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يربلد زار 

باتک تاصخشم 

سای 1388. رطع  مق :  رشن :  تاصخـشم  يرفـص . يدهم  فلوم  يربلد /  زار  روآدیدپ :  مان  ناونع و  - 1355 يدهم ، يرفص ، هسانشرس : 
 -- ییوشانز عوضوم :  اپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر 6-82-2526-964-978   15000 کـباش :  104ص . يرهاظ :  تاصخـشم 

هرامش  306/7 ییوـید :  يدـنب  هدر  HQ734/ص7ر2 1388  هرگنک :  يدــنب  هدر  درم  نز و  طـباور  عوـضوم :  قـشع  عوـضوم :  طـباور 
1962004 یلم :  یسانشباتک 

نخس زاغآرس 

اب هک  یتبحم  تسا ، تبحم  یگتفیـش ، یـساسا  طرـش  اه  لکـشم  داتفا  یلو  ، لوا دومن  ناسآ  قشع  هک  اهلوان  اسأک و  ردا  یقاسلا  اهیا  ای  الا 
کیدزن مه  هب  ار  درم  نز و  حور  هناقشاع ، نانخـس  ندروآ  نابز  رب  تبحم و  زاربا  ددرگ . تابثا  راتفگ  راتفر و  اب  دوش و  زاربا  دوجو  مامت 

هک ینارـسمه  اسب  هچ  تسا . ینتخومآ  قشع  تسناد ، دیاب  هک  تسا  نیا  هلاسم  نیرت  مهم  اما  دزاس . یم  رتراوتـسا  ار  ناش  یگدادـلد  رت و 
تبحم زا  راشرـس  یگدنز  کی  تذل  زا  ورنیا  زا  دنـشاب . یم  زجاع  دوخ ، قشع  نداد  ناشن  زا  اما  دنراد ، یم  تسود  هناقـشاع  ار  رگیدکی 

رادلد و جاتحم  هک  دراد  یلد  هنیس ، رد  ناسنا  هک  ارچ  تسا . دنمزاین  ندش  هتشاد  تسود  نتشاد و  تسود  هب  یـسک  ره  دننام . یم  مورحم 
لد 1 دیآ  راک  هچ  هب  دـشابن  قشع  رگ  قشع  دزاس  نطو  اجکدوبن  لد  رگ  دـنک . يرادـلد  زین  دوخ  دراپـسب و  ار  نآ  دـیاب  تسا . لدـبحاص 

فعـض زا  مشچ  دیاب  تسا  نیتسار  قشاع  رگا  قشاع  هکنیا  تسا و  تشذـگ  رـصنع  هناقـشاع ، طباور  رد  هتکن  نیرت  يدـیلک  نیرتگرزب و 
فطل و رـسارس  ار  وا  دـنیبن و  یبیع  قوشعم  رد  هک  تسا  یـسک  یعقاو  قشاـع  تقیقح ، رد  دـناشوپب و  قوشعم  ریخلاوبا . دیعـسوبا  ياه 1.

ندینش زا  وا  شوگ  تسا و  روک  قوشعم  ياه  بیع  ندید  زا  قشاع  مشچ  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دبایرد . یبوخ  نسح و 
اهیلع هللا  مالسارهز  ترضح  هتفیش ي  قشاع و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مینیب  یم  هک  تساجنیا  رد  اذل   1. رک شیاه  یتشز 

هیلع یلع  ترـضح  يارب  ار  يو  زا  ییادجو  يرود  لمحت  دوب ، ریما  ترـضح  یگدنز  لگ  هناگی  هک  ناشیا  تداهـش  هک  نانچ  نآ  دندوب ،
ییادـج مغ  زا  دـشن ، مخ  ربیخ  برد  نیگنـس  راب  ریز  شتـشپ  دوب و  ربیخ  حـتاف  هک  يدرم  یلع ، درک . زادـگناج  تخـس و  رایـسب  مالـسلا 

هب ار  شیوخ  ساسحا  دـنا ، هدورـس  اهیلع  هللا  مالـسارهز  همطاف  وناـب  گوس  رد  هک  يراعـشا  رد  ناـشیا  تسکـش . مه  رد  شرمک  رـسمه ،
زا يا  هرهب  ملد ، رد  یـسک  چیه  وا  زج  و  تسین ؛ یتسود  وا  دننامه  هک  ییافواب  تسود  دنراد : یم  نایب  نینچ  دوخ ، هتفر  ۀتـسد  زا  قوشعم 

غارفرد ریما  ترضح  ارچ   2. دوش یمن  شومارف  ناهنپ و  زگره  ملد  زا  یلو  تسا ، هدیدرگ  ناهنپ  مناج  هدید و  زا  هک  يرای  درادـن . تبحم 
ار یقشاع  مشچ  ره  هک  دننک  یم  ییارس  هیثرم  ص 217 . ج 43 ، را ، ونالاراحب  ص 937،ح 3067 2 . ج2 ، همکحلا . نازیم  نانچ 1 . رسمه 
هب ار  ناشنامـشچ  دنکـش و  یم  ار  نادرم  هاش  لد  ناشدوبن ، مغ  هک  دـنا  هدرک  هچ  اهیلع  هللا  مالـسارهز  ترـضح  دـنک ؟ یم  ناراـب  کـشا 

ار بلق  هک  یقـشع  دـندوب ، هداهن  ناش  یگدـنز  درم  دوجو  رد  راد  هشیر  یقـشع  لاهن  وناب ، نآ  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  دـناشن ؟ یم  کـشا 
هچ مرای  سنوم و  یب  لاح ، دندیچرب  ما  یگدنز  هرفـس  دندیچ  ار  ام  هتـسرون ي  لگ  دزاس . یم  فعـش  زا  هدـنکآ  ار  نآ  دـنک و  یم  كاپ 
هب تیاهن  رد  هک  دنشاب  سدقم  كاپ و  هناصلاخ و  یقشع  لابند  هب  كرتشم  یگدنز  رد  دیاب  ناگمه  منک ؟ هچ  مراک ، هب  هداتفا  هرگ  منک ؟

درگادرگ يا  هناورپ  دننامه  ار  زابناج  کی  رـسمه  دراد و  یم  هاگن  هدنز  شرـسمه  لد  رد  ار  دیهـش  دای  هک  یقـشع  دـماجنایب . يراکادـف 
یگدـنز کیرـش  هب  ار  یهلا  تبهوم  نیا  مینامب و  قشاع  هراومه  میوش ، قشاع  اـت  مینک  هچ . دراد . یماو  فاوط  هب  شرـسمه  دوجو  عمش 

هار زا  یکی   1. دوش یم  فرـصت  اه  لد  ندرک  یکین  اب  دیامرف : یم  صوصخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مینک ؟ هیده  زین  شیوخ 
ملّس هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دیشاب ! ناترسمه  قشع  نیمزرس  راوس  هکی  ات  دینک  یکین  تسوا . هب  ندومن  یکین  رسمه ، هب  تبحم  ياه 
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هب هک  یسک  زا  ترفن  دنک و  یکین  اهنآ  هب  هک  یسک  نتشاد  ج 4160 . ص1205 ، ج 3 ، همکحلا ، نا  زیم  تسود 1 . رب  اه  لد  دنا : هدومرف 
یم اور  متـس  هکنآ  دـنک و  یم  یکین  هکنآ  تسا : راگدـنام  ناـسنا  يارب  صخـش  ود  ریوصت  هشیمه   1. تسا هدش  هتـشرس  دنک  يدب  اهنآ 

ترفن ای  قشع  ثعاب  ناسنا ، راتفر  هک  تسناد  دیاب  دراذگب 0  راگدای  هب  ینابرهم  یکین و  دوخ ، زا  ات  دنک  یعـس  دیاب  یناسنا  ره  اذل  دراد .
هشیمه لوپ  اما  هیده . دیرخ  لوپ و  فرص  ینعی  ندرک  تبحم  هک  دننک " یم  نامگ  یخرب  تسا . ناسآ  رایـسب  رـسمه  هب  یکین  دوش . یم 
ناسنا هب  ناگیار  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  شیوخ ، رـسمه  هب  یکین  نیرترب  نیرتهب و  تشاد . دهاوخن  هارمه  هب  ار  تبحم  یتسود و 
شیوخ قشع  ریسا  ار  وا  دنک و  تابثا  ار  شیوخ  تبحم  دنک و  ناسحا  دوخ  رسمه  هب  دوجو ، مامت  اب  دناوت  یم  سک  ره  تسا . هدرک  اطع 

ح 17070. ص 5017 . ج 10 ، همکحلا . نا  زیم  . 1 دنادرگ .

قشع شنیرفآ 

هاگ چیه  شرـسمه  لد  زا  وا  تبحم  مراد "  تتـسود   " دیوگب شرـسمه  هب  هک  يدرم  ره  دنیامرف : یم  ملّـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نامز رد  هژیو  هب  تسا . هناقشاع  بیرفلد  نانخـس  هنـشت ي  ص 569،ح59 . حاکنلا ، باـتک  ج5 ، یفاک ، ناسنا 2 .  2. تفر دهاوخن  نوریب 

تبحم هملک  کی  یعقاوم  نینچ  رد  راگزور .  نیگمهـس  ياه  نافوط  رد  اه و  يدـیما  ان  اه ، تسکـش  رد  ریگلد ، ینارحب ، ساـسح ، ياـه 
شتآ هک  هنوگ  ناـمه  دومن . میدـقت  شیوخ  رـسمه  هب  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هیدـه  نیرت  شزرارپ  نیرتهب و  هناقـشاع ، يا  هلمج  اـی  زیمآ 

ار ام  زیزع  رـسمه  دوجو  نازوس  شتآ  یـسدق ، میـسن  دـننامه  زین  هناقـشاع  مالک  دـش ، ناتـسگ  نامحرلا  لیلخ  يارب  یهلا  ددـم  هب  دورمن 
شیوخ رسمه  ام  هک  تسا  هناقشاع  ياه  همزمز  اب  دیادز . یم  ار  نآ  ياه  ترودک  اه و  یتشز  دزاس و  یم  مرخ  زبس و  یناتـسگ  هب  لیدبت 
رـساترس رد  ار  قشع  کش  یب  هک  يزورفلد  بیرفلد و  ياه  مالک  هنـشت  مییاـمن . یم  تبحم  هنـشت  ار  واو  میزاـس  یم  دوخ  قشع  ریـسا  ار 

هظحل وا  دراذگ . یم  مه  رب  مشچ  ردام  هناقشاع ي  ییالال  اب  هناقاتشم  هک  تسا  يدازون  دننام  یلاح  ره  رد  ناسنا  دهد . یم  نایرـس  دوجو 
شیارب یگدـنز  دـنامب ، مورحم  يرـشب  ترطف  يوزرآ  نیا  زا  رگا  و  دـنک ؛ یم  شالت  ناور  حور و  شمارآ  هب  نتفای  تسد  دـیما  هب  ار  اه 

ای نز  ناونع  هب  رـسمه  دـشاب . شمارآ  نیا  هب  یبای  تسد  يارب  ینمأم  دـناوت  یم  ناسنا  رـسمه  دوب . دـهاوخن  شیب  ییاسرف  تقاـط  لـمحت 
. دراد ینازرا  يو  هب  زیمآ  تبحم  هناقشاع و  مالک  اب  ار  شمارآ  دزروب و  رهم  شیوخ  یگدنز  کیرش  هب  هناقشاع  دیاب  یگدنز ، رد  رهوش 

كاپات شوماخ  قیفرو  نخـسردوا  لد . عاـتم  اـب  رگم  درک ، يرادـیرخ  ناوتب  ار  قشع  نآ  رد  هک  تسین  ییاـج  یتیگ ، رـسارس  رد  هک  ارچ 
یگداوناخ ياه  فالتخا  اهاوعد و  اه ، هنتف  زا  يرایسب  شتآ  شناوختسا 1  هتفرگ  هزرل  بت  شناهدربرهم  هدز  تریح  شوهزا  هدربب  شلد 

زا يرایـسب  هک  هنوگ  نامه  ددرگ . یم  هتخورفا  نابز  هلیـسو ي  هب  دوش ، یم  تیاـنج  یتح  قـالط و  هب  رجنم  دراوم ، زا  یخرب  رد  یتح  هک 
لد نآ  هک  دیزیهرپب  تشز  مالک  زا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  هراب  نیا  رد  دیآ . یم  دیدپ  نابز  طسوت  اه  یگدادلد 

ح 17834. ص 1 524 ، ج 11 ، همکحل ، نا ا  زیم  . 2 يولهد . ورسخ  ریما  . 1 2. دزاس یم  رو  هنیک  ار  اه 

اه لد  بذجو  ینخس  وکین 

یم یلعـالا "  مکبر  اـنا   " هک نوعرف ، دوخ و  نیب  یتـسود  داـجیا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نوراـه  یـسوم و  تساوخ  یم  هک  یتـقو  دـنوادخ 
ادخ زا  ای  دوش ، رکذتم  دـیاش  دـییوگ ، نخـس  وا  اب  یمرن  هب  دـییامن و  نایب  ریذـپلد  ارم  ریذـپلد  مالک  دومرف : ناشیا  هب  دزاس ، هناور  تفگ ،
نانآ دنناسرب . نوعرف  هب  ار  بوبحم  ترـضح  تبحم  رهم و  یتسود و  مایپ  هک  تسا  رارق  دنتـسه و  یتسود  ریفـس  ربمایپ ، ود  نیا   1  . دسرتب

یتشرد دنیوگب و  نخـس  وکین  مالک  اب  دیاب  سپ  دنیامن . مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دـنزاس و  دـنوادخ  ریـسا  ار  نوعرف  هدـیمر ي  لد  دـیاب 
، هناردـپ وا  اب  دـیامرف : یم  دـنوادخ  نیارباـنب  درادـن . ار  نخـس  یتشرد  باـت  یناـسنا ، ره  دنیـشن و  یم  لد  رب  اـبیز  نخـس  هک  ارچ  دـننکن .
بیرفلد و زورفلد ، نیشنلد ، مالک  دباتب . وا  لد  رب  نامیا  رون  دنیشنب و  وا  لد  رب  نم  قح  مالک  دیاش  ات  دییوگ ، نخس  هنازوسلد  هنانابرهم و 
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كرتشم یگدنز  رد  دراذگ . رثا  زین  نوعرف  لد  نوچ  یـساسحا  یب  گنـس و  لد  رد  دناوت  یم  هک  دراد  یفرگـش  ریثات  ردـق  نآ  هناتـسود ،
ناونع هب  ارچ  دنتسه ، اگآ ه  نخس  ّرـس  زا  همه  تسا و  هنوگنیا  هک  لاح  دراد . رهوش  نز و  هطبار  رد  يرایـسب  ریثات  نتفگ  نخـس  زرط  زین ،

تاـملک و نیا  هکیلاـح  رد  مینک ؟ غیرد  نامرـسمه  هب  مدـنبلد و " ... مزیزع ،  " باـطخ مراد " و  تتـسود   " نتفگ زا  یگدـنز  درم  اـی  نز 
هروس ي . 1 دنک . یم  نادنچدص  یگدنز ، رد  ار  نیریـش  تاظحل  دیازفا و  یم  نآ  رب  هک  دـهاک  یمن  ام  تلزنم  نأش و  زا  اهنت  هن  تالمج ،

تبسن نوعرف  لد  زا  رت  يرارف  دشاب ، يرارف  نادرگ و  يور  ام  زا  دشابن و  لیام  ام  تمس  هب  نامرـسمه  لد  هک  مه  هزادنا  ره  هیآ 42 . هط ،
دوخ نآ  زا  دـبا  ات  هدروآ و  تسد  هب  ار  وا  يرارف  لد  زیمآ ، تبحم  ابیز و  نانخـس  اـب  هک  میراد  ار  ییاـناوت  نیا  اـم  تسین . هک  دـنوادخ  هب 

هدهاشم مینک ، تقد  بوخ  نآ  نییاپ  هب  راشبآ  زا  بآ  شزیر  هب  رگا  مینک . دنم  هرهب  هناقـشاع  یگدـنز  کی  تمعن  زا  ار  ود  ره  و  میزاس ؛
. تسا هتفرگ  ياج  نآ  رد  هشیمه  يارب  هدروآ و  رد  ابیز  ياهچضوح  تروص  هب  ار  راشبآ  نییاپ  تخس  گنـس  بآ ، تارطق  هک  مینک  یم 
وا درس  لد  رد  دیناوت  یم  زاب  دشاب ، گنس  نوچو  درس  تخس و  مه  دنچ  ره  امـش  رـسمه  لد  دینک ! شالت  دیناوت  یم  ات  دینک  شالت  سپ 
نآ رد  مرن و  ار  ناترـسمه  لد  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  امـش  هناقـشاع ي  تاملک  دیهن . انب  مرن  مرگ و  يا  هنایـشآ  دوخ  يارب  دـینک و  ذوفن 
رای يافو  دیما  هب  دوش  یم  هدنز  لد  تسا . هناقـشاع  مالک  هزجعم ي  نیا  و  دـهد ، ياج  نآ  رد  هشیمه  يارب  ار  تبحم  قشعو و  دـنک  ذوفن 

. يدعس تسود 1 1 . مالک  عامس  هب  دنک  یم  صقر  ناج 

. بوبحم ِنانابز  نیریش 

و دـید ؟ یباوخ  یهاـشداپ  هک  دـنا  هدروآ  . 1 دنوش دایز  شناردارب  دـشاب ، نیریـش  شنابز  هک  یـسک  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
هک دومن  ریبـعت  ار  هاـشداپ  باوخ  نینچ  نیا  رازگ  باوـخ  نیلوا  دـنیامن . راـضحا  وا  باوـخ  ریبـعت  يارب  ار  نارازگ  باوـخ  اـت  داد  روتـسد 

دـش و. نیگمـشخ  رایـسب  ریبعت  نیا  زا  هاشداپ  دـید .  دـیهاوخ  ار  دوخ  نازیزع  مامت  گرم  ناترمع ، ندـمآ  نایاپ  هب  زا  لبق  امـش  اـهاشداپ ،
زا شیب  امـش  رمع  لوط  اهاشداپ ، هک  دومن  ریبعت  نینچ  نیا  دـش و  هاـشداپ  رب  دراو  رازگ  باوخ  نیمود  دـننزب . قالـش  ار  وا  اـت  داد  روتـسد 
درک هاشداپ  هب  ور  بجعت  اب  وا  ریزو  دنهد . ناوارف  هلص ي  ار  وا  ات  داد  روتسد  تشگ و  نادنخ  لاحـشوخ و  هاشداپ  دوب . دهاوخ  ناتنازیزع 

اب ار  ریبعت  دوب و  رنه  یب  رازگ ، باوخ  نیلوا  اما  يرآ ، تفگ : هاشداپ  دوبن ؟ مه  دـننام  نارازگ  باوخنیا  يود  ره  ریبعت  اـهاشداپ ، تفگ : و 
نابز دومن . نایب  دـنیاشوخ  نیـشنلد و  مالک  بلاق  رد  ار  ریبعت  دوب و  رنه  قوذ و  لها  رازگ  باوخ  نیمود  اما  دومن ، نایب  دـنیاشوخان  مالک 

ص ج 11 ، هـمکحل ، نا ا  زیم  اه 1 . لد  رارف  ببـس  خلت  نابز  هک  هنوگ  نامه  تسا . ناتـسود  ندش  نوزفا  اه و  لد  بذـج  ببـس  نیریش ،
يارب تسا و  لگ  نیریـش  دهـش  ناـهاوخ  هک  تسا  يروبنز  دـننامه  زین  ناـسنا  رـسمه  تسا . نانمـشد  ندـش  نوزفا  و  ح 17958 . ، 5295
نخس دهش ، نآ  تسا و  شیوخ  رسمه  دوجو  لگ  نیریش  دهـش  ناهاوخ  وا  درخ . یم  ناج  هب  ار  ییالب  ره  نیریـش ، دهـش  نیا  هب  ندیـسر 

یم رـسمه  میدقت  دزادرپ و  یم  نیریـش  دهـش  نیا  يارب  تسا ، لد  انامه  هک  ار  اهب  نیرتالاب  دنکیم و  نیریـش  ار  ماک  هک  دـشاب  یم  نیریش 
. يولهد ورسخریما  . 1 1 نم نابز  نیریش  ییوت  نادرگرس ، داهرف  منم  وگ  یم  تمحرم  يور  ِز  ییوگ  نخس  نمابرگا  دیامن .

