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تسرهف
5تسرهف

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  10نز ،

باتک 10تاصخشم 

11هراشا

بلاطم 15تسرهف 

25همدقم

فلؤم 29همدقم 

دشاب دیاب  هک  هنوگنآ  35نز 

35هراشا

تسا هار  ْدوخ  37ماما ؛

ران 39ِماما 

نیمی هبنج ي  زا  تلفغ  42نانز و 

نز هدشمگ ي  45تیوه 

دوخ اب  داضت  47نانز و 

هدروخ تسکش  50نانز 

مه زا  ماقتنا  52نارسمه و 

رسمه هب  تبحم  اب  یهلا  تبحم  56عمج 

ینامحر تیناحور  58نز و 

؟ تمدخ ای  تردق  67نز 

67هراشا

مسینیمف یخیرات  69هاگیاج 

یفارحنا ياهراعش  72ینیزگیاج 

ندوب نز  ظفح  اب  نز  75لامک 

هداوناخ ماوق  79نادرم و 
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دوخ تالامک  زا  تلفغ  و  83نز ؛

! نز 86زور 

هیاپ داصتقا  رد  نانز  88شقن 

یساسا ياه  شزرا  زا  91تلفغ 

نانز اب  97تروشم 

97هراشا

دحاو یتقیقح  ياراد  نز  102درم و 

درم نز و  تیصخش  يواسم  104شزرا 

تشهب زا  106تیمورحم 

یلاعتم ياه  شزرا  108ردام و 

؟ نز مادک  اب  تروشم  111مدع 

هناخ نوریب  رد  نانز  حور  116یگتفشآ 

گرزب 119تیمورحم 

اج یب  يزرو  تریغ  122تافآ 

دیدج تیوه  125نز و 

ناور یگدوسآ  128یبرم و 

تیبرت فئارظ  131نانز و 

ینافرع هیحور ي  133نانز و 

ناردام ِلد  135ییآراک 

بیط تایح  درم و  139نز و 

139هراشا

تمایق باذع  هاگیاج  141یگنوگچ و 

نامیا لها  لمع  يازج  144یگنوگچ 

كاپ 146ِندوب 

هسوسو یب  149یگدنز 

دحاو تقیقح  اه و  ندب  153توافت 
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اه یگناگود  158باجح 

؟ اجک زا  درم  نز و  نیب  161یگناگود 

از نارحب  167گنهرف 

ون ياه  هژاو  اب  هنهک  ياه  171شنیب 

؟ ام يرامیب  ای  برغ  174يرامیب 

؟ تسیک نآ  زا  یقیقح  175لامک 

برق هب  دورو  هار  یهلا ؛ 181فیاظو 

هاوخن ار  ندوبدوخ  ِریغ  شاب ، 183تدوخ 

رگید يدلوت  189جاودزا 

189هراشا

تینم یفن  194جاودزا و 

دیحوت يوس  هب  ریس  اهداضت و  رتسب  197هداوناخ ؛

لایخ لرتنک  رد  جاودزا  200شقن 

ناسنا فلتخم  داعبا  شرورپ  رب  جاودزا  205ریثأت 

نید فصن  لیمکت  207جاودزا و 

ادخ اب  سنا  زا  هبترم يا  رسمه ؛ اب  209سنا 

هیلوا 212تبحم 

هیلوا 216قشع 

ادخ اب  سنا  رتسب  220هداوناخ ؛

جاودزا زا  لصاح  ِیگتخپ  223يانعم 

قیفش 227سونأم 

جاودزا 234توکلم 

نآ زا  تفر  نورب  ياه  هار  هداوناخ و  نارحب  238لماوع 

238هراشا

اه تسویپ  اه و  تسسگ  240هداوناخ ؛

يدیحوت دحاو  نیلوا  240هداوناخ ؛
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نارحب کی  هداوناخ ، 241یگتسسگ 

هداوناخ نتخیر  ورف  هشیر  248مسیناموا ،

نز زا  برغ ، طلغ  249روصت 

لیصا هداوناخ  ءایحا  251زار 

دوش یم  ناسنا  ِگرگ  253ناسنا ،

یساسا ّلح  253هار 

دیدج هداوناخ  254تیصوصخ 

هداوناخ ینعم  رد  256ینوگرگد 

یگدنز يوس  ود  زا  ناسنا  ود  ندش  256هناگی 

هداوناخ یناریو  تهج  يراد  هیامرس  هلیح ي  257مسینیمف و 

دیدج تراسا  259نز و 

؟ درم نز و  نیب  گنج  ای  260مسینیمف 

هنادرم ياه  نهذ  هنانز و  ياه  261نت 

ناسنا لسن  تیبرت  تخت  رب  262نانز ؛

تفر نورب  264هار 

نز تمارک  264تیاعر 

تیبرت يارب  يرتسب  265داجیا 

نادرم یلاعت  رتسب  حلاص ، 266نارسمه 

ررکم جاودزا  269حیبقت 

تشگزاب 270هار 

نکممریغ 271یعمج 

یلایخ ّلح  271هار 

271هراشا

هداوناخ تسسگ  نز و  تمارک  زا  تلفغ  - 1272

نز لقع  - 2275

نانز اب  تروشم  - 3276
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هداوناخ رد  مالسا  حرط  هب  ندرک  تشپ  277تافآ 

تفر بقع  یلصا  279هشیر 

تسا مالسا  تبون  280کنیا 

هعماج بلق  281هداوناخ ؛

هنافصنم ریغ  284هناهب يا 

هدشمگ 285يانکس 

هداوناخ ظفح  ای  بلق  286ظفح 

دنویپ 287هزجعم 

یقیقح ياه  290یکیدزن 

هدشمگ 292هناخ ي 

راگدرورپ تراشب  293لحم 

ندوب 295يارس 

ندوب 296يانعم 

هدنیآ هتشذگ و  زا  297دازآ 

« ندوب  » 297هاگیاج

ندیزگ ینکس  عورش  299جاودزا ؛

شخب شمارآ  ِيدوجو  هنیمز ي  301هداوناخ ؛

هداوناخ لیکشت  زا  303فده 

دنتسه دوخ  زاورپ  يادتبا  رد  هک  ییاه  جوز  هب  304همان يا 

310عبانم

زکرم 317هرابرد 
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 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  نز ،

باتک تاصخشم 

 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، هسانشرس : 

.هدازرهاط رغصا  نارحب / )  هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  نز ، روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 نازیملا ، بل  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.ص  [ 295 يرهاظ [ :  تاصخشم 

پاچ  ) لایر  30000 موس ؛ ) پاچ   ) لاـیر  30000 مود ؛ ) پاچ   ) لاـیر  30000 978-964-2609-15-4 ؛  لایر : 30000 کباش : 
( متشه پاچ  ) لایر  55000 متفه ؛ ) پاچ  لایر (  40000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لایر  30000 مراهچ ؛ )

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1388 موس : مود و  پاچ  تشاددای : 

دنفسا 1388. مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.1389 مجنپ : پاچ  تشاددای : 

.1391: متفه پاچ  تشاددای : 

.1392 متشه : پاچ  تشاددای : 

.295  [ - 293 .ص [  همانباتک : تشاددای : 

مالسا رد  نانز  عوضوم : 

( مالسا  ) ییوشانز عوضوم : 

BP230/172/ط16ز9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/4831 ییوید :  يدنب  هدر 

1579961 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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دشاب دیاب  هک  هنوگ  نآ  نز ،

( نارحب هداوناخ -  نز -  )

هدازرهاط رغصا 

1387
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بلاطم تسرهف 

.همدقم 11

...فلؤم 15 همدقم 

.دشاب 21 دیاب  هک  هنوگ  نآ  نز ؛

...تسا 23 هار  ْدوخ  ماما ؛

.ران 25 ِماما 

..نیمی 28 هبنج ي  زا  تلفغ  نانز و 

..نز 31 هدشمگ ي  تیوه 

.دوخ 33 اب  داضت  نانز و 

.هدروخ 36 تسکش  نانز 

..مه 38 زا  ماقتنا  نارسمه و 

.رسمه 42 هب  تبحم  اب  یهلا  تبحم  عمج 

..ینامحر 44 تیناحور  نز و 

53 تمدخ .؟ ای  تردق  نز ؛
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..مسینیمف 55 یخیرات  هاگیاج 

..یفارحنا 58 ياهراعش  ینیزگیاج 

..ندوب 61 نز  ظفح  اب  نز  لامک 

.هداوناخ 65 ماوق  نادرم و 

.دوخ 69 تالامک  زا  تلفغ  و  نز ؛

72 نز ! زور 

.هیاپ 74 داصتقا  رد  نانز  شقن 

..یساسا 77 ياه  شزرا  زا  تلفغ 

.نانز 83 اب  تروشم 

..دحاو 88 یتقیقح  ياراد  نز  درم و 

.درم 90 نز و  تیصخش  يواسم  شزرا 

...تشهب 92 زا  تیمورحم 

..یلاعتم 94 ياه  شزرا  ردام و 

97 نز .؟ مادک  اب  تروشم  مدع 

.هناخ 102 نوریب  رد  نانز  حور  یگتفشآ 

....گرزب 105 تیمورحم 

اج 108 یب  يزرو  تریغ  تافآ 

..دیدج 111 تیوه  نز و 

..ناور 114 یگدوسآ  یبرم و 

...تیبرت 117 فئارظ  نانز و 
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..ینافرع 119 هیحور ي  نانز و 

..ناردام 121 ِلد  ییآراک 

..بیط 125 تایح  درم و  نز و 
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...تمایق 127 باذع  هاگیاج  یگنوگچ و 

..نامیا 130 لها  لمع  يازج  یگنوگچ 

....كاپ 132 ِندوب 

.هسوسو 135 یب  یگدنز 

..دحاو 139 تقیقح  اه و  ندب  توافت 

اه 144 یگناگود  باجح 

146 اجک .؟ زا  درم  نز و  نیب  یگناگود 

از 151 نارحب  گنهرف 

.ون 155 ياه  هژاو  اب  هنهک  ياه  شنیب 

158 ام .؟ يرامیب  ای  برغ  يرامیب 

159 تسیک .؟ نآ  زا  یقیقح  لامک 

...برق 165 هب  دورو  هار  یهلا ؛ فیاظو 

.هاوخن 167 ار  ندوبدوخ  ِریغ  شاب ، تدوخ 

.رگید 173 يدلوت  جاودزا ؛

...تینم 178 یفن  جاودزا و 

..دیحوت 181 يوس  هب  ریس  اهداضت و  رتسب  هداوناخ ؛

..لایخ 184 لرتنک  رد  جاودزا  شقن 

..ناسنا 188 فلتخم  داعبا  شرورپ  رب  جاودزا  ریثأت 

..نید 190 فصن  لیمکت  جاودزا و 

ادخ 192 اب  سنا  زا  يا  هبترم  رسمه ؛ اب  سنا 
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.هیلوا 195 تبحم 

.هیلوا 199 قشع 

ادخ 203 اب  سنا  رتسب  هداوناخ ؛
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..جاودزا 206 زا  لصاح  ِیگتخپ  يانعم 

..قیفش 210 سونأم 

..جاودزا 217 توکلم 

.نآ 221 زا  تفر  نورب  ياه  هار  هداوناخ و  نارحب  لماوع 

اه 223 تسویپ  اه و  تسسگ  هداوناخ ؛

..يدیحوت 223 دحاو  نیلوا  هداوناخ ؛

..نارحب 224 کی  هداوناخ ، یگتسسگ 

.هداوناخ 231 نتخیر  ورف  هشیر  مسیناموا ،

..نز 232 زا  برغ ، طلغ  روصت 

..لیصا 234 هداوناخ  ءایحا  زار 

.دوش 236 یم  ناسنا  ِگرگ  ناسنا ،

..یساسا 236 ّلح  هار 

..دیدج 237 هداوناخ  تیصوصخ 

.هداوناخ 239 ینعم  رد  ینوگرگد 

یگدنز 239 يوس  ود  زا  ناسنا  ود  ندش  هناگی 

.هداوناخ 240 یناریو  تهج  يراد  هیامرس  هلیح ي  مسینیمف و 

..دیدج 242 تراسا  نز و 

243 درم .؟ نز و  نیب  گنج  ای  مسینیمف 

.هنادرم 244 ياه  نهذ  هنانز و  ياه  نت 

..ناسنا 245 لسن  تیبرت  تخت  رب  نانز ؛
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...تفر 247 نورب  هار 

..نز 247 تمارک  تیاعر 

...تیبرت 248 يارب  يرتسب  داجیا 
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..نادرم 249 یلاعت  رتسب  حلاص ، نارسمه 

.ررکم 252 جاودزا  حیبقت 

...تشگزاب 253 هار 

..نکممریغ 254 یعمج 

..یلایخ 254 ّلح  هار 

.هداوناخ 255 تسسگ  نز و  تمارک  زا  تلفغ  - 1

..نز 258 لقع  - 2

..نانز 259 اب  تروشم  - 3

.هداوناخ 260 رد  مالسا  حرط  هب  ندرک  تشپ  تافآ 

...تفر 262 بقع  یلصا  هشیر 

...تسا 263 مالسا  تبون  کنیا 

.هعماج 264 بلق  هداوناخ ؛

.هنافصنم 267 ریغ  يا  هناهب 

.هدشمگ 268 يانکس 

.هداوناخ 269 ظفح  ای  بلق  ظفح 

..دنویپ 270 هزجعم 

..یقیقح 273 ياه  یکیدزن 

.هدشمگ 275 هناخ ي 

.راگدرورپ 276 تراشب  لحم 

..ندوب 278 يارس 
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..ندوب 279 يانعم 

.هدنیآ 280 هتشذگ و  زا  دازآ 

280 ندوب »  » هاگیاج

9 ص :
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..ندیزگ 282 ینکس  عورش  جاودزا ؛

....شخب 284 شمارآ  ِيدوجو  هنیمز ي  هداوناخ ؛

.هداوناخ 286 لیکشت  زا  فده 

..دنتسه 287 دوخ  زاورپ  يادتبا  رد  هک  ییاه  جوز  هب  يا  همان 

10 ص :
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همدقم

یلاعت همساب 

نز عوضوم  فلتخم  يایاوز  زا  اه  نآ  رد  هک  تسا  هدازرهاط  داتسا  زا  ینارنخس  دنچ  هعومجم ي  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک  - 1
.تسا هدش  ناشیا  زا  جاودزا  دروم  رد  هک  ییاه  باوج  لاؤس و  هعومجم ي  هفاضا ي  هب  هتفرگ ، رارق  یسررب  دروم  هداوناخ  و 

دروخرب اه  نآ  اب  تسرد  فیرعت  اـب  دـیاب  هک  تسا  یـساسح  رایـسب  تاـعوضوم  جاودزا ، هداوناـخ و  نز و  عوضوم  میدـقتعم  نوچ 
.میهد رارق  نازیزع  رایتخا  رد  باتک  تروص  هب  ار  ثحابم  ات  میدش  نآ  رب  درک ،

اب ناوت  یمن  دیدج  طیارش  رد  تسا  دقتعم  هدرک و  یسررب  رـصاعم  ناهج  هنیآ ي  رد  ار  هداوناخ  نز و  عوضوم  مرتحم  نارنخـس  - 2
نارحب هنرگو  دوش ، یناوخ  زاـب  عوـضوم  دـیاب  ًاـساسا  درک و  دروـخرب  اـه  نآ  اـب  میتـشاد  هداوناـخ  نز و  زا  هتـشذگ  رد  هک  یفیرعت 

زا راک  رگید  دننکن  روصت  ات  دنیامرفب  لابند  ار  بلاطم  لماک  تقد  اب  نازیزع  تسا  مزال  .دنام  یم  یقاب  نانچمه  هداوناخ 
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لمع ناشناگرزب  ردام  ردام و  لثم  دیاب  ناشنارـسمه  دنـشاب  هتـشاد  رارـصا  ای  دش و  دوجوم  عضو  میلـست  دـیاب  تسا و  هتـشذگ  راک 
.دننک

فیرعت دیدج  طیارـش  رد  دیاب  نانز  هک  هزادنا  نامه  هب  ایوگ  یلو  تسا  نانز  هب  طوبرم  رتشیب  هدـش  ثحب  تاعوضوم  هک  نیا  اب  - 3
رد دنشاب  هجوتم  دیاب  زین  نادرم  دوشن ، بلاغ  اه  نآ  ناور  حور و  رب  نز  زا  هتینردم  گنهرف  فیرعت  ات  دنشاب  هتـشاد  دوخ  زا  یتسرد 

تـشگرب لباق  هک  دنراد  يا  هتـشذگ  رد  مشچ  زونه  ای  هنرگو  دننک  یبایزرا  تسرد  ار  نانز  تیعقوم  تسا  يرورـض  دـیدج  طیارش 
مینک یم  داهنـشیپ  اذل  تسا و  هدرک  لیمحت  اه  نآ  رب  هتینردم  ِیناملظ  گنهرف  هک  دـنریذپ  یم  نانز  هرابرد ي  ار  يزیچ  ای  تسین و 

.دییامرف لابند  لماک  تیساسح  اب  ار  باتک  ثحابم  زین  نایاقآ 

دوخ مرحم  اـب  لـالح  تاذـل  هاـگیاج  نتخانـشن  دروخ ، یم  مشچ  هب  نیدـتم  ناردارب  نارهاوخ و  زا  یـضعب  رد  هک  یفعـض  هطقن  - 4
.دنتسه هجوت  یب  نآ  هب  تبسن  هنابآم  سدقم  يا  هیحور  اب  هک  يروط  هب  تسا ،

چیه اهنت  هن  دوش  هدید  تسرد  عوضوم  رگا  هک  نیا  دوش و  لیلحت  یسررب و  يا  هیحور  نینچ  تافآ  تسا  هدش  یعـس  باتک  نیا  رد 
.دوش یم  زین  تابجاو  ماجنا  رد  طاشن  بجوم  هکلب  درادن ، ینید  كولس  اب  یفانت 

اه نآ  اب  یگدنز  يادتبا  رد  ناردارب  نارهاوخ و  ًامومع  هک  دنا  هداد  باوج  یتالاؤس  هب  داتـسا  رگید » يدلوت  جاودزا ؛  » ثحب رد  - 5
زا دعب  هک  دوش  یمن  یتامیمـصت  هب  رجنم  دنریگب ، یتسرد  باوج  دـننک و  دروخرب  تالاؤس  نآ  اب  تسرد  رگا  هک  دنتـسه ، ور  هبور 

.دنشاب نامیشپ  تامیمصت  نآ  ماجنا  زا  اه  لاس 
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ِباجح ات  هتخادرپ  نادب  تمدخ »؟ ای  تردق  نز ؛  » ثحب رد  باتک  هک  تسا  یقیقد  تاکن  زا  تردق »  » ياج هب  تمدخ »  » ییابیز - 6
هک یگرزب  تریـصب  زا  ام  دریگن و  هدـیدان  ار  نز  ساسح  هاگیاج  تسا ، یبرغ  گـنهرف  هصخاـش ي  هک  تردـق » هب  فوطعم  هدارا  »

ار ام  دوخ  نخس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یتریصب  میدرگ ، بوجحم  میشاب  هتشاد  یتسه  ماظن  رد  نانز  هب  تبسن  دیاب 
بلق هب  ایند  زا  زیچ  هس  تبحم   (1)« ِهاَلَّصلا ِیف  ِیْنیَع  ُهَُّرق  ْتَلِعُج  ُبیِّطلا َو  ُءاَسِّنلا َو  ٌثاََلث ، اَْینُّدلا  َنِم  ََّیلِإ  َبِّبُح  « ؛ هک دندرک  هاگآ  نادب 

.زامن رد  نم  مشچ  رون  تسا  هدش  هداد  رارق  رطع و  نانز ، تسا ، هداتفا  نم 

زین ار  یتایاور  و  تسا ، نانز  اب  تروشم  مدع  عوضوم  دننز  یم  نماد  نآ  هب  نادان  ناتسود  اناد و  نانمشد  هنافسأتم  هک  یتاکن  زا  - 7
یبوخ هب  ادـتبا  اه ، نآ  رد  ّربدـت  نآرق و  تایآ  هب  ام  توعد  اب  نانز » اـب  تروشم   » ثحب رد  داتـسا  .دـننک  یم  حرطم  هنومن  ناونع  هب 

تایاور هاگیاج  هب  سپـس  دـشاب و  توافت  درم  نز و  نیب  يا  هرذ  لامک ، هب  ندیـسر  شزرا و  رظن  زا  تسا  لاـحم  دـننک ، یم  نشور 
دهاوخن نانز  يارب  اه  نآ  رد  يریقحت  نیرت  کچوک  اهنت  هن  ددرگ  نشور  تسرد  تایاور  هاگتساخ  رگا  دوش  مولعم  ات  دنا  هتخادرپ 

.دنراد رظن  ّدم  دنزرف  ِتیبرت  رما  رد  بسانم  يرتسب  نتشاد  يارب  ار  نانز  هاگیاج  تیساسح  تایاور  نآ  سکعرب  هکلب  دوب ،

هداوناخ يارب  هتینردم  گنهرف  هک  یتالکـشم  رد  تقد  اب  هدـش  یعـس  نآ » زا  تفر  نورب  هار  هداوناخ و  نارحب  لماوع   » ثحب رد  - 8
نتفرگ رظن  رد  نودب  هک  ییاهداهنشیپ  دقن  اب  سپس  دوش  یفاکشوم  عوضوم  ادتبا  هدرک ، داجیا 
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رظن ّدم  هتینردم  زا  روبع  اب  ار  هداوناخ  ءایحا  دـننادرگرب ، نآ  هب  ار  هتفر  تسد  زا  هداوناخ  ماظن  دـنهاوخ  یم  هتینردـم ، گنهرف  تافآ 
.دهد رارق 

ادیپ یتیـصخش  شنم و  قالخا و  هنوگره  دـنراد و  یـساسا  شقن  هعماج  تشونرـس  تیـصخش و  نییعت  رد  نانز  هک  مینادـب  رگا  - 9
ِندیـسر يارب  ات  میهد  یم  مه  تسد  هب  تسد  درم  نز و  دـنراذگ ، یم  ناشنارـسمه  نادـنزرف و  رب  راگدـنام  میقتـسم و  ریثأت  دـننک ،

.میروآ هنحص  هب  ار  يرایشوه  تیاهن  نانز  هاگیاج  هب  تبسن  یلاعتم ، ياه  قفا  هب  هعماج 

هللاءاش نإ  .دشاب  هداوناخ  نز و  هاگیاج  مهف  ياتسار  رد  یمدق  باتک  نیا  تسا  دیما 

نازیملا یگنهرف  هورگ 
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فلؤم همدقم 

یلاعت همساب 

روـشک رد  نز  یعقاو  هاـگیاج  هداوناـخ و  نارحب  هجوـتم  نادنمـشیدنا ، زا  يرایـسب  ریخا  ۀـهد  رد  هللادـمحب  مـناد  یم  هـک  نآ  اـب  - 1
رتسب اه ، نامرآ  هب  رظن  زا  لبق  دیاب  هک  یئاج  نآ  زا  یلو  دنا ؛ هدومن  يرثوم  ياه  شالت  دوخ  مهـس  هب  مادک  ره  دنا و  هدش  نامزیزع 

تمدـخ صاخ  يا  هیواز  زا  ار  هداوناـخ  نز و  هب  طوبرم  ثحاـبم  هک  مدـش  نآ  رب  زین  نم  .دومن  لـیلحت  تخانـش و  ار  اـه  نآ  ققحت 
.منک ضرع  نازیزع 

َملاع هتینردـم ، گنهرف  منک  ضرع  دـیاب  درک ، رارکت  ار  هنهک  ياه  باوج  دـیدج ، ياه  لاؤس  لـباقم  رد  دـیابن  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
.تسا هدش  مگ  زیچ  همه  نآ  تاملظ  رد  هک  هدروآ  شیپ  ام  يارب  ار  يدیدج 

، تسا هتفر  یکیرات  رد  ماگنه  بش  هدرب و  هلیوط  هب  ار  دوخ  واگ  زور  ییانشور  رد  هک  تسا ، يونثم  رد  ییاتـسور  نآ  ۀصق  ام  ۀصق 
هک نآ  نودب  ییاتسور  هتسشن ، نآ  ياج  هب  هدروخ و  ار  واگ  ریش ، نوچ  دیوجب و  ار  نآ  ات 
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.دنک یم  شزاون  ار  دوخ  واگ  هک  نیا  روصت  هب  دشک ، یم  ریش  يولهپ  تشپ و  هب  تسد  دنادب 

تسد

ریش ياضعا  رب  دیلام  یم 

تشپ

ریز هاگ  الاب ، هاگ  ولهپ ، و 

تفگ

يدش نوزفا  ینشور  رَاریش 

شا هرهز 

يدش نوخ  لد  يدیرِدب و 

دوجو لکـش  نآ  هب  هک  مینک  یم  داهنـشیپ  یئاه  هدیدپ  يارب  ار  دوخ  ياه  همانرب  مینیب و  یمن  دیدج  طیارـش  رد  ار  اه  هدـیدپ  زین  ام 
.درادن یجراخ 

يرتشیب مجح  اب  هک  تسا  لیب  نامه  یکیناکم  لـیب  اـی  دور و  یم  رتدـنت  یمک  هک  تسا  بسا  ناـمه  يراوس  نیـشام  مینک  یم  رکف 
تبسن یلک  هب  ار  یگدنز  ةرهچ  دنهد و  یم  رارق  دوخ  رایتخا  رد  ار  نیمز  مامت  اه  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دنک ؛ یم  اجباج  ار  اه  كاخ 

.دنا هداد  رییغت  هتشذگ  هب 

هب يرگید  ینعم  زین  نز  نآ  عبت  هب  دراد و  دوخ  زا  يرگید  فیرعت  ناسنا ، دـیدج  يایند  رد  دـش  دـهاوخ  نشور  باـتک  ثحاـبم  رد 
بجوم دـنام و  یمن  هتـشذگ  ياهرتسب  رد  هتـشذگ و  ياه  هاگن  اب  دوشن ؛ مهارف  وا  اب  طابترا  يارب  یبساـنم  رتسب  رگا  هک  هتفرگ  دوخ 

لمع تسرد  هعماـج  ِنارداـم  رگا  .تسا و  نارداـم  ياـپ  ریز  تشهب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دوـش ، یم  هعماـج  هداوناـخ و  نارحب 
.نز هن  دهد و  تایح  ۀمادا  دناوت  یم  درم  هن  هک  دوش  یم  لیدبت  یمنهج  هب  هعماج  دننکن ؛

ار ناسنا  یگدنز  دننک و  نیودـت  دوخ  يارب  یحیحـص  فیرعت  دنتـسناوت  هتـشذگ  طیارـش  رد  ینید  ینابم  اب  نانز  هک  روط  نامه  - 2
دنناوتب ات  دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  زا  یبسانم  فیرعت  نز ، هب  یهلا  هاگن  يانبم  رب  دننک  شالت  دیاب  زین  دـیدج  طیارـش  رد  دنـشخب ، قنور 

خیرات رد  هشیمه  هک  ییاه  شقن 
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و تسین ؛ هتشذگ  طیارش  طیارش ، هک  یلاح  رد  تسا  هتشذگ  یگدنز  رد  ندنام  هن  راک  هراچ ي  .دنهد  همادا  دنا ، هدیرفآ  ام  ِیمالسا 
يراک دیاب  دنمحازم و  يوضع  نانز  رتشیب  هک  دنک ؛ یم  داهنـشیپ  نانز  هب  هتینردـم  گنهرف  هک  یگدـنز  عون  نآ  هب  ندـش  میلـست  هن 

.هعماج طوقس  ِرتشیب  هچره  لماع  دش و  دنهاوخ  گرزب  ياه  یناپمک  تسد  بابسا  ای  و  دش ؛ دازآ  اه  نآ  ّرش  زا  هک  درک 

هدنب تعاضب  هک  يّدح  رد  دوش و  حرط  هداوناخ  نز و  عوضوم  هدش  یعس  باتک  ثحابم  رد  هک  تسا  قوف  عوضوم  هب  تیساسح  اب 
نیا تسا ، یناـشیرپ  راـچد  ینونک  هداوناـخ  رگا  هک  تسا  نیا  مراد  دـیکأت  نآ  رب  هچنآ  .ددرگ  نشور  تکرح  قفا  هداد ، یم  هزاـجا 
نیا دنک ، عفترم  ار  نآ  دناوتب  عون  نامه  زا  یلماوع  ات  دشاب  هدمآ  دوجو  هب  یجراخ  لماوع  رثا  رب  هک  تسین  یضراع  يرما  یناشیرپ 

هتـشذگ ِینید  یگدنز  زا  یگتـسسگ  تلع  دیاب  .دوش  یم  مدآ  ملاع و  يارب  دـیدج  طیارـش  رد  هک  ددرگ  یم  رب  یفیرعت  هب  یناشیرپ 
.درادن ناکما  تسا  تسسگ  نیا  تلع  هک  دیدج  ندمت  تخانش  نودب  نیا  دتفا و  رثؤم  اه  نامرد  ات  دوش  ادیپ 

نیا ام  فرح  یلو  .دوب  اشوک  تخـس  نآ  زا  تبقارم  رد  دـیاب  میمهف  یم  میتخانـش ، ار  هداوناخ  شزرا  یتقو  میدـقتعم  ام  همه ي  - 3
: هک تسا 

هآ

مدینشب یسب  ماد  نیا  ینادنز 

وگب ماد  نیا  زا  تسا  هدیهر  هک  یغرم  لاح 

هداوناخ قیرط  زا  ناوتب  یگدزبرغ  هیحور ي  زا  دازآ  دوش و  ظفح  هداوناخ  يدیحوت  تایح  دیدج  طیارش  رد  هک  تسا  زاین  یلح  هار 
میرگنب هتشذگ  رد  ار  هداوناخ  نز و  هدیدپ ي  زونه  هک  نآ  زا  شیب  ات  مینک  شالت  همه  تسا  مزال  .دیسر  یحور  ندیزگ  ینکـس  هب 

 - میروخب ار  طیارش  نآ  نتفر  سوسفا  و 
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همانرب ار  دـیدج  طیارـش  رد  اه  نامرآ  ققحت  ناکما  میرگنب و  تسرد  ار  تیعقاو  تسا -  لاـحم  نتـشگرب  هتـشذگ  هب  هک  یلاـح  رد 
رالوکـس ًامامت  اهروشک  یـسایس  ياه  ماظن  هک  یطیارـش  رد  تسرد  میداد ، ماجنا  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  يراک  مینک ، يزیر 

طیارش رد  داد  ناشن  یمالسا  بالقنا  دنتـسناد - یم  لاحم  ار  هتـشذگ  هب  تشگرب  نوچ  هتـشذگ -  نید  هرود  دنتفگ  یم  همه  دوب و 
زا یفیرعت  نتـشادرب ، ولج  هب  مدق  ندوب و  یقرتم  نیع  رد  هک  دروآ ، دـیدپ  ینید  رکفت  يانبم  رب  یـسایس  یماظن  ناوت  یم  زین  دـیدج 

.دنام دهاوخ  ظوفحم  نآ  رد  ادخ  تیدوبعم  ناسنا و  یگدنب  هک  دراد  ناسنا 

رطخ نآ  زا  شیپاشیپ  دسانـشب و  دنک  یم  دیدهت  ار  ام  ِروشک  هدـنیآ ي  هک  یگرزب  تارطخ  زا  یکی  دـهاوخب  یـسک  رگا  دـیاش  - 4
هئارا هنامز  حور  قباطم  یّلح  هار  دنک و  رکف  هداوناخ  یشاپورف  رطخ  اب  هطبار  رد  دیاب  دیامنب ، هعماج  هب  یگرزب  تمدخ  دنک و  روبع 
هتفهن اه  ناسنا  ناج  رد  يدیحوت  هداوناخ  ینیوکت  يرطف و  ینابم  ًالوا : یلو  تسا  یلکـشم  راک  راک ، دنچ  ره  دشاب  هجوتم  .دیامن و 

ناسانـشراک همه ي  ناعذا  هب  هک  برغ  نارحب  ًاـثلاث : .تسا  اـم  تسد  رد  ترتع  تنـس و  نآرق و  نوچ  یگرزب  هیامرـس  ًاـیناث : .تسا 
.دنک یم  هدامآ  دوجوم  لسن  ندمآدوخ  هب  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  يزومآ  تربع  هدیدپ  دش ، عورش  هداوناخ  نارحب  اب  هطوبرم 

وجتـسج تسا - تایناسفن  تلاصا  هک   - رـشب يداینبدوخ  اـی  مسیناـما  رد  دـیاب  ار  هتینردـم  هرود  رد  هداوناـخ  نتخیرورف  هشیر ي  - 5
تیمکاـح مدـع  شیاـنب  طرـش  هک  يا  هداوناـخ  تسا ؟ نکمم  هداوناـخ  ظـفح  اـب  ناونع ، ره  اـب  تاـیناسفن  تلاـصا  عمج  اـیآ  .دومن 

چیه تایناسفن  تیمکاح  رد  اریز  .تسا  تایناسفن 
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ود نیا  زا  مادک  چـیه  هک  درف ، کی  تردـق  روهقم  همه  ای  دـنا و  هدـنکارپ  همه  ای  دوش ، یمن  دوجوم  لدـمه  ِعمج  ناونع  هب  یعمج 
.تسین هداوناخ  تلاح ،

يارب دنراد  یعـس  همه  هک  تسا  يا  هناگی  عمج  هکلب  دـنا ، هدـمآ  مه  رانک  رد  هک  تسین  يا  هدـنکارپ  يازجا  زا  بکرم  هداوناخ  - 6
زین .دنام و  یمن  یقاب  هداوناخ  یبرغ  ندـمت  شریذـپ  اب  زگره  اذـل  و  دـننک ، یفن  ار  دوخ  تینانا  تینم و  عمج ، نآ  يدـیحوت  فدـه 
رود هداوناخ  عون  نیا  ظفح  يارب  رارـصا  تسین و  هداوناخ  دنا  هدـمآ  مه  رانک  یلاخ  کشخ و  ِتداع  قبط  هک  یعمج  میـشاب  هجوتم 

.تسا ینادرگرس  رد  ندنام  یقاب  بلطم و  زا  ندش 

رد یلو  دوب ، دهاوخ  مه  رثؤم  اذل  دریگ و  یم  رارق  تلفغ  دروم  هک  تسا  يا  هتفریذپ  فده  رکذتم  ْعمج  کی  رد  زردـنا  دـنپ و  - 7
.تشادهگن اپرب  تسا  هتخیر  ورف  مسیناموا  تهج  هب  هک  ار  يا  هداوناخ  ناوت  یمن  زردنا  دنپ و  اب  رضاح  طیارش 

حور هب  تشگرب  هداوناخ ، نتشاداپرب  لماع  دوش  نشور  قوف  هتکن ي  ساسا  رب  تسا  هدش  یعس  هدوب  نکمم  هدنب  يارب  هک  يّدح  ات 
.دوش یم  يریگیپ  هیواز  نیا  زا  عوضوم  تسا و  یگدنب 

نیا رد  رـشب  تسا ، هارمه  ـالیتسا  اـب  نیا  تسا و  ناـسنا  رد  یتـح  زیچ ، هـمه  رد  ناـسنا  هراـّما  سفن  فرـصت  ینعم  هـب  مسیناـموا  - 8
شیاـمن هک  درک  رظن  يا  هداوناـخ  هب  ناوت  یمن  یگنهرف  نینچ  رد  ددرگ ، یم  روحم  تیناـنا  دوـش و  یم  ضوـع  شا  ینعم  گـنهرف 

ناـمرآ رد  قرغتـسم  دنتـسه ، ناـشدوخ  مادـکره  هک  نیا  نیع  رد  همه  و  تسا ، تدـحو  نیع  رد  ترثک  ترثـک و  نیع  رد  ِتدـحو 
.دنا هداوناخ  رب  مکاح  يدیحوت 
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همین ياه  هراباک  دنک ، یمن  ءاضرا  ار  ناسنا  حور  زگره  هک  دـش  نیزگیاج  ینیغورد  ياهاوأم  برغ ، رد  هداوناخ  ندیـشاپورف  اب  - 9
همه نیا  زا  هک  دناسرب  یشمارآ  هب  ار  رـشب  حور  دشاب و  هداوناخ  نیزگیاج  دناوت  یم  هنوگچ  ییاج  ره  ِنانز  ياه  هدکترـشع  بش و 

.دبای یئاهر  تنوشخ 

راودیما هدنیآ  رد  دوخ  ياقب  هب  درادرب و  تسد  هدمآ  شیپ  تنوشخ  زا  رـشب  ات  تسا  هداوناخ  ءایحا  يارب  دیما  هار  اهنت  ینید  بالقنا 
.دننک یم  لاغشا  ار  نیمز  نیطایش  هنرگو  دوش  یم  عورش  يدیحوت  هداوناخ  اب  نیمز  رد  ادخ  رهش  اریز  .ددرگ 

نآ یـساسا  شقن  هجوتم  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  میدـیلاب و  میدرک و  یگدـنز  هداوناخ  يدـیحوت  هتـسه  رد  لاس  ياه  لاس  - 10
دیاب هدرک ، یم  یگدنز  یکرابم  طیارـش  هچ  رد  دیمهف  رـشب  هزات  هداوناخ ، شقن  فیعـضت  هتینردـم و  گنهرف  روضح  اب  اما  میدوبن ،
تسد یتحار  هب  درکن و  هناهب  ار  هتشذگ  رد  ناردپ  یضعب  یئزج  ياهدادبتسا  تخانش و  هدرک  راتفرگ  ار  هداوناخ  هک  ییاه  يرامیب 

تیلوئسم ياج  هب  هک  يا  هداوناخ  درک ؟ رظن  فرص  دیاب  هعماج  زا  هعماج  رد  نامکاح  دادبتسا  اب  رگم  تشادرب ، ینید  هداوناخ ي  زا 
هب تروص  نآ  رد  اریز  تسین ، ینید  هداوناخ ي  زا  فارـصنا  نآ  لح  هار  یلو  تسا  موکحم  دوش ، يرالاس  ردـپ  راتفرگ  ردـپ ، یهلا 

.تسا هدش  نآ  راچد  برغ  زورما  هک  میوش  یم  راچد  یتشونرس 

هدازرهاط
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دشاب دیاب  هک  هنوگنآ  نز 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َّلُک وُعْدـَن  َمْوَی  ًالیِـضْفَت *  اَنْقَلَخ  ْنَّمِّم  ٍرِیثَک  یَلَع  ْمُهاَْنلَّضَفَو  ِتاَبِّیَّطلا  َنِّم  مُهاَْنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْنمَّرَک  ْدََـقل  «َو 
(1)« ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  َالَو  ْمَُهباَتِک  َنوُؤَْرقَی  َِکَئلْوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباَتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِماَمِِإب  ٍساَنُأ 

يزور ناشیا  هب  هزیکاپ  ياه  قزر  زا  میدومن و  مهارف  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  نانآ  ترفاـسم  هلیـسو  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  ینب  اـم 
.میدیشخب يرترب  دوخ  ياه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  اه  نآ  راکشآ  روط  هب  میداد و 

دناوخ یم  ار  دوخ  همانراک  دنهد  شکرابم  نیمی و  هجو  هب  ار  شا  همانراک  هک  یـسک  سپ  میناوخ  یم  ارف  ناشماما  اب  ار  یهورگ  ره 
.دوش یمن  متس  اه  نآ  هب  امرخ  هتسه ي  ِفاکش  ِنورد  هتشر ي  ردق  هب  و 

تسا هار  ْدوخ  ماما ؛

، دـنکن عیاـض  ار  دوخ  تمارک  رهوگ  دـنامب و  هناـمیرک  اـت  میدرک  قلخ  هناـمیرک  اـیند  نیا  رد  ار  ناـسنا  دـیامرف  یم  قوف  تاـیآ  رد 
ْدََقل َو   » .دنامن زاب  تمارک  زا  تعیبط  اب  طابترا  تاکرب  اب  ات  میدرک  شتعیبط  هدرتسگ  هرفس ي  نامهیم 
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ایرد و رد  و  ِرْحَْبلاَو ؛» ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْنلَمَحَو   » میدرکن شتعیبط  ایند و  راتفرگ  میتشاد و  گرزب  ار  مدآ  ینب  هک  دـنگوس  َمَدآ ؛» ِیَنب  اَْنمَّرَک 
قزر شیارب  ایند  نیا  ياه  یکاپ  زا  و  ِتاَبِّیَّطلا ؛» َنِّم  مُهاَْنقَزَرَو   » .میداد شرارق  یکشخ  ایرد و  رس  جات  میدرک و  لمح  ار  وا  یکشخ 
رترب ار  وا  میدرک  قلخ  هک  ییاـه  نآ  زا  يرایـسب  زا  و  ًالیِـضْفَت ؛» اَـنْقَلَخ  ْنَّمِّم  ٍرِیثَک  یَلَع  ْمُهاَْـنلَّضَفَو   » .دـیارگن یتسپ  هب  اـت  میداد  رارق 
ٍساَنُأ َّلُک  وُعْدَن  َمْوَی   » .دـناشکن ههاریب  هب  ار  دوخ  تیدـبا  هار  دـشابن و  روک  دوخ  ماما  هب  تبـسن  دـنک و  ادـیپ  ار  دوخ  ماما  ات  .میتشاد 

هار دشاب  هدرکن  باختنا  دوخ  يارب  ینارون  یماما  ناسنا  رگا  میناوخ  یم  ناشماما  اب  ناشماما و  هب  ار  اه  ناسنا  هک  زور  نآ  ْمِهِماَمِِإب ؛»
نیمی و هجو  هب  ار  شباتک  هک  یـسک  ًالِیتَف ؛» َنوُمَلُْظی  َالَو  ْمَُهباَتِک  َنوُؤَْرقَی  َکـَِئلْوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباَـتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف   » یلو تسا  هدرک  مگ  ار 

نیمی هبنج ي  دیاب  سکره  سپ  .تسا  هدرکن  يررض  نیرت  کچوک  هک  دنیب  یم  دناوخب  ار  دوخ  باتک  نوچ  دنهد ، یم  وا  كرابم 
رما نیا  ققحت  يارب  دنهد و  وا  نیمی  هب  ار  شباتک  ات  دنک  باختنا  تسا ، یناسنا  ره  يرطف  هجو  نامه  هک  ار  دوخ  كرابم  هبنج ي  و 

: دنیامرف یم  همادا  رد  .دنهدب  وا  نیمی  هبنج ي  هب  ار  باتک  دنک و  هبلغ  وا  رب  وا  نیمی  هبنج ي  ات  دـیامن  باختنا  ار  یکرابم  ماما  دـیاب 
دسانـشن و ار  دوخ  ماـما  دوش و  روک  اـیند  نیا  رد  یـسک  رگا   (1) ؛» ًالِیبَس ُّلَضَأَو  یَمْعَأ  ِهَرِخـآلا  ِیف  َوُهَف  یَمْعَأ  ِهِذَـه  ِیف  َناَـک  نَمَو  »

يوس هب  ِهار  تسا  ماما  یب  هک  یسک  تسا و  ماما  یب  ترخآ  رد  دراذگن ، ناتسار  تسد  رد  تسد  دنیبن و  ناتسار  رد  ار  یتسار 
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تسا و روک  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  یَمْعَأ ؛» ِهِذَـه  ِیف  َناَـک  نَمَو   » يرآ .دـسر  یمن  لزنم  هب  یـسک  نینچ  دسانـش و  یمن  ار  تقیقح 
ات میتشاد  گرزب  ار  مدآ  ینب  َمَدآ ؛» ِیَنب  اَْنمَّرَک  ْدََـقل  َو   » هک یلاح  رد  دـنیب  یمن  ار  دوخ  تداعـس  هار  ایند  نآ  رد  هتخانـشن  ار  شماـما 

، درکن باختنا  ماما  رگا  سپ  دنک ، هدافتـسا  ایند  نتـشاد  رتشیب  يارب  دوخ  یگرزب  زا  هک  میتشادن  شگرزب  دنک ، باختنا  ار  دوخ  ماما 
اب ترخآ  رد  یَمْعَأ ؛» ِهَرِخآلا  ِیف  َوُهَف   » دـیدن ار  شماما  تسا و  روک  ایند  رد  هک  یـسک  تسا و  روک  تفاین ، ناتـسار  رد  ار  یتسار  و 

.دورب دیاب  هار  مادک  هب  دناد  یمن  تسا و  التبم  يرتدیدش  يروک 

ران ِماما 

ناحتما تهج  ار  يا  هدع  َنوُرَـصُنی ؛» َال  ِهَماَیِْقلا  َمْوَیَو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَجَو  : » دـیامرف یم  صـصق  هروس  هیآ 41  رد  نآرق 
یمن يرای  تمایق  رد  دـنناوخ و  یم  شتآ  هب  ار  هعماج  اه  نآ  یلو  مینک ، ناحتما  ار  هعماج  اـت  میداد  رارق  ماـما  ربهر و  هعماـج ، دارفا 
ًهَِّمئَأ ْمُْهنِم  اَْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  هدجس  هیآ 24  رد  دنناوخ  یم  شتآ  هب  ار  دوخ  مدرم  دنتـسه و  ران  ِماما  اهوگلا  ناربهر و  نیا  .دنوش 

ترضح قیرط  زا  هک  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  ای  لیئارسا  نادنزرف  زا  یضعب   (1) ؛» َنُوِنقُوی اَِنتاَیِآب  اُوناَکَو  اوُرَبَص  اََّمل  اَنِْرمَِأب  َنوُدْهَی 
.دننک تیاده  ام  رما »  » هب هک  میداد  رارق  ماما  ار  دنتـسه  موصعم  دنـسر و  یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  قاحـسا 

رباص يراد  نید  رد  هک  ارچ  میدرک  لیان  ماقم  نیا  هب  ار  نانآ 
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تفگ ناوت  یم  .رون و  ماما  میراد و  ران  ماما  نید  قطنم  رد  دیئامرف  یم  هظحالم  هک  نانچمه  سپ  .دنتشاد  نیقی  ام  تایآ  هب  دندوب و 
.دنیزگ یمرب  دوخ  يارب  وا  هک  تسا  ییاه  تلصخ  اه و  شزرا  هعومجم  قادصم  هک  تسا  یتیصخش  سکره  ِماما  هتفر  مه  يور 

هب تسا  اه  شزرا  نآ  قادـصم  هک  ار  یـسک  سپـس  دـناد  یم  هدیدنـسپ  بوخ و  دوخ  يارب  ار  ییاه  تلـصخ  دـیاقع و  ناسنا  ادـتبا 
هب .دنیزگ  یمرب  ماما  ناونع  هب  ار ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یعقاو ، هعیش ي  کی  اتسار  نیمه  رد  .دنک  یم  باختنا  دوخ  ماما  ناونع 

لماک قادصم  هداد و  رارق  دوخ  تیاغ  ماما و  ار  ناشیا  هدـیزگ و  رب  ار  ترـضح  نآ  یناسنا  یهلا  ياه  تلـصخ  هعیـش  رگید  ترابع 
هتفرگن دوخ  ماما  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  وا  عقاو  رد  دشابن  نینچ  رگا  دبای و  یم  ترـضح  نآ  صخـش  رد  ار  اه  تلـصخ  نآ 

ام ماما  تسا  ترضح  نآ  داماد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  رـسپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  میئوگ  یم  تسا  تقو  کی  .تسا 
تهج نیا  هب  میا و  هتفریذـپ  ار  ترـضح  نآ  نامیا  تمکح و  راثیا و  یکاپ و  صولخ ، تقادـص ، تعاجـش ، تسا  تقو  کی  تسا ،
رـسپ ِفرـص  هنرگو  میا ، هتفرگ  دوخ  ماما  ار  ترـضح  نآ  عقاو  هب  هک  تسا  مود  تلاح  رد  .میا  هداد  رارق  دوخ  ماما  ار  ترـضح  نآ 
یسک .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داماد  مه  نامثع  تسین ، لامک  ندوب  ترـضح  نآ  داماد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع 

ار لماک  ناسنا  نآ  ياه  تلـصخ  عقاو  رد  دـنک  یم  باختنا  دوخ  تیـصخش  تیاغ  ماما و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک 
نآ هک  یناسک  اریز  .دبای  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  صخش  رد  ار  اه  تلـصخ  نآ  قادصم  سپـس  دنک و  یم  باختنا  دوخ  يارب 

اه تلصخ  نآ  دنا  هتفریذپ  دنا ، هتفرگ  دوخ  تیصخش  تیاغ  ار  اه  تلصخ 
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اذـل دـنهد و  یم  دـشر  ترـضح  نآ  زا  تیعبت  اب  ار  دوخ  نمی  هبنج ي  دـهد و  یم  قوس  تنمیم  نمی و  لاـمک و  يوس  هب  ار  اـه  نآ 
.دوش یم  هداد  وا  تیصخش  نیمی  هبنج ي  هب  وا  باتک   (1) ؛» ِِهنیِمَِیب َُهباَتِک  َِیتوُأ  : » دومرف .دوش  یم  نیمی  ناشدوب 

ار یماما  رگا  لاح  صاخ - یـصخش  رد  تسوا  هتفریذـپ  ياه  تلـصخ  قادـصم  هک  دـنناوخ -  یم  شماما  اب  تماـیق  رد  ار  سکره 
ار دوخ  تیـصخش  نوچ  .دوش  یم  هداد  وا  نیمی  هبنج  هب  وا  لامعا  همان  درک ، تیوقت  ار  وا  یناحور  تنمیم و  هبنج  هک  درک  باـختنا 

ُهَّللا َلاَق  ِلِطاَْبلا  ِهَِّمئَأ  ِّقَْحلا َو  ِهَِّمئَأ  ْنِم  ُهوُعَبَّتا  ِنَم  ُعاَْبتَأ  ُساَّنلاـف  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هدرک  كراـبم  نیمی و 
َنِیقِداَّصلِاب َّمَْتئا  ِنَمَف  اًلِیتَف » َنوُمَلُْظی  ْمَُهباتِک َو ال  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِماـمِِإب  ٍساـنُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی  َّلَـج « َّزَع َو 

نآرق رد  دـنوادخ  لطاب ، ناماما  اـی  قح  ناـماما  دنتـسه  دوخ  ناـماما  وریپ  مدرم   (2)« ْمُهَعَم َرِـشُح  َنیِِقفاَـنُْملِاب  َّمَْتئا  ِنَم  ْمُهَعَم َو  َرِـشُح 
دوخ لامعا  ياه  همان  دوش  هداد  اه  نآ  نیمی  هبنج  هب  ناشلامعا  همان  هک  یناسک  میناوخ ، یم  ناـشماما  اـب  ار  مدرم  هک  يزور  دومرف :
سک ره  دوش و  یم  روشحم  اه  نآ  اب  دریگب  ماما  دوخ  يارب  ار  ناقداص  سکره  .دنریگ  یمن  رارق  مه  باقع  دروم  دـنناوخ و  یم  ار 

.ددرگ یم  روشحم  اه  نآ  اب  دنک  ذاختا  ربهر  ار  ناقفانم 
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نیمی هبنج ي  زا  تلفغ  نانز و 

نیمی و نمؤـم  تیـصخش  لـک  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  نیا  هک  تسا  نیمی  نمؤـم  تـسد  ود  ره  تماـیق  زور  رد  مـیراد  تـیاور  رد 
دازآ یمهَو  ياه  تیدودـحم  زا  ار  دوخ  هدـش  نیمی  لها  هک  یناسنا  .تسا  یموش  لامـش و  شتیـصخش  لک  رفاـک  تسا و  كراـبم 
لثم تمایق  رد  سک  ره  هک  تسین  روط  نیا  و  لامـش »  » پچ و ینعی  لهج  و  نیمی »  » تسار و ینعی  ملع  لاثم ؛ ناونع  هب  .تسا  هدرک 

يدوـجو كراـبم و  يدوـجو  تسه ، هنحـص  نآ  رد  دوـجو  عوـن  ود  هکلب  .پچ  شرگید  فرط  دـشاب و  تـسار  شفرط  کـی  اـیند 
دوش و یم  نیمی  ناشدوب  دنـسر ، یم  تنمیم  نْمی و  هب  دـننک  باختنا  ار  یمطاف  ياه  شزرا  رگا  نانز  .لهج  ملع و  لثم  كراـبمان ،

اهیلع ارهز  همطاـف  ینعی  ملاـع  تنمیم  نوچ  .دوـش  یم  هداد  تسا  یکراـبم  نمی و  رـسارس  دـنا و  هتخاـس  هک  یتیـصخش  هب  ناـشباتک 
؛» ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  َالَو  : » دیامرف یم  هیآ  رخآ  رد  تهج  نیمه  هب  .دنا  هدرکن  ررـض  دوش  یم  مولعم  اج  نآ  دـندرک و  باختنا  ار  مالـسلا 

.دنا هدرکن  ررض  تسه  امرخ  هتسه  فاکش  طسو  هک  يا  هتشر  نآ  هزادنا  هب  یتح 

دنا و هدرکن  نیمی  دروخرب  دوخ  اب  تسا  نادرم  صوصخم  هک  دـندرک  باختنا  دوخ  يارب  شزرا  ناونع  هب  ار  ییاه  شزرا  نانز  رگا 
.دنا هدرک  ررـض  ردق  هچ  هک  دننیب  یم  تقو  نآ  دنهد ، یم  ناشیا  هب  ار  ناش  یجک  تمایق  زور  دنا ، هدز  نماد  دوخ  یفارحنا  هجو  هب 
یقفا مادـکره  ات  تسا  درم  نز و  یقیقح  هاگیاج  ندومن  نشور  هسلج  نیا  رد  ام  فرح  تسا و  حرطم  اـهدرم  يارب  هلئـسم  نیا  نیع 

دـسانشن تسرد  ار  دوخ  يدوجو  قفا  ناـسنا  رگا  .دنـسانشب و  تسرد  دـنبای  تسد  نادـب  دـننک و  میـسرت  دوخ  وـلج  رد  دـیاب  هک  ار 
هاگیاج
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ای درم و  رب  ار  نز  میهاوخب  هک  تسا  یهلا  ریغ  راک  کی  نیا  مّلـسم  .دسانـش  یمن  درم  نز و  قوقح  اـب  هطبار  رد  ار  یهلا  تاروتـسد 
، ادـخ هک  روط  نامه  نادرم ، ربمایپ  هن  تسا  اه  ناسنا  ربمایپ  ًاـتقیقح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  .میهد  حـیجرت  نز  رب  ار  درم 

بوخ رهوـش و  اـب  يراتفرـشوخ  نز  ِداـهج   (1) ؛» اَـهِجْوَِزل ِلُّعَبَّتلا  ُنْسُح  ِهَأْرَْملا  ُداَـهِج  : » دـنیامرف یم  رگا  اـیآ  .تساـه  ناـسنا  يادـخ 
ياج رد  سک  ره  ات  دنیامن  نشور  ار  سکره  هاگیاج  دنهاوخ  یم  ای  دننک ، گرزب  ار  نادرم  دـنهاوخ  یم  .تسا  ندرک  يرادرهوش 

؟ دنک دشر  وا  نیمی  هبنج ي  دریگ و  رارق  دوخ  یقیقح 

ادرف اذـل  دـنا و  هدرک  دروخرب  جـک  ناشدوخ  اب  دـننک  باختنا  دوخ  يارب  تسا  يدرم  ياه  شزرا  ًافرـص  هک  ییاه  شزرا  نانز  رگا 
اه و باختنا  اه و  شنیزگ  دنتسین  ناشدوخ  ياج  نوچ  نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  .دنهد  یمن  ناشدوجو  تسار  هبنج  هب  ار  ناشباتک 
هبنج ي نآ  زا  تسا و  هدـش  نانز  ِندـشدرم  هب  التبم  عماوج ، هنافـسأتم  رـضاح  لاح  رد  .دوش و  یم  اه  نآ  ررـض  هب  رجنم  ناـشلامعا 

دوخ سکره  هک  تسا  نآ  تهج  هب  اه  نیا  همه ي  .دوش  یم  تلفغ  دنهد  دشر  ار  نآ  دـیاب  تسه و  نانز  ندوب  نز  رد  هک  یکرابم 
ياتـسار رد  هتفرگ و  رظن  رد  درم  نز و  يارب  دـنوادخ  هک  یقفا  اه و  هبتر  زا  دـنک و  یم  یبایزرا  ایند  نیلفاسلا  لفـسا  هبترم ي  رد  ار 

.تسا لفاغ  هدومن ، نییعت  مادکره  يارب  یفیلاکت  نآ 

ره هک  تسا  ییاـه  شزرا  زا  تلفغ  مه  نآ  تلع  تسا و  ناـشدوخ  هاـگیاج  زا  نادرم  ناـنز و  تلفغ  عماوج ، ياـه  بیـسآ  زا  یکی 
نانز و زا  مادک 
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دینیب یم  هک  هتفر  ولج  اج  نآ  ات  عوضوم  نیا  زا  تلفغ  دننک ، باختنا  ار  دوخ  ماما  نآ  قباطم  دـنرادب و  ساپ  دوخ  يارب  دـیاب  نادرم 
رسمه دنچ  دنریگ ، یمن  هدهع  هب  ار  یتیلوئسم  چیه  نادرم  رگید  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  ام و  روشک  نیـشن  برع  ياه  تمـسق  رد 

.دنشک یم  راگیس  دننیشن و  یم  مه  رود  دنور و  یم  هناخ  هوهق  هب  حبص  اهدرم  تسا ، اه  نآ  هدهع  هب  اهراک  همه  هک  دنراد 

.دنوش رکذتم  ار  تیلهاج  ِتشز  لضعم  نیا  ات  دنتفر  روشک  بونج  هب  ًادمع  ناشیاهرفـس  زا  یکی  رد  هللا » هظفح  » يربهر مظعم  ماقم 
هب اه  یضعب  الاح  .تسا  نید  هب  ندرک  تشپ  نیع  نیا  دوش و  یم  دروخرب  نازینک  دننامه  نانز  اب  بارعا  زا  یضعب  نیب  رد  هنافـسأتم 

حرطم نادرم  ِبیقر  ناوـنع  هب  ار  اـه  نآ  دـنهدب و  ناـنز  هب  هنادرم  شقن  دنتـساوخ  لـضعم ، نیا  زا  نز  تاـجن  مسا  هـب  یطارفا  روـط 
مالسا هب  تشگزاب  قیرط  زا  هک  نآ  ياج  هب  .دراد  هارمه  هب  يرتدب  رایـسب  نارحب  هکلب  تسین  هلئـسم  لح  هار  اهنت  هن  نیا  هک  دندرک ،

دنهد یم  رس  درم » نودب  نانز   » راعش رالوکس  ییانب  ریز  اب  یتسینیمف و  ياهراعش  اب  دننک  لح  هنامیکح  لکش  هب  ار  لکشم  نیا  بان 
یهورگ و جاودزا  ییارگ و  سنجمه  هب  ار  راک  میهاوخن  ای  میهاوخب  اـم  هچ  اـه  لـح  هار  عون  نیا  دوجوم  طیارـش  رد  هک  یلاـح  رد 

.دناشک یم  مرپسا  قیرزت  قیرط  زا  يرادراب  هب  درم  اب  طابترا  مدع  يارب 
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نز هدشمگ ي  تیوه 

لک نیا  تسا و  حرطم  نز  فرط  زا  انمت  شریذپ  درم و  فرط  زا  انمت  یمالـسا ، ملاس  یگدـنز  کی  رد  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  لصا 
ار دوخ  تیصخش  داعبا  زا  یهوجو  درم  نز و  زا  مادکره  هداوناخ ، نوناک  رد  هداوناخ و  لیکـشت  يارب  .تسا  یمالـسا  یگدنز  کی 

یتیـصخش داعبا  زا  یهوجو  هتبلا  .دنیامن و  یم  هداوناخ  یعامتجا  هبنج  قرغ  دننک و  یم  جراخ  تیدرف  زا  هداوناخ  ءایحا  ياتـسار  رد 
ار دوخ  يدرف  ياـه  تلـصخ  دوخ  نورد  رد  مادـکره  تلاـح  نآ  رد  درادـن و  هداوناـخ  هب  یطبر  تسوا و  دوخ  هب  طوـبرم  سکره 
و چیه ، میچیه ، دنوادخ  لباقم  رد  اما  دوخ ، هب  طوبرم  يدرف  تایصوصخ  اب  میناسنا  رفن  ود  مه  لباقم  رد  هک  امش  نم و  لثم  .دنراد 

تیدرف هبنج  دنـشاب و  هتـشاد  هداوناـخ  هب  رظن  دـیاب  هک  تهج  نآ  زا  درم  نز و  رگا  .مینک  یم  وا  تیبوبر  قرغ  ار  دوـخ  تیدرف  همه 
نز راک  هن  رگید  دـماجنا ، یم  رگیدـمه  اب  هلباـقم  هب  ناـشراک  ًـالمع  دـندرکن ، ار  راـک  نیا  دـننک ، یفن  هداوناـخ  لـباقم  رد  ار  دوخ 
ود نآ  طابترا  نوناک  هتساوخان  و  دنک ، یم  تیلوئسم  ساسحا  هداوناخ  نز و  نآ  هب  تبـسن  درم  هن  دوب و  دهاوخ  درم  يانمت  شریذپ 

هداوناخ ندـناسر  يارب  درم  هب  کمک  درم و  يانمت  لوبق  رد  ار  دوخ  تیوه  نز  رگا  یلو  .دوش  یم  ناریو  هداوناخ  ءاـضعا  ناونع  هب 
.تسا هدرک  لابند  ار  یگرزب  دصقم  درک ، وجتسج  رظن  دروم  فادها  هب 

نیا رد  مینک ، ادـیپ  اجک  ار  دوخ  هدـش  مگ  ِدوخ  میناد  یمن  یلو  مینک  ادـیپ  ار  دوخ  میهاوخ  یم  میا و  هدـش  مگ  نامدوخ  ام  یهاـگ 
 - دوش یم  ادیپ  شرسمه  ياهاّنمت  لوبق  رد  نز  هدشمگ  ِدوخ  مینک ، ضرع  میهاوخ  یم  ثحب 
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رد ار  دوـخ  هدـش  مگ  تیوـه  نز  رگا  تسا - روـط  نیمه  مه  درم  هنرگو  منز  یم  ار  لاـثم  نیا  تـسا  نز  اـم  ثـحب  عوـضوم  نوـچ 
هدهع هب  شلک  هک  ار ، هداوناخ  هرادا  تیلوئـسم  دناوتب  ات  دنک  کمک  انمت  ِشریذپ  نیا  رد  ار  درم  دنک و  ادـیپ  درم  ياهاّنمت  شریذـپ 

.تسا هدرک  ادیپ  تسد  گرزب  تیقفوم  کی  هب  طیارش  نیا  رد  نز  نیا  دهد ، ماجنا  بوخ  تسا ، درم  ي 

ود نز ، فرط  زا  شریذپ  درم و  فرط  زا  انمت  ياج  هب  دمآ ، نادـیم  هب  درم  نز و  ياه  « ْنَم  » دـش و روحم  ادـخ ، ياج  هب  ناسنا  یتقو 
کی هرخألاب  نوچ  .دریگ  یمن  لکـش  یعقاو  روط  هب  هداوناخ  نوناک  تقو  چیه  تلاح  نیا  رد  .دنریگ و  یم  رارق  مه  يور  هبور  انمت 

نآ تیقفوم  تهج  يرگید  دریگب و  هدهع  هب  تسا  هدرک  فیرعت  تعیرـش  هک  یلوصا  ساسا  رب  ار  هداوناخ  یلک  تیلوئـسم  دیاب  رفن 
کی ناونع  هب  هداوناخ  نآ  ات  ددـنب  راک  هب  دراد  ناوت  رد  هک  ار  یفئارظ  هدرک ، فیرعت  تعیرـش  هک  یلوصا  ساسا  رب  زاب  تیریدـم ،

نذا و هب  دیاب  هناخ  زا  نز  جورخ  دیامرف : یم  تعیرـش  درم ، یلک  تیلوئـسم  ياتـسار  رد  .دور  ولج  دریگب و  لکـش  يدـیحوت  دـحاو 
ود ره  نوچ  رهوش ، ِنم  ندرک  هبرف  تهج  هب  هن  دریگ ، یم  هزاجا  شرهوش  زا  ادخ ، یگدنب  تهج  هب  مه  نز  دشاب و  شرهوش  هزاجا 

ثحب تسین ، حرطم  درم  ِنم »  » ندرک هبرف  ثحب  .چـیه  دـنا  چـیه  ادـخ  لباقم  رد  دـننک و  یم  لـمع  یهلا  تعیرـش  لوصا  ساـسا  رب 
فرح هک  تسا  نیا  دـنک  یم  ناـنز  هب  نید  هک  يا  هیـصوت  .تسا  هتـشاذگ  درم  هدـهع  هب  دـنوادخ  هک  تـسا  یتیلوئـسم  هـب  مارتـحا 

هبرف ناترـسمه  ِنم »  » رگید دیونـش  یم  ار  وا  فرح  ادخ  مکح  رطاخ  هب  دش  نشور  یتقو  ادخ ، يارب  یلو  دیونـشب  ار  دوخ  نارـسمه 
يربهر دوش  یم  شفیلکت  یکی  دش  روحم  ادخ  رگا  هداوناخ  رد  .ددرگ  یم  رتشیب  وا  تیلوئسم  هکلب  دوش  یمن 
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دنزادنیب و دـحا  ترـضح  يوس  هب  ار  اهرظن  رگیدـمه  اب  یگناگی  رد  ءاضعا  هک  ییاضف  هب  هداوناخ  نآ  ندـناسر  يارب  هداوناخ  یلک 
رد .دسرب  بولطم  تدـحو  هب  هداوناخ  هک  نیا  يارب  هداوناخ  لوئـسم  ياهاّنمت  نتفریذـپ  ندرک و  کمک  دوش  یم  شفیلکت  يرگید 

یکی دش  روحم  ادخ  رگا  .تسا  هنحـص  رد  فده  نآ  ققحت  رد  دوجو  مامت  اب  دنک  یم  ساسحا  نز  هک  تسا  یفده  نینچ  ياتـسار 
شریذـپ دوش  یم  شفیلکت  یکی  و  ندادروتـسد ، دوش  یم  شفیلکت  دـناسرب ، لـحاس  هب  ار  یتشک  نیا  دـهاوخ  یم  هک  یناولم  لـثم 

ار دوخ  فیاظو  هاگیاج و  یعرـش  لوصا  ساسا  رب  مادک  ره  یتقو  .دـشاب  میهـس  لحاس  هب  یتشک  ندـناسر  رد  ات  ناولم ، تاروتـسد 
هک نآ  هن  .دنـشاب  هتـشاد  هناگادج  ِنم  کی  مادک  ره  هک  تسا  یتقو  یگناگود  فالتخا و  .دنرادن  یتینم  مادک  چـیه  دـننک  فیرعت 

دوش یم  مکاح  تسا  رتشیب  شتردق  هک  نآ  دشاب  طسو  نَم  یتقو  يرآ  .دنشاب  هدرک  بوذ  هیعرش  فیاظو  رد  ار  دوخ  ِنم  مادک  ره 
.ددرگ یم  موکحم  تسا  رت  فیعض  هک  نآ  و 

دوخ اب  داضت  نانز و 

تـسا هدمآ  دوجو  هب  یطیارـش  یبرغ  هاگن  رد  هک  تسا  نیا  هدنب  ساسحا  دوش و  یم  عورـش  گنج  دـندش  نَم  ود  رهوش  نز و  رگا 
ندـش یـشالتم  نآ  هجیتن  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  هداوناخ  رد  نم ، ود  تقو  نآ  هدـش ، هبرف  نانز  تینم  نز ، قوقح  قاقحا  مسا  هب  هک 

.تسا هداوناخ 

لوبق نانز  رگا  .مه  يور  هبور  دنوش  یم  بیقر  ود  دنشاب ، سیئر  دنتساوخ  رـسمه  ود  ره  دش و  ادیپ  نم  ود  هداوناخ  هنحـص  رد  رگا 
يانعم ار  شریذپ  و 
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یکی شالت  تباقر و  رـسارس  هنوگ ، حلـص  يرهاظ  ِنیع  رد  گنج ، نیا  دوش و  یم  زاغآ  اـّنمت  ود  ناـیم  گـنج  دـننادن ، دوخ  یعقاو 
.تسا يرگید  رب  هبلغ  يارب 

ار درم  ياهاّنمت  ِلوبق  ًاترطف  فرط  کی  زا  هک  تسا  نیا  رد  شا  هشیر  دننک  یم  ادیپ  دوخ  اب  نانز  یـضعب  یتدم  زا  دـعب  هک  يداضت 
لباقم رد  دنا  هدـش  لئاق  لقتـسم  ییاّنمت  اضاقت و  دوخ  يارب  رگید  فرط  زا  دـنناد و  یم  دوخ  یگدـنز  ندرکرادانعم  طاشن و  لماع 

زا دناوت  یمن  یناسآ  هب  دیـشچ  ار  نم  عون  نیا  هزم  هراّما  سفن  یتقو  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  ارـس  کی  رد  نم  ود  ًالمع  و  درم ، ياّنمت 
رد .دراد  نَم  نآ  ظفح  رد  یعس  هراّما  سفن  یفرط  زا  تسین  شدوخ  لقتـسم  ِنم  نیا  هک  دنک  یم  سح  یفرط  زا  .درادرب  تسد  نآ 

روط هب  هک  نَم  نآ  هن  تسا ، درم  لباقم  رد  ندش  نَم  ندـش ، نَم  تروص  نیا  هب  اریز  دـنک ، یم  ادـیپ  داضت  شدوخ  اب  شدوخ  هجیتن 
دهدب روتـسد  درم  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  شدوخ  يارب  درم ، لباقم  رد  هدرک  ادیپ  نَم  کی  هک  الاح  .دراد  سکره  یعیبط 

نارگید و رب  دوـخ و  رب  نایـصع  هب  ار  وا  داـضت  نیا  هنادرم - تیلوئـسم  اـب  ندوـب  هناـخ  نز  نـیب  يداـضت  مهدـن -  روتـسد  نـم  یلو 
لوئـسم ناونع  هب  درم  ياـهاّنمت  شریذـپ  تسا و  شدوخ  شدوخ ، رگید  هن  دـنیب  یم  .دـناشک  یم  دوخ  ِدوجوم  عـضو  زا  یتیاـضران 

یم هک  يروط  هب  درم ، لباقم  رد  هدش  ینم  کی  .دشاب  هتـشاد  درم  زا  لقتـسم  ِنَم  کی  يرطف  یحور و  رظن  زا  دـناوت  یم  هن  و  هناخ ،
هب ار  نز  رگید ، فرط  زا  درم  ياّنمت  شریذـپ  ِترطف  فرط و  کی  زا  ریغ  رب  هبلغ  هزیرغ ي  نیب  داضت  دـشاب ، مکاـح  درم  رب  دـهاوخ 

دشاب و هتـشاد  نانز  يافـص  ای  دنزب ، داد  دریگب و  نادرم  هفایق  ردپ ، ای  تسا  ردام  درم ، ای  تسا  نز  دناد  یمن  دناشک ، یم  یتیوه  یب 
یلصا ياه  تیلوئسم 
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« تردق  » ای تمدخ »  » نیب گنج  زا  تاجن  يارب  دنک  یم  شالت  دزاسب و  دناوت  یمن  شدوخ  اب  دراذـگب ؟ هناخ  درم  هدـهع  هب  ار  هناخ 
رتشیب یتیاضران  هجیتن  رد  دوش و  یم  رترود  دوخ  ِلیصا  دوخ  زا  اذل  دنک و  بلط  ار  يرتشیب  يالعتسا  تردق و  دیازفیب و  دوخ  ِنم  رب 

.دبای یم  همادا  نانچمه  نَم  ندرک  هبرف  و  دوخ ، زا 

نیا ِنَم  اذل  درادن و  هداوناخ  تشونرـس  هب  تبـسن  تیلوئـسم  ساسحا  رگید  نز ، هدـش ي  هبرف  ِنم  ِلباقم  رد  یطیارـش  نینچ  رد  درم 
درم يانمت  شریذپ  رگید  نز  هن  لاح ، نیا  رد  دبایب ، عتمت  نآ  زا  دیاب  هک  دنیب  یم  ئیـش  رتشیب  ار  نز  هک  دوش  یم  نم  هب  لیدـبت  درم 
ياه هبـساحم  اب  هک  دـنناویح  ود  درامـش ، یم  دوخ  تیلوئـسم  ار  هداوناخ  نز و  اـب  حیحـص  طاـبترا  درم  هن  دـناد و  یم  دوخ  راـک  ار 

ار يرگید  ْنورد  رد  مادکره  مه ، زا  عتمت  نیع  رد  .دنا  مه  رب  هکلب  دنا ، مه  اب  هک  نیا  هن  یلو  دننک ، یم  لمحت  ار  رگیدـمه  ییایند 
هک يراد  هزاغم  هب  تبـسن  ام  روصت  لثم  .تسا  هدش  شنارـسخ  لماع  يرگید  دنک  یم  رکف  مادک  ره  دنک ، یم  ساسحا  دوخ  بیقر 

مینارگن هراومه  دوخ  نورد  رد  مینک ، یم  رکـشت  وا  زا  اهالاک  نآ  ندروآ  تهج  هب  هک  نیا  نیع  رد  دراد ، ار  ام  زاین  دروم  ياـهالاک 
هلماـعم ي کـی  قشع ، رگم  تسه  زیچ  همه  رگیدـمه  هب  تبـسن  ًاـمومع  یبرغ  ياـهدرم  نز و  قـشع  .دراذـگب  اـم  رـس  هـالک  دـنکن 

رگم و  تسا ، نکمم  راثیا  نودـب  قشع  رگم  تسا ، قشع  نیا  هک  دـننک  ءاقلا  رگیدـمه  هب  هراومه  دـیاب  هک  تسا  هنابدؤم  هنامرتحم و 
رد روضح  یلاعتم و  یفدـه  يارب  دـیاب  تسا ؟ نکمم  سدـق  ملاـع  هب  رظن  اـب  دوخ  یفن  رگم  و  دوش ، یم  عمج  یهاوخدوخ  اـب  راـثیا 

.دراذگ اپ  ریز  ار  ییایند  نودام  ِدوخ  يدبا ، یگدنز 

35 ص :

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


هدروخ تسکش  نانز 

لاثم ناونع  هب  تسا ، نینچ  نیا  زین  درم  تسا و  هدروخ  تسکش  یناسنا  دهاوخن ، دهاوخب و  ددرگرب ، شتلاصا  هب  تسناوتن  نز  یتقو 
رد وا  هنازور ي  ياه  شالت  درک  ساسحا  درم  یتقو  اما  .دورن  راک  رـس  هب  هداوناـخ  هب  قشع  اـب  هک  تسا  هدروخ  تسکـش  یتقو  درم 
یم راک  دـیما  مامت  اب  تسوا ، هارمه  رای و  هکلب  تسین  هناخ  رد  وا  تیلوئـسم  بیقر  عنام و  اهنت  هن  هناخ  نز  دنیـشن و  یم  رمث  هب  هناخ 

ار دوخ  دشک و  یم  يراگیب  دراد  اه  لامح  لثم  دنک  یم  ساسحا  تشادن ، یتشادرب  نینچ  رگا  یلو  .دـنامب  اپ  رـس  هناخ  نیا  ات  دـنک 
دیما طاشن و  زا  ار  درم  دـیهاوخ  یم  رگا  نانز  امـش  .تسا  هدروخ  تسکـش  درم  کـی  ِتلاـح  نیا  دـنیب ، یم  يراـگیب  نیا  هب  روبجم 

هداوناخ تمدخ  رد  دنک  ساسحا  هک  تسا  نیا  درم  تیمورحم  نیرت  گرزب  میرادن ، امـش  لوپ  هب  زاین  ام  دیئوگب  وا  هب  دینک  مورحم 
.تسین يا 

تسا لاح  نیا  رد  .تسا  هدروخ  تسکـش  شندوب  نم  زا  هکلب  تسا  تحاران  دوخ  ندوب  نز  زا  هک  تسین  ینز  هدروخ  تسکـش  نز 
شیگدنز زا  درم  هک  مزاسب  ار  وا  یگدنز  دوخ  راک  اب  دـیاب  درم و  لاگنچ  رد  متـسه  يا  هدرب  هک  دـنک  یم  لیلحت  نینچ  ار  دوخ  هک 

ِتفلک ار  دوخ  اذل  هدروخ و  تسکـش  ندش  نم  رد  هک  دناد  یم  نَم  نآ  ار  دوخ  دش ، نینچ  یگدـنز  رد  نز  لیلحت  رگا  .دریگ  عتمت 
یم رظن  تردق  ءاروام  يزیچ  هب  دشاب ، هتشاد  رارق  دوخ  لیصا  دوجو  رد  یتقو  نز  هک  یلاح  رد  .دنک  یم  سح  شنادنزرف  رـسمه و 
راک هناخ  نورد  رد  هچ  هک  هدروخ  تسکـش  نز  ِسکعرب  .دـنیب  یم  یگدـنز  نیع  ار  ناکدوک  ندرکرامیت  ندرک و  بوراـج  دـنک ،

ار دوخ  هناخ ، نوریب  هچ  دنک ،
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رد نوچ  دوش ، یمن  جراخ  تسکـش  ساـسحا  زا  دـنک  یم  هچ  ره  ندـش  نَم  نیا  اـب  .تسا  يراـگیب  هب  موکحم  هک  دـناد  یم  یتفلک 
نوچ تسا ، هدروخ  تسکش  دوخ  زا  هک  دش  مکاح  بلاغ و  درم  ِنم  رب  رگا  تسا ، هداد  رارق  درم  ِنم  لباقم  رد  ار  دوخ  ِنم  تقیقح 

هدروآ هنحص  هب  ار  دوخ  ِنم  نوچ  دنک ، یم  ساسحا  تفلک  ار  دوخ  دوش  بولغم  رگا  و  ندش ، مکاح  هن  دوب  يریذپاضاقت  شتلاصا 
تسا هناخ  مداخ  درم  هن  لاح  نیا  رد  .دناد  یم  تقیقح  یب  ار  دوخ  تروص  ره  رد  تسا و  هدروخ  تسکـش  درم  ِنم  زا  نم  نآ  یلو 
سرد سـالک  کـی  رد  یتـقو  .دنتـسه  دوخ  ِنم  مداـخ  ود  ره  .تیعبت  تیعقوم  رد  هناـخ و  مداـخ  نز  هن  و  تیلوئـسم ، تیعقوم  رد  و 

.دور یم  ولج  یبوخ  هب  سالک  نیا  دـنریگ  یم  ار  بلاطم  علو  مامت  اب  مه  نازومآ  شناد  دـیوگ و  یم  سرد  دزیر و  یم  قرع  ملعم ،
شناد هن  دـهد و  همادا  ار  دوخ  یملعم  دـناوت  یم  ملعم  هن  رگید  دـندوب ، تواـفت  یب  ملعم  تمدـخ  هب  تبـسن  نازومآ  شناد  رگا  اـما 

.دبای یم  همادا  بولطم  وحن  هب  سالک  هن  دنریگ و  یم  هرهب  سالک  نآ  زا  نازومآ 

زا قوقح  يافیتسا  مسا  هب  دش ، نانز  راثیا  يردام و  هیحور  یعقاو  نمشد  تسا  مکاح  نآ  رب  هک  يرالوکـس  حور  اب  مسینیمف  شبنج 
ار نانآ  هک  نآ  رب  هوالع  هناخ ، رد  راک  ریقحت  اـب  .دـندرک  ناـنز  هب  ار  ملظ  نیرت  گرزب  ناـنز ، ِنَم  ندرک  هبرف  اـب  ناـنز ، هتفر  تسد 

.دندش هداوناخ  یشاپورف  ببس  دنتفرگ و  اه  نآ  زا  ار  هناخ  نمَا  لحم  دندومن ، محر  یب  ياه  تکرش  اه و  هناخراک  رامثتسا  راتفرگ 

اب طقف  هک  مرگ  یطیحم  نتـشاد  زا  هداوناخ  سپـس  دـندرک و  مورحم  دوخ  یقیقح  تیوه  زا  ار  نانز  لوا  نانز ، تینم  ندومن  هبرف  اب 
نانز يرگراثیا 
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رد تسا  هناخ  مداخ  نز  هن  و  لوئـسم ، ِسابل  رد  تسا ، هناخ  مداـخ  ْدرم  رگید  هن  لاـح  نیا  رد  .دـش  مورحم  تفاـی ، یم  تسد  نادـب 
زا دنتـشادنپ و  یگدنز  ار  رگیدـمه  رب  هبلغ  يارب  شالت  و  يرگید ، رب  هبلغ  يارب  لاّعف  دـندش و  دوخ  نم  مداخ  ود  ره  .تیعبت  ِسابل 

شزرا شریذپ  اب  یگدنز  نینچ  ققحت  میهد و  دشر  ار  رگید  کی  تیناحور  مه  رانک  رد  هک  تسا  نآ  یگدنز  .دندنام  زاب  یگدنز 
.ُزپ لوپ و  شزرا  شریذپ  اب  هن  تسا و  نکمم  اوقت 

مه زا  ماقتنا  نارسمه و 

ْاوُُدبْعا ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دیامرف یم  نآرق  .دوش  یم  هنوراو  زیچ  همه  دریگ  رارق  تلفغ  دروم  یگدنز ، یلصا  دصقم  ناونع  هب  اوقت  رگا 
هب روتسد  دومرف و  قلخ  ار  ناگتشذگ  امش و  دنوادخ  دیامرف  یم  هیآ  نیا   (1) ؛» َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلاَو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر 

.تسا ناسنا  داعبا  مامت  رب  ادخ  مکح  ندش  مکاح  اوقت و  تقلخ  دـصقم  هک  دـنک  یم  نشور  دـیوش ، یقتم  ات  داد  یگدـنب  تدابع و 
زا زین  درم  نز و  دـنریگ و  یم  رارق  دوـخ  ياـج  نید  تاروتـسد  هـمه ي  دـشاب ، رظن  دروـم  يدرکیور  نـینچ  یگدـنز  رد  رگا  لاـح 

رگیدمه بیقر  درم  نز و  دوش ، تلفغ  عوضوم  نیا  زا  یتقو  اما  .دنا  یضار  تسا ، هداد  رارق  مادک  ره  هدهع  هب  دنوادخ  هک  یفیاظو 
نوچ دریگ ، یم  ار  وا  ياه  تیلاعف  ولج  هک  تسا  محازم  ئـش  کی  وا  يارب  درم  دنک  یم  سح  نز  تلاح  نیا  رد  دنوش ، یم  دادملق 

نوچ دنناد و  یم  محازم  ئیش  ار  رگیدکی  ود  ره  .دراد  یساسحا  نینچ  نز  هب  تبسن  مه  درم  و  دنک ، یم  لرتنک  ار  وا  ِنم 
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دوخ عبات  ار  وا  دـنناسرب و  لقاّدـح  هب  ار  يرگید  نآ  تمحازم  دوخ  معز  هب  دـننک  یم  یعـس  دـنوش ، ادـج  رگیدـمه  زا  دـنناوت  یمن 
یفرط زا  .دـشاب  شرکون  يرگید  نآ  هک  دـیآ  یم  لاـح  شلد  یعقوم  نم  ره  تسا ، ناـیم  رد  نم  تسین ، ناـیم  رد  ّقح  نوچ  دـننک ،

نآ نودب  دنادنمزاین ، رگید  کی  هب  اذل  درادن و  يرگید  هک  دنراد  ییاه  هیامرـس  اه و  ییاناوت  مادک  ره  عقاو  هب  یهلا  ماظن  رد  نوچ 
یمن یکی  یتحار  هب  دنراد  مادـک  ره  هک  یتاناکما  نامه  تهج  هب  نوچ  دـبای ، یم  همادا  گنج  نیا  هراومه  دـنوش ، ادـج  مه  زا  هک 
زوریپ رهاظ  هب  اه  نآ  زا  یکی  دنچ  ره  دنوش و  یمن  زوریپ  مادـک  چـیه  گنج  نیا  رد  هجیتن  رد  و  دـنک ، دوخ  هدرب  ار  يرگید  دـناوت 

، دنهد همادا  ار  یگدـنز  دـنهاوخ  یم  دوخ  تینم  ظفح  اب  نوچ  فرط  نآ  زا  .دریگ و  یم  ار  دوخ  ماقتنا  يرگید  نآ  شتقو  هب  دوش ،
یم وجتـسج  هناخ  زا  نوریب  رد  ار  شمارآ  دراد و  رظن  یگدـنز  نیا  زا  ریغ  يزیچ  هب  تسین و  لـئاق  یـشزرا  يرگید  يارب  مادـک  ره 
مه مناخ  دنک ، یم  لوغشم  هناخ  نوریب  رد  ار  دوخ  روط  کی  اقآ  مه  رصع  دنتسه ، راک  لوغشم  رهظ  زا  دعب  ات  حبـص  زا  ود  ره  دنک ،

.دنـشاب مه  اب  دـنناوت  یمن  تقو  چـیه  اهنیا  دـنیآ ، یم  هاگباوخ  هب  هناخ ، هب  ندـمآ  ياـج  هب  ًـالمع  دور و  یم  رازاـب  هب  بش  رخآ  اـت 
«. دشابن اج  نیا  نآ  هک  ییاج  مور   » تسا دابآ  اجکان  هب  ناشدیما 

نودـب ًالمع  دـنرب و  یم  ورف  ار  رگیدـمه  هک  دوش  یم  یبادرم  ناشیارب  یگدـنز  دـندرکن  باختنا  تسرد  ار  ناشماما  نز  درم و  رگا 
زج يراظتنا  دنک  دشر  اه  تینم  یتقو  يرآ ! .رگیدمه  یلاعت  هلیـسو  هن  دنـشاب  یم  مه  ناج  يالب  رمع  رـسارس  رد  دـنهاوخب ، هک  نآ 

لئاسم رد  ًالمع  دننک و  تمدخ  نانآ  هب  دوخ  معز  هب  نانز  ِندناسر  لغش  هب  اب  دننک  یم  یعس  هک  ییاه  نآ  .تشاد  دیابن  نیا 
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نزاوت یتقو  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  بسانم  ياتمه  نانز  نادرم و  فعض  اب  دنـشاب  هجوتم  دیاب  دنهد ، نادیم  نانآ  هب  يداصتقا 
.تسا هداوناخ  طوقس  عورش  نیا  دروخ و  یم  مه  هب  نز  درم و  بسانت  ًالمع  درک  رییغت  نانز  عفن  هب  يداصتقا 

ِتاَـبِّیَّطلا َنِّم  مُهاَْـنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَبـْلا  ِیف  ْمُهاَْـنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْـنمَّرَک  ْدََـقلَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  دـش  حرطم  ثـحب  يادـتبا  رد 
نیئاپ یند و  ایند  .دینکن  کچوک  تینم  دشر  اب  ار  دوخ  سپ  میداد  تمارک  ار  نایمدآ   (1) ؛» ًالیِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِّم  ٍرِیثَک  یَلَع  ْمُهاَْنلَّضَفَو 

تـسین نایم  رد  ادخ  یگدنب  هک  ییاج  رد  .درواین  نیئاپ  ایند  ّدح  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  يدادادخ  تمارک  ظفح  تسا و 
دنک و یم  دـشر  اه  تینم  ادـخ ، لباقم  رد  تینم  یفن  ياج  هب  اذـل  دروآ و  یم  نیئاپ  لوپ  بآ و  نان و  ایند و  ّدـح  رد  ار  دوخ  ناسنا 
هب ار  يزور  اه  مدآ  دیامرف  یم  دعب  هیآ ي  رد  .هناخ  کی  رد  رسمه  ود  یتح  دزاس ، یمن  سک  چیه  اب  سک  چیه  یطیارـش  نینچ  رد 

رگا تروص  نآ  رد  دیا ، هدرک  باختنا  دوخ  يارب  هک  دیوش  یم  يدصقم  بذج  امش  دنناوخ و  یم  ناتماما  اب  ار  امش  هک  دیروآ  دای 
امـش یگدـنز  دـنیآرب  امـش و  تایح  لصاح  دیـشاب  هداد  دـشر  ار  دوخ  كرابم  تسار و  داعبا  شریذـپ ، لباق  یماـما  ندرک  ادـیپ  اـب 

رد دیا ، هدروآ  تمایق  هنحـص  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  كرابم  یلاعتم و  ياه  هبنج  نوچ  تسا ، هارمه  یتسار  یکرابم و  نمی و  اب  هراومه 
: دیامرف یم  سپس  .دیا  هتفرگ  رارق  ملظ  دروم  دینک  ساسحا  هک  نآ  نودب  دیبای ، یم  تسد  تکرب  اب  یتیدبا  هب  اج  نآ 
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دنک تیادـه  ار  وا  هک  یماـما  دوب و  روک  اـیند  نیا  رد  سکره   (1) ؛» ًالِیبَس ُّلَضَأَو  یَمْعَأ  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُهَف  یَمْعَأ  ِهِذَـه  ِیف  َناَـک  نَمَو  »
ایند رد  یهارمگ  ِربارب  اهدـص  شا  یهارمگ  دسانـش و  یمن  ار  تداعـس  يوس  هب  ریـس  هار  تسا و  روک  زین  ایند  نآ  رد  درکن  باختنا 

.دندرک توعد  هراّما  سفن  زا  يوریپ  تینم و  دـشر  هب  ار  وا  تسا  هدرک  باختنا  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاهوگلا  نوچ  .تسا 
: دیوگ یم  روتاورزبا »  » هیرشن اب  دوخ  هبحاصم ي  رد  رتراس  لپ  ناژ  رسمه  راُوبود » نومیس   » مناخ

هلئـسم دننک ، يراددوخ  جاودزا  زا  دیاب  ناکما  تروص  رد  مود  ماگ  رد  .دـننک  راک  هناخ  زا  جراخ  دـیاب  نانز  راک ، نیلوا  ناونع  هب  »
دنناوت یم  نانآ  لغش  نتشاد  اب  .دنوش  ادج  دوخ  رـسمه  زا  زاین  تروص  رد  دهد  یم  هزاجا  اه  نآ  هب  هک  تسا  نانز  يارب  لغـش  مود 

اب ار  ناسنا  هکلب  تسین ، شخب  ییاهر  اهنت  هن  يزورما  هعماج  رد  راک  مناد  یم  یبوخ  هب  ...دـننک  نیمأت  ار  ناشنادـنزرف  دوخ و  جرخ 
رد لاغتـشا  ای  يراد ، هناخ  دـننک ، باختنا  ار  یگناگیب  دوخ  زا  ود  نیا  زا  یکی  نایم  دـیاب  نانز  تیاهن  رد  اّما  .دـنک  یم  هناـگیب  دوخ 

(2) «. هناخ نوریب 

ام نانز  زا  دنهاوخ  یم  ار  يزیچ  هچ  دوش  مولعم  ات  منک  یم  توعد  مناخ  نیا  نانخـس  رد  لمأت  هب  ار  نازیزع  یحرـش  ره  نودب  هدـنب 
؟ تسا نانز  قوقح  ءایحا  يرالاسدرم و  اب  هزرابم  اهداهنشیپ  عون  نیا  ایآ  دننک ، یم  داهنشیپ  نآ  ياج  هب  ار  يزیچ  هچ  دنریگب و 
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رسمه هب  تبحم  اب  یهلا  تبحم  عمج 

زیچ همه  هک  يدـیحوت  گنهرف  رد  ای  دراد  یهاگیاج  نز ، لوبق  درم و  ياـّنمت  راـنک  رد  رگید  مه  هب  رهوش  نز و  تبحم  اـیآ  لاؤس :
؟ درادن ییاج  رهوش  نز و  نیب  تبحم  مان  هب  يزیچ  داد ، ادخ  هب  ار  لد  دیاب  مه  طقف  دشاب و  ادخ  يارب  دیاب 

دنراد یعـس  افرع  تسادخ و  هب  صوصخم  دشاب ، قوشعم  بوبحم و  هب  رظن  نامدوجو  داعبا  مامت  هک  انعم  نآ  هب  قشع  يرآ  باوج :
لوط رد  یلو  دریگ  رارق  ادخ  هب  تبحم  ضرع  رد  دیابن  یقشع  تبحم و  چیه  اذل  .دننک و  ُرپ  قشع  تبحم و  عون  نیا  اب  ار  دوخ  ناج 

دندومرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسا  هدمآ  ربخ  رد  هک  اج  نآ  ات  دراد ، اج  نادنزرف  رسمه و  هب  تبحم  ادخ  هب  تبحم 
ترضح تداهش  زا  دعب  مه  بابر  مراد ، تسود  دننک  یم  یگدنز  هنیکس  بابر و  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  هنیکس ، بابر و  تبحم  هب 

هنشت بل  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  شبوبحم  اریز  دیشون ، یکنخ  بآ  هن  درک و  تحارتسا  يا  هیاس  ریز  رد  هن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
(1) .دنامن هدنز  رتشیب  ترضح ، تداهش  زا  سپ  مه  لاس  کی  دش ، دیهش  باتفآ  ریز  و 

اه تینم  زا  رگا  دنـشاب ، یم  دوخ  رـسمه  هب  یهلا  فطل  رهظم  مادک  ره  دوخ  یقیقح  ماقم  رد  نز  دوخ و  یقیقح  ماقم  رد  درم  نوچ 
مامت درم  يارب  دشاب ، شدوخ  ياج  رد  نز  رگا  .دنیب  یمن  ار  شرسمه  یکاپ  افص و  سکره  ِرـسمه  زا  رتهب  سک  چیه  دنـشاب ، دازآ 

