )  ادخ لوسر  یهاوگ  هب  هک  تشگ  رادیدپ  يا  هناگ  هس  نورق  زا  نرق  نیتسخن  لالخ  رد 

هنوگ ره  يارب  یهجو  چـیه  هک  تسان  یب مـعـ هدوهیب و  یخـساپ  میدرک  حرطم  هک  یـشسرپ  هب  خـساپ  نیتسخن  هک  دوش  یم  نشور  بیترت 
هب ءزج  يدنبیاپ  دومج و  نادنز  راتفرگ  ار  نتـشیوخ  فلـس  دو  ـن کـه خـ یا هچ  درادن , دوجو  فلـس  رـصع  تیعقاو  اب  نآ  نایم  یگنهامه 

دنتسبن تـا بـر لد  دنتشاد , هک  یتاداع  لامعا و  رهاظ  تروص و  هب  اهنت  هک  ناس  نآ  دندرکن , دوب  هدش  ردا  نانآ صـ زا  هک  ییاه  هتفگ  ءزج 
نیا رد  هچنآ  هکلب  دنریذپن , ـسـتـه تـر  یا رگید و شـ یتروص  هب  نآ  زا  ار  يرییغت  لوحت و  چیه  دننامب و  لامعا  نام  تادا و بـا هـ نا عـ هـمـ

ار نآ  دوخ  هک  مینکدـیلقت  نانآ  زا  يراک  رد  میناوت  یم  هنو  ـن چـگـ یار ـ با بـنـ تسا .  يزیچ  نینچ  ضیقن  اقیقد  میدـید  كدـنا  ياه  هنومن 
ینعم نایب  هب  طوبرم  ياهرایعم  طـباوضزا و  يرایـسب  رد  مک  تسد  اـی  و  دـندوب . هتفرگ  شیپ  رد  نآ  فلاـخم  یهار  هکلب  هدادـن و  ماـجنا 

نیا کلـس  رد  ندمآرد  هار  دوش  هتفگ  ام  هب  هک  نآ  مود  خساپ  دنتـشاد . فالتخا  رگیدمه  اب  نتـشاذگ ))  تعدـب   )) و ندرک ))  يوریپ  ))
ماکحا و طابنتسا  ینید ,  نوتم  ریسفت  يارب  تعامج  نیا  هک  تسا  یملع  يا  هویش  نامهاب  نتفای  ییانـشآ  ندش  ناشیا  گنرمه  تعامج و 

شالت ماگن  رد هـ هو  ـیـ ـش نیا  هب  قیقد  يدنبیاپ  يدعب  مدـق  رد  دـنا و  هدرک  میـسرت  نیودـت و  ار  نآ  داهتجا , رکفت و  لو  ـ ـصا ندر  نیعم کـ
عرـش نیا  ماکحا  زا  لوحتمو  تباـث  عون  ود  نیب  نتـشاذگ  قر  رو فـ ـ ظنم هب  هک  یـشالت  ره  زین  وا و  لوسر  تنـس  ادـخ و  باـتک  مهف  يارب 

ناملاع همه  يارب  هچنآ  ربانب  اما ـ  مییوگب :  دـیاب  ریزگان  نانآ  يوس  زا  یخـساپ  نینچ  راهظا  تروص  رد  دـیآ . لمع  هب  میقتـسم  راوتـسا و 
ياـههورگزا صا  ـی خـ هور يارب گـ صخـشم  یناـشن  اـی  همانـساسا  ناـمز  چـیه  شور  نـیا  تـسا ـ  نـشور  ـش  هوژ ـل تـحـقـیـق و پـ هاو

دوجو زا  يرثا  هک  تسا  هدش  يرپس  یلاح  رد  فلس  نارود  زا  یم  میناد نـیـ یم  هکلب  تسا .  هدوبن  نارگید ـ  هچ  نییفلس و  هچ  ناناملسم ـ 
مهف و رد  و  تسا .  هتـشادن  دوـجو  نادـب  يدـنبیاپ  نآ و  رب  قافتادـح  رد  هچ  نیودـت و  هلحرم  رد  هچ  حالطـصا و  دـح  رد  هچ  شور  نیا 

هدو ما بـ ـکـ حا لو و  ـ ـصا ساسارب  ندـش  دـنم  هدـعاق  رد  یـساسا  راـیعم  نکر و  یبرع  هقیلـساهنت  اـهنت و  ینید  نوتم  زا  تشادرب  و   ] كرد
نیا هدوب و  ثیدـح ))   )) و يار ))   )) بتکم ود  نارادمدرـس  نایم  يداهتجا  يرکف و  ییاهعازن  رگ  هراظن  نیعباـتر  ـ ـص بـلـکـه عـ ـت ...  ـسا

یهورگ دوش , یم  هدرمش  هیفلس  هورگ  تایح  گر  هک  يرصع  دنتـسه , یفلـس  رـصع  نتم  زا  يرهظم  هورگ  ود  ره  نیا  هک  تسا  یلاحرد 
 . تسا لـئاق  ناـنآ  یلمع  یملع و  كولـس  هویـش  لاوحا و  عاـضوا و  زا  رودـب  ناناملـسم و  ریاـس  زا  زیاـمتم  يدوجو  دوخ  يارب  زورما  هک 
هنع هّللا  یضر  یعفاش ـ  ماما  همه  سار  رد  نآ عـصـر و  نایاوشیپ  نادنمـشناد و  هک  دوب  هتفرگ  الاب  دح  نآ  ات  میتفگ  هک  یعازن  فالتخا و 
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لوـصا و نـیا  رد  دـنتخادرپ و  لالدتـسا  داـهتجا و  يارب  يدـعاوق  نیودـت  مـهف و  زی  ینید و نـ نوـتم  ریـسفت  يارب  يدـعاوق  طابنتـسا  هـب   ـ
هقیلـس نابحاص  كرد  زا  مه  ـن مـ یا رد  ـد و  نداد رار  ـب قـ لا ـل غـ ـصا ار  نآ  درو بـا  ـ خر نآ و بـ شور فـهـم  ـی و  بر نابز عـ تعیبطدـعاوق 
یبرع رایعم  کی  نانام  يار هـمـه مـسـلـ دوب کـه بـ اجنیا  دندرک . يوریپ  مالـسا  ردص  تیلهاج و  بارعا  نایم  رد  شیالآ  یب  كاپ و  ياه 

عبات يارآ  زا  ار  اهنآ  درک و  یم  دنم  هدعاق  ار  نآ  تیمکاحو  ینید  نوتم  تایض  عبات مـقـتـ ملاس  يداهتجا  يارآ  هک  تشگ  مهارف  حیحص 
اه ـ نآ را  زا کـنـ دیامن و  یم  دروخرب  اهنآ  اب  هلیح  هب  ای  دنک  یم  لیمحت  ینید  نوتمرب  ار  دوخ  هک  یناسفن  ياه  هتـساو  تاوهـش و خـ نایرج 

, دوب ینامز  ره  رد  اج و  ره  رد  ناناملـسم  همه  يارب  ینید  نوتم  كرد  مهف و  هار  رـصع  نامه  زا  رایعم  نیا  تخاس .  یم  ادج  درذـگ  یم 
رظن و بحاصره  رگا  هک  هنوگ  نادب  دشاب , هتشاد  صاص  ـتـ خا ـگـر  ید هور  زا گـ يادج  یهورگ  هب  ای  فلخ  زا  يادج  یفلس  هب  هک  نآ  یب 

نآ رد  ـگ  نر هب نـیـ هتفرگ و  يزاب  هبار  نید  درک  یم  یطخت  دنتـشاد  قافتا  نآ  رب  هک  دـعاوق  نیا  زا  يزی  زا چـ ـی  عر ـ ـش مولع  رد  یقیقحت 
هـر ـل ,  با رد مـقـ ـت و  ـشاد مال  ـ ـسا ـر و لـب  هو اب جـ تفلاخمو  هقدـنز  ناونع  وا  هیحاـن  زا  یفلخت  یطخت و  نینچ  هکلب  دوب و  هدـش  دراو 

ینید نوتم  يارب  هک  ار  يریـسفت  لـیوات و  دوـخ و  داـهتجا  دـشا و  ـد بـ نراد قا  ـفـ تا نآ  رب  هک  یلوـصا  دـعاوق و  زا  هتـسد  نآ  دـنبیاپ  سک 
لوسر هک  تسا  یتعامج  نامه  زا  يدرف  وا و  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  دـنبیاپ  ناملـسمدزاس و  ینتبم  لوصا  نیا  رب  دـنک  یم  حرطم 

نآ هاوخ  تسا ,  هدناوخ  ارف  تعامج  نیا  کلس  رد  ندمآرد  هب  ار  ناگمه  (( 9  ((, )) میتسه نآ  رب  مباحصا  نم و  هچنآ   )) هدومرف اب  ادخ 
دننادب و دوخ  زا  يدرفا  روا  دنمان  یم  هیفلس ))   )) ار دوخ  هک  یهورگ  هاوخ  و  فلخ ,  رصع  رد  هاوخ  دننک و  یگدنز  فلس  رـصع  رد  هک 

یمن ددعتم  تسا و  یکی  تنس  باتک و  زا  تما  نیا  مهف  یتسرد  رایعم  هچ  دنر , ـمـ ـش ـت بـ عا ـن جـمـ یا زا  رود  هارمگ و  يدرف  ار  وا  هاوخ 
ياج تعامج  تنس و  لها  هریاد  رد  دنوادخ  قیفوت  لضف و  هب  هک  تسا  يرگتیاده  ناگتفای  تیاده  زا  دشاب  دنبیاپ  نادب  سک  ره  دوش و 

و تسا .  هریاد  نیا  زا  ناگدـش  رود  ناـهارم و  نا و گـ ـ فر زا مـنـحـ دوش  رود  فرحنم و  نآ  زا  یـشخبزا  اـی  راـیعم  نیا  زا  سک  ره  دراد و 
, دـنا هدـش  لئاق  نارگید  زا  زیامتم  یمالـسا  نایک  دوخ  يارب  هک  ییاههورگ  اه و  هتـسد  ای  اه  ـل  ـس اهرـصع و نـ تواـفت  هک  تسین  نکمم 
اه تـنـ يرآ ,  دـیامن . نآ  نیزگیاجار  يزیچ  ای  دروآ  دـیدپ  نآ  رد  یطاـقتلا  اـی  دروآ و  دوجوب  نازیم  نیا  رد  یلیدـعت  نیرتکچوک  دـناوتب 

ناـیم هراـب  نیا  رد  هک  تسا  زا هـمـیـن جـ دـشاب و  یم  داـهتجا  عباـت  دـعاوق  نیا  زا  يا  هراـپ  مهف  هک  تسا  نآ  دراد  دوـجو  هک  يا  هلاـسم 
رد هّللاءاش  نا  دـنا . هدیـسرن  دروم  نیا  رد  یقفاوت  هب  زین  شاکنک  هرظانم و  ثحب و  زا  سپ  هداتفا و  فالتخا  نیملـسم  ناـیاوشیپ  ناـملاع و 

. درک میهاوخ  رکذار  فالتخا  نیا  زا  یناوارف  ياه  هنومن  باتک  هدنیآ  شخب 

موس تمسق 

لضف و هب  همه ـ  هدش ,  یـشان  اهنآ  ندوب  داهتجا  عبات  لئاسم و  نیا  ندوب  ناهنپ  زا  هک  يرگیدـکی  فالخ  يارآ  دـیاقع و  دـیدرت  ـا بـی  ما
هک ناـگتفای  تاـجن  هورگ  نورد  رد  همه  ارآ  نیا  ناـب  ـ حا ـ ـص دراد و  ياـج  یلک  راـیعم  نیا  هب  يدـنبیاپ  مازتلا و  هریاد  رد  دـنوادخ ـ  مرک 

يداهتجا لئاسم  رد  يار  دنچ  ای  ود  نیا  نابحاص  زا  کی  ره  یعیبطروط  هب  دنری . يا مـی گـ دوش جـ یم  هدیمان  تعامج ))  تنس و  لها  ))
وا اب  هک  یناسک  هک  نیقی کـنـد  درادـن  قح  اما  تسا ,  بئاص  تسرد و  هیرظن  ناـمه  هدیـسر  نادـب  يو  هچنآ  هک  دـشاب  نئمطم  دراد  قح 

دوـب یم  نـینچ  تـیعقاو  رگا  هـچ  دـننوریب , ناـگتفای  تیادــه  رامــش  زا  هارمگ و  دــنا  هتــشاد  راـهظا  ار  يرگید  يارآ  هدرک و  تفلاـخم 
یمرد يداهتجا  یلئاسم  تروص  هب  ار  اهنآ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ـی  ضو ما و غـمـ ـهـ با نادنچ  لئاسم  نیا  رد  دوبن  راوازس  تسردزگره و 
لئاسم نیا  رد  هک  تسا  نشور  تباث و  رما  نیا  هکاجنآ  زا  اما  دمآ . یمن  دوجو  هب  اهنآ  رد  یفالتخا  هجو  چـیه  هب  تروص  نیا  رد  دروآ و 

رد لئاسم  نیا  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  دوش , یم  اهنآ  هرابرد  يرظن  قافتا  عامجا و  ره  عنام  هک  دراد  دوجو  یماهبا  اـفخ و  ناـنچ 
بحاص هک  دوب  دهاوخ  يرکف  دادبتسا  يروحم و  دوخ  را  ـکـ شآ ـر  ها زا مـظـ ـن  یا یطیارـش  نینچ  اب  ودنراد  ياج  يداهتجا  لئاسم  فیدر 

رگید زا  ار  قح  نیمه  دهدب و  دراد  یم  تسود  هک  یعضوم  باختنا  رظنراهظا و  قح  دوخ  هب  يداهت ,  ـ جا ـی  لئا نینچ مـسـ ردارآ  زا  یکی 
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دنچ ای  ود  زا  کی  چیه  دیدرت  یب  هک  یطیارـش  رد  درادزاب , دـنیوا  دـننامه  رظن  داهتجا و  قح  نتـشاد  يارب  یگتـسیاش  رظن  زا  هک  یناسک 
يارب داهتجا  قح  دوب  یم  نینچ  رگا  هچ  تسین ,  رتراوازـس  نانآ  زا  نارگ  ـ ید شیوخ بـر  يار  لیمحت  يارب  يداهتجا  يا  هلاسم  رد  دـهتجم 

مهف رد  هک  ثحب  دروم  هویـش ))   )) هب طوبرم  لئاسم  زا  یلئاسم  رد  يدـهتجم  ره  ـیـب  تر ـن تـ ید بـ تشاد .  یمن  دوجو  ود  نآ  زا  کـی  ره 
هئطختار رگید  دـهتج  دراد مـ نانیمطا  شیوخ  رظن  یتسرد  هب  هک  تهج  نیا  زا  دراد  قح  هدـش ,  رادـیدپ  يار  فـالت  ـ خاو لـالد  ـتـ ـسا نآ 

عقاو اب  وا  يار  هک  يدـهتجم  بیـصم ))   )) هدوب و عقاو  فال  وا خـ يار  هک  يدـهتجم  یطخم ء ))  )) زا مادـک  ره  يار  زین  دـنوادخ  دـنک و 
هتشاد شالت  نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  یمهف  رد  هدروآ و  لمع  هب  هتـشاد  ناوت  رد  هک  ار  یـشالت  ره  يو  هک  ینآ  زا  سپ  ار ـ  هتـشاد  قباطت 

هب شاداپ و  کی  یطخم  هب  هدومرف ـ  ص )   ) یفطـصم ربمایپ  هک  ناس  نآ  ودـهد ـ  یم  رارق  لوبق  دروم  هدرک ـ  دـصق  ار  ادـخ  اـهن  اـهنت و تـ
ای يراذگ و  تعدب  نید ,  زا  جورخ  یهارمگ ,  هب  ار  يرگید  درادن  قح  يدهتجم  چی  ـز هـ گر ـا هـ ما دراد . یم  ینازرا  شاداپ  ود  بیـصم 

ثحبدروم هویـش ))   )) نامه زا  يوریپ  اهنت  حلاص  فلـس  طخ  هک  نیا  هچ  دـنک , مهتم  نانآ  تیادـه  هار  حـلاص و  فلـسطخ  زا  فار  ـحـ نا
زا سپ  هک  یش  رد بـخـ اد , ـت خـ ـساو بـخـ دریگ . یم  رارق  نآ  دوخ  هریاد  رد  هویـش  نیا  هب  طوبرم  لئاسم  زا  مادک  ره  رد  فالتخا  تسا و 

هیفلس  )) هژاو هک  میسر  یم  تقیقح  نیا  هب  میدرک  نایب  هچ  ـ نآ زا  دمآدهاوخ . نخس  نیا  حیـضوت  طسب و  دیراد  يور  شیپ  راتفگـشیپ  نیا 
ار هورگ  نآ  هک  يوحن  هب  دوش , قبطنم  ناناملسم  زا  هورگ  کی  رب  اهنت  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  یمالسا  تیعقاو  ای  یملع  نومضم  رظن  زا  (( 

دنراد نامیا  وا  لوسر  وادخ  یناناملسم کـه بـه  ریاس  زا  ار  نآ  هک  دزاس  رادروخرب  هژیو  یناشن  زا  يا و  هدنهد  زیامتو  صخشم  هغ  ـبـ ـص زا 
نانآ هب  هیفلس  هژاو  هک  حلاص  فلس  دش  ـن  ـشور نو  ـنـ کا ـن کـه تـ یا هچ  دنک , ادج  دنراد  صالخا  مالـسا  لوصا  عبانم و  هب  کسمت  رد  و 

ءزج هب  ءزج  رهاـظ  هب  يدـنبیاپ  دومج و  دـنب  ردار  دوخ  نآ  زا  نر  رد یـک قـ ـش و بـلـکـه حـتـی  یو تاـیح خـ نرق  هس  رد  تسا  بوسنم 
هک يوحن  هب  دنتخاس , را نـ ـتـ فر دنتـشاد گـ هک  یتاداع  دندرک و  یمزاربا  هک  ییارآ  تیعقاو  ای  دـش  یم  رداص  ناشیا  زا  هک  ـی  یا گـفـتـه هـ
هک دنا  هتشاد  یبزح  نانآ  مییوگب  هک  نآ  هب  طورشم  هتبلا  دشاب ـ . ناشیا  بزح  رد  نتشون  مان  نانآ و  هب  نتسویپ  نوناق  طرـش و  دومج  نیا 
راک هبوا  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  مهف  يارب  نانآ  هک  يا  هویـش  دش  نشور  نینچمه  تسا .  هتخاس  یم  ادج  ناناملـسمریاس  زا  ار  ناشیا 

يارجا كرد و  يارب  ناناملسم  همه  هویش  دوش , یم  هدناوخ  ینید  نوتم  ریـسفت  دعاوق  ای  هقف  لوصا  زورما  هک  يزیچ  نامه  ینعی  دنتـس , بـ
نیاربانب تسا .  هداد  تسد  زا  ار  مالسا  هب  يدنب  يا  نا پـ ـ هر ـع بـ قاو رد  دشاب  هویـش  نیا  دقاف  یناملـسم  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ,  مالـسا 

همه هک  تسا  یقیرط  هکلب  تسین ,  ناناملـسم  مومع  زا  ادـج  نیعم و  یمالـسا  هورگ  کـی  هب  یگتـس  ـ باو صوـصخم  ناـشن  زین  هویـش  نیا 
هویـش نیا  ـعـیـت  ـضو ـنـد و  نآ زا  ریزگان  اهنآ  ماکحا  ربارب  رد  میلـست  اهنآ و  تایـضتقم  قیبطت  تنـسو و  باـتک  نوتم  مهف  رد  ناناملـس  مـ
یبرع ناـبز  رد  هک  دـعاوق  نیا  يارجا  هک  دـشاب  ـتـه  ـشاد نا  ـکـ ما رگا  نیارباـنب  تسا و  یبرع  ناـبز  دـعاوق  يارجا  تیعـضو  ناـمه  اـقیقد 

نیا دشاب  ناناملـسم  مومع  نایم  رد  صاخ  یهورگ  نتخاس  زیامتم  يارب  یـصخش  ـه مـ ما ـیـن نـ یآ ناشن و  دـننک  یم  يوریپ  نآ  زا  ناگمه 
نایم رد  صاخ  یهورگ  شخب  زیامت  صاخ و  همان  نییآ  ینید  نوتم  ریسفت  هقف و  لوصا  دعاوق  يارجا  هک  دوب  دهاو  اور خـ زین مـمـکـن و 

رگیدرب زی  کی چـ رد  یمالسا  تما  نیا  خیرات  زا  تسخن  نرق  هس  نآ  مییوگب :  هک  نیا  نآ  تسا و  هدنام  هتکن  کی  اهنت  دشاب . ناناملـسم 
نیا درک . داـی  نآ  زا  نتـشاد ))  ير  ـ تر بـ  )) هژاو اـب  (ص )  ادـخ لوـسر  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  زین  نـیا  دراد و  زاـیتما  نآ  زا  سپ  ياـهنامز 

ادـج و تفاـب  هب  نداد  لکـش  تردـق  لـماوع  نیا  هتبلاو  میدرک  هراـشا  اهنادـب  راتفگـشیپ  نیا  زاـغآ  رد  هک  تسا  یلماوع  زا  یـشان  يرترب 
ریاس اب  هسیاقم  رد  نیعم  یمالـسا  هورگ  کـی  بلاـق  رد  ار  نورق  نیا  نا  ـ مدر ـ مد ـ ناو دراد و نـمـی تـ نرق نـ هس  نآ  ناـمدرم  يارب  یلقتـسم 
رتدب  ( )) هیرش  ) موهفم زین  لبا  فرط مـقـ رد  دهد . رارق  دنمان  یم  یمالسا  ار  دوخ  مادک  ره  هک  رگیدکیاب  راگزاسان  روهظون و  ياههورگ 
دـسر یمنارف  امـش  رب  ینامز  چیه   )) هک تشذ  گـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر زا  لقن  هب  نیـشیپ  ثیدح  رد  هک  اجنآ  دراد , ار  عضو  نیمه   (( ندوب

یهورگ نانآ  زا  نیتسخن  نرق  هس  نامدرم  ندوب ))  رترب   )) دوب انب  رگا  نیاربانب  (( 10  ((. )) تسا رتد  نآ بـ زا  نآ  زا  دعب  نامز  هک  نیا  رگم 
یهورگ نانآ  زا  تسناو  ناشیا مـی تـ اب  هسیاـقمرد  زین  اـهنآ  زا  سپ  ناـمدرم  ندوب ))  رتدـب  , )) دزاـسب ناناملـسم  هیقب  زا  زیاـمتم  صاـخ و 
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رصع نامدرم  هب  تبسن  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسیاب ـ  یم  ير  ره عـصـ مدرم  تروص  نیا  رد  هکلب  دزاسب , ناناملسم  ریاس  زا  زیامتم  صاخ و 
یمالسا تما  دیدرگ  یم  هدهاشم  یضرف  نینچ  رد  دنهد و  لیکشت  ناناملسم  نای  رد مـ ار  ـی  ـصا هورگآ خـ دنراد  يرترب ))   )) تفـص دعب 

رب تسا  یناهرب  هصالخ  میتفگ  نونکات  هچنآ  یمامت  مییوگ :  یم  همه  ـن  یا بـا  تسا .  هدـش  لیدـبت  رگیدـمه  زا  نازیرگ  هورگ  اهدـص  هب 
لو ـ ـسر هک  تسا  نآ  بلطم  رثکادـح  تسین و  هدـش  يرپس  کنیا  هک  یناـمز  هلحرم  کـی  ینعم  هب  لا جـز  رد هـر حـ هیفلـس ))   )) هک نیا 
نآ زا  دـعب  رـصع  هب  ـبـت  ـس ار نـ يرـصع  ره  هک  ناـس  نآ  تـسا ,  هدوتـس  ندوـبرترب ))   )) فـصو هـب  ار  یناـمز  هـلحرم  نـیا  (ص )  ادـخ

ار نآ  دهاوخب  سک  رهات  دوش  هدارا  دوخ  صاخ  نیعم و  همانر  هویش و بـ ياراد  یمالـسا و  یهورگ  هژاو  نیا  زا  رگا  نیاربانب  تسنادرترب . 
هب هزات  ياهتعدب  زا  یکی  نیا  دهد , رارق  نانآ  ياول  تحت  رد  ار  دوخ  دراد و  بوسنم  فلس  ار بـه  دوخ  هلیـسو  نادب  دهد و  رارق  زیواتـسد 

باتک نیا  هدـنیآ  ياهـشخب  رد  لجوزع  دـنوادخ  قیفوت  هب  تقیقح  نیا  لصفم  نایب  دوب . دـهاوخ  (ص )  ادـخ لوسر  زا  سپ  هدـمآ  دوجو 
دمآ دهاوخ 

نآ اب  يرصتخم  ییانشآ  تخانش و  یملع  نوناق  شیادیپ  لماوع   : لوا شخب 

 ( (ص ادخ لوسر  باحصا  یگژیو  ود 

دـش و گنر  مک  جـیردتبدع  راـصعا بـ یط  رد  سپـس  دـندوب و  فصتم  نادـب  ص )   ) ادـخ لوسر  باحـصا  هک  دراد  دو  ـ جو ـی  گژ ـ یو ود 
يزیچ نامه  یگژیو  ود  نیا  دندنامن . اهنآ  زا  یکی  ای  یگژ  ـ یو ود  نیا  هب  هتـسارآ  ناناملـسم  زا  یهورگ  چیه  رگید  تفر و  نایم  زا  الماک 

زا يوریپ  نآ و  نداد  رارق  رواد  یملع و  يا  هویش  ندروآ بـه  يور  زا  مال ـ  ـ سا رد  ـ صرد هژ  ـ یو بـ ار ـ  (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  هک  تسا 
: زا دـندوب  ترابعود  نیا  دوب . هتخاس  زاین  یب  وا , لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  زا  ذوخام  ماکحا  تاـیئزج  هدـیقع و  لوصا  تخانـش  رد  نآ 

ینید نوتم  رهاظ  هچنآ  لباقم  رد   ] میلست هب  ار  نانآ  هک  یمالـسا  كاپ  ترطف  ب :  یبرع .  ریغ  ياه  هبئاش  زا  هتـساریپ  یبرع  هقیلـس  فلا : 
رد ـعـف  ـضزا اهنت  تنـس  باتک و  زا  طابنتـسا  رد  یملع  رایعم  هنوگ  ره  نداد  رارق  رواد  هب  زای  ـت کـه نـ ـسا ـن  ـشور دـناوخ . یمارف  تسا 
زا نآ  هرابرد  رظنراهظا  تنـس و  باتک و  مه  يارب فـ شالت  ریـسم  رد  هک  دوش  یم  یـشان  یلدج  زا  ای  نآ و  تایبدا  یبرع و  نابز  تخان  شـ

دوجو هباحص  رصع  رد  تسخن  ببس  هژیوب  ببس  ود  نیا  زا  مادک  چیه  هک  ـت  ـسا یلاح  رد  نیا  دوش و  یم  حرطم  فلتخم  ياهفرط  يوس 
نآ هلحرم عـمـل بـا  رد  هباحـص  هک  یینید  لـئاسم  هک  میهد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  تقیقح  نیا  هلاـس  ـن مـ یارا رد کـنـ رگا  تسا  هتـشادن 

هر ـ یاد زا  ـبـا  لا دو و غـ دود بـ ـحـ مو كد  ـ نا تشاد  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناـشیا  نهذ  اـهنآ  هراـبرد  نید  مکح  تخانـش  دـندوب و  هجاوـم 
نآ هک  مییآ  لیان  یعاضوا  طیارـش و  تیعقاو  كرد  هب  تسناو  ـیـم تـ هاو خـ تفر ,  یمن  رتارف  هدمآ  تنـس  نآرق و  رد  هک  یحیرـص  نوتم 

ـتـه خا ـ ـس زاین  یب  دنهد  رارق  رواد  ار  نآ  طابنتـسا  لالدتـسا و  ماقم  رد  هک  یملع  رایعم  هنوگر  يو هـ ـتـجـ ـس زا جـ ار  نیتسخن  ناراد  هعیلط 
دنهد رارقراـیعم  رواد و  ار  نآ  دـنناو  هچنآ بـتـ نتفاـی  ددـصرد  هجیتـن  رد  اـت  دـنتخادرپ  یمن  شاـکنک  ثحب و  هب  ناـنآ  هک  ـن  یا چـه  دو , بـ
گنچ هب  ار  نانآ  هک  دنریگ  رارق  یتریحرد  بیترت  نیدب  ات  دندرب  جنر نـمـی  زین  یبرع  قوذ  ینابز و  هکلم  رد  یفعـض  چیه  زا  و  دـنیآرب ,

نآ نانآ  فارطا  رد  زین  ون  لئاسم  هزات و  ياهدادـخر  نآ  رب  هوالع  دزاس . ریزگاـن  نآ  زا  نتفرگ  راـیعم و کـمـک  کـی  هب  دانتـسا  ندز و 
ياهلد هک  یینید  راشرـس  هریخذ  نیا ,  رب  نوزفا  دـنک . يار  ساـیق و  هطلـس  زا  نتفرگ  کـمک  هب  دـنمزاین  ار  اـهنآ  دو کـه  ناوار نـبـ رد فـ قـ

هب لالدتـسا  هشیدـنا و  نابحاص  رتشیب  هک  دوب  هدیـشخب  نانآ  ار بـه  یهباشتم  ظافلا  نوتم و  همه  ربارب  رد  میلـست  حور  دـنکآ  یمار  ناـشیا 
اب زیچ  ره  زا  شیب  هچنآ  اریز  دـندنب , یم  عمط  دـنزود و  یم  مشچ  تسا  نآ  زا  دوصقم  هک  یتقیقح  زا  نتـشادرب  هدرپ  نآ و  هنک  تخاـنش 

نامیا تسا ـ  هتـساوخ  وا  هنوگ کـه  نامه  هدومرف و  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  نوتم ـ  نادـب  هک  دوب  نیا  تشاد  بسانت  ناش  ـ یا فرژ  نامیا 
تـشپ ار  اهنآدنوش  ینید  نوتم  تایآ و  رد  هدـش  نایب  قیاقح  تیفیک  نایب  ای  هیبشت ,  لیوات ,  لیطعت ,  راتفرگ  هک  نآ  یب  سپـس  دـنروآ و 
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 , ـت فا شر یـ ـسـتـ گو دش  رادیدپ  نانآ  نایم  رد  نید  رد  داهتجا  و  يءار ))   )) هب تبسن  يدونـشخان  یعون  هک  دو  ـنـجـا بـ یا زا  دنراذگ . رس 
رد تقو  عییضت  ندنکفا و  فلکت  هب  ار  دو  خـ  , تا یناعم کـلـمـ رد  يرورـض  ریغ  ندرک  روغ  زج  رظن )) يءار و   )) ناشیا رـص  رد عـ چـه , 

نیا زا  ناشن  هک  يرابخا  راـثآ و  تشادـن .  يرگید  موهفم  دـنرادنرب  ردز  ار نـیـ يدو  ـ ـس چـیه  تسین و  اهنادـب  يزاـین  چـیه  هک  ییاـهزیچ 
ـر خاوا هب  اـهنت  راـثآ  نیا  هوـالعب ,  تسین .  اهنادـب  تبـسن  نداد  رکذـت  اـی  اـهنآ  حرط  هب  يزاـین  دنروهـش و  ـ مو ناوار  دـنراد فـ يدونـشخان 

یم طوبرم  داهن , یگریچ  شرتسگ و  هب  ور  تخاس و  راکـشآ  هنحـص  رد  ار  دوخ  يدـیدج  لـماوع  هک  یناـمز  ین  یـعـ ـه ,  با ـحـ ـصر ـ ـص عـ
ات دنهد  رارق  ثحب  دروم  ار  نارگید  يءار  ای  دنروآ  يور  نید  رد  يءار  راهظا  هب  هک  دنا  هتشادن  دوجو  یناسک  رصع  نآ  ردصرد  و  دوش ,
هک يرا  ـ ثآ درو  رد مـ دشاب . زاین  دننز  یم  نماد  نادب  هک  یناسک  زا  نآ و  زا  رفنت  يدونشخان و  مالعا  راک و  نیا  هب  تبسن  نداد  رادشه  هب 

نیا هچ  دوش , تشادرب  راثآ  نیا  زا  تسین کـه نـهـیـی مـطـلـق  حیحـص  نیا  تفگ :  دیاب  زین  هدمآ  ندرک  شـسرپ  ناوارف  زا  یهن  هنیمز  رد 
هکلب دننکن , یشسرپ  دوب  هدشن  هتساوخ  نانآ  زا  زین  قلطم  روط  هب  دندیزرو و  یمن  يراددوخ  ندرک  شـسرپ  زا  قلطم  روط  هب  هباحـص  هک 
یهن هک  ـت  ـسا نآ  حیحـص  هدرک ,  دییات  ار  نآ  (( 11  )) يرابلا حـتف  رد  زین  رجح  نبا  هتـشاد و  راهظا  یبرع  نب  رکبوبا  یـضا  هک قـ ناـنچ 

هک یطیارـش  رد  مه  نآ  تسا ,  هدـیزگ  توکـس  نآ  مکح  زا  عرـش  هک  دوش  یم  طوبرم  يروما  رد  شـسرپ  هب  اهنت  رابخا  نیا  رد  دوجوم 
رد هچ ,  تسا ,  لوغشم ]  نآ  نییبت  یهلا و  یحو  غالبا  هب   ] ـش یو با خـ ـحـ ـصا نایم  رد  (ص )  ادخ لوسر  دراد و  همادا  یحو  لوزن  زونه 
لو رد طـ عراش  اریز  تشادن ,  نآ  عقوم  زا  رتدوز  يرما  رد  ندـیزرو  باتـش  فلکت و  زج  ییانعم  ییا  ـهـ ـش ـ ـسر نانچ پـ طیارـش  هنوگ  نیا 
نیا هدرک ,  توکـس  هتـساوخ  هچ  ـ نآ هرا  ـ برد نانآاب ,  يزرورهم  يور  زا  ناگدـنب و  رب  رتشیب  شیاشگ  رطاخ  هب  اه  ـی تـنـ حو لوز  نارود نـ

دهاوخب دنوادخ  هاگ  ره  تسا و  هحابا  ایشا  همه  رد  یلوا  لصا  عرش  هاگدید  زا  هک  ارچ  تسا  تمحر  شیاشگ و  زا  یقادصم  زین  توکس 
عر هک شـ ینامز  ات  ببس  نیمه  هب  و   ] دنک یم  لزان  نآ  یعرـش  صاخ  مکح  زا  یکاح  ییحو  دهد  رییغت  يزیچ  دروم  رد  ار  تیعـضو  نیا 
زا بیترت  نیدبو  دن  ـ ناد مز نـ نآ مـلـ درو  رد مـ یفیلکت  هب  ار  دوخ  هحابا  لصا  دانتسا  هب  دنناوت  یم  ناگدنب  هدیزگ  توکس  يزی  هرا چـ ـ برد

نیرتراـکهانگ : )) دـیوگ یم  هک  تسا  صاـقو  یبا  نبدعـس  زا  يراـخب  عوفر  ثیدـح مـ بلطم  نیا  هاوگ  دنـشاب . شیاـشگ  رد  هیحاـن  نیا 
ـث ید نینچمه حـ دوش ,)) مارح  وا  شـسرپ  نیمه  ببـس  هب  زیچ  نآ  دسرپب و  هدشن  مارح  يز کـه  هرا چـیـ ـ برد هک  تسا  یـسک  ناناملـسم 

یتابجاو امـش  يارب  دـنوادخ  : )) دـیوگ یم  (ص )  ادـخ لوسر  زا  لقن  هب   ] هک اجنآ  تسا ,  هدرک  لقن  ار  نآ  ینطقراد  هک  هبلعثوبا  عو  ـ فر مـ
هراـبرد و  دـینکن , زواـجت  اـهنآزا  هدومرف ,  نیعم  امـش  يارب  يدودـح  و  دـیهدن , رارق  ییاـنتعا  یب  عییـضت و  دروم  ار  اـهنآ  هتخاـس ,  ررقم 

رو ـ ما زا  ـش  ـسر پـ دینکن .)) وج  سرپ و  اهنآ  زا  هدـیزگ ,  توکـسدشاب  هدرک  شومارف  هک  نآ  یب  امـش و  اب  ینابرهم  رـس  زا  زین  ییاهزیچ 
هراـبرد یـشسرپ  ـگ و  نرد ـه  نو نود هـیـچـگـ هداد و بـ ربـخ  نآ  زا  دوخ  هک  وحن  ناـمه  هب  ار ـ  اهنادـب  ناـمیا  ترورـض  عرـش  هک  یبـی  غـ

هب دریگ . رارق  یهن  دروم  دـناوت  یم  هک  تسا  یـشسرپ  عون  نیرت  هتـسیاش  اهـشسرپ و بـلـکـه  عون  نیمه  زا  هدرک ,  حیرـصت  اـهنآ ـ  تیفیک 
هر ـ یاد رد  یلو  هدـش ,  هداد  ربـخ  اـهنآ  زا  یعرـش  نوتم  رد  هک  درک  داـی  یقیاـق  زا حـ ناو  ـش مـی تـ ـسر ـه پـ نو نیا گـ يارب  هنوـمن  ناوـنع 

بلغا مسج ,  ندش  روشحم  تیفی  کـ  , حور نوج  یقیاقح  تسین ,  اهنآ  يارب  يریظن  زین  ناسنا  لایخ  هنازخ  رد  دـنجنگ و  یمن  تاسوسحم 
لقع دیـسر و  اهنآ  تخانـش  هب  ناوت  یم  لـق  ـق نـ یر زا طـ نآ کـه تـنـهـا  ریاـظن  و  هدـش ,  هداد  نآ  زا  هک  ییاـهربخ  تماـیق و  ياهدادـخر 

لوسر زا  لـقن  هب   ] هریرهوبا زا  يراـخب  عوفرم  تیاور  میتـفگ  مه  هچنآ  لـیلد  تسین .  یهاراـهنآ  تاـیئزج  قـمع  رد  نتفرورف  هب  ار  درجم 
هچ ار  ادخ  اما  هدیرفآار ,  دنوادخ خـلـق  يرآ  دوش : هتفگ  هک  ینامز  ات  دننک  وج  سرپ و  ردـق  نآ  مدرم   : )) هدومرف هک  تسا   ([ (ص اد خـ

ـن یا زا  تسا .  يدادخر  نانچ  ندرک  موکحم  هدش  هداد  تیاور  نیا  رد  هک  يربخ  زا  دوصقم  هک  تسین  هدیـشوپ  تسا .))  هدـیرفآ  یـسک 
موهفم زا  شـسرپ  لیب  زا قـ يرو  ـ ماآ دناوخ  یم  ارف  اهنادـب  ار  وا  رـشب  دوجوم  ياهزاین  هک  ییاهـشسرپ  ریاس  میرذـگب ,  هک  اهـشسر  عو پـ نـ

هنیمز رد  هچنآ  زا  شسرپ  تلالد ,  ربتعم  عاونا  زا  ـق یـکـی  یر ـ طزا یمکح  رب  یـصن  تلالد  دروم  رد  شاکنک  ثحب و  یعرـش ,  صن  کی 
يوس زا  یتفلاخم  چـیه  یب  زین  هباحـص  تسا و  بجاو  هکلب  بولطم  همه  همه و  هد ـ  ـ ما نآدرو نـیـ رد مـ یـصن  یلمع  ماکحا  ای  تاداقتعا 
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بو ـ جو زا  ـش  ـسر هلیـسو نـی پـ هب  حـبذ  مکح  زا  شـسرپ  تسا  عوـن  نیا  زا  دـندرک و  یم  صحف  شـسرپ و  اـهنیا  هـمه  هراـبرد  نارگید 
ای دهد و  یم  خر  تمایق  رد  هک  یتالاح  زا  يرایـسب  نوماری  شـسرپ پـ دنهد , نامرف  قح  ریغ  هب  هک  یتروص  رد  نارادـمامز  زا  يرب  ـ نا ـ مر فـ
 , تسا بجاو  یناملـسم  ره  رب  ماـگنه  نآ  رد  شما  ـجـ نا ـچـه  نآ دد و نـیـز  ـ نو عو مـی پـیـ ـ قو هب  نآ  زا  شیپ  هک  ییاـه  هنتف  و  مجـالم ))  ))

لیبق نیازا  يروما  دیص و  ضیح ,  هرابرد  شسرپ  نامیتی ,  هرابرد  شـسرپ  مارح ,  هام  رد  گنج  رامق , بار ,  ـ ـش  ((, ـه لال کـ  )) زا شـسرپ 
رایعم ییاهـشسرپ  نینچ  حرط  هک :  نآ  نیازا  ـر  تالا بـ تسا .]  هدش  هداد  خساپ  اهنادب  نآرق  رد  و   ] هتفرگ تروص  هباحـص  يوس  زا  همه  هک 

نانچ زین ـ  ببس  نیمه  هب  تسا .  هتفر  یم  رامش  هب  شیوخ  نید  هب  نانآ  مامتها  ـیـل  لد ناگدننک و  شـسرپ  زا  ریدقت  شیاتـس و  بجوم  و 
شیوخ ینید  ماکحا  هرابرد  ندرک  شـسرپ  زا  ار  نانآ  مرـش  هک  رطاخ  نادب  ار  راصنا  نانز  هشیاع  تسا ـ  هدـمآ  حـیح  ـ ـص ثیدـح  رد  هک 

عنام دنتشاد  (ص )  ربمایپ لباقم  رد  هباحص  هک  یناوارف  بدا  توبن و  ماقم  تبیه  لال و  ـبـتـه جـ لا داد . یم  رارق  شیاتس  دروم  دراد  یمنزاب 
نشور تباث و  ـن حـقـیـقـتـی  یا دننک . ساسحا  اهر  دازآ و  ار  دوخ  زین  بولطم  ياهـشسرپ  هنوگ  نیا  حرط  رد  یت  ـد کـه حـ ـش نآ مـی  زا 

درک و یم  اضتقا  ار  يزیچ  نینچ  وا  ربارب  رد  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر باحـصا  ناش  هک ,  ارچ  درادن , یلالدتـسا  ای  دیکات  چـیه  هب  زاین  تسا و 
زا دنک . یم  كرد  ار  تبیه  نآ  مرـش و  نیا  دوخ  ینادجو  قوذ  لامعا  كدنا  هشیدـناو و  لمات  كدـنااب  هک  نیا  رگم  تسین  یلقاع  چـیه 
ها ـگـ نآ ـد و  ندو بـ (ص )  اد وـسر ل خـ دزن  نیـشن  هیداـب  بارعا  ندـمآ  راـظتنا  رد  مـهیلع ـ  هـّللا  ناوـضر  هباحـص :  ـت کـه  ـسا هـمـیـن جـ
یم ترـضح  نآ  زا  نآرق  یناـعم  ینید و  لـئاسم  هرا  ـ برد بار  ـ عا هچنآ  هب  دنتفاتـش و  یم  ص )   ) ادـخ لوـسر  سلجم  هب  نا  ـ نآ هار بـا  هـمـ

بارعا هک  نیا  هچ  دنریگرب , شناد  زا  يا  هرهب  دوش  یم  هداد  اهنادب  هک  ییاهخساپو  ـهـا  ـش ـ ـسر نیا پـ زا  ات  دنداد  یم  ارف  شوگ  دندیـسرپ 
شـیـخـیـن دنتشاد . تراسج  تارج و  دنراد  تسود  هچنآ  نوماریپ  نتساوخ  حیـضوت  دوخ و  ياه  ـ ـش ـ ـسر حر پـ ـ طرد نا  ـ نآ زا  هیداب بـیـش 

هیداـب زا  درخ  هشیدـنا و  لـها  يدرم  میتشاد  یم  تسود  رایـسب   : )) تفگ هک  دـنا  هدروآ  سنا  زا  لـقن  هب  یثیدـح  رد  ـلـم  ـس يرا و مـ بـخـ
 : تفگ هک  هدرک  تیاور  هماماوبا  زا  شیوخ  دنسم  رد  زین  دمحا  میونشبام )) .  دنک و  یشسرپ  وا  زا  دیایب و  (ص )  ادخ لوسر  دزن   ] نانیشن

دهاوـخ رطاـخ  هدرزآ  ار  امـش  دوـش  نشور  ناـتیارب  رگا  هک  دیـسرپن  ییاـهزیچ  هراـبرد  دـیا , هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  هیآ :  نوـچ  ))
زا یکی  نایم  نیارد  میدرک .  زیهرپ مـی  اورپ و  میـسرپب  (ص )  ادخ لوسر  زا  يزی  ـن کـه چـ یا زا  ـد مـا  ـش لزا  نـ (, 101  / هدئا مـ  ) ـت خا سـ

لقن ءارب  زا  زین  یلعیوبا  سرپب )) .  (ص )  ربمایپزا میتفگ  يو  میداد و بـه  هوشر  وا  هب  يدرب  زین  اـم  دـمآ و  اـم  ناـیم  هب  نیـشن  هیداـب  بارعا 
لوـسر زا  يزیچ  هراـبرد  متـشاد  نآ  دـصق  تدـم  نیا  همه  رد  تشذـگ و  یم  نم  رب  لا  ـ ـس هاـگ یـک  دـیکاتب   : )) تفگ هک  تـسا  هدرک 

امو دنـسرپب  يزیچ  هرابرد  ات  میتشاد  ار  نانآ  ندمآ  ینعی  نیـشن ,  هیداب  بارعا  يوزرآ  زین  اعقاو  مدرک و  یم  مرـش  اما  مسرپب ,  (ص )  ادخ
رد هک  ییاه  ـیـ گژ ـ یو نآ  دو  ـن مـی شـ شور ـچـه گـفـتـیـم  نآ زا  میوش )) .  دنم  هرهب  اهنآ  زا  میونـشب و  ار  بارعا  نآ  ياهـشسرپ  خساپ  زین 

لالدتـسا و رد  یملع  یـشور  هنوگ  ره  نداد  رارق  رایعم  عجرم و  زا  ار  نانآ  در و  ـی مـی کـ یا ـمـ ندو خـ (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  تایح 
يدـنبیاپ هبآ  دنناملـسم  تهج کـه  نآ  زا  نانآ ـ  هک  داد  یمن  لیکـشت  ار  یـصخشم  يانبم  کی  ای  لصا  کی  تخاس  یمزاین  یب  طابنتـسا 

ینازرا دندوب ـ  هدمآ  نانآ  زا  سپ  هک  یناسک  هب  هن  و  ناشیا ـ  هب  طقف  هک  دوب  دنوادخ  بناج  زا  یلـضف  اهنت  هکلب  دنـشاب , هدش  مزلم  نادـب 
شاکنک و زا  و  رظن )) يار و   )) نادیم هب  ندش  دراو  زا  هک  نیا  ینعی  دنتشاد , نانآ  هک  یتیعضو  مییوگ  یم  هک  تساج  نیمه  زا  دوب . هدش 

دوب صن  رهاظ  هک  ناـمه حـد  رد  هک  نیا  دـندیزگ , یم  يرود  دـنتفرگ  یم  یحو  زا  هک  يا  هدـیچیپ  میهاـفمو  یبیغ  راـبخا  قمع  رد  روغ 
يزاین زونه  هچنآ  دروم  رد  هژیوب  یشسرپ ,  لاؤ و  ـ ـس حرط هـر  رد  ار  دوخ  هک  نیا  دندرک و  یم  فقوت  یهیبشت ـ  ای  لیطعت و  چیه  نودبآ 

یم اهنت  درک و  رذگ  اهنآ  زا  ناشیا  رـصع  ای  تشذگ و  نانآرب  هک  دوب  ییاهتلاح  اهنت  همه  همه و  دندید , یمن  اهر  دازآ و  دنتـشادن , نادب 
یجیردـت نتفر  ناـیم  زا  ندـش و  گـنر  مک  ببـس  هب  زین  اـه و  هـنیمز  لـماوع و  رییغتو  طیارـش  عاـضوا و  تواـفت  ببـس  هـب  تـفگ  ناوـت 

يا نو جـ ـنـ کا تشاذگرس .  تشپ  ار  نانآ  اهتلاح  نیا  هک  نآ  ای  دنداهن  رس  تشپ  ار  اهتلاح  نیا  نانآ  میتفگ  نخـساهنآ  زا  هک  ییاهیگژیو 
هک تسا  یشسرپ  نیا  دش . حرطم  يدیدج  لماو  هچ عـ تفای و  توافت  رییغت و  عاضوا  طیارش و  ـن  یا ـه  نو ـت کـه چـگـ ـسا ـش  ـسر ـن پـ یا
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میهد یم  خساپ  نادب  هدنیآ  روطس  تاحفص و  رد  دنوادخ  قیفوت  هب 

دیماجنا لوحت  هب  هک  یلماوع  طیارش و 

لوا تمسق 

رکذ ار  نآ  زا  يا  هصالخ  نیشیپروط  رد سـ و  دنوش ـ  یم  هتخانش  نادب  شیوخ  تایح  نارود  ردص  رد  هباحص  ـیـعـتـی کـه  ـضو گـفـتـیـم 
ار ییانبم  ای  لصا  تیعـضو  نیا  اتعیبط  درک . رذگ  نآ  زا  دنتـسیز  نآ مـی  رد  هک  يرـصع  ای  تشذگ  نانآ  رب  هک  دوب  یتلاح  اهنت  میدرک ـ 

عوضوم نیا  رد  شیوخ  ناگدنیآ  يوگلا  ات  دنـشاب  هدش  مزلم  نادب  ـلـمـیـن ـ  ـس ناراد مـ ناو طـلـیـعـه  هب عـنـ نانآ ـ  هک  داد  یمن  لیکـشت 
ـل ماو ـد و عـ ید عا جـ ـ ـضوا ریثات  تحت  هکلب  تفاین و  یماود  نادـنچ  نانآ  يارب  تلاح  نیا  هک  تسا  نآ  زین  ـن مـطـلـب  یا ـیـل  لد دنـشاب .
ـتـه ـس ـ یا ـ ـش نو  ـنـ کا دـنداد . رییغت  ار  شیوخ  يراتفر  تاداع  یتیبرت و  قرط  يرکف ,  بیلاسا  زا  يرایـسب  دوخ  ناـنآ  تفر و  ناـیم  زا  هزا  تـ

لوحت نیا  للع  میناوت  یم  ام  میزادرپب .  دیماجنا  لوح  نیا تـ هب  هک  یطیارـش  لماوع و  مها  حرط  هب  هصالخ ـ  تروص  هب  دـنچ  ره  ـت ـ  ـسا
يانبم شرتسگ  نیا  یمالـسا :  تاحوتف  هریاد  شرتسگ  لوا :  لماع  درک . داجیا  ارزور  نآ  هعماج  دـیدج  طیارـش  هک  میباـیب  یلماوع  رد  ار 

یملع و فلتخم  ياه  هعومجم  اه و  هخاش  تخانش  هک  هتفای ـ  لماکت  ياهداهن  اهتخاسریز و  اب  یندمتو  گنهرف  يریگ  لکـش  شیادیپ و 
دعب رد  ندـمت ـ  ـنـگ و  هر ـن فـ یا روـهظ  تسیاـب  یم  ریزگاـن  تفرگ و  رارق  دوـب ـ  نآ  نکر  نیرت  یـساسا  نی و  ـتـ ـس نآ نـخـ ـنـگـی  هر فـ

يداصتقا یعامتجا و  تایح  لوصا  زین  یتشیعم و  ياهداهنو  يدابآ  نارمع و  زا  ون  يا  هنوگ  دـیدج و  ییاهتراهم  هزات ,  یتاداع  یگنهرف ـ 
ینید فلتخم  تاعوضوم  لئاسم و  رد  یلدـج  ثحب  میلعت و  ملعت و  ياه  هقلح  روهظ  هب  یمل  ـ عد رد بـعـ تسیاب  یم  زین  دروآ و  یپ  رد  ار 

همه هب  میلسترس  زا  ـسـتـنـد  ناو نیا مـی تـ زا  شیپ  هک  یناسک  نامه  ینعی  ناناملـسم ـ  یطیارـش  نی  رد چـنـ ـد . ما نآ بـیـنـجـ ـز  جو ـی  بدا , 
: دنیوگب نیقی  زا  هدنکآ  يا  هشیدنا  نانیمطا و  زاراشرس  یلد  اب  ـد و  نروا نامیا بـیـ مهبم  ضماغ و  هدیچیپ  نوتم  بیغ و  تایآ  تاهباشتم , 

نو ضماغ مـتـ تاکن  اهیگدـیچیپ و  تاهباشتم ,  رد  لمات  روغ و  هب  هک  دنتـشادن  نآ  زا  يزیرگ  میدرب ـ  ناـمر  میتشاد و فـ رواـب  میدـینش و 
هب هـک  تـسا  نآ  داـهتجا  ياـضتقم  دـبلط و  یم  ار  داـهتجا  هـک  تـسا  يزیچ  نـیا  دـنزادرپب . یبـیغ  تفگـش  قیاـقح  زین  تاـیآ و  ین و  ـ ید

دنسر و یم  نادب  هک  ار  یجیاتن  نیودت  دنزادرپ  یم  ثحابم  نیا  هب  هک  یناسک  تسیاب  یم  نیا ,  رب  هوالع  دماجنیب ... فالتخا  ندمآدیدپ 
نایدا ناوریپ  زا  يرا  ـیـ ـس ـش بـ یار گـ مود :  ـل  ما عـ دنریگ . هدـهعرب  دـننیب  یم  بسانم  اهلدـج  ثحب و  نیا  هدـیزگ  زا  ار  هچنآ  نیودـت  زین 

... دندیورگ مالسا  هب  نانآ  زج  نیئباص و  نایئامهرب ,  نایتشترز ,  نا ,  يو مـسـلـکـ ـ نا مـ نایحیسم ,  نایدوهی ,  زا  يرایسب  مالـسا :  هب  رگید 
ما ـکـ حا ود  ـ ندروآ يور  مالسا  هب  هک  نآ  زا  سپ  هورگ  نیا  دندش . یم  هدید  زین  بتاکم  نیا  ینید  ناملاع  زا  يرایـسبدارفا  نیا  نایم  رد  و 

شیوخ و یلبق  نید  میلاعت  رد  ندیـشیدنا  هب  یناور  تشرـس  ياضتقا  هب  ترورـض و  مکح  هب  دـنتفایرد  ار  نآ  میلاـعت  دـنتفرگ و  ارف  ار  نآ 
رارق دنتشاد ـ  هک  ییاهتوافت  اب  هباحص ـ  زا  يرایسب  نانآ و  نایم  دونش  تفگو و  ثحب  عوضوم  رما  نیمه  دنتخادرپ و  مالـسا  اب  نآ  هسیاقم 
هکلب دـنم و  هقالعزونه  هک  دـنا  هتـشاد  دوجو  زین  یناـسک  نادراو  هزاـت  نیا  ناـیم  رد  هک  میناد  یمن  دـیعب  ار نـیـز  ـن  یا حـتـی مـا  تفرگ . 
هکلب دـنک و  یم  حرطم  ار  هضیرف  نیا  (( 12  )) نیمادمحا هک  نانچ  دـنا  هدوب  دنتـشاد , شیوخ  یلبق  نید  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یخرب  هتفیرف 

یم مهارف  ار  دوـخ  یلبق  نید  ماـکحا  دـیاقع و  ناـمه  ثحب  هنیمز  سلاـج  ـ مو ـل  فا رد مـحـ زین  لـیلد  نیمه  هـب  دـهد و  یم  حـیجرت  ار  نآ 
یمرباهنآ زا  عافد  هب  یمالـسا  گنر  نیمه  نداد  رارق  زیواتـسد  اب  هدناشوپ و  ماکحا  دیاقع و  نیا  نت  ربار  مالـسا  سابل  هاگنآ  دـنا , هدروآ 

مدرم توعد  هب  یهلا و  نید  هب  ار کـه نـسـبـت  يدنمتریغ  ناملسم  ره  ات  تشاد  اضتقا  دروآ و  دیدپ  ار  هزات  یتیعضو  رما  نیا  دنا . هتـساخ 
ییاه هسوسو  تامهوت و  ندرب  نایم  زا  نادراو و  هزات  نیا  ياه  ههب  ـ ـش هب نـقـض  دراد  دـیدش  هقالع  نآ  اب  نارگید  نتخاس  انـشآ  نادـب و 

هب نانآ ,  اب  ثحب  هب  دنتـشاد ـ  ثحابم  اهـشسرپ و  نیا  رد  نانآ  هک  یناهنپ  ياه  هزیگنا  زا  رظن  فرـصآ  ـت  ـشاد دوجو  نانآ  ناهذا  رد  هک 
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نآ هباحص  رتشیب  هک  ـت  سا يرا  ـن کـ یا دزادرپب . دنا  هتفرگ  وخ  نآ  اب  هک  ینابز  هب  قیرط و  هب  هکلب  دننک و  یم  كرد  ار  نآ  هک  يا  هویش 
هب نانچمه  ار  ناشیا  دنباترب و  يور  نانآ  زا  دنوشن و  نیـشنمه  نادراو  هزات  نآ  اب  هک  دنتـشادن  يرایتخا  نانچ  نانآ  هتبلا  دـنداد و  ماجناار 

نیا يد  ـ یدر بـی هـیـچ تـ دـننک . شخپ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  ياه  ههبـش  دننیـشن  یم  اج  ره  دـنور و  یماج  ره  اـت  دـنراذگاو  دوخ  لاـح 
 , ملع نداد  رارق  رایعم  هب  نانیم ,  ـ طا نا و  ـمـ یا زا  ـی  ـشا توکـس نـ میلـست و  تلاح  نتـشاد  ياج  هب  نانآات  درک  یم  اـضتقا  هباحـص  مادـقا 
هب هرخالاب  دزاس و  یم  هجوتم  قح  هب  دـنک و  یم  رادـیب  ار  نهذ  هک  یلقع  ـلـی  یـالد ندروآ  مهارف  زین  لالدتـسا و  لوصا  یناـبز و  دـعاوق 
هور ند گـ ـ یور گـ مو :  ـ ـس ـل  ما عـ دنروآ . يور  دش ـ  هراشا  هک  ینیزاوم  نامه  ساسارب  ناناملـسم ـ  هزات  نآ  اب  لدـج  ثحب و  رد  ندوشگ 

زا يرایـسب  دـش  بجوم  هلاـسم  نیا  مالـسا :  هب  رود  ياـهنیمزر  ـ ـسز رواـجم و نـیـ ياهنیمزرـس  مدرم  زا  نت  اـهنویلیم  هکلب  نارازه ,  هورگ , 
رس هب  نآ و  لوصا  هب  داقتعا  رب  انشآ و  نآ  بادآ  هب  هاگآ و  مالسا  ماکحا  هب  ار  ناناملسم  هزات  اتد  ـ نو هدنکارپ شـ اهنیمزرس  نآ  رد  هباحص 

یتاداع اب  يورایور  دندوب , هتخانش  هچنآ  زج  ینیمزرس  رد  ار  دوخ  هک  یما  ـه هـنـگـ با ـن صـحـ یا دنزاس . راوتـسا  نآ  تیاده  وترپرد  ندرب 
هک نآ  زا  سپ  اررظن ـ  يءار و  رد  دندش  ریزگان  دنتفای  دنتـشادن , اهنآ  زا  يا  هبرجت  نونکات  هک  یتالکـشم  اب  هتفرگ  وخ  ناد  ـچـه بـ نآ زج 

تـشز دودرم و  يراـک  نآ  ساـسارب  نتفر  شیپ  يءار و نـظـر و  نداد ,  رارق  اـنبم  یناـمز  هک  نآ  زا  سپ  دـنیاشگب و  دوـب ـ  هتـسب  یناـمز 
مچرپ دـندش و  هدـنکارپ  فـلتخم  ـز  کار رد مـ ـه کـه  با ـحـ ـص ـن  یر ـ ترو ـهـ ـش زا مـ دـنهد . رارق  لـمع  دروـم  اـنبم و  ار  نآ  دـش , یم  هدرمش 
هّللادب عـ هکم ,  رد  سابع  نب  هّللادبع  هنیدم ,  رد  هشیاع  رمع و  نب  هّللادبع  نیدشار ,  يافلخ  زا  ناوت  یمدنتـشارفارب  ار  هار  نیا  رد  تکرح 

نب ورمع  نب  هّللادـبع  ماش و  رد  لبج  نبذاعم  تماص و  نب  ةدابع  هرـصب ,  رد  يرعـشا  یـسوموبا  کـلام و  نب  سنا  هفوک ,  رد  دوعـسم  نب 
هیامت ـ سدار لالدتسا  قرط  لوصا و  لدج و  نف  تاهبش ,  هک  یناسک  روهظ  هقدنز و  شرتسگ  مرا :  ـل چـهـ ما عـ درب . مان  ار  رصم  رد  صاع 

الدنروآ دوجو  هب  یمالـسا  هدیقع  مهف  هاررد  ار  یلدود  دیدرت و  ياه  هنیمز  دـنزاس و  هدولآ  ار  ناناملـسم  ناهذا  ات  دـندوب  هداد  رارق  دوخ 
ـی و مال ـ ـسا تا  ـ حو شر فـتـ ـتـ ـس اب گـ هارمه  نآ  زا  سپ  اما  درک , زور  دود بـ ـی مـحـ ترو ـ ـص ـه بـه  با ـحـ ـص نارود  ـر  خاوا رد  ـل  ما ـن عـ یا

هباح زا صـ يرا  ـه بـسـیـ جو ـد تـ ید ـل جـ ما عـ درک . ادیپ  يرتشیب  هدرتسگ  زین  لماع  نیا  دندیورگ  یم  مالـسا  هب  هک  یناسک  رامـش  شیازفا 
دیاـقع هب  تبـسن  تریغ  ساـسحا  نینچمه  تیلوئـسم و  زین  ینارگن و  ساـس  ـ حا یعون  ناـنآ  رد  تخاـس و  فوـطعم  دوـخ  هب  ار  نیعباـت  و 

نا بـا ـ نآ ـبـتـه  لا تخیگنارب .  دناشوپب ـ  ار  نآ  هرهچ  لطاب  راکفا  اه و  هسوسو  اه و  ههبش  نیا  یگریت  رابغادابم  هک  نیا  لباقم  رد  یمالسا ـ 
كرد و لباقم  رد  دوش  یم  هدـیمان  یقطن  نا مـ ـ هر ای بـ یملع و  لیلد  هچنآ  تیامح  تحت  اهنت  ماهوا  نیا  هدرپ  هک  دـنتفایرد  لمات  ـت و  قد

رهاظ یملع و  راـتخاس  بولـسا  ربارب  رد  مدرم  رتشیب  كرد  لـقع و  هت و  ـ فا هار یـ نا  ـ نآ هشیدـنا  هب  ماـهوا  نیا  اـی  هتفرگ و  رارق  مدرم  هدـید 
یمهوـت یهت و  ناـیم  یبلاـق  اـهنت  یقطنم ))  ناـهرب   )) و یملع ))  راـتخاس   )) نیا همه  دـنچ  ره  دوـش , یمداـقنم  میلـس و  یقطنم تـ نـیهارب 

, دـیوگ یم  یلازغ  هک  ناـس  نآ  مدرم ,  هک  نیا  هچ  تسا ,  هدـش  هدـناشوپ  نآ  رب  تقیقح  ساـبل  هدـمآرد و  تقیقح  يامیـس  هب  هکدـشاب 
هدرب هانپ  ییاهرایعم  هب  ماهوا  نیا  لباقم  رد  يو  هجیتنرد  هدرک و  ظفح  بیسآ ]  نیا  زا   ] ار وا  دنوادخ  هک  سک  نآ  رگم  دنماهوا , ربنامرف 

نیا دـنمزاینار  دوخ  نام  ـ لا نآ عـ ـیـب  تر ـن تـ ید بـ دـنک . یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  لطابو  قح  دریگ و  یمرب  يریوزت  ره  هرهچ  زا  هدرپ  هک 
ار اه  هشیدنا  ناهذا و  هلیسو  نادب  دوخ  تاهبش ,  ماهوا و  نیا  هک  دنزادرپب  تا  ماهوا و شـبـهـ لکـشم  لح  هب  یحالـس  نامه  اب  هک  دندید 
ای ناکا و  ـکـ ـش اب  لدج  لباقتم و  لالدتـسا  ثحب و  رد  ندوشگ  زا  يزیرگ  چیه  هک  دندرک  هدـهاشم  نانآ  دـندوب . هداد  رارق  مجاهت  دروم 

لکشم نیمه  هرابرد  درادن . دوجو  , دن انشآ نـیـسـتـ چیه  نآ  ریغ  اب  دییانشآ و  نآ  اب  اهنآ  هک  ینیزاوم  اهبولـسا و  نامه  اب  مه  نآ  نارکنم , 
انـشآ نآ  اب  ار  هچنآ  دـییوگ و  نخـس  دنـسانش  یم  هچناد  مدر بـ ـ ما بـ  :)) هدو ـ مر فـ ع )   ) یلع هدرک ـ  تیاور  يراـخب  هچنآ  رباـنب  هک ـ  تسا 

هک یتدیقع  لئاسم  نوماریپ  لدج  ناس ,  نید  بـ (( 13 (( .))؟ دنریگ رارق  بیذکت  دروم  وا  لوسر  وادخ  دیهاوخ  یم  ایآ  دیراذگاو , دنتسین 
هانپ و  ینید ]  نوتم  ربارب  رد   ] میلـست ناـنآ  تداـع  هک  نآ  زا  سپ  ثحاـب ,  ـن مـ یا رد  قیقحت  لـها  دـش و  لومعم  دوبن  نآ  زا  يرثا  یناـمز 

هدافتسا هب  دوب , ( 7  / نارمع لآ   (( ) تسام راگدرورپ  هاگشیپ  زا  همه   )) اهنیا هک  هدیقع  نیا  راوتسا  ژد  نام و  ـ یا زا  یـشان  شمارآ  هب  ندرب 
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ای نارگـشهوژپ و  زا  مادـک  چـیه  دـش . مالک  ملع  شیادـیپ  يارب  یعیبط  يا  همدـقم  دوخ  نیا  دنتفاتـش و  یقطنم  نیهارب  یملع و  لـیالدزا 
روهظ اب  دندرک و  زورب  نامزمه  تروص  هب  ابیرقت  هنا  ـ گرا لماوع چـهـ نیا  هک  دنرادن  يدیدرت  نیا  رد  تیعبات  هباحص و  خیرات  اب  نایانشآ 

تـسخن هویـش  نامه  رب  یگدنز  هشیدـنا و  اب  دروخرب  رد  هک  دـنامن  ياجرب  ناکما  نیا  مهیلع ـ  هّللا  ناوضرآ  حـلاص  فلـس  نآ  يارب  اهنآ 
دریگب دوخ  هب  ییوگلا  رایعم و  تروص  درادن  هار  نآ  رد  يرییغت  لوحت و  چیه  هک  يرادیاپ  تابث و  نیا  ات  دـن  ـ نا راد بـمـ ـ یا تباث و پـ دوخ 

هک یلماوع  ياضتقا  هب  دـندوب  ریزگان  نانا  ـلـمـ ـس مـ بـلـکـه ,  دنـشاب . نآ  زا  يوریپ  هب  فظوم  دـنیآ  یم  نآ  زا  سپ  هک  یناناملـسم  همه  و 
مولع گنهرف و  هنیمز  رد  دنزاس و  دوخ  یلبق  شور  نیزگیاج  نآ  لئاسم  ـی و  گد ـ نز ـا  بدرو ـ خر هنیمز بـ رد  ار  يرگید  ياهـشور  دش  رکذ 
شیپ رد  ار  يا  هزات  هدـیچیپ  ياهکبـس  دنتـشاد , ییانـشآ  نآ  اب  البق  هک  يرطف  ياهکبـس  ياـج  هب  هشیدـنا ,  ـت و  خا ـنـ ـش يا  هو هـ ـیـ ـش و 
دوجو هب  هد  ـر شـ کذ ـل  ماو هجیتن عـ رد  هک  میزادرپب  يا  هزات  تالوحت  زا  زجوم  ارذگ و  یمیسرت  هب  میناد  ـب مـی  ـسا نو مـنـ ـنـ کا دنریگ .

 ( (ص ادخ لوسر  هک  يا  هناگ  هس  ياهل  نا نـسـ ـ یا ـ پا یـعـنـی تـ موس ,  نرق  نایاپ  ات  هباحص  رـصع  همین  ینامز  هلـصاف  رد  لماوع  نیا  دمآ و 
 , ینارمع لـئاسم  هنیمز  رد  درک : لـیمحت  لـماک  روط  هب  ناناملـسم  یگدـنز  ربار  هزاـت  ياـه  هدـیدپ  نیا  دوب  هداد  یهاوگ  ناـنآ  يرترب  هب 

اهنآ اب  نامز  نآ  ات  (ص )  ادـخ لوسر  باحـصا  هک  ـد  مآ دوجو  هب  یناوارف  دـیدج  ياـه  هویـش  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  یعاـمتجا و  تاداـع 
انب امرخ  ناتخرد  گرب  خاش و  ـه هـا تـنـهـا بـا نـی و  نا ـی خـ نا ـ مز میزادرپ :  یم  اهنآ  زا  ییاه  هنومنرکذ  هب  اـجنیا  رد  دنتـشادن و  ییانـشآ 
اما دش . یم  شـشوپ  نآ  دننامه  رخذا و  بوچ  اب  تفرگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  زین  تش  ـ خا ـ هراو ـ ید تیوقت  يارب  زین  یهاگ  دش و  یم 

ییاهر ـ ـص ـتـن قـ خا ـ ـس زین بـه  نارادـمامز  دـندروآ . يور  چـگ  گنـس و  تشخ و  اب  رتمکحم  ییاه  هناـخ  نتخاـس  هب  ناناملـسم  جـیردتب 
. دـننک هرادا  ار  ناـنا  ـلـمـ ـس رو مـ ـ ما ـنـد و  هد ما  ـجـ ناار شیوخ  یتـموکح  فیاـظو  اـهنآ  رد  اـت  دـنتخادرپ  هوکـشاب  لـلجم و  مکحتـسم و 

نینچ هنومن  نیرتزراب  هرـصب  هفوک و  دندش . مزال  مظن  ماکحتـسا و  اب  ییاهر  ـهـ ـش ـتـن  خا ـ ـس يارب  ییاه  هشقن  هیهت  لوغـشم  زین  ناسدنهم 
یـس ضرع  ـی بـا  عر ییاهنابایخ فـ عارذ ,  لهچ  ضرع  اب  یلـصا  ییاهنابایخ  یحارط  هب  رهـش  ود  نیا  ناـحارط   , هچ ـتـنـد , ـس ییاـهرهش هـ

نآ رد  هک  يا  هطقن  بسحرب  اهنامتخاس  عافترا  درو  رد مـ زین  یـصخشم  همان  نییآ  دـنتخادرپ و  عارذ  تفه  ضرع  اب  ییاـه  هچوک  عارذ و 
يراک بارعا  هاگدید  زا  تراج  ـی تـ نا ـ مز (( 14  . )) تفرگ ماجنا  رمع  ییامنهاراب  هکلب  هزاجا ,  هب  مهم  نیا  و  دـندرک ... عضو  هتفرگ  رارق 

ياهراک (ص )  ادـخ لوسر  هباحـص  نایم  رد  اـما  ـد , نداد ما مـی  ـجـ نا نا  ـ نآ يارب  ار  راـک  نیا  اـهمجع  ناـیطبن و  دـش و  یم  هدرمـش  تسپ 
رازاب هب  يزور  شیوخ  تفالخ  نارود  رد  باطخ  نبرمع  : )) دـنک یم  تیاور  لخدـملا  رد  جا  ـحـ لا ـن  با تفای .  يراکـشآ  قنور  يراـجت 

. دش نیگهودنا  ببس  نیمه  هب  دیدن و  رازاب  رد  نایطبن  زج  یسک  دراوم  بلغا  ردو  ـت  فر

مود تمسق 

رد نا  ـ نآ در . تمالم کـ يراجت  ياهراک  رازاب و  ندرک  اهر  رب  تخاـس و  هاـگآ  رما  نیا  زا  ار  اـهنآ  دـندرک  عاـم  ـتـ جا مدر  هک مـ یماـگنه 
دنوادـخ هب  تفگ :  وا  ـا  ما ـت .  ـسا ـتـه  خا ـ ـس نامزاین  یب  رازاـب  زا  هداد  ینازرا  اـم  هب  هک  یتاـحوتف  میاـنغ و  هب  دـنوادخ  دـنتفگ : ـخ  ـسا پـ

. (( دـش دـنهاوخ  دـنمزاین  ناناملـسم ]  ریغ  ناشیا [  نانز  هب  ناتنانزو  نانآ  نادرم  هب  ناتنادرم  انئمطم  دـیهد  همادا  راـک  نیا  هب  رگا  دـنگوس 
دنتخادرپ یم  ناد  مالـسا بـ ردـصرد  هـک  یناـسک  رتـشیب  دوـب و  هدـش  شوـمارف  يا  هلاـسم  بارعا  دزن  یناـمز  تـع  ـنـ ـص هـنـر و  (( )) 15 ))

دعب ياهلـسن  هباحـص و  نایم  رد  جـیرد  ـتـ بو ـد  ـش افوکـش  ناناملـسم  دزن  تعنـص  اهدـعب  اما  دـندوب , یناریا  اـی  یطبن و  یمور ,  نارجاـهم 
تفالخ نارود  رد  هلمج ,  زا  دـمآ . دو  ـ جو يا بـه  هزا  عا تـ ـ ـضوا ـم  ید ـ ـشروآدا هک یـ یلماوع  ریثاـت  تحت  بیترت  نیدـب  تفاـی .  شرتسگ 
هظفحم ریـسم  رد  هک  ییاهداب  هلیـسو  هب  بایـسآ  نیا  دندش . يداب  بایـسآ  عارتخا  هب  قفوم  برع  نانا  ـلـمـ ـس مـ ق ,  لاس 29 ه .  ناـمثع , 

تسپ و يراک  بارعا  دزن  رد  يرگرز  راک  ینامز  (( 16 ((. )) درک یم  راک  تفای  یم  نایرج  يددعتم  ياه  هحفص  يالبال  ای  نیعم و  ياه 
نیا رد  زین  یخرب  دندروآ و  يور  هفرح  نیا  هب  جیردتب  ناناملـسم  اما  دنداد , یم  ماجناار  نآ  نایدوهی  بلغا  دـش و  یم  هدرمـش  شزرا  یب 
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هتسجرب زا  یکی  ناونع  هب  تسا  عیفن  شمان  هک  رگرز ] غئاص [  عفاروبا  زا  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  ـد  ندروآ ـت  سد هب  یـصاخ  تراهم  هتـشر 
نیمه هراـبرد  یبر و  ـیـم حـ هار ـ با زا  لـقن  هب  یتیاور  هلمج  زا  هدروآ و  ار  وا  یناگدـنز  حرـش  ۀـباصالا  رد  رجح  نبا  درک . داـی  ناـنآ  نیرت 

: دیوگ یم  هتـسویپ  هک  تسا  رگرز  مدرم  نیرتوگغورد  تفگ :  یم  نم  هب  یخوش  ناونع  هب  هاگ  رمع  : )) دـیوگ یم  هک  هدرک  لقن  عفاروبا 
ـیـن یز تـ يراـجن ,  لـیبق  زا  يرگید  ياـه  هفرح  نوـنف و  دـعب  هب  نآ  زا  هباـح و  ـ ـص ـر  ـص ـر عـ خاوا رد  هـمـچـنـیـن  (( 17 ((. )) ادرف زورما ,

نـسح ردارب  نسحلا ـ  یبا  نبدـی  ـعـ ـسزا يراخب  تفای .  جاور  اهنآ  نایم  رد  حور  دـقاف  تادوجوم  زا  یـشاقن  شوقن و  نت  ـ خا ـ ـس يرا و  کـ
نم سابع ,  رـسپ  يا  تفگ :  دـمآ و  يو  روضح  هب  يدر  نا مـ ـ مز رد هـمـیـن  مدوب و  سابع  نبا  دزن   : )) تفگ هک  هدرک  تیاور  يرـصب ـ 

زا هچنآ  زج  تفگ :  وا  خـساپ  رد  سابع  نبا  تسا .  یـشاقن  مراک  منک و  یم  نیمات  ار  ما  یگدـنز  ـش  یو جـنرتسد خـ اـب  هک  متـسه  يدرف 
نابحاص زا  هکدن  ـیـم کـ سر ییشاقن تـ سک  ره  دیوگ : یم  هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  منک ,  یمن  لقن  تیارب  مدینـش  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر

اب دمدب . حور  نآ  رد  دناوت  یمن  زگره  هتبلا  ودمدب  حور  نآ نـقـش  رد  هک  ینامز  ات  تشاذگ  دهاوخ  باذع  رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب  حور 
يراک رگا  ینارگن !؟  هچ  تفگ ,  سابع  نبا  ماگنه  نیا  رد  دیرپ . شا  هرهچزا  گنر  داتفا و  درم  نآ  مادـنا  رب  یـشزرل  نخـس  نیا  ندـینش 
ییاذغ ـع  یا ـن صـنـ یا هوال بـر  عـ (( 18  . (( )) نک یـشاقن  درادـن  حور  هک  يرگید  زیچ  ره  زا  ای  تخرد و  نیا  زا  يدنـسپ  یمن  ار  نیا  زج 

هیهت سوبس  نودب  دیفس و  درآ  زا  ار کـه  ـخـت  پدوز شاو و  نا لـ اهنآ نـ بیترت  نیا  هب  دش , یم  هیهت  يدیدج  ياهـشور  هب  تفای و  لوحت 
ییانشآ يادتبا  رد  نانآ  دندناجنگ . دوخ  ياهاذغ  فیدر  رد  دش  یم  هدیمان  (( 19  )) هدولاپو صیب  هک خـ ار  اولح  زا  یعاونا  زین  دش و  یم 
لوحتم ار  تعنص  نیا  دندش و  نآ  هیهت  هب  قفوم  دوخ  هک  دییاپن  يرید  اما  دندرک , یم  دراو  اهنیمزرس  رگید  ماش و  زاار  نآ  دیف  ـ ـس درآ  اب 

درآ سوبس  نیتسخن  نارود  رد  اه  ـ نآ دراد کـه  نآزا  ـت  یا فلـس حـکـ زا  هدیـسر  تایاور  میناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  همه  نیا  دنتخاس .
وا زا  هک  هدرک  لقن  نینچ  دیعـس  نب  لهـس  زا  لئامـشلا  رد  يذمرت  (( 20 . )) دنتـسناد یم  تعدب  ار  راک  نیا  دـندرک و  یمن  ادـج  نآ  زا  ار 

شیوخرمع همه  رد  تفر و  ادخ  تاقالم  هب  (ص )  ادخ لوسر  داد : خساپ  لهـس  دروخ ؟ سوبـس  نودب  درآ  زاادـخ  لوسر  ایآ  دندیـسرپ :
داـهتجا يءار و  هریاد  شرتـسگ  نودــم و  راـثآ  روـهظ  فراـعم و  موـلع و  هـنیمز  رد  میرذــگب  هـک  ـنـهـا  یا زا  (( 21 . )) دـیدن دیفـس  درآ 

يارب نودم  راثآ  مان  هب  يزیچ  هباح  تا صـ هرود حـیـ رد نـخـسـتـیـن  میزادرپ :  یم  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  هک  دمآ  دیدپ  یتالوحتزین 
دوجو نانآ  نایم  رد  دـشاب  هتفرگ  ياج  دـلج  ود  نایم  هک  ینودـم  باتک  چـیه  لـجوزع ,  يادـخ  با  زج کـتـ دوبن و  هدـش  هتخانـش  اـهنآ 
نادب تسا  نکمم  هک  ار  ـی  مو فراعم و عـلـ زا  يزیچ  هک  دندوب  هدـماینرب  هشیدـنا  نیا  رد  هدادـن و  هزاجا  دوخ  هب  ها  ـیـچ گـ هو ـت  ـشاد نـ

یتروص هب  اهنت  نارود  نیا  رد  مه  ثیدح  دنروآدرگ .] یباتک  رد  نآرق  دننامه  هجیتن  رد  و   ] دننک هسیاقم  ادخ  باتک  اب  دنشاب  هتـشاد  زاین 
زا لاس  هس  لقادح  تشذگ  زا  سپ  ثیدح  نتـشون  لصا  هک  نیا  رب  هوالع  تشادن ,  ینودم  يروآ  عم  زگره جـ دـش و  یم  هتـشون  قرفتم 

بسحرب یپرد ,  یپ  درک و  روهظ  ینودم  راثآ  نآ  زا  سپ  تفاین و  همادا  عضو  نیا  هتبلا  دش . عورش  (ص )  ادخ لوسررب  یحو  لوزن  زاغآ 
اب رمع  تفالخ  نامزرد  هک  تسا  يرمتـسم ))  ناوید   )) نامه هباحـص  رـصع  رد  نودم  رثا  نیتسخن  دـیاش  دـش . رـشت  مـنـ اه , هنیمزو  اهزاین 

ناناملسم رظن  ـن  یا نوز بـر  ـ فا (( 22  . )) تسا هدش  نیودت  معطم  نبریبج  لفون و  نب  ۀمرخم  بلاط ,  یبا  نب  لیقع  هلیسو  هب  وا و  ییامنهار 
يرید اما  دـش , هجاوم  تیموکحم  تیعونمم و  زا بـا  ـ غآ ردرا  نیا کـ دـنتفرگ . یمارف  رگیدـکی  زا  هک  دـش  بلج  یفلتخم  مولع  نیودـت  هب 

لقن هب  تاقبط  باتک  رد  دروم  نیمه  رد  دعس  نبا  دنتخادرپ . زین  نآ  قیوشت  هب  هکلب  دنتفرگ و  شیپ  رد  یقفاوم  عضوم  نافلاخم  هک  دییاپن 
ناد ار بـ ناراد مـا  ـ ما ـ مز ـن  یا هک  نآ  اـت  میتسناد  یم  دـنیاشوخانار  ملع  نتـشون  اـم   : )) تفگ هک  دـنک  یم  تیاور  يرهز  زاوا  رمع و  زا مـ
يا ـ هر رد شـهـ ـه  با ـی کـه صـحـ نا ـ مز (( 23 . (( )) دنوشن هتشادزاب  نآ  زا  ناناملسم  زا  مادک  چیه  هک  میدید  تحلصم  سپ  ـد , ندر راداو کـ

اب نامز  نآ  ات  ناناملـسم  هدمآ و  شیپ  یگدنز  رد  هک  يا  هزات  ياه  ـ ـشور زین  دیدج و  بادآ  تاداع و  ببـس  هب  دندش , هدـنکارپ  فلتخم 
یطیارـش نینچ  رد  تفرگ .  ناـیم  رد  ار  ناـنآ  یهقف  ماـکحا  لـئاسم و  نوماریپ  نوگاـنوگ  ياهـشسرپزا  یجاوما  دنتـشادن , ییانـشآ  اـهنآ 
یکیدزن ای  يرود  ثیحزا  دنتشاد  تنوکس  اهنآ  رد  هک  ییاهرهـش  توافت  بسحرب  هباحـص ,  هک  دوب  ریذپانزیرگ  هکلب  یعی و  ـبـ طرا ـیـ ـس بـ
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ياواـتف لاـثم  ناوـنع  هب  دـنهد , هئارا  اهـشسر  ـن پـ یا ـخ  ـسا ـ پرد ار  یفلتخم  ياواـتف  تلاـسر ,  یحو و  هاـگلزنم  برعلا و  ةریزج  تعیبـط  هب 
رد هک  ییاج  ات  رتکیدزن و ـ  تنـس  باتک و  رد  دوجوم  نوتم  نیع  هب  قیقد  مازتلا  هب  دنتـشاد  تماقا  زاجح  ماش و  رد  هک  ینیعبات  هباـحص و 

يرت يا کـمـ ـنـ ـشآا ـ نو هزاـت  بادآ  تاداـع و  قطاـنم  نیا  رد  اریز  دوب , رترود  رهاوظ  صوصن و  زا  ياـهر  داـهتجا  يار و  زاآ  دـشا  ناوت بـ
, دور رتارف  دریگ  يا مـی  ـی جـ عر ـ ـش نو  هر مـتـ ـ یادرد هک  ییاواتف  ماـکحا و  نآ  هزوح  زا  هک  دوبن  یناوارف  زا  دـح  نآ  رد  تشاد و  دوجو 

هباحص ياواتف  هورگ ,  نیا  ياواتف  فالخرب  اما  دنتسیز , یم  ثیدح  ناظفاح  تنس و  ياملع  زا  یناوارف  دادعت  نانآ  نایم  رد  نیا  رب  هوالع 
هب يدـنبیا  ـ پزا ما  ـکـ حا لئاسم و  زا  يرایـسب  رد  رتکیدزن و  تریـصب  يار و  هب  دانتـسا  لسرم و  داـهتجا  هب  قارع  رـصم و  نیعباـت مـقـیـم  و 
وخ نادب  هباحـص  نآ  هچنآ  اب  ندمت ـ  ینیـشنرهشرهاظم و  هزات و  تاداع  اهنیمزرـس  نآ  رد  اریز  دوب , رترود  یعرـش  نوتم  میقتـسم  لولدم 

رتمک قطانم  نآ  رد  ثیدـح  ناظفاح  تنـس و  ناملاع  نآ  رب  هوـالع  دوب , رتریگارفو  رت  ـ ـش بـیـ دیـسر ـ  یم  رظن  هب  تواـفتم  دـندوب و  هتفرگ 
يار دا بـه  ـتـهـ جا هد  ـ ید پـ رذ , ـگـ هر ـن  یا زا  دنتشاد . يرتمک  كرد  ثیداحا  نیماضم  هب  تبـسن  هتـشاد و  ظفح  يرتمک  ثیداحا  دندوب و 
هکلب تفای و  شرتسگ  دنتـشاد  زیهرپ  نآ  هب  ندز  نماد  زا  دندرک و  یم  هی  ـ ـصو نآ تـ زا  ندیزگ  يرود  هب  ار  رگیدمه  هباحـص  ینامز  کـه 

ـد ـش راد  ـ ید یهقف پـ ياهیـسررب  تاـعلاطم و  يارب  شور  ود  اوتف و  هنوگ  ود  فلتخم ,  ياهنیمزرـس  نا  دو مـیـ ـ جو تواـفت مـ نیمه  یپ  رد 
ناکما دـح  ات  دوب و  نوتم  هب  دـنب  ياپ  يرگید  داد و  رارق  لمع  يانبم  ار  نآ  زا  یناوارف  بناوج  تشاد و  داهتجا  يءار و  گنر  یک  کـه یـ

کی ره  هب  دقتعم  ياهقف  نایم  یناوارف  ياهتفلاخم  هویش  ودنیا  رو  رد پـی ظـهـ دیزگ . یم  يرود  نآ  هب  ياکتا  يءار و  نداد  رارق  رایعم  زا 
ود ره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تفرگ و  تروص  رگیدکی  دـض  رب  نیفرط  يوسزا  دـنت  ییاهدـقن  دـمآ و  دـید  بتکم پـ اب  هویـش  ود  نیا  زا 
زاو فلـس  لاـجر  ناگدـیزگرب  زا  هکلب  داد , رارق  شیاتـس  دروم  ار  ناـنآ  (ص )  ادـخ لوسر  هک  دـندوب  یحلاـص  فلـس  ناـم  زا هـ هور  گـ

واـهره ـ ـش رد  هباحـص  ندـش  شخپ  یپ  رد  هک  یفـالتخا  نآ  دوش  یم  نشور  ناگدـنناوخ  يارب  میتـف  ـچـه گـ نآ زا  دـندوب ! ناـنآ  نیرتـهب 
ود زا  کی  ره  تفگ  دیاب  ببـس  نیم  هب هـ تشادـن و  دوجو  نآ  زا  يزیرگ  چـیه  هک  دوب  ترورـض  کی  دـمآ  دـیدپ  فلتخم  ياهنیمزرس 

هدش هیجوت  ناشراک  دندوب و  روذعم  دوب  هتـشاداو  نادـب  ار  ناشیاطیارـش  هتخاس و  ریزگان  نادـب  ار  اهنآ  تیعقاو  هچنآ  رد  روکذـم , هورگ 
یمالـسا دیاقع  رد  هکز  نید نـیـ لوصا  دروم  رد  اما  دوش . یم  هدـهاشم  یهقف  لئاسم  ماکحا و  اواتف , رد  هک  تسا  یت  ـعـیـ ـضو ـن  یا تسا . 