راتفگ رد  تقادص 

یم رادیاپ  ار  تفلا  راک  نیا  هک  دییوگب  ودب  دیراد ، یم  تسود  ار  شیوخ  ردارب  نوچ  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
زا دنناوت  یمن  دنرورغم و  یخرب  لوجخ و  یخرب  دنتسه . ناوتان  دوخ  لد  فرح  نایب  زا  هک  ینارـسمه  اسب  هچ .  2. راوتسا ار  تدوم  دنک و 

هلصاف ح 1922 . ص 220 - هحاصفلا ، جهن  هشیمه 2 . ناشرسمه ، دارفا و  هنوگنیا  نایم  دنیوگب . نخس  دوخ  رسمه  اب  دوخ  یبلق  تانونکم 
شالت دیاب  دارفا  نیا  دنراد . یمن  تسود  ار  ناش  یگدنز  کیرـش  دـیاش  هک  دـیایب  شیپ  ههبـش  نیا  تسا  نکمم  یهاگ  دراد و  دوجو  يا 
ردـقچ هک  دـنادب  دـیاب  ام  رـسمه  دـنیوگب  شیوخ  رـسمه  هب  اسر  يادـن  اب  ار  دوخ  لد  فرح  دـنیوگب و  نخـس  هدرپ  یب  دـنناوتب  ات  دـننک 
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یگدـنز هک  مییوگب  وا  هب  دـیاب  میـسانش . یم  ار  وا  دوجو  شمارآ  شزرا  هک  نیا  تساـم و  لد  دـیما  هک  دـنادب  دـیاب  وا  میرا . شتـسود د 
و مراد ، تتـسود  مه  نم  تفگ : دهاوخ  ام  هب  زین  وا  هاگنآ  مراد . تتـسود  مییوگب : تسمرـس  رورغم و  نسپ  تسا . لاحم  ام  يارب  وا  نودب 

ییاناوت رگا  دوش 1  یکی  لزنم  ود  رازه و  ار  وت  هار  دوش  یکی  لد  اب  وت  ناـبز  رگا  قشع  رد  مزیزع . رـسمه  يا  یتسه ، نم  بوبحم  مه  وت 
هب ار  دوخ  یسانشردق  بتارم  دینک و  لد  درد  يو  اب  نآ  رد  دیسیونب و  ناترسمه  يارب  يا  همان  دیناوت  یم  دیرادن ، ار  دوخ  لد  فرح  نایب 

. يا هغارم  يدحوا  . 1 دیزاس . وا  لگ  دوجو  میدقت  لگ  يا  هخاش  هارمه  هب  ار  همان  هاگنآ  دینک . راهظا  وا 

لد رگراکش 

هنارعاش زغن و  نانخس  دناوت  یم  دنمشزرا ، دیص  نیا  يارب  امش  ماد  تسا . هدرک  دیـص  ار  دوخ  رـسمه  لد  هک  تسا  یـسک  دایـص ، نیرترب 
دیناوتب امـش  رگا  تسا . بوـبحم  دـنمزاین  لد   1. تسا رترگراک  ییاـهریت  زا  هک  ینخـس  اـسب  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـشاب .

لد بوبحم  هک  دـیوش  نئمطم  زور  ره  نیارباـنب  داد . دـیهاوخ  يرگید  هب  ار  دوخ  ياـج  هنرگو  دـیا ، هدـش  هک  دـیوش ، لد  کـی  بوـبحم 
قشع و زا  يرایـسب  دـینک . ناحتما  شیوخ  رـسمه  لد  رد  دوخ  قشع  توارط  یباداش و  يارب  ار  يرت  هزاـت  هار  زور  ره  دـیتسه . ناترـسمه 

رـسمه لد  هک  دییوگب  نخـس  ترارحرپ  ابرلد و  باذج و  نانچ  نآ  دیناوت  یم  دنریگ . یم  همـشچرس  هناقـشاع  نخـس  کی  زا  اه  یقـشاع 
هناخ ي ریـسا  ار  وا  دشک و  یم  نییاپ  هب  نامـسآ  جوا  زا  ار  ابیز  هدنرپ ي  ریت ، دروخرب  هک  هنوگنامه  دینک . راکـش  هشیمه  يارب  ار  شیوخ 
رپ يرگید  ياج  هب  رگید  دش و  دهاوخ  ریسا  دوش ، امـش  بیرفلد  هناقـشاع و  مالک  ریت  تباصا  دروم  رگا  زین  امـش  رـسمه  لد  دنک ، یم  ام 

مارآ و یگدنز  ات  دیزاسب  دوخ  ریسا  دینک و  راکش  ار  شیوخ  رـسمه  لد  دوخ ، هناقـشاع ي  میالم و  نیـشنلد ، نانخـس  اب  دیـشک . دهاوخن 
متسم دق  نآ  قشاع  دیمرب  لد  ره  ِز  لقع  وا  نتفگ  نخـس  هب  ح 17832 . ص 5239 - ج 1 1 - همکحل ، نا ا  زیم  . 1 دیشاب . هتشاد  ینیشنلد 

. يدعس . 1 1 تساخرب ابیز  هچ  هک 

یبایماک زمر   ، وکین نخس 

. تسا هدننک  نییعت  رایسب  ناترسمه ، هب  ناتیاه  هتساوخ  نایب  هوحن ي  تسا . هدننک  نییعت  رایسب  ، ناترـسمه هب  ناتیاه  هتـساوخ  نایب  هوحن ي 
شیوخ ياه  هتساوخ  هب  نیقی  هب  دییامنب ، هدافتسا  اهنآ  زا  دینک و  يزاب  اه  هملک  اب  هنوگچ  هک  دینادب  دیشاب و  هتشاد  نتفگ  نخـس  رنه  رگا 

ره دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیروایب . تسد . هب  ار  وا  لد  تسا  یفاک  دشاب ، گرزب  رایـسب  هتـساوخ ، نآ  رگا  یتح  دیـسر . دیهاوخ 
دنقرمـس و مشخب  شیودـنه  لاخ  هب  ار  اـم  لد  درا  تسد  هب  يزاریـش  كرت  نا  رگا   2. تسوا ربارب  رد  يزوریپ  ِدـشاب ، وکین  شراـتفگ  هک 

شیوخ ياه  هتـساوخ  نایب  هب  زاـین  رگید  دـینکفیب ، ناترـسمه  ندرگ  رب  ار  دوخ  تبحم  هتـشر ي  دـییوگب و  نخـس  اـبرلد  رگا  ار 3  اراـخب 
یم هچ  ره  هک  دـیامن  یم  شهاوـخ  امـش  زا  وا  هک  ارچ  تشاد . ظـفاح . . 3 ح 17954 . ص 5259 ، ج 1 1 ، هـمکحل ، نازیم ا  دیهاوخن 2 .

میناوت یم  دوخ ، رـسمه  ندز  ادص  ماگنه . رد  هک  نیا  دننام  تفگ . ناوت  یم  ینوگانوگ  ياه  هوحن  هب  ار  نخـس  وگب ! تگنت ، لد  دـهاوخ 
فیطل و مود  مالک  اما  تسا ، هنابدومریغ  حور و  یب  درـس و  رایـسب  لوا  مالک  " ایب . مزیزع  لـگ   " هکنیا اـی  اـیب "و  : " مینزب ادـص  نینچ  نیا 

یلبلب دننامه  دمآ . دهاوخ  ام  يوس  هب  ناباتش  مود ، مالک  اب  اما  تشاد ، دهاوخن  ام  دزن  ندمآ  هب  یلیم  رسمه  لوا ، مالک  اب  تسا . هناقـشاع 
. دیآ یم  دورف  لگ  تمس  هب  راو  هناوید  هک  تسم 

نتفنش لگ  نتفگ و  لگ 

رب دایرف  رگید  راب  مراد . تتسود  مزیزع  میونـش : یم  خساپ  یتاظحل  زا  دعب  مراد . تتـسود  مزیزع  مینز : یم  دایرف  میتسیا و  یم  هوک  لباقم 
ار یمالک  ره  هک  دنتـسه  هوک  دننام  اه  ناسنا  مامت  ام و  رـسمه  مرفنتم . وت  زا  میونـش : یم  خساپ  یتاظحل  زا  دعب  مرفنتم . وت  زا  میروآ : یم 
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1. دیونشب ابیز  خساپ  ات  دییوگب  نخس  ابیز  دنیامرف : یم  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنهد 0  یم  خساپ  هنوگنامه  دنونشب ،
. ظفح نتفگ  نخس  رد  ار  امش  تمرح  امـش ، رـسمه  دیراد  تسود  رگا  ادص 2  ار  اهادن  دـیآ  ام  يوس  ادـن  ام  لعف  تسا و  هوک  ناهج  نیا 

عقاو يو  یمالک  يرهم  یب  دروم  هاگ  چـیه  هک  دـیراد  تسود  رگا  و  دـیامن ، باطخ  ابیز  باـقلا  اـب  نارگید  لـباقم  رد  ار  امـش  و  دـیامن ،
ار ابفلا  فورح  تساوخ  یم  دوب ، نابز  تنکل  ياراد  هک  يا  هناخ  بتکم  داتـسا  هک  دنا  هدروآ  دیونـشب ! ابیز  ات  دییوگب  ابیز  سپ : دـیوشن ،

هچب فنا 0  دییوگب : اه ، هچب  تفگ : دعب  دیشک و  هایس  هتخت  يور  ار  فلا  لکش  ادتبا  دوب . فلا  لوا ، زور  سرد  دهد . شزومآ  اه  هچب  هب 
دییوگن میوگ : یمن  رگم  رخآ  هک  دش  ینابصع  داتـسا  فنا . دنتفگاه : هچب  زاب  فنا . دییوگب : فنا ، دییوگن  تفگ  وا  فنا . دنتفگ : مه  اه 

شیوخ رـسمه  اب  ابیزان  تشز و  رگا  فنا . مییوگب  ام  هک  دـیهاوخ  یم  ناتدوخ  امـش  داتـسا ، تفگ : اه  هچب  زا  یکی  فنا ! دـییوگب : فنا ،
مامت وا  ربص  زور  کی  هرخالاب  داد ؟ دهاوخ  یبوخ  هب  ار  امـش  باوج  تقو  هچ  ات  دشاب ، نابرهم  بوخ و  وا  مه  ردقچ  ره  دـییوگب ، نخس 

ترـضح دیونـشن . ابیزان  اـت  دـییوگن  يونعم . يونثم  . 2 ح 17952 . ص 5257 ، ج 1 1 ، هـــمکحلا ، نا  زیم  اـبیزان 1 . نیارباـنب  دوش . یم 
ینوجعم نوـچ  ناـبز  . 1 ییوـگ یم  هک  تسا  ینخـس  یتـشز  زا  يونـش ، یم  هـک  یخـساپ  یتـشز  دـیامرف : یم  مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما 

یتبحم رهم و  يوراد  نامه  شوخ ، نابز  دـیزاسب . دوخ  ریـسا  ار  ناترـسمه  هدـیمر ي  لد  نآ  هلیـسو ي  هب  دـیناوت  یم  هک  تسا  زیمآرحس 
يادیش هتفیش و  ار  اهنآ  شیوخ و  رسمه  لد  رب  مکاح  ار  دوخ  قشع  نآ ، هلیسو ي  هب  ات  دنتسه  نآ  لابند  هب  نارسمه  زا  يرایسب  هک  تسا 

نانز اب  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دننیبن . رگید  يراتفر  شیوخ ، دنسپ  دروم  بوخ و  راتفر  زج  اهنآ  زا  هک  يروط  هب  دنزاس ، دوخ 
، نابز نیریـش  بل و  شوخ  راد  راّیع  نم  وچ  وگ  دراد  قوشعم  وا  هک  ره  دنـشاب . راتفر  شوخ  امـش  اب  اـهنآ  اـت  دیـشاب ، راـتفگ  شوخ  دوخ 

. يونزغ یئانس  . 2 ج 17953 . ص 5259 ، ج 11 ، همکحل ، نا ا  زیم  راد 2 1 . راتفگ  شوخ  شیع و  شوخ 

رسمه زاین  ياه  كدصاق 

، راک نیا  هک  نک  شیادـص  دراد ، تسود  هک  ییاه  مان  هب  يربیم ، نوچ  ار  دوخ  تسود  ماـن  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
جهن دمآرـس 3 . وا  دوب . گرزب  سب  يدـنمرنه  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ   3 دـنک . یم  صلاخ  تیارب  ار  تتـسود  تبحم 
لقن تسا . شیوخ  نارـسمه  اب  نتفگنخـس  ابیز  رنه  ناشیا ، ياهرنه  زا  یکی  تسا . ملاع  نادـنمرنه  مامت  ح 01293  ص 419 ، هحاصفلا ،

باقلا زا  یکی  نیا  دـندز و  یم  ادـص  یخرـس ) هب  لیامتم  راسخر  دـیپس  ناز  "  ) اریمح  " مان اب  ار  دوخ  رـسمه  هشیاع ، ناشیا  هک  دـننک  یم 
ایوج ار  ناترـسمه  ياه  هتـساوخ  یمِّلَکاْریمُحای 1  ینیمِّلک  یلدـمهدزاس  هکدـمآ  یفطـصم  درب . یم  تذـل  نآ  ندینـش  زا  هک  دوب  هشیاـع 

زا دیـسرپب  وا  زا  دینزب  ادـص  ار  وا  تولخ  عمج و  رد  هنوگچ  دـییوگب و  نخـس  يو  اب  هنوگچ  دراد  تسود  هک  دـییامن  لاوس  وا  زا  دـیوش .
هک هاگنآ  ددرگ و  یم  نیگمغ  ییاه  مان  باقلا و  تاملک ، هچ  ندینـش  زا  دوش و  یم  لاحـشوخ  ییاه  مان  باقلا و  تاـملک و  هچ  ندـینش 

، دزاس یم  نادنچ  ود  ناترـسمه  لد  رد  ار  قشع  شتآ  راک  نیا  دیزاس . هدروآرب  ار  اه  هتـساوخ  نیا  دـیتسناد ، ار  ناترـسمه  ياه  هتـساوخ 
هدروآرب باب  نیا  رد  ار  امش  ياه  هتـساوخ  ًالباقتم  درب و  یم  دیراد  وا  هب  تبـسن  هک  یقـشع  تبحم و  هب  یپ  امـش ، لمع  نیا  اب  وا  هک  ارچ 

وا هب  قلعتم  ام  هک  ارچ  مییوگ ، نخـس  يو  اـب  نامرـسمه  لـیم  قباـطم  دـیاب  اـم  هیوس . کـی  هن  تسا  هیوس  ود  قشع  اریز  تخاـس . دـهاوخ 
. يونعم يونثم  .1 تسام . يارب  وا  هک  هنوگنامه  میتسه ،

لد فرح 

نانخـس اما  دش . دهاوخن  شوماخ  هاگ  چیه  تسا و  دیـشروخ  هلعـش ي  دننامه . دزیخ ، یمرب  قشاع  لد  زا  هک  يا  هنافـشاع  نانخـس  شتآ 
قـشاع لد ، رگا  ددرگ . یم  شوماخ  وحم و  يدوز  هب  هک  تسا  يرو  هلعـش  ذغاک  شتآ  دننامه  دزیخ ، یمرب  قراف  لد  زا  هک  يا  هناقـشاع 

مینک يزاب  اه  هملک  اب  مه  ردقچ  ره  دشابن ، قشاع  لد ، رگا  دنیشن . لد  رب  مرجال  دیآرب  لد  زک  نخس  دوب . دهاوخن  نیشنلد  نخـس  دشابن ،
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دنتسین و لد  فرح  نانخـس ، نیا  هک  دمهف  یم  ام  رـسمه  تشاد و  دنهاوخ  زیچان  يرثا  اهنیا  دوش ، يراج  ام  نابز  زا  نیـشتآ  ياه  هلمج  و 
نارود رد   1 تسا . راتفگ  نابز  زا  رتوگتـسار  لاح ، نابز  دنیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  دیارگ . یم  يدرـس  هب  یگدـنز 

ریز جاودزا و  زا  سپ  ارچ  دنیامن ، یم  تبحص  دوخ  رسمه  اب  تلالم ، یگدزلد و  یگتـسخ ، نودب  اه  تعاس  ناوج  رـسپ  رتخد و  يدزمان ،
زیم هناتـسود 1 . هناقـشاع و  اهراتفگ  مامت  دنک و  یم  دادیب  قشع  نافوط  مایا ، نا  رد  هک  تسا  نآ  تلع ، تسین ؟ نینچ  ندوب ، فقـس  کی 

. قرغ رهوش  نز و  نانچ  نآ  دننک ، یم  هولج  مهم  مه  هداس  رایسب  ياه  فرح  مایا  نا  رِد  . تسا ح 17966 . ص 527 ، ج11 ، هملکحلا ، نا 
نابز اب  لد  رگا  سپ  میتسه . بیرفلد  نیـشنلد و  ِمالک  هنـشت ي  ًاتاذ  مه  ام  . دننک یمن  سح  ار  نامز  رذگ  هک  دـنوش  یم  هناقـشاع  نانخس 
ناج نوچ  شمد  دیوگ  نخس  لد  زک  یسک  تسا . نامرـسمه  لد  رد  ام  یگنادواج  نآ ، ددرگ و  یم  راکـشآ  قشع  رثا  هاگنآ  دوش ، یکی 

. یناغرف فیس  درادربخ 1 1 . ناج  ملع  ِز  لد  بحاص  هک  يو  زا  سرپب  دراد . رثا 

ین در ا  دق 

يراگدنام هیام ي  تمعن  رکش  دندومن : نایب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . قشاع  ندوب  رازگساپس  یقشاع ، ياه  هناشن  زا  یکی 
، رهوش ناونع  هب  درم  دوش . یم  رهوش  نز و  نایم  تبحم  يرادیاپ  ثعاب  هکلب  تسا ، يرورـض  یگدنز  یمامت  رد  يرازگ  قح   2. تسا نآ 
ره قشع  لیم و  اب  ار  راک  نیا  دیامن و  یم  نیزم  دوخ  یلاع  تخپ  تسد  اذغ و  هب  ار  لزنم  هرفس ي  هناقـشاع  شزیزع ، رـسمه  هک  دناد  یم 

ح ص 261 ، هح ، اصفلا  جهن  رگا 2 . لاح  دیا ! هدیشچن  هک  اه  تذل  هچ  هرفس  نیا  رد  ذیذل  ياهاذغ  زا  امش  و  دهد ؛ یم  ماجنا  رت  مامت  هچ 
ار شا  یگـشیمه  ياه  تبحم  یـساپسان ، یقلخدـب و  اب  ات  تسین  اور  دوبن ، اراوگ  ذـیذل و  هناقـشاع ، هرفـس ي  نیا  ياذـغ  راب  کی  . 2355

هاگنآ تسا . تبحم  مسر  نیا  ددرگن . هدز  تلاجخ  نیگمغ و  امـش ، یگدنز  لگ  هک  دینک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دـیاب  هکلب  دـیریگب ، هدـیدان 
. ددنب یم  شقن  يو  لد  رب  هشیمه  يارب  نا  ریوصت  دنیشن و  یم  ناترسمه  لد  رب  امش  قشع 

یگزیکاپ

تمسق رت  مهم  تسا . نموم  درم  نز و  ياه  هناشن  زا  ندوب  هزیکاپ  تسوا . رطاخ  هب  رسمه و  ِربارب  رد  تشادهب : تیاعر  ینادردق ، زا  یعون 
ناهد دندرک : نایب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هراب  نیا  رد  تسا . نادـند  ناهد و  تمالـس  یگزیکاپ و  تیاعر  تشادـهب ، تیاعر 

هزیکاپ ار  نآ  دـیناوت  یم  ات  سپ  تساه ، نآ  نیرتوبـشوخ  دـنوادخ  دزن  ناهد  نیرت  تسود  ناـتراگدرورپ ، ياـه  هار  زا  تسا  یهار  اـمش 
یم نادنچود  يرهاظ  ياه  ییابیز  هک  تسا  نیا  ندز ، كاوسم  ياه  یگژیو  زا  یکی  دـنیامرف : یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   1 دیراد .

، ملاس و  ح 9065 . ص 2641 ، ج 6 ، همکحلا ، نا  زیم  . 2 ص 489 . ج 5 ، فیراعم ، فراعم و  قارب 1 . زیمت ، دیفس ، ياه  نادند  دنوش 2 .
رسمه فطل  قایتشا و  ییابیز ، نیا  دهد . یم  ـر ه  هچ هب  یصاخ  ییابیز  دیازفا و  یم  دنخبل  ییابیز  رب  هک  دنتسه  ناتناهد  رد  ییاهدیراورم 

رد دیزاس ! رت  هولجرپ  ناترـسمه . هاگن  رد  ار  قشع  رتابیز و  ار  دوخ  دنخبل  ابیز ، ياه  نادـند  زا  تبقارم  اب  سپ  دـنک . یم  شیپ  زا  شیب  ار 
نوگانوگ و ینارون  ياهوترپ  زا  هدافتـسا  اب  گرزب  ياه  هاگـشورف  هتفهن 1  هلاژ ، وچمه  نادـند  هتـسر  نیب  وا  هتـسپ ي  وچ  کچوک  نهد 

يرتشم وا  تسامش . رادیرخ  امش  رـسمه  دنیازفا . یم  دوخ  نایرتشم  دادعت  رب  دننک و  یم  نادنچدص  ار  دوخ  ياهالاک  ییابیز  گنراگنر ،
تسا امـش  دوخ  رـسمه و  ملـسم  یعیبط و  قح  نیا  دنامب . رادیرخ  نانچمه  وا  ات  دییازفیب  دوخ  ياه  نادند  ییابیز  رب  سپ  تسا ، نات  بلق 
يارب ار  دوخ  سپ  دیروآ . تسد  هب ، يداش  شمارآ و  دیربب و  تذل  مه  ندید  زا  دییامن و  هدهاشم  ریذپلد  باذج و  ابیز ، ار  رگیدـکی  هک 

دوخ ییابیز  ناتناهد ، نورد  ياهدیراورم  زا  تبقارم  اب  هک  تسا  نیا  داد ، ماجنا  ناوت  یم  هک  ییاهراک  زا  یکی  دینک و  دنسپلد  ابیز و  مه 
هب امـش  ياه  یکین  نیرترب  زا  یکی  يا . هغارم  يدحوا  ناتیاه 1 . نادند  ییابیز  زا  تبظاوم  تسا . رـسمه  هب  یکین  نیا  هکدییامن  ظفح  ار 

! دیزاس هدروآ  رب  ار  وا  يوزرآ  سپ  دیشاب . باداش  توارط و  اب  باذج ، ابیز ، هشیمه  هک  تسا  نیا  امش  رـسمه  يوزرآ  تسا . ناترـسمه 
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ار دوخ  تبحم  رهم و  شیوخ ، دـنبلد  رـسمه  هب  نینچ  نیا  دـیراد ، هاگن  وبـشوخ  ار  دوخ  ناـهد  دـییامن و  تبقارم  شیوخ  ياـه  نادـند  زا 
زا يا  هیده  دوارت ، یم  نآ  زا  قشع  تبحم و  مالک  هک  يراوگـشوخ  ناهد  ابیز و  نادند  دـیزاسب . شیوخ  هتفیـش ي  ار  وا  دـییامن و  تابثا 

ار ندوب  مه  رانکرد  ياه  هرطاخ  رتروشرپ و  اه ، ییابیز  نیرت  ییادـتبا  ظفح  اـب  ار  قشع  روشرپ  ياـه  هظحل  تسا . رـسمه  هب  امـش  بناـج 
قـشع شتآ  دـیابن ، دوـش و  یم  وا  قاـیتشا  لـیم و  نتفر  نیب  زا  رـسمه و  یگدزلد  ببـس  راوگـشوخان ، ناـهد  هک  ارچ  میزاـس .  رت  نیریش 

ار یتخبـشوخ  معط  هدـش ، هک  مه  يا  هظحل  يارب  اـت  دـشک  یم  رپ  دوخ  بوبحم  يوس  هب  تبحم  قشع و  زا  ییاـیند  اـب  وا  دوـش . شوماـخ 
شبلق رد  قشع  ترارحو  شتآ  دنرب  ورف  درـس  بآرد  هراب  کی  هب  هک  يا  هتخادگ  نهآ  دننامهوا  دـهدب  دـب  يوب  امـش  ناهدرگا  دـشچب .