هب يرادافو  تقیقح ، هب  يرادافو 
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.دشاب هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  نز  هک  تسا  یعقوم  رد  نیا  .دوش  یم  شرسمه 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  تلحر  زا  دعب  اهلاس  مدید  یم  یتقو  مدیزرو  یم  تداسح  نم  دـیوگ  یم  هشیاع 
هب اما  دنزادنیب ، یـسک  ياپ  ریز  ار  ناشیابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـش  یم  رت  مک  درک ، یم  مارتحا  ار  وا  ناتـسود  هلآ 

ياج هب   » متفگ زور  کی  هک  يروط  هب  .دندرک  یم  دای  وا  زا  هراومه  دنتخادنا و  یم  هجیدخ  ناتـسود  ياپ  ریز  ار  ابع  هجیدـخ  قشع 
و دـش ، نیگمـشخ  تخـس  نخـس  نیا  ندینـش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هداد » وت  هب  یناوج  نز  دـنوادخ  دوب  هدروخلاـس  هک  وا 

یماگنه ارم  دندوب ، رفاک  مدرم  همه  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  یماگنه  هجیدخ  ادـخ ، هب  دـنگوس  یتفگ ؟ ار  نخـس  نیا  هنوگچ  دومرف :
(1) «. دندرک یم  بیذکت  همه  هک  دومن  قیدصت 

اتـسار کی  رد  شرـسمه  هب  وا  يرادافو  اب  تقیقح ، هب  درم  يرادافو  دریگ  رارق  دوخ  ياـج  رد  نز  یتقو  هک  تسا  نآ  مضرع  روظنم 
دندروآ یم  هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  یتقو  : » دـیوگ یم  کلام  نب  سَنَا  هک  دوب  اجنآ  ات  يرادافو  نیا  .دریگ  یم  رارق 

هقـالع مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  هب  دوب و  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  تسود  وا  اریز  دـیربب ، وناـب  نـالف  هناـخ  هب  ار  هیدـه  نیا  دومرف : یم 
(2) «. تشاد

.دهد یم  باوج  وا  دیهاوخب  يزیچ  ادخ  زا  امش  هک  نیمه  تسا ، هعـساو  هشیمه  قح  تمحر  تسا و  قح  تمحر  مسا  هرهچ ي  نز 
هجوتم نز  رگا 
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شنادنزرف رسمه و  اب  تفـص  نامه  ساسا  رب  تسا ، طبترم  وا  اب  نامحر  مسا  قیرط  زا  دنوادخ  تسا و  یمـسا  نینچ  رهظم  هک  دشاب 
ندوب یناـمحر  .دـشاب  یم  درم  ياـّنمت  شریذـپ  هداـمآ  یتـحار  هب  دـیامن و  یم  تیوقت  ار  دوخ  یناـمحر  هبنج  دـنک و  یم  دروـخرب 

رگا هک  دنتـسه  ناـنز  صاـخ ، وحن  هب  مسا  نیا  رهظم  دـنک ، یمن  ّدر  ار  شناگدـنب  ياـضاقت  دـنوادخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  دـنوادخ 
ءاقب و ساسحا  رتشیب  هطبار  نیا  رد  دنک و  یم  ادیپ  هبلغ  اه  نآ  ناور  بلق و  رب  تمدخ »  » هیحور دـننک ، ظفح  ار  دوخ  یعیبط  طیارش 

بلـس وا  زا  ار  زورب  ناکما  لباقم و  فرط  فذـح  ینعی  ربکت  .دـناوخ  یمن  ربکت  اب  ندوب  نیملاـعللٌهمحر  دـننک ، یم  دوخ  رد  دوجو 
نیا ظفح  نز ، تیوه  ددرگ ، مهارف  نارگید  زورب  هنیمز  هک  دنتسه  یطیارش  داجیا  بلاط  دوخ  ناج  رد  نانز  هک  یتروص  رد  ندرک ،

هیامرـس ي کی  ناونع  هب  ددرگ و  یم  لعفلاب  هیحور  نیا  هوقلاب  ياه  هبنج  شرـسمه  یقطنم  ياهاضاقت  نتفریذـپ  اـب  تسا و  هیحور 
درم ياّنمت  شریذـپ  هیحور  دـنادب  دـنکن و  مگ  ار  دوخ  ياج  نز  هک  تسا  نیا  هدـمع  .دوش  یم  هنیداهن  ناـنز  ناـج  رد  دنـسپ  لـباق 

هب هداوناـخ  یلک  ماـظن  لوئـسم  ناوـنع  هب  ار  نز  زا  درم  ياـهاضاقت  هـک  تـسا  تـسرد  اـیآ  .دراد  هارمه  هـب  وا  يارب  یگرزب  تـکرب 
.دنام یم  یقاب  نز  زا  یتیوه  هچ  تروص  نآ  رد  میهد ؟ نت  راُوبوُد  نومیس  مناخ  لاثما  ياهداهنشیپ  هب  مینک و  ریبعت  يرالاسدرم 

ینامحر تیناحور  نز و 

ار دوخ  هفیظو  دـناوتب  ات  تسوا  يداصتقا  یحور و  ياهزاین  لیمکت  هلیـسو  درم  تسا  هجوتم  نز  هک  روط  نامه  هک  تسا  نآ  هدـمع 
هب هناخ  رتسب  رد 
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دشاب و وا  ياهزاین  لیمکت  لماع  دناوتب  ات  هدرک  قلخ  دنوادخ  هک  تسا  يدوجو  نز  دشاب ، هجوتم  مه  درم  دـناسرب ، ماجنا  هب  یبوخ 
ياتـسار رد  .تسین  لصا  یلو  تسا  اهاّنمت  زا  یکی  یناوهـش  ياهزاین  ندروآرب  ِعوضوم  .دنک  هدروآرب  ار  وا  ياهاّنمت  اتـسار  نآ  رد 

(1) .دنک تباجا  نز  درک  طابترا  ياضاقت  نز  زا  رتش  يور  رد  درم  رگا  هک  تسا  تیاور  نز  ینامحر  هیحور  ظفح 

مه صاخ  دروم  نآ  رد  هک  تسا  حرطم  هناخ  لوئـسم  يانمت  شریذـپ  هیحور  تساـه ، فرح  نیا  زا  رتـالاب  یلیخ  هلئـسم  لـصا  یلو 
نیا نز  ِدوخ  رگا  و  دـنک ، هنیداـهن  دوخ  رد  ار  درم  ياـّنمت  شریذـپ  هیحور  نز ، هک  تسا  یتخـس  راـک  نیا  هتبلا  .تسا  قـقحت  لـباق 

نآ ققحت  عنام  تّدش  هب  ناطیـش  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دهد ، دـشر  اتـسار  نیا  رد  ار  دوخ  دـناوت  یم  دسانـشب  دوخ  يارب  ار  هاگیاج 
نآ ساسا  رب  هک  دـنوادخ  ینیرابجلا  مصاق  مسا  اب  طابترا  هار  هن  تسا  راگدرورپ  تمحر  مسا  اب  طابترا  هار  اـّنمت  شریذـپ  .دوش  یم 
هک دزاس  یم  درم  ياضاقت  اّنمت و  شریذپ  ياتسار  رد  يا  هرهچ  نز  زا  تمحر  هبلغ ي  هیحور  .دنکـش  یم  ار  يرابج  ره  تشپ  مسا ،

رگید مه  هب  تبـسن  درم  نز و  دیابن  دیوگ  یم  هک  ییاه  تیاور  .دبلطب  ار  دوخ  رـسمه  نذا  تروص  ره  رد  دنک  یم  هیـصوت  تایاور 
هیحور مه  رگید  فرط  زا  دشابن و  انمت  ِشریذپ  دـیما  فرط  کی  زا  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  ایح  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دـننک  ایح 

.تسین نایم  رد  انمت  نآ  شریذپ  ي 

رب هوالع  دوش  میـسقت  دارفا  ياهدادعتـسا  ساسا  رب  اهراک  رگا  لاح  دوش ، میـسقت  اهراک  دیاب  دوش  هرادا  دهاوخب  نامزاس  کی  یتقو 
نآ راک  هک  نآ 
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ُلاَجِّرلا : » دومرف اتـسار  نیا  رد  دـنک و  یم  شمارآ  ساـسحا  دوخ  فیاـظو  ماـجنا  رد  مه  سک  ره  دور ، یم  ولج  یبوخ  هب  هعومجم 
یتازایتما تهج  هب  دنتسه  نانز  ماوق  لماع  نادرم   (1) ؛» ْمِِهلاَْومَأ ْنِم  ْاوُقَفنَأ  اَِمبَو  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهَضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اَِمب  ءاَسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق 

دروم چیه  رد  تعیرـش  دش  ضرع  ًالبق  اریز  .دـننک  یم  جرخ  نانز  يارب  دوخ  لام  زا  نادرم  هک  نآ  تهج  هب  دـنراد و  مادـک  ره  هک 
ات دنـشابن  يداصتقا  لئاسم  راتفرگ  دـیاب  دـنا  هداوناخ  یحور  تیبرت  لوئـسم  نانز  نوچ  سکع ، رب  هکلب  هتـشادن ، اور  نانز  هب  یملظ 

شزرا دزیرب و  مه  هب  اه  شزرا  یبایزرا  كالم  هک  دیآ  یم  شیپ  یتقو  لکـشم  .دـنهد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  مارآ  یحور  اب  دـنناوتب 
رد دـیئامرفب  تقد  رگا  یتح  .مینک  يریگ  هزادـنا  لوپ  شزرا  اب  ار  تمدـخ  میهاوخب  ای  دـبای و  ینوزف  تمدـخ »  » شزرا رب  تردـق » »

ار درم  هید  اذل  و  دـنامب ، نز  يارب  یبسانم  هید  دیـسر  لتق  هب  هداوناخ  ِدرم  رگا  ات  هدـش  تیاعر  نز  بناج  نز  درم و  هید ي »  » توافت
یم رب  نز  يداصتقا  هلئـسم  هب  عوضوم  .لوتقم و  ِدوخ  هب  هن  دـنهد و  یم  لوتقم  هدـنام  یقاب  هب  ار  هید  نوچ  دـنداد ، رارق  نز  ربارب  ود 

.تسا نادرم  فصن  اه  نآ  ثرا  ای  نانز و  هید  ارچ  میئوگب  ات  درم  تفارش  هب  هن  ددرگ و 

سرتسد زا  ندوبرود  تهج  زا  قح و  لامج  رهظم  شیاه ، یئابیز  تهج  زا  هک  دشاب ، یهلا  لامج  لالج و  مسا  یّلجت  دـناوت  یم  نز 
هب ار  قح  تمظع  دشاب و  یهلا  نوگانوگ  ءامـسا  رهظم  دناوت  یم  نز  يارب  درم  مه  فرط  نآ  زا  .دشاب و  یهلا  لالج  رهظم  مرحمان ،

لوسر اتسار  نیمه  رد  .دیریذپ و  یم  دوخ  بلق  رد  هللا » ناحبس   » رکذ اب  امش  هک  يزیچ  دراذگب ، شیامن 
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روتسد دوب  انب  رگا   (1) ؛» اَهِجْوَِزل َدُجْسَت  ْنَأ  َهَأْرَْملا  ُتْرَمََأل  ٍدَحَِأل  َدُجْسَی  ْنَأ  ًادَحَأ  ُُرمآ  ُْتنُک  َْول  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
رد درم  نز و  یتقو  دش  ضرع  هک  تسا  نامه  نیا  .دنک  هدجـس  دوخ  رهوش  يارب  نز  مداد  یم  روتـسد  مهدـب  يدـحا  يارب  هدـجس 
هب رظن  عنام  تینم  باجح  هک  یطرـش  هب  .دوش  یم  رگیدکی  هب  يرادافو  تقیقح ، هب  يرادافو  مامت  دنوش  هدید  دوخ  یقیقح  هاگیاج 
هک ناترسمه  تبیه  ربارب  رد  میلست  ياتسار  رد  دینک ، یم  وجتـسج  ار  دوخ  تیوه  رگا  دیامرف  یم  نانز  هب  .دوشن  رگیدمه  تالامک 

ار دوخ  تیوه  رت  یلک  تلاح  رد  یناسنا  ره  هک  روط  نامه  .دیبایب  ار  تیوه  نآ  لک - سفن  لباقم  رد  تسا -  لک  لقع  ماقم  رهظم 
رت کیدزن  دوخ  لیـصا  ِدوخ  هب  دنک  یم  ساسحا  دوش ، قفوم  ادخ  یگدنب  هار  رد  هچ  ره  دـنک و  یم  وجتـسج  دـنوادخ  یگدـنب  رد 

ندـید تسرد  همزـال  .تراـقح  هن  تسا و  ندـش  افوکـش  نـیع  نز  يارب  رهوـش  مـکح  شریذـپ  یهاگتـسد  نـینچ  رد  .تـسا  هدـش 
مهـس فصن  ایند  زا  وت  مهـس  هک  تسا  هدومرف  رّدقم  ادخ  یئوگب  یفراع  کی  هب  رگا  تسا ، تاعوضوم  هب  ینافرع  ِهاگن  تاعوضوم 
تـسا ییادـخ  مکح ، هدـننک  رداـص  تسا  هجوتم  ًـالوا : نوـچ  دـبای ، یم  مکح  نیا  رد  وـم  زا  رت  کـیراب  هتکن  رازه  دـشاب ، تردارب 

رب اه  نز  رگا  .تسه  یفطل  مکح  نیا  رد  ًامتح  سپ  دـشاب  یم  شا  هدـنب  نداد  دـشر  رد  شا  هدارا  مامت  میکح  يادـخ  ًایناث : میکح ،
ثرا فصن  ام  ثرا  ارچ  هک  تسا  نیا  ناشلکـشم  نیلوا  دنریگن  رارق  ینافرع  يرظنم  رد  دوخ  تاروما  رد  دوخ  فیطل  هیحور  ساسا 

رگم تسه ، شیالوم  دوخ و  نیب  باجح  عفر  شدوصقم  دصقم و  هک  فراع  کی  الاح  اما  تسا ! نادرم 
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.دشکب سفن  داصتقا  زا  رتالاب  ییایند  رد  هک  دراد  نز  زا  يراظتنا  نینچ  مالسا  تسا ؟ حرطم  شیارب  ایند  ِییاراد  اساسا  ای  انغ و  رقف و 
روما رد  نتخادنا  اب  ار  اه  نآ  میربن و  نیب  زا  ار  نانز  نامدوخ  تسد  هب  هک  دـشاب  عمج  نامـساوح  مه  نامدوخ  دـنک و  کمک  ادـخ 

هداد رارق  نادرم  هدهع  هب  ار  اه  نآ  ياذغ  نکـسم و  سابل و  دنوادخ  یتقو  دنـشاب ، هجوتم  دیاب  مه  نانز  مینکن ، رادقم  یب  يداصتقا 
ازدمآرد راک  هچ  دنشاب و  هتشاد  راک  هچ  دنشاب ، هتشادن  هچ  دنشاب  هتـشاد  رـسمه  هچ  دنـشاب ، هتـشادن  ار  روما  نیا  هغدغد  سپ  تسا 

ادخ دوخ و  نیب  هطبار  حالصا  رد  تسا و  دنوادخ  تیامح  هب  نئمطم  هک  دننک  یگدنز  یفراع  نوچمه  لاح  ره  رد  دنـشاب ، هتـشادن 
تقو نآ  دوشن ، هدید  شدوخ  یهلا  رظنم  زا  تاعوضوم  رگا  ياو  دـص  ياو و  .دروآ  یم  شیپ  هچ  ادـخ  ات  دنـشاب  رظتنم  دنـشوکب و 

هدع ِسکع  رب  دنک  یم  لیدبت  انمت  هب  مه  ار  مکحت  افص ، اب  حور  کی  هتبلا  .دوش  یم  هدید  مّکحت  تروص  هب  نانز  زا  نادرم  ياّنمت 
يراک رگید  اذل  دـننک و  یم  هاگن  اه  هثداح  ینیوکت  هاگیاج  هب  ًامومع  گرزب  ياهناسنا  .دـننیب  یم  مکحت  تروص  هب  ار  اّنمت  هک  يا 
: تفگ .دوش  یم  هدز  فرح  نیا  یهاگیاج  هچ  زا  دنا  هجوتم  دنز ، یم  ار  دوخ  فرح  یظافلا  هچ  اب  اقآ  نیا  ای  مناخ  نیا  دنرادن 

رظن

ینیب زغن  ات  نک  زغن  ار 

رذگ

ینیب زغم  ات  نک  تسوپ  زا 

نیع دیوش ؟ یمن  وا  ياضاقت  هجوتم  رهاظ ، نیا  ءاروام  ارچ  امش  اما  هدرک  اطخ  دیوگ  یم  نخس  شرـسمه  اب  مکحت  اب  هک  يدرم  نآ 
ار عوضوم  يداو  نیا  رد  دراد  ترورـض  تسا ، هتفر  هناشن  ار  نانز  ْمسینیمف  رطخ  ًالعف  نوچ  اـما  تسه  مه  اـهدرم  يارب  ثحب  نیمه 

هتینردم گنهرف  هک  ارچ  .میهد  همادا 
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، تسین هتشذگ  هب  تشگرب  هب  ام  هیصوت ي  هتبلا  دص  هتبلا و  و  نادنزرف ، درم و  نز و  زا  معا  تسا ، هتفر  هناشن  ار  هداوناخ  ءاضعا  همه 
.میا هتفرگ  رارق  نآ  رد  ًالعف  هک  تسا  یتاملظ  زا  روبع  هکلب 

ناـمه دـش ، دـهاوخ  یهلا  تمحر  شزیر  رتـسب  یگدـنز  دنتـسیرگن  رگیدـمه  هب  یگدـنز و  هب  یلاـعتم  يرظنم  رد  درم  نز و  یتـقو 
رظن امهیلا  یلاعت  هَّللا  رظن  هیلا  ترظن  هتارما و  یلا  رظن  اذا  لـجّرلا  ّنا  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینتـسیرگن 

.درگنب رهم  هدید  اب  ار  ود  نآ  گرزب  دنوادخ  دنرگنب ، رهم  يور  زا  يو  هب  شنز  شنز و  هب  يدرم  نوچ   (1) ؛» همحّرلا

نامفیاظو ماجنا  رد  ام  مینک ، یمن  هلماعم  نامرـسمه  اب  هناخ  رد  نامفیاظو  ماجنا  رد  ناناملـسم  ام  هک  تسا  یهاگن  نینچ  هب  هجوت  اب 
دیدرکن لمع  دوخ  هفیظو  هب  امـش  نوچ  میئوگ  یمن  رگیدمه  هب  زگره  مینک ، تیبثت  ار  دوخ  تیوه  نآ  رد  هک  میرگن  یم  هفیظو  هب 

.میا هدز  نماد  ار  دوخ  تیوه  كرت  ًالمع  هفیظو  كرت  رد  نوچ  منک ، یمن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  مه  نم 

ماتخ نسُح  ناونع  هب  دـندوب  هتـشون  يربخ  ياه  تیاس  زا  یکی  رد  نارهاوخ  زا  یکی  هک  ار  يا  هلاـقم  هصـالخ  تسا  بوخ  رخآ  رد 
: دنیامرف یم  ناشیا  .مروایب  اج  نیا 

یگنج راتفرگ  ام  دهد  یم  ناشن  ربخ  رهاظ  .دنریگب  هدهع  هب  نانز  ار  يرهش  ياه  سوبوتا  یگدننار  تسا  رارق  دوب  هدمآ  اهربخ  رد  »
دنا هدنام  نیمز  يور  اهراک  همه  میا و  هداتسرف  اه  ههبج  هب  ار  دوخ  نارسپ  نادرم و  همه  هدش و  یناهج  مود  لوا و  ياه  گنج  هیبش 

! اعدتسا نانز  زا  و 
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زا اهالاک  دننامن و  نیمز  يور  اه  نابایخ  يوت  اهرفاسم  هدرکان ، يادـخ  تقو  کی  ات  دـنهدب  ماجنا  ار  اهراک  نیا  دـنیایب و  میا  هدرک 
.دنسرن رزخ  يایرد  لحاوس  هب  سراف  جیلخ  ياه  هنارک 

يراگزور .تسا  ام  یگدز  « مسینیمف  » ینعم کی  هب  تسا و  طیرفت  طارفا و  ام ، یگنهرف  كانرطخ  رایسب  هدمع و  تالاکشا  زا  یکی 
عون زا  ياه  يدازآ  يارب  ار  هصرع  نانچ  رگید  ینامز  و  میناد ، یمن  هتسیاش  يراک  چیه  يارب  ار  نانز  مالـسا  ياه  هزومآ  فالخ  رب 

...و ینیب  کیتسالپ  یحارج  شیارآ و  مزاول  فرصم  یناهج  مهم  رایسب  ماقم  ینیعلا  هفرط  هب  هک  میراذگ  یم  زاب  دراگناوآ  ورشیپ و 
دننک تباث  دنیایب  ات  میریگ ، یم  دنور ، یم  هار  مه  رانک  هک  نیا  مرج  هب  نابایخ  رد  ار  ردارب  رهاوخ و  یهاگ  میروآ ! یم  تسد  هب  ار 
ردارب رهاوخ و  روشک  یلاها  همه  رکـش  ار  ادـخ  هک  میراد  یمرب  نایم  زا  ار  مرحمان  مرحم و  ياهزرم  نانچ  یهاـگ  و  دنتـسه ، مرحم 

نشج میفقاو ، اهنآ  ییاهن  تالوصحم  هب  یسکره  زا  رتهب  دوخ  هک  اه  هاگشناد  رد  نارتخد  ندش  لوبق  يارب  هاگ  .دنوش  یم  رگیدکی 
هب اریز  مییوگ ؛ یم  نخـس  جاودزا  هب  ناناوج  یلیم  یب  یگدز و  فرـصم  هب  لیم  ینعم و  یب  تاعقوت  نتفر  الاب  زا  هاـگ  میریگ و  یم 

.میلفاغ هدراذگ  ام  رایتخا  رد  درم  نز و  فیرعت  تهج  نید  هک  یلوصا  زا  یلک 

تخـس و ياهراک  هب  اـه  مناـخ  شیارگ  تسا ، جـنر  رد  هدرتسگ ، حطـس  رد  يراـک  یب  زا  هک  يا  هعماـج  رد  دـیناد  یم  بوخ  اـمش 
ًارهاظ هک  ار  ییاهراک  یبصع ، یشنکاو و  ًالماک  یلکش  هب  .تسا  هدنهدرادشه  تدش  هب  هکلب  تسین  تلیـضف  اهنت  هن  نادرم ، ِراوشد 

« نانز يدازآ   » یلصا ياه  هولج  ناونع  هب  دنسر ، یم  رظن  هب  نکممان  نانز  طسوت  اه  نآ  ماجنا 
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زگره هن  دـنا و  هتـسشن  نویماـک  یلیرت و  تشپ  دوـخ  زگره  هن  اـه ، هیرظن  نـیا  ناگدـننک  هـئارا  هـکنیا  زا  لـفاغ  میزاـس ، یم  حرطم 
.دنا هدرک  هبرجت  يا  هظحل  يارب  اه  هناخ  هتسب  ياهرد  تشپ  ای  اه  كدوک  دهم  رد  ار  ناشنادنزرف  ینادرگرس  زا  یشان  بارطضا 

ینعی دوخ  یلـصا  هفیظو  زا  ار  نانز  تسا  هتـسناوت  نوگانوگ  ياهدـنفرت  اب  ناهج ، رـسارس  رد  مسینیمف »  » لاـعف يوق و  رایـسب  شبنج 
مهم ًارهاظ  ياهراک  هب  هدرک و  ادج  یعامتجا » داهن  نیرت  یلصا  ناونع  هب  هداوناخ  طیحم  ِشمارآ  لداعت و  داجیا   » و ندرک » يردام  »

يرواب و دوخ  هیحور  تیوقت  هب  نانز ، رد  یعامتجا  یسایس و  شنیب  داوس و  حطس  ياقترا  تسا  یهیدب  .درامگب  یشیامن  عقاو  رد  و 
فیاظو نداهناو  هک  دهد  یم  ناشن  یکین  هب  هتفرگرارق  زورما  رشب  هار  رس  رب  هک  ییاه  تسب  نب  اما  دماجنا ، یم  هعماج  رد  لالقتـسا 

بارطـضا زج  یلـصاح  يروص ، ياه  شزرا  اـب  یقیقح  ياهـشزرا  ییاـجباج  رگیدـکی و  هب  اـی  رگید  ياـهداهن  هب  درم  نز و  یلـصا 
نادنزرف .تسا  هتشادن  قیمع ، ياه  یناماس  ورس  یب  اه و  یگتفشآ  ًاتیاهن  رمع و  تقو و  فالتا  یقالخا ، ياه  شزرا  زا  رارف  یمئاد ،
شرتسگ هب  ًاتیاهن  هک  دـنا  هدـش  یحور  تافالتخا  اه و  ینارگن  عاونا  راتفرگ  ردام ، دوجو  يامرگ  روضح و  زا  يراع  ياه  هناـخ  رد 

.تسا هدش  رجنم  ردخم  داوم  هب  دایتعا  اه و  يراب  دنب و  یب  اه ، يراکهزب 

یتادوجوم هب  لیدبت  هداتفارود و  هب  دوخ  ِزیمآ  تفطالم  هدننک و  لیدعت  هناردام ي  ياه  یگژیو  زا  یلک  هب  یطیارـش  نینچ  رد  نانز 
ياه بیج  ندرکرپ  تمدـخ  رد  رتشیب ، فرـصم  قیرط  زا  یحور  ياهزاین  ياضرا  رذـگهر  زا  ات  دـنا  هدـش  هاوخ  هداـیز  برطـضم و 

دنریگ رارق  ناراد  هیامرس 
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! دنیارایب لئاصخ  نیا  رویز  هب  دنشاب ، ییارگ  لمجت  یگدز و  فرصم  نوچ  یلئاسم  راتفرگ  دیابن  هدعاقلا  یلع  هک  ار  ناردام  و 

ياج هب  میریگ و  یم  طخ  نارگید  زا  یگنهرف  لئاسم  رد  دوخ ، ینید  یلم و  لیـصا  گنهرف  فـالخ  رب  اـم  هک  تساـج  نیا  لاکـشا 
شیوخ و رهوش  اـب  یلدـمه  دـنزرف و  تیبرت  هصرع ي  رد  زیچره  زا  شیب  هک  دوخ  ِگـنهرف  بدا و  نید و  ِناـگرزب  ندادرارق  وگلا 

ياج هب  میریگ و  یم  ربارب  يداصتقا  ییاناوت  اب  یعون ، هب  ار  اه  شزرا  دـندرک ، یم  شالت  یگداوناخ  یناور  شمارآ  تینما و  ظـفح 
تابث و ظفح  يارب  يزاس  هنیمز  اب  دنهدب و  شرورپ  یبوخ  نادنزرف  يراوگرزب ، تمارک و  تیاهن  اب  دنا  هتـسناوت  هک  ینانز  سیدقت 
راد و نویماـک  ناـنز  دادـعت  رب  هک  میتـسه  نآ  لاـبند  ًـالعف  دـنناسرب ، ماجنارـس  هب  ار  یعاـمتجا  هفیظو  نیرتریطخ  هداوناـخ ، شمارآ 
رگا 30 ات  میـشاب  هتـشادن  نادرم  نانز و  يرطف  ياهزاین  هب  یهجوت  نیرتمک  مییازفیب و  لابتوف  یتشک و  هتاراک و  نانامرهق  روسکب و 

!«. میزادنیب رواد  ندرگ  هب  ار  هانگ  لومعم  قبط  هدیسر ، زورما  برغ  هک  میدیسر  ییاج  نامه  هب  دعب  لاس 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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؟ تمدخ ای  تردق  نز 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تقیقح نیا  مراودیما  منک و  یم  ضرع  تینهت  ار  مالسلا  اهیلع  لوتب  يارهز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  تداعـس  اب  دالیم 
ات ام  يارب  دشاب  يا  هیده  شدلوت  دـش ، شتآ  زا  تاجن  لماع  همطاف و  درک و  ینیمز  روهظ  دوب و  هروصنم  نامـسآ  رد  هک  ینامـسآ 

.مینک ادیپ  ار  نامسآ  اب  طابترا  هار  ترضح  نآ  رون  ددم  هب 

مسینیمف یخیرات  هاگیاج 

یهاـگن ناـنز » قوقح  ءاـیحا  تضهن   » اـی مسینیمف  ناوـنع  تحت  رـصاعم  نورق  ياـه  هلئـسم  زا  یکی  هب  همدـقم  نودـب  میهاوـخب  رگا 
.تسا هدـش  حرطم  ایند  رد  نز  فیرعت  هب  تبـسن  یمهم  هلئـسم  هزورما  هک  میـشاب  عوضوم  نیا  تیمها  هجوتم  ادـتبا  دـیاب  میزادـنیب ،

هاگن روضح  دهاش  دوشن  یـسررب  تسرد  رگا  هک  هدمآ  هنحـص  هب  یبتکم  نز ، قوقح  هب  هجوت  ياتـسار  رد  شیپ  لاس  داتفه  دودـح 
رـس رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  ینامه  ام  ياه  هداوناـخ  رـس  رب  دـش و  میهاوخ  دوخ  یعاـمتجا  ماـظن  رکف  نهذ و  رد  نز  هب  برغ  گـنهرف 

رد نز  تیعقوم  شقن و  زا  حیحـص  یناوخزاب  کـی  دـناوت  یم  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  نز  زور  هلئـسم  .دـمآ  برغ  ياـیند  رد  هداوناـخ 
هب زین  ار  تسا  هدرک  فیرعت  نز  يارب  برغ  گنهرف  هک  یهاگن  رد  نداتفا  ورف  رطخ  دشاب ، دیدج  نارود 
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هیامرس هک  دش  دهاوخ  يرتسب  رد  اه  نآ  نداتفاورف  لماع  دننیب و  یم  بیـسآ  نآ  زا  نانز  ِدوخ  همه  زا  شیب  هک  یهاگن  .دراد  هارمه 
.دننک تیریدم  ار  نآ  دوخ  تایح  همادا  تهج  یبرغ  ناراد 

هیامرـس ماظن  تسد  زا  دوخ  تاجن  يارب  ناـنز  طـسوت  یتضهن  برغ  رد  هک  دـش  هجوتم  شیپ  لاـس   70 دودـح رد  یبرغ  راد  هیامرس 
تروص نز  نارگراـک  صوصخ  هب  نارگراـک  رامثتـسا  هزیگنا  اـب  یتعنـص  بـالقنا  ًاـساسا  اریز  تسا ، يریگ  لکـش  لاـح  رد  يراد 

هک ینارگراک  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  گرزب  ياه  هناخراک  دـهاوخب  رگا  درک  باـسح  يراد  هیامرـس  ماـظن  هک  تروص  نیا  هب  تفرگ ،
راعش هشقن  نیمه  ساسا  رب  دندوب و  فده  دروم  رتشیب  رما  نیا  تهج  نانز  دریگب و  رایتخا  رد  دنـشاب  یمک  رایـسب  دزم  تسد  بلاط 

رایتخا رد  دـنناوتب  ناشنارهوش  یهن  رما و  زا  دازآ  ات  دوب  هداوناخ  ماظن  زا  نانز  يدازآ  اه  نآ  دـصق  یلو  دـنداد ، رـس  ار  نانز  يدازآ 
.دنریگ رارق  ناراد  هیامرس  همانرب 

دنراد انب  هک  دش  یبرغ  نانز  رد  یهاگآ  دوخ  هوحن  کی  هجوتم  يراد  هیامرس  گنهرف  نامه  رامثتـسا ، ملظ و  لاس  تسیود  زا  سپ 
رامثتسا زا  ناشدوخ  تاجن  يارب  دنتساوخ  یم  یبرغ  نانز  اریز  دوبن  يدب  زیچ  هیـضق  لصا  .دننک  دازآ  ناراد  هیامرـس  دنب  زا  ار  دوخ 

نارادمتـسایس هک  ییاج  نآ  زا  یلو  .دـننک  ادـیپ  تاجن  دـندوب ، هدرک  لیمحت  اـه  نآ  رب  یبرغ  ناراد  هیامرـس  هک  يا  هدنـشک  رایـسب 
راکیب مه  عوضوم  نیا  رد  دـندوب  هدرک  ادـیپ  تراهم  قح  نایرج  ياج  هب  یلطاـب  ناـیرج  ره  ینیزگیاـج  رد  لاـس  ياـه  لاـس  یبرغ 

.دنتسشنن
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لاس دـص  دودـح  همانزور ، هدـیدپ ي  دروم  رد  ًالثم  تسا ، هداد  ماجنا  روما  يرایـسب  رد  ار  ینیزگیاج  یبرغ  يراد  هیامرـس  گنهرف 
زا و  دننزب ، ار  ناشیاه  فرح  پاچ  تعنـص  ندمآ  هنحـص  هب  اب  دندرک  شالت  مدرم  هب  تمدـخ  هزیگنا ي  اب  يا  هدـع  برغ  رد  شیپ 

نانع نتفرگ  تسد  هب  اب  ناراد  هیامرـس  یلو  دـنراذگب ، مدرم  رایتخا  رد  ار  هعماج  هب  طوبرم  یـسایس  یعامتجا  تاکن  همانزور  قیرط 
نیا .دنتـشاد  ار  نآ  نتفگ  دصق  نارکفنـشور  هک  دندرک  ییاه  فرح  نیزگیاج  ار  دوخ  ياه  فرح  تدـش  هب  گرزب  ياه  همانزور 

هک یتروص  رد  دـشابن ، ناراد  هیامرـس  تسد  رد  هک  دیـسانش  یمن  ار  ایند  مهم  ياه  همانزور  زا  هماـنزور  کـی  زورما  امـش  هک  تسا 
ناشضارتعا يادص  دنونشب و  دننزب و  ار  دوخ  زور  فرح  نآ  قیرط  زا  دنناوتب  مدرم  هک  يا  هلیسو  ینعی  همانزور  .دوبن  نیا  راک  لصا 

رثکا رضاح  لاح  رد  هک  يروط  هب  دنتفرگ  تسد  هب  ار  اه  نآ  يریگ  تهج  دندمآ و  ناراد  هیامرـس  یلو  دننک  مالعا  قیرط  نآ  زا  ار 
.دنهد صیخشت  اه  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ربخ  تسا و  ایند  مهم  ناراد  هیامرس  تسد  ایند  مهم  ياه  همانزور 

مارآ يرهاظ ، یهارمه  نیع  رد  اه ، تضهن  بوکرـس  ياـج  هب  هاـگ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یبرغ  يراد  هیامرـس  میدـش  هجوتم  یتقو 
یم دـنیامن ، یم  ظفح  ار  دوخ  تایح  قیرط  نیا  زا  دـننک و  یم  اـه  ناـیرج  نآ  یلـصا  فادـها  نیزگیاـج  ار  يرگید  فادـها  مارآ 

ات دـنهد  یم  لیکـشت  يا  هیداحتا  اپورا ، رد  نارگراک  لاثم  ناونع  هب  .مینک  لیلحت  تسرد  ار  رـصاعم  ياه  نایرج  زا  يرایـسب  میناوت 
ضارتعا نایرج  رگا  دـنک  یم  باسح  يراد  هیامرـس  ماـظن  یلو  دـنک ، عییـضت  ار  اـه  نآ  قوقح  يراد  هیامرـس  ماـظن  دـنهدن  هزاـجا 

يارب يزیچ  دنک  ادیپ  همادا  نارگراک 
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يرگراـک ياـه  هیداـحتا  رد  ذوـفن  اـب  یلو  دـهدب  اـه  نآ  هب  ییاـهزایتما  ادـتبا  دوـش  یم  رـضاح  دـنام ، یمن  اـه  نآ  تاـیح  همادا ي 
رد يرگراک  داحتا  .دوش  یم  مگ  يرگراک  ياه  هیداحتا  یلصا  فادها  ًالمع  هک  دنک  یم  یلصا  ياهراعش  نیزگیاج  ار  ییاهراعش 

رامثتـسا مود  راعـش  رد  دوش و  یم  نارگراک  يارب  رتشیب  هافر  ناشراعـش  همادا ، رد  یلو  دـهد  یم  راعـش  ار  يراد  هیامرـس  یفن  ادـتبا 
كانرطخ يراد  هیامرـس  ماظن  يارب  تلاح  نیا  هک  دوش  یم  عورـش  امرفراک  رگراک و  نیب  ینز  هناچ  اهتنم  دبای ، یم  همادا  نارگراک 

.تسوا رایتخا  رد  يریگ  میمصت  ياهداهن  همه ي  تسا و  راوس  راد  هیامرس  هشیمه  نوچ  تسین 

یفارحنا ياهراعش  ینیزگیاج 

، دنهد یم  رـس  ار  نز  قح  ءایحا  قوقح و  قاقحا  ثحب  دنراد  نانز  دندید  .دش  هدرب  راک  هب  شور  نیمه  زین  نانز  تضهن  هلئـسم  رد 
هنیـشیپ ي ياراد  برغ  رد  نانز  قوقح  تیاعر  مدع  عوضوم  هک  صوصخ  هب  دوب  هدـش  لامدـگل  تهج  همه  زا  نانز ، قح  مه  اعقاو 
اکیرمآ و هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دهد و  یم  نانز  هب  يأر  قح  هسنارف  ناملراپ  لاس 1918  رد  هزات  ًالثم  هک  يروط  هب  تسا  یخیرات 

نانز يأر  قح  ِثحب  لبق ، زا  رگا  .دـنا  هدرک  مکحم  ار  دوخ  هیاپ  نانز  زا  ندیـشک  يراگیب  قیرط  زا  يراد  هیامرـس  ياه  ماـظن  رگید 
مکحم يراد  هیامرـس  ماظن  ياه  هیاپ  فرط  کی  زا  هک  الاح  دـنک ، مکحم  ار  دوخ  ياه  هیاپ  تسناوت  یمن  یتعنـص  ماـظن  دوب  حرطم 

دریگ و ماجنا  هبناج  همه  یتکرح  هک  نآ  زا  لبق  دنتـسه ، يرادـیب  لاح  رد  دـنا و  هدـمآ  دوخ  هب  نانز  هعماج  رگید  فرط  زا  هدـش و 
يراد هیامرس  گنهرف  دور ، رد  مکاح  ماظن  تسد  زا  راک 
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ِرنه نیا  مدرک  ضرع  هچنانچ  دـنک و  یم  هرداصم  دوخ  عفن  هب  ار  نایرج  شهاوخلد  ياهراعـش  ینیزگیاج  اـب  دوش و  یم  مدـق  شیپ 
نایرج ادتبا  هک  مریگب  هجیتن  مهاوخ  یم  .تسا  شور  نیمه  رد  زین  نآ  يراگدـنام  زار  تسا و  برغ  يراد  هیامرـس  ماظن  یگـشیمه 

ولج نانز  قح  قاقحا  ِراعـش  نامه  اب  تضهن  نآ  لد  رد  یفنم  نایرج  کی  ًادـعب  یلو  دـش ، حرطم  برغ  رد  نانز  قح  قاـقحا  تبثم 
اهراعش دندرک و  مهارف  نانز  يارب  ار  یـسنج  يراب  دنب و  یب  نادیم  نانز ، يدازآ  مسا  هب  دعب  هب  نیا  زا  تفرگ و  ار  نآ  ياج  دمآ و 

رب هوـالع  دـنناوت  یمن  ناـنز  یلو  دنـشاب  هتــشاد  هـقیفر  دـنناوت  یم  نادرم  ارچ  ًـالثم :  دـنتفگ  یم  هـک  یــضرتعم  ناـنز  تـسد  داـتفا 
زا ار  نانز  قوقح  قاقحا  راعـش  تسناوت  يراد  هیامرـس  گنهرف  قیرط  نیا  زا  و  دنـشاب ! هتـشاد  مه  يرگید  ياـه  قیفر  ناـشنارهوش ،

.دندیشک رانک  زین  دهعتم  ياه  ناسنا  یفارحنا ، ياهراعش  حرط  اب  اذل  و  دیابرب ، یلصا  ياه  یبالقنا  تسد 

اب يواسم  نانز  يدازآ  راعـش  هزورما  هک  يروط  هب  دـش ، هنیداهن  یگ  دز  توهـش  كاـنرطخ  گـنهرف  ناـنز » قوقح  ءاـیحا   » مسا هب 
یم تیلاعف  نانز  قوقح  ءایحا  اب  هطبار  رد  هک  دنتـسه  اـیند  رد  یناـنز  مه  زونه  هزورما  هتبلا  .تسا  يراـب  دـنب و  یب  رد  ناـنز  يدازآ 

ناراد هیامرـس  تسد  رد  یفارحنا  ياهراعـش  حرط  اب  نانز  قوقح  قاقحا  راعـش  هب  نداد  تهج  ِگنهرف  رـضاح  لاـح  رد  یلو  دـننک 
یلو دنهد  یم  رس  مه  يدنم  شزرا  ياهراعش  دننک و  یم  رازگرب  نز  قوقح  قاقحا  مسا  هب  ار  اهرانیمس  نیرت  گرزب  ایند  رد  .تسا 

رودص رد  یتح  اهتنا و  ات  ادتبا  زا  نایرج  لک  ینیب  یم  يوش  یم  باسح  رس  هک  دعب 
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.ددرگ یم  حبذ  عوضوم  حور  نیزگیاج ، ياه  راعش  اب  دوش و  یم  هرادا  يراد  هیامرس  نایرج  طسوت  همان ، عطق 

؟ مینکب دیاب  هچ  نانز  قوقح  ءایحا  ِعوضوم  اب  هطبار  رد  ام  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  قوف  عوضوم  ندش  نشور  زا  سپ 

يا هلئـسم  نز  هلئـسم  رـضاح  لاح  رد  هک  دـینادب  ار  نیا  یلو  مشاب  هتـشاد  نز  هاگیاج  عوضوم  رد  یلـصفم  ثحب  مهاوخ  یمن  هدـنب 
قاقحا مسا  هب  دـننکن ، دروخرب  تسرد  عوضوم  اب  دـیدج  طیارـش  رد  دـنیاین و  هنحـص  هب  نانز  دوخ  صوصخ  هب  ام و  رگا  هک  تسا 

ات منک  یم  عوضوم  حرط  ثحب  نیا  تیفرظ  ّدح  رد  نم  .دـش  دـهاوخ  اه  نآ  هجوتم  يدایز  بیـسآ  دـنوش و  یم  ینابرق  نز ، قوقح 
دیاب ادـتبا  .درک  یـسررب  ار  اه  لح  هار  ناوتب  رتهب  اـت  دـنک  یم  دـیدهت  ار  اـم  اـجک  زا  رطخ  دوش  نشور  دوش و  هتخانـش  هلئـسم  قمع 

ام ياه  هداوناـخ  ًادـیدش  دوش  یم  هداد  هک  ییاهراعـش  ساـسا  رب  و  ناـنز ، قوقح  قاـقحا  حالطـصا  هب  ِتضهن  قیرط  زا  دوش  نشور 
هک یشور  نآ  هب  تسا ، هداوناخ  ظفح  هب  یمالسا  هعماج ي  رد  مالـسا  ياقب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنریگ و  یم  رارق  دیدهت  دروم 

یمرب تخر  ام  یعامتجا  ماظن  زا  مالـسا  ًامتح  دـندروآ  يور  یبرغ  ياه  شور  هب  اـم  ياـه  هداوناـخ  رگا  اذـل  هدرک و  حرطم  مالـسا 
.دوش یم  ظفح  هداوناخ  اب  دیآ و  یم  یمالسا  هداوناخ ي  اب  هعماج  کی  رد  مالسا  هک  اریز  ددنب ،

60 ص :

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


ندوب نز  ظفح  اب  نز  لامک 

یم تسا ، یـصاخ  هاـگیاج  هداوناـخ  رد  درم  نز و  هاـگیاج  هک  نیا  نآ و  حیحـص  ِفـیرعت  هداوناـخ و  دروـم  رد  نآرق  رد  دـنوادخ 
نِم َهّللا  ْاُولَأْساَو  َْنبَـسَتْکا  اَّمِّم  ٌبیِـصَن  ءاَسِّنِللَو  ْاُوبَـسَتْکا  اَّمِّم  ٌبیِـصَن  ِلاَجِّرلِّل  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهّللا  َلَّضَف  اَم  ْاْوَّنَمَتَت  َـالَو  : » دـیامرف

.دینکم وزرآ  هداد  يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  امش  زا  یضعب  نآ  ببـس  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  »(1) و  ًمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناَک  َهّللا  َّنِإ  ِِهلْضَف 
هب ادخ  هک  دـینک  تساوخرد  ادـخ  لضف  زا  و  دـنا ، هدرک  بسک  هچنآ  تسا  نانز  يارب  و  دـنا ، هدرک  بسک  هچنآ  تسا  نادرم  يارب 

.تساناد يزیچ  ره 

نز و زا  مادکره  دیـشاب ، هتـشادن  هداد  يرگید  هب  ادخ  هک  ار  يزیچ  يوزرآ  مادک  چـیه  درم ، هچ  نز و  هچ  اه ، مدآ  يا  دـیامرف  یم 
زا ِِهلْضَف ؛» نِم  َهّللا  ْاُولَأْساَو  ، » دیهاوخب ار  رگیدمه  ياهزایتما  هک  نآ  ياج  هب  دنربب ، دنناوت  یم  دنا  هدرک  بسک  هچنآ  زا  يا  هرهب  درم 

یلاعبانج هب  الثم  هک  روط  نیمه  .دنادرگ  قفوم  تسا  هداد  امش  هب  هچ  نآ  رد  ندرب  هرهب  رد  ار  امش  هک  دیهاوخب  ار  يزیچ  ادخ  لضف 
هکلب نکن  ار  وا  یندب  تردق  يوزرآ  دیامرف  یم  تسا ، هداد  رتشیب  یندـب  تردـق  يرگید  نآ  هب  و  هداد ، هیقب  زا  يرتشیب  شوه  کی 
کی يدرم  ره  ْاُوبَـسَتْکا ؛» اَّمِّم  ٌبیِـصَن  ِلاَجِّرلِّل  : » دیامرف یم  .ینکب  یتسرد  يرادرب  هرهب  دوخ  شوه  زا  یناوتب  هک  هاوخب  دـنوادخ  زا 

؛» ْنبَسَتْکا اَّمِّم  ٌبیِصَن  ءاَسِّنِللَو   » دنک یم  بسک  هک  هچ  نآ  زا  دراد  يا  هجیتن  کی  یبیصن و 
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یم تسد  هب  یجیاتن  اتـسار  نامه  رد  دنک  تیلاعف  رگا  شندوبدرم  رد  درم  .دراد  یبیـصن  کی  هدرک  بسک  هک  هچنآ  زا  مه  ینز  ره 
رگا شندوـب  نز  رد  مه  نز  .دروآ  یم  تسد  هب  شـالت  ساـسا  رب  شندوـب و  درم  اـب  هک  تسا  یناـمه  شا  هرهب  یگدـنز  زا  دروآ و 

ْمُکَـضَْعب ِِهب  ُهّللا  َلَّضَف  اَم  ْاْوَّنَمَتَت  َالَو  : » دیامرف یم  اذل  .درب  یم  ار  مزال  هرهب ي  شندوب  نز  زا  اتـسار  نامه  رد  دـنکب  شالت  كرحت و 
زا درم  هک  تسا  هداد  درم  هب  یتالامک  دنوادخ  .دینکن  وزرآ  دوخ  يارب  هدیـشخب  يرگید  هب  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  نآ  ٍضَْعب ؛» یَلَع 
یم قیرط  نامه  زا  مه  وا  هک  تسا  هداد  نز  هب  مه  ار  یتالامک  کی  .دریگب  هجیتن  شا  یگدـنز  زا  دـناوت  یم  تـالامک  نیمه  قیرط 
یم تسد  هب  ناشندوب  نز  اب  نانز  هک  دـننک  وزرآ  ار  یتالامک  نادرم  رگا  .دروآ  تسد  هب  ار  شدوخ  هب  صوصخم  تـالامک  دـناوت 
یم لکشم  هب  دنروآ ، تسد  هب  دنناوت  یم  ناشندوبدرم  اب  اهدرم  هک  دنهاوخب  ار  یتالامک  مه  نانز  رگا  .دنتفا  یم  لکـشم  هب  دنروآ 
هیآ نیا  يونعم  ياضف  رد  یمک  دناوتب  یـسک  رگا  .دـشاب  لامک  نانز  يارب  تسین  مولعم  تسا  لامک  نادرم  يارب  هچنآ  نوچ  دـنتفا ،

یمـسج یحور و  راتخاس  اب  هزادنا  هچ  دنهد  یم  نانز  دروم  رد  هک  ییاهراعـش  زا  یـضعب  رطخ  دمهف  یم  یتحار  هب  دـنک ، یگدـنز 
هب تکرح  دنتـسه  هک  يرتسب  نامه  رد  دنـشاب و  ناشدوخ  دننک  یعـس  درم  نز و  زا  مادک  ره  دـیامرف  یم  هیآ  .تسا  داضت  رد  نانز 
امش اهدرم  يا  دیهاوخن و  ار  ندوب  درم  امش  اهنز  يا  هک  تسا ، ینعم  نیمه  هب  ِِهلْـضَف » نِم  َهّللا  ْاُولَأْساَو   » .دننک عورـش  ار  لامک  يوس 

وزرآ دومرف : هیآ  يادـتبا  دـیهاوخب ، ار  ناتدوخ  اب  بسانتم  تالامک  ادـخ  زا  ِِهلْـضَف ؛» نِم  َهّللا  ْاُولَأْـساَو   » امـش .دـیهاوخن  ار  ندوب  نز 
مادک ره  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دینکن 
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رارق تیارب  دنوادخ  هک  ار  يرتسب  رد  ندش  لماک  لیم  .نک  وزرآ  ار  تدوخ  تالامک  ادخ  زا  امش  هداد ، درم  نز و  ناونع  هب  امش  زا 
لابند تسا  نادرم  هب  طوبرم  هک  یتالامک  نز  هک  يروط  هب  شاب ، هتشادن  ار  ندش  نز  ای  ندشدرم  لیم  یلو  شاب ، هتـشاد  تسا  هداد 
ِّلُِکب َناَک  َهّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  دنک و  یم  نشور  دهاوخب  ادخ  زا  ار  قیفوت  عون  نیا  دیاب  هک  نیا  تلع  هیآ  رخآ  رد  .سکعرب  دـنک و 
تسد هب  يزیچ  هچ  رگا  نز  هک  نیا  هب  تساناد  وا  .دناد  یم  ار  يزیچ  ره  لامک  اذل  و  تسا ، اناد  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  اًمِیلَع ؛» ٍءْیَش 

تسین و لامک  وا  يارب  دروایب  تسد  هب  رگا  ار  يزیچ  هچ  تسا و  هدیـسر  دصقم  هب  دـنک  یم  ساسحا  تسا و  لامک  وا  يارب  دروایب 
هک تسا  يدصقم  هب  ندیـسر  رد  سکره  لامک  نوچ  هاوخب ، ادخ  زا  ار  دوخ  لامک  سپ  .تسا  هدیـسرن  دصقم  هب  دنک  یم  ساسحا 

ار نامه  سپ  دسانـش ، یم  ار  تسیچ  هب  شلامک  زاین و  هک  نیا  يدرف و  ره  تقیقح  دنوادخ  .تسا  هداد  رارق  وا  ياپ  يولج  رد  ادخ 
.هاوخب ادخ  زا 

درم نز و  يواست  مسا  هب  دهاوخ  یم  نانز  قوقح  قاقحا  حالطـصا  هب  ياه  تضهن  رد  هک  یـشنیب  نآ  اب  دینک  هسیاقم  ار  نآرق  هاگن 
یعقاو ياهزاین  هن  دنـسانش و  یم  ار  نانز  یعقاو  ياهزاین  هن  هک  یلاح  رد  دـنک ، یبایزرا  نادرم  لامعا  اه و  شزرا  اب  ار  ناـنز  ًـالمع 

یم نییعت  ار  لامک  نآ  هب  ندیـسر  رتسب  ساسا  نامه  رب  تسا و  مادک  درم  نز و  یعقاو  لامک  دناد  یم  هک  تسا  دنوادخ  .ار  نادرم 
تسا نآ  يرشب  درخ  میدقتعم  ام  هک  روط  نآ  ای  و  تسا ؟ یفاک  رـشب  ندناسر  لامک  هب  يارب  يرـشب  درِخ  اه  یبرغ  لوق  هب  ایآ  .دنک 

نید رد  ّربدت  يارب  رشب  درخ  لقع و  تسا و  تداعس  هب  ندیسر  هار  ادخ  نید  دمهفب  هک 
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یمن نانز  یلو  دـنریگب  نز  دـنچ  دـنناوت  یم  اهدرم  ارچ  هک  هدوب  نیا  رانیمـس  نآ  هغدـغد  هسنارف  رد  ناهج  ناـنز  رانیمـس  رد  .تسا 
دنکب رهوش  دنچ  دناوتب  نز  رگا  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  میرادن ، عوضوم  يدب  یبوخ و  رد  ثحب  ًالعف  ام  دننکب ؟ رهوش  اتدنچ  دنناوت 

هب هک  تسا  هتـساوخ  یم  هتخانـش و  یم  ار  نز  یحور  داعبا  نوچ  دـنوادخ  ایآ  دـبای ؟ یم  تسد  شا  هطوبرم  لامک  هب  تقو  نآ  اـیآ 
رب هوالع  لاکـشا  نیا  دیامن ؟ دودحم  ار  نز  هتـساوخ  یم  ادخ  هک  نیا  ای  دنکن  رهوش  دنچ  دیامرف  یم  دبای  تسد  شا  هطوبرم  لامک 
ملع اب  نید  .تسا  یـسک  هچ  شردپ  دناد  یمن  سک  چیه  نانز ، يرهوش  دـنچ  رد  رگید  هک  تساه  لسن  طابترا  ندـش  مگ  عوضوم 
یم یـسررب  ار  نز  درم و  يرـشب  لقع  درخ و  اب  ناهج  ناـنز  تضهن  یلو  دـنک ، یم  یـسررب  ار  عوضوم  نز ، یلاـمک  داـعبا  هب  یهلا 

.یساسحا یحطس و  ياه  لیم  دید  زا  مه  نآ  دنک ،

طیارش يرسمه  دنچ  عوضوم  يارب  مالـسا  ای  دننک ، رایتخا  دنتـساوخ  هک  رـسمه  دنچره  روطره و  هک  تسا  تسرد  نادرم  راک  رگم 
تسا طیارش  نآ  رد  دنـشاب  رهوش  یب  يرایـسب  ِنانز  ْهعماج  رد  یتقو  هیلع » هللااهمحر  » ییابطابط همالع  لوق  هب  تسا ؟ هتـشاذگ  صاخ 
هعماج رد  اه  نآ  نداتفا  داسف  هب  رطخ  زا  اه ، نآ  یتسرپرـس  رب  هوالع  اـت  دـنک  جاودزا  ناـنز  نآ  اـب  درم  دـهد  یم  هزاـجا  مالـسا  هک 

زین يداـیز  نادرم  ندیـشک  فارحنا  هب  رطخ  دـنریگن  رارق  صاـخ  درم  یتسرپرـس  تحت  رد  رهوش  یب  ِناـنز  یتقو  .دـیامن  يریگولج 
یتهج زا  ار  نانز  هیقب  رهوش  دوخ و  رهوش  ندرک  هدولآ  هنیمز ي  دوش  یم  شرهوش  مود  رـسمه  عنام  هک  یمناخ  نامه  اذل  تسه و 

یتقو اه ؟ نز  عفن  هب  ای  تساهدرم و  عفن  هب  صاخ ، طیارش  رد  رسمه  کی  زا  شیب  اب  جاودزا  زاوج  ایآ  .تسا  هدرک  مهارف 

64 ص :

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ ار  دـنزرف  نیا  دـیآ ، یم  شیپ  كدوک  نآ  يارب  هک  یناور  هدـقع  رب  هوـالع  تسا ، درم  مادـک  دـنزرف  كدوک  نیا  دـشابن  مولعم 
؟ دهدب ار  وا  یگدنز  جرخ  هک  دش  درم  مادک  راکبلط  دیاب  دنک ؟ يرادهگن  یسک 

ار یکانرطخ  ياه  هار  هچ  یهلا  تعیرش  تیاده  نودب  يرشب  لقع  درخ و  یهاگ  دوش  مولعم  ات  دش  حرطم  تهج  نآ  زا  قوف  تاکن 
سک ره  روط  نیمه  هک  دـهد  یم  هزاـجا  نید  رگم  .دوش  ثحب  دوـخ  ياـج  رد  دـیاب  يرـسمه  دـنچ  ثحب  هنرگو  دـنک ، یم  حرطم 

یم ادـخ  لوسر  .تسا  راگدرورپ  ماـکحا  یهلا و  تاـیآ  زا  ندرک  هدافتـساءوس  اـه  نیا  .دریگب  دـهاوخب  هک  نز  دادـعت  ره  تساوخ 
هک ار  ینادرم  دنوادخ  اریز  دیهدم  قالط  دیریگب و  نز   (1) «. تاقاّوّذلا نیقاّوّذلا و ال  ّبحی  هَّللا ال  ّنإف  اوقّلطت  اوجّوزت و ال  : » دنیامرف

.درادن تسود  دننک  رهوش  ررکم  هک  ار  ینانز  دنریگ و  نز  ررکم 

هداوناخ ماوق  نادرم و 

هب هک  ار  ییاـهزیچ  نآ  يوزرآ  دـیامرف : یم  هک  تسا  ءاـسن  هروس  هیآ 32  ینعی  ثحب ، دروم  هیآ  رد  تقد  ًـالعف  اـم  ثحب  هدـمع ي 
بیصن دوخ  ِندوبدرم  ظفح  اب  نادرم  يارب  .دینکن  دیشاب ، هتشاد  يرترب  رگیدمه  هب  تبسن  یتاهج  زا  مادک  ره  ات  هداد  امش  زا  یضعب 

نز ياتـسار  رد  هک  تسا  يا  هرهب  بیـصن و  زین  ناـنز  يارب  و  دـنروآ ، یم  تسد  هب  ناـشندوبدرم  ياتـسار  رد  هـک  تـسا  يا  هرهب  و 
هب ار  سک  ره  لامک  هار  قیرط  نیا  زا  دنوادخ  .درادن  غیرد  امش  زا  ار  هرهب  نآ  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  و  دنروآ ، یم  تسد  هب  ناشندوب 

.دهد یم  ناشن  وا 
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ام رایتخا  رد  یهلا  تایآ  هک  دـننکب  یتاـکن  نینچ  هجوتم  ار  نادرم  ناـنز و  ملق  لـها  اـه و  هماـنزور  هک  نیا  ياـج  هب  هنافـسأتم  یلو 
یم نانز  دـنراد  رارـصا  و  دـننک ، یم  دادـملق  تیدودـحم  عون  کی  ار  درم  نز و  هاـگیاج  ندرک  صوصخم  ِعوضوم  دـنا ، هدراذـگ 
یم امـش  دـنیوگ  یم  تسا ، هنادرم  اهراک  زا  یـضعب  ییوگب  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  تیـصخش  اهاّنمت و  ناـمه  نادرم  دـننام  دـنناوت 

نآرق ریبعت  هب  ای  و  تسا ؟ لامک  نانز  يارب  اه  نامه  ًانیع  تسا  لامک  نادرم  يارب  هک  یتالامک  ایآ  دینک ، دودـحم  ار  نانز  دـیهاوخ 
مادکره لباقتم  روط  هب  دنوادخ  هک  دیشابن  یتالامک  نآ  لابند  هب  نادرم  نانز و  يا  ٍضَْعب ؛» یَلَع  ْمُکَضَْعب  ِِهب  ُهّللا  َلَّضَف  اَم  ْاْوَّنَمَتَت  َالَو  »

نیا .دننکن  لابتوف  اه  نز  ارچ  هک  هدـش  نیا  ام  ياه  همانزور  یـضعب  لضعم  لکـشم و  .تسا  هداد  يرترب  يرگید  رب  نآ  ِساسا  رب  ار 
قوف هیآ  .دروآ  یم  باسح  هب  تیدودحم  نز  يارب  ار  ندوبن  درم  دـهاوخ و  یم  ار  ندوبدرم  نانز ، يارب  هک  تسا  یگنهرف  گنهرف 

رد ار  رتشیب  لامک  ادخ  زا  سپـس  ریذپب و  سانـشب و  هداد ، وت  هب  ادخ  تسه و  تدوخ  لامک  نابدرن  هک  ار  يزیچ  نآ  وت  دیامرف : یم 
قوقح ءایحا  تضهن  هک  دوب  يراد  هیامرس  گنهرف  ياه  هلیح  زا  یکی  نیا  .نکن  ندوبدرم  يانمت  دوخ  ِسوه  اب  هاوخب ، اتـسار  نامه 

لثم دیاب  نانز  هک  دش  نیا  اهراعـش  نز ، قوقح  زا  عافد  ناونع  هب  و  دوشب ، ییاهراعـش  نینچ  راتفرگ  هک  تخادـنا  يرتسب  رد  ار  نانز 
.دنشاب هتشاد  قیفر  دنچ  دنشکب و  راگیس  دننک و  رامق  دنروخب و  بورشم  یتحار  هب  دننک و  لابتوف  نادرم 

یَلَع ْمُهَـضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اَِمب  ءاَـسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَـجِّرلا  : » دـیامرف یم  دزادرپ و  یم  هداوناـخ  رد  درم  نز و  هاـگیاج  هب  سپـس  نآرق 
ْنِم ْاوُقَفنَأ  اَِمبَو  ٍضَْعب 
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جرخ ناشلاوما  زا  هک  نآ  لیلد  هب  زین  هداد و  يرترب  یخرب  رب  ار  ناشیا  زا  یخرب  ادـخ  هک  نآ  لـیلد  هب  دـننانز  ماوق  نادرم  ْمِِهلاَْومَأ ؛»
يداصتقا روما  لوئـسم  نادرم  هک  نآ  تهج  هب  اتـسار و  نامه  رد  میداد ، ییاه  يرترب  مادک  ره  هب  هک  نآ  ساسا  رب  ینعی  .دننک  یم 

نادرم راک  کمک  تیلوئـسم  نیا  رد  ات  دنداد  یتازایتما  ار  اه  نز  هک  روط  نامه  .تسا  نادرم  هدهع ي  هب  هناخ  تیلوئـسم  دنا ، هناخ 
اه نآ  راک  کمک  نانز  یتیبرت  تیلوئسم  رد  دنشاب و  هداوناخ  نانز و  ماوق  هک  دنا  هداد  یتازایتما  نادرم  هب  اتسار  نیمه  رد  و  دنشاب ،

سرد ار  وا  دنزرف  مه  نم  دنک و  ریمعت  ارم  يراوس  نیـشام  دیاب  وا  تسا ، کیناکم  اقآ  نآ  متـسه و  ملعم  هدـنب  هک  نیا  لثم  .دنـشاب 
: دـیامرف یم  هیآ  شدـنزرف ، هب  میلعت  رد  وا  ماوق  موش  یم  مه  نم  نیـشام و  ریمعت  رد  نم  ماوق  دوش  یم  کـیناکم  ياـقآ  نآ  مهدـب ،

ییاـناوت تهج  هب  ٍضَْعب ؛» یَلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اَِـمب   » یکی زیچ ؛ ود  رد  تسا  نادرم  هب  ناـنز  ماوق  ءاَـسِّنلا ؛» یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَـجِّرلا  »
درم نآ  رثا  رد  هک  تعاجـش  لثم  .دریذپب  ار  هداوناخ  تیلوئـسم  دـیاب  درم  اذـل  دـنا و  هداد  درم  هب  هداوناخ  هلئـسم  رد  هک  صاخ  ياه 

هداوناخ میرح  هب  دـهدن  هزاجا  یلو  دـهد  نتـشک  هب  ار  دوخ  یتح  دوش و  هناـخ  ِنز  هب  زواـجت  عناـم  دتـسیاب و  نمـشد  يولج  دـناوتب 
.دننک زواجت 

دیاب درم  ارچ  الاح  .دـنداد  درم  هب  هداوناخ  تیریدـم  يارب  مه  ییاه  ییاناوت  دـنداد ، نز  هب  دـنزرف  تیبرت  يارب  هک  یفئارظ  لاـبق  رد 
هب هناخ  جرخ  هک  نآ  تهج  هب  ْمِِهلاَْومَأ ؛» ْنِم  ْاوُقَفنَأ  اَِمبَو   » رگید دش و  ضرع  هک  یتایـصوصخ  لیلد  هب  یکی  دـشاب ؟ هداوناخ  ریدـم 

.دشاب هتشاد  زین  یتارایتخا  دیاب  دراد  هدهع  هب  هک  یتیلوئسم  ماجنا  يارب  اذل  .تسوا و  هدهع ي 
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درم ارچ  یناد  یم  دیامرف : یم  تساجنیا ، رد  ثحب  همه  ٍضَْعب ؛» یَلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اَِمب  ءاَسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَجِّرلا  : » دیامرف یم 
کی تـسا و  هدادـن  نز  هـب  هـک  هداد  درم  هـب  ییاـه  ییاـناوت  هـک  نـیا  تـهج  هـب  دـشاب ؟ هتـشاد  هدـهع  هـب  ار  هناـخ  تیلوئـسم  دـیاب 

نآ میا ، هداد  اهدرم  هب  صاخ  ياه  ییاناوت  هناخ  هرادا  رد  هک  نیا  تهج  هب  ـالاح  .تسا  هدادـن  درم  هب  هک  هداد  نز  هب  ییاهدادعتـسا 
ندوب کیناکم  لثم  .تسا  لباقتم  تازایتما  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ٍضَْعب ؛» یَلَع  ْمُهَـضَْعب   » هلمج ي .دوب  دـنهاوخ  نانز  ماوق  لماع  اه 

مراد و نم  مه  ییاه  ییاناوت  کـی  مرادـن ، نم  اـعقاو  هک  دـنداد  کـیناکم  ياـقآ  نیا  هب  ییاـناوت  کـی  .هدـنب  ندوب  ملعم  اـقآ و  نآ 
، ناوخب ار  باتک  نیا  نیشنب و  قاتا  نیا  رد  تعاس  کی  دنیوگب  اهراک  داتسا  یضعب  هب  رگا  .درادن  وا  هک  تسه  نم  رد  نآ  دادعتـسا 

يور زکرمت  هعلاطم و  .دنک  یم  قرف  رـشب  ياه  ییاناوت  بوخ  .دنکن  هعلاطم  تعاس  کی  یلو  دـنک  راک  تعاس  تسیب  تسا  رـضاح 
؛» ٍضَْعب یَلَع  ْمُهَضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اَِمب  : » دیامرف یم  سکعرب ؛ .تسا و  تخس  رایسب  یضعب  يارب  تسا ، بولطم  یضعب  يارب  هک  بلاطم 

درم نز و  هک  دـناسر  یم  ترابع  نیا  رگید  ترابع  هب  .دـشاب  يرگید  تمدـخ  رد  ات  هداد  يزاـیتما  اـه  نآ  زا  مادـک  ره  هب  دـنوادخ 
هب ار  دوخ  تمدـخ  قیرط  نیا  زا  دنـشاب و  هناـخ  ریدـم  دـیاب  اـهدرم  هدـعاق ، نیا  قبط  لاـح  .دـننک  یم  عفر  ار  رگید  مه  ياـه  صقن 
؛» اًرِیبَک اِیلَع  َناَـک  َهّللا  َّنِإ  : » دومرف هیآ  رخآ  رد  تهج  نیمه  هب  تسا  مکاـح  زا  ریغ  ریدـم  هک  دـیراد  تیاـنع  .دـنهد  ماـجنا  هداوناـخ 

ییاه تیلوئـسم  تسا و  نایم  رد  توافتم  ياهزایتما  هکلب  .تسین  هفرط  کـی  زاـیتما  يرآ  .نادرم  هن  تسا و  رترب  هک  تسا  دـنوادخ 
ْاوُقَفنَأ اَِمبَو   » .دشاب یم  تازایتما  نآ  بسانم  هک 
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یلصا رـصانع  ناونع  هب  نانز  ات  تسا ، نانآ  هدهع  هب  يزیر  همانرب  دنهدب  ار  هداوناخ  جرخ  دیاب  اهدرم  نوچ  نینچ  مه  ْمِِهلاَْومَأ ؛» ْنِم 
: دـنیامرف یم  هیآ  همادا  رد  تـهج  نـیمه  هـب  دنـشاب ، دوـخ  یلـصا  هـفیظو  لوغـشم  يداـصتقا  هغدـغد  چـیه  نودـب  هداوناـخ  تـیبرت 

حرطم ار  هنمؤم  نانز  دنتـسه ، نانز  ماوق  نادرم  دومرف  هک  نیا  زا  دـعب  ینعی  ُهّللا ؛» َظـِفَح  اَِـمب  ِْبیَْغلِّل  ٌتاَِـظفاَح  ٌتاَِـتناَق  ُتاَِـحلاَّصلاَف  »
رد تناق و  حـلاص و  هک  ینانز  نآ  دنتـسه ، نانز  ماوق  نادرم  دـیامرف  یم  .دـهد  ناشن  یگدـنب  ِتقیقح  رد  ار  اه  نآ  شزرا  ات  دومرف 
اَِمب : » دومرف نادرم  يارب  .تسا  هدرک  ظفح  ار  نانز  قوقح  دنوادخ  هک  نآ  رطاخ  هب  دنـشاب ، هداوناخ  وا و  قوقح  ظفاح  رهوش  تبیغ 

هدراذگ نادرم  هدهع  رب  هک  یتیلوئسم  اب  دنوادخ  هک  نآ  رطاخ  هب  ُهّللا ؛» َظِفَح  اَِمب  :» دومرف ریخا  هیآ  رخآ  رد  نانز  يارب  و  ُهّللا ؛» َلَّضَف 
.تسا هدرک  ظفح  ار  نانز  قوقح 

دنا و هتفریذپ  ندوب  نز  ياِزا  رد  ار  دوخ  تالامک  دنراد و  ار  یتایصوصخ  نینچ  هک  دنتـسه  ینانز  ماوق  نادرم  دیامرف : یم  قوف  هیآ 
.دنشاب بیغلل  تاظفاح  تناق و  دیاب  مه  اه  نآ  هدرک  ظفح  ار  نانز  قوقح  دنوادخ  نوچ  .دنا و  هدرکن  ندوب  درم  ياهشزرا  يانمت 

دوخ تالامک  زا  تلفغ  و  نز ؛

نز هک  يروط  هب  دوش ، یمن  هدـیمهف  تسرد  شدوخ  ياـضف  رد  تاـیآ  نیا  هک  دوش  یم  روطچ  مینیبب  دـیاب  قوف  تاـیآ  هب  هجوت  اـب 
.تسا هدشن  تیاعر  اه  نآ  قوقح  دننک  یم  سح  ام  ياه 
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ادخ هک  روط  نیا  دیتسه  یضار  امـش  ایآ  ملاع  ود  يوناب  يا  مییوگب  میراذگب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يولج  ار  قوف  تایآ  رگا 
ار دوخ  تالامک  يروط  ًاعقاو  ای  دیریذپ ، یم  تسا  هتفگ  ادخ  نوچ  دینک و  یم  ررـض  ِساسحا  رتسب ، نیا  رد  ایآ  دیـشاب ؟ دیامرف  یم 

نانز رگا  منک  ضرع  مهاوخ  یم  دینک ؟ لمع  دیاب  ار  دیامرف  یم  ادخ  هک  نامه  دصرددص  دوخ ، ندش  لماک  يارب  هک  دیسانش  یم 
هدومرف ررقم  اه  نآ  يارب  دنوادخ  هک  دننک  یم  ساسحا  یطیارش  نامه  ار  هار  نیرتهب  ملسم  دنسانشب  ار  دوخ  یقیقح  لامک  هطقن  ام 

تسا هدش  ییاهزیچ  اه  نآ  بولطم  نوچ  دنا ، یضاران  هدروآ  ناشیارب  ادخ  هچنآ  زا  تسا  لاس  دودح 50،60  نانز  زا  یضعب  .تسا 
ینید گنهرف  رد  نانز  ام  دنیوگب  هیانکلاب  ات  دننک  یم  هیهت  ملیف  اه  مناخ  زا  یضعب  رگا  .دهاوخ  یم  اه  نآ  يارب  ادخ  هچ  نآ  زا  ریغ 
.دننک یم  هتـسجرب  ار  تاعوضوم  دنیآ  یم  هتبلا  .دنـشاب  نآ  لابند  هب  دـیاب  نانز  هک  تسا  یتالامک  نتخانـشن  تهج  هب  میدرک  ررض 

لامیاپ مالـسا  رد  نانز  قوقح  سپ  هک  دنریگب  هجیتن  دنهاوخ  یم  مه  دعب  دنروآ و  یم  هنومن  ار  نید  یب  ِندـمت  یب  ِردـلق  درم  کی 
ءایحا مسا  هب  دنهاوخن  ای  دنهاوخب  ًالمع  .میهدب  نت  دـننک  یم  داهنـشیپ  نامیارب  ناییاپورا  هک  یقوقح  هب  دـیاب  ام  هجیتن  رد  دوش ، یم 
هیحور دنک و  یم  نییعت  يراد  هیامرـس  گنهرف  هک  دنریگ  یم  رارق  يریـسم  رد  دوش - ءایحا  دیاب  مدقتعم  مه  هدنب  هک   - نانز قوقح 

دننز یم  نماد  هک  یلباقت  نیا  رد  هکلب  دوش  یمن  ءایحا  نانز  زا  یقوقح  چیه  اهنت  هن  راک  نیا  اب  دننک و  یم  غیلبت  ار  درم  اب  نز  ِلباقت 
تـسرد ینما  هیاس  ًایناث : .هعماج  ّلک  هب  تسا  یتراسخ  نیا  دننک و  یم  ررـض  نانز  هرابود  نانز ، صاخ  یحور  عضو  تهج  هب  ًالوا :

هب يراد  هیامرس  گنهرف  هبترمود  هک  دوش  یم 
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تدش هب  دوجوم  ِنانز  قوقح  ءایحا  تضهن   » دـندقتعم ایند  ناگرزب  تهج  نیمه  هب  .دـهد  همادا  ار  دوخ  تایح  دـناوتب  لکـش  نامه 
نادرم نارگن  هک  نآ  زا  شیب  ام  تسین ، حرطم  درم  نز و  اعقاو  اه  ناملـسم  ام  يارب  هک  یلاح  رد  تسا .» هدرک  ریذپ  بیـسآ  ار  نانز 

، دروخ یم  هبرض  هداوناخ  دنروخب ، هبرض  ام  نانز  رگا  نوچ  .دنروخب  هبرـض  اهراعـش  نیا  ياول  ریز  رد  نامنانز  هک  مینارگن  میـشاب ،
.دوب ساسح  اه  ثحب  نیا  اب  تبسن  دیاب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  .دروخ  یم  هبرض  هعماج  همه  دروخ  هبرض  هک  هداوناخ 

ندمت رگا  هک  دیناد  یم  امـش  .تشاذگاو  ار  یـضعب  درک و  رایتخا  ار  یـضعب  ناوتب  هک  تسین  هدنکارپ  يازجا  زا  بکرم  یندـمت  ره 
هب دیریذپب  ار  یبرغ  ندـمت  رگا  دوش و  یم  یمالـسا  هزادـنا  نامه  هب  زین  نات  هداوناخ  هاگآدوخان  دـیریذپب  هزادـنا  ره  هب  ار  یمالـسا 
هک تسین  زیم  کی  ندید  لثم  ندمت  لوبق  .دنک  یم  لابند  یگدنز  رد  ار  یبرغ  فادها  دوش و  یم  یبرغ  نات  هداوناخ  هزادـنا  نامه 
زیم رگا  هک  تسا  زیم  نتـساوخ  لـثم  ندـمت  لوبق  هکلب  مینک ، یمن  هاـگن  ار  شا  هیاـپ  یلو  مینک  یم  هاـگن  ار  زیم  نیا  حطـس  مییوگب 

بدا گنهرف و  رهاظم  زا  یکی  هداوناخ  دیآ و  یم  شرهاظم  مزاول و  مامت  اب  دمآ  یندمت  رگا  .تسا  زیم  حطس  هیاپ و  اب  زیم  یهاوخب 
تـسه ندـمت  نآ  رد  هک  یلکـش  هب  هداوناـخ  ًاـمتح  میتفریذـپ  ار  یندـمت  گـنهرف و  رگا  اذـل  نآ و  زا  ییزج  هن  تسا و  یندـمت  ره 

رد شدوخ  تقو  نآ  منک ؟ راک  هچ  دناوخ  یمن  زامن  مرتخد  تفگ  یم  دوب و  هدمآ  یصخش  زورید  .دروآ  یم  هنحـص  هب  ار  شدوخ 
گنهرف هتفیـش ي  هک  داد  یم  ناشن  شرهاظ  درک و  یمن  تسا  هدرک  بجاو  مالـسا  هک  ار  یتاروتـسد  زا  یـضعب  تیاعر  اـج  ناـمه 

زامن یبرغ  ندمت  رد  .تسا  برغ 
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ار یندـمت  رگا  دـشاب ؟ یمالـسا  هداوناـخ  رد  ناـتطباور  دـیهاوخب  تقو  نآ  دـیریذپب  ار  یبرغ  ندـمت  امـش  هک  دوش  یم  رگم  .تسین 
هداوناخ هک  نیا  هب  هجوت  اب  دیتفریذپ ، ار  یبرغ  ندمت  رگا  .دوش  یم  دراو  امـش  طباور  یگدنز و  رد  ندـمت  نآ  مزاول  همه  دـیتفریذپ 
یطباور نآ  یبرغ  هداوناخ ي  رد  دـنزرف  رهوش و  نز و  طباور  اـیآ  .دوش  یم  یبرغ  ًاـمتح  ناـت  هداوناـخ  سپ  تسا  یندـمت  ره  ءزج 

زا کی  ره  هک  دـشاب  يا  هداوناخ  ظـفاح  دـناوت  یمن  دـهد  یم  تاـیناسفن  هب  ار  تلاـصا  هک  یبرغ  ندـمت  دـیوگ ؟ یم  نید  هک  تسا 
تروص هب  هداوناخ  یبرغ ، ندـمت  دورو  اب  مّلـسم  .دـنراذگب  اپ  ریز  ار  دوخ  ياه  لیم  هداوناـخ  هتـسه  ظـفح  تهج  دـیاب  نآ  ءاـضعا 

.تسا هجیتن  نودب  يزاس  رهاظ  مه  نیا  هک  مینک  ظفح  یحطس  لکش  هب  ار  هداوناخ  میهاوخب  هک  نیا  رگم  .دنام  یمن  یمالسا 

! نز زور 

اجنآ ات  مینک ؟ ظفح  ار  يزیچ  هچ  قیرط  نآ  زا  میهاوخ  یم  تسا و  نز  هب  یهاگن  هچ  ياـیحا  يارب  نز  زور  دوش  نشور  دـیاب  ادـتبا 
یعوضوم رد  یبرغ  ياهراعـش  اب  اذـل  دراد و  هارمه  هب  ار  دوخ  هب  صوصخم  هاگن  یگنهرف  ره  رد  يراعـش  ره  هداد  ناشن  هبرجت  هک 

.دهد یمن  تاحلاص »  » و تاتناق »  » هب ار  تلاصا  یبرغ  ندمت  .درک  ءایحا  ار  دراد  عوضوم  نآ  هب  مالـسا  هک  یهاگن  ناوت  یمن  صاخ 
تـسود ار  ادخ  یگدنب  دنـشاب و  تناق  دیاب  دنـشاب  یمالـسا  تیوه  رد  دنهاوخ  یم  رگا  نانز  هک  دیوگ  یم  یتقو  یمالـسا  گنهرف 

ار ادخ  یگدنب  تمظع  ادتبا  رد  گنهرف  نآ  نوچ  دنک ، یم  تعاطا  دوخ  رهوش  زا  ادخ  ياضر  بلج  ياتسار  رد  نز  دنشاب و  هتشاد 
مه وا  هداد و  ناشن  ناسنا  يارب 
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رگا لاـح  .دریگ  یم  تروص  تحار  یلیخ  هناـخ ، تیریدـم  لؤـسم  ناوـنع  هب  رهوـش  زا  تعاـطا  عوـضوم  هجیتـن  رد  تسا ، هتفریذـپ 
هب هداوناخ  رگید  یبرغ  گنهرف  رد  .دوش  یم  هدنهد  رازآ  ياه  فیلکت  یهلا ، تاروتـسد  مامت  داتفا  تلاصا  زا  ادخ  یگدنب  ِعوضوم 

هدـمآ و هنحـص  هب  يرالاس  نتـشیوخ  هتـسب و  رب  تخر  يرـالاس  ادـخ  گـنهرف  نآ  رد  اریز  درادـن ، دوجو  ینید  هداوناـخ ي  ناونع 
نآ رد  نوـچ  .اـه  نز  هن  و  دنتـسه ، دـهعتم  هداوناـخ  قوـقح  هب  تبـسن  اـهدرم  هن  .تسا  هتفرگ  ار  ادـخ  یگدـنب  ياـج  يدرف  يدازآ 

ار لایما  زا  یـضعب  رت  گرزب  یفده  يارب  دننادب  مزال  هک  نآ  نودب  تسا ، حرطم  يرادـم  دوخ  تسا و  تیناسفن  اب  تلاصا  گنهرف 
 « مالسلاامهیلع » یلع همطاف و  ترضح  گنهرف  دیاب  هک  ییاج  ناونع  هب  هداوناخ  زا  ناوت  یم  تلاح  نیا  رد  ایآ  دنراذگب ، اپ  ریز  دیاب 
يا هیآ  دـیاب  لاؤس  نیا  باوج  رد  دوش ؟ یمن  ققحم  میراد  راظتنا  هداوناخ  زا  هچنآ  ارچ  دـییوگ  یم  دز ؟ مد  دـننک  تموکح  نآ  رد 
دیاب لوا  امـش  ٍضَْعب ؛» یَلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهّللا  َلَّضَف  اَم  اْوَّنَمَتَت  َالَو  : » دیامرف یم  هک  دوش  هعلاطم  هرابود  دش  ضرع  ثحب  يادتبا  رد  هک 

نآ رتسب  رد  دیدرگرب و  يدیحوت  هداوناخ  هب  ات  دیوش  یـضار  ادخ  مکح  هب  دینکب و  ادـخ  لیم  موکحم  ار  يدرف  ياه  لیم  مادـکره 
نامزلارخآ تاملظ  نارود  ياـه  یتیاـضران  زا  دـیبای و  تسد  ینورد  شمارآ  هب  دـیهد و  دـشر  ار  دوخ  یهلا  ياهدادعتـسا  هداوناـخ 

.تسا يرگید  ندش  ناریو  هنیمز ي  سکره  هراّما  سفن  تیمکاح  ياضف  رد  .دینک  ادیپ  ییاهر 

ور هبور  نآ  اـب  نونکا  اـکیرمآ  مدرم  هک  یعیاـجف  اریز  تسا  هدـش  هتـشون  نز  قوقح  هب  عجار  یبوخ  ياـه  باـتک  اـکیرمآ  ِدوخ  رد 
زا تهج  هب  دنتسه - 
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لاس دنچ  هک  دـندرک  مالعا  ياه 1995  لاس  رد  يرامآ  .دنـسانشب  ار  هعجاف  هک  هدـش  ثعاب  هداوناخ -  رد  ینید  گـنهرف  نتفر  نیب 
دوش نیمأت  ناش  هداوناخ  داصتقا  رگا  دندوب  دقتعم  نانز  زا  دودح 70 % دنشاب و  هناخ  رد  دیاب  طقف  دندقتعم  اکیرمآ  نانز  شیپ 45 %

هک دندرک  هبرجت  نوچ  ییاکیرمآ  نانز  .دنتـسناد  یم  نانز  هیحور  هفیظو و  بسانم  ار  هناخ  رد  تیلاعف  راک و  دننامب و  هناخ  رد  دیاب 
یم ناربج  ار  اه  تراسخ  نآ  هناخ  هب  تشگرب  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  الاح  دش  هداوناخ  لالحمـضا  اب  يواسم  هعماج  رد  ندمآ 

ار عوضوم  دـنک  یم  نییعت  ار  درم  نز و  هاـگیاج  یهلا  تاـیآ  هک  روط  ناـمه  مینک و  دروخرب  تسرد  نز  عوضوم  اـب  اـم  رگا  .دـنک 
.دسر یم  دوخ  هیلاع  فادها  هب  ام  هعماج  هناخ ، نوریب  رد  هچ  دشاب و  هناخ  رد  هچ  نز  میریذپب ،

هیاپ داصتقا  رد  نانز  شقن 

نوبز و ياـه  هدرب  هب  لیدـبت  ار  ناـنز  یلعف ، یگداوناـخ  داـهن  یتـقو  : » دـیوگ یم  ییاـکیرمآ  سانـش  هعماـج  زلیم » تیاریـس   » ياـقآ
دارفا هدهع  زا  قفوم  ياه  جاودزا  هب  ندیـشخب  ققحت  دروآ ، یم  رد  نانز  تسد  بابـسا  تروص  هب  ار  نادرم  و  ابرلد ، ياه  کسورع 

زا يرایـسب  .میرادـن  ییاکیرما  ییاپورا و  ياهروشک  رد  قفوم  جاودزا  دـصرد  هد  زا  رتشیب  ابیرقت  هک  دـیناد  یم  امـش  تسا .» جراخ 
اب ای  دنک و  یم  یگدنز  شردام  اب  ای  كدوک  هک  ینعم  نیا  هب  دنتسه ، ینیدلاو  کت  ناتـسلگنا ، صوصخب  اکیرمآ و  رد  اه  هداوناخ 

ادج مه  زا  قالط  نودب  نوچ  دننیب ، یمن  ار  رگیدـمه  ًامومع  رهوش  نز و  دـنا  هداوناخ  ًامـسا  هک  ییاه  هداوناخ  زا  يرایـسب  .شردـپ 
تسا نیا  رس  ثحب  الاح  .دنا  هدش 
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نز تسد  بابسا  اهدرم  حالطصا  هب  دنرادن و  یگنهامه  ام  اب  اهدرم  نوچ  میا  هدوب  قفومان  جاودزا  رد  ام  دنیوگ  یم  یبرغ  نانز  هک 
، دشاب نانز  هاگیب  هاگ و  تاروتـسد  زا  تعاطا  درم ، راک  دیاب  هک  دندش  ور  هبور  یگنهرف  اب  اهدرم  رگا  فرط  نآ  زا  دنا و  هدـشن  اه 
هب لمع  رد  نیا  دشاب و  طبترم  تساوخ  هک  ینز  ره  اب  هداوناخ  لیکـشت  نودـب  دـهد  یم  حـیجرت  و  دوش ، یم  گنت  درم  يارب  هصرع 
ای تاغیلبت و  هچیزاب  ای  تسا ، هدرب  ای  اکیرمآ  رد  نز  : » دـیوگ یم  زلیم  تیاریـس  ياـقآ  هک  روط  ناـمه  و  دوش ، یم  ماـمت  ناـنز  ررض 

، هداوناخ رد  نادرم  ندوب  ماوق  اب  تیوه و  نآ  ظـفح  اـب  دـهاوخب  هک  تسین  حرطم  نز  یلـصا  تیوه  رگید  اذـل  اـبر .» لد  کـسورع 
دیهاوخن برغ  رد  قـفوم  جاودزا  رگید  امـش  دـیوگ  یم  اـقآ  نآ  هک  تساـج  نیا  .دـسرب  دـسرب ، دـیاب  هک  یناـحور  هرهب  هب  سکره 

.تشاد

ار نز  قوقح  میتساوخ  هک  رهاظ  فالخ  رب  دوش و  یم  مگ  نز  هاگیاج  رگید  میراذـگب  رانک  ار  ءاسن  هروس  تایآ 32 و 35  ام  یتقو 
داصتقا رب  رازاب  ِداصتقا  یتقو  : » دـیوگ یم  يدوراگ  هژُر  ياقآ  نانز ، دروم  رد  تواـضق  یتح  دوش ، یم  هنادرم  زیچ  همه  مینک ، اـیحا 

(1)« دوش یم  راد  هشدخ  یعامتجا  یگدنز  حوطس  مامت  رد  نز  تیعقوم  رابتعا و  درک  ادیپ  يرترب  هیاپ 

دوش و یمن  هتفرگ  يزیچ  هب  دهد ، یم  لیکـشت  ار  هعماج  یلم  داصتقا  موس  کی  ًامومع  هک  لزنم  رد  نانز  راک  رازاب  داصتقا  رد  نوچ 
تسا و هنحص  رد  تردق »  » تسا هنحـص  رد  لوپ  یتقو  تمدخ .»  » هن تسا و  شزرا  تردق » ، » دنک یم  تموکح  هنادرم  ياه  شزرا 

مکاح تمدخ »  » نآ رد  هک  هناخ  لخاد  َملاع 
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ِدمآرد هک  دیا  هدرک  هبرجت  رایـسب  .یگدنز  نارذـگ  ینعی  هیاپ  داصتقا  یلوپ ، دـمآ  رد  ینعی  رازاب  داصتقا  .دوش  یم  رادـقم  یب  تسا 
روضح هناخ  رد  ردام  نوچ  هتـشذگ  نارود  رد  .دخرچ  یم  بوخ  ناش  یگدـنز  یلو  تسین  دایز  ییاتـسور  ياه  هداوناخ  زا  یـضعب 

دـیلوت و عون  کی  اب  هشیمه  نانز  دوش ، هناخ  دراو  يدایز  لوپ  هک  نیا  نودـب  دـیخرچ  یم  یبوخ  هب  یگدـنز  تشاد  يداصتقا  ِلاعف 
هداوناخ رد  زورما  هچنآ  .دشاب  دایز  ِلوپ  هب  زاین  هک  دوبن  دایز  ردق  نآ  هناخ  نوریب  ياهاذـغ  اهالاک و  فرـصم  .دنتـشاد  هطبار  میمرت 

رابتعا و هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  .ناردام  ياه  همانرب  هن  تسا و  هناخ  نوریب  ياهالاک  دیرخ  تردق  دنک  یم  يزاب  شقن  ام  ياه 
میهاوخب و دـش  شزرا  كالم  تردـق »  » یتقو .ددرگ  یم  رادـقم  یب  راد و  هشدـخ  یعامتجا  یگدـنز  حوطـس  مامت  رد  نز  تیعقوم 

اهدرم هک  یتسپ  ماقم و  نامه  رد  اـه  نز  قوقح  برغ  رد  ًاـمومع  هک  يروط  هب  .دـنتفا  یم  ورف  دوخ  یعقاو  شزرا  زا  ناـنز  میهاوخن 
دیلوت ءزج  هناخ  رد  نانز  راک  اهنت  هن  يراد  هیامرـس  ماظن  رد  : » دـیوگ یم  باتک  نامه  رد  يدوراـگ  .تسا  رتمک  موس  کـی  دنتـسه 

هناخ زا  جراخ  رد  راک  ماجنا  هب  لیام  دـنوش و  یم  غراف  هناخ  دزم  یب  راک  زا  ناـنز  یتقو  یتح  دـیآ ، یمن  باـسح  هب  یلم  صلاـخان 
ياسؤر زا 4 % رتـمک  هسنارف  رد  .دوـش  یم  راذـگاو  ناـنآ  هب  اـهراک  نـیرت  تـیفیک  یب  نیرتدـمآرد و  مـک  دراوـم  رثـکا  رد  دنتـسه 

نانز دزم  عومجم  رد  .دنهد  یم  لیکـشت  نانز  ار  یتامدخ  لنـسرپ  تارادا و 80 % نادنمراک  ضوع 70 % رد  دنتسه ، نز  تاسـسؤم 
(1)« تسا نادرم  دزم  زا  رتمک  % 30

هب نداداهب  مک  ياتسار  رد  يراد  هیامرس  ماظن  سنج  الصا 
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و تمدخ .»  » هن تسا و  تردق »  » اه شزرا  كالم  نوچ  .دریگب  قوقح  درم  هزادـنا  هب  نز  دـنک  لمحت  دـناوت  یمن  هک  تسا  نیا  نز ،
رگا هنرگو  دـنهد  هئارا  شزرا  ناونع  هب  ار  دوخ  تمدـخ »  » دـنناوتب اـه  نآ  هک  تسا  يرتـسب  داـجیا  تسا  ناـنز  ءاـیحا  عقاو  هب  هچنآ 

.دنز یم  سپ  ار  نانز  تردق  نامه  دش  تردق »  » هب شزرا  دمآ و  نایم  هب  تردق » »

یساسا ياه  شزرا  زا  تلفغ 

نآ رد  هک  تسا  یماظن  يداصتقا  ماظن  ًاساسا  دـنرتاناوت ، هتفر  مه  يور  ندروآ  رد  لوپ  رد  اهدرم  دـیایب ، هناخ  رد  لوپ  تساـنب  یتقو 
نآ رد  هک  هناخ  لخاد  َملاع  دنک و  یم  تموکح  هنادرم  ياه  شزرا  رگید  تروص  نآ  رد  دنروآ و  رد  لوپ  دـنناوت  یم  رتشیب  اهدرم 

ریخا نارود  رد  هداوناخ  طوقـس  زمر  ات  دـینک  تیاـنع  رتشیب  تقد  اـب  ریخا  هلمج  نیا  هب  .دوش  یم  رادـقم  یب  تسا  مکاـح  تمدـخ » »
هداوناخ هناخ و  رگید  دش  اه  شزرا  كالم  تردق  رگا  و  تردـق »  » هن تسا و  مکاح  تمدـخ »  » هناخ نورد  رد  ! » يرآ .دوش  نشور 