یناوارف مالـسا و  تیمکاح  هزوح  شرتسگ  هک  دـش  ـن  ـشور تشذـگ  لوحت  لماع  نیمراهچ  زا  ثحب  رد  نونکاـت  هچنآ  زا  تسا ,  رولبتم 
روهظ اهنآ  نیرتمهم  نیرت و  هتسجرب  هک  تشاد  یپ  رد  ار  یناوارف  راثآ  دندا  ندر نـهـ مال گـ ـ سا هب  هقطنم  ره  رد  ياج و  ره  رد  هک  یناسک 

لالدتسا ياه  هویشو  لدج مـنـطـق  نف  هب  هداد ,  رارق  شیوخ  يادوس  هیامتسد  ار  تاهبش  هک  دوب  یناسک  زین  ناقیدنززا و  یناوار  دادعت فـ
هویش هویش  نیا  هک  نآ  ای  دنزاس و  دیدرت  راتفر  ـ گار نا  ـ نآ نا  ـ هذا هدولآ و  ار  ناناملسم  ياه  هشیدنا  دنتـساوخ  یم  ای  اریز  دندز , یم  نماد 

رد دندوب . هدرک  امن  وشن و  نآ  اب  هتفرگ و  يوخ  هویـش  نیدب  شیوخ  دیاقع  ذوفن  هب  ندیـشخب  قنور  مولع و  ذخا  رد  دوب و  نانآ  هدیزگرب 
دنراد هدهع  هب  يرکم  ره  لباق  ـ مرد ار  نآ  زا  عافد  دننک و  یم  تمدـخ  مالـسا  هب  هناصلخم  هک  یناسک  تسیاب  یم  ریزگا  ـط نـ یار ـ ـش ـن  یا
دنیوگ نخس  ناشیا  اب  يا  هویش  نامه  اب  دنراد  نانآ  ـی کـه  تال ـشـکـ مو تاهبش  هرابرد  دنیاشگب و  ار  اههورگ  نیا  اب  لدج  لالدتـسا و  رد 

ارجا هب  ار  یهلا  نامرف  نیا  بیترت  نیدب  و  دـنا , هتفرگ  وخ  نادـب  اهنآ  هک  دـنوش  ثحب  دراو  یقیرط  نامه  اب  دـننک و  یم  شکرد  اهنآ  هک 
 (( نک هلداجم  نانآاب  تسا  رتوکین  هک  هویـش  نامه  اب  ناوخب و  تراـگدرورپ  هار  هب  ار  ناـنآ  وکین  ياهدـنپ  تمکح و  اـب   )) هکدـنروآرد

اب ینا  ـ مز نآ کـه  زا  سپ  ناناملـسم  هک  درک  اـضتقا  ناـنچ  دوـبن , نآ  زا  يزیرگ  هک  هار  نیا  رد  نداـهن  ماـگ  بـیترت  نیدـب  (. 125  / لحن )
دندرک و یم  فقوت  نتم  رها  نا حـد ظـ ـمـ هرد نآ  زا  سپ  دنزادرپب و  اهنآ  رد  ثحب  هب  دنتشذگ  یم  ینید  نوتم  رانک  زا  میلست  نانیمطا و 

یلقع لالدتسا  هشیدنا و  لماع  دنزادرپب و  دیاقع  زا  يرایـسب  یبای  هشیر  هب  دندرک  یم  رایتخا نـ زین  لیطعت  دندوزفا و  یمن  نآ  رب  زیچ  چیه 
لباقم رد  ـت  ـسا قح  کی  هک  یمالـسا  هدیقع  نتخاس  رادروخرب  روظنم  هب  دندوب  ریزگان  نانآ  هلحرم  نیازا  سپ  دـنزاس . مکاح  نآ  رب  ار 

دوخ نانیرفآ  فارحنا  نانکفادیدرت و  نآ  هک  دننک  هدافتسا  یلقع  ییاهرایعم  اه و  هویش  نامه  زا  نانیرفآ ,  فارحنا  نانکفا و  دیدرت  لطاب 
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هزات ییاهتعدب  رهاظ , رد  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  تسا ,  ناشیا  هاگ  هیکتاهرای  نآ مـعـ هک  دندرک  یم  دومناو  دـنتخادنا و  یم  فلکت  هب  ار 
رگا ودرک  یمن  زین  روطخ  نانآ  زا  کی  چیه  هشیدنا  هب  یتح  دنتشادن و  راکورس  اهنآ  اب  نیا  زا  شیپ  نانامل  ـسـ مو دو  نیملـسم بـ تایح  رد 

اب رفنت و  راهظا  وا  زا  داد  یم  رارق  شیوخ  ثحب  بطاخم  ار  نانآ  لدـج  مالک و  زا  هنوگ  نیا  اب  تفای و  یم  هار  نانآ  نایم  هب  یـسک  اقافتا 
ای دنتخاس  یم  ریزگان  ار  وا  دنتخادرپ و  یم  وا  بیدات  ـش و  نزر ـ ـس ـمـه بـه  هو دـندرک  یم  یگناگیب  ساسحا  وا  ثحابم  گنر  وا و  راتفگ 

نیمه دنتخیمآرد , هباحـص  ـعـیـن بـا  با ـی کـه تـ ما هـنـگـ يد بـعـد , ـا چـنـ ما دید . دهاوخ  هدنرادزاب  یتازاجم  هک  نآ  ای  دنیزگ و  توکس 
يداقتعا و لئاسم  همه  رد  لدج  ثحب و  يارب  ار  دوخ  شوغآ  دنتخاس و  نوگرگد  ار  شیوخ  هویش  یلبق  ياهدروخرب  نآ  مغر  هب  هباحص 
دندروآ و یم  دورف  اهنآ  ربارب  رد  میلست  ـر  ـس ـی  لد ثحب و جـ چیه  نودب  زورید , ات  هک  دندوشگ  یلئاسم  نامه  رد  لدج  رب  همه  سار  رد 
 , تسا ثحب  لالدتـسا و  هب  دـنمزاین  هک  دـندید  یتالـض ))  مـعـ  )) ار لئا  ـ ـس ـن مـ یا اـهنآ  زا  يرایـسب  بیترت  نیدـب  دـنتفریذپ . یم  ار  اـهنآ 

دوبدهاوخ و ایشا  ندش  مودعم  زا  سپ  زیخاتـسر  ایآ  هک  هلاسم  نیا  اهناسنا , لاعفا  قلخ  ردق , اضق و  هلاسم   , هباش تایآ مـتـ لیبق  زا  یلئاسم 
ياهرایعم نا  سا هـمـ ـ ـسار بـ ـعـیـن ,  با ـ تو هباحـص  ریزگان  یطیارـش  نینچ  رد  خـلا .  اهنآ و ...  ندیـشاپ  مه  زا  ندـش و  یـشالتم  زا  سپ  ای 

رد دندیمهف , یم  ار  نآ  دنتسج و  یم  کسمت  نادب  اهشسرپ  ثحابم و  ناگدنن  حرط کـ هک  یشور  نامه  اب  یقطنم و  ياهلالدتسا  یلقع و 
یکی اب  هرظانم  هب  ع )   ) یلع هک  تسا  نیا  هن  ایآ  دنتخادرپ : لدـج  هب  نادرگرـس  ناهارمگ  ناگدـیقع و  یب  لبا  رد مـقـ لئاسم و  هنوگ  نیا 

زا سپ  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  درک ؟ حرطم  هراب  نیا  رد  وا  اب  ار  ینالوط  يا  هرظانم  ثحب و  تخادرپ و  ردق  اضق و  هرابرد  ناکلـسم  يردقزا 
درم نآ  هک  یشور  نامه  اب  هلاسم  نیا  حرش  هب  زین  وا  دیسرپ و  وازا  ناسنا  ـی  گد ـ نز رد  رایتخا  ربج و  هرابرد  يدرمریپ  نیفـص  زا  تشگزاب 
درک رو  ـ ما ار مـ سابع  نب  هّللادبع  ومه  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  داد ؟ همادا  وا  اب  ثحب  لدـج و  نآ بـه  زا  ـت و پـس  خادر دوب پـ هدرک  لاکـشا 

؟  تخادرپ نانآ  زا  يرایسب  اب  هرظانم  دوخ نـیـز بـه  هک  نیا  زا  سپ  دنک  هرظانم  شا  یفارحنا  دیاقع  تاهبـش و  هرابرد  جراوخزا  یکی  اب  ات 
زا ير کـه  ـ ـص ـن بـ ـس حـ درک ؟ هرظانم  نآ  نوماریپراوشد  لئاسم  نامیا و  هرابرد  هریمع  نبدیزی  اب  دوعـسم  نب  هّللادبع  هک  تسا  نیا  هن  ایآ 

خـساپ نانکفا  فار  ـحـ نا تا  ـبـهـ ـش در و بـه  عا کـ ـ فدا ـهـ نآ زا  داد , رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  یتدـیقع  لئاسم  تسا  نیعباـت  ناـگرز  بـ
لئاسم زا  رپ  زین  داتـسرف  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هک  ییاه  همان  ناراذگ و  تعدـب  يا  ـتـهـ عد اب بـ هلباقم  رـساترس , وا  سرد  هزوح  تفگ , 

. دوب یتدیقع  تالکش  یمالک و مـ

موس تمسق 

تالکـشم یمالک و  لئاسم  رد  لدج  ثحب و  هب  ـر  یز ـ گا اهنآ و نـ زا  رثاتم  ناگتـشذگ  هک  تشگ  یم  رکذـتم  ار  یلماوع  هاگب  هاگ  دوخ  وا 
همان رد  وا  تخاس .  یم  هتخاس  ریزگان  یثحاـبم  نینچ  رد  قمعت  نتخادر و  ار بـه پـ وا  لا  ـثـ ما وا و  لـماوع  نیمه  نونکا  دـندوبن و  یتدـیقع 

و دنک ...((: یم  ثحب  ردـق  اضق و  زا  نآ  رد  و  دراد ـ  دوجو  هراب  نیا  رد  تیاور  ود  هتـشون ـ  جاجح  ای  ناورم و  نب  کلملاد  هب عـبـ هک  يا 
کی رب  همه  دنتشاد و  هچراپکی  یتیعـضو  نانآ  ار  ـ یز دندرک , یم  لدج  اهنآ  هرابرد  هن  دنتفگ و  یم  نخـس  اهنیا  زا  هن  فلـس  زا  کی  چیه 

میدرک حرطم  هراب  نیا  رد  یثحابم  دندرک  تفلاخم  اهنآ  اب  يدونـشخان و  راهظادیاق  نیا عـ زا  مدرم  هک  یماگنه  اهنت  زین  ام  دندوب . هدـیقع 
نآ ـش  یو باتک خـ هب  نایوج  کسمت  يارب  دـنوادخ  دـندروآ , دوجو  هب  نید  رد  ار  شیوخ  ياهتعدـب  ناراذـگ  تعد  هک بـ ماگنه  نآ  و 

مـی (( 24 ((. )) دننیزگ يرود  تسا  تکاله  بجوم  هچنآ  زا  دـننک و  لاطبا  ار  اهتعدـب  هلیـسو  نادـب  دـنناوتب  هک  دروآ  ـد  ید ار پـ يز  چـیـ
اجنآ هدمآ ـ  وا  نابز  زا  يرصب و  نسح  همانزاغآ  رد  هچنآ  نیاربانب  دنا , هوسا  هودق و  هک  تسا  فلس  ناگرزب  زا  ير  ـ ـص ـن بـ ـس ـیـم حـ ناد

يرـصب نسح  نارود  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  فالخ  نامگ  ـن  یا ادا  مـبـ هتفگ ـ ))  نخـس  اهنیا  زا  هن  فلـس  زا  کی  چیه  و  : )) دـیوگ یم  هک 
یبسن ییانعم  ياراد  فلخ  فلس و  هژاو  میدش  رکذتم  راتفگشیپ  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامهاریز  تسا , ...  فلس ))  رصع   )) زا نوریب  يزیچ 
نـسح هک  ینارود  ساـسا ,  نیا  رب  تسا و  هداد  رارق  هجوت  دروـم  ار  یبـسن  ینعم  نیمه  شیوـخ  هتفگ  نیا  رد  زین  يرـصب  نسحو  دنتـسه 
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رد هک  يا  هباحص  یتح  هکلب  دوش , یم  هدرمش  فلس  دعب  نامز  هب  تبـسن  فلخ و  نآ  زا  لبق  نارود  هب  تبـسن  هتـسیز  یم  نآ  رد  يرـصب 
نانآ زا  شیپ  هک  یناسک  هب  تبـسن  دـنا  هتـسیز  شیوخ  ناـیاتمه  رم  نا عـ ـ یا زا پـ ـس  پا ـهـ لا ـ ـس هدرک و  كرد  ار  (ص )  ربماـیپ یلاـسدرخ 

نآ رب  هچنآو  هلاسم  نیا  هب  هجوت  هک  دیتسناد  نیا  زا  شیپ  دنوش . یم  هدرمش  فلس ]  ناگدنیآ  هب  تبـسن  و   ] فلخدنا هدر  یگدنز مـی کـ
هدننک باجیا  لماوع  شرتسگ  هک  وحن  نامه  هب  تسا  رکذت  هت  ـ ـس ـ یا ـ ـش ـنـجـا  یا رد  تسا .  باتک  نیا  رد  ام  ثحب  روحم  دوش  یم  بترتم 

ار مـی شور  ـن  یا يا  هقرف  هک  تشاد  یپ  رد  ار  املع  زا  هقرف  ود  روهظ  یهقف  لئاسم  ثحابم و  رد  هشیدـنا  يار و  لام  ـ عا لسرم و  داهتجا 
راهظا نآ  زا  دیزگ , یم  يرود  نآ  زا  زین  يا  ـه  قر درک و فـ یم  توعد  نادب  ار  نارگید  داد و  یم  رارق  دوخ  راک  يانبم  ار  نآ  ـد , ید ـنـ ـس پـ

هرظانم و یتدـیقع و  لئاسم  رد  ثحب  شیادـیپ  هب  هک  یلماوع  تسیاب  ـر مـی  یز ـ گا نـ تخادرپ ,  یم  نآ  اب  تفلاخم  هب  انلع  درک و  یم  رفنت 
هک یهورگ  دشاب : هتـشاد  یپ  رد  ار  هورگ  ود  روهظ  زین  دیماجنا  مالک  ملع  شیادیپ  هب  سپـسو  ناراذـگ  تعدـب  ـد  یا دروم عـقـ رد  هشقانم 

شیپ رد  نیا  لباقم  تسرد  یعـضو  ـی کـه مـ هور ددنـسپ و گـ یم  نیون  یملع  ياهـشور  لالدتـسا و  قیرط  زا  ار  ثحابم  نیا  هب  نتخادرپ 
نانآ ياهلدج  هب  نداد  ارف  شوگ  زا  یتح  دناد , یم  مارح  دنا  هدز  نماداهنادب  هک  یلئاسم  رد  ار  ناراذگ  تعدب  اب  ندـش  هارمه  و  هتفرگ , 
مازتلا ـیـد و بـر  کا تـ تسا ,  نآ  يایوگ  ینید  نوتم  هچنامه  زرم  رد  نداتـسیا  ترورـضرب  دنک و  یم  عنم  اهنآ  تاه  ـبـ ـش ندرک بـه  انتعا  و 
نوتم هک  درادرارصا  ییاهزیچ  زا  لقع  نامز  نتـشادزاب  رب  هرخالاب  دنتـشاد و  مهیلع ـ  هّللا  ناوضر  هباحـص ـ  ردص  هک  یمیلـست  حور  نادب 

ود ره  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  ار  مهم  هتکن  ـن  یا ـبـتـه  لا تسا .  هتشادرب  ناشیا  شود  زا  ار  اهنادب  نتخادرپ  تمحز  جنر و  یعطق  ینید 
توعد نانآ  زا  يوریپ  هب  هدش و  رکذتم  ار  نانآ  هاگیاج  (ص )  ادخ لوسر  هک  ـح ))  لا سـلـف صـ  )) یلک ناونع  لیذ  رد  هتفگ  شیپ  هورگ 

دـبا و صا یـ ـ ـص ـتـ خا هور  ود گـ نیا  زا  یکی  هب  اهنت  هریاد  نیا  رد  نتفرگ  ياج  راختفا  هک  تسا  هابتـشا  نیارباـنب  دـنریگ , يا مـی  هدرک جـ
نامه سایقم  زج  تبـسن  نیا  راختفا  هب  لین  يارب  یـسایق  ای مـ راـیعم  چـیه  هب  نونکاـت  هراـب  نیا  رد  هچ ,  دـشاب , رود  هب  نآ  زا  رگید  هورگ 

هدیزرو فالتخا  نانآ  مه  زاب  یطیارش ,  تایـصوصخ و  نینچ  اب  اما  میا .  هتفاین  تسد  هدرک  صخـشم  ار  نآ  (ص )  ادخ لوسر  هک  ینامز 
ناراذگ تعدب  اب  لدج  بوچراهچ  رد  ای  يداهت و  ـ جا لالد  ـتـ ـسا هر  ـ یاد ـل  خاد رد  هدود و  رد مـحـ اهنآ  نایم  تافالتخا  زین  اسب  هچ  دنا و 

تاداقتنا لئاسم  هنوگ  ـن  یارد دو  ـ جو تافالتخا مـ زین  هاگ  تفرگ و  یم  الاب  رایسب  یلدج  نینچ  مکح  تسا و  هدوب  ـی  تد لئا عـقـیـ ـسـ مرد
هب ار  ام  هک  دـیامن  یم  خر  یلکـشم  نامه  اج  ـنـ یا درک ؟ دـیاب  هچ  و  تسیچ ؟  لح  هار  نیاربانب  تشاد .  لابند  هب  نیفرط  يوس  زا  ار  يدـنت 

نامه نیا  ددرگ . یمزاب  نادب  يا  هلاسم  لکشم و  ره  رب  هبلغ  لضعم و  ره  لح  يا کـه  هلحرم  درب , یم  شیپ  یـساسح  یملع  هلحرم  يوس 
نو ـنـ کا دـش تـ نآ  لـح  راد  هدـهع  هک  يا  هویـش  و  گرزب ,  لکـشم  تخادرپ  میهاوـخ  نآ  زا  ثحب  هب  هدـنیآ  لـصف  رد  هک  تـسا  يزیچ 
ياه هنیمز  رد  هاوخ  دمآ , دیدپ  هباحصر  ـ ـص رد عـ هک  تشاد  یمیظع  تالوحت  رد  یتاریثات  هچ  هناگراهچ  ـل  ماو نآ عـ ـد کـه  ـش ـن  ـشور

روهظون و ياه  هدـیدپ  رد  یهقف  لالدتـسا  يار و  داهتجا و  هب  طوبرم  لئاسمرد  هاوخ  یتشیعم و  ماـظنو  عیانـص  نونف و  بادآ ,  هب  طوبرم 
ندش نشور  زا  پـس  یلقع .  ياهلالدتسا  یقطنم و  ياهرایعم  ساسارب  اهنآ  زا  يرایـسب  نوماریپ  لدج  دیاقع و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هاوخ 

ـت سرد دو . خر نـمـ ـیـر  گار گرز و فـ لو بـ نآ تـحـ رد پـی  هک  میزادرپب  یگرزب  لکشم  مجح  یسررب  هب  تسا  راوازس  نونکا  مهم ,  نیا 
اپ دنتسیرگن  یم  نآ  لوصا  مالـسا و  هب  نآ  نورد  زا  اهنت  هک  دوخ  صاخ  تایح  بوچراهچ  زا  هباحـص  ات  دش  ثعاب  لماوع  نآ  هک  تسا 
ون یی  ـ گد ـ نز دراو  دنتــشادن , ار  نآ  ندروآرد  لرتـنک  تـحت  نآ و  اـب  ییوراـیور  ناوـت  یط کـه  ـ یار ـ ــش ـیـر  ثا و تـحـت تـ دـنهن , رتارف  ار 

هزات تایح  نیا  هب  ار  دوخ  ناگدید  نوچ  هک  دوب  نآ  دومن  خر  نانآ  يور  شیپ  هک  یلکـشم  نایم  نیا  رد  اما  دـنوش , رت  هدرتسگ  ياهقفااب 
نآرق و ینید  نوتم  رد  نانآ  يوس  رگید  زا  دوبن . ادی  نآ پـ زا  يزر  نا و هـیـچ مـ چیه نـشـ هک  دندید  تسدرود  ییاهقفا  اب  ار  نآ  دندوشگ 

يارب یطباو  نآ ضـ ساسارب  دنزاس و  صخـشم  نآ  اب  ار  نیون  تایح  نیا  زرم  دح و  هک  دندوب  هتفاین  ـت  ـسد ـی  ـسا رایعم و مـقـیـ هب  تنس 
ینارگن و رطاخ و  یگ  ـفـتـ ـشآ ـب  جو ـه مـ لا ـ ـس نیمه مـ دـننک . نییعت  اهنآ  تشپ  رد  فقوت  يارب  ییاهزرم  هزاـت و  یقفا  نینچ  رد  تکرح 

هکلب توافتم ,  یهار  روانهپ  نابایب  نآ  رد  مادـک  ره  هک  دـش  یفلتخم  ياه  ـ هور اه و گـ هقرف  شیادـیپ  تلع  هکلب  دـیدش و  یتافالتخا  زین 
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. دـهد همادا  ناـنآ  ناـیم  رد  دوخ  تاـیح  هب  زین  یتدـم  اـت  تسیاـب  یم  ریزگاـن  هک  دوـب  یلکـشم  نیا  تفرگ .  شی  رد پـ يرگید  فـالخرب 
هداهن نانآ  یگدنز  هنحـص  هب  اپ  عیانـص  نونف و  یگدنز و  لیاسو  نکـسم و  كاشوپ و  كاروخ و  رد  يدـیدج  تاداع  بادآ و  نو  ـنـ کا

؟ دنتـسیازاب اهنآ  اب  یهارمه  زا  دیاب  هطقن  مادک  زرم و  مادکرد  دننک ؟ لابقتـسا  اه )) هزات   )) نیا زا  تسیاب  یم  يدح  هچ  ات  نانآ  اما  دوب ...
هب ینید  نوتم  رهاوظ  زا  هک  يرایعم  نآ  و  دنسانشزا ؟ ـت بـ ـسردا زا نـ ار  ـت  ـسرد هزا هـا  ـن تـ یا نایم  رد  تسیاب  یم  رون  نیمادک  وترپ  رد 

نایم رد  لابرغ  مان  هب  يزیچ  ناهگا  لا نـ ناو مـثـ بـه عـنـ تسیچ ؟  دـش  لسوتم  نادـب  نتخانـش  زاب  نیا  رد  تسیاـب  یمو  دـنا  هدروآ  تسد 
 , ناناملـسم بارعا و  هک  دوب  كاروخ  هنیمز  رد  یهافر  لیا  ـ ـسو زا  لا  ـ بر غـ ـد , ندو ـبـ نا ـنـ ـشآ نآ  اب  رتشیپ  هک  یلاح  رد  دـش , ادـیپ  بارعا 
هک دـنتفر  یم  ـی  هار نامه  هب  تسیاب  یم  ایآ  دـندرک ؟ یم  تسیاب  یم  هچ  نآ  اب  دروخرب  رد  نونکا  اـما  ـتـنـد . خا ـنـ ـش ـمـی  نار نآ  رتشیپ 

هتفرگ راک  هب  زا  تسا ,  یهارمگ  زین  یتعدب  رهو  تسا  هزات  تعدب  کی  لابرغ  هک  لیلد  نیا  هب  دانتـسا  اب  هجیتن  رد  و  دـندوب , هتفر  هباحص 
نیا زا  هدافتـسا  هلاسم  اب  هاگدـید  نیا  زا  دـنوش و  هارمه  نآ  تالوحت  نامزاب و  هک  نآ  ای  دـنزرو  يراددوخ  درآ  ندرک  کلا  رد  رازبا  نیا 

هرابرد زا سـلـف  يوریپ  مدع  ای  يوریپ  هب  موکحم  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  بادآ  زا  هتـسد  نآ  زا  يا  هدافتـسا  هک چـنـیـن  دنرگنب  رازبا 
رایعم دنتفرگ  یم  شیپ  رد  یعضوم  هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  درادن ؟ هتـشاد  ررقم  مالـسا  هک  ییدبعت  ماکحا  اب  یطابترا  چیه  درک و  اهنآ 

رد تبیه  تهبا و  رهاظم  زا  ناهج  ناهاشداپ  نانارمکح و  دندرک  هدهاشم  نانام  مـسـلـ دوب ؟ هچ  هلاسم  نیا  رد  نانآ  دانتـسا  دروم  ناهرب  ای 
زا يا  هرا  ـمـه یـا پـ هزا هدافتسا  هجوتم  راکفا  ناس  نیدب  دنرادروخرب و  نارادساپ  نانابرد و  نتفرگ  راک  هب  رد  ـسـکـن و  مو كاشوپ  هوحن 

فیاـظو هب  نتخادرپ  روظنم  هب  هفیلخ ,  يارب  هکدـنتفریذپ  نارظنبحاـص ,  نادنمـشناد و  همه  سار  رد  و  مدرم ,  رتشیب  دـش و  رهاـظ  ـن مـ یا
دوب يزیچ  نیا  درب و  رس  هب  یتظافح  تامادقا  نایم  رد  تهبا و  زا هـیـبـت و  يا  ـه  لا رد هـ هک  تسین  راوازـس  نآ  زج  تما ,  ربارب  رد  دوخ 

ینارادساپو دریذپ  روضح  هب  ار  مدرم  فلتخم  ياههورگ  دناوتب  نآ  رد  هک  ینکـسم  ینعی  هفیلخ ,  عضو  اب  بسانمرهاظ  قیر  زا طـ اهنت  هک 
زا تشذگ و  دندوب  نآ  رب  هباحـص  ردص  هچنآ  زرم  زا  دوب  زیاج  نازی  ـا تـا چـه مـ ما دمآ . یم  تسد  هب  دننک  تظافح  وا  زا  تسیاب  یم  هک 
ناد نا فـقـ دومن هـمـ یم  خر  ییاهشسرپ  نینچ  ربارب  رد  هک  یلکشم  دوب ...؟ هچ  هن  ـیـ مز ـن  یا رد  كر  ـط تـحـ باو ـ ضو رایعم  دش و  رود  نآ 

دنتـشاد رایتخا  رد  ـش  یو تا خـ نارود حـیـ رد  فلـس  هک  يا  هطباـض  راـیعم و  زرم , دـح و  اـهنت  اریز , دوب , طـباوض  راـیعم و  زرم , دـح و 
لماوع و شریذپ  اب  رخاتم , هباحص  هک  یماگنه  ببس  نی  بـه هـمـ ـد . ندز گنچ مـی  نادب  فلس  نیا  فلـس  هک  دوب  يزیچ  نآ  هب  کسمت 
زر و هک هـیـچ مـ دندید  يا  هدرتسگ  نادیم  لباقم  رد  ار  دوخ  دنتشذگ , دح  نیا  زا  دوب , رایعم  نیادح  زا  نتشذگ  یضتقم  هک  ییاه  هنیمز 

نادیم دننز  تسد  رییغتو  لوحت  هب  ترورض ))  تحلصم و   )) ناونع تحت  دنتساوخ  یم  هک  نازیم  ره  هب  تلع  نیدب  و  تشادن ,  يا  هنارک 
ییارگون و رد  طارفا  ییوس  زا  دـیآ و  دـیدپ  یگتفـشآ  تسیاب  ـر مـی  یز ـ گا نـ زرم , رایعم و  باـیغ  رد  و  دـندید , یم  زاـب  شیوخ  يارب  ار 

هار هک  یناسک  دیامن . خر  ون  ياه  هدیدپ  اب  يریگتخـس  ضحم و  يدـنبیاپ  رد  طیرفت  يوس  رگید  زا  ـنـی و  ید نوتم  هب  يدـنبیاپ  زا  ییاهر 
هار هک  یناسک  تشاد و  يا نـ ـطـه  با ـ ـض زرم و  دح و  چیه  هک  دنتفر  یم  دوخ ـ  روصت  ربانب  یحلاصم ـ  یپ  رد  دـنت  ـ فر رد پـیـش گـ طار  ـ فا
 (( حلاصم  )) نیا هک  یماهوا  رد  نتفرورف  میب  زا  مال و  ـ سا رد  ـ ـص ثداو  رد حـ یلیوات  ای  یبای و  تلع  چیه  نودب  دنتفرگ , شیپ  رد  طیرفت 

لوسر هک  يا  هتـشذگ  ناـمه  هب  دـش , یمن  فقوتم  اـج  چـیه  رد  هک  حـلاصم ))   )) نیا هاـگترپ  رد  ندـیت  ورف غـلـ سرت  زا  تشاد و  یپ  رد 
دند ـ ـش ـی  عد ـی مـ هور هک گـ دوب  اج  نیمه  زا  دندرک . یمن  ادج  نآ  زا  ار  دوخ  دندز و  یم  گنچ  دنتـشاد  هباحـص  ردـص  و  (ص )  ادـخ
یلاح رد   , تسا زیاج  (( 25  , )) نارگید يارب  هن  و  نارادمامز ,  نانارمکح و  يارب  اهنت  ریرح  ياهـسابل  ندیـشوپ  الطرتشگنا و  زا  هدافتـسا 

ددـنب و یم  ار  نآ  ياهرد  هتخاس و  يرـصقدوخ  يارب  هفوک  رد  صاقو  یبا  نبدعـس  دینـش  باـطخ  نبرمع  هک  یماـگنه  لـباقم ,  رد  هک , 
غارس هب  امیقت  ـ ـس داد مـ نامرف  وا  هب  درک و  هفوک  هناور  ار  هملـسم  نبدمحم  , دنوش دراو  نادب  دنناوت  یم  هزا  ـ جا ـب  ـس زا کـ سپ  اهنت  مدرم 
نایم تواف  ـد بـه تـ یا نو بـ ـنـ کا (( 26 . )) دناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  تیرومام  دش و  هناور  زین  هداتسرف  نیا  دنزب . شتآ  ار  نآ  رد  دورب و  رصق 

و تسا ,  ینتبم  تسخن  هاگدـید  رب  هک  ییارگ ,  تحل  ـ ـص هو مـ ـیـ ـش نایم  دوجوم  ناوارف  هلـصاف  رد  لـمات  هب  تسیرگن و  هاگدـید  ود  نیا 
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هاگدید ود  میناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تخادرپ .  دوش  یم  ینتبم  مود  هاگدـیدرب  هک  (ص )  اد لوسر خـ هریـس  هب  لماک  مازتلا  هویش 
ـه جو بـا تـ دنداهندوجو . هنحص  هب  اپ  نآ  نیزاغآ  نارود  رد  رصع و  نیا  نتم  رد  هکلب  فلس ,  رصع  رد  ود  ره  روکذم  هوی  ود شـ رو و  ـ بز مـ
ای لـیلد  دوخ  هبون  هب  دوب و  یم   (( تجح  )) دوـخ يدوـخ  هب  فلـس ,  ياـهداهتجا  اـهیریگ و  تهج  نیا  رگا  تفگ :  دـیاب  تقیقح  نیا  بـه 

بوسحم ناهرب  لیلد و  دوخ , اهیریگ  تهج  اهداهتجا و  نیا  ضرف  نا  رد چـنـ هک  ارچ  تشاد ـ  یمن  يزاین  دـشاب  شا  هناوتـشپ  هک  یناهرب 
مزال زین  دنـشاب و  باوص  قح و  همه  رگیدکی , اب  ضقانتم  هکلب  مه و  زا  رود  ياههاگدید  نیاد  ـ مآ مزال مـی  تروص  نیا  رد  دنوش ـ  یم 

ـ  هّللا عـلـیـهـم ناو  ـ ـضرآ ـح  لا ـ ـص فلـس  نآ  ضرف ,  نیا  رد  نینچمه  مینک .  رایتخا  ار  بیوصت ))   )) هب هدیقع  يدیدرت  چیه  یبدـمآ  یم 
دح و هک  دنوش  یملع  يا  هویش  ناماد  هب  تسد  دوجو , ـفـتـگـی مـ شآ ضقانت و  لکشم  زا  ییاهر  يارب  ماجنارس  هک  دنتـشادن  يزاین  نادب 

تسناوت یم  سک  ره  تروص  نیا  رد  زین  و  دهد , رارق  حیحص  داهتجا  هار  رد  ار  نانآو  دزاس  نانآ مـشـخـص  يارب  ار  تحلـصم ))   )) زرم
ره دنیوگبدنهاو و  هچ مـی خـ ره  دـیراذگب  سپ  نانآ ,  ياهداهتجا  ارآ و  تحـص  رب  یفاک  تسا  یلیلد  دنفلـس  فلـس  هک  نیمه  دـیوگب 

اهنآ اریز  باوص ,  تسا و  قح  دنر  ـیـش گـیـ پرد ـی کـه  هار ره  دنیوگب و  نانآ  هچ  ره  هکارچ  دنریگ , شیپ  رد  دننیب  یم  تحلصم  یهار 
زین یلکـشم  دروم  رد  دـناوت  یم  دـح , یب  ناوارف و  ياـه  ـ لا بـا مـثـ هـمـیـن بـحـث ,  دـنیادخ . لوسر  زا  سپ  نآ  هودـق  تما و  نیا  فـلس 
نو ـ گا ـ نو باوبا گـ رد  یهقف ,  تالکـشم  لـئاسم و  جوم  زا  هک  ییاـهراشف  تفرگ ,  همـشچرس  یعاـمتجا  يا  ـ هرا ـ ـش زا فـ هک  دوش  حرطم 

فلتخم لئاسم  هن  ـیـ مز رد  فـقـه و 

مراهچ تمسق 

رادـیب لسرم ))  داهتجا  يءار و   )) يارب ار  اه  هزیگنا  همه  ماجنارـس  هک  ییاهراشف  و  دـش , یم  یـشان  نـالطب  تحـص و  و  مارح ,  لـالح و 
نآ ير  ـ ها لو ظـ ـ لد نداد مـ رارق  لمع  يانبم  نآ و  شریذـپ  و  صن ))   )) هب کسمت  یهقف  ياواتف  رد  داـهتجا  عبنم  اـهنت  نآ  زا  شی  پـ درک .

دندروآ و یمن  يور  سایق  هب  اهترورض , نیر  ـتـ ـسا ـ ـس ـع حـ فر روظنم  هب  طیارـش و  نیرت  تخـس  رد  زج  راک  زاغآ  رد  نانام  ـلـ ـس دو و مـ بـ
بوچراهچ رد  دودحم  كرحت  نآ  اب  یعامتجا ,  يداصتقا و  تالوحت  عاضوا و  ندوبن  هدیچ  زین پـیـ مالسا و  تیمکاح  هزوح  مک  تعـسو 

صن  )) زرم نیا  زا  شیوخ  یهقف  ياهتیلاعف  اواتف و  رد  هک  داتفا  یم  زاین  نادـب  مک  رایـسب  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  یگنهامه  یهقف  داـهتجا 
عا بـکـلـی ـ ـضوا تسوـیپ ,  عوـقو  هـب  يرگید  زا  سپ  یکی  تعرــسب و  هـک  ییاـهداد  ـ خر هار بـا  نا و هـمـ ـ مز رذ  رد گـ ـا  ما دـنرذگب . (( 

مه زا  برع  يارحـص  کچوک  هریاد  هنوگچ  دننیب  ات بـ دندوشگ  هزات  ییایند  هب  ار  دوخ  مشچ  (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  دش . نوگر  ـ گد
ود نآ  هداد و  ياـج  دوـخ  رد  ار  قارع  رد  ناریا  يروتارپـما  تـی  ـمـ کا هزو حـ زین حـ ماـش و  رد  ناـیمور  تموـکح  نیمزرــس  هدــش و  زاـب 

تاداـع بادآ و  اـهنامزاس و  همه  اـب  دوـخ و  صاـخ  یتـشیعم  نیناوـق  همه  اـب  گـنهرف و  ند و  ـمـ ترا ـ ـشر ـ ـس رهاـظم  همه  اـب  تموـکح ـ 
اب ؟و  دـنن ـت بـکـ ـس ـ یا هـچ مـی بـ طیارـش  نـیا  رد  ناـهیقف  سپ  دـنا . هدروآ  دورف  مالـسا  مـکح  تـیاد و  ـل هـ با رد مـقـ ـر  ـسآ سو  ـ نا ـ ما نـ

وربور دـنا  هتـشادن  ییانـشآ  چـیه  اهنآاب  رتشیپ  هک  هزات  یعامتجا  ياهنامزاس  یتشیعم و  نیناوق  نآ  اب  تسیاب  یم  يداهتجا  رایعم  نیمادـک 
, دـندوب ریزگان  هکلب  دـنوش و  لسوتم  یلقع  لالدتـسا  يءار و  هب  هک  دنتـشادن  ـن  یا يا جـز  هرا  نا چـ ـ نآ دـننک ؟ دروخرب  اهنآ  اـب  دـنوش و 

یطباوض هچ  هب  درک و  يوریپدیاب  يدـعاوق  هچ  زا  هار  نیا  رد  اما  دـننک ... ریـسفت  دـنبایرد و  يرتریگارف  رتقیقد و  میهافم  اب  ار  ینید  نوتم 
اهنآ دنناوتب  هک  دنتشادن  ـط  باو ـد و ضـ عاو ـن قـ یا زا  يز  نا چـیـ ـ نآ ـا  ما دراد ؟ هگن  يورجک  فارحنا و  زا  ار  نانآ  ات  دوب  دنبیاپ  تسیاب  یم 

دندوبن نآ  دـنمزاین  نیا  زا  شیپ  نانآ  هچ ,  اهنآ , روظنم  هب  ندرب  یپ  صوصن و  مهف  رد  یبرع  هقیلـسرگم  دـننک , قافتا  اـهنآ  رب  ررقم و  ار 
هک دننک  فلت  يدعاوق  هب چـنـیـن  ندرب  یپ  هار  رد  ار  دوخ  تقو  دـنزاس و  لوغـشم  یلوصا  دـعاوق و  جارختـسا  هب  ار  دوخ  ـه  ـش ـ ید ـ نا کـه 

دودحم هدـش  حرطم  لئاسم  اریز  دـنرب , هرهب  دـنت  ـ ـس ـ هرادرو ـ خر نآ بـ زا  دوخب  دوخ  هک  یبرع  هقیلـس  نامه  زا  اهنآ  ياج  هب  دنتـسناوت  یم 
یم هدنسب  دوجوم  نوتم  رد  لئاسم  نیا  خساپ  نتفای  يارب  هقیلس  نامه  اعبط  ـت و  ـشاد ـ ندو ـ جو نا  نیا مـیـ رد  یلکـشم  چیه  ابیرقت  دندوب و 
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ـت ـس ـ یا ـر مـی بـ یز ـ گا ـن نـ یار ـ با بـنـ تسا .  هدمآ  دیدپ  یلوحت  نآ  رد  هدش و  نوگرگد  عاضوا  میتفگ ,  هک  ناس  نآ  کنیا ,  نکیل  درک .
ـت سا يز  ـن چـیـ یا دیآ . دیدپ  یضراعت  عاضوا  لئاسم و  اب  دروخرب  يارب  یلح  هار  هب  ندیسر  شور  رد  دنک و  زورب  یگتفـشآ  فالتخا و 

طابنتـسا هب  دـیدج  عاضوا  هزات و  طیارـش  تای  ـ ـض اب مـقـتـ هارمه  هک  دـندوب  نیعبات  هباحـص و  زا  یهورگ  اریز  داد , خر  زین  رد عـمـل  کـه 
دندیزگ و یم  يرود  يزیچ  نینچ  زا  هک  دندوب  ـی نـیـز  هور ـد و گـ ندروآ يور  ـل  ـسر داهتجا مـ هب  دانتـسا  اب  لالدتـسا و  قیرط  زا  ماکحا 

ياهـشزغل رد  ندـش  راتفرگ  هک  نآ  ياج  هب  رگید  يزیچ  ندرک  نیزگیاـج  صن و  زرم  زا  نتـشذگ  میب  زا  هکلب ,  دـندرک , يراددوخ مـی 
رد دندرک . یم  تفلاخم  نآ  نداد  رارق  لمع  يانبم  لالدتسا و  رظن و  يریگراک  هب  اب  ادیدش  دروآ , یم  یپ  رد  ار  ریذپان  ناربج  ساسح و 

نامه لماوع ,  ـن  یا زا  یـکـی  دوز . ـ فا لکـشم  تعـسو  یگدیچیپ و  رب  دومن و  خر  زین  يرگید  ياه  هنیمز  لماوع و  لئا ,  ـ ـس ـن مـ یا را  کـنـ
نینچ بقاوع  زا  دوخ , نامز  رد  رمع , دوب . فلتخم  ياهرهشو  اهنی  ـ مزر رد سـ ناملسم  ناملاع  ندش  هدنکارپ  میدرک ,  هراشا  البق  هک  هنوگ 
نوری هنیدم بـ زا  دشاب , هتـشاد  دوجو  یـسوسحم  ترورـض  هک  يدراوم  رد  رگم  هباح ,  ـ ـص نا  ـ گرز ـ بداد هزاجا نـمـی  تشاد و  میب  يزیچ 

نآ رـساترس  رد  نایتفمو  ناملاع  دوجو  هب  زاین  تاحوتف و  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  تفاـی و  تواـفت  ناـمثع  نارود  رد  تیعـضو  اـما  دـنور .
لقن جاور  لـماو ,  زا جـمـلـه هـمـیـن عـ دـنوش . هدـنکارپ  يوس  نآ  يوس و  نیا  دـش  هداد  هزاـجا  ناـنآ  هب  یمالـسا ,  دـیدج  ياـهنیمزرس 

ياملع ندش  شخپ  تاحوتف و  شرتسگ  اما  دش , یم  رـصحن  ـقـه مـ ثدار ـ فا زا  يدودحم  دادعت  هب  مک و  ثیدح  لقن  ینامز  تسا .  ثیدـح 
هک تخاس  راداو  ار  ناناملسم  اوتف , رودص  رد  اهنآ  هب  دانتسا  يارب  ینید  ینوتم  هب  سوملم  زاین  اب  هارمه   , فلتخم ياهنیمزرس  رد  ناملـسم 

نالعاج روهظ  يدیدرت ,  چیه  یب  , دو هلاسم خـ نیا  دنروآ . يور  اجنآ  اجنیا و  رد  ثیدـح  نایوار  ناملاع و  يوجتـسج  ثیدـح و  لقن  هب 
زا يرایس  رود بـ يا  ـیـنـهـ مزر نآ سـ رد  نآ کـه  ș ب دروآ , رد پـی مـی  دنهد  یم  رارق  دوخ  هچیزاب  ار  ثیدح  هک  یناسک  ثیدـح و 

دو و هدروآ بـ مالسا  هچنآ  يالبال  رد  تسردان  یبلاطم  قافن  یهارمگ و  رـس  زا  هک  دنتـشاد  دوجو  ناناملـس  نایم مـ یناسک  زین  ناقیدنز و 
ای دندوب  هدرکن  زاغآ  ار  نآ  نایوار  هلـسلس  میظنت  ثیدح و  نیودت  زونه  زین  نارود  نآ  ناناملـسم  دنداد . یم  يا  ـث جـ یدا ـ حا يال  ـ بالرد
رد هک  دـش  یگرزب  لکـشم  شیادـیپ  هنیمز  داد و  مه  تـسد  هـب  تـسد  ـل ,  ماو ـن عـ یا هـمـه  دـنداد . یمن  ناـشن  نادـب  یماـمتها  نادـنچ 
 , نآ يریگرا  بـه کـ يءار )   ) يرظن لالدتسا  هرابرد  هتسویپ  یعازن  لدج و  رد  زین  یهقف و  لئاسم  زا  يرایس  نو بـ ـ مار يد پـیـ تافالتخا جـ

کی هاگ  هک  دش  یلجتم  یتوافتم  ددعتم و  عضاومرد  هکل  بـ درک , هیکت  ماکحا  ياهتلع  هب  ناوت  یم  هک  يرادـقم  نآ  هب  دانتـسا  زرم  دـح و 
هدش تیاور  روصنم  نبدیعس  زا  تفرگ .  یم  شیپ  رد  ار  يرگید  عضوم  زین  ینامزو  ـع  ـضاو نآ مـ زا  یکی  ینامز  نیعبات  ای  هباحـص  زا  رفن 

هک نیا  زا   : )) تفگ دوعـسم  نبا  تفگ :  درک و  لـقن  ناـمیارب  یبعـش  تفگ :  درک و  لـقن  ناـمیارب  هفیلخ  نب  فـل  خـ هک گـفـت :  تـسا 
ایآ نیمه  اب  امـش  ناینیـشیپ  هک  دیزیهرپبتـسا  نی  زین چـنـ هلاسم  نیا  مکح  سپ  دوب , هچ  هلاسم  نالف  مکح  هک  يدید  ایآ  يدید  ایآ  دییوگب 
هک ماگنه  نآ  و  دزغلب , تقیقح  رب  تابث  زا  سپ  یماگ  ادابم  هک  دینکن  سایق  [ رگ ـ ید رب چـیـز  ار  يزیچ  و  دندش , كاله  يدید  ایآ  يدـید 
نبا عـضو  نیمه مـ تسا .))  مـلع  ثـلث  ناـمه  هـک  مـناد  یمن  دـیوگب  دـیاب  دوـش , یـشسرپ  دـناد  یمن  هـچ  ـ نآ هرا  ـ برد ـمـا  ـش زا  یـسک  زا 
نبا هرابرد  دیزی  نب  نمحرلادـبع  زا  ریم , زا عـ هرامع ,  زا  شمعا ,  زا  هیواعموبا ,  تفگ :  هدرک  تیاور  دـیبعوبا  درک , رییغت  اهدعبدوعـسم 

تشذگ ام  رب  ینامز   : )) تفگ وا  سپ  دندوب . هداد  تب  دو نـسـ ـن مـسـعـ با یناوارف بـه  نانخـس  يزور  تفگ :  درک و  لقن  نامیارب  دوعـسم 
ره کـس رب  سپ  نیا  زا  دـناسر . دـینیب  یم  هک  یهاگیاج  هب  ار  ام  دـنوادخاما  میدوب ,  ماقم  نیا  رد  هن  میدرک و  یم  تواضق  هن  نآ  رد  هک 
هن تسادخ و  باتک  رد  ـد کـه نـه  مآ وا  دزن  يا  هلاسم  رگا  و  دـنک , مکح  تسادـخ  باتک  رد  هچنادـب  نآ  هرابرد  دوش , هضرع  يا  هلاس  مـ
يا هلاسم  مه  رگا  ,و  دنک مکح  دنا  هدرک  مک  نا حـ ـحـ لا ـچـه صـ ناد صوصخ بـ نآ  رد  هدومرف ,  رداص  یمکح  نآ  هرابرد  (ص )  واربمایپ

يءار  )) دنا هدرک  یمکح  نانچ  ناحلاص  هن  هدرک و  یمکح  نآ  هرابرد  (ص )  ادـخ لوسر  هن  تساد ,  باتک خـ رد  هن  هک  دـندروآ  وا  دزن 
ـت و سا ـن  شور مار نـیـز  نشور و حـ ادخ ]  ] لالح هک  ارچ  مسرت ,  یم  نم  منیب و  یمدیوگن  دریگ و  راک  هب  ار  شیوخ  يداهتجا ))  رظن  و 
(( 27 ((. )) دیریگبدیرادن يدیدرت  نآ  رد  ار  هچنآ  دیراذگاو و  دیراد  دـیدرت  نآ  رد  ار  هچنآ  سپ  دراد  دوجو  هبتـشم  يروما  ود  نآ  نایم 
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یکی دوخ  درک , یم  یهن  سا  ـیـ قزا دیزگ و  یم  يرود  یهقف  لئاسم  رد  هیضرف  حرط  زا  ینامز  هک  نآ  زا  سپ  دوعـسم  نبا  دنناد  یم  هم  هـ
و دـندرک , حرطم  يا  هدرتسگ  هزوح  رد  ار  داهتجا  يار و  هک  ـد  ـش یناـسک  راد  هعیلط  هکلب  قارع  رد  يءار ))  لـها   )) بتکم ناـیاوشیپ  زا 

دوجو ینشور  ياهرایعم  ـط و  باو ـ ـض نا ,  ـن مـیـ یا رد  دنتفر . وا  یپ  رد  زین  یعخن  میهاربا  شدرگاشو  یعخن  سیق  نب  ۀمقلع  نوچ  یناسک 
دـنک و یم  لیمحت  نید  هب  ار  يزیچ  هک  ییءار  زا  ار  ینید  نوتم  تایـضتقمو  ـیـم  ها عبات مـفـ يءار ))   )) اـهنآ هلیـسو  هب  ناوتب  هک  تشادـن 

یعضوم رد  یناوارف  یگتفـشآ  یگنهامهان و  زین  ببـس  نیمه  هب  داد , صیخـشت  تساهنآ  زرم  دحزا و  ـتـه  ـشذ ـنـی و گـ ید نوتم  زا  رودب 
يءار و نداد  رارق  لمع  يانبم  هب  نیعبات  هباحـص و  زا  یگرزب  هورگ  هک  ینامز  رد  دمآ و  دـیدپ  دوش  ذاختا  يار  لباقم  رد  تسیاب  یم  هک 

نانآ لباقم  هطقن  رد  تسرد  نیعبات  هباحـص و  ياهقف  زا  يرگید  گرزب  هورگ  دندوب , هدروآ  يور  تحلـصم ,  ياضتقا  هب  نآ  زا  هدافتـسا 
هورگ نآ  دروخرب  ندرک  موکحم  رد  دندیزرو و  يراددوخ  نآ  هب  ندز  نماد  زا  دنتسب , یلکبار  يءار  لسرم و  دا  ـتـهـ جا رد  هتفرگ ,  رارق 

 , هباحـص زا  صاع  نبورمع  نب  هّللادب  عـ با ,  نب خـطـ رمع  نب  هّللادبع  ریبز , سابع ,  نب  هّللادبع  دندادن . هار  دوخ  هب  يدیدرت  چـیه  رگید 
هورگ لاجر  نیرت  هتـسجرب  زا  نیعبات ,  زا  یبعـش  هب  فورعم  لیبحارـش  نبر  ـ ما عـ حابر ,  یبا  نبءاـطع  ریبز , نب  ةورع  بیـسم ,  نبدیعـس  و 

یم ـیـز  هر نآ پـ نداد  رارق  لمع  يانبم  نآ و  هب  ندز  نماد  زا  هتفریذپن ,  تیمـسر  هب  ار  يار ))   )) هک ـد  نا ـی  نا ـ ـس زا کـ هورگ  نیا  دنریخا .
یبعـش زا  دنتـشاد . یم  رذحرب  نانآ  زا  يوریپ  زا  ار  مدرم  دـندرک و  یم  موکحم  ار  نآ  هب  نادـقتعم  انلع  میتفگ  هک  ناس  نآ  هکلب  دـندرک ,

اهنآ دوخ  تایرظن  يءارزا و  ار  هچنآ  دیریذپب و  دنروایب  ادخ  لوسر  زا  امـش  يارب  هورگ  نیا  ار  هچنآ   : )) تفگ یم  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
رد هباحــص  ياـملع  طیارــش  ياـضتقا  هـب  اـنب  هـک  ییاهنیمزرــس  فـالتخا  طـی و  توا مـحـ تـفـ ـد , یدر بـی تـ دــینکفا )) . هاــچ  هـب  دــشاب 
هک دـش  بجوم  یگتف  ـ ـشآ ـن  یا لاح  ره  هب  درک ... افیا  ارآ  یگتفـشآ  نیفرط و  فـالتخا  نیا  رد  ار  یمهم  شقن  دـندش , هد  ـنـ کار ـ پا ـهـ نآ

عازن لدج و  عوضوم  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  بوچرا  هکلب هـمـیـن چـهـ دبای و  يرتشیب  تعـسو  یهقف  لئاسم  رثکا  رد  فالتخا  بوچراهچ 
دنا یفلس  رـصع  نتم  هدنیامن  همه  ناهیقف ,  نیا  دیناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  ـنـهـا هـمـه  یا دریگرارق . ناهیقف  کت  کت  ای  اههورگ و  نایم 

فرـصدینک روص  دیناوت تـ یم  ایآ  طیارـش  نیا  اب  تسا .  هداد  یهاوگ  نانآ  يرترب  هب  (ص )  ادـخ لوسر  هک  دنتـسه  ـی  نا نامه نـیـکـ زا  و 
؟  تسا لالدتـسا  رظن و  هویـش  زا  يزیچ  هدـنن  میـسرت کـ ای  دـهد  یم  لیکـشت  ار  یهقف  یناهرب  ای  لیلد  دـنا  هدوب  فلـس  زا  ناـنآ  هک  نیمه 
نآ هلیـسو  هب  دـنناوتب  هک  دـندوب  ناگمه  قافتا  دروم  يا  هویـشو  راـیعم  دـقاف  دوخ  اـهنآ  هک  نآ  اـب  درک , يروصت  نینچ  ناوت  یم  هنوگچ 

تجح کی  دوخ  يدوخ  هب  ندوب  فل  ـ ـس ـه کـه  لا ـ ـس ـن مـ یا ـن  یار ـ با بـنـ دـنربب . نایم  زا  لماکروط  هب  ار  دوخ  ریگارف  ياهعازن  اـهفالتخا و 
 [ تسیاب یم   ] فلـس رـصع  زا  سپ  زین  ناناملـسم  مییوگب  هک  نآ  زج  درادن  ییانعم  چـی  دو هـ ـ ـش ـتـه  ـس ـ ناد یلالدتـسا  هویـش  کی  ینید و 

و يءار ))  ـل  ها  )) هور ود گـ هب  نانآ  هک  نیا  رد  دننک و  عازن  دندرک , عازن  نانآ  هک  هنوگ  نآ  دـنزرو , فالتخا  رگیدـمه  اب  نانآ  دـننامه 
نینچ يرو نـسـبـت بـه سـلـف و  ـ ـص ـنـیـن تـ چا ـ ما دنوش . هقرف  ود  ناشیا  دننامه  دنیامن و  دیلقت  نانآ  زا  دندش  میـسقت  ثید ))  ـل حـ ها ))

دندوب هتفایرد  زین  دوخ  مهیلع ـ  هّللا  ناوضر  فلـس ـ  نآ  اریز  تسا ,  تسردانرو  ـ ـص کی تـ يدیدرت ,  چیه  یب  ندوب ,  فلـس  هب  یـشرگن 
 . تخادر نآ پـ يارب  یلح  هار  نتسج  هب  تسیاب  یم  رتعیرس  هچ  ره  هک  تسا  یـساسح  لکـشم  هجیتن  نا  ـ نآ ـط  یار ـ ـشو عاضوا  تیعقاو  هک 
نآ رب  نتفای  هرطیس  ای  نآ و  عفد  ناو  ـلـف تـ سو دوب  هدش  یـشان  میدرک  نایب  البق  هک  يا  هناگراهچ  لماوع  زا  هک  تسا  نامه  لکـشم  نیا 

تفای و نایاپ  لکشم  ناس  نیدب  دنتفریذپ و  ار  نآ  همه  دنتفای و  تسد  ـن مـشـکـل  یا یساسا  لح  هار  هب  دوز  یلیخ  نانآ  هتبلا  دنتشادن . ار 
يوریپ یلح  هار  نامه  زا  نانآ  هویـش  زا  يوریپ  اب  هک  تسا  نآ  فلـس  هب  يادـتقا  تسرد  یقیقح و  هار  اهنت  زیناـم  يارب  نونکا  دـش . راـهم 

همادا رد  هک  یلح  هار  داد , نایاپ  میتسه ـ  نآ  نوگانوگ  ياه  هرهچ  ناـیب  نآ و  لـیلحت  ددـصرد  هک  اـم ـ  ثحب  دروم  لکـشم  هب  هک  مینک 
ياملع نایم  هک  تسا  یلجتم  ییارآ  یگتفـشآ  نامه  رد  لکـشم  نیا  جوا  تشاد  هجوت  ـد  یا بـ تخادرپ .  میهاوخ  نادـب  هّللاءاـش  نا  ثحب 

, دوش هت  ـ فر ـیـش گـ پرد دیاقع  هب  طوبرم  تاهبش  لباقم  رد  تسیاب  یم  هک  دمآ  دیدپ  یعضوم  نوماریپ  نیعبا ـ  ـه و تـ با ـحـ ـصزا معا  فلس 
همه اب  تاهبش  نیا  هک  میر  دا نـمـی بـ زا یـ سو .  ـ نا ـ ما هد نـ ـ مآ دیدپ  هزات  تالاکـشا  هب  هاوخ  ددرگرب و  هباشتم  نوتم  هب  تاهبـش  نیا  هاوخ 
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کی ره  میدرک و  رکذ  ار  اهنآ  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  هتخاس و  ای  هدش  هداز  يا  هناگراهچ  لماوع  زا  یخرب  ریثات  تحت  ینوگانوگ  عون و 
یگنوگچ شور و  فلا :  دوـب : هتفاـی  یلجت  هنیمز  ود  رد  دـش  هراـشا  نادـب  هک  ییارآ  یگتفـشآ  میداد .  حرـش  راـصتخا  هب  زین  ار  اـهنآ  زا 

هب تفرگ و  تخس  نا  ـ نآ ـد یـا بـر  نادر يور گـ نا  ـ نآ زا  مک  تسد  تسیاب  یم  ایآ  دنتخیگنا . یمرب  ار  تاهبـش  نیا  هک  یناسک  اب  دروخرب 
ارف شوگ  نانآ  ياه  ههبش  هب  تسیاب  یم  هک  نآ  ای  درک  ناشـشوماخ  ناش  ـ یا ـت بـه  عد ـ بو فارحنا  نداد  تبـسناب  یتح  نکمم  هلیـسو  ره 

اه و ههبـش  نآ  روحم  هک  يداقتعا  تاـعو  ـ ـضو مـتـن مـ ب :  دودز ؟ ناـشناهذا  زا  ار  اـهنآ  یملع  لالدتـسا  لدـج و  قیرطزا  سپـس  داد و 
نآ هرابرد  مدرم  زا  یناوارف  ياههورگ  نایم  رد  هک  نیا  رگم  دوش , حرطم  اهعو  ـ ـضو ـن مـ یا رد  یلدج  تشادـن  ناکما  اریز  دوب , اهلاکـشا 

كاپ ییاهتیناب  لد و  تمالـس  اب  ار  اهنآ  هک  دـندرک  یم  راـهظا  يدـیاقع  ارآ و  ناـنآ  زا  يرایـسب  زین  اـسب  هچ  دومن و  خر مـی  یتاـفالتخا 
يرایسب ياههورگ  هک  دوب  یفلتخم  ياه  ـ لا ـکـ شاو اهتعدب  دنار  یم  شیپ  یعضاوم  نینچ  ذاختا  يوس  هب  ار  ناناملسم  هچنآ  دندوب . هتفریذپ 

هفـسلف زا  ار  ینیگنـس  تابوسر  هک  دـندرک  یم  شالت  نیملـسم  ناهذا  لباقم  رداـه  ـ نآ حرط  يارب  یناـسک  زین  مالـسا و  هب  نادراو  هزاـت  زا 
یملع يا  هویـش  چیه  تیامح  زا  لد  هداس  ناناملـسم  لباقم ,  رد  هک  نآ  یب  دنتـشاد , هارمه  هب  شیوخ  هتـشذ  نا گـ ـ یدا ياهلدج  اهینیچ و 

. دنتـشاد نامیا  ناکرا  لوصا و  هب  تبـسن  هک  یخـسار  نیقی  یمالـسا و  كاـپ  ترطف  ناـمه  رگم  دنـشاب , رادروخرب  لالدتـسا  ثحب و  رد 
ماـمالا یلا  بسناـمیف  يرتفملا  بذـک  نییبت  باـتک  رب  دوخ  یقیقحت  همدـقم  رد  يرثوک  دـهاز  خیـش  ققحم  همـالع  هک  دـیرگ  ـنـک بـنـ یا

 [ يافلخ  ] رـصع رد  یتشترز  نادـبوم  یحیـسم و  ناـبهار  يدوهی ,  را  ـبـ حا زا  ـی  هور گـ دـیوگ : یم  هچ  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  يرعـشالا 
ـش ید ـ نا هدا  ـ ـس نامالغ  درگنابایب و  بارعا  نایم  رد  دوخ  ياه  هناسفا  نداد  جاور  هب  رـصع  نآ  زا  سپ  ـد و  ندر مال کـ ـ ـسا راهظا  نیدـشار 

هداس نامه  اب  دنتفر و  نا گـ ـشـ یا زا  ار  ـه هـا  نا ـسـ فا نیا  زین  اهنآ  دنتخادرپ . دنتشاد  يا  هعجارم  نانآ  هب  دندوبن و  هتسارآ  ملع  نا کـه بـه  ـ نآ
زونه دندوب و  هتفای  هدیقع  تشاد  دوجو  دنوادخدروم  رد  نانآ  تاراهظا  رد  هک  یمیسجت  هیبشت و  هب  هک  یلاح  رد  نطاب و  تمالس  یلد و 
دیاقع هب  ـج ,  یرد بـتـ هیبشت ,  بیترت  نیدب  و  دندرک ... لقن  نارگید  يارب  ار  اه  هناسفا  نیا  دنتشاد , وخ  زین  تیلها  رد جـ دو  تاداقتعا خـ هب 
هیجوت ردـق  اضق و  اب  ار  ندرک  هانگ  هک  دینـش  یـصخش  زا  ینهج  دـلاخ  راب  کی  داهن . شرتسگ  هب  ور  اهیتشز  ناس  هب  تفای و  هار  فیاوط 

اضق و هک  درک  یفن  ار  نیا  تساـخرب و  وا  ییوگخـساپ  هب  ینید  فیلاـکت  ندوب  عور  ـ ـش زا مـ عاـفد  روظنم  هب  زین , تلع  نیمه  هب  درک . یم 
ـن تـنـگـنـا یا رد  داتفا و  راوشد  وا  رب  اه  هژاو  بلاق  رد  بلطم  ندروآرد  نایم  نیا  رد  درب , یم  نایم  زا  ناـسنا  ياـهراک  رد  ار  راـیتخا  ردـق 
ار دبعم  یهورگ  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دنا .)) هتخیرن  نآ  رد  یبآ  چیه  هک  تسا  یفرظ  هلاسم  هلاسم  تسین و  يردق  اضق و  چـی  هـ  : )) گـفـت

زین ناوفـص  نب  مهج  تسا .  یقـشمد  مهرد  نبدـعج  هدـش  روهـشم  نآرق  ندوـب  ثداـح  هیرظن  هب  هـک  ـی  ـس ـیـن کـ لوا دـندیمان ... يردـق 
 [ خزود تشهب و  رد  ] دولخ یف  در و نـ شخپ مـی کـ وس  ره  رد  هک  ییاهتعدب  رب  ار  نآ  تفرگ و  دعج  زا  ار  هدیقع  نیا  هک  تسا  یناسکزا 
زا دناوخ  ارف  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  درک و  مایق  نایوما  هیلع  ناسارخ  رد  جیرـس  نب  ثراح  هک  یماگنه  دوزفا . تسا  هلمج  نآ  زا 

ناماس نآ  رد  میـسجت  هب  دـقتعم  ياه  هقرف  زا  یکی  رـشن  غیلبت و  هب  نامیلـس  نب  لتاقم  نامز  نیمه  رد  تفرگ .  کمک  زین  مهج  یناـبیتشپ 
 : در و گـفـت يور کـ هدا  ـ یز اـهنآ  یفن  رد  تـخادرپ و  تـسناد  یم  تباـث  وا  هـچنآ  یفن  لـتاقم و  ییوگخـساپ  هـب  مـهج  دوـب . لوغــشم 

يدـننامه كارتشا و  نایم  شیوخ  هتفگ  رد  وا  (( 28 (( )) دوش یمن  فصتم  دـنوش  یم  ـف  ـص ناد مـتـ نا بـ ـ گد ـچـه بـنـ ناد ـد بـ نواد خـ ))
 ... تشاذگن یتوافت  رما  تقیقح  انعم و  رد  يدننامه  كارتشاو و  مسا  رد 

مجنپ تمسق 

و دننک , فیلات  ناقیدنزو  نادحلم  در  رد  ییاهباتک  داد  نامرف  دنتـشاد  یتراهم  لدج  رد  هک  ملکتم  ياملع  هب  یـسابع  يدـهم  نآ پـس  زا 
یناسک دندرازگ . نید  تمدخ  دنتخاس و  نشورار  قح  ـتـنـد , ـشادر نایم بـ زا  ار  اه  ههبـش  دندرک , هماقا  ار  شیوخ  نشور  نیهارب  زین  نانآ 

ییاهـضر مـ ناشیا ,  اب  هدننک  هرظانم  ياهفرط  قیرط  زا  هتبلا  هک  دندوب  هلزتعمزا  ـی  هور ـتـنـد گـ فر شود گـ رب  ار  تاعفادم  نیا  تمحز  هک 
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نآ هک  دیرگ  بـنـ (( 29 .... )) دنروهشم اهنادب  هک  تسا  ییاهتعدب  نامه  شلصاح  هک  دوب  هدرک  تیارـس  نانآ  ناج  هشیدنا و  هب  هجوت  لباق 
تین نسح  يور  زا  ناناملـسم  زا  یخرب  ـه  نو ـگـ چو تشاذگ  ياجرب  توافتم  یتدیقع  بهاذم  واه  هقرف  شیادیپ  رد  يریثات  هچ  یگتفـشآ 

تفلاخم راهظا  روظنم  هب  نداد و  ناشن  شنکاو  روظنم  هب  ـگـر  ید ـی  خر ـه بـ نو ـگـ چو دـندیورگ  اـه  هقرف  نیا  زا  یخرب  هب  نورد  يافـص  و 
تمهت اهنآدصق  هک  دنداد  جاور  یناراذگ  تعدب  ناقیدنز و  ار  یخرب  هنوگچ  دنتـسویپ و  رگید  ییاه  هقرف  هب  لطابدـیاقع  اب  دوخ  دـیدش 

 ( (ص ادخ لوسر  هک  یت  ـ سرد هار  نآ  لا ,  بـه هـر حـ تسا .  هدرکن  عیرشت  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دوب  ییاهزیچ  عیرشت  ای  ادخ  نید  رب  نتـسب 
زا نآ  ياه  هناشن  زا  مادک  چیه  دشن و  مگ  اه  شکمـشک  تا و  ـ فال ـتـ خا نآ  بو  ـ ـشآو اغوغ  نایم  رد  تشاذگ  دوخ  باحـصا  يور  شیپ 
یم يا  هلیـسو  رازبا و  ریزگان  همه  نیا  اب  دـیدرگن ... ناهنپ  دنتـسه  تسرد  تخانـش  ضحم و  رد پـی حـق  یناـیوج کـه تـنـهـا  قح  مشچ 

تفگ میهاوخ  نخـس  نآ  زا  هک  یلکـشم  ندـمآ  دوجوب  رد  هک  تشادرب  نایم  زا  ار  يراب  تبیـصم  هدـیدپ  نآ  کمک  هب  ناوتب  ات  تسیاـب 
تخاس دوخ  ینابرق  ار  تین  نسح  ياراد  ناشیدنا  هداس  زا  ـی  خر دروآ و بـ دیدپ  میتفگ  نخس  نآ  زا  هک  ار  ییگتفشآ  درک و  شقن  يافیا 

و تخانش ))  یملع  هویش   )) نامه نآ  مییوگ ))  یم  خساپ  رد  تسیچ ؟  دندش  نومنهر  نادب  حلاص  فلـس  نآ  هک  هلیـسو  رازبا و  نآ  اما  . 
ـت خا ـنـ ـش زا  نو پـس  ـنـ کا دنک . یم  ادج  دزیمآ  یمرد  نادب  ای  دراد  یتهابـش  مین  نادب  هچنآ  زا  ار  قح  هک  تسا  (( 30  )) یقطن ـ مرا مـعـیـ
زا سپ  دـمآ و  دوجو  هب  لماوع  نیا  هجیتن  رد  هک  تالکـشم مـهـمـی  اـب  ندـش  انـشآ  زا  سپ  دـیماجنا و  گرزب  لوحت  نادـب  هک  یلماو  عـ
هک تسا  هدیسر  ارف  نآ  نامز  دروآ , راب  هب  تسناوت  یم  ندشن  لح  ترو  رد صـ تال  نیا مـشـکـ هک  یجیاتن  تالکشم و  نآ  مجح  نییبت 

ـسـت بـه ناو ياویش کـه تـ میوش ,  انشآ  دش  تالکـشم  نآ  لح  راد  هدهع  هک  یملع ))  هویـش   )) نآ اب  هصالخ  روط  هب  ارذگ و  یتروص  هب 
ناناملـسم تشگزاب  زین  دربب و  نیبزا  نادب  فار  ـحـ نا نتفای  هار  يارب  ار  یتصرف  ره  دهدب و  یمالـسا  ملاس و  ییاوتحم  عیـسو ,  لوح  نآ تـ

کی رب  رگیدکی , تسدب  تسد  ار , نانآ  همه  دنک و  نیمضت  ار  همل  تد کـ ـ حو ندز بـه  گنچ  یمالـسا و  تدحو  راوتـسا  ژد  هب  نیتسار 
دیکات نآ  هرابرد  زجوم  يا  هشیدنا  هئارا  هویـش و  نیا  هب  ناگدنناوخ  هجوت  زا جـلـب  فد مـا  هـ دروآدرگ . لمع  هدیقع و  رد  میقتـسم  هار 

فلس زا  ام  يور  نیا کـه پـیـ نآ  دور و  یم  رامش  هب  نآ  فیلات  فده  باتک و  نیا  ثحب  یلـصا  روحم  هک  تسا  یتقیقح  نامهر  ددجم بـ
تسا ریذپ  ناکما  نانآ  دروم  رد  ینایسن  وهس و  اطخ و  عون  ره  هک  دشاب  ییاهناسنا  ناونع  هب  نانآ  تیعـضو  تعیبط و  رابتعا  هب  دناوت  یمن 
یهاوگ رب  انب  اهنآ  هک  مه  یتلیـضف  نآ  دنرادن . نانا  ـلـمـ ـس ـگـر مـ ید يزا بـر  ـتـیـ ما ـیـچ  هو دنتـسه  ام  دننام  یناسنا  رظن  نیا  زا  اهنآ  اریز  , 

هتشاد اهنا  ـسـ نار ـگـ ید زا  يادج  يرگید  یناسنا  تیوه  اهنآ  هک  هدشن  یشان  نیا  زا  ای  نانآ و  تعیبط  زا  دندروآ  تسدب   ( (ص اد لوسر خـ
هک تسا  یتیزم  زین  نیمه  تسا و  تعیرش  ياه  همشچر  ـ سو عبانم  هب  نانآ  ندوب  کیدزن  نورد و  يافص  تلیضف  نیا  همـشچرس  هکلب  دنا ,

نیناوق و جارختـسا  هب  تعرـسب  نانآ  هک  نیا  هچ  تخاس ,  راومه  دوب  هتفر  نا گـ ـ ـش ـ نا ـیـ مرد هک  یلکـشم  زا  ندـش  اـهر  يارب  ار  ناـنآ  هار 
نوتم زا  میهافم  جارختسا  طابنتسا و  راک  رد  تسیاب  یم  هک  تفرگ  یم  ار  يرایعم  ياج  ناققحم  ناملاع و  همه  دزن  هکدنتخادرپ  يدعاوق 

زین نیناوق  رایعم و  نیا  شزرا  دنشاب . دنبیاپ  نادباهی  ـ نادر ـ گر ـ ـس تافارحنا و  تامهوت و  ماد  رد  شزغل  زا  ندنام  ظوفحم  روظنم  هب  ینید و 
زا یشخب  هک  دوش  یم  یشان  اجنآ  زا  شزرا  نیا  هکلب  دنا , هدوب  فلس  زا  نآ  هب  ناگد  نافشاک و عـمـل کـنـنـ هک  دوش  یمن  یـشان  نآ  زا 

یبارعا قافتا  دروم  دـشاب  یم  طوبرم  امومع  ینید  نوتم  ریـسفت  دـعاوق  هب  اصوصخ و  میهافم  ظافلا و  ثحبم  هب  هک  نیناوق  اـهرایعم و  نیا 
لوصا هب  اصوصخ  ای  تخانـش و  هویـش  هب  ـا  مو ـی عـمـ ها هک گـ زین  نآ  زا  یـشخب  هتفرگ و  رارق  دـنا  هدوب  صلاـخ  یبرع  هقیلـس  ياراد  هک 

رد هک  يا  هدش  تباث  عو بـر نـقـل  رد مـجـمـ مال  ـ سا تسا .  نآ  يرورض  تامدقم  تخانـش و  لوصا  رگنایب  ددرگ , یمرب  یمالـسا  دیاقع 
لکش نآ  يرورض  تامدقم  لوصا و  تخانش و  تسرد  هویـش  قیرط  زا  هک  تسا  ین  یلقع مـبـتـ رب  زین  هدمآ و  یبرع  نابز  هب  ینوتم  بلاق 
يارب یعجر  ـ مو هد  ـ مآرد نوتم  نآ  رد  دوجوم  قیاقح  ریسفت  رد  يا  هدننک  صخـشم  رایعم  تروص  هب  نیناوق  نآ  زیناج  نی  زا هـمـ هتفرگ و 
فلس زا  نیتسار  نانامل  ـن کـه مـسـ یا ـه بـه  جو بـا تـ تسا .  هدش  لطاب  تامهوت  اه و  ههبش  زا  لقع  نتـشادزاب  تالوقعم و  حیحـص  كرد 

کحم نادـب  دـنداد و  رارق  نازیم  نیا  بوچراهچ  رد  ار  دوخ  تاداهتجا  واه  ـه  ـش ـ ید ـ نا راکفا و  راـیعم , نیا  هب  ندیـسر  زا  سپ  تما ,  نیا 
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تـسا هّللا  لب  هب حـ ندز  گنچ  هار  رد  یلعـشم  تنـس و  باتک و  زا  يوریپ  سایقم  اهنت  رایعم  نیا  زا  يوریپ   , تمایق مایق  ات  نونکا و  دندز ,
یب تسا ,  هدرتسگ  ناناملـسم  تاقبط  اه و  ـلـ ـس همه نـ رب  ار  دوخ  تیمکاح  هیاس  هدـش  هتفرگرب  نازیم  نآ  زا  هک  یـسایقم  راـیعم و  نیا  ,و 

رایعم نیا  هب  ار  دوخ  رادرک  هشیدـنا و  سک  ـن هـر  یار ـ با بـنـ برعریغ .  برع و  یعباـت و  یباحـص و  فلخ ,  فلـس و  ناـیم  یتواـفت  چـیه 
نیا رد  تسا و , هّللا  لبح  هب  ناگدز  گنچ  زا  وا و  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  ـه  بد ـبـنـ یا ناناملـسم پـ زا  دـنک  گـنهامه  نآ  اـب  دـنبیاپ و 
ير ـ ــص هـب عـ ار  وا  هـک  دــنام  یمن  نآ  يارب  ییاـنعم  چــیه  یمالــسا ,  هعماـج  رد  وا  یموـمع  تیوـضع  ـن  یا بو  ـ چرا رد چـهـ تلاـح و 