رگا لبلب  تسا . هارکا  يور  زا  هکلب  تسین  قایتشا  يور  زا  اما  دنامب  ناترانکرد  تسامـش  قشاع  نوچ  دیاشو  دـش  دـهاوخ  شوماخو  درس 
ار دوخ  ناهد  نادند ، ناهد و  تشادهب  ِتیاعر  تبقارم و  اب  دیـشاب ! لگ  تسا ، لگ  گنر  شوخ و  يوب  رطاخ  هب  اهنت  دـنک ، یم  لگ  لیم 

تفگب درک و  عمط  هسوب  لگ  قشع ز  زا  لبلب  ادیش . یلبلب  امش  رسمه  دوش و  یخرس  لگ  دننام  امش  ناهد  ات  دییامن ، وبشوخ  نیگآرطع و 
اریز نزب ، كاوسم  یتساخرب ، تدابع  يارب  بش  هاگره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نکـشم 1  ار  ام  یلد  تابن و  خاش  نکـشب 

، درب یم  ـالاب  نامـسآ  هب  يروآ ،  ناـبز  هب  ینک و  توـالت  هک  ار  يا  هملک  ره  دراذـگ و  یم  . وـت ناـهد  رب  ار  شناـهد  دـیایم و  يا  هتـشرف 
تذل وا  یتبحص  مه  زا  ات  تسا ، هدیشخب  امش  هب  دنوادخ  هک  تسا  نابرهم  يا  هتـشرف  امـش  رـسمه  دشاب 20  وبـشوخ  تناهد  دیاب  نیاربانب 
ناـهد تشادـهب  هـب  دـییامن ، وبـشوخ  ار  دوـخ  ناـهد  دـیزاسن ! هدرزآ  ار  هتـشرف  دیـشاب . هتـشاد  يداـش  مارآ و  رــسارس  یگدـنز  دـیربب و 

امش دزن  هب  تبغر  لیم و  اب  دیدناوخ ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  هاگره  دربب و  تذل  ندوب  امش  رانک  رد  زا  امش  هتـشرف ي  ات  دیهد ، تیمهاشیوخ 
ص 2641، ج 6 ، همکحلا ، نا  زیم  . 2 سمش . ناوید  درا 3 1 . ِوب د  هچ  ارم  ناهد  دینک  وب  هک  دراد  وه  ياه و  خرـس  لگ  غاب ، نایم  دـیایب .
هب لیم  رگا  ای  دیزیهرپب و  دوش ، یم  ناهد  دب  يوب  ندمآ  دوجو  هب  ببس  دیناد  یم  هک  یتاجیزبس  اهاذغ و  زا  سمش . ناوید  . 3 ج 072 9 .

ناهد رگا  اریز  دییامن . فرط  رب  ار  نآ  يوب  هدننکوبشوخ ، ياه  صرق  زا  هدافتـسا  ندز و  كاوسم  اب  نآ  زا  دعب  امتح  دیراد ، نآ  ندروخ 
اه ناسنا  مامت  تسا و  ناسنا  وا  نوچ  تسام ، قشاع  وا  هچرگا  دش ، دهاوخ  نازیرگ  ام  زا  نامرـسمه  دهدب ، ریـس  يوب  دننام  يدـب  يوب  ام 
هک یسک  دنیوگ : یم  مّلس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنـشک . یم  رجز  مه  دب  يوب  زا  دنرب ، یم  تذل  شوخ ، يوبزا  هک  روط  نامه 

ناملـسم هچنآ  زا  دنوش  یم  تحاران  هکئالم  هک  ارچ  دوشن ، رـضاح  ام  ساجم  رد  سپ  ریـس  زایپ و  دننام  دروخ ، دب  يوب  ياراد  تاجیزبس 
ح ص 251 ، ج 66 ، ونال ا ر ، ار  احب  تیوبِز 2 1 . دوخ  یب  ترس  رب  مدرگب  لگ  رس  درگ  هیسروبنز  وچ   1. دوش یم  تیذا  تحاران و  نآ  هب 

. يولهد ورسخریما  .2 150

قشع زاربا  تیاهن  تولخ ، ياه  هسوب  لگ 

نیا تسا  وا  نتـشاد  تسود  رـسمه ، هب  یکین  ناـسحا و  نیرت  گرزب  مراد . تتـسود  دـییوگب : ناترـسمه  هب  دـیناوت ، یم  هک  قـیرط  ره  هب 
هناقـشاع يا  هسوب  لگ  اب  اَر  نا  دینک ، زاربا  ناتدنبلد  رـسمه  هب  ار  دوخ . تبحم  قشع و  دیتساوخ  هک  هاگنآ  و  دـینک ؛ تباث  وا  هب  ار  تبحم 

نامـسآ نوچ  فاص  لد  رد  دوخ  يارب  و  دـیا ، هدرک  نایب  شور  نیرتاـبیز  هب  يو ، هب  ار  قشع  امـش  لاـح  نیا  رد  دـییامن . ناـیب  تولخ  رد 
؟ تسا ردقچ  هناقـشاع  ياه  تولخ  شزرا  دیناد  یم  ایآ  دیا . هتخاس  دوخ  يا  ربزا  ار  وا  لد  مامت  دیا و  هدرک  انب  رادـیاپ  یناکم  ناترـسمه 

قـشاع بیـصن  ار ، وا  بلق  ار ، بوبحم  ياراد  نیرت  شزرا  اب  قشع ، تولخ  هک  ارچ  دنک . نییعت  یـشزرا  دروم  نیا  يارب  دناوت  یمن  یـسک 
رد قوشعم  اب  هک  دنتـسه  قشاع  نارـسمه  اـهنت  اریز  دـیربب ! تذـل  دوخ  بوبحم  يور  رادـید  زا  دیـشانشب و  ار  اـه  هظحل  شزرا  دـنک . یم 
نم زا  ناج  وت و  زا  سوب  نمزا  نامرو  يروح  نم  زا  ناهنو  يرون  دـنهد . یم  هیدـه  هناقـشاع  ياـه  هسوب  لـگ  ار  وا  دننیـشن و  یم  تولخ 

تـساوخرد دـیهاوخ ، یم  هچ  ره  وا  زا  هاگنآ  دـییامن . دوخ  تبحم  ریـسا  ار  وا  دـیوش و  کـیدزن  دوخ  رـسمه  هب   1 رت شوخ  نینچ  زاراـب  ،
. دیتسه امـش  ، نارکیب يایند  نیا  رد  مهم  زیچ  اهنت  رگید  وا  يارب  دیا . هتفرگ  رایتخا  رد  ار  وا  لد  امـش  هک  ارچ  ، درک دیهاوخن  غیرد  وا  ، دینک
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مکارت هاگره  نامه . .2 یناورش . یناقاخ  .1 2 مراد نم  هک  راچ  نیا  دزرا  سوب  هس  هب  رخآـک  رـس  ّرز و  لد و  نید و  مزاـس  شبل  ود  فرص 
نیا دـهد و  یم  ُخر  ناشفـشتآ  دـشاب ، هتـشادن  ار  باذـم  داوم  نیا  نتفرگرب  رد  لمحت  نیمز  رگید  دوش و  داـیز  نیمز  نورد  باذـم  داوم 

ياـهزاین تسا . ناشفـشتآ  دـننامه  زین  ناـسنا  دوش . یم  رجفنم  نیمز  هن  رگو  ددرگ ، یم  هتـساک  هتخادـگ  باذـم و  داوـم  مکارت  زا  نینچ 
تـسا نکمم  ، دوشن فرط  رب  اهزاین ، نیا  رگا  دنـشاب و  یم  شـشوج  لاح  رد  هظحل  ره  نیمز ، ياه  هتخادگ  دـننامه  وا  یمـسج  یحور و 

ندرک تبحم  اب  ار  نامنورد  ناشفشتآ  یناور ، یحور و  ياه  يرامیب  زا  يریگشیپ  يارب  نیاربانب  دشاب . وا  راظتنا  رد  يراوگان  ياهدادخر 
همه همشچرس ي  یناوج 1  تسقشع و  هک  سوب  یمه  هقوشعم  يور  دنتفگ  همه  مدومنب  نابیبط  هب  ار  دوخ  درد  میزاس . مارآ  نامرسمه  هب 
يو هب  یقایتشا  لیم و  میشابن ، نامرسمه  هتفیش ي  ام  رگا  هک  ارچ  تسا . تبحم  قشع و  زا  ینامسج ، ياهزاین  یتح  رـسمه ، هب  ياهزاین  ي 
یم درـس  شوماخ و  هدشن ، نشور  زونه  هک  تسا  یـشتآ  دـننامه  دـشاب ، هتفرگن  هشچرـس  تبحم  قشع و  زا  هک  يراتفر  تشاد . میهاوخن 

تاعفد هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  مرتحم  ناـیاقآ  هژیو  يا . هغارم  يدـحوا  هب 1 . دـیابر . یم  یلد  هن  دـنک و  یم  داـجیا  یتذـل  هن  دوـش .
ندرک راتفر  هنوگ  نیا  رسمه ، یتح  دزاس و  اهنآ  بیصن  يرتشیب  فطل  هکدوش  یم  ثعاب  ناشرسمه ، هب  هژیو  هجوت  هناقـشاع و  ياهراتفر 

؟ تسا دایز  رایسب  هناقـشاع  ياهراتفر  دقع ، مایا  رد  هژیو  هب  جاودزا  يادتبا  رد  ارچ  دناد . یم  دوخ  هب  رهوش  تبحم  قشع و  يارب  یلیلد  ار 
رظن نام  یگدـنز  رـسمه و  هب  هزات  یهاگن  اب  زور  ره  مینک  یعـس  سپ  تسا . دایز  رایـسب  ماـیا  نیا  رد  قشع  هجرد ي  هک  تسا  . نیا خـساپ 

. مینامب قشاع  هشیمه  میشاب و  هتشاد  لد  رد  ون  یقشع  میزادنا و 

ییوداج ياهدنخبل 

لگ رایتخا  یب  يو  ندید  اب  میشاب ، هتشاد  تسود  ار  یسک  رگا  دییامن . یم  میدقت  شیوخ  رـسمههب  امـش  هک  تسابیز  یلگ  هتـسد  دنخبل ،
یم رتابیز  ار  ابیز  يور  دنخبل  مراد . تتسود  مییوگ : یم  وا  هب  دوخ  دنخبل  اب  مینز و  یم  دنخبل  وا  يور  هب  دوش و  یم  هتفکـش  نامیاه  بل 

ابیز و ياهزیچ  مامت  ناگدـنرپ و  ایرد ، هناخدور ، راز ، هزبس  تخرد ، لگ ، اه ، ناسنا  همه ي  هک  هنوگنامه  تسا . ریذـپلد  ییاـبیز ، دـنک .
نـشور ار  ناترـسمه  مشچ  دینک و  نوزفا  ار  شیوخ  ییابیز  ندز ، دنخبل  اب  سپ  دنوش ، یم  داش  اهنآ  ندید  زا  دنراد و  تسود  ار  ریذـپلد 

یکین هچ  دینک . داش  ار  وا  لد  دینزب و  دنخبل  وا  هب  سپ  دیوش ، بحاص  ار  وا  لد  دینک و  یکین  شیوخ  رـسمه  هب  دیهاوخ  یم  رگا  دییامن .
، دـشک یم  رپ  شلد  غرم  ابیز ، یلگ  ندـید  اب  هک  هنوگ  نامه  درب . یم  تذـل  ددرگ و  یم  داشلد  امـش  دـنخبل  ندـید  اب  ناترـسمه  ییالاو !

امرفیم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دشک . یم  رپ  امش  يوس  هب  هناقشاع  دنک و  یم  ادیپ  قشع  هنایشآ ي  هب  لیم  شلد ، غرم  زین  امش  دنخبل  ندیداب 
هنـسح نموم  زا  یتحاران  ندرک  رود  و  تسا . هنـسح  ادخ  دزن  دزاس ، دونـشخ  ار  وا  هک  دـنز  دوخ  ردارب  يور  رد  یـسکهک  يدـنخبل  دـنی :

مهد و نیا  قوش ، هب  نم  ات  رایرهـش  ناج  اب  هضواعم  نک  دـنخبل   1. تسا نموم  ندومن  داش  ادـخ ، دزن  رد  تداـبع  نی  رت  بوبحم  و  تسا ؛
تسد امش  هب  یتلاح  هچ  هدش ، ناریو  هناخ ي  هدرم ، هدنرپ ي  هدیکشخ ، هناخدو ي  ر  هتسکش ، تخرد  هدرمژپ ، لگ  ندید  اب  مناتس 2  نآ 
دننامه هدنخ ، نودب  بل ، هک  دینزب  دنخبل  شیوخ  رـسمه  يور  هب  نیا  ربانب  دوب . دـهاوخ  نینچ  نیا  انیقی  یناشیرپ ؟ هصغ ، مغ ، دـهد ؟ یم 

لد رای . رهش  . 2 ص 288 . ج 74 ، ونال ا ر ، اـحب ر ا  هدرسفا و 1 .  نیگمغ ، نآ ، یگدرمژپ  ندید  اب  امـش  رـسمه  هک  تسا  يا  هدرمژپ  لگ 
هب دیراد . یم  غیرد  وا  زا  ار  دوخ  دنخبل  هک  تسورنی  زا ا  و  تسین ؛ امـش  تبحمدروم  رگید  هک  دـشیدنیب  تسا  نکمم  دوش و  یم  هتـسکش 

دهاش ار  وت  کشازا ، نم  هک  غیرد  دنخبل  ِز  هچنغ  يا  نکم  نم  خر  رد  دیراد . شتـسود  امـش  هک  دـنک  رواب  وا  ات  دـینزب  دـنخبل  ناترـسمه 
دنخبل دیزاس . شیوخ  دنخبل  هتفیـش ي  ار  وا  دـییوگب و  ناترـسمه  هب  حـیلم  يدـنخبل  اب  هنادـنمرنه و  ار  شیوخ  لد  فرح   1 مدرک نشلگ 

ار يا  هدنخ  دنوادخ ، دنا : هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیربب . تذل  وخ د  ییاورنامرف  زا  دـیوش و  وا  لد  ياورنامرف  دـینزب و 
،ص181،ح1500. هحاصفلا جهن  .2 نامه . .1 2. ددنخ یم  شیوخ  ردارب  يور  هب  را ، دید  قوش  يور  زا  یمدآ  هک  دراد  یم  تسود 
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زای زیگنا  حور  رطع 

يارب امـش و  قشع  هب  وا  دنک . یناشفا  رطع  امـش  هناشاک ي  رد  یلگ  دننامه  ات  دـیامن ، یم  وبـشوخ  اه  لگ  رطع  هب  ار  شیوخ  امـش  رـسمه 
ار امش  شبیرفلد  يوب  گنر و  اب  هک  دشاب  یلگ  نامه  دها  وخ  یم  وا  دزاس . یم  وب  گنر و  شوخ  ار  دوخ  دیـشاب ، یم  يو  زیزع  هک  امش 
، شیوخ يوبـشوخ  دوجو  زا  ار  امـش  هناخ ي  ياوه  دـیامن . ظفح . تبحم ، ندـش  مک  نافوط  زا  ار  نات  هناقـشاع  هطبار  دزاـس و  بوذـجم 

ساسحا دیربب و  تذـل  وا  رانک  رد  ندوب  زا  امـش  ات  دـیامن  یم  لیدـبت  زورفلد  شکلد و  یناتـسلگ  هبار  امـش  هناخ ي  دـیامن و  یم  يراهب 
رازگـساپس مه  امـش  دزاس ، یم  دنم  هرهب  شیوخ ، غیرد  یب  ناسحا  زا  ار  امـش  نینچ  نیا  هک  " دراد تسود  ار  امـش  وا  دییامن . یتخبـشوخ 

شیاتس هب  نابز  دیتخاس ، افصم  ار  شیوخ  ناج  دیدرک و  مامشتسا  ار  وا  شوخ  يوب  هک  هاگره  دیشاب . رای  دوجو  رطع  رازگـساپس  دیـشاب !
راهب هشیمه  لگ  وا  هک  دـنادب  اـت  دـییوگب ، وا  هب  تسا . ییاـبیز  یکین و  رـسارس  لـگ ، نوچ  امـش  يارب  وا  هک  دـنادب  وا  اـت  دـینک  زاـب  راـی 
نیبب لگ  دش  ایوگ  قشع  ِز  قشاع  درم  دـیتسه ! شقـشاع  هک  دـییوگب  دـینک و  دـیجمت  شا ، يراهب  زیگنا  لد  يوب  رای و  يور  زا  تسامش .

امش هاگدید  زا  نیقی  هب  تسیچ ؟ امش  رظن  رد  ایند  رطع  نیرتوبشوخ  نیرتهب و  دیتسه ، ناترسمه  قشاع  امـش  رگا  دش 1  ایوب  هچ  لگِز  وک 
قشاع يا . هغارم  يدحوا  نانچنآ 1 . ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تسا . رای  دوجو  رطع  قشاع  رسمه  يارب  ایند  رطع  نیرتوبشوخ  زین 
یبوخ رسارس  دوجو  رطع  ناشیا ، يارب  ملاع  رطع  نیرتوبشوخ  هک  دندوب  اهیلع  هللا  مالـسرهز  همطاف ي  ترـضح  شیوخ ، هنادرد ي  رتخد 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دـندیمان . یبنلا "  ۀـناحیر   " ار اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  تسورنیا  زا  دوب . ناشرتخد  ییاـبیز  و 
، دیوش یم  دراو  لزنم  هب  هک  ینامز  یفرط  زا   1  . منک یم  مامشتسا  ار  ما  همطاف  هحیار ي  موش ، یم  قاتشم  تشهب  يوب  هب  هاگره  دندومرف :

يارب وبـشوخ ، ییاذـغ  ات  تسا  هدیـشک  تمحز  هناقـشاع  امـش  هقوشعم ي  دـهد . یم  الج  ار  ناتحور  ناترـسمه  تخپ  تسد  شوخ  يوب 
ناج هب  ار  يریذپلد  ياذغ  نینچ  خـبط  تمحز  شرـسمه  قشع  هب  وا  دـیامن . نایب  نینچ  نیا  ار  دوخ  تبحم  دـیامن و  خـبط  شیوخ  رـسمه 

گنر شوخ  ياذغ  نیا  هیهت ي  اب  ار  دوخ  تبحم  دراد و  تسود  لد  ناج و  اار ز  امـش  وا  تسوا . هقالع  زاربا  ياهتنم  نیا  تس و  هدیرخ ا 
باوج دیهاوخ  یمن  ؟2  تسا ناسحا  زج  ناسحا ، شاداپ  ایآ  درا . دیم  نایب  هنوگنیا  ار  دوخ  نتـشاد  تسود  دیامن و  یم  نایب  امـش  هب  وب  و 

، نامح رلا  ةروس  . 2 ص 119 . ج 8 ، ونال ا ر ، اـحب ر ا  اب 1 . دیدومن ، مامـشتسا  ار  اذغ  شوخ  يوب  هاگره  تسا  یفاک  دـیهدب ؟ ار  وا  یکین 
؟ ییوکن ناـسحا و  فطل و  زا  دـنام  هچ  دـییامن . ناـیب  ازفا  حور  يوب  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  شوخ  ساـسحا  شوخ ، هرهچ ي  ناـبز و  . 60

نیمغ هتـسکش و  لد  دـنکن ، تفایرد  امـش  زا  ار  شیوخ  غیرد  یب  ناـسحا  باوج  امـش  هقوشعم ي  رگا  ییوگن  شرکـش  رگا  داـب  تمارح 
دیتسین و وا  هناقشاع ي  ياه  تمحز  سانشردق  امش  دیاش  هک  دیشیدنا  دهاوخ  دوخ  اب  وا  دبای ، همادا  امش  یساپسان  نیا  رگا  دش و  دهاوخ 

یمک تقو  هک  دش  دهاوخ  ییاه  مناخ  زا  یخرب  دنن  امه  مه  وا  دهدن . دوخ  هب  یـصاخ  تمحز  رگید  هک  دریگیم  میمـصت  هدرکان  يادـخ 
نا افواب  رـسمه  سپ  هن . ای  دشاب . وبـشوخ  ذیذل و  هدش ، خبط  ياذغ  هک  تسین  مهم  نادنچ  نانآ  يارب  دنیامن و  یم  فرـص  اذغ  هیهت  يارب 
قح ات  يوش  ساپـس  هر  رب  ات  شوک  دـنامب . قشاع  ناـنچمه  وا  اـت  دـشاب  شیوخ  هقوشعم ي  ياـه  یکین  وا  تاـمحز  رازگـساپس  هک  تسا 
زاب دشابن ، وب  گنر و  شوخ  هناخ ، يوناب  طسوت  هدش  خبط  ياذغ  مه  رگا  هک  تسا  يرسمه  قشاع ، رـسمه   1 يوش سانش  قح  شیدنا و 