رد اه  نیا  رگا  یتسار  دینیبب  دـیئامرفب ! هظحالم  اه  هناخ  نورد  رد  ار  رگراثیا  ناردام  روضح  امـش  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ینعم 
هناخ رد  شا  يزور  هنابـشراک  ءازا  رد  ردام  نیا  الاح  .دنا  هدروآ  هنحـص  هب  ار  تمدـخ »  » رگراثیا ناردام  .دـش  یم  هچ  دـندوبن  هناخ 
یم ردقچ  ردام  نیا  راک  دوش ، يراذگ  شزرا  لوپ  اب  زیچ  همه  دیاب  هک  يراد  هیامرـس  ماظن  رظنم  رد  .یچیه  دریگ ؟ یم  لوپ  ردقچ 

اه شزرا  نییعت  لداعت  یتقو  اما  دنک ؟ نییعت  ار  ناردام  نیا  راک  تمیق  دـناوت  یم  لوپ  رگم  هک  یلاح  رد  .یچیه  دـنیوگ : یم  دزرا ؟
دش و مکاح  رازاب  داصتقا  یتقو  دروخ ، مه  هب 
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يراد هیامرس  ماظن  رد  هک  مه  تمدخ  تسا ، تمدخ »  » هب نانز  یعقاو  شزرا  هک  ارچ  .دنوش  یم  رادقم  یب  نانز  دش ، لوپ  هب  شزرا 
دروم تسا ، رت  مهم  ام  تاـیح  يارب  اوه  دوجو  زا  هک  یمهم  رایـسب  فئارظ  دـنک  نییعت  لوپ  ار  اـه  شزرا  رگا  .دـشاب  یم  شزرا  یب 

.دریگ یم  رارق  تلفغ 

یبایزرا كالم  هنادرم  ياه  شزرا  اذل  دـنرت و  شزرا  اب  سپ  دنـشاب  رتراد  لوپ  دـنناوت  یم  اهدرم  دـش ، لوپ  هب  مه  نانز  شزرا  رگا 
شزرا رازاب  داصتقا  هک  يزور  نامه  زا.تسا  هداتفا  نآ  رد  دـنادب  هک  نآ  نودـب  مسینیمف  هک  تسا  یماد  نیا  .دریگ و  یم  رارق  نانز 

نوچ دندش ، رادـقم  یب  رگید  دـندوب  همه  رـس  جات  تردـق ،»  » رب تمدـخ »  » هبلغ تهج  هب  هک  یلاعبانج  نم و  ِياه  گرزبردام  دـش 
هب دیاب  اه  نآ  سپ  دش ، تردق  لوپ و  همه  بولطم  نوچ  دوبن ؛ یـسک  بولطم  اه  نآ  تامدخ  اذل  دـنروآ و  رد  لوپ  دنتـساوخ  یمن 

ِماظن نینچ  رد  .تسا  هدـشن  ینیب  شیپ  اه  نآ  شقن  يارب  ییاـج  تردـق ، لوپ و  ماـظن  رد  اریز  دـنوش ، هدرپس  نادـنملاس  هاگـشیاسآ 
ام نانز  ندرک ، تمدخ  هب  هن  دش  ندوب  رادلوپ  هب  شزرا  هک  یتقو  .دور  یم  لاؤس  ریز  مالسا  رد  نز  قوقح  یمالسا و  َملاع  یشزرا ،

ریثأـت تحت  دـنراذگن و  نیمز  یتحار  هب  ار  دوخ  ندرک  تمدـخ  رهوگ  یطیارـش  نینچ  ریثأـت  تحت  هک  دنـشاب  رایـشوه  رایـسب  دـیاب 
دوخ هک  نآ  نودب  رـضاح  لاح  رد  هک  ینانز  دنتحار  ردقچ  .دنوش  رازاب  داصتقا  زا  يا  هرهم  مه  ناشدوخ  دننکن  یعـس  رازاب  داصتقا 
دنا هدش  هنامز  رازاب  داصتقا  راتفرگ  هک  ینانز  میـشاب  هجوتم  یتقو  .رازاب  داصتقا  هب  هن  دنناد  یم  تمدـخ  هب  ار  دوخ  شزرا  دـنزابب  ار 

تاجن ار  دوخ  رازاب  داصتقا  هصرع  زا  دنا  هتسناوت  هک  ینانز  تیعقوم  ردقچ  میمهف  یم  دنتسه ، یمـسج  یحور و  راشف  رد  هزادنا  هچ 
، دنهد
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هک دـنا  هدرک  ساسحا  ار  تمدـخ »  » شزرا نانچنآ  یلو  دـننک ، يداصتقا  راک  مه  رگا  اـه  نآ  .تسا  شریذـپ  دروم  ناـشدوخ  يارب 
، تمدـخ لد  رد  ار  ناشدوخ  دنتـسه و  لئاق  شزرا  تسا  تمدـخ »  » هک يراـک  يارب  اـه  نآ  دنتـسین ، لـئاق  دوخ  لوپ  يارب  یـشزرا 

نوچ هدنب  .تردق  رد  هن  دـنا و  هدرک  قرغ  تمدـخ  رد  ار  ناشدوخ  هک  مروخ  یم  ار  ینانز  حور  ترـسح  هدـنب  .دنـشخب  یم  تایح 
هک مناد  یم  نآ  زا  رت  شزرا  اب  رایـسب  ار  تیبرت  میلعت و  تمدـخ و  منک ، یم  لاـبند  یتیبرت  هیحور  اـب  ار  تاـعوضوم  متـسه و  ملعم 

ار دوخ  حور  نانچنآ  دهد  یم  ماجنا  تیبرت  میلعت و  رد  هک  یتمدخ  اب  ناسنا  منک  یم  رکف  اذـل  درک و  یبایـشزرا  ار  نآ  لوپ  اب  ناوتب 
.دریگب ار  نآ  ياج  يا  هزادنا  چیه  رد  دناوت  یمن  لوپ  زگره  هک  دنک  یم  عابشا 

هدوب لاقترپ  روهمج  سیئر  هام  جنپ  اه  نآ  زا  یکی  دـنا و  هتـشون  ار  نآ  دنمـشناد  مناخ  هس  هک  نانز » قح   » ناونع تحت  تسا  یباتک 
هب ای  يزیچ و  نداد  تسد  زا  هلئـسم  نانز ، هلئـسم  رد  لـئاسم ، تالکـشم و  لـک  زا  : » دـنیوگ یم  باـتک  نیا  رد  ناگدنـسیون  .تسا 

دیاـبن هک  تسا  نیا  اـه  مناـخ  نیا  فرح   (1) «. دوـش یم  طوـبرم  وا  تیوـه  هب  هلئـسم  نیا  هکلب  تـسین ، يرگید  زیچ  ندروآ  تـسد 
نآ تیوه  هب  طوبرم  نانز  هلئسم  دیدج  طیارش  رد  هکلب  میا ، هداد  تسد  زا  هچ  ای  میا  هدروآ  تسد  هب  هچ  دیدج  طیارش  رد  میئوگب 

دنراد ینابز  یب  نابز  هب  عقاو  رد  میا » هداد  تسد  زا  ار  نام  یلاعتم  ياهوگلا  ام   » ناـشدوخ ریبعت  هب  .تسا  هتفر  تسد  زا  هک  تساـه 
روشک نازرابم  زا  سویراب  الیتیمود  مناخ  .میدش  راچد  يراگزور  نینچ  هب  میا  هدش  همطاف  یب  نوچ  ام  دنیوگ  یم 
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نآ رد  ناگدننک  تکرـش  دـنیب  یم  دـنک و  یم  تکرـش  لاـس 1976  رد  کـیزکم  رد  نز  یللملا  نـیب  سنارفنک  رد  یتـقو  يوـیلوب 
! دنرادن هقوشعم  دنچ  نادرم  لثم  مه  اه  نآ  ارچ  دننارگن  دنوش و  یم  لئاق  تیمها  نانز  يزاب  سنجمه  ریظن  یلئاسم  يارب  سنارفنک 

تروص رس و  هب  دینک و  یم  شیارآ  ار  ناتیوم  دیـشوپ و  یم  نهاریپ  کی  حبـص  زور  ره  امـش  دیوگ : یم  سنارفنک  سیئر  مناخ  هب 
هب دینک ؟ عافد  میراد  يا  هراجا  کچوک  نکسم  کی  طقف  هک  نانز  ام  قوقح  زا  دیناوت  یم  امش  ایآ  دیلام ، یم  نغور  گنر و  دوخ 

(1) »؟ تسا اهدرم  اب  هزرابم  رد  ام  تالکشم  لح  هار  امش  هدیقع 

.دینک یم  تباث  دنرادقم  یب  تیصاخ و  یب  نانز  دنیوگ  یم  هک  ار  یناسک  فرح  ناتیاهراک  اب  اهامش  دیوگ : یم 

هک دوش  یم  هظحـالم  مینک  یم  یـسررب  دـنراد ، تیلاـعف  یبرغ  درکیور  اـب  هک  ار  ناـنز  قوقح  ياـیحا  ياـه  ناـیرج  ْتقد  اـب  یتقو 
دنزادـنا یم  ییاه  هطرو  هب  ار  نانز  ًالمع  تسا و  نادرم  يولج  يریگ  ههبج  نانز و  کیرحت  عوضوم  اـه  ناـیرج  نیا  راـک  نیرتشیب 

اه نایرج  هنوگ  نیا  .ددرگ  یم  تباث  دوش ، تباث  تسانب  هچنآ  سکع  تسرد  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  ناـنز  يرادـقم  یب  بجوم  هک 
رـسدرد هلیـسو  يریذـپ  تیلوئـسم  هیحور  ياج  هب  دوش و  یم  کیرحت  یتحار  هب  هک  تسا  يدوجوم  نز  هک  دـننک  یم  تباث  ًـالمع 

هک دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  اهدرم  هک  دننک  یم  ار  يراک  دنراد  قوقح ، قاقحا  ياج  هب  هک  دنتـسین  هجوتم  نانز  زا  یـضعب  .دوب  دهاوخ 
.دنتسه ییاعدم  رپ  تمحزرپ و  ياه  ناسنا  نانز 
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هدرک زیت  نادند  یبیرف ، ماوع  عون  کی  اب  نانز ، قوقح  قاقحا  تضهن  ناونع  تحت  يا  هدع  دنوشن  رادیب  ناملسم  ِنادرم  نانز و  رگا 
هک دـننک  يریگ  هجیتن  يروط  یبرغ  ياه  شزرا  حرط  اب  دـنهد و  رارق  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  لـباقم  ار  ناـنز  نارتخد و  هک  دـنا 

دوخ یعامتجا  يدرف و  تالامک  دنناوتب  هک  دنشاب  ییاضف  رد  دیاب  نانز  هک  میراد  داقتعا  ام  .تسا  نانز  دشر  كرحت و  عنام  مالـسا 
هب نانز  تالامک  ندناسر  هجیتن  هب  يارب  ار  يراذگ  هیامرس  تیاهن  دهد  یم  تیمها  نز  یتیبرت  شقن  هب  مالسا  نوچ  دننک و  رهاظ  ار 

، دوشب ناشقوقح  هب  یملظ  نیرت  کچوک  هک  نیا  نودب  درم  نز و  هک  تسا  يروط  مالسا  طیارش  : » دیامرف یم  نآرق  .دریگ  یم  راک 
(1) «. دنسرب یناویح  یگدنز  زا  رترب  تایح  هب  دنناوت  یم 

ناشدوخ تارظن  هک  نیملسم  حلاصم  زا  عالطا  یب  ياهدنوخآ  یضعب  لباقم  دیاب  ام  نانز  : » دنیامرف یم  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما 
هک دوب  هدیمهف  بوخ  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما   (2)« .دنتسیاب دننک ، مورحم  ناشدوخ  قوقح  زا  ار  ام  نانز  ات  دنا  هدرک  لیمحت  ار 
هب هک  روط  نیمه  .تسا  هعماج  ناردام  نانز و  هب  ندناسر  بیـسآ  شا  هبرـض  نیلوا  دـیاین  هنحـص  هب  بوخ  رگا  نانز  قوقح  نایرج 
هب هک  دنراد  همانرب  برغ  یسایس  ياه  نایرج  .دننک  یفن  ار  مالـسا  ات  دننک  یم  کیرحت  ار  نادرگرـس  ياه  سوه  یـسارکومد  مسا 

دادملق نانز  اب  هلباقم  ناونع  هب  دوشب  هطبار  نیا  رد  هک  ار  یـضارتعا  هنوگره  دننزب و  نماد  ار  يراب  دـنب و  یب  نز ، قوقح  ءایحا  مسا 
رارق یمالسا  بالقنا  لباقم  ار  اه  نآ  هدز و  اج  نانز  قوقح  نابیتشپ  رهاظ  رد  ار  ناشدوخ  دننک و 
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زا ار  يزیچ  دننکن  رکف  اهنت  هن  ام  نانز  ات  مینک ، نییبت  ایحا و  ینآرق  ياضف  نامه  رد  ار  نز  يونعم  تایح  مینک  شالت  دیاب  ام  .دنهد 
دنهاوخ یم  عقاو  هب  رگا  هداد و  رارق  رظن  ّدـم  ار  اه  نآ  تالامک  مامت  عماـج ، وحن  هب  عقاو و  هب  مالـسا  دـننادب  هکلب  دـنهد  یم  تسد 

دیدج نارود  رد  هک  یتارطخ  تخانش  نز و  يونعم  تایح  یقیقح و  قوقح  هب  تشگزاب  زور  ینعی  نز  زور  دنشاب ، هتـشاد  نز  زور 
نانمشد نخس  دییأت  هلیسو  ًالمع  ناشیاهراک  دننادن ، دنـسانشن و  ار  تارطخ  نیا  رگا  مه  اهدرم  .دنک و  یم  دیدهت  ار  ایند  نانز  همه 

.دش دهاوخ 

داجیا هداوناخ  يونعم  ياضف  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  يا  هئطوت  زا  ار  ام  نادرم  نانز و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تقیقح  هب  اراگدرورپ 
.امرفب اطع  ام  هب  ار  نانز  قوقح  ظفح  هداوناخ و  قوقح  ظفح  اب  ینید  هداوناخ  ظفح  قیفوت  نادرگب و  هاگآ  دنا  هدرک 

.امرفب اطع  ام  هب  يا  هدرک  ررقم  ام  يارب  ندوب  نز  ندوب و  درم  رد  هک  ار  یتالامک  بسک  قیفوت  اراگدرورپ 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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نانز اب  تروشم 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َهَّدِـش َّنِإَـف  َّنُهاـیِإ  َکـِباَجِِحب  َّنِهِراَْـصبَأ  ْنِم  َّنِهیَلَع  ْفـُفْکا  ٍنْهَو َو  َیلِإ  َّنُهَمْزَع  ٍْنفَأ َو  َیلِإ  َّنُهیْأَر  َّنِإَـف  ِءاَـسِّنلا  َهَرَواَـشُم  َكاـیِإ َو  «َو 
ِکِّلَُمت َال  ْلَْعفاَف َو  َكَریَغ  َْنفِْرعی  اَّلَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإ  َّنِهیَلَع َو  ِِهب  َُقثوی  َال  ْنَم  َِکلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َسَیل  َّنِهیَلَع َو  یَْقبَأ  ِباَجِْحلا 

اَهِریَِغل َو َعَفْـشَت  ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطت  َال  اَهَـسْفَن َو  اَِهتَماَرَِکب  ُدـْعَت  َال  ٍهَناَمَرْهَِقب َو  ْتَسَیل  ٌهَناَحیَر َو  َهَأْرَْملا  َّنِإَف  اَهَـسْفَن  َزَواَج  اَم  اَـهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا 
؛» ِبیِّرلا َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ِمَقَّسلا َو  َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدی  َِکلَذ  َّنِإَف  ٍهَریَغ  ِعِضْوَم  ِریَغ  ِیف  َریاَغَّتلا  َكایِإ َو 

هب ناش  هدـید  ات  راد  هاگن  ناـش  هدرپ  رد  و  ناوتاـن ، نتفرگ  میمـصت  رد  و  دنتـسه ، يأر  تسـس  ناـنز  هک  ناـنز  اـب  تروشم  زا  زیهرپب 
هک هناگیب  هک  نآ  زا  تسین  رتدـب  هناخ  زا  ناشنتفر  نورب  و  دراد ، هاگن  دـنزگ -  ره  زا -  ار  نانآ  ندوب ، هدرپ  رد  هک  دـتفین  نامرحمان 

ییاناوت زا  نورب  هک  يراک  و  راد ، اور  دنـسانشن ، ار  وت  زج  هک  ینک  نانچ  یناوت  رگا  .يرآ و  رد  نانآ  دزن  ار  يرادـن ، ناـنیمطا  ودـب 
و ریلد ، راک  ره  رد  امرفراک و  تسا  یناولهپ  هن  ریذپ ، بیسآ  فیطل و  تسا ، يراهب  لگ  نز  هک  راپسم ، شتسد  هب  تسا  نز 
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.ینادرگ راداو  يرگید  یجنایم  هب  ینکفا و  عمط  هب  ار  وا  ای  ینارذگب و  دح  زا  ار -  وا  ِتشاد -  یمارگ  ادابم 

.دناوخ ینامگدب  هب  ار  نمادکاپ  و  دناشک ، یتسردان  هب  ار  راکتسرد  نآ  هک  اجبان  ندیزرو  تریغ  زا  زیهرپب  و 

رذح عوضوم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ناشدنزرف  هب  کی  یس و  همان  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح 
یم نایب  روط  نیا  ار  نآ  تلع  سپـس  ِءاَسِّنلا ؛» َهَرَواَشُم  َكایِإ َو  : » دـنیامرف یم  دـنراذگ و  یم  نایم  رد  ار  یـصاخ  نانز  اب  هرواشم  زا 

.تسا فیعض  ناشیاه  هدارا  تسس و  ناشتواضق  يرواد و  نوچ  ٍنْهَو » َیلِإ  َّنُهَمْزَع  ٍْنفَأ َو  َیلِإ  َّنُهیْأَر  َّنِإَف   » هک دننک 

نخـس هاگتـساخ  هاگیاج و  ات  دیریگب  رارق  ثحب  ياضف  رد  دیئامرفب  یعـس  یتواضق  چـیه  نودـب  ادـتبا  هک  تسا  نیا  هدـنب  شهاوخ 
ماـمت هک  نیا  هب  هجوت  اـب  منک  دـیکأت  اـج  نیمه  .دـیربب و  دومنهر  نآ  زا  ار  مزـال  هجیتـن ي  دـیناوتب  دوش و  نشور  تسرد  ترـضح 
قیرط نآ  زا  هک  تسا  يا  هنامیکح  جـیاتن  ياراد  مه  زارف  نیا  تسا  مولعم  سپ  تسا  هنامیکح  جـیاتن  ياراد  ترـضح  ياه  تبحص 

.دننک دازآ  اه  ههاریب  زا  ار  ناسنا  دنهاوخ  یم 

َِکباَجِِحب َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َّنِهیَلَع  ْفُفْکا  َو  : » دنیامرف یم  تخادرپ ، میهاوخ  نآ  حرش  هب  هللاءاش  نإ  هک  روکذم  نخس  زا  سپ  ترضح 
رت یندنام  رترادیاپ و  اه  نآ  يارب  دتفین و  مرحمان  هب  ناشمـشچ  ات  راد  هگن  هدرپ  رد  ار  نانآ  َّنِهیَلَع ؛» یَْقبَأ  ِباَجِْحلا  َهَّدِش  َّنِإَف  َّنُهایِإ 

نورب و  َّنِهیَلَع » ِِهب  َُقثوی  َال  ْنَم  َِکلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَـشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َسَیل  َو   » .دنـشاب مرحماـن  مشچ  زا  رود  باـجح و  تیاـهن  رد  هک  تسا 
نئمطم ریغ  ِمرحمان  هک  تسین  نآ  زا  رتدب  هناخ  زا  نانآ  نتفر 
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یناوت یم  رگا  هک  شوکب  اجنآ  ات  اه  نآ  تمرح  ظفح  رد  و  ْلَْعفاَف ؛» َكَریَغ  َْنفِْرعی  اَّلَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  َو   » ییامن نانآ  یگدنز  دراو  ار 
اهنآ ّدـح  زا  هک  يزیچ  اَهَـسْفَن ؛» َزَواَج  اَم  اَهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا  ِکِّلَُمت  َال  َو   » .نکب ار  راک  نیا  دنـسانشن ، ار  یـسک  وت  زج  هک  ینک  يراک 

ریذـپ بیـسآ  فیطل و  يراهب  لگ  نوچ  نانز  اریز  ٍهَناَمَرْهَِقب ؛» ْتَسَیل  ٌهَناَـحیَر َو  َهَأْرَْملا  َّنِإَـف   » .نکن لـمح  اـه  نآ  رب  تسا  رت  نیگنس 
وا ای  ینک و  يور  هدایز  وا  نتشاد  یمارگ  رد  ادابم  اَهِریَِغل ؛» َعَفْشَت  ْنَأ  ِیف  اَهْعِمُْطت  َال  اَهَسْفَن َو  اَِهتَماَرَِکب  ُدْعَت  َال  َو   » .نامرهق هن  دنتـسه و 

ناشن تریغ  زا  شاب  رذح  رب  و  ٍهَریَغ ؛» ِعِضْوَم  ِریَغ  ِیف  َریاَغَّتلا  َكایِإ َو  َو   » .دنک تعافـش  نارگید  يارب  دـهاوخب  هک  ینکفا  عمط  هب  ار 
يوس هب  ار  نمادـکاپ  و  راـمیب ، ار  ملاـس  راـک  نیا  هک  ِبیِّرلا ؛» َیلِإ  َهَئیِرَبـْلا  ِمَقَّسلا َو  َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدـی  َکـِلَذ  َّنِإَـف   » اـج یب  ِنداد 

.دناشک ینامگدب 

نامه رد  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هنامیکح  نانخـس  هک  دشاب  نیا  دـیاب  ام  رنه  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
تروـص دـیمهف ، تسرد  ار  عوـضوم  ناوـت  یمن  یتـقو  هک  تسین  نیا  رنه  .میهد  یم  همادا  ار  ثحب  میمهفب  تسا  حرطم  هک  یحطس 

تسا حرطم  نانخس  نیا  دراد  رظن  نز  هب  نآرق  هک  يرتسب  رد  مّلسم  و  تسا ، زاین  یتامدقم  زارف  نیا  مهف  يارب  .مینک  كاپ  ار  هلئـسم 
.تسا ادخ  نخس  نییبت  نانخس  نیا  دوش  یم  نشور  رتشیب  تقد  اب  و 
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دحاو یتقیقح  ياراد  نز  درم و 

(1) ؛» ءاَِسنَو اًرِیثَک  ًالاَجِر  اَمُْهنِم  ََّثبَو  اَهَجْوَز  اَْهنِم  َقَلَخَو  ٍهَدِـحاَو  ٍسْفَّن  نِّم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  ْاوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دـیامرف یم  نآرق 
 - ار شنز  هن  ار -  شجوز  دحاو ، سْفَن  نامه  زا  درک و  قلخ  دحاو  سْفَن  زا  ار  امش  هک  دینک  هشیپ  ار  يراگدرورپ  ياوقت  مدرم ، يا 

نز و هک  تسا  سْفَن  کی  قوف  هیآ  قبط  دیئامرف  یم  هظحالم  هچنانچ  .دینارتسگ  ار  يدایز  نادرم  نانز و  ود ، نآ  زا  سپـس  دیرفآ و 
ار شرـسمه  هک  يا  هراـپ  ناـمه  زا  ار  مادـک  ره  .دنتـسه  تقیقح  کـی  ماـقم و  کـی  زا  درم  نز و  سپ  .دـنا  هدـش  قـلخ  نآ  زا  درم 

هیلع موصعم  ماما  .تسین و  راک  رد  يرگید  رب  یکی  يرترب  ملـسم  تسا  راک  رد  يدحاو  سفن  هک  یتقو  سپ  .تسا  هدیرفآ  هدیرفآ ،
شزرا رظن  زا  درم  نز و  مالسا  رد  هک  مینک  نوریب  نام  شوگ  زا  ار  اه  فرح  نیا  ام  دیاب  دنتسه و  فقاو  ًالماک  هتکن  نیا  هب  مالـسلا 

همان تیصو  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  ترضح  .تسین  یعقاو  نیملـسم  مالـسا و  ياه  فرح  اه  نیا  .دنراد  توافتم  يا  هجرد 
: دنیامرف یم  دوخ  یسایس  یهلا 

شودـمه و  رـضاح ، یماظن  يداصتقا و  یگنهرف و  ياه  هنحـص  رد  نالک ، درخ و  ناوج و  ریپ و  نانز  ام و  ناوناـب  هک  میرختفم  اـم  »
یماظن شزومآ  رد  دـنراد  گنج  ناوت  هک  نانآ  .دـنراد و  تیلاعف  میرک  نآرق  دـصاقم  مالـسا و  یلاعت  هار  رد  نانآ  زا  رتهب  ای  نادرم 

ییانـشآان نانمـشد و  هئطوت ي  هک  ییاه  تیمورحم  زا  تکرـش و  تسا  مهم  تابجاو  زا  یمالـسا  روشک  مالـسا و  زا  عاـفد  يارب  هک 
اه نآ  رب  نآرق  مالسا و  ماکحا  زا  ناتسود 
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هب دوخ  عفانم  يارب  نانمشد  هک  یتافارخ  دیق  زا  هدناهر و  ار  دوخ  هنادهعتم  هناعاجـش و  دندومن ، لیمحت  ناناملـسم  مالـسا و  رب  هکلب 
«. دنا هدومن  جراخ  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  نیملسم  حلاصم  زا  عالطا  یب  ياهدنوخآ  زا  یضعب  نانادان و  تسد 

؛ ًالوا هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  ترضح  لثم  یعقاو  سانـش  مالـسا  کی  یمالـسا و  دنمـشناد  رظن  زا  دییامرف  یم  هظحالم  هچنانچ 
ییاه هئطوت  لباقم  رد  ار  نانز  هلباقم ي  ًایناث ؛ .دوش  یم  بوسحم  راختفا  کی  یماظن  یگنهرف و  ياه  هنحـص  رد  نانز  لاـعف  روضح 

.دنناد یم  يرورض  گرزب و  راک  کی  دننک  يوزنم  ار  اه  نآ  دنهاوخ  یم  هک 

ياه هناشن  زا  ینعی ؛ ...اَهَیِلا ؛» اُونُکْـسَِتل  ًاـجاوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  : » دـیامرف یم  مور  هروس  هیآ 21  رد  نآرق  اـی 
هروس رد  هک  روط  نامه  دیبای ، شمارآ  اه  نآ  رانک  رد  ات  دیرفآ  ار  امـش  نارـسمه  امـش ، ِدوخ  ناج  زا  هک  نیا  قح  ترـضح  روضح 
ْمِهِیف َثََعبِْذا  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهللا  َّنَم  ْدََـقل   » درک ثوعبم  ناتیارب  ناـتدوخ  ناـج  زا  یلوسر  دـنوادخ ، دـیامرف : یم  هـیآ 164  نارمع  لآ 

نینمؤم حور  اب  یگناگی  ماقم  رد  تسا و  نینمؤم  ناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  ینعی ؛ ...ْمِهِـسُْفنَا .» ْنِم  ًالوُسَر 
.دنا هناگی  امش  ناج  اب  ّدح  نیا  رد  زین  امش  نارسمه  دراد ، رارق 

يرترب يرگید  رب  مادـک  چـیه  دـنا و  هدـش  قلخ  دـحاو  سْفَن  کـی  زا  درم  نز و  هک  مینکن  شومارف  دـیاب  لـصا  کـی  ناونع  هب  سپ 
.دنرادن

ار وا  ات  داد  نامرف  هکئالم  هب  دیرفآ و  كاخ  زا  ار  مدآ  هک  هاگنآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دینامرف ...« : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رب قیمع  یباوخ  دننک ، هدجس 
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، تسیرگن نادب  نوچ  دمآ ، دوخ  هب  وا  تکرح  زا  مدآ  دمآ ، تکرح  هب  یتقو  هک  ...دیرفایب  دـیدج  یقولخم  سپـس  تخاس ، هریچ  وا 
نم هک  تسیک  ابیز  قولخم  نیا  ادـنوادخ  تفگ : ماگنه  نیا  رد  مدآ  تسا ...  نز  هک  نیا  زج  تسوا ، دوخ  دـننامه  تسابیز و  دـید 

(1)« .تسا اّوَح  نم  هدنب  نیا  تفگ : دنوادخ  منک ؟ یم  سنا  ِساسحا  نینچ  وا  هب  تبسن 

یم نشور  هکلب  دننک ، یم  در  دیرفآ ، مدآ  نیئاپ  هدند  زا  ار  اّوَح  دـنوادخ  دـنیوگ : یم  هک  ار  یناسک  نانخـس  ماما  تیاور  نیمه  رد 
«. تسوا دوخ  دننامه   » دید مدآ  هک  دنیامن 

درم نز و  تیصخش  يواسم  شزرا 

لـصا دنتـسه ، يدـحاو  رهوگ  ياراد  ود  ره  دـنا و  هدـش  قـلخ  يدـحاو  سفن  زا  درم  نز و  هک  نیا  رب  ینبم  لوا  لـصا  حرط  زا  سپ 
یـضیعبت چیه  نودب  دـنهد  ماجنا  ار  یحلاص  لمع  اه  نآ  زا  مادـک  ره  رگا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  درک  حرطم  ناوت  یم  ار  یمود 

کی رگا  لاثم  ناونع  هب  .دـنا  يواسم  تقیقح  مهف  تیـصخش و  ِلـصا  رد  هک  تسا  نآ  هناـشن  نیا  هک  دـنرب ، یم  ار  دوخ  راـک  هجیتن 
تسین یعیبط  باختنا  تلاح  رد  ًالصا  تسم  مدآ  اریز  درادن ، شزرا  کی  ود  ره  دنهدب  ادگ  هب  لوپ  رایشوه  مدآ  کی  تسم و  مدآ 
ماجنا نیح  رد  نوچ  دـنهد  ماجنا  ار  لـمع  کـی  ود  نآ  رگا  سپ  .دـیآ  یمن  باـسح  هب  يراـیتخا  شـشخب  کـی  وا  شـشخب  اذـل  و 

دنهد ماجنا  ار  لمع  کی  تیصخش  ود  رگا  لاح  .درادن  ناسکی  شزرا  اه  نآ  لمع  دنرادن  هزیگنا  کی  تیصخش و  کی  ششخب 
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زا دوخ ، تاذ  تقیقح و  رد  تیـصخش  ود  نیا  هک  میریگ  یم  هجیتن  تسا  يواسم  اه  نآ  يود  ره  ِلـمع  ِشزرا  دـیامرفب  دـنوادخ  و 
ْمُهَّنَیِزْجََنلَو ًهَبِّیَط  ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  .دـنا  يواسم  شزرا  رظن 

مادـک ره  هب  دنـشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  دـنهد ، ماجنا  ار  یحلاص  لمع  درم  نز و  زا  سکره   (1) ؛» َنُولَمْعَی ْاُوناَک  اَم  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ 
نز و دیامرف : یم  دنوادخ  هیآ  نیا  قبط  .دـشابن  یناویح  لایما  ییایند و  تالایخ  هب  هدولآ  هک  یتایح  .میهد  یم  كاپ  بیط و  تایح 

هجیتن .دراد  شزرا  هزادنا  کی  ام  يارب  ناشلمع  دنهد ، ماجنا  یحلاص  لمع  هدوب و  نمؤم  هک  یتروص  رد  دنـشاب ، هک  مادـک  ره  درم 
ْاُوناَـک اَـم  ِنَسْحَأـِب  مُـهَرْجَأ  ْمُـهَّنَیِزْجََنلَو  : » دـیامرف یم  هـمادا  رد  تـسا و  ناـسکی  دـنوادخ  دزن  ناشتیــصخش  شزرا  هـک  مـیریگ  یم 

ود نیا  زا  لصا  نیا  هب  هجوت  اب  سپ  .میهد  یم  شاداپ  زین  ار  ناشلامعا  هیقب  لمع ، نیرتهب  نداد  رارق  سایقم  اب  ًاـمتح  (2) و  ؛» َنُولَمْعَی
ار نآ  ِسکع  یـسک  رگا  هتبلا  .دـنرادن  قرف  میدرایلیم  کی  مالـسا  رظن  زا  ماقم ، تیـصخش و  رد  درم  نز و  هک  میدـیمهف  ار  نیا  هیآ 

یموس هتکن  .دنا  نانز  زا  رترب  نادرم  دیوگب  یـسک  هک  تسا  راچد  فارحنا  نامه  هب  دنادب  درم  زا  رترب  ار  نز  دهاوخب  دـیوگب و  مه 
ریز تشهب   (3) ؛» ت�اهَّمُْالا ِماْدقَا  َتْحَت  ُهَّنَْجلَا  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  نیا  دریگ  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  هک 

هب تبسن  يردام  فیاظو  عوضوم  نوچ  .تسا  نانز  ياپ  ریز  تشهب  دومرفن  اج  نیا  .تسا  ناردام  ياپ 
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.تسا ناردپ  ياپ  ریز  تشهب  دومرفن  اذـل  دراد و  ار  دوخ  صاخ  شزرا  تهج  نیا  زا  تسا و  يونعم  یتیبرت و  عوضوم  کی  دـنزرف ،
اب يداصتقا  ياهزاین  نیمأت  رد  ًافرـص  یتیبرت  يردام و  تیلوئـسم  زا  تلفغ  اب  دـنهد و  تسد  زا  ار  ناشیردام  شقن  ناردام  رگا  لاـح 
هک ار  اه  نآ  تیبرت  ناردام  نوچ  دنوش ، یم  تشهب  یب  اهتنا  رد  هک  دنتفا  یم  يریـسم  رد  هعماج  دارفا  ًالمع  دـنوش ، زارت  مه  ناردـپ 

تهج زا  ناـنز  هک  تسا  يزاـیتما  تسا  رظن  دروـم  قوـف  تیاور  رد  هـک  يا  هـتکن  دـندادن ، ماـجنا  بوـخ  دـش  یم  تـشهب  هـب  رجنم 
.درب دهاوخ  نانز  زا  تهج  نیا  زا  هعماج  هک  ییاه  هرهب  دنراد و  ندوبردام 

تشهب زا  تیمورحم 

.دنوش یم  مورحم  تشهب  زا  هعماج  نآ  دارفا  دنریگ ، هدهع  هب  يردـپ  شقن  دـنوش و  جراخ  يردام  هفیظو  زا  نانز  هک  يا  هعماج  رد 
مادک هب  نز  یقیقح  ریسم  هتفر  مه  يور  مالسا  رظنم  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  تیانع  نازیزع  هک  مدرک  ضرع  تهج  نآ  زا  ار  هتکن  نیا 
ياه هیصوت  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  .درک  مولعم  زین  ار  وا  یقیقحریغ  ریـسم  ناوتب  ات  تسا  تمس 

رد هک  یعامتجا  تلاسر  نیا  و  ددرگ ، مهارف  یبوخ  هب  نانز  يرداـم  مهم  هفیظو ي  رتسب  اـت  دوش  مهارف  یطیارـش  دـنهاوخ  یم  دوخ 
تراسخ دـش  ردـپ  ود  ياراد  هداوناخ  دـنتفرگ و  هدـهع  هب  ار  ردـپ  شقن  نانز  رگا  .ددرگن  عیاض  دوش  یم  ماجنا  هناخ  يراویدراهچ 

ریـسم زا  نز  هک  نیا  یکی  دیآ : یم  شیپ  لکـشم  ود  اتـسار  نیا  رد  .دروآ  یم  رب  رـس  تسا  يردام  شقن  زا  تلفغ  نامه  هک  یلـصا 
يارب شدوخ  تسا و  هدش  فرحنم  دوخ  حیحص 

92 ص :

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


هلئسم دوخ  يارب  ناشدوخ  رضاح  لاح  رد  هک  ایند  نانز  زا  يرایـسب  لثم  دنک ، یم  یتیوه  یب  ساسحا  دور و  یم  لاؤس  ریز  شدوخ 
شقن هک  تساجنیا  سپ  .ددرگ  یم  مورحم  دوش  یم  متخ  تشهب  هب  هک  ینید  تیبرت  ریـسم  زا  هعماج  هک  نیا  مود ، لکـشم  .دنتـسه 
هدهع هب  دیتشاذگ  سکره  هدـهع  هب  ار  ناکدوک  تیبرت  .دریگ  رارق  دـناوت  یمن  ناردام  زا  ریغ  سک  چـیه  هدـهع  هب  ناکدوک  تیبرت 

هک یقیقح ، تیبرت  ماقم  شماقم ، هجو ، چیه  هب  مادک ، چـیه  كدوک ، دـهم  هن  داتـسا ، هن  هسردـم ، هن  .دـیا  هتـشاذگ  لهاان  سکان و 
تیبرت نامه  هک  شا  یلـصا  تلاسر  ریـسم  رد  دـیاب  هک  تسا  نز - ینعی  رداـم -  نیا  .تسین  دـهد ، قوس  تشهب  هب  ار  ناـسنا  ریـسم 

حور هاـنپ  نارداـم  تـسا ، یناـسنا  ره  حور  هاـنپ  ادـخ  هـک  روـط  ناـمه  .تسادــخ  رهظم  تـهج ، نـیا  زا  دریگ و  رارق  تـسا  ناـسنا 
دندومرف .منک  تمدخ  یسک  هچ  هب  هللا  لوسر  ای  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تمدخ  دمآ  یـصخش  .دنتـسه  ناشناکدوک 

هب دندومرف : منک ، تمدـخ  یـسک  هچ  هب  دـعب  هللا  لوسر  ای  دیـسرپ  تردام ، هب  دـندومرف : .یـسک  هچ  هب  دـعب  درک  ضرع  .تردام  هب 
ماقم ردام ، ماقم  نوچ  یلو  .دـننک  يزاب  یتراپ  نانز  يارب  دـهاوخ  یمن  ترـضح  مّلـسم  .تردـپ  هب  دـندومرف  مراهچ  هبترم  .تردام 

یم نارداـم  هجوتم  ار  دارفا  نینچ  نیا  دوش ، یم  وا  تیادـه  بجوم  رداـم  هب  دـنزرف  رظن  و  تیادـه ، يارب  تسا  دـنزرف  حور  بذـج 
ریبعت هب  هدـش و  لیدـبت  ندوب » نامرهق   » هب ندوب » لُگ   » تلاح زا  ترـضح  ریبعت  هب  هک  دـشاب  هدـش  ردـپ  رداـم ، هک  نیا  رگم  .دـنیامن 
دیاب لُگ  دـهدب ، هویم  دـیابن  هک  لگ  .تسا  هداد  تیوه  رییغت  تسا ، ردـپ  نأش  هک  نداد  هویم  ندوب و  تخرد  هب  ندوب  لُـگ  زا  رگید 

ار هعماج  دارفا  تشهب  ندوبردام ، رابتعا  هب  نز  سپ  .ار  اه  مسج  هن  دنارورپب ، ار  اه  حور 
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راتفگ راتفر و  ِمظن  رظن  زا  دـنناوتب  كدوک  ياه  دـهم  تسا  نکمم  .درب  یم  ولج  تشهب  هب  ندیـسر  اـت  ار  اـه  نآ  دـنک و  یم  نیمأـت 
لد دوخ  صاخ  يزوسلد  اب  ناردام  دیاب  دننک  یم  یگدـنز  ناشلد  اب  اه  ناسنا  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  دـننک  ییامنهار  ار  ام  ناکدوک 

، اـه ناـسنا  یقیقح  تیبرت  .دـیآ  یمن  رب  نآ  صاـخ  ینعم  هب  اـج  چـیه  سک و  چـیه  زا  راـک  نیا  دـنهد و  تـهج  ار  ناـکدوک  ياـه 
صـصخت اب  دـنهاوخ  یم  هک  یناردام  نآ  یتح  دـننک ، یم  لمع  يردام  هزیرغ ي  اـب  هک  دـنناردام  طـقف  تسا و  نارداـم  صوصخم 

، تسا دیفم  هعماج  يارب  دوخ  ياج  رد  صـصخت  نآ  دنچ  ره  .دنریگ  یم  هدیدان  ار  بناوج  یـضعب  دـننک  لمع  دوخ  ِتیبرت  میلعت و 
.تیبرت میلعت و  صصختم  هن  دهاوخ  یم  ردام  كدوک  یلو 

یلاعتم ياه  شزرا  ردام و 

رارق دوخ  یعیبط  رتسب  رد  ناردام  رگا  دـکمب ، ار  شردام  ناتـسپ  هنوگچ  دـناد  یم  یهلا  ینطاب و  تیادـه  اب  كدوک  هک  روط  نامه 
رگید دـندش ، ردـپ  ام  نانز  رگا  اما  .دـنهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  وحن  نیرتهب  هب  یهلا  ینطاب و  تیادـه  ناـمه  کـمک  هب  دـنریگ 

تیبرت نامه  هک  شزرا  نیرت  یـساسا  زا  اـه  نآ  ناـکدوک  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  ینطاـب  ياـه  تیادـه  ياـقلا  هنیمز ي  ناـشحور 
تیبرت ًاساسا  تسا و  نآ  عرف  يداصتقا  تاعوضوم  تسا و  اه  نآ  تیبرت  هب  اه  ناـسنا  شزرا  اریز  دـنوش ، یم  مورحم  تسا  هنارداـم 
تـشهب هب  ار  دوخ  نادـنزرف  دـنناوت  یم  یتقو  ناردام ، راک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  .دوش  هسیاقم  تایدام  اـب  اـت  تسین  تاـیدام  هلوقم  زا 

ناوت یم  دراد ؟ تمیق  ناموتدرایلیم  دنچ  دنتسرفب ،
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یتیبرت ماقم  يردام  ماقم  نوچ  دنا ؟ نیـشام  نامتخاس و  ام  ناردام  رگم  مینک ؟ يریگ  هزادـنا  لوپ  اب  ار  نامناردام  راک  شزرا  تفگ 
زا هزادنا  نامه  هب  دش ، يداصتقا  تیـصخش  کی  نز  تیـصخش  رگا  لاح  .تسین  يریگ  هزادـنا  لباق  يداصتقا  ياه  شزرا  اب  تسا ،

دنرادرب مدق  هعماج  تیبرت  ریسم  رد  راوردام  هچ  و  دنـشاب ، ردام  هچ  لاح  دنردام -  هک  يا  هزادنا  هب  نانز  .تسا  هدش  جراخ  يردام 
، دـننک یبایزرا  ار  دوخ  تیـصخش  يداصتقا  ياه  یباـیزرا  اـب  دنتـساوخ  رگا  یلو  .تساـهتنا  یب  ناـشتمیق  دـنناشدوخ و  ْلـصا  رد  - 

.دنیآ یم  رد  تشهب  زا  دوش و  یم  متخ  منهج  هب  ناشریسم  هعماج  دارفا  کت  کت  تروص  نآ  رد  و  دنوش ، یم  رادقم  یب  تخس 

نز شزرا  لیلقت  هب  رجنم  هک  دنیوگ  یمن  ینخـس  مالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  ًالوا : منک ؛ ضرع  متـساوخ  همدـقم  نیا  اب 
ناردام ینعی  ناـکدوک  تیبرت  رتسب  هب  تبـسن  اـم  همه ي  ناشدـنزرف و  دـنهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دوش  نشور  ًاـیناث : .دوش 
نیرتهب ات  هتـشاذگ  نادرم  هدهع  هب  یعیبط  طیارـش  رد  ار  هداوناخ  يداصتقا  ياهزاین  نیمأت  دـنوادخ  .میـشاب  هتـشاد  لماک  تیـساسح 

تخانش و ار  ترـضح  تبحـص  ياضف  دیاب  .ددرگ  مهارف  نانز  يارب  هناخ ، رد  يراذگ  تمدخ  حور  نادنزرف و  تیبرت  يارب  طیارش 
ینز میوگ  یم  یتقو  اضف  نیا  رد  .تسا  صخشم  نم  تبحص  ياضف  ًالثم  درک ، ار  هدافتسا  تیاهن  ترضح  نآ  هیصوت  زا  دومن  یعس 
نیا ار  نخـس  .دنرادن  شزرا  رگید  دنروآرد  شیر  نانز  رگا  دیوگ  یم  ینالف  دیوگب  دورب  یـسک  کی  درادـن ، شزرا  دـش  درم  هک 

.ددرگ جراخ  دوخ  ياضف  زا  بلطم  ًالمع  ات  دوش  یم  ثعاب  ندرک  لقن  روط 
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هجیتن .تسا 2 - يواسم  ناشتقیقح  دنا و  هدـش  قلخ  دـحاو  سْفَن  زا  نادرم  نانز و  .دنراد 1 - رظن  رد  ترضح  ار  هتکن  راهچ  مّلـسم 
يارب عقاو  هب  هچنآ  .تسالاب 4 - رایسب  ناشماقم  یمالـسا  ماظن  رد  ناردام  .تسا 3 - يواسم  دنهد  ماجنا  حـلاص  لمع  رگا  ناشلمع 
یتقو هتکن  راـهچ  نیا  هب  هجوت  اـب  .تسا  ساـسح  رایـسب  ناـنز  شقن  تهج  نیا  زا  داـصتقا و  هن  تسا  تیبرت  دراد  شزرا  یناـسنا  ره 

.صاخ طیارـش  رد  تسا و  صاخ  ینعم  هب  اج  نیا  رد  نز  تسا  مولعم  ینک ، تروشم  نانز  اـب  هک  نک  رذـح  دـنیامرف : یم  ترـضح 
اب دنهاوخب  ردام  ردـپ و  رگا   (1)« ...اَمِهیَلَع َحاَنُج  َالَف  ٍرُواَشَت  اَـمُْهنِم َو  ٍضاَرَت  ْنَع  ًـالاِصف  اَداَرَا  ْنِاَـف  : »... دـیامرف یم  نآرق  یتقو  نوچ 

رگیدمه اب  درم  نز و  ِندرک  تروشم  سپ  .دنا  هدشن  بکترم  یهانگ  دنریگزاب ، ریش  زا  ار  ناشدنزرف  رگیدکی ، ِتروشم  تیاضر و 
هجیتن نینچ  هب  ود  ره  داد و  رارق  تروشم  فرط  ار  دوخ  نز  درم ، هک  نیا  زا  سپ  دیامرف : یم  تسا و  نآرق  دـییأت  دروم  قوف  رما  رد 

شیامرف رد  رگید  ياج  رد  رگا  سپ  .دـنا  هدـشن  بکترم  یهانگ  تلاح  نیا  رد  دـنریگ ، زاب  ریـش  زا  ار  دوخ  دـنزرف  هک  دندیـسر  يا 
نآ رگم  نانز ، اب  هرواشم  زا  شاب  رذح  رب   (2)« ٍلقَع لامِکب  َتبِّرُج  نَم  ِّالا  َءاسِّنلا  ُهَرِواشُم  َكاِیا َو  : » هک میراد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

هدومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  هب  هک  هیـصوت  نآ  ًالوا : میریگ  یم  هجیتن  .دـشاب  هدـش  شیامزآ  نانآ  ِلقع  ِلامک  هک  ییاه 
هک تسا  ینانز  ینعم  هب  تایاور  زا  يرایـسب  لثم  تیاور  نیا  رد  ءاسن  ًایناث : .تسین  نانز  اـب  تروشم  كرت  هب  قلطم  هیـصوت ي  دـنا ؛

یگدنز یناوهش  هبنج  رتشیب 
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.دنراد یم  رذح  رب  ینانز  نینچ  اب  تروشم  زا  ار  ام  ترضح  دنا ، هداد  رارق  روحم  ار 

؟ نز مادک  اب  تروشم  مدع 

یمن قرف  درم  نز و  طوقـس  نیا  رد  .تسا و  لماک  طوقـس  لاح  رد  زاب ، سوه  ناـنز  ِلـیم  يراد  نادـیم  رثا  رد  یبرغ  هعماـج  زورما 
.تسا هعماج  تاجن  يارب  ماما  هیصوت ي  سپ  .درک  دنهاوخ  طوقس  همه  دننک و 

، ابرلد ياهکسورع  نوبز و  ياه  هدرب  هب  لدبم  نانز  یلعف ، هداوناخ  داهن  رد  یتقو  « ؛ ییاکیرمآ سانش  هعماج  نمتـسپ  لین  هتفگ ي  هب 
رد سپ  .تسا » جراخ  دارفا  هدهع  زا  قفوم  یگداوناخ  ماظن  هب  ندیشخب  تفع  دنیآ ، یم  رد  نانز  تسد  ِبابـسا  تروص  هب  نادرم  و 

دندومرف هک  ییاتسار  نامه  رد  ترضح  .دنا  هداد  تسد  زا  ار  یمالسا  هداوناخ  رهوگ  مدرم  دراوم  يرایـسب  رد  تفگ  ناوت  یم  عقاو 
هب زج  هک  يریگن  رارق  ییاه  کسورع  ریثأت  تحت  شاب  بظاوم  ینعی  نکن  تروشم  مه  نانز  اب  دـنیامرف  یم  شابم ، وگ  هلذـب  یلیخ 

ار هعماـج  ار و  نز  ار و  درم  ناـنز ، عون  نیا  اـب  تروشم  .شاـبم  اـه  نآ  تسد  بابـسا  دنـشیدنا و  یمن  يرگید  زیچ  هب  دوخ  رهاوـظ 
یحطـس نییاپ و  ِتاعوضوم  هب  ناشیاه  هدارا  تسا و  تسـس  ناشیأر  اـه  نیا  دـنیامرف  یم  اتـسار  نیمه  رد  سپـس  .دـنک  یم  طـقاس 

ینید و  دـنراد ، یناسکی  شزرا  دـنهد  ماجنا  یحلاص  لمع  رگا  دـندحاو و  سفن  زا  درم  نز و  دـیوگ  یم  هک  یتایآ  .تسا  فوطعم 
نامه .دـنروخ  یمن  يدرد  چـیه  هب  ناردام  نانز و  نیا  دـیوگب  دـیآ  یم  اـیآ  تسا ، نارداـم  تسد  هب  هعماـج  تیبرت  دـیوگ  یم  هک 

روما همه  رد  دننک  یم  هیصوت  ام  هب  هک  یناماما 
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یم رگا  دیتسه  داماد  سورع و  ياراد  ناتدوخ  هتـشذگ و  امـش  زا  ینـس  رگا  یتح  دیروآ ، تسد  هب  ار  ناتردام  تیاضر  دینک  یعس 
يرابتعا هب  ردام -  نیا  يأر  دنیوگ  یم  ناماما  نآ  تفگ  ناوت  یم  دیریگب ، هزاجا  ناتردام  زا  دـیورب ، بجاو  ریغ  ترفاسم  دـیهاوخ 

دروم ار  نانز  شاـب  بظاوم  تفگ  رگا  تسا  لـئاق  شزرا  نز  يارب  نینچ  نیا  هک  یبتکم  نآ  تسا !؟ تسـس  تسپ و  تسا - نز  هک 
َمَرْکَا اَم  : » میراد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  .تسا  صاخ  طیارـش  رد  صاخ و  نانز  روظنم  مّلـسم  یهدن ، رارق  دوخ  تروشم 

درامـش یمن  کچوک  ار  نانآ  و  راوگرزب ، گرزب و  ناسنا  رگم  دراد  یمن  گرزب  ار  ناـنز   (1) ؛» ٌمیَئل ِّالا  َّنَناَهَا  ٌمیرَک َو ال  ِّالا  َءاـسِّنلا 
دـنریگن و رارق  يرگن  یحطـس  راتفرگ  ناکـسورع  ریثأت  تحت  اهدرم  دوب  بظاوم  دـیاب  همه  نیا  اب  یلو  .هیامورف  تسپ و  ناسنا  رگم 

هاگن دندومرف : یفرط  زا  .دراد  باوث  ردام  ردپ و  هرهچ  هب  هاگن  میراد ؛ تیاور  رد  .دـننکن  لیمحت  اهدرم  رب  ار  ناشیاه  هقیلـس  اه  نآ 
یم نطاـب  نآ  هولج ي  هجوتم  ار  اـم  نآرق  طوطخ  هب  هاـگن  تسا و  نطاـب  ياراد  هک  نآرق  لـثم  ینعی  .دراد  باوث  مه  نآرق  طـخ  رب 

مارتحا دروم  تسا - نز  اه  نآ  زا  یکی  هک  نیدلاو -  نینچ  نیا  و  تسا ، هتفهن  يونعم  نطاب  کی  ردام  ردـپ و  هرهچ ي  تشپ  دـنک ،
یبرغ هعماج ي  صوصخ  هب  یبهذم  ریغ  عماوج  هک  دنراد  یم  رذحرب  یتارطخ  زا  ار  ام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  .دنتـسه 
يروط هب  تسا  هدز  توهش  هدش و  یحطس  ِنانز  هقیلس  تیمکاح  رگید  فرـص و  یمرگرـس  تارطخ  نآ  زا  یکی  تسا ، نآ  راتفرگ 

اب دیاب  اقآ  الاح  دیاین ، ششوخ  شرف  ای  روکد  نیا  زا  هناخ  مناخ  تسا  یفاک  دوشب ، ینانز  نینچ  هقیلس  اه  یگدنز  روحم  هک 
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ترضح .دناد  یم  دب  ای  بوخ  مناخ  ار  هچنآ  ماجنا  رگم  درادن  يراک  نوچ  دنک ، یلمع  ار  ناشیا  هقیلـس  يراک  هفاضا  ماو و  نتفرگ 
اهراک يارب  مالـسا  ياهدومنهر  نتـشاد  اب  ام  نوچ  ریذپن ، ار  نانز  عون  نیا  يأر  زگره  یگدنز  رد  لصا  کی  ناونع  هب  دـنیامرف  یم 

ساـسا رب  یناـهج  هعماـج  زورما  اـیآ  .تسا  سدـقم  شفرح  دـنزب  فرح  مالـسا  اـب  قـبطنم  هـک  يدرم  نز و  ره  سپ  مـیراد  كـالم 
هعماج یلـصا  هلئـسم  رگید  دـش  مکاح  نانز  عون  نیا  هقیلـس  یتقو  ناـنز ؟ هنوگ  نیا  لـیم  ساـسا  رب  اـی  دـنک ، یم  دـیلوت  شیاـهزاین 

داصتقا زا  یمهم  شخب  مه  اهدرم  و  دنهاوخ ، یم  نانز  هک  دنتسه  ییاهدُم  هیهت  ددص  رد  اه  هاگشورف  زا  يرایسب  .دوش  یم  شومارف 
یگنهرف دُم ، گنهرف  دنراد ؟ دوخ  هب  ندیـشخب  یلاعت  ندرکرکف و  تصرف  رگید  ایآ  دننک ، یم  اهدیرخ  عون  نیمه  فرـص  ار  هناخ 

.دننک یم  يوریپ  نآ  زا  دنتسه و  نآ  لابند  هب  اهدرم  هک  ییاهدم  نآ  یتح  دننز ، یم  نماد  نانز  عون  نآ  هک  تسا 

زا تاجن  يارب  ترضح  رکذت  ایآ  .دریگ  یم  رارق  نانآ  سوه  هچیزاب ي  هعماج  همه ي  دنشابن ، يردام  نیدت و  دهعت و  رد  نانز  رگا 
دوخ تایمهَو  ریثأت  تحت  دنتـسه و  تسـس  اه  نیرتهب  باختنا  رد  ناشدوخ  نانز  عون  نیا  دـنیامرف  یم  تسین ؟ مزال  يا  هطرو  نینچ 
نیا دیاب  شرـسمه  اب  سکره  فرح  .يا  هدرک  یگدـنز  دراو  ار  تایمهَو  ًالمع  يدرک  یگدـنز  دراو  ار  نانآرظن  رگا  و  دنـشاب ، یم 
ياه يزوسلد  زا  قیرط  نیا  زا  و  ار ، دوخ  رظن  هن  منک  یم  لمع  ار  نید  يأر  مه  مدوخ  مریذپ ، یم  امش  زا  ار  نید  يأر  نم  هک  دشاب 

.دیوش یمن  مورحم  رگیدمه 
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یمن قرف  مه  ًاعقاو  .ددرگن و  يرگید  لامک  عنام  یکی  دوجو  دومن و  يزوسلد  رگیدمه  هب  تبـسن  ناوت  یم  قیرط  نیا  زا  طقف  يرآ 
.دنا هدش  ینابرق  ود  ره  تروص  ود  ره  رد  دشاب ، نز  سوه  تسد  بابسا  درم  ای  دشاب و  درم  سوه  تسد  بابسا  نز  هک  دنک 

تمارک هب  دیابن  اذل  دنام و  یم  مورحم  راگدرورپ  تمحر  یلجت  زا  هناخ  ياضف  زاب  دوشن  تیاعر  نادرم  طسوت  زین  نانز  قوقح  رگا 
لیم درذگب و  ّدح  زا  اه  نآ  ِتشاد  یمارگ  نانز ، تیاعر  مسا  هب  دیابن  ترضح  نخس  هب  انب  هک  نانچمه  دوش ، زواجت  نز  تیصخش 

مالسا رد  نز  هتفریذپ  تیصخش  هب  هجوت  تامدقم و  نیا  اب  .ددرگ  مکاح  هعماج  هداوناخ و  نامزاس  رب  هنانز  یمهَو  ياه  هقیلـس  اه و 
زورما یناهج  هعماج  رد  اه  یگدـنز  اهرادـشه ، نیا  زا  تیمورحم  تهج  هب  .درک  هجوت  ترـضح  ياهرادـشه  هب  دـیاب  اـنبم  نآ  اـب  و 
شقن نانز  هقیلس  دشاب  هتشاد  شقن  ناشیاه  باختنا  رد  تمکح  هک  نآ  زا  شیب  و  دنراد ، رازبا  ناشیاهزاین  زا  رتشیب  هک  هدش  يروط 
يارب شنادـنزرف و  تیبرت  يارب  ار  طیحم  تسا و  رداـم  هناـخ  طـیحم  رد  هک  تسا  ینز  روضح  زا  ریغ  نز  روضح  هنوگ  نیا  و  دراد ،
رسارس وا  تمحر  هیاس ي  هک  هناخ  رد  تسا  يا  هتـشرف  هدادن ، تسد  زا  ار  شیردام  ماقم  هک  ینز  .دنک  یم  مهارف  شرـسمه  دوعص 

دوخ هعماج ي  هب  نایاش  یتمدخ  قیرط  نیا  زا  تسا و  رثؤم  رایسب  شدنزرف  رسمه و  یهلا  تیبرت  رد  نز  نیا  .دریگ  یم  ارف  ار  هعماج 
.دنوش یم  نیشن  هلجح  سورع  سپس  دننک ، یم  شومارف  دنـشاب  تیاده  تفع و  رهظم  دیاب  هک  ار  تلاسر  نیا  ادتبا  نانز  .دیامن  یم 

هب ترضح  .تسا  یگدنز  یناوهش  دُعب  هب  رظن  شراک  طقف  هک  تسا  یسک  نیشن  هلجح  سورع 
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اب نانز  نیا  دـنهدن ، رارق  دوخ  ریثأـت  تحت  ار  وت  رکفت  نیـشن  هلجح  ياـه  سورع  شاـب  بظاوم  هک  دـنیامرف  یم  هیـصوت  ناشدـنزرف 
.دنا توافتم  رایسب  تسا  هداوناخ  تاجن  ناشیاه  هغدغد  مامت  هک  ینانز 

نادرم تردق  دمآ  شیپ  تباقر  یتقو  دیآ ، یم  شیپ  نادرم  اب  تباقر  عوضوم  دندرک ، شومارف  ار  دوخ  یلـصا  هفیظو ي  نانز  یتقو 
یم ترـضح  دشاب ، مکاح  اه  نآ  هقیلـس  رظن و  دنراد  رارـصا  دـنریگ و  یم  دوخ  تمدـخ  رد  ار  اهدرم  قیرط  نیا  زا  دـنبلط و  یم  ار 
اضف نیا  رد  لاح  .تسا  هیام  یب  تسـس و  ناشتارظن  ناشیاعدا  فالخ  رب  اریز  .ینکن  تروشم  نانز  عون  نیا  اب  شاب  بظاوم  دنیامرف 

نآ رتهب  ندوب  هدرپ  رد  اریز  دنرگنن  ار  مرحمان  ات  يراد  هگن  باجح  هدرپ و  رد  ار  اه  نآ  نک  یعـس  دنیامرف  یم  نانز  نیا  هب  رظن  اب  و 
نآ ررـض  هک  دوشن  دراو  اه  نآ  یـصوصخ  یگدنز  هب  يدامتعا  لباق  ریغ  ِمرحمان  نک  یعـس  زین  و  دنک ، یم  ظفح  اه  دنزگ  زا  ار  اه 

نیرتمک اـضف  نآ  رد  ناـنز و  نآ  نک  یعـس  هصـالخ  روط  هب  سپ  .تسین  دـنوش  هعماـج  هصرع  دراو  هیحور  نآ  اـب  هک  نآ  زا  رتمک 
اب ینامیا  نارهاوخ  هک  تسا  يا  هنادـهعتم  ینامیا و  طابترا  زا  ریغ  نیا  هتبلا  دـص  هتبلا و  .دنـشاب  هتـشاد  هبیرغ  ياهدرم  اـب  ار  طاـبترا 
زا مرحمان  اب  طالتخا  مدع  مسا  هب  دیابن  هک  نیا  نیع  رد  مه  دراوم  نیا  رد  دنچ  ره  .دنراد  عامتجا  لئاسم  لح  تهج  ینامیا  ناردارب 

مدـع مسا  هب  هک  يدرم  نآ  یلو  .دـشاب  نکمم  لقاّدـح  رد  اه  طابترا  دـیاب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  درک ، یلاخ  هناش  اـه  تیلوئـسم 
دیاب دوش  ینید  ياه  تیلاعف  رد  يا  هصیقن  بجوم  وا  تعنامم  رگا  دوش ، یم  شرـسمه  یگنهرف  ياه  تیلاعف  عنام  مرحمان  اب  طابترا 

نانز هک  تسا  نآ  هلئسم  کی  .دنهدب  ار  تعنامم  نیا  باوج  تمایق  يادرف 
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دیاب اهدرم  هک  تسا  نآ  رگید  هلئـسم  .دنـشاب  هبیرغ  نادرم  اب  طاـبترا  ضرعم  رد  رتمک  هچ  ره  دنـسانشب و  رتهب  ار  دوخ  هیحور  دـیاب 
رـسفا هب  هک  تسا  نیا  لثم  .تسین  تعنامم  ینعم  هب  نذا  نآ  داد ، اه  نآ  هب  ار  هناخ  زا  ناـنز  جورخ  نذا  دـنوادخ  رگا  دنـشاب  هجوتم 

هب دـیاب  هک  نیا  هناهب  هب  ناشیا  الاح  دـننک ، تکرح  اه  نیـشام  وا  روتـسد  هب  وا و  رظن  ریز  هک  دـنا  هداد  نذا  هار  راـهچ  رد  ییاـمنهار 
.دریگ ماجنا  اه  نیـشام  تکرح  وا  تیریدم  اب  دیاب  هکلب  دهدن  تکرح  هزاجا  ینیـشام  چیه  هب  دناوت  یمن  دـینک  تکرح  نم  روتـسد 

هک تسا  فیعـض  ناشمزع  تسـس و  ناشیأر  دنیامرف  یم  ناشدروم  رد  ترـضح  هک  تسا  ییاه  نز  نآ  اب  دروخرب  عون  موس  هلئـسم 
تیناقح هنومن ي  .دنـشاب  مرحمان  نادرم  اب  طابترا  ضرعم  رد  رتمک  هک  تسا  ناشدوخ  حالـص  هب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  اـه  نآ 

نیا رد  ییاه  هسرپ  نینچ  راتفرگ  نانیا  رگا  یتسار  دـینیب ، یم  اه  ژاساپ  کیتوب و  ياه  هاگـشورف  رد  هزورما  امـش  ار  ترـضح  نخس 
نانز عون  نیا  يارب  ار  روضح  عون  نیا  هک  دوب  يروط  هعماج  یـشزرا  ماظن  رگا  دوبن ؟ هعماج  دوخ و  تحلـصم  هب  دندوبن  تاعامتجا 

؟ دوبن رتهب  تاهج  همه  زا  عضو  درک ، یم  حیبقت  تّدش  هب 

هناخ نوریب  رد  نانز  حور  یگتفشآ 

ناونع هب  ناشیارب  ناشرمع  ًالوا : ینعی  تسا ، يرادیاپ  بجوم  اه  نآ  دوخ  يارب  هناخ  رد  نانز  نیا  ندنام  یقاب  دنیامرف : یم  ترضح 
تابث بجوم  ًایناث : .دـشاب  هتـشادن  اـه  نآ  يارب  یلـصاح  چـیه  هک  دوش  یمن  رادـیاپان  روما  فرـص  دـنام و  یم  دـیفم  هیامرـس  کـی 

اه نآ  يارب  حور  شمارآ  تیصخش و 
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وت اـب  زج  دسانـشن و  ار  وت  زج  هک  نک  مهارف  ار  طیارـش  يروط  یناوت  یم  رگا  دـنیامرف : یم  ترـضح  هک  ییاـجنآ  اـت  .دوـب  دـهاوخ 
هنوگره نودب  دشاب و  وت  يوس  هب  وا  حور  هجوت  مامت  رـسمه ، ود  نیب  یگناگی  ياضف  رد  ات  .نکب  ار  راک  نیا  دشاب ، هتـشادن  طابترا 

ار عاـمتجا  ياـهداهن  يروـط  یلک  روـط  هب  رگا  دوـب  بوـخ  ردـقچ  .دزادرپـب  تسوا  هدـهع  هب  هناـخ  رد  هک  یفیاـظو  هـب  بارطـضا ،
دننک تیریدم  ناشدوخ  ار  ناشدوخ  هب  طوبرم  تاروما  دشابن و  نادرم  اب  طالتخا  اب  هارمه  نانز  تیلاعف  هک  میدرک  یم  یهدنامزاس 

.دنشاب هتشاد  هدهع  هب  ار  هناخ  زا  جورخ  ِِلقاّدح  دوخ  ياه  تیلاعف  تهج  نانز  هک  دشاب  يروط  طیارش  یفرط  زا  و 

اه هداوناخ  یشاپورف  لزنم و  زا  جراخ  رد  نانز  ندرکراک  زا  یـشان  تالکـشم  زا  تفر  نورب  يارب  هسنارف  تلود   » دوب هدمآ  ربخ  رد 
(1)« .دومن ارجا  میدرگرب » هناخ  هب   » ناونع هب  ار  یحرط  یگناخ ، لغاشم  رب  دیکأت  نمض  ... 

يرداـم يافـص  زا  .دـنک و  یم  هتفـشآ  ار  اـه  نآ  حور  تسین و  راـگزاس  ناـنز  هیحور  اـب  هـتفر  مـه  يور  هناـخ  نوریب  طیارـش  اریز 
قوس تباقر » تردق و   » اب هارمه  ياه  تیلاعف  هب  ار  يراذـگ » تمدـخ   » هیحور اب  ياه  تیلاعف  هب  ناشهجوت  دـیامن و  یم  ناشجراخ 
یکی مّلسم  دنشاب  هتشاد  دوخ  نامز  هعماج ي  رد  یلاعف  یکیزیف  روضح  هک  نآ  نودب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  .دهد  یم 

ِهَْنبِا ِیف  َو  : » دنیامرف یم  دننک  روهظ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یتقو  هک  يروط  هب  دنتـسه  اه  ناسنا  نیرتزاس  خـیرات  زا 
رد نم  يامنهار  هوسا و   (2) ؛» ٌهَنَسَح ٌهَوُْسا  یل  ِهللا  ِلوُسَر 
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هللا لجع  يدـهم  یناهج  تموکح  هماـنماظن  دـهد  یم  ناـشن  نخـس  نیا  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  تضهن ، نیا 
َسَیل : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح  یتقو  .تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هریـس  رب  ینتبم  هجرف  یلاـعت 

رگا تسا ، كانرطخ  اه  نیا  يارب  هناـخ  زا  ندـش  نوریب  طـقف  هک  نکن  رکف  َّنِهیَلَع ؛» ِِهب  َُقثوی  اـَل  ْنَم  َکـِلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَـشَِأب  َّنُهُجوُرُخ 
رد نانز  حور  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دـنهاوخ  یم  .تسا  كاـنرطخ  دـنوش  اـه  نآ  یگدـنز  دراو  مه  ینئمطم  ریغ  مرحماـن  نادرم 

.دنک دشر  دریگب و  لکش  هناخ  يدیحوت  هتسه  مارآ  دازآ و  ات  دربب ، رس  هب  نامرحمان  اب  طابترا  َملاع  زا  ریغ  رگید  یَملاع 

نیا میمهف  یمن  مینز و  یم  مه  هب  ار  رهوش  نز و  نیب  يافص  دنـشاب  هتـشاد  زاب  هیحور  دنـشاب و  یعامتجا  دیاب  نانز  هک  نیا  راعـش  اب 
ات دـندروآ  واگ  کی  دـید  رازاب  تفر  الم » « ؛ دـنیوگ یم  هک  تسه  یلاثم  .تسین  یبوخ  راعـش  سک  همه  يارب  اـج و  همه  رد  راـعش 

يارب هک  ادرف  .دـندیرخ  مه  رت  نارگ  دـندیرخ و  ار  نآ  ًاعیرـس  هک  دـش  هجوـتم  تسه ، مه  رادراـب  تـفگ  واـگ  بحاـص  .دنـشورفب 
اج همه  یفرح  ره  هک  نیا  زا  لـفاغ  تسه ! مه  رادراـب  اـم  رتخد  تفگ : دندنـسپب  ار  وا  هک  نیا  يارب  دـندمآ ، شرتخد  يراگتـساوخ 

ِدرم .دـشاب  هتـشاد  طالتخا  نامرحمان  اب  دـشاب و  یعامتجا  درم  لـثم  مه  نز  تسا  بوخ  دـنا  هدرک  رکف  اـه  یـضعب  .تسین  زاـسراک 
تـسا بوخ  مه  درم  يارب  هدرکن ، جاودزا  زونه  هک  يرتخد  يارب  هن  تسا و  بوخ  واـگ  يارب  ندوبرادراـب  هک  روط  ناـمه  یباـسح 

نانز يارب  دنـشاب  هتـشاد  طابترا  نامرحمان  اب  اورپ  یب  ام  نانز  هک  ینعم  نیا  هب  ندوب  یعاـمتجاو  دـشابن  یتلاـجخ  دـشاب و  یعاـمتجا 
نیب زا  شرسمه  هب  تبسن  درم  نانیمطا  هبنج ي  شور  نیا  اب  نیا  رب  هوالع  تسین و  نسُح 
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.دوش یم  هداوناخ  طوقس  بجوم  تیاهن  رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  نز  حور  رد  يدیدش  ياه  یگتفشآ  و  دور ، یم 

یغرم

لالز بآ  زا  درادن  ربخ  هک 

راقنم

لاح همه  دراد  روش  بآ  رد 

هچ دـنناد  یم  ام  نانز  هن  .دوش  یم  ام  نانز  ام و  هعماج ي  لـصاح  يا  هجیتن  هچ  برغ  زا  یتادراو  ياـه  راعـش  نیا  اـب  میناد  یمن  اـم 
.دور یم  تسد  زا  هناخ  كاپ  نمَا و  ياضف  هنوگچ  دنناد  یم  نامیاهدرم  هن  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  ییاه  تمظع 

گرزب تیمورحم 

امش ردارب  ردپ و  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  مّلسم  هیـصوت  نیا  .دنـسانشن  ار  وت  ریغ  هک  نک  يراک  یناوت  یم  رگا  دنیامرف : یم  ترـضح 
قیرط نیا  زا  تسا و  نادرم  هزوـح  هب  طوـبرم  هک  دوـشن  عاـمتجا  زا  یتاـعوضوم  راـتفرگ  هک  تسا  نآ  روـظنم  هکلب  دسانـشن  مـه  ار 

هرادا و رد  هک  تسا  طوبرم  هچ  امـش  رـسمه  هب  .دهد  یم  رازآ  ار  نانز  حور  هک  دوش  امـش  یـصوصخ  یگدنز  دراو  ییاه  هغدـغد 
هک يراک  اَهَـسْفَن ؛» َزَواَج  اَم  اَهِْرمَأ  ْنِم  َهَأْرَْملا  ِکِّلَُمت  اـَل  : » دـنیامرف یم  همادا  رد  تهج  نیمه  هب  تسا ؟ یـسک  هچ  امـش  بیقر  رازاـب 

دراو اه  نآ  رب  تسا  نز  هب  یحور  راـشف  بجوم  هک  يروما  رگید  تراـبع  هب  .راذـگم  اـه  نآ  شود  رب  تسا  ناـنز  ییاـناوت  زا  شیب 
یمـسج یحور و  شمارآ  تینما و  نانز  يارب  هک  هداد  رارق  نادرم  هدـهع  رب  .نامرهق  هن  دـنا و  يراهب  لُگ  دـننام  ناـنز  نوچ  نکم ،

نز یمـسج  یحور و  شمارآ  رتسب  هک  هزادنا  نامه  هب  اریز  .دسرب  دسرب ، نانز  بناج  زا  دیاب  هک  یجیاتن  هب  هعماج  ات  دـنروآ  مهارف 
نامه هب  تفر ، تسد  زا 
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دننام نانز  هک  تسین  رنه  زگره  .دوش  یم  مورحم  دـهد ، یم  هعماج  هب  نانز  قیرط  زا  دـنوادخ  هک  یعقاو  تاـکرب  زا  هعماـج  هزادـنا 
ردام ام و  يارب  یبوخ  رـسمه  دنناوتب  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  مه  دعب  دننک و  راک  هناخ  نوریب  رد  رهظ  زا  دـعب  ات  حبـص  زا  درم  کی 

بارطـضا و طیارـش  دینکن و  يدنر  سپ  .دنا  هاچ  هت  هشیمه  اهدـنر  تسا و  يدـنر  عون  کی  نیا  .دنـشاب  نامنادـنزرف  يارب  يدـیفم 
تسا نادرم  شکاشک  لحم  هعماج  .دیوش  یم  مورحم  یگرزب  تاکرب  زا  هک  دییامنن  مهارف  ناتنانز  يارب  ار  یمسج  یحور و  ینماان 

ار هناخ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ، راثیا  تمدـخ و  شمارآ و  لحم  هناخ  و  رتشیب ، ییایند  دوس  يارب  شالت  يدرم و  هیحور ي  نامه  اـب 
ار نانز  یهاگ  دنیامرف ؟ یم  حرطم  مالسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  هک  ییاه  هیصوت  ندربراک  هب  زج  هب  درک  ظفح  هعماج  شکاشک  زا 
رد نانز  ندرک  دراو  اب  .دـیآ  یم  رد  شپط  هب  اه  نآ  بلق  دـش  نارگ  غرم  مخت  رگا  هک  میا  هدرک  يداصتقا  لـئاسم  راـتفرگ  ناـنچنآ 
یم ور  هبور  يا  هدرمژپ  لُگ  اب  رگید  نوچ  دـننک ، یم  ررـض  نادرم  نآ  زا  شیب  هکلب  دـننک  یمن  ررـض  نانز  طقف  از  بارطـضا  روما 

، میراد یچ  راهان  مناخ  دیوگ  یم  هتـسشن  اقآ  الاح  دنیآ  یم  هرادا  زا  ود  ره  مناخ  اقآ و  .دنراد  زاین  نآ  یباداش  هب  تخـس  هک  دنوش 
دیاب ار  نانز  اه  دروخرب  نیا  اب  ایآ  .دوب  هناخ  رد  الاح  ات  حبـص  هک  تشاد  یمناـخ  زا  دـیاب  هک  دراد  ار  يراـظتنا  ناـمه  مناـخ  نیا  زا 

اب دنچ  ره  ندربرس  هب  لُگ  اب  ایآ  تشاد ؟ دیاب  فطاوع  تفاطل و  راظتنا  نینهآ  ياه  ناسنا  زا  ایآ  نینهآ ؟ یناسنا  ای  درک  باسح  لُگ 
!؟ تورث زا  یهوبنا  اب  ندربرس  هب  نهآ  اب  ای  تسا  رتافص  اب  رتمک ، دمآرد 
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نوچمه وا  دهدن و  شیاسرف  ار  نز  فیطل  حور  يداصتقا  ياهراک  ات  هدراذگ  درم  هدهع  هب  ار  نز  ياذـغ  نکـسم و  سابل و  مالـسا 
.دنناشنب مشخ  ياج  هب  ار  تبحم  ات  دراد  ییاه  حور  نینچ  هب  زاین  تخس  هعماج  اریز  دنامب ، باداش  شنادنزرف  رـسمه و  يارب  لُگ » »

يارب كرحت  شالت و  .دنیامن  تلفغ  دوخ  هیحور ي  ظفح  زا  دیاب  نانز  هن  دننکب و  نیگنـس  ياهراک  راتفرگ  ار  نانز  دـیاب  نادرم  هن 
- دـنیبب بیـسآ  اه  نآ  هیحور  حور و  هک  روط  نآ  يداـصتقا -  ياـه  هطرو  رد  ار  دوخ  دـیابن  ناـنز  یلو  تسا  مزـال  يدرم  نز و  ره 

دیاش دیاب و  هک  روط  نآ  مه  ناکدوک  دننک ، يردام  دنتسناوتن  ناردام  یتقو  .دننکش  یم  ار  دوخ  رمک  تروص  نآ  رد  هک  دنزادنیب ،
دیراذگب .دزیر  یم  مه  رد  زیچ  همه  دنا و  هناخ  محازم  هناخ  ِطیحم  یمرگ  لماوع  ياج  هب  ًالمع  دوب و  دنهاوخن  یلاعتم  دشر  ياراد 

ینابغاب نوچ  دیـشابن ، بلط  تعفنم  ياه  ناسنا  ناتنانز  هب  تبـسن  .دنـشاب  دیفم  ناتنادنزرف  امـش و  يارب  ات  دنیالایب  لگ  نوچ  ناتنانز 
ار اـم  حور  یلو  دـهد  یمن  هویم  لـگ  تسا ، مهم  شیارب  نآ ، ياـه  ییاـبیز  ندروآرد  تیلعف  هب  لـگ و  ندـنارورپ  ِسفن  هک  دیـشاب 
، دنـشاب هنحـص  رد  نانز  رگا  يدید  نینچ  اب  .یحور  هیذغت  یلو  تسا  هیذغت  هوحن  کی  لگ  ندنارورپ  ِسفن  اذـل  دـنک و  یم  هیذـغت 
؛ دنیامرف یم  همادا  رد  هک  تسا  دـید  نیا  ساسا  رب  .تسا  رتمهم  جـنگ  نارازه  زا  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  یـصاخ  شمارآ  هناخ  ياضف 
هک نکن  ار  وا  ناخاچ  رگید  ترابع  هب  دوش ، دراو  مه  اهراک  هیقب  رد  دنک  عمط  هک  يروط  هب  شاب  هتشادن  نز  زا  ّدح ، زا  دایز  ِراظتنا 

هک ار  ییاه  تیلوئسم  دهاوخب  دنک و  تلاخد  مه  رگید  روما  رد  دنک  عمط  ات  یتسه ، مهم  یلیخ  وت 
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.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  یحور  تفاطل  تروص  نیا  رد  اریز  دریگب  هدهع  هب  تسین  وا  هدهع ي  هب 

اج یب  يزرو  تریغ  تافآ 

َكاـیِإ َو : » هک دـنیاشگ  یم  نز  اـب  هطبار  رد  ار  يرگید  هیواز ي  قـیقد ، نینچ  نیا  یتاـکن  هب  هجوـت  نز و  هب  هاـگن  نیا  حرط  زا  سپ 
نیا هک  اج  یب  ِنداد  ناشن  تریغ  زا  زیهرپب  ِبیِّرلا ؛» َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ِمَقَّسلا َو  َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدـی  َِکلَذ  َّنِإَف  ٍهَریَغ  ِعِضْوَم  ِریَغ  ِیف  َریاَـغَّتلا 

.دناوخ یم  ینامگدب  هب  ار  نمادکاپ  و  دناشک ، یم  یتسردان  هب  ار  راک  تسرد  ِناسنا  راک 

یم مورحم  نامردام  رهاوخ و  رسمه و  اب  حیحـص  طابترا  ِتکرب  زا  ار  ام  ًاضعب  ناطیـش  هک  دنناهر  یم  يرطخ  زا  ار  ام  هیواز  نیا  رد 
یفنم اه  نآ  زا  نامروصت  ام  ات  دـشاب  ینارحب  رایـسب  طیارـش  دـیاب  دـنراد و  رارق  یکاپ  تفع و  رد  یهلا  ترطف  ساسا  رب  نانز  .دـنک 

هچوک و رد  بسانمان  رهاظ  اب  مناـخ  نآ  اریز  دـش ، هتـشک  هلحم  ناـناوج  زا  یکی  تسد  هب  یمناـخ  دنتـشون  اـه  هماـنزور  ًاریخا  .دوش 
عورـشمان طابترا  هب  لیام  ًاـمتح  سپ  دـیآ  یم  نوریب  لکـش  نینچ  نیا  اـب  یتقو  دـنک  یم  روصت  ناوج  نآ  هدـش ، یم  رهاـظ  ناـبایخ 

اب هک  دـنک  یم  عورـشمان  لمع  ياضاقت  دوش و  یم  هناخ  دراو  ناوج  نآ  هدوب  هناخ  رد  نز  نآ  هک  اـهزور  زا  یکی  رد  دوب ، دـهاوخ 
ار هناخزپشآ  دراک  دور  یم  درب ، یمن  ییاـج  هب  هار  دـنک  یم  شـالت  هچ  ره  ناوج  نآ  دوش و  یم  ور  هبور  نز  نآ  دـیدش  تفلاـخم 

ناوت یمن  اـه  یتحار  نیا  هب  دیـشاب  هتـشاد  تیاـنع  هک  تسا  نآ  لاـثم  نیا  زا  مضرع  .دـناسر  یم  لـتق  هب  ار  مناـخ  نآ  دراد و  یمرب 
، تشاد نظءوس  نانز  هب  تبسن 
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.تسا هدوب  یتسردان  تواضق  مه  ناوج  نآ  تواضق  یلو  تسین ، ریـصقت  یب  دوخ  لتق  رد  شبـسانمان  رهاظ  تهج  هب  مناخ  نآ  هتبلا 
.دـننک یمن  یتفع  یب  یتحار  نیا  هب  یلو  دـننک  یطایتحا  یب  یهلا  تاروتـسد  تیاعر  هب  تبـسن  دراوم  یـضعب  رد  نانز  تسا  نکمم 

نآ هبیرغ  نادرم  اب  تردام  رهاوخ و  رسمه و  نیب  طابترا  نیرتکچوک  رد  ایوگ  هک  هدن  جرخ  هب  تریغ  نانچنآ  دنیامرف : یم  ترضح 
یم هجوتم  دـیئامرف  یم  هعلاطم  دـنا  هدرک  طوقـس  عورـشمان  ياه  هطرو  هب  هک  ینانز  دروم  رد  یتقو  .يروآ  باـسح  هب  مرجم  ار  اـه 

ناشن دوخ  زا  اه  نآ  هنافـسأتم  هتـساوخ و  یم  يدایز  تمواقم  دوخ  تفع  ظفح  يارب  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  ًاـعقاو  دـیوش 
هب نانز  اه  یتحار  نیا  هب  دوب  هجوتم  دیاب  اذل  .دنا  لیلق  رایـسب  دنک ، یم  ءاقلا  ناطیـش  هچنآ  فالخ  رب  نانز  عون  نیا  هزات  دنا ، هدادـن 

روفنم اجیب  تریغ  اریز  دیهد ، جرخ  هب  تریغ  دیابن  امـش  مه  اه  یتحار  نیا  هب  اذـل  دـنتفا و  یمن  مینک  یم  روصت  ام  هک  اه  هطرو  نیا 
یم هسردـم  زا  شنادـنزرف  تسا  رهظ  کیدزن  دوش  راوس  هک  هدوبن  یـسکات  الاح  درخب  تشوگ  غرم و  مخت  هتفر  مناـخ  ًـالثم  .تسا 

شرهوش هب  هدید و  شرهوش  ردارب  هدش ، راوس  یصخش  نیشام  یـسکات  ياج  هب  دنهاوخ  یم  اذغ  دیآ ، یم  هرادا  زا  شرهوش  دنیآ ،
نوچ ای  .يا  هدشن  راوس  یـسکات  ارچ  دوش  صخـشم  دیاب  هک  همکاحم  تشپ  همکاحم  تسا ، هدماین  شیپ  هک  اه  ینیبدـب  هچ  هتفگ و 
کی هک  تسا  مرحمان  ردـق  ناـمه  رهاوخ  رهوش  عقاو  هب  مه  یعرـش  رظن  زا  و  هدرک -  دروخرب  زاـب  یمک  شرهاوخ  رهوش  اـب  فرط 

دامتعا وت  هب  رگید  نم  سپ  يدـیدنخ ، دـنلب  ترهاوخ  رهوش  يولج  ارچ  هک  تسا  ینابـصع  اقآ  الاح  یلو  تسا - مرحمان  هبیرغ  درم 
شرسمه هب  تبسن  دروم  یب  رکف  رازه  دوخ  دزن  رد  و  مرادن ،
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دوشن صخشم  اه  يریگ  تخس  عون  نیا  ّدح  رگا  یلو  تسا ، هدیدنخ  دنلب  مرحمان  ولج  هک  هدرک  يدب  راک  يرآ ! .تسا  هداد  لکش 
و یتسردان ، هب  ار  راکتـسرد  نانز  هک  دوش  یم  بجوم  اج  یب  يزرو  تریغ  دـنیامرف  یم  .دـشاب  ییاج  هب  يزرو  تریغ  تسین  مولعم 

تـسد اب  شدوخ  دراد  یمرب  نز  زا  ار  شهانپ  اج  یب  يزرو  تریغ  اب  دوخیب و  درم  هک  یتقو  .دناشکب  ینامگدب  هب  ار  نمادکاپ  نانز 
هک یهانپ  ناطیـش و  ياه  هسوسو  لباقم  رد  دـناوت  یم  ردـقچ  نیا  ـالاح  .رگید  ياـه  هطرو  رد  ورب  دـیوگ  یم  شرـسمه  هب  شدوخ 

نامه .دـنزرو  یم  اج  یب  تریغ  نادرم  هک  دوش  یم  عورـش  اج  نآ  زا  نانز  تیمولظم  دـنک ؟ تمواقم  دـنهد ، یم  وا  هب  هبیرغ  نادرم 
، تریغ مسا  هب  هک  مه  ینادرم  دراد ، تسود  ار  رویغ  نادرم  ادـخ  و  دنتـسه ، يا  هیاـمورف  تسپ و  نادرم  تریغ ، یب  نادرم  هک  روـط 

یم التبم  دایز  ياه  تمحز  هب  دنزادنین  رطخ  هب  مه  رگا  ار  دوخ  نانز  دـنهد  یم  ناشن  تیـساسح  یطابترا  ره  رد  دـننک و  یم  طارفا 
عیاض زین  ار  اه  ملاس  يدرک  ار  راک  نیا  رگا  دـنیامرف  یم  ترـضح  .داد  جرخ  هب  تریغ  لامتحا ، لایخ و  كدـنا  اب  دوش  یمن  .دـننک 

زا یکی  رهوش  تسا ، يرورـض  ًالماک  هاگـشناد  رد  اه  نآ  تیلاعف  هک  ییـالِو  یبهذـم و  ًـالماک  ياـه  لکـشت  زا  یکی  رد  ینک ، یم 
تبحص یمرحمان  درم  اب  تسا  نکمم  نوچ  یهد  همادا  لکشت  نآ  رد  ار  دوخ  تیلاعف  متسین  یضار  نم  دوب  هتفگ  وجشناد  نارهاوخ 

؟ ندش ناطیش  هچیزاب ي  ای  تسا  يزرو  تریغ  نیا  ایآ  موش ! یم  تحاران  نم  ینک و 
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دیدج تیوه  نز و 

تاعوضوم نآ  هب  تبسن  ام  هاگن  دیدج  طیارـش  ساسا  رب  دیاب  هدش و  رهاظ  نردم  يایند  رد  دیدج  یتیوه  اب  هک  تسا  عوضوم  دنچ 
اب ار  يدیدج  نیناوق  دیدج  هدـیدپ  کی  ناونع  هب  نیـشام  نز .»  » يرگید تسا و  کینکت  هدـیدپ ي  اه  نآ  زا  یکی  دوش ، یناوخزاب 

دیاـبن دوش و  ثحب  دـیاب  دوخ  ياـج  رد  هک  تسا  هدرک  ضوع  ار  نیمز  هرهچ ي  ماـمت  لاـس  دـص  زا  رتـمک  هدروآ و  هارمه  هب  دوخ 
تسا و يرگید  زیچ  دیدج  کینکت  تیوه  ریخن ؛ تسا ، هدش  رت  هدیچیپ  یمک  هک  تسا  میدق  کینکت  نامه  دـیدج  کینکت  تفگ 

باختنا عون  کی  دیدج  رشب  یگدنز  باختنا و  عون  اذل  دیسر و  یمن  رشب  روصت  هب  ًالبق  هک  دنارورپ  یم  رشب  رد  ار  یـصاخ  فادها 
(1) .تسا يرگید  یگدنز  و 

، دنتـسه ام  ناردام  تیوه  همادا  تیوه  نیا  اب  اـه  نز  نیا  تفگ  ناوت  یمن  هک  هدـمآ  هنحـص  هب  یتیوه  اـب  زورما  طیارـش  رد  مه  نز 
اب هنرگو  دنک  هدافتـسا  اه  نآ  شقن  زا  هعماج  ات  درک  دروخرب  اه  نآ  اب  رگید  یفیرعت  اب  دیاب  هکلب  دنا ، هدش  رتدازآ  یمک  کی  اهتنم 
زا دنوش و  یم  دراو  یبرغ  یبلاق  تیوه و  هب  دـنا ، هدـنام  دوخ  هتـشذگ  تیوه  زا  هک  ام  نانز  هدرک  حرطم  نانز  زا  برغ  هک  یفیرعت 
رد نز  شقن  زا  هعماج  هدافتـسا  يارب  .دـننام  یم  زاـب  نتفرورف ، یبرغ  بلاـغ  رد  هن  تسا و  هتـشذگ  هب  تشگرب  هن  هک  یموس  تیوه 

هسلج نیا  ثحب  زا  هک  دوش -  یمن  لح  لکشم  مالـسا  زا  هداس  ياه  تشادرب  نیا  اب  تسا ، زاین  بان  بان  مالـسا  کی  دیدج  نارود 
هک يا  هناخ  نآ  رگید  هتخیر و  مه  هب  تفای ، یم  اهداهن  نآ  رد  ار  دوخ  تیوه  نز  هک  یلبق  ياهداهن  یتقو  .تسا  جراخ 
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واگ و تالوضف  اب  دـندرک و  یم  هیهت  ار  هناخ  تسام  هرک و  دندیـشود و  یم  دنفـسوگ  واـگ و  ریـش  دـنتخپ و  یم  ناـن  نآ  رد  ناـنز 
رد نز  هک  يرتسب  دننک ؟ راک  هچ  هناخ  رد  نانز  میراد  رارصا  ام  تخیر ، مه  هب  همه  دندرک ، یم  رابنا  ار  ناتـسمز  تخوس  دنفـسوگ 
مه هب  الاح  دوب ، شالت  رد  يداصتقا  لاّعف  وضع  کـی  ناونع  هب  ناـکدوک ، يارب  يرداـم  هفیظو ي  درم و  يارب  يرـسمه  هفیظو  نیع 

یناوخ زاب  يارب  يرکف  دوب و  هثداح  رظان  ناـنچ  مه  ناوت  یمن  دوش ؟ فیرعت  يزاـسزاب و  دـیاب  هنوگچ  درک  رکف  دـیاب  لاـح  هتخیر 
دـننک و یناوخزاب  لاّعف  دـیفم و  يوضع  ناونع  هب  ار  دوخ  دـنبایرد و  ار  دوخ  تیوه  دـیاب  نانز  همه  زا  شیب  و  درکن ، اه  تیـصخش 

رضاح لاح  رد  ام  .دنام  یم  اه  نآ  يارب  یلبق  فیرعت  هدش  هتـشادرب  اه  نآ  شود  زا  یلبق  یگدنز  ياهراب  یـضعب  رگا  دننکن  نامگ 
اه ناسنا  هب  تبـسن  نادرم  ياپ  هب  اپ  نانز  ْدیدج  طیارـش  رد  دش  ضرع  هک  یتامدـقم  همه  اب  .میناد و  یمن  اه  نز  زا  ادـج  ار  عامتجا 

هدمآ عامتجا  هب  هناخ  زا  نانز  فیاظو  زا  یـضعب  دراوم  یـضعب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنهد و  ماجنا  دیاب  هک  دـنراد  يا  هفیظو 
همادا ي رد  دیاب  هللاءاش  نإ  هک  هدیشخب  تّدش  یضعب  يارب  ار  يریذپ  بیـسآ  رطخ  هدومن و  تخـس  نانز  ناور  يارب  ار  راک  تسا و 