تسا لطاب  تعدب  کی  يزی  هکلب چـنـیـن چـ مینادب ,  بوسنم  قلعتم و  فلخ ,  ای  فلـس  رـصع  نوچمه  یمالـسا ,  راصعا  زا  ـخـص  ـش مـ
تقیقح رما , نیا  ریزگان  دـنکن , گنهامه  رایعم  نیا  اردو بـا  رادر خـ رادـنپ و کـ سک  ره  اما  درادـن . یهیجوت  لیلد و  اـی  اـنعم و  چـیه  هک 

نازیم هب  هتـسب  ندش ,  راد  هشدخ  نیا  رادقم  هتبلا  و  تخاس ,  دهاوخ  راد  هشدـخ  ار  لجوزع  يادـخ  ـن  ید هب  وا  ندز  گنچ  وا و  يدـنبیاپ 
یم صخش  ریفکتو  قیسفت  بجوم  رادقم  هچ  ندرک  تشپ  نیا  هک  نآ  هب  هتسب  نادب و  يدنبیاپ  هب  ندرک  تشپ  رایع و  نآزا مـ ند  ـ ـش ـا  هر

هچ تشاد ,  دهاوخن  ییانعم  چیه  فلخ  هب  صخش  نتسناد  قح  ای مـلـ فلس  هب  باستنا  فرش  بلس  تلاح ,  نیا  رد  دبای . یم  توافت  دوش 
رایعم چـیه  نآ  اب  دوخ  ندرکن  گنهامه  يدـنبیاپ و  مدـع  ای  نآ  اب  دوخ  ندرک  گـنهامهو  مـال  ـ ـسا لوصا  هب  يدـنبیاپ  راـیعم  يارو  رد  , 

نا ـ یا زا بـه پـ قـبـل  تسناد .  نآ  لمکم  طاقتلا ـ  باب  زا  ای ـ  تسخن و  راـیعم  نآ  نیزگیاـج  اـی  ربارب  ار  نآ  ناوتب  هک  درادـندوجو  يرگید 
یلکـشم زا  يداعبا  یـسررب  هب  نیعقو  ـمـ لا مال  ـ عا با  رد کـتـ هر )   ) میق نبا  هک  میناد  یم  بسانم  زینار  بلطم  نیا  هب  هجوت  لصف  نیا  ندرب 

یملع و ثحابم  تاکاردا و  هنیمز  رد  هاوخ  لکشم  نیا  تیمها  تیـساس و  ـد بـه حـ یدر هتخادرپ و بـی تـ مییوگ  یم  نخـس  نآ  هرابرد  هک 
ياـملع هک  یم  يا عـلـ هویـش  نآ  شقن  هب  نداد  هجوـت  ياـج  هب  وا  اـما  تسا .  هدرب  یپ  شور  داـحتا  هـمل و  تد کـ ـ حو ـیـنـه  مز رد  هاوـخ 

نیب زا  يارب  نانآ  هلیـسو  نیرتهبرایعم  نیا  هک  نآ  هب  هجوت  ياج  هب  دـندرک و  نیودـت  فشکار و  نآ  فلـس ]  رـصع  رـصع [  نآ  ناملـسم 
نیا هیاس  ریز  رد  اهنآ  ندرک  نوگمه  ندرک و  یکی  زین  اه و  هقرفداـحتا  ارآ و  تدـحو  يارب  ناـشیا  هار  نیرتحیحـص  لکـشم و  نآ  ندرب 
لطا ـد بـ یدر يا کـه بـی تـ ـه  یر يار و نـظـ ـف ـ  لا دنک : میسقت  هتسد  هس  هب  ار  تایرظن  ارآ و  هک  هدرک  هدنسب  نادب  اهنت  تسا ,  هدوب  هویش 
نامگ سدح و  رب  ینتبم  نید و  هرابرد  يرظن  راهظا  هچنآ  دشاب , صن  فلاخم  ـچـه  نآ دوش : یم  میسقت  رگید  عون  جنپ  هب  دوخ  نیا  تسا : 

يرظنراهظا هچنآ  دوش و  یتعدب  ندمآ  دیدپ  ببـس  هچنآ  دشاب , راگدرورپ  لاعفا  تافـص و  ءامـسا , هد تـعـطـیـل  ـ نرادر رد بـ هچنآ  دشاب ,
دیدرت يا کـه بـی  ـه  یر يار و نـظـ ب ـ  دـشابزادنا . طلغ  لـئاسم  اـهامعم و  هب  نتخادرپ  اـی  ناـمگ و  ناسحتـسا و  رب  ینتبم  نید و  هراـبرد 

رد لخاد  هدش و  هتفرگ  صن  زا  هچنآ  تسا ,  هباحص  ناملاع  اهقف و  يار  هچنآ  دوش : یم  میـسقت  رگید  عون  هس  هب  دوخ  نیا  تسا :  هدوتس 
يوجتـسج لصا  هب  دنبیاپ  هک  يرظن  نآ  هرخالاب  دنراد و  عامجا  نآ  رب  ناناملـسم  دنا و  هدیق  نآ هـم عـ رب  تما  هچنآ  تسا و  نآ  لولدـم 

لمات و لحم  ـچـه  نآ ج ـ  دـشاب .  , تسا هدـمآ  تنـس  ای  باتک  رد  شمکح  هچنآ  رب  ساـیق  رد  سپـس  تنـس و  رد  سپـس  نآرق ,  رد  مکح 
هچ تسا ,  هتفگ  ـم سـخـنـی نـ یو ور مـی شـ ـ بور نآ  عو بـا  نیا نـ رد  هک  یلکشم  لح  زا  زین  عون و  نیا  حرش  رد  میق  نبا  هتبلا  تسا .  هابتشا 
هب ار  باتک  زا  یمین  ابیرقت  يو  تسا .  هتـشادزاب  ثحب  نیا  زا  ار  وا  تواضق  نو  ـ مار با پـیـ نبرمع خـطـ همان  حرـش  رد  ندش  قرغ  هک  نیا 

ءارآ و هناـگ  هس  عاوـنا  حرـش  ارهاـظ  هدـش و  دراو  دـیلقت  اوـتف و  زا  ثحب  هب  حرـش  نیا  زا  تغارف  زا  هداد و پـس  صا  ـ ـص ـتـ خار ـ ما نـیمه 
 . تسا هدرکن  اـفو  شیوخ  هدـعو  هب  هدربداـی و  زا  هدوب  نآ  ددـصرد  ادـتبا  هک  ار  عوـن  هس  نیا  زا  کـی  ره  صاـخ  مکح  ناـیب  تاـیرظن و 

يارب ینازی  ورا مـ هویـش و مـعـیـ عوـن ,  هس  هب  تاـیرظن  ارآ و  يدـنب  میـسقت  نیمه  زا  تسا  هتـساوخ  هر ـ )  ( ـ  میق نبا  هک  نآ  مه  مـ (( 31 ))
رد عازن  فالتخا و  ياهفرط  زا  مادک  ره  هک  نیا  هچ  دشا , هویـش بـ رایعم و  دـناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  يزیچ  نینچ  اما  دزاسب . رظن  داهتجا و 

نید هرابود  نتفگ  نخـس  تسا ,  لطاب  صن  فلاخم  داهتجا  يار و  هنو  هـر گـ  : ـن کـه یا رد  يداهتجا  ماکحا  ای  یتدـیقع و  لـئاسم  هزوح 
دنتشادن و يد  ـ یدر تـ تسا و ... لطاب  هدرک  فصو  نادب  ار  دوخ  یهلا  تاذ  هک  یتافص  رد  لیطعت  تسا ,  لطاب  نیمخت  نام و  ساسارب گـ

تایرظن ارآ و  نالطب  مدـع  ای  نالطب  ياهکالمو  اهرایعم  ندرک  صخـشم  ددـصرد  هک  تفای  یم  هار  نانآ  نایم  هب  فالتخا  یماگنه  اـهنت 
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اهرایعم نیا  زا  یخرب  هرابرد  یلمع ,  ماـکحا  رد  یتدـیقع و  لـئاسم  رد  دوخ  ـث  حا اـهداهتجا و مـبـ بوچراـهچ  رد  هاـگ  دـندمآ و  یمرب 
يار رد  هـک  دـنک  روـصت  ناـنآ  زا  يدـحا  هـک  نآ  یب  دـنتفرگ , یم  شیپ  رد  ار  دوـخ  هار  مادـک  ره  دـندش و  یمرود  رگیدـکی  زا  رایـسب 
هدرک حرطم  نید  هرابرد  نامگ  سدح و  رب  ینتبم  ینخس  ای  هدمآ و  راتفرگ  تافـص  لیطعت  هب  هدرک ,  تفلاخم  یـصن  اب  دو  دا خـ ـتـهـ جاو
رتارف هدیمان  هدوتـس ))  تایرظن   )) ار نآ  میق  نبا  هچنآزرم  زا  ینزوس  رـس  هزادنا  هب  هک  دـندوب  نیقی  نیا  رب  نانآ  زا  مادـک  ره  هکلب  تسا , 

تایرظ ءارآ و نـ ـن  یا دمآرب کـه  ناگمه  قافتا  دروم  يرایعم  يوجتسج  رد  تسیاب  یم  ریزگان  مییوگ  یم  هک  تساج  نیم  زا هـ دنا . هتفرن 
درک صخـشم  کیکفت و  رگیدـمه  زا  ار  اـهنآ  ناوتب  ددرگ و  نشور  مادـک  ره  شزرا  اـت  دوش  هدومزآ  نآ  کـحم  هب  رگیدـکی  فلاـخم 
ییاه هتسد  نداد  ياج  روکذم و  عون  هس  هب  تایرظن  ارآ و  يدنب  میسقت  ـت کـه  سا چـنـیـن  تسا .  هدوتسان  کیمادک  هدوتس و  کیمادک 

ـن کـه یا نـه   , ـت ـسا نآ  نداد  رارق  راـیعم  عماـج و  هویـش  نآ  هب  عوجر  هرمث  عون ,  هس  نیا  زا  مادـک  ره  لـیذ  رد  تادا  ـتـهـ جاو دـیاقع  زا 
زج عون  ره  هب  یصخشم  مکح  نداد  اهنآ و  يدنب  میسقت  تایرظن ,  ارآ و  هرابرد  میق  نبا  ینالوط  ثحب  عقاو  رد  دشاب . هویش  نا  دو هـمـ خـ

رتصخـشم ار  نآ  داعبا  رتنـشور و  ار  نآ  هداد و  رارق  دیکات  دروم  میتفگ  ام  هک  ار  یلکـش  نامه مـ زین  وا  هک  دیازفا  یمن  ام  تامولعم  رب  نیا 
فـشک رد  هوی  ـ ـش نآ  هب  دانتـسا  قافتا و  دروم  صخـشم و  يا  هویـش  هب  هعجارم  هک  دناسر  یم  تشادرب  نیدبار  ام  نینچمه  تسا و  هدرک 

ـ  دریگ رارق  لمع  يانبم  شریذپدروم و  هک  روظنم  نادب  هدوتـس ـ  يارآ  فشک  زین  و  دوش ـ  بانتجا  اهنآ  زا  هک  روظنم  نادب  لطاب ـ  يارآ 
رد نآ  زا  هصـالخ  يریوـصت  میوـش و  انــشآ  عماـج  هویــش  نآ  اــب  هـک  تـسا  هدیــسر  ار  نآ فـ ما  نو هـنـگـ ـنـ کا تـسا .  يرورــض  يرما 

تاـیئزج و هب  ـتـن  خادر ـ پزا میزاـس و  هاـگآ  یلاـمجا ـ  تروـص  هب  هویـش ـ  نیا  یلک  راـتخاس  هب  ار  ناـنآ  مـیهد و  رارق  ناگدـنناوخرایتخا 
 . میراذگاو میتسین  نآ  ددصرداجنیا  رد  ام  هک  یصاصتخا  ییاهشهوژپ  هب  ار  اهنآ  هدیزرو ,  يراددوخ  لیصافت 

عماج نوناق  ای  هویش 

لوا تمسق 

تسا مادک  دشاب  مهارف  نآ  رد  دیاب  هک  یطیارش  تسیچ و  هویش  زا  دوصقم  درک : حرط  ار  يا  همدقم  تسیاب  ریزگان  ثحب  عورـش  زا  شیپ 
یملع تاـعلا  ـهـا و مـطـ ـش ـ هوژ رد پـ هژاو  نیا  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  همه  هک  تسا  یموهفم  ناـم  هـ هو ))  ـیـ ـش  )) هژاو زا  دو مـا  ـ ـص مـقـ  ؟

نآ یپ  رد  هک  یقح  هار  ناـمه  هب  دـنک  یم  نیمـضت  رگوجت  ـ ـس رگـشهوژپ و جـ يارب  هک  یـشور  هار و  ینعی  دـنراد , رظن  رد  نآ  زا  دوخ ,
هک نیا  نامگ  هب  هجیتن  رد  ات  دیاینرد  قح  سابل  هب  لطاب  وا  دزن  دوشن و  مگردرـس  توافتم  ياههار  نایم  نآ  هب  ندیـسر  رد  دسرب و  تسا 

يربخ دـیوج  یم  هک  یقح  نآ  هاوخ  دـنک , شوخ  لد  نآ  هب  دراد  شالت  نادـب  ندیـسر  يارب  دـیوج و  یم  يو  هک  تسا  یقح  نامه  نآ 
ای تحص  لیالد  هب  دهاوخ  یم  هک  دشاب  یملع  يا  هیرظن  ای  دوش  هاگآ  نآ  نومضم  هب  ای  دبای  نانیمطا  نآ  تحص  زا  دهاوخ  یم  هک  دشاب 

هویـش هفیظو  تیهاـم و  هب  ندرب  یپ  قـیرط  زا  ار  اـهنآ  ناوـت  یم  زین  هویـش  نیا  ياـهیگژیو  طـیار و  ـ ـش درو  رد مـ دـبای . تـسد  نآ  نـالطب 
نآ نـه  تسا ,  یندش ))  فشک   )) هویش نیا  هک  تسا  نآ  دشاب ـ  هچ  ره  هویش ـ  نیا  یعیبط  ياهیگژیو  زا  یکی  دروآ : تسد  هب  ثحبدروم 

دنز و یم  هیکت  نادب  لقع  هک  تباث  تسا  یتقیقح  هویش  نیا  رگید , ترابع  هب  دننک . عضو  عادبا و  ار  نآ  نادنمشیدنا  نارگشهوژپ و  کـه 
تمس هب  شیارگ  يارب  لقع  ندرک  راداو  هب  هک  نآ  یب  دن , ساسا عـمـل مـی کـ نآ  رب  دوخبدوخ  یناسنا  ترطف  دور و  یم  نآ  تمس  هب 
هتـشاد دوجو  یتجاح  نآ  نداد  رارق  لمع  يانبم  شریذـپ و  اـی  نآ  اـب  ندـش  انـشآ  نتفرگ و  يوخ  رب  سفن  تیبرت  هب  اـی  دـشاب  يزاـین  نآ 

یم اهناد  لد بـ دراد و  را  ـ کور ـ ـس نآ  اب  لقع  هک  یقیاقح  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  دراددوجو  نایم  نیا  رد  هک  يا  هلاسم  اهنت  هتبلا  دشا . بـ
ناسنا هچرگ  تسا ,  ناهنپ  تعیبط  ياه  هتفهن  تر و  يا فـطـ ـ فرژ رد  هکلب  بیاغ ,  یناسنا  راکـشآ  تاساسحاو  تاکاردا  هنحـص  زا  دورگ 

اهنآ اب  دـبای و  یم  راکورـساه  هتفهن  نیمه  اب  دـنک  اضتقا  طیارـش  هک  اج  ره  ترطف ,  ـیـر  ثا شیوخ و تـحـت تـ تشرـس  يوخ و  ساـسارب 
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ناسنا رهاظم  ـل و  ماو نآ عـ ات  دیاشگب  گنرین  رکمرهاظم و  هابتشا و  لماوع  رب  ار  هار  دناوت  یم  ندوب  ناهنپ  بیاغ و  نیمه  دور . یم  شیپ 
. درادزاب عقاوم ـ  زا  يرایـسب  رد  اهنآ ـ  هب  ندرک  لمع  شریذپ و  نادب و  نتفای  هارزا  هکلب  هتفهن  قیاقح  نآ  اب  ملاس  یـشنک  دروخرب و  زا  ار 

نادجو يارس  رد  ار  نآ  راثآ  بیقعت کـنـد, شیوخ  هشیدنا  قامعا  رد  ار  هویـش  نیا  لحارم  هک  تسه  هدوب و  دنمزاین  نادب  ناسنا  نیاربان  بـ
ار نآ  هاگنآ  دروآرد و  صخشم  يدعاوق  قیقد و  ییاهترابع  بلا  هب قـ ار  نآ  سپس  دیوجب و  دوخ  ساسحا  كرد و  هنحـص  رد  شیوخ و 

ینادرگرس یهارمگ و  هاگترپ  هب  ندیتلغرد  زا  شیوخ  هتشاد  هگن  ظوفحم  يارب  مکحم  يزیوات  ـ ـسد تفرعم و  هب  ندیـسر  هار  رد  یلعـشم 
يدـعاوق هب  هشیدـنا ,  لد و  قام  ـ عا رد  ناهنپ  یـشنک  ساـسحا و  زا  تفرعم ـ  يرطف  هویـش  نتفاـی  لوحت  هک  تسا  هنو  ـن گـ یا ـد . هد رار  قـ

هب نتفای  هار  زا  ار  سیبلتو  رکم  هابتشا و  لماوع  دنک و  عمج  شیوخ  درگرب  ار  هدنکارپ  ياه  هشیدنا  دناوت  یم  ینیع ـ  صخـشم و  نودم , 
رگا هک  یلاح  رد  دزاس , رود  دریگ  یم  تروص  ناـسنا  نهذ  رد  هک  لـقع  رب  ینتبم  ياـهیرواد  رظن و  لالدتـسا و  هزوح  تفرعم و  تحاـس 
دهاو دو خـ ـ جو نا  ـکـ ما ـن  یا دـنامب  هشیدـنا  قامعا  رد  ناـهنپ  ترطف  کـیو  لد  رد  هتفهن  ساـسحا  کـی  بلاـق  رد  اـهنت  يرطف  هویـش  نآ 
ياه هتفگ  هب  هتفای  تنیز  يا  هدرپ  لطاب  ناـیدانم  دـنریگ و  ناـیم  رد  ار  نآ  دـیدرت  ماـهبا و  لـماوعو  دـنبای  هار  نادـب  اـه  هبئاـش  هک  تشاد 

رد هک  تسا  نآ  هویش  کی  تحص  تمالس و  ياهطرـش  نیرتمهم  زا  یکی  ـن  یار ـ با بـنـ دنزیوآ . نآ  رب  لطاب  رظنم  شوخ  هلدا  گنراگنر و 
رد يرطف  یهید و  لوصا بـ دننامه  تسرد  دشاب , لیصا  لقتسم و  يدوجو  ياراد  یناسنا  لیصا  ترط  ـمـه فـ ـش ـ چر ـ ـسرد هشیدنا و  قامعا 

هتـشاک وا  هشیدنا  رد  ناسنا  شیادیپ  زا  ـ غآ نا  زا هـمـ لضفت و  تمعن و  بحاص  راگدرورپ  تسد  هب  هک  يا  هیلوا  یـساسا و  فراعم  نایم 
رد اتقیقح ـ  هچنآ  رد  هک  تسا  بیتر  ـن تـ ید بـ تسین .  نآ  زا  يزیرگ  شیور  تشاک و  دنیارف  رد  هک  دـشاب  يرذـب  نیتسخن  ات  تسا  هدـش 

فاشتکا سپس  بیقعت ,  رد  یناسنا  هشیدنا  شقن  اهنت  تسا ,  حیحص   (( هو ـیـ ـش  )) هب نآ  يراذگمان  میزادرپ ـ  یم  نادب  هک  یثحابم  هزوح 
عادـبا و هنحـص  نیا  رد  دـهاوخب  ناـسنا  هشیدـنا  هک  نیا  اـما  دوـش . یم  هصـالخ  ندروآ  رد  ینودـم  صخـشم و  بلاـق  هب  نآ  زا  سپ  و  , 

ناوت یم  هنوگ  چـ ـد . ـشا نا بـ ـ ـس ـ نا هشیدنا  يارب  يدرکلمع  نینچ  هجیتن  هک  تسا  رود  نیا  زا  رایـسب  هویـش  نآ   : تفگ دیاب  دنک , عار  ـتـ خا
عادبا عارتخادنیارف و  نآ  تشاد ,  یم  ناکما  عارتخا  عادبا و  قیرط  زا  تخانـش  هویـش  ندـمآ  دوجو  هب  رگا  هک  یتروص  رد  تفگ ,  نینچ 

نیا رد  دـنک . نمیمـضت  مهو  هابتـشازا و  ار  نآ  تمالـس  دـشاب و  نآ  يارب  يراـیعم  هک  تشاد  زا  ینوناـق نـیـ هویـش و  هب  دوخ , هبون  هب  زین ,
عارتخا و زین  یموس  نوناق  هویـش و  دـش  یم  ریزگان  دروآ  یم  يور  هویـش  نآ  لرتنک  يارب  ینوناق  هویـش و  عادـبا  هب  ـه  ـش ـ ید ـ نا ـر  گا ضرف 
زا ندز و  کحم  يارب  هک  دیآ  یم  شیپ  یتیاهن  یب  لسل  بیترت تـسـ نیمه  هب  و  دنز , کحمار  لبق  هویش  دناوتب  نآ  هلیسو  هب  ات  دنک  عادبا 

لـسلست میناد  یم  يوس  رگید  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  زاین  يرگید  هویـش  نوناـق و  هب  نوناـق  هویـش و  ره  نتـشاد  نوصم  هابتـشا 
زا رظن  دروم  يانعم  نایب  هب  لیلد  نادـب  ام  تسا  ینتفگ  دـشاب . یم  لطاب  لاحم و  لقع  یهیدـب  ماکحا  هاگدـید  زا  یتاذ  ریغ  للع  لماوع و 
هب یعرـش  ماکحا  لوصا و  دننیب  یم  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  لوحت  ددجت و  نایدانم  نایم  رد  هک  میتخادرپ  نآ  تعیبط  نایب  هویـش و  هژاو 

اهنآو دنک  داجیا  اهنآ  رد  يرییغت  دناوت  یمن  زین  لیلد  نیمه  هب  تسا و  دنبیاپ  هدـش  صخـشم  اهنآ  يارب  هک  يا  هویـش  ياهرایعم  طباوض و 
ار دوخ  تسیاب  یم  ریزگانرگا  دنیوگ : یم  هت ,  ـ خا ـ ـس هجوتم  نوناق  هویـش و  نآ  لصا  هب  ار  دوخ  شالت  هجوت و  دهد , رارق  دوخ  هچیزاب  ار 
ار هویش  نوناق و  نآ  لصا  ات  دییایب  سپ  میشاب ,  گنهامه  نآ  ماکحا  ـم و بـا  یروآ دور  نآ فـ لباقم  رد  رس  مینادب ,  نوناق  هویش و  نآ  عبات 

نامگ هورگ  ـن  یا ـد  یا شـ تسا .  یبلط  لوحت  دیدجت و  لیبق  نیا  زا  روآ  تریح  يا  هنوگ  هب  توعد  دهاش  ام  زورما  ناهج  میزاس .  لوحتم 
نآ ار  هویش  ای  نوناق  نیا  دندرک , دنبیاپ  نآ مـقـیـد و  لو  ـ ـصا تخانـش و  نوناق  هب  ار  دوخ  تاداهتجا  تاعلاطم و  هک  ینایاوشیپ  نآ  دنراد 
نآ زا  تخاـس  یم  هدروآرب  ار  ناـشیا  ياـهوزرآ  لاـمآ و  هک  ار  یماـکحا  جـیات و  ـپـس نـ ـس و  عضو ))   )) دـندوب هتـساوخ  دوخ  هک  ناـس 

ات دنزادرپب  دنهاوخ  یم  هک  ینوناق  عضو  هب  دوخ  نانآ ,  زا  لقتـسم  دنراد  قح  دنا  هدمآزین  اهدعب  هک  یناسک  نیاربانب ,  دندرک . جارختـسا 
, دنراتفرگ ینید  فارحنا  ای  يداقتعا و  دیدرت  ماد  رد  هچنآ  زا  شیب  هورگ  نیا  ـد  یدر بـی تـ دنسرب ! دنراد  هک  ییاه  هتساوخ  هب  هلیسو  نیدب 
ـنـگ هر ـت و فـ فر تایـضتقم مـعـ نیرت  هداتفا  اـپ  شیپ  نیرت و  هداـس  زا  هچ  دـنا , هتفر  ورف  یگنهرف  نارحب  ـت عـلـمـی و  لا هطرو جـهـ رد 
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ات ناسنا  يارب  هک  دنـسرپب  دوخ  لقع  زا  دـننک و  صخـش  نشور و مـ هلوقم  نیا  رد  ار  نوناق ))  ای  هویـش   )) هملک ینعم  تسخن  هک  هدوب  نآ 
ار تخانـش  ياههار  دهاوخ  یم  (( 32  )) هک دـنک  عارتخا  ار  ینوناـق  اـی  هو  ـیـ ـش ـش ,  یو هدارا خـ لـیم و  بسحرب  دراد , ناـکما  نازیم  هچ 

مالـسا نتفرگ  شیپ  رد  يارب  ناسنا  مییوگ :  یم  تشذـگ  هک  یهاـتوک  همدـقم  زا  سپ  نونکا  دـشاب . نآ  يارب  یکحم  دزاـس و  صخـشم 
رودص تحص  زا  نانیمطا  بسک  فلا ـ  دراذگ : رس  تشپ  ار  لیذ  هناگ  هس  لحارم  تسیاب  یم  ریزگان  لمع ,  هدیقع و  هنحـص  رد  یقیقح 

هب دشاب , ـ  ثیدح  هاوخ  نآرق و  هدـش  لقن  وا  زا  هک  یـصن  هاوخآ  تسا  هدیـسر  ام  هب  هدـش و  لقن  ص )   ) دـمحم نامرورـس  زا  هک  ینوتم 
ـت سد بـه  ب ـ  تسا .  هدشن  هداد  تبسن  وا  هب  غورد  هب  دسر و  یم  وا  هب  لصتم  يدنس  هلـسلس  اب  صن  نآ  دبای  نیقی  صخـش  هک  يا  هنوگ 
وا زا  هتفگ  نیا  هک  یـسک  دوصقم  ودارم  اعقاو  دوش  نئمطم  صخـش  هک  يا  هنوگ  هب  نوتم ,  نیا  دافم  نومـضم و  زا  قیقد  یهاگآ  ندروآ 

نیزاوم مـنـطـق رب  هتفای ,  نانیمطا  اهنآ  زا  هدیـسر و  اهنادـب  هک  ییاهن  میهاـفم  نیماـضم و  نآ  نتـشاد  هضرع  ج ـ  تسیچ .  هدـش ,  رداـص 
پـشـت سـر ددرگ . صخـشم  اهنآ  هب  تبـسن  لقع  هاگدید  دوش و  هدومزآ  نیزاوم  نآ  کحم  هب  میهافم  نیماضم و  نیا  ات  (( 33  , )) لقعو
هویـش و  )) هژاو نآ  يارب  ام  هک  تسا  نا  رازبا هـمـ نیا  دوش و  یم  ریذـپ  ناکما  رازبا ))  )) کی کمک  هب  اهنت  هناگ  هس  لحارم  نیا  نداـه  نـ

لوسر باحـصا  هک  تسا  هدـش  نشور  ناگدـنناوخ  يارب  میداد ,  حیـضوت  هچنآ  ساسارب  نیا ,  زا  شیپ  هتبلا  میا .  هدرب  راـک  هب  نوناـق )) 
رود مالـسا  فراعم  همـشچرس  زا  دح  نادب  نانآ  تفگ  دـیاب  ساسا  نیارب  و  دنتـشاد , ار  زای )) نـ  )) ـن یا زا  ندـش  انثتـسا  راختفا  (ص )  ادـخ

لوصا و ساسارب  ندش  دنبیاپ  مالسا و  تخانش  نوناق  نیاربانب ,  دنشاب . لحارم  نیا  نداهن  رس  تشپدنمزاین  نآ  هب  ندیسر  يارب  هک  دندوبن 
هـس نیا  نتـسویپ  مه  هب  زا  تسا و  هار  موس  کی  زا  صخـش  ندنارذگ  راد  هد  ـی عـهـ ـش ـخـ بر هدـش و هـ لیکـشت  شخب  هس  زا  نآ  ماکحا 

شخب دسر . یم  نایاپ  هب  لمع  هدیقع و  هنحص  رد  نآ  هب  يدنبیاپ  مالسا و  تخانش  هب  رفس  تشذگ ,  هک  یبیترت  نامه  اب  اجیردت  شخب , 
هبترم زا  ار  وا  دزاس و  یمان  ـ ـشآ ربخ  کی  مقـس  تحـص و  نیزاوم  اـهرایعم و  اـب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یتاـمولعم  دـعاوق و  لـک  لـماش  لوا 

. دنک یم  هاگآ  تفریذپ  ریثات  نآ  زا  ناوت  یم  نازیم  هچ  ات  هک  نیا  و  یلقع ,  لالدتـسا  رظن و  نیزاوم  ساسارب  حیحـص ,  ربخ  کی  تحص 
لدابت اهوگتف و  ـ گرد بار  ـ عا هک  نیا  هعلاـطم  زا  هک  تسا  ناـیب  تلـالد و  هوحن  هب  طوبرم  تاـمولعم  دـعاوق و  لـک  لـما  ـ ـش مود  بـخـش 
یبرع ياهگنهرف  بارعا ))  مهف  هوحن   )) نیمه زا  هدـمآ و  تسد  هب  دـنبای  یمرد  ار  یمیهافم  هچ  ییاه  هتفگ  هچ  زا  شیوخ  ياـه  هشیدـنا 

نوتم و ریسفت  يارب  یقیقد  یملع  هویش  هعومجم ,  نیمه  زا  سپـسو  هدش  يروآدرگ  نایب  دعاو  ینابز و قـ ياهتلالد  هوحن  لوصا  لوادتم , 
زا هک  تسا  فرـص  یلقع  یقطنم و  نیزاوم  زا  يا  هعومجم  لماش  زی  مو نـ ـ ـس تسا بـخـش  هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  میهاـفم  یناـعم و  تخاـنش 
دزن تسا  نکم  هک مـ ییاهاعدا  اه و  هیضرف  زا  لقع  یبایزرا  دقن و  هوحن  زا  تخانش و  تفرعم و  قیرط  رد  یناسنا  هشیدنا  ریـس  رد  هعلاطم 

رایتخا رد  تخانـش  هب  ند  ـیـ ـسر يار  شال بـ رد تـ ناـسنا  هک  تسا  يرازبا  اـهنت  لـقع  هک  اـجنآ  زا  تسا .  هدـمآ  تسد  هب  دوش  حرطم  نآ 
ـد یا شـ دشاب . یملع  ياهاعداو  اه  هیضرف  یبایزرا  يارب  يرایعم  کحم  دناوت  یم  دراد  راکورس  اهنآ  اب  لقع  هک  ینیزاوم  نامه  اهنت  دراد ,
مینک و حرطم  مالسا  ـت  خا نو شـنـ ـ نا مود قـ لوا و  ياهـشخب  دروم  رد  يا  هصالخ  لصف  نیا  رد  هک  دشاب  يرورـض  هکلب  و  هدید ,  ـنـ ـس پـ

میـسقت رب  دـنیوگ و  یم  نخـس  نیملـسم  مالـسازا و  هک  دنتـسه  يرایـسب  زورما  میراذـگاو .  نآ  صاـخ  یقطنم  عباـنم  هـب  ار  موـس  شخب 
ـ  تسا هتفای  شرتسگ  ناناملـسم  ناـیم  رد  هنافـساتم  هک  يزیمآ  تعدـب  تامیـسقت  رب  هوـالع  رازگتعدـب ـ  اـی  یفلخ  یفلـس و  هب  ناناملـسم 
هب دقتعم  دنوشن و  لئاق  یـشزرا  چیه  نآ  يارب  مه  دیاش  دننادن و  یکدـنا  زج  نوناق  نیا  زا  تسا  نکمم  لاح  رد عـیـن  و  ـد , نراد رار  ـ ـصا

شخب نیا  هچ  درک , لـیمحت  ار  دوـخ  هک  دوـب  یـشخب  نیتـسخن  نوناـق ,  نـیا  لوا  شخ  لوا بـ شخب  دنـشابن . نآ  يارب  يا  هـفیظوو  شقن 
رد هک  دندش  ادیپ  یناسک  نامز  رورم  هب  اریز  تخاس ,  ریذپانریزگ  ار  نادب  ندیزرو  دانتسا  نآ و  شریذپ  اهزاین , دو کـه  يزیچ بـ نیتسخن 

لعج هک  دـنداهن  هصرع  هب  اـپ  یناـسک  دـندیزرو و بـلـکـه  یم  لاـمها  یتسـس و  قیقد  تروـص  هب  ثیدـح  ندرک  تیاور  طبـض و  تبث و 
نایم ینامز  هلـصاف  نایم ,  نیا  رد  تفاـی و  شرتسگ  زین  نآ  ياـه  هن  ـیـ مز بابـسا و  هقدـنز و  لـماع ,  نیا  راـنک  رد  دـندرک و  یم  ثیدـح 
نایم فالتخا  بیترت ,  نیدـب  درک و  کمک  لماوع  نیا  ندـش  عقاورثؤم  هب  دـش  یم  رتشی  زور بـ ـ بزور کـه  (ص )  ادـخ لوسر  ناناملـسم و 
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نانآ هک  ینوناق  هویش و  نآ  دیـسرپ  دیاب  نون  ـ کا دش . رت  قیمع  داهن و  شیازفا  هب  ور  ثیداحا  شریذپ  هوحن  تایاور و  دروم  رد  ناناملـسم 
يژد يارو  رد  ار  ینید  نوتم  نداد  رارق  راختفا  سپس  دشاب و  هتـشاد  نانآزا  ار  هنتف  نیا  عفد  راختفا  تسناوت  و  دنتخاس , مزلم  نادب  ار  دوخ 

یتایاور تسا  مزال  هک  دنتفایرد  ار  تقی  ـن حـقـ یا نا  ـ نآ دوب . هچ  دزاس  دوخ  نآ  زا  دسر  یمن  نادـب  نتفرگ  هچیزاب  هب  گنرین و  تسد  هک 
همه سار  رد  ـف ]  لا : ] دوش میـسقت  عون  هس  هب  اـهنآ , هب  ناـنیمطا  رادـقم  راـبتعا و  نازیم  رظن  زا  دـسر , یم  ص )   ) یفطـصم لوسر  زا  هک 

لوسر زا  ار  نآ  دـناد , یم  لاـحم  غورد  کـی  حر  رب طـ ار  ناـنآ  یتسدـمه  لـقع  هک  مدرم  زا  يرایـسب  عمج  هک  دراد  رارق  یتیاور  عاونا , 
یعمج يارب  ار  نآ  مه  عمج  نیا  ـد و  نا هدر  ـت نـقـل کـ ـسا ـت  ـس نآ جـمـع نـخـ دننامه  دوخ  هبون  هب  هک  رگید  یعمج  يارب  (ص )  ادـخ

 . تسا هدش  تبث  بوتکم  نودم و  بتک  رد  ثیدح  هک  ینامز  ات  هتفای  همادا  تیفیک  نیمه  اب  لقن  نیا  دنا و  هتفگزاب  دوخ  دـننامه  موس و 
فرص تسا ,  فارتعا  شریذپ و  رب  یعضوم مـبـتـنـی  عون  نیا  هب  تبسن  زین  لقع  عضوم  دنمان و  یم  (( رتاوتم ربخ   )) ار ثیدح  زا  عون  نیا 

تحـصرد یناسنا  لقع  هک  نیا  هچ  دراد , یکلـسم  هدـیقع و  هچ  نآ  بحاص  تسیک و  نآ  زا  ای  لقع و  نیمادـک  لقع  نیا  هک  نآ  زا  رظن 
ینعی تسا ,  هدیـسر  رگیدـکی  هب  هتـسویپ  تروص  هب  هوبنا و  ياهعمج  قیرط  زا  دوخ  عبنم  زا  زاغآ و  نامه  زا  هک  دـنک  یمن  دـیدرت  يربخ 

چیه يربخ  نین  درو چـ رد مـ تفگ عـقـل  دیاب  یتح  دشاب . هدمآ  دوجو  هب  ییگتسسگ  نآ  هلسلس  ياهتنا  ای  طسو و  ای  ادتبا  رد  هک  نآ  بـی 
یم ياج  دـعب  هبتر  رد  هک  مود  عون  ب ]  . ] دور یم  نآ  هب  تبـسن  نتفای  مزج  يوس  هب  شیوخ  عبط  ياـضتقا  هب  درادـن و  دوخ  زا  يراـیتخا 

لوسر زا  ار  نآ  هباحـص  زا  يدارفا  هکلب  دنـشاب , هدرکن  لـقن  دوخدـننامه  ناوارف و  یعمج  زا  ار  نآ  ناوارف  یعمج  هک  تسا  يربخ  دریگ ,
هلـسلس دنا و  هدوب  قیقد  لداع و  دارفا  نیا  همه  اما  دـنا , هدرک  لقن  بیترت ,  نیمه  هب  و  هباح ,  ـ ـصزا ار  نآ  نیعبات  زا  يدارفا  و  (ص )  ادـخ

ای صن  ودوشن  عط  رد هـیـچ جـا قـ ثیداحا ,  نیودـت  ای  نتفرگارف  رـصع  ات  ینعی  اهنآ  درف  نیرخآ  ات  (ص )  ربمایپ زا  نایوار ,  نایم  لاص  ـ تا
هتـشادن نیابت ]  دح  رد   ] یتفلاخم هدش  لقن  يدامتعا  دروم  قیرط  زا  هک  دوخ  دننامه  يرگید  ربخ  ای  صن  اب  دـنا  هدرک  لقن  هک  مه  يربخ 

اب تسا ,  دامتعاو  نانی  ـمـ طا رب  ینتبم  یعـضوم  نآ  هب  تبـسن  زین  یناسنا  لقع  عضوم  دنمان و  یم  حیحـص ))  ربخ   )) ار مود  عون  ـن  یا دشاب .
ای هابتشا  یـشومارف ,  ببـس  هب  نامگ ـ  مهو و  هبئاش  هک  دهد  یم  ار  لامتحا  نیا  هتـسویپ  لقع  اریز  نیقی ,  مزج و  روط  هب  هن  رتشیب , حیجرت 

دیعب تیاور ,  رد  تحـص  طورـش  همه  ندوب  مهارف  تلع  هب  لامتحا ,  نیا  دـنچ  ره  دـشاب , هتفا  هار یـ ثیدـح  هب  ناـیوار ـ  زا  یخرب  تلفغ 
نینچ ـت کـه  فر دـهاوخن  ناـیم  زا  يا  هنوگ  هب  یلک و  هب  نآ  ناـکما  دوـب و  دـهاوخ  حرطم  لاـمتحا  کـی  ناوـنع  زا هـم بـه  اـما بـ دـشاب ,

اما دـسرب , نامگ  نظ و  هجرد  نیرتالاب  هب  دـناوت  یم  حیحـص  ربخ  مییوگ  یم  هک  تساج  نیمه  زا  دریگ . رارق  لاحم  فیدر  رد  یلاـمتحا 
زا عون  نیا  شریذـپرد  هک  دـنامن  هتفگان  دـسر . یمن  نیقی  مزج و  هجرد  ین  یـعـ نآ ,  زا  رتـالاب  هجرد  هب  دوش و  یم  فقوتم  دـح  نیمهرد 

ـل صا نانآ یـقـیـن حـ هتفگ  زا  هک  دنراد  دوجو  نانیمطا  دروم  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  اریز  دنتـسین , سایق  را و مـ مدرم مـعـیـ داحآ  ثیدح , 
عـضوم و  ددرگ ـ  یم  یلجتم  مدرم  لوقع  يارقتـسا  رد  هک  نآ  یمومع  يانعم  هب  لقع ـ  عضوم  ناـمه  تسا  ساـیقم  هچنآ  هکلب  دوش , یم 

نیا هب  تبـسن  لقع  یمومع  عضوم  میناد  یم  يوس  رگید  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـشاب و  یمرابخا  زا  عون  نیا  هراـبرد  لوقع  یناـگمه 
یمن لیکـشت  دـیاقع  هنیمز  رد  ار  يروآ  مازلا  تجح  ربخ , زا  عون  نیا  تسا .  نآ  هب  تبـسن  يوق  نامگ  لوصح  نآ و  نداد  حـیجرت  عون , 
دزرو تفلاخم  هدنام  دحاو  ربخ  زرم  نامه  رد  زونه  هدیسرن و  رتاوت  دح  هب  هک  یحیحص  ربخ  نومضم  اب  ناسنا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ,

نامیا و تمالـسرد  رما  نیا  هک  نآ  یب  دـشاب , هتـشادن  نیقی  مزج و  یثیدـح  نینچ  هب  تبـسن  دـناوت  یم  ناسنا  هکلب  دـتلغردرفک , نماد  هب 
تـسا نآ  بلطم  نیا  لیلد  دوش . وا  قسف  بجوم  دنک و  هشدخ  وا  تلادع  رد  انایحا  تسا  نکمم  دنچ  ره  دنک , دراو  يا  هشدخ  وا  مالـسا 

يوس رگید  زا  و  تسین ,  یفالخ  دیدرت و  چی  ـن هـ یا رد  دزاس و  یمن  فلکم  تسوا  ناوت  رد  هچنآ  زا  رتشیب  هب  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  هک 
هب ار  وا  هک  دـنیبب  دوخ  يور  شیپ  ار  يزیچ  لقع  رگا  نیاربانب  يرایتخا ,   (( فـعـل  )) هن یـک تسا  يرایتخا  ریغ  لاـعفنا ))   )) کـی داـقتعا 

هنوگ چـیه  ـر  ما نیا  رد  هک  نآ  یب  دریگ , یم  دوـخ  هب  ار  نیقی  لاـعفنا و  نآ  گـنر  ریزگاـن  دزاـسراداو , يا  هلاـسم  رد  نیقی  هب  لاـعفنا و 
نامگ ـک و  ـش يا جـز  هرا  چـ دراداو , لاـعفنا و یـقـیـن  نیا  هب  ار  وا  هک  دـباین  دوخ  لـباقم  رد  ار  يزیچ  رگا  اـما  دـشاب , هتـشاد  يراـیتخا 

تیباهو ینابم  رب  يدقن  بهذم  ای  تعدب  www.Ghaemiyeh.comهیفلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هتشاد  يرایتخاای  هدارا و  دوخ  زا  زین  رما  نیا  رد  هک  نآ  یب  دنیب , یم  دوخ نـ يارب  دح  نیمه  رد  نداتسیا  زیچ و  نآ  هب  تبسن 

مود تمسق 

نینچ هب  ار  نآ  میزاس ـ  مهارف  لقع  يارب  ار  نیقیو  مزج  ياه  هنیمز  بابسا و  تابجوم و  هک  نآ  یب  رگا ـ  یتلا  نینچ حـ رد  لیلد  نیمه  هب 
 . تسا اربـم  يزیچ  نینچ  زا  یهلا  نید  هک  نآ  اـب  میا ,  هتخاـس  ریزگاـن  تسین ))  شناوت  رد  هچنآ   )) هب ار  لـقع  مینک  روبجم  ینیقی  مزج و 

نیا رب   ( (ص اد لوـسر خـ زا  لـقن  هـب  رتاوـتم  ینیقی  ربـخ  نآ ,  زج  تـالماعم و  تاداــبع ,  زا  مـعا  یلمع ,  ما  ـکـ حا درو  رد مـ ـا  ما (( 34 ))
هک دبایب  (ص )  ادخ لوسر  زا  یثیدح  رگا  نیاربانب  دهد و  رارق  شیوخ  دـبعت  يانبم  ار  ینظ  هلدا  دـناوت  یم  یناملـسم  ره  هک  دراد  تلالد 

قدص هب  يرتشیب  نامگ  ثیدح  رد  تحص  طیارـش  دوجو  تلع  هب  تسا و  نآ  زج  ای  تدابع و  رد  یعرـش  ماکحا  زا  یمکح  هدنرادرب  رد 
زا دـیوج , کسمت  یثیدـح  نینچ  هب  دوب  دـهاوخ  بجاو  وا  رب  تشذـگ ـ  هک  رتاوتم  ینیقی  لـیلد  ناـم  سا هـ ـ ـسار بـ دـشاب ـ  نآ  یتسرد  و 
هک تسا  (ص )  ادخ لوسر  دروم  رد  ربخ  نیا  رتاوتم  لقن  مه  مازلا  نیا  ینیقی  لیلد  دشاب . دنبیاپ  نآ  دافم  هب  دوش و  دـنم  هرهب  نآ  تیادـه 
ماک ـ حا زا  ار  لیابق  اهیدابآ و  نآ  نامدرم  ات  داتـسرف  یم  کیدزن  رود و  لـیابق  ناـیم  هب  اـهیدابآ و  اـهنی و  ـ مزر ـ ـس ار بـه  هباحـص  زا  يدارفا 

هنوگره دارفا  نآ  درومرد  ناسنا  لقع  میتسناد  البق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنزاس . هاگآ  تداـبع ,  ریغ  تداـبع و  زا  معا  مالـسا ,  یعرش 
زا داد  یم  نامرف  ار  لیابق  اهیدابآ و  نآ  نامدرم   ( (ص رب ـ ما دو پـیـ ـ جو نیمه  اـب  اـما  دـناد . یم  اور  ار  یـشومارف  هابتـشا و  وهـس و  لاـمتحا 

نیا اب  (ص )  ادخ لوسر  ایوگ  بیترت  نیدب  دننک . يوریپ  دنا  هدش  شخپ  نانآ  نایم  رد  دنیوا و  ناگداتسرف  هک  يدارفا   )) نیا ياهییامنهار 
لمع و هزوح  هب  هک  ـنـد  هد ير بـ امـش خـبـ هب  ناتنید  لئاسم  زا  يا  هلاـسم  هراـبرد  ناگداتـسرف  نیا  هاـگره  دومرف : یم  مدرم  هب  دوخ  راـک 
. دینک لمع  نآدافم  هب  دیریذپب و  ار  ربخ  نآ  تسا  بجاو  امش  رب  دیشاب  هتشاد  ناشیا  راتفگ  یتسار  هب  يوق  نامگ  دوش و  یمطوبرم  راتفر 

کی همه  ماسقا  نیا  اـما  تسا .  یناوارف  ماـسقا  لـماش  دوخ  دریگ و  یم  ياـج  فیعـض ))   )) ثیدـح ناونع  تحت  موس  عو  نـ ج ]  (( ] 35 ))
نیا یخرب  هچرگ  یلمع ,  ماکحا  هزوح  رد  دراد و نـه  يراـبتعا  شزرا و  دـیاقع  هزوح  رد  هن  فیعـض  ثیدـح  هک  نیا  نآ  دـنراد و  مکح 

رد لمع  هلحرم  رد  هک  یهار  دشاب و  یم  هیرظن  کی  اه  ـن تـنـ یا ـا  ما دراد , ير  ـ تر سایق بـ رب  فیعض  ثیدح  هک  دنا  هدرک  رایتخا  ار  هدیقع 
 . میزادرپب هراب  نیا  رد  یتایئزج  ناـیب  هب  دـنوادخ ـ  تساوخ  هب  هدـنیآ ـ  ثحاـب  ـ مرد ـد  یا ـ ـش و  ـت ,  ـسا نآ  فـال  ـ خر هدـش بـ هتفرگ  شیپ 
دح نیرخآ  هب  هک  نآ  طور بـه  مـشـ تسا ,  زیاج  بحتسم  لامعا  هزوح  رد  فیعض  ربخ  هب  لمع  ثیدح ,  ياملع  رثکا  هدیقع  ربانب  ـبـتـه  لا

نیرتگرزب شخب ]  نیا  رد   ] نوناق نیا  هب  لـم  هار عـ رد  (( 36 . )) دشاب هتشادن  هدیقع  نآ  تحص  هب  ثیدح  يوار  هوالعب  هدیـسرن و  فعض 
يدابآ و رهش و  ره  رد  دنناوارف و  رایسب  هک  ثیدح  نایوار  لاوحا  هب  ناوتب  نآاب  هک  ـت  سا یـشور  هب  نتفای  تسد  نامه  يرظن )   ) لکـشم
رد ات  تشادرب  هدرپ  نانآ  راظنا  زا  ناهنپ  يوخ  قلخ و  زا  درب و  یپ  نانآ  هریـس  تیعقاو  هب  دش و  انـشآدنروخ  یم  ـم  ـش نیمزرـس بـه چـ ره 

لکـش ـن مـ یا يرآ ,  دوش . صخـشم  زین  هنوگ  ره  راـبتعا  نازیم و  ساـسا  نیا  رب  دریگ و  لکـش  ثیدـح  دنـس  فلتخم  ياـه  هنوـگ  هجیتـن 
ناوارف يزوسلد  تین و  صالخا  هک  نآزا  سپ  دنوادخ  لمع ,  هلحرم  رد  تسا .  يرظن  یلکـشم  متفگ  هک  هنوگ  نامه  اما  تسا ,  یگرزب 

رد نتفرگ  رارق  هچیزاب  رطخ  زا  ناهاوخدب و  دیک  رکم و  زا  ص )   ) لوسر اد و سـنـت  باتک خـ نتشاد  هگن  ظوفحم  رد  رـصع  نآ  ياملع 
ـق فو با مـ نیا بـ رد  گرزب  ینف ))   )) نیودـت هب  ار  ناشیا  تخاس و  ناسآ  نانآ  رب  ار  لکـشم  نیا  نداـهن  رـس  تشپ  ـد , ید ار  ناـنآ  تسد 

زیندعب ياه  هرود  رد  هشید  ـ نا نا عـلـم و  ـبـ حا ـ ـص زا  مادک  چیه  يارب  هدیدن و  نامز  نآ  ات  ناهج  ياهگنهرف  اهندمت و  همه  هک  دی  ـ نادر گـ
یعماج نوناق  زا  تسخن  شخب  تمدخ  رد  لیذ و  رد  هک  ـت  ـسا ـل ))  ید حر و تـعـ جـ  )) نف نآ  دوب . هدشن  رـسیم  يراک  نینچ  هب  نتخادرپ 

لقن و  )) ناراکردنا تسد  همه  یماسا  رب  لمتـشم  هدش  هتـشون  نف  نیا  رد  هک  یبتک  هزورما  دریگ . یم  رارق  می  ـ یو نخـس مـی گـ نآ  زا  هک 
نانآ هب  دامتعا  نازیم  دیاق و  ـتـی عـ ـسرد ناد  رد مـیـ مادـک  ره  هک  دزادرپ  یم  يا  هبتر  زین  نانآ و  لاوحا  قیاقد  نایب  هب  تسا و  تیاور )) 

نآ ناوارف و  صـالخا  نآ  رگا  هک  تسا  يروآ  تفگـش  ياهـشالت  ـل  ـصا حـ يدـیدرت ,  چـیه  یب  بـتک ,  نـیا  دـنا . هتخاـس  دوـخ  نآ  زا 
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شخب دروآ . یمن  راب  هب  زین  یجیاتن  ناـنچ  تفرگ و  یمن  تروص  اهـشالت  نآ  زگره  تشادـن  دوجو  ادـخ  نید  هب  تبـسن  رایـسب  يزوسلد 
روظنم هب  نآ  رد  ند  ـ یزرو تقد  نتم و  هب  هجوـت  هلحرم  دـیدرت , یب  نآ ,  دنـس  تحـص  رظن  زا  نتم  زا  یملع  ناـنیمطا  بسک  زا  مود پـس 

فالتخا زا  يا  هدمع  شخب  هک  نیا  هچ   [, تسا تافالتخا  زا  يرایـسب  هاگتـساخ  هلحرم  نیمه  . ] دـسر یم  ارف  نآ  لماک  حیحـص و  كرد 
نوتم مهف  رد  قافتا  دروم  رایعم  کی  نادقف  هب  دوب  هدش  رادیدپ  يداقتعا  لئاسم  یه و  ياواتف فـقـ تاداهتجا و  رد  هک  يدیدش  عازن  ارآ و 

ـد و ند نآ شـ ـن  یود فشک و تـ هب  قفوم  اهدعب  هک  تسا  نامه  نازیم  رایعم و  نیا  و  دیدرگ , یمرباهنآ  لولدم  دافم و  ندر  صخـشم کـ و 
 : تمسق هس  لماش  رایع  ـن مـ یا دش . نآ  یلمع  يداقتعا و  ماکحا  نید و  تخانش  رد  هتفرـشیپ ,  ینوناق  يانب  نوتـس  نیمود  هک  تسا  نامه 

نایب هدـنرادرب  رد  همدـقم  همدـقم  میهد :  یم  حرـش  هصالخ  تروص  هب  ار  هس  نیا  زا  کی  ره  کـنیا  هک  تسا  میامـض  و  نتم ,  همدـقم , 
یهاـتوک ثحب  میریزگاـن  ـن جـا  یا رد  دوش . یم  هتفرگ  نآ  زا  یلمع ,  يداـقتعا و  زا  معا  مالـسا ,  ماـکحا  لوـصا و  همه  هک  تسا  یعبنم 

هب اـی  هک  عوضوم ـ  نیا  هب  طوـبرم  ياـهفراعملا  ةریاد  مجحرپ و  بت  رد کـ هک  میناـجنگب  نآ  رد  ار  یبلاـطم  زا  يا  هصـالخ  مینک و  حرطم 
يد ـ یدر تـ تسا :  هدـمآ  دـنا ـ  هدرک  ثحب  همدـقم  نیا  زا  صاخ  تروص  هب  ای  هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  تخانـش  نوناق  یمومع  تروص 

. ءاشنا ای  تسا  ربخ  ای  بیترت  نیدـبو  تسین  نوریب  یهن  رما و  ای  یهدربخ و  مالعا و  هزوح  زا  مالـسا  ماـکحا  لوصا و  عومجم  هک  تس  نـیـ
هدهاشم هبرج و  تـ  )) ـق یر ـ طزا تسین کـه  يزیچ  یهن  ای  رما  کی  زا  ندش  هاگآ  ای  ربخ  کی  زا  نتفای  عالطا  هک  تسین  يدـیدرت  زین  نیا  رد 

ای نتم  نیا  تسا .  هدـنهد ))  ربخ  نتم   , )) نآ هار  اهنت  هک  بـلـ ـد , ـشا ققحت بـ لباق  یـصخش  ياهکاردا  و  سح ))  تلالد   )) قیرط زا  اـی  (( 
رما قیرط  زا  ار  بطاخم  هک  نآ  ای  و  دنتفا , یم  ای  هداتفا و  قافتا  هدنیآ  ای  رـضاح و  نامز  ای  ـتـه  ـشذ رد گـ هک  تسا  ییاهدادخر  زا  یکاح 

اهنامرف هدیـسر و  ام  هب  رابخا  مالعا و  ینعی  تسخن ,  قیرط  زا  همه  یمالـسا  دیاقع  نایم ,  نیا  رد  دزاس . یم  هجوتم  ینیعم  راتفر  هب  یهن  ای 
مالـسا یلمع  ای  يداقتعا و  لئاسم  زا  مادـک  چـیه  هب  ندرب  یپ  نیاربانب ,  تسا .  هدیـسر  ام  هب  یهن  رما و  ینعی  مود  قیرط  زا  نآ  ماـکحا  و 

نیا هک  يزیچ  ای  تسا و  رابتعا  تردق و  زا  دـح  نامه  رد  هک  يزیچ  قیرط  زا  ای  ییاشنا و  ای  يربخ  نتم  کی  قیرط  زا  رگم  تسین  نکمم 
زین لیلد  نیمه  هب  تسا .  نتم  دافم یـک  هچنآ  ساسارب  سایق  ای  نتم و  کی  هب  لالدتسا  لیبق  زا  دشاب , نآ  تایـضتقم  زا  راب  ـتـ عاو ترد  قـ

رایعم نیمه  تسا و  رود  رایـسب  دشاب  هتـشاد  یطبر  مالـسا  تقیقح  هب  دناوتب  هک  نیا  زا  رظن , يار و  ساسارب  مالـسا ,  هرابرد  هدیقع  راهظا 
زین بلطم  نیمه  تسا .  رـشب  یگتخاس  دـیاقع  ارآ و  رگید و  یلعج  ياهنییآو  نایدا  ریاس  مالـسا و  ینعی  قح  نید  نایم  توافت  ساسا  زین 
یم تروص  بولطم ))   )) کی هب  ندیسر  يارب  اهنت  داهتجا  دیوگ : یم  هلاسرلا  باتک  زا  ملع  باب  رد  هک  تسا  یعفاش  ماما  نخـس  دوصقم 

تقیقح کی  هب  هیبشت  اـب  اـی  دـنک و  یم  تیاـکح  نآ  زا  هک  یلیلد  اـب  هک  تسا  یعقاوو  ین  تقیقح عـیـ کـی  هشیمه  مه  بولطم  دریگ و 
فظوم یملاع  ره  دشاب  نین  ـتـی چـ قو دیوگ : یم  همادا  رد  هک  تسوا  رگید  نخـس  دوصقم  زین  نیمه  دیـسر ... نادب  ناوت  یم  رگید  ینیع 

: دـیوگ یم  هک  اجنآ  ات  تسا ...  لیالد  هطـساو  هب  سایق  روآ و  مازلاربخ  زین  ملع  ساـسا  و  دـیوگ , نخـس  ملع  ساـسارب  اـهنت  دوب  دـهاوخ 
ملع نودب  هک  دوبد  ـ هاو ـی خـ ـس هانگ کـ زا  شیب  وا  هانگ  دـیوگ  ینخـس  سایق  ای  روآ و  مازلا  يربخ  هب  دانتـسا  نودـب  یملاع  رگا  نیاربانب 

ساسارب زج  هک  تسا  هدادن  رارق  ار  قح  ـن  یا ص )   ) ـش یو لو خـ ـ ـسر زا  سپ  سک  چیه  يارب  دنوادخ  و  دیوگ ... یم  نید  هرابرد  يزیچ 
يا هنوگ  رابخا و  عامجا ,  تنس ,  باتک ,  (ص )  ربمایپ زا  سپ  زین  ملع  ساسا  و  دیوگب , ـن ]  ید هرا  ـ برد  ] ینخس هدمآ  وا  زا  لبق  هک  یملع 

دیوگ ینخس  مالسا  هرابرد  درادن  قح  ناملـسم  هک  میتسناد  ـیـب  تر ـن تـ ید بـ (( 37  . )) میتفگ نیا  زا  شیپ  هک  تسا  عبانم  نیا  رب  ساـیق  زا 
رد يدـیدرت  چـیه  هدـش و  تابثا  تقیقح  نیا  اریز  تسا ,  هدیـسر  ام  هب  هک  تسا  يربخ  اـجنیا  ردزی  ـق عـلـم نـ یر و طـ ملع ,  قیرط  زا  رگم 

يداقتعاروما زا  هک  ـنـی  ید ـت  ـسا نآرق مـتـنـی  تسا .  دـنوادخ  مالک  زین  نآ  هدوب  میرک  نآرق  ربخ ))  )) هاگ هیکت  عبنم و  هک  هدـنامن  نآ 
یم نامرف  نادب  ار  ام  یهلا  باتک  نیا  هک  مینک  یم  هظحالم  نآرق  هب  هعجار  اب مـ نکیل  دنک , یم  ءاشنا  زین  ار  یلمع  ماکحا  دهد و  یم  ربخ 
ناو هب عـنـ هدمآ  هدیچیپ  ضماغ و  یتروص  هب  نآرق  رد  هچنآ  نییبت  حیضوت و  ناونع  هب  زین  ار  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر رادرک  راتفگ و  هک  دهد 
ارف نادب  ار  ام  باتک  نیا  هک  دوش  نشور مـی  نآرق  هب  هعجارم  اب  هکلب  میریذـپب ,  هدـمآ  لمجم  باتک ,  نیا  رد  هچنآ  رب  یلیـصفت  حرش و 
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تـساج نیمه  زا  میرب .  نامرف  وا  زا  دشاب , هدنام  زین  توکـس  نآر مـ رد قـ دنچ  ره  دیوگ , یم  (ص )  ادخ لوسر  هچ  ره  رد  هک  دناوخ  یم 
نیا نآرق  هب  هعجارماب  نینچمه  تسا .  هداد  لیکشت  مالسا  تخانش  يارب  ار  باتک  نیا  رب  عرفتم  مود و  یعبنم  نآرق  مکح  هب  انب  تنـس  هک 

قافتا هدارا و  تدحو  اه  ـ نآ درو  رد مـ ناناملـسم  هک  یماکحا  ینید و  روما  زا  يوریپ  هب  ار  ام  باتک  نیا  هک  دوش  یم  نشور  زی  مـطـلـب نـ
تفلاخم هب  ادـخ  لوسر  اب  هدـش  ـن  ـشور وا  ـت بـر  یاد هار هـ نآزا کـه  سپ  سک  ره  : )) دـیوگ یم  هک  اجنآ  دـهد , یم  نامرف  دـنراد  رظن 

دب هک  مینکفا  منهج  هب  میراذـگاو و  هتفرگ  شیپ  رد  هک  تلال  ـ ـض نا  ار بـه هـمـ وا  در , رد پـیـش گـیـ نامیا  لـها  هار  زج  یهار  دزیخرب و 
هدیـسر يونعم  رتاوت  دـح  هب  هک  یناوارف  (( 38  )) ثیداـحا ياـضتقم  هب  نآرق و  مکح  هب  بیترت  نیدـب  (. 115/ ءاسن  (( ) تسا یهاـگلزن  مـ
نداهن ندرگ  ترورض  لصا  رب  ینتبم  عرفتم و  مـنـبـعـی کـه  تسا ,  هداد  لیکشت  ار  مالـسا  ماکحا  تخانـش  عبنم  نیموس  زین  عامجا ))  ,))

عرـش و ماکحا  للع  زا  یهاگآ  هب  ار  ام  نآرق  هکدیآ  یم  تسد  هب  زین  نیا  يرتشیب  لمات  اب  تسوا .  باتک  مکحم  تایآ  رد  ادـخ  نامرف  هب 
نابحاص يا  دـیریگ , تربع  سپ  : )) دـیوگ یم  هک  اجنآ  دـهد , یم  ناـمرفدراد  دوجو  لـلع  نآ  هک  اـج  ره  رد  ماـکحا  نآ  يار  ـ جا سپس 

صاخ مکح  دیقم  رها  زا ظـ ـت کـه  سا نآ  تا  ـ یآ ـن  یا ینعم  رگید ) ياج  دنچ  179 و   / هرقب (( ) درخ نابحاص  يا   )) ای ( 2  / رشح  ) تریصب
. دـیهد میمعتدراد  تهابـش  نآ  اب  مکح ,  صاخ  تلع  دوجو  رد  هک  رگید  يا  هلاسم  اـی  هثداـح  ره  هب  ار  مکح  دـیرذگرد و  هثداـح  کـی 

نم يو بـه یـ ماز  ـ عا ما  رد هـنـگـ هک  اجنآ  تسا ,  دوهـشم  یبوخب  زین  لبج  نبذاعم  اب  (ص )  ادخ لوسر  روهـشم  ثیدـح  رد  میتفگ  هچ  ـ نآ
تفگ دوبن ؟ ادخ  باتک  رد  رگا  دومرف : منک .  یم  مکح  ـت  ساد باتک خـ رد  هچنادب  تفگ :  وا  ینک ؟  یم  تواضق  هنوگچ  دیسرپ : وا  زا 
یمن غیرد  داهتجا  زا  مریگ و  یم  راـک  هب  ار  شیوخ  رظن  تفگ :  ؟ دـشابن ادـخ  لوسر  تنـس  رد  رگا  دومرف : (ص .)  ادـخ لوسر  تنـس  هب  : 

ار دنوادخ  هداتسرف  هداتسرف  هک  ار  ییادخ  ساپس  دومرف : داهن و  ما  هنیـس  يور  رب  یتسد  (ص )  ادخ لوسر  سپ  دیو : ذا مـی گـ مـعـ مراد . 
هب ار  شیوخ  رظن   )) ترابع زا  دوصقم  دنا  هتفگ  ناحراش  هک  هنو  نآ گـ (( 39 . )) دزاس یم  دونشخ  ار  وا  لوسر  هک  تخاس  قفوم  يزیچ  هب 

ـن ید بـ منادرگ .  یمرب  دوش  یم  هدافتـسا  تنـس  باـتک و  زا  هک  ینومـضم  نآ  هب  ساـیق  قیرطزاار  هلاـسم  هک  تسا  نآ  مریگ ))  یم  راـک 
هچ ـ ناد ندا بـ ندر نـهـ گـ (ص ,)  اد لوـسر خـ تنـس  زا  يوریپ  هب  ار  اـم  تسا  نـید  هیاـپ  عـبنم و  هـک  ادـخ  با  ـد کـتـ ـش ـن  ـشور ـیـب  تر تـ

نامرف دننک ـ  تیعبت  نانآ  زا  ریزگان  دـیاب  هماع  هک  تسا  نیملـسم  ياملع  اجنیا  رد  ناناملـسم  زا  دوصقم  دـنراد ـ  عامجا  نآ  رب  ناناملـسم 
ره هب  ماکحا  نیا  هریاد  هعـسوت  میمعت و  هب  نآ  زا  سپ  هدـمآ و  ینید  نوتم  رد  هک  یماکحا  لـلع  فشک  رد  داـهتجا  هب  نآ  زا  سپ  هداد و 
هک تسا  یمالـسا  ماکحا  تخانـش  هناگراه  ـع چـ با ـن مـنـ یا تسا .  هدـناوخ  ارف  دراد  دوجواهنآ  رد  للع  نیا  هک  تایئزج  عورف و  زا  کـی 

نانیمطا زا  سپ  همدـقم و  نیا  لماک  كرد  زا  سپ  یناملـسم  ناس  ـ نا هـر  ددرگ . یمزاـب  یـساسا  هیلوا و  عبنم  نآ  ینعی  نآرق  هب  اـهنآ  همه 
هب تسیاـب  یم  تسا ,  نید  نیا  ماـمت  همـشچرس  یلاـعت  يادـخ  باـتک  هک  نیقی  ـن  یا ند بـه  ـیـ ـسرزا نآ و پـس  هب  ندرک  نـیقی  نتفاـی و 

کبـسو تالمج  رد  یهلا و  باتک  نیا  ظاـفلا  رد  هک  درادـب  نآ  لوذـبم  ار  دوخ  ناوت  تمه و  همه  تخانـش ))   )) یملع نوناـق  ياـضتقا 
نیا هب  ندیـسر  هار  رد  تسیاب  یمزین  و  دـشرب , ظا  ـفـ لا ـن  یا زا  دوصقم  یناعم  هب  حیحـص  تروص  هب  بیترت  نیدـب  ات  دزرو  لمات  نآ  نوتم 

میـسرت نییبت و  اهنت  ترـضح  نآ  رادرک  راتفگ و  همه   , هچ دزادرپ , لمات  بـه  ـبـر(ص )  ما رادرک پـیـ راتفگ و  رد  يوبن و  تنـس  رد  فدـه 
هب تسیاب  یم  ریزگان  هلحرم ,  نیا  یط  زا  سپ  ناملـسم  ناسنا  تسا .  هدرک  مکح  نادب  هتـشاد و  ررقم  دـنوادخ  هک  تسا  يروما  تایئزج 

: دوش یم  میـسقت  شخب  ود  هب  ملع  نیا  درک  دهاوخ  هدهاشم  يو  هک  تساجنیا  دـنک . ادـیپ  ملع  تسادـخ  باتک  نید  هک  نید  نیا  قیاقح 
لقاع و هک  ـی  نا ـ مزا تـ ـد , نراد هک  یتوافتم  یملع  هاگیاج  اـب  دوخ و  تخانـش  كرد و  فـالتخا  اـب  مدرم ,  همه  هک  یم  عـلـ لوا :  بـخـش 

ههبش هنوگ  چیه  حرط  يارب  یهار  تسین و  روذعم  یقیاقح  نینچ  هب  تبسن  ندوب  لهاج  رد  سک  چیه  نیاربانب  دنسر . یم  نادب  دندیـشر ,
تابجاو و تایلوا  دـیاقع و  تایلک  لماش  ملع  نیا  درادـن . دوجو  نآ  رد نـقـل  ها  ـتـبـ ـشا نآ و یـا  مهف  رد  فـالتخا  اـی  نآ و  رد  لـیوات  و 
رد اد  ـه خـ نا ناـضمر و حـج خـ رهـش  رد  مدرم  رب  هزور  بوجو  هب  ملع  هناـگجنپ ,  ياـهزامن  بوجو  هب  ملع  لـیبق  زا  دو , ـ ـش ضیارف مـی 

هدرک مارح  ار  بارش  تقرس و  لتق ,  انز , ابر , دنوادخ  هک  نیا  هب  ملع  تسا و  بجاو  لاوما  تاکز  هک  نیا  هب  ملعو  تعاطتـسا ,  ترو  صـ
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رگیدکی و زاار  نآ  مدر  ماوعو مـ دنهاگآ  نآ  زا  ناناملـسم  همه  هدمآ و  تحارـصب  ادخ  باتک  رد  قیاقح  مول و  زا عـ ـن بـخـش  یا تسا . 
ماـکحا نیا  بوجو  رد  اـی  نآ و  لـقن  رد  دـننک و  یم  تیاور  (ص )  ادـخ لوـسر  زا  ار  نآ  نینچمه  دـننک , یم  لـقن  دوـخ  ناگتـشذگ  زا 

یم  (( توبثلا ۀـلالدلا و  یعطق   )) ناونع هب  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  قیاـقح  موـلع و  زا  شخب  نیا  هب  ندـی  ـ ـسر هار  دـنرادن . یفـالتخا 
دشاب يا  هنوگ  هب  رظن  دروم  نومضم  انعم و  رب  نآ  تلالد  زین  نآ و  راتخاس  دسرب و  ام  هب  رتاوت  قیرط  زا  هک  تسا  ینتم  ره  نآ  و  دنـسانش ,

چیه دـننآ و  هب  فلکم  همه  مدرم  هک  تسا  نآ  ملع  زا  عون  نیا  ماک  ـ حا زا  یـکـی  دریذـپن . ار  مهف  رد  ییاطخ  چـیه  ای  یلیواـت و  چـیه  هک 
هک تسا  نآ  عون  نیا  ماکحا  رگید  زا  دشاب . لهاج  نآ  زا  يزیچ  هب  تبسن  هک  دوب  دهاوخن  روذعم  نیارد  ـد  ـشا هناوید نـبـ هک  یغلاب  ناسنا 

نکمم یهاگو  دناسر  یمن  نظ  نامگ و  زا  رتارف  يدح  هب  ار  دهتجم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  داهتجا  هک  نیا  هچ  درادن , ییاج  نآرد  داهتجا 
اب دنـسر  یم  نادـب  داـهتجا  قیرطزا  هک  یجیاـتن  رد  داـه و  ـتـ جا ترد بـر  رد قـ مدرم  نیا ,  رب  هوـالع  دریگ , تروص  ییاـطخ  نآ  رد  تسا 

 . تساربم اهنیا  همه  زا  میتفگ ـ  هک  هنوگ  نآ  ملع ـ  عون  نیا  هک  یلاح  رد  دنراد , توافت  رگیدکی 

موس تمسق 

ملع و را  ـتـه بـه کـ سو مامتها پـیـ ببس  هب  هک  یناسک  ینعی  دنسر , یم  نادب  ناصاخ  زا  یهورگ  اهنت  هک  تسا  یملع  مود :  شخب  (( 40 ))
يداقتعا و تایلک  زا  ریغ  هچنآ  هب  ملعزا  شخ  ـن بـ یا ـد . نا ـتـه  فر رتارف  دنتسه  نآ  رد  هماع  هک  یحطس  زا  دوخ  ریگیپ  ياهشهوژپ  هعلاطم و 

هرابرد هک  ینیقی  ریغ  يا  هلدا  زین  یلک و  ماکحا  نآ  عورف  تایئزجو و  لیصافت  لیب  زا قـ دو  طوبرم مـی شـ تسا ,  يرورـض  ماکحا  لوصا 
ـ  دنمان یم  دحاو  ربخ  ار  نآ  هک  تسا  یعون  نیا  و  دشاب ـ  هدیـسرن  رتاوت  دح  هب  دنـس  رظن  زا  هک  يربخ  ره  بیترت  نیدب  تسا .  هدمآ  اهنآ 
زین هاگ  دـننام و  یم  ناـمگ  دـح  ناـمه  رد  اـه  مدر تـنـ زا مـ يرا  ـیـ ـس بـ ـن بـخـش ,  یا رد  دریگ . یم  رارق  شخب  نیا  رداهـسایق  عاونا  زین  و 

وا دوخ  قح  رد  اـهنت  ینیقی  نیقی ـ  دـح  هب  هراـب  نیا  رد  ناوارف ,  یلماـت  هعلاـطم و  قیقحت و  زا  سپ  رگن  فرژ  يرگـشهوژ  تسا پـ نکمم 
نآ و هب  ندـی  ـ ـسر زین بـه  ار  ناـصاخ  همه  یتح  و  ار , شیوخ  ناگدـنب  همه  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  مولع  زا  شخب  نیا  ماـکحا  زا  دـسربآ .

تیلوؤسم راب  نیا  هک  هدرک  فظوم  ناد  ـ بار ـی  هور اـهنت گـ هکلب  هتخاـسن ,  فظوم  فلکم و  دوشب  شخب  نیا  لـماش  هک  یملع  يریگارف 
رب یتح  شیوخ ـ  یمالـسا  فیاظو  تابجاو و  ماجنا  رد  مزال  لئاسم  هب  مدرم  ندرک  هاگآ  رد  هک  يزاین  دـنراد و  یمرب  ناگمه  هناش  زا  ار 

هنوگ نیا  هک  تسا  نآ  مولع  زا  شخب  نیا  ماکحا  رگید  زا  دوش . یم  عفترم  نانآ  هلیـسو  هب  دراد  دوجوآ  ناملاع  زا  يوریپ  دـیلقت و  ساسا 
هدیقع هب  ار  ناگمه  ناوتب  بیترت  نیدب  ات  دوش  یمن  بوسحم  ناگدـنب  ـی بـر هـمـه  عر ـ ـش روآ  مازلا  تجح  کی  دوخ  يدوخ  هب  اهیهاگآ 

یم ناگدنب  هکل  بـ در , ناشریفکت کـ دننادن  ار  اهنآ  رگا  تسا ـ  نینچ  لوا  شخب  رد  هک  ناس  نآ  تخاسروبجم و ـ  نآ  ياضتقم  هب  نتـشاد 
نآ میدرک ـ  هراشا  نانادب  و  دنک ـ  یم  هدنـسب  هک  ـی  هور نامه گـ هک  ینامز  ات  دنـشاب  دیدرت  رد  ای  لهج و  رد  شخب  نیا  هب  تبـسندنناوت 

رتهب ای  مزال  اهنآ  يارب  شماجنا  هچنآ  هنیمزرد  نانآ  هب  نداد  میلع  نداد و تـ ـی  ها ـ گآ مدر و  داشرا مـ هب  سپـسو  دـنریگب  ارف  الماک  ار  ملع 
تسا ـد, حاو ربخ  هب  دبعت  هژیوب  اهنآ , دافم  هب  ندش  مزلم  دبعت و  تیعورـشم  شخب  نیا  ماکحا  رگید  زا  نین  هـمـچـ (( 41 . )) دنزادرپب تسا 
روما لئاسم و  زا  يرایس  نا بـ ـ ـش و  دور , رتارف نـمـی  نامگ  دح  زا  مولع  زا  شخب  نیا  لئاسم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  يانعم  . 