هچ تسا و  هدومن  هیهت  امـش  يارب  ریذـپلد  هزمـشوخ و  ياهاذـغ  اهراب  امـش  رـسمه  دـیامن . دروخرب  ردـص  هعـس  اب  درواین و  دوخ  يور  هب 
هبامـش رـسمه  قشع  ات  دینزن  مد  دـیروخب و  سپ  تسیچ ؟ وا  ياه  یکین  باوج  تسا ، هدیـشکن  امـش  قشع  هب  هک  اه  یتخـس  اه و  تمحز 

يا هغارم  يدحوا  .1 دوش . ربارب  نارازه  امش 

هناقشاع ياه  هاگن 

دروم همانرب ي  ندید  ماگنه  رد  رابخا ؟ یگداوناخ ؟ ياهملیف  یـسیلپ ؟ ياه  لایرـس  لابتوف ؟ دیتسه ؟ دـنمقالع  ینویزیولت  همانرب ي  هچ  هب 
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هن هک  دیوش  یم  اشامت  قرغ  نانچ  نآ  دینک ، یم  هاگن  ناترظن  دروم  همانرب ي  هب  دوجو  مامت  اب  يرآ ، تسا ؟ هنوگچ  امش  لاح  نات ، هقالع 
ابرلد و تماق  هب  ندرک  هاگن  ماگنه  رد  ایآ  ار . یگتسخ  یگنـسرگ و  یگنـشت و  هن  ناتنوماریپ و  تاقافتا  هن  دینک ، یم  سح  ار  نامز  رذگ 

امش رطاخ  هب  هک  ییاه  تنیز  اه و  یگتسارآ  ار ، وا  ياه  ییابیز  دینیب ، یم  ار  وا  الصا  ایآ  دیتسه ؟ نینچ  زین  ناترـسمه  يافـصاب  هرهچ ي 
، اه مغ  كرتشم ، یگدـنز  يارب  ار  يو  غیرد  یب  ياه  شالت  اه و  تمحز  ار ، وا  ياه  تبحم  اه و  ینابرهم  تسا . هداد  ماجنا  امـش  يارب  و 

شمشچ هک  تسین  نآ  روک  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دینیب ؟ یم  ار  وا  ایآ  تیاهن  رد  يو و  ياه  یگتسکشلد  اه و  هصغ 
، هوشع یگتس ، ارآ  تنیز ، ییابیز ، توارط ، یکاپ ، تبحم ، یب ، وخ   1. دش اب  انیبان  شتریـصب  هدید ي  هک  تسا  نآ  روک  هکلب  دشاب ، انیبان 

مامت اب  هک  دییوگب  وا  هب  مراد . تتـسود  دییوگب : وا  هب  دوجو  مامت  اب  دینیبب و  ار  وا  ياه  هتـساوخ  و  یکین ، ینابرهم ، يراوگرزب ، تشذگ ،
رد شنماد  دش . دهاوخن  دوبان  وحم و  امش  لد  هحفص ي  زا  وا  قشع  هاگ  جیه  دیا و  دش ه  وا  يانمت  قشع و  قرغ  دیا و  هدید  ار  وا  دوجو ،

. تسوا ياه  بیع  نتشاگنا  هدیدان  رسمه ، ندید  هناقـشاع  نینچمه ، درذگ 2  لفاغت  هب  قشاع  ِز  هک  یمـشچ  خوش  دَنام  تمادـن  راخ  ورگ 
یم ار  امـش  هک  دـینک  یم  هدـهاشم  يدروم  ناترـسمه  رد  رگا  تسین . لماک  یناسنا ، چـیه  تسا و  دـنوادخ  راـخ ، بیع و  یب  لـگ  اـنیقی 

هدرک يریگولج  وا  یگتـسکشلد  رـسمه و  ییوج  بیع  زا  مه  راک ، نیا  اب  دـییامن . نایب  ار  دوخ  شجنر  دـینک و  وگو  تفگ  وا  اـب  درازآ ،
موسر زا  بوبحم ، رـسمه و  ياه  یتساک  نتفرگ  هدـیدان  هک  مینادـب  دـیاب  دـیا . هتخاس  رترادـیاپ  دوخ  يارب  ار  ناترـسمه  تبحم  مه  دـیا ،

ج 2،ص505،ح1735. همکحلا ، نا  زیم  زا 1 .  قشاع  مشچ  دنیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  هک  تسورنیا  زا  تسا . یقشاع 
فراع رسمه  قشع  هتفشآو ي  ادیش  نانچ  نآ  نارمچ  دیهـش  رـسمه  لاثم  يارب  1. تساروک قوشعم  ياه  بیع  ندـید  يزیربت . بئاص  . 2

زا دـعب  هاـم  ود  دـنک : یم  لـقن  نینچ  نیا  يو  تسا . وم  مک  نارمچ  دیهـش  هک  دـیمهف  ناـشجاودزا  زا  سپ  هاـمود  هزاـت  هک  دوـب  شیوـخ 
، یتفرگ یم  لاکـشا  یلیخ  تیاهراگتـساوخ  زا  وت  دـشن . نشور  نم  يارب  زیچ  کـی  وت ، جاودزا  رد  هداـغ ، تفگ : نم  هب  متـسود  جاودزا ،
هک نیمه  زور  نآ  ینک . یم  هابتشا  وت  تسین ، لچک  یفطـصم  متفگ : يروخلد  اب  نم  يدرک ؟ لوبق  درادن ؟ وم  شرـس  هک  ار  رتکد  روطچ 

کشا هب  هدنخ  زا  منامشچ  هک  نم  يدنخ ؟ یم  ارچ  دیسرپ : یفطصم  مدرک . ندیدنخ  هب  عورش  داتفا ، یفطصم  هب  ممـشچ  هناخ و  مدیـسر 
هک دیدرک  هچ  امـش  هک  دـندوب  هتفگ  نارمچ  دیهـش  هب  ردـص  یـسوم  ماما  اهدـعب  تسا ؟ وم  نودـب  وت  رـس  یفطـصم ، متفگ : دوب ، هتـسشن 

هناقشاع ار  امش  ناترـسمه  دیهاوخ  یم  رگا  رای 2  مشچ  بیعِز  دبای  ربخ  یک  راز  قشع  رد  دوب  نوچ  قشاع  درم  دـیدن . ار  امـش  ناترـسمه 
ح ص 937 ، ج 2 ، همکحلا ، نا  زیم  هنوگچ 1 . هکنیا  هرابرد  دوش . امـش  قشاع  وا  دینک  يراک  راتفگ ، رادرک و  راتفر و  اب  دیاب  دـنک ، هاگن 

تسا هدمآ  ناتساد  رد  دراد . دوجو  ییابیز  ناتساد  میزاس ، دونشوخ  شیوخ  هاگن  اب  ار  نامرسمه  يروباشین . راطع  ریطلا  قطنم ، . 2 . 3067
تـسود ار  شیوخ  رـسمه  ناج ، لد و  زا  دوب و  شیوخ  رـسمه  هتفیـش ي  ادیـش و  دوجو ، مامت  اب  هک  دوب  يدرم  میدـق  ناراـگزور  رد  هک 

نآ زا  رگید  دـید  یم  هک  نیا  زا  نز  داد . تسد  زا  هلبآ  رثا  رد  ار  شیوخ  تروص  ییاـبیز  دـش و  هلبآ  هب  ـالتبم  يو  رـسمه  يزور  تشاد .
ار دوخ  دنیبب ، یعضو  نینچ  رد  ار  وا  شرسمه  هک  تساوخ  یمن  شلد  نوچ  و  دوب ؛ نیگمغ  رایسب  تسین ، رادروخرب  هوکش  ییابیز و  همه 
نز هتـسکش ي  لد  يارب  يراک  دنتـسناوتن  مادک  چیه  اما  دندرب ، دنتخانـش ، یم  هک  یتسد  هریچ  بیبط  ره  دزن  ار  وا  درک . یم  یفخم  وا  زا 

، دید یم  هدرـسفا  هتـسکش و  لد  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  توارط  يرامیب ، لیلد  هب  هک  ار  شیوخ  بوبحم  هک  قشاع  درم  دـنهد . ماجنا 
مه نآ  دش  انیبان  وا  نینچ  نیا  و  ممـشچ ! ممـشچ ! دز : دایرف  تساخرب و  باوخ  زا  حبـص  زور  کی  دهاکب ، يو  هودنا  راب  زا  هک  نیا  يارب 
شا هقوشعم  دـیمهف  نوچ  هک  دوـب  یقـشاع  هکلب  تسا ، هدوـبن  اـنیبان  وا  هک  دـندید  همه  درم ، نآ  رـسمه  گرم  زا  سپ  لاـس . تسیب  يارب 

زا دـشاب  هک  ره  هب  نک  مرک  مشچ  هب  رظن  درک . یم  رهاظت  ییانیبان  هب  شرـسمه  لد  رطاـخ  هب  دـنیبب ، یلاـح  نینچ  رد  ار  وا  درادـن  تسود 
، دنشاب هتـشاد  یقـشاع  لد  هاگن و  نیبابیز و  مشچ  رگا  رهوش  نز و  يدرویبا . يرونا  . 1 1 هاگن وت  يوس  دـنک  یم  اضر  نیع  هب  اضق  کنآ 

لد ، تسا روبجم  نآ  نتشاد  رد  سک  ره  هک  ینامـسج  رطاخ  هب  ار  يرگید  ، قشاع درم  نز و  دننیب . یم  هاوخلد  ابیز و  تیاغ  هب  ار  رگیدکی 
، قشع ساپ  هب  ناقشاع ، دننک . یمن  تازاجم  نارگید  ياطخ  هب  ار  رگیدکی  نینچمه  . تسا رود  هب  تیناسنا  زا  هک  ارچ  دننک ، یمن  هتسکش 
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هک یـسک  لاح  هب  اشوخ  هک  دـیامرف  یم  اـبیز  هچ  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  درم . هچ  دنـشاب ، نز  هچ  دـنراذگ  یم  مارتحا  بوبحم  هب 
ممشچ هب  سک   1 دینک . اگن ه  راو  هدنب  هکلب  دیرگنم ، مدرم  بویع  رد  راو  بابرا  شنامشچ . هاگن  رد  شلد  هن  تسوا ، لد  رد  شناگدید 

قح نیا  جاودزا ، رـسمه و  باختنا  زا  لبق  اـت  تسو 2  لـثم د  ددـنبن  تروص  ناقـشاع  مشچ  هب  دوخ  تسوا  لـثم  میوگ  هک  دـیآ  یمن  رد 
ام و نیب  هک  ینامیپ  باختنا و  زا  سپ  . مینک باختنا  تقد  اب  دراد ، دوجو  ام  اب  جاودزا  يارب  هک  يدراوم  نایم  زا  مینیبب و  بوخ  هک  تسام 

اهنت هناخ ، يدعس . .2 ،ص302 . ینامسآ ياه  لثم  نیا 1. دوش . يرگید  سک  هناخ ي  نامیاه  مشچ  دـیابن  رگید  ، دوش یم  هتـسب  نارـسمه 
دیاب نارسمه  ینک 1  یم  رایغا  هب  مشچ  هک  مدیآ  مشخ  مرب  یم  هک  تریغ  مراد و  هک  یتسود  زا  دنرادن . هار  نا  رد  رایغا  تِسا و  رای  هناخ 
رسمه تسوا ، راکش  بلاط  امش  نامشچ  هک  یسک  اهنت  دنتـسه . رگیدکی  لد  مشچ و  نیـشن  هناخ  رای  اهنت  هک  دنوش  نئمطم  مه  بناج  زا 

هناخ هدرپ  تشذگ ، همشرک  دص  اب  امـش  ناگدید  لباقم  زا  یمرحمان  هاگآدوخان  مه  رگا  ادیزاس  ادا  ار  شقح  تسوا ، قح  نیا  تسامش .
رد مالّسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  دنک . ادیپ  ییاج  تسا ، رای  هناخ ي  هک  امـش  لد  رد  دناوتن  ات  دیـشکرب ، ار  مشچ  ي 

ینارتشا اه  هدـید  نیا  دـندومرف : ترـضح  دـش . هریخ  وا  يوس  هب  ناشنامـشچ  تشذـگ و  نانآ  هب  ییورابیز  نز  دوب . هتـسشن  شنارای  نایم 
زین وا  هک  دزیمایب  شرسمه  اب  دمآ ، رد  یتفگـش  ینز  هب  هاگن  اب  امـش  زا  یـسک  هاگره  دنا . هدمآ  ناجیه  هب  کنیا  هکدنا  هدننام  ار  شومچ 

نامرسمه هاگره  دوش . یگداوناخ  یگدنز  هب  تنایخ  ثعاب  هانگ ، ادابم  میشاب ، دوخ  لد  مشچ و  بقارم  دیاب   2. نز نآ  دننامه  تسا  ینز 
.2 نامه . .1 دـش . دـهاوخ  ام  هتفیـش ي  لد  ناج و  زا  دریگ و  یم  ياـج  وا  لد  رد  نا  رک  یب  تبحم  تساـم ، بلق  هناـگی  هک  دوش  نئمطم 

ص 2022. ج 4 ، باتفآ ، گنهرف 

هناقشاع ندینش 

هب دوخ ، ياهزاین  اهزار و  اهوزرآ ، اه ، هیالگ  اه ، لد  درد  نایب  يارب  ناـسنا  تسا . ندرک  شوگ  بوخ  قفوم ، ياـه  ناـسنا  زومر  زا  یکی 
اب دیورب و  تسود  کی  غارس  دیدش ، راچد  هرهلد  سرتسا و  سرت ، هب  هاگ  ره  دنیوگ : یم  ناسانشناور  دونشب . بوخ  هک  دراد  زاین  یتسود 

: دیامرف یم  میرک  نارق  رد  دنوادخ  هک  تسورنیا  زا  ددرگرب . امش  هب  شمارآ  ات  دییوگب  نخس  شیوخ  ـر ه ي  هلد سرتسا و  هشیر ي  زا  وا 
يداش شمارآ و  مینک  یم  تاجانم  مییامن و  یم  تولخ  وا  اـب  هاـگره  ورنیا  زا   1. تساه لد  شخب  شمارآ  ادخ  دای  اهنت  هک  دیـشاب  هاگآ 

یب زج  شوه  نیا  مرحم  قایتشا  درد  حرـش  میوگب  ات  قارف  زا  هحرـش  هحرـش  مهاوخ  هنیـس  مینک . یم  سح  دوخ  دوجو  رد  ار  یندشن  نایب 
.28 دعر ، ةروس  شیوخ 1 . رسمه  زار  مرحم  هک  . تسا نیا  يدرم  نز و  ره  يوزرآ  تسین 2  شوگ  زج  يرتشم  ار  نابز  رم  تسین  نشوه 

يدرواتـسد ندرک ، شوگ  تقد  اب  بوخ و  میـشاب . هتـشاد  ندینـش  يارب  یبوخ  شوگ  دـیاب  وزرآ ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب  يونثم . . 2
مه قیـال  ار  امـش  امـش ، هقوـشعم ي  هک  دـیدرک  ادـیپ  تسد  قـیفوت  نیا  هب  امـش  هاـگره  دریگبارف . ار  نآ  دـیاب  سکرهو  تسا ؛ ینتخوـمآ 

یناکم اج و  ناترـسمه ، لد  رد  امـش  هک  دینادب  دـنادب ، شیوخ  هناقـشاع ي  نانخـس  يارب  یبوخ  ياونـش  ار  امـش  دنادبـشیوخ و  یتبحص 
1. تسا نارگید  يارب  شنابز  هرهب  وا و  دوخ  يارب  شـشوگ  زا  یمدآ  هرهب ي  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دیا . هدرک  ادـیپ  صاخ 

ناگدنرپ نیـشنلد  همغن ي  ندینـش  اب  ام  همه ي  دیـشاب . هدینـش  ار  مالک  نآ  راب  دص  هچرگا  دیـشاب ، رای  مالک  ياونـش  دوجو . مامت  اب  سپ 
دوش یم  هدهاشم  و  میراد ؛  یـشوخ  تارطاخ  ایرد ، ناشورخ  جاوما  يادـص  زا  ام  همه ي  دـیآ . یمرد  زاو  هب ش  نامحور  ناحلا ، شوخ 

هناخ ي هراقن  زاونلد  توص  هاگ  چیه  دنک . یم  ناغف  روش و  قرغ  ار  ام  همه ي  يرادازع ، ياه  هلفاق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ای  نیمغ  دایرف  هک 
ناـج و  ازفا ، حور  شکلد و  ياهادـص  اـه ، توص  اـه  همغن  اـهزاوآ ، نیا  یماـمت  دوش . یمن  كاـپ  اـم  ناـج  حوـل  زا  سوـط  ناطلـس  مرح 
دوخ قایتشا  میرب و  یم  تذل  اهنآ  ندینش  زاب  اما  ،ج8،ص688 . فیراعم فراعم و  .1 دنوش ، یم  رارکت  ام  يا  رب  لاسره ، زور و  ره  ، زورفا
رگا ؟ دیتسه نینچ  نیا  امش  ایآ  دیراپسب ، ناج  شوگ  ناترسمه  مالک  هب  نینچ  نیا  دیاب  سپ  میهد . یمن  تسد  زا   ، ندینـش هرابود  يارب  ار 

ترـضح . تشاد دـیهاوخن  تسود  ار  امـش  ناترـسمه  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  نیرتـگرزب  نیا  سپ  دـشاب ، یفنم  لاؤـس  نیا  هـب  امـش  خـساپ 
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، تسود مالک  ندینش  ماگنه  رد  ینعی  دشابن . دنمدوس  لد ، تلفغ  اب  شوگ  ندینش  دنا : هدومرف  یتیاور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دوخ هدـیروش  ار  وا  هک  تسا  ماگنه  نآ  دـشاب ، يرارکت  شمـالک  هچرگا  دـییآ ، قوش  هب  بوبحم  مـالک  زا  دیراپـسب و  ناـج  شوگ  رگا 

ناترسمه يارب  یبوخ  هدنونـش ي  دیاب  سپ  دیا . هتخاس  ینارون  نشور و  دیـشروخ ، نوچ  دوخ ، نیّرز  قشع  رون  هب  ار  وا  بلق  دیا و  هدرک 
ماگنه هب  هکنیا  دراد . ییالاو  شزرا  ندـش ، هدینـش  بوخ  ام ، همه  يارب  دـیامن . تباجا  لیم  لامک  اب  ار  امـش  ياه  هتـساوخ  يو  ات  دیـشاب 

زین لد  نآ  هب  دهد و  ارف  شوگ  ام  نانخـس  هب  نایاپ  ات  دیوگن ، ینخـس  ام ، ياه  فرح  نایم  رد  نامرـسمه  ای  هارمه  تسود ، نتفگ ، نخس 
ار رغ  رظن 1 . رد  هناتـسود  لددرد  وگو و  تفگ  کی  يارب  هک  تسا  ییاه  زرا ش  دـشاب ، نامیاه  لد  درد  ياونـش  لد  شوگ  اـب  دـهدب و 

نامدوخ میراد ، دوخ  رـسمه  هژیو  هب  نارگید ، زا  ار  راظتنا  نیا  هک  هنوگناـمه  هک  تسا  رتهب  هچ  میریگ . یم  ج 5676 . ص 0 45 ، مکحل ،
بوخ هدنونش ي  هک  تسام  رسمه  قح  میهد . ارف  شوگ  تقد  اب  بوخ و  هک  مینک  نیرمت  میزومایب و  میـشاب . یبوخ  هدنونـش  وا  يارب  مه 
یسک قشاع ، رسمه  تسوا . هب  ام  یگدادلد  تبحم و  رهم ، قشع ، هناشن ي  نیا  میشاب و  وا  نیشنلد  ياه  تبحـص  ندینـش  يارب  یقاتـشم  و 

نانخـس ندینـش  زا  عنام  دیابن  ام  يداش  حـیرفت و  شزرو ، راک ، دوش . یمن  هتـسخ  شبوبحم  نیـشنلد  مالک  ندینـش  زا  هاگ  چـیه  هک  تسا 
مـشومارف شوه  درخ و  لقع و  دـش  مشوگ  رد  وت  قشع  هلولو ي  ات  تسا . نامرـسمه  اـم ، یگدـنز  رد  لوا  تیولوا  هک  ارچ  دوش ، تسود 

هب ار  دوخ  شـالت  هرمث  هنوگنیا  دـیزومایب و  ار  ندرک  شوگ  بوـخ  رنه  دـیراکب ، تبحم  رذـب  ناترـسمه  لد  رد  دـیهاوخ  یم  رگا  دش 1 
. دش دهاوخ  تباجا  کش ، نودب  دیهاوخ ، یم  هچره  هاگنآ  دیـشاب ، اریذپ  ار  تسود  مالک  ندینـش  لد ، ناج و  زا  دینک . هدـهاشم  تعرس 

رای نخـس  ندینـش  قیال  ار  دوخ  شوگ   2 دوش . دنم  هرهب  دوز  دـنک ، شوگ  بوخ  هکره  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح 
نز و دهاوخ . یم  َیگتسیاش  ندوب ، ح1 0 89  ص 2583 ، ج 6 ، همکحل ، نا ا  زیم  - 2 ریخلاوبا . دیعسوبا  لدمه 1. زار و  مه  هک  ارچ  دینک .
دوخ و ناش  بسانم  شنکاو  يرگید ، تاساسحا  هب  تبـسن  دنونـشب و  ار  رگیدکی  نانخـس  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  یگتـسیاش  دیاب  رهوش 

هنوگنیا رگا  دنشاب . رواشم  مه  يارب  رگیدکی ، نانخس  ندینـش  زا  سپ  دنوش و  رادزار  ات  دنـشاب  قیال  دیاب  دنهد . ناشن  دوخ  زا  ناشرـسمه 
دیاب هکنیا  رب  هوالع  هداوناخ ، رد  تسود  ود  ناونع  هب  رهوش  نز و  تشاد . دنهاوخن  رگیدـکی  اب  یتبحـص  مه  هب  یتبغر  درم  نز و  دـشابن ،