.دوش هتخادرپ  تاعوضوم  نیا  هب  ثحب 

هب طوبرم  نانز  اب  هرواشم  زا  نادرم  ندرک  رذح  اب  هطبار  رد  دـنیامرف  یم  ترـضح  هچنآ  دـییامرف  یم  اج  کی  ثحب  نیح  رد  لاؤس :
: دـنیامرف یم  ترـضح  هک  ثحب  ياه  تمـسق  زا  یـضعب  رد  یلو  دنتـسه ، نیـشن  هلجح  ناـنز  امـش  ریبعت  هب  هک  تسا  یـصاخ  ناـنز 

نانز همه  هب  ار  عوضوم  دنتسه ، فیطل  يراهب  لُگ  نوچ  اه  نآ  هک  اریز  نکن  لیمحت  نانآ  رب  نانز  ناوت  زا  رت  نیگنس  ياهراک 
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نز فـیرعت  رد  دـیاب  رـضاح  طیارـش  رد  نادرم  ناـنز و  هک  نـیا  رب  ینبم  دـینک  یم  حرط  ار  یعوـضوم  رخآ  رد  دـیهد و  یم  مـیمعت 
؟ مینک عمج  رگید  مه  اب  ار  تاکن  نیا  هنوگچ  .دیناد  یم  یعیبط  زیچ  رضاح  لاح  رد  ار  عامتجا  رد  نانز  روضح  دننک و  یناوخزاب 

نیا رد  ار  نز  زا  تیـصخش  هس  دیاب  ام  يرآ  دیدومرف ، هک  تسا  روط  نامه  عوضوم  دیا  هدش  هجوتم  هللادمحب  هک  نانچ  مه  باوج :
يروما هب  ای  ار  تسا  نانز  اب  هرواشم  مدع  ِثحب  هک  ییاجنآ  مدرک  ضرع  ثحب  نیح  رد  هک  يدهاوش  هب  انب  میریگب و  رظن  رد  ثحب 

اب هک  تسا ، مکاح  اه  نآ  رب  يرگن  یحطس  هیحور  هک  صاخ  نانز  هب  ای  و  روشک -  هرادا  تموکح و  روما  لثم  داد -  تبسن  صاخ 
نانز هب  طوبرم  عوضوم  دنتـسه ، ناوتان  يریگ  میمـصت  رد  دنا و  يأر  تسـس  اه  نآ  دنیامرف  یم  هک  ترـضح  نخـس  همادا  هب  هجوت 

زا يریگ  میمصت  رد  ای  دنشاب و  يأر  تسس  تسا  ناشدوخ  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  نانز  هک  تسین  روط  نیا  اریز  دوش ، یم  صاخ 
زا نوچ  هک  تسا  نز  تیـصخش  تبثم  هبنج  تسا  حرطم  ترـضح  نخـس  رد  نز  زا  هک  یمود  تیـصخش  .دـنهد  ناشن  یناوتان  دوخ 

فیطل و هیحور  نامه  هک  میداد  میمعت  نانز  مومع  هب  ار  نآ  مه  ام  دراد ، قلعت  نانز  مومع  هب  هک  دیآ  یم  رب  ترـضح  نخـس  قایس 
هک تسا  نردم  گنهرف  دیدج و  طیارش  ِعوضوم  دش  ثحب  نانز  دروم  رد  هک  یموس  هجو  دروم  رد  اما  .دشاب و  یم  اه  نآ  ساسح 

ینبم دندومرف  حرطم  ترضح  هک  یلوصا  اب  رگا  منک  یم  رکف  میشابن و  توافت  یب  نآ  هب  تبسن  دیاب  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  ام 
رد نانز  رتشیب  روضح  رب 
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.داد رارق  یحیحص  رتسب  رد  بان  مالسا  ظفح  اب  ار  عوضوم  ناوتب  اه  نآ  هیحور  ندوب  فیطل  هناخ و 

ناور یگدوسآ  یبرم و 

یعقاو یبرم  اریز  .دراد  هتفشآ  تاطابترا  زا  ندوبدازآ  شمارآ و  هب  زاین  نانز  ینافرع  ساسح و  هیحور  دیراد  لوبق  امـش  همه  ملـسم 
رگا فیطل  حور  دـشاب و  هتـشاد  یناـفرع  فیطل و  یحور  دـیاب  دـنک ، كرد  ار  دوـخ  تیبرت  تحت  دارفا  حور  فـئارظ  هک  نیا  يارب 
ياه حور  قیرط  زا  تیبرت  رگا  .دـنام  یم  زاـب  دراد  هدـهع  هب  هک  یفیرظ  راـک  زا  دـتفا و  یم  تمحز  هب  دـش ، نشخ  یلئاـسم  ریگرد 

اب نانز  هدـهع  هب  یتیبرت  فیرظ  راک  رگا  .دـشابن و  راتفرگ  یعامتجا  تالکـشم  شکاشک  رد  اه  حور  نیا  دـیاب  تسا  نکمم  فیطل 
ملعم و .تشاد  میهاوخن  دـهد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  قیقد  ّدـح  نآ  ات  هک  يرگید  تیـصخش  مّلـسم  دـشابن  صاخ  یناـفرع  حور  نآ 
تفاطل و یکی  تسا ؛ يرورـض  زیچ  ود  تیبرت  رد  .دنهد  ماجنا  دنناوت  یمن  دنهد  یم  ماجنا  نانز  ار  هچنآ  مادـک  چـیه  ردـپ  باتک و 

تیصوصخ ود  نیا  مه  ضرف  رب  رگا  دیآ ، یم  بش  دور و  یم  حبـص  هک  يردپ  مّلـسم  .يریگ  سنُا  هیحور  يرگید  و  حور ، يافص 
رب هوالع  .تسین  نادرم  حور  رد  ًامومع  دراد  زاین  كدوک  فیطل  حور  هک  یسنُا  نآ  یفرط  زا  .دنک  لامِعا  دناوت  یمن  دشاب  هتشاد  ار 

هیحور نینچ  هب  رگا  لاح  .دنناوت  یمن  ناشردپ  اب  دنریگب  سنا  سامت و  دنناوت  یم  ناشردام  اب  هک  ردقنآ  مه  ناناوج  یتح  ناکدوک 
تخس دیاب  هعماج  دارفا  همه  سپ  تسه ، نانز  رد  يرطف  روط  هب  يا  هیحور  نینچ  هک  لاح  و  میراد ، هک  میراد ، زاین  يا 
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هب اتـسار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دنیبن و  بیـسآ  نانآ  یتیبرت  هیحور ي  یگدنز ، راد  ریگ و  رد  هک  دنـشاب  نانز  بظاوم 
.راذگم نانآ  شود  رب  ار  یگدنز  ياهراب  نکن و  دروخرب  نانز  اب  ناناولهپ  نوچ  دننک  یم  هیصوت  ناشدنزرف 

هن و  دنیامنن ، شالت  نآ  دشر  تهج  رد  دنـشاب و  لفاغ  تسه  ناشدوجو  رد  هک  يرهوگ  زا  زین  نانز  هک  دوش  یم  لکـشم  یتقو  راک 
هب نوچ  .دوش  لیدبت  هنادرم  يا  هیحور  هب  ناش  هیحور  هک  دـنزادنیب  ییاه  هطرو  رد  ار  دوخ  هکلب  دـننکن  شـشوک  نآ  دـشر  رد  اهنت 

رهوگ ندوب  نز  رد  تسا ، رنه  ندوب  نز  تسین ، رنه  هک  ندـش  « مناـخ ْناولهپ  ! » دـنتفین بقع  اـهدرم  زا  دـنهاوخ  یم  ناـشدوخ  لوـق 
ار تمدـخ  هئارا  ياج  تردـق  لامعإ  هیحور ي  دوش و  اجباج  نز  رد  ود  نیا  یتقو  تردـق ، ندوب  ناولهپ  رد  تسا و  هتفهن  تمدـخ 

.دنیآ یمن  راک  هب  مادک  چیه  تروص  نیا  رد  دوش ، شرت  اه  تبرش  و  نیریش ، اه  هکرس  هک  تسا  نیا  لثم  دریگب ،

لیدـبت درم  هب  هیحور  رظن  زا  ار  نانز  ًالمع  هک  دـنهن  یم  شزرا  دـننک و  یم  غیلبت  نانز  يارب  ار  یتالامک  یفارحنا  ياه  گـنهرف  رد 
هرادا ار  يداصتقا  هاگنب  کی  ًـالثم  دـنناوتب  هک  دـنزاس  یم  درم  کـی  نز  زا  هعماـج  تیریدـم  رد  ناـنز  تکرـش  مسا  هب  و  دـنک ، یم 

(1) .دننک

، دندز یم  داد  نادرم  لثم  دنتـشاد ، هنادرم  يا  هیحور  هک  دندرامگ  یم  هنارتخد  سرادم  تسایر  هب  ار  ییاه  مناخ  بالقنا  زا  لبق  رد 
اورپ یب  مرحمان  اب  نتفگ  نخس  رد  دندیشک ، یم  راگیس 
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زا تخس  اه  هچب  نم و  تفگ : یم  دوب ، هدنب  راکمه  ناریدم  نیا  زا  یکی  رهوش  ًاقافتا  دندز ، یم  ههقهق  مرحمان  ولج  تحار  دندوب و 
قفوم دیهاوخ  یم  رگا  دـندرک  یم  ءاقلا  ام  نارتخد  هب  دـمآ و  یم  باسح  هب  قفوم  هنومن و  ریدـم  مناخ ، نیا  الاح  میـسرت ، یم  مناخ 

يراکفا نینچ  لباقم  رد  تسرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  تسا ، درم  راهچ  درم  کی  ياج  هب  هک  دیشاب  مناخ  نیا  لثم  دیاب  دیوش 
اه نآ  اب  يروط  سپ  دنتـسین ، ناولهپ  و  دـنا ، فیطل  يراهب  لُگ  نوچ  نانز  ٍهَناَمَرْهَِقب ؛» ْتَْسَیل  ٌهَناَْـحیَر َو  َهَأْرَْملا  َّنإـّف  : »... دـنیامرف یم 

ياج هب  نز  رگا  اریز  دـنامب ، یقاب  اه  نآ  يارب  اه  نآ  فیطل  ساسح و  هیحور  هک  شاـب  هتـشاد  اـه  نآ  زا  یتاراـظتنا  نک و  دروخرب 
يارب تیصخش  کی  زور  ره  یتیوه  یب  تاملظ  رد  و  تسین ، زیچ  چیه  دشابن ، نز  دشاب و  مه  درم  دص  ياج  هب  چیه ، هک  درم  راهچ 

.تسیک دناد  یمن  مه  رخآ  رد  دزاس و  یم  دوخ 

، تسین صاخ  هلیبق  موق و  هب  طوبرم  یمسوم و  ياه  تحیصن  يداع و  نانخـس  ًادبا  مالـسلا ، هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  نانخس 
نیا زا  تلفغ  اـب  زورما  دراد و  یم  رب  هدرپ  ندرک  یگدـنز  تسرد  رارـسا  زا  هک  يا  هناـمیکح  گـنهرف  .تـسا  تـلم  کـی  ءاـقب  زار 

رد تفگ  یم  دوب  ناتـسریبد  ریدم  شرـسمه  هک  ام  راکمه  نامه  .دش  دنهاوخ  ور  هبور  اه  نارحب  نیرتدـب  اب  يرـشب  عماوج  نانخس ،
هتفر شدای  ندوب  ردام  دـنک ، یم  راتفر  ناتـسریبد  نازومآ  شناد  لثم  اه  هچب  نم و  اب  نم  مناـخ  تسا ، هدـش  مگ  یگدـنز  اـم  هناـخ 

هک میهاوخ ، یمن  هک  میهاوخ ، یمن  مناخ » ْناولهپ   » ام مالسلا  هیلع  ترضح  نخس  قبط  میـشاب  هجوتم  دیاب  ًامئاد  هک  تسا  نیا  تسا ،
.دشاب هتشاد  ار  شنادنزرف  اب  نتفرگ  سنُا  تصرف  ناکما و  فیطل و  یحور  ياراد  هک  میهاوخ  یم  يردام  .میهاوخ  یمن 
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تیبرت فئارظ  نانز و 

روضح زا  ار  ناسنا  دـنک و  یم  لوغـشم  شدوخ  هب  ار  وا  حور  بلق و  دـشابن  بظاوم  ناـسنا  رگا  هک  تسا  يروط  عاـمتجا  ياـهراک 
راکذا بلق  روضح  اب  دـهاوخ  یم  ناسنا  هک  نیمه  مینک ، یم  هبرجت  زامن  رد  ار  شا  هنومن  دـیامن ، یم  جراـخ  ادـخ  رـضحم  رد  بلق 

زا لبق  دیاب  ًالوا : تسا ، صخـشم  مه  هلئـسم  لح  هار  دوش ، یم  بلق  روضح  عنام  ولج و  دیآ  یم  زور  ياه  هثداح  دنک ، ءادا  ار  زامن 
ار یگدنز  هّرمزور ي  لئاسم  میشاب  بظاوم  ًایناث : .درک  سونأم  انعم  ملاع  اب  ار  بلق  اعد ، رکذ و  تادابع و  قیرط  زا  هعماج  رد  دورو 

ُْتقَلَخ اَمَو  : » هدومرف ام  هب  دنوادخ  تسادخ و  یگدنب  ام  یلـصا  فده  نوچ  مینک ، دادملق  مود  تسد  روما  ار  اه  نآ  میریگن ، لصا 
یم اـنعم  ملاـع  هجوتم  ار  حور  فرط  کـی  زا  سپ  .تداـبع  يارب  رگم  مدرکن  قـلخ  ار  سنا  نج و   (1) ؛» ِنوُدـُبْعَِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا 

یگدـنز مود  تسد  لئاسم  ار  اه  نآ  مییامنن و  یعامتجا  تاروما  لوغـشم  ار  دوخ  بلق  ماـمت  میتسه  بظاوم  رگید  فرط  زا  مینک و 
ياج هب  .میبای  یمن  ار  دوخ  بلق  میدرگ  یم  هچره  نامتادابع  رد  هک  دـندزد  یم  ار  اـم  بلق  ناـنچنآ  هنرگو  میروآ  باـسح  هب  دوخ 

هک یلاح  رد  دـنوش ، یم  فدـه  اهراک  نآ  ِدوخ  میهد ، ماجنا  ار  هطوبرم  ياهراک  میوش و  دراو  عامتجا  رد  هفیظو  ساـسا  رب  هک  نآ 
- يداصتقا تاعوضوم  صوصخ  هب  یعامتجا -  لئاسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  .چـیه  رگید  میراد و  یفیلکت  روما  نآ  هب  تبـسن  اـم 

، ددرگ یمرب  دوخ  هب  یتخس  هب  هک  دیابر  یم  ار  ناسنا  ناور  حور و  نینچ  نیا 
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رتهب ناشدوخ  دیآ  یم  اه  نآ  بلق  ناور و  رس  رب  هچ  دنوش ، دراو  ییاه  هطرو  نینچ  رد  ساسح ، فیطل و  هیحور ي  نآ  اب  نانز  رگا 
نادرم زا  رتشیب  ربارب  رازه  هک  یطرـش  هب  یلو  دنـشاب  هتـشاد  دنـشاب ، هتـشادن  یعامتجا  ياه  تیلاعف  نارهاوخ  میوگ  یمن  دـنناد ! یم 

یلاح رد  مینک  ظفح  ار  دوخ  تدابع  میناوتب  ات  میوشن  جراخ  یحور  تفاطل  زا  ناـمدوخ  میهاوخ  یم  اـم  نوچ  .دنـشاب  دوخ  بظاوم 
دنناوتب ات  دنشاب  رقتـسم  یحور  تفاطل  نآ  رد  هراومه  دیاب  هک  تسا  يروط  ناش  یلـصا  تیلوئـسم  قوف ، عوضوم  رب  هوالع  نانز  هک 

ار دوخ  تمیق  دـیاب  نارهاوخ  هک  تسا  ظاـحل  نیا  زا  .دـننک و  لاـمعإ  ار  یحیحـص  تیبرت  دـنراد و  هگن  ار  تمدـخ  سنُا و  ياـضف 
.دننکن هل  هعماج  رذگدوز  ِتاعوضوم  تایئارجا و  دگل  ریز  ار  دوخ  حور  دنراذگن و  ورف  ار  نآ  هثداح  كدنا  اب  دننادب و 

شناد اب  حیحـص  طابترا  يارب  یتح  ادـخ  یگدـنب  يارب  اهنت  هن  میتسه  نامنازومآ  شناد  ناور  حور و  تیبرت  لوئـسم  هک  ناملعم  ام 
تهج نیمه  هب  و  مینک ، كرد  ار  دوخ  نازومآ  شناد  ناور  اـت  میراد  ساـسح  فیطل و  یحور  هب  زاـین  دوخ  نایوجـشناد  نازومآ و 

تیلوئسم اریز  دورن ، تسد  زا  مزال  تیساسح  تقد و  ات  مینکب  صاخ  يراذگ  هیامرـس  دوخ  ناور  حور و  يور  هک  تسام  هفیظو ي 
نینچ همزال  و  دنـشاب ، ساـسح  نآ  يور  رب  ناـملعم  زا  رتشیب  دـیاب  ناـنز  هک  يزیچ  میراد ، هدـهع  هب  ار  ّیبرتم  ناور  كرد  تیبرت و 
.دوب دـنهاوخن  ناشرـسمه  نادـنزرف و  حور  مرحم  هنرگو  دـننکن  مرحماـن  اـب  طاـبترا  لوغـشم  ار  دوخ  حور  هک  تسا  نآ  یتیـساسح 

رد هن  اما  دننامب ، وت  میرح  رد  هک  نک  يراک  .هدن  رارق  نامرحمان  ضرعم  رد  ار  نانز  مدنزرف ! دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.وت تراسا 
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نآ ياه  تمدخ  هلمج  زا  دنا و  هدرک  تیرـشب  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  هشیمه  ار  تمدـخ  تبحم و  نیرت  گرزب 
دوخ یگدـنز  زا  ار  هجیتن  نیرتهب  زین  نانز  ِدوخ  دـنیبن ، بیـسآ  هعماج  اهنت  هن  قیرط  نیا  زا  ات  تسا ، ناـنز  هاـگیاج  ندرک  نشور  اـه 
ْنَمَف نمْحَّرلا  َنِم  ٌهَنْجِش  ُمِحَّرلَا  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  لئاق  ساسح  یشقن  نانز  يارب  نانچنآ  .دنریگب 
دهد دنویپ  ار  وا  ادخ  دهد  دنویپ  ار  نآ  هک  ره  تسا ، دنوادخ  فرط  زا  يا  هتـشر  مِحَر   (1)« هَّللا ُهَعَطَق  �اهَعَطَق  ْنَم  هَّللا َو  ُهلَصَو  اهَلَصَو 

.دربب وا  زا  ادخ  دربب  ار  نآ  هکره  و 

رد وا  تیوه  هک  تسا  یکاـپ  حور  هب  رظن  هکلب  تسین  یناوهـش  ياـه  هزیگنا  فرِـص  ناـنز  هب  تبحم  عون  نیا  زا  روظنم  تسا  ملـسم 
ار نز  تیوه  میرح و  طیارـش  دیاب  دـنیامرف  یم  هیواز  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  تسا ، يزوسلد  تفاطل و  تبحم و  سنُا و 

.درک ظفح 

ینافرع هیحور ي  نانز و 

اهدرم زا  رتدوز  یلیخ  دنسانشب  ار  هار  رگا  .دنراد  يرتشیب  یگدامآ  ینافرع  ریس  مهف و  تهج  نانز  دیوگ : یم  یبرع  نب  نیدلا  یحم 
دینک یعـس  منک  یم  ضرع  تسین  ناـش  هدـهع  هب  يرداـم  هفیظو  هک  ینارهاوـخ  هـب  اـج  نـیمه  .دـننک  یم  یط  ار  یناـفرع  تاـماقم 

.تسا هدراذگ  امـش  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  دینادب  یمنتغم  تصرف  ار  دوخ  طیارـش  دیهد ، دـشر  تدـش  هب  ار  دوخ  ینافرع  دادعتـسا 
داتشه و نز  کی  نم  یکولس  ياهداتسا  زا  یکی  دیوگ : یم  نیدلا  یحم 
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ِهللا ُجَجُح  ُنَْحن   » هک دـنیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  ار  شرتالاب  هک  يزیچ  .دوب  رمق  صرق  لثم  هک  دوب  ییا  هلاس  دـنچ 
ماظن رد  هللادمحب  .تسا  ام  رب  ادخ  تجح  همطاف  ام  ّدج  میتسه و  ادخ  قلخ  رب  ادخ  تجح  ام  �انیَلَع » ٌهَّجُح  ُهَمِطاف  اُنتَّدَـج  ِهِْقلَخ َو  یَلَع 

ار ییاه  هار  ییادص  رـس و  اعدا و  چیه  نودب  هک  دنا  هدش  تیبرت  ینانز  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یهلا  ِمد  اب  یمالـسا 
طیارـش دنتـسه و  صاخ  تیعقوم  رد  هک  ینارهاوخ  .دنروخ  یم  ار  نانآ  تاماقم  تالاوحا و  ترـسح  نافرع  لها  هک  دنا  هدرک  یط 

روط نامه  دننکن ، هضواعم  رگید  زیچ  چیه  اب  ار  نآ  دننادب و  ار  دوخ  ینافرع  فیطل  هیحور  ردـق  تسین  مهارف  ناشیارب  يرادرـسمه 
اب تالاوحا  نآ  میـشاب  بظاوم  دیاب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادخ و  هناخ  ترایز  زا  دـعب  ای  ناضمر  هام  زا  دـعب  امـش  نم و  هک 

.دوشن عیاض  ییایند  ياهوزرآ 

نادنزرف رـسمه و  مه  و  دـنربب ، یفاک  هرهب  ناشدوخ  مه  ات  دراد ، یعامتجا  ياه  هلغـشم  زا  ندوب  هدوسآ  هب  زاین  نانز  ینافرع  هیحور 
هب ار  یگدـنز  نادرم  دنـشابن و  سنُا  شمارآ و  ياـضف  رد  ناـنز  تسا ، نکمم  ریغ  .دـندرگن  مورحم  هیحور  نآ  زا  ناـشنادرگاش  اـی 

رورغم دوخ  هب  دنایامن و  یم  ار  دوخ  تردـق »  » هک اج  نآ  اریز  تسا ، نانز  يونعم  يافـص  هب  نادرم  تاجن  سپ  .دـننک  یط  تمالس 
دادـیب داد و  نادرم  هچ  رگا  مه  يداع  طیارـش  رد  یتح  .يزوسلد  تسا و  تمدـخ  حور  تسا ، شخب  هجیتن  زاـسراک و  هچنآ  تسا ،

يارب هیحور  نیا  هک  دـسر  هچ  دـنز ، یم  ار  رخآ  فرح  هک  تسا  نانز  کشا  تیاهن  رد  یلو  دـننک  یم  ییامن  تردـق  دـنیامن و  یم 
زا ار  دوخ  یناحور  يافص  رگا  دننک ، یم  تموکح  کشا  اب  هک  یناسک  الاح  .دوش  هتفرگ  راک  هب  سدقم  یفادها 
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یم قنور  ردام  کشا  اباب و  لوپ  اب  اه  شورف  وکیرت  رازاب  تلاح  نیا  رد  دیآ و  یم  نادیم  هب  مهَو  اب  هارمه  ِتاساسحا  دـنهدب  تسد 
!. دبای

ناردام ِلد  ییآراک 

: هک تسا  نآ  گرزب  ياه  ناسنا  نخس  دوبن ؟ زیچ  همه  نتفر  تسد  زا  نارگن  دوب و  لفاغ  نانز  سدقم  میرح  هب  تبسن  دوش  یم  ایآ 
ناردـپ دـننک ، یم  یگدـنز  ناشلد  اب  دـننک  یگدـنز  ناشلقع  اب  هک  نآ  زا  شیب  اه  ناسنا  نوچ  میراد ، نامردام  زا  میراد  هچ  ره  اـم 

، ردام لد  ردپ و  لقع  هک  یگدنز  نآ  اشوخ  دنـشاب ، هتفر  هناشن  ناردام  هک  دنک  یم  رظن  ییاج  هب  اه  لد  دـنا ، یگدـنز  رتسب  هیاس و 
وگب نم  هب  لاح  دنک ، یم  هیذغت  سنُا  اب  لد  دننک و  یم  یگدنز  ناشلد  اب  اه  ناسنا  یتقو  .دنا  هتفر  هناشن  ار  یـسدقم  فادها  ود  ره 

؟ دنک یهد  تهج  ار  ناشلد  دهد و  ناشن  هار  ناکدوک  هب  یـسک  هچ  دـشابن  لاّعف  یگدـنز  رد  دـنزرف  ِسنا  لماع  ناونع  هب  ردام  رگا 
.دـینک وجتـسج  اه  نآ  ناردام  شقن  فعـض  رد  ار  نآ  هشیر ي  دنتـسین ، ریذـپ  تیبرت  یناناوج  ناناوج ، هک  دـیدرک  هظحالم  اـجره 

هب ار  دوخ  يردام  ًالمع  دـنک ، یم  وجتـسج  تمیق  نارگ  ياـه  يزاـب  بابـسا  عاونا  دـیرخ  رد  ار  دوخ  يرداـم  هک  يدـنمراک  مناـخ 
یـسک زا  یگدادلد  قیرط  زا  دنراد  زاین  ام  ناناوج  ناکدوک و  .تسا  هداد  هیدـه  اه  نآ  هب  ار  دوخ  قوقح  هدادـن ، هیدـه  شنادـنزرف 

رارق صاخ  طیارـش  رد  دـننک  یم  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  نیدـحوملا  ماما  هک  روط  نآ  ناـنز  رگا  دـنریگب ، تیادـه  دنونـشب و  فرح 
ردپ ًامومع  هک  زورما  طیارـش  رد  .دهدب  ار  ام  ناکدوک  ناناوج و  تیاده  بلط  یگدادلد و  باوج  هک  دنام  یمن  سک  چیه  دنریگن 

رد ردام  و 
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ناناوج اب  یـسک  هچ  لاح  دـهدب ، سرد  لاس  کی  یط  رد  دـیاب  هک  تسور  هبور  باتک  زا  داـیز  یمجح  اـب  مه  ملعم  دنتـسه ، هرادا 
.ناملعم راک  هجیتن ي  هن  تسا و  دـیفم  ناردـپ  راک  هجیتن  هن  دـنهد ، ماـجنا  ار  دوخ  یلـصا  شقن  دـنناوتن  نارداـم  یتقو  دریگب ؟ سنُا 

هک یناوج  .شکرـس  یـصاع و  روای و  یب  سک و  یب  وردوخ  فلع  کی  لثم  ناشدوخ ، دـننام و  یم  ناشدوخ  ناـناوج  ناـکدوک و 
اریز دـنک ، یم  مگ  ار  رکفت  شمارآ و  دـشونب ، دوخ  ناج  اـب  ار  هنیـس  نآ  رارـسا  دـبای و  هار  شرداـم  هنیـس  نورد  هب  تسا  هتـسناوتن 

اه گرزب  ردپ  اه و  گرزبردام  اهردام و  هنیـس  رد  ذوفن  اب  اهزیچ  نآ  دننادب و  اه  لسن  دـیاب  یلو  تسین  ینتفگ  هک  تسه  ییاهزیچ 
: يولوم هتفگ  هب  .دیآ  یم  تسد  هب 

يا

ماقم نآ  امنب  وت  ار  ناج  ادخ 

ردناک

مالک دیور  یم  فرح  یب  نآ 

، ردام اب  ینالوط  سنُا  اب  مه  نآ  تسا ، یکدوک  نارود  رد  دنبایب ، ار  ییاه  نخـس  تاملک  ظافلا و  نودب  دـیاب  ناوج  لسن  هک  ییاج 
لـسن نیا  هک  میـشاب  هتـشادن  ار  یـسک  نام  هعماج  رد  ات  ام  .تسا  يردام  اه  نآ  زا  یکی  هک  درادـن ، راک  ات  دـص  هک  يردام  مه  نآ 

یمن يدیق  چیه  هب  دیقم  ار  دوخ  لسن  نیا  دریگب ، فرح  تاساسحا  زورب  قیرط  زا  وا و  هنیـس  نورد  زا  ینالوط ، سنا  قیرط  زا  دناوتب 
زج يزیچ  مه  نآ  تاجن  هار  هداتفا و  ورف  يا  هطرو  نینچ  هب  یناهج  هعماج  زورما  .دوب  دهاوخ  نادرگرس  یصاع و  یلـسن  اذل  دناد و 

مهارف يرتسب  دیاب  ینعی  .تسین  دننک  یم  حرطم  مالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  هک  روط  نآ  نانز ، شقن  هب  تبـسن  یلک  رظن  دیدجت 
درس کشخ و  ِتایئارجا  هصرع  رد  يراهب  ياه  لگ  تشاذگ  دیابن  .دوشن  لام  دگل  یگدنز  ياه  یگتفشآ  رد  نانز  هفیظو  هک  درک 
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.تیلوئسم یب  نادرم  و  هدز ، وزرآ  تیلوئسم و  یب  نانز  یصاع و  نادرگرس و  ناکدوک  مینامب و  ام  دنوش و  هل 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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بیط تایح  درم و  نز و 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

(1) ؛» َنُولَمْعَی ْاُوناَک  اَم  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ًهَبِّیَط  ًهوَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  »

ساسا رب  ار  نانآ  رجا  مینک و  یم  ءایحا  بیط  تایح  هب  ار  وا  اعطق  دـشاب ، نمؤم  دـهد و  ماـجنا  حـلاص  لـمع  نز ، اـی  درم  زا  سکره 
.داد میهاوخ  دنهد ، یم  ماجنا  هک  یلمع  نیرتهب 

تمایق باذع  هاگیاج  یگنوگچ و 

(2) ؛» َنُولَمْعَی ْاُوناَک  اَم  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  ْاوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنلَو  ٍقَاب  ِهّللا  َدـنِع  اَمَو  ُدَـفنَی  ْمُکَدـنِع  اَم  : » دومرف قوف  هیآ  زا  لبق  هیآ ي  رد 
ناتیارب ناتراک  هجیتن  دیتساوخ  رگا  .تسا  یندـنام  تسا  دـنوادخ  دزن  هچ  نآ  تسین و  یندـنام  تسا  امـش  دزن  هچ  نآ  اه  ناسنا  يا 
تمایق رد  يدوبان  ساسحا  نیا  و  دوش ، یم  دوبان  همه  امـش  تایح  ياه  هرمث  هنرگو  دیهاوخب  تسه  ادخ  دزن  ار  هچ  نآ  دـیاب  دـنامب 

هشیپ ربص  يراد  نید  ریسم  رد  رگا  هک  دنک  یم  مهم  هدعاق  نیا  هجوتم  ار  ام  هیآ  نامه  همادا ي  رد  .دوش  یم  راکشآ  ینشور  وحن  هب 
ار یگدنز  دینک و 

127 ص :

هیآ 97. لحن ، هروس  - 1

هیآ 96. لحن ، هروس  - 2

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_127_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_127_2
http://www.ghaemiyeh.com


رمع لوط  رد  هک  تسا  یلامعا  نیرتهب  ساسا  رب  یگدـنز  نیا  يازج  لـصاح و  دـیهد ، همادا  حـلاص  لاـمعا  قح و  دـیاقع  ساـسا  رب 
ألخ اب  تمایق  رد  میتساوخ  رگا  تسا و  یقاب  رادـیاپ و  تسا  دـنوادخ  دزن  هچنآ  میـشاب  هجوتم  هک  تسا  نآ  هدـمع  .دـیا  هداد  ماـجنا 

هب ات  مینک  يوریپ  یهلا  تاروتـسد  زا  ایند ، لـها  دوخ و  ِتـالایخ  تاـیمهَو و  زا  يوریپ  ياـج  هب  دـیاب  میوشن  ور  هبور  دوخ  يدوجو 
.دوش طبترم  یهلا  رادیاپ  قیاقح  هب  ام  ناج  میوش و  لصو  ادخ 

اه باذـع  لک  هیاپ  وگب  ای  تسا ، اه  باذـع  نیرت  تخـس  زا  یکی  تشاد  دـیاب  یم  هک  ییاه  نتـشادن  اهألخ و  ساسحا  تماـیق ، رد 
رد یتالامک  هچ  ِتیفرظ  هک  مینک  یم  ساسحا  یبوخ  هب  ملاع  نآ  رد  .تشاد  دیاب  هک  تسا  ییاه » نتـشادن   » هب ملع  هلئـسم ي  نیمه 

.میدرکن لعفلاب  ار  اه  نآ  دمآ و  یم  رد  لعفلاب  هب  هوقلاب  تلاح  زا  تیفرظ  نآ  حلاص  لامعا  ماجنا  دنوادخ و  هب  لاصتا  اب  هک  دوب  ام 
نتـشاد دادعتـسا  رگا  .دوش  یم  ام  رد  ـألخ  نتـشادن و  ساـسحا  بجوم  میدـشن  میوشب و  میتسناوت  یم  اـهزیچ  یلیخ  هک  نیا  هب  ملع 
ندوبن هب  ملع  یلو  .دیشک  یمن  هلعش  ام  نورد  رد  مه  یباذع  میدرک ، یمن  ساسحا  زین  ار  نآ  نتشادن  هب  ملع  میتشادن و  ار  تالامک 
ءامسا هب  لاصتا  یقاب و  يادخ  هب  لاصتا  قیرط  زا  ایند  نیا  رد  .تسا  تخس  رایـسب  دش ، یم  دوجوم  دیاب  هک  ییاه  ءالخ  هب  ملع  اه و 

لاوز رادیاپان و  تسا  امـش  دزن  رد  هچنآ  ٍقَاب ؛» ِهّللا  َدنِع  اَمَو  ُدَفنَی  ْمُکَدنِع  اَم  : » دومرف اذـل  درک و  ناربج  ار  اهألخ  نیا  ناوت  یم  هیهلا 
و تسا ، یقلخلا  هجو  یناسفن و  نآ  فرط  کی  يا ، هیـضق  ره  رد  اریز  .تسا  رادـیاپ  یقاب و  تسا  دـنوادخ  دزن  هچنآ  تسا و  ریذـپ 

ییایند يرشب و  فرط  یلو  دنام  یم  نآ  یهلا  فرط  .تسا  یقحلا  هجو  یهلا و  نآ  رگید  فرط 
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امش تیاضر  مشاب و  هتـشاد  رظن  امـش  هب  هک  نم  يرـشب  تین  یلو  دنام  یم  میاهراک  رد  نم  یهلا  تین  هک  روط  نامه  .دنام  یمن  نآ 
.دنام یم  باذع  ناونع  هب  نآ  ألخ  مدرکن ، منکب و  یهلا  تین  متسناوت  یم  الاح  نیمه  هک  نیا  سپ  .دنام  یمن  دشاب ، حرطم  میارب 

دوخ لمع  هب  یهلا  ِهجو  مینک و  شالت  رگا  یلاـعبانج  نم و  .یهلا  ریغ  یفرط  یهلا و  یفرط  دراد ، فرط  ود  یقولخم  ره  یلمع و  ره 
هجَو بـلج  يارب  یلمع   (1) ؛» هّللا ِهْجَو  َءاِغْتبِا   » ینعی لمع  یهلا  فرط  .دـنام  یم  نامیارب  دـشاب ، ناـمرظن  ّدـم  یهلا  ناوضر  میهدـب و 

یگرزب لالج و  ياراد  هک  يراـگدرورپ  هجو  دـنام  یم  یقاـب  (2) و  ؛» مارْکِْالا ِلـالَجْلاوُذ َو  ِبَر  َکـّ هَجَو  �یْقبی  َو  : » دومرف .دـنوادخ و 
نامدوخ يارب  نامدوخ  هب  رظن  اب  و  تسا ، ام  دزن  هک  تسا  يزیچ  نآ  يدوبان  تسادـخ ، دزن  هچنآ  يرادـیاپ  لباقم  رد  تسرد  .تسا 

يزور هک  دیما  نیا  هب  منک  مالـس  امـش  هب  هدنب  هک  نیا  لثم  دـشاب ، هتـشاد  یهلا  یـسدق و  هشیر  هک  نآ  نودـب  میا ، هدروآ  دوجو  هب 
دنام یمن  نم  يارب  ندرک  مالس  نیا  متخاس ، امش  هب  ندرک  مالس  يارب  یلمحم  کی  دوخ  دزن  رد  اج  نیا  رد  دیشاب ، هتشاد  ارم  ياوه 

نودب دنام  یم  نم  يارب  ندرک  مالس  نآ  تلاح  نآ  رد  منک ، مالس  امش  هب  ادخ  يارب  دش  یم  هک  یلاح  رد  دنام ، یم  نآ  ءالخ  یلو 
نیا رابتعا  هب  تسا ، باذع  ْترـسح  ِسفن  یهاگ  دراد  هجرد  اه  باذع  هتبلا  .دوش  باذـع  هب  رجنم  دـشاب و  نایم  رد  نآ  ألخ  هک  نآ 

باذع اج  نیا  .تسا  مک  شصولخ  اما  تسا  یهلا  نامتین  یهاگ  .مدرک  یم  لمع  نیا  زا  رتهب  شاک  هک 
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رتشیب فعـش  روش و  زا  تیمورحم  عون  کی  میـشاب ، هتـشاد  لمع  رد  يرتشیب  ِصولخ  میتسناوت  یم  هک  یطیارـش  هب  تبـسن  اّما  تسین 
ادـخ يارب  ًامامت  هک  دوب  بوخ  ردـقچ  میئوگ  یم  دـندوب  يرتشیب  صولخ  رد  هک  ییاه  نآ  تالاوحا  اب  هسیاقم  رد  اج  نآ  رد  .تسا 

.میدوب هدمآ  نامردام  ردپ و  ندید  هب  ًالثم 

فعـض تّدـش و  هب  لـمع  نآ  روضح  فعـض  تّدـش و  و  تسا ، یهلا  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  یلو  دـنام  یم  رادـیاپ  یهلا  لـمع  يرآ 
يراج نام  یگدنز  رد  ُدَـفنَی » ْمُکَدـنِع  اَم   » هدـعاق ي میـشاب و  نایم  هب  نامدوخ  هک  يا  هزادـنا  هب  دراد ، یگتـسب  لمع  رد  ام  صولخ 

.دوبن ام  ناج  رد  نآ  یلاخ  ياج  یهلا  تین  اب  دیاب  هک  یلمع  میئور ، هبور  لمع  نآ  يرادیاپان  ألخ و  اب  هزادنا  نامه  هب  دشاب ،

هراومه درک  دیاب  شالت  اذل  دنام و  یمن  لمع  نآ  تین و  نآ  یهلا  ریغ  هجو  دینادب  دـیئامن و  لمع  ساسا  نآ  رب  دـینکب و  یهلا  تین 
.تسا نایم  رد  ألخ  ترـسح و  ياپ  دـشاب ، نایم  هب  ریغ  ياپ  دوخ و  ياپ  هچ  ره  مینامهفب  دوخ  هب  مینک و  تیوقت  ار  لمع  یهلا  هبنج 

هب اه  باذـع  لک  دوش و  یم  باذـع  أشنم  نامه  دـنام و  یم  شا  یلاخ  ياج  هک  تسا  ألخ  تسین ، زیچ  تسین  لـصو  ادـخ  هب  هچنآ 
.تسین یلو  دشاب ، دیاب  ام  ناج  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  ندوبن  تهج 

نامیا لها  لمع  يازج  یگنوگچ 

ار نیا  دینک و  هرسکی  ار  دوخ  فیلکت  دییایب  اه  مدآ  يا  دومرف : دمآ و  رتولج  مدق  کی  هیآ ، يادتبا  رد  هتکن  نیا  حرط  زا  سپ  نآرق 
درک ربص  يدرمیاپ و  هّللا » َْدنِع  ام   » تهج نامه  رد  ینعی  يرادنید  رد  سک  ره  هک  دینادب 
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عمج ار  ناتتامحز  مامت  تقو  کی  .تسا  وا  ياهراک  ِنیرتهب  ساسا  رب  شیازج  هکلب  تسین  شیوخ  اه  راک  همه ي  دـنیآرب  شیازج 
، یتفرگ هرمن 10  راب  کی  امش  دنیوگ  یم  دنهد ، یم  امـش  هب  ناتلامعا  نیگنایم  ساسا  رب  ار  هجیتن  دنریگ و  یم  نیگنایم  دننک و  یم 

نادـب یلو  نکب  يدرمیاپ  نکب  ار  تشالت  وت  اقآ  دـنیوگ  یم  تقو  کـی  اـّما  دوش 13 . یم  شنیگناـیم  راب 17 ، کـی  راب 12 و  کی 
ساسا رب  اه  نآ  شاداپ  دـندرک  ربص  يدرمیاپ و  نید  رد  هک  ییاـه  نآ  َنُولَمْعَی ؛» ْاُوناَـک  اَـم  ِنَسْحَأـِب  مُهَرْجَأ  ْاوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنلَو  »

نیا .دنهد و  یم  وت 17  هب  ار  همه  کی 17  هرمن 12 و  راب  کی  يدروآ ، هرمن 10  راب  کی  .دـنداد  یم  ماجنا  هک  تسا  ینیرتهب  نآ 
ربص و ِتیـصاخ  نیا  .دـنک و  رتشیب  زور  هب  زور  ار  دوخ  صولخ  هک  تسا  هتـشاذگ  نیا  رب  ار  انب  هک  یناسنا  يارب  تسا  یگرزب  هدژم 

.تسا يراد  نید  رد  راکتشپ 

امـش یگدنز  هصق ي  ات  دیراذگب  نادرم ! يا  نانز و  يا  دیامرف  یم  دعب  هیآ  رد  یلک ؛ لصا  کی  ناونع  هب  قوف  هیآ ي  حرط  زا  دـعب 
یهاوخ یم  یسکره  یَثنُأ ؛» ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم   » هک تسا  نیا  امـش  یگدنز  هصق ي  منک ، نشور  اتـسار  نیا  رد  ناتیارب  ار 

مینک یم  كاپ  ار  یسک  نینچ  تایح  ًامتح  ًهَبِّیَط ؛» ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف   » یـشاب مه  نمؤم  یهدب و  ماجنا  حلاص  لمع  رگا  درم ، ای  نز  شاب ،
نیرتهب اب  ار  شراک  هجیتن  »(1) و  َنُولَمْعَی ْاُوناَک  اَم  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو   » میهد یم  شتاجن  اه  صولخ  مدـع  اه و  هسوسو  زا  و 

ییاهراک نآ  ِنیرتهب  اب  ینعی  َنُولَمْعَی ؛» ْاُوناَک  اَم   » .میهد یم  وا  هب  هداد  ماجنا  هک  یلمع 
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نیرتهب هب  هک  دوب  نیا  ناتتین  هراومه  دـیدناوخ و  یم  زاـمن  هراومه  امـش  .میهد  یم  ار  شیاـهراک  همه  باوج  هدرک  یم  هراومه  هک 
یم ار  نیرتهب  نآ  الاح  دـیدرک ، یم  نآ  ندـشرتهب  رب  یعـس  هراومه  دـیتشاد و  يدرمیاپ  رما  نیا  رد  دـیروآ و  اج  هب  ار  زاـمن  لـکش 
مه درم  شاب ، یهاوخ  یم  نز  دـنیامرف : یم  .دـننک  یم  باسح  شا  یلاع  هنومن ي  نامه  ساسا  رب  ار  امـش  ياهزامن  ماـمت  دـنریگ و 

فرط هب  تبلق  يریگ  تهج  یـشاب و  هدرک  ظفح  ار  دوخ  ینامیا  حور  هک  یلاح  رد  یهد  ماجنا  حـلاص  لمع  رگا  شاب ، یهاوخ  یم 
.میهد یم  تیارس  تلامعا  همه  هب  ار  لمع  نیرتهب  رجا  ًایناث : .مینک  یم  بیط  ار  تتایح  ًالوا : دشاب ، قح 

كاپ ِندوب 

« لمع نیرتوکین  رجا   » فرط و کی  زا  بیط » تایح   » ینعی تیاغ  فدـه و  نیرت  یلاع  زا  ثحب  یتقو  دـیئامرف  یم  هظحالم  هچناـنچ 
نآ هب  ندیسر  يارب  هک  تسین  ییاج  لامک  جوا  هک  ارچ  درادن ، قرف  درم  نز و  اجنیا  رد  هک  دراد  دیکأت  تسا  حرطم  رگید  فرط  زا 

.دشاب صقن  ندوب ، نز  ای  لامک و  ندوب ، درم 

یمن نآ  هب  یلو  میـشوخ  لد  بیط ، تایح  نتـشاد  هب  هک  تسا  نیا  میراد  اـم  ًاـمومع  هک  یلکـشم  تسا ، یگرزب  هدژم  بیط  تاـیح 
، یناویح تایح  هک  یلاح  رد  .دیایب  رتالاب  رایسب  یناویح  تایح  زا  نامروعش  هجرد  دیاب  نآ  هب  ندیسر  يارب  میتسین  هجوتم  .میـشیدنا 

رهظم كوخ  تسین ، بیط  تایح  هدـنب  يارب  تاـیح  عون  نیا  اـما  دـنا  هدـنز  دـنراد و  تاـیح  گرگ  كوخ و  تسین .  بیط  تاـیح 
یلاعبانج هدنب و  تایح  تسا ، یگدنرد  رهظم  گرگ  تسا و  تاوهش 
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هنوگره زا  دیاب  یناسنا  تایح  تسا ، بیط  تایح  یناسنا  تایح  نأش  تسا ، ربک  توهش و  هبلغ  زا  دازآ  هک  دشاب  یناسنا  تایح  دیاب 
ریز دشاب  یبضغ  شبـضغ  تعیرـش ، ِلقع  نامرف  ریز  دـشاب  یتوهـش  شتوهـش  كوخ ، هن  دـشاب ، گرگ  هن  دـشاب ، صلاخ  يا  هلیذر 

بیط صلاخ و  تایح  نآ  هب  هک  تسا  یتایح  تایح ، نیا  دـشاب ، قح  هب  هجوت  تینم و  یفن  تهج  شتهج ، و  تعیرـش ، ِلقع  ناـمرف 
تسا ییاوه  كاپ  ياوه  دشاب ، هتشادن  نژیسکا  نژورتین و  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا  كاپ  اوه  دییوگ  یم  یتقو  امش  .دنیوگ  یم 

یم هدژم  هیآ  تسا  تقیقح  يوس  هب  ام  يریگ  تهج  محازم  هک  تسه  ام  رد  یتافص  دیاقع و  .درادن  ار  دشاب  هتـشاد  دیابن  هچنآ  هک 
رد ًالوا : ات  مینک ، یم  كاپ  شناج  هنحص  زا  ار  محازم  لماوع  تشاد ، راک  تشپ  ربص و  يراد  نید  رد  يدرم  نز و  ره  رگا  هک  دهد 

ار دوخ  اه  مدآ  دوخ  یهاگ  .دـشاب  ور  هبور  هشیمه  يارب  دوخ  لامعا  نیرتهب  اب  تماـیق  رد  ًاـیناث : .دـهد  تاـیح  همادا  یبوخ  طـیارش 
شدوخ اب  ناـسنا  هک  تسا  یتاـیح  بیط  تاـیح  دـننک ، رارف  دوخ  زا  دـنراد  تسود  دوخ ، ياـه  یـصلاخان  تهج  هب  دـنریذپ و  یمن 
سکع رب  .تسا  نیریش  شیارب  شندوب  تسا و  مارآ  شدوخ  اب  شدوخ  دناد ، یم  دصقم  هب  ندیسر  نیع  ار  دوخ  ِءاقب  درادن و  داضت 

نآ رد  هک  ندوب  عون  نیا  دنا  هجوتم  دنتـسه ، هک  دنـشاب  نیا  زا  ریغ  ات  دننز  یم  يرد  ره  هب  دنهاوخ ، یمن  ار  ناشندوب  هک  اه  یـضعب 
یندوب اب  نوچ  تسا  نامز  نیمز و  زا  یتیاضران  مالعا  نیع  ناشندوب  اذـل  دـنرادن ، هک  مه  يرگید  ندوب  دروخ ، یمن  درد  هب  دنتـسه 

اب هک  نیا  زا  لـفاغ  ار ، لاکـشا  نآ  مرـسمه  دراد ، ار  لاکـشا  نیا  ما  هناـخ  هک  نتفرگ  هناـهب  دـننک  یم  عورـش  .دنتـسین  هارمه  كاـپ 
: تفگ .دراد  هلئسم  شدوخ 

133 ص :

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ین

نمی رد  ین  نمیا و  تسا  دنه  هب 

نآ

نتشیوخ هیاس ي  تسوا  مصخ  هک 

.تسا هدرک  مگ  مه  ار  نآ  هب  ندیسر  هار  هدیسرن و  بیط  تایح  هب  نوچ 

تایح هب  ندیـسر  هار  يدرم  نز و  ره  يارب  دـنوادخ  دراد  ناسنا  يارب  یناملظ  تایح  هک  یتافآ  بیط و  تاـیح  تاـکرب  هب  هجوت  اـب 
لیان هکلب  داد ، میهاوخ  اه  نآ  هب  ار  بیط  تایح  اهنت  هن  دومرف  سپـس  درک و  یفرعم  حـلاص » لمع   » و ناـمیا »  » قوف هیآ  رد  ار  بیط 
يراد نید  ریسم  رد  هک  دشاب  نآ  ام  مزع  تسا  یفاک  .میهد  یم  تیارـس  ناش  لامعا  همه  هب  ار  لامعا  نیرت  لماک  هجیتن ي  هب  ندش 

ِعوضوم هک  نیا  زا  شیپ  لبق  هیآ  رد  .دـنکن  فرـصنم  يراد  نید  ریـسم  زا  ار  ام  يا  هثداح  چـیه  مینک و  هشیپ  ییابیکـش  يدرمیاـپ و 
یم هیآ  نیا  رد  میـشاب ، هتـشاد  ربـص  يرادـیاپ و  يراد  نید  ریـسم  رد  دـیاب  دوـمرف : دـیامرف ، حرطم  درم  نز و  يارب  ار  بیط  تاـیح 

نکمم هک  یتاجرد  نیرت  یلاع  هب  یـشاب  نمؤم  یهد و  ماجنا  حـلاص  لمع  رگا  شاب ، درم  یهاوخ  یم  شاب  نز  یهاوخ  یم  دـیامرف :
هچ رب  یـشاب و  یهاوخ  یم  یـسک  هچ  هک  نک  صخـشم  ار  دوخ  یـشم  یگدـنز و  .دیـسر  یهاوخ  دـسرب ، یگدـنز  رد  ناسنا  تسا 
هک يروط  هب  دیربب  ولج  حلاص  لمع  ماجنا  رد  نامیا ، نیع  رد  ار  رمع  رـسارس  دیتشاذگ  انب  یتقو  .ینک  يراشفاپ  یهاوخ  یم  یلوصا 

ُهَّنَِییُْحنَلَف  » هک دوب  راودـیما  دـهد  یم  هیآ  رخآ  رد  هک  ییاه  هدژم  هب  ناوت  یم  الاح  دریگب ، ار  اه  نیا  ياـج  دـناوتن  يرگید  زیچ  چـیه 
نیرتهب ساسا  رب  ار  شرجا  مینک و  یم  ءایحا  بیط  تاـیح  هب  ار  وا  ًاـمتح  َنُولَمْعَی ؛» ْاُوناَـک  اَـم  ِنَسْحَأـِب  مُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ًهَبِّیَط  ًهاَـیَح 

.داد میهاوخ  هداد ، یم  ماجنا  هک  یلمع 
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هسوسو یب  یگدنز 

یحلاص لمع  سکره  ًهَبِّیَط ؛» ًهاَـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِـحلاَص  َلِـمَع  ْنَم  : » دـیامرف یم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  یتقو 
شمارآ و اب  هارمه  یگدـنز  هار  ًالمع  منک ؛ یم  ءایحا  بیط  تایح  هب  ار  وا  دـشاب ، نمؤم  هک  یلاح  رد  درم -  نز و  زا  دـهد -  ماجنا 
، میرادـن دوخ  نورد  رد  مینکن  دـیاب  هچ  مینکب و  دـیاب  هچ  هک  نیا  ِبارطـضا  رگید  دـهد ، یم  رارق  ام  ولج  رد  ار  لماک  يریگ  هجیتن 

ناشنورد رد  هراومه  هک  دندوبن  يروط  دندیمهف  بوخ  ایند  نیا  رد  ار  ناشفیلکت  هک  یناگرزب  .دنک  یم  داهنشیپ  ام  هب  نئمطم  یهار 
يراک هچ  تسانب  دنتـسه و  یـسک  هچ  دندیمهف  دندرک ، مولعم  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  هار  نوچ  .دور  دورف  ناشناج  هب  يراخ 

رد مه  ار  ادخ  هب  نامیا  دننک و  دوخ  هشیپ ي  دنک  یم  داهنـشیپ  نید  ار  هچنآ  ینعی  حلاص  لمع  تسانب  دنتخومآ  قوف  هیآ  زا  .دننکب 
زا دشاب و  یگدـنب  ياتـسار  رد  هک  يراک  و  دـنناوخ ، یم  تقو  رـس  ار  ناشزامن  دـینیب  یم  اذـل  .دـنراد  هگن  ظوفحم  ًامئاد  دوخ  بلق 

هدمآ يدـیدج  لدـم  ياه  نیـشام  الاح  .درادـن  دوجو  يرگید  اه  نآ  رظن  زا  نوچ  .چـیه  رگید  دـنهد و  یم  ماجنا  دـیآرب  ناشتـسد 
زا ار  اه  نآ  دناوتب  هک  درادـن  یتمیق  ردـق و  هار  نآ  رد  اهزیچ  نیا  هک  دـنا  هدرک  باختنا  ار  یهار  نوچ  طوبرم ، هچ  اه  نآ  هب  تسا ،

: تفگ .دنک  فرصنم  هار  نآ 

رَم

اوه ره  دیابر  ار  ناهیفس 

هک نوچ 

اوق ینارگ  ناشدَْوبَن 

الاح دندز ، رانک  ار  سدق  ملاع  ادخ و  دوخ و  نیب  ياه  باجح  دندرک  دوخ  یگدـنز  يارب  قوف  هیآ  کمک  هب  هک  یفیرعت  اب  اه  نیا 
دینیبب ات  دییامن  دراو  یهلا  هفیظو  يداو  رد  ار  دوخ  دینک و  ناحتما  ار  نیا  نازیزع  امش 
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نم راک  ًالعف  دییوگب  دیناوخب ، بلق  روضح  اب  ار  دهـشت  ناتزامن  رد  دیهاوخب  ًالثم  .دوش  یم  زاب  ناتبلق  ولج  ادخ  يوس  هب  ِهار  هنوگچ 
نیمه ام  راک  رضاح  لاح  رد  مینامهفب  نامدوخ  هب  راک ، نیمه  يارب  ما  هدنز  ًالصا  مناوخب ، ار  دوخ  دهـشت  هک  تسا  نیا  ایند  نیا  رد 

، دـینامهفب دوخ  هب  یتدـم  زا  دـعب  مارآ  مارآ  ار  تلاح  نیا  رگا  تسا ، ندرک  عوکر  نیمه  ام  راک  میمهفب  عوکر  تقو  رد  زاـب  .تسا 
مارآ مارآ  و  ینعم ، ملاع  ياه  ییابیز  هب  رظن  دـینام و  یم  امـش  دور ، یم  اوه  رب  يدود  نوچ  اه  هسوسو  مامت  هک  دـینک  یم  هظحالم 

یتحار هب  دـینیب  یم  ییاضف  نینچ  رد  .تسا  اّربم  هسوسو  تایمهَو و  هنوگره  زا  هک  یکاـپ  تاـیح  هبیط .» تاـیح   » هب ندـش  کـیدزن 
یب ناسنا  ات  اریز  تسا  صخشم  یملع  رظن  زا  مه  عوضوم  لیلد  .درادن  یلکـشم  بلق  رگید  دوش ، یم  رارقرب  بیغ  ملاع  اب  ناتطابترا 

هک نیا  هب  هجوت  اب  دیروایب ، دجسم  هب  ناتدوخ  اب  ار  دعب  لبق و  امش  رگا  .دنک  رارقرب  طابترا  دناوت  یمن  نامز  یب  ملاع  اب  دوشن  نامز 
.دیربب روضح  رد  ار  بلق  دیناوت  یمن  دینکب  شالت  هچره  دینیب  یم  اذل  درادـن ، تیخنـس  بیغ  اب  هدام  تسا و  هدام  سنج  دـعب  لبق و 

تایح  » هداـعلا ي قوف  هجیتن  هب  دوش  لـمع  تاروتـسد  نآ  رگا  تسا و  نآ  لاـثما  قوف و  هیآ  هب  رظن  ياـنبم  رب  نید  تاروتـسد  ماـمت 
لمع ات  ایند  نیا  رد  يا  هدمآ  هک  يدرک  فیرعت  روط  نیا  ار  دوخ  دش و  نیا  امش  یگدنز  رگا  دیامرف  یم  هیآ  نیا  .دیسر  یم  بیط »

لـمع و نآ  رگا  دـشاب ، هتـشاد  قـح  هب  رظن  ْلـمع  نیح  رد  بلق  دـشاب و  حرطم  نآ  رد  یهلا  هبنج ي  هک  یلمع  یهد ، ماـجنا  حـلاص 
هتـشاد مه  یلعاف  نسُح  یعرـش ، رظن  زا  لمع  ندوب  هدیدنـسپ  یلعف و  نسُح  رب  هوالع  و  دـشاب ، مه  راک  بسک و  رازاب و  رد  تیلاـعف 

نآ رد  ملاع  ِقیاقح  هب  نامیا  ِفرط  دشاب و 
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هیآ رون  هب  یتسناوت  رگا  يرآ  .يا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  يا  هجیتن  رپ  هار  يا  هغدغد  چـیه  نودـب  رگید  یتلاح  نینچ  رد  دـشاب ، دوجوم 
قح هک  تسا  ییاـهراک  نآ  اـیند  نیا  رد  مراـک  نم  يا  هدـنامهف  دوخ  هب  يا ، هدرک  ادـیپ  ار  هار  ینک ، فیرعت  روط  نیا  ار  دوخ  قوف 

اب امـش  طابترا  هک  دیوش  یمن  هدیزغل  نانچنآ  یگدنز  ياه  هلغـشم  رد  تسا  یقح  راک  ناتراک  نوچ  اذـل  .تسا  هدومن  نشور  میارب 
، دنراد ار  ینیمز  یگدنز  هب  طوبرم  ياه  تیلاعف  امـش  نم و  لثم  مه  ام  ناگرزب  .دـیدرگ  هّرمزور  ياهراک  راتفرگ  دوش و  عطق  ادـخ 

رایـسب تلاح  نیا  دـنراد و  هگن  قح  رـضحم  رد  هراومه  ار  ناشبلق  دـنا  هتـسناوت  یلو  دـنراد  یبساک  راک و  مه  دـنروخ  یم  اذـغ  مه 
: تفگ تسا ، يردقنارگ 

لوا

یبای ار  وا  هک  تسا  نآ  مدق 

رخآ

یشاب وا  اب  هک  تسا  نآ  مدق 

نآ زا  لاح  چـیه  رد  دـنزادنا و  یمن  رگید  ياج  هب  ادـخ  هب  رظن  زا  ار  دوخ  یبلق  هجوت  یلاح  چـیه  رد  هک  تسا  نیا  رد  ناگرزب  رنه 
هب دیاب  ًامئاد  .دننک  یم  زیهرپ  تخـس  دراد  ار  َملاع  نآ  زا  ندمآ  نوریب  رطخ  هک  ییاه  هنحـص  اهراک و  زا  دـنوش و  یمن  جراخ  َملاع 

و دسر ، یم  بیط  تایح  هب  دـشاب  مه  نمؤم  دـهد و  ماجنا  حـلاص  لمع  ایند  نیا  رد  سک  ره  دومرف : دـنوادخ  هک  مینک  ءاقلا  نامبلق 
نیرت تخـس  رد  ناـسنا  رگا  ییاـضف  نینچ  رد  .تسا  یقیقح  یگدـنز  عورـش  يدرکیور  نینچ  لـصاح  .تسین  نیا  زج  اـم  یگدـنز 
ییاه ناسنا  هصق  شا  هصق  تسا و  رقتـسم  لماک  شمارآ  رد  وا  دـیابر ، یم  ار  یناسنا  ره  بلق  هک  تفرگ  رارق  یگدـنز  ياه  هنحص 

ِهاَلَّصلا ِماَقِإَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  نَع  ٌْعَیب  َالَو  ٌهَراَِجت  ْمِهیِْهُلت  اَّل  ٌلاَجِر  : » دومرف اه  نآ  فصو  رد  دنوادخ  هک  دوش  یم 
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اپرب ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتس  داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ییاه  ناسنا   (1) ؛» ُراَْصبَْألاَو ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  اًمْوَی  َنُوفاَخَی  ِهاَکَّزلا  ءاَتیِإَو 
هیآ رد  .دنساره  یم  دوش  یم  وروریز  نآ  رد  اه  هدید  اهلد و  هک  يزور  زا  دراد و  یمن  لوغـشم  دوخ  هب  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد 
ِْریَِغب ءاَـشَی  نَـم  ُقُزْرَی  ُهَّللاَو  ِِهلـْـضَف  نِّم  مُهَدـیِزَیَو  اوـُلِمَع  اَـم  َنَـسْحَأ  ُهَّللا  ُمُـهَیِزْجَِیل  : » دـیامرف یم  روـن  هروـس  رد  زین  هـیآ  نـیا  زا  دـعب 

ار هکره  هک  تسادـخ  دـیازفیب و  نانآ  رب  دوخ  لضف  زا  دـهد و  ازج  ناـشیا  هب  دـنداد  یم  ماـجنا  هچنآ  زا  رتهب  ادـخ  اـت   (2) ؛» ٍباَسِح
ریغ هک  دوش  یم  امش  بیصن  یتاکرب  دوب  قح  يوس  هب  امش  بلق  هجوت  لاح  ره  رد  یتقو  ینعی  .دهد  یم  يزور  باسح  یب  دهاوخب 
یم مه  هناـخ  ییاـه  مدآ  نینچ  یتـقو  ٍباَـسِح ؛» ِْریَِغب  ءاَـشَی  نَم  ُقُزْرَی  ُهَّللاَو  : » دومرف هیآ  رخآ  رد  نوچ  دوب ، دـهاوخ  ینیب  شیپ  لـباق 
مه يا  هناخ  کی  دیاب  حلاص  لمع  ماجنا  ياتـسار  رد  میهد ، ماجنا  حلاص  لمع  میهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  ناش  يرکف  هلکاش  دنزاس 
یم شدای  هک  دنازغل  یم  یلصا  ریسم  زا  دیابر و  یم  ار  مدآ  اهراک  نیا  یتقو  .دور  یمن  ورف  رجآ  نامیس و  رد  ناشبلق  رگید  میزاسب ،

دصقم و ار  بیط  تایح  دـنک ، یم  شومارف  ار  شدوخ  ياج  هک  تسا  یعقوم  نیا  .تساجک و  شا  یگدـنز  رد  هناخ  نیا  ياج  دور 
.تسین تالمجت  ایند و  هب  نداد  لد  هب  هدولآ  تایح  نارگن  دریگ و  یمن  دوخ  دوصقم 
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دحاو تقیقح  اه و  ندب  توافت 

لـصا تسا ، اه  ندـب  هب  طوبرم  ندوب  درم  نز و  اریز  تسین ، حرطم  درم  نز و  بیط ، تایح  هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  دـیامرف  یم  هیآ 
نز  » هناققحم باتک  رد  هللا » هظفح  » یلمآ يداوج  هللا  تیآ  ترـضح  لثم  یناگرزب  .درم و  هن  تسا و  نز  هن  ناـسنا  تقیقح  ناـسنا و 
نیا یمالـسا  هفـسلف  رد  ًاساسا  .دـنا و  هدرک  نشور  ار  عوضوم  نیا  هداد  یم  هزاجا  طیارـش  هک  يّدـح  اـت  لاـمج »  لـالج و  هنیئآ  رد 

(1) .درادن یتلاخد  حور  ِتقیقح  رد  تسا و  حور  رازبا  ندب  یلک  روط  هب  هک  تسا  روهشم  ثحب 

هلق هب  ود  ره  اـما  تکْرُِوا ، يرگید  هدیـشوپ و  تُک  یکی  لاـح  دـینک  يدروـن  هوـک  دـیهاوخب  امـش  رگا  ًـالثم  هتکن  نیا  هـب  هجوـت  اـب 
یکی هک  رفن  ود  ره  نوچ  دنک  یمن  یقرف  هک  دینیب  یم  تک ؟ ای  هلق  هب  ندیسر  رد  دوب  رت  مهم  تُکْرُِوا  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دندیـسر ،
سابل یلو  میوش  ظفح  ریـسم  ياـه  بیـسآ  زا  میناوتب  هک  دوب  نیا  يارب  ساـبل  دندیـسر ، هلق  هب  ود  ره  تکْرُِوا  یکی  هدیـشوپ و  تک 
ناـمه هک  دوخ  یهلا  دـصقم  هب  دـنناوت  یم  ود  ره  قوف  هیآ  قـبط  درم  نز و  رگا  ـالاح  .درادـن  شقن  فدـه  یباـیزرا  رد  تقو  چـیه 
تـسا لکـش  نیمه  هب  زین  درم  نز و  توافت  عوضوم  ًاقیقد  درم ؟ ای  تسا  رت  مهم  نز  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دنـسرب  تسا ، بیط  تاـیح 

ود نیا  شزرا  هک  تسا  يرگن  یحطس  رایسب  اذل  دنتسه و  یکی  فده  تقیقح و  رظن  زا  عون و  ود  مسج  ندب و  زظن  زا  اه  ناسنا  هک 
توافت تهج  هب  ار  ناسنا  عون 
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.ناسکی یفده  يارب  یلو  دروآ ، یم  شیپ  مادک  ره  يارب  ار  یتوافتم  فیاظو  ندب  توافت  يرآ  .مینادب  توافتم  ندب ،

مهاوخ یمن  ار  بلطم  نیا  هدنب  .دراد  سابل  بحاص  شزرا  هب  یطبر  هچ  یلو  دراد  ار  دوخ  ءاضتقا  یسابل  ره  هک  تسا  سابل  عون  ود 
تایحور و نیب  هطبار  ردق  نآ  درک ، دروخرب  عون  کی  اه  نآ  اب  دـیاب  دنـشاب و  ناسکی  دـیاب  درم  نز و  اهراک  عون  رظن  زا  هک  میوگب 
زا ار  شندـب  زا  یتمـسق  ناسنا  رگا  یتح  دروآ ، یم  ار  دوخ  صاخ  تایحور  یندـب  ره  هک  دـیناد  یم  امـش  هک  تسا  گنتاگنت  ندـب 

ار ناش  محر  یحارج  لمع  یط  دـنوش  یم  روبجم  هک  ییاهردام  دوش ، یم  ضوع  شا  هیحور  تمـسق  نآ  اب  هطبار  رد  دـهدب  تسد 
اه راب  ای  .دنک  یم  رییغت  ناکدوک  هب  تبـسن  نامتاساسحا  يّدح  ات  دنیوگ  یم  هک  هلمج  نآ  زا  دـنوش  یم  یتارییغت  راچد  دـنروآ  رد 

، دـنک یم  رییغت  ناسنا  تاساسحا  يرامیب ، داح  هلحرم ي  زا  نتـشذگ  زا  سپ  یتح  بلق ، تلاـح  رییغت  یبلق و  هتکـس  اـب  هدـش  هبرجت 
يردام ندب  تهج  هب  دراد  نز  کی  هک  یتاساسحا  لاح  ره  هب  .تسا  طوبرم  زین  رگید  ياهاج  هب  تارییغت  نیا  فعـض  تدش و  هتبلا 
عوضوم لصا  اه  فرح  نیا  زا  مادک  چیه  اما  تسا  هجوت  لباق  شدوخ  ياج  يردپ ، ندـب  تهج  هب  دراد  درم  کی  هک  یتاساسحا  و 

يارب تسین ، ندـب  زا  ریثأت  نودـب  حور  دـنچ  ره  درادـن ، تلاخد  ناـسنا  تقیقح  رد  تسا و  حور  رازبا  ندـب  هک  دـنک  یمن  یفتنم  ار 
راتفرگ ار  ناتیاه  ندب  دـنیوگ  یم  هک  يروط  نامه  دیـشاب ، ناتیاه  ندـب  تشادـهب  تمالـس و  بظاوم  دوش  یم  هیـصوت  ام  هب  نیمه 

دناوت یمن  حور  رگید  هک  تسا  يروط  روخرپ  ِندب  ياضتقا  نوچ  دینکن ، دایز  ياهاذغ 
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: يولوم لوق  هب  .دنک  یط  ار  دوخ  ینامقل  ریسم  دهد و  همادا  دوخ  یناحور  ریسم  هب  هندازآ  طیارش  نآ  رد 

زا

راوخ راوخ ، نیا  يا  همقل  يارب 

زا

راخ دیرآ  نورب  نامقل  فک 

لکشم نیا  نیع  .دیروآ  رد  نم  ِدوجو  ِنامقل  ِبلق  زا  ار  راخ  نیا  تسب ، میور  هب  ار  نامسآ  ياهرد  مامت  هفاضا  همقل  کی  دیوگ  یم 
ار ناشحور  دـنیامن ، فیعـض  ار  نآ  دـننک و  یلحم  یب  ناشندـب  هب  دـح  زا  شیب  اه  مناـخ  ناـیاقآ و  رگا  هک  تسه  مه  فرط  نآ  زا 
، میشاب ندب  اب  هطبار  رد  حور  تالاوحا  رکنم  میهاوخ  یمن  هک  ینیع  رد  دنهد ، یم  تسد  زا  ار  ناشیحور  يافص  دننک و  یم  راتفرگ 

نآ دـشاب  تسپ  وا  فدـه  رگا  تسا ، شفدـه  هب  ناسنا  ره  شزرا  هک  دورب  تسد  زا  میراذـگن  ار  یقطنم  لصا  کی  میهاوخ  یم  اما 
مولعم سپ  دوب  یلاعتم  ناسکی و  درم  نز و  فده  رگا  الاح  تسا  یلاعتم  ناسنا  نآ  دـشاب  یلاعتم  وا  فدـه  رگا  تسا ، تسپ  ناسنا 

هچ دشاب  نز  هچ  تسا ، رت  کیدزن  یلاعتم  فده  نیا  هب  هک  تسا  رت  مهم  یـسک  اتـسار  نیا  رد  .دـنراد  شزرا  کی  ود  نآ  دوش  یم 
نآرق تسا ؟ ینآرق  هیلاع  فراعم  زا  تلفغ  هناشن  لاؤس  نیا  ای  درم ؟ ای  تسا  رت  مهم  نز  هک  دنام  یم  لاؤس  نیا  ياج  رگید  ایآ  .درم 
ربمایپ ادخ و  هب  نتـسب  غورد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  .تسین  اه  نآ  نیب  مه  یقرف  تسا و  بیط  تایح  درم  نز و  فده  دـیامرف  یم 

ای هداد  تیمها  اهدرم  زا  رتشیب  ار  اه  نز  ادـخ  دـیوگب : یـسک  ناضمر  هام  رد  رگا  دوش  یم  هزور  نالطب  بجوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رگا یتح  .تسا  هتسب  غورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  نوچ  تسا ، لطاب  وا  هزور  تسا ، هداد  اهب  اه  نز  زا  رتشیب  ار  اهدرم 

كولس ریس و  دناوت  یمن  بلق  نیا  ًانیقی  دشاب  هتشاد  يروصت  نینچ  شبلق  رد  یلو  دیوگن  نابز  هب 
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.تسین نکمم  شیارب  هللا  یلا  كولس  تسا  لطاب  راتفرگ  هک  یبلق  دنکب ، یلماک 

تهج نیمه  هب  دنک ، یم  قرف  ندب  رظن  زا  درم  رازبا  اب  نز  رازبا  دننک  یم  قرف  اهرازبا  بیط  تایح  هب  ندیـسر  يارب  دـیامرف  یم  هیآ 
نانآ هدـهع  هب  مه  یفیاظو  یلو  تسا ، اه  نآ  هب  صوصخم  هک  دـشاب  یم  يرازبا  هب  رظن  اب  تسا  نانز  هدـهع  هب  هک  یفیاظو  یهاـگ 
مهم مادک  الاح  .تسا  روط  نیمه  مه  اهدرم  هراب  رد  .تساه  نآ  تیناسنا  هب  رظن  درادـن و  اه  نآ  ندوب  نز  هب  یطبر  چـیه  هک  تسا 

شدوخ دـنک  رکف  ینز  ای  تسا  شدوخ  زا  رت  نییاـپ  نز  دـنک  رکف  يدرم  هک  تسا  ینآرق  دـض  یناطیـش و  حور  کـی  نیا  دنتـسه ؟
تیلوئـسم ای  .هن  نز  يارب  یلو  دوش  یم  بجاو  وا  يارب  ییادـتبا  داهج  ًالثم  هک  دراد  یـصاخ  ياضتقا  درم  ندـب  .تسا  درم  زا  رتالاب 

زا ار  ناربمایپ  هک  ییادخ  نامه  یلو  دـشاب  درم  ربمایپ  هک  دـنک  یم  اضتقا  ییارجا  ياهراک  هوبنا  داهج و  اب  تسا  هارمه  هک  يربمغیپ 
.تسا امـش  نیرت  یقتم  امـش  نیرت  یمارگ  ادـخ  دزن  رد  مُکیْقتَا ؛» هللا  َدـْنِع  ْمُـکَمَرْکَا  َّنِا   » درک نـشور  دوـمرف ، باـختنا  نادرم  سنج 

.درادن درم  نز و  هک  ادخ  هب  برق  تسا ، ادخ  هب  برق  يراذگ ، شزرا  كالم 

قزر ترضح  نآ  دزن   (1) ؛» ًاقْزِر اَهَدنِع  َدَجَو   » دندش یم  مالسلا  اهیلع  میرم  ترضح  بارحم  دراو  یتقو  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح 
ِدنِع ْنِم  َوُه  َْتلاَق  « ؟ دیآ یم  وت  يارب  اجک  زا  اه  نیا  میرم  يا  دندیـسرپ  دوب ، توافتم  یلومعم  ياهاذـغ  اب  هک  دـندید  یـصاخ  ياه 

زا تفگ  ٍباَسِح ؛» ِْریَِغب  ءاَشَی  نَم  ُقُزْرَی  َهّللا  َّنإ  ِهّللا ،
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هیلع ایرکز  ترـضح  هک  دوب  اج  نیا  .دهد  یم  قزر  يداع  ياه  بابـسا  باسح و  نودب  دهاوخب  ار  هکره  دنوادخ  تسادخ ، فرط 
َْکنُدَّل نِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاَق  « ؛ اذل دنوشن و  لسوتم  يداع  لماوع  قوف  لماوع  هب  دنزرف  ندرکادـیپ  يارب  ارچ  دـندش  رکذـتم  مالـسلا 

، يدناسر تاماقم  نیا  هب  ار  اهنت  ِنز  نیا  هک  دیآ  یم  وت  زا  راک  ردق  نیا  هک  الاح  ایادـخ ! تفگ   (1) ؛» ءاَعُّدلا ُعیِمَس  َکَّنِإ  ًهَبِّیَط  ًهَّیِّرُذ 
ترـضح رد  ار  ینانچنآ  نانیمطا  یتقو  مه  ادـخ  يراد ، هجوت  تناگدـنب  ياهاضاقت  هب  وت  هک  ارچ  هدـب ، نم  هب  مه  كاپ  بلُـس  کی 

یتقو .مهد  یم  هدژم  ییحی  دلوت  هب  ار  وت   (2) ؛» یَیْحَی ُهُمْسا  ٍماَلُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  : » دومرف دید ، یهلا  فاطلا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ایرکز 
دندش رکذتم  هدروآ  تسد  هب  یتاماقم  هچ  ترضح  نآ  دندش  هجوتم  مالسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  اب  ندشور  هبور  اب  ادخ  ِربمایپ  نآ 

.دنیامن دنزرف  ياضاقت  وا  ّینُدل »  » تردق زا  يداع و  بابسا  ءاروام  وا  زا  دننک و  رظن  دنوادخ  هب  اه  نیا  زا  رتالاب  دنناوت  یم  هک 

رتالاب ار  نز  نآ  ماقم  نآرق  یهلا ، نز  کی  ربمایپ و  کی  هسیاقم  رد  یتح  میوش  یم  هجوتم  قوف ، هیآ ي  هب  هجوت  اب  ینآرق  هاـگن  رد 
یکی درم  نز و  تقیقح  هب  تبـسن  هسیاقم  رد  یـسک  رگا  هک  تساجنیا  دشاب ، ربمایپ  نآ  يامنهار  یتهج  زا  یتح  هک  دهد  یم  ناشن 

كولـس رد  هزادـنا  نامه  هب  دـش  ینآرق  ریغ  ناتداقتعا  رگا  دیـشاب  هجوتم  نازیزع  .درادـن  ینآرق  هاگن  دـنادب  يرگید  زا  رت  نیئاـپ  ار 
.تسین لماک  شتینارون  تروص  نآ  رد  بلق  اریز  دیوش  یم  فقوتم  يونعم 
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ره تقیقح  اریز  دنـسرب  یلاعتم  دصاقم  هب  دنناوت  یم  ود  ره  سپ  تسا  یلاعتم  ود  ره  درم  نز و  ِدـصقم  نوچ  نآرق  تایآ  قبط  سپ 
یتوافت چیه  دصقم  يوس  هب  ریس  رد  یلو  دنک  قرف  ناشیاهرازبا  دصقم  هب  ندیسر  يارب  تسا  نکمم  .تسا  ناسکی  نآرق  رظن  زا  ود 

: یناماس نامع  ریبعت  هب  .دنرادن  رگیدکی  اب 

یتمه

نز هار  رد  مدق  دیاب 

بحاص

نز هاوخ  درم و  هاوخ  نآ 

یتریغ

درونهر دصقم  هب  دیاب 

هناخ

درم هچ  نز ، هچ  ناهج  ِزادرپ 

طرش

هار عطق  ندومن  دمآ  هار 

رب

(1) رَْجعِم هچ  ورهر  رس 

هالک هچ 

اه یگناگود  باجح 

دینادب دش  ادیپ  یگناگود  شزرا ، رظن  زا  درم  نز و  هب  تبسن  امش  بلق  رد  تقوره  هک  نیا  تسا  رثؤم  ام  تریصب  رد  هک  رگید  هتکن 
ادخ تاقولخم  رد  تقو  چیه  دشاب  دَحَا  هب  ناترظن  مامت  رگا  .تسا  هدش  مک  امـش  بلق  رد  ادخ  هب  تبـسن  یگتفیـش  هزادـنا  نامه  هب 

دوجو یگناگود  نوچ  دینیب  یمن  یگناگود  ًاعقاو  دیروآ ، باسح  هب  يرگید  زا  رت  نیئاپ  ار  یکی  دیهاوخب  هک  دینیب  یمن  یگناگود 
ناتدوخ هب  مه  دعب  نز و  زا  رت  مهم  درم  ای  تسا  درم  زا  رت  مهم  نز  هک  دمآ  ناتنهذ  هب  دید و  یگناگود  امـش  بلق  رگا  یتح  .درادن 

.دیا هدشن  دساف  اما  دیرادن ، یلماک  هاگن  دنوادخ  تاقولخم  هب  رظن  رد  دینادب  دنتسین ، يرگید  زا  رت  مهم  مادک  چیه  هک  دیداد  رکذت 
نیا .دنیب  یمن  اه  نآ  نیب  یگناگود  ًالصا  اهدرم و  ای  دنرت  مهم  اه  نز  یتسار  هک  دسر  یمن  ناتبلق  هب  تقو  کی 
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هبترم رد  دیدوب ، باجح  نآ  هجوتم  یلو  دوب  باجح  رگا  اما  هدشن  داجیا  تهج  نیا  زا  قح  امـش و  نیب  یباجح  تسا و  یملاس  ِهاگن 
رهوگ کی  میدوب  دحتم  : » يولوم هتفگ  هب  اریز  دیـشاب ، یم  باجح  هجوتم  هکلب  دیتسین ، لماک  بوجحم  دنچ  ره  دیتسه ، يرت  نیئاپ 

همه .متسین و  امش  بر  نم  ایآ   (1) ؛»؟ ْمُِکبَِرب ُتَْسلَا   » دش لاؤس  ام  زا  میا و  هدش  رضاح  یبوبر  رضحم  رد  همه  نآرق  ریبعت  هب  و  همه »
.میشاب یم  یتیبوبر  نینچ  رظان  دوخ  دوجو  ِتقیقح  رد  ام  یتسه و  ام  راگدرورپ  وت  يرآ  �انْدِهَـش » �یَلب  : » میتفگ درم ، هچ  نز ، هچ  ام ،

مییوگ یم  میراد  یبوخ  ریبعت  اه  تبحـص  نیب  رد  مه  نامدوخ  .دـش  ادـیپ  اه  یگناگود  میدـمآ  نییاپ  یتقو  میدوب ، یکی  اج  نآ  اـم 
هب ًـالمع  مینیبـب ، هناـگود  ار  رگیدـمه  اـم  رگا  ـالاح  .تسا  باـجح  رد  هک  تسا  یناـسنا  ماـقم  وت  نم و  ینک »؟ یم  ینم  وـت و  ارچ  »
ادج تقیقح  کی  مه  ار  امش  یلو  دید  ار  دوخ  ناسنا  رگا  .تسا  یهاوخدوخ  هوحن  کی  عورـش  نیا  مینک و  یم  رظن  رتشیب  نامدوخ 

نآرق هک  تسا  اذل  .تسا  ناطیش  اب  ندش  نخس  مه  (2) و  ؛» ُْهنِّم ٌْریَخ  ْاَنَأ   » عورش نیا  دنیب و  یم  امـش  زا  رت  مهم  ار  شدوخ  ًامتح  دید ،
اَهُّیَأ اَی  : » دیامرف یم  .دراد  دوخ  رانک  رد  ار  دوخ  رسمه  سکره  تقیقح  نآ  زا  هک  دیا  هدوب  تقیقح  کی  یگمه  امـش  دراد  رارـصا 

زا دیـسرتب  مدرم ! يا   (3) ؛» ءاَِـسنَو اًرِیثَـک  ًـالاَجِر  اَـمُْهنِم  ََّثبَو  اَـهَجْوَز  اَْـهنِم  َقَلَخَو  ٍهَدِـحاَو  ٍسْفَّن  نِّم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  ْاوُقَّتا  ُساَّنلا 
درک و قلخ  دحاو  سفن  کی  زا  ار  امش  همه ي  هک  يراگدرورپ 
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.داد شرتسگ  ار  يدایز  نادرم  نانز و  ود ، نآ  زا  دومن و  قلخ  دحاو  سفن  نآ  زا  زین  ار  نآ  جوز 

عوضوم دزادـنیب و  تمحز  هب  ار  دوخ  دـیاب  .دوب  عوـضوم  رکذـتم  شلقع  یلو  دوـبن  اـه  یگناـگی  هجوـتم  شلد  مشچ  ناـسنا  یتـقو 
همه اه  نیا  دنیب ، یمن  یگناگود  رگید  دوشب  قح  هتفیش  وحم و  دناوتب  یـسک  رگا  یلو  دنک  میهفت  لد  هب  ار  درم  نز و  نیب  یگناگی 

طوبه راتفرگ  ياه  ناسنا  گنهرف  دتفین ، بقع  درم  زا  نز  دنک  یم  شالت  هک  گنهرف  نیا  ًالـصا  .فلتخم  تاولج  اب  دنا  قح  رهاظم 
.اه بیع  ندناشوپ  يارب  تنج  ياه  هقرو  ندرک  عمج  تسا و 

؟ اجک زا  درم  نز و  نیب  یگناگود 

رد دش ، یگرزب  ملظ  رـشب  هب  هتینردـم ، گنهرف  ندـمآ  هنحـص  هب  اب  دـیدج و  نارود  رد  درک  دـیهاوخ  هظحالم  دـیئامرف  تیانع  رگا 
زا یکاح  هک  ییاه  بیسآ  هتبلا  درم - ای  تسا  رت  مهم  نز  هک  دوبن  اه  فرح  نیا  درک و  یگدنز  تیرـشب  لاس  نارازه  ینید  گنهرف 
ام ناردام  اه  نرق  درک - شومارف  ار  عوضوم  لصا  دـیابن  اهانثتـسا  حرط  اب  تسا ، هدوب  انثتـسا  هشیمه  تسا  گـنهرف  نآ  رد  فارحنا 

گنهرف رد  .دنتفر  یم  ولج  دندوب و  هدرک  فیرعت  ار  دوخ  نید ، گنهرف  ساسا  رب  مادک  ره  دـندرک و  یم  یگدـنز  ام  ناردـپ  رانک 
یمن ار  ناـبز  نیا  نیدـتم  ياـه  نزریپ  اـهدرمریپ و  .تساـجک  درم  ياـج  تساـجک و  نز  ياـج  هک  دوـبن  حرطم  عوـضوم  نیا  ینید 

سناسنر زا  دـعب  ِبرغ  نابز  نابز ، نیا  تساجک ، درم  ياج  تساجک و  نز  ياج  هک  تسا  هناگیب  ینید  ناسنا  اـب  ناـبز  نیا  دنـسانش 
ثحب دش و  اه  یگناگود  راتفرگ  ینید ، هاگن  هب  ندرک  تشپ  اب  هک  تسا 
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يرآ میدوب ، نمؤم  هنمؤم و  مه  رانک  هکلب  درم ، هن  میدوب و  نز  هن  لاسرازه ، ام  دش ، حرطم  نآ  دیدج  ینعم  هب  درم  نز و  قوقح 

دحتم

همه رهوگ  کی  میدوب 

یب

همه مدنآ  میُدب  اپ  یب  رس و 

نوچ

هرس رون  نآ  دمآ  تروص  هب 

دش

هرگنک ياه  هیاس  نوچ  ددع 

هرگنک

قینجنم زا  دینک  ناریو 

ات

قیرف نآ  نایم  زا  قرف  دور 

هوبنا باوج  دوجوم  طیارـش  رد  میراد  هفیظو  ام  مینکن ، نآ  عفر  يارب  يرکف  میا  هداتفا  تبیـصم  نیا  هب  هک  الاح  میوگب  مهاوخ  یمن 
رد یلو  تسا ، هدـمآ  شیپ  مدآ  ملاـع و  زا  گـنهرف  نآ  ِفیرعت  هتینردـم و  گـنهرف  اـب  ههجاوـم  رثا  رد  هک  میهدـب  ار  ییاـه  لاؤـس 
رد قرغتـسم  همه  وا ، ای  متـسه  رت  مرتحم  نم  دوش  ثحب  ات  دـنک  یمن  هاـگن  شدوخ  هب  یـسک  تسا ، قح  هب  اـهرظن  همه  هک  ییاـضف 
نآ رد  نوچ  تسین ، اه  لاؤس  نیا  یگدادلد  یگتفیـش و  ماقم  رد  .دنریگ  یم  هرهب  ًالماک  یتلاح  نانچ  تاکرب  زا  دـنا و  هفیظو  ماجنا 

لامج ياشامت  قرغتـسم  میدوب و  تشهب  رد  .مینک  هنیپ  هلـصو و  ار  نامدوخ  میوش  روبجم  ات  میدرک  یمن  هاگن  نامدوخ  هب  اـم  ماـقم 
مان هب  هچنآ  زا  ات  نک  هاگن  ار  هرجش  تفگ  هک  ار  ناطیش  دنک  تنعل  ادخ  .میدرک  یم  هاگن  ار  ادخ  میدرک ، یمن  هاگن  ار  هرجـش  رای ،

زج میدـمآ  رد  یگنادواج  زا  ام  هک  دـش  ثعاب  يزیچ  هچ  میدوب  یگنادواج  رد  اج  نآ  رد  هک  ام  يوش ، دـنم  هرهب  تسا  یگنادواج 
ِلوا درم ، ای  تسا  رت  مهم  نز  اقآ  دـیوگب  دـیایب  یـسک  هک  نیا  دـنک ؟ ییاـمنهار  یگنادواـج  تخرد  هب  ار  اـم  تساوخ  هک  یناـطیش 

هب امـش  الاح  هک  میدوب  يزیچ  نامه  رد  ام  میتشادن ، ار  اه  لاؤس  نیا  میدرک ، یم  یگدـنز  میتشاد  ام  .دوب  اه  یگناگی  زا  تیمورحم 
قوقح دنیوگ  یم  .دینک  نآ  دراو  ار  ام  دیهاوخ  یم  هک  دیهد  یم  راعش  غورد 
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ای تسا  رت  مهم  نز  هک  دـشاب  نیا  شا  یبلق  روصت  سکره  مدرک  ضرع  مینک ، تیاعر  دـیاب  امتح  يرآ  دـینک  تیاـعر  ار  درم  نز و 
ات دـشکب  یتخـس  دراد  تسود  نز  هک  ردـقنآ  .تـسین  اـه  فرح  نـیا  ینید  رتـسب  رد  یلو  تـسین ، یناـمیا  لد  شلد  درف  نـیا  درم ،
یم شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  تسه ، درم  يارب  تلاـح  نیا  نیع  و  دـنک ، یمن  يزوسلد  دوخ  يارب  درم  دوـخ  دـشاب ، تحار  شرـسمه 

هب ار  وت  اـیآ   (1) ؛» یَْلبَی اَّل  ٍْکُلمَو  ِدـْلُْخلا  ِهَرَجَـش  یَلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  : » تفگ ناطیـش  یئاضف  نینچ  رد  .دـشاب  تحار  شرـسمه  اـت  دـنز 
ِلوا مینک ، رارف  نآ  زا  میتساوخ  یم  هک  میتفر  يزیچ  فرط  هب  قیرط  نآ  زا  و  منک ؟ تیادـه  ریذـپان  لاوز  یکُلم  نادواـج و  تخرد 
دیاب ار  درم  نز و  قوقح  هب  طوبرم  تالکشم  .هدروآ  رب  رـس  ياه  یتشز  ندناشوپ  يارب  ندرک  عمج  گرب  عورـش  دش و  تالکـشم 

ار يرالاسدرم  نید  مان  هب  دشاب و  نید  زا  هدافتـسا  ءوس  رثا  رد  تالکـشم  نیا  هچ  لاح  درک ، وجتـسج  یگدنز  ياضف  زا  ییادج  رد 
، هعماج یگنهرف  نالوئـسم  دیاب  .درم  نز و  نیب  تباقر  یگناگود و  نداددـشر  دـشاب و  نید  زا  جورخ  زا  یـشان  هچ  و  دـننک ، مکاح 

نآ هب  ندـش  کیدزن  يارب  دنـسانشب و  دـنک  یم  حرطم  رگید  فرط  زا  هداوناخ  يارب  فرط و  کـی  زا  نز  يارب  نید  هک  ار  یناـمرآ 
.دنوش درم  نز و  نیب  یگناگود  هیحور  یتسینیمف و  گنهرف  راتفرگ  هک  نآ  نودب  دننک ، يزیر  همانرب 

شیپ يرگید  رب  یکی  قوقح  ناحجر  ثحب  ات  دندرک  یمن  یگناگود  ساسحا  زگره  دوخ  نارـسمه  هب  تبـسن  ام  ياه  گرزب  ردام 
، دوب ناشدوخ  هب  طوبرم  هچنآ  رد  يداصتقا  لالقتسا  كرتشم و  یگدنز  نیع  رد  اه  نآ  دیآ ،
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ییاه نآ  مینک ، يردلق  دیاب  میدرم و  ام  دنتفگ  یمن  تقو  چیه  مه  ام  ياه  گرزبردپ  .دنتـشاد  رظن  یگدنز  هیلاع  فادها  هب  ًالماک 
لوـق زا  هّللا » هظفح  » يداوـج هللا  تیآ  .دـندید  یم  اـه  فرح  نیا  قوفاـم  ار  یگدـنز  دـندوب  هدـش  هدـیرورپ  مالـسا  گـنهرف  رد  هک 

هبلط ي ناونع  هب  هک  نیا  زا  لبق  ناهفـصا  رد  ام  ياه  یـسالکمه  « ؛ دـندرک یم  لقن  هیلع » هللا  همحر  » ینوت لضاف  موحرم  ناشداتـسا 
نینچ هتـشذگ  ِلاس  هاجنپ  دص و  ات  ینعی  دـندوب .» هدـناوخ  ناشناردام  دزن  ار  بساکم  باتک  ات  دـنوش ، ردـص  هسردـم  دراو  یمـسر 

يرون هللا  لضف  خیش  تداهش  اب  هک  میهد  رارق  تواضق  دروم  ار  یطیارـش  دیابن  ام  مدرک  ضرع  .دوب  مکاح  ام  ياه  هناخ  رد  ییاضف 
يا هبیرغ  گنهرف  دلقم  میدش و  ادج  دوخ  هتشذگ  یگدنز  زا  هعماج ، تاروما  رد  هتینردم  گنهرف  ذوفن  نارکفنشور و  تیمکاح  و 
نینچ دوخ  تواضق  يارب  دـیابن  يرآ  هدرک ، نارحب  راـتفرگ  ار  هعماـج  دـنک  حالـصا  هک  نآ  زا  شیب  هتـشاذگ  اـپ  اـج  ره  هک  میدـش 