ساسارب داقتعا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  دـنوادخ ـ  هک  یطیارـش  رد  نیاربانب  تسا .  نینچ  دـحاو , ربخ  اهنآ  همه  سار  رد  و  يداهتجا , 
هب دـیآ ـ  یم  دـیدپ  ریذـپانزیرگ  یتروـص  هب  ینیقی و  ینیهارب  هلدا و  زا  اـهنت  هکلب  دوـش , یمن  لـصاح  صخـش  راـیتخا  لـیامت و  تبغر و 
زا هتخاسن ,  فلکم  دـشاب  یم  روآ  حرج  یفیلکت  هک  روآ  نظ  هلدا  ياـضتقم  هب  ندـش  دـقتعم  هبار  ناـنآ  هدرک و  فطل  شیوخ  ناگدـن  بـ

هچنآ هکلب  , دزاسن دبعتم  اهنآ  هب  یلمع  مازلا  هب  يا و  هلدا  نینچ  تایضتقم  هب  ار  ناگدنب  هک  دوب  دهاوخ  رود  هب  وا  تحرو  فطل  تایضتقم 
یم دحاو  ربخ  مکح  رد  هچنآ  دحاوربخ و  هب  یلمع  ماکحا  هنیمز  رد  ناملـسم  دـبعت  هک  ـت  ـسا نآ  دوش  یم  هدافتـسا  رتاوتم  ینیقی  ربخ  زا 

موهفم زا  ای  صوصن و  رهاظ  قوطنم و  زا  نکمم  ياهطابنتـسا  واهـسایق  نوچ  يداهتجا  يا  هلدا  تسا ,  مزال  يداهتجا  هلدا  لـیبق  زا  دـشاب ,
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دنوادخ هک  تسا  نآ  ینظ ,  نینچ  تیجح  رب  یعطق  هلدا  نیرتن  ـ ـشور زا  درب . یمن  رتارف  نامگ  هبترم  زا  ار  دهتجم  دراوم  رتشیب  رد  هک  اهنآ 
تـسا یلاح  رد  نیا  و  میریذپب ,  ار  لداع ]  هاوگ  ود  یهاوگ  نیلدع [  تداهـش  هک  هداد  نامرف  نادبار  ام  شیوخ  باتک  حیرـص  تایآ  رد 
فیعض تروص  هب  دنچ  ره  غورد ,  ای  اطخ  لامتحا  هک  ارچ  ینیقی ,  هلاسم  کی  هن  تسا و  ینظ  يرما  ییهاوگ  نینچ  تحص  میناد  یم  هک 

نآ رد  هبعک  هک  یتمـس  هب  ور  هبعک  زا  ندوب  رود  تروص  رد  تسا  هداد  نامرف  اـم  هب  دـنوادخ  نینچمه  دراد , دوجو  ود  نآ  یهاوگ  رد  , 
تسا و ینظ  يرما  قـیقد  تروـص  هب  مه  نآ  هبعک ,  هـب  یقیقح  هجوـت  لاـمتحا  یتلاـح  رد چـنـیـن  هـک  نآ  اـب  مـیرازگب ,  زاـمن  دراد  رارق 

یحاون اـهر و  ـهـ ـش بـه  مدرم ,  هب  ینید  ماـکحا  میلعت  يارب  ار  يدارفا  (ص )  ادـخ لوسر  نینچمه  دراد , دوـجو  هبعک  زا  فارح  ـ نا لاـمتحا 
ساسار بـ دور . یمن  رتارف  نامگ  نظ و  دـح  زا  تسا  دـحاو  ربخ  هک  دارفا  نیا  زا  کی  ره  ربخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  داتـسرف , یم  رود 

نیا یتسرد  يداـهتجا  هویـش  سا  ـ ـسار ـ با ره جـ دـیامرف : یم  مدرم  هب  هلدا  نیا  قیرط  زا  دـنوادخ  هک  دوش  یم  تباـث  رتاوتم  یعطق  هلدا  نیا 
دـینک و لمع  ناـمگ  نآ  هب  تسا  بجاو  امـش  ما بـر  هدر  يز نـهـی کـ زا چـیـ اـی  رما  يزیچ  هب  ار  امـش  هک  دـش  لـصاح  امـش  يارب  ناـمگ 
اب ناـسنا  میتـفگ  هک  نیا  ینعم  هت  ـبـ لا تسا .  ملع  مود  عوـن  اـی  شخب  هب  طوـبرم  ماـکحا  اـهنیا  (( 42 . )) دـیور شیپ  نآ  ياضتقم  ساـسارب 

تبسن نتشادن  دیدرت  ای  نتشاد  دیدرت  نتسنادن و  ای  نتسناد  هک  تس  نآ نـیـ دوش  یمن  رفاک  اهنآ  رد  دیدرت  ای  مولع  زا  شخب  نیا  نتـسنادن 
زا رگید  یعون  ای  تعدـب  ای  قسف  رد  ندـیتلغورف  زا  تاـجن  ینعم  هب  اـموزل  زا کـفـر  تا  ـر نـجـ یز ـت ,  ـسا رگیدـکی  ناـسمه  مولع  نیا  هب 

فرحنم تعامج  تنـس و  لها  هار  ادـخ و  باتک  زا  هک  دنتـسه  اـه  هقرف  زا  يرایـسب  هک  تسا  نشور  ناـگمهرب  رما  نیا  تسین .  یهارمگ 
نایصع قسف و  هب  نانآ  هک  میرادن  يدیدرت  دنچ  ره  می ,  ریفکت کـنـ ار  اهنآ  ریسم , نیا  زا  نانآ  فارحنا  فرص  هب  میناوت  یمن  اما  دنا , هدش 

هویـش نامه  زا  يوریپ  دهد  تاجن  میتفگ  هچنآزا  ار  اه  هقرف  نیا  هتـسناوت  یم  هچنآ  هدنرا ,  رظن نـگـ هب  دنا . هدروآ  يور  يراذگ  تعدب  و 
زا مـلـکـه عـلـمـی هتشادن کـه  دوجو  یلاجر  اهنآ  نایم  رد  رگا  نیاربانب  مییوگ .  یم  نخـس  نآ  زا  نونکا  هک  تسا  هدوب  یعماج  نوناق  ای 

تعامج هار  رد  ناناملـسم و  هدوت  یپ  رد  دـنا  هتـس  ـ ناو نانآ مـی تـ دنـشاب , رادروخرب  نوناقو  هویـش  نیا  يریگراـک  هب  مهف و  يارب  ـی  فا کـ
مهم نیا  زا  سپ  نتم  (( 43 (( )) دیسرپب رکذ  لها  زا  دیناد  یمن  رگا  سپ   : )) هک دنشخب  ینیع  قادصم  ار  هیآ  نیاو  دننک  تکرح  نیملـسم 

هک تسا  یلجتم  يدعاوق  هعومجم  رد  اجنیا ـ  رد  نتم ـ  زا  ام  دوصقم  دوش . نتم  دراو  درذگب و  همدقم  زا  صخـش  هک  دـسر  یم  نآ  نامز 
هب ندیـسر  یبرع  چیه  يارب  هک  يدعاوق  دوب , دنبیاپ  اهنآ  هب  دیاب  تسا  نابز  نیدب  هک  ینید  نوتمریـسف  رد تـ تسا و  مکاح  یبرع  نابز  رب 

دعاوق نییبت .  تلالد ,  دوش : یم  میسقت  شخب  ود  هب  دعاوق  نیا  تسین .  نکمم  نآ  تیاده  وترپ  رد  زج  اهنآ  تابیکرت  یبرعظافلا و  یناعم 
میسقت هتـسد  راهچ  هب  دوخ  لوصا  نیا  تسا ,  مکاح  یناعم  رب  ظافلا  تلالد  رد  هک  تسا  یلوصا  نامه  تلالد  دعاوق  زا  دوصقم  تلالد : 

و كرتشمو ,  زا  تقیقح و مـجـ ياه  هنوگ  هب  تلالد  تیفیک  میـسقت  و  اـنعم , رب  ظـفل  تلـالد  هوحن  هب  طوبرم  لو  ـ ـصا ـف ـ  لا دـنوش : یم 
ناـیب زین  يزاـجم و  ینعم  رد  نآ  لامعتـساو  نآ  یقیقح  ینعم  زا  هملک  ندرب  نوریب  يارب  هک  ییاهطرـش  ناـیب  اـب  هارمه  موهفم ,  قوطنم و 

ساسارب هک  یلوصا  ب ـ  كرتشم .  ظفل  موهفم و  قیرط  زا  ینعمرب  ظفل  تلالد  ياهطرش  تیفیک و  و  كرتشم ))   )) و موهفم ))   )) فیرعت
 [((, هباـشتم اـی   ] رـسف مـ  )) و مـحـکـم ))   )) زا قـبـیـل یفلتخم  بتارم  هب  توق ,  فعـض و  ظاـحل  زا  یناـعم ,  رب  ظاـفلا  تلـالد  هوحن  اـهنآ 

ود ضراعت  تروص  رد  هک  يدعاوق  لوصا و  نینچمه  دوش . یم  میـسقت  لمجم ))   )) و لکـشم ))   )) و یفخ ))   )) و رهاظ ))  )) و صن ))  ))
ربخ و هب  هلمج  نآ ,  بجوم  هب  هک  یلوصا  ج ـ  درک . يوریپ  اهنآ  زا  دیاب  تلالدو ,  نومـضم  رد  رگیدکی , اب  بتارم  نیا  زا  هبترم  دـنچ  ای 

دشاب یم  یفیلکت  ماکحا  ساسا  انبم و  هک  یعـضو  ماکحا  رب  تلالد  ياربا  ربخ تـنـهـ  )) هک لصا  نیا  نایب  اب  هارمه  دوش , یم  میـسقت  ءاشنا 
راز ـ با دوش و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  یفیلکت  ماکحا  رب  تلالد  يارب  هک  تسا  يزیچ  ءاشنا   )) هک رگید  لصا  نیا  نایب  زین  و  دراد )) تیحـالص 
رب نیارقزا  ندوب  درجم  تروص  رد  یهن  رما و  ياه  هغیص  زا  مادک  ره  هک  ییانعم  نایب  ماجنارس  و  تسا ))  یهن  ای  رما  هغیصزین  ءاش  ـ نا ـن  یا

 ((, صا خـ  )) هنوگ ود  هب  ظفل  اهنآ  ساسارب  دـنک و  یم  نایب  ار  تلالد  يریگارف  لومـش و  نازیم  ـی کـه  لو ـ ـصا د ـ  دـنک . یم  تلـالد  نآ 
ای درف  زا  یکاح  دیقم ,))  )) و نیعم ,  ریغ  يدرف  زا  یکاح  قلطم ,))   )) زین و  هدرتسگ ,  تلالد  ياراد  ماع ,))   )) و دودـح , ـت مـ لالد ياراد 
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لیذ ياـهتلاح  رد  هک  تسا  يدـعاوق  لوصا و  هب  هجوت  نآ  زا  دوصقم  نییبـت :  دـعاوق  دوش . یم  میـسقت  نیعم ,  یتفـص  هب  فصتم  يدارفا 
ماع  )) یظفل اب  دودـحم , صاخ و  يانعم  کی  رب  دودـحم  یتلالد  ياراد  صاخ ,))   )) یظفل نایم  یئزج  ضراعت  فلا ـ  دوش : یم  تاعارم 

یبرع نابز  رد  يدـعاو  قـ  , يدرو رد چـنـیـن مـ دراد . دوجو  صاخ  رد  هک  یمکح  ناـمه  هنیمز  رد  دودـحم  ریغ  هدرتسگ و  یتلـالد  اـب  ((, 
یم داجیا  یگنهامه  يراگزاس و  ماع  صاخ و  تلالدود  نایم  دوش و  یم  هتـشادرب  دوجوم  يرهاظ  ضراعت  اهنآ  قیرط  زا  هک  دراد  دوجو 

دوجو یلیلد  ود  نینچ  لولدم  نایم  یگنهامه  داجیا  يارب  يدعاوق  زین  اجنیا  رد  دیقم .))  )) و قلطم ))   )) نایم یئزج  ضرا  تـعـ ب ـ  ددرگ .
یبرع نابز  رد  تسا .  شیو  يرهاظ خـ ینعم  زا  نآ  ندرب  نوریب  یضتقم  یترابع و  ای  هملک  لیوات  یـضتقم  هک  ـلـی  ماو زور عـ بـ ج ـ  دراد .

یم نایب  هک  ییاهرایعم  درک , عوجر  اهنآ  هب  دیاب  یتلاح  نی  رد چـنـ هک  دراد  دوجو  ینیزاوم  اهرایعم و  زا  یکاح  ینیعم  صخـشم و  دعاوق 
دروخرب ماگنه  هب  د ـ  درک . حرطم  ار  یلیوات  هنوگچیه  ناوت  یمن  اجکرد  تخادرپ و  يا  هملک  لیوات  هب  دـیاب  ای  ناوت و  یم  اجک  رد  دـنک 

لوصا زا  يوریپ  یضرف  نینچ  رد  دوش . یم  نشوررگید  هلدا  نیارق و  هب  عوجر  اب  اهنت  نآ  زا  دوصقم  ینعم  هک  مهبم  ای  لمجم  يا  هملک  اب 
. دزاـس یم  نشور  ار  نآ  زا  دوصقم  ینعم و  درب و  یم  نیب  زا  ار  هلمج  اـی  هملک  لاـمجا  ماـهبا و  هدـش  عضو  روـظنم  نیدـب  هک  يدـعاوق  و 
زا دافتـسم  ياهتلالدو  میهافم  دـننک , جارختـسا  اهنآ  عبانم  زا  ار  یعرـش  ماکحا  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  صاخ  ثحب ,  ـن  یا میامض 

یلصا دوصقم  مهف  هب  رداق  یناملسم  ره  هک  نیا  هچ  , دننک داجیا  يراگزاس  فلاخم  ضراعتم و  لیالد  نایم  دنزاس و  نشور  ار  ینید  نوتم 
ده هب مـجـتـ طوبرم  ماکحا  زین  و  دـسر , یم  داهتجا  هجرد  هب  ناسنا  اـهنآ , لوصح  اـب  هک  ار  یطیارـش  اـه  ممت  ـن مـ یا تسین .  ینوتم  نینچ 
یم انشآ  یهار  اب  زین  ودوش  یم  هدناوخ  دلقم  ای  وریپ  هک  نامه  ینعی  هدیسرن ,  هجرد  نیا  هب  هک  یـسک  اب  ار  ام  نیا  رب  هوالع  درادربردار و 

اه ممتم  نیا  دریگ . شیپ  رد  تسوا  هجوـتم  هک  یهلا  فیلاـکت  يارجا  زین  ینید و  ماـکحا  نید و  مـهف  يارب  تسیاـب  یم  دـلقم  هـک  دزاـس 
ماـگنه رد  هلدا ,  بیترت  تاـم  ـن مـتـمـ یا هرخـالاب  و  تسا ,  ود  نیا  زا  مادـک  ره  طورـش  ءاتفتـسا و  اوـتف و  ماـکحا  هدـنرادرب  رد  نینچمه 

رایعم و نامه  تشذـگ  ـچـه  نآ دـنک . یم  نایب  ار  هلدا ,  نایم  ضراعت  زورب  ماـگنه  رد  حـیجرت ,  لوصا  و  ماـکحا ,  فشک  يارب  لالدتـسا 
هنیمز رد  هاوخ  نآ  كرد  هب  دنک و  دانتـسا  دوخ  نید  هب  دناوت  یم  هنوگچ  هک  دناسر  یم  یهاگآ  نیا  هب  ار  یناملـسم  ره  هک  تسا  ینازیم 

نتم و همدـقم ,  شخب  هس  زا  بکرم  میتشاد  ناـیب  هک  هنوگ  ناـمه  راـیعم , نیا  دـیآ . لـیان  یلمع  ماـکحا  هنیمز  رد  هاوخ  يداـقتعا و  روما 
. دریگ یم  ياج  دوش  یم  هدیمان  صوصن ))  ریسفت  دعاوق  ملع   )) ای هقف ))  لوصا  ملع   )) هچنآ لیذرد  شخب  هس  ره  هتب  ـ لا ـت .  سا تاممتم 

نـشور ار  دشر  تیاد و  ـنـن هـ ـس هبوا  يدنبیاپ  رادقم  شیوخ و  نید  هب  ناملـسم  کی  مازتلا  رادقم  دناوت  یم  هک  تسا  يرایعم  اهن  ـن تـ یا
ره هک  نیا  زا  رظن  عطق  اب  درادرب , هدرپ  تیادـه  میقت  ـ ـس طار مـ ـ ـص زا  نانآ  فارحنا  زا  ناتـسرپاوه و  ياهیهارمگ  اهیـصلاخان و  زا  دزاس و 

دیقم دنبیاپ و  ادخ و  باتک  وریپ  دشاب , دنبیاپ  رایعم  نیا  هب  سک  ره  نیاربا  بـنـ دنا . هتسیز  یم  ینارود  رصع و  هچ  رد  اههورگ  نیازا  مادک 
دنب ـ یا رایعم پـ نیا  تایضتقم  هب  سک  ره  و  نآ ,  زا  سپ  ياهرصع  رد  هاوخ  دنک و  یگدنز  فلس  رصعرد  هاو  خـ تسوا ,  لوسر  تنـس  هب 

ناماگـشیپ نامه  زا  رگا  یتح  ـت ,  ـسا هتفرگ  هلـصاف  (ص )  وا لوسر  تنـس  زا  هدرک و  يریگ  هراـنک  هدـش و  رود  ادـخ  باـتکزا  دـشابن ,
دشاب هدشن  رود  (ص )  ادخ لوسر  روضح  زا  يا  هظحل  هدوب و  نیتسخن 

رایعم نیا  رد  فالتخا  قافتا و  طاقن 

لوا تمسق 

ياملع  )) مییوگ یم  هک  ـی  ما هـنـگـ تسین .  هصرع  نیا  ياملع  قافتا  دروم  همه ,  رایعم , نیا  رد  دوجوم  نیناوق  دعاوق و  هک  دنامن  هتفگان 
ینید نوتم  ریـسفت  دعاوق   )) هچ تسا ,  تغل  نیا  هقف  برع و  نابز  ياملع  میقتـسم ,  روط  هب  تسخن و  هجرد  رد  ام  دوصقم  هصرع ,))  نیا 

ناسانـش و نابز  هب  نآ  تشگزاب  دریگ و  یم  همـشچرس  هغللا  هقف  زا  ینابز و  ياـهتلالد  لوصا  زا  هک  تسا  لقتـسم  فرطیب و  يدـعاوق  (( 
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چیه یب  تسا ,  ـی  بر نا عـ ـ بز هب  تنـس  نآرق و  نوتم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  يوس  رگید  زا  تسا .  یبرع  ناـبز  هراـبرد  صـصخت  ناـب  ـ حا صـ
شیارگ چـیهریثات  تحت  دوش و  یم  طوبرم  نابز  هب  افر  ـ ـص دـعاوق  نیا  دـنک . یم  تیعبت  نابز  نیا  رد  نایب  تلـالد و  دـعاوق  زا   , يدـیدرت

دنچ ره  تسا .))  لقتسم  فرطیب و  يدعاوقدعاوق  نیا   )) میتفگ هک  تسا  نخـس  نیا  ینعم  زین  نیمه  و  درادن , رارق  يرکف  بهذم  ای  ینید 
رارق نانآ  لمات  رظن و  فالتخا  هک مـحـل  دراد  دوجو  نایم  نیا  رد  زین  يدـعاوق  اـما  تسا ,  تغل  همئا  قاـفتا  دروم  دـعاوق  نیا  زا  یـشخب 
ریثات یمالـسا  هقف  تعیرـش  ياملع  مـالک و  ياـملع  ینعی   , ینید نوتم  رد  نارگـشهوژپ  ياـهداهتجا  رد  ریزگاـن , فـالتخا ,  نیا  هتفرگ و 
لـصا هک  دنا  هدرک  قافتا  نیا  رب  یبرع  نابز  يام  عـلـ لوا :  لاثم  میزادرپ :  یم  دـعاوق  نیا  زا  ییاهلاثم  یـسررب  هب  نونکا  تسا .  هتـشاذگ 

تفر يزاجم  ینعم  غارس  هب  ناوت  یم  یتروص  رد   )) اهنت دوش و  ریسفت  دو  ینعم حـقـیـقـی خـ هب  يا  هژاو  ره  هک  تسا  نآ  نوتم  ریسفت  رد 
تسا یقیقح  ینعم  نامه  نکمم  ینعم  اهنت  فاصوا  نیا  نادقف  تروص  رد  اما  دشاب , راک  رد  هیبشتای  دیکات و  یـا  ـع ,  ـسو ترورـض تـ هک 

, دنرمش یم  مزالار  لصا  نیا  تاعارم  ینید  نوتم  ریسفت  رد  هدش و  هدیشک  زین  یمالـسا  تعیرـش  ياملع  نایم  هب  عا  ـمـ جا ـن  یا (( 44 ((. ))
هک نیا  رگم  دنور  یمن  يزاجم  ینعم  غارـس  هب  (ص )  وا لوسر  ثیداحا  ای  ادـخ و  باتک  تاملک  زا  يا  هملک  ریـسفت  رد  زگره  نیاربانب  و 

هبتر هب  دوش  ناوارف  نوچ  زاجم   )) هک دنا  هتفگ  زین  ار  ـن  یا بر  نا عـ ـ بز نا  ـمـ لا ـبـتـه عـ لا دشاب . هتشاد  دوجو  روکذم  ترورض  هس  زا  یکی 
یلامعتـسا نینچ  دوش و  جـیار  برع  فرع  رد  يزاجم  ینعم  رد  يا  هلمج  اـی  هملک  لامعتـسا  هک  یتقو  ینع  یـ (( , 45 (( )) ـد سر بـ تقیقح 

هب هملک  یقیقح  ینعم  زا  رذـگ  يار  ترور کـه بـ ـ ـض طر  ـ ـش دریگ و  یم  دوخ  هب  ار  تقیقح  یگژیو  زاجم  نآ  دـبای , شرتسگ  مدرم  نایم 
رد ار  لامعتسا  نآ  هلمج ,  ای  هملک  کی  يارب  يزاجم  لامعتسا  عویش  ـن کـه  یا چـه  ـتـد , فا رابتعا مـی  زا  دش  یم  ظاحل  نآ  يزاجم  ینعم 
هب دـندش , دـقتعم  نادـب  برع  نابز  ياملع  هک  ار  یقاحلا  هدـعاق  نیمه  دنتـساوخ  یم  اـملع  هک  یماـگن  هـ دـهد . یم  رارق  تقیقح  فیدر 

عیاش زاجم  طانم  قیقحت   )) رد رگید , تراـبع  هب  و  دراد , دوجو  عویـش  نیا  هب  ندرب  یپ  يارب  یهار  هچ  هک  نیا  رد  دـنروآرد , ارجا  هلحرم 
, دوش یغلم  رابتعا  زا  و  روجهم , یقیقح  ینعم  هک  دـندرک  ریـسفت  نادـب  ار  زاجم  عویـش  ترثک و  یخر  بـ دـندرک : فالتخا  رگیدـکی  اـب  (( 

دناد یم  یبوخب  يا  هدنونـش  ره  اهلاثم , نیا  رد  مدروخ .))  گید  نیا  زا   )) اـی مدروخ ))  تخرد  نیا  زا  : )) دوش یم  هتفگ  هک  نیادـننام  هـ
تخرد و هوـیم  زا  ندروـخ  نآ  و  هتفر ,  ـ گار نآ  يا  يزا جـ ینعم مـجـ تسا و  یغلم  راـبتعا  زا  روـجهم و  هلمج  ود  نیا  یقیقح  ینعم  هـک 
ترثک و رگید  یخرب  دنا . هدرک  رایتخا  ار  نآ  مالـسا  ياهقف  تیرثکاو  هلبانح ,  هیعفاش ,  هک  تسا  يا  هیرظن  نیا  تسا .  گید  نایم  ياذغ 

ینعم دـنچ  ره  دریگ , یـشیپ  اـنعم  ـن  یا نا بـه  ـ هذا دـمهفب و  هملک  زا  ار  يزاـجم  ینعم  مدرم  فرع  هک  دـنا  هتـسناد  نادـب  ار  زاـجم  عوـیش 
, دـنهد یم  رارق  انبم  دـنمهف و  یم  ار  نآ  یقیقح  ینعم  هلمجای  همل  زا کـ ـنـد کـه  ـشا مدرم بـ نایم  رد  مه  یناـسکو  دـشابن  روجهم  یقیقح 

دزن عیاش و  مدرم  نایم  هچنآ  هلمج  ود  نیا  دروم  رد  متـشاذگن .))  ینالف  هناخرد  اـپ   ((, )) مدیـشون رهن  زا  : )) دوش هت  هک گـفـ نیا  دـننامه 
هک دـمهف  یم  تسخن  هلم  زا جـ مدر  فر مـ و عـ تساهنآ ,  يزاـجم  ینعم  ذـخا  هلمج و  ود  نیا  مهف  رد  عسوت  یعون  تسا  فراـعتم  ناـنآ 
هک ییانعم  نامه  هب  هدنیوگ ـ  هک  دمهف  یم  زین  مود  هملج  زا  و  تسا ,  هد  ـیـ ـشو نآ نـ دننامه  ای  یناویل و  رد  رهن  بآ  زا  يرادقم  هدـنیوگ 
 , هتشاذگ هناخ  رد  فرط  نآ  زین  ار  شیوخ  ياپ  هدنیوگ  رگا  یتح  نیاربانب  و  تسا ,  هدشن  ینالف  هنا  دراو خـ ـت ـ  ـسا فراعتم  فورعم و 

میناد یم  نیادوجو  اب  تسین  شا  هتفگ  ندوب  غورد  بجوموا  لمع  نیا  مه  زاـب  دـشاب  هدـشن  هناـخ  دراو  ندـب  همه  اـب  لـماک  روط  هب  یلو 
نکمم نیارباـنب  دوش , یم  هدرب  راـک  هب  زین  ین  نآ مـعـ رد  هلمج  اـی  هملک  هاـگ  هکلب  هدـشن ,  كورتـم  ـالماک  قوف  هلمج  ود  یقیقح  ینعم 

رهن يور  ار  شیوخ  ناهد  هک  دـشاب  هملک  یقیقح  ینعم  يودوصقم  و  مشون ,))  یم  رهن نـ زا  زگره   )) هک دـنک  داـی  دـنگوس  یـسک  تسا 
ـد نواد بـه خـ  )) ای متشاذگن ,))  ياپ  ینالف  هناخ  رد   )) دیوگب یسک  رگا  وحن  نیمه  هب  دروخ  یمن  بآ  نآ  زا  قیرط  ـن  یا اب  دراذگ و  یمن 

یتروص نینچ  رد  و  دـنک , هدارا  ار  نآ  یقیق  ینعم حـ دوخ  هتفگ  نیا  زا  دـناوت  یم  مراذـگ ))  یمن  وا  هناـخ  رد  ار  شیوخ  ياـپ  دـنگو  سـ
هک دـنا  یناـسک  زا  هیفن  حـ تسا .  هتـسکش  ار  دوخ  دـنگوس  دوش ] هناـخ  دراو  هک  نآ  یب   ] دراذـگب وا  هناـخ  هب  ار  شیوخ  ياـپ  رگا  یتـح 

شرتسگ و فرـص  هب  نآ  يزاجم  يان  ار بـه مـعـ را  کی گـفـتـ ندرک  ریـسفت  نانآ  دنا . هدرک  ریـسفت  هنوگ  نیدب  ار  زاجم  عویـش  ترثک و 
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ینعم دناوتب  مه  زونه  دـنچ  ره  دـنا , هتـسناد  زیاج  نآ ,  ندـش  فراعتمو  انعم  نادـب  مدرم  نتفرگ  وخ  مدرم و  نایم  رد  يزاجم  ینعم  جاور 
زا هک  تسا  يریـسفت  عون  اج , نیا  رد  فـالتخا  اـشنم  هک  دـش  نشور  میتف  ـبـی کـه گـ لا زا مـطـ (( 46 . )) دوش هدارا  راـتفگ  نآ  زا  یقیقح 

ترثک ـطـه  با ـ ـض کـه   ] هدـمآ لمع  هب  یبرع  نابز  رد  لامعتـسا  ترثک ))   )) هرابرد هیوبیـس ,  ینج و  نبا  سراـف ,  نبا  نوچ  یناـسک  يوس 
هنوگ نآ  تفگ ـ  ناوت  یماما  دنا . هدرک  عضو  ار  دـسر )) تقیقح  هبتر  هب  دوش  ناوارف  زاجم  نوچ   )) هدـعاق ساسا ,  نامه  رب  و  تسیچ ]؟ 
دوخ نانآ  هک  دوش  یم  نشور  برع  مالکرد  لمات  زا  درک ـ  ـیـم  هاو هرا خـ ـ ـشا ناد  دـیآ و بـ یمرب  صئاـصخلا  رد  ینج  نبا  راـتفگ  زا  هک 

. دـنا هدـیزرو  فالتخا  رگیدـکی  اب  دـشاب , دوجوم  دـیاب  هراب  نیا  رد  هک  يرایعم  هطباـض و  و  ترثک ))   )) ندر مـعـنـی صخـشم کـ رد  زین 
تسیاب یم  هک  تسا  يا  هویشای  رایعم  نآ ,  فالتخا  دروم  قافتا و  دروم  شخب  ود  ره  رد  هدعاق ,  نیا  رب  بترتم  جیاتن  نیرتمهم  زا  یک  یـ

دوش یم  هدیمان  رهاظ ))  )) دریذپب یلک ,  رظن  زا  ار , لیوات  لامتحا  هچنآ  میناد  یم  درک . يوریپ  نآ  زا  مالک  رهاظ  لیوات  مدـع  ای  لیوات  رد 
نآ رد  یلیواـت  لاـمتحا  چـیه  تسین و  یلیواـت  چـیه  ياریذـپ  دوـش  یم  هدـیمان  صن ))   )) هچنآ نآ ,  لـباقمرد  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  و 

روهظ نآ  ردـظافلا  هک  ار  ییاـنعم  ناـمه  تسیاـب  یم  اـموزل  رهاـظ ,))  )) دروم رد  تسا .  نآ  ندوـب  صن  ینعم  زین  نیمه  و  دراد , ـ ندو ـ جو
زا ظفل  هک  نیا  فلا ـ  دشاب : هتـشاددوجو  نآ  رد  طرـش  ود  هک  نیا  رگم  تسنادن ,  اور  نآ  رد  یلیوات  چـیه  درک و  تشادرب  نآ  زا  دـنراد 

هطبار تبـسانم و  نآ  لیوات  زا  درو نـظـر مـا  ظفل و مـعـنـی مـ نایم  هک  بیترت  نیا  هب  دشاب , رظن  دروم  لیوات  ياریذـپ  یلوصا  یلک و  رظن 
يا هطبار  و  هقالع ))   )) اموزل ای  دشاب , لامعت  ـ سا فر ))  عـ  )) رد هاو  خـ يو ,  لـغـ ـع ))  ضو  )) رد تبـسانم  نیا  هاوخ  دشاب , هتـشاد  دوجو  يا 

هتشادن دوجو  اه  هط  ـ بار اهتبسانم و  نیا  زا  مادک  چیه  هک  یتروص  رد  اما  دشاب . هتشاددوجو  نآ  يزاجم  ینعم  هملک و  یقیق  ینعم حـ نایم 
هب ار  ریـش ))  )) هملک یـسک  هک  نیا  دـننا  هـمـ دو , ـد بـ هاو تسردان خـ هلمج  ای  هملک  زا  یقیقحریغ  ینعم  تشادربو  لیوات  هنوگ  ره  دـشاب 

تیحالص و نیا  رب  هوال  عـ ب ـ  دنک . ریـسفت  ناسنا ))   )) ینعم هب  ار  تخرد ))   )) ای و  هوک ))   )) ینعم هب  ار  هناخدور ))   ((, )) غالا  )) ینعم
و فیعـض ,  حوجرم و  هملک ,  نآ  زا  نهذ  هب  ردا  ـتـبـ مو ـح  جار ینعم  دـنک  اضتقا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تسیاب  یم  زین  یلیلد  شریذـپ , 

لامعتـسا اهبرع  رگا  هک  نیا  هچ  تسا ,  يوغل  یلیلد  دراوم  رثکا  رد  لیلد  نیا  دوش . ـتـه  ـس ـ ناد حـجار  يوق و  نآ  حوجرم  فیعـض و  ینعم 
نینچ رد  دوش ـ , ری  ـ گار جیار و فـ نانآ  نایم  رد  دربراک  عون  نیا  دـنزاس و  موسرم  دوخ  يزاجم  یناعم  رد  ار  ینیعم  ياه  ـیـبـ کر ای تـ ظافلا 

اهبیکرتو ظافلا  نآ  تسا  مزال  دـنیآ  یم  اهدـعب  هک  ینامدر  رب مـ دوش و  یم  تقیقح  نیزگیاج  هدوب  يزاجم  ینعم  ینامز  هچنآ  یتروص ـ 
لیوات و بارعا  نایم  لوادتمو  فراعتم  یناعم  نامه  هب  ار  اهنآ  دنرب و  راک  هب  ـت  سا ـتـه  فر رارق گـ نآ  رب  برع  تنـس  هک  وحن  نامه  هب  ار 

یناعم نامه  رد  ار  اهنآ  هک  قیرط  نیدب  دـنراذگ ,  تعدـب  يدـیدج  يوغل  حالطـصا  اهبیکرت  ظافلا و  نیا  يارب  هک  نآ  هن  دـنن , ریـسفت کـ
یم بوسحم  لیلد  تجح و  کی  نانآ  دربراک  هوحن  حالطـصا و  هک  اهنامه  ینعی  بارعا  هک  ییناعم  دـنرب , راـک  هب  دوخ  یمیدـق  یقیقح 

دهاوخ بوسحم  نتفگ )  نخـس  تسرداـن   (( ) نحل  )) زا یعون  يدروخرب  تشادرب و  نینچ  لـیلد  نیمه  هب  دـنا , هتفگ  كرت  ار  نآ  دوش ,
دـش و مرگ  رونت  ـیـس ))  طو ـ لا یمح  , )) داتـسیا اپ  يور  رب  گنج  قاس ))  یلع  برحلا  تماق  : )) دـنیوگ یم  اهبرع  لاثم  ناو  بـه عـنـ دـش .
هک ار  ییانعم  نآ  تارابع و  نیا  یمیدق  یقیقح  ینعم  سک  اما هـیـچ  دوش , یم  کچوک  نالف  رب  رد  نیا  اذـک )) بنج  یف  رغـصی  اذـه  ))

ینعم هب  ار  بنج ))   )) گنج و ینعم  هب  ار  سیط  و  تدش ,  ینعم  هب  ار  قاس  هکلب  دنک و  یمن  دص  هدـش قـ یم  هدافتـسا  اهنآ  رهاظ  زا  البق 
اهنآ و تخانـش  هار  اهنت  تسا و  یتابیکرت  تاحالطـصا و  نینچ  زا  هدـنکآ  رـساترس  یبر  نا عـ ـ بز (( 47 . )) دـنناد یم  يزیچ  اب  هسیاقم  رد 

نیا رد  صئاصخلا  بحاص  تساهنآ .  زا  دوصقم  یناعم  هب  ندیـسر  نانآ و  دزن  دوجوم  ياهبیکرت  اه و  هتفگ  رد  عبتت  اهنآزا  نتفای  یهاگآ 
هدرک بلج  نآ  هوجو  تخانـش  یبرع و  مـالک  ءزج  هب  ءزج  تسرد و  كرد  تیمها  هب  ار  ناـگمه  هجوت  حرطم و  ار  يدـیفم  ثحب  هنیمز 
زاغآ رد  هتـشون و  دـنک )) یم  نیمـضت  نیمات و  ار  نآ  تیبرع  ملع  هک  ینید  ـی  تادا ـتـقـ عا رد  یباب   )) ناونع تحت  یلقتـسم  باب  وا  تسا . 
لصا تسا و نـه  ینایاپ  ار  دوش  یم  هدرب  نآ  زا  هک  يا  هرهب  هن  تسا ,  باتک  نیا  باوبا  نیرتفیرش  زا  باب  نیا  نادب  تسا :  هتفگ  باب  نآ 

هب دسر  یم  نادب  هک  يا  هد  ـ یز هار گـ زا  هتفر و  نوریب  تعیرـش  رما  رد  لادـتعا  زا  هک  تعیرـش  لها  زا  یناسک  رتشیب  هچ  يا ,  هنارک  ار  نآ 
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کبـس هب  ار  ناشیا  يدـنمدرخ  هدـناشک و  یهارمگ  هب  ار  اهنآ  میر  فیرـش و کـ نابز  نیا  رد  نانآ  فعـض  اـهنت  دـنا  هدـش  هدیـشک  ههاریب 
نابز و نیمه  هلیـسو  هب  خزود  تشهب و  دـنا و  هتفرگ  رارق  ینامـسآ ]   ] باطخ دروم  نآ  اب  ناگمه  هک  ینابز  تسا ,  هتخاس  لدـبم  يدرخ 

لومـشم زین  دوخ  میتـفگ ,  نخـس  نآ  زا  هک  يوغل ,))  لـیلد   )) دـنامن ـفـتـه  گا نـ (( 48  . )) تسا هدـش  یفرعم  نآ  تاراـبع  مـخ  چـیپ و  رد 
 , هک گـفـتـیـم عون  نآ  زا  ییاهبیکرت  يزاجم  یناعم  عویـش  جاور و  هچ  تسین ,  یقیقد  ـال  ما ـ کط ـ باو ـ ـض هد و  ـ عا ياراد قـ تسا و  تواـفت 

تسینریذپ و ناکما  نآ  یقیقح ]  ینع  مـ ـر [  ها رب ظـ نتم  ریسفت  هجو  چیه  هب  اهبیکرت  زا  یخرب  رد  هکلب  تسین ,  رگید  ياهبیکرت  هب  تبسن 
 , هدـمآ دـیدپ  فالتخا  املع  نایم  هک  تساج  نیمه  زا  تسا .  لوادـتم  ریغ  فرع و  زا  رود  یلو  نکمم ,  يریـسفت  نینچ  رگید  یخرب  رد 

و ـد , شا هتشادن بـ دوجو  نآ  یقیقح  رهاظ  ینعم  ربانب  ظفلریـسفت  ناکما  هک  دنا  هتـسناد  نادب  ار  عوی  ـ ـش جاور و  و  هدیزرو ,  طایتحا  یخرب 
. دشاب فورعم  لوادتم و  بارعا  دزن  يزاجم ,  ینعم  ینعی  هدـش  لیوات  ینعم  هکدـنا  هدرک  هدنـسب  نیمه  هب  لیوات  زیوج  رد تـ ـی نـیـز  خر بـ

هنحـص رد  و  هدش ,  هدوشگ  نآ  رد  لیوات  باب  هقف ,  لوصا  ملع  رب  قافتا  دروم  دـعاوق  لوصا و  تیمکاح  مغر  هب  هک ,  تساج  نی  زا هـمـ
نانآ دانتسا  دروم  لیلد  تعیبط  هب  رما  نیا  تسا .  هدمآدید  نآ پـ نایاوشیپ  نایم  رد  یناوارف  تافالتخا  لوصا ,  دعاوق و  يارجا  رد  لمع و 

ای تقیقح  لامعتـسا  رد  برع  تاداع  يوجتـسج  عبتت و  زا  یبرع و  نابز  رد  تلـالد  هوحن  رب  مکاـح  ياـهرایعم  زا  هک  یلیلد  ددرگ , یمرب 
یهار دنا  هدرک  هچنآ  زا  رتقیقد  رتشیب و  دنا  هتـسناوتن  نف  نیا  ياملع  لیلد ,  نیا  تعیبط  ياضت  ـ قا بـه  تسا .  هدـشذخا  ناشراتفگ  رد  زاجم 

نانآ دـنبایب . شیوخ  مال  رد کـ رگید  یملکتم  ره  ای  عراش  دوصقم  یناعم  نامـسیر  هب  مالک  ندز  دـنویپ  لـیوات و  ندرک  راد  هدـعاق  يار  بـ
هک تسا  يریـسفت  لیوات و  نآ  و  بیرق ,  لیوات  ـد : نا هدر  میـسقت کـ عون  دـنچ  هب  نآ  رد  روکذـم  طرـش  ود  ندوب  مهارف  زا  سپ  ار  لـیوات 

ییاج رد  نآ  دـیعب و  لیوات  دوشن , هدـهاشم  نآ  هرابرد  یفـالتخاابیرقت  يا کـه  ـه  نو هب گـ دـشاب , راکـشآ  نآ  تاـبجوم  لـیالد و  نیارق و 
يرگـشهوژپ چـیه  اـبیرقت  هک  يوحن  هب  دـشاب , راکـشآ  دوش  یم  رهاـظ  ینعم  رب  اـق  ـ با ـیـح  جر ـب تـ جو ـلـی کـه مـ یـالد نیارق و  هک  تسا 

ندوب بیرق  لیالد  هن  ـد , شا ـتـه بـ ـشاد رار  روکذم قـ فرط  ود  نایم  لیوات  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  و  لمتحم ,  لیوات  دباین , لیوات  رب  یلیلد 
نینچ رد  دـشابددرم . فصو  ود  نیا  نایم  نانچمه  لیوات  هکلب  دـبای , قابطنا  نآ  رب  الماک  ندوب  دـیعب  میـالع  هن  دـشاب و  اـمرفمکحالماک 

دوش و یم  هتسناد  عراش  ای  ملکتم  یعقاودصق  لیوات  نامه  ای  یقیقح  ریغ  ینعم  نامه  نیده ,  زا مـجـتـ ـی  خر هاگدید بـ زا  هک  تسا  یعون 
(( 49 . )) دراد يراـگزاس  ملکتم  دارم  اـب  هک  تسا  یتـقیقح  ناـمه  شیوخ  رهاـظ  رب  ظـفل  ریـسفت  رگید  نادـهتجم  زا  يرایـسب  هاگدـید  زا 

تبـس دراو و نـ زا مـ يرا  ـیـ ـس ـ برد دوخ  هک  تسا  يرگید  هلاسم  زین  ددرتم  دیعب و  بیرق و  لیوات  ياهقادـصم  نییعت  هک  میوش  یم  روآدا  یـ
 , ناملاع زا  یخرب  هاگدـید  زا  تسا  نکمم  هاگ  هچ  تسا ,  ـتـه  فر رارق گـ ناملاع  زا  يدایز  هورگ  فالتخا  لـحم  اـه  هنومن  زا  يرایـسب  هب 
رد مـا  دشاب . ددرتم  ای  بیرق و  لیوات  رامش  رد  هکلب  هدوبن و  نینچ  اعقاو  دنا , هدادرارق  دیعب  لیوات  فیدر  رد  نایاوشیپ  زا  يرایسب  ار  هچنآ 

. دروآ میهاوخ  یلمع  ماکحا  نینچمه  دـیاقع و  هنیمز  رد  ار  فالتخا  طاـقن  نیا  زا  ییاـه  هنومن  اـهلاثم و  دـنوادخ ـ  تساوخ  بـه  هد ـ  ـنـ یآ
ياراد ـی  بر نا عـ ـ بز رد  دـشاب  فلاخم  موهفم  قیرط  زا  هک  یتلالد  ایآ  هک  نیا  و  فلاخم ))  موهفم   )) ندوب ربتعم  هرابرد  ناملاع  مود  لاثم 

. دنا هدیزرو  فالتخا  تسین ,  انتعا  لباق  هک  نیا  ای  دوش و  یم  انتعا  نادب  تسا و  ـتـی  لا ـ صا

مود تمسق 

ار مکح  نیا  یفن   , ـت سا هدروآ  نآ  يارب  یمکح  هدرب و  مان  یش ء  کی  زا  اهنت  ملکتم  هک  نیا  زا  هدنونش  هک  تسا  نآ  فلاخ  مو مـ مـفـهـ
نبا هیوبیـس ,  لیبق  زا  تیبرع ,  ياملع  بلغا  هک  تسا  نآ  زین  هدـمآ  دـیدپ  هراب  نیا  رد  هک  یفالتخا  ءاشنم  دـمهفب . تسا  نآ  زج  هچنآ  زا 

نابحاص زا  نآ  رتاوتم  لقن  قیرط  زا  اهنت  ینابز ,  ره  رد  ظفل )) تلالد   )) هک دنا  هتـشاد  راه  ـ ظا نینچ  نارگید  ینج و  نبا  یبلاعث ,  يرابنا , 
نابز لها  زا  یخرب  اهنت  هچنآ  تیجح  هرابرد  اما  دوش . یم  هتفریذـپ  تباث و  لقن ,  نیا  رد  یفالتخا  اـی  دـیدر و  نود هـیـچ تـ بـ ناـبز ,  نآ 

 (( یتلالد  )) نینچ هک  دنا  هدیورگ  نادب  تیرثکا  تسا .  هدش  فالتخا  دشاب  هتشادن  دوجو  نآ  رد  رتاوت  طورـشو  دنـشاب  هدرک  لقن  ار  نآ 
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ارچ تسا ,  تسردان  ینامگ  نیا  ام  هدیقع  هب  هتبلا  و  تسا ـ  روآ )) ملع   )) ـت لالد نیا  دنا  هدـش  یعدـم  زین  یخرب  تسا .  روآ )) نظ  )) اهنت
ملع رگید , نیارق  اب  تلالد  نیا  ندوب  هارمه  تروص  رد  دنا  هدش  یعدم  زین  یخرب  و  دراد ـ  هار  دـیدر  تـ ـف ,  لا موهفم مـخـ تلالد  رد  هک 
يوس زا  هک  یهاگدـید  نیمه  ساسارب  تعیرـش  مولع  ناـملاع  هک  اـجنآ  زا  (( 50  . )) تسین روآ  مـلع  تروـص  نـیا  ریغ  رد  تـسا و  روآ 

ـف لا دنا : هتفرگ  شیپ  رد  ار  کلسم  ود  دنا , هداد  رارق  یبایزرا  دروم  ار  فلاخم  موهفم  تلالد  هدش ,  حرطم  برع  تایبدا  نابز و  ياملع 
اب هارمه  ار  یمکح  ودرب  مان  یـش ء  کی  زا  اهنت  ملکتم  نوچ  هک  نیا  نآ  دنا و  هدـیورگ  نادـب  تیرثکا  هک  یکلـسم  تسخن :  کل  ـ ـس مـ  ـ

دهاوخ رتاوت  هب  تباث  يوغل و  یتلالد  دو  ـن خـ یا دروا , نآ شـی ء بـیـ يارب  نآ ,  دننام  تفص و  طرش , لیبق  زا  يوغل ,  ربتعم  دویق  زا  یکی 
یناوارف يوغل  هلدا  کلسم  نیا  هب  نادقتعم  تسا .  یفتنم  روکذمء  یـش  نآ  ریغ  زا  ملکتم  را  رد گـفـتـ هدش  نایب  مکح  هک  نیا  رب  تشاد , 

ماما لـیبق  زا  هیعفاـش  زا  یخرب  هیفنح و  هک  تسا  یکلـس  مـ مود :  ـلـک  ـس مـ ب ـ  دـننک . یمدانتـسا  اهنادـب  حرطم و  دوخ  هیرظن  تاـبثا  رد 
زا یفن حـکـم  رب  يوغل  یتلالد  چیه  يرکذ  هب  صاصتخا  نینچ  هک  نیا  نآ  و  دنا , هدرک  رایتخا  ار  نآ  نی  ـ مر ـحـ لا ماما  وا  داتـسا  و  یلازغ , 

تباث رتاوتموحن  هب  مه  نآ  برع  زا  یتلالد  نینچ  لقن  هک  تسا  نآ  دوخ  هیرظن  رب  هورگ  نیا  هدمع  لیلد  درادـن . روکذـمء  یـش  نآ  غـیـر 
هب صاصتخا  نینچ  هک  دراد  دوجو  لامتحا  ـن  یا در  ما بـبـ نـ عو ]  ـ ـضو مـ یـش ء [  کی  زا  اهنت  یمکح  نایب  رد  ملکتم  هک  ینامز  و  هدـشن , 

ینامز کـه ات  دمآ , شیپ  یلامتحا  نینچ  نوچ  يوس  رگید  زا  ,و  دشاب فلاخم  موهفم  زا  ریغ  رگید  ییاهلولدم  دیاوف و  هدنرادرب  رد  يرکذ 
نیمه (( 51 . )) درک لالدتـسا  دوـش  یم  هدافتـسا  مـالک  زا  فلاـخم  موـهفم  ناوـنع  هب  هچنآ  هب  ناوـت  یمن  دـشابن , راـک  رد  يرگید  نیارق 
نامه تسا ,  هدـش  مالـسا  تعیرـش  ياملع  نایم  رد  ظاـفلا  تلـالد  لـئاسم  زا  يا  هراـپ  رد  يرگید  تاـفالتخا  ببـس  هاگدـید ,  فـالتخا 
هلمج نیا  زا  دنا . هدرک  قافتا  اهنآ  زا  ماکحا  طابنتساو  ینید  نوتم  ریسفت  رد  عماج  هویش  نوناق و  کی  زا  يوریپ  ترورـض  رب  هک  یناملاع 

هدیورگ نادب  تیرثکا  هلا  ـن مـسـ یا رد  ـد . شا هنهرب بـ یجراخ  هنیرق  هنوگ  ره  زا  هک  یماگنه  هب  رما , هغیص  تلالد  رد  نانآ  فالتخا  تسا 
ناملکتم و اهقف و  تیرثکا  کلـسم  نیمه ,  هک  هدرک  لقن  يزار  ماما  و  دـنک , یم  تلالد  بوجو  رب  رما  هغیـص  یتروص  نینچ  رد  هک  دـنا 
هک بـه هـیـچ دنا  هدیزگرب  ار  کلـسم  نیا  یلازغ  ماما  هلمج  زا  نایاوشیپ و  زا  یهورگ   , لباقم رد  اما  تسا .  یعفاش  ماما  لوبق  دروم  هیرظن 
(( 52 . )) دنک نشور  ار  مالک  زا  دوصقم  ینعم  دشاب و  راک  رد  یجراخ  ینیارق  هک  نآ  رگم  دننکن , نیقی  مزجرما و  هغیص  رد  هتفهن  یتلالد 

هحابا يارب  ای  بابحتسا  يارب  ای  هد  عضو شـ بوجو  يارب  رما  هغیـص  دنک  نایب  عطق  روط  هب  دناوتب  هک  یلیلد  هک  تسا  نآ  هورگ  نیا  لی  ـ لد
درادـن و ییاج  نابز  رد  ییناعم  تابثا  رد  لقع  هک  تسا  یلاح  رد  ـن  یا دوب . دـهاوخ  يوغل  یلقن  لیلد  ای  یلقع و  لیلد  اـی  یلیلد ,  نینچ  , 

دحاو ربخ  هلیـسو  هب  نابز  رد  اهبیکرت  تاملک و  یناعم  اهدربراک و  تغلاما  دوب , دـهاوخ  دـحاو  هب خـبـر  لقن  ای  رتاوتم و  لـقن  اـی  زین  لـقن 
چیه هب  تسا  مزال  نیاربانب  تسا .  هدش  عضو  بوجو  يارب  لعفا ))   )) هغیـص دیوگب  هک  هدـشن  تباثزین  يرتاوتم  ربخ  دوش و  یم  تا نـ ـبـ ثا
يزیچ رب  یهن  هغ  ـیـ ـص ـت  لالد موس  لاـثم  (( 53  . )) میـشاب یجراخ  نیارق  لولدـم  یپ  رد  هتـشادن و  مزج  عطق و  هغیـص  نیا  يارب  یلولدـم 

هب یهن ,  هغیـص  اـیآ  هک  نآ  ینعی  تسا ,  رظن  فـالت و  ـ خا میرحت مـحـل  يارو  يزیچ  رب  رگید  تراـبع  هب  یعطق و  كرت  بـلط  زا  رتـشیب 
نآ رب  یلعف  نینچ  یعرـش  راـثآ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک , یم  تلـالد  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یلعف  نـالطب ))   )) اـی داـسف ))  )) رب دوخ , يدوـخ 

و هداد ,  رار  هذخاؤم قـ تازاجم و  ضرعم و  رد  ار  دوخ  نآ ,  هدـنهد  ماجنا  هک  تسا  نآ  یهن  هغیـص  لولدـم  اهنت  هک  نآ  ای  دوشن , بترتم 
ـن یا رد  تسج .  رگید  نیارق  هلدا و  رد  دـیاب  ار  نآ  مکح  هدـش و  توکـس  نآ  هب  تبـسن  هک  تسا  يا  هلاسم  لعف  داسفو  نالطب  ای  تحص 

هدش یهن  دروم  لعف  بک  ـ تر يدر کـه مـ هک فـ دوش  یمن  هدافتـسا  نیا  زا  شیب  یهن ,  يوغل  لیلد  زا  دنراد  هدیقع  املع  تیرثکا  ـه ,  لا ـ ـس مـ
یم رداص  تسا  رتنییاـپ  هک  نآ  هب  رترب  ماـقم  زا  هک  یماـگنه  یه  ـیـغـه نـ ـص اریز  تسا  هداد  رارق  تازاـجم  هذـخاؤم و  ضرعم  رد  ار  دوخ 

هچ نالطب  تحـص و  رظن  زا  دش  ماجنا  رگا  یهن  دروم  لعف  نآ  هک  نیا  اما   , تشاد دهاوخ  ـت  لالد وا  يو  ـ ـس زا  كرت  یعطق  بلط  رب  دوش 
تسد هب  یجراخ و  نیارق  یپ  رد  ناملاع  ببس ,  نیمه  هب  دنک . یمن  تلالد  نآ  رب  القتسم  یهن  هغیـص  هک  تسا  يزیچ  نیا  دراد , یمکح 

, زامن حاکن ,  عیب ,  لیبق  زا  یلاعفا  دـنوش , یم  ماجنا  هاگ  نآ  زا  یعرـش  یهن  مغر  هب  هک  دـنا  هدـمآرب  یلاـعفا  دروم  رد  عراـش  رظن  ندروآ 
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هار اه  ـ نآ رد  نالطب  تحـص و  هدرک و  عضو  ار  یـصاخ  نیناوق  اـهنآ  يارب  عرـش  دنتـسه و  یعرـش  يدوجو  ياراد  هک  نآ  دـننام  قـالط و 
اهنآ رب  قاـفتا  يارب  مزـال  طورـش  زا  هک  لـئاسم  زا  رگید  يا  هراـپ  رد  هتفاـی و  تـسد  یقاـفتا  طاـقن  هـب  وجتـسج  نـیا  زا  سپ  ناـنآ  دراد .

هب یهن  نیا  دریگ و  قلعت  يزیچ  هب  یهن  اج  ره  هک  دـنا  هدرک  قافتا  نیا  رب  لاـثم  ناونع  هب  دـنا . هدـیزرو  فـالتخا  تسا ,  هدوبن  رادروخرب 
نآ زا  ار کـه  يرا  نامه کـ صخـش  هچنانچ  يدروم ,  نینچ  رد  دشاب , نآ  تاذ  هطـساو  هب  هکلب  دـشابن , نآر چـیـز  ضرا بـ يرما عـ رطاخ 
هک يراثآ  ینعی  تسا ,  لطاب  زین  را  نآ کـ هداد  رار  هذخاؤم قـ تازاجم و  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  دهد , ماجنا  تسا  هدش  یهن 
اب ای  دناوخب , زامن  وضو  نودب  یسک  الثم  هک  نانچ  دوش , یمن  بترتم  نآ  ـت بـر  سا هدرک  لعج  تحص ,  ضرف  رد  لعف ,  نآ  يارب  عراش 
هن یئیش  هچنانچ  هک  دنا  هدرک  فالتخا  ـه  لا ـن مـسـ یا رد  ـا  ما دشورفب . تسین  وا  کلم  هک  ار  يزیچ  ای  دنک و  جاودزا  دوخ  مراحم  زا  یکی 
هب تشاد ,  دـهاوخ  یمکح  هچ  دریگ  رارق  یهن  دروـم  نآ  زا  كاـکفنا  لـباقو  نآ  ضرا بـر  يرما عـ ببـس  هب  هکلب  نآ ,  دوـخ  رطاـخ  هـب 

ياهیهدب تخادرپ  رب  هک  یلاح  رد  ای  دنک , لاغشا  ار  نآ  يا  هناخ  کلام  هزاجا  نودب  هک  هدرک  یهن  نیا  زا  ار  نا  ـسـ نا عرا  ـ ـش لاثم  ناونع 
هزاجا نودب  یسک  رگا  لاح  دزاس . لوغـشم  يرگید  راک  هب  یهدب  تخادرپ  ياج  هب  ار  دوخ  ای  دنک و  رارف  ناراکهدب  زادراد  تردق  دوخ 
يرما ببـس  هب  هکلب  زاـمن , دوخرطاـخ  هب  هـن  دوـب , دـهاوخ  یهن  درو  وا مـ زا  نـمـ درازگب , زاـمن  اـجنآ  رد  دوـش و  نآ  دراو  يا  هناـخبحاص 

ـا ما تسا ,  هدرک  فرـصت  وا  هزاجا  نودب  ریغ و  کلمرد  دوخ  زامن  اب  هک  نیا  نآ  تسا و  هتـسویپ  نادب  هد و  ـ ـش هارمه  زامن  اب  هک  ضراع 
زا رارف  رطاخ  هب  ـی  لو ـد , یآ وا مـی  غارـس  هب  راکبلط  دنک  هدهاشم  يراکهدبرگا  ای  تسا .  زامن  لصا  زا  كاکفنا  لباق  یـضراع  عنام  نیا 

حبذ هعمج و  رهظ  ناذا  ماگنه  رد  شورف  دـیرخ و  تسا .  ـتـه  فر رارق گـ یهن  دروم  زاـمن  زین  اـج  نیارد  دـنک . لوغـشم  زاـمن  هب  ار  دوخ  وا 
ـه لا ـن مـسـ یا رد  دنتسه .  (( یضراع یهن   )) عون نیا  زا  رگید  ییاهلاثم  دوش  هدافتسا  نآ  زا  تسین  یضار  شبحاص  هک  ییوقاچاب  دنفـسوگ 

نآ بکترم  هک  يدرف  دنچ  ره  ددرگ , یم  بترت  اهنآ مـ رب  اهنآ  صاخ  یعرش  جیاتن  دنتـسه و  حیحـص  یلاعفا  نینچ  هک  دننآرب  تیرث  ـ کا , 
لاـعفا نآ  نیع  هدـش ,  یهن  بجوم  هچنآ  يدراوـم  نینچ  رد  هک  تسا  نآ  زین  هیرظن  نیا  لـیلد  دریگ . یم  رارق  تازاـجم  ضرعم  رد  هدـش 
یخرب یئابج و  هنع , ــ  هّللا  یـضر  دمحا ـ  ماما  ـا  ما تسا .  مومذم  عرـش  رظن  زا  هدش و  هارمه  لاعفا  نآ  اب  هک  تسا  یتافـص  هکلب  تسین , 
ثیدـح رد  (ص )  ادـخ لوسر  هک  ارچ  دـماجنا , یم  زین  لعف  نالطب  هب  عراـش  نـهـی  دـنا : هتفگ  هدرک و  تفلاـخم  تیرثکا  اـب  نیملکتم  زا 

دا ـتـنـ سا دروم  رد  ثیدح و  نیا  تحص  رد  زین  تیرثکا  هتبلا  (( 54  ((. )) تسا دودرم  دشابن  نآ  رب  ام  رما  هچ  ـ نآ  : )) تسا هدومرف  حـیحص 
ثیدح نیا  زا  ـد , نا ـتـه  شاد ـگـر  ید دراو  ماکحا و مـ رد  هک  ییارقتسا  عبتت و  ساسارب  نانآ  یلو  دنا , هدیزرون  دیدرتو  کش  نآ  نداد  رارق 

و دشاب ـ  هتفرگ  قلعت  نادب  نآ  تاذ  رطاخ  هب  ییهن  هک  تسا  يزیچ  دشابن )) نآ  رب  ام  رما  هچنآ   )) زا دوصقم  هک  دـنا  هدرک  تشادرب  نینچ 
یف ـ ـصو رطاخ  هب  سپـس  هدوب و  عورـشم  بولطم و  لصا  رد  هچنآ  اما  دنتـشادن ـ  یفالتخا  چیه  نآ  رد  املع  تسا کـه  لوا  عون  نامه  نیا 

هچنآ و  تسا ,  رود  رایـسب  ددرگ  شلماش  ثیدح  نومـضم  هک  نیا  زا  يزیچ  نینچ  تسا ,  هتفرگ  رارق  یهن  دروم  هدـش  ضراع  نآ  رب  هک 
هرابرد ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  نامه  فصو  نیا  هد و  ضرا شـ رب فـعـل عـ هک  تسا  یفـصو  نامهاهنت  دشاب  یم  نومـضم  نیا  لومـشم 

رد شورف  دـیرخ و  و  یبـصغ ,  نیمز  رد  زاـمن  هاگدـید ,  تواـفت  نیم  سا هـ ـ ـسا بـر  تسا .))  هتفرگن  قلعت  نادـب  عراـشرما   : )) تفگ نآ 
ـن یا مراهچ عـلـمـا بـر  لاثم  تسا .  حیحـص  تنـس  لها  هقف   ] همئا ریاس  رظن  زا  و  لطاب ,  وا  ناوریپ  دـمحا و  ماما  رظن  زا  هعمج  زامن  ماگنه 
, اهنآ قیداصم  ظافلا و  نیا  فیراعترب  نین  هـمـچـ دوش . یم  میـسقت  دـیقم  قلطم و  و  ماع ,  صاخ و  نوچ  یعاونا  هب  ظفل  هک  دـنراد  قافتا 
ای قلطم  ای  ماع و  ای  صاخ  هچنآ  ندرک  صخ  ـ ـش ردو مـ ـد  نراد قا  ـفـ تا ـد , با قاـبطنا مـی یـ اـهنآ  رب  فاـصوا  نیا  هک  یظاـفلا  ناـمه  ینعی 

دیایب ماکحا  زا  یمکح  قایـس  رد  ماع  یظفل  رگا  هک  دنا  هدرک  قافتا  هلاسم  نیا  رب  دـعب  هلحرم  رد  نا  ـ نآ دـنا . هدرکن  فالتخا  تسا  دـیقم 
رد رگا  اما  ددرگ . ما مـی  دار عـ ـ فا همه  لماش  هتفرگ  رارق  نآ  عوضوم  ماـع  ظـفل  هک  یمکح  دوش و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  تیموم  نا عـ هـمـ
مود مکح  نآ  ناملاع  قافتا  ربانب  تروص  نیا  رد  دو , ـل مـی شـ ما ار شـ ماع  نآ  دارفا  زا  صاخ  يدرف  هک  دیایب  فلاخم  یمکح  نایم  نیا 
مکح دوش و  یم  جراخ  ماع  مکح  مومع  زا  صاخ  درف  نآ  بی  ـ تر ـن تـ ید ـت و بـ سا لوا  نا حـکـم  ای هـمـ ماع  مکح  زا  ییانثتسا  هلزنم  هب 
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ناـمه هب  دـیایب , یمکح  قایـس  رد  قلطم  تروص  هب  هک  یظفل  ره  دـنا  هدرک  قاـفتا  نیا  رب  نی  هـمـچـنـ دریگ . یم  ار  شیوـخ  یـصاصتخا 
یخرب هب  ار  مکح  دنک و  رتگن  ار تـ مکح  هریاد  دناوت  یم  هک  دوش  هدروآ  نآ  يارب  يدـیق  تسین  زیاج  دوش و  یم  ریـسفت  قل  ترو مـطـ صـ
یلماک درف  ینعم  هب  دوش  هدروآ  قلطم  هک  یظفل  ره   )) يوغل لصا  نایم  نیا  رد  هک  دـنامن  هتفگان  هتبلا  دزاس . دودـحم  قلطم ,  نآ  دارفا  زا 

ظفل نیا  لولدم  تیهام  دارفا  زا  يدرف  لماش  قلطمظفل  نآ  ساسارب  دو و  ـ ـش هدر مـی  ـمـ ـش ـم  کا رایعم حـ کی  دـشاب )) یم  تیهام  نآ  زا 
هب هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هشدخ  ای  صقن  بیع ,  نآ  رد  ینعی  دشابن , ققحم  لماک  روط  هب  درف  نآ  رد  ـیـت  ها نآ مـ ددر کـه  نـمـی گـ

کی رب  رانید ))  )) هملک لاثم  ناونع  هب  نیار  ـ با بـنـ دو . ـ ـش هدر  ـمـ ـش تسرداـن  لـطاب و  درف , نآ  ربرظندروم  تیهاـم  ماـن  قـالطا  نآ ,  ببس 
دـشاب نآ  ححـصم  طورـش  ای  تحـص  ناکرا  دقا  يزا کـه فـ بـر نـمـ زا )) نـمـ  )) قدـص نـمـی کـنـد و کـلـمـه هدـش  دروخو  بویعم  رانید 

همه اهنیا  دوش . یمن   (( هناخ  )) زا یقادصم  دشاب  بآ  ییوشتـسد و  مامح ,  نوچ  یلـصا  یتاناکما  دـقاف  هک  يا  هناخ  و  ددرگ , یمن  قالطا 
طاقن نیا  يارو  رد  هک  لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  دوخ  اهنآ  نیا  دوجو  اب  دـنراد . قافتا  نآ  رب  هقف ]  لوصا  ملع [  نیا  ياملع  هک  تسا  یلوصا 

هب مومع  رب  تلـالد  يارب  عضو  هلحرم  رد  هک  ناـنچ   )) ماـع ظـفل  ـا  یآ ـف ـ  لا تسا :  هلمج  نآ  زا  و  دـنا , هدرک  فـالتخا  دراد  رارق  قاـفتا 
لال رد خـ ای  دراد  همادا  یعطق ,  لکش  هب  مومع  رب  تلالد  نیمه  زین  لامعتسا  هل  ـ حر رد مـ ـت ,  سا هد  ـ ـش هداد  رارق  عضو و  یعطق ))  لکش 

هورگ شـسرپ ,  ـن  یا ـخ بـه  ـسا رد پـ دـبای ؟ یم  لزنت  نامگ  تروص  هب  يروآ  نیقی  عطق و  تروص  زا  یتلـالد  نینچظفل  نت  ـ فر را گـ بـه کـ
یمهم هجیتن  فالتخا  نیا  دنا . هدیزگرب  ار  مود  هیرظن  زین  هیلبنحو  هیکلام  هیعفاش ,  مومع  دنا و  هدرک  رایتخا  ار  تسخن  هیرظن  هیفنح  هدمع 

نی ذاختا هـمـ هجیتن  رد  لامعتـسا ,  لالخ  رد  مومع  رب  ماع  تلالد  ندوب  یعطق  هیرظن  هب  نادـقت  ـن کـه مـعـ یا نآ  تسا و  هتـشاد  یپ  رد  ار 
صیصخت ار  ماع  دنناوت  یمن  دو , هد شـ ـ ید ماع  زا  یشخب  اب  ضراعم  تسا  نکمم  هاگ  هک  یصاخ  ماکحا  نآ  هک  دنا  هدیورگ  نادب  يرظن

هورگ نیا  هاگدـیدزا  نیاربانب  دنـشاب . یعطق  تلالد  رد  تو و  رد ثـبـ دوخ نـیـز  هک  یتروص  رد  رگم  دـننک  رتدودـحم  ار  نآ  هریاد  ودـننزب 
 . ـت سا ینظ  دحاو  ربخ  تلالد  یعطق و  نآرق  تلالد  اریز  تسین ,  حیحص  دحاو  ربخ  هطساو  هب  نآرق ]  باتک [  رد  دوجوم  ماع  صیصخت 

لیلد ره  اب  ار  ماع  هک  دننیب  یم  ـن نـ یا رد  یعنام  چیه  تسا ,  ینظ  یتلالد  لامعتـسا  ماقم  رد  ماع  ظفل  تلالد  دنراد  هدـیقع  هک  یناسک  اما 
نا ضرا مـیـ ضر تـعـ رد فـ ب ـ  (( 55 . )) دـنا هدرک  رایتخا  ار  نآ  تیرثکا  هک  تسا  يا  هدـیقع  نیا  و  دـننز , صیـصخت  رگید  ینظ  نتم  ای 
ود اب  فرع ـ  ایآ  و  دنزب ؟ صیـصخت  ار  ما  ـد عـ ناو ـی مـی تـ ـسا نینچ قـیـ ایآ  ماع ,  کی  اب  مزال ,  طیارـش  ناکرا و  ياراد  ربتع و  سا مـ قـیـ

لیلد رب  عرف  سایق  دنا : هتفگ  یخرب  هدرک و  فالتخا  هراب  نیا  رد  نا  ـمـ لا عـ ددرگ ؟ ماع  صیـصخت  بجوم  دـناوت  یم  یلمع ـ  یلوق و  عون 
ـی خر بـ دروآ . دوجو  هب  نآ  رد  يدییقت  ای  صیصخت  دوش و  مکاح  شیوخ  لصا  رب  دناوت  یمن  عر  ـ فو ـت  سا نامه نـص  زا  سابتقا  ای  یلقن 

صن مزاولو  جیاتن  زا  هک  ار  چـ ـت ,  سا زا نـص  دافتسم  مکح  هبتر  رد  حیحص ,  سایق  مکح  دنا : هتفگ  زین  دنتسه  تیرثکا  نامه  هک  رگ  ـ ید
ار یقلطم  ای  دـنزب  صیـصخت  ار  یماعدـناوت  یم  نآ  دـننامه  دریگ و  یم  رارق  صن  دافم  هبتر  رد  سایق  دافم  زین  لـیلد  نیمه  هب  دـشاب . یم 

تفای میهاو  ـ خرد مینادب ,  نتم  رد  زاجم  هب  ریـسفت  نامه  ای  لیوات  زا  یعون  ار  قلطم  دیی  ما و تـقـ ـیـص عـ ـص ـر تـخـ گا (( 56 . )) دزاس دیقم 
 , میتفگ نخس  نآ  حیضوترد  البق  هک  دوب  ـد  هاو يوغل خـ یمکح  ای  دنک  یم  زیوجت  نتم  يارب  ار  ییزاجم  ریسفت  ای  لیوات  نینچ  هچنآ  هک 
هک یماع  ظفل  صوصخم [ ))  ماع   )) یتروص نینچرد  دشاب . دـییقت  ای  صی  ـ ـص بجوم تـخـ دـناوت  یم  هک  دوب  دـهاوخ  یعرـش  یلیلد  ای  و 

لیوات ظافلا  فیدر  رد  هدش  ضراع  نآ  رب  يدـییقت  رگید  یلیلد  هطـساو  هب  هک  یقلطم  نینچ  و هـمـ هد ]  ـ مآ دو  ـ جو هب  نآ  رد  یـصیصخت 
نامگ هب  و  تشذگ ـ  هک  ییاهلاثم  رد  لمات  اب  بی ,  ـ تر ـن تـ ید بـ تفرگ .  دهاوخ  رارق  دنا ] هتفر  راک  هب  يزاجم  ینعم  رد  هک  یظافلا   ] هدش

رد هچنآ  زین  هدرک و  قافتا  نآ  رب  نید  ناماما  یمالـسا و  تعیرـش  ياملع  هچنآ  هکدو  ـ ـش ـن مـی  ـشور تسا ـ  هدنـسب  زین  اهلاثم  نیمه  نم 
هب عماج و  نو  ـ نا نآ قـ ـه  یا ـ ـس رد  همه  همه و  نآ ,  ماکحا  یلمع و  هقف  هنیمز  رد  هاوخ  دیاقع و  هنیمز  رد  هاوخ  دنا , هدیزرو  فال  ـتـ خا نآ 

 . تسا لماک  حیحص و  نآ  تیعقاو  تایضتقم  هب  نوناق و  نآ  تعیبط  ياضتقم 

موس تمسق 
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یهاگ هیکت  هیلوا و  يانب  لصا و مـ قافتا  طاقن  نیا  اریز  میوش ,  رکذـتم  ار  عماج  نوناق  نیا  قاـفتا  طاـقن  هک  میباـی  یمن  يزاـین  اـجنیا  رد 
ببـس هک  مینک  بلج  یلماوع  بابـسا و  هب  ار  ناگمه  هجوت  تسا  مزال  اما  تفر .  شیارب  ینیزگیاج  یپ  رد  دیابن  ناکما  دح  رد  هک  تسا 

زا لئاسم  نآ  رد  هدمآ  دیدپ  فالتخا  هک  مینک  روصت  نینچ  میناو  ـا مـی تـ یآ تسا :  هدـش  نآ  دـننامه  دراوم  هتـشذگ و  هلثما  رد  فالتخا 
؟  میتخادرپ نآ  نایب  هب  راصتخا  هب  هدوب و  موسرم  ناملاع  نایم  هک  تسا  هدش  یشان  يا  هویش  نامهزا  ناف  ـ لا نتفرگ مـخـ هلصاف  فارحنا و 

لخاد رد  اهنت  ناملا  تا عـ ـ فال ـتـ خا همه  میدـید ,  هتـشذگ  ياهلاثم  رد  هک  نانچ  اریز , درک , ناوت  یمن  يروصت  نینچ  زگر  ـد هـ یدر بـی تـ
ایآ نیاربانب  تسا .  هتسویپ  عوقو  هب  نآ  ماکحا  هب  ندش  دنبیاپ  یجراخ و  قیداصم  رب  نآ  يارجا  قابطنا و  رد  نوناق و  هویـش و  نیمه  هریاد 
قح میقتسم  هار  زا  هک  میزاس  مهتم  نادبار  فالتخا  فرط  ود  زا  یکی  اهنت  تفر  هراشا  اهنآ  هب  هک  ییاهفالتخا  زا  کی  ره  رد  میناوت ,  یم 

رایعم نیمادک  يانبم  رب  میشاب  هتشاد  یقح  نینچ  رگا  تسا ؟  هتفررتار  عا فـ ـبـ تالا مزال  نوناق  نآ  دودح  زا  ببـس  نیمه  هب  هتفرگ و  هلـصاف 
یم رداص  هک  یمکح  رد  دریگب و  هدهعرب  ار  يرواد  نینچ  دـناوت  یم  یـسک  هچ  و  درک ؟ یمکح  نینچ  ناوت  یم  نوناق  مادـک  ساسارب  و 
میا هدر  مکح کـ هویـش  نوناق و  نیا  زا  نانآ  جورخ  هب  هک  ار  یهورگ  نامه  ای  مهتم  هورگ  دناوت  یم  يز  چـه چـیـ دشاب ؟ مه  فرطیب  دـنک 

هتفرگ و هلـصاف  قح  زا  نانآ  تفلاخم  فرط  هک  دنوشن  یعدم  دـننکن و  رداص  دوخ  فلاخم  هورگ  هب  تبـسن  ار  یمکح  نینچ  هک  درادزاب 
لباقم فرط  هب  تبسن  ار  یمکح  نینچ  دنرادن  قح  فالتخا  فرط  ود  زا  مادک  چیه  هک  تسا  ـن  ـشور تسا ؟  هدش  فرحنم  نوناق  نآ  زا 

دیاب نیارباـنب  دریگ ؟ یم  تروص  عماـج  نوناـق  ناـمه  هریاد  رد  هورگ  ود  ره  لـمات  لالدتـسا و  كرحت و  ار کـه  چـ ردا کـنـنـد , ـ ـصدو خـ
ار يزیچ  نینچ  عماج  نوناق  ای  هویـش  نآدعاوق  هک  تسا  نآ  دش , ببـس  ار  فالتخا  دروم  طاقن  لئاسم و  رد  ناملاع  فالتخا  هچنآ  تفگ 

يارب يا  هنزور  چـیه  دروآ و  مهارف  ار  لئاسم  همه  رد  لماک  قافتا  ياـه  هنی  ـ مز تسا  هتـسناوتن  نوناـق  نیا  مک ـ  تسد  اـی ـ  هدـیبلط و  یم 
یمن ناوتان  اهنآ  كرد  زا  یفاصنا  اب  دنمشوه  چیه  هک  تسا  روآ  تفگـش  ییاهتمکح  ار  دنوادخزین  رما  نیا  رد  و  دراذگن , یقاب  فالتخا 

یلیالد هک  تسانعم  نادـب  هلاسم  کی  ندوب  يداـهتجا  تسا و  هلاـسم  کـی  ندوب ))  يداـهتجا   )) ینعم تشذـگ  هک  ـن مـطـلـب  یا دـنام .
تاداقتعا هصرع  رد  دـنراد و  دوجو  زین  اعقاو  يداهتجا  یلئاس  چـنـیـن مـ تسین .  هتـساریپ  لامتحا  هبئاش و  زا  روبزم  هلاسم  مکح  زا  یکاح 

رد هتخاس کـه  نئمطم  ار  قیقحت  لها  ناملاع و  هدرک و  دیکات  ار  یلئاسم  نینچ  دوجو  زین  تعیرـشراذگناینب  دنا . هدـنکارپ  یلمع  ماکحا  و 
ربانب هک ـ  نانچ  , دنرب یم  شاداپ  باوث و  نانآ  همه  هکلب  و  تسین ,  نانآ  رب  يداریا  چیه  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  رگیدکی  اب  ندرک  فال  ـتـ خا

دور و شیپ  داهتجا  ساسارب  مکح  نیارد  دـنک و  یمکح  یـسک  نوچ   : )) هدومرف ص )   ) هدـیزگرب لوسر  نیخیـش ـ  قاـفتا  دروم  تیاور 
دنبیاپ هدیاف  نایم ,  نیا  رد  هک  دـنامن  هتفگان  (( 57  . (( )) شاداپ کی  وا  يارب  دـیوگ  اطخ  رگا  تسا و  شاداـپ  ود  وا  يارب  دـیوگ  باوص 

رارق هویـش  نآ  ماکحا  دـعاوق و  رتچ  ریز  رد  هک  ار  ییءار   )) ناوت یم  یگداسب  هک  تسا  یلجتم  نیا  رد  عماج  هویـش  ای  نوناق  نآ  هب  ندـش 
رود هتفرگ و  هلصاف  دعاوق  ماکحا و  نآ  زا  هک  ییءار  زا  فالتخا ـ  دروم  ماکحا  دعاوق و  هاوخو  قافتا  درو  ماکحا مـ دعاوق و  هاوخ  دراد ـ 

فلاـخم نآ  اـب  هاوخ  قفاوم و  اـم  داـهتجا  اـب  هاوخ  تسا ,  لوـبقم  ییءار  دراوـم , زا  يا  هراـپ  رد  تس ,  يار نـخـ تخانـشزاب .  تسا  هدـش 
اما میناد ,  یمن  مه  حیحـص  دوخ  قح  رد  ار  نآ  مینک و  یمن  يوریپ  نآ  زا  ام  دشابن  قباطم  ام  داهتجا  اب  هک  ییار  ره  هک  انعم  نادب  , دـشا بـ

هفیظو هدوب و  روذعم  شیوخ  داهتجا  نیا  هب  تبـسن  وا  تسا و  هدیـسر حـق  نادب  هک  يدهتجم  يارب  يار  نآ  میراد  نانیمطا  لاح  نیع  رد 
دوخ هدرک و  ادا  هتـشاد  شود  رب  هک  ار  يا  هفیظو  زین  ام  هک  نانچ   , تسا هدرک  ادا  ناکما  دح  ات  هدو  شـشود بـ رب  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  يا 

قح یفالت  ـ خا فر  هـیـچ طـ نیاربانب ,  میا .  هتخاس  هجوم  ار  شیوخ  عضوم  روذعم و  میا  هتفای  تسرد ))   )) ار نآ  هچ  ـ نآ زا  يور  رد پـیـ ار 
رظن فرـص  دنک , موکحم  مهتم و  قح  زا  فارحنا  ای  و  ـت ,  عد بـ قسف ,  هب  تسا  هتـشاد  هک  يداهتجا  ببـس  هبار  دوخ  لباقم  فرط  درادن 

هب هـم  مود ,  يءار  دنبوسنم . هقبط  مادک  هب  دـننک و  یم  یگدـنز  رـصع  نیمادـک  رد  ای  دنتـسه و  یناسک  هچ  فالتخا  ياهفرط  هک  نیا  زا 
دعاوق و هب  تسا و  رایعم  هدـعا و  نود قـ ـی بـ یءار ییءار  نینچ  هک  ارچ  تسا ,  دودرم  لطاب و  لیـصفت ,  تروص  هب  مه  لامجا و  تروص 
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ءارآ هنوگ  نیا  ندوب  نیرفآرطخ  نتـشاد و  هاـنگ  نازیم  تسا  ینتفگ  تسین .  دـنبیا  رظن پـ داـهتجا و  ینید و  نوتم  ریـسفت  رب  مکاـح  نیناوق 
رد هاو  ـی خـ هار فارحنا و گـمـ نیا  رب  بترتم  جیاتن  بسحرب  اهنآ و  رد  دوجوم  فارحناو  یهارم  ناز گـ تسا و نـسـبـت بـه مـیـ توافتم 
یم رفک  هب  سپـس  قسف و  دح  ات  زاغآ و  يراذـگ  تعدـب  دـح  زا  دـبای و  یم  توافت  یلمع ,  ماکحا  هنیمز  رد  هاوخ  تاداق و  ـتـ عا ـیـنـه  مز
دنک یگدنزرصع  مادک  رد  دشاب , یسک  هچ  دنک  یم  کسمت  يار  نآ  هب  هک  یسک  يءار و یـا  نآ  بحاص  هک  نیا  زا  رظن  فرص  , دماجنا

رد پـیـش یلمع  ماکحا  زین  تاداقتعا و  هنیمز  رد  ار  عماج  هویش  نوناق و  نآ  راوتسا  هار  سک  ره  ـن  یار ـ با بـنـ دشاب . هتسباو  هقبط  مادک  هب  و 
زا سک  نآ  هاوخ  , دننک یم  تکرح  ـد  شر تیاده و  هار  رد  دنوادخ  قیفوت  لضف و  هب  هک  تسا  یناسک  زا  تعامج و  تنس و  لها  زادریگ 
ره و  دـشاب , هدرک  یگدـنز  فلخ  فلخای  فلح  رـصع  رد  هدـمآ و  ناـنآ  یپ  رد  هاوخ  دـشاب , تما  نیا  فلـس  زا  ناراد و  هعیلط  نیتسخن 

نوناق و نآ  فالتخا  دروم  ای  قافتا و  دروم  دـعاوق  طباوضزا و  رود  دـنک , اهر  ار  دوخ  هشیدـنا  مامز  دـشابن و  دـنبیاپ  هار  نیا  هب  زین  سک 
تنـس و زا  یـسک ـ  نی  چـنـ دـنک ـ , عیرـشت  مکح  دراد  تسود  هک  هنوگ  ره  دریگ و  شیپ  رد  دـهاوخ  یم  هک  يداقتعا  ره  ـع ,  ما هویش جـ

نشور رایسب  یتقیقح  نیا  فلخ .  زا  هاوخ  دشاب و  فلس  زا  هاوخ  تسا ,  هتفرگ  هلصاف  يدنوادخ  میقتسمطارص  زا  تسا و  نوریب  تعامج 
صاصتخا تقیقح  ـن  یا رتشیب  حیـضوت  هب  ار  رگید  یـشخب  میرب  یم  ناـیاپ  هب  ار  شخب  نیا  هک  نونکا  تسا  هتـسیاش  نیا  دوجو  بـا  تسا . 

راکـشآ حـضاو و  يرظن  نایب  هلحرم  زاو  مین  نا کـ نآ بـیـ ینیع  قیداصم  اب  صخـشم و  روط  هب  تفگ  دـیاب  هک  ار  یلئاـسم  نآ  رد  میهد و 
نیدـب اـت  میوش  دراو  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  هک  يرظن  لـئاس  هد هـمـیـن مـ ـ نز ـعـی و  قاو قیداـصم  نییعت  هلحرم  هب  میدوـب ]  نآ  رد  هک  ]

دشاب هتـشاد  دوجو  نآ  قیرط  زا  لطاب  ندمآرد  قح  سابل  هب  ای  نهذ و  هب  هسوسو  نتفای  هار  يارب  تسا  نکمم  هک  ار  يا  هنزور  ره  هلیـسو 
مییوج یم  يرایدنوادخ  زا  و  میدنبب , 

عماج نوناق  زا  یلمع  قیداصم  مود :  شخب 

هراشا

ناناملسم یلمعو  یملع  تایح  رد  عماج  هویش  ای  نوناق  نیا  ریثات  نداد  ناشن  زا : تسا  ترابع  باتک  زا  شخب  نیا  رد  ام  فد  هـ همدقم 2 ـ
رد هاوخ  نوناق ,  نیمه  هک  تقیق  ـن حـ یا نا  و نـیـز بـیـ نآ ,  میقتسم  طارص  رد  تکرح  مالـسا و  تقیقح  هب  نانآ  يدنبیاپ  رادقم  رظن  زا  , 

تقیقح ینعم  صیخشت  رد  رایعم  اهنت  دش ـ  نایب  ود  ره  زا  ییاه  هنومن  هک  نانچ  نآ ـ  فالت  ـ خا دروم  شخب  رد  هاوخو  قافتا  دروم  شخب 
ناراذگ و تعدب  يراذگ  تعدب  مالسا و  هار  زا  نافرحنم  فارحنا  زا  هک  تسا  یتجح  اهنت  و  لجوزعآ ـ  دنوادخ  نامسیر  هب  ندز  گنچ 

یهارمگ یگتفای و  هار  ياه  هناشن  ندرک  صخشم  رد  عماج  نوناق  نیا  ریثات  میهاوخب  رگا  دیوگ . یم  نخس  ناگتفر  نورب  هار  زا  یهارمگ 
زا يا  هصالخ  نایب  هب  زجوم , تروص  هب  هک  تسین  نآ  زج  یهار  میزاس ,  نشور  ار  ود  نیا  نایم  زرم  دـح و  هب  ناـگمه  نداد  هجوت  زین  و 
لو ـ ـصا ـف ـ  لا تـسا :  هتـشاد  یپ  رد  ار  اـهنآ  روـبزم  نوناـق  هـب  ندیـشخب  تیمکاـح  هـک  میزادرپـب  يا  هناـگ  هـس  ياهدرواتـسد  جـیاتن و 

لماش تاـیلک  لوصا و  نیا  تسی .  فـال نـ ـتـ خا يارب  ییاـج  اـهنآ  ندوب  قح  رد  هک  ییلمع  ماـکحا  هقف و  يداـبم  تاـی  تادا و کـلـ ـتـقـ عا
ندوب فارحنا  ندوب و  یهارم  رد گـ ـچـه  نآ ب ـ  تسا .  هدش  نایب  الماک  عماج  نوناق  رد  هک  تسا  یقافتا  دروم  تاکن  دـعاوق و  هعومجم 

رد هاوخ  هدیقع و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هاوخ  درادن , دوجو  یفالتخا  چـیه  میا  هت  ـ فا نامرف یـ نآ  زا  يوریپ  هب  هک  لجوزع  يادـخ  هار  زا  نآ 
قسف رفک و  و  وا , لوسر  تنس  ادخ و  باتک  زا  نآ  يرود  رادقم  زا  یهارمگ و  نیا  رطخ  نازیمزا  رظن  فرص  و  ماکحا ,  هب  طوبرم  لئاسم 

رما نیا  دراد . ناکما  هیجوت  کـی  زا  شیب  نآ  زا  تشادر  رد بـ نآ و  رد فـهـم  ـچـه  نآ ج ـ  ددرگ . بترتم  نآ  رب  تسا  نکمم  هک  یتعدـب  و 
فالتخا رظن و  لحم  هک  تسا  عماج  نوناق  نآ  لوصا  دعاوق و  زا  هتـسد  نآ  لئاسم ,  هنوگ  نیا  اشنم  لصا و  هک  دوش  یم  یـشان  نآ  زا  زین 

نیا رد  هک  یفلتخم  تایرظن  هک  دش  نشور  البق  نینچمه  میدـش .  انـشآ  عون  نیا  زا  ییاهلاثم  اه و  هنومن  اب  نیا  زا  شیپ  تسا و  هتفرگرارق 
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زا دراد  دوجو  عون  نیا  رد  هک  یفالتخا  رگید  ترابع  هب  دـنراد . ياج  عماج  نوناق  ناـمه  هریاد  نمـض  رد  اـهنت  دـنریگ  یم  رارق  موس  عون 
نی زا هـمـ تسا .  هدـشن  لـیمحت  نادـب  هریاد  نیا  نوریب  زا  دریگ و  یم  همـشچرس  عماـج  هوی  ـ ـش نو و  ـ نا نآ قـ رد  دوـجوم  دـعاوق  تعیبـط 

 , تسا نآ  هب  دنبیاپ  نوناق و  نادب  دنتـسم  نارگید  زا  شیب  وا  يار  هک  دوش  یعدم  درادن  قح  فالتخا  ياهفرط  زا  مادک  چـیه  هک  تساج 
نآ حرـش  هب  رتـشیپ  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دریگ , یم  تروص  نوناـق  ناـمه  هریاد  رد  اـهنت  رگیدـکی  اـب  ءارآ  نیا  لـباقتو  كرحت  هک  ارچ 
نآ ساسارب  ناو  هک مـی تـ تسا  یـسایقم  رایعم و  اهنت  نوناق  نیا  هک  دش  دـهاوخ  هدوزفا  نامنیقی  نیا  هب  رتشیب  یـسررب  زا  سپ  میتخادرپ . 