رگیدکی ياهاطخ  حیحـصت  تحیـصن و  يزوسلد و  زا  هک  دیاب  دنهد ، رارق  بطاخم  فطل ، هب  ار  رگیدکی  دنیارـسب و  قشع  همغن  مه  يارب 
تداع ندینش  بوخ  هب  ار  دوخ  شوگ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دنشاب . اهزردنا  ياریذپ  یتقوشوخ  یلاحشوخ و  اب  ؛و  دنزرون غیرد 

هک تسا  یـشوگ  اه ، شوگ  نیرتاونـش  دیـشاب  هاگآ  دیامرف : یم  رگید  ییاج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  نینچمه   1. هدب
قح دشاب و  امـش  تالامک  اه و  یبوخ  ناوخ  همغن  طقف  طقف و  دیاب  ناترـسمه  دـینک  یم  رکف  ایآ   2. دریذپب ار  دنمدوس  تارکذت  اهدـنپ و 

. تسا بوخ  تسود  کی  دننام  بوخ ، رسمه  تسین . تسرد  رـسمه ، زا  تساوخرد  رکفت و  عون  نیا  درادن ؟ ار  امـش  هب  ضارتعا  داقتنا و 
ییابیز اه ، یکین  اه ، یبوخ  ص 195 . هبطخ 105 ، هغالبل ، جهن ا  . 2 ح 8899 . ص 2583 ، ج 6 ، همکحل ، نا ا  زیم  هب 1 . هک  هنوگ  نامه 

هنیئآ تسود ، هک  ارچ  دـنک . نایب  هناتـسود  ار  نآ  دومن ، هدـهاشم  يداریا  ام  ياهراتفر  اهراک و  ام و  دوجو  رد  رگا  تسا ، فرتعم  ام  ياه 
1. تسوا نارگن  رس  تشپ  زا  تسا و  نموم  هنییآ ي  نموم  دندرک : نایب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هطبار  نیا  رد  تسا . تسود  ي 

یبوخ اه ، یکین  اه ، ییابیز  هدهاشم ي  ماگنه  رد  دزاس . رگ  هولج  ار  ام  ياه  یتشز  ییابیز و  دیاب  تسامن و  عقاو  هنییآ ، دننامه  ام  رسمه 
نینچ دیامن . زاب  ام  زردنا  دنپ و  هب  بل  ام  ياه  يدب  اه و  ییابیزان  اه و  یتشز  ندید  ماگنه  رد  دیاشگب و  ریدقت  ساپـس و  هب  بل  ام ، ياه 

ار وا  زردنا  دنپ و  زاب  يور  اب  مه  امش  دروآ ، اج  هب  ار  تبحم  قشع و  یتسود ، قح  امـش  رـسمه  هاگره  تسا . دنمـشزرا  رایـسب  یـصخش ،
سک دنک  هدینشان  هچ  نک  هچ  ارم  هلان  یهدن  هر  شوگ  هب  داد . دیهاوخ  تسد  زا  ار  رای  یتبحص  مه  دیـشابن ، نینچ  نیا  رگا  دیـشاب . اریذپ 

ار دوخ  هدینش 

قشع تمرح 
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ییوگزاب يولهد . ورسخ  ریما  .2 ح 4369 . ص 446 ، هحاصفل ، جـهن ا  ندومن و 1 . ییوگدـب  تسا . ندرک  تبیغ  هریبک ، ناـهانگ  زا  یکی 
! غورد فال  یهز  رای ، زا  هلگ  قشع و  فال  تسا . نارگید  تبیغ  زا  رت  نوزفا  رایـسب  شهانگ   ، نارگید يارب  وا  بایغ  رد  نامرـسمه  داریا 

هدیدنسپان لمع  نیا  اب  دییامن ، یم  وگزاب  نارگید  يارب  ار  يو  داریا  ناترسمه ، دوبن  رد  امـش  هاگره   1 دننارجه قحتسم  نینچ  نازاب  قشع 
دزن رد  زین  ار  ناترسمه  داریا  یتح  ؛و  دننک ییوگدب  ناترسمه  زا  دوخ ، یصوصخ  سلاجم  رد  هک  دیهد  یم  ار  هزاجا  نیا  نارگید  هب  دوخ 
قشع ، دیوش هجوتم  هک  نیا  نودب  و  دش ؛ دهاوخ  ناترسمه  هب  تبسن  امـش  دید  ینوگرگد  بجوم  تسیاشان  راک  نیا  ،و  دنیامن وگزاب  امش 

دز دهاوخ  هناوج  لد  رد  ترفن  ، قشع ياج  هب  هک  دیسر  دهاوخ  ییاج  هب  راک  دش و  دهاوخ  گنر  مک  ناترسمه  هب  تبـسن  امـش  تبحم  و 
ناترسمه داریا  هک  دیهدن  هزاجا  شیوخ  ردام  ردپ و  یتح  سک  چیه  هب  دزاس . یم  دوبان  ار  ناترسمه  هب  امش  قشع  هک  تسا  یّمـس  ، تبیغ

نانآ هک  تسامش  اب  ینمشد  نیرتگرزب  نیا  یلو  دنشاب ، امش  يارب  یهاوخریخ  لابند  هب  راک  نیا  زا  اهنآ  هچرگا  ، دننک وگزاب  امـش  يارب  ار 
هچنآ ره  ندینش  تبیغ و  ندینش  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شوگ  قح  دندومرف : صوصخ  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنرادن . ربخ  دوخ 
هلعش ات  دنیامن  نایب  امش  يارب  ار  ناترـسمه  ياه  یبوخ  هک  دیبایب  ار  یناسک  تسیاب  امـش  سپ  1. يراد هگن  رود  تسین ، اور  شندینـش  هک 

قوشعم ریخ  زج  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  قشاع  سپ  دنتـسه . نایاپ  یب  ییاه  جنگ  يدارفا ، نینچ  نیا  دنامب ، رادیاپ  امـش  لد  رد  قشع  ي 
2. تسا رک  قوشعم  ياه  یتشز  ندینش  زا  قشاع  شوگ  دندومرف : صوصخ  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینموملاریما  دهاوخن . يرگید  زیچ  دوخ 

ح 3067. ص 937 ، ج 2 ، همکحل ، نا ا  زیم  ، 2 ج 5534 1 . ص 4475 ، ج 9 ، همکحلا ، زیم ا ن  . 1

ییو رش  وخ 

تیقفوم و ناهاوخ  دنتـسه . ییایؤر  باذج و  مارآ ، یگدنز  کی  ناهاوخ  هک  دـنناوخب  ییاه  نآ  اهنت  دـنناوخن ، همه  ار  تمـسق  نیا  افطل 
ناهاوخ رگا  دنتـسه و ... دوخ  هداوناخ ي  دوخ و  يارب  وربآ  راختفا و  بسک  ناـهاوخ  دنـشاب . یم  ناشنادـنزرف  رـسمه و  دوخ و  تفرـشیپ 

هاگنآ دـیزاس ، شیوخ  تبُحم  قشع و  ریـسا  ار  ناترـسمه  لد  دـیاب  دـیتسه ، رگید  ياهوزرآ  اه و  يزوریپ  زا  يرایـسب  دراوم و  نیا  ماـمت 
، میهاوخن هچ  میهاوخب و  هچ  و  میلد ، بحاـص  میهاوخن ، هچ  میهاوـخب و  هچ  اـم  دـش . دـهاوخ  ینتفاـی  تسد  اـهوزرآ  نیا  ماـمت  هک  تسا 
زا یکی  تسین . هناـگیب  یهلا  نوناـق  نیا  زا  زین  اـم  رـسمه  دنـشاب . یم  نینچ  نیا  اـه  ناـسنا  همه ي  تساـم . هناـخ ي  لد  ِبحاـص  تبحم ،

هاگره ییوس ، زا  تسا . ییورـشوخ  میوش ، وا  لد  نامهم  هشیمه  يارب  میرواـیب و  تسد  هب  ار  نامرـسمه  لد  میناوت  یم  اـم  هک  ییاـهرازبا 
تبث نامرـسمه  نهذ . رد  دوخ  زا  اـبیز  يریوصت  دـییایب ، ددـنب . یم  شقن  اـم  نهذ  رد  وا  ری  وصت  هلـصافالب  میونـش ، یم  ار  یـصخش  مسا 

تبحم نامـسیر  ییورـشوخ  مالّـسلا : هیلع  یلع  ترـضح  دوش . ام  يانمت  قشع و  قرغ  دش ، ادیوه  شنهذ  رد  ریوصت  نآ  هاگره  ات  مییامن 
: دـنیامرف یم  دروـم  نیا  رد  زاـب  مالّـسلا  هیلع  نینموـملاریما  ترـضح  میاوت 2  لاـخو  فلزدـنموزرآ  میلـصو  هنـشتو  قـشع  هقرغ   1 تسا .
شورخ و شوجرپ و  لد  دیتسه ، تیونعم  عیفر  ياه  هلق  هب  تفرـشیپ  دوعـص و  لابند  هب  هک  امـش  سپ   3  . تسا یتسود  هگماد  ییورشوخ 
، همکحل نا ا  زیم  . 1 دیزاس ! دوخ  قشع  تبحم و  ریسا  ییورشوخ ، ياز  تراسا  ماد  هلیسو ي  هب  ار  ناترسمه  زاورپ  ریـس و  لاح  رد  هشیمه 

ناهاوخ زین  ناترسمه  هک  تسا  یتراسا  نیا  ح 1709 . ص 497 ، ج 1 ، همکحلا ، نا  زیم  . 3 یناورش . یناقاخ  . 2 ح 1719 . ص 497 ، ج 1 ،
و دید ؛ دهاوخن  ار  شمارآ  يور  دوشن ، امش  قشع  ریسا  رگا  درب و  یم  تذل  امـش  هب  تبحم  قشع و  دنمک  رد  تراسا  نیا  زا  وا  تسا . نآ 

مور اجک  ینارب  غیت  هب  مرگ  دباتن  دنمک  زا  رس  تبحم  دیق  ریسا  دیهد . هیده  دوخ  وا و  هب  ار  شمارآ  رابرهگ ، ریـسکا  نیا  اب  دیناوت  یم  امش 
رد دیا ؟ هدینش  ناترسمه  زا  ار  مالک  نیا  راب  نیدنچ  لاح ، ات  تسین ؟ انشآ  امـش  يارب  مالک  نیا  شاب ! ورـشوخ  ادخ ، هب  ار  وت  مریسا 1  هک 

يالاب شیامن  هدرپ ي  رد  دروخ ، یم  هرگ  مه  رد  ناـت  ياـهوربا  هاـگره  دزاـس ؟ یم  يراـج  ناـبز  رب  ار  مـالک  نیا  ناترـسمه  یعقاوم  هچ 
ینامز يارب  ناترسمه  مالک  نیا  يرآ ، تسا  غورف  مک  قرب و  نودب  نات  نامـشچ  تسا و  هتـسب  شقن  ینوگانوگ  ياه  طخ  نات ، ياهوربا 
يوربا نآرد  ناقاتـشم  راک  داـشگ  تسین . ییور  هداـشگ  ییورـشوخ و  یباداـش و  زا  يربخ  تسا و  مغ  زا  هدـنکا  امـش  هرهچ ي  هک  تسا 
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يوج وخ ا  ار 1 . شیوخ  ناتسلگ  ياه  لگ  هک  تسا  نیا  ینابغاب  ره  يوزرآ  یناشیپ 2  ِز  اشگب  هرگ  نیشنب  سفن  کی  ار  ادخ  تسا  دنبلد 
اب دینکن و . نیمغ  ار  وا  لد  دیتسه . ناترـسمه  لگ  زین  امـش  هک  دـینکن  شومارف  ار  نیا  دـنیبب . هزات  باداش و  هشیمه  ظفاح . . 2 ین . ام  رک 

يداـش هک  هنوگ  ناـمه  میوـش ، یم  هودـنا  مغ و  راـچد  اـم  همه ي  ییوـس ، زا  دـینک . كاـپ  مغ  زا  ار  وا  لد  ییور  هداـشگ  ییورـشوخ و 
هب ار  دوـخ  مینک و  ناـهنپ  شیوـخ  لد  رد  ار  نآ  میراد  یمغ  رگا  هک  تـسا  نـیا  مـهم  اـما  تساـیند ، تیـصاخ  نـیا  دوـش . یم  نامبیـصن 
رد نموم  يداش  دنا : هتفگ  مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  تسا . نامرسمه  هب  قشع  هناشن ي  راک ، نیا  میهد . ناشن  ورشوخ  نامرـسمه 

ورشوخ و دـیاب 2  یم  يور  هزات  بل و  نادـنخ  تسا  زور  هد  لگ  وچ  اـم  رمع  تدـم  نیا   1. تسا ناـهنپ  شلد  رد  يو  هودـنا  وا و  يرهچ 
تسا يا  هیده  شندوب ، نازرا  نیع  رد  هک  یلاح  رد  درادن ، يدام  هیامرس ي  هب  زاین  هک  تسا  نامرسمه  هب  یکین  هیده و  ندوب ، ور  هدنخ 
تسین يا  هیده  نیرتابیز  نیرتهب و  ییورشوخ  ایآ  درادن . یصاخ  رنه  يریگارف  يژرنا و  تقو و  فرص  ناکم ، نامز و  هب  يزاین  هک  اهبرپ 

ا جهن  تسا 1 . یناسحا  ییورـشوخ  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  مییامن ؟ میدـقت  شیوخ  رـسمه  هب  میناوت  یم  اـم  هک 
نیرتهب امـش  ییورـشوخ  ، دـمآ ناترـسمه  لابند  هب  الب  مغ و  نافوط  هاگره  سپ   1. هنیزه تـمحز و  یب  ظـفاح . . 2 تمکح 333 . هغالبل ،

مناج تنحم  نیو  نیبب ، مناهنپ  درد  نیا  دشاب . یهاتوک  تدم  يارب  هک  دنچ  ره  ، دیدازب لد  زا  ار  هودـنا  مغ و  دـناوت  یم  هک  تسا  یمهرم 
دونش و یم  رادیدپ  ام  یگدنز  نامسآ  رد  هریت  ياهربا  تاقوا  یهاگ   ، یفرط زا   2! نک هزات  نادنخ  يور  نآ  نیبب و  منایرگ  مشچ  نیا  نیبب 
، ینمـشد اسب  هچ  و  دوش ؛ یم  غورف  یب  گـنرمک و  نامرـسمه  لد  رد  قشع  گـنر  دـهن و  یم  یگریت  هب  ور  نامرـسمه ، اـب  یبآ  هطبار ي 
، ییورـشوخ . دیآ یم  رب  اه  ترودک  نیا  ّلح  یپ  رد  تعرـس  هب  هک  تسا  یـسک  دـنمرنه ، رـسمه  دریگب . وا  لد  رد  ار  تبحم  رهم و  ياج 

لد دنـسم  رب  ار  قشع  ، نآ ياج  هب  میروآ و  نوریب  نامرـسمه  لد  زا  ار  ینمـشد  هنیک و   ، نآ هلیـسو  هب  میناوت  یم  هک  تسا  یگنچ  دننامه 
هب نادنخ  زاب و  يا  هرهچ  اب  تسا  یفاک  ! دیوشن برطـضم  نارگن و  دایز  تسا ، هداد  خر  یترودـک  ناتزیزع  رـسمه  امـش  نیب  رگا  میناشنب .

صوصخ نیا  رد  زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیشخب . دهاوخ  ار  امـش  ًامتح  وا  هک  دیبوکب  نیمز  رب  مارتحا  يوناز  دیورب و  وا  دزن 
جهن .3 يا . هــــغارم  يدـــــحوا  .2 ،ج1،ص497،ح1713 . هـــمکحلا نازیم  .1 3. دــــیادز یم  ار  هـــنیک  ییورــــشوخ  : دــــنیامرف یم 

،ص184،ح1536. هحاصفلا

یگدادلد هناشن  ناتسد ، ندرشف 

گنهرف رد  نداد  تسد  رگیدکی  اب   1. درب یم  نایم  زا  ار  هنیک  ، نداد تسد  هک  دیهد  تسد  رگیدمه  هب  دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماما تسا . هدش  شرافس  هدیدنسپ  بوخ و  لمع  نیا  رب  رایـسب  زین  مالـسا  رد  تسا . تبحم  رهم و  یتسود و  هناشن ي  ام ، یناریا  یمالـسا -

دراذگ و یم  اهنآ  تسد  نایم  ار  شتسد  دنوادخ  دننک ، هحفاصم  دنسرب و  مه  هب  نموم  ود  نوچ  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب 
نداهن و رـسمه  تسد  رد  تسد  تبحم ، ناـیب  ياـه  شور  زا  یکی   2. دـنک یم  هحفاصم  دراد ، تسود  رتشیب  ار  شتـسود  هک  سک  نآ  اـب 

لد رد  ار  قشع  هاگیاج  دنک و  یم  رتشیب  ار  تبحم  هک  تسا  قشع  تدارا و  تسد  تسد ، نیا  تسا . وا  تسد  ناتشگنا  ندرـشف  شزاون و 
تـسد ما  هداد  دراد  اشامت  هک  يدارم  شقن  ما  هدـید  مینک . هدافتـسا  دوخ  ناتـسد  زا  تبحم  قشع و  مایپ  لاسرا  يارب  دزاس . یم  رتراوتـسا 

بئاص . 3 ثیدح 2 . هحفاصم ، باب  ص 259 ، ج 3 ، یفاک ، لوصا   02 ح 40 . ص 655 ، لوقعل ، فحت ا  سرپم 3 1 . هک  يراگن  هب  تدارا 
هب امـش  نداد  تسد  اب  دنک ، یم  خوسر  ناسنا  لد  رب  نانآ  قایتشا  رطع و  يوب  نیگارطع ، ياه  لگ  يراوجمه  اب  هک  هنوگ  نامه  يزیربت .
وا دوجو  دوش و  یم  لقتنم  امش  نیـشتآ  دوجو  هب  ناترـسمه  دوجو  زا  يو و  نینزان  دوجو  هب  امـش  دوجو  زا  زین  قشعو  تبحم  ناترـسمه ،
درم هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دیتسه و  رفن  کی  امش ، يود  ره  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دش . دهاوخ  تبحم  قشع و  زا  هدنکآ  امش  دننام  زین 

تـسامش يادیـش  لد  نیا  هکلب  دروخ ، یم  هرگ  وا  تسد  رد  هک  تسین  امـش  تسد  نیا  هک  دینادب  دیاب  دنوش . یم  لیدبت  رـسمه  هب  نز  و 
، هدرکان يادخ  رگا  ملد 1  تس  هداهن  فکِز  برط  ناماد  ملد  تس  هداد  وت  هب  تدارا  تسد  اـت  دروخ . یم  دـنویپ  وا  هتفیـش ي  لد  اـب  هک 
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شدوجو لگ  میدقت  بلق ، میمص  زا  یمالس  دیورب و  وا  يوس  هب  دیزیخرب و  تسا ، هذش  داجیا  يروخلد  ترودک و  ناترسمه  امـش و  نیب 
انب ار  یتسود  ناتسگ  نآ  ياج  رب  شوماخ و  ار  ینمشد  شتآ  دینک و  مخ  ینامیشپ  هناشن ي  هب  رس  دیراذگب و  وا  تسد  رد  تسد  دییامن .

تبحم قشعتسد و  هک  یماگنه  دشاب ، رطاخ  هدیروش  امش  تسد  زا  ناترسمه  یماطـسب . یغورف  لد 1 . مه  دنچره  دینادب  نیقی  هب  دیزاس .
یگدرز آو  دیآ  یم  دورف  وا  لد  رب  تبحم  قشع و  دیآ و  یمرد  زاورپ  هب  وا  لد  زا  هنیک  ترفن و  مغ ، درد ، دیهن ، یم  وا  نابرهم  تسد  رد 

. ددرگ یم  هدودز  يو  رطاخ 

نانز گرزب  يوداج  يزپشآ ،

اهنآ نیرت  خبط  شوخ  امـش  نانز  نیرتهب  دنیامرف : یم  نا  هجرد  تلزنم و  نانز و  يزیـشآ  رنه  صوصخ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یتاضقلا یضاق  بصنم  هک  تساوخ  يو  زا  هفیلخ  يزور  تشاد . ییامندهاز  هیقف  قیفر  یـسابع ، يافلخ  زا  یکی  هک  دنا  هدروآ   1 دنتسه .