زیچ همه  زا  دـعب  هب  هیراجاق  زا  ام  .تسا  هدـش  یخیرات  یگتـسسگ  راتفرگ  ْنردـم  ياهراعـش  اب  هک  میهد  رارق  رظن  ّدـم  ار  يا  هعماج 
برغ هتفیش  نانچنآ  لیـصا ، یناریا  هن  و  دندرک ، یم  ساسحا  ناریا  حتاف  ناونع  هب  ار  دوخ  لوغم  داژن  ناونع  هب  راجاق  موق  میدناماو ،
هرادا يارب  دوخ و  يارب  ام  .دش  عورـش  نارحب  میدنام و  تنـس  هتینردم و  نیب  دش ، یفن  ام  هتـشذگ  همه  اه  نآ  نارود  رد  هک  دـندش 

دوخ يارب  تعیبط  لد  رد  ار  شمارآ  نیرتهب  میدوب و  هدومزآ  ار  تعیبط  اب  طابترا  عون  نیرتهب  لاس  رازه  اـم  میتشاد ، هماـنرب  اـهرهش 
ار اه  تلم  دزاسب ، نامتراپآ  بوخ  هک  نآ  هن  دـنک ، یگدـنب  بوخ  هک  تسا  نیا  هب  ناسنا  شزرا  ینید  رظنم  رد  .میدوب  هداد  لـکش 

هسیاقم یبرغ  ياه  شزرا  اب  دیابن 
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اه نآ  ناگبخن  نامیکح و  ایآ  هک  نیا  دومن و  یبایزرا  دنبای  تسد  نادـب  دـیاب  هک  یـسدقم  فادـها  هب  تبـسن  ار  اه  نآ  دـیاب  درک ،
.هن ای  دنهد  لکش  یگدنز  رد  ار  فادها  نآ  هب  ندیسر  رتسب  دنا  هتسناوت 

، میراد ییاه  یگداتفا  بقع  مّلسم  مینک ، یم  هسیاقم  میدیسر  یم  نادب  دیاب  هک  يا  هیلاع  فادها  هب  تبـسن  ار  دوخ  تقو  کی  يرآ 
مشچ اب  تروص  نیا  رد  هک  مینک  یم  هسیاقم  هتفرگ ، رظن  رد  ناسنا  يارب  گنهرف  نآ  هک  یفادها  برغ و  اب  ار  دوخ  تقو  کی  یلو 

میهد و لکـش  ار  دوـخ  یگدـنز  ناطیـش  مشچ  اـب  میتـساوخ  تشهب  رد  هک  تسا  یعوـضوم  ناـمه  نیا  میرگن ، یم  دوـخ  هـب  برغ 
: اریز .میدش  مورحم  زیچ  همه  زا  هجیتنرد 

ره هک  ناز 

هتخوس نمرخ  تخبدب 

دراین یم 

هتخورفا سک  عمش 

ياشامت قرغ  یهلا  تشهب  رد  ار  ام  ات  دنیـشنب  مارآ  دـناوت  یمن  داد  داب  رب  ار  دوخ  تامحز  همه  یهلا  نامرف  زا  درمت  اـب  هک  یناـطیش 
نانز نانز ، يدازآ  راعش  اب  هک  نانچمه  درک ، مورحم  تشهب  رد  یگنادواج  زا  ار  ام  یگنادواج  راعـش  اب  دنیبب ، نامراگدرورپ  لامج 

یـسک و یب  : » دنهد یم  ربخ  ام  هب  رما  ناسانـشراک  .دندرک  یـسک  یب  عون  کی  راتفرگ  دندومن و  مورحم  ینید  يابیز  یگدنز  زا  ار 
تفارظ ظاحل  هب  نز  اما  تسا ، كرتشم  درم  نز و  نیب  رما  نیا  .دـنک  یم  دادـیب  برغ  رد  هداوناخ ، یـشاپورف  زا  یـشان  نز ، ییاـهنت 

ایآ  (1)« دـننارذگ یم  راـگزور  هبرگ  گـس و  اـب  هتـشگ  لوـلم  داز  یمدآ  زا  ناـنز  زا  يرایـسب  .دـنیب  یم  بیـسآ  رتـشیب  شا  یحور 
مدرم هک  یتقو  نآ  ای  دناسر  يرتهب  یگدنز  هب  ار  ام  درم  نز و  نیب  یگناگود  حرط  یبرغ و  گنهرف  هب  یکیدزن 
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هک یمدرم  دنداد ؟ دشر  ار  دوخ  یگدنب  دندرک و  یگدـنز  دـندوب ، هدرک  نیودـت  دوخ  هک  یمـسر  هار و  ساسا  رب  ادصورـس  یب  ام 
.تسا اه  نآ  هب  طوبرم  خیرات  حور  یلو  دنتـشونن  اه  نآ  دروم  رد  يزیچ  تسا - نیطالـس  یگدـنز  باتک  هک  خـیرات -  ياه  باتک 
تـسین اه  نآ  زا  يربخ  رهاظ  هب  هک  ییاه  نآ  داب  هدـنز  ءابَرُْغِلل » َیبوُط   » یلو دـشابن  اه  نآ  زا  يربخ  ایند  لها  يارب  ایند و  رد  تسانب 

ْمُهَنوـُفِْرعی ـال  ییاـبق  َتْحَت  یی�اـیلُوا   » میرادـن یـسدق  تیاور  رد  اـم  رگم  .دـنتفر  دـندرک و  يدـیحوت  یگدـنز  نیمز  نـیا  يور  یلو 
هب گرزب  ياه  ندـمت  اه و  تلم  .دسانـش  یمن  ار  اه  نآ  نم  زج  سک  چـیه  دنتـسه  نم  هبق ي  ریز  نم  ناتـسود  ءاـیلوا و   (1)« يریغ

.نارگید مشچ  رد  دوخ  شیامن  هب  هن  دنشیدنا و  یم  سدقم  فادها 

از نارحب  گنهرف 

وجتـسج نارگید  هب  دوخ  نداد  شیامن  یگدـنز و  ندرک  سکول  رد  ار  دوخ  تایح  هک  تسا  يروهظون  هدـیدپ  کی  برغ  عوضوم 
هنومن دـندرک ، یم  داجیا  هلئـسم  للم  ریاس  يارب  هشیمه  اه  نیا  .تسا  ندـمت  نیا  ندوب  هشیر  یب  یتیوه و  یب  هناـشن  نیا  دـننک ، یم 

ینعم نوچ  ارچ ؟ تسین  مولعم  .تفر  رـصم  هب  دعب  تخیر و  مه  هب  ار  اهاج  نیا  دمآ  دـش و  دـنلب  نتآ  زا  هک  ینودـقم  ردنکـسا  شا 
قیقحت نازیزع  زا  یکی  .دننک  یگدنز  ناشدوخ  هک  دوبن  نیا  ناشراک  دندوب ، هدرک  مگ  ار  یلاعتم  سدقم و  یگدـنز  کی  رد  ندوب 

دنتخاسن پوت  نآاب  تقو  چیه  اما  دندرک  عارتخا  اه  ینیچ  راب  نیلوا  ار  توراب  هک  هدرک 
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پوت نآ  اب  داتفا  اه  ییاپورا  تسد  هب  توراب  هک  نیمه  اما  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  یگدنز  رانک  رد  ات  دـندرک  عارتخا  ار  توراب  نوچ 
ریاس هب  زواجت  هلیسو ي  نآ ، زا  دنتشادن  زواجت  حور  نوچ  اه  ینیچ  یلو  .دندرک  عورـش  ار  اه  تلم  ریاس  هب  زواجت  همانرب  دنتخاس و 

هب یـشکرس  يارب  رکیپ  لوغ  ياه  یتشک  اما  دندرک ، عارتخا  ار  امن  بطق  راب  نیلوا  يارب  اه  ینیچ  نیمه  ای  .دندرکن  تسرد  اه  تلم 
نامه اب  داتفا  اه  ییاپورا  تسد  هب  امن  بطق  هک  نیمه  یلو  دـننک  یگدـنز  ناـشدوخ  دنتـساوخ  یم  نوچ  دـنتخاسن ، اـه  هراـق  ریاـس 

دندروآ اقیرفآ  مدرم  رـس  رب  ییالب  دـندروآرد و  دوخ  رامعتـسا  تحت  ار  ایند  ياه  تلم  رثکا  اه  سونایقا  رد  ترفاسم  مسا  هب  هیحور 
.تشگ دوبان  دـشاب - هدرک  هدامآ  زواجت  يارب  ار  دوخ  هک  نآ  نودـب  دوب -  ندـمت  بحاص  دوخ  هک  ییاـقیرفآ  نآ  رگید  ًـالمع  هک 

يارب دیاب  یلاعبانج  هدنب و  ملسم  دمآ  هنحص  هب  هیحور  حور و  نیا  یتقو  تسا  مولعم  .دنوش  ییاپورا  حور  رکون  ایند  همه  دیاب  ایوگ 
هب ار  دوخ  هک  نآ  زا  شیب  هک  هدرک  یم  یگدـنز  يروط  هب  دوخ  نهک  خـیرات  رد  رـشب  میـشاب  هجوتم  یلو  میوش  زهجم  نآ  اب  هلباقم 

.تسا هدوبن  شیامن  لباق  هک  یگدنز  عون  نآ  هتخادرپ ، یم  دوخ  یسدق  تحاس  هب  دشکب ، للم  ریاس  خر 

قح ای  نز  قح  هک  دوبن  مه  اه  فرح  نیا  یلو  میدرک  یم  یگدـنز  ینید  ياضف  کی  رد  لاـس  ياـهلاس  اـم  هک  دوب  نیا  هدـنب  فرح 
اب هک  راجاق  هرود ي  زا  یبرغ  گنهرف  روضح  اب  دراد  یگناگود  تباقر و  هیحور  زا  تیاکح  هک  اه  فرح  نیا  تسا ، هدـش  هچ  درم 
هچ ره  میدرک و  یفن  ار  دوخ  هتـشذگ  همه  يریبدـت  یب  تیاهن  اب  دـش و  ادـیپ  میدـش ، ور  هبور  یبرغ  گنهرف  اب  یگتخابدوخ  کـی 

هاشداپ هک  يروط  هب  درک ، هولج  لیصا  نامیارب  دوب  یبرغ 
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یگنهرف ناهگان  هدرک  میظنت  مالـسا  نید  اب  ار  شتابـسانم  مامت  هک  يا  هعماج  رد  .دروآ  کیژلب  زا  مه  ار  شا  هچغاب  كاـخ  راـجاق 
ارم « ؛ دسیون یم  همان  سیروم  هریزج  زا  شرسپ  هب  هک  دوش  یم  ناخاضر  راک  لصاح  درادن ، نید  هب  یهجوت  چیه  هک  دوش  یم  دراو 
ّدح نیا  اـت  دنـسرتب .» وـت  زا  مدرم  هک  ینک  يراـک  دـیاب  یلو  یـسرتب  اـه  نآ  زا  دـیاب  دـندرب ، مـه  ناـشدوخ  دـندروآ ، اـه  یـسیلگنا 
زا دـنتخادنا ، هار  روشک  نیا  رد  ییوشبلب  هچ  دـناشک و  يراـبجا  باـجح  فشک  هب  ار  راـک  برغ  لـباقم  رد  ینوبز  یگتخاـبدوخ و 

ياضف اذل  و  درک ، یم  دمآ  یم  شتسد  زا  يراکره  سکره  .دندید  هتخاب  ار  دوخ  مه  برغ  هب  تبـسن  دندش و  هدنار  دوخ  هتـشذگ 
نآ راتفرگ  ام  مه  زونه  هک  ار  طیارـش  نیا  اه  هدز  برغ  هنافـسأتم  .نانز و  فیعـضت  اهدرم و  يردلق  هب  دـش  لیدـبت  ام  ياه  هداوناخ 

اب دندرک و  هدـمع  ینید  هداوناخ  گنهرف  ناونع  هب  تسا ، ینامز  نینچ  گنهرف  ياضف  لصاح  ام  ناردـپ  زا  یـضعب  هیحور  میتسه و 
تحت زین  ام  ِنهک  ِگنهرف  زا  هدیرب  نارکفنـشور  .تسا و  هدرک  ریقحت  ار  نز  مالـسا  دنتفرگ  هجیتن  دندومن و  هسیاقم  یبرغ  گنهرف 
ریقحت نز  هک  تسه  يراتفرگ  نینچ  عیـشت  خـیرات  زا  يا  ههرب  رد  يرآ  .دـندرک  ییاسرف  ملق  دـنتفگ و  نخـس  اه  فرح  نیمه  ریثأت 

يرتشیب بیسآ  تهج  هب  تنـس  لها  رد  هک  روط  نامه  .تسا  هدید  بیـسآ  ینید  گنهرف  هک  تسا  ینامز  رد  تسرد  نیا  یلو  هدش 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دراد ، همادا  مه  زونه  دـش و  لامِعا  رتشیب  نز  ریقحت  دـش ، دراو  نید  هب  هک 

.دنشاب یبوخ  نارسمه  دوخ  نانز  يارب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب   (1) ؛» مِِهئ�اِسِنل مُکُر�ایِخ  مُکُر�ایِخ ، »
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اب دیاب  میریگب  هجیتن  دعب  میراذگب و  مالسا  ياپ  هب  نانز  هب  تبسن  ار  نادرم  زا  یضعب  یمالسا  ریغ  دروخرب  هک  تسا  یقطنم  نیا  ایآ 
تـسد زا  ار  دوـخ  ِزیچ  همه  دـنرگن  یم  نز  هب  اـه  یبرغ  هک  يرظنم  اـب  میزادـنیب و  هار  ناـنز  قوـقح  ءاـیحا  تضهن  ییاـپورا  شور 

نآ رد  هک  یـسدقم  فادـها  نآ  اب  ینید  ياه  هداوناخ  ياضف  رد  ایآ  دـش ؟ ادـیپ  ینم  وت و  ام  ياه  هداوناخ  رد  هک  دـش  هچ  میهدـب ؟
هتبلا مینک ؟ هلـصو  ار  اه  ینم  وت و  نیا  يروط  کی  میوش  روبجم  ـالاح  هک  تسا  حرطم  هداوناـخ  ءاـضعا  نیب  ینم  وت و  تسا ، حرطم 
نیا رگید  دوش  باسح  يراد  نید  زا  یتمـسق  ْتشذگ  دیایب و  ینید  یگتفیـش  رگا  یلو  درک ، هلـصو  دـیاب  دـش  ادـیپ  ینم  وت و  یتقو 

لاـسرازه ياـضف  رد  .مینک  هلـصو  میوش  روـبجم  هک  دوـش  یمن  هراـپ  يزیچ  دـشاب  ناـیم  رد  نید  یتـقو  .دـیآ  یمن  شیپ  اـه  فرح 
رد داد و  ناشن  ار  دوخ  اه  یگناگود  میدـش  ادـج  هناگی  يادـخ  زا  هک  يا  هزادـنا  هب  دوبن ، درم  نز و  تباقر  ماـن  هب  يزیچ  یگناـگی 

.دوش یم  رهاظ  لکشم  رازه  نارازه  حرطم و  درم  نز و  قح  یگناگود ، ياضف 

زا اه  لاؤس  نیا  دیـشاب  هتـشاد  تیانع  ادتبا  دهد  یمن  ار  هدـمآ  شیپ  ياه  لاؤس  باوج  مالـسا  ارچ  دـننک  یم  لاؤس  ناتـسود  یهاگ 
یطیارش ره  رد  هک  دراد  تعسو  خیرات  همه  يارب  نانچنآ  مالسا  يرآ  دنتفرگ ، هلصاف  ناشنامیا  هناخ  زا  اه  ناسنا  هک  دش  حرط  یتقو 

دنوش لصو  ادخ  هب  مدرم  مینک  یعس  هک  تسا  نیا  تالاؤس  یلـصا  نامرد  دیئامرفن  شومارف  یلو  تسا ، رـشب  تالاؤس  يوگ  باوج 
ام یگدنز  رد  هک  ییاه  لاؤس  نیا  زا  يرایسب  دش  ضرع  ادخ » اب  یتشآ   » باتک موس  هسلج  رد  .دشابن  حرطم  اه  فرح  نیا  ًالـصا  ات 

هرهب شتایح  زا  هک  یناسنا  تسا ، تایح  يرمث  یب  تهج  هب  دیآ  یم  شیپ  ادخ  هب  تبسن 
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نآ دراد ، تسد  رد  هک  یـسردآ  قباطم  هک  تسا  یـسک  لثم  درک » قلخ  ار  نم  ادـخ  ارچ   » هک دراد  لاؤس  الاح  تسا و  هدربن  یفاـک 
یـسردآ قباطم  رگا  اما  دیداد ؟ ام  هب  هک  دوب  یـسردآ  هچ  نیا  دیوگ  یم  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دنکن ، ادیپ  دورب  دیاب  هک  ار  ییاج 

هک يدصقم  هب  یتقو  دنداد ، ام  هب  ارچ  ار  سردآ  نیا  دیوگ  یمن  رگید  دـنک ، ادـیپ  تساوخ  یم  هک  ار  ییاج  نآ  دـنا  هداد  وا  هب  هک 
.میدمآ هک  دش  بوخ  دیوگ  یم  .دنام  یمن  شیارب  لاؤس  رگید  دیسر ، تساوخ  یم 

نیا دنیب و  یم  ار  دوخ  دوش ، یم  عورـش  دوخ  هب  رظن  درک ، تلفغ  سدقم  فادها  هب  رظن  زا  دش و  ادـج  شنامیا  هناخ  زا  ناسنا  یتقو 
اب نز  ثرا  ارچ  هن ، اـی  دـشاب  يواـسم  دـیاب  درم  نز و  قوقح  اـیآ  هک  تسا  ثحب  عورـش  نیا  تسا و  يرگید  نآ  زا  ریغ  شدوخ  هک 

مالسا تیناقح  هب  تبسن  ام  ناناوج  دوشن  هداد  اه  نآ  هب  یتسرد  باوج  رگا  هتبلا  هک  رگید  لاؤس  نارازه  و  تسین ، يواسم  درم  ثرا 
هک دوش  نشور  هدومن ، نییعت  ناسکی  روط  هب  درم  نز و  يارب  نآرق  هک  بیط  تاـیح  هب  هجوت  نیع  رد  دـیاب  دـنوش و  یم  راد  هلئـسم 

هنوگره نودب  دوخ  یتیبرت  تیلوئـسم  رتسب  رد  دناوتب  نز  هک  هدش  میظنت  نز  قوقح  يروط  ًایناث : تسین ، ضیعبت  ًالوا : اه  توافت  نیا 
.دهد همادا  دوخ  راک  هب  يداصتقا  هغدغد 

ون ياه  هژاو  اب  هنهک  ياه  شنیب 

یب دروم  تدش  هب  نانز  قوقح  دش ، فیعـض  ناسنا - یلاعت  تیبرت و  هب  ساسح  ِبتکم  ناونع  هب  نید - ياپ  اجره  دوش  نشور  دـیاب 
لاح دریگ ، یم  رارق  يرهم 
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لاـس 586 رد  هسنارف  رد  ینید  عمجم   » .رگید ياـه  مسا  هب  هچ  و  دریگ ، ماـجنا  يرهم  یب  نیا  فرحنم - نید  یلو  نید -  مسا  هب  هچ 
هدـش هدـیرفآ  درم  تمدـخ  يارب  یلو  تسا  ناـسنا  نز  هـک  هتـشاد  ررقم  هدرک  نز  عوـضوم  رد  هـک  يداـیز  ثـحب  زا  سپ  يدـالیم 

(1)« .تسا

ییاضف نآ  رد  تسا ، هدوب  لیجنا  تاروت و  ریثأت  تحت  هک  هسنارف  ینید  عمجم  هک  هدوب  رابفـسا  هزادـنا  هچ  عضو  دـیئامرفب  هظحـالم 
لاس دـص  دودـح  ات  همه  نیا  اب  تسا و  ناسنا  نز  دـنامهفب  هدرک  شـالت  دراد ، یناـسنا  تروص  هک  دنتـسناد  یم  یناویح  ار  نز  هک 

میهاوخب میوش ، رود  نز  هب  ینید  هاگن  زا  هزادـنا  ره  هزورما  زاب  (2) و  .دش یمن  بوسحم  یناسنا  هعماج  ءزج  نز  ناتـسلگنا  رد  شیپ 
زا ندنار  نخـس  هزاجا  ملق  تفع  تسا و  ناوارف  نآ  ياه  هنومن  دتفا ، یم  رود  دوخ  یعقاو  شزرا  زا  نز  هعماج ، رظنم  رد  میهاوخن  و 

يدـیلپ دوجوم  ای  دوش و  یمن  بوسحم  یناسنا  هعماج  ءزج  نز  تسا  دـقتعم  هک  يرکف  نامه  دیـشاب  هجوتم  یلو  .دـهد  یمن  ار  نآ 
ياه هژاو  اب  یلو  درگن  یم  نز  هب  هاگدید  نامه  اب  نید ، زا  نتفرگ  هلصاف  اب  نردم و  يایند  رد  هدروآ ، شدوجو  هب  ناطیش  هک  تسا 
یکی اکیرمآ  روشک  رد  هزورما  .دـندرک  رییغت  اه  هژاو  اهتنم  تسا  شنیب  نامه  شنیب  رگید  ترابع  هب  هنارگ ، هلیح  يرهاـظ  دـیدج و 

یگدنز يارب  ییاج  دننک و  رارف  هناخ  زا  دنا  هدش  روبجم  نادرم  ررکم  متش  برـض و  رثا  رد  هک  دنتـسه  ینانز  تلود ، تالـضعم  زا 
نیا تنوکس  يارب  یگرزب  ياه  هلوس  اکیرمآ  تلود  .دنرادن 
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تفرگ و هلـصاف  شنامیا  هناخ  زا  رـشب  یتقو  اریز  .دوش  یم  هفاـضا  اـه  هلوس  عون  نیا  دادـعت  رب  زور  هب  زور  هدروآ و  دوجو  هب  ناـنز 
ساسح نیا  هب  اه  ملظ  عاونا  دش ، لیدبت  ینار  توهـش  يارب  يدوجوم  هب  ًافرـص  نز  دـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  یتیبرت  فئارظ  ینعم 

نامه هب  دنک  ءایحا  ار  نانز  يونعم  هاگیاج  تسناوتن  نوچ  دنادن  هچ  دـنادب ، هچ  مسینیمف  دوش و  یم  لامِعا  عامتجا  تیـصخش  نیرت 
فرح نیا  مالـسا  رظنم  رد  هک  یلاح  رد  .دوب  دنهاوخ  يزاس  رـسدرد  رادقم و  یب  تادوجوم  نانز  ًالمع  هک  دنز  یم  نماد  یگنهرف 

لمع نم  زگره   (1) ؛» ٍضَْعب نِّم  مُکُـضَْعب  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  مُکنِّم  ٍلِماَع  َلَمَع  ُعیِـضُأ  یِّنَأ َال  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  تسین ، اه 
.تسین امش  نیب  یگناگود  دیتسه و  رگید  یضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  درم ، هچ  دیـشاب  نز  هچ  منک ، یمن  عیاض  ار  امـش  زا  مادک  چیه 

: ًایناث .دراد  تلاصا  امـش  يونعم  لامعا  هک  دزادنا  یم  تیونعم  يوس  هب  ار  درم  نز و  تهج  رظن و  ًالوا : دیئامرف  یم  هظحالم  هچنانچ 
ههبج ي ندوبدرم  ندوب و  نز  حرط  اب  هعماج  هک  نیا  يارب  مالـسا  .تسین  درم  نز و  نیب  یقرف  چـیه  هجیتن ، رظن  زا  يونعم  لامعا  رد 

یَثـنُأَو ٍرَکَذ  نِّم  مُکاَـنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : » دـیامرف یم  دـیاین  دوجو  هب  درم  شزرا  اـی  نز ، شزرا  رـس  رب  اوعد  دزاـسن و  هناـگود 
ام نز ، هچ  درم ، هچ  ار  امـش  همه  مدرم  يا   (2) ؛» ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاَْقتَأ  ِهَّللا  َدـنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل ، َِلئاَبَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاَْنلَعَجَو 

چیه یلو  دیـسانشب ، ار  رگیدمه  دـیوش و  انـشآ  رگیدـمه  اب  هک  نآ  يارب  فلتخم  ياه  لکـش  اه و  تروص  هب  مه  نآ  میا ، هدـیرفآ 
اه توافت  نیا  مادک 
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دوبن مولعم  دوبن  مالـسا  ياسر  دنلب و  گناب  نیا  رگا  .تسامـش  نیرتاوقت  اب  ام  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  طقف  هکلب  تسین ، شزرا  لماع 
.دش یم  دروخرب  نانز  اب  هنوگچ  ملاع  برغ  قرش و  رد  زورما 

؟ ام يرامیب  ای  برغ  يرامیب 

تیعوضوم درم  نز و  يواست  ناونع  تحت  یفرح  دنتـسه  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  مه  رانک  رد  نیدـتم  نادرم  نیدـتم و  نانز  یتقو  ایآ 
تبیصم لوا  نیا  و  میوش ؟ جراخ  نید  قباطم  ِفیاظو  ماجنا  ینید و  ياضف  زا  هک  دبای  یم  ینعم  ییاج  فرح  نیا  حرط  ای  دبای ؟ یم 

یبوخ ردام  دناوت  یم  دنک  سح  نز  هک  يا  هعماج  رد  .دنک  یمن  درکن و  لح  ار  یلکـشم  چیه  مه  نز  درم و  يواست  راعـش  تسا و 
نوچ تسین ، حرطم  درم  نز و  قوقح  يواست  ناونع  تحت  یثحب  زگره  دشاب  هعماج  هب  تمدخ  يارب  ینیدتم  نز  ای  شنادنزرف  يارب 
نیا .تسا  هدـش  فـیرعت  هتفرگ ، رظن  رد  ار  هعماـج  موـمع  حـلاصم  تسا و  اـه  ناـسنا  ترطف  قباـطم  هـک  ینید  ساـسا  رب  زیچ  هـمه 

شندوب نز  رد  نز  .دـنکن  تیارـس  ام  هداوناخ  هعماج و  هب  يرامیب  نیا  دوب  بظاوم  دـیاب  ام ، يرامیب  هن  تسا  برغ  يرامیب  يرامیب ،
اـضف نیا  .دوش  نز  دـهاوخب  هک  نیا  نودـب  تسا  لماک  ِلماک  شندوبدرم  رد  مه  درم  .دوش  درم  هک  نیا  نودـب  تسا ، لماک  ِِلـماک 

رد هک  ینامیا  نامه  دزاس  یم  هدامآ  رترب  ِنامیا  یئافوکـش  تهج  ار  هنیمز  دهد و  یم  رارق  ام  رظنم  رد  نامیا  حور  هک  تسا  ییاضف 
نادرم نانز و  نآ  رجا  ام  امتح  ینعی  َنُولَمْعَی ؛» ْاُوناَـک  اَـم  ِنَسْحَأـِب  مُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  : » دومرف شدروم  رد  لـحن  هروس  هیآ 97  رخآ 

لامعا عاونا  زا  لکش  نیرتهب  هب  ار  نیدتم 
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قنور میناوت  یم  ردق  هچره  شیوخ  یگدنز  هب  دوخ  يادـخ  اب  دوخ  سنا  تولخ  رد  دـیاب  ام  .میهد  یم  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یحلاص 
.تسا عرف  تسه  هچ  ره  هیقب  میشاب ، راودیما  شا  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  ياه  هرمث  هب  میشخب و 

؟ تسیک نآ  زا  یقیقح  لامک 

نات ریسم  ریـس و  رگا  اه  ناسنا  يا  دومرف : .دش  حرطم  ثحب  يادتبا  رد  هک  يا  هیآ  هب  دیدرگ  رب  دش  هک  ییاه  ثحب  هب  هجوت  اب  لاح 
يرکف و صقن  هنوگ  ره  زا  هک  یتایح  ینعی  كاپ  بیط و  یتایح  هب  تفرگ  رارق  نات  یگدنز  ءزج  یعرـش  ِحلاص  ِلمع  هک  دـشاب  نآ 

همه یگدنز ، نینچ  همادا  ياتسار  رد  و  تسین ، درم  نز و  نیب  یتوافت  چیه  ریـسم  نیا  رد  دیوش و  یم  لیان  تسا ، اربم  یلمع  تفص 
.دوش یم  هتفریذپ  نکمم  ِلکش  نیرت  یلاع  هب  ناتلامعا 

؛ دنیوگ یم  افرع  هک  روط  نامه  دزادنا و  یم  یگدنز  یحطـس  يداع و  فادها  قوف  یفده  يوس  هب  ار  درم  نز و  رظن  قوف  هاگن  رد 
ییاه یگرزب  هب  توعد  ار  اه  ناسنا  گرزب ، نینچ  ییوزرآ  نتـشاد  اب  مالـسا  .دـنوش  یم  یبایزرا  ناشیاهوزرآ  ساسا  رب  اـه  ناـسنا 

.دنک یم  ایند  لها  ياه  یگرزب  قوف 

دش یلاعتم  شیاهوزرآ  رگا  دشاب و  هتشاد  ندش  یلاعتم  دادعتسا  دنچ  ره  دوش  یم  تسپ  مه  ناسنا  دش  تسپ  ناسنا  ياه  وزرآ  رگا 
تـسا یفادها  تمظع  هب  يدوجوم  ره  شزرا  میـشاب  هجوتم  یتقو  .دـسرب  اهوزرآ  نآ  هب  شالت  اب  دـنچ  ره  تسا ، یلاعتم  ناسنا  نیا 

، بیط تایح  هب  یبای  تسد  نتشاد  اب  ناسنا  تعسو  میوش  یم  هجوتم  دشاب ، هتشاد  ار  فادها  نآ  هب  ندیسر  دادعتسا  دوجوم  نآ  هک 
يارب دشاب ، گرزب  دنچ  ره  فادها  زا  یضعب  .تسا  اجک  ات 
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رگا اما  درادـن ، ار  نآ  دادعتـسا  نوچ  تسین  لوصح  لباق  ناویح  يارب  قیمع  رکفت  ًالثم  تسا ؛ سرتسد  لـباق  ریغ  تادوجوم  یـضعب 
دیاب دبای ، یم  تسد  اه  نآ  هب  شالت  نودب  یتحار و  هب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دشاب  هتشاد  ار  یفادها  هب  ندیسر  دادعتسا  يدوجوم 

نآ رد  هیلاع  فادها  هب  ِندیسر  هنیمز  ات  دنک  دازآ  ار  دوخ  اه  تیدودحم  زا  درذگب و  ییاه  لیم  زا  یلاعتم  ِفادها  هب  ندیـسر  يارب 
یعیبط و روط  هب  ماقم  نآ  هب  اه  ناسنا  همه  یلو  تسه  اه  ناسنا  همه  يارب  نآ  دادعتـسا  هنیمز و  هک  هللا  یلا  برق  لثم  .دریگب  لـکش 

بیط تایح  هب  دـناوت  یم  هک  ساسا  نیا  رب  ناسنا  .تسا  یندیـسر  همه  يارب  فدـه  نآ  دـنچ  ره  دنـسر ، یمن  صاخ  شـالت  نودـب 
ساـسا رب  يدوجوم  ره  تهج  کـی  زا  سپ  .دـنک  یمن  ناویح  اـب  یقرف  تسا  هدیـسرن  یتقو  اـت  یلو  تسا  ناویح  زا  رت  یلاـع  دـسرب 

دنیوگ یمن  تقو  چیه  .دشاب  یلاعتم  دناوت  یم  دوجوم  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  یم  یبایزرا  دراد  ار  نآ  نتفای  دادعتـسا  هک  یفدـه 
هب دسرب  بیط  ِتایح  هب  دناوت  یم  ناسنا  رگا  الاح  .دشاب  رکفتم  دناوت  یم  ناسنا  دنیوگ  یم  یلو  دشاب ، رکفتم  دـناوت  یم  ناویح  هک 

یلاعتم دـسرب  فدـه  نیا  هب  سکره  رگید  تهج  زا  یلو  درک  یبایزرا  گرزب  یقولخم  ناونع  هب  ار  وا  ناوت  یم  كالم  کی  ناونع 
تایح هب  ندیـسر  دـیامرف  یم  ثحب  دروم  هیآ  رد  .دـشاب  فقوتم  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  دادعتـسا  ّدـح  رد  طقف  هک  سکره  هن  تسا 
فده نیا  هب  ندیـسر  ناکما  ود  ره  درم  نز و  نوچ  تسا و  بیط  تایح  ناسنا  یبایزرا  كالم  نوچ  ینعی  .درادن  درم  نز و  بیط ،

بیط تایح  نیا  هب  دنناوت  یم  ود  ره  ینعی  دـنربارب ، مه  اب  هوقلاب  لامک  کی  رد  ود  ره  درم  نز و  مالـسا  هاگدـید  رد  سپ  دـنراد  ار 
یقرف لامک  رظن  زا  دندیسر  یتقو  اما  .دنسرب 
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هک تسا  يزیچ  نیا  دنراد ! يواسم  شزرا  تیصوصخ ، ره  اب  لاح  ره  رد  ود  نآ  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  یلو  دنرادن  رگیدمه  اب 
َّنِإ  » عوـضوم دـنوشن  يا  هکلهم  نینچ  راـتفرگ  اـه  ناـسنا  هک  نآ  يارب  نآرق  .دراد  دـیکأت  نآ  رب  مسینیمف  ناوریپ  یتسیناـموا و  حور 
ره هک  تسین ، يواسم  شزرا  رظن  زا  يدرم  ره  اب  ینز  ره  اهنت  هن  دنک  نشور  ات  دروآ  یم  نایم  هب  ار   (1) ؛» ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ 

عاونا دوش  تلفغ  عوضوم  نیا  زا  رگا  دـنراد و  هک  تسا  ییاوقت  هزادـنا  هب  همه  شزرا  هکلب  تسین ، يواـسم  زین  يدرم  ره  اـب  يدرم 
.دوش یم  تلفغ  لامک  لصا  زا  دنک و  یم  دوخ  لوغشم  ار  مدرم  دیآ و  یم  نایم  هب  يروآ  رد  نَم  ياه  يراذگ  شزرا 

ندناسر يارب  نآرق  تیاده  دـنا و  هتـشاذگ  درم  نز و  رایتخا  رد  یهباشم  تاناکما  بیط  تایح  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوب  نیا  فرح 
میتسه يواسم  ایآ  دیوگب  هدماین  نآرق ؛ .دنک  تیادـه  بیط  تایح  يوس  هب  ار  ام  ات  تسا  هدـمآ  نآرق  تسا ، لامک  نآ  هب  اه  ناسنا 

نوچ هک  يا  هعماـج  هب  مینک  هاـگن  فرط  نآ  زا  .مینک  ناـمرد  ار  ناـمدرد  روـطچ  دـید  دـیاب  تسین ، نیا  اـم  درد  نوـچ  میتـسین ، اـی 
يارب ایآ  دوش  لاؤس  رگا  سپ  .تسور  هبور  ییاه  تبیـصم  هچ  اب  دـنک  لـح  تسرد  ار  هلئـسم  نیا  دوخ  گـنهرف  رد  تسا  هتـسناوتن 
تبثم باوج  دـنا ؟ هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  یهباشم  تاناکما  دنتـسه و  يواسم  دادعتـسا  ياراد  درم  نز و  بیط ، تاـیح  هب  ندیـسر 

هب دنزادنا  راک  هب  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دنریگ و  رارق  دننک  ریـس  دیاب  هک  يریـسم  رد  رگا  مادکره  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  اهتنم  تسا ،
.دنسر یم  تسا  ناسکی  ود  ره  يارب  هک  یلاعتم  فده  نآ 
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، دنهد دشر  ار  نآ  دیاب  ود  ره  هک  دنتـسه  یناسکی  تباث و  داعبا  ياراد  تهج  کی  زا  درم  نز و  هک  درک  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دیاب 
ود نآ  نیب  كرتشم  تباث و  یناسنا و  دُعب  هب  تسا و  ناسکی  درم  نز و  يارب  یلک  تروص  هب  یهلا  ماکحا  زا  یضعب  اتسار  نیمه  رد 
هب ندیـسر  يارب  مادـک  ره  رگید  تهج  زا  یلو  .دـنناوخب  تعکر  ود  ار  حبـص  زاـمن  دـیاب  ود  ره  درم  نز و  هک  نـیا  لـثم  .دراد  رظن 

شندب هک  یناسنا  .دنراد  دوخ  هب  صوصخم  یفیاظو  اهدادعتسا  نآ  وریپ  هک  دنراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  ياهدادعتـسا  بیط  تایح 
هب تساوخ  هک  مه  يدرم  دهد ، دـشر  دسانـشب و  ار  شندوب  نز  ِصوصخم  داعبا  دـیاب  دـسرب  بیط  تایح  هب  تساوخ  رگا  تسا  نز 

فیاظو ماجنا  راک  کی  تسا و  نز  درم و  نیب  كرتشم  تیناسنا  هب  طوبرم  راک  کی  دـهد ، ماجنا  راک  ود  دـیاب  دـسرب  بیط  تاـیح 
هک ار  شا  هفیظو  عقاو  رد  دـهدن  ماـجنا  تسرد  تسا  ندوبدرم  هب  طوبرم  هک  یفیاـظو  نآ  رگا  لاـح  .تسا  ندوبدرم  هب  صوـصخم 

.دوش یمن  لیان  تسا  اه  ناسنا  همه  دوصقم  دصقم و  هک  یهلا  برق  هب  هدادن و  ماجنا  تسرد  تسا  بیط  تایح  هب  ندیسر  هب  رجنم 

تیالو و هب  ار  ام  هک  نیا  يارب  یتسه  ِقلطم  یلو  نآ  ِیلَْولا ؛» َوُه  ُهّللاَف  : » دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  نآرق  تسا و  قلطم  یلو  دـنوادخ 
نادـب میـسانشب و  ار  دوخ  هفیظو  نآ  قبط  ات  تسا  هداد  اـم  هب  هماـنرب  میوش  هدوسآ  هار  ِتارطخ  تاـفآ و  همه ي  زا  اـت  دـناسرب  برق 

« هللا یلو   » دـنناوت یم  همه  تسین  هتـسب  تیالو  هار  تسا ، صاخ  تاوذ  صوصخم  تسا و  هتـسب  تماما  توبن و  هار  رگا  .مینک  لمع 
هب همه  هک  تسا  هدرک  مهارف  ییاه  هنیمز  هدیرفآ و  یناهج  دنوادخ  .تسا  شدوخ  هب  طوبرم  لکـشم  داتفا  بقع  یـسک  رگا  دنوش ،

هطقن نآ 
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اه نزح  اه و  مغ  همه ي  دیسر  یهللا  یلو  ماقم  هب  هک  یـسک  دهد  یم  ربخ  ام  هب  و  دنوش ، لیان  ندش  هللا » یلو   » ینعی لامک  ییاهتنا 
دوـصقم دـصقم و  زا  تیمورحم  رد  هشیر  ینزح  مغ و  ره  نوـچ  دریگ ، یم  رارق  شیاـپ  ریز  تسه ، یلوـمعم  ياـه  ناـسنا  يارب  هک 

هب تسا و  یتسه  ملاع  یلو  هک  ییادخ  .تسا  هدش  لیان  دوخ  ياه  بولطم  همه  هب  هدیسر  دنوادخ  اب  سنُا  ماقم  هب  هک  یـسک  دراد ،
يا همانرب  اه  نآ  يارب  دـنبای ، تسد  دـصقم  نیرت  یلاع  هب  دـنوش و  هللا  یلو  یگمه  اه  ناسنا  دـهاوخ  یم  شتیبوبر  تمحر و  مکح 

دنناوتب ات  تسا  هدرک  زاب  اه  ناسنا  ولج  یتسه  یلو  هک  دنتـسه  ییاه  هچیرد  یهلا  فیاظو  تسا  هداد  رارق  یفیاـظو  هدومرف و  نییعت 
تصخر دنا و  لفاون  یضعب  دمآ و  هاتوک  اه  نآ  ماجنا  رد  دوش  یمن  دنا و  ضئارف  اه  هچیرد  نآ  زا  یـضعب  لاح  .دنـسرب  وا  برق  هب 

يِدـْبَع ُلاَزَی  َال  ُلوُقَی : َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  یـسدق  ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنا  هداد  ار  شندادـن  ماجنا 
ْنِإ اَِهب  ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَی  ِِهب َو  ُرِْصُبی  يِذَّلا  ُهَرََصب  ِِهب َو  ُعَمْـسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَف  ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِیل  ًاِصلُْخم  ِِلفاَوَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتَی 

(1)« ُهتْذَعَأ ِینَذاَعَتْسا  ِنِإ  ُُهْتیَطْعَأ َو  ِیَنلَأَس 

ات دراد  صالخا  نم  هب  ًالماک  هک  یتروص  رد  دوش  یم  کیدزن  نم  هب  لفاون  هلیـسو  هب  نم  هدنب ي  هشیمه  دیامرف : یم  یلاعت  يادـخ 
یم نادب  هک  موش  یم  وا  مشچ  دونش و  یم  نادب  هک  موش  یم  وا  شوگ  متـشاد  تسود  ار  وا  هاگره  سپ  مراد ، تسود  ار  وا  هک  نیا 

.مهد یم  شهانپ  دروآ  هانپ  نم  هب  رگا  مهد و  یم  وا  هب  دهاوخب  يزیچ  نم  زا  رگا  دریگ  یم  نادب  هک  موش  یم  وا  تسد  دنیب و 
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اَم ِءاَدَأ  ِلـْثِِمب  يِدـْبَع  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتَی  اَـم  ...َیلاَـعَت َو  َكَراَـبَت َو  ُهَّللا  َلاَـق  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید  ياـج  رد 
ِیَنلَأَس ْنِإ  ُُهْتبَجَأ َو  ِیناَعَد  ْنِإ  اًِلئْوَم  ًادَی َو  ًارََصب َو  ًاعْمَـس َو  َُهل  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  ْنَم  ُهَّبِحُأ َو  یَّتَح  ََّیلِإ  ُلِهَْتبَی  يِْدبَع  ُلاَزَی  َال  ِْهیَلَع َو  ُتْضَرَْتفا 

(1) ؛» ُُهْتیَطْعَأ

رگید هقیرط ي  چیه  زا  دـننک ، کیدزن  نم  هب  ار  دوخ  دـنناوت  یم  تابجاو  ءادا  اب  هک  روط  نآ  نم  ناگدـنب  دـیامرف ... : یم  دـنوادخ 
تـسود ار  سکره  و  مراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  هاگ  نآ  ات  دنک  یم  يراز  عرـضت و  نم  فرط  هب  هراومه  نم  هدـنب ي  .دـنناوت  یمن 

.مهد یم  وا  هب  دهاوخب  يزیچ  نم  زا  رگا  منک و  یم  تباجا  ار  وا  دناوخب  ارم  هاگره  دش ، مهاوخ  وا  تسد  مشچ و  شوگ و  متفرگ 

شدوجو مامت  دریگ ، یم  رارق  وا  رعاشم  ياج  هب  ادـخ  دـنام ، یمن  شیارب  يدوخ  رگید  لفاون  ضئارف و  ماجنا  قیرط  زا  ناـسنا  ینعی 
دنیب یم  یهلا  دروآ ، یم  رد  دوخ  فرصت  رد  ار  وا  مشچ  دنوادخ  عقاو  رد  و  ددرگ ، یم  دنوادخ  تریـصب  رهظم  دوش و  یم  وا  قرغ 

.دنیب یمن  یناطیش  رگید  دونش ، یم  یهلا  و 

هب ندیسر  هچیرد ي  دننک و  يزاب  دنناوت  یم  ام  یگدنز  رد  یمهم  رایـسب  شقن  هدومرف  نیعم  ام  يارب  دنوادخ  هک  ییاه  هفیظو  سپ 
ار یهلا  برق  و  دسوپب ، ایند  رد  دهاوخ  یمن  هک  تسا  یـسک  هب  طوبرم  هفیظو  هب  قشع  دـینک  یم  هظحالم  هک  تساجنیا  دـنادصقم ،

.درادن درم  نز و  رگید  نیا  تسا و  هداد  رارق  دوخ  دوصقم  دصقم و 
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برق هب  دورو  هار  یهلا ؛ فیاظو 

يا هیده  .دناسرب  دصقم  هب  قیرط  نآ  زا  ار  اه  نآ  ات  اه  نآ  هب  تسوا  هیدـه  هدومرف  نییعت  درم  نز و  يارب  دـنوادخ  هک  ییاه  هفیظو 
اه نآ  همه ي  و  مادـکره ، يارب  یـصاصتخا  هجو  کی  و  درم ، نز و  نیب  كرتشم  هجو  کـی  .دراد  هجو  ود  دـهد  یم  دـنوادخ  هک 

هنادرم فیاظو  زا  یضعب  نوچ  تفگ  ناوت  یم  ایآ  .دنا  ینتشاد  تسود  رایسب  ظاحل  نیا  زا  دنـشاب و  یم  ادخ  اب  طابترا  ياه  هچیرد 
راک بش  ات  حبـص  زا  لاّمح  لثم  ام  دیاب  هک  تسا  ینید  هچ  نیا  دنیوگب  نادرم  ًالثم  تسا ؟ هدـش  عقاو  ضیعبت  هنانز ، یـضعب  تسا و 
هللا یلو  کی  لثم  ارچ ، لاّمح  لثم  دیوگ  یم  وا  باوج  رد  نید  مینک ، مهارف  ار  نامنادـنزرف  نز و  ياذـغ  نکـسم و  سابل و  مینک و 
دیاب نم  تسا  ینید  هچ  نیا  هک  دیوگب  نز  ای  .ینک  ادیپ  ار  ادـخ  هب  دورو  هار  ات  هدـب  ماجنا  تنادـنزرف  نز و  هب  تبـسن  ار  تا  هفیظو 

یم وا  باوج  رد  نید  .دـندرگب  عامتجا  رد  دـنورب  تحار  اقآ  مشاب و  زپ  تخپ و  يراد و  هچب  لوغـشم  اه  تفلک  لثم  بش  ات  حـبص 
ناج رد  ار  قح  اب  سنُا  ماقم  هب  دورو  هار  مرـسمه  نادنزرف و  هب  تبـسن  هفیظو  ماجنا  هچیرد ي  زا  هللا  یلو  کی  لثم  نم  وگب  دیوگ ؛

.منک یم  مهارف  دوخ 

یناسنا .دنک  لیلحت  تسناوتن  دومرف  نییعت  درم  نز و  يارب  نید  هک  ار  یفیاظو  هاگیاج  دیدج  ناسنا  هک  دمآ  شیپ  اج  نیا  زا  لکشم 
هب نید  تاروتـسد  لباقم  رد  ار ، هفیظو  هن  دنک  یم  هاگن  ار  دوخ  يدرم  نز و  دنک ، یبایزرا  فیرعت و  تسرد  ار  شدوخ  دـناوتن  هک 

مهاوخ تسود  ار  اه  نآ  همه  منک  هاگن  تسرد  مدوخ  فیاظو  هاگیاج  هب  نم  رگا  هک  یلاح  رد  .دتفا  یم  لکشم 
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تا هفیظو  اقآ  دیوگ  یم  نم  هب  مالـسا  نید  قیرط  زا  دنوادخ  .دنوش  یم  یهلا  برق  رد  نم  ندش  هتفریذپ  ببـس  اه  نآ  اریز  .تشاد 
هاگن ما  هفیظو  هب  رگا  اذل  .تسا  یگرزب  فطل  نیا  .مینک  لوبق  ار  وت  ام  ات  هدب  ماجنا  تسرد  تدوخ  هداوناخ و  هعماج و  هب  تبسن  ار 
يارب تسا  هفیظو  عون  ود  اهنیا  .دنتـسه  رت  مهم  مادـک  هک  تسین ، حرطم  اه  نز  هفیظو  اـب  دوخ  هفیظو ي  هسیاـقم  ثحب  رگید  مدرک 

ْمُکَضَْعب ِِهب  ُهّللا  َلَّضَف  اَم  ْاْوَّنَمَتَت  َالَو  : » دیامرف یم  نآرق  .دوش و  یم  عورش  تبیـصم  دیدرک  هسیاقم  رگیدمه  اب  ار  فیاظو  رگا  .دوعص 
هب نوچ  .دییامنن  تسا  هداد  يرگید  هب  دنوادخ  هک  ار  یتالامک  يوزرآ  دیهد ، دشر  دیتسه  هک  ار  ینامه  مادک  ره   (1) ؛» ٍضَْعب یَلَع 
اج نیا  نم  .دراد  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  زا  هدافتـسا  قیرط  زا  وا  لاـمک  هار  درادـن ، ییاـهزیچ  دراد و  ییاـهزیچ  سکره  لاـحره 
هک تسا  تسرد  ایآ  .دیتسین  ما  هتسشن  نم  هک  ییاج  رد  امش  متسین و  دیا  هتسشن  امش  هک  ییاج  رد  نم  ینعی  اجنآ ، امش  ما و  هتـسشن 

ساسحا سپ  مرادـن ، هک  منیب  یم  منک ، هاـگن  دـیراد  امـش  هچنآ  هب  نم  رگا  مشاـبن ؟ اـج  نآ  منیـشنب و  اـجنیا  نم  ارچ  ایادـخ  میوگب 
.مرادـن ار  دوبمک  ِساسحا  نیا  منک  هاگن  هفیظو  ماجنا  طیارـش  ناونع  هب  ما  هتـسشن  هک  ییاـج  هب  رگا  هک  یلاـح  رد  .منک  یم  دوبمک 

، دندروآ ولج  ار  هسیاقم  ياپ  فیاظو ، هب  رظن  ياج  هب  نادرم  نانز و  هک  دـش  عورـش  یئاجنآ  زا  تبیـصم  مدرک  ضرع  هک  نیا  ینعم 
یم اـنمت  تسا  هداد  رارق  نادرم  راـیتخا  رد  دـنوادخ  هک  ار  یتاـناکما  هجیتـن  رد  دـننک و  یم  هاـگن  نادرم  هب  ناـنز  .تسا  رارق  نیا  زا 

دننیب یم  دننک و  یم  هاگن  نانز  هب  مه  نادرم  .دادن  ام  هب  ار  اه  نیا  ادخ  ارچ  دنیوگ  یم  دنیامن و 
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یم دراد  يرگید  هک  ار  ییاـهزیچ  نآ  سکره  هک  دـیآ  یم  شیپ  یبـیجع  هدـیدپ  .دـنرادن  تسا  ناـنز  ِِراـیتخا  رد  هـک  ار  یتاـناکما 
نوریب دوخ  میرح  زا  هک  ار  وـت  یلو  میدادـن  وـت  هب  ار  تاـناکما  نآ  تسا  تسرد  دـیوگ  یم  اـم  هب  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  .دـهاوخ 
دـشاب یم  تدوخ  دوعـص  هچیرد ي  هک  هچنآ  هب  ینک ، یم  هاـگن  نارگید  هب  ارچ  وت  میداد ، میداد  یم  وـت  هب  دـیاب  ار  هچنآ  میدرکن ،

.نک هاگن 

دوخ هچنآ  هب  هن  مینک  یم  هاگن  رگیدـمه  تاناکما  هب  هک  تسا  نیا  دـیامنب  خر  اـه  تلفغ  اـه و  یگناـگود  دوش  یم  ثعاـب  هچ  نآ 
هجوت مادک  ره  درم  نز و  رگا  هک  یلاح  رد  دوش ! یم  عورـش  ادخ  هب  ضارتعا  دیآ و  یم  شیپ  نامیارب  صقن  ساسحا  اذـل  .میراد و 

یگدنب مناوت  یم  تاناکما  نیا  اب  هدنب  دشاب ، ناشدوعص  يوکس  ات  تسا  هداد  یـصاخ  تاناکما  اه  نآ  زا  مادک  ره  هب  دنوادخ  دننک 
هک یتاناکما  نک و  هاگن  تا  هفیظو  هب  ینک ، هاگن  نم  هب  يراد  راک  هچ  مه  امش  .مشاب  امش  تاناکما  لابند  مراد  راک  هچ  سپ  منک ،

.تسا قح  ینامهم  هب  دورو  هچیرد  هک  يا  هفیظو  يراد ، رایتخا  رد  هفیظو  ماجنا  يارب 

هاوخن ار  ندوبدوخ  ِریغ  شاب ، تدوخ 

شمارآ و رارق و  شیع و  رد  دـننک  هاگن  دـنا  هداد  اه  نآ  هب  تسا و  قح  ینامهم  هب  دورو  هچیرد ي  هک  هچنآ  هب  نادرم  ناـنز و  رگا 
رد دـننک  هاگن  تسا  هدادـن  اه  نآ  هب  ادـخ  هک  هچنآ  هب  رگا  هک  یلاح  رد  .دـنریگ  یم  رارق  تیونعم  یتسم و  بلق و  روضح  فعش و 

رد ادخ  اب  سنُا  طیارش  هب  دورو  هار  ًالمع  دنریگ و  یم  رارق  لالحمضا  شیاسرف و  تلفغ و  یناشیرپ و  تداسح و 
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نیا هفیظو  .نک  هاگن  هفیظو  هب  يربب  رـس  هب  یگدنب  ِشمارآ  رد  یهاوخ  یم  رگا  دیامرف : یم  دـنوادخ  .دـش  دـهاوخ  هتـسب  ناشیولج 
هاـگن هرجـش  هب  هفیظو ، هب  رظن  ياـج  هب  یتقو  میوشن ، مه  کـیدزن  یتح  میروخن ، نآ  زا  اـهنت  هن  میوشن ، کـیدزن  هرجـش  هب  هک  دوب 

ِهِذَه ابَْرقَت  َال  َو   » هک دوب  نیا  هفیظو  .میدش  مورحم  زیچ  همه  زا  دـش و  عورـش  تبیـصم  میرادـن ، ار  هرجـش  ياه  هویم  میدـید  میدرک ،
ِناَفِـصْخَی اَقِفَطَو  اَمُُهتاَءْوَس  اَمَُهل  ْتََدب  َهَرَجَّشلا  اَقاَذ  اَّمَلَف   » .دیـشاب ادخ  اب  سنُا  ماقم  رد  ات  دـیوشن  کیدزن  هرجـش  نیا  هب   (1) ؛» هَرَجَّشلا

ار دوخ  درادن  شدوخ  هک  ییاهزیچ  نتشادن  هب  نز  دش  راکشآ  ناشیارب  ناشیاه  یتشز  دندروخ  نآ  زا  نوچ  ِهَّنَْجلا » ِقَرَو  نِم  اَمِْهیَلَع 
دیابن هک  ییاهزیچ  هب  .درک  هاگن  دراد  نز  یلو  درادـن  هک  ییاـهزیچ  هب  مه  درم  درک و  رکف  ندـش  درم  تاـناکما  هب  درک و  لوغـشم 

زا دیتساوخ ، یم  رتشیب  امـش  .دـیوش  جراخ  تشهب  زا   (2) ؛» اَْهنِم ْاوُِطبْها   » دمآ ادن  هک  دش  نیا  شا  هجیتن  دـندرک ، هاگن  دنـشاب  هتـشاد 
، ترسمه وت و  مدآ  يا   (3) ؛» َهَّنَْجلا َکُجْوَزَو  َتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  اَی  : » دوب هدومرف  ًالبق  هک  یلاح  رد  .دیدش  مورحم  دـیتشاد  هچنآ  همه 

تاناکما همه  نآ  ادخ و  یشاب و  وت  هک  یتشهب  رد  شمارآ ، رارق و  ِتشهب  رد  دیـشاب ، تشهب  رد  نادرم ، نانز و  همه  دامن  ناونع  هب 
مدآ هصق  يرآ  .یهلا  ءاقل  ماقم  رد  ندنام  یقاب  يارب 
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(1) .دوب ام  همه  دوب  اج  نآ  هک  تیمدآ  نآ  میدوب و  اج  نآ  همه  میدوب و  یکی  اج  نآ  تسا ، تیمدآ  هصق ي 

، دندرکن دوبمک  ساسحا  ًالـصا  دنرقتـسم  هفیظو  رون  رد  هک  ییاه  نآ  .میدش  لفاغ  هفیظو  زا  هک  دش  عورـش  اج  نآ  زا  لکـشم  سپ 
نانز فیاظو  رـضاح  طیارـش  رد  تسا  نکمم  دـنچ  ره  .قیرط  نآ  زا  امـش  منک  دوعـص  مناوت  یم  قیرط  نیا  زا  نم  تسین ، يدوبمک 

هک تسا  نآ  هدـمع  .نادرم  اب  نانز  هسیاقم  هن  تسا ، نایم  رد  هفیظو  ماجنا  ِعوضوم  زاب  دـشاب ، زین  یعامتجا  ياه  هنحـص  رد  روضح 
هاگیاج تسا  نکمم  اه  نامز  زا  یضعب  رد  .دنک  یم  نییعت  مالـسا  ار  هاگیاج  نآ  دشاب و  شدوخ  هاگیاج  رد  دیاب  نز  میـشاب  هجوتم 
یتبیصم .دشاب  شدوخ  هکلب  دهاوخن ، ار  ندوب  درم  هاگیاج  دوخ  يارب  هک  دشاب  بظاوم  یلو  دشاب  مه  عامتجا  رد  هناخ ، رب  هوالع  وا 

ندرکادـیپ اب  دـنرادن ، نادرم  اب  هسیاـقم  رد  هک  ییاـه  نتـشادن  دـنهاوخب  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  شیپ  نارهاوخ  زا  یـضعب  يارب  هک 
.دننک یم  مگ  ار  ادخ  اب  سنُا  تولخ و  هار  هتشگ و  جراخ  هفیظو  رون  زا  هک  تسا  اج  نیا  .دننک  ادیپ  ار  نآ  نادرم ، تلصخ 

مولعم .تسین و  رتخد  دـننامه  رـسپ   (2) ؛» یَثنُألاَک ُرَکَّذـلا  َْسَیل  : » دـیامرف یم  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  ردام  لوق  زا  نآرق  لاؤس :
نارتخد ِنتـسناد  شزرا  مک  هناشن ي  نیا  ایآ  .تسا  هدش  رتخد  ناشدنزرف  ارچ  هک  دـنا  هدـش  تحاران  مالـسلا  اهیلع  میرم  ردام  تسا 

؟ تسین
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يربمایپ وا  لسن  زا  هک  نیا  رب  ینبم  تشاد  هک  یتاعالطا  هب  هجوت  اب  مالسلا  اهیلع  میرم  ردام  هک  هدوب  رارق  نیا  زا  هیضق  ریخ ، باوج :
رارق یهلا  رماوا  تمدخ  رد  سدقملا  تیب  راذگ  تمدخ  ناونع  هب  ار  شدنزرف  درک ، لمح  عضو  نوچ  هدوب  هدرک  رذن  دمآ ، دـهاوخ 

(1) ؛»  ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  اًرَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  اَم  ََکل  ُتْرَذـَن  یِّنِإ  ِّبَر  َناَرْمِع  ُهَأَْرما  َِتلاَق  ِْذا  : » دـیامرف یم  نآرق  دـهد ،
نامرف تحت  دشاب و  دازآ  نم  نامرف  ریز  زا  مراد  مکش  رد  هچنآ  هک  ما  هدرک  رذن  نم  اراگدرورپ ! تفگ : نارمع  رـسمه  هک  هاگ  نآ 
باـنج .یئاـمرفب  تیبرت  ار  وا  هنوگچ  یناد  یم  یتـسه و  تناگدـنب  ياـضاقت  ياونـش  وت  هک  اـمرفب ، لوبق  نم  زا  سپ  دریگ ، رارق  وت 
هجوتم اه  نیا  دنوش ، یم  لصو  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  هب  یلو  دندوبن  ربمایپ  ناشدوخ  مالـسلا ، اهیلع  میرم  ترـضح  ردپ  ینعی  نارمع 

اذل .تسادخ  ربمایپ  نامه  تسا  رادراب  هک  ار  يدازون  نیمه  درک  یم  رکف  نارمع  رـسمه  .دیایب  يربمغیپ  اه  نآ  لسن  زا  دـیاب  دـندوب 
رـسپ دنزرف  نآ  هک  دیما  نیا  هب  دراپـسب ، سدقملا  تیب  هب  ار  وا  دوش  تیبرت  بوخ  شدنزرف  هک  نیا  يارب  دنک  یم  رذـن  دـیما  نیا  هب 
هـشقن مامت  درک  رکف  تسا ، رتخد  دش  هجوتم  دمآ  ایند  هب  كدوک  یتقو  اما  .تسا  مهارف  سدـقملا  تیب  رد  وا  تیبرت  ناکما  تسا و 

اَِمب ُمَلْعَأ  ُهّللاَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .مدروآ  اـیند  هب  رتخد  نم  ایادـخ ! یَثنُأ ؛» اَُهتْعَـضَو  یِّنِإ  ِّبَر  : » تفگ اذـل  هدروخ  مه  هب  شیاـه 
يربخ یلو  دنتسین  يواسم  درم  نز و  هک  تسا  هاگآ  و  یَثنُألاَک ؛» ُرَکَّذلا  َْسَیلَو   » تسا هاگآ  درک  دلوتم  وا  هچنآ  هب  ادخ  و  ْتَعَضَو ؛»

هدش هداد  امش  هب  هک 
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وا دلوت  لکش  رد  ادخ  تمظع  دمآ و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یـسیع  نوچ  يدرم  دازون  نیمه  قیرط  زا  هطبار و  نیمه  رد  تسین ، غورد 
رسپ رتخد و  هک  دوش  یمن  هدافتـسا  لقتـسم  ِعوضوم  کی  ناونع  هب  هیآ  نیا  زا  دیئامرف  یم  هظحالم  هچنانچ  سپ  .درک  دهاوخ  روهظ 

مالـسلا هیلع  یـسیع  مان  هب  يدرم  قیرط  زا  دـیاب  هک  تسا  هدوب  یـصاخ  رما  اب  هطبار  رد  عوضوم  هکلب  .دنتـسین  يواسم  شزرا  رظن  زا 
یم ماجنا  مالسلا  اهیلع  میرم  هطـساو  اب  صاخ  رما  نآ  هک  نیا  زا  لفاغ  دنا ، هدش  ور  هبور  میرم  مان  هب  يرتخد  اب  الاح  دریگب و  ماجنا 
هیلع یـسیع  ترـضح  دـلوت  هنیمز  تفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  ترـضح  تیبرت  تحت  میرم  اذـل  وا و  دوخ  قیرط  زا  هن  دریگ و 

.تشگ مهارف  وا  رد  مالسلا 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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رگید يدلوت  جاودزا 

هراشا
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(1) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هتفهن جاودزا  رد  يزیچ  هچ  تسا ؟ هدرک  شرافـس  جاودزا  هب  هزادـنا  نیا  مالـسا  ارچ  تساجک ؟ یگدـنز  رد  جاودزا  هاگیاج  لاؤس :
ُموُصَی ُهَْلَیل َو  ُموُقَی  ٍبَزَع  ٍلُجَر  ْنِم  ُلَْضفَأ  ٌجِّوَزَتُم  اَمِهیِّلَُصی  ِناَتَعْکََرل  « ؛ میراد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تیاور  رد  هک  تسا 

هب ار  شیاه  بش  هک  ینز  یب  درم  لمع  زا  تسا  رتـالاب  درآ  ياـج  هب  راد  نز  ِصخـش  هک  زاـمن  تعکر  ود  دـیدرت  نودـب   (2)« هَراَهَن
.دنا لئاق  رثؤم  شقن  نآ  يارب  نینچ  نیا  یهلا  ءایلوا  هک  تساجک  رد  جاودزا  تیمها  .درادب  هزور  ار  شیاهزور  و  دزادرپب ، تدابع 

تـشونرس هک  دنتـشاد  يدرف  یگدـنز  کـی  جاودزا  زا  لـبق  رهوش  نز و  هک  میوگب  ردـق  نیمه  رـصتخم  روط  هب  ادـتبا و  رد  باوج :
هطبار و  نادنزرف ، اب  ردام  ردـپ و  هطبار  .دوب  هدروخن  هرگ  رگیدـمه  هب  دروخ ، یم  هرگ  مه  هب  جاودزا  اب  هک  تدـش  نیا  هب  مادـکره 

هطبار ي اب  هسیاقم  رد  نادنزرف  اب  نیدلاو  هطبار ي  .تسین  تسه ، رهوش  نز و  نیب  هک  یتروص  نیا  هب  ردام ، ردپ و  اب  نادنزرف 
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نیاربانب .دنراد  تیلوئسم  ساسحا  یگدنز  هب  تبسن  دیدش  صاخ و  يروط  هب  مادکره  رهوش  نز و  .دراد  یـساسا  قرف  رهوش  نز و 
ردپ یتقو  یتح  .دنا  هدوبن  ور  هبور  دنـشاب ، ور  هبور  كرتشم  یگدنز  عون  کی  اب  ًاقیقد  هک  يّدح  نیا  رد  اقآ  مناخ و  جاودزا  زا  لبق 

ار دنـشاب  ادج  رگیدمه  زا  دیاب  اه  نیا  هک  يا  هدـنیآ  ناشرظنم  رد  هک  تسین  روط  نیا  دنتـسه  سنُا  تیاهن  رد  ناشدـنزرف  اب  ردام  ای 
اب هک  تسین  نینچ  رهوش  نز و  دروم  رد  اما  .دور  یم  يا  هناگادـج  یگدـنز  لابند  یتدـم  زا  دـعب  دـنزرف  نیا  هرخـالاب  ینعی  .دـننیبن 

لیدـبت اقآ  مناـخ و  یتقو  هک  تسا  نیا  هدـنب  ضرع  ًاـتیاهن  .دـشاب  حرطم  مه  زا  ادـج  یگدـنز  روصت  يرهوش  نز و  هطبار ي  ظـفح 
رگید دارفا  هب  تبـسن  ار  هطبار  عون  نیا  ًـالبق  هک  دـنبای  یم  دوـخ  رظنم  رد  ار  يا  هطبار  یگدـنز و  زا  یعوـن  رهوـش ، نز و  هب  دـندش 

ار نآ  میناوتب  دـیاب  دوش  یم  قَّقحم  دـیدج  یگدـنز  عون  کـی  جاودزا  اـب  ًاـعقاو  هک  نیا  هب  میدیـسر  یتـقو  لاـح  .دـنا  هدرکن  هبرجت 
يدیدج یگدنز  رهوش  نز و  يارب  جاودزا  اب  دوش ، یم  دیدج  یگدنز  کی  دراو  دوخ  دـلوت  اب  هک  یکدوک  لثم  .میـسانشب  تسرد 

.دندوبن تحاس  نآ  رد  ًالبق  هک  دنوش  یم  يرگید  تحاس  دراو  ًالمع  و  دیآ ، یم  دوجو  هب 

الاح .دنک  یم  یگدنز  دراد ، شردام  اب  هطبار  رد  هک  یفطاوع  اب  شردام و  اب  ًالمع  دنک ، یم  یگدـنز  شا  يردـپ  هناخ  رد  ات  رتخد 
دیدج دلوت  نامه  نیا  هک  دنک ، یم  عورـش  ار  يدـیدج  ياه  یگتـسباو  طباور و  ای  دراد : تلاح  ود  دـیآ ، یم  شرهوش  هناخ  هب  هک 

تیلوئـسم هتفرگن و  يّدج  ار  دیدج  یگدنز  دهد و  یم  همادا  ار  شردام  اب  یگدنز  زونه  هدمآ  شرهوش  هناخ  هب  هک  نیا  اب  ای  .تسا 
تروص رد  هک  .تسا  هتفریذپن  ار  دیدج  یگدنز  ياه 
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جاودزا ناشرهوش  اب  دنا ، هدمآ  ناشرهوش  هناخ  هب  هک  اه  مناخ  زا  یـضعب  .تسا  هدرکن  جاودزا  یحور  رظن  زا  زونه  رتخد  نیا  ریخا ؛
دنتسه يردپ  هناخ  تحاس  رد  زونه  دننک و  یم  ارادم  يروط  کی  ناشرهوش  اب  یلو  دنا  هدرک  جاودزا  ناشردام  اب  ایوگ  دنا ، هدرکن 

.دنتسین عوضوم  نیا  هجوتم  هک  اهدرم  زا  یـضعب  تسا  نینچ  مه  دنا و  هتـسب  ناشدیدج  یگدنز  تایعقاو  هب  تبـسن  ار  دوخ  مشچ  و 
تیلوئسم هک  تسا  يروط  دهد  یم  رارق  نز  لباقم  رد  جاودزا  زا  سپ  مالـسا  هک  یقفا  نوچ  تسین ؛ مالـسا  روظنم  جاودزا  عون  نیا 

تیالو هن  تسا و  لصا  دـیدج  یگدـنز  رد  رهوش  تیالو  رگید  دوش و  یم  باسح  وا  یلـصا  تیلوئـسم  شرهوش  هناخ  هب  تبـسن  وا 
ًالماک تیلوئـسم  عون  کی  تیلوئـسم  نیا  و  تسا ، هداوناخ  نیا  لوئـسم  ًاـمامت  مه  درم  دریذـپب و  ار  رهوش  تیریدـم  دـیاب  نز  .ردـپ 

هک ینعم  نیدب  .تسین  تسا ، هتشاد  شردام  ردپ و  هب  تبسن  هک  یتیلوئسم  هیبش  ای  يواسم و  تقو  چیه  تیلوئـسم  نیا  تسا ؛ صاخ 
.تسا یبوخ  ریبعت  یگدنز  نیا  يارب  دیدج » دلوت   » ِریبعت هک  دننک ، یم  عورش  ار  يدیدج  تیلوئسم  یگدنز  نیا  رد  رهوش  نز و 

سفن دروخب و  اذـغ  ردام ، ندـب  هب  نآ  لاصتا  اب  شفان و  اب  دـناوت  یمن  رگید  ًاعقاو  دـیآ ، یم  ایند  هب  یتقو  كدوک  دـیدج  دـلوت  رد 
هدش رگید  تحاس  کی  دراو  ینعی  دونـشب  شـشوگ  اب  و  دروخب ، ریـش  دشکب و  سفن  دزادنیب و  راک  هب  ار  شناهد  دیاب  هکلب  دـشکب 

.تسا هدشن  ققحم  یجاودزا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، تلاح  نیمه  هیبش  جاودزا  .تسا 

دنوش و یم  دیدج  یگدنز  دراو  هداد ، رارق  ملاع  رد  دنوادخ  هچنآ  ساسا  رب  ملاع و  هنامیکح  ماظن  ساسا  رب  درم  نز و  جاودزا ، رد 
مه هب  تبسن 
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اه نآ  نیب   (1)« ًهَمحَر ًهَّدَوَم َو  مُکَنَیب  َلَعَج  َو  : » دیامرف یم  نآ  فیـصوت  رد  دنوادخ  هک  يا  هقلُع  نامه  .دننک  یم  ادیپ  هقلُع »  » ًادیدش
هب هجوت  اب  .دنک  یگدنز  تحار  شرـسمه  نودب  دناوت  یمن  رگید  دـنک  یم  سح  فرط  ِدوخ  هک  يروط  هب  داد  رارق  راثیا  یتسود و 

ردپ و اب  رگا  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  تحاران  تدش  هب  درک  ادـیپ  لکـشم  شرـسمه  اب  ناسنا  یتقو  هک  تسا  یهلا  تمحر  تّدوم و 
تـسکش شرـسمه  اب  یگدـنز  رد  ناسنا  رگا  هک  يروط  هب  .دـش  یمن  تحاراـن  ّدـح  نیا  اـت  درک  یم  ادـیپ  یفـالتخا  نینچ  شرداـم 

دبایب ار  دوخ  بولطم  دلوت  هتساوخ  یم  جاودزا  اب  هک  تسا  نآ  رما  نیا  هشیر  .تسا  هدروخ  تسکش  یگدنز  لک  رد  ًابیرقت  دروخب ،
، تسا هدیـسرن  بولطم  هجیتن ي  هب  وا  یگدنز  ًالمع  هدـشن  ققحم  دـلوت  نآ  نوچ  یلو  دـسرب ، صاخ  ِتمحر  تّدوم و  تاکرب  هب  و 

.دراد زاین  یگدنز  نآ  هب  ًادیدش  ناسنا  هک  یلاح  رد 

تینم یفن  جاودزا و 

ره هک  دوش  یم  لیکـشت  يدـیحوت  هتـسه  کـی  جاودزا ، اـب  .تسین  »ش  دوخ  » يارب رگید  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  جاودزا  هجیتن  نیلوا 
شا یقیقح  يانعم  هب  هداوناخ »  » .دـیوج یم  هداوناخ  يدـیحوت  هتـسه  تیوه  رد  ار  دوخ  تیوه  تسا و  هتـسه  نآ  رد  یناـف  يوضع 
جراخ ینادـحو  ماقم  زا  ار  وا  تافـص ، ِترثک  تسا و  یناف  قح  ترـضح  تاذ  رد  یهلا  تافـص  هک  روط  نامه  تسا ، دـیحوت  نیع 

درف ِتیدرف  یفن  ینعی  زین  هداوناخ  دیحوت  دـنیب ؛ یمن  يزیچ  دوخ  زا  يدـحَا  رون  روهظ  اب  دـحوم  ِناسنا  هک  روط  نامه  ای  دـنک ، یمن 
رد ناسنا  .عمج  رد 
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زا ناسنا  تلاح  نآ  رد  نوچ  دنیوگ ، یم  دیحوت »  » ار ادخ  مکح  تیمکاح  رد  قارغتسا  .درادن  يدوخ  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  لباقم 
، دـنک یم  یناـف  دوخ  رد  ار  درف  تیدرف  ادـتبا  يدـیحوت ، دـحاو  کـی  ناونع  هب  مه  هداوناـخ  .دوش  یم  یقاـب  قـح  هب  یناـف و  دوـخ ،

.تدحو نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدحو  ریظن  دیامن ، یم  ءایحا  وا  رد  ار  هداوناخ  نآ  صوصخم  یعمج  تیصخش 

تسا هداوناخ  يدیحوت  هتـسه ي  رد  تسا ! زاین  دروم  يدرم  نز و  ره  يارب  هداوناخ  لیکـشت  ردقچ  دییامرف  یم  هظحالم  دید  نیا  اب 
ینک رارـصا  دوخ  تینم  رب  یهاوخب  رگا  یـشاب و  تا  « يدرف دوـخ   » یناوـت یمن  امـش  رگید  دور ؛ یم  نیب  زا  ناـسنا  ِیهاوـخدوخ  هک 

هک تسا  تخبشوخ  شا  هداوناخ  رد  يا  هزادنا  هب  سکره  ًاساسا  .هیقب  يارب  مه  ینک و  یم  منهج  ار  یگدنز  تدوخ  يارب  مه  ًاعقاو 
؛ شرـسمه يارب  هن  هداوناخ ، يارب  مدرک  ضرع  دینک ؛ تقد  .دبای  تسد  يدرف  ِدوخ  یفن  هب  هداوناخ  هتـسه  لباقم  رد  دـشاب  هتـسناوت 
بولطم و هجیتن  هب  زگره  دشاب ، هدرک  یفن  ار  دوخ  اه  نآ  زا  یکی  طقف  رگا  .دشاب  هدرک  دوخ  یفن  دـیاب  مه  وا  رـسمه  هک  نیا  يارب 

.دنسر یمن  یلاعتم 

.دـنک یم  یفن  يرگید  يارب  ار  شدوخ  یکی  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدـید  اه  هداوناخ  زا  یـضعب  رد  هزورما  هک  یتالکـشم  زا  یکی 
! دنک لمع  ار  دیوگب » مناخ  هچره   » هک نیا  هب  دسر  یم  دنک ، تحار  شرسمه  ياه  هلِگ  تسد  زا  ار  شدوخ  هک  نآ  يارب  درم  ًاضعب 

هدرک لیدبت  رت  گرزب  نَم  کی  هب  ار  وا  نوچ  تسا ، هدرب  نیب  زا  ار  شرـسمه  يریگ ، میمـصت  نیا  اب  ًاقافتا  تسا  هدرکنرکف  اقآ  نیا 
تینم شرسمه  تینم  رد  هکلب  هدرکن  یفن  ار  دوخ  تینم  هداوناخ  يدیحوت  هتسه  لد  رد  نوچ  تسا  هدرب  نیب  زا  مه  ار  شدوخ  و 
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، تسا هدرک  مکاح  هداوناخ  نیا  رب  ادـخ  هک  یعماج  مکح  رد  هک  دنـسرب  هلحرم  نیا  هب  ود  ره  اه  نآ  دـیاب  .تسا  هدرک  یفن  ار  دوخ 
تـسین انب  رگم  دینک ؛ یم  مالـسا  يارب  امـش  هک  يراک  نیع  .رت  گرزب  فده  کی  يارب  يدرف  لایما  یفن  ینعی  دـننک ، یفن  ار  دوخ 

دیهد رارق  مالـسا  تمدخ  رد  ار  ناتندب  دـینک و  ناتندـب  یتمالـس  جرخ  ار  ناتلوپ  هک  دـندومرف  میوشب !؟ یفن  مالـسا  يارب  ام  همه ي 
دیاب دنیوگ : یم  میـشاب ، نام  یتمالـس  بظاوم  دـیاب  هک  تسین  اه  فرح  نیا  رگید  تسا ، طسو  مالـسا  ندـشدیدهت  ياپ  یتقو  یلو 

یتمالـس يارب  لوپ  دروخ !؟ یم  يدرد  هچ  هب  دوشن ، یتمالـس  جرخ  رگا  لوپ  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ .دـینک  یفن  ار  دوـخ  ناـج  مسج و 
باسح الاح  .دوش  یقاب  یهلا  رون  ياقب  هب  ناـسنا  اـت  تسا ، دـنوادخ  مکح  رد  تینم  یفن  ادـخ و  یگدـنب  يارب  یتمالـس  یلو  تسا 

هک تسا  یلوپ  ِلثم  تسرد  ددرگ ! یم  یلاعتم  ياقب  ناسنا  ياقب  دوش ، یفن  ناسنا  رد  مالـسا  رون  یلجت  اب  رگا  يدرف » ِدوب   » نیا دینک 
.دش دهاوخ  روخبدرد  هب  هزات  دوشب ، مالسا  جرخ  هک  مه  مدآ  دوخ  تسا ، هدش  یتکرب  اب  لوپ  دوشب ، یتمالس  جرخ  یتقو 

.درک رکف  یطیارش  نینچ  داجیا  هب  دیاب  مئاد  تسا و  یطیحم  نینچ  مالسا  رظن  زا  هداوناخ » »

ار یطیارـش  نینچ  داد ، رارق  راثیا  یتسود و  نارـسمه  نیب  دنوادخ  دیوگ  یم  هک  ًهَمحَر » ًهَّدَوَم َو  مُکَنَیب  َلَعَج   » هیآ رد  دنوادخ  هدعو 
اه نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  يروط  دنک  یم  داجیا  رـسمه  ود  نیب  قوف  هیآ  قبط  دنوادخ  هک  یطیارـش  .دهد  یم  رارق  ناسنا  رظن  ّدـم 

مدآ رگا  ملاس ، هداوناخ  کی  رد  .دنشیدنا  یم  هداوناخ  ندش  يدیحوت  هب  دراد و  ار  يرگید  لامک  هغدغد ي 
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یم لد  هداوناخ  هناوتسا  يارب  ًادیدش  دوخ  هبون  هب  مادکره  درم  هچ  نز و  هچ  هک  دنیب  یم  دنک ، تقد  رما  نیا  هب  دشاب و  زاب  شمشچ 
.هنومن نیا  زا  شالت  نارازه  دنراد و  دوخ  ياه  یهاوخدوخ  یفن  رد  یعس  دننک ، یم  راثیا  دننازوس و 

دیحوت يوس  هب  ریس  اهداضت و  رتسب  هداوناخ ؛

ریاس رد  هک  نیا  نیع  دـنک ، یم  مهارف  ار  هداوناخ  رتسب  دـناسرب ، دـیحوت  هب  اهداضت  اه و  ترثک  لد  رد  ار  اـم  هک  نیا  يارب  دـنوادخ 
اب و  رایتخا ، اب  هارمه  تسا  یتقلخ  يدـیحوت  یگدـنز  طرـش  .دـنک  انـشآ  شدوخ  اب  ار  ام  ات  دـنک  یم  مهارف  ار  ییاـهرتسب  زین  دراوم 
ار دوخ  تیـصخش  داضتم ، توافتم و  ياه  شـشک  نیا  زارف  رب  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  يرتسب  اه  نیا  .بضغ  توهـش و  ياراد  یندب 

امـش هک  ینعم  نیدب  .دوش  نشور  اهداضت  نیا  زارف  رب  ام  یگدنب  ات  دریگ  یم  رارق  اهداضت  نیا  رتسب  رد  ام  ندب  .دـناسرب  یگناگی  هب 
ات دـشاب  هتـشاد  ناسنا  دـیاب  ار  اه  نیا  همه  لقع ، مهَو و  لایخ و  ياوق  مه  هّیبضغ و  هوق ي  مه  یـشاب و  هتـشاد  هّیوهـش  هوق  دـیاب  مه 

نودب ار  اه  همه آ ن  هکلب  دـتفین ، هار  اه  شـشک  نیا  زا  یکی  لابند  هب  دـنک و  باختنا  ار  تقیقح  فلتخم  ياهداضت  نیب  رد  دـناوتب 
تـساوخ ادخ  ظفاح  هتفگ  هب  .دوش  یم  ادیپ  يرتسب  نینچ  رد  ییادیـش  قشع و  و  دنادرگب ، یهلا  مکح  قرغتـسم  دـنک ، دوبان  هک  نآ 

.تسا هلباقم »  » قشع طرـش  نوچ  تسین ؟» قشع   » هچ ینعی  تسین ! قشع »  » ًالـصا کـلم  رد  دـید  دـهدرارق ، شدوخ  هفیلخ  ار  کَـلَم 
نآ لباقم  رد  رگید  یهجو  نوچ  درادن  ندشرَت  ِقشع  تقو  چیه  بآ  .يراپسب  لد  يزیچ  هب  ینکب و  لد  يزیچ  زا  یناوتب  ینعی  قشع 
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شـشک دوخ  لباقم  هک  تسانعم  نیا  هب  درادـن ، قشع  کلَم  ددـنبب ! لد  رگید  یهجو  هب  دـنکب و  لد  هجو  نآ  زا  دـهاوخب  هک  تسین 
: ظفاح هتفگ  هب  اذل  .درادن  يرگید 

دز مد  یلجت  تنسُح ز  وترپ  لزا  رد 

دز ملاع  همه  هب  شتآ  دش و  ادیپ  قشع 

تشادن قشع  کلم  دید  تخر  درک  يا  هولج 

دز مدآ  رب  تریغ و  نیا  زا  دش  شتآ  نیع 

نوچ یشاب ، يداع  يروط  نیمه  یناوت  یمن  .يروخن  ای  يروخب  اذغ  ای  هک  يریگب  میمصت  یتسه  روبجم  ناسنا ، کی  ناونع  هب  امش 
، ینک كرت  ار  مارح  دیاب  يروخب ، تساوخ  تلد  هچ  ره  یناوت  یمن  ندروخاذغ  رد  يروخب ، اذغ  دـیاب  هک  لاح  .يرادـن  هجو  کی 
دـنک و فشک  ار  شتیناسنا  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  اهداضت  نیا  لد  رد  .اـه  ندرپس  لد  اـه و  ندـنک  لد  اـه و  باـختنا  لـیبق  نیا  زا  و 

ءاروام ات  دیآ  نایم  هب  یـصاخ  ياه  نتـسب  لد  اه و  ندنک  لد  نآ  رد  دیاب  هک  تسا  عوضوم  نیا  رت  قیقد  تروص  هداوناخ  دنایامنب ،
.دنک روهظ  تیصخش  ِدیحوت  اهداضت 

نآ لد  رد  هک  تسا  ییاه  باـختنا  رتسب  ققحت  لـیلد  هب  میراد ، جاودزا  هب  هیـصوت  ردـقنیا  مالـسا  رد  ارچ  دـیا ؛ هدرک  لاؤس  هک  نیا 
دنهاوخ يدـُعب  کی  ياه  ناسنا  هداوناخ  لیکـشت  ياهنم  اه  ناسنا  رثکا  ّـالإ  دریگ و  یم  لکـش  دارفا  يدـیحوت  تیـصخش  اـهداضت ،

مدآ یلیخ  هک  میا  هتـشاد  یعجارم  اـم  یتـح  دـنیوگ : یم  تیبرت » میلعت و   » باـتک رد  هیلع » هللا  همحر  » يرهطم دیهـش  موـحرم  .دـنام 
رد ناسنا  هک  تسا  نیا  شتلع  .دوب  اه  نآ  رد  یـصاخ  یگتخپن  کی  دنیب  یم  مدآ  دندوب ، هدرکن  جاودزا  نوچ  یلو  دنا ، هدوب  یبوخ 

نآ رد  تسا ، هدرکن  جاودزا  هک  یمدآ  یلو  دریگب ، یصاخ  ياه  میمصت  دیاب  رسمه  اب  یگدنز 
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ناسنا دوش  یم  اریز  درادن ، تیلک  عوضوم  نیا  هتبلا  .دریگ  یمن  رارق  دریگب  میمـصت  دیاب  اهداضت  لد  رد  هک  یـصاخ  ياه  هاگرذگ 
ياه میمـصت  دوش  روبجم  دش  ور  هبور  طیارـش  نآ  صاخ  ياهداضت  اب  نوچ  دـهد و  رارق  یگدـنز  زا  يرگید  ياهرتسب  رد  ار  دوخ 

.تسا قوف  رما  تهج  یمهم  رایسب  رتسب  هداوناخ  یلو  دوش ، گرزب  هتخپ و  دریگب و  گرزب 

ياهداضت ءاروام  دنناوت  یمن  اریز  .دنروخ  یم  تسکـش  يدیحوت  هداوناخ  ءایحا  رد  ْدارفا  زا  يریگ  مشچ  ِدصرد  تفگ  ناوتب  دـیاش 
ار اه  نآ  يدـیحوت  ياضف  رد  و  دـننک ، عمج  ار  داضت  نآ  ادـخ  مکح  تیمکاح  دوخ و  یفن  اـب  دوخ ، رـسمه  اـب  یگدـنز  رد  حرطم 

یم لسوتم  يردلق  هب  ًامومع  دندرکن  ادیپ  ار  اهداضت  ندرک  عمج  تردق  یتقو  اهدرم  دنتفا ، یم  فرط  کی  ًامومع  دنیامن ، قرغتسم 
تسا نآ  تهج  هب  اه  نیا  همه  .دننک  یم  دوبان  ار  یگدنز  نز » ياه  هتساوخ  لباقم  رد  ندش  میلست   » اب يردلق ،»  » ياج هب  ای  دنوش و 

.دنوش یقاب  یهلا  تقیقح  هب  یناف و  دوخ  تیدوخ  زا  ود  ره  ات  دوش  یمن  يزیر  همانرب  هداوناخ ، هتسه  رد  دیحوت  ققحت  رد  هک 

یگدنز ًالمع  دوش ، لمع  دییوگ  یم  امش  هچره  دیوگب ؛ هک  دناسرب  ییاج  هب  ار  درم  دوخ  ياه  یـشک  هشقن  اب  درک  شالت  نز  یتقو 
تدحو هب  ترثک  نیا  دنـسرب و  دادضا » عمج   » هب دارفا  دـیحوت  نآ  رد  دـیاب  هک  يدـیحوت  هب  نوچ  تسا ، هدرک  جراخ  تقیقح  زا  ار 

یم مکاح  ار  دوخ  هتـساوخ ي  هداوناخ ، يدیحوت  هتـسه  داجیا  ياج  هب  ًالمع  اهدرم  يرالاسدرم ، تلاح  رد  .دنا  هدیـسرن  دـنک ، ریس 
.دننک یم  دوبان  ار  یگدنز  دنیامن و 
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لایخ لرتنک  رد  جاودزا  شقن 

تافص مادک  جاودزا ، اب  ینعی  تسا ؟ رترثؤم  یتافص  هچ  ِدشر  شرورپ و  رد  جاودزا  دیدومرف ؛ حرطم  هک  یثحابم  هب  هجوت  اب  لاؤس :
زا ّمعاناسنا  داعبا  شرورپ  رد  يریثأت  هچ  جاودزا  رگید ؛ ترابع  هب  .دومن  لرتنک  دیاب  ار  تافـص  مادـک  داد و  دـشر  ناوت  یم  رتهب  ار 
رد جاودزا »  » ایآ دنراد ؟ يرتشیب  شقن  درم  نز و  زا  کی  مادک  رد  روکذم  داعبا  زا  کی  مادک  دراد و  سح - لایخ و  لقع و  بلق و 

ندـش هبرف  شقن  اتـسار  نیا  رد  تسا و  رثؤم  ندـناوخ ، سرد  لـثم  يرگید  روما  تاداـبع و  رد  ناـسنا  یترپ  ساوح  لاـیخ و  لرتنک 
؟ تسا ردقچ  رسمه  اب  سنُا  ندرک و  تبحم  هلیسو  هب  لایخ 

جاودزا قیرط  زا  نوچ  تسا ؛ رثؤم  لایخ  لرتنک  رما  رد  جاودزا  هلب  .منک  ضرع  دـیاب  ناتلاؤس  رخآ  تمـسق  باوج  دروم  رد  باوج :
هک يدیدج  دلوت  نامه  ياتسار  رد  هک  تسا  بوخ  یلو  .دریگ  یم  تهج  دوش و  یم  تیریدم  لایخ  هیمهَو و  هوق  رـسمه  اب  سنُا  و 
مه اذغ  دادـضا ، عمج  ِتلاح  ِلد  رد  فراع  کی  هک  يروط  هب  .دـینک  هاگن  هلئـسم  هب  دـیآ  یم  شیپ  درم  نز و  يارب  جاودزا  رثا  رد 
اذل .دریگ  ماجنا  تسا ، ادـخ  یگدـنب »  » نامه هک  يرت  مهم  فدـه  رتسب  رد  ندروخاذـغ  نیا  هک  تسا  هجوتم  مئاد  ینعی  .دروخ  یم 
تاذ یتقیقح  ناسنا  اریز  .دوش  یمن  جراخ  دنوادخ  هب  رظن  زا  وا  تیـصخش  ینطاب  تهج  درب  یم  تذـل  ندروخاذـغ  زا  هک  ینیع  رد 

لقع و نطوم  رد  تسا ، لوغشم  هوق  نیا  صوصخم  تاّذل  هب  لایخ  نطوم  رد  رگا  هجیتن  رد  تسا ، فلتخم  بتارم  ياراد  کَکشم و 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروم  رد  يولوم  ریبعت  هب  .دشاب  دنم  هرهب  زین  اه  هوق  نآ  صوصخم  تاّذل  زا  دناوت  یم  بلق 
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نیا

ناهج رد  هتسشن  شا  شقن  یکی 

نآو

نامسآ رد  هَم  وچ  شا  شقن  رگد 

نیا

سیلج اب  نایوگ  هتکن  شناهد 

نآو

سینا راتفگ و  هب  قح  اب  رگد 

ياپ

فاوَص دجسم  فص  رد  رهاظ 

ياپ

فاوط رد  نودرگ  قوف  ینعم 

یمـسج و ياـهزاین  همه  هب  ییوگ  باوج  نیع  رد  تسا ، دوخ » یفن   » جاودزا یلـصا  هدـیاف  تفگ  ناوت  یم  یلبق  ثحاـبم  قـبط  سپ 
ياهدـمآ شیپ  اب  هطبار  رد  یـسک  رگا  دـنک و  نیرمت  ار  دوخ » یفن   » عوضوم اهداضت  رتسب  رد  ناسنا  دـیاب  هتبلا  دـص  هتبلا و  .یلایخ 

کی هکلب  تسا ، هدیـسرن  دـیحوت  هب  هجیتنرد  هدرکن و  داضت  عفر  شدوخ  ِینورد  تیـصخش  رد  دـنکن ، نیرمت  ار  دوخ  یفن  یجراخ 
هیـصوت نامه  نآ  يدربراک  لمعلاروتـسد  .دشاب  هدرک  تدحو  قرغتـسم  ار  ترثک  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  بوکرـس  ار  داضت  فرط 
تـشذگ : » دـندومرف یم  هیـصوت  اه  نآ  هب  ناوج  ياه  جوز  تاقالم  ماـگنه  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  تسا  يا 

«. دینک

عمج ياج  هب  ناسنا  هک  تسا  هدـش  اهراب  .میـسرب  هجیتن  هب  دوز  یلیخ  اهداضت  عفر  دـیحوت و  هب  ندیـسر  تهج  تشاد  راـظتنا  دـیابن 
مشخ و هک  يروط  هب  ددرگ ، یم  مورحم  يدـیحوت  حور  ءایحا  زا  دوش و  یم  طیرفت  طارفا و  ياه  هبنج  راـتفرگ  یقـالخا  ياـهداضت 
، دنک لیدبت  ادخ  نمـشد  زا  يّربت  هب  دـیحوت  رون  رد  ار  بضغ  مشخ و  نآ  دـناوت  یمن  دـنک و  یم  جراخ  لداعت  زا  ار  وا  شا  بضغ 
اه نازیخ  ناتفا و  نیا  میراد ، هگن  نشور  ار  قفا  دشاب و  داضتم  ِتافـص  نیا  ندرک  يدیحوت  يوس  هب  ریـس  ام  یلـصا  تهج  رگا  یلو 

هناخ يدـیحوت  هتـسه  داجیا  يوس  هب  ریـس  نامرـسمه  اب  یگدـنز  رد  نامیانب  رگا  اما  دروآ ، یمن  دوجو  هب  یتالاکـشا  راک  ِلـصا  رد 
اه تیدرف  همه  نآ  رد  هک  يا  هتسه  دشابن ،
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مامت نام  تیفرظ  ْتیاهن  رد  ای  لاح  میسر ، یم  تیاضر  مدع  نارحب و  هب  میورب  ولج  یگدنز  رد  هچره  دنوش ، یفن  نآ  هیاس  ریز  رد 
.میهد یم  همادا  ار  یگدنز  زیرم » راد و  جک   » ای دشک و  یم  قالط  هب  راک  دوش و  یم 

ره یفرط  زا  تسا ، هداوناخ  يدیحوت  هتسه  یهد  نامزاس  زا  تلفغ  لیلد  هب  تسا ، هدرکادیپ  تعـسو  قالط  هزورما  دینیب  یم  هک  نیا 
يدـیحوت یگدـنز  ینعم  رگید  فرط  زا  و  دـنا ، هدرک  ادـیپ  هبرف  ِدوـخ  کـی  تیدرف ، دـشر  ياتـسار  رد  ًادـیدش  درم  نز و  زا  مادـک 

ات هداوناخ  يدـیحوت  هتـسه  ِعوضوم  نآ » زا  تاـجن  هار  هداوناـخ و  نارحب  لـماوع   » ثحب رد  منک  یم  رکف  .تسا  هدـش  مگ  ناـشیارب 
هدوبن قفوم  مهَو  لرتنک  نادرگرـس و  ياه  سوه  یفن  رد  يزورما  هداوناخ  ارچ  هک  هدش  نشور  اج  نآ  رد  .تسا  هدـش  نییبت  يّدـح 

یهاگآ هداوناخ  لیکـشت  رد  دوخ  دـیدج  شقن  هب  رهوش  نز و  دوشن و  لیکـشت  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  هداوناخ  رگا  اریز  تسا ،
هک کیرش  ود  لثم  دنتـسه ، رگیدمه  رانک  رد  ییادج  نیع  رد  رمع  کی  دریگن  تروص  قالط  تقو  عرـسا  رد  مه  رگا  دننکن ، ادیپ 
هب طقف  كوخ  ود  لثم  ای  و  دننارد ، یم  دننک و  یم  ریقحت  ار  رگیدمه  گرگ  ود  لثم  ای  لاح  دشاب ، یم  دوخ  دوس  رکف  هب  مادـکره 
رد ار  دوخ  دوس  مادکره  هک  تسا  يرهوش  نز و  زا  ریغ  ندوب  مه  ِرانک  عون  نیا  .دـننک  یم  رکف  رگیدـمه  هب  تبـسن  یـسنج  تّذـل 

تآرم هنیآ و  رگید  ترابع  هب  دنک و  نشور  ار  يرگید  ياپ  يولج  ات  دوش  یعمش  دهاوخ  یم  مادکره  و  دیوج ، یم  يرگید  یلاعت 
یلو دننایامنن ، ار  رگیدمه  ياه  فعض  اه و  یبوخ  یبوخ ، هب  دوش و  ردک  یهاگ  اه  هنیآ  نیا  تسا  نکمم  دنچره  دنشاب ، رگیدکی 

هنیآ هرخالاب  دروآ ، یمن  شیپ  یلاکشا  یتقوم  ِترودک  نیا  دنشاب ، رگیدمه  هنیآ  هراومه  رگا 
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.تسا هداد  رارق  نارـسمه  رد  ینیوکت  وحن  هب  دـنوادخ  هک  يزیچ  نامه  دـپط ، یم  رگیدـمه  يارب  ناـشلد  دوب و  دـنهاوخ  رگیدـمه 
.دـنامب و ردـک  نانچمه  هنیآ  دـنراذگ  یمن  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  شقن  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  یـسنج  ياه  لیم  هک  تساجنیا 
ار لـیم  نآ  دوش  روبجم  رهوش  اـی  نز  دوشن و  هجوـت  نآ  هب  دوـش و  هتـساک  نآ  رد  یـسنج  ياـه  لـیم  شقن  زا  هک  يا  هناـخ  هب  ياو 
رد ار  دوخ  دـیاب  ناـنچنآ  نز ، میراد  تیاور  رد  .دوب  دـهاوخ  یناربج  لـباق  ریغ  يدـعب  ياـه  یگدرـسفا  بجوم  هک  دـنک ، بوکرس 

(1) .دهد تبثم  باوج  وا  دومن ، وا  هب  لیامت  زاربا  رتش  يور  رب  شرسمه  رگا  هک  دهد  رارق  یسنج  طاشن 

اوفّظنت اونّیزت و  اوکاتسا و  مکروعش و  نم  اوذخ  مکبایث و  اولـسغا  : » دندومرف نادرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچمه 
كاوسم دـینک ، مک  ار  دوخ  ياهوم  دـینک و  زیمت  ار  دوخ  ياه  سابل   (2)« مهؤاسن تنزف  کلذ  نولعفی  اونوکی  مل  لیئارـسإ  ینب  ّنإف 

.دندش راکانز  ناشنانز  دندرکن و  نینچ  نادوهی  اریز  دیشاب  هزیکاپ  هتسارآ و  دینزب و 

ماما نخـس  هب  ار  امـش  رظن  دراد ، لـقع  بلق و  دـشر  رد  يریثأـت  هچ  جاودزا  دـییامرف  یم  هک  ناـتلاؤس  زا  تمـسق  نآ  باوج  رد  اـما 
: دنیامرف یم  هک  منک  یم  بلج  مالسلا  هیلع  قداص 

ِتاَذ ِْریَغ  ِیف  ٍهَّذـَل  ْوَأ  ٍداَعَِمل ، ٍدُّوَزَت  ْوَأ  ٍشاَـعَِمل ، ٍهَّمَرَم  ٍثاََـلث ؛ ِیف  اَّلِإ  ًاـنِعاَظ  يَُری  اـَل  ْنَأ  ِلـِقاَْعلا  ِِملْـسُْمِلل  یِغَْبنَی  َدُواَد  ِلآ  ِهَمْکِح  ِیف  َّنِإ  »
َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَمِیف  ِِهلَمَع  َیلِإ  اَِهب  یِضُْفی  ٌهَعاَس  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ِِلقاَْعلا  ِِملْسُْمِلل  یِغَْبنَی  َو  ٍمَّرَُحم ،
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یَلَع ٌنْوَع  اَهَّنِإَف  ٍمَّرَُحم ، ِْریَغ  ِیف  اَِهتاََّذل  ِهِسْفَن َو  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌهَعاَس  َو  ِِهتَرِخآ ، ِْرمَأ  ِیف  ُهَنوُضِواَُفی  ْمُهُـضِواَُفی َو  َنیِذَّلا  ُهَناَوْخِإ  ِیقاَُلی  ٌهَعاَس  َو 
(1) «. ِْنیَتَعاَّسلا َْکِلت 

ماجنا دنوادخ  وا و  نیب  هک  یئاهراک  يارب  ار  دوخ  ِزور  زا  ینامز  لقاع ، ِناملسم  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  نینچ  دواد  لآ  تمکح  رد 
و دنک ، تاقالم  دنراد  تکراشم  ترخآ  رما  رد  رگیدـمه  اب  هک  ار  دوخ  ینامیا  ناردارب  رگید  ینامز  و  دـهد ، صاصتخا  دریگ ، یم 

شرگید رما  ود  فئاظو  ماجنا  رد  ار  یمدآ  نامز ؛ نیا  اریز  .دراذگب  دازآ  دشابن  هانگ  هک  شتایهتشم  ذئاذل و  اب  ار  دوخ  سفن  ینامز 
نینمؤم اب  طابترا  تدابع و  هیحور ي  دوخ  مرحم  اب  تذل  دنیامرف ؛ یم  هک  تسا  رخآ  هتکن ي  هب  هجوت  هدنب  فرح  .دنک  یم  کمک 

.دنک یم  يریگولج  ناسنا  داعبا  ریاس  فارحنا  زا  دهد و  یم  دشر  ار 

ناسنا فلتخم  داعبا  شرورپ  رب  جاودزا  ریثأت 

يراد هدنز  بش  هب  اه  بش  درادب و  هزور  اهزور  هک  تسا  یـسک  نوچ  هدرک ، جاودزا  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  تیاور  یتقو  لاؤس :
رد يداع  یگدنز  نارذگ  نیع  رد  ناسنا  هک  يروط  هب  دنک ؛ یم  دشر  مدآ  بلق  جاودزا ، رثا  رد  هک  دیآ  یمرب  نآ  رهاظ  زا  دنیـشنب »

؟ تفرگ هجیتن  نینچ  ناوت  یم  ایآ  .دریگ  یم  رارق  يراد  هدنز  بش  يراد و  هزور  ماقم 

یفن راـثیا و   » ناـنچنآ دراو  ار  دوخ  تسناوت  یـسک  رگا  هک  مییوگب  دـیاب  ناـسنا  ینطاـب  فلتخم  داـعبا  رب  جاودزا  ریثأـت  رد  باوـج :
مدرک ضرع  هک  یتامدقم  منک  یم  رکف  هک  .دوش  یم  ینارون  شیاه  تیلاعف  مامت  دنکب ، تی  « دوخ
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همه زا  هک  ددرگ  یم  ینارون  ناتداعبا  مامت  دینک ، تیاعر  ار  زیچ  دنچ  هداوناخ  لیکـشت  رد  دیناوتب  امـش  رگا  دشاب ؛ بلطم  نیا  دیؤم 
قح لباقم  رد  دـیاب  اریز  دـنکب  عضاوت  شرـسمه  لباقم  رد  دـهاوخب  درم  هک  دوش  یم  دـب  یلیخ  .تسا  تیدوخ  دوخ و  یفن  رت  مهم 

لباقم رد  مادک  ره  قیرط  نیا  زا  هتبلا  و  دناشک ، یم  قحلا  یلا  ریس  يوس  هب  ار  شرسمه  دوخ و  هک  تسا  اتسار  نیا  رد  درک ، عضاوت 
نوچ تسا  هدـنهد  تاجن  رایـسب  رـسمه ، ِّقح  لـباقم  رد  عضاوت  نیا  .دـننک  عضاوت  دـیاب  تسا ، هللا  قح  یتهج  زا  هک  يرگید  قوقح 
یلیخ تسا ، ّتلذ  عون  کی  ًالمع  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  نانز  لباقم  رد  مسیلاربیل  گنهرف  هک  یعـضاوت  نآ  اما  دنکـش ! یم  ار  ربکت 

.درب یم  نیب  زا  ار  هداوناخ  دیحوت  تسا و  كانرطخ 

اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدـقم  دوجو  میراد ؛ تاـیاور  رد  هک  نیا  منک  ضرع  اـج  نیمه 
ياه بل  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يولگ  عوضوم  نامه  ياتسار  رد  هک  تسا  یـصاخ  عوضوم  هب  طوبرم  دندیـسوب ، یم  ار  مالـسلا 
ماما يولگ  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  يوزاب  تسد و  نوچ  دنـسوب ، یم  زین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  كرابم  رـس  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما 
یلیلد چیه  ام  اذل  .دنا و  مالسا  زا  عافد  رهاظم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رـس  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  نابل  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
یمن ار  ناشنارتخد  هیقب  تسد  تقو  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  روط  نامه  دسوبب ؛ ار  دوخ  رتخد  تسد  یـسک  هک  میرادن 
دیاب ام  .دننک  لمع  دوخ  رـسمه  ای  رتخد  اب  روط  نامه  دنریگب و  كالم  دـنناوت  یمن  ار  ربمایپ  تکرح  نیا  نادرم  سپ  .دـنا  هدیـسوب 
رتـسب هک  يا  هداوناـخ  تسا ، ناـیم  رد  هداوناـخ »  » عوـضوم تسین ، طـسو  درم » نز و   » عوـضوم جاودزا  رما  رد  دـشاب  ناـمدای  ًاـمئاد 

درم و نز و  ندیرورپ » »
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مهم یلیخ  جاودزا  رد  هک  يا  هتکن  نآ  تسا  نیا  درک و  شـالت  يدـیحوت  هداوناـخ  يراوتـسا  تـهج  رد  دـیاب  سپ  .تـسا  نادـنزرف 
يرادیاپ رـصنع  ناونع  هب  ردـپ  »ي  هیاس  » رگا .تسا و  یفدـه  نینچ  ققحت  يارب  ندـش  لئاق  هداوناخ  ِدرم  يارب  صاخ  شقن  و  تسا !