يروحم نیا  رصع  مادک  رد  هک  نیازا  رظن  فر  ـ ـص در , میـسقت کـ فلتخم  ياههورگ  هب  یلمع  كولـس  داقتعا و  تیعـضو  رظن  زا  ار  مدرم 
هناگ هس  جیاتن  زا  يزجوم  یـسررب  هب  هک  دراد  نآ  ياج  نون  ـ کا پـس  دریگ . یم  رارق  نآ  نوماریپ  باتک  نیا  رد  ام  ثحابم  همه  هک  تسا 

زا تسا  زاین  تاـیئزج  ناـیب  لیـصفت و  هب  هک  يدراوم  رد  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  زا  عناـم  ییو  ـ گزا ـجـ یا ـن  یا دـنچ  ره  میزادرپب ,  هتفگ  شیپ 
مینک يراددوخ  يزیچ  نینچ 

تسین اهنآ  رد  فالتخا  يارب  ییاج  هک  یماکحا  لوصا و 

لوا تمسق 

هب هجوت  اب  دناوت  یم  يرگشهوژپ  ره  میروآ و  یم  ار  ماکحا  لوصا و  نیا  زا  یخرب  عماج  نوناق  نآ  تایـضتق  سا مـ ـ ـسار ـنـجـا بـ یا رد  مـا 
هک ـن  یا یـقـیـن بـه  1 ـ  زا : دنترابع  بیترت ,  هب  ماکحا ,  لوصا و  نآ  دبای . هار  اهنآ  ریاظن  هب  مینک  یم  رکذ  اجنیا  رد  هک  یماکحا  لوصا و 
 , تسا هداد  نامرف  نآ  راسخاش  هب  ندز  گنچو  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  عطاق  تروص  هب  دنوادخ  هک  تسا  ینید  نامه  مالسا 

(ص دمحم نامربمایپ  تنس  و  لجوزع ـ  دنوادخ ـ  باتک  زا  نآ ,  رد  دوجوم  بادآ  یلم و  ماکحا عـ يداقتعا ,  لوصا  همه  اب  نید ,  نیا  و 
یم هتفرگرب  دنا  هدرک  عامجا  نآ  رب  نیملـسم  ياملع  هچنآ  هرخالاب  ثیدـح و  همئا  نیعبات و  هباحـصزا و  لو  ـحـیـح مـنـقـ ـص ثیداحا  و  ( 

دراد و نـه کـسـی جـز دوجو  وا  زج  یقلاخ  هن  نیاربانب  تسا ,  هناگی  لاعفا  تافص و  تاذ ,  رد  دنوادخ  هک  نیا  هب  نیقی  2 ـ  (( 58 . )) دوش
هداد و رارق  نینچ  دوخ  تیـشم  هب  ار  نآ  دنوادخ  دوش  یم  هدیمان  ببـس ))   )) ملاع نیا  رد  زین  هچنآ  دـناسر , دـناوت  ینایز  ای  يدو و  ـ ـس وا 
وا يارب  هدارا  تردق و  ملع ,  رـصب , عمـس ,  لیبق  زا  دـنوادخ  تافـص  همه  هک  نیا  هب  نیقی  3 ـ  تسا .  يدادرارق  یعضو و  یببـس  نیاربانب 
وا مالک  تسا .  میدـق  وا  تاذ  مدـق  هب  تسین و  نیابم  وا  اب  تافـص  نیا  سپ  وا , يوس  زا  شیوخ  تاذ  يارب  اهنآ  تاـبثا  بـه  تسا ,  تباـث 

شیوخ لاعفا  تافـص و  تاذ ,  رد  دـنوادخ  هک  نیا  هب  یـقـیـن  4 ـ  (( 59  . )) تسا قولخم  ریغ  میدق و  ببـس  نیمه  هب  وا و  تافـص  زازین 
زا وا  هن  هداز و  وا  زا  يزیچ  هن   : )) هدومرف شیوخ  تاذ  هرابرد  هک  تسا  نامه  وا  تسوا و  یگناـگی  زا  یـشخب  نیا  و  درادـن , هیبش  ریظن و 

يارب نآ  زا  ای  هدر و  فصتم کـ نادـب  ار  شیوخ  تاذ  وا  هک  ار  هچ  ره  اـم  3ـ4 .)  / صالخا  (( ) تسا ییاـت  وا هـمـ يار  هداز و نـه بـ يزیچ 
يارب ار  تافـص  هنوگ  نیا  وا  هک  نانچ  میناد ))  یم  تباـث  وا  يارب  دـیآ , یم  مزـال  هیبشت  اـی  میـسجت  نآ  رهاـظ  زا  و  تسا ,  هداد  ربخدوخ 
يزیچ نینچ  زا  ار  شیوخ  دوخ , وا  هک  ناـنچ  میناد ,  یم  هزنم  مسجت  ریخت و  ریظن , هیبش ,  نتـشاد  زا  ار  وا  هتبلا  تسا .  هتـسناد  تباـث  دوخ 

(, 5  / طـه  ) تفای رارقتـسا  یـسرک  رب  نامحر  دنوادخ  : )) دـنک یم  تابثا  وا  يارب  ار  لیبق  نیا  زا  یتاف  ـ ـص ـل  یذ تا  ـ یآ تسا .  هتـسناد  هزنم 
 (( مدیرفآ شیوخ  تسد  هب  هچنآ  يارب  (, ))... 27  / نمحرلا (( ) دنام یم  یقاب  تسا  مارکاو  لالج  ياراد  هک  نآ  تراگدرورپ ,  هرهچ  و  ))

زا ام  )) و ( 22/ رجف (( ) دـندمآ فص  هب  فص  ناگتـشرف  ترا و  ـ گدرور و پـ (, )) 14  / رمق (( ) دـبای یم  نایرج  ام  نامـشچ  هب  (, )) 75  / (ص
دیدپ وا  يوس  زا  ندش  قلخ  هطـساو  هب  تسا و  دنوادخ  قولخم  زیچ  همه  هک  نیا  هب  نیق  یـ 5 ـ  (. 16  / ق  (( ) میرتکیدزن وا  هب  ندرگ  گر 

. دنریذپ ترو مـی  ـ ـص يدنوادخ  تقلخ  تیـشم و  هب  رگید  ياه  هدـیدپ  همه  و  ناسنا ))  لعف   )) و رـش )) ((, )) ریخ  )) نیاربان ـ بو دـیآ , یم 
يوس رگید  زا  تسا و  قولخم  وا  زج  يزی  ار هـر چـ ـ یز تسا :  ثداح  هرورضلاب  دنوادخ  زج  يزیچ  ره  هک  تسانعم  نادب  اترورـض ـ  نیا ـ 
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رد وگب  : )) دیامرف یم  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  و  تسا ,  تقیقح  نیا  يایوگ  ددعتم  دراوم  رد  یهلا  مالک  دراد . يزاغآ  دـشاب  قولخم  هچ  ره 
هرابود ار  نآ  سپـس  دـنک و  یم  زاغآ  ار  قلخ  وا  (, )) 20  / توبکنع  ... (( ) تسا هدرکزاغآ  ار  قلخ  هنوگچ  دـیرگ  دـینک و بـنـ ریـس  نیمز 

همه هک  نیا  هب  نیقی  6 ـ  (. 64  / لمن (( ) دنادرگ یم  زاب  هرابود  دـنک و  یم  زاغآ  ار  قلخ  یـسک  هچ  ایآ   )) و (, 4  / سنوی (( ) دنادرگ یمزاب 
نانآ و ندرک  هارمگ  لالـضا و  هب  زین  نارکنم  یهارم  و گـ وا , فطل  قیفوت و  هب  نانمؤم  تیادـه  تسا و  هتـسباو  یهلا  ردـق  اـضق و  هب  زیچ 
هک نیا  هب  نیقی  زینو  تسا  هداد  هفیاط  ود  ره  هب  هک  يرایتخا ))  )) و بسک ))   )) اب هارمه  هتبلا  تسوا ,  يوس  زا  ناـشیا  ياـهلد  رب  ندز  رهم 
رد نامیا  ناکرا  هک  هلبق  لـها  زا  مادـک  چـیه  هک  نیا  هب  یـقـیـن  7 ـ  تسا .  قح  دهد , یم  ماجنا  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  ار  هچ  ره 

لمات و وا  لاـمعا  رد  هتبلا  دـنوش . یمن  ریفکت  هریبک ,  هاوخ  هریغـص و  هاوخ  هاـنگ ,  باـکترا  هطـساو  هب  هتفرگ  لکـش  ناـنآ  لد  هشیدـنا و 
ترورض هب  اهنآ  ـت  مر هک حـ دشاب  يروما  زا  ینعی  انز  يدزد و  لیبق  زا  هدش  نآ  بکترم  صخش  هک  یهانگ  هچنانچ  دو , یسررب مـی شـ

دشابن دقتعمدنوادخ  بناج  زا  نآ  میرحت  هب  دناد و  لالح نـیـز بـ ار  نآ  نیعم  لعف  نآ  باکترا  رب  هوالع  صخش  و  دوش , یم  هتـسناد  نید 
صخش هچنانچ  نیاربانب  تسا .  هداد  ماجنا  ار  مارح  راک  هک  ببس  نادب  هن  ـی  لو ـد شـد , هاو دناد خـ یم  لالح  ار  مارح  هک  ببس  نیمه  هب 
دهاوخ قساف  راکهانگ و  دوخ  راک  نیا  هطـساو  هب  دـشاب  هتـشاد  فارتعا  نیقی و  زین  نآ  تمرح  هب  لاح  نام  رد هـ ـد و  هد ما  ـجـ نا ار  مارح 
دنوادخ باذع  ضرعم  رد  تسا ,  هتشاد  رذحرب  ها  زا گـنـ هداد و  رادشه  دنوادخ  هک  نانچ  ببس و  نیمه  هب  يو  (( 60 [, )) رفاک هن  و   ] دوب

یم دـیما  نادـب  تسا و  دراو  یلامتحا  وا , هرابرد  زین  ندـش  دـنوادخ  وفع  لومـشم  لاـمت  ـ حا لاـح  نیع  رددـنچ  ره  تشاد ,  دـهاوخ  رارق 
هلمج زا  تسا ,  هداد  ربخ  دوخ  نارفغ  لـضف و  شرتسگ  لومـش و  زا  شیوخ و  هراـبرد  یتـقیقح  نین  زا چـ دو , ـد خـ نواد هچناـنچ خـ , دور

(( دـشخب یم  دـهاوخب  هک  ره  يارب  تسا  نیا  زج  ار  هچنآ  دوـش و  هدـیزرو  كرـش  ودـب  هک  دزرمآ  یمن  دـنوادخ  : )) دـیامرف یم  هک  نـیا 
و دریذـپ , یم  ار  ناـنآ  هبوـت  اـی  دـهد و  یم  باذـعار  نا  ـ نآ ـد یـا  نواد دـنا و خـ هدـش  راذـگاو  ادـخ  رما  هب  هک  ینارگید  و   )) و ( 48/ ءاسن )

بش رد  ردب  هچنانچ  دوش , یم  هدید  مشچ  اب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  نیا  یـقـیـن بـه  8 ـ  (. 106  / هبوت  (( ) تسا میکح  میلع و  دنوادخ 
: دـیامرف یم  ناش  هرابرد  هک  دـننانامه  تسا و  هتفای  همتاخ  یکین  هب  ناشتایح  هک  دـننیب  یم  ار  وا  یناـنمؤم  اـهنت  هتبلا  ددرگ . هدـهاشم مـی 
هک ینارفاک  اما  21ـ22 .)  / تمایق (( ) 61 (( )) دـنک یم  رظن  شیوخ  راـگدرورپ  هب  تسا و  توارطرپ  باداـش و  زور  نآ  رد  ییاـه  هرهچ  ))

زگره : )) دومرف هک  نانچ  دنمورحم , شیوخ  راگدرورپ  تیؤرزا  تسا  هتفای  همتا  خـ میرب ـ  یم  هانپ  دـنوادخ  هب  نآ  زا  و  رفک ـ  هب  ناشتایح 
تهج رد  زیحت  ای  تیفیک و  چـیه  تیؤر  نیا  زا  هک  میراد  نیقی  اـم  (. 14  / نیففطم (( ) دـنمورحم شیوخ  راگدرورپ  زا  نانآ  تسین :  نینچ 

يا همزال  هک  نآ  یب  دزا , ـ ـس رادرو  ـ خر ـتـی بـ یؤر نانچ  يارب  یـصاخ  يورین  زا  ار  شیوخ  ناگدنب  دناوت  یم  دنوادخ  اریز  , دیآ یمن  مزال 
راک رد  یتیفیک  ای  زیحت و  هک  نآ  یب  دـننیبب , ورین  نیا  هطـساو  هب  ار  وا  ناـنآ  هجیتن  رد  و  دـشاب , هتـشاد  یپ  رد  ار  دـش  هتفگ  هچنآ  لـیبق  زا 

یناوارف حیحص  ثیداحا  هک  نانچ  تساجنآ ,  رد  هک  یـشیاشگ  زین  ربق و  باذع  هب  نیقی  ربق و  رد  هتـشرف  ود  شـسرپ  هب  نی  یـقـ 9 ـ  دشاب .
نیقی گرم ,  زا  سپ  حور  مسج و  ندش  هتخیگناربو  زیخاتسر  هب  نیقی  هدیسر ,  يونعم  رتاوت  دح  هب  ثیداحا  نیا  هدش و  دراو  هراب  نیا  رد 

زا یتعامج  هک  نیا  هب  نیقی  خزود ,  رد  تواقش  لها  نتفرگ  ياج  و  تشهبرد ,  تداعـس  ـل  ها نتفرگ  ياج  طارـص , نازیم ,  باسح ,  هب 
خزود زا  ـد  نا ـتـه  خو ـ ـس شتآ  رد  هک  یلاح  رد  نآ و  زا  سپ  دننیب و  یم  باذع  خزود  رد  دـهاوخبادخ  هک  ینامز  ات  را  ـکـ ها نانمؤم گـنـ

نینچ هک  نیا  هب  نیقی  نانامرفان ,  ناراکهانگ و  زا  يرایسب  هرابرد  تمایق  زور  رد  (ص )  دمحم تعافش  هب  نیقی  دنوش , یم  هدروآ  نوری  بـ
تسا هدیشخب  زیامت  نالوسر  ناربمایپریاس و  زا  هتشادب و  یمارگ  ار  وا  هل  ـیـ سو ناد  ـت کـه بـ سا شیوخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  ناغمرا  یتعافش 

مز جـ 10 ـ  دهد . هزاجا  يو  هب  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دنک  تعافـش  يرگید  قح  رد  درادن  قح  سک  چـیه  هک  نیا  هب  نیقی  هر ]  ـ خالا بـ  ] و , 
تاقبط ریاس  هاوخ  دیزگرب و  شیوخربمایپ  اب  یمدمه  يارب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  فلس  تسخن  هقبط  هاوخ  فلـس ,  اب  یتسود  ترورـض  هب 
لوسر زا  سپ  لضاف  ماما  هک  نیا  هب  مزاج  داقتعا  داد , یهاوگدـعب  راصعا  همه  رب  ناـنآ  رـصع  ندوب  رترب  هب  (ص )  ادـخ لوسر  هک  فلس 

مهاضرا مهنع و  هّللا  یـضر  بلاط ـ  یبا  نب  یلع  سپـس  نافع و  نب  نامثع  سپـس  باطخ ,  نبرمع  وا  زا  سپ  قیدص ,  رکبوبا  (ص )  ادخ

تیباهو ینابم  رب  يدقن  بهذم  ای  تعدب  www.Ghaemiyeh.comهیفلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


همه دزن  هلاـسم  نیا  حرط  رب  ینتبم  حیحـص و  یتـعیب  ساـسارب  دـش , رکذ  هک  بیترت  نیمه  هب  ناـنآ  همه  يارب  رما  نـیا  و  تـسا ,  اـعیمج ـ 
رب تسا  لیلد  نیرتگرزبدوخ  زا  لبق  هناگ  هس  ناماما  اب  هنع ـ  هّللا  یـضر  یلع ـ  نامرورـس  تعیب  نایم  نیا  رد  و  هتفریذـپ ,  تروص  هباحص 
دنک یم  ییامندوخ  رتنـشور  رتیوق و  یناسک  دزن  هژیوب  لیلد  نیا  دوب . هدرک  شریدـق  ـد تـ نواد هک خـ بیترت  نیمه  هب  ناـنآ  تماـما  توبث 

اب وا  تعیب  تروص  نیا  رد  هچ  دنراد , هدیقع  یهابتشا  هانگ و  ره  زا  ارآ  هنع  هّللا  یضر  یلع ـ  همه  سار  رد  و  تیب ,  لها  تمـص  هب عـ هک 
ـ  وا تمصع  هب  هدیقع  دیدرت  یب  و  تسا ,  بیترت  نانآ بـه هـمـیـن  تماما  ترورض  رب  یعرش  یـصن  هلزنم  هب  دوخ  زا  لبق  هناگ  هس  ناماما 
(( 62 . )) دریذپ یمنار  نآ  لقع  هجو  چیه  هب  هک  تسا  راکشآ  یضقانت  وا  زا  لبق  يافلخ  تماما  تحـص  مدع  هب  هدیقع  ابآ  هنع  هّللا  یـضر 

نایر نا جـ ـ نآ نا  ـچـه مـیـ نآ ندز بـه  نماد  زا  میریگ و  یم  یتسود  هب  ار  (ص )  ادـخ لوسر  باحـصا  همه  مزاـج  داـقتعا  نیا  راـنک  رد  مـا 
سک چیه  دنلضاف و  هدش و  نومنهر  هتفای و  هار  يافلخ  هناگراهچ ,  ناماما  هک  میراد  نامیا  تقیقح  نیا  هب  میزرو و  یم  يراددوخ  تفای 

لوصا روحم  رب  نانآ  همه  ندروآدرگ  نیملـسم و  روما  هب  ندیـشخب  تدحو  هک  نیا  یـقـیـن بـه  11 ـ  دـنک . یمن  يربارب  نانآ  اب  لضف  رد 
دنوادخ هچنآزا  يوریپ  ـق  یر زا طـ تسا  بجاو  نیملـسم  همه  رب  زین  اج  نیمه  زا  تسا و  نید  ینابم  فادها و  نیرتمهم  زادشر  تیادـه و 

شالت فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  تسا  هداد  نامر  ـهـا فـ نآ زا  يور  هب پـیـ هداد و  رارق  شیوخ  هب  ندیسر  هار  ار  نآ  هدرک و  عیرشت  ام  يارب 
هک نآ ,  زج  کین و  ناسنا  ره  رـس  تشپ  ندرازگ  زامن  و  دـیعو , تعاـمج  هعمج و  ياـهزام  ندروآ بـه نـ يور  تسا  هلمج  نیا  زا  دـننک .

ثیداحا هک  ناـنچ  نیملـسم ,  نارادـمامز  ناـیاوشیپ و  حالـص  يارب  ندرک  اـعد  تسا  لـیبق  نیمه  زا  دوب , حـلاص  فلـس  هریـس  زین  نیم  هـ
یتسرد زا  ندـش  رود  رهاظم  قسف و  ياـه  هناـش  ره چـنـد کـه نـ ناـنآ ,  هیلع  ندـیروشن  نینچمه  و  تسا ,  هدیـسر  هراـب  نیا  رد  یحیحص 
شیوخ ناوت  دح  ردار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میـشاب و  نانآ  هاوخریخ  ـت  ـس ـ یا هکلب مـی بـ دوش , رادـیدپ  نانآ  رد  لمع  هدـیقع و 
قدـصم قداص  لوسر  ای  نآرق  هک  تمایق ))   )) ياه هناـشن  تاـمالع و  هب  فارتعا  نیقی و  12 ـ  مینک .  جـیورت  هماع  هصاخ و  فوفـص  رد 
ضرالا ـۀ  باد )) جوجءامو و جوجای  روهظ  و  مالـسلاو ـ  ةالـصلا  هیلع  یـسیع ـ  لوزن  لاجد ,  جورخ  لیبق  زا  تسا ,  هدادربخ  اهنآ  زا  (ص ) 

مکحم تاـیآ  رد  نا کـه  ـنـ چآ ار  وا  ـد  نواد هکلب خـ هدرمن ,  دـشن و  هتـشک  مالـسلاو ـ  ةالـصلا  هیلع  یـسیع ـ  هک  نیا  هـب  و یـقـیـن  (( ... , 
دـمآ و دـهاوخ  نیمز  هب  وا  داد . رارق  نآ  نامز  ندـش  کیدزن  يارب  یتمـال  اـی عـ تماـیق ))   )) يارب یناـشن  تسا ـ  هدومرف  شیوخ  باـتک 

روحم رب  اهتلم  همه  وا  رصع  رد  و  دشک , یم  ار  كوخ  دنکش و  یم  مهرد  ار  بیلـص  وا  درک . دهاوخ  مکح  رهطم  تنـس  نآرق و  ساسارب 
یم هک  نانچ  دریذپ , یمن  فلخت  چیه  هک  یماع  يانبم  نامه  ساسارب  درب , یم  دوخ  يوس  هبار  وا  دنوادخ  سپـس  و  دـنیآ , یم  درگ  حـق 

هب زواجت  نید و  هب  ناتهب  دنوادخ , نید  رد  نتشاذگ  تعدب  هک  نیا  هب  نیقی  13 ـ  (. 30  / رمز (( ) دنا هدرم  زین  نانآ  يا و  هدرموت  : )) دیامرف
رد لیمحت  نیا  هاوخ  تسا ,  هدوبن  نآ  رد  هک  نید  هب  يزیچ  لیمحت  زا  تسا  ترابع  عماـج ,  هملک  ـک  یرد ـت  عد بـ دـشاب , یم  نآ  میرح 

زیاج هدوبن  نآ  رد  ـل  ـصا رد  ـن کـه  ید يزیچ بـه  ندوزفا  نیاربانب ,  يدابع .  ماکحا  يداـبم و  رد  هاوخ  دـشاب و  ینهذ  تادـقتعمو  اـهرواب 
هزات ياهرازبا  دیدج و  لیاسو  ندروآدیدپ  مکح  هتبلا  در . کـ يور ))  پـیـ  [ )) عرـش زا   ] تسیاب یم  اموزل  مهم  نیا  تاعارم  يارب  و  تسین , 
لابند هب  دناوت  یم  رازبا  لیاسو و  نیا  هک  تسا  يدـسافم  حـلاصم و  هب  طونم  یعامتجا  فلتخم  ياهت  ـیـ لا و فـعـ مولع ,  تشیعم ,  هنیمز  رد 

و سنا ,  نب  کلام  لبنح ,  نبدـمحا  یعفاش ,  سیردا  نب  دـمحم  تنـس : ]  لـها  هقف   ] هعبرا ناـماما  هک  نیا  یـقـیـن بـه  14 ـ  دشاب . هتشاد 
نینچمه دندرک , شالت  اهنآ  بیذهتو  نییب  رد تـ دنتخاس و  عرش  ماکحا  نیودت  فقو  ار  شیوخ  تایح  یمامت  تباث ,  نب  نامعن  هفینحوبا 

نیا رب  و  نآ ,  ماکحا  تخانش  يارب  داهتجا  رد  یمالسا و  تعیرـش  مولع  رد  نانآ  عیفر  هاگیاج  تلزنم و  ولع  رب  تما  همه  هک  نیا  هب  نیقی 
تسا زیاج  هک  دنا  هدرک  عامجا  نیا  رب  زین  نایاوشیپ  نیا  هک  ناس  نآ  دنراد , عامجا  دندرک  نیودت  هقف  رد  ینـشور  قیقد و  يارآ  نانآ  هک 

زادناوت یم  هک  نانچمه  دنک , لمع  نادب  دیلقت و  دـهاوخ  یم  هک  یهقف  بهاذـم  زا  مادـک  ره  زا  تسا  هدیـسرن  داهتجا  هجرد  هب  سک  ره 
صخش هک  ینامز  اما  ددرگن . مزتلم  صاخ  روط  هب  یبهذم  چیه  هب  ای  دوش و  مزتلم  نادب  دنک و  رایتخا  ار  یصاخ  بهذم  بهاذم  نیا  نایم 

ای ماکحا و  همه  تفرعم  رد  یفاک  یملع  هکلم  زا  هک  ینامز  دسانـشب و  ار  یمالـسا  تعیرـش  عبانم  دـناوتب  هک  دـسرب  تریـصب  زا  يدـح  هب 
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داهتجا هک  دوب  دهاو  ـز خـ یا يو جـ يارب  اهنت  ینامز  نینچ  رد  دوش , رادروخربآ  شیوخ  صاخ  نیهارب  هلدا و  هب  دانتـسا  اب  اهنآ ـ  زا  یخرب 
هیذغت و  تخانـش ,  هب  ندیـسر  يارب  شالت  هک  نیا  هب  نیقی  15 ـ  دنک . هعجارم  اهنآ  عبانم  هلدا و  هب  امیقتـسم  ماکحا  طابنتـسا  يارب  دنک و 

اهرایعم و هب  دشاب , رادیب  هار  نیا  رد  صخـش  هک  ینامز  ات  هتبلا  تسا ,  هجوم  عور و  ـ ـش ير مـ ـ ما دراد , هک  یفلتخم  عاونا  اب  مولع ,  اب  لقع 
رارق دو  تا خـ ـ عال ـ طا اه و  هتـسناد  رب  یکـالم  راـیعم و  ار  دوخ  یـصخش  عفاـنم  اـه و  هتـساوخ  دـشاب و  هتـشاد  ـه  جو نیزاوم حـقـیـقـت تـ

تمرح رب  نیملـسم  عامجا  یلو  هدش ,  هدیمان  ملع  مدر  زا مـ یخرب  رظن  زا  رحـس  دنچ  ره  هدش ,  انثتـسا  رحـس  اهنت  مولع  نیا  نایم  زا  دهدن .
نیا زا  مالسلاو ـ  ةالصلا  هیلع  وا ـ  لوسر  حیحص  تنس  رد  یهلا و  باتک  حیرـص  تایآ  رد  ار  ـ یز هتفرگ  رارق  نادب  نتخادرپ  نآ و  يریگارف 

مو عون سـ رد  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تسا ,  نیملـسم  فالتخا  دروم  نآ  يریگارف  نانوی و  هفـسلف  قطنم و  ـا  ما (( 63  . )) تسا هدش  یهن  راک 
و 16 ـ  داد . میهاوـخرارق  ثحب  دروـم  ار  نآ  دوـخ  ياـج  رد  هک  ناـنچ  درک , ثحب  نآ  زا  دوـش  یم  حرطم  باـب  نـیا  رد  هـک  یلئاـس  ـ مزا

مالسا نامیا ,  زا  تسا  هتخاس  مزلم  ناد  ار بـ شیوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  ینید  نامه  قح ,  نید  هک  نیا  هب  نیقی  مزج و  ـل ,  صا ـن  یر ـ خآ
یم ناسنا  یبلق  نیقی  هشیدنا و  لقع و  شهاگیاج  هک  تسا  یبلق  مالـسا و یـقـیـن  یلـصا  رهوگ  نامه  نامیا  دـبای . یم  لیکـشت  ناسحا  و 
اما ددرگ . یم  یلجتم  رـش , ریخ و  رد  ردق  اضق و  ترخآ و  يارـس  ادخ و  ناربمایپ   , یهلا بتک  ناگتـشرف ,  دـنوادخ , هب  نیقی  رد  دـشاب و 

ناعذا و هّللا ,))  لو  ـ ـسر دـمحم   )) و هّللا ))  ـالا  هلاـال   )) ندروآ ناـبز  هب  رد  تسا و  ناـسنا  دوجو  رهاـظ  شهاـگ  هولج  هاـگیاج و  مالـسا 
هب مالـسا  دوش . یم  یلجتم  تعاطتـسا ـ  ضرف  رد  ادخ ـ  هناخ  جح  ناضمر و  هام  هزور  تاکز ,  نداد  زامن , نتـشاد  ياپرب  هضیرف  شریذپ 

مالـسا رهاظ  هب  هک  یـصخشاب  و  دروآ , یم  یپ  رد  ایند , نیا  رد  اـهنت  هتب  ـ لا ار , دو  صاـخ خـ راـثآ  ناـمیا ,  زا  يادـج  لقتـسم و  يا  هنوگ 
اجنآ ـبـتـه  لا نارگید .  وا و  نایم  یتوافت  چیه  نودبو  یتساک  مک و  چیه  نودب  دوش , یم  دروخرب  نمؤم  نامل و  کی مـسـ ناونع  هب  هدروآ 

مالسا و تسا ,  حرطم  رگید  يارس  رد  صخ  تشونرس شـ هک  اجنآ  دهد و  یمرارق  هبـساحم  دروم  تمایق  رد  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک 
چیه هک  نانچ  دبای , یمن  تاجن  یبلق  نامیا  نودب  یناملسم  چیه  ـد  نواد دز خـ نیاربانب نـ دنرادن . ییادج  مه  زا  دنرگیدکی و  مزالم  نامیا 

هدیقع نیا  يانبم  تفایدهاوخن .  تاجن  هدرواین  نابز  رب  ار  نیتداهش  یچیپرس  ربکت و  ببس  هب  هدرکن و  ناعذا  مالـسا  ناکرا  هب  مه  ینمؤم 
دننک یم  یمکح  يرواد و  هک  یماگن  ـت هـ خا مزلم سـ ار  دوخ  باحـصا  يو  هک  نآ  زا  یکاح  تسادخ  لوسر  زا  یحیحـص  ثیداحا  زین 
نیا دوخ  ياهیرواد  ماکحا و  رد  زین  نیدشار  يافلخ  دنراذگاودنوادخ . ار بـه  نا  ـ نآ نورد  نطاب و  دننک و  مکح  صاخـشا  رهاظ  ساسارب 
نانآ هرا  ـ برد تشاد  دصق  تخادنا و  دیدرت  کش و  هب  ار  وا  یتعامج  تیعـضو  هک  یماگنهرمع  دنا . هداد  رارق  عاج  ـ حا دروم  المع  ار  رما 

هب ار  امـش  نطاـب  مـینک و  یم  تـسا حـکـم  هدـش  رهاـظ  اـم  يارب  امـش  زا  هـچنآ  ساـسارب  نوـنکا  تـفگ :  ناـنآ  هـب  , دـنک رداـص  یمکح 
هک تسا  یناهنپ  يرما  نامیا  تقیقح  و  دهد , یم  نا  ـ ـش ار نـ نا  ـ ـس ـ نا رهاظ  لاح  هک  تسا  مالـسا  اهنت  هک  اجنآ  زا  میراذگ .  یماودنوادخ 

هبتر ـا مـ ما دوش . دروخرب  مالـسا ,  نامه  ینعی  , دراد هک  يرهاظ  بسحرب  یناملـسم  ره  اب  تسا  بجاو  دـنبای , یمن  یعالطا  نآ  زا  نارگید 
ـا یو ـتـی کـه گـ ـسر نا بـپـ ـنـ چار ـد  نواد هک خـ نیا  هدومرف ...(( :  ص )   ) ربمایپ هک  دوش  نخـس  نیا  قادصم  صخـش  هک  تسا  نآ  ناسحا 

. دنیب یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  اریز  ار مـی بـیـنـی ,  وا 

مود تمسق 

تـسا نآ  زین  تلاح  نیا  رایعم  درب . یم  مالـسا  نامیا و  زا  رتالاب  يا  هبترم  هب  ار  یناسنا  نایک  ناسنا و  یتلاـح  نینچ  دـیدرت , یب  (( 64 (( ))
رد دنک . خوسر  وا  ناج  همه  رد  نیقی  نیا  درتسگ و  هیاس  وا  ینادجو  ياهـساسحا  همه  رب  لجوزع ـ  دـنوادخ ـ  هب  صخـش  یلقع  نیقی  هک 

نیا زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دزادنا , یم  دنوادخ  دای  هب  ار  وا  اهنآ  ندید  یتسه و  ملا  ياه عـ هدیدپ  اب  صخـش  دروخرب  هک  تسا  ماگنه  نیا 
همه اـب  ادـخ ـ  هدـیرفآ  ياـه  هدـیدپ  زا  کـی  چـیه  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  تشاد ـ,  یمزاـب  دـنوادخ  زا  ار  وا  روـبزم  ياـه  هدـیدپ 
یم ار  وا  تیبوبر  تیناد و  ـ حو لیالد  دنوادخ و  تافـص  یلجت  زا  يرهظم  اهنآ  رد  هک  نیا  رگم  درگن  یمنآ  دنراد  هک  یعونت  فالت و  ـ خا
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یمن دنوادخ  وا و  نایم  یباجح  یتسه  ملاع  ياه  هدیدپ  رهاظ  يویند و مـ ياه  هشیدنا  دتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه  یناسنا  نینچ  دـنیب .
تردـق هرطیـس و  هب  وا , تینادـحو  تیبوبر و  تافـص  هب  ار  يو  نینچمه  دزادـنا  یم  ادـخ  دای  هب  رتشیب  ار  وا  اه  هدـیدپ  نیا  هک  ارچ  دوش ,

ار وا  ایوگ  هک  دنک  شتـسرپ  نانچ  ار  دنوادخ  دـناوت  یم  يو  بیترت  نیدـب  دـهد و  یم  هجوت  وا  تمظع  رـسارس  تمک  و بـه حـ وا , نوزفا 
سفن و هیکز  ـ تآ ـل  جوز دنوادخ عـ رکذ ـ  نتفگ  دایز  اب  صخش  هک  تسا  نآ  ناسحا ,  هجرد  ینعی  ـه  جرد ـن  یا ند بـه  ـیـ سر هار  دنیب . یم 
رد درب . رتالاب  نآ  زا  دنک و  دازآ  ایند  یگدنز  هب  یگتسباو  زا  دزاس و  اهر  سوه  يوه و  زا  ار  نآ  ات  دنک  سفن  اب  داهج  رکذ و  رب  تبقارم 

تسا لوبق  دروم  زاجم و  دشابن  تنس  باتک و  میقتسم  هار  زا  فارحنا  ای  تعدب و  نآ  رد  هک  عورشم  يا  هلیـسو  ره  نتفرگ  راک  هب  هار  نیا 
تشاد و ـگـه  نار نا  ـمـ یا ناو  ناسحا نـتـ ژد  رد  زج  هک  مینادب  نآ  ناگدیزگرب  ناکین و  تما و  نیا  فلـس  دـننامه  ـت کـه  ـسا نآ  مـهـم  . 
هک دوب  دـهاوخن  نمیا  نیا  زا  دزرو , یهاتوک  هجرد  نیا  هب  ندیـسر  يارب  شالت  رد  سک  ره  نیاربانب ,  درک . تبقارم  لماک  روط  هب  نآ  زا 

هدننک و لوغشم  لماوع  رد  ندیتلغ  ورف  دوش و  لد  ياه  هتساوخ  اهتوهـش و  ياهدابدنت  شوخت  ـ ـسد وا  هشیدنا  لد و  رد  هتفرگ  ياج  نامیا 
نایم رد  ار  نامیا  هک  تسا  يزیچ  نیرتکانرطخ  یناسفن  ياه  هتـساوخ  سفن و  تملظ  هـمـچـنـیـن  دزادـناربار . نآ  داینب  يویند  هدـنرادزاب 

نامرف نادب  دوخ  باتک  مکحم  تایآ  رد  اهراب  دـنوادخ  هک  دور  یم  نایم  زا  يا  هیکزت  نآ  اب  اهنت  رطخ  نیا  و  دـنک , یمدـیدهت  هت و  ـ فر گـ
رب یمئاد  تبقارم  و  لجوزع ـ  دنوادخ ـ رکذ  نتفگ  رایسب  زا  قیرط  نیا  رد  نتفرگ  کمک  سفن و  اب  داهج  زین  هیکزت  نیا  هار  و  تسا ,  هداد 
زا يوریپ  هبار  دو  هک خـ یناسک  دزن  یتح  دشاب و  یم  ناناملـسم  قافتا  دروم  هک  تسا  یماکحا  لوصا و  نیرت  هتـسجرب  اهن  ـ یا تسا .  رکذ 
زین هدیـسر و  ام  هب  ربتعم  قیرط  زا  هک  ینوتم  عبانم و  زا  مالـسا  عیارـش  و  لجوزع ـ  دنوادخ ـ  نید  مهف  دـنناد  یم  مزلم  عماج  نوناق  هویش و 

هک یعماج  نوناق  نآ  داوم  هب  زین  سک  ره  تسین ,  ماکحا  لوصا و  نیا  رد  فالتخا  يارب  ییاج  چیه  تسا و  ناسآ  اهنآ , موهفم  لولدم و 
دوش یم  نشور  شیارب  دزرو  لمات  ماکحا  لوصا و  نیا  هلدا  رد  اهنآ  ساسارب  دنک و  هعجارم  میدرک  نایب  راصت  ـ خا ار بـه  نآ  لبق  باب  رد 

یتلالد ماکحا  لوصا و  نیا  رب  یمالـسا  نوتم  عباـنم و  نآ ـ  یناـبم  لوصا و  قاـفتا  دروم  شخب  رد  عماـج ـ  نوناـق  نآ  وترپرد  هنوگچ  هک 
هب هجوتا  ـه بـ نو هک چـگـ میتـخادرپ  یم  بلطم  نیا  ناـیب  هب  لـصفم  روط  هب  میتـفا  رود  دوخ  یلـصا  ثحب  زا  هک  میتشادـن  می  بـ دراد . یعطق 
اما دـنک . یم  تلـالد  دـنا  قاـفتادرو  ما کـه مـ ـکـ حا لوصا و  نآ  رب  یعطق  روـط  هب  نوـتم  عباـنم و  عماـج ,  نوناـق  نآ  نیزاوـم  اـهرایعم و 

فیلاـت هنیمز  نیا  رد  تقیقح  ندرک  نشور  روظنم  هب  فد و  ناد هـ ار بـ با  نیا کـتـ هک  دوـخ , یلـصا  ثحب  زا  ار  اـم  رما  نیا  هب  نتخادرپ 
رارق دـیکات  دروم  اهنآ  هرابرد  ار  تقیقح  نیا  میدرک و  ناـیب  هک  یماـکحا  لوصا و  میوش  یم  روآداـی  دزاـس . یم  رود  رایـسب  میا ,  هدرک 
یسک ره  ریفکت  مزلت  اترورـض مـسـ هک  دنتـسین  هنوگ  نآ  درادن , دوجو  اهنآ  رد  فالتخا  يارب  ییاج  چیه  عماج  نوناق  نآ  ربانب  میداد کـه 

نیا زا  هتـشادن  یکاب  هتفر و  نوریب  تسا  قافتا  دروم  هچنآ  هریاد  زا  هدش و  فرحنم  اهنآ  زا  یخرب  زا  هکلب  هتفریذـپن ,  اهنآ  همه  هک  دنـشاب 
هب ریزگان  اهنآ  راکنا  تسا  نکمم  هک  دنتسه  ماکحا  لوصا و  ـن  یا زا  يا  هرا  پـ دشابن . دنبیاپ  نآ  تایضتقم  عماج و  هویش  نیا  دعاوق  هب  هک 

, دو دهاوخن بـ رفک  ینعم  هب  عامجا  دروم  مکح  کی  راکنا  میناد  یم  يوس  رگید  زا  دنتـسین . نینچ  اهنآزا  رگید  يا  هراپ  اما  دماجنیب , رفک 
لوصا میتفگ  هک  یما  ـکـ حا لو و  ـ صا رد  هک  یلاح  رد  دوش , یم  هتسناد  نید  ترورـض  هب  هک  دشاب  یماکحا  زا  مکح  نآ  هک  ینامزرگ  مـ

مکح اما  تسا ,  عماج  نوناق  هویش و  نآداوم  دعاوق و  رب  ین  هد و مـبـتـ دقعنم شـ اهنآ  دروم  رد  عامجا  دنچ  ره  هک  تسا  يرایسب  ماکحا  و 
تسا نایعیش  زا  يرایسب  بهذم  هک  نیخیش ,  تماما  راکنا  مییوگ :  یم  لاثم  ناون  بـه عـ تسا .  هدشن  هتسناد  نیا  زا  يرورـض  ملع  هب  اهنآ 

هدـننیرفآ ناسنا  هک  نیا  هب  هدـیقع  نینچمه  تسا ,  نآ  تایـضتقم  عماج و  نوناق  نآ  زا  جورخ  عامجا و  زا  جورخدـنچ  ره  تسین ,  رفک  , 
 , تسا ناگمه  قافتا  درومدعاوق  نآ  هب  يرظ  لیمحت نـ دنچ  ره  تسین ,  ریفکت  ببـس  دشاب , یم  هلزتعم  بهذـم  هک  تسا ,  شیوخ  لاعفا 
(( 65  )) تسا ردق  اضق و  راگدیرفآ  اوق و  همه  قلاخدنوادخ  هک  دنزرو  یم  دیکا  رما تـ نیا  رب  نانچمه  هدیقع  نیا  رانک  رد  هلزتعم  هک  ارچ 

, دوش یمن  هدرمـش  ریفکت  تسا ,  هلزتعم  هناگجنپ  لوصا  زا  هک  مه  تلزنمود ))  ناـیم  تلزنم   )) هب هدـیقع  دـشاب . یم  ضقاـنت  یعون  نیا  و 
یتیمها چیه  دنادن و  ار  ناسحا ))   )) ینعم سک نـیـز  ره  دوش . هتسناد  نید  زا  ترورض  هب  هک  تسین  يزیچ  زین  هدیقع  نیا  در  هک  نانچمه 

تیباهو ینابم  رب  يدقن  بهذم  ای  تعدب  www.Ghaemiyeh.comهیفلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


زا نآ  هب  نداد  تیمها  و  ناسحا ))   )) هب نتـشاد  هدـیقع  دـنچ  ره  ـد , ـش ـد  هاو هتـسناد نـخـ رکنم  رفاک و  ببـس  نیا  هب  دـشابن , لئاق  شیارب 
زا ـت  شذ هک گـ یلئاسم  ریاسدننامب  مه  هلاسم  نیا  هک  تسا  نآ  زین  رما  نیا  تلع  دشاب . یم  عماج  نونا  هو و قـ نآ شـیـ مزاول  تایـضتقم و 

نیا رد  هتب  ـ لا دوش . رسیم  یناملسم  ره  يارب  اهنآ  هب  تبسن  نتفای  نیقی  اهنآ و  تخانش  ات  دشاب  نید  یهیدب  يرورـض و  هک  تسین  ییاهزیچ 
تعدـب قسف ,  مزلتـسم  ریزگان  , دـماجنین رفک  هب  دـنچ  ره  نآ ,  هب  تبـسن  یهاـگآان  اـی  لوصا و  زا  یلـصا  راـکنا  هک  میرادـن  يدـیدرت  زین 

ره راـکنا  هچ  تسا ,  هدنـسب  ناـنآ  فارحنا  یهارمگرد و  روما  نیمه  و  دوب , دـهاوخ  دـشر  تیادـه و  هار  زا  نارکنم  فارحنا  يراذـگ و 
ماکحا لوصا و  طابنتسا  ینید و  نوتم  ریسفت  رد  تسیاب  یم  اموزل  هک  تسا  ضقانترد  ناگمه  قفاوت  دروم  لصا  نآ  اب  لوصا  نیا  زا  لصا 

هب اهنت  ماک  ـ حا لو و  ـ ـصا نآ  رکذ  رد  ام  هک  دـیتسناد  يوس  رگید  زا  داد . رارق  كالم  رایعم و  ار  عماج  نوناـق  نآ  داوم  یعرـش ,  عباـنم  زا 
هک میریذـپبرگا  لیلد ,  نیمه  هب  تسا .  ینتبم  ـهـا  نآ رب  دوش و  یم  یـشان  عماـج  نوناـق  نآ  قاـفتا  دروم  داوم  زا  هک  میا  هتخادرپ  ییاـهنآ 
هک دـنام  دـهاوخن  يدـیدرت  زین  نیارد  درادـن , دوجو  نآ  رد  یفالتخا  چـیه  دـشاب و  یم  قافتا  دروم  يا  هلاسم  عماج  نوناـق  نآ  هب  دانتـسا 

موزل رد  مه  دوش و  یم  نآ  زا  هک  یتـشادرب  رد  مه  نآ ـ  قاـفتا  دروم  شخب  رب  هکلب  نوناـق و  نآ  رب  هک  ما ,  ـکـ حا لوـصا و  نیا  شریذـپ 
هک نیا  زا  رظن  فرـص  تسین ,  نآ  رد  یفـالتخا  ياـج  چـیه  تسا و  ناـگمه  قاـفتا  دروـم  هلاـسم  کـی  زین  دـشاب  یم  ینتبم  نآ ـ  يارجا 

دماجنا یمن  رفک  هب  ای  دماجنا  یمرفک  هب  لوصا  نیا  زا  یلصا  اب  تفلاخم 

تسین اهنآ  نالطب  رد  يدیدرت  هک  ییاهفارحنا 

لوا تمسق 

, درادن دوجو  اهنآ  هب  تب  ـ ـس یفرط نـ یب  رد  يرذع  ای  اهنآ و  راکنا  يارب  یهار  هک  یقافتا  دروم  ماکحا  لو و  ـ ـصا هئارا  رد  نا کـه  ـ ـس نآ 
ارآ و فارحنا  هب  مکح  رد  دوب , ماکحا  طابنتـساو  تخان  ـ ـش نوناق  قفاوت  دروم  داوم  دـعاوق و  زا  هتـسد  نآ  زا  يوریپ  اـم  راـیعم  كـالم و 
زا يوریپ  ترورـض  ام  دنتـسم  رایعم و  زین  تخاس ,  میهاوخ  لوذـبم  نادـبار  ام  ـ ـش ـه  جو تخادرپ و تـ میهاوخ  اهنآ  حرط  هب  هک  يدـیاقع 
رد نا  ـلـمـ ـس ياملع مـ هنوگچ  هک  میداد  حیـضوت  میتخاس و  نشور  ار  نادـب  دانتـسا  کسمت و  ترورـض  هک  ینوناق  تسا ,  نوناـق  نیمه 

رظن فالت  ـ خا مـا هـر  دنراد . فالتخا  نآ  یلمع  قیداصم  تایئزج و  زا  یخرب  رد  رظن و  قافتا  رگیدکی  اب  نآ  ماکحا  دعاوق و  زا  يرایس  بـ
یهارمگ فارحنا و  تسا  عماج  نوناق  نآ  قیداصم عـمـلـی  ای  تاـیئزج  نآ  رد  اـملع  فـالتخا  زا  یـساکعنا  هک  ار  یهاگدـید  تواـفت  و 

نآ ینابم  لوصا و  هلاسم و  ياه  هشیر  رد  فالتخا  زا  هک  میناد  یم  یعیبط  هلا  ـ ـس کی مـ ار  یتوافت  فالتخا و  ناـنچ  هکلب  میرمـش ,  یمن 
زا کـی  ره  داـهتجا  هجیتـن  هک  ار  ارآ  نیا  میهن و  یم  يرواد  يوزارت  رب  ار  تواـفتم  ياههاگدـیدو  ارآ  نیا  اـم  دـنچ  ره  دوـش , یم  یـشان 
اب فلتخم  تواـفتم و  يارآ  نیا  زا  مادـک  چـیه  نآ کـه مـا  مـهـم  مینک .  یم  میـسقت  دـنچ  ییاـه  هتـسد  هب  توق  فعـضرظن و  زا  تساـم 
یم ياج  ارآ  زا  موس  عون  فیدر  رد  ار  اهنآ  هکلب  میهد ,  یمن  رارق  ساـیق ))  هدـعاقزا و  جورخ  فارحنا و   )) ناونع لـیذ  رد  ار  رگیدـکی 

فارحنا تایرظن  سایق و  هدعاق و  فال  ـ خر يارآ بـ نآ  ـن ,  یار هوال بـ عـ تفگ .  میهاوخ  نخس  نآ  زا  لیـصفت  هب  دوخ  ياج  رد  هک  میهد 
رد هکلب  تسین ,  نید  زا  جورخ  اهنآ و  ناـبحاص  رفک  مزلتـسم  يرورـض  تروص  هب  همه  ـع ,  ما نو جـ ـ نا نآ قـ تایـضتقم  زا  نوریب  زیمآ و 

ار نآ   ( (ص ادخ لوسر  هچنآ  هب  هجیتن  رد  دـسر و  یم  دوش  یم  هتـسناد  نید  زا  ترورـض  هب  هچنآ  راکنا  دـح  هب  فارحنااه  ـ نآ زا  ـی  خر بـ
ياملع قافتا  دروم  نیناوقو  دـعاوق  زا  یچی  ـ پر ـ ـس ـی  عو اهنت نـ فارحنا  نیا  اهنآ  زا  یخرب  رد  دـماجنا . یم  تسا  هدـیمان  راکـشآ )) رفک  ))

رد و  دشاب , یم  قح  زا  هجوم  ریغ  ندنادرگ  يور  قسف و  الامتحا  و  تعدـب ,  مزلتـسم  هجی  رد نـتـ تسا و  تعیرـش  ياملع  نینچمه  تغل و 
هن فصنم  رگـشهوژ  کی پـ دریگ و  یم  رارق  تعدـب  قسف و  هبترم  رفک و  هبترم  ناـیم  دـح  رد  دراد  دوجو  هک  یفارحنا  زین  اـه  ـ نآ زا  یخرب 

ماهتا بجوم  هک  تسا  یئزج  یفارحنا  فار  ـحـ نا ـن  یا هک  دوش  نئمطم  دـناوت  یم  رگید  ییوس  زا  هن  ودـبای  یم  ریفکت  يارب  راوتـسا  یلیلد 
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یم حـیجرت  يرکف  ياهیهارمگ  اهفارحنا و  زا  عون  نیا  دروم  رد  ام  دوش . یمن  مـال  ـ ـسا هریاد  زا  ناـنآ  جورخ  اـی  نآ و  راـتفرگدارفا  اـی  درف 
مالـسا هر  ـ یاد لـخاد  رد  هک  میرگنب  مدرم  هب  هیواز  نیا  زا  ناـنچمه  هک  تسا  نآ  اـجنیا  رد  طاـیتحا  و  میریگ ,  شیپ  رد  طاـیتحا  هک  میهد 

راثآ بتارمب  دشاب  هتشاد  دوجو  مدرم  هب  نسح ظـن  رد  دناوت  یمالامتحا  هک  ییاطخ  هچ ,  دنرب , یم  رـس  هب  نآ  رتچ  ریز  رد  دنراد و  ياج 
هتبلا دشاب . هتشاد  دوجو  دناوت  یم  دادترا  رفک و  هب  نانآ  نداد  ـبـت  ـس مدر و نـ هب مـ نظءوسرد  هک  ییاطخ  ات  تشاد  دهاوخ  يرتمک  ءوس 

ییاهتعدـب و  هدـش ,  قساف  ییاه  هیرظن  ارآ و  نینچ  نابحاص  هنوگچ  مینک  نشور  هک  میزرو  یمن  غیرد  زی  ـن نـ یازا ام  هتکن ,  نیا  راـنک  رد 
زا و  دنا , هدومن  یچیپرـسدنا  هدرک  قافتا  نآ  رب  تما  ياملع  همه  هک  ینوناق  زا  و  هدروآ ,  دیدپ  نید  رد  هدومرفن  نذا  نادـب  دـنوادخ  هک 
هک تسا  نآ  رگید  بل  مـطـ میراد .  رذحرب  ناشیازا  ندروخ  بیرف  نانآ و  رکم  ماد  هب  ندمآ  راتفرگ  زا  ار  مدرم  هک  میرادـن  غیرد  زین  نیا 

عون نیا  رد  و  درادـن , دوجو  اهنآ  يارب  یهیجوت  نینچمهو  اهنآ  ندوب  فارحنا  یهارمگ و  رد  يدـیدرت  هک  ییاهیهارمگ  تافارحنا و  همه 
هتـساوخ بصعت و  زا  هک  تسا  يولغ  هجیتن  اـی  تسا ,  مالـسا  تقیقح  ناونع  هب  مالـسا  تقیقح  راـکنا  در و  هجیتن  اـی  دریگ , یم  رارق  مود 

ریسفت و نینچ  هتب  ـ لا درادن . یعرـش  ای  يوغل و  هیجوت  لیلد و  چیه  هک  تسا  یتسردان  ریـسفت  لیوات و  هرمث  ای  و  هدش ,  ـی  ـشا سفن نـ ياه 
مه نآ  هک  ددرگرب  سفن  ياه  هتـساو  ـب و خـ ـص ینعی تـعـ دوخ  زا  لبق  لماع  هب  تسیاب  یم  یـسررب ـ  یباـی و  هشیر  زا  سپ  زین ـ  یلیواـت 

تافارحنا نآ  هدـننک  دـیدشت  ای  هدـنروآ و  دوجو  هب  لماع  هس  اهن  ـ یا تسا .  لجوزع  دـنوادخ  هب  یقیقح  ناـمیا  فعـض  هدرورپ  هدـییاز و 
دوجو زین  يرگید  لـماع  لـماع ,  هس  نیا  رب  نوزفا  مینک  یمن  ناـمگ  و  درادـن , دوجو  ـهـا  نآ يار  یلیلد بـ هیجوـت و  چـیه  هک  تسا  يرکف 

تسخن لما  زا عـ ـچـه  نآ ددرگ . یمرب  سفن  ياه  هتـساوخ  زا  يوریپ  هب  لماوع  نیا  هس  ره  هک  میرادن  يدیدرت  مه  نیا  رد  و  دشاب , هتـشاد 
زین رشب و  تسد  یگتخاس  بتاکم  یما  تـمـ در . ـی گـیـ مر رد بـ تسا  یلجتم  لطاب  نایدا  كرش و  داحلا , رد  هک  ار  رفک  عاونا  هدش ,  یشان 

بتاـکم حالطـصاب  هنوگ  نیا  رد  دراد . ياـج  تاـفارحنا  زا  عون  نیا  فـیدر  رد  دـنا  هدـیمان  ینامـسآ  بتاـکم  تسرداـنب ـ  ار ـ  نآ  هچنآ 
اهنآ رد  یفیرحت  نانچ  اما  تسین ,  نوریب  هتخیگنارب  نادب  ار  نالوسر  ناربمایپ و  دنوادخ  هک  یمالسا  زا  ـهـا  نآ هر  ـ هو تیهام و جـ ینامسآ 
رگید فیدر  رد  هدرک و  ادج  مالسا  زا  ار  ـهـا  نآ تسا کـه  هدش  حرطم  یلطاب  نانخس  هتفای و  رییغت  نید  هرهچ  اهنآ  رد  نانچ  هدش و  داجیا 

ینامسآ بتاکم  حالطصاب  نینچرد  هتبلا  تسا .  هدرک  عارتخا  ار  اهنآ  نامز  تشذ  اب گـ هارمه  رشب  هشیدنا  هک  هداد  رارق  یگتخاس  بتاکم 
همه دش  هراشا  اهنادب  هک  يدوجح  رفک و  فلتخم  عاونا  دوش . یمانثتـسا  ایند  هب  دودحم  ياهدروخرب  هب  طوبرم  ماکحا  زا  يا  هفیاط  اهنت  , 

رد ـچـه  نآ تسا .  یناسفن  ياه  هتـساوخ  بصعت و  نآ  شیادیپ  دشر و  اشنم  اهنتو  دراد  ضراعت  تخانـش  نوناق  مهف  یـساسا و  لوصا  اب  , 
نداد هتفرگ ,  تروص  رما  نیارب  هک  یعامجا  نتفرگ  هدـیدان  نیخیـش ,  تماما  راکنا  لـیبق  زا  تسا  یلئاـسم  دراد  رارق  مود  لـما  تـحـت عـ
لوسر باحصا  تمذم  هنع ـ  هّللا  یضر  یلع ـ  نامرورس  هب  نآ ,  زج  تمص و  یحو و عـ لیبق  زا  توبن ,  ماقم  صاخ  ياهیگژیو  تافص و 

نی زا هـمـ دنا . هداد  یهاوگ  نانآ  ياوقت  هدیقع و  یتسرد  حالص و  هب  حلاص  فلـس  همه  هدش و  تباث  وا  اب  اهنآ  تبحاصم  هک  (ص )  ادخ
هک يا  هنوگ  هب  دـنناد , یم  هزنمو  موصع  ار مـ نانآ  دـنراد و  دوخ  ناـگرزب  خویـش و  هب  تبـسن  اهدـیرم  زا  یخرب  هک  يداـقتعا  تسا  لـیبق 

عازن و چیه  هک  تقیقح  نیا  هب  هک  نآ  ياج  هب  تسا ,  یعرـش  نوتم  رب  مکاح  یلیلد  ناشناگرزب  خویـش و  راتفر  لامعا و  دـننک  یم  روصت 
لطاـب تاداـقتعا  هنوـگ  نـیا  زا  زین  هاـگ  تـسا .  زیچ  هـمه  رب  مکاـح  یلی  ـ لد ـی  عر ـ ــش نو  ـد کـه مـتـ نروآ يور  تـسین  نآ  رد  يدــیدرت 

, دنک یم  دییات  ار  نآ  يا  هوی  ـ ـش نوناق و  هن  دریگ و  یم  رارق  یناهرب  وترپ  رد  هن  هک  دـیآ  یمدـیدپ  یلطاب  ياهتعدـب  فلتخم و  يا  ـ هروا بـ
باکترا هک  نآ  هب  هدـیقع  تسا  لیبق  نیم  زا هـ دـیور . یم  زیمآ  تقامح  تابـصعت  كاخ  رب  میتفگ ـ  هکنانچ  هک ـ  تسا  يولغ  اـهنت  هکلب 
يرایسب رتالاب , نیا  زا  دندمآ . راتفرگ  نادب  جراوخ  هک  تسا  يولغ  لصاح  هیر  نیا نـظـ تسا .  مالسا  زا  دادترا  رفک و  مزلتسم  هریبک  هانگ 

رد پـی ای  اطخ و  هب  ناسنا  هک  یتروص  رد  یتح  دـشاب و  هک  عون  ره  زا  یتیـصعم ,  ره  باکترا  دـنراد  هدـیقع  هقرازا  هلمج  زا  جراوخ ,  زا 
ببس هب  ارآ  هنع  هّللا  یضر  یل ـ  ـیـل عـ لد نیمه  هب  هورگ  نیا  تسا .  مالـسا  زا  جورخ  رفک و  مزلتـسم  دوش , هدیـشک  نادب  نیعم  يداهتجا 
لمع دوخ  داهتجا  هب  هار  نیا  رد  تفریذـپ و  هارکا  ربج و  اب  يدونـشخان و  اب  ار  تیمکح  يو  هک  نآ  اب  دـندناوخ , رفاک  تیمکح  شریذـپ 
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هتـشاد راهظا  دتفا  یمندنمدوس  یتعاط  چیه  نآ  دوجو  اب  هک  رفک  رب  سایق  هب  لسوت  اب  یخرب  هک  داقتعا  ـن  یا ـت  ـسا عو  زا هـمـیـن نـ درک .
لیبق زا  یناسک  ینعی  هصلاخ  هئجرم  هک  ـت  ـسا ـبـی  هذ ـن مـ یا دـناسر . یمن  يررـض  دـشاب ـ  هک  یهاـنگ  ره  هاـنگ ـ  ناـمیا  دوجو  اـب  دـنا ,

هب نآ  ولغ  طارفا و  دش  ریخا  هورگ  یهارمگ  ببـس  هچنآ  (( 66 . )) دنا هدرکرایتخا  ار  نآ  یـسیرم  رـشب  ینمؤت و  ذاعموبا  نوع ,  نب  سنوی 
ای لیلد  دوخ , زیمآ  فارحنا  هیرظن  تابثا  يارب  هورگ ,  نیا  هن  ـت کـه  سا ـی  لا رد حـ ـن  یا دوب و  جراوخ  ولغ  ربارب  رد  یلمعلا  سکع  ناونع 

یطابترا چیه  هک  تسا  يولغ  نامه  نانآ  دنتـسم  اهنت  هکلب  هورگ ,  نآ  هن  دنراد و  رایتخا  رد  لیوات  نودـبای  لیوات و  رب  ینت  یلیلد مـبـ هبش 
دوخ یناسفن و  ياه  هتـساوخو  اهتقامح  ریثات  تحت  ار , دوخ  هب  راتفرگ  درف  ره  هک  تسا  یناور  یتلاح  اهنت  ولغ  درادن , یلیلد  هنوگ  چیه  اب 
رگید زا  دـباین و  یلیلد  هتخیوآ  گـنچ  نادـب  هک  يزیمآولغ  ياعدـم  يارب  يو  رگا  هجیتن  رد  و  دـناشک , یم  فلکت  طارفا و  هب  يروحم , 
راومه يارب  یخرب  زین  اسب  هچ  دراد . یمنزاب  رما  نیا  زا  ار  وا  زیچ  چـیه  دروآدـیدپ , مدـع  زا  یگتخاس  یناهرب  اعدـم  نیا  رب  دـناوتب  يوس 

هقلح نیتسخن  غورد  نتسناد  زاجم  نیمه  دیدرت  یب  و  دننادب , زاجم  ار  نتفگ  غورد  یگتخاس  یلیالد  نینچ  هب  ندیـسر  رد  دوخ  هار  ندرک 
نودـب هک  یثیداـحا  تسا ,  هنوگ  نیمه  زین  یلعج  ثیداـحا  زا  يرایـسب  ناتـساد  و  تسا ,  لوعجم  لـیالد  نتخادرپ  نتخاـس و  هلـسلس  رد 

هّللا ناوضر  ادخ ـ  لوسر  تیب  لها  زا  يرایسب  هب  تساولغ ,  نیمه  زا  ییاهدومن  جیاتن و  هچنآ  زج  یحیحص ,  دن  ـ ـس ای  رایعم و  هب  يدنبیاپ 
ای روصت  ره  لماش  دوش  یم  یـشان  میا  هتفگ  هک  یلماع  نیمو  ـ ـس زا  ـچـه  نآ تسا .  هدش  هداد  تبـسن  ترـضح  نآ  دوخ  هب  هکلب  و  مهیلع ـ 

یقیرط هب  دنزادرپ , یم  تنس  ای  نآرق و  نوتم  زا  ینتم  ندرک  لیوات  هب  شتابثا  يارب  نادب  هک شـخـص مـعـتـقـد  تسا  يراتفر  ای  داقتعا و 
نیارد هک  یتافارحنا  اه و  ـیـ هار گـمـ دنک . یمن  دییات  ار  نآ  باب ,  نیا  رد  دوجوم  ياه  هیرظن  زا  مادک  چـیه  ربانب  یبرع ,  نابز  دـعاوق  هک 

رد ام  دندرگ . یمرب  یمالـسا  یلمع  عورف  هب  زین  یخرب  یمالـسا و  هشیدنا  لوصا  دیاقع و  هب  اهنآ  رتشیب  دنناوارف و  دـنریگ  یم  ياج  هتـسد 
زا ام  فده  هک  ارچ  میتسین ,  اهنآ  همه  ندرمشرب  ددصرد  میزادرپ و  یم  تسا  عون  نیا  زا  هک  یتافارحنا  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  اهنت  اجنیا 
هک يا  هنوگ  هب  دـنوادخ  تافـص  هب  طوبرم  تایآ  زا  يرایـسب  لیوات  تسا  لیبق  نیا  زا  تسین .  رما  نیا  هب  نتخادرپ  رـضاح  باتک  فیلاـت 
اب دننک , یم  یفن  دنوادخ  زا  ار  تسد ))   )) یخرب هک  نیا  دننامه  دشاب . یم  تافص ـ  نیا  هب  تبسن  دنوادخ ـ  تاف  ـ ـص رد  لیطعت  مزلتـسم 

یخرب (. 64  / هدـئام  (() تسا هدو  ـ ـش وا گـ تسد  ود  هکلب   : )) تسا هدوـمرف  هتـسناد و  تباـث  شیوـخ  يارب  ار  يزیچ  نـینچ  دوـخ  هـک  نآ 
شرع رب  نامحر  يادخ   : )) تسا هدومرف  هتسناد و  تباث  دوخ  يار  ار بـ نآ  وا  هک  نآ  اب  دننک , یم  یفن  دنوادخ  زا  ارءاوتسا  نتفای  رارقتسا 

هداد و تبـسن  شیوخ  هب  ار  يزیچ  نینچ  دوـخ  وا  هک  نیا  اـب  دـننک  یم  یفندـنوادخ  زا  ار  ندـمآ  زین  یخرب  و  (, 5  / هط  (( ) تفای رارقتـسا 
هب دننک  یم  یفن  دـنوادخ  زا  ار  يروما  نینچ  هک  یناسک  (. 22  / رجف (( ) دنیآ فص  هب  فص  ناگتـشرفو  تراگدرورپ  و   : )) تسا هدومرف 

نینچ هب  دانتسااب  رگید  ییوس  زا  نانآ  اما  تسا ,  بجاو  ثودح  مزاول  هیبشت و  رهاظم  زا  یهلا  تاذ  هیزنت  هک  دنزرو  یم  دانتـسا  لیلد  نیا 
يروما نانچ  ای  هدروآ ,  شیوخ  يارب  یتافـص  نینچ  هک  نیا  رد  دنوادخ , هب  غورد  نداد  ـبـت  ـس اب نـ هک  دنیآ  یم  راتفرگ  يزیچ  هب  یلیلد 

ار یمیسجت  هیبشت و  زا  رتمک  ییاهیدب  ای  تارطخ و  ادخ  هب  غورد  نداد  تبسن  هک  یلاح  رد  دراد , تهابش  تسا ,  هداد  تبس  دو نـ هب خـ ار 
یکانرطخ هطرو  نانچ  هب  ار  دوخ  راتفرگ  درف  ره  هک  لیطعت ,  ینعم  هب  نونکا  ـد تـ یا شـ دنزیرگب . نآ  زا  دنتساوخ  یم  نانآ  هک  درادنرب  رد 

ینعم لام  ـتـ حا یـضرف کـه  رد  هک  تسا  نیا  لیطعت  زا  روظنم  دیـشاب . هدرب  یپ  دـناشک , یم  رفک  هاگترپ  هبار  يو  هاگ  هکل  دـنکفا و بـ یم 
هک ضرف  نیارد  و  دوخ , یقیقح  ینعم  زا  ظف  لـ ـد , ـشا هتـشاد بـ دوجو  هدش ,  عضو  نآ  يارب  تغل  رد  ظفل  هک  یینعم  نامه  ینعی   , یقیقح
هب هملک  هن  یتلاح  نینچ  رد  دوش , یهت  دوخ  يزاجم  ینعم  زا  ظفل  دـشاب , رظن  دروم  يزاجم  ینعم  اهنآ  ترورـض  ياضتقا  هب  نیارق و  ربانب 

ییزاجم ینع  هن بـه مـ دـنک و  تلالد  شیوخ  یقیقح  ینعم  رب  دـشاب  ماـقم  اـب  بساـنتم  نکمم و  هچناـنچ  اـت  دوش  یم  هتـشاذگ  دوخ  لاـح 
هژاو اب  يدروخرب  نینچ  دیدرت  بـی  دراد . ـت  یا نآ حـکـ زا  رگید  صوصن  هلدا و  دنک و  یماضتقا  ار  نآ  ترورض  هک  دوش  یم  هدنادرگرب 
يارب نتم  نیا  ای  اه و  هژاو  نآ  هک  تسا  ییانعم  رب  تلـالد  زا  ینآرق  نتم  نت  ـ ـشادزا لـیطعت و بـ نینچمه  اـهنآ و  نتـشادزاب  لـیطعت و  اـه ,
روما تافـص و  زا  یکاح  تایآ  هک  نیا  نآ  دریگ و  یم  رارق  میـسجت  هیبشت و  لیطعت ,  لباقم  رد  باب  ـن  یا رد  تسا .  هدـمآ  نآ  رب  تلالد 
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تسانشآ لوادتم و  ثداحو  قول  ياه مـخـ هدیدپ  تایح  رد  هک  دوش  طابنتـسا  يزیچ  نامه  اهنآ  زا  اهر و  دوخ  رهاظ  نامه  هب  ثحبدروم 
رارقتسا زا  تسا ,  هدیرفآ  زین  ام  يارب  دنوادخ  هک  دو  ـ ـش هد مـی  يوضع فـهـمـیـ نامه  تسد ))   )) زا یتروص  نینچ  رد  لاثم ,  ناونع  هب  . 

زا تکرح  نامه  ندـمآ  زا  و  تسا ,  یلجتم  تخت  ای  یلدنـص  يور  رب  ناسنا  کی  نتـسشن  رد  هک  دوش  هدـیمهف مـی  ییانعم  نامه  نتفاـی 
راداو نادب  ار  صخـش  نآرق  تایآ  هنوگ  نیا  زا  یتشادرب  نینچ  دیدرت  یب  بیترت ...  نیمه  هب  دوش و  یم  هدیمهف  رگید  ناکم  هب  ـی  نا مـکـ

دنک لـیوات  دـنراد  تلـالد  تقی  ـن حـقـ یا ـع بـر  طا يو قـ هب نـحـ هک  ار  ریظن  هیبـش و  زا  دـنوادخ  هـیزنت  رب  لاد  رگید  تاـیآ  هـک  دزاـس  یم 
تـسا هداد  تبـسندنوادخ  هب  نآرق  تاـیآ  زا  دوخ  یحطـس  مهف  رذـگهر  زا  هک  یمی  ـ ـس هیبـشت و تـجـ اـب  تاـیآ  نیا  ناـیم  بیترت  نیدـبات 

يدـیدرت دـنراد و  دوجو  میـسجت  لها  لیطعت و  لها  زا  یناوارف  ياههورگ  نایدا ,  اه و  هقرف  ـخ  یرا رد تـ دزاس . رارقرب  قفاوت  يراـگزاس و 
نیمه زا  ودنا  هدرک  یطخ  نآ تـ زا  هدز و  اپ  تشپ  میتفگ  نخس  نآ  زا  هک  یعماج  نوناق  هویش و  نآ  هب  هتسد  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  تسین 
دیاقع لیبق  نی  زا هـمـ دـننوریب . تعامجو  تنـس  لها  هار  زا  شیوخ  داهتجا  رکفت و  رد  فرحنم و  دوخ  داـقتعا  رد  هتـسد  ود  ره  زین  يور 

رد رظان ))  )) هملک هدیقع  نیا  اب  ماگمه  دنا و  هدش  تمای  زور قـ رد  ناناملسم  يوس  زا  دنوادخ  تیؤر  رکنم  هلزتعم  هک  تسا  زیمآ  فارحنا 
ره دیناد و  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنا . هدرک  ریـسفت  هرظتنم ))   )) هب ار  22ـ23)  / تمایق  (( ) هرظان اهبر  یلا  هرـضان  ذئموی  هوجو   )) هیآ
دو ـ جو ـنـی  یا یلک و تـبـ فـالتخا  ناـنچ  هملک  ود  نیا  ناـیم  تسا و  راـظتنا  زا  ریغ  يزیچ  رظن  هک  دـناد  یم  زین  ملاـس  ترطف  ياراد  برع 
مود هملک  ینعم  نداد  دوخ و  یعضو  ینع  زا مـ ـت  ـس هملک نـخـ ندنادرگرب  لیلد  نیمه  هب  دنام . یمن  ناهنپ  یبرع  چیه  قوذ  رب  دراد کـه 
ناوت یم  هن  درادن و  دوجو  ینعم  ود  نیا  نایم  يرود  ای  کیدزن و  يزاجم  هطبار  تبـسا و  چیه مـنـ تسا و  لطاب  يریـسفت  لیوات و  نآ  هب 

یم يدیدرت  چیه  یب  هکلب  داد , ياج  میداد ـ  حیضوت  نیا  زا  شیپ  هک  رود ـ  يزاجم  لیوات  هن  کیدزن و  يزاجم  ریـسفت  فیدر  رد  ار  نآ 
, الوسر ثعبن  یتح  نیبذعم  انک  امو  هیآ :  رد  لوسر ))   )) هژاو قوف  هورگ  هک  تسا  تافارحنا  نیمه  زا  درمـش . لطاب  یلیوات  ار  نآ  تسیاب 

هیآ دنناو  ـیـب بـتـ تر ـن تـ ید ات بـ دنا  هتسناد  لقع  ینعم  هب  ار  ( 15  / ءارسا  (( ) میزیگنارب یلوسر  هک  نآ  زا  سپ  رگم  مینک  یمن  باذع  ام  ))
لباقم رد  دوب  دهاوخ  بجاو  اعرـش  صخـش  رب  دهد  صیخـش  ار تـ یلعف  حـبق  ای  نسح  لقع  نوچ  هک  دـنروآ  لیلد  دوخ  هدـیقع  نیا  رب  ار 

يربمایپ دنچ  ره  دهد , ماجنا  هدرک  مکح  شنسح  هب  ار  هچنآو  دنک  كرت  هدرک  مکح  شحب  هب قـ لقع  ار  هچنآ  دوش و  میلـست  لقع  مکح 
 (( لوسر  )) هملک دریذپ و  یمن  ار  يریـسفت  لیوات و  نینچ  هیآ  هک  تسا  نآ  تقیقح  اما  دهدربخ . یمکح  نینچ  زا  ات  دشاب  هدـشن  ثوعبم 

 . تسا هدماین  نآ  ریغ  هدافا  يارب  نآرق  رد  ناوارف  رارکت  مغر  هب  هژاو  نیا  هک  یینعم  دوش , هدنادرگرب  دوخ  عیاش  ینع  زا مـ دریذـپ  یمن  زین 
یبولـسا ير نـیـز بـا  ـگـ ید هیآ  رد  هملک  نیا  هچ ,  ددـنب , یم  یلیواـت  نینچ  رب  لـماک  روـط  هب  ار  هار  یهلا  باـتک  تاـیآ  نیا ,  هوـال بـر  عـ

هملک تلالد  رب  ناناملـسم  هلزتعم  روهظزا  لبق  هک  ار  تسخ  هیآ نـ زا  دافتـسم  يوغل  ینعم  نامه  هتفر و  راک  هب  لبق  هیآ  بولـسا  اب  توافتم 
سانلل نوکی  الئل  نیرذنم  نیرـشبم و  الـسر   : )) تسا نینچ  هیآ  نآ  دهد . یم  رارق  دییات  دیکات و  دروم  دنا  هدرک  قافتا  انعم  نآ  رب  لوسر 

ربارب رد  ناربمایپ ,  نیا  زا  سپ  ار  مدرم  ات  ناسر ,  میب  روآدیون و  دندوب ]  ] یناربمیپ (( )) امیکحازیزع هّللا  ناک  لسرلا و  دعب  ۀجح  هّللا  یلع 
هک رگید  یناربـمیپ  و   : )) تسا هدـمآ  زین  هـیآ  نـیا  زا  لـبق  (. 165  / ءاسن  (( ) هنازرف تسا و  دـنمورین  دـنوادخ  دـشابن و  يا  هناـهب  دـنوادخ 

نخـس تفگ  نخـس  یـسوماب  دـنوادخ  میا و  هتفگن  وت  يارب  ار  ناـشتیاکح  هک  یناربمیپ  میا و  هتفگ  وت  يارب  شیپ ,  نیا  زا  ار  ناـشتیاکح 
دنوادـخ هـک  ینـالوسر  زا  دوـصقم  هـک  دراد  تلـالد  نـیا  رب  ریذــپاندیدرت  عطاـق و  ترو  ـ ــص ـه بـه  یآ ود  ـن  یا (. 164  / ءاــسن  (( ) ینتفگ

ـد نواد ـت کـه خـ ـسا ـی  نادر ناـمه مـ دـننک , حرطم  يرذـع  دـنناوتن  تماـیق  زور  رد  اـت  تـفرگ  مدرم  زا  ار  هناـهب  اـهنآ  نـت  ـگـیـخـ نار ـ با بـ
و تسا ,  هدرک  يراددوخ  نانآزا  یناوارف  رام  ـ ـش يا  ـ هار ـ جا لقن مـ زا  تیاـکح و  (ص )  دـمحم دوخ  ربماـیپ  يارب  ار  ناـشیا  يا  ـ هار ـ جا مـ

هدرک تیاکح  (ص )  دمحم يارب  ار  ناشیاهارجام  دنوادخ  هک  نالوسر ,  نیا  هک  یبایب  یم  تسرد فـهـ شیدنا و  فرژ  لقاع  تسا  لاحم 
زا يرایـسب  هک  نیا  تسا  لیبق  نی  زا هـمـ تسا .  رادروخرب  نآ  زا  رـشب  زین  زونه  هدوب و  ناسنا  اب  زاغآ  زا  هک  دـنک  ریـسفت  یلقع  هب  تسا , 
هب هک  نآ  یب  دنور , یم  دوخ  ياهیفابلایخ  ماهوا و  تالیخت و  یپرد  نطا ,  ملع بـ ای  فوصت  مسا  هب  تنس ,  ای  نآرق  نوتم  ریـسفت  رد  مدرم 
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. دنشاب دنبیاپ  نوتم  ریسفت  دعاوق  زا  يا  هدعاق  ای  تلالد و  هوحن  رب  مکاح  لوصازا  یلصا  ای  یبرع ,  نابز  طباوض  زا  يا  هطباض 

مود تمسق 

یم نت  رب  فوصت  هقر  اورا خـ غورد و نـ هب  هک  یناسک  زا  یخرب  زا  لقن  هب  ار  اـهلیوات  هنوگ  نیا  زا  ییاـه  هنومن  دوخ  ریـسف  رد تـ ـی  ـسو ـ لآ
خیـش و تیالو  نتـسویپ  مه  هب  لحم   )) هب هدمآ  فه  هرو کـ ـ ـس رد  هک  ار  نیرحبلا ))  عمجم   )) هملک هک  نیا  هلمج  زا  تسا .  هدروآ  دـننک 
 [ یهام توح [ ))   )) هملک سفن ,))   )) هب دندیزگ  هانپ  نادب  شمدمه  یسوم و  هک  ار  گن ]  هتخت سـ هرخـص [ ))   )) هملک دیرم ,)) تیالو 
هب ار  هنیفس  ندرک ]  خاروس  قرخ [ ))   , )) تعیرـش هب  ار  یتشک ]  هنیفـس [ ))   )) هملک نآ ,  ياه  هولج  ایند و  تبحم  هب  هتخی  ـ مآ بلق  هب  ار 

هدرکریسفت تضایر  ریـشمش  هب  هراما  سفن  نتـشک  هب  ار  وا  لتق ))   )) هراما و سفن  هب  ار  مالغ ))   )) هرخالابو نطاب  زا  يوریپ  رهاظ و  كرت 
ناـبززا هک  نآرق  هیآ  رد  ار  اـصع ))  )) هملک نازاـب  هدبعـش  نیا  زا  یخرب  هدیـسر  نم  هب  هچنآ  رباـنب  هک  تسا  لـیبق  نـیم  زا هـ (( 67 . )) دنا

تـسا رگید  يدـیاوف  نآ  رد  ار  ـم و مـ نار ار مـی  منادنفـسوگ  نادـب  منز و  یم  هیکت  نآ  رب  تسا ,  نم  ياـصع  نـیا  : )) دـیوگ یم  یـسوم 
نامه داد  نامرف  شدنکفا  هب  ار  یسوم  دنوادخ  هک  ییاصع  دنا  هتفگ  هدرک و  ریسفت  ایند  هب  نکفیب ))  ار  نآ  یـسوم  يا  تفگ :  دنوادخ ] ]

هتخیـسگ ماـجلالماک  ياهیفابرادـنپ  نیا  زا  ناوارف  رورـس  يداـش و  اـب  دنرایـسب , هچ  هک  ضرغم  ناقرـشتسم  هژیوب  ناقرـشتسم ,  تساـیند ! 
درگ یگرزب  هعومجم  اه  ـ نآ زا  ـتـه و  فر ـ گر ـتـه بـ ـساو هچ خـ ره  اهیفابرادنپ  نیا  زا  هدرک و  لابقتـسا  یناملـسم  یعدـم  زاب  هدبعـش  یهورگ 

راشرس لیخت  تاشوارت  زا  زین  ییاهزیچ  نایم  نیا  رد  نانآ  مه  دیاش  مناد ,  یمن  دنا . هد  ـنـ کآ اهنآ  زا  ار  شیوخ  تافلؤم  بتک و  هدروآ و 
اب نانآ  زا  یسک  مه  دیاش  و  دنشاب , هدرک  حرطم  دنمان  یم  ناشیفوص  هک  یناسک  نابز  زا  ار  اهنآ  سپـس  هدوزفا و  اه  هعومجم  نیا  هب  دوخ 

نیا ینطاب ,  ینعم  بیقعت  رد  نایفوص ,  دیوگ : یم  ریهـستدلگ  تسین ؟  ماهوا  لیخت و  همه  ایآ  دراد ؟ دوجو  یتوافت  هچ  دشاب : هتفگ  دوخ 
هیرق نآ  مدرم  نزب :  یلثم  اهنآ  يارب   (( )) هیرقلا باحصا  الثم  مهل  برـضاو   )) هیآرد ـه ))  یر قـ  )) زا دوصقم  هک  دنا  هدرک  رایتخا  ار  هدیقع 

بـه هـر (( 68  . )) تسا لقع  بلق و  حور و  هتفر ]  هراـشا  ناـنآ  هب  دـعب  هیآ  رد  هک   ] یلوسر هس  زا  دوصقمو  ناـسنا  مسج  ( 13  / سی (( ) ار
هویـش هک  نانچ  میهد ,  تبـس  ـیـه نـ فو ـ ـص هب  یمومع  تروص  هب  ار  یلطاب  یلایخ و  ياهلیوات  نینچ  دـهد  یمن  هزاجا  یملع  تناما  لا ,  حـ

گنهرف زا  يا  هرهب  كدنا  هک  یناسک  همه  هکلب  ـل تـحـقـیـق ,  ها چـه  ـت ,  سا نینچ  نیقرشتسم  نانآ  سار  رد  ناگدنسیون و  زا  يرایـسب 
فو و قیرط تـصـ زا  هک  دنا  هدمآ  دیدپ  هینطاب  هقدانز و  زا  یتوافتم  ياههورگ  تما  نیا  خیرات  رد  هک  ـنـد  ناد دنراد مـی  یمالسا  یمومع 
رد دـنا , هداد  ياج  یمالـسا  ياـه  هشید  ـ نا نورد  رد  ار  دوخ  زیمآ  فارحنا  ياـه  هشیدـنا  ندیـشوپ  هدـنژ  نتفرگ و  دوخ  ار بـه  نآ  ـگ  نر
هب ار  مدرمات  دنا  هدز  هرهچ  رب  یباقن  ناونع  هب  ار  فوصت  مالسا و  بـلـکـه  دنا , هتشادن  يا  هرهب  چیه  مالـسا  ای  فوصت  تقیقحزا  هک  یلاح 
هب هدیقع  هقدنز و  زا  یعاونا  هب  (( ءانف دجو و   )) مان هب  و  يرابودنب ))  یب  هحابا و  بهذم   )) هب تقیقح ,))   )) مان هب  ار  نانآ  دنزادنا و  مهوت 

نود تسا و بـ ناملسم  لبق  قامعا  رد  هتفهن  رهوج  مالـسا و  بل  نآ  میلـس  یقیقح و  ینعم  فو بـه  ـ ـص ـا تـ ما دنهد . قوس  مسجت  لولح و 
ـن یا دنزادنا . یم  فلکت  هب  ار  دوخ  اهنآ  تاعارم  رد  مدرم  هک  تسا  رهاظم  رئاعش و  مسارم و  بادآ و  زا  يدرجم  تروص  اهنت  مالسا   , نآ
رد ار  نآ  درتـسگ و  یم  هطلـس  ناملـسم  لد  رب  وا , زا  میب  دـنوادخ و  تبحم  هک  تسا  یلجتم  یتـبهر ))   )) و تبغر ))   )) رد هر نـیـز  ـ هو جـ

اورپ و ناس  نیدب  دوش و  یم  كاپ  ایند  یتسودو  اهینمشد  اه و  هنیک  راگ  ـ نز زا  ناملـسم  ناسنا  لد  هجیتن ,  رد  و  دریگ , یم  شیوخ  رایتخا 
بـجاو و ماـجنا  مارح و  كرت  رب  و  ددرگ , یم  رتـشیب  یهلا  ماــکحاو  عیارــش  وا بـه  ـک  ــس ـد و تـمـ نواد ربارب خـ رد  وا  سفن  زا  تـبقارم 
وا زا  سپ  و  (ص )  ادـخ لوـسر  نامرورـس  هار  نیا  رد  هوـسا  نیرت  هتـسیاش  دـبای . یمرتـنوزف  یتردـق  ناـمدرم  قوـقح  يادا  ـتـن بـه  فا شـتـ

کی مالسا ,  ردصرد  بابل ,  بل و  نیا  رویز  هب  ندش  هتسارآ  تسوا .  راوگرزب  کین و  باحـصا  نامه  ای  تما  نیا  ناراد  هعیلط  نیتسخن 
هیکزت رد  هک  دهاوخ  یم  شیوخ  هب  هدنورگ  ره  زا  هک  یمالـسا  تشادن ,  یقیقح  مالـسا  زج  یمـسا  هک  دوب  تقیقح  کی  و  یمـسم ))  ))
يرایس دمآرد کـه بـ راعش  کی  مان و  کی  تروص  هب  اهنت  مالـسا ))   )) ظفل هک  ینامز  اما  دشوکب , ناسحا ))   )) هبترم ندیـسر بـه  سفن و 
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, دـندرگزاب نادـب  دنـسانشزاب و  ار  یقیق  مالـسا حـ دنتـشاد  تسود  هکدنتـساخرب  یناـسک  دـنیارآ , یم  نادـب  ار  دوخ  رهاـظ  رد  مدرم ,  زا 
طابترا ادـخ و  دای  اب  شناوریپ  هتـسویپ  دراک و  یم  شیوخ  ناد بـه  لد مـعـتـقـ رد  ار  تیـشخ ))  )) و بح ))   )) رذـب زین  زونه  هک  یمالـسا 

 (( فوصت  )) ار یبلق  دهعت  نیا  دندیمان و  هفوصتم ))   )) ار نانآ  نارگید ,  نا  ـ مز ـن  یا رد  دنهد . یم  هزات  یتایح  ار  نآ  راگدرورپاب , رمتسم 
ات میرذـگرد  مسا ))   )) نیا زا  هک  مناوـخ ـ  یم  ارف  نادـب  نم  تسا و  رت  هدـیزگ  زین  نـیمه  هـکلب  تـسین ـ  يداریا  زورما هـیـچ  دـندناوخ .