راهان زورما  ای  ییامن و  لوبق  ارم  هتـساوخ  دیاب  ای  تفگ : هفیلخ  دومن . در  ار  هتـساوخ  نیا  امندهاز  هیقف  نآ  اما  دیامن ، لوبق  ار  وا  تموکح 
هزمـشوخ نیرتهب ، داد  روتـسد  هناخ  خبطم  هب  هفیلخ  مییامن . یم  لوبق  ار  ندوب  امـش  ناوخ  نامهم  تفگ  ایندـهاز  هیقف  یـشاب . ام  نامهم  ار 

نآ هزم ي  دـید و  ار  گـنراگنر  ياهاذـغ  نآ  دـش و  دراو  هرفـس  رب  هفیلخ  قیفر  هک  یماـگنه  دـنیامن . خـبط  ار  اهاذـغ  نیرتذـیذل  نیرت و 
هتساوخ رگا  تفگ : دومن و  هفیلخ  ثیدح 7 . ءاسنلا ، ریخلا  باب  حاکنلا ، باتک  ص 325 ، ج 5 ، یفاک ، هب 1 . ور  دیشچ ، ار  ذیذل  ياهاذغ 

تاضقلا یضاق  سپ  نیا  زا  نم  سپ  تفگ : امندهاز  هیقف  يرآ . تفگ : هفیلخ  متسه ؟ امش  ناوخ  نامهم  زور  ره  میامن ، تباجا  ار  امش  ي 
برچ هخابط  ِز  تفآ  کی  درخب . ار  هیقف  کی  نید  ذـیذل ، عوبطم و  ياضف  کی  اـب  تسناوت  هفیلخ  هک  دـش  نینچ  نیا  و  متـسه ؛ وت  راـبرد 

دوخ هب  تبسن  ار  شرسمه  قشع  هک  دراد  هقالع  تِسا و  شیوخ  رسمه  هتفیـش  هک  یمناخ  تسرپ 1  نیریش  برچ و  دنک  ار  هش  هک  تسد 
هتخاس دوخ  نآ  زا  ار  رـسمه  لد  هناخ  دریگب ، ارف  ار  ییارآ  هرفـس  رنه  هزمـشوخ و  ياهاذغ  خبط  رنه  رگا  هک  دنادب  دیاب  دـنک ، ربارب  رازه 

ياهاذـغ يریگارف  تقد ، هلـصوح ، ربص و  نتـشاد  تقو ، فرـص  دوب . دـهاوخ  يو  یگدـنز  نیباک  انیقی  هناـخ ، نیا  گـناد  ِشـش  تسا و 
يوب گنر و  هب  هدش  تنیز  گنراگنر  ياه  هرفـس  ندیچ  ناترـسمه و  هقالع  دروم  هزمـشوخ و  ي  اهاذغ . خبط  يارب  همه  همه و  دـیدج ،
انیقی دنتسه و  مهم  امش  يارب  شیاه  هتساوخ  وا و  هک  دییوگ  یم  ناترسمه  هب  شیوخ  راک  نیا  اب  امش  تسا . قشع  میقتسمریغ  نایب  قشع ،
هناشن دـنک ، یم  هیهت  شا  هداوناخ  رـسمه و  يارب  ییابیز  رطع و  شوخ  ياذـغ  هقالع ، تقو و  فرـص  اب  ینز  هکنیا  درک . دـهاوخ  رواـب  وا 
شدرم هقـالع  دروم  ياذـغ  نتخپ  هژیو  هب  دوخ ، تبحم  اـب  هک  تسا  یهلا  قـشع  رهظم  نز ، هک  دـننادب  دـیاب  نادرم  تسا . تبحم  قـشع و 

وا زا  دنـشاب و  رازگـساپس  ناشرـسمه ، تبحم  نیا  ربارب  رد  دیاب  نادرم  نیاربانب ، دراد . ینازرا  وا  هب  ار  یلزا  شمارآ  تینما و  دراد  دـصق  ،
. يوجنگ یماظن  همان ي  لابقا  . 1 دوش . رتشیبو  رتشیب  اهنآ  نیب  تبحم  ات  دننک  ریدقت 

قشع دیلک  شزاون ،

یمیـسن هکنیا  ات  تسا ، هتفر  ورف  دوخ  رد  درادـن و  یـشورخ  شوج و  طاشن و  روش و  تسا . مارآ  ایرد  دـیا ، هتـسشن  ایرد  لحاس  راـنک  رد 
نیا دوش . یم  ناوخ  هزاوآ  نانز ، فک  نانک ، صقر  طاشن ، روش و  رپ  هدـش و  رادـیب  هتفخ ، يایرد  دـهد . یم  شزاون  ار  ایرد  زورفا ، ناـج 
زاون گنچ  داتسا  گنچ  هب  دیرادن ؟ رواب  دنیوگ ، یم  هناقش  اع  نخس  ام  ناتشگنا  ادینک  ناحتما  مه  امش  شزاون ! زیگنارب  باجعا  رثا  تسا 

اه نخس  تبحم  قشع و  زا  امش  اب  دهد و  یم  رس  زاون  لد  ياه  همغن  دوخ  زا  گنچ  وا ، تسد  ناتشگنا  شزاون  یپ  رد  هنوگچ  هک  دیرگنب 
وا دهد . یم  رـس  قشع  ياون  دوخ ، زا  زین  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  ناترـسمه ، دوجو  رب  تبحم  رهم و  شزاون و  تسد  ندیـشک  اب  دـیوگ ؟ یم 

هاگن هدنز  شیوخ  دوجو  رد  ار  قشع  هلعش ي  دزاس و  مارآ  ار  شیوخ  مارآ  ان  لد  شزاون ،  نیا  اب  ات  تسا ، هناقشاع  شزاون  نیا  راتـساوخ 
رس رب  شزاون  تسد  ندیـشک  اب  دیهدن و  هار  دوخ  هب  يدیدرت  تسا 1  هآ  دَم  رب  ما  هنیس  حول  هک  گنچ  رـس  رب  شزاون  تسد  شکب  دراد .
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یم هک  تسامـش  رنه  نیا  دـینک ! شاف  تسا ، نانآ  هب  تبحم  قشع و  انامه  هک  ار  لد  زار  دـییوگب و  نخـس  اهنآ  اـب  ناتنادـنزرف ، رـسمه و 
هریس نانآ ، هب  نورد  ّرِس  نایب  نازیزع و  رـس  رب  شزاون  تسد  ندیـشک  دینک . تبحـص  شیوخ  هقوشعم ي  اب  دوخ  قشع  زا  هدرپ  یب  دیناوت 
تسد ندیشک  اب   2. دندیـشک یم  شزاون  تسد  شیوخ  ياه  هون  دـنزرف و  رـس  رب  حبـص  زور  ره  ناشیا  تسا . ناهج  نادرمدازآ  ربمایپ  ي 

راتفر و زا  ناترـسمه  هک  دنچره  دـینک ، يراج  شیوخ  یگدـنز  رد  ار  يداش  شمارآ و  ناترـسمه ، لگ  نوچ  دوجو  رب  هناقـشاع  شزاون 
.2 يزیربت . بئ  اص  دهاوخ 1 . امـش  قشاع  لاح و  هدیروش  رـسمه  نامه  زاب  يو  هنامیمـص ، شزاون  اب  دشاب ، رطاخ  هدرزآ  امـش ، ياهراک 

يداش قرغ  شزاون ، نیا  زا  تسا و  هناناج  شزاون  نیا  دنمزاین  وا  دش . مهتیبرت . باوث  دالوا و  باب  ح 75 ، ص 99 ، ج 1 0 1 ، راونالاراحب ،
نامه دـیهد ، شزاون  ار  وا  دراد . زاین  هناتـسود  شزاون  نیا  هب  شیپ  زا  شیب  تسا ، تحاران  نیگمغ و  وا  هک  یماـیا  رد  دوش . یم  رورـس  و 

لد شزاون  تسد  دهد  یم  دینک . شیوخ  هتفیـش ي  هشیمه  يارب  ار  وا  دیزاس و  دوخ  نآ  زا  ار  وا  لد  دیهد . یم  شزاون  ار  یلگ  هک  هنوگ 
. يزیربت بئاص  ددرگ 1 1 . ناجرم  هجنپ ي  زا  رگا  نکاس  رحب  نیکست  ار  ام 

ییایؤر ياه  شوغآ 

، عمش دننام  دسانشب . دبایب و  ار  یتخبـشوخ  نآ  شوغآ  رد  يا  هظحل  يارب  ات  دشک  یم  رپ  عمـش  يوس  هب  نامارخ  نادنخ ، ناباتـش ، هناورپ ،
عمش نم  دوش . امش  مرگ  دوجو  قاتشم  امش  رسمه  ات  دیوش ، ابرلد  عمش  دننام  ددرگ . امش  هناورپ ي  امش  رسمه  ات  دیشاب ، ناشفارون  مرگ و 

میدقت ار  دوخ  ناج  ندوب ، عمش  رانک  رد  يا  هظحل  يارب  هناورپ  مزوسب 2  ترب  رد  نم  يریمب ، نم  ياپ  رد  يراز  هب  ات  هناورپ ، وت  متشگ و 
ياهب نیا  تخادرپ  هب  رـضاح  امـش  هب  ندش  رتکیدزن  يارب  ناترـسمه  دیـشاب ، عمـش  دننامه  زین  امـش  رگا  دنک . یم  يا . هغا  رم  يدحوا  . 2

نیا ییاناوت  امش  رگا  دیامن ، میدقت  امش  هب  تسوا ، ياهبرپ  عیـسو و  لد  نامه  هک  ار  دوخ  یتسه  مامت  تسا  رـضاح  وا  دشاب .  یم  نیگنس 
رد ار  شیوخ  تبحم  رهم و  قشع و  هدیبلط و  رانک  هب  ار  دوخ  هناورپ  راو ، عمـش  سپ  دیزاسب . شیوخ  هتفیـش ي  ار  وا  هک  دیـشاب  هتـشاد  ار 

افـص و تبحم ، رهم ، هناـشن ي  نتخادـنا ، مه  درگ ن  رد  تـسد  ندیـشک و  راـنک  رد  دـیزاس . شیوـخ  ریـسا  ار  وا  دـیهد و  ياـج  يو  لد 
هیلع قداص  ماـما  منک 1  نودرگ  ندرگ  رد  هم  وـچ  ار  ناـمرف  قوـط  شندرگرد  نم  تسد  ددرگ  قوـط  دوـخ  یبـشرگ  تـسا . تـیمیمص 

ارف ار  اهنآ  ادخ  تمحر  دنـشک ، شوغآ ، رد  ار  رگیدکی  نموم  ود  نوچ  دـنیامرف : یم  ندوب ، مه  رانک  رد  ندرک و  تبحم  هرابرد  مالّـسلا 
شوغآ هب  ار  دوخ  رـسمه  هاـگره  ددرگ . یم  لـصاح  ندیـشک  شوغآ  رد  زا  هک  تسا  یتـبحم  قشع و  ورگ  رد  یهلا  تمحر  نیا   2. دریگ

دوش یم  ظفح  الب  نافوط  زا  امش  یگدنز  مرگ  نوناک  دنیشن . یم  تبحم  رهم و  نآ  ياج  هب  دور و  یمامش  هنیس ي  زا  ینمشد  دیشک ، یم 
سمل ص 266 . ج 3 ، یفاک ، لوصا  . 2 يونزغ . ییانس  اب 1 . ییوشانز  یگدنز  رد  دریگ . یم  ارف  ار  امـش  ادـخ  تمحر  هک  تسا  هاگنآ  و 

. دوش یم  نازورف  قشع  هلعـش ي  شوماخ و  اه  هنتف  شتآ  هک  تسا  ینامـسج  ياه  سامت  ندرک و  وگ  تفگ و  هرهچ  هب  هرهچ  اـه ، تسد 
ام هنیس ي  اه ،  تسکش  اه و  یماکان   ، اه تبیصم  اه ، مغ  رد   1 منمشدِز دیآ  یتسود  يوب  هتسویپ  مندرگ  هب  يآرد  راو  تسود  تسد  رگ 

شوغآ رد  ار  ام  ام  زیزع  رـسمه  هژیو  هب  زیزع و  کی   ، تسود کی  هک  یماگنه  . تسا شزوسو  شورخ  شوج  قرغ  ناشفـشتآ  هوک  نوچ 
یم شوماخو  درسار  نآ  شتآ  درب و  یم  ورف  دوخردار  ام  نورد  ناشفشتآ  هوک  نارک ، یب  ییایرد  نوچ  وا  هنیـس  دهد ، یم  ياج  شیوخ 

رد مریگ  ابق  نوچمه  شرگ  رطاخ  هدوسآ  موش  نهاریپ  وچ  دیهد ! هیده  ناترسمه  هب  ار  شمارآ  ، ییاروها بان و  درگـش  نیا  هب  سپ  دزاس 
. ظفاح .2 یناغرف . فیس  شوغآ 2 1.

رادانعم ياه  نتفر  هار 

اما  ، تسا لبنت  هدارا و  یب  درف  کی  هک  تسا  مولعم   ، يرگید نآ  دراد . مغ  ًانیقی  ، دـینک هاگن  ار  یکی  نآ  دراد ! هلجع  ردـقچ  ، هاگن ار  نیا  "
نانخس نیا  دیراد ؟ دای  هب  ایا  دیا ، هدینش  مدرم  ناهد  زا  هعماج و  رد  ار  نانخس  هنوگ  نیا  تسا "  هدارا  اب  یناسنا  هک  تسا  مولعم  یکی  نآ 

يربلد www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


هژیو هب  تسا . مهم  رایـسب  هلاسم  نیا  زین  ییوشانز  یگدـنز  رد  نارگید . نتفر  هار  هوحن ي  هویـش و  زا  تسا  مدرم  ياه  تواـضق  ۀـجیتن ي 
هب تبحم  رهم و  قشع ، زا  لامالام  امـش  لد  تسا . مرتحم  ياه  مناخ  هب  باطخ  اجنیا  رد  دنتـسه . رتشیب  هجوت  راتـساوخ  هک  اه  مناـخ  يارب 

شالت دـیهاوخ ، یم  رگا  دـییامن ؟ نایب  ناترـسمه  هب  شیوخ  نتفر  هار  عون  اب  ار  دوخ  قشع  دـیهاوخ  یمن  ایآ  دـشاب ، یم  ناـتزیزع  رـسمه 
هیلع قداص  ماما  دـنهد . ماجنا  دـنناوت  یم  بوخ  ار  راک  نیا  اتاذ  اه  مناخ  هکارچ  دـیریگب ! ارف  ار  تبحم  يانعم  اب  هارمه  نتفر  هار  ات  دـینک 

مرتحم و مناخ   1. تسین زاین  یب  ییابرلد  هوشع و  اب  رهوش  هب  قشع  راـهظا  زا  شیوخ ، راـگزاس  رهوش  هب  تبـسن  نز  دـنیامرف : یم  مالّـسلا 
امش هب  یمـشچ  هشوگ ي  لدرامیب  ياه  ناسنا  ات  دشاب  نیتم  راقو و  اب  ِدیاب  نامرحمان  نارگید و  نایم  رد  هعماج و  رد  امـش  نتفر  هار  میهف ،

ا فحت  امـش 1 . نتفر  هار  دـیاب  ناترـسمه ، ربارب  رد  تولخ و  هناخ و  رد  اـما  دوشن . هتـسکش  ناترـسمه  هب  امـش  قشع  تمرح  دـنزادنین و 
امـش هناقـشاع ي  هبلک ي  دوش و  ربارب  اهدص  امـش  هب  ناترـسمه  قشع  ات  دـشاب  تبحم  قیمع و  يانعم  اب  هارمه  ح 72 . ص 583 ، لوقعل ،

تاکرح اب  دـنک ، یم  دادـیب  ناترـسمه  امـش و  نایم  قشع  شتآ  هک  هاگ  نآ  ره  تساجب ، اـبیز و  بوخ و  هچ  دـنامب . رادـیاپ  هشیمه  يارب 
. دـیزاس ناـمهم  قشع  باـن  كاـپ و  بارـش . زا  ار  رگیدـکی  دـیزاس و  رگ  هولج  ناترـسمه  يارب  ار  كاـپ  صلاـخ و  قـشع  نیا  بساـنتم ،
رد امـش  يارب  ناترـسمه  دـیراد  تسود  امـش  هک  هنوگ  ناـمه  زیزعرهوش ، دنک 1  یمالابوریز  لددصراک  واورـس  نوچدـق  ندـیمارخرد ،
هب دهاوخ  یم  وا  دیورب . هار  هنادرم  تبیه و  اب  راقواب ، امـش  هک  دراد  تسود  مه  امـش  لگ  رـسمه  دشاب ، باذـج  ابرلد و  نتفر ، هار  ماگنه 

ار دوخ  ندوباکتا  لباق  ییاجرباپ و  يراوتـسا ، دوخ ، نتفر  هار  هوحن  اب  دیِـشاب و  يدامتعا  لـباق  مکحم و  هاـگ  هیکت  سپ  دـنک ، هیکت  اـمش 
هار دوب  مولعم  هک  تفر  یم  هار  نانچ  نتفر  هار  عقوم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  سابع  نبا  دـیهد . ناشن 

یناسنا ار  امـش  همه ، هک  دیورب  هار  نانچنآ  دینک ! تکرح  هتـسها  هن  باتـشاب و  هن  دـنک ، هن  دـنت ، هن   2. تسین لبنت  ای  ناوتان  صخـش  نتفر 
رسمه هتـساوخ ي  نیا  دیورب ! هار  هنادرم  ح 18908 . ص 5571 ، ج 11 ، هـمکحل ، نا ا  زیم  . 2 یناغرف . فیس  . 1 دـننادب . هدارا  اب  يوق و 

. یماطسب یغورف  دنامن 1 1 . راتفر  توق  وا  یپ  رد  ارم  هک  درب  ندیمارخ  زرط  زا  ملد  يدق  ورس  تسامش .

ییوشانز طباور  فیارظ 

هراشا

هب هک  ار  ییاه  یتخـس  اه و  تمحز  مامت  دـنک و  تذـل  يداش و  قرغ  هشیمه  ار  شیوخ  رـسمه  دـناوتب  هک  تسا  يدرم  نز و  ره  يوزرآ 
ياهاذـغ دـنک و  یم  هنیزه  هناـخزپشآ  رد  ار  شیوخ  ییـالط  تاـقوا  زا  يداـیز  تدـم  هک  یمناـخ  تسا . رطاـخ  نیدـب  دـنرخ ، یم  ناـج 

تذل هک  دنادب  دیاب  دزاسب ، دوخ  هتفیـش ي  ار  وا  ضوع  رد  نیریـش و  ار  شیوخ  رـسمه  ماک  ات  دـنک  یم  خـبط  يا  هزمـشوخو  گنراگنر 
قداص ماما  رسمه ، تذل  هرابرد  . دیزاسن مورحم  ار  وا  زگره  تسوا . دوجو  نیریش  دهش  شرسمه ، يارب  دهش  نیرت  نیریـش  نیرت و  شخب 
حاکن هزادنا ي  هب  يزیچ  زا  تشهب  رد  نایتشهب  دنا . هدیـشچن  رـسمه  تذل  زا  رتهب  یتذل  ترخآ  ایند و  رد  مدرم  دنیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع 
ییانمت رت  شوخ  نیزا  وت  لاـصو  مباـی  نوچ  هک  بش  ره  منک  یم  اـنمت   1 نآ . ياه  یندیـشونزا  هن  اه و  یکاروخ  زا  هن  دنرب ، یمن  تذـل 

وا دوجو  رد  امش  دای  مان و  اهنتدیراد  تسود  رگا  دیهاوخ ، یم  دوخ  ریسا  هتفیش و  قشع و  دنب  رد  ار  ناترسمه  رگا  منیب 2  یمن  منیب ، یمن 
یطیارش چیه  تحت  هاگ و  چیه  ار  ناترسمه  سپ  دهد ، رس  همغن  دخرچب و  امش  رس  درگ  راو  لبلب  وا  دیشاب و  لگ  دیهاوخ  یم  رگا  دشاب ،

اب هناقـشاع  هناـصلاخ و  طاـبترا  داـجیا  زومر  اهدرگـش و  فـیارظ و  يریگراـکب  لاـبند  هب  هراوـمه  و  دـیزاسن ! مورحم  شیوـخ  لاـصو  زا 
اجنیا رد  نآ  زا  يدراوم  رکذ  اما  دیراد ، لماک  ییانشآ  لئاسم  نیا  هب  یناریا  ناملسم و  رسمه  کی  ناونع  هب  امش  امتح  دیـشاب . ناترـسمه 
لوذبم رفاو  تقد  دراوم  نیا  هب  مینک  یم  داهنشیپ  اذل  دیامن . ینایاش  کمک  امـش  ییوشانز  كاپ  طباور  تمالـس  تفرـشیپ و  هب  دناوت  یم 

. یناورش یناقاخ  . 2 ج 2660 . ص769 ، ج 2 ، همکحل ، نا ا  زیم  . 1 دییامن !
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یناوج يورین  يایحا  فلا )

نوچمه هک  تسا  هناخ  ياه  سابل  شـشوپ و  رد  تقد  تفاطل و  ییابیز ، شیوخ ، رـسمه  بذـج  يارب  دـنمرنه  مناخ  کی  حالـس  نیرترب 
جاتحم و ریـسا ، هک  تسامـش  رـسمه  نیا  دزاس . یم  شیوخ  ریـسا  هتفیـش و  هن ، هچ  دهاوخب و  هچ  ار  دوخ  رـسمه  نیمز ، هرک ي  ۀبذاج ي 

هتـشاذگ يراگزاسان  رـس  امـش  رـسمه  یگزات  هب  تسود ، رـسمه  ياقآ  دینادب  ار  رترب  حالـس  نیا  ردق  دنمرنه ، مناخ  تسامـش . دـنمقالع 
ار شیاه  هچب  امـش و  هلـصوح ي  تسا ، هدـش  درز  شیور  گنر و  دـینیب ، یم  لـگ  لاـصو  زا  هدـنام  رود  لـبلب  نوچ  نیگمغ  اروا  تسا ،

دوجو ترارح  هک  دراد  زاین  وا ، دیا  هتخاس  هرهب  مک  شیوخ  دوجو  تذـل  زا  ار  وا  دـیاش  دـینک  لاوس  وا  زا  دـنک . یم  يریگ  هناهب  درادـن ،
یتیاور رد  دـیهد . هیدـه  شیوخ  یگدـنز  وا و  دوخ ، هب  ار  یباداش  توارط و  دـیزاسن و  مورحم  ار  وا  دـنک ، سح  دوخ  دوجو  رد  ار  اـمش 

. دـیآ یمن  نم  کیدزن  هب  مرهوش  هک  درک  تیاکـش  دیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تمدـخ  هب  ینز  هک  تسا  هدـمآ 
نآ هب  ار  دوخ  هکنآ  رگم  متـشاذگن ، ار  یـشوخ  يوب  چـیه  تفگ : دـیایب . وت  کـیدزن  هب  اـت  نک  وبـشوخ  ار  دوـخ  هک  دـندومرف : ترـضح 
یم وا  يارب  وـت  دزن  هب  ندـمآ  رد  یباوـث  هچ  هک  تسناد  یم  رگا  وـت  رـسمه  دـندومرف : ترـضح  دـنک . یم  يرود  نم  زا  مدرک و  وبـشوخ 