نآ رگید  دیایب ، هداوناخ  ءاضعا  ریاس  ضرع  رد  دشاب ، دیاب  هداوناخ  ءاضعا  همه  يدیحوت  طابترا  لماع  دوخ  تیریدم  اب  هک  هداوناخ 
دنک و طالتخا  شنادنزرف  اب  دنیـشن  یمن  هداوناخ  ردپ  ارچ  دنریگ  یم  لاکـشا  .دوب  دـهاوخن  هجوت  دروم  هداوناخ  ماوق  ناونع  هب  درم 

ياه هیـصوت  نیا  هب  لمع  نودـب  دوش  یم  داـجیا  هک  يدـیحوت  ياـضف  اـب  یهاـگ  یلو  تسین ؛ يدـب  داهنـشیپ  دریگب ، ار  اـه  نآ  رظن 
.دنام یمن  ییاه  هیصوت  نینچ  يارب  يا  یلاخ  ياج  دنتسه و  رگیدمه  هب  تبسن  تدارا  تسناؤم و  رد  ءاضعا  همه  هناسانشناور ،

ناگرزب یگدنز  ناسنا  یتقو  .دنشابن  رگیدمه  میقتـسم  بطاخم  دنچره  دنرگیدکی ، رکذتم  ءاضعا  همه  يدیحوت ، هداوناخ  کی  رد 
ناش يدیحوت  روضح  راگنا  هک  يروط  هب  دبای ، یم  هداوناخ  ءاضعا  نیب  رد  مدرک  ضرع  هک  یطباور  نینچ  دـنک  یم  هعلاطم  ار  نید 

ءاضعا کت  کت  اب  ار  ناش  میقتـسم  هطبار  مهاوخ  یمن  تقو  چـیه  هتبلا  .تسا  هتـشاد  شقن  ناـش  یکیزیف  روضح  زا  رتشیب  هناـخ  رد 
.منک یفن  هداوناخ 

نید فصن  لیمکت  جاودزا و 

ِفْـصِّنلا ِیف  َهَّللا  ِقَّتَْیلَف  ِِهنیِد ، َفِْصن  َزَرْحَأ  ْدَـقَف  َجَّوَزَت  ْنَم  : » دـنیامرف یم  هک  تسیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روظنم  لاؤـس :
فصن دنک  جاودزا  سکره   (1)« ِیقاَْبلا

190 ص :

ص 101. رابخألا ، عماج  - 1

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 207 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_190_1
http://www.ghaemiyeh.com


.شنید رگید  فصن  زا  دسرتب  ادخ  زا  هک  دیاب  سپ  هدروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  نید 

رون یلجت  يارب  امـش  نوچ  .یبایب  نآ  ياج  ار  ادخ  ات  نک  یفن  ار  تدوخ  کَسفَن :» كُرُتا   » جاودزا اب  هک  تسا  ینعم  نیدـب  باوج :
زا یمین  : » دنیوگ یم  هک  نیا  .دوش  رـضاح  اج  همه  ادخ  ات  دیـشکب  بقع  ار  ناتدوخ  هک  دینکب  يراک  دیناوت  یمن  نیا  زا  شیب  یهلا 
هب تسا  راگدرورپ  رون  روضح  هک  رگید  فصن  دیدرک ، دوخ  یفن  امـش  یتقو  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا ،» هتفر  ار  يرادـنید  هار 

دیحوت ِربمایپ  .دوش  یم  بوسحم  یگدنز  رد  یگرزب  راک  کی  جاودزا  هک  دیمهف  دوش  یم  تیاور  نیا  زا  .دوش  یم  عقاو  ادخ  فطل 
اب هک  نیا  لثم  .دـش  دـهاوخ  لماک  شنامیا  فصن  جاودزا ، اـب  ناملـسم  ِناـسنا  هک  دـنیامرف  یم  تهج  نیمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

راونا یلجت  هک  رگید  فصن  و  دیآ ، یم  دوجو  هب  نامیا  فصن  ققحت  هنیمز  یقالخا ، لئاذر  زا  تفاظن  یناسفن و  لئاذر  زا  ندشدازآ 
(1) ؛» ناَمیِْالا ُفِْصن  رْهُّطلَا  : » میراد تیاور  رد  اذـل  .دـنک  یم  یلجت  ناسنا  بلق  رد  یقالخا ، لئاذر  زا  ندـش  كاپ  زا  سپ  تسا  یهلا 

.تسا نامیا  فصن  یقالخا ، لئاذر  زا  ندش  كاپ  ینعی  تفاظن 

راثیا يابیز  ياه  هرهچ  زا  یکی  دمآ ، هنحص  هب  نآ  ِصاخ  ِرتسب  رد  راثیا  هیحور  تسشن و  ورف  ام  یهاوخدوخ  هیحور  جاودزا  اب  یتقو 
یتقو نوچ  دش ، دهاوخ  یگدنز  رگید  ياهرتسب  رد  راثیا  رگید  ياه  هوحن  ققحت  يارب  نیرمت  بجوم  نیا  دـنک و  یم  هبرجت  بلق  ار 

اذل .دنک  هبرجت  ار  نآ  زین  رگید  ياهاج  رد  دراد  تسود  دیشچ ، ییاج  رد  ار  یهاوخدوخ  یفن  راثیا و  هزم  ناسنا 
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هب هک  يا  همین  .دوش  یم  ققحم  ادخ  فطل  هب  افرـصرگید  یمین  تسا و  ام  تسد  هب  نآ  زا  یمین  مینک  ضرف  تمـسق  ود  ار  نید  رگا 
اوقت اب  تسا  یهلا  راونا  یلجت  هک  شرگید  همین ي  دوش ، یم  ققحم  جاودزا  اـب  هک  تسا  یهاوخدوخ  تینم و  كرت  تسا  اـم  تسد 

.ددرگ یم  رادیدپ  عرش  تاروتسد  تیاعر  و 

ادخ اب  سنا  زا  يا  هبترم  رسمه ؛ اب  سنا 

؟ تسا یشمارآ  عون  هچ  تسا ، هدش  لئاق  جاودزا  رثا  ناونع  هب  نآرق  هک  یشمارآ  هنیکس و  نآ  لاؤس :

سنُا رتـسب  هداوناـخ ، رتـسب  اـه !؟» یبوخ   » اـب سنا  ینعی  ادـخ »  » اـب سنا  هک  نیا  هن  رگم  .دراد و  سنا »  » هب زاـین  ًاـعقاو  ناـسنا  باوج :
یهلا و يرتسب  رد  يرهوش  نز و  ما  هدیدن  الاح  ات  نم  .دـننک  یم  مهارف  راثیا  اب  هارمه  رهوش  نز و  هک  مه ، هب  تبـسن  تسا  یـصاخ 
ار ناش  سورخ  ياپ  یمناخ  ِرهوش  راب ؛ کی  .دنکن  ار  شالت  تیاهن  دوخ  رـسمه  یتخبـشوخ  يارب  مادکره  دننک و  جاودزا  حـیحص 
یگنـسرگ و زا  دوش  هجوتم  یـسک  هک  نآ  نودـب  مه  سورخ  نآ  تیرومأم ! دوب  هتفر  مه  دـعب  دـیاین ، نوریب  سفق  زا  هک  دوب  هتـسب 

رگید فرط  زا  دوب و  تحاران  وا  تسد  زا  هدرک و  يدـب  یلیخ  راک  شرهوش  دوب  هجوتم  فرط  کی  زا  شمناـخ  دوب ! هدرم  یگنـشت 
نیب دتـسرفب ، مرـسمه  يارب  یتبوقع  تساوخ  ادـخ  رگا  شاک  تفگ : یم  دریگب ؛ ار  شرهوش  ناماد  راک  نیا  تبوقع  هک  دوب  نارگن 

رـضاح لباقم  ِفرط  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  یبیجع  رتسب  هچ  جاودزا  دینیبب  هک  مریگب  هجیتن  نیا  زا  مهاوخ  یم  دنک ! فصن  وا  نم و 
کیدزن دوب  نآ  لابند  هب  هداوناخ  لیکشت  رد  هک  یفده  هب  ات  دنک  یفن  ار  دوخ  تسا 
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ار شرتالاب  عون  امـش  هک  تسا  یـسنُا  نامه  سنج  سنُا ، نیا  يرتسب  نینچ  کی  رد  لاح  .تسا  يدـیحوت  یگناگی  نامه  نیا  دوش ،
.دوش یم  ادخ  اب  سنُا  هنیمز  رسمه  اب  سنُا  هک  تسا  ییاضف  گنهرف و  نینچ  رد  .دیروایب  تسد  هب  ادخ  اب  دیناوت  یم 

اجک رد  هشیر  مرـسمه  نتـشاد  تسود  نیا  ما  هدـنام  نم  ًاـعقاو  « ؛ هـک درک  یم  لاؤـس  هدرک  جاودزا  هزاـت  هـک  ناـیاقآ  زا  یکی  ًاریخا 
مراد دـنکن  هک  مسرت  یم  رگید  یفرط  زا  تسا ، یـسدقم  نتـشاد  تسود  اـیوگ  منتـشاد  تسود  نیا  منک  یم  سح  یفرط  زا  دراد !؟

دوش و ادخ  ِیگدنب  عنام  نتشاد  تسود  نآ  هک  تسا  نیا  سدقم  ِریغ  نتشاد  تسود  تمالع  مدرک  ضرع  مهد .» یم  بیرف  ار  دوخ 
رارق ادـخ  هک  تسا  یعورـش  عورـش ، نیا  مدرک  ضرع  وا  هب  .هن  تفگ : تسا ؟ يروط  نیا  وت  عضو  ایآ  دـنک ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام 

رد رگا  یلو  تسا ، هدش  عورـش  ادـخ  فرط  زا  رـسمه  ود  تبحم  دریگ ؛ یم  امـش  زا  ار  نآ  ناطیـش  دیـشابن  بظاوم  رگا  تسا ، هداد 
دینک رکف  امـش  هک  دـنک ، یم  يراک  دوخ  هسوسو  اب  ناطیـش  .دور  یم  نیب  زا  امـش  فرط  زا  دـینکن ، يزیر  هماـنرب  نآ  ظـفح  تهج 

تدوخ و ِيراویدراهچ  تا  هناخ  یهاوخ  یم  امـش  .دـنک  یم  هرادا  ار  وت  یگدـنز  دراد  شرهاوخ  اـی  رداـم و  ریثأـت  تحت  ترـسمه 
ترسمه ًالثم  هک  دزادنا ؛ یم  امش  نهذ  هب  ییاه  غورد  ناطیش  .دریگب  وت  زا  ار  نیا  دهاوخ  یم  دیآ  یم  ناطیش  دعب  دشاب ، ترـسمه 

، نیغورد مهوت  کی  اب  هبترم  کی  مه  امـش  دنک ، یم  لخاد  نات  یگدـنز  رد  یمهَو  ياهزیچ  نینچ  کی  تسا ، شردام  ریثأت  تحت 
هب .دوش  یم  مک  ترسمه  هب  وت  تبحم  هجیتن  رد  دریگ و  یم  میمصت  هک  تسین  شدوخ  ایوگ  هک  ینیب  یم  يروط  ار  ترـسمه  راتفر 

ناوج نآ 
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.دورن و ناطیـش  هسوسو  هراّما و  سفن  فرط  زا  هدـمآ ، ادـخ  فرط  زا  هک  تبحم  نیا  نکب  يراک  کی  یناوت ، یم  رگا  مدرک  ضرع 
، دنامب تسا  هدرک  عورش  ادخ  هک  يزیچ  دراذگ  یمن  تسا ! تخس  تسه  رـسمه  ود  نیب  هک  یگناگی  نینچ  ناطیـش  يارب  مه  ًاعقاو 

.میشاب هدرک  هدامآ  نآ  ظفح  يارب  ار  دوخ  ام  هک  نیا  رگم 

یم دیدپ  یطاشن  روش و  هداوناخ  رد  رـسمه » اب  سنا   » .دنراد هگن  ار  يدادادخ  تبحم  نیا  هک  تسا  درم  نز و  زا  مادکره  هفیظو ي 
.میراد هگن  ار  نآ  هک  مینک  يزیر  همانرب  دیاب  دریگ ، یمن  ار  نآ  ياج  يرگید  زیچ  چیه  هک  دروآ 

اب لمع  رد  دعب  تسا ، سب  ام  يارب  یگدنز  هیلوا ي  شمارآ  مییوگ : یم  ای  طیرفت ؛ رد  ای  میتسه و  طارفا  رد  ای  تاقوا  زا  يرایـسب  ام 
تّدوم و یگدنز ، رد  یهلا  تاروتـسد  ندرکرـضاح  نودب  میهاوخ  یم  ورب  مییوگ  یم  مه  ادـخ  هب  دوخ ، یعرـش  فیاظو  زا  تلفغ 

یمن نامرـسمه  دوـخ و  نیب  تدوـم  ظـفح  يارب  یتـقو  هماـنرب و  چـیه  و  میتـفا ؛ یم  فرط  نیا  زا  اـی  .مینک  ظـفح  ار  هـیلوا  تـمحر 
تدوم نآ  يراد  هگن  يارب  یـشالت  لاح  ود  ره  رد  .مینک  یم  تسرد  نامدوخ  يارب  یفطاع  ریغ  ِکشخ  یگدـنز  کی  و  میراذـگ ،
یعرـش لوصا  تیاعر  قیرط  زا  مه  طقف  و  تشاد ، هگن  ار  یگدنز  لوا  ِتبحم  شمارآ و  نیا  دوشب  هک  درک  يراک  دیاب  میا ، هدرکن 

.تسا نکمم  راک  نیا  نآ ، ظفح  يارب  تیساسح  اب  رگیدمه و  قوقح  هب  مارتحا  یقالخا و  و 

نتـشاد هگن  رنه  هک  دنا  هداد  ناشن  ام  هب  دوخ  یگدنز  رد  اه  نآ  دینیبب  دیهد ؛ میمعت  مالـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  هریـس  هب  ار  عوضوم 
دنا هتشاد  ار  نیا  رنه  اه  نآ  هک  دوش  یم  نشور  اه  نآ  یگدنز  رد  تقد  اب  هن ؟ ای  دنا  هتشاد  ار  تبحم  شمارآ و  نآ 
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.دروآ و یم  یگدنب  روش  تسا ، هدمآ  ادخ  فرط  زا  سنا  نیا  نوچ  .دـنراد  هگن  سنُا  طیارـش  رد  ار  ناش  رـسمه  اب  دوخ  طباور  هک 
هیلا ترظن  هتارما و  یلا  رظن  اذا  لجّرلا  ّنا  : » دنیامرف یم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مه  ار  هلمج  نآ  الاح 

هدید ي اب  ار  ود  نآ  گرزب  دنوادخ  ، دنرگنب رهم  يور  زا  هب ا و  شنز  شنز و  هب  يدرم  نوچ   (1)« همحّرلا رظن  امهیلا  یلاعت  هَّللا  رظن 
هک دـننک  شالت  دـیاب  ود  ره  ینعی  دراد ؛ هگن  ار  يدادادـخ  تبحم  تدوم و  نامه  دـهاوخ  یم  هیـصوت  نیا  مرظن  هب  .درگنب  تمحر 

دیاب یلو  دوش ، رت  هتخپ  دـنک و  رییغت  ناـمز  رورم  هب  رـسمه » هب  ندـیزرو  تبحم   » هوحن درادـن  لاکـشا  هتبلا  .دـنامب  یقاـب  هیلوا  سنا 
.دنامب یقاب  هراومه 

هیلوا تبحم 

يرگید يارب  هچنآ  ره  رد  تسا  رگیدمه  ندرک  تیاعر  و  رگیدمه » هب  تبسن  يرادافو   » يانعم هب  هیلوا  تّدوم  تبحم و  نتشاد  هگن 
هب هیلوا  تبحم  دـیاب  هک  دـشاب  نیا  ناشروصت  یتدـم  زا  دـعب  درم  نز و  دـیاش  .تسا  هدرکن  یفن  ار  نآ  مه  دـنوادخ  دراد و  تیمها 
مدآ ِیناوج  هرود ي  هب  طوبرم  هیلوا ، تلاح  نآ  دنامب ، یقاب  هیلوا  لکش  نامه  هب  تلاح  نآ  تسین  مزال  دنامب ، رخآ  ات  تلاح  نامه 

بوخ یلیخ  دـنامب  رخآ  ات  مه  هبنج  نیمه  رگا  تسا و  هنحـص  رد  لایخ  ِیفطاع  هبنج ي  و  دراد ، هبلغ  لاـیخ  هوق  یناوج ، رد  تسا ؛
هب نآ  لکش  ینس  ِطیارـش  ياضتقا  هب  دوب  هجوتم  دیاب  تسا ، هتفر  نیب  زا  تبحم  نآ  هک  دوشبروصت  دیابن  دنامن ، مه  رگا  یلو  تسا ،

هک نآ  نودب  دوش ، یم  ضوع  رورم 
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شدیدج ياه  تروص  رد  ار  تمحر  تدوم و  نآ  درک و  تقد  دیاب  دـشاب ، هتفرگ  سپ  تبحم  نآ  نداد  رد  ار  دوخ  فطل  دـنوادخ 
.دید

شلکـش هک  تسا  یعیبط  دـییوگ : یم  الاح  .دریگ  یم  ار  تمحر  تدوم و  نآ  ناطیـش  میـشابن ، بظاوم  رگا  هک  دـیتفگ  ًالبق  لاؤس :
؟ دنک یم  یقرف  هچ  دوش ، یم  ضوع  هک  یتلاح  نیا  اب  دریگ  یم  ناطیش  هک  يروط  نآ  .دوشب  ضوع 

رد یلو  دیآ ، یم  شیپ  تباقر »  » و هنیک »  » رهوش نز و  نیب  هجیتن  رد  دریگ ، یم  ام  زا  ناطیش  ار  تدوم  نآ  تقو  کی  دینیبب ، باوج :
: دنیوگ یم  هک  نیا  .تسا  هنحص  رد  رت  هبناج  همه  یلکـش  هب  دوخ  یفن  نامه  راثیا و  نامه  دوش  رت  هتخپ  تبحم  لکـش  هک  یتروص 

نآ یلک  هب  هک  نیا  هن  دور ، یم  یتاـساسحا  تبحم  نآ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دراد ، هریـش  هکرـس  هاـم  کـی  یلـسع  هاـم  ره  ًاـمومع 
نز زا  یضعبرد  امش  هک  دوش  یم  نامه  دریگب  ار  هیلوا  تبحم  دناوتب  ناطیش  هک  دشاب  يروط  جاودزا  ياه  هزیگنا  رگا  .دورب  تبحم 

اب هارمه  مئاد  رگیدـمه  اب  ناش  نخـس  دـننک ، یگدـنز  مه  اـب  بیقر »  » ود ناونع  هب  رمع  رخآ  اـت  هک  دـینک  یم  هظحـالم  اـهرهوش  و 
یگدنز نیمه  ظفح  يارب  ناشدوجو  مامت  ًالماک  هک  دنهد  یم  ناشن  لمع  رد  درم  نز و  عقاوم  یـضعب  یلو  تسا ! ریقحت  شنزرس و 
دمهفب يرگید  لمع  زا  مادکره  دیاب  اج  نیا  .دننک  تاساسحا  زاربا  دوخ  زا  یلبق  لکـش  نآ  هب  دـنناوت  یمن  دـنچره  تسا ، كرتشم 

.تسا یقاب  تبحم  نآ  هک 

ار هناقـشاع  ظافلا  ًالثم  یلو  دـنراد  تبحم  مه  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  هیلوا » تبحم  لکـش  ندـش  ضوع   » زا امـش  روظنم  ایآ  لاؤس :
؟ دنرب یم  راک  هب  رتمک 
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، ندش ینالقع  یگتخپ و  نیع  رد  هک  تسا  نآ  یگدنز  لآ  هدـیا  تروص  هک  تسا  نیا  مرظن  نم  هتبلا  دـییامرف ؛ یم  تسرد  باوج :
یم ار  ناملایخ  ياج  لـقع  میوش ، لـقاع  میورب و  ولج  ردـقچ  ره  اـم  هنافـسأتم  .دـنامب  مه  یتاـساسحا  تبحم  نآ  دوش  یعـس  رتشیب 

.دنامب ناسنا  طاشن  ات  دشاب  دوخ  ياج  رد  هراومه  مه  لایخ  هک  تسا  نآ  تسرد  هار  .ددرگ  یم  فیعـض  ناملایخ  كرحت  و  دریگ ،
هب یلو  لایخ ، ظفح  ینعی  نیا  دندورـس ! یم  ییابیز  راعـشا  هچ  دـینک ؛ هاگن  ار  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  ترـضح  ِرمع  رخآ  امش 

تـسا هتفر  یلک  هب  تبحم  نآ  هک  مینکرکف  دیابن  تفر ، یـساسحا  تبحم  نآ  لقع ، ِرتشیب  روضح  اب  رگا  لاح  نیا  اب  .كاپ  یتروص 
ياهاضاقت .دـینیب  یم  رگید  ياـه  تروص  رد  ار  تبحم  نآ  دـینک  هاـگن  رگا  تسا ، هدـش  فیعـض  شا  یلاـیخ  لکـش  هک  یلاـح  رد 

ظفح رخآ  ات  ار  یگـشیپ  قشاع  دیهد و  باوج  تاساسحا  اب  دـینک  یعـس  دـیهد ، باوج  رگیدـمه  هب  دـیریذپب و  مه  زا  ار  رگیدـمه 
.دییامن دایز  دوخ  رد  ار  تادابع  قوش  رگیدمه  هب  تبسن  یسنج  تاّذل  قیرط  زا  دینک و 

ضوع نآ  تروص  مه  رگا  یلو  .مینک  ظـفح  رخآ  اـت  ار  هیلوا  تبحم  یلاـیخ  تروص  هک  تسا  نیا  رنه  تفگ  ناوت  یم  سپ  لاؤس :
؟ دنامب یقاب  هیلوا  تروص  نامه  هب  دوش  یعس  تسا  رتهب  دنچ  ره  مینادب ، یعیبط  رما  کی  ار  نیا  دوشب ،

نیا لاکـشا  تسا ، هتفر  نیب  زا  هدش و  نامز  رورم  لماش  هیلوا  تبحم  نآ  دننکنرکف  اهرهوش  نز و  هک  تسا  نیا  روظنم  هلب ، باوج :
.تسین هیلوا  تّدوم  تبحم و  نآ  رگید  دننک  یمرکف  هجیتنرد  دننکریـسفت ، تسرد  ار  نآ  يدعب  ياه  تروص  دـنناوت  یمن  هک  تسا 

هجوتم دیاب  رهوش  نز و 
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رد تبحم  نآ  دنـشاب ؛ هجوتم  رتشیب  اج  نیا  دـیاب  دـنامب ، یقاب  هیلوا  تبحم  نآ  دـننک  یم  یعـس  رتشیب  هک  اه  نز  صوصخ  هب  دنـشاب 
تـسود ولآدرز  شرـسمه  هک  دـمهفب  درم  رگا  ًالثم ؛ .دوش  یمن  راهظا  ناشرهوش  تاملک  رد  دـنچره  تسا ، یقاـب  نادرم  تاـکرح 

، رمع رخآ  ات  ینیب  یم  یلو  مدیرخ .» تیارب  یتشاد ، تسود  ولآدرز  نوچ   » دـیوگب دـیآ  یمن  درخ ، یم  ولآدرز  یتقو  لبق  لثم  دراد 
زونه يرادافو  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  .درخ  یم  ولآدرز  شرـسمه  يارب  دـمآ ، رازاـب  هب  اـهولآدرز  هک  نیمه  هدـش ، هک  مه  ریپ 

رنه نیا  .دراذگ  یم  هناخزپشآ  رد  ار  اه  نآ  دور و  یم  ما ،» هدیرخ  امـش  يارب  ار  ولآدرز  نیا   » دیوگب دـیآ  یمن  لبق  لثم  اما  تسه ،
رخآ ات  تسا و  مهم  شیارب  شرسمه  تالیامت  دهد  یم  ناشن  درم  تاکرح  .تسا  هدنام  هیلوا  تبحم  نآ  سپ  دمهفب ، هک  تسا  نز 

هب دنک  یم  یعـس  رمع  رخآ  ات  دزپ ، یم  ار  اذغ  هک  مه  نز  .دشاب  هافر  رد  وا  تهج  نیا  زا  ات  دنک  تیاعر  ار  نآ  دنک  یم  یعـس  رمع 
هدروخ تسکـش  رما  نیا  رد  هنافـسأتم  هک  اه  نآ  زا  یـضعب  رگم  دنرتدنمرنه ، قشع  هئارا ي  رد  اه  نز  هتبلا  .دزپب  اذـغ  شرهوش  لیم 

اهنت هن  هنافـسأتم  هک  هدش  يروط  طیارـش  هزورما  دوش و  یم  مک  افـص  تاساسحا و  دنک  هبلغ  یگدنز  رب  شاعم  لقع  هزادنا  ره  .دـنا 
رد نآ  یعقاو  ینعم  هب  لقع  اهنت  هن  دیدج  طیارـش  رد  .تسا  هدرک  هبلغ  ناش  فطاوع  رب  شاعم  لقع  يروجدب  مه  اه  نز  هک  اهدرم 

ادیپ هقالع  مه  هب  تبـسن  رگیدمه  هب  هاگن  کی  اب  رـسپ  رتخد و  کی  هک  یتاساسحا  ّدح  رد  مه  قشع  هدـمآ ، نییاپ  شاعم  لقع  ّدـح 
.تسا هدمآ  نییاپ  دننک ، یم 

« یمکِح لقع   » هک روط  نامه  تسا ، ام  رظن  دروم  قشع  طابترا ، عون  نیا  مییوگب  هک  تسین  ناممشچ  يولج  یحیحص  بلاق  نآلا  ام 
لقع  » هب
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طیارـش رد  دنک ، یم  فطل  رـسمه  ود  هب  یگدنز  يادـتبا  رد  دـنوادخ  هک  مه  یقـشع  .هدـش  لیدـبت  هناراگنادوس » باتک  باسح و 
اه یگدـنز  يادـتبا  رد  رگید  دـهد  یم  ربخ  نآ  زا  نید  هک  یتّدوم  نآ  .تسا  هدـش  هدولآ  هتینردـم  گنهرف  حور  هبلغ ي  اـب  دـیدج 

تّدوم تبحم و  نآ  یگدنز  يادتبا  رد  اهرهوش  نز و  اذل  تسا و  هدش  طولخم  یناسنا  ریغ  لایما  راکفا و  اب  تسه  مه  رگا  ای  تسین 
یلإ رظن  اذإ  َلُجَّرلا  َّنإ  : » دندومرف نآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یهاگن  دننک ، یمن  ساسحا  رگیدکی  هاگن  رد  ار 

دنوادخ دـنک ، رظن  رهوش  هب  زین  وا  درگنب و  دوخ  رـسمه  هب  يدرم  نوچ   (1) ؛» همْحَّرلا رَظَن  امِهَیلإ  یلاـعت  ُهللارَظَن  هیلا ، ْترَظَن  ِهتأْرما و 
.دنک یم  رظن  تمحر  رس  زا  اه  نآ  هب  یلاعت 

هیلوا قشع 

؟ تسا هدش  هدولآ  هتینردم  گنهرف  ِحور  هبلغ ي  اب  هنوگچ  هیلوا  تّدوم  روش و  نآ  لاؤس :

ینارهوش نز و  عبتلاب  دبای و  یم  لیلقت  تدـش  هب  نآ  یـسدق  هبنج ي  هک  دـهد  یم  هئارا  ناسنا  زا  یفیرعت  هتینردـم  گنهرف  باوج :
روصت هبلغ ي  اب  رتشیب  جاودزا  هجیتن  رد  دـننیب و  یم  ار  رگیدـمه  رظنم  نامه  اب  دـنرگن  یم  رگیدـمه  هب  گنهرف  نآ  ریثأت  تحت  هک 

ود ناج  رد  یهلا  يرتسب  رد  دـنوادخ  هک  یتمحر  تّدوم و  نآ  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  رپ  ار  هعماج  ناور  حور و  ْتوهـش » ياـفطا  »
قوف عوضوم  ود  اه  جاودزا  زا  یضعب  رد  رـضاح  لاح  رد  .تسا  یناوهـش  ياه  نتـشاد  تسود  زا  رتالاب  يزیچ  دهد  یم  رارق  رـسمه 

طولخم
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اـشامت نویزیولت  دـننک ، یم  جاودزا  مه  اب  زورما  هک  ینایاقآ  اه و  مناخ  ًامومع  .نآ  اب  هبلغ  یهاگ  تسا و  نیا  رب  هبلغ  یهاـگ  تسا ،
تبحم نآ  الاح  .تسه  اه  نآ  نهذ  رد  دنا ، هدروآ  نویزیولت  هنحص  هب  یبرغ  ياه  ملیف  قیرط  زا  هک  ییاه  جاودزا  عاونا  دنا و  هدرک 

دوز یلیخ  سکعرب ؛ دور و  یمن  ولج  یبرغ  شور  اب  تبحم ، نآ  هک  یلاح  رد  دـننک ! تیریدـم  یبرغ  شور  اب  دـنهاوخ  یم  ار  یهلا 
زا تفگ  یم  دوب  هدرک  جاودزا  هزاـت  هک  ینیدـتم  ياـقآ  شیپ  زور  دـنچ  .ددـنب  یمرب  تخر  ناوـج  رهوـش  نز و  ناـج  هنحـص ي  زا 

ار تبحم  نیا  رگا  .دنک  لابند  ار  يدادادخ  تبحم  نیا  دهاوخ  یم  ناملـسم  ناوج  نیا  .ما  هدرک  تریح  مراد  مرـسمه  هب  هک  یتبحم 
تسد زا  ار  نآ  دنوش و  یم  هتـسخ  رگیدمه  زا  دوز  یلیخ  دنک  لابند  هداد  میلعت  اهرهوش  نز و  هب  نویزیولت  هک  ییاهادا  اب  تساوخ 

ملاسریغ رایسب  يامِـش  کی  رد  ار  دزادنا  یم  ناوج  ياه  جوز  لد  رد  ادخ  هک  یتبحم  هب  نداد  باوج  عون  یبرغ  گنهرف  .دنهد  یم 
نآ زا  يرثا  زگره  هک  دروـخ ، یم  مشچ  هب  مه  ناـمدوخ  تـکلمم  یفارـشا  ياـه  هداوناـخ  رد  زورما  هـک  يزیچ  .دریگ  یم  راـک  هـب 

میـشاب هجوتم  دـیاب  .تسا  هتفرگ  رارق  یعیبط  ریغ  يرتسب  رد  اـه  نآ  جاودزا  نوچ  تسین ، اـه  نآ  رد  نیدـتم  ياـه  جوز  نیب  ياـفص 
.دنام یم  یقاب  دننک  تیاعر  ار  يرگید  قوقح  مادکره  هک  نیا  یعرش و  فیاظو  تیاعر  اب  هیلوا  تبحم 

، دـنام یم  یقاـب  هیلوا  تبحم  نآ  دـنراذگب  مارتـحا  رگیدـکی  قوقح  هب  نارـسمه  تسا  هدومرف  نییعت  دـنوادخ  هک  روـط  ناـمه  رگا 
نیب زا  هیلوا  تبحم  نآ  دننک  سح  رهوش  نز و  هک  تساج  نیا  رطخ  يدیحوت  یگدنز  کی  رد  .دنک  رییغت  نآ  زورب  لکـش  دـنچره 

زا هن ، مییوگب : میهاوخ  یم  ام  .تسا  هتفر 
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نآ هداوناـخ ، ِيدـیحوت  حور  دـننکب ، مه  داـقتنا  رگیدـمه  هب  رهوش  نز و  یهاـگ  رگا  یتح  يدـیحوت  ِملاـس  ِیگدـنز  رد  هتفرن ؛ نیب 
دشاب و زاب  ناش  مشچ  دیاب  نز  درم و  .دوش  ضوع  نآ  روهظ  لکـش  دنچره  دـنک ، یم  ظفح  ار  تسا  هدرک  عورـش  ادـخ  هک  یتبحم 

مه نز  دوخ  دراد و  تسود  وا  هک  دزپ  یم  يزیچ  ًاقیقد  شرـسمه  یتقو  دـنیبب  دـشاب و  زاب  شمـشچ  دـیاب  درم  .دـننیبب  ار  تبحم  نآ 
نَم مادـکره  درم  نز و  یتقو  نردـم  ياـیند  رد  .دـهد  یم  تبحم  نآ  ندـنام  یقاـب  زا  ربـخ  دراد ، یم  تسود  ار  ناـمه  هاـگآدوخان 

ِیتّنـس ياه  هداوناخ  هب  هزادناره  دشاب - راک  رد  يا  هرفـس  رگا  هتبلا  دوش -  یم  رهاظ  اذغ  دـنچ  هرفـس  رـس  رد  دـندش ، يا  هناگادـج 
هناـخ هب  هک  ینز  مه  فرط  نآ  زا  دروآ ، تسد  هب  ار  شرـسمه  لد  دـنک  یم  یعـس  درم  فرط  کـی  زا  رگا  دـینک ، هاـگن  يدـیحوت 

تـسود ار  ییاهزیچ  طقف  هام  هس  ود  زا  دعب  دوش ، رهوش  هناخ ي  طیارـش  اب  گنهامه  دراد  تسود  قشع  مامت  اب  دـیآ  یم  شرهوش 
هک دوش  یم  دنمقالع  ییاهاذغ  هب  هک  دریگ  یم  رارق  ییاضف  نینچ  رد  درم  مه  يدراوم  رد  دراد ! یم  تسود  شرهوش  هک  دراد  یم 

و تسا ، مهم  ناش  یعمج  تیصخش  و  هداوناخ »  » اه نآ  ناور  بلق و  رد  هک  تسا  انعم  نیدب  نیا  .تسا  دنمقالع  اه  نآ  هب  شرسمه 
.اه نآ  يدرف  تیصخش  هن 

تیاور نیا  رد  تساج ، نیمه  تسا »؟ ندرک  يرادرهوش  بوخ  و  لُّعَبَّتلا » ُنسُح   » نز داـهج  ارچ  : » دوش یم  هتفگ  هک  یلاؤس  باوج 
، شرـسمه قوقح  تیاعر  »ش و  دوخ  » یفن اب  نز  يدیحوت ، هناخ ي  کی  رد  هک  نیا  يارب  .دـنا  هتـشاذگ  نز  هدـهعرب ي  ار  یقوقح 

.دریگ یم  رارق  نز  هدهع ي  هب  نز ، تاروما  هیلک ي  تیلوئسم  شریذپ  اب  درم  هک  یقوقح  دوش ، یم  ایحا 
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ندجـسی نأ  ءاـسّنلا  ترمـأل  دـحأل  دجـسی  نأ  ادـحأ  ارمآ  تنک  ول  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هطبار  نیمه  رد 
هب مداد  یم  روتسد  نانز  هب  دنک  هدجس  ار  یسک  مداد  یم  روتـسد  یـسک  هب  رگا   (1)« ّقحلا نم  ّنهیلع  مهل  هَّللا  لعج  امل  ّنهجاوزـأل 

.تسا هداهن  نانز  ندرگ  هب  قح  نارهوش  يارب  ادخ  هک  سب  زا  دننک ، هدجس  شیوخ  نارهوش 

هتسه ي رد  ار  شدوخ  نآ ، نتفریذپ  اب  هک  تسا  یتیریدم  هب  هدجـس  هکلب  تسین  درم »  » هب هدجـس  روظنم  ندرک ، هدجـس  اج  نیا  رد 
نآ رگم  .بیط  تایح  يوس  هب  ریـس  تسا و  يونعم  تایح  ياـیحا  عون  کـی  هدجـس  عون  نیا  ًـالمع  و  هدرک ، یناـف  هناـخ  يدـیحوت 

ماظن يدیحوت  هتـسه ي  يارب  هدجـس  عون  کی  دندرک ، بالقنا  رد  یناف  ار  دوخ  تداهـش ، اب  هلاس  تشه  عافد  رد  هک  ییاه  هدنمزر 
هجوتم دزاس ، یم  نکمم  ادخ  هب  ار  اه  ناسنا  ندیسر  هار  هک  هدمآ  هنحص  هب  يدیحوت  نوناک  کی  دندید  ام  يادهش  دوبن ؟ یمالـسا 

نیع مه  يدـیحوت  هداوناخ ي  يارب  دوخ  ندرک  یناـف  .تسا  دوخ  ياـیحا  نیع  يدـیحوت ، ِنوناـک  نیا  ياـقب  يارب  دوخ  یفن  دـندش 
يزور مینک ، هدجـس  یـسک  هب  ادخ  زا  ریغ  هب  دوب  انب  رگا  ًاعقاو  دـنداد و  ماجنا  یمالـسا  بالقنا  يارب  ءادهـش  هک  تسا  يراک  نامه 

.میدرک یم  هدجس  زیزع  يادهش  هب  دیاب  راب  رازه 

لوسر هک  تسا  ییاضف  نینچ  رد  دراد ، يونعم  یگدـنز  ساسحا  ناسنا  تسا ، مکاـح  نآ  رد  دـیحوت  حور  هک  يا  هناـخ  ياـضف  رد 
ره نانز ! يا   (2)« هَّللاءاش نإ  نیدهاجملا  داهج  كردت  اهتیب  یف  ّنکادحإ  هّنهم  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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ناسنا هار  دیحوت  هناخ ي  ياضف  رد  نوچ  .تفای  دهاوخ  نادهاجم  باوث  دهاوخ  ادـخ  رگا  شیوخ  هناخ  رد  لاغتـشا  اب  امـش  زا  کی 
.تسا هدش  هدوشگ  یبوخ  هب  تیونعم  نامسآ  يوس  هب 

هناخ رد  یمک  تدـم  هک  نیمه  نز  .دـنک  یمن  تدابع  ساسحا  هناخ  رد  روضح  اب  سک  چـیه  رگید  دـش  ناریو  ییاضف  نینچ  یتقو 
مزال هنیکـس ي  دـشاب و  نامـسآ  هب  لصو  دـناوتب  دـنک و  تدابع  ساـسحا  هک  تسین  يروط  اـضف  نوچ  دوش ؛ یم  هتـسخ  دـنام ، یم 

هب نوچ  دنا ، نابایخ  هچوک و  رد  دنشاب  هناخ  رد  هک  نیا  زا  شیب  هزورما  ِنانز  دینک  یم  هظحالم  تهج  نیمه  هب  دوش ، داجیا  شیارب 
.تسا هدراذگن  یقاب  رشب  يارب  ییانکس  هتینردم  رگدیاه ؛»  » لوق

ادخ اب  سنا  رتسب  هداوناخ ؛

(1) «، بولُقلا ُِّنئَمطَت  ِهللا  ِرکِِذب  الَا  : » دیامرف یم  نآرق  یفرط  زا  لاؤس :

شرسمه اب  ناسنا  هک  دیامرف  یم  جاودزا  هرابرد  نآرق  رگید  فرط  زا  .دنسر  یم  شمارآ  هب  اه  بلق  ادخ  دای  اب  طقف  هک  ینعم  نیدب 
.دشاب هتشادن  لبق  هیآ ي  اب  يداضت  هک  دینک  یم  ینعم  روطچ  ار  نیجوز  نیب  شمارآ  امش   (2)! دسر یم  هنیکس  شمارآ و  هب 

دیدپ هداوناخ  مان  هب  يدیحوت  هتسه  کی  یتقو  نوچ  .تسا  يرگید  شمارآ  عون  کی  نیجوز ، نیب  شمارآ  مییوگ ؛ یمن  ام  باوج :
ءاضعا زا  يوضع  ره  و  دید ، لصتم  خیرات  يدیحوت  ياه  ههبج  همه ي  هب  ار  دوخ  دمآ و 
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یفن ینعی  هللارکذ »  » .دنیب یمن  دوخ  يور  هبور  رد  ار  ادـخ  زج  تشگ ، دازآ  یهاوخدوخ  زا  یفدـه  نانچ  يارب  دوخ  یفن  اب  هداوناخ 
، تسوا شمارآ  بجوم  سکره  رـسمه  دـیامرف  یم  هک  نیا  .تسا  زکارم  نآ  زا  یکی  هداوناخ  و  يدـیحوت ، زکرم  ظـفح  يارب  دوخ 

رتسب رد  اهتنم  تسا ، ادـخ  اب  یقیقح » سنا   » کی رگید  نیا  .تسا  هداوناـخ  رد  يراـج  يدـیحوت  تاـیح  رکذـتم  هک  تسا  نیا  يارب 
اه و تروص  ادـخ  دای  نیا  بولُقلا » ُِّنئَمطَت  ِهللا  ِرکِذـِب  الَا  : » دـیامرف یم  یتقو  .مارحلادجـسم  رد  ادـخ  اب  یقیقح  سنُا  لـثم  هداوناـخ ،
ات دوش ، یم  انب  دیحوت  ساسا  رب  هک  تسا  يا  هناخ  رتسب  دنک ، یم  مهارف  ار  ادـخ  دای  هک  ییاهرتسب  زا  یکی  دراد ، یفلتخم  ياهرتسب 

.دنک یفن  ار  دوخ  تینم  يرگید ، قوقح  تیاعر  اب  سکره 

ناوج ياـه  هزیگنا  هلمج  زا  یهلا ، تیـالو  ریز  رد  ندـنام  یقاـب  تسا و  فاـفع  هزیگنا ي  هداوناـخ  يدـیحوت  لـماوع  زا  رگید  یکی 
زا .دشاب و  طبترم  هراومه  تسا  دنوادخ  هک  دوخ  یلصا  مرحم  اب  ات  تسا  مرحمان  هب  هاگن  تارطخ  زا  تاجن  جاودزا  تهج  ناملـسم 
يا هزیگنا  نینچ  اب  هک  رهوش  نز و  نیا  هب  دـنوادخ  و  شمارآ ، لـماع  تسا و  هللاُرْکِذ »  » ادـخ و داـی  تروص  هداوناـخ  زین  تهج  نیا 
طقف دـنراد  طابترا  رگیدـکی  اب  هک  هبیرغ  نز  درم و  هب  هنرگو  دراد ، یم  ینازرا  ار  دوخ  صاخ  شمارآ  تبحم و  دـنا  هدرک  جاودزا 

نآ هدمع  .دوش  یم  مهارف  رهوش  نز و  رد  ادخ  اب  طابترا  رتسب  رد  هک  تسا  یـسنُا  نامه  عقاورد  تمحر  تدوم و  .دهد  یم  توهش 
.میروآ تسد  هب  ار  جیاتن  نیا  ات  دوشن  تلفغ  يدیحوت  هتسه ي  نیرت  لیصا  ناونع  هب  هداوناخ  زا  هک  تسا 
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ییاه هنومن  اریز  .تسا  تیعقاو  زا  رود  ینامرآ و  تلاح  کـی  هداوناـخ  ندرک  حرط  روط  نیا  هک  دـشاب  نیا  ناـتروصت  تسا  نکمم 
یـسررب قیقد  رگا  هدـنب  رظن  هب  هک  یتروص  رد  .تسین  اهروط  نیا  میراد  غارـس  اـهردام  ردـپ و  نیب  ناـمدوخ  ياـه  هداوناـخ  رد  هک 

هب دینیب  یم  دـینک  هسیاقم  تسین ، نآ  رد  ینید  هبنج ي  چـیه  هک  دـیدج  يایند  ياه  یگدـنز  اب  ار  ناتدوخ  ياه  هداوناخ  دـییامرف و 
هعماـج رد  هتفر  مه  يور  مالـسا  .تسا  مکاـح  شداـیز ، مک و  اـب  اـه  نآ  رد  یهلا  رکذـت  هـبنج ي  دـیحوت و  حور  یئرماـن  تروـص 

هرهب تسرد  مالسا  زا  ات  هتشاذگن  ریخا  هلاس ي  هاجنپ  رد  هدمآ  تسد  هب  نارحب  .دناشک  یم  يدیحوت  رتسب  هب  ار  اه  هداوناخ  یمالسا 
لاح نیا  اب  .مییامن  يریگ  هرهب  تسرد  رکنم  ءاـشحف و  زا  يرود  ياتـسار  رد  میا  هتـسناوتن  ناـمزامن  زا  هک  روط  ناـمه  مینک ، يریگ 

ندرک گنر  یب  رد  اه  نآ  یگدز  برغ  دـنچره  دـننک ، یم  سفنت  يدـیحوت  رتسب  کی  رد  یتنـس  ياـه  هداوناـخ  رثکا  زورما  نیمه 
رایـسب دـیحوت  رون  ریثأت  دـینک ، یم  هسیاقم  دـنا  هدـش  هدزددـجت  ًامامت  هک  ییاه  هداوناخ  اب  یتقو  یلو  تسین ، شقن  یب  مالـسا  ریثأت 

.دریگب ار  ام  ياه  هداوناخ  يدیحوت  تایح  مامت  دشاب  هتسناوت  برغ  هک  تسین  روط  نیا  .دوش  یم  سوسحم 

رد یتح  دیآ  یم  شیپ  جاودزا  ثحب  هک  الاح  نیمه  .دوش  یم  هتسیرگن  يوبن  ّتنـس  کی  ناونع  هب  جاودزا  هب  ام  هعماج ي  رد  زونه 
ِسفن دنراد ، دوخ  يولج  رد  يوبن  ّتنس  کی  ناونع  هب  ار  جاودزا  دنا  هتفرگ  هلصاف  نید  زا  تاهج  يرایسب  زا  هک  ییاه  هداوناخ  نیب 

مه اب  هک  يرـسپ  رتخد و  نامه  ینیب  یم  .دریذپ  یم  ار  نآ  يدیحوت  گنر  هرخالاب  یلو  فیعـض ، دـنچره  جاودزا ، هب  یهاگن  نینچ 
تسود نید  تاروتسد  فالخ  رب 
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نیا دهاوخ  یم  دوخ  ترطف  رد  مه  زاب  دهد  یم  ناشن  نیا  میوش ، مرحم  میناوخب و  يا  هغیـص  دیاب  دنیوگ : یم  همه  نیا  اب  دنا ، هدش 
تشگرب دعاسم  طیارش  رد  تسا و  هدید  بیسآ  رایسب  ثحب  دروم  عوضوم  رشق  نیا  نیب  رد  دنچره  .دنک  لصتم  دیحوت  هب  ار  هتـسه 

.دوش شومارف  عوضوم  میراذگن  دیاب  ام  .تسا  يدیحوت  هداوناخ ي  يوس  هب  هرابود  اه 

، دننک فرطرب  ار  دوخ  ياهزاین  ییاهنت  هب  دنناوت  یمن  هک  يدرم  نز و  ِندمآ  مه  رانک  رد  ینعی  جاودزا  : » دـیدومرف ًالبق  امـش  لاؤس :
؟ تسیچ دننک ، فرطرب  ار  دوخ  ياهزاین  دنناوت  یمن  ییاهنت  هب   » هک نیا  زا  ناتروظنم  دنسرب » دوخ  فادها  هب  رتهب  ات 

(1) ؛» ٍضَعب یَلَع  مُکُضَْعب  ِهب  ُهللا  َلَّضَف  ام  اوَّنَمَتَت  َو ال  : » دیامرف یم  نآرق  دوخ  باوج :

مادکره .دیشاب  هتـشاد  امـش  هداد ، يرگید  هب  تبـسن  مادکره  هب  دنوادخ  هک  یتازایتما  اه و  ییاناوت  نآ  هک  دشابن  نیا  امـش  يوزرآ 
نز و هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .سکعرب  تسا و  هدادن  یکی  نآ  هب  هک  هداد  نیا  هب  یتالامک  کی  درادن ، يرگید  هک  دـیراد  یتالامک 

.دنناسرب لزنم  هب  یتحار  هب  ار  دوخ  راب  دنناوت  یمن  ییاهنت  هب  اه  ناسنا  نیاربانب  .دنا  لماک  ندوب  هعومجم  تروص  رد  درم 

جاودزا زا  لصاح  ِیگتخپ  يانعم 

تـسا حور  ود  سنُا  هلیـسو ي  هک  ار ، جاودزا  هک  يروط  هب  درک  لمع  تشز  برغ  گنهرف  ردـقچ  « ؛ دـییامرف یم  ییاج  رد  لاؤس :
ِندش هتخپ  يارب 
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.دیهد حیضوت  ار  سنا » هیاس  رد  حور  ود  ندش  هتخپ   » نیا ًافطل  دومن .» لیدبت  توهش  ياضرا  هب  ناسنا ، ود  ِرتشیب  هچره 

رد ندش  هتخپ  .تسا  نشور  يّدح  ات  دش  ضرع  هک  یتامدقم  اب  مرظن  هب  رگیدمه » اب  سنا  هیاس ي  رد  حور  ود  ندش  هتخپ  : » باوج
لبق مناخ  ای  اقآ  دینیب  یم  امـش  ندرک ؛ هاگن  رت  قیقد  بناوج  اب  ار  تاعوضوم  و  يدرف ،» ياه  هتـساوخ  زا  ندشدازآ   » ینعی يراکره 

دناوت یمن  تحار  هک  دش  ور  هبور  ییاهانگنت  اب  یگدنز  رتسب  رد  درک و  جاودزا  یتقو  یلو  دناد ، یم  لماک  ار  دوخ  رظن  جاودزا ، زا 
یلیخ هدرک  یمرکف  يدرف  یگدنز  رد  .دیامن  رظن  دـیدجت  دوخ  رکف  رد  دـنک و  رکف  رتشیب  تسا  روبجم  دـنک  یلمع  ار  دوخ  تارظن 

شالت دوخ  رکف  صقاون  عفر  رد  دیاب  دنیب  یم  درک  هسیاقم  رگید  راکفا  اب  هداوناخ و  رد  دروآ  ار  رکف  نامه  یتقو  یلو  تسا ، رکفتم 
فرط هک  یطرـش  هب  هتبلا  دتفا - یم  نارحب  هب  شا  هداوناخ  هنرگو  دنک  رارـصا  دوخ  فرح  يور  دناوت  یمن  دوش  یم  هجوتم  .دـیامن 
ریگرد شدوخ  رظن  اب  هیقب  یقطنم  رظن  لباقم  رد  هک  یـسک  دنک - بوکرـس  ار  لباقم  رظن  دهاوخن  دشاب و  لئاق  میرح  هداوناخ  يارب 

« هتخپ  » ِناسنا .دیـسر  یمن  نآ  هب  يدرف  یگدنز  رد  هک  دـسرب  یگتخپ  عون  کی  هب  هداوناخ  قیرط  زا  تسا  هتـسناوت  عقاورد  دوش  یم 
یم دـنهد ، یم  رظن  یتقو  ًامومع  گرزب  نادنمـشیدنا  دـیا ؛ هدـید  امـش  .دـنیبب  ار  دوخ  رظن  صقن  بناوج  هک  دـنیوگ ؛ یم  یـسک  هب 

فرح یلیخ  منک .» لح  مه  ار  بناوج  همه ي  مشاـب  هتـسناوت  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  فرح  نیا  اـما  تسه ، نیا  مرظن  نم  : » دـنیوگ
ُهللا َو  : » دنسیون یم  شرخآ  دعب  دننک ! یمریسفت  ار  هیآ  کی  قیقد  ردقچ  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همالع  هک  میا  هدید  یهاگ  تسا ؛

َو  » نایاقآ حالطصا  رد  مَلعَا .»
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رد هداوناـخ ، رد  .تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  عوضوم  ِبناوـج  ماـمت  متفگ ، هک  یبـلطم  نیا  رد  هک  متـسین  نئمطم  نم  ینعی  مَلعَا » ُهللا 
.دهد یم  یگتخپ  مدآ  هب  اذل  داد ، دیاب  یلمع  راک  هار  تسین ، نتفر  ندادرظن و  طقف  ءارآ ، لباقت 

نز .تسا  یگتخپ  نیمه  رگید  دلوت  یناعم  زا  یکی  مدرک  ضرع  جاودزا  اب  هطبار  رد  ثحب  يادتبا  رد  هک  رگید » يدـلوت   » ثحب رد 
مادک چیه  هک  تسا  اج  نیا  رد  رنه  همه ي  .دنوش و  یم  ور  هبور  ءارآ  توافت  اب  رگیدـمه  هب  تبحم  تّدوم و  نیع  رد  ناوج  ِدرم  و 
ءارآ لباقت  نیا  زا  دنـشاب  هتـسناوت  هک  یناوج  ياهرهوش  نز و  دنا  مک  و  دیآ ، نایم  هب  رتالاب  یمهف  ات  دنزرون  رارـصا  دوخ  فرح  رب 

تـسرد نم  فرح  تسین و  تسرد  مرـسمه  ِفرح  ارچ  دیوگب : هلحرم  نآ  رد  مدآ  هک  دهاوخ  یم  تریـصب  ًاعقاو  .دنوش  در  تسرد 
هتشاد فاصنا  یمک  کی  طقف  تسا  یفاک  هک  یتروص  رد  تسا ، تسرد  شدوخ  فرح  هک  دروآ  یم  لیلد  دص  هنافـسأتم  تسا !»؟

رب یکی  فرح  تیمکاح  ْعوضوم  اریز  درک ، دروخرب  يرگید  لکـش  هب  تاعوضوم  اب  دـیاب  هداوناخ  رتسب  رد  .دوشب  هجوتم  اـت  دـشاب 
یمن رگید  بجع ! دـنیب  یم  فرط  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دوش ، دـلوتم  دـیاب  هک  تسا  يدـیدج  رکف  ْعوضوم  هکلب  تسین ، يرگید 

يدایز بناوج  دیاب  دریگب ، دهاوخ  یم  هک  یتامیمـصت  يارب  دنک ، دییأت  ار  دوخ  رظن  مه  شدوخ  دهدب و  رظن  تحار  لبق  لثم  دناوت 
دعوم زا  رتدوز  نتفرگریـش  زا  دروم  رد  نآرق  هک  يروط  هب  تسا  زاسراک  رایـسب  دوخ  ياج  رد  نانز  رظن  هب  هجوت  .دریگب  رظن  رد  ار 

تاسلج رد  نآ  ِعوضوم  هک  درادن ، لاکـشا  دندیـسر  هجیتن  هب  دندرک و  هرواشم  رگیدـمه  اب  درم  نز و  هچنانچ  دـیامرف  یم  كدوک 
یضعب رد  نز  هژاو ي  ًاضعب  هک  دش  نشور  تشذگ و  لبق 
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َّنُهوُِفلاخ َّنُهوُرِواش َو  َو  : » دـنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  دنتـسه و  دوخ  ياـه  سوه  رکف  رد  رـسارس  هک  تسا  یناـنز  ینعم  هب  تاـیاور 
رد روک و  تقیقح ، ندید  رد  ار  ناسنا  ئیـش  کی  یتسود  اریز  دینک ، لمع  اه  نآ  يأر  فالخ  رب   (1)« مِصی یمْعی َو  ِءیَّشِلل  َکُّبُح 

ریثأت تحت  ار  وت  هشیدـنا ي  ینانز  نینچ  نیا  شاب  بظاوم  دـنیامرف : یم  هیـصوت  نیا  رد  ترـضح  .دـنک  یم  کـمک  تقیقح  نتفگ 
.دنهدن رارق  دوخ 

ای هدـش  یهن  اه  نآ  اب  تروشم  هک  ییاج  نآ  رد  تسا  مولعم  سپ  هدرکن  دودـسم  یلک  هب  ار  ناـنز  اـب  تروشم  عوضوم  نآرق  یتقو 
یـسررب يّدح  ات  عوضوم  هللادـمحب  نانز ، اب  تروشم  ثحب  رد  هک  صاخ  نانز  هب  طوبرم  ای  تسا و  صاخ  ياه  تیعقوم  هب  طوبرم 

.دش

ساسح دوخ  رـسمه  تارظن  هب  تبـسن  ناسنا  رگا  مّلـسم  هک  تسا  هداوناخ  ماظن  رد  ءارآ  براضت  عوضوم  تسا ؛ دـیکأت  دروم  هچنآ 
دوخ و ءارآ  یگتخپ  بجوم  دـناسر ، یم  تداعـس  لـحاس  هب  رتـهب  ار  هداوناـخ  یتـشک  هک  نآ  رب  هوـالع  دـنک  هجوت  نآ  هب  دـشاب و 
هن دوش ، دلوتم  يدیدج  رکفت  ات  دننک  حیحـصت  ار  رگیدکی  ءارآ  دننک  یعـس  رفن  ود  ره  هک  تسا  نآ  هدمع  دش ، دـهاوخ  شرـسمه 

.دشاب هتشاد  يرگید  يأر  بوکرس  رب  یعس  مادکره  هک  نیا 

ًالمع دننک و  یم  یلک  مکح  هدرک ، دقن  ار  نانز  هک  یتایاور  هاگیاج  هب  تقد  نودب  نوچ  مراد  هلگ  ینید  ياقفر  زا  یـضعب  هب  هدـنب 
رظن بحاص  ناونع  هب  وا  زا  هک  دننک  یم  هاگن  نز  هب  يدح  رد  ًاضعب  .دنیامن  یم  جراخ  هداوناخ  هنحص ي  زا  ار  نانز  ءارآ  هشیدنا و 

دناوت یم  شرظن  هک  یتیبرت  روما  رد 

209 ص :

ص 166. ج 74 ، راونألاراحب ، - 1

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 226 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_209_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ .ددرگ  یمن  افوکش  دادعتسا  نآ  هجیتنرد  و  دوش ، یمن  یهاوخرظن  دوشب ، عقاو  دیفم  هداوناخ  ءاضعا  ندناسر  تداعس  هب  رد 
هک یتاهبش  زا  يرایسب  لامج » لالج و  هینیآ ي  رد  نز   » باتک حرط  اب  هک  دهد  ناوارف  ریخ  هللا » هظفح  » يداوج هللا  تیآ  ترضح  هب 

.دندومن عفترم  ار  دوب  هدش  حرطم  نز  دروم  رد 

تیـصخش دنمـشزرا و  هاگیاج  هب  هاگن  یلو  دنز ، یم  نز  هب  ار  ییاه  بیـسآ  دوخ  ياضف  رد  هک  تسا  یهاگن  نز  هب  یتسینیمف  هاگن 
هنیمز ًالمع  دروآ و  دهاوخ  راب  هب  یناوارف  ياه  بیـسآ  یگدنز ، زا  نز  تارظن  فذح  دـیوگ  یم  هک  تسا  يرگید  هاگن  نز  یلـصا 

ام هک  تسا  نیا  فرح  هکلب  تسین ، نانز  ندرک  سول  ام  دـصق  ناـنز  يأر  هب  مارتحا  ثحب  رد  .دـنک  یم  مهارف  ار  مسینیمف  دـشر  ي 
نیا ام  هفیظو ي  عقاو  رد  و  میدیـسرن ، تفرگ  مود  هجرد  لقع  ار  نز  لقع  ناوتب  هک  نیا  هب  میدرک ، هعلاطم  ینید  نوتم  رد  ردقچره 

.میشاب یعوضوم  نینچ  رکذتم  هک  تسا 

قیفش سونأم 

؟ تسیچ روظنم  دهدب ،» همادا  هبناج  همه  رتهب و  ار  یگدنز  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  جاودزا  : » دیا هدومرف  امش  لاؤس :

اهنت هک  یتقو  زا  رتهب  ًانیقی  دنشاب ، هتـشاد  ار  يونعم  یگدنز  هب  رظن  یتسیز و  هداس  يانب  رگیدمه  کمک  هب  رگا  رهوش  نز و  باوج :
یم لـماک  ار  ناـسنا  تکرح  رگید  فرط  زا  نز  يرگن  فیرظ  و  فرط ، کـی  زا  درم  يرگن  نـالک  .دور  یم  ولج  ناـشراک  دنتـسه 

یفنم فرط  رد  نانز  هک  روط  نامه  .دننک  یم  کمک  رگیدمه  هب  تیمیمص  افص و  اب  یگداس ، نیع  رد  مادکره  .دنک 
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نیع رد  هک  یطیارـش  ندروآدوـجو  هب  رد  ناـنز  شقن  مه  یگدـنز  تـبثم  فرط  رد  دـننک ، یم  لـمجت  راـتفرگ  ار  ناـسنا  یگدـنز ،
يدیق یب  اب  ار  یگداس  يدرجم ، نامز  رد  نایاقآ  هک  یلاح  رد  .دنراد  ییازس  هب  شقن  دشاب ، افـص  یگتـسارآ و  اب  هارمه  یگداس ،» »

.دننک هارمه  یگتسارآ  اب  ار  یگداس  دنناوتب  هک  ینادرم  دنا  مک  رایسب  رگید  ترابع  هب  .دنریگ  یم  یکی  رهاظ  رد  سابل و  رد 

نآ دـنناوت  یمن  هک  مه  هیقب  تسین ؛ یلماک  رظنم  ناتدوخ  یبایزرا  يارب  رظنم  نآ  دـینک ، یم  هاگن  ناتدوخ  هب  ناتدوخ  رظنم  زا  اـمش 
، مدآ رـسمه  هزادنا  هب  نامـسآ  نیا  ریز  يدحا  اذل  .دـننک  هاگن  دـنک ، یم  هاگن  مدآ  هب  هناتـسود ، ًالماک  هاگن  اب  مدآ  رـسمه  هک  روط 

لقتسم هتسه ي  کی  ناونع  هب  ار  امش  هداوناخ ي  ناتردام ، ردپ و  نوچ  ردام ؛ ردپ و  یتح  درادن ، مدآ  هب  تبسن  هناتسود  تیساسح 
.دننیب یم  ناشدوخ  هداوناخ  وضع  ار  ناشدنزرف  اه  نآ  دننیب ، یمن 

، دنک هاگن  تسرد  بناوج  همه  زا  ار  ام  دناوت  یم  دشاب ، هناقفـشم  ملاس و  شهاگن  رگا  هک  یـسک  اهنت  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  رگا 
هدنز و دناوت  یمن  هیصوت  نیا  هزادنا  هب  يا  هیصوت  چیه  درک ، امـش  هب  يا  هیـصوت  هناقیفـش  امـش  رـسمه  رگا  لاح  تسا ، مدآ  رـسمه 

یم بوخ  یلیخ  دنک ، یگدنز  هداس  دـهاوخب  مه  وا  دـینک ، یگدـنز  هداس  دـیهاوخب  امـش  رگا  ییاضف ، نینچ  کی  رد  .دـشاب  دـیفم 
.دینک کمک  دیناوت 

تفع رد  ندـنام  یقاب  عنام  هک  ار  هیمهو  هوق  ياه  تمحازم  ناترـسمه  قیرط  زا  امـش  هک  تسا  نیا  ندرک  یگدـنز  تحار  زا  روظنم 
یم عفترم  هیمهو  هوق  ياه  تمحازم  فرط  کی  زا  ملاس  جاودزا  اـب  .درادـن  درم  نز و  عوضوم  نیا  دـینک ، یم  عفترم  تسا ، یـسنج 

ياه ییاهنت  رگید  فرط  زا  دوش ،
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فرص هب  هن  نیا  دنشاب و  هتشاد  سونأم »  » هک دنراد  زاین  تدش  هب  دعب  هب  یگلاس  لهچ  زا  اه  ناسنا  تشاد .  دیهاوخن  مه  هدنهدرازآ 
ار دوخ  ياهدروخرب  عون  یگدنز  يادـتبا  زا  امـش  هک  یتروص  رد  تسا و  نایم  رد  یحور  زاین  کی  رتشیب  هکلب  تسا ، یناوهـش  لیم 

یم یبوخ  جیاتن  دـننک  كرد  ار  رگیدـمه  دنـسانشب و  ار  رگیدـمه  ناتیاه  حور  سونأم ، هب  زاین  ِطیارـش  رد  هک  دـینک  میظنت  يروط 
« سونأم قیفش   » ناونع هب  ار  رگیدمه  لاس ، لهچ  یس ، زا  دعب  نارـسمه  هک  تسین  يروط  اه  یگدنز  رثکا  هزورما  هک  فیح  .دیریگ 

فرط اهدرم  دنور و  یم  نادنزرف  فرط  اه  نز  دعب  هب  لهچ  ياه  لاس  رد  ًامومع  هنافسأتم  .دنشاب  مه  زوسلد  دنناوتب  ات  دننک  فشک 
یگدنز رد  ناسنا  هک  یعقوم  رد  یتح  هک  یتروص  رد  دنوش ، یم  مه  رت  هبیرغ  مه  اب  نس  نآ  رد  رهوش  نز و  ًالمع  و  میدـق ، ياقفر 

نآ مرظن  هب  .تسا  ناسنا  رسمه  تسین  ییاهنت  نآ  محازم  هک  یـسک  اهنت  دوخ ، يادخ  دشاب و  دوخ  دشاب و  اهنت  دهاوخ  یم  یکولس 
هجیتن دـنا و  هداتفا  تمحز  هب  ییاهنت ، قیرط  زا  هک  يردـق  نآ  دـنا ، هدرکن  جاودزا  دنـشاب ، اـهنت  دـنا  هتـساوخ  یم  نوچ  هک  یناـسک 
تولخ محازم  ناسنا  رـسمه  اریز  .دیـسر  تاماقم  نیمه  هب  يرتمک  ياه  تمحز  اب  جاودزا  اب  هک  تسا  هدوب  نآ  ناکما  دـنا ؛ هتفرگن 

.تسا مدآ  رسمه  تسین ، محازم  ِندوب  شدوب  كولس ، رد  هک  یسک  اهنت  .تسین  ناسنا 

ییاهنت هب  زاین  محازم  رسمه  دوجو  رگید  فرط  زا  دوش ، یم  لح  امـش  رـسمه  اب  هک  تسا  يزیچ  سونأم  هب  زاین  ساسحا  لاح  ره  هب 
.دوب دهاوخن  امش 

؟ دشاب هتشاد  مهرسمه  لثم  قولخم  کی  اب  سنا  ادخ ، اب  سنا  رانک  رد  فراع ، کی  هک  تسه  زاین  ایآ  لاؤس :
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بـسانم ِسونأم  اب  دیاب  ار  لایخ  هوق ي  .دوش  دازآ  تروص  هب  هجوت  زا  یلک  هب  هک  دوش  یمن  درجم  ردقنآ  ایند  رد  لایخ  هوق  باوج :
رگید ِسناؤم  هب  زاـین  رگید  دـش  سونأـم  ادـخ  اـب  یتـقو  بلق  مینک  رکف  تسا  نکمم  یعازتـنا  تروص  هب  يروـئت و  رد  .درک  هیذـغت 

كولـس لها  ياقفر  يّدح  ات  لاح  تسا ، بسانم  سونأم  بلاط  هک  دراد  یهجو  کی  بلق  نوچ  .تسین  نینچ  لمع  رد  یلو  درادن ،
: دیوگ یم  هطبار  نیمه  رد  يولوم  .دراد  ار  دوخ  ياج  بسانم  ِرسمه  یلو  دننک  یم  ناربج  ار  زاین  نیا 

یفطصم

یمد مه  دزاس  هک  دمآ 

ینیِمِّلَک

یِمِّلَک ءاریمح  ای 

دوخ لایخ  هبنج ي  رد  ْحور  نوچ  .نک  تبحـص  نم  يارب  یمک  دندومرف  یم  ناشرـسمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینعی 
لهچ دودـح  یلو  دـیراد  شیپ  رد  يدایز  هتفرن ي  ياه  هار  ًـالعف  ناوج ، ياـهرهوش  نز و  امـش  .دراد  مَّسجم  سونأـم  کـی  هب  زاـین 

مه تالوقعم  نآ  ِلایخ  هبترم ي  اب  ملاع ، لوقعم  ياه  هبنج  هب  هجوت  نیع  رد  دـیناوت  یم  دـینک  یم  ادـیپ  عمج »  » تردـق هک  یگلاـس 
زا رتشیب  اه  نآ  رد  یلایخ  سنُا  هبنج ي  نوچ  دور ، یم  رس  ناش  هلصوح  رتشیب  اه  نزریپ  اهدرمریپ و  دینیب  یم  هک  نیا  .دینک  یگدنز 

نیا درک و  یم  هبلغ  اه  نآ  رد  یبیغ  ِتاسونأم  اب  طابترا  هبنج ي  دـندوب  هدرک  تیبرت  تسرد  ار  دوخ  رگا  اهتنم  هدـمآ  نادـیم  هب  لبق 
.دندوبن دنم  هلگ  دوخ  ییاهنت  زا  همه 

دنا و نالهأتم  نم  تما  دارفا  نیرتهب   (1)« باّزُْعلا ِیتَّمأ  ُرارِش  نُولِّهأَتُْملَا َو  ِیتَّمَا  ِرایِخ  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاؤس :
؟ تسیچ ثیدح  نیا  زا  ترضح  روظنم  .دنتسه  اه  بَزَع  نم  تما  نیرتدب 
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.دنتـسین يراکادـف  هدامآ ي  دـننک و  یم  یلاخ  هناش  لیلد  نودـب  هداوناخ  تیلوئـسم  راـب  ریز  زا  هک  یناـسک  ینعی  اـه  بزع  باوج :
دنتـسین رـضاح  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـنرادن ، جاودزا  تئرج  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دـنیوگ ؛ یم  هیلع » هللا  همحر  » یئابطابط همـالع 
.دنریگب هدهع  هب  ار  نادنزرف  تیبرت  یگدنز و  کی  ياه  تیدودحم  دننک و  ادف  دنزرف  رسمه و  اب  هارمه  یگدنز  کی  يارب  ار  دوخ 

دوش یمن  هک  ار  اه  نیا  تسین ، مهارف  ناشجاودزا  طیارـش  اما  دـننک  جاودزا  دـنهاوخ  یم  هک  دنتـسین  ییاه  نآ  بزَع  زا  روظنم  سپ 
يراد نتـشیوخ  اب  دـنکن  جاودزا  طیارـش ، ندوبن  مهارف  رطاخ  هب  یـسک  رگا  دـیامرف : یم  نآرق  .دـناربمایپ  تما  دارفا  نیرتدـب  تفگ 
ناسنا هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ندوب  بزع  عون  نیا   (1) .دناسرب وا  هب  دوخ  لضف  هب  ار  نآ  تاناکما  دنوادخ  ات  دـنک  ظفح  ار  دوخ  تفع 
تسا نکمم  یتح  اذل  تسا ، بحتسم  رما  کی  جاودزا  لاح  ره  هب  یلو  .دنک  یمن  جاودزا  هداوناخ  تیلوئسم  نتفرنراب  ریز  تهج  هب 
طیارـش رد  صاخ و  دارفا  هب  طوبرم  بزع ، دارفا  هب  تما  دارفا  نیرتدب  قالطا  سپ  دننکن ، جاودزا  رگید  لیالد  هب  هک  دنـشاب  يدارفا 

.تسا صاخ 

یسیع مردارب  هویش  هب  یناوت  یم  دندومرف : ترضح  درک ؛ لاؤس  جاودزا  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  یـصخش 
- ییامن جاودزا  و  ینک -  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مبیبح  تنس  هب  یناوت  یم  و  ینکن - جاودزا  و  ینک -  لمع  مالسلا  هیلع 

هک یسک  تسین  نم  زا  دنیامرف : یم  یتح  دنراد و  جاودزا  رب  رارصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهد  یم  ناشن  هک  یتایاور  نآ 
ِیعیبط رتسب  رد  درادن  قح  ناملسم  دنیوگب ؛ دنهاوخ  یم  دریگب ، هلصاف  تسا - ندرک  جاودزا  هک   - نم تنس  زا 
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زیچ شا  هفیظو  دراد  رارق  یمـسج  ای  یحور ، ای  یعامتجا  صاخ  تیعقوم  رد  یـصاخ  صخـش  رگا  اما  .دنکرارف  جاودزا  زا  یگدنز ،
.تسا يرگید 

اب مسرت  یم  منک ، یمن  ساسحا  ار  يزاین  نینچ  مدوخ  رد  هک  یلاح  رد  منک  جاودزا  هک  دنراد  رارصا  مردام  ردپ و  تفگ  یم  ییاقآ 
ییاه نامه  زا  نیا  .مشاب  رسدرد  منک  یم  جاودزا  وا  اب  هک  يرتخد  نآ  يارب  هکلب  منک ، تسرد  رـسدرد  مدوخ  يارب  اهنت  هن  جاودزا 

.دنک لمع  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هریس ي  هب  دناوت  یم  هک  تسا 

روما ریاس  رد  تسکـش  یلو  هدروخ  تسکـش  یگدنز  همه ي  رد  ایوگ  دروخب ، تسکـش  جاودزا  اب  هطبار  رد  ناسنا  رگا  ارچ  لاؤس :
؟ تسین هاکناج  نینچ  نیا  یگدنز 

هداوناخ فادها  نآ  هب  ندیسر  يارب  دیاب  هک  تسه  یگدنز  رد  یفادها  دش  هجوتم  تخانش و  تسرد  ار  یگدنز  ناسنا  رگا  باوج :
یتیـساسح نینچ  هجوتم  وا  رـسمه  دش  هجوتم  جاودزا  ماجنا  اب  رگا  لاح  .ینید  گنهرف  اضف و  اب  يا  هداوناخ  مه  نآ  دـهد ، لیکـشت 

اب هک  يدارفا  هنرگو  تسا ، هدروخ  تسکـش  یگدـنز  ّلک  رد  دـنک  یم  ساسحا  هک  تساـج  نیا  تسین ، هداوناـخ  نوناـک  هب  تبـسن 
اه نآ  يزوریپ  هن  تسا و  هاکناج  تسکش  کی  یگدنز  رد  ناشتسکش  هن  نانیا  دننک ، یمن  لابند  ار  یگرزب  فده  هداوناخ  لیکشت 

، یگدـنز رد  ادـخ  مـکح  نداد  ياـج  دوـخ و  كرت  زا  دــشاب  تراـبع  درم  نز و  ياـنب  هـک  یجاودزا  .تـسا  گرزب  يزوریپ  کـی 
زا تسا  ترابع  جاودزا  رفن  ود  نیا  يارب  تسا و  گرزب  يزوریپ  شیزوریپ  و  گرزب ، تسکش  شتسکش 
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هجیتـن ي نآ  زا  دـنروخب  تسکـش  جاودزا  رد  رگا  لاـح  و  دوـش ، یم  یهتنم  یگرزب  هجیتـن ي  هب  مارآ  مارآ  هک  يا  هداـج  رد  دورو 
.دنا هدش  مورحم  گرزب 

ّدم هطبار  نیا  رد  زین  ینید  تاراشا  ای  دراد  یلاعبانج  هبرجت ي  رد  هشیر  دیدرمـش ، جاودزا  يارب  هک  يدـیاوف  همه ي  نیا  ایآ  لاؤس :
؟ دشاب یم  رظن 

ًهَّدَوَّم مُکَْنَیب  َلَعَجَو  اَْـهَیلِإ  اُونُکْـسَتِّل  اًـجاَوْزَأ  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِّم  مَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَـیآ  ْنِمَو  « ؛ دـیامرف یم  نآرق  .ود  ره  منک  یم  رکف  باوج :
هب رگیدـمه  رانک  رد  ات  داد  رارق  ینارـسمه  امـش  يارب  هک  تسا  نآ  یهلا  تایآ  زا   (1)« َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َکـِلَذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَرَو 

عوضوم کی  هن  تسا و  یهلا  یناـحور و  تلاـح  کـی  هنیکـس »  » هژاو ي دـییامرفب  تیاـنع  نآرق  رد  رگا  .دیـسرب  هنیکـس  شمارآ و 
دنریگ رارق  قلطم  یقاب  اب  طابترا  ءاقب و  تلاح  کی  رد  اه  ناسنا  ات  تسا  هداد  رارق  هنیکـس »  » ار جاودزا  فده  دنوادخ  اذل  و  یناور ،

یَلَع ُنْوَْعلا  َمِْعن  : » دیامرف یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هداوناخ  ندوب  لامک  رتسب  ياتـسار  رد  و 
یعوضوم جاودزا  دـیاوف  عوضوم  سپ  .دـناسر  يرای  یهلا  تعاط  ریـس  رد  ار  ناسنا  هک  يرـسمه  تسا  یبوخ  رای  هچ   (2)« هللا ِهَعاط 

ات دـننک  یم  تیلوئـسم  ساسحا  درم  نز و  يدـیحوت ، هداوناخ ي  کی  رد  نوچ  تسا ، حرطم  ام  تایاور  تایآ و  قمع  رد  هک  تسا 
ندوبدرجم طیارـش  رد  هک  دوش  یم  هتفرگ  یجیاتن  يرتسب  نینچ  رد  دنیامن و  مهارف  رگیدمه  يدیحوت  یلاعت  تهج  ار  هداوناخ  رتسب 

تسا و تالامک  زا  یضعب  طرش  دوش  یم  مهارف  هداوناخ  رد  هک  يراثیا  رتسب  هک  لیلد  نامه  هب  .دوش  یمن  هتفرگ 
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تـالامک هب  مه  راـنک  رد  دـنناوتن  يرهوش  نز و  رگا  هنرگو  دوـش  یم  هتخپ  دـنام و  یم  هیلوا  تبحم  نآ  هک  تسا  يرتـسب  نینچ  رد 
تـسد هب  جاودزا  اب  دنتـسناوت  یم  هک  یجیاتن  زا  دـنک و  یم  دـشر  اه  نآ  رد  رگیدـمه  زا  یتیاضران  هیحور ي  دـنبای ، تسد  يونعم 

.دنوش یم  مورحم  دنروآ 

جاودزا توکلم 

ات تامرحم  تابجاو و  زا  تسا ، یتوکلم  بحاص  ملاع  نیا  رد  زیچ  همه  هک  تسا  هدناشک  مهف  نیا  هب  ار  ام  امش  راثآ  هعلاطم  لاؤس :
یلو متسه  لهأتم  تسیچ ؟ نارسمه  تبراقم  ییوشانز و  توکلم  یتسار  .تسا  مهف  لباقریغ  ام  يارب  لامعا  زا  یضعب  یلو  .تاحابم 
لباق تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  تارـضح  هریـس ي  روتـسد و  نوچ  هتبلا  .مبای  یمن  نمؤم  نأش  رد  ار  لمع  نیا  مشیدـنا  یم  هچره 
يارب هنوگچ  دـنک ، یم  هرادا  ار  یمدآ  توهـش  ددـنب و  یمرب  تخر  لقع  ییوگ  ییوشانز  تلاح  رد  تهجره  هب  یلو  تسین  راـکنا 

؟ تسا روصت  لباق  مالسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  يارب  رتالاب  هبترم ي  رد  نینمؤم و 

یتروص تاـیرابتعا ، زج  هب  يزیچره  یهلا و  ماـکحا  زا  یمکح  ره  يرآ ! دـیا ؛ هجوـتم  ناـتدوخ  هللادـمحب  هک  روـط  ناـمه  باوـج :
: دیامرف یم  دـنوادخ  تسا و  نآ  رکذـتم  ٍمُوْلعَّم » ٍرَدَِـقب  َّالِإ  ُُهلِّزَُنن  اَمَو  ُُهِنئاَزَخ  اَنَدـنِع  َّالِإ  ٍءْیَـش  نِّم  نِإَو   » هیآ هک  دراد  ینطاب  یـسدق و 

تـسا ییاهزیچ  ِفیطل  تروص  تسه  ملاع  نآرد  هچره  انعم  نیا  هب  .تسا  اـم  دزن  رد  زیچ  نآ  نئازخ  هک  نآ  رگم  تسین  زیچ  چـیه 
حوـل » رب ار  يوـنعم  قیاـقح  یلعَا » ملق   » میتـسه هجوـتم  هک  تسا  داـقتعا  نیمه  ياتـسار  رد  .میئور  هبور  نآ  اـب  اـم  ملاـع  نیا  رد  هـک 

زا دراگن و  یم  ظوفحم »
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لقع بلق و  حول  رب  دنوادخ  هک  نیا  لثم  .ددرگ  یم  رهاظ  دوهـش  ملاع  رد  اهتنا  رد  دوش و  یم  هتـشاگن  تابثا  وحم و  حول  رب  اج  نآ 
نیمه رب  .ددرگ  یم  رهاظ  ناسنا  ظافلا  لامعا و  رد  اـهتنا  رد  دوش و  یم  هتـشاگن  لاـیخ  رب  لـقع  زا  دراـگن و  یم  ار  یقیاـقح  ناـسنا 

یلک و لقع  یلجت  زا  هک  دنتـسه  یقیاـقح  نآ  لـصاح  دـنک و  یم  شوارت  یّلجت و  یلک  ِسفن  رب  یلک  ِلـقع  یلعَا  ملاـع  رد  ساـسا 
، اه طابترا  نیا  هلمج  زا  تسا و  طبترم  نیوکت  ملاع  اب  دـشاب  یعرـش  ریـسم  رد  رگا  يداحتا  ره  .دـنیآ و  یم  دـیدپ  یلک  سفن  لوبق 
روضح و دوجو و  موادـت  لماع  قشع ، ای  یگناگی و  نیا  تسا و  سفن  لقع و  نیب  یگناگی  هباثم ي  هب  هک  تسا  رهوش  نز و  طابترا 

لاحره رد  .تسا  یکیدزن  یگناگی و  نیا  لصاح  هک  يدـنزرف  ِدوجو  هچ  رهوش ، نز و  ءاـقب  دوجو و  هچ  دـشاب ، یم  فعـش  روش و 
قح تاذ  رد  یهلا  تافـص  هک  نانچمه  تسا ، یلعا  ملاع  رد  یلک  سفن  یلک و  لقع  نیب  دوجوم  قشع  ینیمز  تروص  یکیدزن  نیا 