ردو میهد  رار  لا قـ ـمـ ها درو  ار مـ نآ  دـیابن کـه  دـشاب و  یم  مالـسا  حور  رهوج و  هک  تسا  يزغم  باـبل و  نآ  يارو  رد  هک  مینک  كرد 
رد ار  شیوخ  باحصا  هتسناوتنزگره  هک  تسا  هدش  تباث  هک  مینک  هدن  ـ ـس ییاهتروص بـ رهاوظ و  هب  اهنت  میزرو و  یهاتوک  یتسـس و  نآ 

گنچ ـن  یا (( 69 . )) دیـشخب دـهاوخن  ناـشدوس  یلوا ,  قیرط  هب  زین , ترخآ  رد  اـنیقی  دـشخب و  يدوس  شیوخ  يویند  لاـمآ  هب  ندیـسر 
رد قمعت   )) ای هنایفوص ))  ياهلیوات   )) ما هب نـ هک  دـنرتالاب  رتالاو و  نیا  زا  دـنا , هتـسارآ  مالـسا  رهوج  هب  هک  اهنیا  بان و  مالـسا  هب  ناگدز 

ینید و نوـتم  هب  رایـسب  کـسمت  زج  يزیچ  ناـنآ  زا  اـم  هکل  بـ ـتـنـد , فارد یلاـعت  دـنوادخ  باـتک  نداد  رارق  هچیزاـب  بادرگ  هب  نطاـب )) 
نآ رد  دـشاب , یم  هیفوص  نایاوشیپ  ناـماما و  زا  هک  تسا  (( 70  )) يریـشق ماما  ریـسف  ـن تـ یا ـم .  یا هد  ـ ید اهنآ نـ ریـسفت  رد  لماک  یطایتحا 
یم ناگدیقع  یب  ياهییوگ  هوای  زا  نتـشاد  رذحرب  رادشه و  رثکادح  نوتم و  ریـسفت  دعاوق  هب  يدنبیاپ  رثکادـح  زج  يزیچ  ایآ  دـیرگ , بـنـ
یپ ياهرادـشهزج  يزیچ  نآ  رد  ایآ  دـیناوخب , دوش  هدر مـی  ـمـ ـش فوصت  بادآ  نوناق  هباثم  هب  هک  ار  وا  روهـشم  هلاسر  نینچمه  دـینیب ؟

نامه عرـش  زا  دوصقم  هک  دـیبای  یم  تقیقح  نیا  رب  دـیکات  زج  يزیچ  نآ و  مکح  زا  عرـش و  نازیم  زا  فارحنا  هنوگ  ره  هب  تبـسن  یپرد 
دعاوق تخانـش و  عماج  نوناق  وترپ  رد  اهنآ  مهف  صوصن  نیا  مهف  هار  اهنت  هدمآ و  حیحـص  تنـس  نآرق و  صوص  رد نـ ـت کـه  ـسا يزیچ 

هرهچ رب  یهلا  دجو  فوصت و  باقن  هک  دینیبب  زین  ار  یناسک  هورگ  نیا  رانک  رد  رگا  بیتر ,  ـن تـ ید بـ تسا ؟  ینید  نوتم  ریـسفت  رب  مکاح 
اهر ماکحاو  نوت  ـن مـ یا زا بـنـد  قیرط  نیدـب  ات  دـنریگ  یم  يزاب  هب  ار  ینید  ماکحا  یعرـش و  نوتم  باقن  نیا  سپ  رد  هاـگنآو  دـننز  یم 

تهاقف باقن  هک  دنراد  ار  یناسک  مکحزین  هورگ  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  زین  هتکن  نیدب  دیاب  دنزاس . دازآ  نآ  دویق  زا  ار  دوخ  دنوش و 
اب تسرد  دـنریگ و  یم  يزاب  هب  ار  نآ  عبانم  لـیالد و  ینید و  ماـکحا  نید و  سپ  ـ ـس ـنـد و  نز دوخ مـی  هرهچ  هب  ینید  ماـکحا  نید و  رد 
نآ رب  ار  یمالسا ))  تعیرش  دنب  دیق و  زا  اهر  حور   )) مان هچنآ  ناونع  تحت  روآ  مازلا  نوتم  نداهن  رس  تشپ  لطاب و  لیوا  هو تـ نامه شـیـ

ار ینید  ماـکحا  نید و  راکـشآ  يوحن  هب  هک  هقف ـ  ياول  ریز  رد  یتعاـمج  نینچ  دوجو  رگا  نیار ,  ـ با بـنـ دـننک . یمار  راـک  نیا  دـنهن , یم 
 , تسا لطاب  ماکحا  زا  يا  هعومجم  هدش و  هتـشاذگ  تعدب  یملع  دوخ , يدوخ  هب  هقف ,  هک  دشاب  نآ  رب  یلیلد  دنهد ـ  یم  رارق  ـچـه  یزا بـ
 , هدـیقع یب  قیدـنز و  یتعامج  يوس  زا  فوصت ,  ياو  تـحـت لـ نوتم ,  نآ  نداد  رارق  هچیزاـب  مییوگب :  هک  دوب  دـهاوخ  حیحـص  زین  نیا 
 . تسین شیارب  ییانبم  یلـصا و  چـیه  هک  تسا  لطاب  یتعدـب  رفک و  دوخ , دوخ  هب  فوصت ,]   ] هملک نیا  نومـضم  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد 

ثحب نآ  زا  هک  یع  ـ ما نو جـ ـ نا اب قـ هجو  چـیه  هب  هک  میدرگ  یمزاب  یلطاب  لیوات  زا  ییاه  هنومن  هئارا  ینعی  دوخ  یلـصا  ثحب  ـنـک بـه  یا
لیب ـن قـ یا زا  تسا .  هتفرگ  رارق  فالتخا  دروم  هک  يداوم  اهدنب و  رد  هن  و  نآ ,  قافتا  دروم  ياهدنب  داوم و  رد  هن  درادن , يراگزاس  دـش 
نیا زا  يرایـسب  هک  تسا  لیبق  نیمهزا  درادن و  دوجو  ینامـسج  داعم  تسا ,  میدق  دوخ  عون  هب  هدام  هک  قارـشا  هفـسالف  هیرظن  نیا  تسا 
نیا فالخ  یقیاقح  زا  یکاح  ینید  نوتم  هک  هدناشک  نادب  ار  هفـسالف  يا  هیرظن  نینچ  دنا . هدش  تایئزج  هب  دـنوادخ  ملع  رکنم  هفـسالف 

ـت کـه سا هیآ  نیا  دشاب  یم  مدع  زا  ءایشا , تقلخ  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  عطاق  تروص  هب  هک  یصوصن  زا جـمـلـه  دننک . لیوات  ار  هیرظن 
 (( مینک یم  زین  هداـعا  ار  نآ  ـم ,  یدروآ دـیدپ  تسخن  راـب  يارب  ار  قلخ  نیتـسخن  هک  ناـنچ  هدـیعن ,  قلخ  لواانءادـب  اـمک  : )) دـیامرف یم 

ار شیوخ  قلخ  سپـس  دنک و  یم  قلخ  تسخن  زا  هک  تسوا   , )) هدیعی مث  قلخلا  ءادبی  هنا  دـیوگ : یم  هک  هیآ  نیا  نینچمه  (, 104/ ءایبنا )
لیواـت ناـکما  ضرف  رباـنب  هچ   , تسا هتفهن  ءادـبی ))  )) و انءادـب ))  )) هملک رد  هیآ ,  ود  ـن  یا تلـالد قـطـعـی  (. 4  / سنوی (( ) دروآ یمزاـب 

نینچ رب  ار  هار  ءدـب ))  )) هملک تساهنآ ,  دـیعب  یلـصا  هدام  رد  ءایـشا  ندوب  قولخم  مزلتـسم  هک  میدـق  یهلا و  یتفـص  هب  قل ))  خـ  )) هملک
لولدـم نیمه  و  دـش , رادـیدپ  ینیعم  یناـمز  هطقن  زا  قوـلخم  هک  دروآ  یم  یپ  رد  ار  نیقی  نیا  هژاو  نـیا  اریز  تـسب ,  دـهاوخ  يروـصت 
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ام يارب  و   : )) هک تسا  هیآ  نیا  دنک  یم  تلالد  ینامـسج  داعم  رب  عطاق  تروص  هب  هک  یـصوصن  زا  تسا .  ءادب ))  )) هملک ریذـپان  فلخت 
يارب هک  نا  هـمـ بـگـو : دنک ؟ یم  هدنز  دـنا  هدیـسوپ  هک  ار  اهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  تفگ :  درب , دای  زا  ار  شیوخ  تقل  ـ خو دروآ  یلثم 

هیآ نیا  نینچمه  و  78ـ79 ,)  / سی  (( ) تسا هاگآ  یتقلخ  ره  هب  ومه  درک و  دهاوخ  هدنز  ار  نآ  هدروآ  دیدپ  یتسین  زا  ار  نآ  راب  نیتسخن 
(. 3ـ4  / تمایق  (( ) میزاـسب ار  شناتـشگنا  هک  مییاـناوت  , ارچ دروآ , دـیهاوخن  مهارف  ار  وا  ياهناوختـسا  دـنک  یم  ناـمگ  ناـسنا  اـیآ   : )) هک

ياه هنیجنگ   : )) تسا هیآ  نیا  دـنک  یم  تلـالد  تاـیئزج  تاـیلک و  هب  دـنوادخ  ملع  قلعت  رب  یعطق  تروص  هب  هک  یـصوصن  زا  نینچمه 
یم هک  نآ  رگم  دـتفین  یگرب  چـیه  دـناد , یم  تسه  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  هچ  ره  دـناد , یمن  بیغ  وا  زج  سک  چـیه  تسوا ,  دزن  بیغ 

ـی کـه بر هـیـچ عـ (. 59  / ماعنا  (( ) تسا نشور  يا  همان  رد  هک  نیارگم  يرت ,  هن  یکشخ و  هن  تسه و  نیمز  تاملظ  رد  يا  هناد  هن  دناد ,
هب ملاس  یلیوات  لیمحت  يارب  یهار  چیه  هک  دنک  یمن  يدیدرت  نیا  رد  دـشاب  رادروخرب  یبرع  نابز  دـعاوق  هب  تبـسن  یمومع  یها  ـ گآ زا 
نبا درادـن . دوجو  دـنا , هدـش  عضو  اهنآ  رب  تلالد  يارب  ظافلا  نیاانیقی  هک  یمیهافم  رب  اهنآ  تلـالد  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  صوصن ,  نیا 
ینبم دنیوگ , یم  وا  هرابرد  هچ  ـ نآ الماک بـه  هک  هدرک  ذاختا  بیجع  یعضوم  دنک  یم  تلالد  ملاع  ثودح  رب  هک  یصوصن  ربارب  رد  هیمیت 

هب نآ  نتخوـمآ  يریگارف و  تمرح  هب  درمـش و  یم  يدر  ـبـک خـ ـس تهافـس و  ار  نآ  داد و  یم  رارق  هلمح  دروـم  ار  هفـسلف  هـک  نـیا  رب 
یناسک زور نـیـز  ـ ما تسا .  یفانت  رد  تفگ , ـ  میهاوخ  دـنوادخ  تساوخ  هب  دوخ  ياـج  رد  الیـصفت و  هک  ناـنچ  تشاد ـ  هدـیقع  نارگید 

نارفاک و دنوادخ  هک  یباذع  دـنا  هدـش  ـی  عد عطق و یـقـیـن مـ اب  هدرک و  رایتخا  نییقارـشا  نیا  تایرظن  هب  کیدزن  يا  هدـیقع  هک  دنتـسه 
ترـسح و تدش  زا  هک  دـبای  یم  یلجت  ییراوخ  ینوبزرد و  تسا و  ضحم  یناسفن  باذـع  کی  افرـص  هدرک ,  دـیدهت  نادـب  ار  نارکنم 

یینآرق صوصن  يورردور  تعامج  نیا  هک  ینامز  اما  دـسر  یم  وا  هب  تسا  هدرکدـنوادخ  قح  رد  هک  ییهاتو  هب کـ تبـسن  رفاک  تمادـن 
نیا رهاـظ  زا  تسا ,  ینا  ـ حور ینامـسج و هـم  مه  ترخآ  باذـع  هک  دـنک  یم  تلـالد  نیا  رب  عطاـق  تروص  هب  هک  دـنوش  یم  هداد  رارق 
نیا رد  هک  نآ  یب  دـننک , یم  ریـسفت  دـشاب  ـتـه  ـشاد يرا  ـ گزا ـ ـس ناشماهوا  تالیخت و  اب  هک  يا  هنوگ  هب  ار  اهنآ  دـنرذگ و  یمرد  تایآ 
لیبق نیا  زا  یتایآ  هنوگچ  متـسناد  یم  شاک  دنـشاب . هتـشاد  نآ  دعاوق  یبرع و  نابز  هب  یمام  ـتـ ها ای  يدـنبیاپ  هنوگ  چـیه  لیوات  ریـسفت و 

ناینیشیپ و وگب  :)) رگ ـ ید هیآ  مینایورب ,))  نانآ  رب  يرگید  تسوپ  , دزوسب نانآ  تسوپ  هچ  ره  : )) دیوگ یم  تحارصب  هک  دریذپ  یم  لیوات 
زا ار  اهمکـش  دیروخ و  یم  موقز  تخرد  زا  بیذکت ,  لها  ناهارمگ  يا  امـش . هاگنآ  و  دنوش , هدروآ  درگ  نیعم  يزور  هدعو  هب  اهنیـسپ 
 (( تسا نانآ  ياهراک  لصاح  نیا  ازج  زور  رد  دیشون  یم  هدز  یگنشت  نارتش  نوچ  دیشون و  یم  ناشوج  بآ  نآ  يورو  دینک  یم  رپ  نآ 
شر ـ ها ار کـه ظـ ییوبن  ثیدح  ای  ینآرق  صن  ره  هک  رصاعم  ياملع  نارگشهوژپ و  زا  يرایسب  مادقا  تسا  لیبق  نیمه  زا  49ـ56 .)  / هعقاو )

يراگزاس برغ  یگنهرف  ياه  هنیمزاب  نی  هدـش و هـمـچـنـ هتخانـش  اهیبرغ  تایح  رد  هچنآ  اب  هک  ببـس  نادـب  تسین و  اهنآ  ـنـد  یا ـ ـشو خـ
ای ینآرق  نوتم  هک  تسا  یماکحا  قیاقح و  نالطب  تحـصرایعم و  یبرغ  ـت  ـشادر كرد و بـ هک  ایوگ  دـننک , یم  لـیوات  ار  اـهنآ  درادـن ,

باجتساف مکبر  نوثیغتستذا  هیآ :  رد  هکئالم ))   )) زا اهنآ  لیوات  تسا  لیبق  نیم  زا هـ دنک . یم  تیاکح  اهنآ  زا  يوبن  هدش  تباث  ثیداحا 
داد کـه شـمـا خساپ  امش  هب  سپ  دیتساوخ  یم  کمک  شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  هاگنآ   , )) نیفدرم ۀکئالملا  نم  ـف  لا مکدمم بـ ینا  مکل 

یفانت افرـصزین  یلیوات  نینچ  لـیلد  يون .))  هیحور مـعـ  )) هب (, 9  / لافنا  (( ) مناـسر یم  ددـم  دـنفیدر  رد  فیدر  هک  ـتـه  ـشر راز فـ ار بـه هـ
هفارخ و یعون  ار  نانآ  زا  نتفگ  نخـسو  دـنکن  رواب  ار  ییاهقولخم  نینچ  دو  ـ جو تسا  نکمم  هک  تسا  یبرغ  هشیدـنا  اب  مـالک  نیا  رهاـظ 
هب ار  نانآ  هیحور  نیمه  داد و  رارق  هباحـص  رد  هک  دشاب  يونعم  يا  هیحور  هکئالم ))   )) هملک زا  دنوادخ  دوصق  دیاب مـ سپ  دـنادب , مهوت 

تسین هدیـشوپ  نابز ـ  نیا  زا  تاعالطا  نیرتمک  اب  دنچ  ره  یبرع ـ  چیه  رب  هک  تسا  یلاح  رد  ـن  یا دناشک . يرتنوزف  ياهیراکادف  داهج و 
ریـسفت نیاربانب  و  درادـن , يونعم  هیحور  رب  زاـجم , اـی  تقیقح  قیرط  هب  يرود ,  اـی  کـیدزن  تلـالد  هنوگ  چـیه  هکئـالم ))   )) هم هک کـلـ

رد مینک  هجوت  هک  دوش  یم  رتنـشور  یماگنه  تقیق  ـن حـ یا لجوزع .  دنوادخ  مالک  نتفرگ  يزاب  هب  رگم  تسین  يزیچ  هیحور  هب  هکئالم 
نیا دوجو  اب  ناوت  یم  هنوگچ  تسا .  هدش  دیقم  يدیق  نینچ  هب  نیرق و  زین  (( راز هـ  )) صا ددـع خـ هب  هکئالم ))   )) هملک یهلا  مالک  تایآ 
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ره ناکما  دنک و  یم  دـس  ار  يریـسفت  نانچ  هب  تبـسن  یلقع  يروصت  ره  هار  دـیق  نیا  هک  یلاح  رد  تسناد ,  اور  ار  يریـس  نانچ تـفـ دـیق 
یتقیقح نیا  و  دـنریذپ , یم  ار  مک ))   )) ـه لو تسا کـه مـقـ ییداـم  يایـشا  مزاول  زا  ددـع  اریز  درب , یم  نیب  زاار  دروم  نیا  رد  ثحب  هنوگ 

ناوت یمنو  دریگ  یمن  ياـج  مک ))   )) هلوقم رد  لاـمج  بضغ و  فعـض و  توق و  نوچ  يروـما  میناد  یم  يوـس  رگید  زا  تسا .  نشور 
نشور مـی میزرو  لـمات  هیآ  نیا  رد  رگا  درب . یم  جـنر  فعـض  تسیب  زا  ینـال  یـا فـ ـت ,  ـسا رادرو  ـ خر تو بـ هاـجنپ قـ زا  ینـالف  تفگ : 
دوش و هتـسب  ـه  لال ـد جـل جـ نواد مالک خـ اب  ییزاب  نینچ  رب  هار  هک  هدوب  نآ  نیعم ,  يددـع  هب  اـجنیا  رد  هکئـالم  دـییقت  هفـسلف  هک  دو  شـ

نتفرگ يزاب  هب  تءارج  دنرمش و  یم  کب  ار سـ ـل  جوز ـد عـ نواد مال خـ شیوخ کـ لد  ناهن  رد  مدرم  هنوگ  نیا  هنوگچ  هک  ددرگ  نشور 
ریسفت هلبآ ))   )) هب لیف  هروس  رد  ار  لیبابا ))  ریط   )) هک تسا  عون  نیمه  زا  دنراد . دوخ , یناسفن  ياه  هتـساوخ  تالیامت و  بسحرب  ار  نآ 

نآ زا  یبرغ  ناسنا  کی  هک  دـننادرگرب  تفگـش  هداعلا و  قراـخ  هدـیدپ  نآ  ـت بـر  لـالد زاار  ـهـی  لا نا  نیا بـیـ قیرط  نیدـب  اـت  دـنا  هدرک 
يارب یعورـشمان  ای  عورـشم  هار  چیه  یبرع  نابز  نیناوق  رد  ایآ  اما  دریذپ ! یمن  ار  نآ  تروص  چیه  هب  شا  هشیدناو  دنک  یم  رفنت  ساسحا 

نانچ اب  دنوادخ  هک  دریذپ  یمار  ـن  یا ـد , ـشا هـر کـس کـه بـ یناسنا ,  چـیه  لقع  ایآ  و  دراد ؟ دوجو  هلبآ  هب  لیبابا ))  ریط   )) هملک لیوات 
هب رهاظت  ششوپ  رد  دنک , یم  لیوات  نینچ  ار  ینآرق  يا  هملک  هک  سک  نآ  ناو گـفـت  ایآ نـمـی تـ دنک ؟ ریبعت  ییانعم  نینچ  زا  يا  هژاو 

یناریو رب  ار  شهاپس  ههربا و  هار  هچ  ـ نآ ـر  گا ـن ,  یا هوال بـر  عـ درامش ؟ یم  غوردار  شیوخ  ینورد  ساسحا  یلقع و  نیقی  ریـسفت , مهف و 
لیجس زا  ییاهگنـس  ای  لیبابا و  هدنرپ  هک  نآ  یب  دش , شخپ  نانآ  فوفـص  رد  هقیقددن  لال چـ رد خـ هک  دوب  يا  هلبآ  يرامیب  تسب  هبعک 

ار هکم  هب  ههربا  هلمح  هک  دوب  یم  شیرق  ناکرـشم  تسد  رد  يوـق  رایـسب  يدنـس  دوـخ , نیمه  تروـص ـ  نیا  رد  دـشاب ـ , هتـشاد  دوـجو 
 , تسا یعدموا  هچنآ  فالخرب  نآرق ,  دیوگ و  یم  نخـس  عقاو  فالخ  (ص )  دمحم دـنوش  یعدـم  نادـب  دانتـسا  اب  ات  دـندرک , هدـهاشم 

, دنک یم  بیذـکت  ار  نآ  هکم  ناگرزبدزن  روهـشم  فورعم و  ياهتیعقاو  ـت کـه  ـسوا ياهیفابلایخ  هکلب  تسین ,  نایناهج  راگدرورپ  مالک 
هکلب تـنـهـا یلیجـس ,  گنـس  هن  دوب و  يا  هدـنرپ  دـیوگ , یموا  هک  نانچ  هن ,  نآ  رد  هک  دـنا  هدوب  يا  هثداح  دـها  ـ ـش دوخ  هک  یناـگرزب 

 . تخاس لوغشم  دوخ  هب  تشادزاب و  دندوب  هدمآ  نآ  رطاخ  هب  هک  یفده  زاار  نانآ  تفرگ و  ياج  نایهاپس  نایم  رد  هک  دوب  یضرم 

موس تمسق 

ار ینآرق  دندرک و  بیذکت  ار  اد  لو خـ ـ سر ـی کـه  کر نار مـشـ نآ سـ دندوب  اجک  سپ  دیسرپ  دیاب  دشاب  هتـشاد  دوجو  یـضرف  نینچ  رگا 
هلیسوو هار  ره  يوجتسج  رد  هتـسویپ  هک  دنا  یناسک  نامه  نانآ  میناد  یم  هک  ـی  لا رد حـ ـد , ندر ـمـ ـش غورد  درک  یم  توالت  نانآ  رب  هک 

ام هب  تیلهاج  خـیرات  زا  هچنآ  هـمـه  دـندوبوا . زا  وا  ناـیفارطا  هماـع  داـمتعا  بلـس  و  (ص )  ادـخ لوسر  هزاوآ  ندرب  ناـیم  زا  يارب  نکمم 
هک داتـسرف  ناگدـنرپ  زا  يرکـشل  وا  هاپـس  ههربا و  رب  دـنوادخ  هک  نیا  نآ  و  دراد , دـیکات  نآرق  تایآ  حیرـص  نومـضم  نامه  رب  هدیـسر 

نامه نش  ياه  هناد  نیا  زا  کی  ره  دـنتخیر و  ورف  هاپـس  نآ  رـس  رب  ینابایب  ياـهگیرزا  ینارا  ناگدـنرپ بـ نیا  درک و  کـیرات  ار  نامـسآ 
رد ـی کـه  فور دـیاصق مـعـ رد  زین  تیلهاج  نارعاش  زا  يرایـسب  تسا ...  هتخاس  نیبرـس  ياـه  هلولگ  زا  زورما  هک  در  نا کـ ـ نآ اـب  ار  يراـک 

. دنا هتخادرپ  دندرک  هدـهاشم  دوخ  هک  هداعلا  قراخ  بیجع و  هثداح  نیا  فصو  هب  دروخ , یم  مشچ  هب  بدا  خـیرات و  بتک  يا  يا جـ جـ
خـیرات و يام  نا عـلـ رد مـیـ هک  دـنراد  راهظا  نینچ  نآ  هب  نادـقتعم  لیوات و  نیا  زا  عافد  رد  یناسک  دیونـشب  دـیاش  نایم  ـن  یا رد  (( 71 ))

نینچ هک  ینارـصاعم  نیاربانب  و  تخاسالتبم ,  هلبآ  يرامیب  هب  لاس  نآ  رد  ار  ههربا  هاپـس  دـنوادخ  دـنا  هتفگ  هک  دنتـسه  یناـسک  زین  هریس 
. دـنا هدروآ  لمع  هب  يریـسفت  نینچ  ای  هدرک و  راهظا  ار  يا  هیرظن  نینچ  هک  دنتـسین  یناسک  نیتسخن  دـنا  هدروآ  لـمع  هب  هیآ  زا  يریـسفت 
هک دنتـسه  یناسک  زین  تما  نیا  نایاوشیپ  املع و  نایم  رد  هک  دـینک  نامگ  نینچ  هجیتنرد ,  دـبیرفب و  ار  امـش  ینخـس  نین  دراد چـ ناـکما 
هلبآ يرامیب  لاس  نآ  رد  دنا  هتفگ  هریـس  خیرات و  ياملع  تیرثکا  هک  تسناد  دیاب  دنا . هدیورگ  هلبآ  يرامیب  هب   (( لیبابا  )) ریـسفت هب  المع 

هک مـی تسا  هدرک  تیاور  هبتع  نب  بوـقعی  زا  قاحـسا  نبا  هـچ  تـسه ,  زین  یحیحـص  ربـخ  نومـضم  نـیا  هـکلب  داـتفا , هـهربا  هاپـس  رد 
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یقیرط هب  ار  تیاور  نیا  ـه نـیـز  مر عـکـ دوب . لاس  نآ  دـش  هدـهاشم  هبـصح  هلبآ و  يرامیب  برع  نیمزرـس  رد  هک  يراـب  نیتسخ  ـد:نـ یو گـ
رد لیبابا ))  ریط   )) زا دوصقم  هکدنا  هتفگن  دـنا  هدرک  تیاور  ار  يا  هیـضق  نینچ  هک  یناسک  زا  مادـک  چـیه  اما  تسا .  هدرک  تیاور  ربتعم 

نارظن بحاـص  نیا  همه  هکلب  تسا ,  هلبآ  ضرم  نیمه  تخیر  یم  ورف  ناـنآ  رـس  رب  نآرق  هتفگ  هک بـه  ییاهگنـس  زا  دوـصقم  اـی  و  هیآ , 
يارب یهار  چـیه  تسین و  نآ  زا  يزیرگ  چـیه  هک  يرهاظ  دـنا , هدرکریـسفت  شیوخ  رهاظ  نامه  رب  ار  هراـجح ))   )) و لـی ))  ـ با ـ با  )) هملک
ههربا هاپـس  دنوادخ  هک  هدوب  رگید  يا  هدیدپ  لا  ـ ـس نآ  رد  هلبآ  يرامیب  روهظ  مییوگ  یم  هک  تساج  نیمه  زا  درادـن و  دوجو  نآ  لیوات 

 (( لاجد  )) هملک لیوات  تسا  لیبق  نیم  زا هـ تخاس .  التبم  زین  نادـب  دـیماجنا  ناشتکاله  هب  هک  گرزب  تیآ  نآ  اب  ییورایوررب  هوالع  ار 
ار هملک  نیا  نانآ  تسا .  هتفر  نخس  وا  زا  ثیداحا  نیا  رد  هد و  ـ مآد ـ سر رتاوت مـی  دح  هب  هک  حیحـص  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  شمان  هک 
وا هرابرد  هک  ینوتم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ...!  دـیدج  یملع  تاـعارتخا  برغ و  ندـمت  نآ  زا  دوصقم  هک  دـنا  هدرک  ریـسفت  نینچ 
 ( (ص ادـخ لوـسر  هدوـمرف  تسا  هلمج  نیا  زا  تـسین و  اریذـپ  هـجو  چـیه  هـب  ار  یلیواـت  نـینچ  دزاـس  یما  ـنـ ـشآ وا  ار بـا  هد و مـا  ـیـ ـسر

لاجد (ص )  ربمایپ ثیدح  نیا  رد  دنا , هدرک  ار نـقـل  نآ  دمحا  هجام و  نبا  يذمرت ,  دووادوبا , ملـسم ,  هک  ناعمـس  نب  ساون  ثیدحرد 
نطم نب  يزعلادبع  هیبش  ار  وا  ایوگ  تسانیبان  ینامـشچ  دعجم و  ياهوم  اب  یناو  وا جـ : )) دـنک یم  فیـصوت  نینچ  دوخ  باحـصا  يارب  ار 

ماـش و ناـیم  تخرد  یب  ینیمزرـس  رد  وا  دـناوخب . وا  رب  ار  فهک  هروس  نیتسخن  تاـیآ  دـنک  كرد  ار  وا  هک  امـش  زا  سک  ره  منیب .  یم 
لیوات تسا  لیبق  نیم  زا هـ دیـشاب )) . رادیاپ  ادـخ  ناگدـنب  يا  دزاس . یم  اپ  هب  هنتف  دوخ  پچو  تسار  بناج  رد  دـنک و  یم  نایغط  قارع 

لیبق نیمه  زا  و  تشگ ,  دهاوخرب  نیمز  هب  تمایق  مایقزا  لب  یکدنا قـ تسا و  هدنز  زونه  ع )   ) یسیع ترضح  هک  نیا  رب  لاد  ینآرق  نوتم 
, دنک یم  نایب  هیجوت  لیوات و  لباق  ریغ  الماک  حیرـص و  یتارابع  اب  ار  نومـضم  نیا  ـی کـه  ناوار حیحـص فـ ثیداحا  زا  نانآ  ضارعا  تسا 
کیفوتم و ینا  هیآ :  رد  ار  کیفوتم ))   )) ترابع ناگدـننک  لیوا  تـ دنتـسه . دـحاو  ربخ  روبزم  راـبخا  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  اـهنآ  ضارعا 

هدرک ریسفت  مناریم )  یم  ار  وت  ینعی   (( ) کتیمم  )) هب ار  ( 55  / نارمع لآ   (( ) مرب یمدوخ  يوس  هب  مریگ و  یم  ار  وت  نم   , )) یلا کعفار 
نینچ ربان  ـد کـه بـ نا هدر  هجوت نـکـ نیا  هب  یلو  دنا , هتـسناد  هبتر  رد  تعفر  ینعم  هب  زین  ار  یلا ))  کع  ـ فار  )) ترا نآ عـبـ يا  ـ ـض ـتـ قا هب  و 

دنوادخ هبتر  اب  يواست  دح  هب  هک  دشاب  ـتـه  فر الا  يا بـ هزاد  ـ نا هب  گرم  زا  سپ  ع )   ) یـسیع هبتر  دنک  یم  اضتقا  یلا ))   )) هملک  , يریـسفت
نینچ ینید  زین  يوغل و  ياهرایعم  همه  ساسارب  هنوگچ  هک  نیا  رب  تلالد  يارب  تسا  هدـن  ـ ـس بـ نشور ,  لـیلد  نیمه  و  دـسرب ...! لـجوزع 

وتو منک  مامت مـی  مناسر و  یم  نایاپ  هب  ار  نیمز  رد  وت  دوجو  ياهزور  نم   )) هک تسا  نیا  قوف  هیآ  تسرد  مـعـنـی  تسا .  دساف  یلیوات 
یم نآ  اب  یفانتم  میهافمزا  هکلب  دـشاب  تافو  هملک  يزاجم  یناـعم  زا  هک  تسین  یگرم  مزلتـسم  ریـسفت  نیا  و  مرب )) ...  یم  نامـسآ  هب  ار 

انلتقانا مهلو  و قـ دـیوگ : یم  هک  تسا  يرگید  هیآ  دـنک  یم  یفن  هملک  نیا  رد  ار  زاـجم  لاـمتحا  هک  یلیـالد  نیرتنـشور  زا  (( 72 . )) دشاب
عابتا الا  ملع  نم  هب  مهلام  هنم  کش  یفل  هیف  اوفلتخا  نیذلا  نا  مهل و  هبش  نکل  هوبلص و  ام  هولتقام و  هّللا و  لوسر  میرم  نب  یسیع  حیسملا 

ار وا  هن  هک  یلاح  رد  میتشک ,  ار  ادخ  لوسر  میرم و  رسپ  حیـسم  ياسیع  ام  هک  نانآ  هتفگ  نیا  و   , )) هیلا هّللا  هعفر  لب  انیقی  هولتقام  نظلا و 
چیه دـندیدرت و  رد  نادـب  تبـسن  دـندرک  فـالتخا  نیا  رد  هک  یناـسک  ودـش  هبتـشم  ناـنآ  رب  رما  هکلب  ـد , ند ـیـ ـش راد کـ هن بـر  دنتـشک و 

(. 157 و 158  / ءاسن (( ) درب الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  دنتـشکن , ار  وا  نیقیب  دـنرادن و  شیوخ  نامگ  زا  يوریپ  رگم  ییهاـگآ 
نیزگیاج ناوت  یمن  زی  ـ نار ير  ـگـ ید ریسفت  چیه  دراد و  دوجو  هیلا ,  هّللا  هعفر  لب  انیقی ( هولتقامو  هیآ ))  هرابرد  هک  ینیعتم  ینعم  اجن  ـ یا رد 

ییاسیع هب  نانآ  هجیتن  رد  درک و  ناهنپ  نانآ  ناگدیدزا  قیرط  نید  درب و بـ نامـسآ  هب  ار  شیوخ  ربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تخاس  نآ 
عقاو ضیقن  ود  نایم  زج  لب ))   )) هملک هک  تسا  نیا  هیآ  زا  يریـسفت  نینچ  رب  ـیـل مـا  لد دنـشک . راد  رب  اـی  دنـشکب  ار  وا  اـت  دـنتفاین  تسد 
اهنت وا  ما ))  هدیـش  زارد کـ هکلب  متـسین  هنـسرگ   , )) عجطـضم انا  لب  اعئاج  تسل  دیوگب : دناوت  یم  بر نـ ـن یـک عـ یار ـ با و بـنـ دوش , یمن 

راکزیهرپ وا  هکلب  درمن  دلاخ   , )) یقت وه  لب  دلاخ  تام  ام  دیوگب : دناوت  یمن  هک  نانچ  مریس .))  هکلب   , )) ناعبـش انا  لب  دیوگبدناوت : یم 
ۀیلاع هجرد  وذ  وه  لب  ریمالا , لتقام  دیوگب : دناوت  یمن  نینچم  هـ ـت .  ـسا هد  ـ نز وا  هکلب  یح ))  وه  لب  : )) دیوگب دیوگ  یم  اهنت  تسا ,)) 

تیباهو ینابم  رب  يدقن  بهذم  ای  تعدب  www.Ghaemiyeh.comهیفلس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ دزن  صخش  يارب  يا  هجرد  نینچ  توبث  هک  ارچ  تساراگدرورپ ,  دزن  دنلب  يا  هبترم  ياراد  وا  هکلب  هتشک نـشـد , ریما   , )) هّللادنع
ینعم ریزگان  نیاربانب ,  تسا .))  هدنز  زونه  وا  هکلب  , )) ایح لاز  ام  وه  لب  تفگ :  ناوت  یماهنت  نیاربانب  و  درادن , یفانت  وا  ندـش  هتـشک  اب 

 , نیا درب . نامـسآ  هب  دوبر و  رد  نانآ  ناـیمزا  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  دنتـشکن , ار  وا  دـنرادنپ , هک  ناـنچ  ناـیدوهی ,  تسا :  نینچ  هیآ 
زین يدعب  هیآ  هب  هک  یماگنه  ریسفت  نیا  تسا .  هدنز  زونه  ع )   ) یسیع هک  نآ  تسا بـر  حیرـص  یـصن  دینک , یم  هدهاشم  هک  هنوگ  نامه 

مهیلع نوکی  ۀـمایقلا  موی  هتوم و  لبق  هب  ننمؤیل  الا  باـتکلا  لـها  نم  ناو  : )) دـیوگ یم  هک  اـجنآ  , دـیامن یم  رتیوق  رتنـشور و  مینک  هجوت 
هاوـگ ناـنآ  رب  وا  زین  تماـی  زور قـ دروآ و  یم  ناـمیا  وا  هـب  وا  گرم  زا  شیپ  هـک  نـیا  رگم  تـسین  باـتک  لـها  زا  کـی  چـیه  , )) ادـیهش

رب تسا  رگید  یصن  نیا  و  ددرگ , یمرب  ع )   ) یسیع تر  هب حـضـ اجنیا  رد  هتوم ))  لبق   )) ریمـض هک  میناد  یم  (. 159  / ءاسن (( ) دوبدهاوخ
دنهاوخ نامیا  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنبو  ربمایپ  کی  ناونع  هب  وا  هب  هک  یباتک  لها  زا  دوصقم  اجنیا  رد  تسا .  هدرمن  ع )   ) یـسیع هک  نیا 

ثیداحا هک  نانچ  دنتـسه , ناـمز  نآ  رد  دـننک و  یم  یگدـنزوا  اـب  نامـسآ  زا  يو  لوزن  تقو  رد  هک  دـنباتک  لـها  زا  یناـس  زین کـ دروآ 
ار ام  دناوتب  دشاب و  هدناسر  ار  تقیقح  میدروآ  هک  یعونتم  ياه  هنومن  نیم  ـد هـ یا ـ ـش ـنـک  یا دراد . دیکات  بلطم  نیا  رب  یناوارف  حیحص 

تایـضتقم زا  ینید  صوصن  ریـسفت  رد  یناسک  دـش  ثعاب  هک  میزادرپب  یلماوع  یـسررب  ـر بـه  گا دـنک . زاین  یب  تافارحنا  یماـمت  رکذ  زا 
رکذ هچنآ  لیبق  زا  دـساف , ییاهلیوات  دـنور و  نوریب  نآ  هدودـحم  زا  دـنوش و  فرحنم  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  قاـفتا  درو  ـ مو ـع  ما نوناـق جـ

رد طار  ـ فا غـلـو و  لوا :  لماع  مینک :  هصالخ  یـساسا  لماع  ود  رد  ار  لماوع  اه و  هزیگنا  نیا  یماـمت  میناوت  یم  دـنزاس , حرطم  میدرک , 
ییاهنابایب هب  نآ  ندیـشک  و  تسا ,  نآ  ناوت  زا  رترب  هچنادب  لقع  ندرک  راداو  ینعی  قداص ,  ربخ  حیحـص و  صن  رب  لقع  نداد  تیمکاح 

رد اـطخ  نیرت  هت  ـ ـس ـ جر ـن بـ یا دومیپ . هار  نآ  رد  ناوتن  تسا  یلجتم  ینید  صوصن  ناـمه  رد  هک  ینیقی  يربخ  وترپ  رد  زج  هک  هتخانـشان 
هک يا  هفسلف  دیتلغرد , نادب  ینانوی  هفسلف  ری  ـ ثا ,تـحـت تـ دو بالقنا خـ شـشوج و  ناروک  رد  لازتعا  هشیدنا  هک  تساه  همانرب  اهـشور و 
هاگ هک  یتالوقعم  زج  دبای  یمن  دوخ  يور  شیپ  نادب  ياکتا  دانـسا و  يارب  يزیچ  لوق  ـحـیـح مـنـ ـص لیالد  نتـشادن  رایتخا  رد  رطاخ  هب 
رد بیترت  نیدـب  و  دـشاب , یم  ضحم  یتامهوت  هدـنرادرب  رد  مه  هاگ  لامتحا و  نظ و  هدـنرادرب  رد  زین  هاگو  یعطق  ماک  ـ حا هد  ـ نرادر ـ برد

شور هویـش و  رد  اهاطخ  نیرت  هتـسجرب  زا  زین  نی  هـمـ دیآ . یم  مه  درگ  عون  هس  ره  نیا  زا  يا  هزیمآ  نآ  يارآ  هتخودنا  رد  هفـسلف و  نیا 
روحم و رب  هک  (( 73  )) یندمت گنهرف و  دـنتلغ , ـی  مرد ناد  بر بـ ند غـ ـمـ تو ـنـگ  هر رهاوظ فـ ناگتخابلد  ناگتفیـش و  زورما  هک  تسا 

قیاقح هب  تب  ـ ـس ـا نـ ما دنیب , یم  یتسه  همه  رب  قلطم  یتیمکاح  هطلـس و  دـمان . یم  تعیبط  ماظن  ار  نآ  هچنآ  رد  دـخرچ و  یم  هدام  رادـم 
هک ناـنچ  نآ ,  هدـننک  هرادا  دـنمناوت  رهاـق و  تسد  ماـظن و  نیا  رـس  هک  دـبای ـ  یم  یلجت  ناـهنپ  ياـه  هشیر  رد  هک  نآ ـ  يارواـم  یبـیغ 

نیا دزادنا . یم  نآ  رد  لمات  تمحز  هب  ار  دوخ  هن  دراد و  یهجو  ناد تـ نـه بـ ـت ,  سا لئاق  یتیمها  هن  تسا ـ  هتفهن  نآ  رد  دهاوخ  یمدوخ 
یم نخ  ـ ـس بیغ  ملاـع  زا  ناـنآ  يارب  هک  ینوتم  ربارب  رد  دـنا  هتخود  مشچ  ندـمت  گـنهرف و  نیا  نا  ـ یر هر بـه جـ زونه خـیـ هک  ناـگتفیش 

رد لکشم و  راچد  ار  دوخ  ادیدش  ـد  هد ربخ مـی  دنک , یم  هرادا  ار  یتسه  ملاع  ياه  هدیدپ  ماظن  هک  یناهنپ  گرزب و  تنطلس  زاو  دیوگ 
لمع و رد  دـنراذگ و  مارتحا  صوص  ـن نـ یا ـر بـه  ها رد ظـ نآ کـه  زا  دـنبای بـهـتـر  یمنانگنت  نیا  زا  جورخ  يارب  یهار  دـننیب و  یم  اـنگنت 
رد نانچ کـه  دشاب ـ  یمن  راوتـسا  یـشور  چیه  رب  تسین و  دـنبیاپ  ینوناق  هدـعاق و  چـیه  هب  هک  ییاهلیوات  نتخادرپ  نتخاس و  اب  نطاب ,  رد 

هظحالم اج  نیم  زا هـ دننک . یطخت  تسا  نآ  يایوگ  صوصن  نیا  هچنآ  دح  زا  میدرک ـ  هدهاشم  لبق  تاحفـص  رد  هدـش  هئارا  ياه  ـ لا مـثـ
اقیقد رضاح  رصع  رد  برغ  ندمت  ـنـگ و  هر ـفـتـه فـ یر هتفیـش و فـ هشیدنا  خیرات و  هتـشذگ  رد  لازتعا  هشیدنا  فعـض  هطقن  هک  دینک  یم 

ياهمخ چیپ و  یگتـشگرس و  نابایب  هب  نآ  ندناشک  نآ و  هب  لقع  ناوت  زارتارف  ياهتیلوؤس  يراذـگاو مـ زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  یکی 
ددر و ـن نـمـی گـ ـشور نآ  طوطخ  دور و  یمن  نایم  زا  نآ  تملظ  یگریت و  هک  یلئاسم  تسین ,  لقع  صـصخت  ناوت و  رد  یلئاـسم کـه 
رد ـل  ما ـیـن عـ مود مود  لـماع  دـشاب . هدیـسر  یتـسه  راگدـیرفآ  دـنوادخ  هیحاـن  زا  هک  یقداـص  ربـخ  رب  هـیکت  اـبرگم  دـیامن  یمن  دو  خـ
یم یینطاب  تاروصت  تالیخت و  هب  ار  نانآو  دـبای  یم  نایرج  نایامن  یفوص  زا  یخرب  ناهذا  رد  هک  تسا  رولبتم  ییاـه  هتفاـی  اهـساسحا و 
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رما نیا  هجیتن  رد  تعاـمج  نیا  تساـهر .  هتخیر و  صو گـ ـ ـص نآ نـ ـت  با هد و ثـ ـ ـش هتخانـش  ياهلولدـم  دویق و  میهاـفم و  زا  هک  دـناشک 
دنور و یم  درب  شیپ  ار  نانآ  ناشدویق  زا  اهر  ياهنادجو  اهساسحا و  هک  اج  ره  ات  دنوش و  یم  هناور  دوخ  تارو  تالیخت و تـصـ اب  هارمه 

نانچ دـنزاس , ناریو  لیوات  گنل  ار بـا کـ اهراوید  نیا  هک  دـننک  یمن  اورپ  نید  زا  چـیه  دـننک  دروخرب  صوصن  راوتـسا  ياهراویداب  نوچ 
ضراعت و دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يدعاوقو  نابز  لوصا  همه  اب  دنچ  ره  دیآ , ابیز  ناشنامشچ  هب  نیریش و  نانآ  ناهد  هب  هک  یلیوات 
ـه هـا و نو ـن نـمـ یا حر  زا طـ ـنـک پـس  یا میداد .  رارق  ثحب  دروـم  ار  اـهلیوءات  هنوـگ  نیا  زا  ییاـهلاثم  نیا  زا  شیپ  دـشاب , هتـشاد  یفاـنت 
نهذ و زا  دیابن  هک  میسر  یم  ینشور  تقیقح  ـم و بـه  یدر ـی گـ مزا ـ بدو یلـصا خـ نخـس  عوضوم  ثحب و  روحم  هب  لماوع ,  نیا  یـسررب 

تا رد صـفـحـ هدش  حرطم  ياهلاثم  یمامت  رد  هک  یهارمگ  فارحنا و  هک  نیا  نآ  دنامبرود و  يد  ـشـمـنـ ید ـ نا رگـشهوژپ و  چیه  هشیدنا 
یناسک زین  فلس  نایم  رد  چـه  ـت ,  سا هد  یشان نـشـ دشاب , یم  فلس  هک  ناونع  نیدب  فلس ,  هب  شیارگ  اب  تفلاخمزا  تسا ,  هتفهن  لب  قـ

هقرف تقیقح ,  نیا  يارب  لاثم  نیرتنـشور  دـندوب . هدـمآ  راتفرگ  دـش  هدز  لاـث  هچنآ مـ عون  زا  یتاـفارحنا  زا  يرایـسب  هب  هک  دنتـشاد  دوجو 
, دیدرت یب  اما , دنتفر , یم  رامش  هب  نیتسخن  هناگ  هس  نورق  نآ  رد  فلس  رصع  نتم  ناگدنیامن  هقرف  نیا  نایاوشیپ  میناد  یم  تسا :  هلزتعم 

تیناقح نینچمه  دناشوپب . دنا  هدش  هتخانش  نادب  هک  ار  نانآ  يرکف  ياهیهارمگو  تافارحنا  زا  زیچ  چیه  تسا  هتـسناوتن  نانآ  ندوب  فلس 
تسا هدشن  یشان  فلس ,  ناونع  هب  فلسزا ,  دیل  ترورض تـقـ زا  درادن و  دوجو  اهنآ  رد  يدیدرت  ياج  چیه  میتفگ  هک  يدیاقع  لوصا و 

اهنآ زا  يرایـسب  اب  ای  دـیاقع  لوصا و  نآ  اـب  هک  تسا  یناـسکزا  هدـنکآ  ـه  نا ـه گـ ـس روصع  نآ  مینک  یم  هدـهاشم  هک  یطیارـش  رد  هچ  , 
هک سک  ره  تسیاب  یم  ریزگان  دوش , یم  یـشان  یترورـض  نانچ  زا  روبزم  دـیاقعو  لوصا  تیناقح  هک  میر  ـ یذ رگا بـپـ دنتـشاد , تفلاـخم 

دنامبریحت نیا  رد  دروآ  تسد  هب  لطا  زا بـ قح  تخانش  يارب  ینوناق  زین  نآ و  زا  يوریپ  يارب  يرایعم  سایقم و  , رـصع هس  نآ  زا  دهاوخب 
نیدب فلس  زا  یتیرثکا  هک  یلاحرد  ای  دنک  يوریپ  نانآ  زا  یصاخ  هورگ  زا  اهنت  دنفلـس  ناکرا  لاجر و  زا  همه  نانآ  هک  یلاح  رد  ایآ  هک 

نانآ همه  زا  دنتفرگ , هلصاف  اهنآ  زا  دنداتسیا و  تادقتعمو  لوصا  نآ  لباقم  رد  یکدنا  هورگ  ـد و  نداد نا  يدنبیاپ نـشـ تادقتعم  لوصا و 
نوناق نا  ـمـ هو ـ تر رد پـ اهنت  اهنت و  اهیهارمگ , اهفارحنا و  نیا  نالطب  زین  تادقتعم و  لوصا و  نآ  تحـص  هک  تسین  يدیدر  تـ دنک ! يوریپ 

نیا وترپ  رد  سک  ره  نیاربانب  دریگ . یمربردار  ینید  نوت  ریـسفت مـ صاخ  دعاوق  تخانـش و  یمومع  لوصا  هک  ددرگ  یم  یلجتم  یعماج 
 , تسا هتفای  هار  نانمؤم  زا  دوش و  یم  نومنهر  دـنوادخ  میقتـسم  هار  هب  دریذـپب  ار  نآ  دـعاو  اهرایعم و قـ طباوض و  دـنک و  تکرح  نوناق 
ره اهدیز و  فل  رـصع خـ رد  هک  دشاب  نآ  وا  هرابرد  یهلا  ریدقت  هاوخ  دنک و  یگدنز  فلـسرصع  رد  هک  دشاب  هدش  ریدـقت  وا  يارب  هاوخ 

تلالـض یهارمگ و  يداو  رد  دریگ , هلـصا  نآ فـ دافم  زا  يرگنـشور و  رون و  زا  دـنادب و  اهر  نوناق  نیا  ماکحا  وطباوض  زا  ار  دوخ  سک 
هب راگزور  نیا  رمع  نرق  نیرخآرد  هاوخ  دینیبب و  فلس  رصع  ردص  رد  ار  وا  هاوخ  دیزغل , دهاوخ  تعدب  ههبش و  هاگترپ  هب  دوب و  دهاوخ 
هدر ـی مـی کـ گد ـ نز رصع  نآ  رد  هک  تسین  ببس  نادب  اهنت  نارگید ,  رب  فلس  رصع  نا  ـحـ لا ندو صـ ـر بـ تر ـن بـ یار ـ با بـنـ دیبای . تسد  وا 

انـشآ نآ  اب  هک  یعماج  نوناق  نآ  هب  تیارد ,  یهاگآ و  كرد و  ساسارب  هاوخ  ترطف و  بسحرب  هاوخ  هک ,  تسا  رطاخ  نادب  هکلب  ـد , نا
کیدزن زا  تسا  تراـبع  نآ  دنتـشاد و  زین  يرگید  تیزم  نیا  هوـال بـر  نا عـ ـ نآ تسین کـه  نیا  رد  یکـش  هتبلا  دنتـشاد . يدـنبیاپ  میدـش 

زی عماج و نـ نوناـق  نیا  اـب  ناـنآ  یگنهاـمه  يدـنبیاپ و  تلوهـس  رد  نآ  تیمها  هک  تسا  یتیزم  نیا  و  (ص )  ادـخ لوسر  رـصع  هب  ندوب 
فارحنا ای  يدب  نینچمه  تخاس .  ردکم  ار  نوناق  نیا  حوضو  افص و  تفای و  روهظ  اهدعب  هک  دبای  یم  یلجت  ییاه  هبئاش  زا  نانآ  يرود 

رصع زا  رخاتم  يرـصع  رد  هک  تسا  هدشن  یـشان  نانآ  دب  لابقا  نیا  زا  دندمآ  فلـس  رـصع  زا  سپ  ياهرـصع  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب 
تخانـش تفرعم و  قیرط  رد  ام  ثحب  دروم  عماج  نوناق  هب  نانآ  ییانتعا  یب  فارح  ـ نا ای  يدب  نیا  ببـس  هکلب  دندرک , یم  یگدـنز  فلس 

فار ـحـ نا یهارمگ و  لاـگنچ  هب  دزاـس و  رود  قـح  هار  زا  ار  ناـنآ  یناـسفن ,  ياـه  هتـساوخ  دـش  یم  ثعاـب  ـی  یا ـتـنـ عا یب  نـیمه  دوـب و 
ناراد هعیلط  نآ  هک  دـندوب  زی  ـتـی نـ یز نآ مـ دـقاف  ببـس ,  نیا  رب  نوزفا  هورگ ,  نـیا  هـک  تـسین  يدـیدرت  نـیا  رد   , هـتبلا دـنک . را  ـتـ فر گـ

دریگرب رد  ار  نانآ  یلطاب  بهاذم  اه و  هقرف  اهلیامت و  اهتوهش و  يا  ـ هدا ـ بدر دیدرگ گـ ببس  دوخ  نیمه  دندرب و  یم  هرهب  نآ  زا  نیتسخن 
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لوصا لیالد و  هک  میزادرپب  یلئاسم  یسررب  هب  هک  دش  دهاوخ  رتنشور  ینامز  تقیق  ـن حـ یا تفای .  لماکت  روهظ و  دعب  ياهرصع  رد  هک 
ـیـنـه مز ردا  يو عـلـمـ زا سـ یفلتخم  تاداهتجا  زین  ببـس  نیمه  هب  هدوبن و  هتـساریپ  فلتخم  ياهریـسفت  اهلامتحا و  هبئاشزا  اه  ـ نآ دعاوق  و 

نوناق هریاد  زا  دوخ , توافت  فالتخا و  همه  مغر  هب  نادهتجم ,  نیا  يارآ  هک  دید  میهاوخ  هتبلا  تسا .  هدش  راهظا  هدـمآ و  لمع  هب  اهنآ 
نوناق نآ  هرطیس  تحت  اهنت  ارآ  توافت  رظن و  فالتخا  نیا  هکلب   , هتفرگن رار  نآ نـیـز قـ ـر  بار رد بـ هتفرن و  رتارف  ناگمه  قافتا  دروم  عماج 

عماج نونا  ـه و قـ ما ـ نر نآ بـ دعاوق  وترپ  رد  دـنا و  یهلا  میقتـسم  طارـص  رب  ناملاع  نیا  همه  هچ  تسا ,  هتفای  روهظ  نآ  هریاد  نمـض  رد  و 
نادـب یهورگ  چـیه  هک  ناـنچ  دـنک , مازت  ـ لا يور و  يوـعد پـیـ هک  تـسین  رتراوازـس  يرگید  زا  ناـنآ  زا  یهورگ  چـیه  دـنیوج و  یم  هار 

زا کـی  ره  دروـمرد  ناوـتب  ار  يزیچ  نینچ  هک  نآ  هب  طورـشم  هتب  ـ لا دو ـ  ـ ـش يراذ  تعدـب گـ یـشکرس و  هب  مـهتم  هـک  تـسین  رتراوازس 
 . میوش دراو  باب  نیا  لصف  نیرخآ  هب  هک  دراد  نآ  ياج  نونکا  درک . روصت  نانآ  ياههورگ 

درادن يراگزاس  فلس  زا  يوریپ  اب  هک  تسا  یتعدب  بهذم  کی  ناونع  هب  هیفلس  موس :  شخب 

بهذم زا  نیتسار  يوریپ  نتخاس و  بهذم  نایم  توافت 

تنس نآرق و  مهفرد  نانآ  يا  ياج پـ رب  نداهن  ماگ  حلاص و  فلـس  زا  يوریپ  هک  تسا  نیا  تشذگ  یلبق  شخب  ود  رد  هچنآ  هدی  چـکـ 1 ـ
 (, (ص ادخ ربمایپ  دومنهر  ادـخ و  باتک  هب  يدـنبیاپ  ياضتق  ندوب و بـه مـ ناملـسم  ياضتقم  هب  ناملـسم ,  ناسنا  ره  رب  ود  نیا  هب  لمع  و 

نامرف امـش  هب  ربمایپ  هچنآ  : )) دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ,  هداد  ناـمرفربمایپ  تعاـط  هب  ار  شیو  ناگدـنب خـ دـنوادخ  هچ ,  تسا ,  بجاو 
تنس دوخ و  تنـس  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  مه  ربمایپ  (. 7/ رشح (( ) دیرادب تسد  تسا  هدرک  یهن  ار  امش  هچنآ  زا  ـد و  یر ـ یذ ـت بـپـ ـسا هداد 

هتساخون ياهتعدب  زا   : )) تسا هدومرف  هداد و  نامرف  دو  زا خـ هناگ پـس  هس  نورق  ناحلاص  هریس  ندرک  لابند  نیدشار و  هتفای  هار  يافلخ 
هتفای هار  يافلخ  تنـس  نم و  تنـس  هب  داب  وا  رب  دوش  وربور  ییاهتعدب  نینچ  اب  ـمـا کـه  ـش زا  سپ هـر یـک  تسا ,  یهارمگ  هک  دیزیهرپب 

یم نانآ  یپ  رد  هک  یناـسک  سپـس  دـننم , نرق  مدرم ]   ] مدرم نیرتهب  : )) دومرف نینچمه  (( 74 ((. )) دینز گنچ  نادب  راوت  ـ سا ـن ,  ید ـ ـشار
ینامرف هک  درادن  نآ  زج  ییانعم  چیه  يرتر  نال بـ ـ عا ـن  یا ـت  ـسا نشور  (( 75 ((. )) دنیآ یم  هورگ  نیا  یپ  رد  هک  یناسک  سپـس  دنیآ و 

 (( هیفلس  )) مان هب  هزات  یبهذم  نتفرگ  شیپ  رد  نتخاس و  میتفایرد  نینچ  هـمـ ناشیا .  هب  ندرک  ادتقاو  نانآ  زا  يوریپ  هرابرد  مدرم  هب  تسا 
دراد نآ نـ یطبر بـه  چیه  تسا و  فلس  زا  يوریپ  زا  يادج  يزیچ  تسا ,  راوتسا  فلس  هب  باستنا  رد  يورگ  دو  ـ خو بصعت  ساسارب  هک 

هک یبهذم  نتخاس  نایم  یتوافت  ایآ  اما  دبای . یمن  يراگزاس  نآ  اب  چیه  میدید ,  قیداصم  تایئزج و  زا  يرایسب  رد  هک  نا  چـنـ  , و بـلـکـه
ود نیا  نایم  توافت  ـم :  یو مـی گـ تسیچ ؟  تسه  یتوافت  نینچرگا  تسه ؟  فلـس  زا  يوریپ  اـب  دـناوخ  یم  هیفلـس ))   )) ار دوخ  هزورما 
يا هلاسم  ناناملسم  رب  نییدمحم ))   )) هژاو قالطا  میناد  یم  دراددوجو . نیملسم ))   )) و نییدمحم ))   )) نایم هک  تسا  یتوافت  نامه  هیبش 

ساـسارب مالـسا و  هاگدـید  زا  میناد  یم  نینچمه  و  دـنراد , رارـصا  نآ  رب  هناـگیب  ناسانـشرواخو  نارگـشهوژپ  زا  یگرزب  هورگ  هک  تسا 
هب ناناملـسم  یگتـسباو  باستنا و  زا  نییدمحم ))   )) هژاو هچ ,  تسا ,  دودرم  یمان  نینچ  دـنیز  یم  نآ  رد  نیتسار  ناناملـسم  هک  یتیعقاو 
هک یلاح  رد  دراد , تیاکح  وا  صاخ  يا  ـه هـ ـش ـ ید ـ نا راکفا و  هب  تبـسن  ناشبـصعت  وا و  نوماریپ  رب  ناشندمآدرگ  و  (ص )  ربمایپ صخش 

هدیـسر وا  بناج  زا  (ص )  دمحم شربمایپ  قیرط  زا  هچنآ  شریذـپ  دـنوادخ و  ـلـطـنـت  ـس مکح و  هب  نداهن  ندرگ  زا  نیملـسم ))   )) هژاو
ـد نواد نا خـ ـ مر وا فـ قیرط  زا  هک  تسا  يور  نآ  زا  اهنت  (ص )  ادخ ربمایپ  درگ  رب  ناناملـسم  ندمآ  درگ  نیاربانب  دنک . یم  تیاکح  تسا 
اب یتسود  زج  يزیچ  مه  وا  هب  تبـسن  نانآ  یتسود  دـنوادخ و  زا  تعاطا  زج  يزیچ  تقیقح  رد  وا  زا  نانآ  تعاطا  هک  ناـنچ  دـنریگب , ار 

دوش یم  هدـید  نییمالـسا ))   )) و نییدـمحم ))   )) هژاو ود  نایم  هک  راک  ـ ـشآ توا  ـن تـفـ یا تسادـخ .  ربماـیپ  وا  هک  ارچ  تسین ,  دـنوادخ 
زا نت  ـ خا ـ ـس ـب  هذ مـ دراد . دوجو  نانآ  زا  يوریپ  و  فلـس ,  هب  باستنا  فلـس و  زا  نتخاس  بهذـم  نایم  هک  تسا  یتوافت  ناـمه  تسرد 
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هب نینچمه  دنک , یم  تیاک  نا حـ ـ نآ نا جـمـعـی  تیصخش و کـیـ زا  هک  دنا  هتشاد  دوخ  هژیو  یبهذم  فلس  هک  نآ  ینعی  فلـس ,  ناونع 
یم ناشن  ار  مالسا  تقیقح  ناناملسم ,  همه  نایم  زا  هکدنتـسه ,  یناسک  اهنت  دنا  هد  ـ مآرد هژیو  بهذم  نیدب  هک  اهنیا  هک  تسا  نآ  ینعم 

, دوش یم  ـی  ناور بهذم و پـیـ نیا  زا  یعبات  مالـسا  یمهف ,  نینچ  تشادرب و  نینچ  ساسارب  نیاربانب ,  ادا مـی کـنـنـد . ار  نآ  قح  دنهد و 
یبادآ ماکحا و  لوصا و  ره  اب  دریذپ و  یم  دنـشاب  هتفریذـپ  نانآ  هک  ار  یبادآ  ماکحا و  لوصا و  ره  دور و  یم  نانآ  یپ  رد  دـنورب  اج  ره 

هـس نورق  رد  هک  یناسک  نآ  نتـشاد  یمارگ  ینعی  فلـس  زا  يوری  ـت کـه پـ ـسا ـی  لا رد حـ ـن  یا دزیتس . یم  دنـشاب  هدرک  راکیپ  ناـنآ  هک 
نتـشاد یمارگ  هب  (ص )  ادخ لوسر  دندز و  گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  یتسارب  دنتـشاد و  صلاخ  ادـخ  يارب  اردوخ  نید  ـتـیـن  ـس هناگ نـخـ

شیپ رد  ار  يا  هویـش  نامه  ماکحا  لوصا و  طابنتـسا  تنـس و  نآرق و  مهف  رد  دـیاب  هک  تسانعم  نادـب  نینچمه  تسا ,  هداد  نامرف  ناـنآ 
يوریپ نیا  ساسا  روحم و  تسا و  مالـسا  تسا  عبتم ))   )) و عوبتم ))   )) تق رد حـقـیـ ـچـه  نآ نیاربانب  دـنا . هدرک  میـسرت  ناـنآ  هک  تفرگ 

اهنت تق  ـقـیـ حرد دنتـشاد  صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  دوـخ  نید  هک  مه  حـلاص  فلـس  دـشاب . یم  ـت و فـهـم  ـشادر رد بـ نآ  صا  هویـش خـ زین 
یشزرا فلس  زا  یناسک  هک  تسا  نآ  تخانـش  نونا  نید و قـ نیمه  نازیم  ياضتقا  هب  و  دنروحم , نآ  ساسا و  نآ  هار  رد  یناشن  امنهار و 

مه رصع  نآ  رد  هک  دنچ  ره  دنا , هتفر  نوریب  حلاص  فل  ـ ـس هر  ـ یاد زا  هداد و  زا کـف  ار  دوخ  شزرا  نانآ  زارگید  یناسک  دنا و  هتفای  الاو 
یناسک هدرب و  الابار  نانآ  زا  یناسک  هک  تسا  رایعم  نیمه  هتفگ ,  هنع ـ  هّللا  یضر  باطخ ـ  نبرمع  ریما  هک  ـه  نو نآ گـ و  دنا , هتـسیز  یم 

زا یـک هیفلـس  مان  هب  یبهذم  نتفرگ  شیپ  رد  فلـس و  ناونع  زا  نتخاس  بهذـم  نایم  هک  تسا  یتوافت  نیا  تسا .  هدروآ  نییاپ  ار  رگید 
ود هک  تسا  نشور  دراددوجو . رگید  ییوس  زا  (ص )  ادخ لوسر  شرافـس  هب  ندیـشخب  ققحت  روظنم  هب  حلاص  فلـس  زا  يوریپ  اب  يو  سـ
نآ يوس  هب  ار  نامدرم  (ص )  اد لو خـ ـ سر ـت کـه  ـسا رهطم  تنـس  ياه  هیاپ  زا  زین  نید و  نتم  زا  هرهوج و  زا  یمود  هتفگ ,  شیپ  هدیدپ 

خیرات رد  یجراخ  تیعقاو  چیه  هک  تسا  يرادنپ  لیخت و  و  هدومرفن ,  هزاجا  دنواد  هک خـ تسا  يزیچ  نداهن  تعدـب  یلوا  و  دـناوخ , ارف 
رد یفلس  بهذم  ای  فلس  بهذم  مان  هب  صاخ  یبهذم  روهظ  دهاش  زگره  مالسا  ردص  هناگ  هس  ياهرصع  نیت  ـ ـس هچ نـخـ درادن , مالـسا 

, دزاس یم  زیامتمو  ادج  ناناملسم  ـگـر  ید زا  ار  نآ  هک  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  ازجا و  رصانع و  اب  یبهذم  تسا ,  هدوبن  یمالسا  تما  بلق 
بهذـم و نیا  هب  یگتـسباو  راـختفا  هـک  ناـنآ  یـعـنـی  نار ,  ـگـ ید ـد کـه  هد تفارـش مـی  يدـنلب و  زا  یـصاصتخا  يا  هـبترم  فلـس  هـب  و 

ناـشیا هب  نآ  رد  سک  چـیه  هک  دـنا  هتـشاد  هناـگی  یتـیزم  ناـنآ  هتبلا  دـنا . هرهب  یب  مورحم و  نآ  زا  دـنا  هتـشادن  ار  هقرف  نیا  رد  تیوضع 
و یتسار ,  اب  مه  نآ  نتفرگ ,  دوخ  هب  نید  گنر  زا  تسا  ترابع  نآو  تساـخرب  دـناوتن  ناـشیا  اـب  تباـقر  ـد و بـه  ـش ـد  ناو ـک نـتـ یدز نـ
. دـمآ نایم  هب  نخـس  نآ  هرابرد  باتک  یلبق  شخب  ود  رد  نیا  زا  شیپ  هک  يرایعم  نوناق و  ساـسارب  نآ  هب  ندرک  لـمع  نآ و  مهف  سپس 

هکلب درف , کی  ناس  نیدـب  تخاس و  دوخ  نآ  زا  ترخآ  ایند و  رد  قحب  ار  الاو  هاـگیا  نآ جـ دـمآ  لـیان  تیزم  نیاراـختفا  هب  هک  ره  سپ 
ار ـت  یز ـن مـ یا راختفا  هک  ره  و  دنکن , ادج  ناشیا  زا  ار  وا  ناکم  نامز و  هک  هنوگ  نآ  دش , دحاو  یمالـسا  تما  عمج  رد  رثؤم  وضع  کی 

فارحنا نیمه  ببس  هب  تفاترب  يور  ـت  شادر ـ بو مهف  رد  نآ  ياهرایعم  اه و  هویش  لوصا و  زا  تسارآ و  تماق  مالـسا  ربارب  رد  تفا و  نـیـ
تیعقوم زا  يرادروخرب  ینامز ,  مدقت  هاگ  چیه  درادن و  يدنویپ  یمالسا  تعامجا  رگید بـ هداتفا و  نوریب  یمالـسا  تعامج  ياهراوید  زا 

, دـشخب يدوس نـمـی  ار  وا  دوش و  یمن  وا  عیفـش  فلـس  رـصع  نتم  رد  نتـسیز  و یـا  اد , لو خـ ـ ـسر ندو بـه  ـک بـ یدز ای نـ زیمتم , یناـکم 
هاگ چیه  دندش و  فرحنم  عبتم  نوناق  مکا و  رایعم حـ زا  هک  تسا  ییاه  هتسد  اههورگ و  هدنرادربرد  دوخ  فلس ,  رـصع  میدید  هک  نانچ 

ناسنا ره  رب  نیاربا ,  بـنـ دندمآ . يدعب  ياهرـصع  رد  هک  دـندوب  یناراذـگ  تعدـب  زا  رتدـب  رایـسب  دیـشخبن و  يدوس  نانآ  هب  ندوب  فلس 
هب يدنبیاپ  دنک  یم  صخـشم  ار  دـنوادخ  هاررب  راوت  ـ ـسا یمالـسا  تعامج  هریاد  هک  یبوچراهچ  دـنادب  هک  تسا  ناسآ  يرایـشه  هاگآ و 
هب ندوب  دـنبیاپ  نآ  اـب  هارمه  و  صاـخ ,  روط  هب  تنـس  نآرق و  نوتمو  ما  ـکـل عـ ـش یبرع بـه  نوتم  مهف  رد  قاـفتا  دروم  لوصا  دـعاوق و 

شناد لوصا مـنـطـق و  رب  راوتسا  ملاس و  تسرد و  هدیقع  تسردان و  لطاب و  ياه  هشیدنا  ودیاقع  نایم  نداهن  تواف  رد تـ تخانش  نوناق 
هک یلوصا  دـعاوق و  زا  هتـسد  نآ  رد  دـشاب و  دـنبیاپ  تسا  رظن  قافتا  اـهنآ  رب  هک  لوصا  دـعاوق و  نادـب  سک  ره  ساـسا ,  نیا  رب  تسا . 
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ياج یمالـسا  تعامج  هریاد  رد  هک  تسا  یناـنآ  زا  دـیزب , هک  يرـصع  ره  رد  دـشاب و  هک  ره  دـنک , داـهتجا  هتفرگ  رارق  داـهتجا  عوضوم 
لالز و یشنیب  زا  (ص )  ادخ لوسر  هب  ندوب  کیدزن  لیلد  هب  هک  تسا  نآ  هورگ  نیا  رب  حلا  ـ ـص ـلـف  ـس زایتما  اهنت  نایم  نیا  رد  و  دنراد ,

يارجا یگنوگچ  زین  تخان و  ـ ـش نوناق  هب  يدـنبیاپ  یگنوگچ  رد  قحبو  رادروخرب  تنـس  نآرق و  نوتم  مالـسا و  لوصا  هرابرد  هتـسار  پـیـ
برع ناراد  هعیلط  نیتسخن  دننامه  تسرد  ـد , ندو دو بـ زا خـ ياهلسن پـس  يوگلا  داتـسا و  تسا  هدش  هداهن  نوتم  ریـسفت  رد  هک  يدعاوق 

ياهنامزرد یبرع  نابز  دعاوق  مولع و  ناملاع  يوگلا  داتـسا و  اهنآ  هب  لمع  یگنوگچ  دودح و  یبر و  دعاوق عـ يارجا  مهف و  رد  قحب  هک 
هعیلط نآزا  يوری  اب پـ دـناوخ , یم  هیفلـس ))   )) ار دوخ  زورما  هک  یبهذـم  نتفرگ  شیپرد  نایم  دوجوم  توافت  اـج  نیمه  رد  دـندوب . دـعب 

رد مهف و  رد  تسیاـب  یم  هک  ینوناـقو  هویـش  هب  نداد  یهاـگآ  رد  نید و  مهف  یگنوگچ  رد  هک  یناـسک  دوش , یم  نشور  نیتسخن  ناراد 
هک دوش  یم  نشور  اج  نیمه  زا  و  دـندوب , دوخ  زا  سپ  ياهلـس  را نـ ـگـو و مـعـیـ لا داتـسا و  قحب ,  دوب , دـنبیاپ  نادـب  نید  هب  ندرک  لمع 
نآ زا  یناشن  چیه  مهیلع ـ  هّللا  ناوضر  حلاص ـ  فلـس  رـصع  رد  تسا و  تعدب  کیو  رادنپ  کی  یبهذم  نانچ  نتفرگ  شیپ  رد  نتخاس و 

ررقم ناـگمه  رب  ار  نآ  میداد ,  حرـش  میتـفگ و  هک  ناـس  نآ  ادـخ , لوسر  هک  تسا  بجاو  يرما  فلـسزا  يوریپ  لـباقم ,  رد  و  هدوـبن , 
یناشندوخ يار  نآ بـ زا  دنتـشاد و  بوسنم  نادـب  ار  دوخ  دـنتخاس و  هیفلـس  مان  هب  یبهذـم  هک  یناـسک  دو  ـت بـ ـسرد ـر  گا تسا .  هتـشاد 

دوخ يارب  فلس  رصع  رد  ناناملسمو  مالسا  یمومع  تیعقاو  زا  نانیا  دوب  اور  رگا  و  دنک , یم  ادج  ناناملسم  رگید  زا  ار  نانآ  هک  دنتخاس 
دوخ يارب  نیدـشار  يافلخ  رـصع  رد  يراج  ياهتیعقاو  ساـسارب  نارگ  ـ ید دو کـه  اور بـ یلوا ـ  قیرط  هب  زین ـ  نیا  دـنزاسب , یبهذـم  نینچ 

ـد چـنـیـن یا ـ ـش دنهن . دوخ  رب  نیدشار )  يافلخ  ناوریپ  ینعی   (( ) نییدـشار  )) مان دـنناوخب و  نآ  ناوریپ  ار  دوخ  دـنن و  رایتخا کـ یبهذـم 
رب : )) دومرف ادخ  لو  ـ سر چـه  ـنـد , ما ار سـلـفـی مـی نـ دوخ  هک  تشاد  یناسک  ربارب  رد  رتراوتـسا  یلیلد  دش ـ  یم  لیکـشت  رگا  یهورگ ـ 

حیحص يزیچ  نینچ  رگا  هکلب  نییفلـس ,))  تنـس  هب  داب  امـش  رب  : )) دومرفن و  نید ,))  ـ ـشار هتفای  هار  يافلخ  تنـس  نم و  تنـس  هب  دابامش 
ار دوخ  دـنرادب و  بوسنم  نادـبار  دوـخ  دـننک و  جارختـسا  یبهذـم  هباحـص  رـصع  تیعقاو  زا  یمو  ـ ـس هور  دو کـه گـ اور بـ زین  نیا  دوـب ,
تاداهتجا و هک  دندوبن  ناوتان  نآ  زا  بهذم  نآ  ای  نیا  ناراذگ  تعدب  دش  یم  نینچ  رگا  دـنمانب ! هباحـص )  هب  نیبوسنم   (( ) نییباحـص ))

هلیسو نیدب  دنروآ و  درگ  شیوخ  لقتسم  تیوه  تیصخش و  نیوکت  رصانع  ناونع  هب  یلمع ,  يرظن و  ياه  ـیـنـه  مزرد ار  یـصاخ  يارآ 
نآ بهذم و  نیا  نا  دو مـیـ مـشـخـص شـ كرا ـ !  مـبـ زرم ـ  نیمه  دننک و  تسدکی  میسرت و  ار  دوخ  بهذم  یلک  طوطخ  بوچراهچ و 