هک دراد  نآ  باوث  دننک و  یم  هطاحا  ار  وا  کلم  ود  دوش ، یم  وت  بناج  هجوتم  نوچ  هک  دـندومرف : سپ  درک . یمن  يرود  وت  زا  دنـسیون 
سپ دزیر ، یم  تخرد  زا  گرب . هکنانچ  دزیر ، یم  وا  ناهانگ  دنک ، تعماجم  وت  اب  نوچ  سپ  دنک ، داهج  ادخ  هار  رد  هدیـشک و  ریـشمش 

دـینک و باریـس  دـیناوت ، یم  هک  یقیرط  ره  هب  ناتدوخ  نیریـش  ماـک  زا  ار  ناترـسمه   1. دـیآ یم  رد  هب  ناهانگ  زا  دـنک ، یم  لـسغ  نوچ 
: دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک . یگنـشت  عفر  امـش ، نیریـش  ماک  زا  ریغ  اب  دهاوخن  وا  ات  دـییامن ، فرطرب  ار  وا  یگنـشت 

نیا زا  سرت  اه  مناخ   2. دشخبب وا  هب  دهاوخ ، وا  زا  شرـسمه  هک  هچنآ  ره  دوب ، اهنت  شرـسمه  اب  هاگره  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتهب 
هابت ار  شیوخ  راقو  تزع و - دـنیامن ، نایب  هدرپ  یب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  دـنهنب و  رانک  ار  ایح  ناشرـسمه  زا  یبایماک  رد  رگا  هک  دـنراد 

هک هنوگره  ات  تسا  یعیبط  قح  نیا  تسامـش و  هب  قلعتم  امـش ، رـسمه  تسا ؟ تسرد  ندرک  رکف  هنوگ  نیا  امـش  رظن  هب  ایآ  دـنیامن . یم 
یگنشت عفر  ات  دباتش  یم  بآ  ندید  ماگنه  هب  هک  ریوک  رد  ریسا  هنشت و  یناسنا  دننام  هاگره  . دیربب تذل  يو  اب  یهارمه  زا  دیراد  تسود 

هنشت ادیش و  هتفیش و  نانچمه  امش  هک  تسا  نیا  هناشن ي  لاصو ، شطع  نیا  دیشاب ، قاتشم  ناترـسمه  زا  یبایماک  رد  مه  امـش  رگا  دنک ،
باتک ج 14 ، هعیـشلا ، لئ  اسو  . 2 ،ص 97 . لوا لصف  مراهچ ، باـب  نیقتملا ، ۀـیلح  یگنـشت و 1 . نیا  رگا  اما  و  دیـشاب ؟ یم  ناترـسمه  ي 

رد نیاربانب  دـنک . کش  امـش  قشع  یکاـپ  هب  هک  دراد  قح  ناترـسمه  دـشابن ، امـش  رد  نا ، عفر  هب  لـیم  ح 02  ص 261 ، ، 6 باب حاکنلا ،
هک تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتهب  دـنیامرف : یم  هراب  نیارد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دـیراذگب . راـنک  ار  اـیح  شیوخ ، هناقـشاع  ياـه  تولخ 

هعماج دراو  و   ) دیـشوپ سابل  هاگره  دروآرد و  زین  ار  ایح  سابل  دروآ  رد  هب  نت  زا  ار  دوخ  سابل  دومن و  تولخ  شیوخ  رـسمه  اب  هاـگره 
هنوگچ ناتلاح  هدش ، رگا  دیوش ؟ راتفرگ  بآ  نتشاد  نودب  نا و  زوس  مرگ ، ینابایب  رد  لاح  هب  ات  هدش  ایآ   1. دشوپب زین  ار  ایح  سابل  دش )

نیا دیدروخ . یم  انیقی  دـیدروخ ؟ یمن  ار  بآ  نآ  دـیدرک ، یم  ادـیپ  تسد  يا  هدولآ  فیثک و  بآ  هب  رگا  راز ، لاح  نآ  رد  تسا ؟ هدوب 
رد درک و  رفس  يروشک  هب  رگا  ات  دوش ، همیب  امش  یگذنز  ات  دینک  باریس  ار  شیوخ  رـسمه  یـسنج ، طباور  رد  تسا . یگنـشت  تیـصاخ 

اهاذغ نیرت  هزمـشوخ  نیرتهب و  هک  ریـس  یناسنا  دننامه  دنکن و  اطخ  اپ  زا  تسد  دید ، یناوارف  رابودنب  یب  نانز  داسف و  ياه  نوناک  اجنآ 
نیا زین  امش  رسمه  لاح  دوش ، یم  نوگرگد  شلاح  گنراگنر  ياهاذغ  نا  ندید  زا  یتح  دروخب و  دناوت  یمن  وا  دنروآ و  یم  وا  يارب  ار 

راوازس دندومرف : يرادرسمه  هرابرد  ح 4 . ص 399 ، ج 7 ، ماکحال ، بیذهت ا  نانز 1 . هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دشاب . نینچ 
زج نایم ، رد  مرحم  هن  ییور  هب  يور  لگ ، ود  نوچ  هداهن  . 1 درادب . هضرع  شرهوش  رب  ار  شدوخ  هکنیا  رگم  دباوخب  هک  نز  يارب  تسین 
زج هب  یشیوشت  هن  شوخرس  هدرک  مه  اب  قوش  تسم  ود  ماج  یکی  رد  یِم  ود  وچ  شوغآ  هب  مادنا  هب  یمادنا  هتسویپ  مه  هب  ییوب  گنر و 

باب 91، حاکنل ، باتک ا  ج 14 ، هعیشل ، لئ ا  اس  و  . 1 2 يرای ِز  يرای  لد  ماک  دـبای  هک  يراگزور  خرف  يزور و  شوخ  هچ  شوشم  فلز 
. يولهد ورسخریما  . 2 ح 5 . ص 322 -
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فاصنا تلادع و  ظفح  ب )

یتالمج نم " و  هملک ي"  رگید  دنتـسه . رـسمه  اهنآ  هکلب  درادـن ، دوجو  ییاهنت  هب  ینز  درم و  رگید  ییوشانز ، نامیپ  داـجیا  ماـگنه  زا 
هک کیرش  ود  دننامه  تسا ، كرتشم  زیچ  همه  دنا . هدش  ام "  " هب لیدبت  اهنآ  درادن ، دوجو  نم و ... تورث  نم ، هناخ ي  نم ، نیـشام  لثم 

فرط ود  ره  يارب  ذئاذل  ود و  ره  يارب  نایزو  دوس  زین  ییوشانز  یگدنز  رد  دنرب . یم  نایز  دوس و  دوخ  تکارش  زا  يواسم  مهس  کی  هب 
يارب ندرب  تذل  دیاب  زین  یسنج  لئاسم  رد  تسا . ییوشانز  یگدنز  ینعم  نیا  تسا و  فرط  ود  يارب  زین  اه  یخلت  هک  هنوگ  نامه  تسا ،

. میهدب تیمها  دوخ  تذـل  دوخ و  هب  اهنت  ام  ییوشانز  رد  هک  تسا  یهاوخدوخ  لامک  نیا  فرط . کی  هب  صوصخم  هن  دـشاب ، فرط  ود 
؟ دنادرگ باریـس  نیریـش و  ار  دوخ  ماک  درادن  قح  وا  ایآ  دوش ؟ یم  هچ  یگدنز  تذل  زا  وا  مهـس  سپ  تسین ؟ ام  کیرـش  ام  رـسمه  ایآ 
دنـشاب و یم  ناشدوخ  ندرب  تذـل  یبایماک و  لابند  هب  اهنت  ناشنارـسمه  هک  تسا  نیمه  اـه  مناـخزا  يرایـسب  قحب  ياـه  هیـالگ  زا  یکی 
زا لبق  شنز ، اب  درم  ندومن  یکیدزن  دنیامرف : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  درذگ ؟. یم  هچ  ناشرسمه  رب  هک  تسین  مهم  ناشیارب 

لیبق زا  یتامدقم  هب  زاین  یبایم ، اک  يارب  ندش  قاتشم  ندش و  هدامآ  ظاحل  زا  نانز   1. تسا ینابرهمان  زا  یکیدزن ، يارب  يو  ندومن  هدامآ 
، یناور یحور و  یمـسج ، شمارآ  مارآ ، یطیحم  درم ، ندوب  رطعمو  زیمت  درم ، شهاوـخ  هناقـشاع ، ياـه  هملک  ندینـش  تبحم ، شزاوـن ،

جوا هب  شرـسمه  هب  وا  قشع  هاگره  دـنادب و  شرـسمه  هب  دوخ  تبحم  قشع و  زاربا  يارب  ار  هطبار  نیا  درم  هک  نیا  قشع و  ندوب  صلاـخ 
هک تسا  قشاع  درم  رنه  هفیظو و  نیا  دنراد و  دروایب و ... يور  یسنج  سامت  هب  درادن  غارس  قشع  نیا  نایب  يارب  يا  هلیسو  رگید  دیسر و 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  صوصخ  نیا  رد  دنوش . شمارآ  تذل و  رد  قرغ  ود  ره  ات  دیامن ، مهارف  شا  یگدنز  کیرش  يارب  ار  تامدقم  نیا 
لیجعت سپ  دنک ، یکیدزن  شرسمه  اب  ص 299 . باب 57 ، حاکنل ، باتک ا  ج 14 ، هعیـشل ، لئاس ا  و  تساوخ 1 . يدرم  هاگره  دندومرف :

هب دیدش  زاین  اهنآ  رسمه  اما  دنتسین ، يرانک  مه  هب  لیام  درم  ای  نز  یلیالد  ربانب  عقاوم ، یخرب  رد  دنراد . یتامدقم  هب  زاین  نانز  اریز  دنکن .
اما درادن . یکیدزن  قح  مه  وا  سپ  میرادن ، لیم  ام  نوچ  مییوگ  یم  میشاب ، هاوخدوخ  رگا  درک ؟ دیاب  هچ  عقاوم  نیا  رد  دراد ، طابترا  نیا 
نیا دنمقالع  ار  دوخ  مینک و  یم  یفخم  ار  نامدوخ  یلیم  یب  میشاب ، يو  اب  تکارش  يرادیاپ  ناهاوخ  وا و  رکف  هب  نامرسمه و  قشاع  رگا 

ام تسا و  لیم  یب  وا  هک  دیـسر  دـهاوخ  زین  ینامز  اـنئمطم  دربب . هرهب  ینیریـش  لـالح و  تذـل  نیا  زا  دـناوتب  وا  اـت  میهد  یم  ناـشن  هطبار 
: دنیامرف یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیدنـسپب . زین  وا  يارب  دیدنـسپ ، یم  دوخ  يارب  هچره  سپ  میتسه . يو  یهارمه  راتـساوخ 

دراد تسود  دوخ  هک  نانچ  دزاس ، هدروآرب  مه  ار  نز  زاین  هک  یماگنه  ات  دنیزگن  رانک  دنک ، شزیمآ  شیوخ  رسمه  اب  امش  زا  یـسک  رگا 
قداص ماما  دیـشابن ! هاوخدوخ  سپ  تسا ، قشع  زا  رود  هب  دنـسپان و  يراک  درم ، ای  نز  بناج  زا  یهاوخدوخ  نیا   2. دوش هدروآرب  شزاین 

، حاکنلا باتک  ج 14 ، هعیـشلا ، لئ  اس  و  تمدخ 1 . شیوخ ، تالاوس  ندیـسرپ  يارب  یمناخ  دـنیامرف : یم  صوصخ  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع 
. دیـسر مّلـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ح 054 1 . ص 623 ، ج 1 ، یکـشزپ ، ثی  داـحا  هماـن ي  شناد  . 2 ح 4 . ص 299 ، باب 56 ،
؟ تساـنعم هچ  هب  ْتاـفَؤَسُم  تفگ : نز  یـشاب . ْتاـفِّوَسُم  زا -  وت  دـیاش  دـندومرف : نز  نآ  هب  مّلـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح 
دـیامن و لوکوم  هدـنیآ  هب  ار  شرهوـش  هتـساوخ ي  اـمئاد  نز  دـناوخب و  شزیمآ  يارب  ار  وا  شرـسمه  هک  ینز  ینعی  دـندومرف : ترـضح 

ترضح رگید  ییاج  رد  1 و  دوش . رادیب  شرهوش  هکنیا  ات  ِدـننک  یم  نعل  ار  وا  هکئالم  دـباوخب . شزیمآ ) هب  لیم   ) لاح نیا  رد  شرهوش 
لئاـسم یگباوـخ و  مه  رد  شیوـخ  رـسمه  زا  تسا  درم  ییادـج  ربـق ، باذـع  تاـبجوم  زا  یکی  دـنیوگ : یم  مالّـسلا  هـیلع  نینموـملاریما 
یباداش یتمالـس و  نابغاب ، کی  یلـصا  هغدغد ي  مریگرب 3  مادـم  وت  بل  ِز  ناج  ياذـغ  مریگرب  ماـک  وت  لاـصو  ِز  یبش  رگا   2. ییوشانز
یباداش شناتسغاب  ناتخرد  رگا  تسا . شناتخرد  یباداش  یتمالس و  ظفح  رطاخ  هب  وا  ياه  تمحز  یمامت  دشاب  یم  شناتـسغاب  ناتخرد .

همه ي زین  امش  رـسمه  ددرگ . یم  هودنا  مغ و  زا  ولمم  وا  لد  دش و  دهاوخ  يرایـسب  نایز  راچد  وا  دنهد ، تسد  زا  ار  شیوخ  یتمالـس  و 
فیس . 3 ص 184 . فیراعم ج 4 ، فراعم و  . 2 ح 2 . ص 317 ، باب 83 ، حاکنل ، باتک ا  ج 14 ، هعیشل ، لئ ا  اسو  وا 1 . تسامش . یتسه 
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توافتم وب و  گنر و  شوخ  تسا  یلگ  امـش ، رـسمه  دوجو  زا  هشوگ  ره  دینک ! كرد  ار  وا  شزرا  تسامـش ، یگدـنز  ناتـسگ  یناغرف .
دیربب و تذل  ابیز  ياه  لگ  نیا  يوب  گنر و  رطع و  زا  ۀـشیمه  ات  دـییامن  تبقارم  بوخ  وا  دوجو  ناتـسلگزا  شدوجو . رگید  ياه  لگاب 

رـسمه هب  یکیدزن  تبحاصم و  رد  دندومرف : ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  دیـشخبب . ون  ییافـص  ار  شیوخ  مسج  حور و 
یم رسمه  یحور  یمـسج و  نایز  یتیاضران و  ببـس  عوضوم ، نیا  هب  یهجوت  یب  اریز  دیراذگن . ـا  هنت ار  وا  تعرـس  هب  دینک و  هشیپ  ربص 

. دوش

هیده نیرتهب  ج )

هک میت  کی  نانکیزاب  دننامه  رگا  دوشیم . یمسج  ياه  يرامیب  یخرب  بارطـضا و  سرتسا ، نتفر  نیب  زا  بجوم  لماک ، ییوشانز  طابترا 
تـسد تذل  جوا  هب  ود  ره  ات  دنناسر  يرای  رگیدکی  هب  مه  درم  نز و  دنـسرب ، یبایماک  يزوریپ و  هب  دنناوت  یم  رگیدکی  يراکمه  اب  اهنت 

هتشادرب وا  شود  زا  ینیگنس  هنزو ي  هک  یناسنا  دننامه  دوش و  یم  هتـساک  اهنآ  یحور  یمـسج و  ياه  يرامیب  زا  يرایـسب  زا  دننک ، ادیپ 
هراب نیا  رد  یتیاور  تسین ؟ ناتزیزعرـسمه  هب  امـش  هیده ي  نیرترب  نیرتهب و  نیا  ایآ  . دنـسر یم  يدنـسپلد  بوخ و  سح  هب  تسا ، هدش 

رد یباداش  بتارم  زا  یکی  هک  دـنا  هدرک  نایب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  . تسا هدـش  هراشا  رـسمه  اب  تبحاصم  طاشن  نآ  رد  تسا و  هدـمآ 
ارچ تسا . نآ  نامرد  عامج  ددرگ ، ترارح  هبلغ ي  بجوم  هک  يرامیب  ره  دنیامرف : یم  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح   1. تسا يرتسب  مه 

تیاهن زا  يو  ندومن  رادروخرب  ، دییامن یم  میدـقت  ناترـسمه  هب  هک  يا  هیدـه  نیرتالاو  نیرتهب و   2. دـناشن یم  ورف  ار  ترارح  عامج  هک 
نیا دینکن ! هابتشا  تسا . ناترسمه  هب  امش  قشع  نایب  عون  نیرتالاب  هیده و  نیرترب  نیرتهب و  نیا  دشاب . یم  نات  یبلق  فطاوع  تاساسحا و 

، تسا هتفرگ  ياـج  نادـلگ  شوغآ  رد  هک  یلگ  نوچمه  هکلب  دـنک ، یم  ادـیپ  دومن  جاودزا ، رد  هک  تسین  ناترـسمه  امـش و  مسج  طـقف 
ناراطع 3 دوع  اب  نانچ  دزیماین  رد  شتآ  هک  دراد  یـشزیمآ  ملد  تفـشع  شتآ  اب  نانچ  تسا . هتفرگ  ياج  وا  بلق  رد  هک  تسامـش  قشع 

تولخ تولخ ، ." دـنیوگب نخـس  نارگید  اب  دوخ  یـصوصخ  لـئاسم  زا  دـیابن  هک  دنتـسه  هاـگآ  یبوخ  هب  اـیح  اـب  نموم و  درم  نز و  هتبلا 
ج فیراعم ، فراعم و  . 2 ح 174 . ص 124 ، ناوج ، همان  تمکح  . 1 دوشن . هاگآ  امش  ياهزار  زا  یسک  دیشاب  بقارم  نیاربانب ، تسامش ،

غالک زا  ار  شزیمآ  نتـشاد  ناـهنپ  دـنیامرف : یم  صوصخ  نیا  رد  مّلـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يا . هغا  رم  يدـحوا  . 3 ص 184 . ، 4
قودنص واگ  رد  ار  شزرا  اب  اهبرپ و  ياه  هنیجنگ  تساهبرپ . يا  هنیجنگ  وگرزب  یتمعن  ناتماک ، نیریش  رـسمه  زا  امـش  یبایماک   1 زومایب .

رد مه  امـش  دیامن . يزارد  تسد  هک  دسرب  هچ  دنک ، اه  هنیجنگ  نآ  هب  هاگن  دناوتن  یـسک  ات  دـننک  یم  ناهنپ  ریذـپانذوفن  نیدالوف و  ياه 
اب زج  هراب  نیا  رد  يرورض  دراوم  رد  دیشاب و  ناترسمه  دوخ و  یـصوصخ  ياهزار  مرحم  دیـشاب ، نینچ  نیا  ناتقـشع  زا  شیوخ  یبایماک 
هب ینز  دندوب و  هتسشن  مّلس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دییوگن . ینخـس  هداوناخرواشم  کشزپ و 

، دوخ یفخم  ییوشانز  لئاسم  زا  ار  نارگید  هاگآ ،) ان   ) نانز زا  یضعب  هک  منک  یم  نامگ  دندومرف : يو  هب  ترضح  دیـسر . ناشیا  روضح 
، دنوادخ هک  دینکن  ار  راک  نیا  دندومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومن ، دییات  ار  ربمایپ  سدح  وا  یتقو  دـنزاس . یم  ربخ  اب 

تمالس رگا  دنوشن . هاگآ  امش  ياه  یبایماک  زا  ناتدنبلد . نادنزرف  هک  دیشاب  بقارم  نینچمه   2. دراد یم  نمشد  دنک ، نینچ  هک  ار  یسک 
ح3. ص 41 ، ج 103 ، را ، ونال  ار  احب  ناترسمه 1 . اب  دوخ  یصوصخ  طباور  تسا ، مهم  امش  يارب  نات  یگدنز  ياه  هیامرس  ِناج  مسج و 

هاگآ ردام  ردپ و  یـصوصخ  لئاسم  زا  یکدوک  زا  هک  يدنزرف  دیراد . هگن  یفخم  نات  نادـنزرف  زا  ار  ص 355 . ج 16 ، لاـمعل ، زنک ا  . 2
ناسنا دـنا : هدرک  نایب  هراب  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . دایز  رایـسب  یهابت ، داسف و  ماد  رد  يو  ندـش  راتفرگ  لامتحا  دوش ، یم 

نامنادنزرف هب  ار  هدیدنسپ  گنهرف  نیا  یکدوک ، زا   1. دراد انز  دمایپ  راک  نیا  اریز  دنک ، تولخ  شرسمه  اب  هناخ ، رد  هچب  دوجو  اب  دیابن 
اما دنرادن . ار  نیدـلاو  هزاجا ي  نودـب  دورو  قح  اه  نآ  و  تسا ، هعونمم  طیحم  اه  نآ  يارب  ردام ، ردـپ و  باوخ  قاتا  هک  میهد  شزومآ 

هزاجا اهنآ  زا  دـیاب  نامنادـنزرف ، قاـتا  هب  دورو  ماـگنه  رد  ـالباقتم  زین  اـم  مینک ؟ هنیداـهن  شیوخ  هداوناـخ ي  رد  ار  گـنهرف  نیا  هنوگچ 
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یـصخش قاـتا  هک  دـنریگ  یم  داـی  یکدوـک  زا  نامنادـنزرف  هک  تسا  نینچ  نیا  دنـشاب  كدوـک  لاـسدرخ و  اـهنآ  هـک  دـنچره  مـیریگب ،
رب نتشادن  تراظن  ینعم  هب  نیا  ـه ، تبلا درادن . ار  میرح  بحاص  هزاجا ي  نودب  دورو  قح  یسک  دشاب و  یم  وا  یصوصخ  میرح  یسکره ،
مه دننک و  یم  ار  ناشنادنزرف  یصوصخ  میرح  تیـصخش و  تیاعر  مه  هک  دنتـسه  يردام  ردپ و  رکفتم ، ردام  ردپ و  تسین . نامنادنبلد 