نز و یکیدزن  رد  .دنراد  یمن  رب  تسد  مه  هب  تبـسن  یگناگی  قشع و  زاو  دوش  یمن  تاذ  تدحو  عنام  تافـص  ترثک  دنا و  هناگی 
رهاظ ود  ره  دوجو  رد  رـسمه  ود  ِروضح  ِفعـشو  اقب  ینیریـش  ات  دـنزیوآ  یم  مه  هب  یقاب و ...  مسا  فطل و  مسا  ّبر و  مسا  رهوش ،

َّنِإ : » دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  اذل  دنوش و  لقتنم  ءامـسا  نآ  رت  یلاع  هبترم ي  هب  رتسب  نیا  زا  ددرگ و 
َو ٍمَّرَُحم ، ِتاَذ  ِْریَغ  ِیف  ٍهََّذل  ْوَأ  ٍداَعَِمل ، ٍدُّوَزَت  ْوَأ  ٍشاَعَِمل ، ٍهَّمَرَم  ٍثاََلث ؛ ِیف  اَّلِإ  ًانِعاَظ  يَُری  َال  ْنَأ  ِِلقاَْعلا  ِِملْسُْمِلل  یِغَْبنَی  َدُواَد  ِلآ  ِهَمْکِح  ِیف 
ْمُهُضِواَُفی َو َنیِذَّلا  ُهَناَوْخِإ  ِیقاَُلی  ٌهَعاَس  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَمِیف  ِِهلَمَع  َیلِإ  اَِهب  یِضُْفی  ٌهَعاَس  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ِِلقاَْعلا  ِِملْـسُْمِلل  یِغَْبنَی 

ِهِسْفَن َو َْنَیب  یِّلَُخی  ٌهَعاَس  َو  ِِهتَرِخآ ، ِْرمَأ  ِیف  ُهَنوُضِواَُفی 
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ینامز لقاع  ِناملسم  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  نینچ  دواد  لآ  تمکح  رد   (1)« ِْنیَتَعاَّسلا َْکِلت  یَلَع  ٌنْوَع  اَهَّنِإَف  ٍمَّرَُحم ، ِْریَغ  ِیف  اَِهتاَّذـَل 
اب هک  ار  دوخ  ینامیا  ناردارب  رگید  ینامز  دـهد و  صاصتخا  دریگ ، یم  ماجنا  دـنوادخ  وا و  نیب  هک  یئاـهراک  يارب  ار  دوخ  زور  زا 

نیا اریز  .دراذگب  دازآ  دـشابن  هانگ  هک  يذـئاذل  اب  ار  دوخ  سفن  ینامز  دـنک و  تاقالم  دـنراد ، تکراشم  ترخآ  رما  رد  رگیدـمه 
.دنک یم  کمک  شرگید  رما  ود  فئاظو  ماجنا  رد  ار  یمدآ  نامز ،

ینادابآ ادـخ و  اب  طابترا  يارب  ریگب  کمک  دوخ  لـالح  رـسمه  اـب  تّذـل  قیرط  زا  دـنیامرف  یم  ترـضح  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم 
هلـصاف تّذـل  نآ  زا  دـیاب  هن  اذـل  و  تسا ، ینعم  نیمه  هب  مدرک  ضرع  هک  یلاقتنا  ینعم  و  ِْنیَتَعاَّسلا » َْکِلت  یَلَع  ٌنْوَع  اَهَّنِإَف  « ؛ ترخآ

نطاب و یب  تسا ، يونعم  قمع  یسدق و  نطاب  ياراد  هک  یعرـش  تاّذل  ِسکع  رب  مارح  تاّذل  .دش  فقوتم  نآ  رد  دیاب  هن  و  تفرگ ،
یم ییاـیند  تاذـل  ترثـک  راـتفرگ  اـه  نآ  اذـل  دـننک و  یمن  ءاـضرا  ار  نیبـکترم  ناـج  قمع  تهج  نیمه  هب  دنـشاب و  یم  هشیر  یب 

(2) .دنوش

ءاسن و 14 هروس   24 نونمؤم ، هروس  لیبق 5 و 6  زا  یتایآ  هب  دوش و  یم  حرطم  مالـسا  رد  نز  هاگیاج  هب  عجار  یتاهبـش  هاگ  لاؤس :
يدارفا نانز  هغالبلا  جهن  هبطخ 80  رد  دـنیوگ  یم  هدـش و  دانتـسا  دراد  رالاسدرم  رهاظ  هب  ینومـضم  هک  یتایآ  نارمع و  لآ  هروس 

تلع هب  ای  دنا  هدش  هدناوخ  لقع  مک 

219 ص :

ص 87. ج 5 ، یفاکلا ، - 1
نیئآ  » ناونع تحت  رذآ  یفطل  مناخ  هیجاح  مرتحم  دنمـشناد  هناملاع  باتک  هب  جاودزا  یتوکلم  رما  هب  تبـسن  رتشیب  قیقحت  يارب  - 2

.دیئامرف عوجر  يراد »  رسمه  یگدنز - 

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 236 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_219_2
http://www.ghaemiyeh.com


هدربمان تایآ  ترـضح و  هبطخ  هب  عجار  ًافطل  .دـنا  هدـش  لئاق  نامیا  رد  صقن  اهنآ  يارب  تسا  يدارا  ریغ  يرما  هک  هناـیهام  تداـع 
.دییامرفب حیضوت 

هک نیا  هب  هجوت  اب  هدـش و  داریا  لمج  گنج  زا  سپ  هک  دراد  تحارـص  یـضر  دیـس  هک  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 80  دروم  رد  باوـج :
یم مولعم  هدوب  دایز  نآ  تغالب  هبنج ي  هک  هدروآ  یم  ار  ییاه  تمسق  هدوب و  ترضح  ياه  هبطخ  ندرک  عیطقت  یضر  دیـس  شور 
دوخ هک  دروآ  یم  ییاه  ناهرب  نوچ  درادن ، یهاگیاپ  چـیه  هبطخ  نیا  يداوج  هللا  تیآ  هتفگ ي  هب  .تسا  باطخ  دروم  هشیاع  دوش 
رظن ّدم  ار  يدایز  تایآ  دیاب  مینادب  نانز  دروم  رد  ار  نآرق  گنهرف  هک  نآ  يارب  .میراذـگ  یم  او  شلها  هب  اذـل  دـنک ، یم  ضقن  ار 

، دندش یم  شورف  دیرخ و  یگنج  مئانغ  ناونع  هب  دندش و  یم  ریسا  گنج  رد  هک  نازینک  عوضوم  اب  هطبار  رد  نمض  رد  میهد ، رارق 
وا يارب  یهانپ  اهنت  هن  ناملـسم  درم  کی  هداوناخ ي  رد  اه  نآ  دورو  اب  مالـسا  هک  دینادب  ردق  نیمه  دوش ، ثحب  ًالـصفم  تسا  مزال 

هتبلا هک  درک  یم  رییغت  وا  تیـصخش  تهج  دمآ و  یم  شیپ  وا  ندـشردام  هنیمز ي  دـش ، یم  هتفرگ  ءاشحف  يولج  درک و  یم  داجیا 
هک ار  حیرص  تایآ  دیاب  ادتبا  دیـشاب  هتـشاد  تیانع  مالـسا ، رد  نز  تیـصخش  دروم  رد  اما  .دراد  ینالوط  ثحب  هب  جایتحا  نآ  حرش 

.دومن لیلحت  اه  نآ  يانبم  رب  ار  تایآ  هیقب ي  سپس  داد و  رارق  هجوت  دروم  دنک  یم  نشور  ار  عوضوم 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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نآ زا  تفر  نورب  ياه  هار  هداوناخ و  نارحب  لماوع 

هراشا
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(1) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

اه تسویپ  اه و  تسسگ  هداوناخ ؛

(2)« َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَرَو  ًهَّدَوَّم  مُکَْنَیب  َلَعَجَو  اَْهَیلِإ *  اُونُکْسَتِّل  اًجاَوْزَأ  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  مَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو  »

امش نیب  دیـشاب و  هتـشاد  شمارآ  رگیدمه  رانک  رد  ات  دیرفآ  ار  ناتنارـسمه  امـش  دوخ  سنج  زا  هک  نیا  یهلا  ریبدت  ياه  هنومن  زا  و 
.دنرکفت لها  هک  ییاهنآ  يارب  تسا  ّبر  ترضح  تیبوبر  زا  ییاه  هناشن  اه  نیا  دروآ ، دوجو  هب  یگتشذگ  دوخ  زا  تبحم و 

يدیحوت دحاو  نیلوا  هداوناخ ؛

، ینید گنهرف  رد  .تسا  هعماج  بدا  گنهرف و  زا  ییزج  زین  تسا و  نآ  هیاپ  و  هرود ، ره  بدا  گنهرف و  رهاـظم  زا  یکی  هداوناـخ 
هک یهلا  ءامسا  نوچمه  دراد و  طابترا  یهلا  دیحوت  اب  هک  يدیحوت  تسا  يدحاو  هداوناخ 
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.تسا هدش  هئارا  هداوناخ  رانیمس  هب  هلاقم  ناونع  هب  هدوب ، داتسا  ياه  ینارنخس  هک  هتشذگ  ثحابم  سکعرب  ثحب  نیا  - 1
هیآ 21. مور ، هروس  - 2
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گنهرف رد  اذل  دنشاب و  یم  هداوناخ  دحاو  حور  قرغتـسم  زین  هداوناخ  ياضعا  همه  دنتـسه ، يدحا  تاذ  قرغتـسم  ءامـسا ، نآ  همه 
َملاع ِتروص  هولج  هداوناخ ، ماظن  رد  سوسحم  َملاع  تلاح ، نیا  رد  دوب ، دهاوخ  نیمز  يور  يدـیحوت  دـحاو  نیلوا  هداوناخ  ینید ؛

.ددرگ یم  بیغ  َملاع  رّکذتم  تداهش ، َملاع  دوش و  یم  لوقعم 

هک نیا  نیع  رد  ءاـضعا  همه  هک  يروط  هب  .تسا  تدـحو » نیع  رد  ترثکو  ترثـک ، نیع  رد  تدـحو   » ینعم هداوناـخ  نید ؛ رظن  زا 
هار يا  هناخ  نینچ  .هداوناخ  رب  مکاح  حور  رد  قرغتـسم  همه  همه و  دنـشاب و  یم  يرگید  رد  قرغتـسم  دنتـسه ، ناـشدوخ  مادـکره 

وکین هچ   (1)« ُُهْتَیب ِملْـسُْملا  ُهَعِموَص  َمِْعن  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هک  يروط  هب  دیاشگ ، یم  ار  ادخ  اب  ناسنا  طابترا 
.وا يارب  ناملسم  هناخ ي  تسا  یه  اگتدابع  هعموص و 

نارحب کی  هداوناخ ، یگتسسگ 

، دیدج تالکشم  هب  تبسن  میدرک ، تلفغ  دش  دراو  ام  یگدنز  رد  برغ ، گنهرف  اب  دروخرب  رد  هک  يدیدج  طباور  شقن  زا  یتقو 
ای و  ارذگ ، یصخش و  تسا  يا  هدیدپ  ریخا ، هدس  رد  یناریا  نابساک  یشورف  نارگ  مینک  یم  نامگ  مینک ، یم  دروخرب  هناحول  هداس 

نوناق ندوبن  یگداوناخ و  قوقح  تیاعر  زا  تلفغ  تهج  هب  ًافرـص  یناریا  ياـه  هداوناـخ  رد  ینویلیم  ياـه  قـالط  مینک  یم  ناـمگ 
هارمه هب  ار  یـصاخ  یگدنز  هک  تمایق -  هب  داقتعا  ادخ و  اب  ناسنا  ِدهع  نردم ، گنهرف  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  .تسا  نانز  زا  تیامح 

دروآ یم 
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.دشاب هتشاد  ار  دوخ  یقیقح  ینعم  یگداوناخ  قوقح  ات  تسین ، تمایق  ادخ و  رکذتم  یگدنز  ياضف  رگید  هدش و  شومارف 

هلمح ربارب  رد  یمالسا  گنهرف  کمک  هب  ام  .تسا  هدش  یمالسا  گنهرف  هب  یبرغ  گنهرف  قیرط  زا  یگرزب  شروی  دش  هجوتم  دیاب 
تیوقت ار  دوخ  یمالـسا  تیوه  رتشیب ، هچره  داحتا  اب  هکلب  میتفرن ، نیب  زا  اهنت  هن  میتساـخرب و  هلباـقم  هب  هناردارب  مه  اـب  همه  لوغم ،

، گنهرف نآ  اب  هلباقم  ياج  هب  میدرک و  شومارف  ار  زیزع  مالـسا  مه  يردارب و  نآ  مه  برغ ، گنهرف  هلمح  لباقم  رد  یلو  .میدرک 
دومن لفاغ  شا  ینمشد  تارطخ  زا  ار  ام  درک و  ذوفن  رتشیب  نمشد  گنهرف  زور  هب  زور  اذل  میتفر و  شلابقتسا  هب  هتـسنادن  ای  هتـسناد 

یگدنز هیشاح  هب  يدبا  تایح  يرادنید و  نید و  دش و  نامیگدنز  فده  روحم و  يرادایند  ایند و  میدرک ، یهارمه  ار  نآ  زین  ام  و 
نیا میتـسین  هجوـتم  مه  زوـنه  و  میدـش ، مورحم  يدـیحوت » هداوناـخ   » ینعی نیمز  رد  ادـخ  تمعن  نیرت  گرزب  زا  هجیتـن  رد  تفر و 
ماظن رد  هک  ینارحب  زا  میناوت  یم  دنب  مین  ِيراد  نید  کی  همادا  اب  مینک  یم  نامگ  تسا و  یگدـنز  ساسا  زا  تیمورحم  تیمورحم ،

ار هداوناخ  هک  يرطخ  لباقم  رد  میناوتب  هک  تسین  نانچ  نآ  رـضاح  لاح  رد  ام  تیعـضو  .میـشاب  ناـمَا  رد  هدـمآ  دوجو  هب  هداوناـخ 
یّلک هب  ار  برغ  ناهج  دوخ  هک  يروط  هب  تسا  گرزب  هداعلا  قوف  نارحب  فرط  کی  زا  هک  ارچ  مینک ، یگداتـسیا  دنک  یم  دیدهت 

هدرکن هدافتـسا  ینارحب  طیارـش  نیا  رد  هتـسیاش  هوحن  هب  دوخ  ینید  ياه  هنیمز  زا  ام  زونه  رگید  فرط  زا  و  درک ، دهاوخ  نک  هشیر 
.میداد ماجنا  هلاس  تشه  عافد  رد  هچ  نآ  زا  رت  گرزب  رایسب  دراد ، گرزب  يراک  هب  زاین  رطخ  نیا  زا  تاجن  .میا 
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اکیرمآ رد   » .تسا نارحب »  » کی هکلب  تسین ، یعامتجا  لکـشم  کی  رگید  اه  هداوناـخ  یگتـسسگ  نردـم ، ياـیند  رد  اـهرامآ  قبط 
نیترام و طـسوت  يرگید  قیقحت  رد  .دـیماجنا  قـالط  هب  یکی  زا  شیب  جاودزا ، هسره  زا  هدـش ، شرازگ  راـمآ  ساـسارب  لاس 1988 

یب ناردام  زا  يدـئوس  ناکدوک  % 40 لاس 1980 ، رد  .دـیماجنا  قـالط  هب  لاس 1989  رد  اـکیرمآ  رد  اـه  جاودزا  موسود  ساـپماب ،
لاس رد  اـکیرمآ  رد  .تسا  هتـشاد  شیازفا  ات 50 % ناـکدوک  نیا  رامـش  ياـه 1982و1986  لاـس  رد  هسنارف  رد  .دـندش  هداز  رهوش 

نادرم 30-40 هسنارف 27 % رد  لاس 1985  رد  .دنا  هدرکن  جاودزا  زگره  هک  دنا  هدش  دـّلوتم  یناردام  زا  كدوک  نویلیم  کی   1989
(1) «. دننک یم  یگدنز  اهنت  هلاس   30  - نانز 34 هلاس و 26 %

رجنم قالط  هب  شیرتا  رد  اه  جاودزا  زا  یمین   » .تسا برغ  ناهج  رد  هداوناخ  یگتسسگ  عضو  زا  يرصتخم  رایسب  هنومن  اهرامآ  نیا 
رتدب مه  نیا  زارایسب  عضو  اکیرمآ ، روشک  رد  هتبلا  هک  دراد ، ماود  لاس  طسوتم 5/9  روط  هب  اه  یشیرتا  طسوتم  یگدنز  دوش و  یم 

(2) «. تسا

یکی ییاـکیرما  كدوـکود  ره  زا  نرق 21  يادـتبارد  .تـسا  هتفاـی  شیازفا  % 400 اکیرما رد  عورـشمان  ياهدـلوت   1990 ات  1960 زا »
1300 هنازور اـکیرما  رد  .دـنوش  یم  رقف  راـتفرگ  دـنروآ  یم  اـیند  هب  ار  نادـنزرف  نیا  هـک  ینارداـم   % 80، دـیآ یم  ایند  هب  عورـشمان 

(3) «. دنوش یم  طقسرگید  كدوک  دیآ و1100  یم  ایند  هب  عورشمان  كدوک 
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هب هدش ، ربارب  شش  هدرکن ، جاودزا  ياه  جوز  زا  هدش  دلوتم  ناکدوک  دادعت  هتشذگ  ياه  لاس  هب  تبسن  اکیرمآرد  ؛ انریا شرازگ  هب 
(1)  ..... تسا هداز  مارح  یکی  هدش  دلوتم  كدوک  هس  ره  زا  ًابیرقت  هک  يروط 

یگتـسسگ هک  تسا  تقو  نآ  میـسانشب ، بوـخ  مه  ار  نآ  داـعبا  مینک و  یـسررب  ًاـقیمع  ار  هداوناـخ  رد  یگتـسسگ  نـیا  تـلع  رگا 
هب يا  هدنیآ  نینچ  زا  روشک  تاجن  هار  رد  داد و  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  روشک  هدـنیآ  يارب  يّدـج  هدـیدپ  کی  ناونع  هب  ار  هداوناخ 

مییامن یبای  هشیر  ار  هلئسم  ًاقیمع  هدومن و  زیهرپ  يرگن  یحطس  زا  هدیدپ ، نیا  اب  دروخرب  رد  درک  میهاوخ  یعس  زین  میـشوکب و  ّدج 
، دـش رـضاح  گنهرف  نیا  اجره  هک  دراد  دوجو  هداوناخ  تسـسگ  برغ و  گـنهرف  نیب  يا  هطبار  هچ  یتسار  هب  میـسرپب ؛ دوخ  زا  و 

.تسا هداوناخ  تسسگ  نآ ، یبیرخت  هجیتن  نیلوا 

رد هداوناـخ  هزوـح  نارظن  بحاــص  هـلمج  زا  اتــسونیم و  هاگــشناد  رد  یعاــمتجا  موـلع  داتــسا  نوـسلوا » چادــیوید   » هـتفگ ي هـب 
لاـس تسیب  .دوش  یم  هدوزفا  اـه  نآ  رد  قـالط  نازیم  رب  دـنوش ، یم  رت  یبرغ  ْعماوج  هچره  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دـهاوش ، «؛ اـکیرمآ
نیمه رد  اما  دوب ، یسوسحم  ریغ  هدیدپ  نیچ  رد  قالط  هدیدپ  شیپ  لاس  جنپ  داتفا ، یم  قافتا  نپاژ  رد  تردن  هب  قالط  هدیدپ  شیپ 

 ......«. هتفای شیازفا  يا  هدنیازف  وحن  هب  نکپ  رد  جاودزا  نودب  ِیگناخ  مه  هدیدپ  يریگ  لکش  قالط و  رامآ  هاتوک  ِتدم 

نیدلاو و یـشزرا  ماظن  هیلع  نیجوز  اکیرمآ  رد  هک  شیپ  لاس  تسیب  دودـح  هنافـسأتم  : » دـیوگ یم  دوخ  نانخـس  همادا  رد  نوسلوا 
هب تسد  ناش  هعماج 
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يزاین نیجوز  نآ  رد  هک  جاودزا  نودب  یگناخ  مه  ینعی  .دش  دیدج  یگدـنز  يارب  يزیوجت  شا  هجیتن  دـندز ، هدرتسگ  یتاضارتعا 
زورما طیارـش  و  ددرگ ، یم  زاب  یـسنج  طباور  هب  جاودزا  لئاسم  زا  یـشخب  نوچ  دننک و  یمن  ساسحا  دوخ  رد  كرتشم  یگدنز  هب 
ءاضرا ار  دوخ  هعماج  رد  تلوهـس  هب  دنناوت  یم  دنرادن و  كرتشم  یگدنز  رد  يراظتنا  نینچ  هب  زاین  دارفا  رگید  هک  تسا  يوحن  هب 

يدنب دیق و  یب  ًاساسا  دنرادن ، مه  جاودزا  هلوقم  هب  تبـسن  يدهعت  كرتشم ، یگدـنز  زا  جراخ  دوخ  ياضرا  اب  ور  نیا  زا  دـنیامن و 
هتخاس یگداوناخ  طباور  ياه  شزرا  هب  هجوت  یب  وج و  تعفنم  رایـسب  ار  مدرم  جاودزا ، نودـب  یگناـخ  مه  ندـش  فرع  یـسنج و 

«. تسا

یمیمـص طباور  لزنم ، هب  ناشنارـسمه  تشگزاب  راک و  تاعاس  زا  سپ  هناخ ، نوریب  راک  هب  ناـنز  ِندروآراـک  ِيور  اـب  : » دـیوگ یم 
«. ...داد لزلزتم  تسس و  یطباور  هب  ار  دوخ  ياج  هتشذگ 

دیدج یگدنز  رد  یگدز  باتـش  سرتسا و  دـهد ، یم  قوس  قالط  يوس  هب  ار  هعماج  زیچ  همه  زا  شیب  هچنآ  : » دـیوگ یم  همادا  رد 
اب دـیاب  مدرم  هدـش ، لیدـبت  دارفا  کـیاکی  زاـین  هب  اـهراک ، رد  باتـش  هک  هتفرگ  باتـش  يردـق  هب  یگدـنز  نیا  رد  زیچ  همه  .تـسا 

(1) «. دنشاب هتشاد  رسدرد  نودب  یتولخ  دنبایب و  ییاهنت  يارب  یتقو ، ات  دنیامن  هزرابم  رگیدکی 

رد ار  دوخ  ِياج  دوخ  مزاول  مامت  اب  برغ  گنهرف  دنکن ، رییغت  یمالسا  عماوج  ِییارگ  برغ  دنور  رگا  دنشاب  هتـشاد  تیانع  نازیزع 
دهاوخ زاب  هعماج 
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(1) .درک

(2)، مینک رارف  نآ  زا  میا  هتساوخ  یم  هک  دش  میهاوخ  ور  هبور  یگدنز  زا  یعون  اب  هدنیآ  رد  اذل 

شیامن يارب  تسا  یبوخ  هنیآ  هعماج ، نآ  دوجوم  عضو  هب  هجوت  تسا ، برغ  گنهرف  يامن  ماـمت  تروص  اـکیرمآ  هعماـج  نوچ  و 
.دنا هدرکن  دروخرب  هداوناخ  نارحب  هلأسم  اب  يّدج  روط  هب  هک  یعماوج  ریاس  هدنیآ 

هدرکن جاودزا  ياه  جوز  اب  هک  ییاه  هداوناـخ  دـیوگ : یم  اـکیرمآ  رد  هداوناـخ  نارحب  اـب  هطبار  رد  نوسباد  یـسزمیج  رتکد  ياـقآ 
اب دـنوش  یم  هرادا  درجم  ردـپ  ای  درجم  ردام  کی  هلیـسو  هب  هک  ییاـه  هداوناـخ  دادـعت  نینچ  مه  هتفاـی و  دـشر 72 % دوش  یم  هرادا 

هتفای شهاک  اه  هداوناخ  ِلک  زا 25 % رتمک  هب  موسرم ، يا  هتـسه  ياه  هداوناخ  دادـعت  سکعرب ؛ و  تسور ، هبور  يدشر 25 و 62 %
.دوب طقف 5/3 % يدالیم  لاس 1940  رد  هباشم  رامآ  هک  یلاح  رد  دـنراد ، قلعت  هدرکن  جاودزا  ناردام  هب  نادازون  هزورما 33 % .تسا 
دادعت نینچ  مه  .هتشاد  دشر 1000 % ات 1998  زا 1960  هلاس  يا 38  هرود  رد  یمـسر - جاودزا  نودب  درم -  نز و  کی  یگناخ  مه 

نانز دادعت  هدنیازف  دشر  اب  ام  وس ، رگید  زا  .تسا  هدراذگ  کلف  هب  رس  نازاب  سنج  مه  هب  طوبرم  ياه  هداوناخ 

229 ص :

.دییامرف عوجر  مّهوت » هتینردم و  گنهرف   » باتک هب  برغ ، گنهرف  یهاوخ  تیمامت  ِعوضوم  یسررب  يارب  - 1
هب قالط  نازیم  لاس  کی  تدـم  رد  دـهد  یم  ناشن  ناتـسبرع  يرتسگداد  تارزو  ياـهرامآ  هیبرعلا  نویزیولت  هکبـش  شرازگ  هب  - 2

ناهیک 3/10/1385) همانزور  ) .دوش یم  بوسحم  اه  جاودزا  هعومجم  زا  % 24 نازیم ، نیا  هک  هدیسر  دروم   24000

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 246 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_229_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_229_2
http://www.ghaemiyeh.com


ایند هب  ییاـهنت  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  دـنراد  لـیامت  هک  میتسه  ور  هبور  اـه  نآ  یگدـنز  مراـهچ  موس و  ياـه  ههد  رد  هدرکن  جاودزا 
(1) .دننک تیبرت  دنروایب و 

هدش نیدـتم  یکدوک  رد  نینمؤم  رثکا  هدوب ، نید  میلاعت  شرتسگ  يارب  طیحم  نیرترثؤم  یتنـس ، هداوناخ  دـیوگ « : یم  همادا  رد  يو 
ِداقتعا نامیا و  بیترت  ره  هب  داهن ؛ نیا  يدوبان  اب  تفرگ و  تروص  اه  نآ  ِنیدـلاو  ییاـمنهار  ریثأـت و  تحت  نید  ِباـختنا  نیا  دـنا و 

(2) «. دتفا یم  هرطاخم  هب  اه  لسن 

یگلاس نس 14  ات  رـسپ  ای  رتخد  کی  رگا  تسا  دقتعم  انراب  جروج  مان  هب  یمومع  راکفا  نارگـشهوژپ  زا  یکی  : » دیوگ یم  همادا  رد 
رد درف  نیا  شیارگ  لامتحا  دروآ و  نامیا  تیحیسم  هب  یگلاس  ات 18  نینس 14  رد  دراد  لامتحا  اهنت 4 % ددرگن ، انشآ  حیسم  نید  اب 

«. دراد یساسا  شقن  بهذم  شرتسگ  غیلبت و  رد  هداوناخ  هک  دنک  یم  نشور  ار  يا  هتکن  اهرامآ  نیا  .تسا  اهنت 6 % رمع  هیقب 

راتفرگ نآ  اب  دروخرب  رد  ای  میریگب و  هدـیدان  ار  هدـیدپ  نیا  ای  هک  تسا  نآ  ام  هعماج  يارب  گرزب  هعجاـف  دـش  ضرع  هک  ناـنچمه 
.مینکن یبای  هشیر  ار  هلأسم  ًاقیمع  میوش و  يرگن  یحطس 
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هداوناخ نتخیر  ورف  هشیر  مسیناموا ،

(1) هداوناخ نتخیر  ورف  هشیر  مسیناموا ،

هک تسناد  وا  يداینبدوخ  رشب و  تلاصا  ینعی  مسیناموا  رد  دیاب  ار  هتینردم  گنهرف  رد  نردم و  يایند  رد  هداوناخ  نتخیرورف  هشیر 
.ادخ یگدنب  هب  نداد  تلاصا  لباقم  رد  هراّما ، سفن  هب  نداد  تلاصا  زا  تسا  ترابع 

نیا رد  دـناد و  یم  اـه  یبوخ  اـه و  يدـب  همه  كـالم  ادـخ ، ياـج  هب  ار  رـشب  هک  مسیناـموا  گـنهرف  حور و  هب  تقد  زا  سپ  لاـح 
ره هب  هداوناخ  ظفح  یگنهرف  نینچ  رد  ایآ  .دـهاوخب  رـشب  هک  تسا  يزیچ  بوخ »  » و دـهاوخن ، رـشب  هک  تسا  يزیچ  دـب »  » گنهرف

ظفح مه  نآ  تسا ؟ نکمم  هداوناخ » ظفح   » اب یناونع  ره  اب  تاّیناسفن » تلاصا   » عمج ایآ  رگید  یتراـبع  هب  و  تسا ؟ نکمم  یناونع 
لدـمه ِعمج  ناونع  هب  یعمج  چـیه  تاّیناسفن  تیمکاح  رد  هک  اریز  .تسا  تاّیناسفن  تیمکاح  مدـع  شئاقب  طرـش  هک  يا  هداوناخ 

عمج عمج ، عون  ود  نیا  زا  مادک  چیه  هک  دـنریگ ، یم  رارق  درف  کی  تردـق  روهقم  همه  ای  دـنا و  هدـنکارپ  همه  ای  دـنام ، یمن  یقاب 
.تسین هداوناخ 

رد يرادیاپ  یگدنز و  يارب  تسا  يا  هناگی  عمج  هکلب  تسین ، دنـشاب  هدمآ  مه  رانک  رد  هک  يا  هدـنکارپ  يازجا  زا  بّکرم  هداوناخ 
مّلسم دننک و  یم  وجتسج  شمارآ  راس  همـشچ  رد  هراومه  ار  دوخ  شرورپ  ناکما  هک  یعمج  ینعی  .ّقح  ِتمحر  تّدوم و  وترپ  ریز 

.دنام یمن  یقاب  هداوناخ  دبای ، یم  نایرج  دحوم  ریغ  ِدارفا  ناور  حور و  رد  هاگآدوخان  هک  مسیناموا »  » ای یبرغ  ندمت  شریذپ  اب 
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نز زا  برغ ، طلغ  روصت 

عماوج رد  ناـنز  رب  ملظ  هیبـش  دراد و  یگنهرف  يرکف و  راـتخاس  رد  هشیر  رتـشیب  برغ ، ياـیند  رد  ناـنز  هیلع  متـس  ملظ و  هنافـسأتم 
ناسنا يور  ثحب  برغ  گنهرف  رد  هک  یلاح  رد  تسه ، هدوب و  یفنم  راـتفر  کـی  ناـنز  هب  ملظ  یبرغ  ریغ  عماوج  رد  .تسین  رگید 

سدـقم نوتم  دراو  رکف  زرط  نیمه  فسأت  تیاهن  اب  دـناد و  یم  درم  مود  هخـسن  ار  نز  وطـسرا  .تسا  هدوب  وا  ندوبن  ناسنا  ای  ندوب 
.درگن یم  دوخ  رتخد  نز و  هب  رظنم  نیمه  اب  ًالمع  درادنپ و  یم  نینچ  نیدتم  یحیسم  کی  ًاعقاو  زورما  هدش و 

لباقم رد  یبرغ  نانز  هک  دوب  اج  نیا  و  دریگب ، شرهوش  دیاب  ار  شقوقح  یلو  درک  یم  راک  هناخراک  رد  نز  يدالیم  لاس 1750  زا 
اب مسینیمف »  » گنهرف اذل  و  دـنک ، رییغت  هعماج  رد  نز  یقوقح  راتخاس  ات  دـندرک  یم  يراک  دـیاب  ینید  رکفت  نآ  اب  يا  هعماج  نینچ 
رد هک  يزیچ  نآ  دنتفگ : .دندش  راتفرگ  كانرطخ  تخس  جیاتن  هب  فده  نیا  ققحت  يارب  یلو  دش ، عورـش  نانز  قوقح  ءایحا  راعش 
اب دیاب  دنسرب  نادرم  اب  ربارب  قوقح  هب  دنهاوخب  نانز  رگا  تسا و  یتیـسنج  ياه  شقن  دوجو  هدش ، نانز  هب  ملظ  بجوم  خیرات  لوط 

یتقیقح چـیه  یتیـسنج  ياه  شقن  دـنتفگ : هک  دـنتفرگ  ار  طارفا  بناج  ریـسم  نیا  رد  نانچنآ  و  دـننک ، هلباقم  یتیـسنج  ياـه  شقن 
درم اب  یمـسج  ناوت  هفطاع و  ساسحا و  رظن  زا  نز  هک  دندیـسر  مّهوت  نیا  هب  ًاـعقاو  .تسا و  رـالاسدرم  هعماـج ي  لولعم  و  درادـن ،
رواب ار  تسینیمف  راعـش  یبرغ  نانز  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  هدرک و  لیمحت  ناـنز  رب  ار  اـه  نیا  يرـالاسدرم  خـیرات ، درادـن و  تواـفت 

.دندرک
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رارق ملظ  دروم  دنا  هتفریذپ  ار  شقن  ود  نیا  نانز  نوچ  و  تسا ، يرسمه  شقن  يرگید  يردام و  شقن  یکی  یتیـسنج  شقن  دنتفگ :
.تفر ولج  نانز  يارب  يرسمه  يردام و  یفن  زرم  ات  یطارفا » مسینیمف   » راعش اذل  دنتفرگ و 

ناسنا اب  درم  نز و  اب  هطبار  رد  هک  تسا  تسرد  دنیوگ : یم  مسینیمف  باوج  رد  یبرغ  ِناسانـشناور  ناسانـش و  تسیز  هک  یلاح  رد 
هک تسین  روط  نیا  دنا و  هدمآ  هناگادج  هرک  ود  زا  ایوگ  هک  دنا  توافتم  مه  اب  اه  نآ  يروط  و  ناسنا ، عون  ود  اب  یلو  مییور ، هبور 

.دننک لمع  روط  کی  مینک  تیبرت  دحاو  یطیارش  رد  ار  ود  نآ  رگا 

دـندش و فعاضم  ملظ  راتفرگ  ًـالمع  هک  دـندرک  لـمع  يروط  دوخ  ِیخیراـت  یعاـمتجا و  ملظ  لـباقم  رد  یبرغ  ناـنز  لاـح  ره  رد 
يدایز ّدح  ات  یبرغ  نز  تسد  زا  تشاد ، یناوخمه  رتشیب  نز  ینامسج  راتخاس  اب  دوب و  نز  حور  یلاعت  طیارـش  نیرتهب  هک  هداوناخ 

هتفگ هب  تشگ و  ءاشحف  دـشر  قـالخا و  لالحمـضا  لـماع  نآ  عبت  هب  دـش و  هداوناـخ  نارحب  بجوم  قیرط  نیا  زا  مسینیمف  تفر و 
«. دنرادن تولخ  دوخ  اب  نانز  رگید  هک  نانچ  درک  گنت  نانز  رب  ار  یصوصخ  میرح  هتینردم  : » یبرغ گنهرف  هب  نیدقتنم 

هداوناخ نتشادهگن  لاّعف  رد  نانز  روضح  تسا ، هدرکن  راتفرگ  برغ  ناهج  نارحب  هیبش  ییاه  نارحب  هب  ار  یتنس  عماوج  زونه  هچنآ 
، برغ ناهج  رد  هداوناخ  نارحب  لباقم  رد  يا  هعماج  ره  يرادـیاپ  زمر  تفگ : ناوت  یم  تسا ، نآ  ظـفح  يارب  ندومن  يزوس  لد  و 

یبرغ ریغ  عماوج  رد  ار  نانز  یتنـس  شقن  دـنک  یم  شالت  برغ  ناهج  تهج  نیمه  هب  هداوناخ و  راتخاس  ظفح  رد  تسا  نانز  راثیا 
هتشاد لماک  ذوفن  زین  عماوج  نیا  رد  دناوتب  ات  دیامن  بیرخت 
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ار رطخ  نیا  ریثأت  دناوت  یم  هداوناخ  ظفح  رد  نانز  شقن  زا  تسرد  فیرعت  يارب  یمالسا  هعماج  نارکفتم  یساسا  تیلؤسم  و  دشاب ،
.دهد شهاک 

هعماج يارب  ار  نانز  ات  دـنک ، یم  هدرک و  ار  يرادرب  هرهب  تیاهن  هدزددـجت  عماوج  رد  نآ  یتسینیمف  تروص  هب  نانز  شقن  زا  برغ 
.دشاب هعماج  يارب  تمحر  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  نز  هچنآ  ِسکع  رب  تسرد  دهد ، هولج  لضعم  کی  ناونع  هب 

زا سنج ، ود  نآ  ینعی  .تسا  نانز  هب  نادرم  ندـش  هیبش  نادرم و  هب  ناـنز  ندـش  هیبش  ناـمزلارخآ ؛ تاـملظ  راـثآ  زا  ینید  رظنم  رد 
یم قالخا  هفطاع و  لسن و  نارحب  بجوم  هجیتن  رد  دنریگ و  یم  هلـصاف  هدراذگ  نانآ  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتوافتم  ياهدرکراک 

.دنوش

نیمه هب  دـنوش و  یم  لماک  رگیدـمه  اـب  دـنا و  صقاـن  ییاـهنت  هب  درم  نز و  زا  مادـک  ره  هک  تسا  نیا  رب  رظن  ینید  تاروتـسد  رد 
یتحار هب  يرگید  طسوت  مادـک  ره  ِصقن  ياه  هبنج  عفر  ناـکما  اـت  دزرو  یم  رارـصا  درم  نز و  شقن  کـیکفت  رد  تعیرـش  تهج 

.ددرگ مهارف 

لیصا هداوناخ  ءایحا  زار 

یگناگیب نیا  .درک  دادملق  هداوناخ  ظفح  مسا  هب  دـیابن  ار  هتـشذگ  گنهرف  زا  هدـنام  یقاب  ِیگداوناخ  یلاخ  کشخ و  تاداع  ظفح 
مادکره نآ  رد  هک  اجک ؟ يدیحوت  ینید و  هداوناخ  لیصا  ِیگناگی  نآ  و  اجک ، دنروآ ، یم  رد  یگناگی  يادَا  هک  اه  هداوناخ  رد  اه 

.دوب دنهاوخ  هداوناخ  لحم  رد  يرگید  ندیزگ  انکُس  لماع  ءاضعا  زا 
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ینادرگرـسرب دـنک و  یم  رود  بلطم  لصا  زا  ار  ام  هداوناخ ، ياقب  ياه  هشیر  هب  تشگرب  نودـب  یلاخ ، کشخ و  تاداع  رب  رارـصا 
سفن هب  نداد  تلاصا  ای  مسیناموا  تهج  هب  هک  ار  يا  هداوناخ  ناوت  یمن  زردنا  دنپ و  اب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اذل  و  دـیازفا ، یم  نام 

یگدـنب حور  هب  تشگرب  دـیحوت » هناخ   » ینعی لیـصا ، هداوناخ  نتـشاداپرب  لماع  تشاد ، هگن  اپ  رب  تسا  نتخیرورف  لاـح  رد  هراـّما 
رد مه  دارفا  همه  دراد و  تیمکاـح  هک  تسا  ادـخ  هکلب  دـنک ، یمن  تموـکح  سک  چـیه  رب  سک  چـیه  يا  هناـخ  نـینچ  رد  .تـسا 
رد ندیزگ  ینکُـس  هناخ و  رد  یگناگی  زار  زمر و  تسا  نیا  دنتـسه و  هناخ  رد  ادخ  مکح  ياریذـپ  ادـخ ، یگدـنب  ِتیناحور  ياضف 

.نآ

هتـشذگ ي ندـمت  ملع و  اب  مسیناموا  هک  ناـنچمه  .تسا  لاـحم  یمـسیناموا  ندـمت  ياـضف  رد  هداوناـخ ، يدـیحوت  هتـشذگ  ظـفح 
، يزورما هداوناخ  هن  .درادـن  یتبـسانم  چـیه  مه  ام  هتـشذگ  يدـیحوت  هداوناخ  اـب  دـشاب و  هتـشاد  یتبـسانم  دـناوت  یمن  اـم  ِيدـیحوت 

یم رگید  يرظنم  زا  مدآ  ملاع و  هب  زورما  ملع  .تسا  هتشذگ  ملع  هتفایدشر  يزورما ، ملع  هن  تسا و  هتشذگ  هداوناخ  هدش  کچوک 
رد رتشیب  هچره  دیاب  هک  يا  ءیـش  مه  َملاع  دنا و  رازبا  اه  مدآ  .قح  تیآ  َملاع  هن  تسا و  ادـخ  هدـنب  مدآ  هن  نآ ، هاگن  رد  هک  درگن 

.دوب دهاوخن  یگتسسگ  زج  هداوناخ  تشونرس  يرظنم  نینچ  رد  درب ، دوس  نآ  زا  درک و  فّرصت  نآ 
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دوش یم  ناسنا  ِگرگ  ناسنا ،

یتح زیچ ، همه  رد  فّرـصت  ینعم  هب  تسا ، هراّما  سفن  تلاصا  نامه  دننک  یم  حرطم  ار  نآ  رـشب  تلاصا  ناونع  تحت  هک  مسیناموا 
روحم ّتینانَا ، دوش و  یم  ضوع  شا  ینعم  یمسیناموا  هاگن  رد  رشب  .دراد  همزالم  دادبتسا  عون  کی  اب  هجیتن  رد  ناسنا و  رد  فّرصت 
دنهاوخ یم  هداوناخ  ياضعا  همه ي  یتلاح  نینچ  رد  .تسا  برغ  زورما  هداوناخ  ندـمت و  يانبم  هک  يزیچ  ددرگ ، یم  وا  ِزیچ  همه 

.دیامن هرداصم  دوخ  عفن  هب  ار  هیقب  قح  دهاوخ  یم  سکره  دننک و  تموکح  رگیدکی  رب 

هکلب تسا ، هدماین  رد  دـیدج  هداوناخ  تروص  هب  میدـق  هداوناخ  یعیبط ، لوحت  کی  یط  دوب  هجوتم  دـیاب  قوف ، هتکن ي  هب  هجوت  اب 
ّتینانَا و هب  ادخ  یگدنب  زا  تهج  رییغت  هدرک ، ادیپ  میدق  هداوناخ  هب  تبـسن  دیدج  هداوناخ  هک  یتهج  رییغت  زا  تسا  ترابع  عوضوم 

.هراّما سفن  یگدنب  ای 

یساسا ّلح  هار 

رارق ثحب  انتعا و  دروم  هداوناخ  ًالومعم  هزورما  هک  مه  یتروص  هب  یلو  میشاب ، انتعا  یب  هداوناخ  رما  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ام  مّلـسم 
ياه صقن  هب  ار  نامـشوگ  میهدب و  یعطقم  لح  هار  کی  هک  تسین  رنه  نیا  تسین ، هداوناخ  تالکـشم  هب  یعقاو  يانتعا  دریگ ، یم 
اذـل .مینک و  دزـشوگ  ار  یماکان  نآ  میوش ، ور  هبور  نامیاه  همانرب  ِیماکان  اب  هک  نیا  زا  لبق  هک  تسا  نآ  رنه  .میدـنبب  لـح  هار  نآ 

هداوناخ ِدوجوم  تالکـشم  ِساسا  رد  دیآ  تسد  هب  یجیاتن  نآ ، ریظن  یلئاسم  دیلاوم و  لرتنک  لثم  يدراوم  رد  رگا  دوب ، هجوتم  دیاب 
عفر و 
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يا هداوناخ  ناینب  یناریو  هب  یطبر  یحطـس ، ياه  زردنا  دنپ و  دیلاوم و  لرتنک  لثم  یلک  لئاسم  اریز  درادن ، يرثا  نآ  ياه  تسـسگ 
ام هب  دـناوت  یمن  ار  تسا  هتفر  تسد  زا  هک  يا  هداوناـخ  ياـضف  و  دـشاب ، هتـشاد  دـناوت  یمن  هتفرگ ، لکـش  مسیناـموا  ساـسارب  هـک 

.دنادرگرب

رب هک  تسین  يرهاظ  یضراع و  رما  یلدمه ، مدع  تسـسگ و  یناشیرپ و  نیا  تسا ، یناشیرپ  تسـسگ و  راچد  ینونک  هداوناخ  رگا 
هب ات  ددرگرب  شرع  هب  شرف  زا  رـشب  دیاب  دنک ، عفترم  ار  نآ  دناوتب  عون  نامه  زا  یلماوع  دشاب و  هدـمآ  دوجو  هب  یجراخ  لماوع  رثا 
هچ تفرگ  دوخ  هب  یقیقح  تروص  هداوناـخ  یتقو  دـمهفب  رـشب  هچناـنچ  .دـبای و  تسد  تسا ، رـشب  يانکُـس  لـماع  هک  يا  هداوناـخ 

(1) .دیشوک دهاوخ  نآ  شیادیپ  رد  دراد ، هارمه  هب  یتاکرب 

نآ نامرد  رد  ات  دـننک  یبایزرا  يا  هشیر  ار  هداوناخ  رد  یگتـسسگ  تلع  دنـشاب و  دوخ  ینید  ندـمت  همادا  ددـص  رد  اـم  مدرم  دـیاب 
.دنشاب قفوم 

دیدج هداوناخ  تیصوصخ 

هدـیدان تسا ، هدرک  نییعت  نیدـلاو  يارب  دـنوادخ  هک  یبتارم  و  دـنرگیدکی ، ضرع  رد  همه  هداوناـخ  ياـضعا  دـیدج ، هداوناـخ  رد 
، دنوش یم  ادـج  هداوناخ  هناخ و  زا  دـنهاوخب  تقوره  مادـکره  دـنرگیدکی ، ضرع  رد  همه  هک  ییاه  ناسنا  اذـل  و  دوش ، یم  هتفرگ 
هک ینیع  رد  و  درادن ، يداینب  هداوناخ  عضو ، نیا  رد  هک  تسا  ادیپ  .دـننکب  نارـسخ  ررـض و  ساسحا  ییادـج  نیا  رد  هک  نآ  نودـب 

تسین رضاح  مه  سک  چیه  دنادنم ، هلگ  يداینب  یب  نیا  زا  دارفا  همه 
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، ردام قوقح  تیاعر  دـنک ، تیاعر  هداوناخ  رد  ار  دارفا  يونعم  قوقح  یهلا و  بتارم  اـه ، ّتینم  تلاـصا  مسیناـموا و  هبلغ  تهج  هب 
.تسا هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  همه  دنزرف ، رهوش ، نز ، ردپ ،

اه ناسنا  تشادن ، یتبسن  رشب  حور  قامعا  اب  هداوناخ ، ءاضعا  یگناگی  دنویپ و  رگا  هک  تشاد  هجوت  زین  هلئـسم  نیا  هب  دیاب  یفرط  زا 
یم لّمأت  یکدنا  اب  .دندوبن  نآ  یـشاپورف  نارگن  و  دندش ، یمن  لسوتم  تیبرت  میلعت و  ریبدـت و  هب  نآ  ظفح  يارب  ایند  هشوگ  ره  رد 

.دوش و یم  ظفح  دبای و  یم  ماوق  نید  اب  هک  تسا  اذل  تسا و  تناید  اب  وا  تبسن  ریظن  دراد  هداوناخ  اب  رـشب  هک  يدنویپ  دیمهف  ناوت 
يارب رادنید  صخـش  دبای و  یم  همادا  هدمآ ، دنوادخ  فرط  زا  هک  یـصاخ  تاروتـسد  اهدیق و  تیاعر  اب  زین  نید  لصا  هک  نانچمه 
هدرک نییعت  نآ  ياضعا  يارب  نید  هک  ییاهدـیق  تاروتـسد و  اب  زین  هداوناخ  دـنکن ، اهر  ار  تاروتـسد  اهدـیق و  نآ  دـیاب  نید  ظفح 

زا ینارگن  هنرگو  دننکن ، اهر  ار  تاروتـسد  نآ  دنـشاب  دـّیقم  ناشدوخ  دـیاب  نآ  ظفح  يارب  هداوناخ  ياضعا  دوش و  یم  ظفح  تسا 
.تسا لصاح  یب  ینارگن  کی  داهن ، ندرگ  نآ  رب  دیاب  هک  ییاهدیق  تیاعر  ياهنم  هداوناخ  یشاپورف 

هب ندوبدنبیاپ  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دوب و  اشوک  تخـس  نآ  زا  تبقارم  رد  دـیاب  هک  میمهف  یم  میتخانـش ، ار  هداوناخ  شزرا  یتقو 
.دوش یم  اراوگ  ام  يارب  یگداوناخ  ياهدیق 

شا یگدنز  تیمورحم  نیرت  گرزب  نآ  زا  تلفغ  هک  دبای  یم  تسد  يزیچ  هچ  هب  رشب  یمالـسا ، هداوناخ  ماظن  رد  دوش  نشور  دیاب 
روضح تاکرب  ینعم و  هدش  یعس  هدشمگ » يانکُس   » ثحب رد  .دیآ  یم  باسح  هب 
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.دریگ راک  هب  یمالسا  هداوناخ  يایحا  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  تیرشب  دیاب  ارچ  ددرگ  مولعم  ات  دوش ، نشور  یمالسا  هداوناخ 

هداوناخ ینعم  رد  ینوگرگد 

زا هداوناخ  نوچ  درادـن ، نکـسم  رگید  رـشب  هک  يروط  هب  هدـش  یقیقح  يانکُـس  نتفر  نیب  زا  بجوم  هداوناـخ  ینعم  رد  ینوگرگد 
هب رگیدـکی  هب  هداوناخ  ءاـضعا  همه  .دـنک  یمن  وجتـسج  نارداـم  ياـپ  ریز  رد  ار  تشهب  یـسک  رگید  هتفر ، نوریب  دوخ  ینید  ینعم 

يرگید شمارآ  أشنم  دـهاوخ  یمن  سک  چـیه  و  دـبای ، یمن  يرگید  رد  ار  دوخ  شمارآ  سک  چـیه  دـنرگن و  یم  رازبا  کی  ناونع 
يا هثداح  كدنا  اب  دراد و  ساپ  تسا ، هداد  نیدـلاو  هب  دـنوادخ  هک  ار  تمحر » تّدوم و   » رون دـنک  یمن  شالت  سک  چـیه  .دـشاب 

، دنـشاب هناخ  ياضف  رد  ترودک  هبلغ  رهق و  نارگن  مادک  چیه  هک  نآ  نودب  دوش ، یم  هدراذـگ  اپ  ریز  يدادادـخ  ِتمحر  تّدوم و 
هداوناخ زا  ریغ  ییاج  رد  ایآ  درادن ؟ ینکُس  ءاقب و  هب  زاین  رـشب  ایآ  تسین ، ینکُـس  هناخ  ءاقب و  يارـس  نتخیر  ورف  نارگن  سک  چیه 

ینید شور  هب  هداوناخ  ءایحا  زج  یهار  تسویپ ، نآ  هب  تشگرب  تسـسگ و  نیا  زا  تاـجن  يارب  اـیآ  تفرگ ؟ غارـس  ار  نآ  ناوت  یم 
؟ میراد شیپ  رد 

یگدنز يوس  ود  زا  ناسنا  ود  ندش  هناگی 

رد ار  يا  هراـنک  ره  لـپ ، دریگ و  رارق  رگید  يوس  رد  هناـخدور ، ياـه  هراـنک  زا  مادـک  ره  هک  دوش  یم  ببـس  لـپ ، هک  روط  ناـمه 
ود جاودزا ؛ دروآ ، یم  مه  رانک  رد  ار  هناخدور  ياه  هنهپ  فرط  ود  دنک و  یم  دراو  يرگید  اب  یگیاسمه 
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رگید لپ ، قیرط  زا  هک  نانچمه  و  دـنک ، یم  لـصتم  رگید  يوس  هب  دـنراد ، رارق  یگدـنز  زا  ِيوس  کـی  رد  مادـک  ره  هک  ار  ناـسنا 
همه هقرفت  زین  جاودزا  رد  دندنویپ ، یم  رگیدـمه  هب  دور و  یم  نیب  زا  زین  اه  تشد  ِندوب  یفرط  ود  و  تسین ، هرانک  هناخدور ، هرانک 

.تسا دنویپ »  » هزجعم نیا  دوش و  یم  لیدبت  یلد  هدنز  لاصتا و  هب  ناسنا  ياه  هنارک 

تشرس رد  هچنآ  هدش و  لیدبت  كرد  لباق  ریغ  يزیچ  هب  تسا و  هدرک  تداع  هداوناخ  هب  نداداهب  مک  هب  ام  هشیدنا  هک  تسا  يرید 
هداوناخ هیلوا  ءاضعا  زا  مادک  ره  .تسین  هداوناخ  دشابن ، دـنویپ »  » يرآ دـنویپ ،»  » هداوناخ رگا  .دوش  یمن  هدـید  تسا ، هتفهن  هداوناخ 

دنویپ و نیا  هداوناخ ، ِدوجو  رـسارس  رد  رگا  سپ  .دنتـشاذگ  دیدج  يدوجو  هصرع  هب  مدق  دـنویپ ،»  » دوجو نُمی  هب  رـسمهود ، ینعی 
یقیقح ياـضف  زا  نآ  ياـضعا  رگید  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شدوجو  عـقاو  رد  دـشابن ، مکاـح  رادـیاپ  سدـقم و  يدـنویپ  مه  نآ 

.دنا هتشگ  مورحم  تسا ، ندیزگ  ینکس  نامه  هک  هداوناخ 

هداوناخ یناریو  تهج  يراد  هیامرس  هلیح ي  مسینیمف و 

ياه تیلاعف  هنحص  رد  نانز  روضح  عوضوم  داد ، رارق  هجوت  دروم  دیدج ، طیارـش  رد  هداوناخ  عوضوم  رد  دیاب  هک  یتاکن  هلمج  زا 
يروط دـیدج  طیارـش  هکارچ  دراد ، يراگزاس  یگنهامه و  نز  تیـصخش  اـب  یعون  هب  هک  ییاـه  تیلاـعف  عون  نآ  تسا ، ییاـمتجا 

هتشادن ار  دنزرف  تیبرت  يرادرسمه و  زا  رت  نوزفا  ییاهراک  ماجنا  ناکما  هناخ ، رد  راک  فرِص  هب  نانز  هک  تسین 
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: دنیامرف یم  دوخ  یهلا  یسایس - همان  تیصو  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما  هیواز  نیا  زا  نز ، هب  هاگن  ياتسار  رد  دنشاب و 

نادرم شودمه  رـضاح و  یماظن  يداصتقا و  یگنهرف و  ياه  هنحـص  رد  نالک  درخ و  ناوج و  ریپ و  ِنانز  ناوناب و  هک  میرختفم  ام  »
«. دنراد تیلاعف  میرک  نآرق  دصاقم  مالسا و  یلاعت  هار  رد  نانآ  زا  رتهب  ای 

شزومآ ياه  هنحـص  رد  یتح  نز  روضح  مدع  هب  رجنم  هک  ار  هنابآم  سدـقم  ياه  يریگ  تخـس  یتح  هیلع » هللا  همحر  » ینیمخ ماما 
یـضعب نانادان و  تسد  هب  دوخ ، عفانم  يارب  نانمـشد  ار  اهدیق  نیا  : » دنیامرف یم  دنناد و  یم  یفارخ  دـیق  عون  کی  دوش ، یم  یماظن 

(1) «. دنا هدروآ  دوجو  هب  نیملسم  حلاصم  زا  عالطا  یب  ياهدنوخآ  زا 

زا معا  یعامتجا -  ياه  هنحـص  رد  ناـنز  روضح  زا  ناوت  یمن  زگره  ملاـس  باـن و  ِینید  هاـگن  کـی  رد  دـییامرف  یم  هظحـالم  سپ 
يرتسب داجیا  اب  هک  تسا  هعماج  داحآ  همه  هفیظو  سکعرب ، هکلب  .درک  يریگولج  یتیبرت - یگنهرف و  یماظن و  يداصتقا ، یـسایس ،

زا هعماج  هک  نیا  رب  هوـالع  دـبای  ناـیرج  دوخ  ِیعیبط  رتسب  رد  روضح  نیا  هچناـنچ  مّلـسم  دـنهد و  لکـش  ار  يروضح  نینچ  یعیبط 
دهاوخ رادروخرب  زین  رگید  ياه  هزوح  رد  نانآ  ییاناوت  زا  هکلب  ددرگ ، یمن  مورحم  هناـخ  رد  ناـنز  ندوبرداـم  ندوبرـسمه و  هبنج 

نانآ یناسنا  قوقح  دـنراد و  رارق  نادرم  زا  يرت  نییاپ  هجرد  رد  یعامتجا  رظن  زا  دـننک  یمن  ساـسحا  ناـنز  رت  مهم  همه  زا  و  دـش ،
.تشاد دهاوخ  ناشنادنزرف  هداوناخ و  ناشدوخ و  يارب  يرابنایز  هداعلا  قوف  تاراسخ  یساسحا  نینچ  هک  تسا ، هدش  عیاض 
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ساسحا اب  هک  دـنک  یم  نییعت  نانآ  يارب  ار  يریـسم  یعاـمتجا ، ياـه  تیلاـعف  رد  اـه  نآ  روضح  ناـنز و  يدازآ  راعـش  اـب  مسینیمف 
تیلاعف ناکما  هک  دیدج  طیارـش  هب  هجوت  اب  مالـسا  هک  یلاح  رد  .دماجنا  یم  هداوناخ  یناریو  هب  تخـس  نادرم ، لباقم  رد  لالقتـسا 

يردام و شقن  هناـخ ، نوریب  ياـه  تیلاـعف  رد  ناـنز  روضح  نیع  رد  هک  دـیاشگ  یم  ار  يریـسم  تسا  مهارف  هناـخ  نوریب  رد  ناـنز 
.دریگن رارق  تلفغ  دروم  اه  نآ  يرسمه 

دیدج تراسا  نز و 

نانز زا  يرادرب  هرهب  رتشیب  هچره  يارب  ریخا  ياه  لاس  رد  يراد  هیامرس  ماظن  هک  تسا  ییاه  هشقن  دریگ  رارق  تقد  دروم  دیاب  هچنآ 
راک يورین  ناونع  هب  ار -  نز  هداوناخ ، فیاظو  لزنم و  راک  زا  نز  ندـیناهر  یتسینیمف و  راعـش  اـب  هک  يروط  هب  تسا  هتـسب  راـک  هب 
هبـش لغاشم  نامه  اب  ار  وا  ًالمع  هتـشاداو و  الاک  عیزوت  زکارم  تاجناخراک و  رد  تمدخ  هب  تقد - رپ  هلـصوحرپ و  عیطم و  نازرا و 

یحور ياهزاین  هب  هجوت  نودب  تسا ، تورث  نابحاص  تمدخ  رد  رگید  اج  نیا  اما  تسا ،، هتـشامگ  هعماج  يراکتمدـخ  هب  یگناخ ،
یماد هچ  رد  تسا  انب  هدـش و  هدیـشک  اـه  نآ  يارب  يا  هشقن  هچ  دـنوش  هجوتم  هک  نآ  نودـب  ناـنز ، زا  يا  هدـع  هنافـسأتم  و  ناـنآ ،
دازآ دنهاوخ  یم  يزیچ  هچ  زا  تسین  مولعم  و  نانز » يدازآ  شبنج   » ناونع تحت  دنتسه  ییاهراعـش  زاتـشیپ  ناشدوخ  دننک  طوقس 

.دندرگ فلکم  يزیچ  هچ  هب  دنوش و 

ملاس لوبق و  لـباق  مظن  دـشاب  رداـق  هک  نآ  نودـب  تسـسگ ، مه  زا  ار  هداوناـخ  یتنـس  مظن  ًافرـص  عماوج  یخرب  رد  مسینیمف  شبنج 
نیزگیاج ار  يرگید 
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یب تباقر و  هب  ار  دوخ  ياج  تمحر ، تّدوم و  افو و  دـنکارپ و  هداوناخ  كاپ  ياضف  رد  ار  تباقر  ینمـشد و  مخت  اذـل  دزاـس و  نآ 
یب ِیحور  نارحب  راتفرگ  نانز  صوصخ  هب  هداوناخ  ءاضعا  همه  دش و  لیدبت  هنابلط  تعفنم  يراجت  تکرش  هب  هداوناخ  داد و  يرهم 

دوش و یم  هرادا  ینید  دویق  اب  هک  تسا  يا  هداوناخ  هب  ندرک  تشپ  ضراوع  اه  نیا  همه  دـندش و  ندوب  هدوهیب  یگدزمغ و  یتبقاع ،
.تسا هداوناخ  ياضعا  ریاس  هب  تبسن  دوخ و  هب  تبسن  یفیاظو  هب  فظوم  سکره  نآ  رد 

؟ درم نز و  نیب  گنج  ای  مسینیمف 

مهافت ياضف  اذل  دیایب و  نادرم  گنج  هب  دیاب  ایوگ  هک  هدمآ  هنحـص  هب  يروط  نانز  قوقح  زا  عافد  حالطـصا  هب  شبنج  ای  مسینیمف 
هک ار  یـشمارآ  تذـل  قیرط  نیا  زا  دـنک و  یم  بیرخت  تدـش  هب  ار  تسا  هدروآ  دوجو  هب  رهوش  نز و  نیب  دـنوادخ  هک  یتّدوـم  و 

روـسفورپ هک  يروـط  هب  درب ، یم  نیب  زا  یلک  هب  دروآ ، دوـجو  هب  درم ، نز و  لـباقتم  قوـقح  نتفریذـپ  اـب  دـناوت  یم  هداوناـخ  کـی 
باختنا اه و  يدازآ  ینعی  هدرک  لـیمحت  ناـنز  رب  مسینیمف  شبنج  هک  يداـیز  تالکـشم  اـب  هزورما  : » دـیوگ یم  گروب  جا  تربار ،

يروئت شیوخ ، مالآ  نیکـست  يارب  هدرک  روبجم  ار  هعماج  نانز  هداد ، رارق  نانز  هار  رـس  رب  هک  يا  هدـننک  ناریح  رامـش و  یب  ياـه 
(1) «. دنریذپب ار  نانز » هیلع  نادرم  هئطوت   » ییاطسو نورق  هنهک 
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نیا رد  .تسا  ناـنز  يارب  يرادرـسمه ، دـنزرف و  تیبرت  ندـییاز و  نتـشادنپ  تسپ  یتـسینیمف ، باوصاـن  ياـه  ضرف  شیپ  هـلمج  زا 
طـسوت خیرات  لوط  رد  هک  دننک  یم  یقلت  نینچ  تسا و  هدش  دادملق  شزرا  یب  ناردام - ناونع  هب  خیرات - رد  نانز  هتـشذگ  هدیقع ،

نینچ تفگ  دیاب  عقاو  هب  هک  دننک  يردام  يرادرـسمه و  دننامب و  هناخ  رد  دنا  هدـش  روبجم  نانز  تسا و  هدـش  ملظ  نانز  هب  نادرم ،
نانز خیرات ، هتـشذگ  تاراختفا  رد  یتسار  .نز  هب  تسا  یفعاضم  ملظ  نز ، قوقح  ناعفادم  طسوت  نانز  هتـشذگ  هب  تبـسن  یتواضق 

؟ نز قوقح  زا  عافد  هجیتن  تسا  نیا  دندوب !؟ هراک  چیه 

هنادرم ياه  نهذ  هنانز و  ياه  نت 

یناـسنا عـیفر  هاـگیاج  زا  نز  نأـش  نداد  لزنت  ینعم  هب  یناـسنا ، تابـسانم  تاـیح و  هـب  راودرم  شرگن  و  نز » ِيراـکنا  درم   » ًـالوصا
ياهرایعم اب  هن  درک  فیرعت  یناسنا  ياهرایعم  رد  ار  نز  دـیاب  هکلب  تسین ، وا  ندـشدرم » ، » نز ِندوب » ناسنا   » همزـال هک  ارچ  .تسوا 

.ندوبدرم

هن دنشاب و  نز  دنناوت  یم  نانز  هن  رگید  هک  يروط  هب  هتخاس ، هناگیب  دوخ  زا  ار  نز  مسینیمف ، ناونع  تحت  نز » ِيراگنا  درم   » هزورما
یم طقاس  رثؤم  تباث و  ياه  شقن  ءافیا  ییآراک و  زا  نانز  تلاح ، نیا  رد  دنا و  هدـش  راچد  تیـصخش  نارحب  هطرو  هب  اذـل  و  درم ،

یناریا ناملسم ، ریغ  ای  تسا  ناملسم  درم ، ای  تسا  نز  دناد  یمن  درادن ، یصخشم  فیرعت  دوخ  زا  نز  تلاح  نیا  رد  رگید  .دنوش و 
ار اهدرم  سابل  دیاب  دناد  یمن  یتح  هن ، ای  دشاب  شدوخ  راکفا  لابند  دناد  یمن  تسین ، نیا  یهاگ  تسا و  نیا  یهاگ  یبرغ ، ای  تسا 
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یمن صیخشت  ار  تنایخ  تمدخ و  رگید  دنوش و  یم  نارگید  يزاب  بابسا  ًاعیرـس  یطیارـش  نینچ  رد  نانز  .ار  نانز  سابل  ای  دشوپب 
.دننک یم  ینیشن  بقع  ناش  یلبق  ياهراک  زا  يداقتنا  نیرتکچوک  لباقم  رد  یتحار  هب  دنهد ،

ياـه لـیم  هب  نداد  تلاـصا  نآ ، هشیر  ...دـناود و  یم  لوـهجم  بسک  لاـبند  هب  ار  ناـنز  مسینیمف ، اـی  یطارفا  ِيرـالاس  نز  بـتکم  »
(1) «. يدابع لیم  ترطف و  هب  نداد  تلاصا  ياج  هب  تسا -  مسیناموا  ای  یناویح 

، نادرم اب  هدـیاف  یب  تباقر  هناخ و  زا  جراخ  رد  لاغتـشا  اب  ییاکیرمآ  نانز  : » دـیوگ یم  نز  قوقح  رادـفرط  ِراگن  همانزور  نز  کـی 
«. دنا هداد  تسد  زا  ار  ندشردام  ینعی  یگدنز  تبهوم  نیرت  گرزب 

هن ادخ ، هن  دنتفگ « ؛ دوخ  قوقح  ءایحا  ياتسار  رد  دندرک و  عطق  ار  نید  ادخ و  ناسنا و  نیب  دنویپ  اه  تسینیمف  هتینردم ، نارود  رد 
(2) «. دشاب نامهار  ّدس  دناوت  یمن  ینوناق  هنوگچیه  هن  درم و 

دندش لمحتم  ار  یفعاضم  متـس  دنا  هتـشگ  ینایرج  هچ  هدرب  دنوش  هجوتم  هک  نآ  نودـب  دـندش  دوخ  مهـس  زا  يدـنم  هرهب  ناهاوخ 
.دنا شیوخ  یگدرب  مکح  يارجا  لماع  ناشدوخ  نارود  نیا  رد  یهتنم 

ناسنا لسن  تیبرت  تخت  رب  نانز ؛

وا نز ، یحور  تفاطل  و  هداد ، وا  هب  ار  هناخ  جرخ  ِریبدت  لیصحت و  ّتیروحم  هدناشک و  راک  رازاب  هب  ار  وا  درم ، یمـسج  ناوت  ینوزف 
تیبرت تخت  رب  ار 
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؟ تسا دیفم  زاسراک و  توافت ، نیا  یفن  درک ؟ دروخرب  دیاب  هنوگچ  یتوافت  نینچ  اب  ایآ  تسا ، هدناشن  یناسنا  لسن 

يداصتقا زاین  رـس  زا  یفنـص  هک  نیا  ات  دـنک  یم  ءاضتقا  يدام  قوقح  عضو  رد  ار  یتواـفت  نینچ  یتشیعم ، یتیبرت و  ماـظن  ود  ظـفح 
.دزادرپب شقن  يافیا  هب  درم  دننامه  رگید  ياج  رد  دنک و  اهر  ار  شیوخ  یتیبرت  شقن  دوشن  راچان 

زا وا  نتخاسرود  یندب و  ياه  تیلاعف  راک و  رازاب  هب  تسا  رادروخرب  رتالاب  یتیبرت  ناوت  رتمک و  یمـسج  تردق  زا  هک  نز  ندناشک 
.دراد یم  زاب  یلاعت  دشر و  زا  ار  هعماج  ماظن  هکلب  تسین ، نز  حالص  هب  طقف  هن  یناسنا ، لسن  تیبرت  طیحم 

فدـه هکلب  تسین ، اه  نآ  عفانم  ظـفح  يارب  روما ، رد  ناـنز  نداد  تکراـشم  رب  ینبم  اهداهنـشیپ  یـضعب  يدراـگ « : هژور  هتفگ  هب 
(1) «. نادرم هار  رس  رب  دوجوم  عناوم  فذح  تهج  تسا  نانز  زا  هدافتسا 

هتـشذگ رد  ار  زورما  نانز  شقن  دوب و  توافت  یب  نانآ  ییامتجا  شقن  ناـنز و  دوجو  هب  تبـسن  ناوت  یم  هن  هک : نیا  مـالک  لـصاح 
ریـسا دـیدج ، طیارـش  رد  نز  ینیرفآ  شقن  مـسا  هـب  ناوـت  یم  هـن  و  تـشاد - ار  شقن  نآ  ياـضتقا  طیارـش  نآ  هـک  درک - وجتـسج 

.داد حیجرت  يداصتقا  یسایس ، یعامتجا  تردق  رب  ار  هناخ  رد  تمدخ  دش و  یطارفا  مسینیمیف 
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تفر نورب  هار 

دنک و یم  یگداوناخ  ماظن  زا  ندش  جراخ  هب  قیوشت  ار  نانآ  نانز ، ِراک  زا  هدافتسا  يارب  يراد  هیامرس  ماظن  دیعلطم ، هک  روط  نامه 
ار هداوناخ  هتسه   (1)، دـش هدرمـشرب  هک  يرگید  لیالد  هب  يراد  هیامرـس  ماظن  طسوت  ندـش  کیرحت  رب  هوالع  مه  مسینیمف  شبنج 

یقیقح تمارک  ءایحا  گرزب ، ِرطخ  نیا  زا  تفر  نورب  لح  هار  .تسا  هداوناخ  نوناک  هب  تراسخ  ندرکدراو  ددـصرد  هتفر و  هناـشن 
.مییامن یم  بلج  ریز  تاکن  هب  ار  نازیزع  رظن  اتسار  نامه  رد  اذل  .تسا  هدرک  دزشوگ  نادرم  نانآ و  هب  نانآ  قلاخ  هک  تسا  نانز 

نز تمارک  تیاعر 

ناـسنا رگم  دراد  یمن  گرزب  ار  ناـنز   (2)« ٌمیَئل ِّالا  َّنَناَهَا  ٌمیرَک َو ال  ّـِالا  َءاـسِّنلا  َمَرْکَا  اَـم   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  - 1
.هیامورف تسپ و  ناسنا  رگم  درامش  یمن  کچوک  ار  نانآ  و  راوگرزب ، گرزب و 

.میـشک یم  تسد  هیاـمورف  راـک  نیا  زا  تفارـش ، کـی  هن  تسا و  یگیاـمورف  عون  کـی  نز  سنج  ریقحت  میوش  هجوتم  اـم  رگا  سپ 
تـسد زا  ار  دوخ  یگرزب  تمارک و  هنرگو  ددرگ ، کبـس  ریقحت و  نز  یهاو  لـیالد  هب  دـهدن  هزاـجا  هک  تسا  یناملـسم  ره  هفیظو 

.تسا هداد 

عیاض ار  دوخ  هداوناخ  تمرح  قوقح و  هک  يدرم  رب  ادـخ  تنعل  نیرفن و  لوُعَی » ْنَم  َعَّیَـض  يذَّلا  ُهللا  َنََعل  دـندومرف « : ترـضح  زین  و 
.دنک
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.دنک یم  رود  یهلا  ياه  تمحر  زا  ار  ناسنا  تسا و  هارمه  دنوادخ  تنعل  اب  رسمه  قوقح  هب  ندوب  توافت  یب  قوف ؛ تیاور  قبط 

.دنشاب رتهب  دوخ  نانز  يارب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب   (1)« مِِهئاِسِنل ْمُکُرایِخ  ْمُکُرایِخ ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تسانـشآ و یتیبرت  لئاسم  فئارظ  هب  هک  دـهد  یم  ناشن  دومن ، هعماج  رد  ار  ناـنز  قوقح  تیاـعر  وحن  نیرتهب  هب  هک  یناـسنا  نوچ 
يارب هک  دـنا  ییاه  نآ  نادرم ، امـش  نیرتهب  دـنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  اذـل  .تسین  یقمع  مک  یحطـس و  ناـسنا 

.دنیامنب ار  اه  نآ  ناور  حور و  تیاعر  دنشاب و  نیرتهب  ناشنانز 

تیبرت يارب  يرتسب  داجیا 

يراک نینچ  يارب  ار  يداصتقا  ملاس  ياضف  هک  ینادرم  هب  هداد ، رارق  ناـنز  هدـهع  هب  رتشیب  ار  تیبرت  تیلوئـسم  مالـسا  هک  لاـح  - 2
ْنَم اّنِم  َْسَیل  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  يروط  هب  هدرک ، لاکـشا  تخـس  دـننک ، گنت  نانز  يارب  ریطخ ، سب 

شلایع رب  وا  هدرک و  مهارف  شیاشگ  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یـسک  تسین  ناناملـسم  ام  زا  ینعی ؛  (2)« ِِهلاـیَع یلَع  َرَتَق  َُّمث  ِْهیَلَع  ُهللا  َعِسَو 
.دوش شماحرا  ردام و  رهاوخ و  اب  یفطاع  طابترا  عنام  هنابآمردلق  ای  دربب ، نیب  زا  ار  وا  یعیبط  شرورپ  هنیمز  دریگب و  گنت 

248 ص :

هرامش 1477. ثیدح  هحاصفلا  جهن  - 1
هرامش 2417. ثیدح  نامه ، - 2

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 265 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_248_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_248_2
http://www.ghaemiyeh.com


، دراذگ فیلکت  یب  ار  شیوخ  رـسمه  هک  سب  نیمه  درم  يراکهانگ   (1)« توُقَی ْنَم  َعِّیـُضی  ْنَا  ًاْمِثا  ِءْرَْملِاب  یفَک  : » دنیامرف یم  زین  و 
توافت یب  هداوناخ  هرادا ي  تیلوئسم  هب  تبسن  هک  دنراد  ینادرم  هب  هراشا  ترضح  .دشاب  توافت  یب  وا  یگدنز  طیارش  هب  تبسن  و 

.دننک یم  یلاخ  هناش  دنراد  هدهع  هب  هک  يریطخ  هفیظو ي  زا  دنا و 

نادرم یلاعت  رتسب  حلاص ، نارسمه 

لوسر هک  يروط  هب  .دیراد  ساپ  تخس  دینادب و  ادخ  فاطلا  زا  ار  ناتنارسمه  ياه  یبوخ  هک  دوش  یم  رکذتم  نینمؤم  هب  مالسا  - 3
تعاطا دـهد ، شناـمرف  نوچ  هک  ییاـسراپ  نز  زا  رتهب  يزیچ  یهلا ، ياوقت  زا  سپ  نمؤم ، : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تفع يو و  لام  دوش ، بیاغ  رگا  و  دنک ، تیاعر  ار  شا  مَسَق  دروخ ، مَسَق  وا  هراب  رد  رگا  دنک و  شرورـسم  درگن ، ودب  رگا  دـنک و 
(2) «. دباین ینز  نینچ  زا  رتهب  يزیچ  دنک ، ظفح  ار  شیوخ 

سکره  (3)« یقاْبلاِرْطَّشلا ِیف  ُهللا  ِقَّتَْیلَف  ِِهنید ، ِرْطَـش  یلَع  ُهَناعَا  دَقَف  ًهَِحلاص  ًهأَْرما  ُهللا  ُهَقَزَر  ْنَم  : » دوش یم  رکذتم  نادرم  هب  هک  نانچمه 
اوقت دسرتب و  ادـخ  زا  نآ  رگید  فصن  هراب  رد  دـیاب  دـنا ، هدرک  يرای  شا  نید  فصن  رد  ار  يو  ًالمع  دـنا ، هداد  یحلاص  رـسمه  ار 

.دنک هشیپ 
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ِِهتأْرما َو َیِلا  َرَظَن  اِذا  َلُجَّرلا  َّنِا  : » دـنیامرف یم  هناخ  ياضف  رد  مارتحا  تبحم و  تیمکاح  ياتـسار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  - 4
يود ره  هب  دـنوادخ  درگنب ، وا  رب  ًالباقتم  مه  وا  درگنب و  دوخ  رـسمه  هب  درم  نوچ   (1)« ِهَمْحَّرلا َرَظَن  امِْهَیِلا  یلاعَت  ُهللاَرَظَن  ِهَیِلا ، ْتَرَظَن 

.درگن یم  تمحر  رظن  اب  اهنآ 

.دوش یم  مهارف  درم  نز و  یلاعت  رتسب  ددرگ و  یم  ظفح  اه  تمرح  رگیدمه ، هب  تبسن  لباقتم  هجوت  نینچ  رد  نوچ 

ٍْعلِض ْنِم  ْتَِقلُخ  َهأْرَْملا  َّنِا  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهنآ  ندادنرارق  انگنت  رد  نانز و  هیحور  اب  ارادم  ياتـسار  رد  - 5
ینحنم تلاح  هدـند ، نوچ  لاـثم  ناونع  هب   ) هدـش قلخ  يا  هدـند  زا  نز   (2)« اِهب ْشِعَت  اهِرادَـف  اهُرِـسُْکت ، ِْعلِّضلا  َهَماـِقا  ْدُِرت  ْنِا  َکَّنِا  َو 

.نک ارادم  وا  اب  سپ  ینکش ، یم  ار  نآ  ینک  تسار  ار  هدند  یهاوخب  رگا  و  دراد )

ًادـیدش نشخ  ياهدروخرب  لباقم  رد  تسا و  ساسح  حور  نز ، ِحور  اریز  یگدـنز ، ینیریـش  يارب  تسا  یلماع  دوخ  نانز  اب  ارادـم 
.دنک یم  تسکش  ساسحا  تعرس  هب  دور و  یم  نیب  زا  زین  وا  حور  یلاعت  هنیمز  يرهاظ ، ییابیز  رب  هوالع  دنیب و  یم  شیاسرف 

َّنُهَنَسْحَا ِءاسِّنلا  ُمَظْعَا  « ؛ دنرادهگن هتـسارآ  وکین و  ار  دوخ  رهاظ  هک : تسا  نیا  نانز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیـصوت  - 6
(3)« ًاروُهُم َّنُهُصَخْرَا  ًاهْجَو َو 
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.دشاب مک  ناشقادِص  ای  رهِم  دنشاب و  هتشاد  هتسارآ  وکین و  رهاظ  هک  دنا  ییاه  نآ  نانز ، نیرتهب 

ْمَُکباِیث َو اُولِـسِْغا  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  .دـنیارایب  ار  دوخ  رهاظ  سابل و  هک : دـننک  یم  هیـصوت  زین  نادرم  هب 
ار دوخ  ياه  ساـبل   (1)« مُهُؤاِسن َْتنَزَف  َِکلذ  َنُولَعْفَی  اُونوُکَی  َْمل  َلیئارِْـسا  ِیَنب  َّنِاَف  اوُفَّظَنَت  اُونَّیَزَت َو  اوُکاتْـساَو َو  ْمُکِروُعُـش  ْنِم  اوُذُـخ 
، دندرکن نینچ  لیئارسا  ینب  نادرم  هک  دیشاب  فیظن  دینک و  تنیز  دینزب ، كاوسم  دییامن ، هاتوک  ار  نات  هفاضا  ياهوم  دینک ، هزیکاپ 

.دندش راکانز  ناشنانز  سپ 

.دنک یم  تیمیمص  افص و  یفطاع و  هجوت  رتسب  ار  هداوناخ  رتسب  قیرط  نیا  زا 

نامیا لامک  كالم  دندومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  هک  دـناد  یم  اجنآ  ات  ار  نانز  اب  بوخ  دروخرب  هنماد  مالـسا ، - 7
َو ًاْقلُخ ، ْمُهَنَـسْحَا  ًانامِیا ، َنینِمْؤُْملا  ُلَـمْکَا   » .تسا ناـشنانز  يارب  ندوب  بوخ  اـهدرم ، یبوخ  كـالم  و  نتـشاد ، بوخ  قلُخ  نینمؤم ،

يارب ناـسک  نیرتـهب  ًاـیناث ؛ .دـشاب  وکین  ناـشقالخا  ًـالوا ؛ هک  دـنا  ییاـه  نآ  ناـمیا ، رظن  زا  نینمؤم  نیرتـالاب   (2) «. ْمِِهئاِسِنل ْمُهُرایِخ 
.دنشاب ناشنانز 
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ررکم جاودزا  حیبقت 

كدنا هب  ار  سدقم  دنویپ  نیا  هک  ینادرم  نانز و  دهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  رادیاپ  يدـنویپ  ناونع  هب  ار  جاودزا  دـنویپ  مالـسا  - 8
َهللا ال َّنِاَف  ِلَطَت ، اوُقّ ـال  اوُجَّوَزَت َو  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  .دـهد  یم  رارق  شهوکن  دروم  دننکـش  یم  يا  هناـهب 

.درادن تسود  دننک  جاودزا  ررکم  هک  ینادرم  نانز و  دنوادخ  هک  دیهدم ، قالط  دینک و  جاودزا   (1)« تاقاّوَّذلا َنیقاّوَّذلا َو َال  ُّبُِحی 

ُرِْکْبلا ِِیلَو َو  اهّ ْنِم  اهِـسْفَِنب  ُّقَحَا  ُّبِیَّثلَا  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخربمایپ  ناشدوخ ، روما  رد  نانز  قوقح  تیاـعر  رد  - 9
هراب رد  دیاب  رتخد  ردپ  و  تسا ، مدـقم  شا  ّیلو  رب  شیوخ ، راک  رد  رظن  راهظا  هب  نز   (2)« اُهتامُص اُهنِْذا  اهِسْفَن َو  ِیف  اهُوبَا  اُهنِذْأَتْسَی 

.تسا توکس  رتخد ، هزاجا  دریگب و  هزاجا  وا  دوخ  زا  رتخد  روما 

زا یکی  زاب  سنجمه  نانز  هک  يروط  هب  تسا ، يزاب  سنجمه  هزورما  نآ  لـصاح  هک  هداـتفا  يرگ  طارفا  هب  ناـنچنآ  مسینیمف  - 10
ءاـضعا رظن  ّدـم  ینید  ياـهوگلا  دریگن و  رارق  دوخ  یعیبط  ینید و  رتسب  رد  هداوناـخ  رگا  دـنناد و  یم  ندرکنرهوش  ار  ناـشتاراختفا 

.دش دهاوخ  رهاظ  زین  ام  ياه  هداوناخ  رد  فلتخم  ياه  تروص  هب  رطخ  نیا  دشابن ، هداوناخ 

ار تلع  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدرکن  جاودزا  هک  تشاد ، راهظا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  ینز  تسه : تیاور  رد 
یعون ار  راک  نیا  نز ، نآ  .دندیسرپ 
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اهیلع همطاف  َْتناَکل  ًالْـضَف  َِکلذ  َْتناک  ْوَلَف  ِیفْرِْـصنَا  : » دـندومرف وا  هب  شهوکن  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .درک  ناونع  تاـهابم  لـضف و 
راک نیا  رگا  ینادب ، لضف  ار  راک  نیا  هک  وش  فرصنم  رکف  نیا  زا   (1)« ِلْضَْفلا َیِلا  اهُِقبْسَی  ٌدَحَا  َْسَیل  ُهَّنِا  ْکنِم ، َِکلِذب  ُّقَحَا  مالسلا 

یمن وا  هیاپ  هب  لضف  زا  يرادروخرب  رد  سک  چـیه  هک  ارچ  دـنکن ، رهوش  هک  دوب  رت  هتـسیاش  نیا  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دوب  لـضف 
.دسر

تشگزاب هار 

تخر یعامتجا  زا  ادخ  نوناق  هک  یطیارش  رد  نوچ  دش ، زاغآ  ادخ » نوناق   » ياج هب  رـشب » نوناق   » ینیزگیاج اب  هداوناخ  یگتـسسگ 
، هداوناخ دارفا  زا  کی  ره  یطیارش  نینچ  رد  دوش ، یم  جراخ  هنحـص  زا  تسا ، اهدنویپ  اه و  یگناگی  همه  يانبم  هک  دَحَا » ، » تسبرب
رد زورما ، اب  هتـشذگ و  اب  هداوناخ و  ءاضعا  اب  یقیقح  دـنویپ  چـیه  هک  دـبای  یم  اه  ناسنا  هیقب  نایم  نادرگرـس  اـهنت و  یمتا  ار  دوخ 

.درادن قلعت  يرادیاپ  ياج  چیه  هب  سک  چیه  لاح  نآ  رد  دبای و  یمن  شیوخ 

يدـنویپ اـب  دـناوت  یم  هک  تسا  یعمج  نیلوا  هداوناـخ  هک  میدرک  ادـیپ  ناـمیا  میدـش و  هجوتم  ار  هداوناـخ  یگتـسسگ  تلع  یتـقو 
نیاو دشاب  نیرفآ  شقن  دناوتب  يزیچ  زورما ، هتسسگ  ِناهج  هدنیآ  رد  رگا  سپ  دزاس ، نکمم  عمج ، نآ  رد  ار  دحَا » » روضح یسدق ،

هدومرف نییعت  دنوادخ  هک  یتاروتـسد  نامه  نتـشاد  ساپ  اب  تسا  يدیحوت  هداوناخ  ءایحا  دـنک ، لیدـبت  یگتـسویپ  هب  ار  یگتـسسگ 
زار هک  تسا  یطرش  هب  ادخ  تاروتسد  هب  نداهن  جرا  تسا و 

253 ص :
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.مینک یبایزرا  تسرد  ار  قیرط  نیا  زا  هدمآ  دراو  تاراسخ  میسانشب و  یبوخ  هب  میناوتب  ار  زورما  ناهج  یگتسسگ 

نکممریغ یعمج 

رد ناددجتم  بادآ  راکفا و  مه  دشاب و  هتـشاد  ار  میدق  ياه  یبوخ  مه  هک  تخاس  يا  هداوناخ  ناوت  یم  دـنرادنپ  یم  هک  ییاه  نآ 
هب دـنک و  یم  قیمع  ار  يراک  بیرف  برغ ، گنهرف  هب  نداد  یقطنم  تروص  دـنرب ، یم  رـس  هب  یگرزب  تلفغ  رد  دـشاب ، يراج  نآ 

.دیازفا یم  هداوناخ  عامتجا و  ِدارفا  نیب  رفنت 

نردـم يایند  رد  دوجوم  ینامناخ  یب  هب  دـندمآ و  نوریب  ینید  هداوناخ  زا  دـندرک ، مگ  ار  هداوناخ  هدزددـجت ، ياهروشک  ناـنکاس 
یب یلاخ و  همه  دنام ، یقاب  مه  یموسر  بادآ و  رگا  تفرگ و  ار  اه  بلق  دنویپ  هتـشر  ياج  ناجیه ، بوشآ و  اذل  دـندش و  راتفرگ 

.تسا ریثأت  یب  حور و 

یلایخ ّلح  هار 

هراشا

یمن هداوناخ  ءاضعا  یلو  دراذـگ ، شیامن  هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ  هداوناخ ، ءاضعا  نیب  ییادـج  نید ، هب  هدرک  تشپ  ِنردـم  يایند  رد 
زور لثم  دندیـشک ، شیپ  ییادج  نیا  ناربج  يارب  یگنهرف  ياه  هار  اذل  دننک ، لمحت  ار  نآ  دننامب و  یقاب  ییادج  نیا  رد  دنتـسناوت 

وا نتـشگرب  اب  طقف  و  تفر ، زین  یگتـسویپ  نیا  تسا ، یگناگی  ساسا  وا  هک  دحَا  يادخ  نتفر  اب  هک  یلاح  رد  نز و ....  زور  ردام و 
هب دیقم  هدارا  هب  یگدنب ، زا  دازآ  هداراو  دشاب  نآ  روحم  ادخ ، مکح  هک  تشگرب  يا  هداوناخ  هب  دیاب  .ددرگ  یمرب  یگتسویپ  نآ 

254 ص :
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ردو دش  دهاوخ  باختنا  یگدنب » هب  دیقم  هدارا   » هنیزگ دوش ، نشور  یگدنب » زا  دازآ  هدارا   » تفآ رگا  ملسم  ددرگ و  لیدبت  یگدنب 
.دش جراخ  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودب  دیابن  ارچ  دنسرپ  یمن  ناوج  نارسمه  و  دنریگ ، یم  رارق  رگیدمه  تمدخ  رد  همه  لاح ، نآ 

رد دـهد و  یم  همادا  ار  دوخ  تایح  زهجم و  ادـخ  مکح  هب  ار  دوخ  تلادـع »  » و تیونعم » «، » تینالقع  » اب یمالـسا  ِینامرآ  هداوناـخ 
ِمکاح اهنت  هفطاع ، دـیابن  زگره  اریز  دریگ ، یمن  رارق  تلفغ  دروم  قوف  عوضوم  هس  طـیحم ؛ نآ  رد  زگره  فطاوع ، تیمکاـح  نیع 

.دریگ رارق  هداوناخ  ءاضعا  طباور 

دراد و زاین  وا  هب  تخـس  هعماج  هک  دـنارورپ  یم  یلداع  ناسنا  تشاد ، هجوت  ساـّنلا » قح   » هب دوخ  ِینید  ياـضف  رد  هک  يا  هداوناـخ 
ُْقلَْخلَا  » اریز تسا ، نکمم  مدرم  قوقح  تیاعر  هار  زا  ادـخ  هب  برقت  هار  هک  ارچ  تسا ، هللا  قح  ساّنلا ، قح  یماح  نیرتگرزب  مّلـسم 

.دندنوادخ لایع  مدرم  هللا » ُلایَع 

: دوش يرگنزاب  ریز  دراوم  تسا  مزال  يدیحوت  هداوناخ  هب  تشگزاب  ياتسار  رد 

هداوناخ تسسگ  نز و  تمارک  زا  تلفغ  - 1

ناسکی تیهام ، رهوج و  رد  ود  ره  هدش و  هدیرفآ  درم  هک  دـش  هدـیرفآ  يرهوگ  نامه  زا  شنیرفآ  رد  نز  درم : نز و  ياتکی  رهوگ 
ْنِم ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلااَهُّیَا  اَی  : » دیامرف یم  نآرق  اتسار  نیمه  رد  دنا و  هناگی  و 
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دیرفآ و دحاو  ِسفن  کی  زا  ار  امش  هک  ییادخ  دینک ، هشیپ  اوقت  ادخ  رما  ربارب  رد  مدرم  يا   (1)« ...اَهَجْوَز اَْهنِم  َقَلَخ  َو  هَدِحاو ، ٍسْفَن 
هناشن زا   (2)« ...اَْهَیِلا اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » دیامرف یم  ای  .دروآ  دیدپ  ار  وا  رـسمه  سفن ، نامه  زا 

یم هک  روط  نامه  دیبای ، شمارآ  اه  نآ  رانک  رد  ات  دیرفآ  ار  امـش  نارـسمه  امـش ، دوخ  ناج  زا  هک  نیا  قح  ترـضح  روضح  ياه 
(3)« ....ْمِهِـسُْفنَا ْنِم  ًالوُسَر  ْمِْهِیف  َثََعبِْذا  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهللا  َّنَم  ْدََـقل   » درک ثوعبم  ناتیارب  ناتدوخ  ناج  زا  یلوسر  دـنوادخ ، دـیامرف :
رد زین  امـش  نارـسمه  دراد ، رارق  نینمؤم  حور  اب  یگناگی  رد  تسا و  نینمؤم  ناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  روط  نامه 

.دنا هناگی  امش  ناج  اب  ّدح  نیا 

ار وا  ات  داد  نامرف  هکئالم  هب  دیرفآ و  كاخ  زا  ار  مدآ  هک  هاگنآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنیامرف ...« : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب وا  تکرح  زا  مدآ  دـمآ ، تکرح  هب  یتقو  هک  ...دـیرفایب  دـیدج  یقولخم  سپـس  تخاس ، هریچ  وا  رب  قیمع  یباوخ  دـننک ، هدـجس 

ادنوادخ تفگ : ماگنه  نیا  رد  مدآ  ...تسا  نز  هک  نیا  زج  تسوا ، دوخ  دننامه  تسابیز و  دـید  تسیرگن ، نادـب  نوچ  دـمآ ، دوخ 
(4)« .تسا اّوَح  نم  هدنب  نیا  تفگ : دنوادخ  منک ؟ یم  سنا  ِساسحا  نینچ  وا  هب  تبسن  نم  هک  تسیک  ابیز  قولخم  نیا 

256 ص :

هیآ 1. ءاسن ، هروس  - 1
 . هیآ 21 مور ، هروس  - 2

هیآ 164. نارمع ، لآ  هروس  - 3
ص 221. ج11 ، راونألاراحب ، - 4

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 273 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_256_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_256_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_256_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_256_4
http://www.ghaemiyeh.com


یم نشور  هکلب  دننک ، یم  در  دیرفآ ، مدآ  نیئاپ  هدند  زا  ار  اّوَح  دـنوادخ  دـنیوگ : یم  هک  ار  یناسک  نانخـس  ماما  تیاور  نیمه  رد 
«. تسوا دوخ  دننامه   » دید مدآ  هک  دنیامن 