بهاذم زا  کی  ره  ناوریپ  یتروص  نین  رد چـ ـد , یدر بـی تـ تسا .  هتفرگرب  رد  ار  ناناملـسم  همه  هک  تعامج  تنـس و  لها  ریگارف  ناونع 
تیـصخش هک  ییاههاگدید  ارآ و  يداهتجا و  ياهرظن  فالتخا  زا  دنناوخ و  یم  رازگ  ـتـ عد ـ بو نادان  ار  رگید  ياهبهذم  ناوریپ  نایدانم و 
یهارمگو فارحنا  تعدب و  هب  ار  نانآ  دنتسیاب و  نارگید  ربارب  رد  نآ  هلیـسو  هب  ات  دنزاس  یم  یحالـس  دهد  یم  لیکـشتار  نانآ  يا  هقرف 

رد اه , هقرف  ـن  یا همه  اریز  تسا ,  قحرب  دـنک  یم  دراو  يرگید  هب  هک  یماهتا  رد  اـه  هقرف  زا  کـی  ره  هک  میراد  يد نـ ـ یدر تـ دـننک ! مهتم 
یم نیدشار  يافلخ  هباحص و  ـصـر  عرد نا کـه  ـ نآ هاوخ  حلاص ,  فلس  هک  يا  هویش  دننوریب , یمالسا  راوتسا  هویش  زا  دنراد , هک  یشیارگ 

دادعت هب  زگره  اما  دنتشاد , ییاهفالتخا  رگیدکی  اب  دیدرت  یب  مه  حلا ,  ـلـف صـ ـس دندوب . نآ  رب  دندمآ , اهدعب  هک  نانآ  هاوخ  دنتـسیز و 
دـندوب و هدـمآ  درگ  هویــش  کـی  روـحم  رب  هـمه  ناـنآ  هـچ  دـندشن , میــسقت  نوگاـنوگ  ياـه  هـقرف  اـههورگ و  هـب  دوـخ  بهاذـم  ارآ و 

هکلب دنک , میسقت  فلتخم  ياه  هتسد  اههورگ و  هب  ار  اهنآ  تسناوت  یمن  دوب و  هویش  نامه  هطلس  موکحمزین  نانآ  يداهتجا  يا  ـهـ فال ـتـ خا
لیلد نیمه  هب  داد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  تشاد  دوـجو  یمالـسا  هعماـج  رد  هک  یتـفلا  یتـشآ و  ياـمرگ  رد  تعرـس  اـب  فـالتخا  نیا 

زا و  دشاب , هدـناوخ  راذـگ  تعدـبو  هارمگ  ار  رگید  دـهتجم  يدرخبان و  ار  دوخ  فلاخم  داهت  ـ جا يدـتهجم  فلـس  رـصع  رد  میا  هدینـشن 
رد ها  ـگـ نآ دزا و  ـ ـس ددـنویپ بـ یم  وا  هب  هک  یناـسک  ودوخ  يارب  هژیو  یبهذـم  تیـصخش  کـی  زا  ير  دو مـظـهـ صا خـ يارآ خـ عومجم 

نینچ رـصع  نآ  رد  يدـهتجم  هک  میا  هدینـشن  زگره  يرآ ,  دورب . رگید  نادـهتجمو  اهداهتجا  گنج  هب  شیوخ  هیرظن  بهذـم و  زا  عافد 
ـ  دنتفرگ هلـصاف  نازیم  نیا  زا  هک  نانآ  اما  دندوب . ینید  نوتم  ریـسفت  تخانـش و  عماج  نوناق  نامهطخ  رد  همه  نانآ  هک  ارچ  دـشاب , هدرک 
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نایم نیگنـس  ییاه  هدرپ  هک  تساهنآ  نتفرگ  هلـصاف  نیمه  دیدرت  یبآ  دنتفر  نوریب  تعامج  تنـس و  لها  هریاد  زا  هک  ییاه  هقرف  دننامه 
هقرف تروص  هب  بیترت  نیدب  تسا و  هتخاس  ادج  یمالـسا ))  تعامج   )) هرکیپ زا  ار  اهنآ  هدـنکفا و  تعام  تنـس و جـ لها  هماع  ناشیا و 

نآ يارب  نانآ  هک  ینیز  ـگـ یا هناگی جـ دـنا . هدـمآرد  لطاب  رد  ولغ  بصعت و  یناسفن و  ياـه  هتـساوخ  ياراد  ییاهبهذـم  لقتـسم و  ییاـه 
نیا دییوگب : دسرب و  ناتنهذ  هب  ینامگ  نـکـنـد  تسا .  يورگ  دوخ  و  دوخ , يارآ  دوخ و  هب  تبـسن  ندـیزرو  بصعتدـنا  هدـیزگرب  نوناق 

هک توافتم ـ  یهقف  بهاذـم  هب  هک  دـناسر  اجنادـب  ار  نانآ  يداهتجا  ياهفالت  ـ خا دـندرک و  داـهتجا  یهقف  ماـکحا  رد  هک  دـنحلاص  فلس 
يارآ زا  يا  هعومجم  رگناـیب  اـهنت  بهاذـم  نیا  مییوـگ :  یم  هچ  دـندش . میـسقت  تفریذـپار ـ  هناـگراهچ  یهقف  بهاذـم  دـیاب  مک  تسد 

هک نیا  زج  دوبن  نانآ  يارب  يا  هراج  یعرش  رظن  زا  دندوب و  هدیـسر  نادب  ـی  ـسرر ـل و بـ ما ثحب و تـ زا  سپ  شنابحاص  هک  دوب  يداهتجا 
: دوب تیعـضو  نیرت  رد بـهـ دنتـشاد  رگیدکی  اب  بهاذم  نیا  نایاوشیپ  هک  يا  هطبار  اما  دنهد . رارق  انبمار  اهنآ  ءارآ عـمـل کـنـنـد و  نادـب 

دروم ینید  نوتم  ریـسفت  داهتجا و  رد  ـع کـه  ما هو جـ ـیـ ـش نوناق و  نآ  هطلـس  تفرگ و  یمرب  رد  ار  نانآ  همه  دـحاو  یمالـسا  هورگ  هریاد 
یبوخب همه  دندوب و  داهتجاراک  رد  نارگید  روای  اهنآ  زا  مادـک  ره  نیا ,  رب  نوزفا  داد  یم  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  نانآ  دوب , همه  شریذـپ 

نآ و  اجک , يرایمه  يراکمه و  حور  نیا  دنک . لمع  تسا  هدیـسر  نادـب  شداهتجا  هچنادـب  تسا  فظوم  درف  ره  هک  دـندرک  یم  كرد 
يا هناگادج  یمالسا  تیصخش  يارب  یناونع  یلمع  ای  یتدیقع  هن  ـیـ مزرد دوخ  يداهتجا  ياه  هشیدنا  ءارآ و  هعومجم  زا  یناسک  هک  اجک 

زا دـننیرفایب و  يراوتـسا  ياهژد  اهزیرکاخ و  اه  هشیدـنا  ارآ و  نیا  زا  هاگنآ  و  دـنک , یم  رود  نانا  ـلـمـ ـس رگید مـ زا  ار  ناـنآ  هک  دـنزاسب 
نایاوشیپرظن و قافتا  دروم  هک  داهتجا  دـعاوق  لوصا و  هب  دـنچ  ره  دـنگنجب , دزرو  تفلاخم  نانآ  يار  داهتجا و  اب  سکره  اب  اـهنآ  نورد 
باتک و هب  کسمت  هریاد  رد  ناوت  یم  هک  ار  يداهتجا  ـل  یا زا مـسـ يا  هتسد  نیا  زا  شیپ  دنشاب ! دنبیاپ  هتفرگ  رارق  فلخ  فلـس و  ناملاع 
 . میدش روآدای  دنا  هدرک  فالتخا  رگیدـکی  اب  اهنآ  نوماریپ  فلـس  ببـس  نیمه  هب  تشاد و  راهظا  اهنآ  هرابرد  يار  کی  زا  شیب  تنس , 

دنیاشوخ دو  ار کـه خـ رظن  کی  هاگدید و  کی  اهنت  دنناوخ  یم  هیفلـس ))   )) ار دوخ  هک  نانآ  لیلد  نیمادـک  اب  هنوگچ و  نایم  نیا  رد  اما 
یناهرب قح و  نید  ناونع  ار  هاگدید  نیمه  هنو  نآ چـگـ زا  سپ  و  دنا ؟ هتسناد  نآ  رد  اهنت  ار  قح  هدز و  هیکت  نادب  هدیزگرب ,  دنا  هتـشاد 

شیب داهتجا و  کیزا  شیب  هک  یلوصا  دـعاوق و  نیزاوم و  هب  نآ کـه  بـی  ـد , نا هداد  رار  شیوخ قـ ناـفلاخم  همه  يدرخباـن  یهارمگرب و 
هدیزرو فالتخا  رگیدکی  اب  لیاسم  نیا  زا  يرایسب  رد  دوخ  مه  فلس  هک  دنشاب  هتـشاد  رظن  رد  دننک و  هجوت  دنریذپ  ار مـی  يار  کی  زا 

یئزج تسخن  هنوگچو  دراد  دوجو  هیفلـس  مان  هب  یبهذم  عارتخا  فلـس و  زا  يوریپ  نایم  یتوافت  هچ  هک  دش  نشور  الامجا  اجنیا  تـا  دـنا !
میهافم مالـسا و  تقیقح  رب  ضراع  يروصتو  هتـساخون  يا  هدـیدپ  يرگید  تسا و  یمالـسا  راـتفر  مالـسا و  مهف  بادآ  زا  یندـشن  ادـج 

بلطم نیا  رب  ام  یلیـصفت  لیلد  دید  دـیاب  ـنـک  یا تسا .  دـنچ  ییاههورگ  هب  ناناملـسم  ندرک  میـسقت  هب  شا  یتسه  هک  تسا ,  یمالـسا 
تسا یتعدب  زین  لیلد  نیمه  هب  تسا و  مالسا  رد  هتـساخون  دیدج و  يا  هدیدپ  هیف  ـلـ ـس مان  هب  یبهذم  نتفرگ  شیپ  رد  نتخاس  هک  تسیچ 

یم مهم  نیا  ناـیب  هب  دـنوادخ  تساوخ  هب  دـیراد  يور  ارف  هک  يراـتفگ  رد  درادـن . ییوـسمه  يراـگزاس و  چـیه  فلـس  زا  يوریپ  اـب  هک 
میزادرپ

تسا تعدب  هیفلس  مان  هب  یبهذم  هک  تقیقح  نیا  لیلد 

لوا تمسق 

 , مالسا زا  نوریب  فلتخم  ياههورگ  فلس  رـصع  هک  تسا  نشور  يار هـمـه مـا  بـ دش ؟ زاغآ  ماگنه  هچ  زا  هیفلـس  عون  زا  نتخاس  بهذم 
لیـالد هک بـه  تفرگ  یمربرد  ار  نیملـسم  مالـسا و  هب  بوسنم  ییاـه  هتـسد  اـههورگ و  نینچمه  و  نارگید ,  هاوـخ  باـتک و  لـها  هاوـخ 
ریـسفت مهف و  رد  ناناملـسم  نایاوشیپ  املع و  هماع  دانتـسا  دروم  لوبق و  دروم  هویـش  زا  تساـم ـ  ثحب  زا  نوریب  هک  نوگاـنوگ ـ  لـماوعو 
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زا اهیهارمگ  نآ  رذگ  رد  دنازغل و  نوگانوگ  ياهیگتـشگرسو  اهیهارم  ماد گـ ار بـه  نانآ  نتفاترب  يور  نیمه  دنتفاترب و  يور  ینید  نوتم 
ـن یا زا  سپـس هـر یـک  دندمآ . دیدپ  نآ  زج  جراوخ و  هئجرم ,  هلزتعم ,  نوچ  یبهاذمو  دنتفر  ییوس  هب  مادک  ره  هجیت  رد نـ دنکارپ . مه 

رانک رد  نارود سـلـف  دندناوخ . رفاک  ار  يرگید  کی  ره  دندش و  میسقت  توافتم  ياهـشیارگ  اه و  هتـسد  هب  مه  دوخ  نورد  رد  اه  هقرف 
ار نآ  هک  دندوب  هداد  رارق  رواد  ار  يا  هویـش  نامه  نانآ  داد . یم  ياج  دوخ  رد  مه  ار  ناناملـسم  تیرثکا  هدوت و  نوگمهان ,  هتخیمآ  نیا 
رب نانآ  دنتفرگ . یمرب  داهتجا  لالدتسا و  لیوات و  ریسفت و  رد  نانآ  هو  ـیـ ـشزا نو و  مهف مـتـ رد  وا  باحـصا  و  (ص )  ادخ لوسر  هقیرط  زا 

لها  )) مان قحب  دـندرک و  داجیا  یگنهامه  رت ) تسرد  ریبعت  هب  و   ) یتشآ لقن  لقع و  نایم  نآ  ساـساربو  دـندش  یکی  هویـش  هقیرط و  نیا 
رگیدـمه اب  ناـنآ  فارحنا  یهارمگ و  دـنچ  ره  دـندش ـ  هارمگ  هک  یناـسک  اـب  اـجنیا  رد  اـم  دـنتخاس . دوخ  نآ  زا  ار  تعاـمجو ))  تنس 

ـا بـه یآ دنوش . یم  هدیمان  تعامج ))  تنس و  لها   )) هک تسا  تیرثکا  هدوت و  نامه  زا  ام  نخس  اه  ـم و تـنـ یراد يرا نـ کـ تسا ـ  توافتم 
ناـمه نارگید ـ  رباربرد  ار ـ  ناـنآ  هک  تسا  رـس  نیمادـک  تسا و  تفـص  نـیا  زا  ناـنآ  ندـش  رادروـخرب  راـیعم  يزیچ  هـچ  امـش  ناـمگ 

نونکات ار  اهنآ  زا  یخرب  هدیسر و  يونعم  رتاوتدح  هب  هک  یناوارف  ثیداحا  رد  (ص )  ادخ ربمایپ  هک  دهد  یم  رارق  یناملسم ))  تعامج  ))
هدـنراگن هاگدـید  زا  تسا ؟  هداد  نامرف  نآ  نوماریپ  رب  ندـمآ  درگو  نآ  زا  يوریپ  هب  هدرک و  دـیجمت  نآ  زا  هراـشا و  نادـب  میا ,  هدروآ 
یگنهامه رب  هک  ینوناق  تسا ,  تخانـش  عماج  نوناق  نامه  هب  نانآ  يدـنبیاپ  هدوب  بقل  نیا  زا  نانآ  ندـش  رادروخرب  طانم  رایعم و  هچنآ 

هار نادب  ار  ناناملـسم  هدرک ,  هراشا  نادـب  نآرق  هک  تسا  يزیچ  زین  یگنهام  ـن هـ یا تسا و  راوتـسا  لقن  تلالد  لقع و  مکح  نایم  قیقد 
هک تسا  ـی  بر نابز عـ دعاوق  هب  نانآ  يدنبیاپ  رگید  طانم  رایعم و  تسا .  هدرورپ  هدیقع  راوتسا  ینانامل  نآ مـسـ سا  ـ ـسا رب  مه  و  هدومن , 

تایآ لیوات  ریـسفترد و  هباحـص  ياهدا  ـتـهـ جا ادـخ و  باتک  زا  ص )   ) هّللا لوسر  تشادرب  دوش . یم  هیکت  اـهنآ  رب  ینید  نوتم  ریـسفترد 
زا ار  تعامج  تنـس و  لها  هک  يزرم  نآ  نیاربانب ,  تسا .  هتفگ  شیپ  يدـنبیاپ  نآ  زا  دـعاوق و  نیا  يارجا  زا  یلمع  هنومن  نیرتهب  نآرق 
نآ رد  یگتفـشآ  يژک و  چیه  هک  هتـشاد  یتسار  هار  رب  ار  نآ  هدیـشخب و  یلجتار  هقرف  نیا  تدحو  هدرک ,  ادـج  فلاخم  ياه  هقرف  رگید 

ـن یا ریز  رد  هک  ره  زا  ار  دوـخ  هلیـسو  نیمه  هب  هاـگنآ  هتـشارفارب و  دوـخ  رـس  يـالاب  رب  ناـنآ  هک  هدوـبن  يا  ـه  قر شیارگ فـ مچرپ  تسین , 
, دنناوخب  (( هیفلـس  )) ار دوخ  دنزاسب و  هقرف  کی  بهذم و  کی  ندوب ))  فلـس   )) زا نخـس ,  رگید  هب  دنزاس و  زیامتم  دیای  ـ ندر ـم گـ چر پـ

تعامج لها  یبهذـم و  تدـحو  یناونع  ناشن و  نینچ  نا بـا  ـ نآ ـر  گا چـه  دوب , هتـشذگن  زین  نانآ  نهذ  هب  زگره  يزیچ  نینچ  اساسا  هکلب 
قح لوسر ,  تنـس  ادـخ و  باـتک  زا  هتفرگ  هلـصاف  قحزا و  هدـش  رود  ياـه  هقرف  رگید  زا  يرایـسب  دـندو  هدرک بـ زاربا  ار  شیوـخ  ندوـب 
دوخ رب  ار  ندو  ـلـف بـ ـس نا  ـ ـش تسخن نـ هورگ  ناسب  زین  نانآ  هک  ارچ  دـننادب , هورگ  نیمه  زا  یئزج  تعامج و  لـها  ار  دوخ  دـن  ـتـ ـشاد

 (( فلـس  )) دوخ اههورگ  نیا  همه  اساسا  هکلب  دـن . ـ ـشا هور نـبـ نیا گـ زا  یئزج  ای  دنـشاب  زین  تعامج  لها  زا  یئزج  هک  نآ  هاوخ  دنتـشاد 
لـصا دنتـشاد  هک  ییاه  هتـسد  اههورگ و  همه  اب  نانآ  نخـس  رگید  هب  دشاب . فلـس ))   )) دنا هدر  رایتخا کـ هک  یبهذـم  هک  نیا  هن  دـندوب ,

ره ـا  ما دـشاب . یتوافت  راکدـب  راکتـسرد و  نیب  ای  هارمگ  هتفاـی و  هار  ناـیم  هلاـسم  نیا  رد  هک  نآ  یب  دـندوب , فلـس ))   )) ـب هذ هشیرو مـ
رد تسا ـ  جـیار  زورما  هک  يزیچ  نامه  ینعی  فلـس ـ  ناونع  زا  نتخاـس  بهذـم  نینچمه  ناونع و  نیا  مچرپ و  نیا  دـناد  یم  يدـنمدرخ 

ياهماد زا  تعامج  نیا  نتـشاد  رود  رد  و  تفر ـ  ما گـ ـت نـ عا تنـس و جـمـ لها  اهدـعب  هک  نامه  ینعی  یمالـسا ,  هعماـج  تدـحو  زاربا 
هدر میسرت کـ ار  نآ  هریاد  هدیشخب و  یلجت  ار  تدحو  نیا  هچنآ  هتشادن و  یمهـس  شقن و  چیه  ناگد  تسـس عـقـیـ ناهارمگ و  یهارمگ 

تخانـش و لصا  رد  تسخن  هجرد  رد  هک  تسا  هدوب  یعماج  نوناق  هب  نامدرم  نآ  يدـنبیاپ  اهنت  واهنت  هدـنار  نوریب  نآ  زا  ار  ناـهارمگ  و 
ـس کر هـ نا ,  ـ ـس ـن  ید بـ دیآ . یم  راک  هب  نآ  دعاوق  داهتجا و  لوصا  رد  زین  موس  هلحرم  رد  تنـس و  نآرق و  نوتم  مهف  رد  دعب  هلحرم  رد 

نرق نیرخآ  رد  دـنچ  ره  دراد , دوخ  ربار  تعا ))  تنـس و جـمـ لـها   )) ناونع هک  تسا  یتدـحو  نآ  هریاد  رد  دـشاب  دـنبیاپ  نوناـق  نآ  هب 
رد دنچ  ره  تسا ,  نوریب  عماج  تدحو  نآ  هریاد  زا  دشابن  دنبیاپ  نوناق  نادب  مه  ره کـس  ربارب , رد  و  دیزب , یکاخ  هرک  رب  رـشب  یگدنز 
هک هیفلس  مان  هب  یبهذم  زا  يوریپ  فلس و  ناونع  زا  نتخاس  بهذم  دوش  یم  تباث  يور  ـن  یا زا  دشاب . هتـسیز  مالـسا  روهظ  هدس  نیتسخن 
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هتسجخ نرق  هس  رد  تن  ـ ـس لها  حلاص  فلـس  دزن  رد  هن  هدرک  لاغـشا  ار  عماج  رایعم  نآ  ياج  ناسک  يرایـسب  هش  ـ ید ـ نا ـن و  هذ رد  زورما 
هک وحن  نامه  هب  تیعـضو  نیا  تسا .  هدیـسر  یم  نانآ  زا  یـسک  نهذ  هب  یمچرپ  نینچ  ریز  ندمآ  درگ  هن  هدوب و  هدش  هتخانـش  نیتسخن 
هب دوخ  یمالـسا  ياهرادرک  رد  اهتـشادرب و  رد  هک  دنتـشاددوجو  یناسک  مه  يرـصع  ره  رد  هچ  تفای ,  همادا  زین  دـعب  ياهنرق  رد  میتفگ 
مه و  دـندرک , یم  يوریپ  تعامج  تنـس و  لها  زا  ناقباس  ناماگـشیپ و  زا  يدـن  ـبـ یا ـن پـ یا رد  دـندوب و  دـنبیاپ  هتفگ  شیپ  نوناـق  ناـمه 
نو ـ نا نآ قـ زا  ـل  ما روط کـ هب  هاوخ  یئزج و  تروص  هب  هاوخ  دوـخ  ياـهراتفر  رد  اـی  مالـسا و  زا  تشادربرد  هک  دنتـشاد  دو  ـ جو یناـسک 

تعامج  )) ناونع اهنرق  همه  رذگ  رد  هداد  یم  لیک  ـ ـش ار تـ یمالـسا  تما  هدوت  اهرـصع  همه  رد  هک  تسخن  هورگ  دـندوب . هتفرگ  هلـصا  فـ
نآ هم  رد هـ مـا  دنا . هدوب  نوریب  هریاد  نیا  زا  قافتا  دروم  نوناق  نآ  زا  يرود  هزادنا  هب  هتسب  اه  هقرف  رگید  هتشاد و  دوخ  رب  ار  نیملـسم )) 
زرم هتـسویپ  هک  ینوناق  نآ  نیزگیاجار  هیفل  ـ ـس مان  اب  یبهذـم  هب  ندـش  دـنبیاپ  نتخاس و  رب  هک  میرادـن  غارـس  ار  یـسک  هتـشذگ  ياـهنرق 
ياج ناشن  هیفلـس ـ  ینعی  بهذم ـ  نیا  هب  یگتـسباو  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب , هتخاس  تسه  زین  زونه  هدوب و  ناگتفای  هر  ناهارمگ و  ییادج 

يروآ تعدب  يورجک و  یهارمگ و  هب  نداهن  يور  رایعم  بهذم  نیا  هب  ندوبن  هتـسباو  نارادنپ و  تسرد  ناگتفای و  هار  هریاد  رد  نتـشاد 
ـتـه شذ يا گـ هرود هـ نآ  رد  یبهذم  نینچ  زا  یناشن  زگره  اما  میا ,  هدرپس  شوگ  رایسب  میا و  هتسیرگن  رایسب  میا ,  هتسج  رایـسب  ام  دشاب .
: دنا هدش  یم  میسقت  هتسد  ود  هب  هتشذگ  ياه  هرود  زا  يا  هرود  رد  ناناملـسم  دیوگب : هک  میا  هتفاین  مه  ار  یـسک  میا و  هدینـشن  هد و  ـ ید نـ

يا هیحور  هب  زین  تسا و  نآ  يدانم  دوخ  هک  صخـشم  ییارآ  هب  ار  دوخ  یبهذـم  ياهتیـصخش  دـناوخ و  یم  هیفلـس  ار  دوخ  هک  يا  هتـسد 
 (( یفلخ  ((, )) هارمگ ((, )) راذگتعدب  )) تسخن هتسد  هاگدید  زا  هک  رگید  يا  هتسدو  دنک , یم  دودحم  دراد  ار  نآ  گنر  دو  هک خـ هژیو 

ای نانآ و  ندوب  قح  رب  ناناملسم و  یتسرد  یت و  ـ سار تسا کـه  نآ  میا  هتخانش  هدینش و  هچنآ  همه  هکلب  دوش ... یم  هدناوخ  نآ  دننامه  و 
ـ  تسا هتفای  مسجت  یلجت و  حلاص  فلس  راتفر  رد  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ـع ـ  ما نو جـ ـ نا نآ قـ زا  يوریپ  هب  قح  زا  يرود  يژک و  لباقمرد 

و ناناملسم ,  همه  اب  ندش  گنرمه  رگم  تسین  يزیچ  زین  فلـس  زا  يوریپ  ددرگ . یمرب  اه  هنوگ  زا  يا  هنوگ  نآ بـه  زا  فار  ـحـ نا هب  ای  و 
رد یگدیزرو  ندروآ  تسد  هب  نینچمه  نوناق و  نیا  مهف  رد  فلس  مولعو  راتفر  هویـش  زا  نتفرگ  دومنهر  اب  رگم  دوش  یمن  رـسیم  زین  نیا 
اب عماج  نوناق  نآ  زا  يوریپ  هدرتسگ  رتچ  ریز  رد  هک  دوب  اور  حـلاص  فلـس  رب  هک  ناـنوچ  ناـیم  ـن  یا رد  تسرد .  يا  هنوگ  هب  نآ  يارجا 

ناسب هک  دراددوجو  قح  نیا  دیدرت ـ  یب  دندرک ـ  يوریپ  ناشیا  زا  دـندمآ و  نانآ  زا  سپ  هک  زین  نارگید  يارب  دـنزرو  فالتخارگیدـمه 
مهرد ار  نانآ  یمالـسا  تدحو  تایئزج ,  رد  فلـس  فالتخا  هک  ناس  نآ  نینچم ,  هـ دننک . فالتخا  رگیدکی  اب  رتچ  نیمه  ریز  رد  نانآ 
داجیا فاکش  نانآ  تدحو  رد  زین  ناگدنیآ  سپ  فالتخا  درک , یمن  میسقت  هارمگ ))   )) و دنبیاپ ))  )) هرا ـ پود ار بـه  نانآ  تسکش و  یمن 

زا هک  نآ  یب  تشذگ ,  مالسا  نرق  هدراهچ  خیرات  یتیعضو  نینچ  رد  دزاس . یمن  راذگتعدب ))  )) و یفلس ))   )) هراپ ود  اهنآ  زاو  دنک  یمن 
یبهذم هب  ندوب  هتـسباو  رد  ندوب  تسار  هار  رب  یـشیدنا و  تسرد  رایعم  هک  میونـشب  نرق  هدراهچ  ـن  یا نایاوشیپ  ناملاع و  زا  مادک  چـیه 

نآ طباوض  هب  دریگن و  دوخ  هب  ار  نآ  ياهیگژیو  دشابن و  هتسباو  بهذم  نیدب  هک  ره  و  تسا ,  یلجتم  دناوخ  یم  هیفلـس ))  )) ار دوخ  کـه 
یبهذم درک ؟ ییامندوخ  یمان  نینچ  هب  یبهذم  نامز  هچ  زا  هک  تسا  شـسرپ  نیا  ياج  نیاربان  بـ تسا .  هارمگ  راذگتعدب و  دـهنن  ندرگ 
مالـسا ناـهج  طاـق  زا نـ يرایــسب  رد  ار  ییاـهعازن  اـهتموصخ و  هـک  مـینیب  یم  میباـی و  یم  شیوـخ  ناگدـید  ربارب  رد  ار  نآ  هزورما  هـک 

راهظا ندش  ناملـسم  هب  ودنروآ  یم  يور  مالـسا  مهف  هب  یناوارف  ناییاپورا  هک  مه  ییاپورا  ياهنیمزرـس  زا  يرایـسب  رد  هکلب  هتخیگنارب و 
رد هیفلـس ))   )) راعـش روهظ  راب  نیتسخن  ناو گـفـت :  ـد بـتـ یا ـ ـش تسا .  هدرک  اپرب  ار  ییاهیگتفـشآ  اهبوشآ و  اهتباقر و  دـننک  یم  لیامت 

نیدـلا لاـمج  يربـهر  هب  ینید ))  حالـصا   )) تکرح نآ  ربارب  رد  تشاد و  لاغـشارد  ار  نیمزرـس  نیا  ناتـسلگنا  هـک  یناـمز  دوـب , رـصم 
عـلـت دش . هارمه  فلس  هب  تشگزاب  و  هیفلس ))   )) راعش نتفرگ  الاب  اب  تکرح  نیا  روهظ  هچ  دوب , هتفرگ  لکش  هدبع  دمحم  يدابآدسا و 

یلاعف یملع  تکرح  زین  نآ و  يام  رهزالا و عـلـ دوجو  مغر  هب  نامز  نآ  رد  ددرگ : یمزاب  نارود  نآ  رد  رـصم  عاـضوا  هب  مه  هلاـسم  نیا 
ياه هفارخ  اهتعدب و  زا  یناوارف  عاونا  هاگتـساخ  رـصم   , تشاد نا  ـ یر رـصم جـ رـساترس  رد  هکلب  گرزب و  هاگـشناد  نیا  ياج  ياج  رد  هک 
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ياه هقیرط  زا  يرایـسب  تیامح  ریز  رد  فوصت و  مان  اب  رهزالا  دوخ  يایاوز  رد  هکلب  روشک و  نیا  را  هشوگ و کـنـ رد  هک  دوب  ینوزفازور 
ناونع هاگ  ـتـنـد  ـس ـ ناو اهنت مـی تـ دنتـشادن و  ینید  يا  هشیر  لصا و  چـیه  هک  ییاه  هقیرط  درک , یم  دـشرو  تفاـی  یم  ینوزف  فو  ـ ـص تـ

بادآ و هب  یملع  هدـنز  ياـهتیلاعف  زین  رهزـالا  لـخاد  رد  دـنریگ . دوخ  هب  تیحاـبا  يدنـسپدوخ و  وهل و  ناونع  هاـگ  یتـسدرتو و  هدـبعش 
ثرا هب  ناگتـشذگ  زا  هک  ییاهترابع  اه و  هغیـص  يزابجل و  ییوج و  هزیتس  تروص  دش و بـه  لیدبت  نیغورد  دـماج و  يروص و  یموسر 

رهزالا يوجشناد  ملاع و  تشادن .  مدرم  تیعقاو  اب  يا  هطبار  چیه  یگدنز و  اب  يدنویپ  چیه  هک  دمآرد  ـت  سا نا  ـتـ سا ثاریم بـ هدیـسر و 
ییاهیگدولآ زا  هتـشذگ  همه  نیا  تسوا .  شود  رب  مه  رییغت  حالـصا و  تلاسر  هک  درک  یمن  ساسحا  هکلب  دوب . هدـیرب  هعماج  زا  طقف  هن 

یگدزلد و زازئمـشا و  دوـب و  هدـنکآ  ار  نآ  نو  ـ مار يا پـیـ ـه هـ چو قاور و حـتـی کـ نحـص و  رهزـالا و  هاگـشناد  ياـج  ياـج  هک  تـسا 
هدـیقع نیا  رب  یهورگ  دـندوب : هدـش  هورگ  ود  اوـسر  تـشز و  تـیعقاو  ـن  یا ـر  بار رد بـ مدر  مـ تـخیگنا .  یمرب  مدرم  رد  ار  يدـنیاشوخان 

 , تسج ییاـهر  یمالـسا  راـکفا  زا  یتـح  طـباوض و  اهدـیق و  هدـنامیقاب  زا  تسوـیپ و  برغ  ندـمت  ناوراـک  هب  ـت  ـس ـ یا هک مـی بـ دـندش 
زین تامهوت و  اهتعدب و  , اه هفارخ  همه  زا  هتساری  بان و پـ مالسا  نماد  هب  مدرم  ندنادرگزاب  اب  تسیاب  یم  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  یهورگو 

هب نید  نیا  نداد  دنویپ  اب  ماجنارـس  دندوب و  هدرک  لیم  نآ تـحـ ـر بـه  هزالا خو  ـیـ ـش زا  يرایـسب  هک  ییاوزنا  زا  مالـسا  ندیـشخب  ییاهر  اب 
خی شـ درک . حالصا  ار  ناناملسم  عاضوا  دراو , هزات  ندمت  نآ و  نایم  یتسیزمه  يارب  ییاههار  نتسج  نیو و  ـی نـ گد ـ نز باتش  رپ  ناوراک 

حالـصا نیا  مچرپ  یتسار  تیدج و  اب  دنتفر و  یم  رامـش  هب  ریخا  هورگ  ناماگـشیپ  یناغفا  يدابآدسا  نیدـلا  لامج  دیـس  هدـبع و  دـمحم 
دشاب لفاحم  نایم  رد  نشور  یناشن  ياراد  یبلط  حالصا  تکرح  تسیاب  یم  هک  نیا  هب  ـه  جو بـا تـ (( 76 . )) دندیشک یم  شود  رب  ار  یبلط 

, دروآ درگ  شیوخ  نوماریپ  دـنک و  بلج  دوخ  هب  قیرط  نیا  زا  ار  مدرم  دـناوتب  دـنک و  نایب  یبوخب  ار  تکرح  نیا  ياـنعمو  تقیق  هک حـ
ار یتابوسر  همه  تسیاب  یم  هک  انعم  نادب  دوبن , هیفلس ))   )) زج يزیچ  ناشن  نیا  دندیزگرب . شیوخ  يارب  یناشن  تکرح  نیا  نارادمدرس 
ار یگدنز  زا  نتفرگ  هلـصاف  تلزع و  جنک  رد  ندیزخ  اه و  هفارخو  اهتعدـب  همه  هتخاس و  لدـبم  یگریت  هب  ار  مالـسا  يافـص  یکاپ و  هک 
ـ  مهیلع هّللا  ناوضر  حلاص ـ  فلـس  نارود  هب  نییآ  نیا  گنر  هب  ندمآرد  رد  مالـسا و  ندیمهف  رد  ناناملـسم  هک  هنوگ  ناد  بـ در , رود کـ
نآ رب  فلـس  هریـس  نارود و  هب  تشگزاب  رد  نانیا  هک  یتقیقح  دنریگ . شیپ  رد  ار  ناشیا  هویـش  نامه  دننک و  يوریپ  نانآ  زا  دـندرگرب و 

هعماج رتشیب  داهن  رد  نآزا  سپ  هتفای و  یهوبنا  فلس  رصع  زا  سپ  هک  دوب  ییاه  ـه  فار ما و خـ ـ هوا اهتعدب , زا  نتفای  ییاهر  دنتشاد  رارـصا 
نیا زا  سپ  هک  دندناوخ  ارف مـی  تقیقح  نیدب  نانآ  تسا .  هدش  نیزگیاج  هدرک و  بوسر  فل  يا مـخـتـ ـ هرو رد کـشـ ـی و  مال ـ سا ياه 

يرادـیب و باوخ و  يارب  یلمعلاروتـسد  هن  دریگ , رارق  هجوت  دروم  یگدـنزو  شالت  راک و  نید  ناونع  هب  مالـسا  نید  تسیاـب  یم  هلحرم 
رگنایب يرـصع  ره  رد  هک  ار  تسرد  دنلب و  میهافم  نیا  هک  تشاد  دوجو  ناکما  نیا  ناماگـشیپ  نآ  يارب  یگدنز .  ياهیریگرد  زا  يرود 

و مالـسا ))   )) مان زا  رتکیدزن  یمان  اساسا  ایآ  دنهد . دنویپ  فلـس ))   )) ای هیفلـس ))   )) هژاو زج  يرگید  ناشن  مان و  اب  تسا  مالـسا  تقیقح 
هدوزفا دوب و  هدومن  خر  هک  ییاه  هبئاش  همه  زا  هتـسار  بان و پـیـ مالـسا  تشاد ؟  دوجو  تقیقح  نآ  هب  هراـشا  يارب  هژاو  نیا  زا  رت  تسار 

. دوب هدمآرد  نید  نیا  هماج  هب  هک  تسردان  ییاه 

مود تمسق 

رـصع رد  نانامل  ـ ـس ـ مو مـال  ـ ـسا تیعقاو  ناـیم  يرکف  يا  هسیاـقم  اـب  هک  دوب  هدیدنـسپ  نینچ  تکرح  نآ  نارادمدرـس  يارب  نیا  دوجو  بـا 
ار نانآ  يدونشخان  دنزیگنارب و  ار  ناناملسم  ینید  تریغ  رـضا  هایـس حـ هریت و  رـصع  رد  ناناملـسم  اب  نید  نیا  تیعقاو  نیتسخن و  كانبات 
هب ار  فلس  رـصع  اب  مالـسا  دنویپ  نآ  زا  سپ  و  دنزاس , هدنز  دندوب  هدی  ـ ـسر ناد  ـر بـ ـضا نارود حـ رد  ناناملـسم  هک  یتیعـضو  هب  تبـسن 
ای فلـس ))   )) مان هناب  حالـصا طـلـ تکرح  نآ  همادا  يارب  بیترت  نیدـب  دـننک . یفرعم  یتسردو  تفرـشیپ  تداـع و  ـ ـس را هـر  ناونع مـعـیـ

مالـسا هتـشذگ  تاراختفا  زونه  ـی کـه  یا ـهـ لد رد  ما  ـن نـ یا باختنا  هک  دـیما  نیا  اب  هسیاقم و  نامه  هزیگنا  هب  دـش , هدـیزگرب  هیفلـس ))  ))
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نیاربا بـنـ دهن . ياج  رب  تبثم  يریثات  دننک  یم  راختفا  ناناملسم  تسخن  لسن  مالسا و  ناراد  هعیلط  نیتسخن  ياهینامرهق  هب  دنیاتـس و  یمار 
سار رد  یبلط و  حال  ـ صا ـت  کر نار حـ را سـ نیتسخن بـ يارب  دش و  هداز  هیفلس ))   )) مان راعـش و  دش , هتفگ  هک  یلیالد  هب  نارود و  نآ  رد 

. دندرک هدافتسا  راعـش  نیا  زا  مان و  نیا  زا  ناشیا  لاثما  یبکاوک و  نمحرلادبع  اضر , دیـشر  يدابآدسا ,  نیدلا  لامج  هدبع ,  دمحم  نانآ 
فالخرب ـنـد . ـش شودر کـ ار بـ نآ  مچرپ  دنـشاب و  نآ  هب  هتـسباو  شنایدانم  هک  دوبن  یمالـسا  بهذـم  کی  ناـمز  نآ  رد  راعـش  نیا  هتبلا 

همانرب هویش و  کی  اب  هدننک  انشآ  و  توعد ))   )) کی ناو  اهنت عـنـ راعـش  نیا  هکلب  دوش , یم  هدید  مدرم  زا  يرایـسب  يوس  زا  زورما  هچنآ 
فلـس هک  دوب  یمالـسا  زا  نانآ  يرود  اه و  هفارخ  اهتعدب و  نماد  رد  مدرم  رتشی  ـتـن بـ فر ور  تدش فـ رگنایب  فلاخم ,  موهفم  قیرط  هب  و ,
راعـش هک  نیا  مغر  هب  هنابلط  حالـصا  تکرح  نآ  تسناد  دیاب  هلءاس  ـن مـ یا را  رد کـنـ دندوب . هتـسارآ  نادـب  مهیلع ـ  هّللا  ناوضر  حـلاص ـ 

ـه هـا فار اـه و خـ هدبعـش  اهتعدـب , هب  هچنآ  رد  ینعی  هبنج ,  کـی  رد  هک  ناـمز  ناـمه  رد  و  دوب , هداد  رارقدوخ  ناوـن  ناـشن و عـ ار  هیفلس 
دوجوم تیعقاوزا  فلس و  زا  رگید  ياه  هبنج  زا  يرایسب  رد  زین  رگید  ییوس  زا  دوش , کیدزن  فلس  هب  ات  درک  شالت  دو , ـ ـش ـی  مطو ـ بر مـ

فلس  )) هژاو نداد  جاور  ندنارتسگ و  رد  یناوارف  ریثات  ـنـی  ید حال  ـ صا ـت  کر حـ (( 77  . )) تفرگ هلصاف  نآ  زا  دنادرگ و  يور  نانآ  دزن 
دوب دودحم  ییانعم  موهفم و  ياراد  هژاو  نیا  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  تشاد ,  یمومع  یعامتجا  یگنهرف و  لفاحم  رد  هیفلـس ))   )) و (( 

زا هیفلـس ))   )) و فلـس ))   )) هژاو نرق  نیا  لـیاوا  رد  هنوگچ  میدـید  اـجن  ـ یا تـا  تفر .  یمن  راـک  هب  يدودـحم  یملع  ياهتبـسانمرد  زج  و 
دننامه دـش , رـشن  ياـه  هسـسؤم  اـه و  هناـخپاچ  زا  یخرب  ناونع  اـه و  هلجم  زا  یخر  ما بـ و نـ ـت ,  فرر ـ تار دوخ فـ صخـشم  یملع  دودـح 

تیریدم بی  ـن خـطـ ید ـ لا ياقآ مـحـب  یتدم  دنرادروخرب و  یترهش  زا  رصم  رد  ود  ره  هک  هیفل ))  ـ ـس  )) ـه نا ـخـ پا ـ چو ـر  ـش ـه نـ ـس ـ ـسؤ مـ
یشیاتس نامه  اب  دنکفا و  نینط  اهشوگ  رد  نآ  مان  ياوآ  ـیـد و  ـش ـ خرد نوگانوگ  لفاحم  رد  هژاو  نیا  ناس  نیدب  تشاد .  هدهعرب  ار  اهنآ 

هب بوسنم  یباـهو ,  بهذـم  ناـمز  نیمه  رد  دوب . هدـش  رادروـخرب  نآ  زا  شنارادـمچرپ  يوـس  زا  ینید  حالـصا  تکرح  هک  دـش  هارمه 
برعلا ةریزج  فار  ـ طا زا  ـی  خر بـ رد  و  نـجـد  رد  1703ـ1792م )   . / ق ه .  1115ـ1206   ) باهولادبع نب  دـمحم  خیـش  ناراذـگناینب 

یباهو و بهذم  نایم  ییوس  زا  تسین .  اهنآ  هب  نتخادرپ  لاجم  نونکا  هک  تشاد  يا  هدش  هتخانـش  لماوع  دوخ  نیا  و  دوب , هتفای  شرتسگ 
نایفوص ياهتعدب  هژیوب  اه و  هفارخ  اهتعدب و  اب  راکیپ  زا  دوب  ترابع  نآ  تشاد و  دوجو  یکرتشم  هجو  رص  رد مـ ـنـی  ید حال  ـ صا تو  ـ عد
بهذـم ناوریپ  نایم  یفلـس ))  )) و فلـس ))   )) هژاو تشاد  دوجو  تکرح  نیا  بهذـم و  نآ  نایم  هک  یلپ  نیمه  رذـگ  زا  ناـس ,  نیدـب  . 

ناشن هک  تیباهو ))   )) هژاو زا  نانآ  هک  دوب  یلاحرد  ـن  یا و  ـت .  خا ـ ـس دو  ـه خـ جو ار مـتـ نا  ـ نآ زا  يرایـسب  ياهلد  تفاـی و  جاور  یباـهو 
زی ـر نـ ما و هـمـیـن  ـد , ندو دونشخان بـ تسا  باهولادبع  نبدمحم  اهنتآ  دوخ  يایازم  اهیگژیو و  همه  اب  بهذم ـ  نیا  همـش  ـ چر ـ ـس داد  یم 

يارب یمان  ناونع  هب  دـیدج  بقل  نیا  غیلبت  هب  بیترت  نیدـب  ناـنآ  دـننک . ماـن  نیا  نیزگیاـجار  هیفلـس ))   )) هژاو هک  تشاد  نآ  رب  ار  اـهنآ 
باهولادبع نبدمحم  هچنآ  هب  بهذم ,  نیا  ياه  هشیدـنا  را و  ـکـ فا ـنـد  یو مدر بـگـ رذـگهر بـه مـ نیا  زا  ات  دـنتخادرپدوخ  میدـق  بهذـم 

 , بهذـم نـیا  زا  يوریپ  يراذـگناینب و  رد  بهذـم ,  نـیا  ناوریپ  کـنیا  و  ددرگ , یمرب  فلــس  بـلـکـه بـه  دو , ـ ــش دودــحم نـمـی  دراد 
يارب غیلبت  روظنم  هب  هک  یمان  زا  هژاو  نیا  هک  دوب  نین  چـ دنتسه . مالسا  يارجا  مهف و  رد  نانآ  هویش  زین  فلس و  راکفا  هدیقع و  نارادتناما 

, درک دوخ  نآ  زا  ار  نآ  هزات  بهذم  نیا  هک  دش  لیدـبت  یبقل  هب  دوب  هد  ـ ـش هدا  ـت نـهـ کر نیا حـ رب  نآ  زا  عافد  هنابلط و  حالـصا  یتکرح 
رد نانآ  هویش  دنتـسه و  فلـس  هدیقع  رب  نیما  هک  دنیاهنآ  اهنت  دنقحرب و  اهنآ  اهنت  ناناملـسم  همه  نایمزا  دندقتعم  شناور  هک پـیـ یبهذم 

. دننک یم  نایب  ار  مالسا  يارجاو  مهف 

تسا هدوبن  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یتعدب  هیفلس  مان  هب  یبهذم  ندیزگرب 

لها نامه  نآ  زا  دوصقم  هک  نیا  هب  دـنوادخ , قیفوت  لضف و  هب  تماـیق ,  زور  رد  هتفاـی  تاـجن  تما  ندرک  صخـشم  مییوگ :  یم  کـنیا 
دوخ نیا  دوش , هدناوخ  تما ))  هوبنا  هدوت   )) ناونع هب  اه  هقرف  اههورگ و  همه  نایم  زا  دناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  نامه  ای  تعامج  تنس و 
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فلـس ناکین  ناناملـسم و  نایاوشیپ  عامجا  هب  هک  ددرگ  یمرب  يریبعت  هب  زینو  وا  دوخ  نایب  هب  و  (ص )  ربمایپ تنـس  هب  هک  تسا  يا  هلاـسم 
تنـس و لها   )) زا يدرف  هک  دـنک  فیرعت  ناونع  نیا  هب  ار  دوخ  یناملـسم  زورما  رگا  يور  نیازا  (( 78  . )) تسا هدش  هراب  نیا  رد  حـلاص 

تـسد هب  نآ  رب  يدییات  تنـس  باتک و  رد  ناوتن  هک  تسا  هدراذـگن  تعدـب  شیوخ  يارب  ینید  یناونع  فصو و  چـیه  تسا  تعامج )) 
تایح نارود  زا  سپ  نآ  هب  نتـسویپ  هب  ار  ناناملـسم  (ص )  ادـخ رب  ـ ما هداد کـه پـیـ تبـسن  یتعامج  هب  ار  دوخ  فیرعت  نیا  اب  هکلب  دروآ ,

هتـس ـ یا ـ ـش يالاو  هنومن  تسادخ .  لوسر  دومنهر  هب  يدنبیاپ  ادـخ و  باتک  زا  يوریپ  زین  نآ  یـساسا  روحم  و  تسا ,  هداد  نامرف  شیوخ 
رگا اما  دنتـشاد . وا ـ  زا  سپ  ترـضح ـ  نآ  ناوریپ  باحـصا و  و  (ص )  ادخ لوسر  هک  تسا  يزیچ  نامه  يدنبیاپ  يوریپ و  نیا  رد  دیلقت 

 , تسا هتشاذگ  یتعدب  دیدرت  یب  , دنوش یم  هدیمان  هیفلس ))   )) زورما هک  تسا  یبهذم  هب  هتسباو  هک  دنک  فیرعت  نینچ  ار  دوخ  یناملـسم 
تعامج يارب  دـنک , یم  تلـالد  نآ  رب  تعاـمجو ))  تنـس  لـها   )) هژاو هک  دـشاب  يزیچ  ناـمه  هیفلـس ))   )) هژاو زا  وا  دوصقم  رگا  اریز 

يراذـگمان نینچ  تسا .  هدورآ  نایم  هب  یتعدـب  بیترت  نیدـب  ـتـه و  ـشاذ ـد گـ نا هدر  عا کـ ـمـ جا نآ  فلـس بـر  هچنآ  زج  یماـن  ناناملـسم 
رگا دروآ . یپ  رد  نانا  ياهفص مـسـلـمـ نایم  رد  یفاکـش  یگتخیمآ و  مهرد  یتفـشآدناوت و  یم  هک  سب  نیمه  ار  یلیلد  یب  زیمآ  تعدب 

يدـیدرت تروص  نیا  رد  تسا ـ  نیمه  زین  تیعقاو  هک  دـشاب ـ  تعاـمج نـ تنـس و  لـها  ناوـنع  هداـهن  ربارب  يزیچ  هیفلـس  زا  دوـصقم  مه 
حلاص فلس  هک  تعامجو ))  تنـس  لها   )) هژاو اب  دوخ ـ  لطاب  موهفم  هب  نآ ـ  نتخاس  نیزگیا  هژاو و جـ نیا  زا  هدافتـسا  هک  دوب  دهاوخن 

دوخ هتخیمآ  تعدـب  موهفم  لولدـم و  اـب  هژاو  نیا  هک  تسا  رگید  یتعدـب  زین  نیا  هک  ناـنوچ  تسا ,  تعدـب  دـنا  هت  ـ ـشاد عا  ـمـ جا نآ  رب 
رب ار  تعامج  تنس و  لها  مان  هک  نامه  ینعی  دحاو , یمالسا  تما  رکیپزا  ار  دوخ  هک  هزات  یمالـسا  هورگ  کی  رب  دوش  هداد  رارق  یناونع 

یفلـس تعدـب ,  نیا  نابحاص  هاگدـید  زا  هزور  ـ ما دـشک . یم  رانک  هب  دـنک و  یم  ادـج  تسا  دـنبیاپزین  مان  نیا  موهفم  هب  هداـهن و  شیوخ 
و دنک , عافد  اهنآ  زا  دشاب و  دنبیاپ  یهقف ,  هنیمز  رد  هاوخ  یتدیقع و  هنیمزرد  هاو  خـ نیعم ,  يداهتجا  يارآ  زا  یتسرهف  هب  هک  تسا  یسک 

يدا ـتـهـ جا يارآ  نیا  زا  يرایـسب  هراـبرد  نیا  زا  شیپ  اـم  دـناوخب . راذـگ  تعدـب  در و  ـخـ با ـد نـ ـشا نور بـ ارآ بـیـ ـن  یا هریاد  زا  ار  هک  ره 
يوریپرگید ییاهداهتجا  زا  هدشن و  دن  ـبـ یا ارآ پـ نیا  هب  هک  یـسک  مکح  هرابرد  رخآ  نخـس  هک  میداد  حیـضوت  میدروآ و  نایم  هب  نخ  سـ

تسا يا  هنوگ  هب  نوناق  نیارگا  دنا . هدوب  دنبیاپ  ناد  ـت کـه سـلـف بـ سا ـنـی  ید نوتم  ریسفت  تخانـش و  عماج  نوناق  نامه  نآ  زا  هدرک , 
ار اهفرط  زا  مادک  چیه  ارآ  نیا  هرابرد  رظن  فالتخاو  دنرب  یم  شاداپ  دـنروجام و  همه  دـهد , یم  هزاجا  ار  نوگانوگ  يارآ  زا  يوریپ  هک 

 (( یفلس  )) کی تیصخش  هک  ییداهتجا  يارآ  تسرهف  میدید  نیشیپ  شخب  رد  دنک . یمن  نوریب  دحاو  یمالسا  تعامج  ای  تما  هریاد  زا 
هب هک  تساهلامتحا  زا  یکی  اهنت  دوخ  دور , یم  رامـش  هب  ناهارمگ  ناگتفای و  هار  ناـیم  زرم  هیفلـس ,  هاـگد  ـ ید زا  دـهد و  یم  لیکـشت  ار 
مه فلاـخم  يارآ  يوس  نآ  زا  دراد و  دوجو  ارآ  نآ  يارب  دانتـسا  دروـم  نوـتم  زا  کـی  ره  رد  ینید ,  نوـتم  ریـسفت  عماـج  نوناـق  مکح 

هتـشاد ار  دوخ  صاخ  تشادرب  دـنراد  قح  فرط  ود  زا  کی  ره  عماج  نوناق  نآ  رباـنب  و   ] تسا نوتم  نیا  زا  تشادرب  رد  يرگید  لاـمتحا 
ار کـه ـی  ها ـ گد ـ یدو يار  اهنت  دریذپ  یم  ار  نوگانوگ  ياهداهتجا  عماج  نوناق  نآ  هک  تقیقح  نیا  مغر  هب  سک  ره  نیاربا ,  بـنـ دنـشاب .]

تعدب تسرد  قادصم  دوخ  دناوخب  هارمگو  راذگ  تعدـب  ار  اهنآ  نابحاص  لطاب و  ار  ارآ  رگید  درمـشب و  قح  تسا  هدیـسر  نآ  هب  دوخ 
دنکفا و یم  ینمشد  هنیک و  نانآ  نایم  يرذع  چیه  یب  لیلد و  چیه  یب  دناوخ , ـه مـی  قر هب تـفـ ار  یمالسا  تما  هک  تسا  یـسک  و  راذگ ,

همه رد  تعا  تنـس و جـمـ لها  همه  نایم  رد  رایعم  نوناق  زا  ییاعدا  ناـنوچ  حرط  اـب  يو  اریز  دـنک , یم  یهت  هناـش  ناناملـسم  عاـمجا  زا 
سپ ار  حلاص  فلس  ناگرزب  زا  گرزب  هورگ  ود  ـت  سا هتسناوت  نوناق  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هتفاترب و  يور  يداهتجا  راکفا  لامعا و 

رتچ ریز  رد  ار  يار ))  لها   )) و ثیدح ))  لها   )) ینعی دـندوب , هدـش  رود  مه  زا  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  توافتم  هار  ود  ینامزرید  هک  نآ  زا 
هار رد  هتـسیاش  هناردارب و  يراکمه  کی  تروص  نوناق  نیا  زا  يوریپ  هیاس  رد  هورگ ,  ود  نآ  ياهفالتخا  ناس  نید  و بـ دـهد , ياج  دوخ 

ناشرظن فالتخا  رظن و  قاف  ـ تا ـد و  ندو ـبـنـد بـ یا نادب پـ فلس  هک  هویش  نوناق و  نیا  زا  نانیا  دریگ . دوخ  هب  نآ  تخانـش  قیرط  رد  قح و 
یم نآ  نیزگیاـج  ار  شیوخ  یبهذـم  داـنع  يروـحمدوخ و  بصعت و  دـنبات و  ـی  مر يور بـ تفرگ  یم  ياـج  نآ  تیمکاـح  هریاد  رد  زین 
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تعدبایآ مییوگ :  یم  کنیا  دـننک ! یم  مهتم  نید  زا  جورخ  تعدـب و  هب  دزیخرب  نانآ  ـفـت بـا  لا ار بـه مـخـ ره کـه  سپ  نآزا  دـنزاس و 
زا یهورگ  اب  هار  ـی هـمـ بر يا عـ ـ هرو ـ ـش زا کـ رد یـکـی  ـبـی  ـش دراد ؟ مه  نیا  زا  رتراکـشآ  رتنـشور و  یقادصم  ادـخ  نید  رد  نتـشاذگ 

ماگنه نیا  رد  دنتفگ : نیمآ  زین  نارگید  تشادرب و  اعد  هب  تسد  زامن  زا  سپ  امزا  یکی  میدرازگ .  یم  اشع  زامن  نادنمشیدنا  ملع و  لها 
وا بـه  ـد , شا ـک نـبـ یر نآ بـا مـا شـ رد  دنیبن و  ار  رکنم  نیا  ات  دش  رود  نارگید  زا  تساخرب و  دوب ـ  بهذم  یفلس  هک  نارـضاح ـ  زا  یکی 

يانثا رد  يو  هکلب  دـنک , اعد  زامن  زا  سپ  هک  دوبن  نآ  (ص )  ربماـیپ هویـش  تفگ :  دراددوجو ؟ راـک  نیا  زا  عنم  يارب  یلیلد  هچ  مت :  گـفـ
هن مینی  تسیاشان مـی بـ وا  دننامه  يدارفا  زا  درم و  نیا  زا  هک  ار  يراک  میبای و  یم  تعدـب  ار  نآ  هک  يزیچ  اج  ـنـ یا رد  درک ! یم  اعد  زامن 

نینچ هک  ناگرزب  نایاوشی و  ـ پزا ـی  نا ار کـسـ ـ یز نآ ,  زا  سپ  هن  تسا و  بحتسم  زامن  لاح  رد  اعد  هک  هدیورگ  هیرظن  نیدب  هک  تسا  نآ 
ـ  ود ره  يذمرت ـ  يراخب و  ار  دعـس  ثیدح  دنا . هدرک  لیوات  ار  نآ  هتـسج و  دان  ـتـ ـسا صاقو  یبا  نبدعـس  ثیدح  هب  دنا  هدـیزگرب  يرظن 

داد و یم  میلعت  دوخ  نادنزرف  هب  ار  تاملک  نیا  دزومآ  یم  نتـشون  ندـناوخار و  ناکدوک  یملعم  هک  نانوچ  دعـس  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
هب تاـملک  نیا  هلیـسو  هب  زاـمن  لا  رد حـ ناـنآ ـ  لـیوات  هب  اـنب  ادـخ ـ  لوسر   (( ] ةالـصلا ربد  نهبذوعتی  ناـک  هّللا  لوسر  نا   : )) تفگ یم 
هب هک  نیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  سرت  زا  مرب ,  یم  هاـنپ  وت  هب  لـخب  زا  اراـگدرورپ  : )) دـندوب نینچ  تاـملک  نآ  و  درب ,] یم  هاـنپ  دـنوادخ 

یناسک مرب .))  یم  هانپوت  هب  ربق  باذـع  زا  و  مرب ,  یم  هانپ  وت  هب  ایند  هنتف  زا  مرب ,  یم  هانپ  وت  هب  موش  هدـنادرگزاب  یگدـنز  نیرت  هیاـمورف 
زامن همتاخ  رد  ربمایپ  دنا : هتفگ  هدرک و  لیواتو  ریـسفت  زامن  رخاوا  يانعم  هب  ار  ةالـصلاربد ))   )) هژاو دنا  هتـسج  دانتـسا  ثیدح  نیا  هب  هک 

ربد  )) زا دوصقم  هک  دـنا  هدـش  رظن  نیا  رب  ناـهی  هدوت فـقـ هورگ ,  نیاربارب  رد  اـما  دـناوخ . یم  ار  اـهاعد  نیا  نداد  مالـس  زا  شیپ  دوـخ و 
دمحا ار  ثیدح  نیا  دنا . هدرک  دانتسا  هملس  ما  ثیدح  هب  نینچمه  تغ و  دو بـه لـ رظن خـ نیا  رب  ریخا  هورگ  تسا .  زامن  زا  سپ  ةالصلا )) 

 : تفگ یم  داد  یم  مالـس  نوچ  درازگ  یم  حبـص  زامن  هک  یماگنه  (ص )  ربماـیپ تفگ :  هک  دـنا  هدرک  لـق  ـلـمـه نـ ـس ما  زا  هجاـم  نبا  و 
تعدـب و درم , نآ  راتفر  رد  هچنآ  ـم :  یو مـی گـ مهاوخ )) .  یم  هتفریذـپ  يرادرک  كاـپ و  ییزور  دـنمدوس , یـشناد  وت  زااراـگدرورپ  ))

تعدـب نیقیب  هچنآ  هکلب  دورگب , تسا  هدـش  راهظا  یمالـسا  دـحاو  ـت  ما هر  ـ یاد رد  هک  يار  ود  نیا  زا  یکی  هب  هک  تسا  نیا  هن  دوب  اوران 
زا ـد  یا نارگید بـ تسا و  قحرب  دوخ  هک  دنادب  نآ  رب  یناهرب  ار  باختنا  نیمه  سپـس  دنیزگربار و  رظن  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دوب 

دنلطابرب و اهنآ  هک  نیا  رب  درمـشب  یلیلد  دنا  هدـیزگرب  ار  يرگید  رظن  نارگید  هک  مه  ار  نیا  ربارب  رد  و  دـننک , يوریپدـیوگ  یم  وا  هچنآ 
دوش رود  دندوب  هداتـسیا  زامن  هب  هک  یتعامج  زا  دزیخرب و  دعب  ـلـه  حر رد مـ سپـس  و  دش , ادج  دنا  هدرک  رایتخا  نانآ  هچنآ  زا  تسیاب  یم 

يوضع رگید  اهنآ  هک  دهد  هجوت  دوخ  صاخ  هاگدید  نیا  هب  هتکن و  نیدب  ار  نانآ  دنک و  موکحم  ار  نانآ  رظن  هدـیقع و  بیترت  نیدـب  ات 
نی نا سـلـف چـنـ ـمـ لا ــ زا ع مادک یـک  میسرپ :  یم  نونکا  دنتسین ! دنورگب  نادبدیاب  همه  هک  هتفای  تاجن  یمالـسا  تما  ای  هور  نآ گـ زا 

 , یتشز هویـش  نینچ  هب  مه  نآ  ار , نانآ  يداـهتجا  يارآ  ناناملـسم  تدـحو  ندـیرد  مه  زا  اـب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  يروآ  تفگـش  هویش 
مه نید مـتـ زا  جورخ  يراذگ و  تعدب  هب  تعامج  تنس و  لها  ناناملـسم  زا  يرایـسب  مه  ام و  مه  رایـسب  چـه  تسا ؟  هدناوخ  هنادرخبان 

ترایز گنهآ  یسکدرادن  یلاکـشا  چیه  هک  نیا  نآ  و  دنا , هدیورگ  فلـس  ياملع  هدوت  هاگدید  نامه  هب  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  دنا , هدش 
هدیورگ نادب  یلبنح  ناهیقف  همه ,  شیپاشیپرد  تنـس و  ـل  ها نا  هدوت فـقـیـهـ هک  تسا  يا  هیرظن  نیا  دـنک ! (ص )  ربمایپ دجـسم  دـقرم و 

 ! تسا نآ  فالخرب  هیفلـس  مان  هب  یهورگ  رظن  اریز  ارچ ؟ دـیزگ . يرود  نآ  زا  تسیاب  یم  هک  ـت  ـسا ـلـی  طا بـ هیفلـس ـ  هاگدـید  زا  دـنا ـ 
هلاسم نیا  رد  هیمیت  نبازیواتـسد  هزادـنا  ره  دنـشاب و  هدـیزرو  تفلاخم  هاگدـید  نیا  اب  ناناملـسم  نایم  رد  رگید  یناسک  دـنچ  ره  نیاربانب 

فلاخم رظن  تسا و  قح  رظن  رظن  نیا  اهنت  نانچمه  ـا  ما ـنـد , ناد ساسا بـ یب  یهاو و  عرـش  تغل و  نازیم  مکح  هب  هکلب  فیعـض و  (( 79 ))
تسا تعدب  ندرک  (ص )  ادخ لوسر  ترایز  گنهآ  هک  نیا  نآ  تسا و  هتفرگ  ار  دوخ  ریذپان  تشگرب  میمصت  هیفلس  اریز  لطاب ,  يرظن 

هک دوش  یم  لیدـبت  یحال  ـ ـس بـه  تسا ـ  هتـشاد  دوجو  يدراوم  نینچ  رد  رتشیپ  هچنآ  فالخرب  هلاسم ـ  نیا  رد  فالتخا  هک  تسا  نینچ  ! 
ار قح  هک  تسا  یهورگ  اهنت  هک  هیفلس ))  : )) دنک یم  می  ـ ـس هورگ تـقـ ود  هب  ار  تما  نیا  دنز و  یم  مهرب  ار  یمالـسا  هناگی  تما  تدحو 
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دیناوت یم  کنیا  دننادرگرـس . یهارمگ  يداو  رد  دنا و  هدش  جراخ  قحزا  هک  ناراذگ ))  تعد  بـ  )) و تسا ,  هدش  دنبیاپ  نادـب  هتخانش و 
ماج ـ ـس ـ نا نآ  هب کـمـک  اـت  تفرگ  فک  رد  یحالـس  نینچ  راـگزور  نآ  نادرم  زا  کـی  مادـک  : دیـسرپب دـینک و  لـمات  فلـس  رـصع  رد 

نینچرب هک  تفای  دـیهاوخن  نت  کی  یتح  ناراگزور  نآ  رد  انئمطم  دـنک ؟ لدـب  هقرفت  هب  ار  تما  یگناـگی  دلـسگب و  مه  زا  ار  ناناملـسم 
یفلـس بهذـم  ياهیگژیو  نآ  رد  هک  مداد  یم  شوگ  نانآ  زا  یکی  ینارنخـس  هب  ییامهدر  رد یـک گـ يزور  دـشاب . هدرک  مادـقا  يراک 

یم نخس  دنا  هدش  ادج  نارگ  ـ ید زا  ـهـا  نآ هلیسو  هب  هک  ییفلس  راکفا  خیرات و  رد  یفلس  ياهتیصخش  نیرت  هتـسجرب  زا  درک و  یم  نییعتار 
ندوـب یفلـس  ياـهدامن  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  تفگ :  درک و  داـی  هیمیت  نبا  لـبنح و  نبدـمحا  زا  اهتیـصخش  نـیا  ناـیم  رد  يو  تـفگ . 

زا تفگ :  نینچمه  نارنخـس  دـید . هار  نیا  رد  هک  تسا  یتنحم  لـمح  و تـ نآر ))  خـلـق قـ  )) ـه لا ـ ـس رد مـ يو  عضوم  تسخن ,  تیـصخش 
زا یکی  و  هتفاـی ,  زیاـمت  نارگید  زا  اـهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسوا  هژیو  یهقف  ياههاگدـید  هیمیت  نبا  ندوب  یفلـس  ياـهدامن  نیرت  هتـس  ـ جر بـ
رد ـچـه  نآ رد  مـن  دوش ! یم  بوسحم  قـالط  کـی  ظـفل , کـی  هب  قـالط  هس  يارجا  هک  تساوـتف  نیا  یهقف  ياههاگدـید  نیا  نیرتـمهم 
هک هیرظن  نیا  رگا  متشاد :  راهظا  نینچآ  دنزب  يا  هیشاح  دوخ  نانخـس  رب  اهنآ  هب  هجوت  اب  داد  لوق  نم  هب  زین  يو  و  يو گـفـتـم ـ  ـخ  ـسا پـ

تفگ دـیاب  دـیدرت  یب  تسا ,  یفلـس  بهذـم  ياهیگژیو  زا  دوش  یم  بوسحم  قالط  کـی  هغیـص  کـی  هلیـسو  هب  قـالط  هس  ندرک  عقاو 
یه ـب فـقـ هاذ نایاوشیپ مـ رگید  هکلب  تسا .  قالط  هس  دوخ , یقالط ,  نینچ  وا  ياوتف  هب  انب  اریز  تسا ,  هدوبن  ـلـفـی  ـس لـبنح  نبدـمحا 

یعضوم رگا  متفگ ]:  وا  هب  نینچمه   ] دور را مـی  هب شـمـ قالط  هس  قالط  نیا  هک  دنا  هدرک  عامجا  نیا  رب  مه  اهنآاریز  دنتسین , یفلـس  زین 
یب سپ  تسا ,  یفلس  بهذم  ياهیگژیو  زا  دروآ  راب  هب  ار  تن  نآ مـحـ يو  يار  ـت و بـ شاد نآرق  قلخ  هلاسم  رد  لبنح  نبدمحا  ماما  هک 
ماما عضوم  دـننامه  یعـضوم  هلاسم  نیارد  وا  اریز  تسا ,  هدوبن  یفلـس  تسا ـ  دـمحا  ماما  رـصاعم  هک  یعفاش ـ  ماـما  دـیاب گـفـت  دـیدرت 

ـد نواد مال خـ هک کـ دنراد  قافتا  نیا  رب  هناگراهچ ,  بهاذم  همئا  اهنآ  شیپاشیپ  و  تعامج ,  تنـس و  لها  میناد  یم  همه  تشادن .  دمحا 
هک دوب  وا  دـیدش  ییاسراپ  عرو و  دروآ  شی  دـمحا پـ ماما  يارب  اهنت  ار  تنحم  نآ  ناـیم  نیا  رد  هچنآ  اـما  ثداـح .  هن  تسا و  قولخم  هن 

ار یمیـسقت  بیترت  نیدـب  و  دـهدب , صاخ  یمکح  کی  ره  هب  دـنک و  ادـج  رگیدـکی  زا  هلاسم  نیا  رد  ار  انعم  ظفل و  يو  داد  یمن  هزاجا 
وا هتفگ  زا  ای  دنهد  تبـسن  وا  هب  يزیچ  نانآ  دروآ و  یپ  رد  ار  ییاههابتـشاو  ـهـا  ما ـهـ با مدر  ـه مـ ما ناهذا عـ رد  دناوت  یم  هک  دروآ  دـیدپ 
 ( ص  ) اد لو خـ ـ ـسر با  ـحـ ـصا الوصا  دشک . شود  رب  ار  ناشیا  هانگ  راب  تمایق  زور  رد  وا  ناس  نیدـبو  تسین ,  قح  هک  دـننک  تشادر  بـ

اهنآ توافت  نیا  زگرهاما  دنتشاد , توافت  رگیدکی  اب  يزروطای  ـتـ حا يراگزیهرپ و  ییاسراپ و  هزادنا  رد  دعب  ياهلسن  نیعباتدننامه و  زی  نـ
يدیدرت چیه  دوش و  یم  نشور  مرتحم  ناگدنناو  يار خـ ـیـب بـ تر ـن تـ ید بـ درک . یمن  میـسقت  فلتخم  بازحا  اههورگ و  اه , هتـسد  هب  ار 

يدا ـتـهـ جا يارآ  يا  هراپ  زا  يا  هدمآدرگ  نآ  ناینب  تسا و  نید  رد  هدـش  عارتخا  هزات و  ـبـی  هذ مـ ـلـفـیـه ))  ـس  )) هک دـنام  یمن  نایم  رد 
تالیامت عبط و  يا  ـ ـض ـتـ قا ـت و بـه  ـساو ساـسارب خـ ار  اـهنآ  بهذـم  نیا  ناـبحاص  هک  تسا  یلمع  ماـکحاو  یتدـیقع  يا  ـیـنـه هـ مز رد 

تنـس و لـها  ناگدـیزگرب  فلـس و  ناـملاع  زا  يرایـسب  يوس  زا  هک  يداـهتجا  ییارآ  نوگاـنوگ  هدرتـسگ و  رایـسب  هعومجمزا  شیوـخ 
ـ  هدمآ مه  درگ  يارآ  نیا  ناینب  رب  نانآ  هچنآ  هک  دـنا  هدرک  مالعا  نینچ  هاگنآ  دـنا و  هدروآ  مه  درگ  تسا ,  هدـش  هتـشاد  زاربا  تعامج 

هتفای تاجن  هورگ   )) همه ـد  ناو هک مـی تـ تسا  يزیچاهنت  دـنا  هتخاس  راوتـسا  تسا ـ  هتفرگ  لکـش  نانآ  لیامت  عبط و  ساسارب  کـه تـنـهـا 
يداـهتجا يارآ  دور و  نوریب  هریاد  ـن  یا زا  و هـر کـه  ـد , هد يا  دوـخرد جـ دـنور  یم  شیپ  تنـس  باـتک و  وـترپ  رد  هـک  ار  یمالـسا )) 

ار نآ  نآرق  هن  هک  زیمآ , تعدـب  هنایوگروز و  ییاعدا  نینچ  ایآ   : )) میـسرپ یم  نون  ـ کا تسا .  هارمگ  راذـگ و  تعدـب  دـنیزگرب  يرگید 
یکی دراد , يدـننامه  هقباس و  فلخ  ای  فلـس  تایح  ياه  هرود  زا  يا  هرود  رد  هن  تسا و  هتـس  ـ ناد اور  ار  نآ  ـنـت  ـس هن  هدرمـش و  زاجم 
يارب دـشابن  نید  رد  تعدـب  همه  نیا  رگا  دـنگوس  من  ـیـ یآ بـه  تسین ؟  نید  رد  نتخاـسرب  تعدـب و  رهاـظم  نیرتاوـسر  نـیرت و  تـشززا 

ياهدـمایپ زا  رظن  فرـص  ـن هـمـه  یا تفای ؟  یقادـصم  شیارب  ناوت  یم  هدـیدپ  مادـک  هنومن و  مادـک  رد  دـنام و  یم  ییانعم  هچ  تعدـب 
تسا یهورگ  يروحمدوخ  میراذگ  یم  ام  هک  یحالطصا  اورا و بـه  ياهبصعت نـ شهاگتساخ  هک  تعدب ـ  نیا  سپ  زا  هک  تسا  يرابنایز 
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نیاو درک  میهاوخ  هراـشا  نآ  هب  هدـنیآ  راـتفگ  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـبای , یم  شرتـسگ  دریگ و  ياـج مـی  یمالـسا  تما  دـبلاک  رد   ـ
. درب میهاوخ  نایاپ  هب  نآ  اب  تسا ,  باتک  شخب  نیرخآ  هک  ار  شخب 

یمالسا تما  يارب  تعدب  نیا  رابنایز  ياهدمایپ 

لوا تمسق 

هک اجنآ  ات  دروآ , ـی  مدرد ار بـه  هنیـس  دراد و  زارد  يرـس  زین  اهنآ  زا  نتفگ  نخـس  تسا و  هدش  هتخانـش  رایـسب و  رابنایز  ياهدـمایپ  نیا 
ار نآ  نوگانوگ  یناسنا  یعامتجا و  ینید ,  داعباو  جیاتن  مدروآ و  درگ  لقتـسم  یباتک  رد  ار  اهدمایپ  نیا  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  يزور 

نیا نتـشادن  عور پـ ـ ـش شرتسگ و مـ شیادـیپ و  یمتح  مزاول  زا  تیـساسح ـ  یهوبنا و  همه  مغر  هب  اهدـمای ـ  ـن پـ یا مد  ـ ید ـا  ما منک .  نایب 
هک یتعدب  هب  تبـسن  نداد  یهاگآ  قیرطزا  رگ  مـ دراد , ینادنچ نـ تیمها  اهنآ  تیـساسح  يدـب و  هب  نداد  هجوت  نیاربانب  تسا و  بهذـم 
هک تسا  یتروص  نینچ  رد  تفرگ .  رارق  هجوت  دروم  باـتک  نیا  نیـشیپ  ياهـشخب  رد  مهم  نیا  هک  ناـنوچ  تسا ,  هتفهن  بهذـم  نیا  رد 
نی ـت و هـمـچـنـ ـسا هتفهن  بهذم  نیا  رد  هک  یتعدب  موهفم  رب  دوب  دهاوخ  يدـیکات  هکلبو  دـنمدوس , يراک  اهدـمایپ  نآ  نداد بـه  هجوت 

ياهـشهوژپ ياـهنیتسخن  زا  نیا  دـنک . یم  ییاـمندوخ  نآ  یهورگ  لکـش  رد  اـی  بهذـم و  نیا  وریپ  دارفا  رد  هک  یعاـمتجا  يروحمدوخ 
دومن يدرف  بلاق  رد  اهنت   , هتشاد رذحرب  نآ  زا  ار  مدرم  هدیهوکن و  ار  نآ  مالسا  کـه  یهاوخدوخ ,  يروحمدوخ و  هک  تسا  یـسانشناور 

زا نآ  دا  هک بـنـیـ ماگنه  نآ  زین , هورگ  هتـسد و  بلاقرد  رتدـیدش ـ  اسب  هچ  هکلب  و  تیـساسح ـ  نامه  اب  انعم و  ناـمه  هب  هکلب  دـنک , یمن 
نتـساخرب و يارب  هدامآ  يا  هنیمز  يداینب  نینچ  و  دـیامن , یمدوخ  دوش , مهارف  ینیعم  ياهیریگ  تهج  هشیدـنا و  راـکفا و  زا  يا  هعومجم 

نیرتـشیب دراذـگ , شیاـمن  هـب  ار  یــشکرس  جوا  دـناوت  یم  هـک  يزیچ  دوـش , یم  یهورگ ))  يروـحمدوخو  یهاوـخدوخ   )) ندرک زورب 
نتفر چـنـیـن ناـیم  زا  دراذـگ . ياـجرب  دوخ  زا  یمـال  ـ ـسا ـعـه  ما رد جـ ار  يا مـنـفـی  ـ هد ـ ما ـن پـیـ یر ـ تـالا دـشاب و بـ هتـشاد  ار  تیـساسح 
هب دوخ  نتشاداو  نآ ,  رانکرد  و  سدق ,  عرـش مـ هب  يدنبیاپ  و  دنوادخ , نید  هب  تبـسن  صالخا  هلعـش  رد  رگم   , تسا لاحم  ییهاوخدوخ 

هتشاد نایب  زین  ار  نآ  یگنوگچ  هویش و  هداد و  نامرفدنوادخ  هک  نانوچ  یگـشیمه ,  ریگیپ و  یتروص  هب  مه  نآ  هیکزت ,  لماوع  لوصا و 
هزات یمال  ـ ـسا هور  نتخادرپ یـک گـ نتخاس و  رد  هک  یتعدب  لصا  زین  ناونع و  نیا  زیمآ  تعدب  موهفم  هک  نونکا  همدـقم  ـن  یا بـا  تسا . 

رد دنا  یهورگ  ای  يدرف  یهاوخدوخدن  ـ برد نا کـه  ـ نآ يار  زج بـ دـش و  نایب  نشور  یتروص  هب  دوخ , هژیو  ياهداینب  اب  هویـش و  اب  مه  نآ 
رتشیپ ار  هچنآ  دشاب و  دنمدوس  دناوت  یم  یمالـسا ,  هعماج  يارب  یبهذم  نینچ  یفنم  ياهدما  هب پـیـ نداد  هجوت  دـنامن , يدـیدرت  هراب  نیا 

ار ام  ود  نیمه  دیاش  منک ,  یم  هدنسب  هراب  نیا  رد  دروم  ود  هب  اهنت  مزادرپ و  یم  اهدمایپ  نیا  نایب  هب  کنیا  دنک . تیوقت  دییات و  دش  نایب 
تعدب نیا  نتساخرب  هنتف و  نیا  شیادیپ  یپ  رد  هک  ینوگانوگ  هدرتسگ و  يرامیب  لوا :  درو  مـ دزاس . زاین  یب  ندرمـشرب  ییوگ و  هدایززا 

تما نیا  یگنهامهدی  ـ شو تساخرب و کـ ناناملسم  تدحو  اب  راکیپ  هب  زاغآ  نامه  زا  هقرف  نیا  هچ  تفرگ ,  ياج  یمالـسا  تما  دبلاک  رد 
رهـش و چیه  يدابآ و  چیه  دنناد  یم  همه  مدرم  دـنک . لیدـب  مه تـ اب  زیتس  مه و  زا  زیرگ  هب  ار  نانآ  يراکمه  و  مه ,  زا  یگدـنکارپ  هب  ار 

هاگ چیه  یتح  دـشاب . هدـنام  نوصم  دروآ  یم  لابند  هب  هک  ییگدـنکارپو  هقرفت  ین و  ـمـ ـشد زا  و  الب , نیا  شکرت  زا  هک  تسین  ییاتـسور 
لد دسر و  یم  ایـسآ  اکیرمآ و  اپورا و  رانک  هشوگ و  زا  هدیدرونرد و  ار  برغ  قرـش و  هک  یمیظع  يرادیب  شزیخ و  زا  يربخ  ناوت  یمن 
هب هک  دنیاشوخان  هنتف  نیا  زا  ییاهربخ  شران  رد کـ هک  نیا  رگم  دید , دینش و  دزیگنا , یمرب  ار  نشور  يا  هدنیآ  هب  دیما  ودنک  یم  مارآ  ار 
زین دهن  یم  ناسنا  يورارف  ار  ینیبدب  يدیماان و  تملظ  دـنک و  یم  هودـنا  زا  رپ  ار  لد  شندینـش  تسا و  هدـش  هدـناشک  مه  اهنیمزرـس  نآ 

مـسارم کی  رد  تکرـش  يارب  مالـسا ))  ناهج  نمجنا   )) يوس زا  هک  مدوب  یناـنامهیم  زا  یکی  ق .  لا 1406 ه . ـ ـ ـس رد  دوش . یم  هدینش 
هدـمآ اقیرفآ  ایـسآو و  اپورا  اکیر و  ـ مآ زا  هک  نمجنا  رگید  ناـنامهیم  زا  يرایـسب  اـب  هک  متفاـی  نآ  تصرف  مدوب و  هدـش  توعد  یگنهرف 
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یم راک  يزکارم  نینچ  رد  ای  دنتشاد و  هدهعربار  یمالسا  توعد  زکارم  یتسرپرس  دوخ  ياهرهش  رد  ناسک  نیا  رتشیب  موش .  انـشآ  دندوب 
توعد ریس  هرابرد  هک  اهنآ  زا  مادک  ره  زا  هک  دوب  نیا  دنکآ  یم  هودنازا  ار  یصلخم  نامل  ـ ـس لد هـر مـ هک  يروآ  تفگـش  هتکن  دندرک .