: دیامرف یم  دنک و  یم  لقن  يواسم  درم  نز و  يارب  ار  يونعم  تالامک  بازحا  هروس  هیآ 35  رد 

َنیِعِـشاَْخلاَو ِتاَِرباَّصلاَو  َنیِِرباَّصلاَو  ِتاَقِداَّصلاَو  َنِیقِداَّصلاَو  ِتاَِتناَْقلاَو  َنِیِتناَْـقلاَو  ِتاَـنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملاَو  ِتاَِملْـسُْملاَو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ  »
ِتاَرِکاَّذلاَو اًرِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذلاَو  ِتاَِظفاَْحلاَو  ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاَْحلاَو  ِتاَِمئاَّصلاَو  َنیِِمئاَّصلاَو  ِتاَقِّدَـصَتُْملاَو  َنِیقِّدَـصَتُْملاَو  ِتاَعِـشاَْخلاَو 

«. اًمیِظَع اًرْجَأَو  ًهَرِفْغَّم  مَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ 

رجا یهلا و  ترفغم  سپـس  هدومرف و  لقن  يواسم  درم  نز و  يارب  ار  لامک  بتارم  مامت  قوف  هیآ  رد  دـییامرف  یم  هظحـالم  هچناـنچ 
ٌنِمْؤـُم َوُـه  یَثـنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِم  َتاَِـحلاَّصلا  َنِم  ْلَـمْعَی  نَمَو  : » دـیامرف یم  اـی  .تسا  هداد  رارق  اـه  نآ  يود  ره  راـک  هجیتـن  ار  مـیظع 
تـشهب هب  دشاب ، نمؤم  رگا  درم ، هچ  نز و  هچ  دـهد ، ماجنا  هتـسیاش  يراک  سکره   (1) «. اًریِقَن َنوُمَلُْظی  َالَو  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی  َِکَئلْوُأَف 

لماع ندوبدرم  هن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  یبوخ  هب  قوف  هیآ  زا  .دوش  یمن  متس  یسک  هب  امرخ  هتـسه  فاکـش  ردق  هب  دور و  یم 
.دوب دهاوخ  لامک  عنام  ندوب  نز  هن  لامک و 
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ْاُوناَـک اَـم  ِنَسْحَأـِب  مُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنلَو  ًهَبِّیَط  ًهاَـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِـحلاَص  َلِـمَع  ْنَم  : » دـیامرف یم  هک  ناـنچمه 
ًامتح دیـسر و  دـنهاوخ  هبیط  تایح  هب  ًاـمتح  دنـشاب ، هدروآ  ناـمیا  رگا  دـنهد ، ماـجنا  وکین  يراـک  هک  يدرم  نز و  ره   (1)« َنُولَمْعَی

.دنا هداد  ماجنا  هک  تسا  يراک  نیرتهب  ساسا  رب  ناشیازج 

هک یلقع  هشیدـنا و  مهف و  نآ  تسین و  درم  ای  نز  زا  معا  صاخ  سنج  هب  طورـشم  یقیقح  لامک  هب  ندیـسر  قوف  تاـیآ  قبط  سپ 
لاـمک جوا  هب  دـناوت  یم  يدرم  نز و  ره  دـیامرف  یم  هیآ  یتـقو  اریز  تسین ، درم  اـی  نز  هب  صوصخم  تسا  یناـسنا  لاـمک  بجوم 

.تسه نانآ  يود  ره  رد  لامک  نآ  هب  ندیسر  مهف  درِخ و  هک  تسا  مولعم  دسرب ، یناسنا 

نز لقع  - 2

فعض هناشن  صخـش ، ینیبدوخ   (2)« ِهْلقَع ِفْعَـض  یلَع  ٌلیلَد  ِهِسْفَِنب  ِءرَملا  ُباجِعا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یتقو  فلا :
میمهف یم  سپ  .تسین  هنحـص  رد  لقع  تسا ، ناـیم  رد  توهـش  یتقو   (3)« هوهَـش َعَم  َلقَع  ال  : » دـنیامرف یم  یتقو  ای  .تسوا و  لقع 

دـنراد و رظن  رتشیب  یناوهـش  لئاسم  دوخ و  هب  نانز  هک  تسا  یتقو  دـنک ، یم  حرطم  ار  نانز  لقع  صقن  هلئـسم  تیاور  رد  هک  اجنآ 
هعماج ياضف  صاخ ، ياه  نامز  ای  صاخ و  عماوج  رد  یهاگ  نوچ 
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رظن یطیارـش  نینچ  هب  تایاور  دـنزادرپ ، یم  یلقع  يرکف و  لئاسم  هب  رتمک  دـننک و  یم  رثأتم  دوخ  یناوهـش  ياه  هبنج  اـب  ناـنز  ار 
نانز يارب  لقع  صقن  هب  ریبعت  و  دشاب ، رادروخرب  نادرم  زا  رتمک  یناسنا ، لامک  تهج  مزال  ِلقع  زا  نانز ، تشرس  هک  نیا  هن  دراد ،

.دوش یم  هدید  يداع  عماوج  رد  ِنانز  رثکا  رد  هک  تسا  هنامز  لوادتم  ياه  یگنهرف  یب  روظنم  هب 

تسا يرورـض  يرما  طیحم ، يزاس  ملاس  نادنزرف و  تیبرت  تهج  ییاناوت  نیا  هک  دنرت ، دنمورین  نادرم  زا  یفطاع  دُعب  رد  نانز  ب :
شور اب  ًافرص  یگدنز  تاعوضوم  اب  نانز  دشاب و  یمن  زارطمه  هنارگباسح  کشخ  ییارگ  لقع  اب  یفطاع  تالاح  عون  نیا  مّلسم  و 
یعیبط ياه  توافت  هب  نیاو  تسا  رت  ناسآ  نادرم  يارب  یلقع  لئاسم  یخرب  كرد  ور  نیا  زا  دننک و  یمن  دروخرب  هنارگباسح  ِلقع 

.دیآ باسح  هب  نانز  يارب  شزرا  دض  کی  هن  ددرگ و  یم  رب  نانآ 

نانز اب  تروشم  - 3

تیاضر اب  دنهاوخب  ردام  ردپ و  رگا   (1)« ....اَمِْهیَلَع َحاَنُج  َالَف  ٍرُواَشَت  اَمُْهنِم َو  ٍضاَرَت  ْنَع  ًالاِصف  اَداَرَا  ْنِاَف  : »... دـیامرف یم  نآرق  یتقو 
اب درم  نز و  ندرک  تروشم  هک  دهد  یم  ناشن  .دـنا  هدـشن  بکترم  یهانگ  دـنریگزاب ، ریـش  زا  ار  ناشدـنزرف  رگیدـکی ، ِتروشم  و 
يا هجیتن  نینچ  هب  ود  ره  داد و  رارق  تروشم  فرط  ار  دوخ  نز  درم ، هک  نیا  زا  سپ  دیامرف : یم  تسا و  نآرق  دییأت  دروم  رگیدمه 

تلاح نیا  رد  دنریگ ، زاب  ریش  زا  ار  دوخ  دنزرف  هک  دندیسر 
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لامِکب َتبِّرُج  نَم  ِّالا  َءاسِّنلا  ُهَرِواشُم  َكاِّیا َو  : » هک میراد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  شیاـمرف  رد  رگا  سپ  .دـنا  هدـشن  بکترم  یهاـنگ 
هیصوت ي ًالوا : دوش  یم  نشور  .دشاب  هدش  شیامزآ  نانآ  لقع  لامک  هک  ییاه  نآ  رگم  نانز ، اب  هرواشم  زا  شاب  رذح  رب   (1)« ٍلقَع
هبنج ي رتشیب  هک  تسا  ینانز  ینعم  هب  تایاور  زا  يرایـسب  لثم  تیاور  نیا  رد  ءاـسن  ًاـیناث : .تسین  ناـنز  اـب  تروشم  كرت  هب  قلطم 

.دنراد یم  رذح  رب  ینانز  نینچ  اب  تروشم  زا  ار  ام  ترضح  دنا و  هداد  رارق  روحم  ار  یگدنز  یناوهش 

یم قرف  درم  نز و  طوقـس  نیا  رد  ایآ  .تسا  لماک  طوقـس  لاح  رد  نانز ، هنوگ  نیا  ِلـیم  يراد  نادـیم  رثا  رد  یبرغ  هعماـج  زورما 
.تسا هعماج  تاجن  يارب  ماما  هیصوت  سپ  درک ؟ دنهاوخ  طوقس  همه  ای  دنک 

هداوناخ رد  مالسا  حرط  هب  ندرک  تشپ  تافآ 

نآ يولج  شیپاشیپ  دنسانشب و  دنک ، یم  دیدهت  ار  یمالـسا  ياهروشک  هدنیآ  هک  یگرزب  تارطخ  زا  یکی  دنهاوخ  یم  هک  یناسک 
دنسانشب و تسرد  ار  یمالسا  ياه  هداوناخ  یشاپورف  رطخ  دیاب  دنشاب ، هدرک  ناناملسم  هب  یگرزب  تمدخ  قیرط  نیا  زا  دنریگب و  ار 
هب هعجاف  قمع  یتقو  .دنیامن  دزشوگ  تسا  هتفهن  مالـسا  نید  نتم  رد  یبوخ  هب  هک  ار  تاجن  ياه  هار  دننک و  یبای  هشیر  ار  نآ  تلع 
هب ناناملـسم  تاجن  يارب  دنوادخ  هک  میوش  یم  یتاناکما  شزرا  هجوتم  هزات  دیدرگ  یـسررب  نآ  راب  نایز  راثآ  دش و  نشور  یبوخ 

.تسا هدومن  فطل  مالسا  ناهج 
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.دـنهد و یم  ناـشن  یبوخ  هب  اـهرامآ  زورما  دـنداد ، یم  تاـیح  همادا  ینیدریغ  شور  هب  هک  ار  ییاـه  هداوناـخ  نتفر  تسد  زا  نازیم 
.دراداو لّمأت  هب  ار  ام  ات  تسا  یفاک  ریز  دراوم 

.دنا هداد  تسد  زا  ار  ناشردام  ردپ و  زدیا ، يرامیب  رثا  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  كدوک  نویلیم  شش  فلا :

.تسا هدوب  مود  یناهج  گنج  تافلت  لک  زا  شیب  ریخا  ياه  لاس  رد  ناکدوک  تافلت  دادعت  ب :

یم دیدهت  ار  رـشب  یگدنز  لک  ردـخم  داوم  ءاشحف و  هب  نداد  نت  اب  دـننک و  یم  رارف  هناخ  زا  هک  ناوج  رـسپ  رتخد و  اه  نویلیم  ج :
.دننک

ناردـپ و ادرف  دـیاب  هک  ینادـنزرف  یگتخیـسگ  نانع  نیدـلاو و  نادـنزرف و  نیب  ياه  يراـگزاسان  هدرتسگ  مجح  رت ، مهم  همه  زا  د :
.دنشاب ناشنادنزرف  ِناردام 

ياـج هب  میا ، هتـشاذگ  نآ  رب  هداوناـخ  مسا  هک  ار  نیغورد  ياـهاوأم  هک  نیا  تسا و  هداوناـخ  تمرح  نتـسکش  لـصاح  همه  همه و 
.میا هدرک  باختنا  دراد ، يرگید  نیناوق  بادآ و  هک  يا  هداوناخ 

نینچ هب  رجنم  تفرگن ، يزیچ  هب  دوب ، جوز  ود  نیب  سدـقم  يدـنویپ  هک  ار  حاکن  ِدـقع  ملع ، شـشوپ  ریز  هک  يا  هتینردـم  گـنهرف 
تفرشیپ هچ  شیپ  نرق  دنچ  هب  تبسن  رشب  میـسرپب  دوخ  زا  هک  تسین  نآ  ياج  ایآ  .میتسه  ور  هبور  نآ  اب  زورما  ام  هک  دش  یتیعـضو 

؟ تسا هدرک  یقالخا  یناسنا و 
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هتسه نیرت  یساسا  نیا  ینعی  هداوناخ ، اب  هطبار  رد  ار  مالسا  رظن  هک  دوب  دهاوخ  يا  هزیگنا  رشب ، ِیگدنز  ِزورما  عیاجف  هب  ّربدت  رظن و 
.میهد رارق  لمأت  دروم  لماک  ِتیدج  اب  يدیحوت ،

تفر بقع  یلصا  هشیر 

ار عماوج  ناور  حور و  مامت  هک  دیدج  تنوشخ  نیا  تساجک ؟ دیدج  رشب  تفر  بقع  همه  نیا  هشیر  هک  تسا  نیا  یلـصا  شـسرپ 
تاجن يارب  یلمع  يرکف و  دیاب  ایآ  دـسر ؟ یم  اجک  هب  دورب  ولج  رـشب  نانچمه  رگا  تسا ؟ هدـش  عورـش  اجک  زا  تسا  هتفرگ  رب  رد 

؟ دومن دیکأت  دیاب  ردقچ  يزیچ و  هچ  رب  و  درک ؟ عورش  دیاب  اجک  زا  داد ؟ ماجنا  گرزب  ِدرگ  بقع  نیا  زا  رشب 

هجوتم تفرگ و  رارق  یبایزرا  دروم  نآ  تدم  هاتوک  تدـم و  زارد  ریثأت  دـش و  هتخانـش  مالـسا  بتکم  رد  هداوناخ  ینعم  ًاقیقد  یتقو 
ياضعا هک  تسا  يدیحوت  هتـسه  نیلوا  هناخ ، میمهفب  مینک و  دـیکأت  نآ  ینید  ینعم  هب  هداوناخ  يور  رب  شیپ  زا  شیب  دـیاب  میدـش 

هب رگید  میا و  هتفاـی  یـساسا  ار ، تالکـشم  یلو  تسا ، هدـشمگ  لـح  هار  .دـنک  یم  هداـمآ  یهلا  برق  هـب  یگتـسیاش  يارب  ار  دوـخ 
.میدنب یمن  لد  دنک ، یم  ناهنپ  ای  رتشیب و  ار  لکشم  ای  هک  ، لکشم عفر  يارب  یعقاو  ریغ  ياهداهنشیپ  اهراعش و 

دش و تیرـشب  زیر  همانرب  هراّما  سفن  گنهرف ، نآ  رد  درک و  يرازگ  هیاپ  ار  يروحم  ادخ  ياج  هب  يروحم  ناسنا  گنهرف  هتینردـم 
هب تبسن  درم  نز و  یعقاو  يرادافو  مدع  شا  ینعم  ًالمع  درم ، نز و  يربارب  ِراعش  ییاضف  نینچ  رد 
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.تفرگ رارق  اپریز  تلادع  دش و  هیامرس  دوس و  تیمکاح  يارب  يدازآ  يراب و  دنب و  یب  شا  ینعم  يدازآ »  » تشگ و هداوناخ 

تسا مالسا  تبون  کنیا 

مسیلاربیل زا  دعب  سپ  دوش ، یم  عورش  هداوناخ  زا  هک  تسا  يدیحوت  هب  تشگزاب  يرـشب  هعماج ي  تاجن  هشیر  میدش  هجوتم  یتقو 
.دهد هئارا  ار  دوخ  یگدنز  حرط  هک  تسا  مالسا  تبون  کنیا  مسیشاف ، مسیلایسوس و  و 

تسا و مسیشاف  مسیلایـسوس و  مسیلاربیل و  لصاح  میتسه  ور  هبور  نآ  اب  ام  ًالعف  هک  دیدج  يایند  دنا : هتفگ  رـصاعم  ناسانـش  ندمت 
هب هجوت  نودب  دسانـشب ، ار  دیدج  ناهج  دهاوخب  سکره  تسا و  هدش  يزاس  ندـمت  هصرع  دراو  ینید  بالقنا  هک  نیا  دـیدج  ربخ 

هداوناخءایحا اب  ینید ، بالقنا  هک  تسا  ملسم  نیا  .دشاب و  هتشاد  هتینردم  زا  دعب  ناهج  زا  یتسرد  یبایزرا  دناوت  یمن  ینید  بالقنا 
.تسا یندنام 

هدـننک نییعت  یـشقن  زورما  ناهج  رد  دـناوت  یم  نآ ، ِینید  رظنم  زا  هداوناخ  ینعم  هب  تشگزاـب  هداوناـخ و  يدـیحوت  هتـسه  هب  هجوت 
یم رثؤم  راگدـنام و  ار  دوخ  هشیر  يدـیحوت ، هداوناخ  ماظن  يزیر  هیاپ  رب  هیکت  اب  ینید  ياه  بالقنا  هراومه  هک  ارچ  دـشاب ، هتـشاد 
همه دش ، يرابکتـسا  ماظن  يارب  يدیدهت  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ینک  هشیر  يارب  رـصاعم  ناهج  رد  مه  تهج  نیمه  هب  دـننک و 

هزیرغ ياضرا  تهج  ندرک  فرحنم  دوب و  هعیـش  ناملـسم  مدرم  یگداوناـخ  ماجـسنا  لالحمـضا  ناشداهنـشیپ  نمـشد  ناسانـشراک 
.رگید يریسم  هب  جاودزا ، دنویپ  هداوناخ و  زا  یسنج ،
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هعماج بلق  هداوناخ ؛

شور هب  هداوناخ  کچوک  ياه  هتـسه  هک  تسا  یتروصرد  نیا  دراد - هک  دراد -  ار  ندـش  یناهج  تیلباق  مالـسا  میدـقتعم  اـم  رگا 
قوقح اه و  تمرح  اه و  میرح  عمج ، نآ  رد  هک  دوش  يزاسزاب  مالسا  ساسا  رب  هداوناخ  يدیحوت  عمج  دریگب و  اپ  تسرد  یمالسا 

.دوش يرادساپ  یبوخ  هب  ءاضعا 

هداوناخ یناریو  يور  رب  نآ  ساسا  هک  دـنا  هدرک  يزیر  حرط  دوش  یناـهج  دـناوت  یم  هک  یمالـسا  هب  ندز  هبرـض  يارب  ییاـه  هشقن 
زا هدـش  یلاخ  ِبلق  ساکعنا  ینید ، هداوناخ  تسا ، ادـخ  اب  تولخ  لحم  ناـسنا ، ِيونعم  بلق  هک  روط  ناـمه  دوب  هجوتم  دـیاب  .تسا 

: دوش یم  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  دنک و  یم  هولج  شتایّلجت  مامت  اب  ینید  هداوناخ  رد  دنوادخ  اذـل  و  تسا ، نیمز  رد  نامرحمان  رایغا و 
حالـص و هب  هعماج  داسف  حالـص و  سپ  تسا ، نامْحَّرلا » ُشْرَع  نِمْؤُْملا ، ُْبلَق   » هک روط  نامه  تسا ، ادخ  هاگیاج  يدیحوت  هداوناخ 

.تسا عامتجا  بلق  ینعی  هداوناخ ، داسف 

کمک هب  میمـصت  ِینارحب  ياـه  هطقن  رد  يراـکفا  نـینچ  دنـشاب ، هتـشاد  هدـنکارپ  یلو  حیحـص  ياـهرکف  اـه  ناـسنا  تـسا  نـکمم 
رد نآ  ناگدـنراد  هک  يرکف  ياه  هتـسه  نآ  دـنبای ، تسد  یعماج  يرکف  هتـسه  کی  هب  دـنا  هتـسناوتن  اریز  دـنیآ ، یمن  شناـبحاص 
نآ رد  سکره  دننک و  یم  هدافتسا  ءاضعا  هیقب ي  راکفا  زا  هتسه  نآ  ءاضعا  زا  يوضع  ره  دنرب و  یم  رـس  هب  یهلا  دنلب  ياه  نامرآ 

ِعماج ِيرکف  هتـسه  نینچ  دبای ، یم  تاجن  یتیوه  یب  یچوپ و  زاو  دسر  یم  يراد  ینعم  هب  دنک و  یم  ینعم  ار  دوخ  یعمج ، تیوه 
.دوب دهاوخ  راذگریثأت  دریگ و  یم  لکش  یتحار  هب  ینید  هداوناخ ي  رد  راد ، فده 
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رگیدـمه ندرکرکذـتم  نیع  رد  دـنا و  هدـمآ  رگیدـمه  رانک  يدـنلب  ياه  نامرآ  يارب  دـناد  یم  ینید  هداوناخ ي  ءاضعا  زا  کیره 
ّرثکت سپس  دوش و  یم  عورش  نز  درم و  کی  زا  يا  هداوناخ  نینچ  دنـشخب ، یم  ینعم  رگیدمه  هب  عقاو  رد  اه ، نامرآ  نآ  هب  تبـسن 

نیع رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدـحو   » ینعم ددرگ و  یمن  جراـخ  تدـحو ، یگناـگی و  زا  نتفاـیریثکت ، نیع  رد  یلو  دـبای ، یم 
.دزاس یم  یلجتم  دوخ  رد  ار  تدحو »

قرغ هعماج  ياه  یگدنکارپ  رد  دارفا  ات  دوش ، یم  عورش  ینید  هداوناخ ي  زا  یگدنکارپ ، زا  تاجن  يدیحوت و  ِتیوه  ظفح  نیرمت 
یم يزاب  هعماج ، رد  تسا ، هدرکن  ار  مزال  نیرمت  رادـفده ، ِيدـیحوت  تایح  رد  دوخ ، ِیگداوناخ  یگدـنز  رد  هک  سکره  .دـنوشن 

.دوش یم  زین  هعماج  تدحو  یگناگی و  محازم  هکلب  دنک ، یمن  هعماج  هب  یکمک  اهنت  هن  دروخ و 

ار نیمز  هنرگو  ددرگ ، هنیداهن  نآ  رد  بتارم  تیاعر  مارتحا و  راثیا و  ینعم  دوش و  عورـش  هداوناخ  زا  دیاب  ادتبا  نیمز ، رد  ادخ  رهش 
.ددرگ یم  ناطیش  رهش  اهرهش  دننک و  یم  لاغشا  نیطایش 

رایسب اتسار  نیا  رد  دنتسه ، هتـسه  نیا  یلـصا  نالوئـسم  هک  ردامو  ردپ  تیلوئـسم  دریگ و  یم  لکـش  ینید  هداوناخ  رد  قالخا  داینب 
رد ار  حیحص  شور  هار و  هب  ندوبدیقم  هک  دشاب  ییاج  دیاب  تسین ، یلمع  سیلپ ، روضح  اب  حیحـص  شور  هار و  هک  ارچ  تسا  دایز 

.تاداع رد  هن  اه و  شنیب  رد  اه  شور  ندرک  هنیداهن  مه  نآ  دنک ، هنیداهن  اه  ناسنا  حور 

دننک و یم  يراذگ  هیاپ  ار  هداوناخ  يدیحوت  زکرم  تئیه  شرـسمه ، ینعی  زوسلد  قیقد و  قداص و  يرواشم  کمک  هب  هداوناخ  ِدرم 
ار دوخ  مارآ  مارآ 
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.ادخ رهش  مان  هب  دوش  يا  هعماج  کچوک ، ياه  تئیه  نیا  لصاح  ات  دنیامن ، یم  هدامآ  تئیه ، نآ  ءاضعا  ریاس  ندنارورپ  يارب 

قیرط زا  یتقو  اما  هتـشگ ، لفاغ  نآ  ياهزمر  اهزار و  زا  ًاریخا  یلو  درک  یم  یگدنز  هداوناخ  يدیحوت  هتـسه  اب  رـشب  لاس  ياه  لاس 
مه نآ  رـشب ، هزات  دروآرب ، رـس  يرگید  زا  دعب  یکی  یعامتجا  ياه  نارحب  دییارگ و  فعـض  هب  هداوناخ  نآ  حور  هتینردـم  گنهرف 

هداوناخ هب  تسا  زاین  زورید  زا  رتشیب  زورما  هک  تسا  نیا  و  هتشاد ، تسد  رد  یتمیقیذ  جنگ  هچ  هدیمهف  تسا ، رکفت  لها  هک  يرـشب 
.دش دهاوخ  رتشیب  يدیحوت  هداوناخ  روضح  تیمها  ددرگ ، یم  رترادـیاپان  ام  نوماریپ  طیحم  ردـقره  مینادـب  دوش و  يّدـج  یهجوت 

.میسانشب تسا ، هتفر  هناشن  ار  سدقم  هتسه  نیا  هک  یگنهرف  یتشز  شیپ  زا  شیب  دیاب 

ار ام  هناخ  حور  اه  نآ  هکلب  میزومآ ، یمن  ار  یگدنز  مسر  هار و  میقتسم  روط  هب  ظفاح  يولوم و  يدعـس و  یـسودرف و  راثآ  رد  ام 
، تساور نامرف  کینکت  نآ  رد  هک  يا  هناخ  یلو  .میا  هتفای  ار  دوخ  یگدنز  هویـش  هنینأمط و  رارق و  هناخ  نآ  رد  ام  دنا و  هدرک  دابآ 

نآ دننکن ، زاین  ساسحا  تیونعم  قالخا و  هب  هناخ  نانکاس  هک  نیا  هن  درادـن ، يزاین  اه  نآ  هب  دـهن و  یمن  یعقو  يولوم  ظفاح و  هب 
دیاش دـنرب و  یم  هناخ  هب  هیثاثا  لثم  ار  ام  قالخا  هکت ، هکت  ياهروتـسد  رعـش و  اما  دـننک ، یم  عوجر  تمکح  رعـش و  هب  ًالومعم  اه 

(1) .دوش یمن  يراذگ  هیاپ  نآ  رب  هناخ  داینب  یلو  دننک ، شمارآ  ساسحا  اه  نآ  رانک  رد  یتدم 
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هنافصنم ریغ  يا  هناهب 

ناور حور و  رد  يراج  تمکح  ات  دندرک ، هناهب  دنتخانـش  یمن  ار  يدیحوت  هداوناخ  ینعم  هک  ار  ناردپ  یـضعب  ِیئزج  ياهدادبتـسا 
.دننک یفن  دوب ، هدیزگ  ینکس  نآ  رد  رشب  لاس  ياه  لاس  هک  ار  هداوناخ 

ياج هب  هک  مه  ییاهداوناخ  هرادا  تسا ، شریذـپ  لباقریغ  دادبتـسا و  لماع  یعامتجا ، ماظن  رد  يربهر  فارحنا  هک  ناـنچمه  يرآ ؛
زا عامتجا ، ماظن  يربهر  ندش  يدادبتـسا  اب  هک  نانچمه  اما  .تسا  موکحم  دنوش ، يرالاسردپ  راتفرگ  ردـپ ، یهلا  تیلوئـسم  لامِعا 

تیریدم اب  هارمه  رالاس  قح  ياج  هب  يرالاسردـپ -  ندـمآ  دـیدپ  اب  دیـشوک ، رما  حالـصا  رد  دـیاب  تشادرب و  تسد  دـیابن  عامتجا 
هب ادـخ  مکح  اب  هک  یـسدق  یعاـمتجا  زا  ار  دوخ  دیـشوک و  نآ  فیعـضت  هب  تشادرب و  تسد  هداوناـخ  زا  دـیابن  زین  ردـپ - حـیحص 

.دومن مورحم  دهد ، یم  همادا  دوخ  تایح 

هعماج رد  دوشن  يراذـگ  هیاپ  هداوناـخ  رد  اـه  ناـمرآ  نیا  اـت  تسارگدازآ و  ارگ و  لوصا  فیلکت  قح و  تلود  ینید ؛ هداوناـخ ي 
نینچ دـیاب  سپ  تفاـی ، تسد  سدـقم  میهاـفم  نیا  هب  ناـهج  نیزورما  عماوج  رد  ناوت  یمن  نوچ  تفگ  دـیابن  ددرگ و  یمن  ققحم 

.درک سرتسد  لباق  ار  اه  نامرآ  نیا  ناوت  یم  هداوناخ  رد  هک  یلاح  رد  تشادنپ ، رشب  ینتفایان  تسد  ياهوزرآ  زا  ار  ییاه  نامرآ 

لصو نامـسآ  هب  حاکن  ِدقع  اب  وحن  نیرتهب  هب  ار  دوخ  مه  ات  دنا  هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  جوز  ود  هک  تسا  یتخرد  هیاس ي  هداوناخ ؛
.دننارورپب ار  رگید  هدع ي  يا  هیاس  نینچ  ریز  رد  مه  دننک و 
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مالسا یناهج  بالقنا  نازابرـس  سپ  .درک  تیبرترکتبم  لقتـسم و  ياه  ناسنا  نآ  هیاسریز  رد  ناوت  یم  هک  تسا  یهاگیاپ  هداوناخ ؛
دیاب سپ  .تسا  یلمع  نآ  فادها  يدـیحوت و  هداوناخ  تخانـش  اب  جـیاتن  نیا  همه ي  دـنوش و  یم  هتخاس  يدـیحوت  هداوناخ ي  رد 

.تخانش ار  يدیحوت  هداوناخ  ینعی  رصاعم  ناهج  هدشمگ ي  ادتبا 

هدشمگ يانکس 

(1) هدشمگ يانکس 

؟ دوب قلطم  هناگی  نآ  اب  همه  یگناگی  رگیدمه و  اب  نآ  ياضعا  یگناگی  رّکذتم  هک  يا  هداوناخ  نآ  تساجک 

دنوش یم  هدـیمان  هداوناخ  دنتـسه و  هناخ  مان  هب  يا  يراویدراهچ  لخاد  رد  مه ، زا  هناگیب  رگیدـمه و  رانک  رد  ییاه  ناـسنا  هزورما 
.هداوناخ ات  دنام  یم  هناخرفاسم  هب  رتشیب  هک 

؟ دوب قح  تافص  اب  تاذ  تدحو  رّکذتم  هک  هداوناخ  ياضعا  ِینّابر  تّدحو  نآ  تفر  اجک 

رد نیا  و  چیه ، دنا  چیه  وا  لباقم  رد  هّیقب  تسوا و  هک  تسوا  تسوا و  قرغ  زیچ  همه  هک  ییادخ  لباقم  رد  یگدـنب  مسر  تساجک 
؟ تفای یم  ینیع  مسجت  يدیحوت  هداوناخ 
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تـسا يا  هیاس  نوچمه  نآ ، زا  يوضع  ره  تسا و  راگدرورپ  ینّابر  تدـحورّکذتم  نآ  ياضعا  یگناگی  هک  يا  هداوناخ  تساـجک 
؟ رگید يوضع  یتحار  يارب 

تمکح رـسارس  هنیـس ي  دـننام  هک  يا  هعماج  يدـیحوت ؟ هناـگی  هداوناـخ ي  زا  رت  گرزب  تسا  يا  هنومن  هک  يا  هعماـج  تساـجک 
.تساه لداعت  رهظم  اه و  تربع  رّکذتم  تسا و  تیلاعف  رد  نامیکح ،

هداوناخ ظفح  ای  بلق  ظفح 

رد بلق  هچره  .تسا  ناگتـشرف  یبـیغ  راونا  شزو  لـحم  فلتخم و  تـالاح  نارذـگ  لـحم  هک  تسا  ناـسنا  بلق  نوچمه  هداوناـخ 
یبلق ِیگناگی  نامه  زا  يدامن  هداوناخ  و  تسا ، قفوم  رتشیب  سدـق ، َملاع  اب  داحتا  طاـبترا و  رد  دـشاب ، رقتـسم  رتشیب  دوخ  یگناـگی 
َملاع يابیز  ياهداحتا  اه و  یگناگی  دـیآ و  شیامن  هب  سوسحم  َملاع  رد  تدـحو » نیع  رد  ِترثک   » زا يداـمن  اـت  تسا ، اـه  ناـسنا 

، نآ ندادرارق  قح  روضح  رد  ِقیرط  زا  بلق  ندرک  ظـفح  هک  ناـنچمه  و  دـسرب ، روهظ  هب  هداوناـخ  قـیرط  زا  نیمز  رتـسب  رد  سدـق 
دوخ عمج  رد  هداوناخ  ياضعا  همه  ایوگ  .دشاب  یم  نکمم  نآ ، ندادرارق  قح  رـضحم  رد  اب  زین  هداوناخ  ندرک  ظفح  تسا ، نکمم 

رد دننک و  یم  یبوخ  رگیدمه  هب  تبسن  هناراودیما  دنتـسه و  یـسدق  راونا  شزیر  یمئاد  راظتنا  رد  رگیدمه ، اب  حیحـص  طابترا  اب  و 
ییادج هک  دنا  بظاوم  تخـس  دنیامن و  یم  مهارف  ار  دوخ  اب  ناگتـشرف  ِتیمیمـص  داجیا  هنیمز  رگیدـمه ، اب  رتشیب  هچره  تیمیمص 

تروص
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.دوش غیرد  اهنآ  زا  نامسآ  نانکاس  تکرب  ریخ و  دورب و  نیب  زا  تیمیمص  نیا  ات  دریگن 

ار دوخ  دیامن  یعـس  ءاضعا  زا  کیره  هک  نیا  و  دیآ ، یم  دـیدپ  سدـق  َملاع  تاکرب  راظتنا  بیغ و  نامـسآ  ِكرد  اب  هداوناخ  ظفح 
.دهد یم  رارق  یسدق  راونا  شزیر  ضرعم  رد  ار  دوخ  ًامئاد  هک  یفراع  طسوت  بلق ، ظفح  لثم  .دنک  ساسحا  قح  روضح  رد  ًامئاد 

دنویپ هزجعم 

هب يا  هرانک  ره  دریگ و  رارق  رگید  يوس  رد  هناخدور ، ياه  هرانک  زا  مادکره  ات  دوش  یم  ببـس  لپ ، هک  روط  نامه  دش  ضرع  ًالبق 
زا ِيوس  کی  رد  مادـکره  هک  ار  ناسنا  ود  جاودزا ؛ دـنیآ ، مه  رانک  هناخدور  ياه  هنهپ  فرط  ود  دـیآرد و  يرگید  اـب  یگیاـسمه 

یفرط ود  و  تسین ، هرانک  رگید  هناخدور ، هرانک  لپ ، قیرط  زا  هک  نانچمه  و  دنک ، یم  لصتم  يرگید  يوس  هب  دنراد ، رارق  یگدنز 
هدـنز لاصتا و  هب  ناسنا  ياه  هنارک  همه  هقرفت  زین  جاودزا  قیرط  زا  دـندنویپ ، یم  رگیدـمه  هب  دور و  یم  نیب  زا  زین  اـه  تشد  ِندوب 

.تسا دنویپ »  » هزجعم نیا  دوش و  یم  لیدبت  یلد 

تـشرس رد  هچنآ  هدش و  لیدبت  یکرد  لباق  ریغ  زیچ  هب  تسا و  هدرک  تداع  هداوناخ  هب  نداد  اهب  مک  هب  ام  هشیدـنا  هک  تسا  يرید 
ِدوجو نُمی  هب  هداوناخ  ءاضعا  تسین ، هداوناـخ  دـشابن ، دـنویپ »  » يرآ دـنویپ ،»  » هداوناـخ رگا  .دوش  یمن  هدـید  تسا ، هتفهن  هداوناـخ 

اب مه  نآ  دنویپ و  نیا  هداوناخ ، دوجو  رسارس  رد  رگا  سپ  .دنتشاذگ  يدیدج  يدوجو  هصرع ي  هب  مدق  دنویپ ،» »
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ياضف زا  نآ  ياضعا  رگید  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يدوجو  ینعم  هداوناخ  عقاو  رد  دـشابن ، مکاح  رادـیاپ و  سدـقم ، یتلاـح 
.دنا هتشگ  مورحم  تسا ، ندیزگ  ینکس  نامه  هک  هداوناخ  یقیقح 

دنناوت یم  نادنزرف  ردام و  ردپ و  ياه  مان  اب  ناسنا  نیدـنچ  اضف ، نآ  رد  هک  دروآ  یم  مهارف  ار  ییاضف  هداوناخ ، رد  یـسدق  دـنویپ 
ِینایم ياضف  هناخدور ، هرانک  ود  نایم  لپ  نوچ  دـنویپ ، نیا  .دـنریگ  رب  رد  زین  ار  دـنویپ  نیا  ِفارطا  ِرود  ياه  ناکم  دـنبای و  روضح 
نآرق هچنانچ  .دـنوش  یم  رهاظ  اهرت  کیدزن  اه و  کیدزن  دـنک و  یم  ینعم  ار  اه  ناـسنا  یکیدزن  يرود و  ددرگ و  یم  اـه  طاـبترا 

رد سپ  .دنرت  کیدزن  رگید  یضعب  هب  تبسن  ماحرا  زا  یـضعب   (1)« هللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْالاُولُوا  َو  : »... دیامرف یم 
رد تیعقاو  کی  ناونع  هب  مِحَر »  » هک میراد  تیاور  رد  .دوش  یم  صخـشم  اهنآ  یکیدزن  هزادنا  دارفا و  ياج  هداوناخ  یـسدق  دـنویپ 

طابترا کی  ماحرا  سپ  .دـنا  هدرکن  تیاعر  ار  مِحَر »  » ّقح هک  دوش  یم  تشهب  هب  یناسک  دورو  عنام  دـبای و  یم  نّیعت  تماـیق  َملاـع 
.تسین ینهذ  يدادرارق و  ًافرِص  رگیدکی ، اب  اهنآ  طابترا  دراد و  تمایق  بیغ و  َملاع  رد  هشیر  هک  دنراد  رگیدمه  اب  یعقاو 

هتشر مِحَر »  » (2)« ُهللا ُهَعَطَق  اَهَعَطَق  ْنَم  ُهللا َو  ُهَلَصَو  اَهَلَصَو  ْنَمَف  ِنَمْحَّرلا  َنِم  ٌهَنْجَش  ُمِحَّرلَا  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ 
هچنانچ .تسا  هدش  عطق  ادـخ  زا  دوش ، عطق  مِحَر  زا  سکره  و  هدـش ، لصو  ادـخ  هب  دوش  لصو  نادـب  سکره  نامحر ، زا  تسا  يا 

دنویپ رثا  رد  هک  یطابترا  ظفح  دییامرف  یم  هظحالم 
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دنویپ نیا  هاگیاج  هچ ، ینعی  ادـخ  اب  طابترا  تسا  هجوتم  هک  سک  نآ  ددرگ و  یم  ادـخ  اب  طابترا  بجوم  دوش  یم  لصاح  جاودزا 
.دسانش یم  دیآ  یم  دوجو  هب  دنویپ  نیا  رثا  رد  هک  يا  یهلا  ياضف  هاگیاج  و 

: دـنیامرف یم  اه  ناـسنا  تشونرـس  رد  نآ  شقن  یلعَا و  ملاـع  رد  مِحَر »  » هاـگیاج اـب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرزاـب 
نآ زا  هراوـمه  تسا و  لـصتم  یهلا  شرع  هب  مِحَر   (1)« ُهللا ُهَعَطَق  ِینَعَطَق  ْنَم  ُهللا َو  ُهَلَـصَو  ِینَلَـصَو  ْنَم  لوُقَی : شْرَْعلِاب ، ٌهَقَّلَعُم  ُمِحَّرلَا  »

.تسا هتفرگ  هلصاف  هدش و  عطق  ادخ  زا  دش  عطق  نم  زا  سکره  هدش و  لصو  ادخ  هب  دش  لصو  نم  هب  سکره  دهد ، یم  ادن  ماقم 

، نیمز رد  جاودزا  دنویپ  هک  دوب  هجوتم  دیاب  ردق  نیمه  .تسا  لّمأت  لباق  رایـسب  هک  تسا  یفیرظ  تاکن  يواح  فیرـش  ثیدـح  نیا 
يروط هب  .دراد  شقن  دارفا  ترخآ  ایند و  تشونرس  نییعت  رد  هک  دنک  یم  داجیا  شرع - هبترم  رد  مه  نآ  نامـسآ -  رد  ار  یتقیقح 
گرم عفد  رمع و  يدایز  بجوم  اهنآ  اب  لاّعف  طاـبترا  ماـحرا و  قوقح  تیاـعر  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 
ياضف هاگیاج و  نیا  هک  یتلم  ینامـسآ و  تسا  یهاگیاج  هداوناخ  هاگیاج  تفگ : ناوت  یم  هملک  کی  رد  سپ   (2) «. دوش یم  هایس 

.دومن دهاوخ  يدام  گنت  يایند  راتفرگ  ار  دوخ  تسب و  دهاوخ  دوخ  يور  هب  ار  نامسآ  هار  ًالمع  تفرگ ، هدیدان  ار  نآ  يونعم 

272 ص :

هرامش 1691. ثیدح  نامه ، - 1
هرامش 1838. ثیدح  هحاصفلا ، جهن  - 2

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 289 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_272_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_272_2
http://www.ghaemiyeh.com


دـشر میناودـب و  هشیر  میناوت  یم  مینیزگب  ینکـس  میتسناوت  رگا  تسا ، ندـیزگ  ینکـس  يارب  ییاضف  ندرک  داجیا  هداوناخ ، تیهام 
.میروآرب نامسآ  هب  رس  مینک و 

شیاه هیاس  دنک و  یم  رپ  ار  نامـسآ  فقـس  نآ  ياه  هخاش  هک  دوش  یم  یهوتـسن  تخرد  روهظ  بجوم  رـسمه ، ود  یـسدق  دنویپ 
.ددرگ یم  نیریاس  ندرک  یگدنز  لحم 

، اهرت کچوک  يارب  هناـخ ، ِناریپ  هبرجترپ  هنیـس  لاـح  نیا  رد  دـنوش و  یم  نداد  شوگ  هب  رداـق  دـندیزگ ، ینکـس  نوچ  اـه  ناـسنا 
یگدنز نایاپ  یب  نیرمت  ینالوط و  ياه  هبرجت  لوصحم  ءاضعا ، زا  مادکره  دـش و  دـهاوخ  تریـصب  تمکح و  زا  رپ  ِسرد  سالک 

.دنوش یم  نارگید  يارب 

یقیقح ياه  یکیدزن 

هداوناخ نآ  هاگیاج  هک  تفای  ندیزگ  ینکـس  رد  دیاب  ار  یکیدزن  .دشن  یکیدزن  بجوم  زگره  نیـشام ، هلیـسو  هب  اه  هلـصاف  فذح 
.دبای یمن  ققحت  ناهج  رد  یسنُا  یکیدزن و  چیه  رگید  دوش ، بارخ  هداوناخ  رگا  تسا و 

هلصاف هک  یلاح  رد  ینامیس ؟ كولب  کی  هب  ات  مینک  یم  یکیدزن  ساسحا  رتشیب  نیلافس  هزوک  کی  هب  ارچ  میا  هدیـسرپ  دوخ  زا  ایآ 
.میراد نآ  رانک  رد  هک  تسا  یشمارآ  تهج  هب  نیلافس  هزوک  هب  ام  یکیدزن  هصق  .دشاب  ناسکی  ام  اب  ود  ره  یناکم 

لگ زا  يا  هچغاـب  يرتم  مین  رد  یتقو  هک  میکیدزن  نآ  هب  ردـق  ناـمه  میا ، هداتـسیا  تنوفع  زا  رپ  يا  هشـال  يرتـم  مین  رد  یتـقو  اـیآ 
تسا نآ  زج  میا ؟ هداتسیا 
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ینکـس لحم  هداوناخ  رگا  تسا ؟ هدرک  رت  کیدزن  نآ  هب  ار  ام  دـهد  یم  تسد  ام  هب  لگ  هچغاب  رانک  رد  هک  یـشمارآ  ساسحا  هک 
نآ رد  میباـی و  یم  کـیدزن  نآ  رب  مکاـح  حور  هب  هداوناـخ و  نآ  هب  ار  دوخ  هشیمه  میـشاب  هک  مه  اـیند  زا  هشوگ  ره  رد  اـم  دـشاب ،

نوچمه ار  هداوناخ  میـشیدنا و  یم  هداوناخ  ياـه  لآ  دـیا  هب  هراومه  مینک و  یمن  ساـسحا  ناـمناخ  یب  ار  دوخ  تقو  چـیه  تلاـح 
، تارییغت نافوط  ربارب  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یهاگرگنل  لاثم  درب و  یم  دوخ  اب  ار  نآ  دور ، یم  اج  ره  ناسنا  هک  میناد  یم  يا  هشیر 

.دراد یم  هاگن  ظوفحم 

دـنلب و ياهوزرآ  صرح و  دـب و  قالخا  اب  ار  هناخ  ياضف  رگا  .تسا  نآ  هیثاثا  بابـسا و  راوید و  رد و  زا  ریغ  يزیچ  هناـخ ، ياـضف 
لآدـیا هداوناخ و  کبـس  ياضف  ینعم  هک  ییاهنآ  لیلد  نیمه  هب  .ددرگ  یم  حور  ِندـیزگ  ینکـس  لحم  هناخ  مینکن ، گنت  یلایخ ،

هب هک  نآ  نودـب  دـنک - ، یمرجفنم  ار  اضف  نآ  متا  بمب  نوچمه  ارادـم ، مدـع  دـب و  قالخا  دـنناد  یم  دنـسانش و  یم  ار  نآ  ياـه 
هدرکن جراخ  ندوب  ینکس  زا  ار  هناخ  َملاع  ات  دننکن ، بیرخت  ار  اضف  نآ  دنا  بظاوم  تخس  دناسرب - یبیسآ  هناخ  هیثاثا ي  بابسا و 

.دنشاب

یم ياج  هناخ  رد  هک  دوب  يا  هیثاثا  ِرهاظ  رکف  هب  تفرگ و  هدـیدان  دـیابن  دراد ، یگتـسب  نآ  هب  هداوناـخ  تاـیح  هک  ار  هناـخ  ياـضف 
.تسا هدـنهد  رازآ  رتشیب  دـشاب ، سکول  هک  مه  ردـق  ره  راوید  رد و  ِرهاظ  هیثاثا و  دـشاب ، نیگنـس  گنت و  هناـخ  ياـضف  رگا  .دریگ 

هناخ ار  هناخ  هک  تسا  نتفای  هانپ  ندـیزگ و  ینکـس  ِياضف  طقف  دـنک ، یمن  هدرکن و  هناخ  ار  هناخ  راوید ، رد و  ِرهاظ  هیثاثا و  زگره 
.تسا هدرک 

274 ص :

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


لثم دننک ، شک  شیپ  مارتحا  شمارآ و  رگیدکی  هب  ءاضعا  همه  هک  دوش  یم  بجوم  ندیزگ  ینکس  هناخ ، کبس  مارآ و  ياضف  رد 
لیـصا و ندرک  شک  شیپ  کـی  مارتحا ، شمارآ و  ِندرک  شک  شیپ  عون  نیا  .دـنا و  هدـیزگ  ینکـس  نآ  رد  نایـسدق  هک  ییاـضف 
، رگیدـمه هب  تبـسن  فیلکت  ماجنا  ینعی  سدـق ، َملاـع  اـب  يا  هطبار  چـیه  هک  هشیر  نودـب  ِیعونـصم  تاـفراعت  هن  تسا و  راد  هشیر 
« .تسین يریگ  سپزاب  لباق  رگیدمه ، هب  تبـسن  ماحرا  هیده  : » دومرف مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نابز  زا  دـنوادخ  اذـل  .درادـن و 

هتفرگ رارق  دوخ  یقیقح  ياـج  رد  هک  ار  يزیچ  دـیابن  تسا و  نآ  یقیقح  ياـج  اـج ، نآ  هک  هتفرگ  رارق  ییاـج  رد  هیدـه  نآ  نوچ 
نداد ناراب  هاگیاج  رد  دیاب  هک  ربا  لثم  دنتـسه ، رگیدـمه  هب  نداد  هیدـه  هاگیاج  رد  رگیدـمه  هب  تبـسن  ماحرا  .درک  اجباج  تسا ،

.تسا شناگدنب  هب  تبسن  دوجوم  نیرتانشآ  ضیفلا و  مئاد  هک  ادخ  لثم  .تسین  ربا  هنرگو  دشاب ، هتشاد  رارق 

یم شک  شیپ  مارتحا  شمارآ و  رگیدکی  هب  هناخ  ءاضعا  تشگ ، ندیزگ  ینکـس  لحم  هناخ  دوب و  کبـس  هناخ  ياضف  یتقو  يرآ !
؟ دشاب هتشاد  دوجو  هیده  نیا  زا  رتالاب  دناوت  یم  يزیچ  هچ  دننک و 

هدشمگ هناخ ي 

راوید و رد و  هب  دیابن  ندربرس ، هب  نایـسدق  اب  نتفایءاقب و  ندیزگ و  ینکـس  ینعی  نآ ، یـساسا  روما  هب  ندرکرکف  ياج  هب  هناخ ، رد 
رد هک  یتقو  لثم  .دزیر  یم  ورف  دوخ  هوکش  زا  هداوناخ  دوش و  یم  شومارف  یگداوناخ  دنویپ  ِیلـصا  روظنم  هنرگو  درک ، رکف  هیثاثا 

نایهام ندروخ  هب  طقف  ایرد  اب  طابترا 

275 ص :

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ هک  ینیبب ، شیاه  هویم  اب  هطبار  رد  ار  نآ  ناتُسب ، هوکش  هب  رظن  ياج  هب  ای  .یباین  ار  نآ  هوکش  ینک و  رکف  نآ 

نامشچ گنت 

دننک هویم  هب  رظن 

ام

میناتسب نارگاشامت 

یـشورف یهام  قَبَط  اب  ار  ایرد  دوش و  یم  رود  ام  زا  ایرد  هوکـش  رگید  میزودـب ، مشچ  نآ  ياه  یهام  ندروخ  هب  طقف  ایرد  زا  یتقو 
دـش و لصا  هناخ ، هیثاثا  راوید و  رد و  یتقو  .میا  هدرک  مگ  ار  نآ  هدـش و  رود  ام  زا  يزیچ  هچ  میمهف  یمن  مینیب و  یم  لکـش  کـی 

نودب تسین ، هناخ  هناخ ، رگید  هک  مینک  یم  ساسحا  ردـق  نیمه  دوش ، یم  رود  ام  زا  هناخ  ِندـیزگ  ینکـس  درک ، لاغـشا  ار  ام  رکف 
دیدجت هیثاثا ، رییغت  انب و  دیدجت  اب  مینک  نامگ  هک  نیا  رت  گرزب  لکشم   (1)، میا هدرک  بیرخت  ار  يزیچ  هچ  میوش  هجوتم  هک  نآ 

.درک میهاوخ  اضف 

راگدرورپ تراشب  لحم 

، دوخ ِتمحر » تّدوم و   » مسا اب  ییاضف  نینچ  رد  دـنوادخ  تسا و  راگدرورپ  تراشب  لحم  دـش ، ندـیزگ  ینکـس  لحم  هناخ  یتقو 
.دنک یم  یگدنز  ادخ  اب  ناسنا  لاح  نیا  رد   (2)« ...ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو   » دنایامن یم  خر 

تّدوـم و نیا  نودـب  ناـسنا  و  تسین ، ینکـس  لـحم  هتـشاد ، ینازرا  نآ  رب  دـنوادخ  هک  یتـمحر  تّدوـم و  روـضح  نودـب  هداوناـخ 
رد روضح  نیع  رد  تمحر ،
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دش هتـسب  ادخ  هب  اه  ناسنا  هار  هک  هاگنآ  سپ   (1) «. دنیزگ یم  ینکـس  هنارعاش  ناسنا ،  » هک ارچ  دوب ، دهاوخ  نامناخ  یب  دوخ ، هناخ 
.تسین نایم  رد  یندیزگ  ینکس  دماین ، نایم  رد  یهلا  تمحر  تّدوم و  و 

میوش نامناخ  یب  میشوکن و  نآ  ظفح  رد  رگا  تسا  رصقم  ام  دوخ  زج  یسک  هچ  دوش ، یم  عورش  ادخ  زا  تمحر  تّدوم و  هراومه 
؟ مییامن لزلزتم  ار  دوخ  ِندیزگ  ینکس  و 

نآ ییایند ، دـنلب  ياهوزرآ  اه و  هسیاقم  اه و  تباقر  اه و  صرح  یلو  دـنک ، یم  لیدـبت  ینکـس  هب  ار  هناخ  یهلا ، تمحر  تّدوم و 
، هناخ رد  ِندوب  روضح و  نیع  رد  میناوت  یمن  دوب و  دـهاوخن  ام  یگدـنز  لحم  رگید  اـم  هناـخ  درب و  یم  نیب  زا  ار  تمحر  تّدوم و 

ياـج ماـن و  ار  نآ  هک  تسا  ینطو  نطو  نآ  هکلب  تسین ،» ماـش  قارع و  رـصم و   » هک ینطو  .میتـسه  دوـخ  نطو  رد  مـینک  ساـسحا 
.تشاد میهاوخ  هطبار  قلطم  ءاقب  اب  درب و  میهاوخ  رس  هب  دوخ  ِندوب  اب  نآ ، رد  هک  تسا  ینطو  هکلب  تسین ،

ساـبل و شیاـمن  ياـهژاساپ  يوـس  هب  میرپ ، یم  نوریب  نآ  زا  تصرف  نیلوا  رد  مینازیرگ ، هراوـمه  تسین  اـم  نطو  هـک  يا  هناـخ  زا 
؟ مینک تمالم  دیاب  ار  نامدوخ  زج  یسک  هچ  و  تسا ؟ رصقم  یسک  هچ  .ینامناخ  یب  ینادرگرس و  ياه  كراپ 
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ندوب يارس 

(1) ندوب يارس 

هس نیا  رگا  هک  ندوب ،» ِيارـس  لکـش و   » و ندوب » ِتقیقح  «، » ندوب ِيانعم   » زا تسا  ترابع  هک  هتـشاد  ندوب »  » عون هس  هراومه  رـشب 
يانعم دوخ  ندوب  هب  دـناوتن  رگا  یلو  .دـنک  یمن  ساسحا  نطو  یب  ناـمناخ و  یب  ار  دوخ  رگید  دوش ، لـصاح  تسرد  شیارب  ندوب 

، دـنک یگدـنز  لکـشره  هب  اجره و  دـنک ، مُگ  ار  دوخ  ندوب  يارـس  دـنک و  ُرپ  اه  یچوپ  اـب  ار  دوخ  ندوب  تقیقح  و  دـهد ، یقیقح 
: تفگ يولوم  هچنانچ  .تشاد  دهاوخن  نتشاد  نطو  ِتلاح  ءاقب و  ساسحا 

ین

نمی رد  ین  نمیا و  تسا  دنه  هب 

هکنآ

نتشیوخ هیاس  تسوا  مصخ 

دنه رد  هچ  دشاب ، دهاوخ  یم  هک  اجکره  لاح  تسا ، ریگرد  شدوخ  اب  دشاب و  مارآ  تسا  هتسناوتن  دوخ  ندوب  اب  هک  سک  نآ  ینعی 
هتـشاد شمارآ  ینکُـس و  دـناوت  یمن  اـجک  چـیه  رد  هک  تسا  هدروآ  دـیدپ  دوخ  يارب  ار  یندوب  نوـچ  .تسین  نمیا  نمی ، رد  هچ  و 

.دشاب

ینکس رد  داعبا ، مامت  رد  هک  دنک  يزیر  هیاپ  دوخ  يارب  يدوخ  عون  هچ  دروآ و  دیدپ  دوخ  يارب  ینکسم  هنوگچ  دیاب  ناسنا  یتسار 
؟ درب رس  هب  شمارآ  و 
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ندوب يانعم 

نطو  » تلاح رد  دـبای و  یم  تسد  تسا ، اـنف »  » دـض هک  ءاـقب »  » تلاـح هب  عقاو  رد  دـشخبب ، اـنعم  ار  دوخ  ِندوب  تسناوت  ناـسنا  رگا 
.تفرگ دهاوخرارق  نتشاد »

نطو ياج  هب  تلاـح  نیا  رد  دـشاب و  هدـش  دازآ  هدـنیآ ،»  » و هتـشذگ »  » زا ینعی  یتسین  ود  زا  ناـسنا  هک  یتلاـح  ینعی  ءاـقب »  » تلاـح
دوخ هدـشمگ  ِندوب  لابند  هب  هراومه  دـنک و  یم  ساسحا  ار  دوخ  ِندوب  يانعم  تسا و  هتفرگ  رارق  ندوب »  » رد دابآاجکان ، رد  ندرک 

(1) .ددرگ یمن 

هتشذگ هب  هک  سک  نآ  سپ  دیشیدنا ، ناوت  یمن  هدنیآ  هتشذگ و  هب  ینعی  مودعم  هب  نوچ  درادن ، هشیدنا  درادن ، ندوب  هک  سک  نآ 
: تفگ يولوم  هک  يروط  هب  .دروآ  یم  رد  ندیشیدنا  يادا  تسا ، لوغشم  هدنیآ  و 

رمع

نم يادرف  هیِْدف  دش  نم 

ياو

نم يادیپان  يادرف  نیا  زا 

یم هدماین  هک  يا  هدنیآ  هب  زاب  هکلب  درادن ، رظن  لاح »  » نآ هب  دش ، لاح »  » دـمآ و شیپ  هدـنیآ  نوچ  دـش ، هدـنیآ  راتفرگ  هک  یـسک 
.دنک یم  یگدنز  ناتسچیه  رد  دنک و  یم  ریس  ادیپان  هدنیآ  رد  هراومه  درگن و 

ندوب و لـحم  هک  ینکـس  نکـسم و  هب  تشاد  هجوت  ندیـشیدنا  ندوب و  هب  ناـسنا  رگا  تسا و  یلمع  ندوب ، هناـخ  ْرد  اـب  ندیـشیدنا 
؟ دریگ یم  لکش  ندیشیدنا »  » و ندوب » ، » يارس مادک  رد  یتسار  .دوب  دهاوخ  ساسح  تخس  تسا  ندیشیدنا 
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هدنیآ هتشذگ و  زا  دازآ 

هدنیآ هتشذگ و  زا  ینعی  دوش » یمن  بوسحم  ناترمع  ءزج  دیتسه  دجسم  رد  یتقو  ات   » هک تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
اه هناخ  سپ  .دیهد  رارق  دجسم  ار  دوخ  ياه  هناخ  دومرف : ترضح  نآ  زین  .دیا  هدیزگ  ینکـس  ندوب »  » ای لاح »  » رد دیا و  هدش  دازآ 

ِندوب اب  ناسنا  دشاب و  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  يدازآ  ندیزگ و  ینکـس  لحم  دناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  نید  گنهرف  رد 
.دوش ور  هبور  دوخ ،

« ندوب  » هاگیاج

رد یتح  تسا ، نطو  یب  اج  همه  رد  درادـن  ینکـس  ای  هناخ  هک  سک  نآ  تسا و  هناخ  رد  ندوب  دوش و  یم  عورـش  ندوب  اب  یگدـنز 
.دنیزگ ینکس  نآ  رد  دربب و  رس  هب  دوخ  ِندوب  اب  اج  نآ  رد  دناوت  یمن  یلو  تسا ، هدرک  يرادیرخ  دوخ  لوپ  اب  هک  يا  هناخ 

دناوت یم  تسرد  ار  دوخ  محازم ، ِراکفا  زا  دازآ  لّمجت - ّربکت و  رورغ و  لـحم  هن  تسوا -  تنوکـس  لـحم  هک  يا  هناـخ  رد  ناـسنا 
عون کی  تسین ، وا  ِدوخ  اه ، هراپ  زا  مادک  چیه  هک  دوش  یم  ور  هبور  دوخ  هراپ ي  هراپ  اب  ناسنا  يدعب ، کی  ياه  لفحم  رد  .دـبایب 

؛ نابایخ .دربب  رـس  هب  نامز  رد  هک  تعاس ، تشه  يارب  تسا  یهاگنتـسیز  ناسنا ؛ راک  لحم  هرادا و  .تسا  ناکم  نامز و  رد  نتـسیز 
تـسین ییاج  اه  نیا  زا  مادـک  چـیه  و  الاک ، تمیق  دوخ و  ياه  لوپ  هسیاقم  يارب  تسا  یلحم  اهژاساپ ؛ و  نتفر ، يارب  تسا  یناـکم 

.دشاب ناسنا  ِندوب  یقیقح  هاگیاج  هک 
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نت هراـپ ي  همه  دـنرگیدمه و  دوجو  ياـهزار  مرحم  همه  هک  ینارگید  اـب  نتـسیز  دـشاب ، یقیقح  ندوـب  هاـگیاج  دـناوت  یم  هناـخ ؛
« ءاقب  » هک تشهب  يوس  هب  تسا  یهار  اذل  و  ندوب »  » يارب تسا  یلحم  تسین ، يزیچ  رطاخ  هب  هناخ  رد  نتـسیز  .دنـشاب  یم  رگیدمه 

.هرادا نابایخ و  ژاساپ و  لثم  هن  تسا ، نآ  تیصوصخ  زا  یکی 

« زمر  » ملـسم تسا و  زمر »  » ندوب اذل  و  زیچ ، همه  ییادیپ  لماع  تسا و  ضحم  ییادیپ  ییادیپان ، نیع  رد  هک  تسا  يرون  لثم  ندوب ؛
رد ندوب »  » اب دمهف و  یمن  ار  ینکس  ینعم  هک  سک  نآ  دراد و  ياج  هناخ  رد  زمر »  » .درک ادیپ  هزاغم  نیرتیو  تشپ  رد  ناوت  یمن  ار 

.دیسر دهاوخن  يزار  چیه  هب  درب و  یمن  هار  ندوب  ِتقیقح  ای  زمر  هب  زگره  تسین ، انشآ  هناخ 

رد ناسنا  هک  تسا  یلمع  یتقو  اه  تیدودـحم  زا  ییاهر  .تسا  شدوخ  شدوخ  یلو  دراد ، هار  اج  همه  هب  تسا ، یتسه  زکرم  هناخ 
زا دازآ  دـشاب ، ینکـس  لـحم  هک  تسا  نکمم  يا  هناـخ  رد  نیا  و  دـشاب ، هتـشادن  یگنر  چـیه  اـج  نآ  رد  دریگ و  رارق  یتسه  زکرم 

.ار ندش  دوخ  ریغ  هن  دهدب ، ام  هب  ار  ندنامدوخ  ناکما  ات  راک ، بسک و  ِییوجدوس  ِصرح 

ماگنه رد   (1)« ًالیْتبَت ِْهَیِلا  ْلَّتَبَت  َکِّبَر َو  َمْساِرُکْذاَو  ًالیوَط ، ًاْحبَس  ِراهّنلا  ِیف  ََکل  َّنِا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  هب  دنوادخ 
اب یگناـگی  ییاـهنت و  اـب  بـش  هـمین  رد  سپ  دــنک ، یم  جراـخ  شمارآ  یگناـگی و  زا  ار  وـت  ریثـک ، ینـالوط و  ياـه  كرحت  زور ،
ارچ .دوش  یم  هدـنادرگرب  ناسنا  هب  قیرط  نیا  زا  ندـیزگ  ینکـس  ناکما  .امن و  دازآ  ار  دوخ  زور ، ِیگدـنکارپ  نآ  زا  تراگدرورپ ،

هصرع رد  هک 
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هب نیع  نیا  و  ددرگ ، یم  مورحم  ندوب »  » ِسفن زا  ندوب و  ْدوخ  زا  ددرگ و  یم  یئیـش  دوش و  یم  رازبا  ناسنا  هرادا ، رازاب و  نابایخ و 
هک هنوگ  نآ  ار  نارگید  اهزیچ و  هناخ ، رد  ندیزگ  ینکس  اب  .تسا  وا  ناور  رب  اهزیچ  هطلس ي  ندشادیپ  ناسنا و  تقیقح  نتفر  افخ 
اب طاـبترا  هک  یعقاو  رکفت  دـنیب و  یم  تسرد  ار  زیچ  همه  دـهد و  یم  رارق  شدوـخ  ياـج  رد  ار  زیچ  همه  دـنک ، یم  هبرجت  دنتـسه 

.ددرگ یم  یلمع  تسا ، یهلا  تایآ 

ندیزگ ینکس  عورش  جاودزا ؛

هتسب ورف  داعبا  يوس  هب  ار  ام  دید  قفا  لیصا ، ِنکـسم  رد  ندش  عقاو  و  تسا ، نکـسم »  » اجنآ هک  تسا  ییاج  رد  رکفت »  » زورب ناکما 
ِِهتایا ْنِمَو  : » دومرف هک  دش  دهاوخ  قح  ترـضح  طسوت  ود  نآ  ندیزگ  نکـسم  عورـش  درم ، نز و  ِجاودزا  دیاشگ و  یم  زاب  ندوب » »

رد قح  ترـضح  روضح  ياه  هناـشن  زا  ینعی ؛  (1)« ...ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیِلا َو  اُونُکْـسَِتل  ًاـجاوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا 
تّدوم و امـش  نیب  رد  دیـشاب و  شمارآ  رد  ناـشرانک  رد  اـت  داد  رارق  ار  ینارـسمه  امـش  ِدوخ  ِناـج  زا  هک  نیا  یتـسه ، ياـه  هنحص 

.داد رارق  شیاشگ  یتسود و 

مه رخآ  ات  دـنا و  شمارآ  نکـسم و  نیا  أشنم  نیدـلاو  دوش و  یم  قّقحم  هداوناخ  اب  نآ  دراد و  شمارآ  لحم  هب  زاـین  حیحـص  رکفت 
نینچ لماع  لماح و 
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(1) .دش دنهاوخ  وت  شمارآ  بجوم  يرگنب ، نانآ  هرهچ  رب  هک  هاگنآ  یتح  دوب ، دنهاوخ  یشمارآ 

هک تسا  ادخ  اب  نتـسیز  نتـسیز ، هنوگ  نیا  دنا و  تصخر  نیا  زاس  هنیمز  نیدـلاو  دـهد و  یم  ندرکرکف  تصخر  ناسنا  هب  نکـسم 
هک ییانکـس  رد  ینعی  تشهب -  رد  تسا و  ناردام  ياـپ  ریز  هک  تسا  یتشهب  رد  ندـش  دراو  تسا و  ضحم  شمارآ  قلطم و  ياـقب 

طابترا ندوب  ِتقیقح  اب  لاح ، نآ  رد  ناسنا  دوش و  یم  یلمع  تسا » ضحم  ندوب   » هک راگدرورپ  ياقل  دـنا - هدروآ  دـیدپ  نارداـم 
.دنک یم  رارقرب 

؟ دبای یم  تسد  قلطم  ياقب  ِياقل  هب  هنوگچ  تفاین ، ءاقب  تصخر  تسا ، رارقتسا  ینکس و  أشنم  هک  هداوناخ ، رد  یسکره 

هب هداوناخ  دندش ، لیدبت  ندروآ  رد  لوپ  يارب  يا  هلیـسو  هب  اه  ناسنا  دـش و  یلایخ  ياه  دابآ  اجکان  هب  رظن  بولغم  یگدـنز ، یتقو 
رادیاپ ِینمیا  زا  دتفا و  یم  رطخ  هب  یناسنا  تایح  لصا  یطیارـش  نینچ  رد  مّلـسم  تسین و  نمَا  هناخ  رگید  هک  دبای  یم  لیلقت  يزیچ 

.دوش یم  مورحم  تفای  تسد  نآ  هب  ناوت  یم  هناخ  رد  هک 

ینید ینعم  زا  هداوناخ  نوچ  درادـن ، نکـسم  رـشب  رگید  هدـش و  یقیقح  يانکُـس  نتفر  نیب  زا  بجوم  هداوناـخ  ینعم  رد  ینوگرگد 
یم رازبا  کی  ناونع  هب  رگیدـکی  هب  ءاضعا  همه  .دـنک  یمن  وجتـسج  نارداـم  ياـپ  ریز  رد  ار  تشهب  یـسک  رگید  هتفر ، نوریب  دوخ 

.دشاب يرگید  شمارآ  أشنم  دهاوخ  یمن  سک  چیه  و  دبای ، یمن  يرگید  رد  ار  دوخ  شمارآ  سک  چیه  دنرگن و 

283 ص :

.تسا تدابع  ردام  ردپ و  تروص  رب  ندرک  هاگن  تیاور ، هب  انب  - 1

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 300 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14873/AKS BARNAMEH/#content_note_283_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآ يا  هثداـح  كدـنا  هب  دراد و  ساـپ  تسا ، هداد  نیدـلاو  هب  دـنوادخ  هک  ار  تمحر » تّدوم و   » رون دـنک  یمن  شـالت  سک  چـیه 
ورف نارگن  سک  چیه  دنتـسین و  هناخ  ياضف  رد  ترودک  هبلغ  رهق و  نارگن  دوش و  یم  هدراذـگ  اپ  ریز  يدادادـخ  ِتمحر  تّدوم و 
غارس ار  نآ  ناوت  یم  هداوناخ  زا  ریغ  ییاج  رد  ایآ  درادن ؟ ینکُـس  ءاقب و  هب  زاین  رـشب  ایآ  تسین ، ینکُـس  هناخ  ءاقب و  يارـس  نتخیر 

؟ تفرگ

شخب شمارآ  ِيدوجو  هنیمز ي  هداوناخ ؛

ِفدـه ياتـسار  رد  ار  هداوناخ  هاگیاج  دسانـشب ، نتفرگ ،» رارق  قح  برق  رد  ، » زا تسا  تراـبع  هک  ار  نتـسیز  زا  فدـه  رگا  ناـسنا 
همادا ار  دوخ  یقطنم  ِندوب  شخب ،» شمارآ  يدوجو  هنیمز   » زا عطقنم  دناوت  یمن  هاگ  چیه  ناسنا  هک  ارچ  دهن ، یم  جرا  دوخ  نتسیز 

.تسا هداوناخ  شخب » شمارآ  يدوجو  هنیمز   » ِنتفای يارب  َملاع  نیرت  سرتسد  لباق  یفرط  زا  و  دهد ،

هنرگو دزاس ، یم  ار  دوخ  تیناسنا  سپس  دنک و  یم  ادیپ  ار  ینکُس  رد  نتفرگرارق  ساسحا  دریگ و  یم  ياج  هداوناخ  رد  ادتبا  ناسنا 
یم هدـنکارپ  رـشتنم و  ِدوخ  کی  راـتفرگ  دـبای ، تسد  یقیقح  ِدوخ  کـی  هب  هک  نآ  نودـب  دوش و  یم  هلاحتـسا  اـه  یگ  هّرمزور  رد 

تخر ناسنا  یگدـنز  زا  ندیـشیدنا  لاـح ، نیا  رد  دوش و  یم  مورحم  تسین ، نآ  رد  یبارطـضا  چـیه  هک  نتـسیز ، لـصا  زا  ددرگ و 
هناخ رد  دناوتن  هک  سک  نآ  سپ  دوش ، یم  مهارف  ندیشیدنا  ناکما  هک  تسا  شمارآ  نکـسم و  رد  دش  نشور  هک  ارچ  ددنب ، یمرب 

هنیکس هب  دوخ 
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.دور یم  اهتنا  هب  ات  يرکف  یب  اب  تسا و  هدرکن  عورش  ار  رکفت  ًالمع  تسین ، ینکُس  رد  هک  نآ  رت ، حیحص  ترابع  هب  ای  دسرب و 

جورخ ناکما  تسا و  ایند  رد  تبرغ  بجوم  ینامناخ  یب  درک ، ادیپ  طابترا  تسرد  فارطا  اب  دوش  یم  هک  تسا  ندیزگ  ینکـس  رد 
.تسا نکمم  تسا ، هتفرن  نیب  زا  نآ  رد  هداوناخ  ینعم  هک  يا  هداوناخ  رد  تبرغ ، ینامناخ و  یب  نیا  زا 

راد هشیر  ِناسنا  دناوتب  ات  دراد  هداوناخ  ندرک  راد  ینعم  رد  یعس  ینید  ناسنا  تسا و  هشیر  یب  درادن ، راد  ینعم  هداوناخ  هک  یناسنا 
.دنارورپب

نآ رد  درک و  هیکت  نآرب  ناوتب  هک  دـنزاسب  دوخ  یگدـنز  يارب  دـیدج  ییانب  دـنناوت  یم  ایآ  دـندش ، هشیر  یب  اه  ناسنا  رگا  یتسار 
؟ دیزگ ینکُس 

راتفرگ بش  زور و  ناسنا  گنهرف  نیا  رد  هک  ارچ  .تسا  ناسنا  نتـشاد  هشیر  هیلع  يدیدهت  مسیناموا ، تیروحم  اب  هتینردم  گنهرف 
ناریو لّمأت  هناخ  هتفر و  تسد  زا  رکفت  لّمأت و  یطیارـش  نینچ  رد  .تسا  شیوخ  هتخاس  دوخ  ياه  بارـس  یعمج و  طابترا  لـئاسو 

یم هجیتن  هب  قلطم ، ءاقب  اب  ِبرق  لزنم  رد  نتفرگ  ياج  اب  دوش و  یم  عورـش  ندوب » ِتقیقح   » ِفشک اـب  هک  یلمأـت  هناـخ  .تسا  هدـش 
.دسر

تقو نآ  دنک ، یم  هیجوت  دوخ ، جـیاتن  کمک  هب  هتـشذگ  زا  شیب  ار  دوخ  زور  ره  ینکُـس ،» َملاع   » ِندرک ناریو  نیع  رد  يژولونکت 
هداوناخ بیرخت  نارگن  ناسنا  لاح ، نیا  رد  رگید  دور و  یم  هیـشاح  هب  تسا  نتفرگ  رارق  قح  روضح  رد  هرجنپ  هک  ناسنا  ِتیناـسنا 

.تسین شدوخ  بیرخت  نارگن  هک  نانچمه  دوب ، دهاوخن 
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هداوناخ لیکشت  زا  فده 

ار هداوناخ  دنوادخ  دبای و  تسد  نادب  دناوت  یم  ناسنا  دوش و  یم  كرد  یقیقح  يانکس  ْهداوناخ  قیرط  زا  اهنت  هک  دسر  یم  رظن  هب 
ْمُکِسُْفنَا ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  : »... دومرف هطبار  نیا  رد  تسا و  هداد  رارق  ییانکـس  نینچ  ققحت  رتسب  دریگ ، یم  لکـش  جوز  ود  دنویپ  اب  هک 

هیآ نیا  قبط  سپ  .دیشاب  شمارآ  ردوا  هب  تبسن  ات  میداد  رارق  ار  امش  نارسمه  ناتدوخ  ناج  سنج و  زا   (1)« ...اْهَیِلا اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَا 
دوخ ِنیـشام  رد  میناوت  یم  ام  هچرگ  .تسین  ینکُـس  ِلحم  ْياج و  ییاج ، ره  اذـل  تسا و  هداوناخ  لیکـشت  فدـه  ندـیزگ ، ینکس 
رگم میرادن ، ار  ندوب  هناخ  رد  ساسحا  ندوب ، نیشام  رد  اب  دشاب و  ام  هاگهانپ  ینکُس و  لحم  دناوت  یمن  نیـشام  یلو  میریگب ، ياج 

.میسانشن ار  ینکس  ًالصا  هک  نیا 

ات دـشاب  صخـشم  هداوناخ  لیکـشت  زا  فدـه  دـیاب  لوا  سپ  .تسا  هداوناخ  لیکـشت  فدـه  ندـیزگ ، ینکـس  نتفای و  هاـنپ  میتفگ ؛
ِمزع هب  تبـسن  دشاب و  ادج  نتفرگ  هانپ  ندـیزگ و  ینکـس  زا  نداد  لیکـشت  هداوناخ  دـیابن  زگره  میزاسب و  ار  هداوناخ  نآ ، ساسارب 

هک میمهف  یم  میتخانـش ، ار  هداوناخ  شزرا  یتقو  .میوش  لفاغ  تسا ، هداوناخ  هب  نداد  نامزاس  نینچ  هرمث ي  هک  يدـشر  زا  تبقارم 
.دوب اشوک  تخس  نآ  زا  تبقارم  رد  دیاب 

هک نیا  لثم  .درک  تبقارم  نآ  زا  تخـس  دیاب  هک  تسا  ناهنپ  نتفای  هانپ  ندیزگ و  ینکـس  مان  هب  یتلاح  هداوناخ ، لیکـشت  هزیگنا  رد 
يالاو تلزنم  هنرگو  دورن ، تسد  زا  نآ ، رد  عقاو  ِناهنپ  تایح  ات  مینک  یم  تبقارم  هدنز  هایگ  زا 
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رد دننک و  ادیپ  طابترا  نآ  اب  تسناوت  دـنهاوخن  هناخ  ياضعا  دوش و  یمن  فشکنم  دـنایامن و  یمن  خر  هداوناخ  رد  ندـیزگ  ینکس 
رگید دنوش و  یم  مورحم  ینورد  شمارآ  کی  رد  يدازآ  هزوح  زا  دـنریگ و  یم  هلـصاف  هداوناخ  لیکـشت  یلـصا  تشرـس  زا  هجیتن 
رگید ددرگ و  یم  جراخ  ام  تسد  زا  َملاع ، يادـخ  اب  يراوج  مه  تسا و  یهلا  ترطف  نامه  هک  دوخ  ِیناسنا  تشرـس  زا  تظفاـحم 

.تسین يربخ  دنتسه ، دوخ  رد  ندیزگ  ینکس  هنیکس و  نیع  دوخ  هک  نایسدق  هب  ام  ناج  هّجوت  ّقلعت و  زا 

.دنسپم ام  يارب  زگره  ار  یتیمورحم  نینچ  ایادخ !

تسین

رت تخس  نارجه  ملاع ز  رد 

هچره

نکم نیا  نکیلو  نک ، یهاوخ 

دنتسه دوخ  زاورپ  يادتبا  رد  هک  ییاه  جوز  هب  يا  همان 

یمن ییاهنت  هب  زگره  هک  ییاه  هار  دینک - یط  ار  یگدنز  هدشان ي  فشک  ياه  هار  رگیدـمه  رانک  رد  دـیراد  انب  هک  ینارـسمه  يا 
: هک دینادب  دیوش - اه  نآ  دراو  دیتسناوت 

بلطم نیا  هک  تسا  مولعم  دـینَکب و  لد  دـیدوب ، سونأم  اه  نآ  اب  ًـالبق  هک  ییاـهزیچ  زا  يرایـسب  زا  دـیاب  ود  ره  جاودزا ، ِدـنویپ  رد 
ِیگدنز رد  زونه  دش و  دهاوخن  دراو  دیدج  یگدنز  هب  دنَکن ، لد  يدرف  ِیگدنز  تاسونأم  زا  هک  یسک  یلو  .تسا  یتخس  داهنـشیپ 

.درب یم  رس  هب  دوخ  هناکدوک ي 

رد تسین  رضاح  هک  یسک  تسا و  يدیدج  ّدلوت  کی  نآ ، نتفریذپ  هک  شاب  هجوتم  یلو  تسا ، تخس  دیدج  طیارش  هب  ندش  دراو 
«. تسا یماشآ  نوخ  راک  ینینج ، ات  تسا و «  هدشن  ّدلوتم  زونه  دنک ، سّفنت  هزات  ياوه 
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مدنگ ياه  هشوخ  تسا ، هدیشک  دق  هزادنا  هچ  یطیارـش  نینچ  رد  دنیبب  دنزب و  هزادنا  ار  دوخ  تماق  سکره  دیدج  ِیگدنز  رد  دیاب 
ِیگنهرب زار  زمر و  مّلـسم  .دنرادنپن و  دوخ  زا  یتمـسق  ار  هاک  دنبایب و  ار  دوخ  هزادنا  دنوش و  هنهرب  ات  تفوک  دیاب  هاگ  نمرخ  رد  ار 
ياهوزرآ لایخ و  ياه  هاک  ششوپ  رد  زورید  ِيروتـسم  اب  دیدج  ّدلوت  هک  ارچ  تسا ، هعرزم  زا  ندنک  لد  زمر  زار و  هاک ، زا  مدنگ 

.درادن ناکما  نیغورد ،

ياـه یتخـس  تهج  هـب  دـیابن  زگره  تـسا و  هداوناـخ  هـصرع  رد  يدـیدج  یّلجت  نآ ، یپ  رد  دـیدج و  دـّلوت  کـی  جاودزا ؛ دـنویپ 
.دیهن هار  رد  مدق  سپ  تشادرب ، تسد  دلوت  نیا  ياّنمت  زا  یگدنز ،

دنویپ ینعم  دنک ، یم  زاس  بش ، ییاهنت  رد  ار  دوخ  همغن  هک  يرابیوج  دننام  نداهن ، هار  هب  رـس  ندش و  فاص  ندش ، بآ  نتخادگ ،
هک يرون  هب  ناوت  یم  ایآ  .دنا  هدمآ  رد  ندوب  رفن  زا  رگید  ًالصا  دنتسین ، مه  رفن  کی  دنتـسین ، رفنود  رگید  هک  تسا  يرفنود  دیدج 

یهار داد ؟ رفنود  ای  رفن و  کـی  تفـص  ددرگ ، یم  یّلجتم  نیمز  تشد  نهپ  رد  دوش و  یم  دـّلوتم  دیـشروخ  ِناهاگحبـص  دـّلوت  رد 
.تدحو يوس  هب  ترثک  زا  یهار  ّرثکت ، دّدعت و  ءاروام  یهار  اهاتود ، اه و  یکی  زا  رتدنلب 

، ساپـس ینادردق و  ینعم  شرـسمه ، اب  ییورایور  رد  دور  یم  هناخ  هب  درم  ناهاگماش  نوچ  هک  تسا  جاودزا  ِدنویپ  ِدیدج  ّدلوت  رد 
.درک دهاوخ  روهظ 

یهارمه و نیا  اما  دننک ، ریـس  یگدنز  ِیهلا  ياه  نامرآ  يوس  هب  لماک  یگنهامه  اب  دیاب  هک  لابود  یهارمه  ینعی  يرـسمه ؛ دنویپ 
هب ار  يدادادخ  ِتّدوم 

288 ص :

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


ره اما  دیراد ، ینازرا  مه  هب  دوخ  نان  زا   » .ددرگ يرگید  نتفر  عنام  مادکره  دوش و  راتفرگ  نادب  ود  ره  ياپ  هک  دـینکن  لدـب  ریجنز 
(1) «. اهنت دشاب و  هدوسآ  شیوخ  تولخ  میرح  رد  کیره  دیهد  ناما  .دینکن  لوانت  نان  صرق  کی  زا  ود 

هیاپ هک  دیاب ، هلـصاف  یکدـنا  یهارمه ، هنایم ي  رد  نداد  تراسا  هب  دـیاشن  ار  لد  نکیل  ریذـپلد ، تسا  یتیاکح  يرآ ؛ ندرپس ، لد  »
(2) «. دنراوتسا ییادج  هب  دبعم ، لیاح  ياه 

.دیامن ناهنپ  هناگیب  زا  ار  هناگی  ياه  ناج  زار  دوخ ، ِمرحم  ِراصح  رد  ات  دروآ  مه  درگ  ار  جوز  ود  ادخ 

(3)« ...اَْهَیِلا َنُکْسَِیل  اَهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  ٍهَدِحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلاَوُه  »

دریگ مارآ  وا  رانک  رد  ات  دیرفآ  زین  ار  شرـسمه  دحاو  ِرهوگ  نامه  زا  دیرفآ و  دحاو  يرهوگ  زا  ار  امـش  همه ي  هک  ییادخ  تسوا 
.درب رس  هب  شمارآ  رد  و 

دوخ نورد  رد  یناوت  یم  اجک  ات  وت  هک  دراد ، یم  ینازرا  شدوخ  هب  ار  ناسنا  ییاسانش  ناوت  هک  تسا  یشمارآ  ِشوخ  طیحم  هناخ ؛
.تسا هدرک  مهارف  وت  يارب  ار  یشمارآ  نینچ  رتسب  وت  رسمه  و  يور ، الاب 
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هن تسا و  وت  ییاهنت  مرحم  هک  يرـسمه  حور  ِییانـشور  رد  تسا ، ندیـشیدنا  هشیدـنا و  دـنلب  ياه  هّلق  يوس  هب  دوعـص  لحم  هناخ ؛
.تدوعص محازم 

رد هافر  تراسا  رد  هک  نانچنآ  هن  یلو  دوخِرـسمه ، تبحم  وترپ  رد  تسا  ناسنا  ِنداد  تحار  هب  نت  يارب  یکدـنا  ِلحم  هچرگا  هناخ 
.ینادرگ تیاه  یهاوخدوخ  راتفرگ  ار  دوخ  رسمه  ییآ و 

یگدـنز مه  رانک  اه  لاس  هک  یناگدرم  دـنا ، هدرک  اـنب  ناـگدرم  هک  میوش  ییاـه  هربقم  نکاـس  دـیابن  مه  راـنک  رد  نتـسیز  يارب  زا 
و دش ، دنهاوخن  نانکاس  زار  مرحم  زگره  نیغورد ، ياه  هوکش  اب  هک  ییاه  هناخ  .دنتـسناد  یمن  ار  نتـسیز  ینعم  زگره  یلو  دندرک 

انب ناگدرم  هک  دنتسه  ییاه  هربقم  دنراد ، ندش  ینیمز  هب  توعد  دندنب و  یم  ار  نامـسآ  يوس  هب  رذگ  هار  دوخ  هدنبیرف ي  رهاظ  اب 
.دنا هدرک 

یب رگید  دنتفای ، دنتـسین  درف  مادـک  چـیه  رگید  هک  یعمج  رد  ار  دوخ  نطو  دندیـسر و  یگناگی  هب  جاودزا  دـنویپ  رد  هک  ییاه  نآ 
.دننک یمن  یگدنز  دابآاجکان  رد  دنتسین و  نطو 

هناخ هک  لاـح  نیا  رد  و  مرحماـن ، یعونمه  هن  و  مرحماـن ، راـکفا  هن  .دـشابن  اـج  نآ  رد  یمرحماـن  هک  دوش ، یم  ینکُـس  هناـخ  یتقو 
.دوب دهاوخ  یقیقح  ِندوب  هاگیاج  تسا ، هدش  ینکُس 

رد تسا و  ندوب  دوخ  اب  ندوب و  ْدوخ  فرِـص  تسین ، يزیچ  رطاخ  هب  نتـسیز  دنتـسه ، مدآ  ِدوخ  نت  هراپ ي  هک  ینارگید  اب  نتـسیز 
ندـیزگ ینکـس  رب  یهلا  ِتمحر » تّدوم و   » راونا ددرگ و  یم  نکمم  ناسنا  يارب  ندـیزگ  ینکُـس  ناـکما  هک  تسا  یطیارـش  نینچ 

: دومرف دنوادخ  هک  ددرگ  یم  ریزارس  ناسنا 
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نیب رد  ادـخ  روضح  ياه  هناشن  زا   (1)« ...ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیِلا َو  اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتایآ  ْنِم  «َو 
تمحر یتسود و  تّدوم و  امش  نیب  دیریگ و  رارق  ینکس  شمارآ و  رد  ات  درک  قلخ  ار  ناتنارـسمه  امـش  ِدوخ  ناج  زا  هک  نیا  امش ،

.داد رارق  شیاشگ  و 

عورش همدقم ي  جاودزا  ِدنویپ  دنک و  یم  زاب  هتسب ، ورف  هراومه  داعبا  يوس  هب  ار  ام  هشیدنا  لیصا ، ینکسم  ینکـس و  رد  ندش  عقاو 
شمارآ أشنم  ات  تسا  قاتـشم  سکره  دـبایب و  يرگید  رد  ار  دوخ  شمارآ  سکره  ات  تسا ، ناسنا  ندـیزگ  ینکـس  نتفای و  ینکس 

.دشاب يرگید 

یفده نینچ  ياتسار  رد  ار  هداوناخ  هاگیاج  دسانـشب ، نتفرگرارق » قح  برق  رد   » زا تسا  ترابع  هک  ار  نتـسیز  زا  فده  ناسنا  رگا 
.دهن یم  ردق 

ار دوخ  یقطنم  ِندوب  ینکـس ، زا  عطقنم  ینعی  شخب ،» شمارآ  ِيدوجو  هنیمز   » زا عطقنم  دـنناوت  یمن  هاگ  چـیه  اه  ناسنا  هک  دـینادب 
.نانچنآ تسا  یندیزگ  ینکس  جاودزا و  دنویپ  شخب ،» شمارآ  ِيدوجو  هنیمز   » ِنتفای يارب  َملاع  نیرت  سرتسد  لباق  دنهد و  همادا 

یگدنز ياهتنا  ات  يرکف  یب  اب  هدرکن و  عورش  ار  رکفت  ًالمع  دسرب ، شمارآ  هنیکس و  هب  دوخ  هناخ  رد  تسا  هتـسناوتن  هک  سک  نآ 
.دور یم 

.دزاس یم  ار  دوخ  تیناسنا  سپس  دنک و  یم  ادیپ  ار  ینکُس  رد  نتفرگرارق  ساسحا  دریگ و  یم  ياج  هداوناخ  رد  ادتبا  ناسنا 
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يراوجمه هب  ات  درک  تبقارم  نآ  زا  تخس  دیاب  هک  تسا  ناهنپ  نتفای  هانپ  ندیزگ و  ینکس  مان  هب  یتلاح  هداوناخ  لیکشت  هزیگنا  رد 
.دیوش لیان  تدوم  تمحر و  يادخ  اب 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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عبانم

نآرق

هغالبلا جهن 

هحاصفلا جهن 

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  نازیملا ، ریسفت 

« هیلع هللا  همحر  » اردصالم هعبرا ، رافسا 

یبرع نب  نیدلا  یحم  مکحلا ، صوصف 

« هیلع هللا  همحر  » یسلجم رقابدمحم  راونألاراحب ،

« هیلع هللا  همحر  » ینیلک بوقعی  نبدمحم  رفعج  یبا  یفاکلا ،

هیوباب نبا  یلع  هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

یمالسا داشرا  ترازو  تاراشتنا  هیلع ،» هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یسایس  یهلا  همان ي  تیصو 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هیلع ،» هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  یسانش  ناسنا 

یمالسا داشرا  ترازو  هیلع ،» هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  مالک  رد  نز  يامیس 

ياه 12 و 17 هرامش  دقن ، باتک  هلجم 

یخلب دمحم  انالوم  يونعم ، يونثم 

« هیلع هللا  همحر  » ینارهط ینیسح  هللا  تیآ  درجم ، حور 

یلازغ دماحوبا  نیدلا ، مولع  ءایحا 

یخلب دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  يزیربت ، سمش  تایلک 

يزاریش دمحم  نیدلا  سمش  ظفاح ، ناوید 

یلمآ يداوج  هللا  تیآ  ناسنا ، هب  ناسنا  ریسفت 
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يریشهد نیدلا  ءایض  همجرت  نونگ ، هنر  ددجتم ، يایند  نارحب 

نادراک دمحم  یلع  همجرت  نونگ ، هنر  تیّمک ، هرطیس 

یلمآ يداوج  هللا  تیآ  لامج ، لالج و  هنیآ ي  رد  نز 
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يرواد اضر  رتکد  یمالسا ،» هنیدم  حرط  باب  رد  یتاظحالم   » هلاقم رکفت ، خیرات ، تسایس ،

رگدیاه نیترام  ییاهر ، هشیدنا ي  نابز و  رعش ،

نامجرت هللا  ناما  همجرت  يدوراگ ، هژُر  دنسر ، یم  تردق  هب  هنوگچ  نانز 

یمشاه یبتجم  دیس  نز ، یسانش  ناور 

هدازاباب ربکا  یلع  نآرق ، رد  نز  يامیس 

لمیش يرامنآ  یمالسا ، فوصت  نافرع و  رد  نز 

تاداس یلعدمحم  نز ، حور  تایصوصخ 

هدازرهاط رغصا  سفن ، تفرعم  زا  هتکن  هد 

هدازرهاط رغصا  دوش ، یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ 

يروکشا یئانف  دمحم  یمالسا ، هشیدنا ي  رد  نز  تلزنم 

ینایتشآ نیدلا  لالجدیس  يرصیق ، صوصف  حرش 

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  مالسا ، زا  ییاهزارف 

یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  هیمطاف ، هملک  یف  هیتمصع  همکحلا  صف 

یملید بولقلا ، داشرا 

هدازرهاط رغصا  مدآ ، ینیمز  تایح  فده 

یناّرح هبعش  نبا  لوقعلا ، فحت 

يدراهتشا يدهمدمحم  تمواقم ، راثیا و  هروطسا ي  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 

يدابانگ دمحم  ناطلس  الم  تاداعسلا ، عمجم 

امیس ادص و  نامزاس  ياه  شهوژپ  زکرم  برغ ، تحایس  هیرشن 

ناربج لیلخ  ناربج  ربمایپ ،
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يزاریش يرئاح  نیدلا  یحم  هللا  تیآ  یمالسا ،» تیبرت  »

يرون ثدحم  لئاسولا ، كردتسم 

سارف یبا  نب  ماّرو  ماّرو ، هعومجم 

یلماع ّرح  خیش  هعیشلا ، لئاسو 
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ییاسحإ روهمج  یبا  نبا  یلاللا ، یلاوع 

ینالیگ قازرلادبع  همجرت  هعیرشلا ، حابصم 

قودص خیش  مالسلا ، هیلع  اضر  رابخا  نویع 

قودص خیش  یلاما ،

دیفم خیش  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا 

یناشاک ضیف  ءاضیبلا ، هجحم 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ 
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

سفنلا تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر ، هام  · 

دلج 1و2)  ) اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

( هغالبلا جهن   31 همان حرش   ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

مالسلا اهیلع  همطاف  يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تریصب  · 

ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 

 ( نارحب هداوناخ - نز - دشاب (  دیاب  هک  هنوگنآ  www.Ghaemiyeh.comنز ، ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


حور ندش  یسدق  لماع  ربمایپ  رب  تاولص  · 

دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  · 

مدآ ینیمز  تایح  فده 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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