هصال و خـ ـت ,  سا ـی خـ مر نا بـ ـ نآ هنیس  زا  هودنا  یخلت و  اب  هک  مدینش  یم  دننامه  یخساپ  مدیسرپ  یم  نانآ  نیمزرس  رهش و  رد  یمال  ـ سا
یم دوجو  هب  ام  ناـیم  رد  هیفلـس ))   )) هورگ هک  تسا  يا  هدـنیاسرف  ياـهیریگرد  اـهفالتخا و  میراد  هک  یلکـشم  اـهنت  دوب : نیا  خـساپ  نآ 

تلاخد دش  ریزگاناکیرمآ  یتلود  ياهورین  هک  تفرگ  الاب  هزادنا  نآ  ات  نتگنـشاو  دجـسم  رد  شیپ  لاس  دـنچ  زا  اهیری  ـ گرد ـن  یا دـنروآ .
هس زا  (( 80  )) ات تفرگ و  الاب  زین  سیراپ  ياهدجسم  زا  یکی  رد  اهینمشد  اهیریگرد و  نیا  ددنبب . ار  دجـسم  ياهرد  هام  دنچ  يارب  دنک و 

هدنخ مه  هودنا و  درد و  مه  هچنآ  دروآرد . دوخ  لاغشا  هب  ار  دجـسم  دش  ریزگان  هسنارف  سیلپ  هک  تفای  شرتس  هزاد گـ ـ نا نآ  شیپ  لاس 
تحت تسا  هدش  دجسم  دراو  شفکاب  یسیلپ  درک  هدهاشم  يریگرد  فرط  ناناملسم  زا  یکی  نوچ  هک  تسا  نیا  دنازیگنا  یمرب  ار  ناسنا 
شفک ای  دور و  نوریب  دجسم  زا  ای  هک  دیشک  دایرف  يو  رس  ربو  تفرگ  رارق  دجـس  ـت مـ مر نید و حـ هب  تبـسن  دوخ  هنالهاج  تریغ  ریثات 

هب ریزگان  ار  ام  نادرخ  کبـس  امـش  زج  یـسک  اـیآ  تفگ :  يو  هب  ناملـسم  نآ  تروصرب  ییلیـس  ـتـن  خاو يو بـا نـ ـا  ما دروآرد . ار  دوخ 
نطو و زا  یمالسا و  تیوه  زا  نیتسار  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  ییاج  رود , ياهنیمزرـس  زا  یک  رد یـ درک ؟ تروص  نیا  هب  دجـسم  دورو 

هدنکفا نانآ  تمـس  هب  ـلـفـی  ـس ياههورگ  يوس  زا  يروآ  تعدب  كرـش و  هب  ماهتا  ياهریت  دننک , یم  عافد  دوخ  هدش  بصغ  تیمزر  سـ
يونعم ای  يدام  کمک  هنوگ  ره  اب  نانآ  زا  ینابیتشپ  ـت  مر هب حـ یپرد  یپ  دنتـسه  لسوت  ربق و  تراـیز  لـها  هک  هناـهب  نیا  اـب  دوش و  یم 

هک یناسک  اهاوتف و  نآ  نابحاص  نایم  رد  دزیخ و  یمرب  هدیدمتـسو  دـهاجم  تلم  نآ  نا  ـمـ لا زا عـ یکی  دوش . یم  رداص  دـکؤم  ییاهاوتف 
ره ام  هک  نآ  اب  دننک , مهتم مـی  كرـش  هب  ار  ام  هک  یناردارب  زا  اتفگـش  هک :  دنز  یم  دایرفدـننک  یم  ناشیا  هجوتم  ار  ییاه  نانچ تـهـمـتـ
رد دوش و  یم  مگ  دایرف  نآ  اـما  [... 5  / هحتاف  ] نیعت ـ ـس كایا نـ دبعن و  كایا  مییوگ :  یم  میتسیا و  یم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  راب  جـنپ  زور 

یفلـس ناردارب  نآ  مراد کـه  يد نـ ـ یدر ـن تـ یا رد  مـن  دـیوگ . یخـساپ  نآ  هب  ای  دـنک  يربدـت  نآ  رد  یـسک  هک  نآ  یب  دـنکارپ , یماضف 
زا هک  دنـشاب  یناسک  مه  نانآ  نایم  رد  دیاش  و  دنراد , توافت  رگیدکیاب  ـگـیـز  نا ـف  ـسا روآدرد و تـ عضاوم  نآ  نتفرگ  شیپ  رد  هرابرد 
هود ـ نا درد و  ساسحا  نآ  زا  رتشیب  زین  دـیاش  مینک و  یم  هودـنا  درد و  ساسحا  ام  هک  هزادـنا  نآ  هب  هنادرخبان ,  بیجع و  ياـهرادرک  نیا 

زا رظن  فرـص  یتعدـب ـ  نـین  نآ کـه بـه چـ زا  سپ  ییدـنمدرد ,  نـینچ  و  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوت  یم  يدوـس  هـچ  نیااـما  دنـشاب ... هتــشاد 
ناونع هب  نانآ  هچنآ  میناد  یم  همه  ـی کـه  لا رد حـ دروآر ؟ ـد بـ ناو يراک مـی تـ هچ  دنا  هداد  تیعورـشم  نآ ـ  هرابرد  يرگید  تواضقره 

نیا رب  نوزفا  و  فلخ ,  رصع  رد  هن  و  دوب , هدش  هتخانـش  فلـس  رـصع  رد  هن  هک  تسا  نید  رد  هت  ـ ـسا ـ خو هدیدپ نـ کی  دنا  هدروآ  بهذم 
نمـشد ار  اه  هراپ  نیا  زا  کی  ره  نآ  زا  سپ  دـنک و  هراـپ  هراـپار  تما  هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  راـب  هب  یمالـسا  هعماـج  رب  زین  يرثا  چـیه 

زین هج  ـ لا نیا مـعـ و  تسا ,  رادانعم  ریذـپ و  ناکما  اهنآ  هجلاعم  هب  اهنت  هدـننکاوسر  ياهیدرخبان  نینچ  ندرک  موکح  مـ دـهد . رارق  يرگید 
زا لقتـسم  یهورگ  ندرکادـج  رگم  تسین ,  چـیه  زین  هار  نیا  و  تسا ,  هدـمآرد  نآ  زا  هنتف  نیا  هک  دوش  یم  نکمم  یهار  نتـسب  اـب  اـهنت 
هب نآ  رد  یهورگ  یهاوخدوخ  حور تـعـصـب و  شرور  و سـپـس پـ نآ ,  هدش بـر  هداهن  تعدب  هژیو و  یمان  نداد  یمالـسا ,  تما  هرکیپ 

ـن یا زا  هکلب  و  دننک , عافد  دوخ  لقتـسم  دوجو  زا  هلیـسو  نیدب  ات  زیامتمو , صاخ  ياهراتفر  زرط  اه و  هیحور  اه و  هویـش  رـصانع , کمک 
هچ ره  هب  يا  هظحالم  چـیه  نودـب  ار  نانآ  دـنک  اضتقا  عضو  هک  مه  هاگنآ  دنتـسیا و  تمواقم  هب  نارگیدربارب  رد  دـنزاسب و  یحالـس  ماـن 

نینچ هک  دوش  یم  ریذپ  ناکما  يرد  نامه  نتسب  هلیسو  هب  اهنت  اهیدرخبان  نآ  ندرک  مو  ـن مـحـکـ یار ـ با بـنـ دنزاس . مهتم  دندنـسپ  یمدوخ 
يداهتجا ياه  هشیدـنا  ارآ و  زا  ناردارب  نیا  ندیـشک  تسد  ینعم  هب  اموزل  رد  نیا  نتـسب  هتبلا  تسا .  هدـمآ  نورد  هب  نآ  زا  ییاه  هدـیدپ 

نانآ زا  سدقم  عر  ـ ـش ینابم  لوصا و  ياضتقا  هب  هچنآ  هکلب  تسین ,  دـنا  هتفریذـپ  ار  اهنآ  هدیـسر و  اهنآ  هب  تشادرب  ناو  هک بـه عـنـ دوخ 
نیا زج  یهار  و  دنهد ـ  ناشن  يدنبیاپ  دنا  هد  ـیـ سر ناد  دوخ بـ يداهتجا  تسرد  ياهشالت  هجیتن  رد  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  دور  یم  راظتنا 
مراد رایتخا  رد  هک  یملع  ياهناهرب  لیالد و  اب  مراد و  رواب  ما و  هتفریذپ  ار  ارآ  اه و  هشید  ـ نا نیا  زا  يرایسب  اصخـش  زین  نم  و  دنرادن , زین 
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ینع یـ بوچراهچ ,  کـی  اـهنت  هک  یمالـسا  هناـگی  هورگ  هریاد  رد  دور  یم  راـظ  ـتـ نا نا  ـ نآ زا  نا  ـن مـیـ یا رد  ـا  ما منک .  یم  عاـفد  اـهنآ  زا 
و دنناوخ , ارف  نادب  ار  نارگید  ـنـد و  هد ناشن  يدنبیاپ  اههاگدـید  ارآ و  نیا  هب  تسا  نآ  هدـننک  نییعت  تعامج  تنـس و  لها  بوچراهچ 

دوخ يدوخ  هب  اهنیا  هچ ,  دـنرادب , روذـعمدنا  هدـی  ـ ـسر ناد  ـچـه بـ نآ رد  مه  ار  فلاـخم  ياـه  هشیدـنا  ارآ و  ناـبحاص  نآ  راـنک  رد  هتبلا 
نیا مود  لوا و  ياهـش  رد بـخـ مـا  دـنک . تابثا  ار  اهنآ  زا  یکی  اهنت  عرـش  رد  دوجوم  لیالد  هک  تسین  نینچ  دنتـسه و  يداـهتجا  یلیاـسم 
ياج چـیه  هک  يداهتجا  ریغ  ياهعوضوم  لیاسم و  زا  ار  يداه  ـتـ جا ياهعوضوم  لیاسم و  اهنآ  مکح  هب  ناوت  یم  هک  ار  ییاهرایعم  باتک 
هقف لوصا  رد  هک  ددرگ  یمرب  یـساسا  يدـعاوق  هب  اهرایعم  نیا  هک  میتسناد  میتشاد و  ناـیب  لیـصفت  تخانـشزاب بـ تسین  اـهنآ  رد  داـهتجا 
ياه هنومن  حیضوت ,  رب  نوزفا  نیشیپ  ياهشخب  رد  دوش . یم  هدناوخ  ینید ))  نوتم  ریـسفت  دعاوق   )) مان هب  هزورماو  تسا  هد  ـ ـش ـتـه  خا شـنـ

زابرید زا  هک  تسا  تنـس  باتک و  دومنهر  هب  دـنبیاپ  ناناملـسم  هریـس  نیا  میدروآ .  ار  اـهعوضوم  لـیاسم و  هتـسد  ره  زا  زین  ینوگاـنوگ 
رد سپـس  دـنا و  هتخادرپ  یم  شاکنک  ثحب و  داهتجا و  هب  یلمع ,  ماکحا  ای  یتدـیقع و  ـل  یا ـ ـس ـ مزا ـم  عا يداهتجا ,  لیاسم  رد  نونکاـت 

يداهتجا ياهرظن  فـالت  ـ خا نیا  هک  نآ  یب  دـنا , هدـیزرو  یم  فـالتخا  رگید  یخرب  رد  هدیـسر و  یم  كرتشم  ياههاگدـید  هب  ـی  خر بـ
هتفریذـپ ار  اهنآ  هدیـسر و  اهنادـب  هک  ییداهتجا  يارآ  زا  نانآ  زا  یهورگ  هک  نآ  یب  و  درب , نوریب  یمالـسا  هناگی  هورگ  هریاد  زا  ار  نانآ 

هورگ نیا  رب  هاگنآ  و  دوش , هداز  روهظون  یمالـسا  هورگ  کی  دجن , ـب مـی گـ لا ـن قـ یا رد  هک  هزادنا  نامه  هب  و  نآ ,  زا  هک  دزاسب  یبلاق 
یگنج اه ] هقرف  رگید  نینچمه  و   ] تعامج تنـس و  لها  ناناملـسم  رگیدو  هورگ  نیا  نایم  نآ  زا  سپ  دوش و  هداـهن  هتخاـسرب  ون و  یماـن 

هریـس مـا  يرآ ,  دور . راک  هب  ندناوخ  كرـشم  ندناوخ و  راذگ  تعدـب  ندـناوخ ,  رفاک  نوچ  ییاهحالـس  نآ  رد  دوش و  اپرب  هدـنیاسرف 
میتفاین ار  نانآ  زا  یـسک  چیه  اما  میدرک ,  لمات  ربدت و  نآ  رد  میتشگرب و  نآ  هب  اهراب  میدـناوخ و  ار  مهیلع ـ  هّللا  ناوضر  حـلاص ـ  فلس 

هک ار  نانآ  ناکلسم  مه  جراوخ و  نوچ  هدنکارپ  ییاههور  ـیـلـه گـ ـسو ـن  ید ات بـ ام ,)) حلاص  فلـس   : )) میوگ یم  دشاب . هدرک  نینچ  هک 
هار ریفکت و گـمـ ياهتمهت  دندش و  فرحنم  یهلا  ماکحا  رماوا و  زا  دنتفرگ و  هرانک  دنوادخ  هار  زا  دندروآربرس و  مالـسا  خیرات  لوط  رد 

نیاروهظ زا  شیپ  مه  هک  نانوچ  میـشا ,  هدـنار بـ نوریب  نخـس  هریاد  زا  دـش  نانآ  فالتخا  دروآ  هر  ناناملـسم  رگید  هب  تبـسن  ندـناو  خـ
عرـش ياهداینب  دعاوق و  هریادزا  دوخ  راکفا  رادرک و  اب  هک  تسا  هدش  دقتعم  نیا  رب  تما  عامجا  اهنآ  تایح  نارود  زا  سپ  مه  اههورگ و 

هب ار  ناـنآ  فارحنا  فـالتخا و  هن  درک و  يوریپ  ناـنآزا  ناوت  یم  هن  يور  نیمه  زا  دـنا و  هتفر  نور  نآ بـیـ یناـبم  ماـکحا و  نیرتـمهم  و 
پچ ياه  هشیدنا  اهشیارگ و  نابحاص  هک  تسا  نیا  هدش ,  هتخانش  ناگمه  يارب  هچنآ  مود :  درو  مـ درک . دانتسا  نآ  هب  ای  دروآ و  باسح 

نآ هلیـسو  هب  ات  دـنتفای  هدـنیاز  يا  همـشچ  بسانم و  يا  هنیمز  دـمان , یم  هیفلـس  ار  دوخ  هک  ناناملـسم  نایم  رد  دـیدج  یهورگروه  رد ظـ
مـسیلایرتام هاگد  ـ ید زا  نآ کـه  ـیـح  ـضو تـ دـننک . لیمکت  ار  ندـمت  گنهرف و  خـیرات و  هرابرد  دوخ  کیتکلاید  یتسیـسکرام  ياـهلیلحت 

 . خیرات تیهام  تاذ و  زا  هتـساخرب  یتکرح  ینعی  تسا ,  رمتـسم )) ندش   )) زا یعون  دشاب ـ  هک  یخیرات  ره  خیرات ـ  تکرح  کیتکلاید , 
کی دوخ  يوما و , ...  رـصع  نیدـشار ,  تفـالخ  یمالـسا ,  حـتف  يوبن ,  تثعب  یلهاجرـص ,  ـب عـ لا رد قـ مالـسا ,  خـیرات  هنوـمن ,  يارب 

نآ چـه  ـد , با یلجت مـی یـ رتلماـک  یعاـمتجا  یناـسنا و  لکـش  کـی  يوـس  هب  دوـخ  زا  خـیرات  رذـگرد  ـت کـه  ـسا ـتـمـر )) ـس ندـش مـ ))
یپ ياهدادخر  اهینوگانوگ و  تالو و  هر تـحـ ـجـیـ نز رد  هک  تسا  يا  هیوس  ود  یگتـسبمه  دـنویپ و  ینعم  هب  رمتـسمو و  لیـصا  یخ  ـ یرا تـ

اـهدرکیور و اهـشزرا , يرـصع  ره  رد  هک  اـنعم  نادـب  تسا ,  رـصاعم  وـن و  یخیرا  نـینچمه تـ خـیرات ,  نـیا  تـسا .  هـتفهن  خـیرات  یپرد 
هک تسا  يزیچ  نامه  تسرد  دـنراد  خـیرات  تکرح  هرابرد  نانآ  هک  ها  ـ گد ـ ید ـن  یا دـنارورپ . یم  نماد  رد  ار  نآ  اب  بسانم  ياهدادـخر 

تنـس و نآرق و  لماش  مالـسا  یگنهرف  ثاریم  نانآ  هاگدـید  زا  دـننک . یم  لیلحت  نآ  ساسارب  زینار  یگنهرف  ثاریم  ندـمت و  گـنهرف و 
مالـسا خـیرات  تکرح  رب  یکیتکلاید  هاگدـید  نیا  قابطنا  نایم ,  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  همـشچرس  ود  نیا  زا  هک  تسا  يراثآ  مولع و  همه 

داضت و زا  تسا  ترابع  نآ  و  دـنراد , رارـصا  نآ  رب  کیتکلاید  میـسیلایرتا  ناراد مـ ـ فر نا و طـ ـ یاو ـ ـش هک پـیـ دـبلط  یم  ار  یـساسا  یطرش 
اهـضقانت هجیتـن  دوخ  رمتـسم )) لوـحت  ندـش و   )) نآ هچ  یخیراـت ,  ياهدادـخر  نورد  رد  یـضقانتم  ياـهراد  ـ ید نا پـ ـمـکـش مـیـ ـش کـ
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خیرات ریذپان  ییادـج  یگژیو  هک  تفرـشیپ ,  لوحت و  ماود  يارب  طرـش  کی  ناونع  هب  تسیاب  یم  ریزگان  هک  تسا  يرمتـسم  ياهداضتو 
سپ تاحوتف و  رارقتسا  زا  سپ  مالسا  خیرات  يالبال  رد  هک :  تسا  نآ  دوش  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یشسر  پـ دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا , 

رد دوخ , ياهنیمزرس  ینادابآو  حالصا  هار  رد  يریظن  یب  يراکمه  هب  اهنآ  ندروآ  يور  یمالسا و  عماوج  رد  تابث  شمارآ و  شرتسگزا 
دوخ بولطم  ضقانت  داضت و  نتفای  ددـصرد  کیتکلاید  مسیلایرتام  نازادرپ  ـه  یر نـظـ تفای ؟  ار  اهـشکمشک  اهداضت و  نآ  ناوت  یم  اجک 
كر هک مـحـ دوخ  صاخ  يدام  ياههاگدـید  بوچراهچ  رد  دـننک و  ریـسفت  ار  خـیرات  نیا  نآ  کـمک  هب  اتدـندمآر  مالـسا بـ خـیرات  رد 

هدشمگ ماجنارـس  هک  نیا  ات  ـد ... ندر فرـص کـ وجتـسج  نیا  رد  ار  يزارد  نامز  نانآ  دـنهد . ياج  تسا  رـشب  خـیرات  ینایا  ـن و پـ یزا ـ غآ
یفلـس شیارگ  رگم  دوبن  يزیچ  نآ  و  دنتفایدروآرد , ... انگنت  زا  ار  نا  ـ نآ دیاشگرب و  ار  نانآ  لکـشم  تسناوت  یم  هک  ار  دوخ  ياهبنارگ 
همادا هزورما  ات  مالـسا  مد  هدیپس  زاغآ  زا  هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  تدـمزارد  هنمادرپ و  یـضقانت  تار  نوتـس فـقـ نانآ ـ  هاگدـید  زا  هک ـ 

یشکمشک داضت و  زا  دوش  يدامن  و  دشخب , تدش  ار  یمالـسا  هنایوج  شمرن  هناریگ و  لهـس  ياه  هشیدنا  اب  يریگرد  هتـسناوت  هت و  ـ ـشاد
ود نیزاغآ  ياـهزور  ناـمه  زا  مالـسا  خـیرات  دـنتفگ : ساـسا  نیا  رب  نا  ـ نآ دریذـپ . یم  تروص  هنهک  ون و  ناـیم  هراـمه  هک  ریذـپانزیرگ 

تشاد و هگن  ار  اه   (( هنهک  )) تسیاب یم  هک  دبای  یم  یلجت  نیا  رد  یک  یـ ـت :  ـسا هداد  يا  دو جـ ـ خرد ار  مه  يورایور  داضتم و  شیارگ 
ار (( وـن  )) تسیاـب نیا کـه مـی  رد  يرگید  و  تفرن ,  رتارف  ناگتـشذگ  زا  هدیـسر  ثرا  هب  دـماج و  ياـهتروص  اـه و  هناـشنزا  هـناریگتخس 

خیرات تکرح  نارسفم  نیا  هاگد  ـ ید زا  تخاس .  لوحتم  رشب  نیون  ياهزاین  اهتشادمشچ و  اب  بسانتم  ار  یگدنز  درک و  مضه  تفریذپ و 
ندـمت گنهرف و  ساسا  نیمه  رب  و  هدـمآ ,  دـیدپ  شیارگ  ود  نیا  نای  ریگیپ مـ شکمـشک  داضت و  نیمه  زا  دوخ  یمتح  نوناق  ساـسا  رب 
رایـسب تسا  هدروآ  تسد  هب  دوش  یم  هتخانـش  نادـب  زورما  هک  ار  ییاـهتروص  اهرادـیدپو و  هدرک  دـشر  سپـس  هتفرگ و  لکـش  یمالـسا 

يراکمه اب  هکل  و بـ ـلـفـی ,  ـس ـب  هذ ناراذگ مـ تعدب  تکرب  هب  کیتکلاید  مسیلایرتام  نازادرپ  هیرظن  هک  يدیدج  فشک  تسا  بلاج 
يراکمه کی  مک  تسد  اما  دشابن , هدش  هتـساوخو  هدـش  يزیر  هما  ـ نر يراکمه بـ کی  هچرگ  يراکمه  نیا  دـنا ! هتفای  تسد  نادـب  نانآ 

ییاـنعم و نینچ  یناوـنع و  نینچ  هک  دـنا  هتـشاد  شود  رب  ار  هفیظو  نیا  هیفلـس  ییوـس  رد  چـه  ـت ,  ـس ییوـسمه هـ یگنهاـمه و  یلمع و 
مـسیلایرتام ناـیدانم  ـگـر  ید ییوس  رد  و  دـنهد , ياـج  مالـسا  خـیرات  لـحارم  زا  یکی  ردروزب  ار  نآ  دـنراذگ و  تعدـب  یهورگ  نی  چـنـ

تعدب نیا  گنر  زور بـه  ـ ما زا تـا  ـ غآ نا  زا هـمـ ار  ـی  مال ـ ـسا خیرات  دنزاتب و  نادـیم  نیا  هب  یگنرد  چـیه  یب  هکار  هفیظو  نیا  کیتکلاید 
یمالـسا هشیدنا  هنوگچ  هکدنزادرپ  مدرم  يارب  هلوقم  نیا  حرـش  هب  ینامداش  اب  هنادنمزوریپ و  سپـس  دنروآرد و  هدش  ضراعو  هتـساخون 

ود نایم  شکمـشک  هنوگچ  هدـمآ و  دـیدپ  رگیدـمهاب  ضقانتم  يرـشب  عفاـنم  طیارـش و  داـضت  زا  نآ  یگنهرف  يا  ـ هدروا ـتـ ـسد اـب  هارمه 
رایـسب چـه  خـیرات .  رد  رمتـسم  لوحت  ندـش و  نآ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  تسا  هدوب  يدام  يرازبا  اهنت  یـشیدنادازآ  یفلـس و  شیارگ 

رود هتشذگ  رد  نآ  ندوب  هشیر  یب  ـسـتـن  ناد يارب  هک  هتساخون ـ  تعدب  نیا  رب  هیکت  اب  هک  میا  هدناوخ  یمجح  مک  ای  مجحرپ و  ياهباتک 
هدش و هتشون  تسین ـ  يرایسب  شهوژپ  یسررب و  گنهرفو و  شناد  يزا بـه  یمالسا نـیـ عیرـشت  خیرات  رد  ای  تما و  نیا  خیرات  کیدزن  و 

هدـش شالت  نآ  دـبلاک  رد  تقیقح  تایح و  حور  ندـیمد  يارب  کیتکلاید و  مسیلایرتام  لطاب  لایخ  هب  ندـی  ـ ـش مسجت بـخـ يارب  اهنآ  رد 
 . تسا

مود تمسق 

هب هک  یتعدـب  اب  هورگ  نیااما  دـشاب , راکـشآ  نشور و  هزادـنا  ره  هب  تسا  لطاب  يا  هیرظن  کـیتکلاید  مسیلاـیرتام  هیرظن  هک  تقیقح  نیا 
تکرـش ناورگ  لطاب  ناگدـیقع و  یب  هب  نا  ـکـ ما ـن  یا نداد  رد  هابتـشا و  تاـبجوم  ندروآ  شیپ  رد  لاـعف  يا  هنوگ  هب  دـنا  هدروآ  دوجو 

ياهمهوت زا  هدولآ  هایـس و  يا  هدرپ  ناشیدـنا ,  هداس  ناگدـید  رباربرد  مک  تسد  دـنر و  يزاب گـیـ هب  ار  خـیرات  تقیقح و  هک  دـنا  هتـسج 
هک ناردارب  نیا  هک  تسا  نآ  تبیصم  نیرت  تخس  نایم  ـن  یا رد  دنـشکب . یمالـسا  عیرـشت  خیرات  هکلب  هشیدنا و  خیرات  هرهچ  رب  تسردان 
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يارو رد  هن  و  دنا , هدرک  دودحم  یفلـس  رکفت  هتـسب  هریاد  رد  ار  دوخ  هشیدنا  دوخ و  ادج مـی کـنـنـد, نارگید  زا  هیفلـس  ناشن  اب  ار  دوخ 
زا زین  يور  نیمه  زا  دـنناوخ . یم  تسه  هتـسب  هریاد  نیا  رد  هچنآ  زج  يزیچ  هن  دـنهد و  یم  یتـکرح  لاـجم  شیوـخ  رکف  لـقع و  هب  نآ 

نانآ هنوگچ  هک  دـنربخ  یب  لفاغ و  خـلت  تقی  نیا حـقـ زا  نینچمه  دـنهد و  یم  ماجنا  نانآ  راکفا  نداد  رارق  زیواتـسد  اـب  ناـنید  یب  هچنآ 
یم هنوگژاب  ار  یمالـسا  قیاقح  هرهچاهنآ  دانتـسا  هب  دنهد و  یم  رارق  هدا  ـتـفـ ـسا ءوس  دروم  ار  هورگ  نیا  زیمآ  تعدـب  ياهراعـش  راکفا و 
نیا زا  نانید  یب  نآ  هدافتـسا  ءوس  هتبلا  دـنراد . هقالع  نادـب  دوخ  هک  دـنهد  یم  ياج  يریـسفت  نامه  بوچراـهچ  رد  ار  خـیرات  دـنیامن و 

یناهرب تروص  هب  دور و  یم  رتارف  زین  نیا  زا  هکلب  دو , ـ ـش ـمـی  ندود هزادنا مـحـ نیمه  هب  هدافتـسا  ءوس  نیا  ياهدمایپ  نینچمه  تعدب و 
ییاه هشیدنا  راکفا و  لوصحم  هکلب  ناسنا ,  رکفت  زا  لقتسم  رادیدپ  تیعقاو و  کی  هن  مالسا  هک  دیآ  یمرد  تسردان  رادنپ  نیا  تابثا  رب 

نیا رد  ها  ـگـ نآ هدرو و  دـنویپ خـ رگیدـمه  اب  سپـس  هدوب و  شکمـشک  ییوراـیور و  رد  رگیدـکی  اـب  خـیراترذگ  رد  هک  تسا  ـی  نا ـ ـس ـ نا
: دوش یم  هدید  هورگود  نایم  هک  تسین  یعاز  زا نـ ـنـتـر  شور یهاوگ  چیه  نانآ ,  رظن  هب  اعبط  تسا .  هدش  هداهن  ینید  سدقم  بوچراهچ 

نانآ هک  تسا  رولبتم  یحورش  ارآ و  رد  سدقمو  یلزا  ینید  نامه  ینعی  مالسا ,  دنیوگ : یم  رار  ـ صا اب  هک  یفلس  شیارگ  ياراد  یهورگ 
حورــش و ارآ و  دـن و  ـفـ لا هـتفگ مـخـ شیپ  هورگ  اـب  شرگن  نـیارد  هـک  رگید  یهورگ  و  دـنریذپ , یم  دــنم و  ـنـی مـی فـهـ ید نو  زا مـتـ

هچنادـب مادـک  ره  هک  تسا  نآ  هورگ  ود  نیا  نایم  كرتش  هجو مـ اـهنت  نیارباـنب ,  . )) دـنناد یمن  یـشزرا  ياراد  ار  هورگ  نآ  ياهتـشادرب 
لاـح رد  طیارـش  یگدـنز و  اـب  لـباقتم  شنک  ياراد  يرـشب  ياـه  هزیگنا  تعیبـط و  رب  هک  یناـسنا  هشیدـنا  کـی  ناوـنع  هب  ار  وا  هشیدـنا 

 ! نآ خـیرات  همه  تیعقاو و  همه  تسا ,  مالـسا  همه  نیا  درب ! یم  هاـنپ  دـنک  یم  نشور  دـهد و  یم  لکـش  تسا  راوت  ـ ـسا نآ  ینوـگرگد 
ترو ـ ـص نآ  رد  ـی کـه  یا هنوگژاو نـمـ هدافتـسا و  ءوس  زا  فسات  اـب  میراد ـ  راـیتخا  رد  تسرداـن  رادـنپ  نیا  هب  هک  یملع  خـساپ  ـه  نا یـگـ

تعدب کی  شیاهیگژیو  رصانع و  همهاب  هدش ,  عقاو  هداف  ـتـ ـسا ءوس  دروم  هک  یبهذم ,  راعـش  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  دیکات  هتفریذ ـ  پـ
خیرات رذگ  رد  هک  تلاصا  دقاف  ياهرادیدپ  اه و  هبئاش  رایـسب  هچ  و  تسا ,  هدـش  ضراع  مالـسا  نهک  خـیرات  تباث و  لوصا  رب  هک  تسا 

نآ اب  دنا  هتسناوتن  ـز  گر دیور هـ دنمونت  یتخرد  هنت  رب  هک  یلگنا  دننامه  هچرگ  دنا , هتـسشن  نآ  نماد  ـن بـر  ید ـن  یا نا  ـ ـش ـ خرد هنمادرپ و 
 . تسا هدنام  راکـشآ  نشور و  اهنآ  ندوب  تلاصا  یب  ندوب و  هبئاش  هرامه  زین  يور  نیمه  زا  و  دـنریگ , دوخ  هب  ار  نآ  گنر  دـنزیمآرد و 

هشیدنا لصاح  هن  یملع ,  ناهرب  مکح  هب  هک  تسا  یصوصن  نید  نیا  همـشچرس  هک  تسا  نیا  دوزفا  خساپ  رد  دیاب  هک  رگ  ـ ید يا  نـکـتـه 
یبرع نابز  لقتسم  دعاوق  نامه  ای  ینید  نوتم  ریسفت  عماج  نوناق  يورگ  رد  زین  اهنآ  مهف  تسا و  یهلا  یحو  لوصحم  هکلب  يرـشب ,  ياه 
دروم هک  نوتم  نآ  یناعم  ماکحا و  زا  مکح  ره  ساـسا  نیا  رب  تسا .  هدـش  هعجارماـهنآ  هب  نتم  لولدـم هـر  دوصقم و  نیقی  رد  هک  تسا 
هچنآ و  تسا ,  هدوب  یگدیچیپ  ماهبا و  ره  زا  رودـب  صوصخ  نیا  رد  دراو  نوناق  هک  هدوب  يور  نآ  زااهن  ـتـه تـ فر رار گـ نا قـ ـمـ لا قافتا عـ

ناملاع فالتخاو  ثحب  عوضوم  دوخ  صوصخ  نآ  رد  دا  ـتـنـ سا دروم  نوناق  هویـش و  هک  هدوب  يور  نیا  زا  اهنت  هدش  فالتخااهنآ  رد  مه 
تعدـب نیرادـنپ و  دوجو  نآ  اـهنآ , هب  لـمع  یگنوگچ  ینید و  نوتم  مهف  يارب  را  ـه مـعـیـ نا نیا یـگـ ربارب  رد  تسا .  هدوب  برع  تاـیبدا 

طیرفت ماد  ود  زا  یک  ندیتلغرد بـه یـ يارب  زین  یهیجوت  چیهو  دور , یم  نایم  زا  اه  هشیدنا  رگید  یفلس و  هشیدنا  نایم  شکمـشک  هتخیمآ 
حرش تایئزج  همه  اب  ینشورب و  ار  لقتسم  تقیقح  نیا  باتک  نیشیپ  شخب  ود  رد  هک  دیشاب  هتشاددای  هب  دیاش  دنام . یمن  ياجرب  طارفا  و 
دازآو لقتسم  هشیدنا  اب  نآ و  کمک  اب  دهاوخب  هک  ره  يارب  تسا  يرپس  عماج  نونا  نا قـ هک هـمـ میوش  یم  روآدای  زین  نونکا  و  میداد , 

نیـشیپ يا  ـهـ ـش رد بـخـ هچنآ  هکلب  دـنامب , ناـما  رد  کـیتکلاید  مسیلاـیرتام  تیداـم و  ناـیدانم  هدافتـسا  ءوس  ییوگ و  هدوه  زا بـیـ دوـخ 
هیفلـس تعدب  دیاش  و  دنا , هتفر  ورف  زی  ـ مآر يدا کـفـ راکفا مـ قالتاب  رد  هک  دـشاب  ینانآ  يارب  یتاجن  زیواتـسد  دـناوت  یم  میتفگ  شحرش 

ياپرید و یشکمشک  اه  هشیدنا  رگید  اب  یفلـس  هشیدنا  شکمـشکو  عاز  ـد کـه نـ نا هد  ـ ـش نامگ  نیا  رب  هدنکفا و  هابتـشا  هب  المع  ار  نانآ 
زا يا  هعومج  زج مـ يزیچ  مالسا  يور ,  نیا  زا  تسا و  مالسا  ماکحا  ینابم و  لوصا ,  عبنم  هناگی  ـی و  مال ـ ـسا ـه  ـش ـ ید ـ نا خیرات  رد  نهک 

دوجو ودوش  یم  هدید  زورما  هک  هویش  نامه  رب  برع ,  خیرات  مالـسا و  خیرات  لوط  رد  هک  تسین  ییخیرات  ياهـشکمشک  ياه  هتخیگنارب 
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ـچـه نآ رد  ندیـشیدنا  هراـبود  و  میدروآ ,  نیـشیپ  شخب  ود  رد  هچنآ  هب  تشگزاـب  مییوگ  یم  هک  تسا  نین  چـ تسا .  هتـشاد  دوجو  دراد 
ربارب رد  راوتـسا  يرپـس  میدـش  روآداـی  هک  اـههورگ  نآ  يود  ره  يارب  دـناوت  یم  مـیدرک  حرطم  لـماک  یفرطیب  لالقتـسا و  ـجـا بـا  نآرد

دناسر یم  يرای  دهد و  یم  قیفوت  دوخ  دنوادخ  دشاب . یفارحنا  تارکفت  تامهوت و  ماد  هب  ندیتلغرد  یگتفشآ و 

تشذگ هچنآ  هدیکچ  رخآ و  نخس 

ددصرد باتک  نیا  ياج  چـیه  رد  هک  منک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  ناگدـنناوخ  هجوت  مدرگزاب و  تسا  هتـسیاش  باتک  نیا  نایاپ  رد  نون  ـ کا
هدرک عافد  اهنآ  زا  هتفریذپ و  ار  اهنآ  دنمان و  یم  هیفل  ـ ـس ار  دو  هک خـ یهورگ  راکفا  ارآ و  یئزج  دـقن  یـسررب و  لیلحت و  هب  ما  هدوبن  نآ 
هیفلس هک  دیدید  یم  مزادرپب  اهنآ  هرابرد  يرواد  تایئزج و  نیا  یسررب  هب  متساوخ  یم  رگا  هچ  مریذپب ,  ای  منک  در  ار  اهنآ  مزادرپب و  دنا 
فطل داهتجا کـه بـه حـمـد و  نوناق  هویـش و  نامه  هریاد  رد  هتبلا  منک ,  یم  دـییات  دـنا  هدـیزگرب  هچنآ  زا  یخرب  رد  اـی  يراـی  ـ ـس رد بـ ار 

یفد تـنـهـا هـ دنتسین . نوریب  تعامج  تنـس و  لها  هزوح  زا  مالـسا و  هریاد  زا  نآ  بوچراهچ  رد  فالتخا  ياهفرطزا  مادک  چیه  دنوادخ 
هیاـم نیرتـمه  ـت و مـ عد ـن بـ یر ـت تـ ـشز ـن  یا هک  تسا  هدوب  تقیقح  نیا  هب  نداد  هجوت  ما  هدوـب  شا  یپ  رد  باـتک  نیا  ثحاـبم  رد  هک 

درگ ار  ینید  ماـکحا  لوصا و  هزوح  رد  نیعم  يارآ  اـهداهتجازا و  يا  هعوـمجم  یهورگ  هک  تسا  ناناملـسم  يارب  اهیدـب  اـه و  هنتف  همه 
ـن یا سپس  دننک و  عادبا  دنا  هتشادن  نآ  اب  ییانشآ  چیه  حلاص  فلس  هک  هیفلس  نوچ  یمان  نآ  يارب  دنزاسب و  بهذم  کی  نآ  زا  دنروآ ,
هب دـنناوخ , ارف  نآ  هب  ار  مدرم  دـننز و  گنچ  نادـب  ناونع  نیدـب  دـنهد و  رارق  تسرد  هدـیقع  دامن  قح و  نید  رهظمار  یگتخاس  بهذ  مـ

لوصا و نتفرگرب  ینید و  نوتم  ریسفت  مهف و  رد  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر باحـصا  هک  ددرگ  يا  هویـش  نیزگیاج  بهذم  نیمه  هک  يا  هنوگ 
بهذـم نیا  ار  هچنآ  سک  ره  هک  دوش  اعدا  ساسا  نیا  رب  دـیآرد و  عبط  هقیلـس و  هکلم ,  کی  تروص  هب  دوخ  دنتـشاد و  اهنآ  زا  ماـکحا 

دباترب و يور  نآ  زا  زین  سک  ره  تسا و  تمایق  زور  ناگتفای  تاجنزا  قداص و  ینمؤم  نیتسار و  یناملـسم  دریذپب  دناو  ار مـی خـ نادب فـ
تسا كرشم  رفاک و  عقاوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  راذگ , تعدب  هدننک و  هارمگ  هارمگ و  دروآ  يور  يرگید  هاگدید  يار و  ای  داهتجا و  هب 

در ای  ودییات  ار  زیچ  هچ  دیوگ و  یم  هچ  دنا  هدرک  یم  لمع  نادـب  (ص )  ادـخ لوسر  باح  ـ ـصا هک  عماج  نوناق  نآ  هک  نیازا  رظنفرـص  , 
ها ـ گد ـ ید نآ  ـن یـا  یا دنیزگربار و بـه  داهتجا  نآ  ای  نیا  هک  دراد  ار  قح  نیا  نیتسار  ناملسم  کی  هاگ  هک  نیا  زا  رظنفرص  زین  و  دنک , یم 

ياهـشخب رد  هک  ار ـ  دوخ  ـخـن  ـس ـن  یا ـیـل  لد دیآ . مزالرفک  ای  یهارمگ و  ای  تعدب  ندیزگرب  ندروآ و  يور  نیا  زا  هک  نآ  یب  دورگ ,
نادـب ار  هتفای ))  تاجن  هورگ   )) ادـخ لوسر  هک  ییگژیو  اهنت  هک  منک  یم  هصالخ  نیا  رد  کنیا  مدرک ـ  حرـش  مدوشگ و  ناتیارب  نیـشیپ 

عامجا بـه هب  هچنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دـنا , هدوب  نآ  رب  شباحـصا  و  (ص )  ربماـیپ هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  ندز  گـنچ  هدرک ,  فصتم 
هک وا  زا  هدش  لق  ناوار نـ يا فـ ـتـهـ یاور و  (ص )  ادخ لوسر  نخس  زا  هتفرگرب  یمان  تسا ,  هدش  هدناوخ   (( تعام ـل سـنـت و جـ ها  )) ما نـ

هیفلس مان  ندادرارق  نیاربانب ,  میدرک .  هراشا  یخرب  هب  باتک  نیا  ياهلصف پـیـشـیـن  رد  و  تسا ,  هدیـسر  يونعم  رتاوت  دح  هب  عومجم  رد 
نشور یتعدب  دنا  هدرک  قافتا  عامجا و  نآ  رب  حلاص  فلس  سپـس  تسا و  هداد  هتفای  تاجن  هورگ  هب  (ص )  ادخ لوسر  هک  یمان  ياج  رد 

ما ـی نـ ـس ـت کـه کـ ــسا نآ  دـننامه  تـسرد  ینیزگیاـج ,  نـینچ  درادـن . دوـجو  یماـهبا  دـیدرت و  چـیه  شندوـب  تعدـب  رد  هـک  تـسا 
ناگدنب دنوادخ  هک  یمان  دنک , نیملس ))  مـ  )) ما ـن نـ یز ـگـ یا دنا جـ هدیزگرب  نارـشبم  ناسانـشرواخ و  زا  یهورگ  هک  ار  نییدم ))  مـحـ ))

هک ناس  نآ  هچ  تسا ,  هدناوخ  نادب  ار  یهلا  تیمکاح  ربارب  رد  نا  ـ گدروآ دور  ـر فـ ـس دو و  تو خـ ـ عد نامرف و  هب  ناگدنورگ  شیوخ و 
زاو دنراد  باستنا  ترضح مـحـمـد(ص )  صخـش  هب  اهنت  ناناملـسم  هک  دروآ  یم  یپ  رد  ار  ما  ـهـ یا ـن  یا ـیـن ))  ید مـحـمـ  )) ما ندروآ نـ
زین هیفلس ))   )) مان نداهن  تعدب   , تسا هدیزگرب  نانآ  يارب  دوخ  شیپ  زا  هدراذگ و  ناینب  دوخ  وا  هک  دننک  یم  يوریپ  یبهذم  ای  يا  هویش 

تبـسن ایآ  میـسرپ :  یم  نیا  رب  نوزفا  دش . دـهاوخن  تفایزیمآ  تعدـب  مان  ود  نیا  نایم  یتوافت  چـیه  دوش  لمات  رگا  دراد و  یماهیا  نینچ 
 , هباحص رصع   ) هناگ هس  ياهرصع  نآ  رد  فلس  هک  دری  ـن مـی گـ یا زا  ار  دوخ  تیناقح  تیعورشم و  هیفلس ))   )) هژاو رد  فلس  هب  نداد 
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شیوخ راتفر  رد  مه  دیاقع و  رد  نانآ  هک  نیا  زا  ای  دنا , هدینارذ  را گـ ـ گزور هرود  ـه  ـس نآ  رد  هد و  ـ ـش هدیرفآ  نیعبات )  نیعبات  نیعبات و 
هب هجوت  اب  تفگ :  دیاب  دشاب  راوتسا  تسخن  يانعم  رب  تبسن  ـن  یا ـیـت  عور ـ ـش ـر مـ گا دنا ؟ هدوب  (ص )  ربمغیپ تنـس  ادخ و  باتک  میلـست 

ناـهارمگ و زا  نوگاـنوگ  ییاـههورگ  نارفاـک و  هقداـنز ,  ناراذـگ ,  تعدـب  ناناملــس ,  زا مـ يا  ـه  عو ـلـف مـجـمـ ــس رــصع  هـک  نـیا 
وگلادنناوخ و یم  یفلـس  دـنناد و  یم  فلـس  هب  بوسنم  ار  دوخ  هک  اهنآ  يارب  نانیا  همه  دـیاب  تسا ,  هداد  ياج  دوخ  ردار  ناگتـشگرس 
, دشاب صا  هورگ خـ کی  يارب  یناونع  دناوت  یمن  هک  تسین  يدیدرت  دشاب  راوتسا  مود  يانعم  رب  تبـسن  نیا  رگا  اما  دنـشاب . اوشیپ  هوسا و 
ود نیا  نامرف  هب  دنت و  ـ ـس ـنـت هـ ـس با و  میلـست کـتـ هک  دنا  یعدـم  ناراذـگ  تعدـب  ناهارمگ و  زا  یگرزب  هورگ  تسین  يدـیدرت  اریز 

يزیچ اهنت  نایم  نیا  رد  دنتسین . میلست  دنرادن و  يدنبیاپ  ناشیازا  شیب  دنوش  یم  هدناوخ  تعامج  تنـس و  لها  مان  هب  هک  اهنآ  دندنبیاپ و 
هو ـیـ ـش نوناق و  نامه  دنک  نشور  ار  تعامج  تنـس و  لها  نخـس  قدص  نایعدم و  نیا  ییوگغورد  دهد و  نایاپ  ار  هلاسم  دناوت  یم  هک 
هب زین  نا  ـ نآ زا  و پـس  ـد , نا هداد  رارق مـی  راـیعم  ار  نآ  دوـخ  یبرع  هکلم  هقیلـس و  مکح  هب  (ص )  ادـخ لوـسر  باحـصا  ـت کـه  ـسا يا 

ینید نوتم  ریسفتدعاوق   )) مان اب  زورما  هک  ینوناق  هویش و  نامه  تسا ,  هدش  هداد  رارق  رایعم  دنا و  هتخادرپ  نآ  نیودت  یـسرربو و  فشک 
ـن مـی ـشور ار  هار  هک  تسا  هدنز  نوناق  نامه  دنک  یم  ادج  تسردان  زا  ار  تسرد  هک  يرایعم  هناگ  یـ ـن ,  یار ـ با بـنـ دوش . یم  هدـناوخ  (( 

نازاب گنر  نا و نـیـ ـ یو ـگـ غورد ـی  هار ریوزت و گـمـ زا  هدرپ  و  دنک , یم  راکشآ  ار  تنس  باتک و  هب  ناگتخیوآ  ـتـی چـنـگ  ـسار دزا , سـ
سک ره  نخس ,  رگید  هب  درادن . نامدرم  نوگانوگ  يارآو  عیابط  زا  يا  هتخ  ـیـ مآ زج  یتیعقاو  چیه  هک  هدرم  مان  هژاو و  نآ  هن  دراد , یمرب 
نوناق نیا  زا  سک  ره  و  فلخ ,  رـصع  رد  هاوخ  دـیزب و  فلـس  رـصع  رد  هاوخ   , تسادـخ هار  رد  نام و  ـلـ ـس ـد مـ نز گـنچ  نوناـق  نآ  هب 

رد فلخ .  رـصع  رد  هاوخ  دنارذگب و  راگزور  فلـس  رـصع  رد  زین  وا  هاوخ  تسا ,  رفاک  زین  هاگ  وراذـگ  تعدـب  هارمگ و  دوش , فرحنم 
تیبرع و ناملاع  عامجا  قاف و  ـ تا درو  دراد مـ دوجو  نوناق  نیا  رد  هک  لوصا  دعاوق و  زا  يا  هراپ  هک  میتسناد  باتک  نیا  نیشیپ  ياهش  بـخـ
 . تسا نکمم  اهنآ  هرابرد  هجو  ای  رظن  کی  زا  ـیـش  بو ـت  ـسا فال  ـتـ خا دروم  نانآ  نایم  رد  زین  رگید  يا  هراپ  تسا و  تعیرـش  نایاوشیپ 
ره هک  انعم  نادب  دشاب , یم  عامجا  قافتا و  دروم  زین  اهنآ  زا  هتفرگرب  یعرف  جیاتن  ماکحا و  تسا  تسخن  هنوگ  زا  هک  لوصا  دـعاوق و  نآ 

ریـسف لو تـ ـ ـصا ـد و  عاو زا قـ هتـسد  نآ  اما  تسا .  نتخومآ  هب  دنمزاین  هک  دوب  دهاوخ  ینادان  ای  وراذگ  تعدـب  دـباترب  يور  اهنآ  زا  سک 
رظن کیزا  شیب  اهنآ  هرابرد  دـشاب و  یمن  عامجا  قافتا و  دروم  اهنآ  زا  هتفرگرب  یعرف  جـیاتن  ماـکحا و  تسا  مود  هنوگزا  هک  ینید  نوتم 

هب اهنآ  هب  هجوت  اب  لمتحم و  لوصا  دـعاوق و  نامه  هریاد  رد  نادـهتجم و  ناـملا و  يو عـ ـ ـس زا  هک  یفـالتخا  ره  و  تسا ,  نکمم  هجو  اـی 
قسف ای  يراذ  ـت گـ عد هب بـ ار  رگید  فرط  دنناوت  یمنداهتجا  ياهفرط  زا  کی  چیه  تسا و  هدش  هت  ـ فر ـ یذ ـی پـ فال ـتـ خا دو  هدروآ شـ نایم 

بـا دـنا . هتـشاد  ررقم  هراب  نیا  رد  حـلاص  فلـس  نایاوشیپ  ناـملاع و  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  راوتـسا و  نوناـق  نآ  مکح  نیا ,  دـننک . مهتم 
اهنآ زا  یخرب  ای  همهاب  هک  ار  سک  ره  دنـسانش و  یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  زورما  هیفلـس  هک  يراکفا  ارآ و  رد  رگا  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  تیاـن  عـ
يوس زا  هک  تسا  یفالتخا  دروم  يارآ  واهداهتجا  اه  ـ نآ ـتـر  ـش دـید بـیـ دـیهاوخ  دـیزرو  لمات  دـنناوخ  یم  قساف  هارمگ و  دزرو  تفلاخم 

هرابرد فالتخا  رد  ار  رگیدـمه  هتـشذگ و  ارآ , اهداهتجا و  نیا  زادوخ  نانآ  هدـش و  حرطم  فلتخ  ياههاگدـید مـ ناـبحاص  ناـیاوشیپ و 
هویـش کی  اهن  حرطم مـی کـنـد تـ هیفلـس  هک  ییاهداهتجا  ارآ و  زا  مادک  چـیه  هکدـید  دـیهاوخن  هاگ  چـیه  ـد . نا ـتـه  ـس ـ ناد روذ  اهنآ مـعـ
ییار داهتجا و  دننوریب و  هیفلس  رتچ  ریز  زا  ار کـه  ـی  نا ـ ـس اهنآ کـ یپ  رد  ناوتب  ات  دشاب  قافتا  دروم  ملـسم و  لیاسم  زا  هتـشاد و  يداهتجا 

رب ینتبم  یبهذـم  ناشن  کی  مچرپ  ریز  ندـمآدرگ  دـینادب  هک  ـی  ما هـنـگـ دـناوخ . راذـگ  تعدـب  هارمگ و  قساف و  دـننیزگ  یمرب  نآ  زج 
دروآ و یپ  رد  یهورگ  يروحمدوخ  یهاوخدوخ و  زا  یساسحا  دزیگنارب و  ار  بصعت  حورد  ـ ناو هزاد مـی تـ ـ نا هچ  هیفلـس  دننامه  یتعدب 
هب هجوت  نودب  یفرطیب و  تلادع و  نیزاوم  ياضتقم  هب  یهجوت  چیه  یب  ار , دوخ  ياه  هتساوخ  دوخ و  زا  عافد  هب  لیا  تـمـ  , ـن یا نوز بـر  ـ فا
یم هچنآ  رد  دـناوت  یم  هک  یفلـس ـ  بهذـم  لوصا  هن  تساهنآ ـ  رد  رظ  لالدتـسا نـ داهتجا و  ياـه  هویـش  یمالـسا و  لوصا  اـهنت  هک  نیا 
نینچ رد  دـنک ـ  یم  هدـنز  صخـش  رد  دـشاب , عجرمو  رایعم  دریگ  رارق  فالتخا  عو  ـ ـضو ـد مـ ناو هچنآ مـی تـ دوش و  قافتا  نآ  رب  تسیاب 
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دوـخ ياـهداهتجا  اههاگدـید و  هریاد  هب  ار  قـح  اـهنت  هیفلـس  ارچ  هک  تفایدـیهاوخرد  ار  تقیقح  نـیا  رد  هـتفهن  زار  یناـسب  یما ـ  هـنـگـ
زا یکی  رد  هـک  دـینیبب  هیفلـس  ناـگرزب  زا  یکی  راـتفگ  رد  ار  تـقیقح  نـیا  مـسج  ـیـد تـ ناو دو مـی تـ خـ دـنا . هتـسناد  رـصحنم  دودـحم و 

تیعقاو رد  هن  وا و  ياه  ـتـه  ـشو رد نـ هن  هک  تنـس  لـها  ناناملـسم  زا  یکی  دـضرب  هناخاتـسگ  هبناـج و  همه  یموجه  هب  دو  يا خـ ـهـ با کـتـ
ار وا  هدیزای و  تسد  دید  ناوتدیازفا  وا  يراکتسرد  هدیقع و  یت  ـ سرد يرادنید و  هب  تبـسن  ناسنا  نانیمطا  رب  هچنآ  زج  يزیچ  وا  یگدنز 

هارمگ نـیا  هـک  ار  يرهز  نـم  : )) دـیوگ یم  نـینچ  ناملـسم  ـن  یا هرا  ـ برد دو  با خـ رد کـتـ يو  ـت .  ـسا هدرک  مـهتم  یهارمگ  رفک و  هـب 
زا هدـنکآ  باتک  رـساترس  (( 81  ... ((. )) ما هـتفرگ  یپ  دـنکارپ  یمدوـخ  راـثآ  يـالبال  رد  هیفلــس  هدـیقع  رب  هدـیروش  هدــننک و  هار  گـمـ

ندرک مهتم  موجه و  رد  هغلابم  نیا  هدنناوخ  اب  هارمه  هک  تسا  نیا  هن  هنومن  نیا  ندروآ  زا  ام  فده  و  تسا ,  نیا  زا  رتدـیدش  ییاهترابع 
هیفلـس هدـیقع   )) هژاو وا  نابز  رب  ملق و  رب  مه  باـتک و  نآ  فلؤم  هشیدـنا  رد  هنوگچ  میهد  هجوت  هک  تسا  نآ  فدـه  هکلب  مییاتـسب ,  ار 

یباهتلا روش و  نینچ  هب  تخس و  یموجه  نینچ  هب  ار  هدنسیون  نیا  هچنآ  نخس ,  رگید  هب  و  تسا !  هدش  یمالـسا ))  هدیقع   )) نیزگیاج ((
ار تعامج  تنـس و  ـل  ها ـل قـبـلـه و  ها همه  هک  یمالـسا  یمومع  دـیاقع  زا  عافد  هتـشاداو  نارگید  ندـناوخ  رفاـک  ندـناوخ و  هارمگ  رد 

یلمات اب  تسا .  هدـش  شتیـصخش  زا  یندـشن  ادـج  یئزج  وا  يارب  کـن  ـ یا هک  تسا  هیفلـس  بهذـم  زا  عاـفد  هکلب  تسین ,  دریگ , یمربرد 
هنابز یهورگ  يروحم  دوخ  یهاوخدوخ و  دوخ و  زا  عافد  رد  هک  يا  هتخورفارب  ینورد  هنیک  اب  هنوگچ  درم  نیا  دینک  یم  هدهاشم  كدنا 

وا هدیقع  هب  هک  يدرم  ربارب  رد  نتسارآ  فص  هب  ار  شیوخ  ناکلسم  مه  ناتـسود و  تسد  نیا  زا  ینانخـس  اب  هدمآ و  نادیم  هب  دشک  مـی 
دوخ درم , نآ  دـنک  هجوت  هک  نآ  یب  تسا  هدـناوخ  ارف  دـشاب , ناشیا مـی  یبهذـم  ناینب  رد  ینیهوت  هشدـخ و  هک  هدروآ  نایم  هب  ینانخس 
هانگ ای  یهارمگ و  هب  رادرک  ای  رادـنپ و  رد  هن  هدرک و  راکناار  نید  تایرورـض  زا  يزیچ  هن  هک  تسا  تعامج  تنـس و  لـها  زا  یناملـسم 

ـکـیـل ـش ياز تـ ـ جا زا  یئزج  دنریذپ و  یم  ار  اهنآ  هیفلـس  هک  ییاههاگدید  دیاقعزا و  یخرب  اب  مه  رگا  و  تسا ,  هدـیورگ  يراب  تکاله 
کی يار و  کی  زا  شیب  هک  هدوب  يداهتجا  يا  هلا  ـ ـس رد مـ شتفلاخم  هدیزرو ,  یتفلاخم  دنرمـش  یم  دوخ  بهذم  شخب  ماوق  هدـن و  ـ هد

: دـیوگ یم  ییاهترابع  نینچ  لـالخ  رد  هک  تسا  هتخیمآ  تعدـب  یبهذـم  بصعت  نیا  همه ,  نیا  اـب  تسا .  لـمتحم  نکمم و  نآرد  هجو 
رد دیاب  تسا  نینچ  رگا  تسین ؟  یفلـس  بهذم  سدقم  تحاس  هب  نیهوت  کی  یتفلاخم  نینچ  دوجو  نیا  اب  ـا  یآ ـا  ما دـشاب , نینچ  راذـگب 

هدنراگن هدـیق  بـه عـ دـیبلط ! يرای  هب  وا  ربارب  رد  ار  هطلـسو  تردـق  نابحاص  دـناوخ و  رفاک  هارمگ و  ار  وا  هدـیروش  وا  رب  داتـسیا , وا  ربارب 
تبیـصم جیاتن  داعبا و  همه  اب  ار  هیفلـس  تعدب  ناتـساد  دناوت  یم  ییاهنتب  تسا ,  هتفای  یلجت  میـسرت و  ترابع  نیا  رد  هک  يرابمغ  هنحص 

اهر يروحمدوخ  یهاوخدوخ و  یبهذم و  بصعت  هطلس  زا  سک  ره  هدنراگن ,  هدیقع  هب  نینچمه  دنک . نایب  هصالخ و  شکانهودنا  راب و 
تشپ ياهفص  ـد و  هد یتشآ مـی  سنا و  رگیدکی  اب  ار  نازیرگ  ياهلد  هک  ینییآ  نامه  ینعی  مالسا ,  هک  دنک  كرد مـی  ـی  بو دشاب بـخـ
دنراد قافتا  رگیدکی  اب  هچنآرد  دنـشاب و  رگیدمه  ناردارب  ادخ و  ناگدنب  هک  دزومآ  یم  مدرم  هب  دـنک و  یم  یکی  مه  اب  ار  مه  هب  هدرک 

یم در  لماک  روط  هب  ار  نیا  نییآ  نیمه  دنرامـشب , روذعمار  رگیدـمه  زین  دـنراد  فالتخا  هک  يداهتجا  لیاسم  نآ  رد  دـننک و  يراکمه 
داهن ـت  عد بهذم بـ کی  هریاد  رد  تما  هرکیپ  زا  ندیزگ  هرانک  ندیرب و  اب  دوشادـج و  اهبنارگ  يا  هراپ  یمالـسا  تما  رکیپ  زا  هک  دـنک 

ره زا  و  ددرگ , هتخیگنارب  هدوب  هنا  ـتـی یـگـ ما دوخ  لصا  رد  هک  تما  هراپ  ود  ناـیم  ینمـشد  هنیک و  لـماوع  نآ  زا  سپ  ددرگ و  دودـحم 
گنج ریگرد  برع  لیابق  زورید  هک  نییآ  نامه  ینعی  مالسا ,  يرآ ,  دوش . هدنکفا  رگید  يوس  هب  یهارمگ  رفک و  هب  ماهتا  ياهریت  يوس 

ار دحاو  تما  هک  دشاب  يزیچ  نامه  زورما  دناوت  یمن  تخاس ,  یلدمه  داحتا و  رد  ییوگلااهنآ  زا  درک و  یکی  رگیدمه  اب  ار  ینمـشد  و 
اههورگ و نای  ـی مـ هار كرـش و گـمـ رفک و  ياهماهتا  رـشن  دزیگنا و  یمرب  ار  نانآ  نایم  ینمـشد  هنیک و  لـماو  ـه مـی کـنـد,عـ قر هقرف فـ

ياه هتـساوخ  مالـسا  مان  هب  هک  دـننآ  یپ  رد  مدرم  زا  يرا  ـیـ ـس هک بـ تساجنیا  درد  اـما  درمـش . یم  اراوگ  اور و  ار  اـه  هقرف  نیا  وریپدارفا 
یمن ناردارب  نیا  زا  ام  هک  نیا  نخس  ها  ـ تو کـ دنزادرپبدوخ . ياه  هشیدنا  راکفا و  اوران و  ياهبصعت  غیلبت  هب  دننک و  هیجوت  ار  دوخ  یناسفن 

و میروآ ,  نایم  هب  يا  هتـساوخ  نینچ  میرادن  قح  یتح  هکلب  دـنرادرب , تسد  دـنا  هدیـسر  اهنآ  هب  هک  دوخ  يداهتجا  يارآ  زا  هک  میهاوخ 
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قداص ارآ  اههاگدـید و  نیا  هب  تبـسن  دوخ  یملع  ياهتـشادرب  رد  هک  ینامز  ات  دـنرادن  قح  عرـش  مکح  هب  زین  دوخ  ناـنآ  هک  نیا  رتـالاب 
ياهداهتجا ارآ و  نیا  تسیاب  یمن  هک  میوش  یم  روآدای  ناردارب  نیا  هب  اما  دنهد . ماجنا  اهنآ  زا  عافد  اهنآ و  هب  يدنبیاپزج  يراک  دنتـسه 

هب تیانع  اب  تسیاب ـ  یم  هکلب  دـننادب , تسین  یهارمگ  كرـش و  رفک و  زج  نآ  زا  فارحنا  ییادـج و  قح کـه  نید  دامن  رد  اهنت  ار  دوخ 
رد دنناوت  یم  ناناملـسم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  تقیقح  نیا  هب  تسا ـ  یعامجا  ریغ  يداهتجا  لیاسم  هزوح  رد  اههاگدـید  نیا  ـن کـه  یا

دنبیاپ دنا  هدیـسر  نادب  طابنتـسا  داهتجا و  نوناق  هریاد  رد  تساه و  ـ نآ دوخ  داهتجا  هجیتن  هچنآ  هب  دنـشاب  داهتجا  لها  رگا  یلیاسم ,  نینچ 
 , هچ دننک , فالتخا  رگیدمه  اب  ای  دنـسرب  قافتا  دروم  ییاههاگدید  هب  دوخ  ياهداهتجا  هجیتن  رد  تسین کـه  مزال  نانآ  رب  چیه  دنـشاب و 

طاـنم میوـش  یم  روآداـی  نارادرب  نیا  هب  نینچمه  دراد . شاداـپ  تسا و  هتفریذـپ  وا  دزن  دـنوادخ  تمحر  فـطل و  هب  اـهداهتجا  نیا  همه 
راکفا اه و  هشیدنا  رب  راوتسا  هتساخون و  هتخاسرب و  یبهذم  هک  تهج  نآ  زا   , هیفل ـ ـس ناونع  هک  تسین  يزیچ  لیاسم  هنوگ  نیا  رد  داهتجا 

ود نایاوشیپ  هک  تسا  يدعاوق  لوصا و  عبات  لیاسم  نیا  رد  داهتجا  طانم  هکلب  دنک , یم  ناد حـکـم  بـ  , ـت ـسا دو  صاخ خـ ياه  هویـش  و 
زا تعامج ,  تنس و  لها  ناناملسم  هصا  هماع و خـ دزن  سپس  و  دنا , هتشاد  رظن  قافتا  نآ  رب  حلاص  فلس  نایم  رد  ثیدح  يءار و  بتکم 

رذحرب تعدب  زا  ار  نارگید  هرامه  هک  ناردارب  نآ  ایآ  اما  تسا .  هداد  همادا  دوخ  تایح  هب  زورما  ات  هداتفا و  لوبقم  داهتجا  ثحب و  قیرط 
رد هنافـساتم  نانچمه  هک  نآ  ای  دنهد ؟ یم  خساپ  تو  ـ عد ـن  یا ـنـد بـه  ناو ناد مـی خـ مه بـ ار  نارگید  دـنیوج و  یم  ار  قح  دـنراد و  یم 
نآ زا  ار  مدرم  هک  اهتعدـب  زا  يرایـسب  نماد  هب  دـننام و  یم  قح ـ  هار  قح و  زا  عاـفد  ياـج  هب  شیوـخ ـ  ياـهیروحمدو  اهبـصعت و خـ ماد 
زا اهبـصعت و  زا  هجیتن  رد  ات  دـننک  یم  ربدـت  میتفگ  باتک  ـن  یا يا  ـلـهـ ـص لال فـ رد خـ ـچـه  نآ رد  ـا  یآ دـنتلغ ؟ یم  ورف  دـنراد  یمرذـحرب 

ياج تعامجو  تنس  لها  هریاد  رد  دنا و  هدیزرون  تفلاخم  نید  ياهترورـض  زا  یترورـض  اب  هک  نونکا  دنبای و  ییاهردوخ  ياهیورد  تـنـ
دننک و لدب  ندوب  یکی  هب  ار  یگدنکارپو  دنشخب  مایتلا  هداتفا  تما  نیا  رد  هک  ار  یفاکش  دندرگزاب و  دحاو  یمالـسا  تما  نماد  هب  دنراد 

نامگ نیا  زج  ام  ناملـسم  نارادرب  رب  دـنیاشگب ؟ تما  نیا  ياههورگ  همه  نایم  لباقتم  يراذـگ  جرا  مهف و  ینابرهم و  هب  ار  دوخ  ياـهلد 
تسا هتساوخ  ره  يارو  رد  ومه  و  دهد , قیفوت  دوخ  دنوادخ  دورن .

همانباتک

رجح نبا  هباحـصلا ,  زییمت  یف  ۀـباصالا  هـینمیملا .  پاـچ  یلع ,  نبدـمحا  ینالقـسع ,  رجح  نـبا  يراـخبلا ,  حیحـص  حرـشب  يراـبلا  حـتف 
یلع خیش  حرش  اب  هارمه  یسیع ,  نبدمحم  يذمرت ,  لئامشلا ,  لیعامسا .  نبدمحم  يراخب ,  حیحصلا ,  عماجلا  یلع  نبدمحا  ینالقسع , 
رجح نبا  بیذـهتلا ,  بیذـهت  رکب . یبا  نبدـمحم  میق ,  نبا  نیعقوملا ,  مـالعا  ریرج  نبدـمحم  يربـط ,  كوـلملاو ,  ممـالا  خـیرات  يراـق 

(, ططخلا  ) راثالاو ططخلا  رکذ  یف  رابتعالاو  ظعاوملا  فسوی .  ربلادبع , نبا  باحصالا ,  ۀفرعم  یف  باعیتسالا  یلع .  نبدمحا  ینالقسع , 
اب هارمه  نسح ,  نب  یلع  رکاـسع , نبا  يرعـشالا ,  ماـمالا  یلا  بسن  اـمیف  يرتفملا  بذـک  نیی  تـبـ قـالوب .  پاـچ  نیدـلا ,  یقت  يزیرقم , 

مـشاه ییحی  لغرف ,  مالکلا ,  ملع  ةءاشن  فادها  لماوع و  دمحا  نبدمحم  یـسخرس ,  هقفلا ,  یف  طوسبملا  يرثوکدـهاز .  خیـش  همدـقم 
هرهاق پاچ  و  ندـیل ,  پاچ  دـمحم , هّللادـبعوبا  دعـس , نبا  ریبکلا , تاـقبطلا  یـسوم  نب  میهاربا  قاحـساوبا  یبطاـش ,  ماـصتعالا ,  نسح . 

هّللادبعوبا جاحلا ,  نبا  هعبرالا ,  بهاذملا  یلع  فیرشلا  عرشلا  لخدم  لیعامسا  ریثک , نبا  ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا  نیما  دمحا  مالـسالا ,  یحض 
عم راوح  نیـسحدمحم .  دـمحم  د . رـصاعملا , بدالا  یف  هینطولا  تاهاجتالا  یحلادـبع  یناـتک ,  مالـسالا ,  یف  هیرادـالا  بیتارتلا  دـمحم 

ناضمر دیعـس  یطوب ,  هیناسنالا ,  تاعمتجملا  لک  ذالم  مالـسالا  نامیلـس .  نب  هّللادـبع  عینم ,  نبا  هتالالـض ,  هتارکنم و  در  یف  یکلاـملا 
نیسح نبدمحا  رکبوبا  یقهیب ,  تافصلاو ,  ءامسالا  رمع . نبدومحم  مساقلاوبا  يرشخمز ,  هغالبلا ,  ساسا  نامثعوبا .  ظحاج , ناویحلا , 

 , نمحرلادبع نودلخ ,  نبا  همدقملا ,  صمح .  پاچ  یباطخ ,  ننـسلا ,  ملاعم  هیمیت .  نبا  يوانم ,  يرثوک  دهاز  دمحم  خیـش  یقرواپ  اب  , 
بقانم یـضترم .  نبا  لمالاو ,  ۀینملا  یلع .  نبدمحا  رکبوبا  يدادغب ,  بیطخ  دادغب , خیرات  يواوز .  کلام ,  مامالا  بقانم  قالوب .  پاچ 
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 , یقهیب يربکلا ,  ننـسلا  یلع .  نسحلاوبا  نیدـلازع  ریثا , نبا  خـیراتلا ,  یف  لـماکلا  رمع  نبدـمحم  نیدـلارخف  يزار ,  یعفاـشلا ,  ماـمالا 
ثحبلا جهانم  مزح .  نبا  عامجالا  بتارم  هیـشاح  رد  عامجالا ,  بتارم  دـقن  سیردا .  نبدـمحم  یعفاش ,  مالا ,  نیـسح .  نبدـمحا  رکبوبا 

 . یلع راشن , یماس  مالسالا ,  يرکفم  دنع 

اهتشون یپ 

رمع نب  هّللادبع  عوفرم  ثیدح  ظفل , نیدب  ثیدح  نیا  - 2 ص 4 . ج7 ,  هینمیملا ,  پاچ  يراخبلا ,  حیحص  حرشب  يرابلا  حتف  ر.ك .  - 1
یناویل ای  فرظ  رد  وا  هک  هدماین  یحیحص  ثیدح  رد  (ص )  ادخ لوسر  دروم  رد  ـا  ما تیاور 3 - نیا  دنس  رد  تسا .  يذمرت  تیاور  هب  و 

ص ج4 ,  باعیتسالا ,  ربلادـبع , نبا  ر.ك .  - 5 تسا .  هدروآ  سنا  زا  لقن  هب  دوخ  حیحـص  رد  ار  ثیدـح  نیا  يراخب  بآ 4 - يا  هشیش 
پاچ تاقبطلا ,  دعس , نبا  - 8 ص 153 . ج3 ,  طوسبملا , یـسخرس ,  ر.ك .  - 7 ص 268 . ج5 ,  تاقبطلا ,  دعـس  نبا  ر.ك .  - 6 . 150
عوجر دهاوخ 10 - زین  نم  تما  رب  تشذگ  لیئارـسا  ینب  رب  هچنآ   )) ترابع اب  هک  ثیدح  نیا  لماک  نتم  قـبـال  - 9 ص 19 . ج4 ,  ندیل , 

یحض - 12 ص 106 . ج13 ,  يرابلا ,  حـتف  - 11 تسا .  قاـفتا  دروـم  سنا و  زا  لـقن  هب  ثیدـح  نیا  رد ص 5. ثیدـح  نیمه  هب  دـینک 
نبا رد 14 - یملید  روصنموبا  یلو  هدرک ,  تیاور  ع )   ) یلع زا  فوقوم  تروص  هب  يراخ  ار بـ ـث  ید ـن حـ یا - 13 ص 7 . ج1 ,  مالسالا , 

بیتارتلا یحلادـبع ,  یناتک ,  - 16 ص 105 . ج4 ,  لخدـملا ,  جاحلا ,  نبا  - 15 نآ .  زا  سپ  ص 75 و  ج7 ,  ۀیاهنلاو ,  ۀـیادبلا  ریثک ,
حور دقاف  تادوجوم  ریواصت  شورف   )) باب حیحـصلا ,  ـع  ما ـجـ لا يرا ,  بـخـ - 18 ص 47 . ج4 ,  ۀباصالا ,  - 17 ص 66 . ج2 ,  هیرادالا , 

لئامشلا يذمرت ,  - 21 ص 166 . ج4 ,  لخدـملا ,  جاحلا ,  نبا  - 20 ص 159 . ج2 ,  هیرادـالا ,  بیتارتلا  - 19 ج4 ,  يرابلا ,  حـتف  و  (( 
پاچ تاقبطلا ,  دعس , نبا  - 23 ص 92 . ج1 ,  قالوب ,  پاچ  طـطخلا , يزیرقم ,  - 22 ص 239 . ج1 ,  يراق ,  یلع  خیش  حرـش  اب  هارمه 

نبا 25- زا  لقن  هب  مالـسالا  یف  مالکلا  ملع  ةءاشن  فادـها  لـماوع و  لـغرف ,  نسح  مشاـه  ییح  دا یـ ـتـ ـسا - 24 ص 200 . ج4 ,  هرهاق , 
ياضتقا بـه  - 28 ص 57 و 62 . ج1 ,  نیعقوملا ,  مـالعا  میق ,  نبا  ر.ك .  - 27 ص 47 . ج4 ,  يربط ,  خیرات  - 26 ماصتعالا .  یبطاش , 

دهاز دمحم  خیـش  همدـقم  زا  صیخلت  اب  لقن  یفن 29 - رب  یلیلد  ار  مهج  نخـس  نیمه  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  روطـس  نیا  فـلؤم  تاراـهظا 
نامزاس مظنم و  هشیدـنا  ینعم  هب  ماع و  قطنم  اـجنیا  رد  قطنم  زا  اـم  دوصقم  - 30 ص 9 ـ  رکاسع , نبا  يرتفملا  بذـک  نییبت  رب  يرثوکلا 

شور  )) نوناق هویش و  هملک  زا  ام  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  - 32 نآ .  زا  سپ  ص 67 و  ج1 ,  نیعقوملا ,  مالعا  ر.ك .  - 31 تسا .  هتفای 
هلدا رد  هشیدـنا  يریگراـک  هب  نهذ و  نداد  هجوـت  هب  ار  اـم  دـنوادخ  هک  تساـج  نیمه  زا  هک 34 - موـهفم  نیا  هچ ,  تـسین ,  قـیقحت )) 

 . ك ر . اـج 36 - نیا  هک  یماـکحا  همه  رد  تسا  ینتفگ  ص 146. ج1 ,  قـالوب ,  پاـچ  یفـصتسملا ,  یلاز ,  غـ ك .  ر . يداقتعا 35 -
507 و ص 503 , ناسحتسا ,))  باب  , )) رکاش دمحا  قیقحت  هب  یبلح ,  پاچ  ۀلاسرلا ,  یعفاش ,  - 37 ص 197 . يوارلا ,  بیردت  یطویس , 

دووادوبا زین  يذمرت و  ار 39 - ثیدـح  نیا  هجام  نبا  دـنوش ـ )) یمن  قفتم  یهارمگ  رب  نم  تما   )) ثیداحا تسا  لیبق  ـن  یا زا  - 38 . 508
ص 357. ملع ,))  باب   , )) ۀـلاسرلا یعفاـش ,  ك .  ر . یخرب 40 - هتبلا   . تسا هدرک  تیاور  ذاعم  باحـصا  زا  دوخ  دنـس  هب  ار  ثیدح  نیا 
ـچـه نآ ار 43 - شیوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  هک  نیا  زا  یکاـح  یعطق  رتاوتم و  هلدا  تاـیئزج  زا  رتـشیب  عـالطا  يارب  - 42 ذـخام . نامه  - 41
و ص 142 , ج2 ,  صئاصخلا ,  ینج ,  نبا  زا 44 - سپ  نارود  رد  ناناملـسم  فلؤم  هدیقع  هب  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  تشذگ  نو  ـنـ کا تـ

حرش ص 202 , ج1 ,  توبثلا ,  ملسم  يون ,  ـ سا - 46 ص 447 . ج2 ,  صئاصخلا ,  - 45 ص 169 . ج1 ,  قالوب ,  پاچ  رهزملا , یطویس , 
دنترابع بیترت ـ  هب  قوف ـ  تالمج  فراعتم  لوادـت و  ـن مـعـنـی مـ یار ـ با بـنـ - 47 ص 170 , ج2 ,  یعیطملا ,  تیخب  تاقیلعت  اب  جاـهنملا , 

 , ماکحالا يدمآ ,  هب  دینک  عوجر  عاونا  نیا  زا  رتلماک  عالطا  يارب  - 49 ص 245 . ج3 ,  صئاصخلا ,  ینج ,  نبا  تدش 48 - اب  گنج  زا 
یفصتسملا یلازغ ,  ص 255 , ج1 ,  لوصا ,  یسخرس ,  - 51 ص 56 . ج1 ,  رهزملا , یطویس ,  عمج 50 - حرش  یلحم ,  ص 126 , ج3 , 

-53 ص 213 , ج1 ,  عماوجلا ,  عـمج  حرـش  یلحم ,  نآ ,  زا  سپ  ص 251 و  ج2 ,  جاهنم ,  ـ لا حر  شـ يو ,  ـنـ ـسا - 52 ص 193 . ج2 ,  , 
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یهتنملا رـصتخم  حرـش  هب  دـینک  عوجر  هلاسم  نیا  تایئزج  زا  عالطا  يارب  - 54 ص 423 . ج1 ,  یفـصتسملا ,  یلازغ ,  زا : راصتخاب  لـقن 
ـن با حر  شـ - 56 ص 365 . ج1 ,  توبثلا ,  ملسم  و  ص 145 , عمللا ,  حرش  قاحساوبا ,  يزاریش ,  ك :  ر . - 55 ج2 ,  بجاح ,  نبا  فیلات 

ملسم و  ماصتعا ))   )) باب رد  يراخب  نیا 57 - تایئزج  اب  ییانشآ  يارب  ص 222 . ج2 ,  یفصتسملا ,  یلازغ ,  ص 145 , ج2 ,  بجاح , 
تنـس هعیـش  هاگدید  زا  الوا  هک  دـنراد  هجوت  تقیقح  نیا  هب  ناگد  ـنـ ناو خـ - 58 دـنا . هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  اهتواضق ))  )) باب رد 

رد هتبلا  دوجو 60 - یتافالتخا  فلتخم  ياه  هقرف  نایم  لوصا ـ  زا  يا  هراـپ  رد  تاـیئزج و  رد  زین ـ  دروم  نیا  رد  تنس 59 - زا  معا  يزیچ 
یخرب ناس  هب  زین  هلا  ـ ـس ـن مـ یا ـبـتـه  لا - 61 دشابن . نآ  رکنم  دـنچ  ره  دـناد , یم  رفاک  ار  زامن  هدـننک  كرت  دـمحا  ماما  اهنت  عوضوم  نیا 

یسک ایآ  هک  نیا  اما  تسا ,  راک  نیا  تمرح  هرابرد  هدیـسر  هچنآ  ـبـتـه  لا قافتا 63 - دروم  لئاسم  زا  فلؤم  هراشا  دروم  لـئاسم  زا  رگید 
ر. ظافلا 65 - هب  کیدزن  یظافلا  اب  ار  نآ  زین  يراخب  و  باطخ ,  نبرمع  زا  لقن  هب  ار  ثیدح  نیا  ـلـم  ـس مـ دنز 64 - نماد  راک  نیا  هب  هک 

نیب قرفلا  رهاقلادبع , يدادغب ,  ماسقا 66 - هب  نیفلکم  لاعفا  يدنب  میـسقت   )) لصف ص 363 , ج1 ,  دمتعملا , نیسحلاوبا ,  يرـصب ,  ك : 
-69 ص 157 . ۀعیرشلاو ,  هدیقعلا  ریهستدلگ , - 68 نآ .  زا  سپ  ص 23 و  ج16 ,  یسولآ ,  ریسفت  - 67 نآ .  زا  سپ  ص 302 و  قرفلا , 

ریسفت نیا  ناونع  تاراشالا  فئاطل  تاعمتجملا 70 - لک  ذالم  مالـسالا  باتک  هب  دننک  هعجارم  ثحب  نیا  زا  رتشیب  عالطا  هب  نادـنم  هقالع 
ساسا يرشخمز ,  ر.ك .  - 72 دیوگ : یم  نآ  رد  هک  رماع , نب  یفیـص  تلـسا  نب  سیقوبا  زا  يا  هدیـصق  تسا  هلمج  نیا  زا  - 71 تسا . 
يذمرت گنهرف 74 - نیا  لاجر  نارادمدرس و  زا  رظن  فرـص  ماع و  روط  هب  برغ ,  ندمت  گنهرف و  مییوگ  یم  - 73 ص 684 . هغالبلا , 

ثیدح نیا  يذمرت  و  یقهیب ,  دمحا , ار 75 - نآ  دووادوبا  و  ننـس ,  همدقم ))   )) رد ار  نآ  هجام  نبا  ملعلا ,))  باتک   )) رد ار  ثیدح  نیا 
بدـالا یف  هینطولا  تاـهاجتالا  نیـسح ,  دـمحم  دـمحم  د . ر.ك .  زین 76 - ملـسم  دـنا و  هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  ظـفل  نـیمه  هـب  ار 

نید نیا  رد  هدمآ  لیالد  اب  مالسا و  لوصا  اب  هک  يا  هناروسج  ياهاوتف  تسا  هل  نآ جـمـ زا  - 77 نآ .  زا  سپ  ص 300 و  ج1 ,  رصاعملا ,
هیمی ـن تـ با ـز  یوا ـتـ سد تاجن 79 - هقرف  ای  تما   )) نییعت هرابرد  هدرتسگ  یعازن  رگ  هراظن  زورما  ات  زاغآ  زا  مالـسا  خیرات  هتبلا  هچ 78 - ات   ـ

-81 م .  ق ـ.   . ه ینعی 1407  باـتک ,  فیلاـت  زا  شیپ  و 80 - مارحلا ,  دجـسملا  دجاسم : ۀثالث  یلا  الا  لاحرلا  دـشتال  روهـشم : ثیدـح 
ص 8. هتالالض ,  هتارکنم و  در  یف  یکلاملا  عمراوح  عینم ,  نب  نامیلس  نب  هّللادبع 
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