دنک 2 1. نوچ  بطر  عنم  هدروخ  بطر  دنک  نوچ  بت  نامرد  هدولآ  بت  دـنراد  طلـست  تراظن و  ناشناتـسوب  ياه  هچنغ  رب  یلاع  وحن  هب 
. راهب يارعشلا  کلم  . 2 ح 1655 . ص 414 ، ج 7 ، ماکحالا ، بیذهت 

تیباذج ییابرلد و 

هراشا

ماد هب  مدق  هب  مدق  دوش و  یم  اه  مدنگ  نیا  وحم  امـش  قشع  هدنرپ ي  دیهد ، رارق  نیمز  يور  رب  يواسم  ياه  هلـصاف  اب  ار  مدنگ  ياه  هناد 
دیـص هشیمه  يارب  ار  وا  لد  دیـسر ، هناد  نیرخآ  هب  وا  هک  یماگنه  درادـن ، . امـش  ماد  رد  تراسا  زج  يا  هراچ  و  دوش ، یم  کیدزن  اـمش 

، اه ییابیز  اه ، یکین  ناشمادک  ره  مدنگ ، ياه  هناد  دیص . مه  تسا و  دنسرخ  داش و  دایص  مه  نآ  رد  هک  تسا  يدیـص  هناگی  نیا  دینک !
. تسامش تالامک  اه و  یبوخ  اه ، تیباذج 

یگزیکاپو تفاظن  - 1

ار صاخ  شفک  عون  کی  اهنت  عمتجم  نیا  ياه  هاگـشورف  مامت  هک  دیوش  یم  يراجت  عمتجم  کی  دراو  شفک  دـیرخ  يارب  دـییامن  ضرف 
لیکش رتابیز و  ار  شنیرتیو  هک  نآ  انیقی  دیوش ؟ یم  هزاغم  مادک  دراو  لوا  هبترم ي  يارب  دیهد : خساپ  شـسرپ  نیا  هب  لاح  دنـشورف . یم 

هب یـصاخ  قنور  هاگـشورف ، لـخاد  رد  هتفر  راـک  هب  يزادرپروـن  دراد . امـش  يارب  یـصاخ  تییاذـج  اـه  شفک  نامدـیچ  تسا . هدـیچ  رت 
اناوت هک  تسا  يرادیرخ  اهنت  امش  رسمه  هک  تسا  ییاهب  رپ  عاتم  مه  امش  يابرلد  تماق  نازیم  نامه  هب  تسرد  تسا . هدیـشخب  هاگـشورف 
رهاظ هب  دـیناوت  یم  هک  اـجنآ  اـت  دـنامب ، یقاـب  هشیمه  يارب  ناترـسمه  يرادـیرخ  دـیهاوخ  یم  رگا  تسا . نآ  نیگنـس  ياـهب  تخادرپ  هب 

تسا و هزیکاپ  دنوادخ  دندومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا . رهاظ  یگزیکاپ  تفاطن و  تیباذـج ، هار  نیلوا  دیـسرب . شیوخ 
رـسمه يارب  شخبناج  اراوگ و  ریظن ، یب  یلاع ، یتبرـش  امـش  دـسر . یم  رظن  هب  مزال  یلاثم  رکذ  زاب  اجنیا  رد   1. دراد تسود  ار  یگزیکاپ 

هک دینیب  یم  دینک ، یم  تقد  هک  بوخ  ارچ ؟ دروخ ، یمن  وا  اما  دینک ، یم  شمیدـقت  قوش  قوذ و  نارازه  اب  دـیا و  هدومن  مهارف  شیوخ 
یتبغر امش  هب  ناترسمه  مه  زاب  دیشاب ، ریطن  یب  لامک ، ییابیز و  رد  ارذع  میرم . ای  یبن  فسوی  نوچ  امش  رگا  تسا . هدولآ  تبرش ، ناویل 
هشیمه ات  دیشاب  كاپ  فیطل و  فیطن ، ابیز ، لگ ، نوچ  نیاربانب  دیهدن . تیمها  شیوخ  يرهاظ  تفاظن  هب  رگا  داد ، دهاوخن  ناشن  یلیم  و 

ج 642. ص 96 ، هح ، اصفل  حهن ا  . 1 دشاب . امش  هب  ندیسر  هنشت ي  ناترسمه 

رهاظ یگتسارآ  - 2

زوسلد و ینابغاب  هب  زاین  شیوخ ، تفاطل  ییابیز و  ظفح  يارب  دـشاب ، ابیز  هک  دـنچره  لـگ  کـی  تسا . رهاـظ  یگتـسارآ  هلحرم ، نیمود 
لگ لگ ، نیا  نانچ  مه  ات  دـیامن  هتـسارآ  ار  نآ  نآ ، هفاضا ي  ياه  گرب  خاـش و  ندودز  اـب  راـب ، کـی  تقو  دـنچ  ره  هک  دراد  دـنمرنه 

ًالومعم  1 تسا . نانموم  قالخا  زا  ییارآدوخ  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیامن  هتـسارآ  ار  شیوخ  دوجو  لگ  دنامب .
اتاذ اهنآ  دـنهد . یم  یـصاخ  تیمها  گنراگنر  ابیز و  ياه  سابل  ندیـشوپ  شیوخ و  ندومن  ابیز  نییزت و  رهاظ و  یگتـسارآ  هب  اه  مناخ 

نایاقآ رد  هنافساتم  اما  دنیایب . ناشنارسمه  مشچ  هب  دنتـسه ، هچنآ  زا  رتابیز  هدرک و  ظفح  ار  شیوخ  ییابیز  تیباذج و  هک  دنراد  تسود 
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دوخ هناقشاع ي  مرگ و  طباور  ظفح  ناهاوخ  هک  یقشاع  دنتسین . لئاق  مهم  نیا  يارب  ینادنچ  تیمها  اهنآ  الومعم  تسا . سکع  رب  هلاسم 
شالت شیوخ  رهاظ  یگتـسارآ  يارب  دیناوتیم  ات  نیاربانب  درادن . تسود  ار  هدرمژپ  لگ  سک  چـیه  هک  دـنادب  تسا ، شیوخ  هقوشعم ي  اب 
طباور رد  رهوش  دندومرف : نادرم  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنامب . امـش  یلیل  مه  ناترـسمه  دینامب و  نونجم  نانچ  مه  امـش  ات  دینک ،

ج 2، هـمکحلا ، نا  زیم  . 1 2. تسین زاین  یب  يو ، يارب  دوخ  نداد  هولج  اـبیز  شیارآ و  هلیـسو ي  هب  وا  زا  ندوبر  لد  زا  شرـسمه  اـب  دوخ 
ح 71. ص 583 ، لوقعلا ، فحت  . 2 ح 2509 . ص 778 ،

ناوسیگ دنمک  - 3

رـس تمـس  هب  تراهم  اب  هک  دنراد  يدنلب  ياهدنمک  اهنآ  دننک ؟ یم  دیـص  ار  یـشحو  ياه  بسا  هنوگچ  رهام  ناراکراوس  هک  دـیا  هدـید 
نونجم ار  وا  دـشاب و  شیوخ  رـسمه  یلیل  هشیمه  يارب  دراد  تسود  هک  یمناخ  دـننک . یم  دوخ  نآ  زا  هشیمه  يارب  ار  وا  باـترپ و  بسا 

نیا زا  رـسمه . لد  راکـش  يارب  مکحم . تسا  يدنمک  تسا ، هدیـشخب  وا  هب  دنوادخ  هک  ییابیز  دنلب و  ناوسیگ  هک  دـنادب  دزاس ، شیوخ 
يابیز ياـهوم  يارب  درآربدـنمک 1  نآ  هبرـس  دور ، شیپ  دـنیببدنمک  نوچ  فلز  ناوچدیـص  دـنک . هدافتـسا  یبوـخ  هب  دـیاب  یهلا  تمعن 

شومارف زگره  ناترـسمه  يارب  ار  اـهوم  ندوـمن  نیئزت  دیـشاب . اـهنآ  تیفافـش  یتمالـس و  بقارم  دـیوش . لـئاق  يا . هژیو  تیمها  شیوـخ 
نادـنچ ود  ناترـسمه  رظن  رد  امـش  ییابیز  ات  دـیربب ، یفاک  هرهب ي  نات  ياهوم  یگتـسارآ  يارب  زاون  مشچ  ابیز و  ياه  لدـم  زا  دـییامنن .

ياه نرق  لوط  رد  نابز  یـسراف  نایارـس  همغن  هک  دراد  تیباذج  شـشک و  هدادلد  قشاع  يارب  قوشعم  مخ  یچیپ و  رپ  فلز  ردقنآ  دوش .
هیلع رقاب  دمحم  ماما  دـنا . هدورـس  دوخ  يا . هغا  رم  يدـحوا  زا 1. قوشعم  ناوسیگ  فیـصوت  حدـم و  رد  ییازف  ناج  ياـه  هنارت  يداـمتم 

مخ نآ  ياه  هقلح  رد  تساـجک ؟ تا  هتـشگ  رـس  لد  ظـفاح  هک  یتفگ   1. تسوا ییاـبیز  نسح و  زا  یمین  نز  يوم  دـنا : هدومرف  مالـسلا 
يارب ناشنارسمه  ياهوم  هزادنا ي  هب  ناشیاه  مناخ  يارب  نایاقآ  ياهوم  ششک  تیباذج و  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  میا 2  هداهن  وسیگ 

دیاب اهنآ  سپ  تسا . لومعم  جـیار و  يرما  نایاقآ  ندـش  ساط  وم و  شزیر  دراد . نایاقآ  ییابیز  رب  يداـیز  ریثاـت  اـما  دـشاب ، یمن  ناـشیا 
هللا یلـص  ربمایپ  دیوشن ! گرب  لگ  نودب  لگ  دننامه  دیـشاب ، بقارم  نایاقآ  دنهدن . تسد  زا  ار  یهلا  یی  ابیز  نیا  ات  دنـشاب  بقارم  رایـسب 

باتک ا ج 14 ، هعیـشل ، لئاسو ا  . 1 3 (. دییامن تبقارم   ) دیهن جرا  ار  نآ  تسا ، ییادخ  یـششوپ  ابیز  يوم  دـنیامرف : یم  مّلـس  هلا و  هیلع و 
ح 2483. ص 776 ، ج 2 ، همکحلا ، نا  زیم  . 3 ظفاح . . 2 ح 3 . ص 274 ، باب 21 ، حاکنل ،

ییابیز هزجعم  - 4

هراب کی  هب  ابیز ، یناتسوبرد  ندز  مدق  لاح  رد  هک  تسا  هدش  اهراب  تسا . شیارآ  نانز ، يارب  یگزات  تیباذج و  بتارم  زا  يدعب ، هبترم 
مناخ دـننک . یم  لقتنم  زین  دوخ  هدـننیب  هب  ار  نآ  دـنا و  توارط  اب  باداش و  هشیمه  اه ، لگ  دـیوش . یم  اه  لگ  ییابیز  وحم  راـیتخا  یب  و 

تسوپ زا  تبقارم  تشادهب و  هب  دنیامن . ظفح  ار  دوخ  تروص  تسوپ  ییاداش  یگزات و  دیاب  دنتسه ، رـسمه  یگتفیـش  ناهاوخ  هک  ییاه 
تسوپ تشادهب  هرابرد  صصختم  کشزپ  کی  اب  هشیمه  دننکن . هدافتسا  درادناتـسا  ریغ  یـشیارآ  داوم  زا  دنهد . تیمها  شیوخ  تروص 
تروص ندومن  ابیز  يارب  نیون  يرگشیارآ  نونف  زا  دنربب . هرهب  تسوپ  ییابیز  موادت  ظفح و  رد  رثوم  یعیبط  ياهوراد  زا  دننک . تروشم 

ات دزاس . یم  رتراکشآ  ار  هدادادخ  ياه  ییابیز  تسد ، هریچ  رگـشیارآ  دننک ، تقد  رگـشیارآ  باختنا  رد  هژیو  هب  دننک . هدافتـسا  شیوخ 
لگ نوچ  هشیمه  ات  دـییامن ، شالت  شیوخ  يابرلد  هرهچ ي  تیباذـج  یگزاـت و  تفاـطل ، یباداـش ، ییاـبیز ، يراد  هگن  يارب  دـیناوت  یم 
دید دیهاوخ  دیشاب ! شیوخ  ییابرلد  یی و  ابیز  هزجعم ي  دهاش  هاگنآ  دیشاب . باداش  هدنزرس و  ناترـسمه ، یگدنز  راهب  رد  راهب  هشیمه 

ار وربا  قاط  دش . دهاوخ  امش  زاون  حور  هرهچ  ياشامت  وحم   ، یبناج لئاسم  ياشامت  ياج  هب  تسا ، هناخ  رد  هک  نامز  ره  امـش  رـسمه  هک 
هک دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  زین  نایاقآ  يا . هغارم  يدـحوا  .1 1 هتـسارآ هاـم  وچ  ییاـبیز  هب  ار  وکین  يور  مخ  هداد  یلـاله  نوچ  یخوشِز 
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اهنآ رـسمه  دندرگ ، انمتو  تذل  قرغ  وا  ندید  زا  دینیبب و  توارط  اب  ابیز و  لگ  نوچ  ار  دوخ  رـسمه  هشیمه  دنراد  لیامت  هک  هنوگ  نامه 
رـس و ياهوم  و  دـینک ، یگدیـسر  دوخ  رهاظ  هب  امـش  دراد  تسود  زین  وا  دـنیبب . شخب  يداش  ابیز و  لـگ  دـننام  ار  اـهنآ  دراد  تسود  زین 

مالّسلا هیلعاضر  ماما  هک  دنک  یم  لقن  یصخش  دیوش . شا  یلاحـشوخ  لد و  يداش  ثعاب  ات  دییامن  شیاریپ  اهنآ  لیم  قباطم  ار  ناتتروص 
ترـضح دـیا ؟ هدرک  باـضخ  موش ، ناتیادـف  مدومن : ضرع  ترـضح  هب  دـنا . هدومن  گـنر  ار  شیوخ  تروص  رـس و  يوـم  هک  مدـید  ار 

سپ ناشنارسمه . ندوبن  هتسارآ  تلع  هب  دننک  یم  تفع  كرت  نانز  تسا و  نز  تفع  شیازفا  ثعاب  درم ، ندوب  هتـسارآ  يرآا ، دندومرف :
دننام زین  ترسمه  دندومرف : ترضح  هن . تفگ : يوار  ینیبب ؟ یگتـسارآ  ریغ  تلاح  رد  ار  ترـسمه  يراد  تسود  ایآ  دندومرف : ترـضح 
نامک ریت و  زا  هشیمه  دـیاب  سپ  دنتـسه ، ناشرـسمه  لد  یچراکـش  دوخ  ینامـسج  یحور و  ياه  تفارظ  اه و  ییابیز  اب  نانز   1 تسوت .
باب حاکنل ، باتک ا  ج 14 ، هعیشلا ، لئ  اسو  . 1 دش . دنهاوخن  رـسمه  لد  ندومن  دیـص  هب  قفوم  هنرگو  دنیامن ؛ تبقارم  یبوخ  هب  شیوخ 

ص 352. ، 141

ابرلد يوربا  مشچ و  - 5

ندومن هتسارآ  حالصا و  زا  دیسرب  شیوخ  ناگژمو  وربا  هب  تسامش . ناگژم  نآ ، ياهریت  تسامش و  يابرلد  باذج و  ناوربا  امـش  نامک 
نادنچدص ناترـسمه  لد  رب  امـش  ناوربا  يراذگرثا  ات  دییامن  هدافتـسا  زاون  مشچ  شـشکرپ و  ياه  گنر  زا  دیوشن ! لفاغ  شیوخ  ناوربا 

شیوخ دوجو  و  اهنآ . هب  یـصاخ  ییابیز  اـهنآ ، ندومن  نییزتو  نتـسارآ  اـب  دـینکن و  شومارف  ار  شیوخ  نک  بوشآ  لد  ياـه  هژم  دوش .
هناقشاع هاگن  دیابر ، یم  ار  لد  هچنآ  انیقی  يزاس 1  یمن  شناکیپ  جامآک  يا  هنیس  مدیدن  دمآ  ناوربا  نامکرد  ناگژمریثات  ار  وت  دیشخبب .

يابیز يایرد  يارب  ناشورخ . تسا  ییایرد  دـننام  امـش  نامـشچ  دـینادب  ردـق  ار  دوخ  نامـشچ  تلاحرپ . قارب و  ینامـشچ  زا  تساـبیز  و 
هغارم يدحوا  . 1 دیربب . تذل  يو  ندوب  دنبرد  زا  دینیبب و  ار  شیوخ  رسمه  نامشچ  یگ  هریخ  ات  دینک  داجیا  گنراگنر  یلحاس  شیوخ ،

. يا

نیگنر ناتسگ  - 6

هناقشاع شزاون  دهاش  ات  دینک  اپرب  تشد  نیا  رد  گنراگنر  یناتـسگ  دیرادن  تسود  تسا . راومه  فاص و  یتشد  نوچ  امـش  ياه  هنوگ 
ار شیوخ  ياـه  بل  دوش . ُرپ  نآ  ییاـبیز  دوـش  لـگ  هچنغ ، هاـگره  هک  اـبیز  تسا  يا  هچنغ  نوـچ  امـش  ياـه  بل  دیـشاب ؟ ناترـسمه  ي 
يراذگرثا و ات  دـییامن  هتـسارآ  ار  شیوخ  يابیز  هرهچ ي  امـش . هب  ندیـسر  هنـشت  ناترـسمه  دوش و  لگ  امـش  هچنغ  ات  دـینک  گنراگنر 

تسا هّمش  کی  وا  راسخر  شیارآ  وا ، رانز  نوچ  يوسیگ  دیشابن . ناوج  رگا  یتح  دیهدن ، تسد  زا  ناترسمه  هب  تبسن  ار  شیوخ  يربلد 
. یماطسب یغورف  درورپ 1 1 . نامیا  هک  يرفک  وا ، راک  زا 

فافش ابیز و  تسوپ  - 7

تـسوپ ییوشانز ، یگدنز  ياکرـش  تسا . فافـش  فیطل و  تسوپ  دـیازفا ، یم  ناسنا  ییابرلد  تیباذـج و  رب  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
مرک اه و  نغور  زا  دشاب . دایز  رایسب  دیاب  راک  نیا  يارب  اه  مناخ  مامتها  دیزاس . غورفرپ  فیطل و  فاص ، رگیدکی ، يارب  ار  شیوخ  ندب .
ابرلد غورفرپ و  دیفـس ، امـش ، تماق  تسوپ  ات  دیهد  ماجنا  دیناوت  یم  هچنآ  ره  دـییامن . هدافتـسا  ملاس  یـشیارآ  مزاول  هدـننک و  قارب . ياه 

وت قشع  ِز  تساخرب  هک  زیخرب  تماق  دـق و  شوخ  يا  نم و  رادـغ  هام  يا  دیـشخردب ! ناترـسمه  لد  نامـسآ  رد  باـتهم  دـننام  اـت  دـشاب 
. سمش نا  وی  د  . 1 1 تمایق

يربلد www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


تالآ رویز  زا  هدافتسا  - 8

ییابیز و نانچ  نآ  دوخ  يدوخ  هب  جاک  تخرد  تسا . جاک  ناتخرد  نییزت  یحیسم ، يون  لاس  مایا  رد  نایحیسم ، يابیز  ياهراک  زا  یکی 
یم ادیپ  يزیگنارب  نیـسحت  هدننک و  هریخ  ییابیز  گنراگنر ، يا  هشیـش  ياه  هراتـس  اه و  غارچ  هب  ندش  نیزم  زا  دعب  اما  درادن ، یتیباذج 

ياهدنبتـسد نازرل ، ياه  هراوشوگ  هب  ندش  نییزت  زا  دعب  مه  امـش  يانعر  تماق  دینکن ! شومارف  تالآرویز  اب  ار  دوخ  ندرک  نیئزت  دنک .
قشاع لد  شرون ، وترپ  کیرات ، بش  رد  هک  دوش  یم  يا  هراتس  دننام  ناشن  توقای  ياهرتشگنا  ناشخرد ، ياهدنب  هنیس  نیمیـس ، نیرز و 

هب نز  هک  تسین  راوازس  دنیوگ : یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تالارویز ، زا  هدافتـسا  ياتـسار  رد  دزاس . یم  ینارون  نشور و  ار  ناترـسمه 
ح 7997. ص 2298 ، ج 5 ، همکحلا ، نا  زیم  . 1 1. دیارایب ار  دوخ  يدنبندرگ  نتخیوآ  اب  هدش  رگا  یتح  هکلب  دسرن ، شدوخ 

ابیز ياه  نخان  - 9

دینک نییزت  ار  اهنآ  دزاس ، یم  تام  ار  ناترسمه  نامشچ  هک  تسا  هایس  بش  رد  يا  هقعاص  نوچ  امـش  ياه  نخان  قشاع ، راودیما و  نانز 
یلص ربمایپ  دوش . رتشیب  ناترسمه  تریح  یتوهبم  ددرگ و  رت  نوزفا  ینامـسآ  هقعاص ي  نیا  رون  ات  دینک  گنر  نوگانوگ  ياه  ناولا  اب  و 
دنلب ار  ناتیاه  نخان  هک  دـندومرف  نانز  هب  و  دـینک ) هاـتوک   ) دـیریگب ار  ناـتیاه  نخاـن  دـندومرف : اـهدرم  هب  باـطخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

، یفاک دـیآ 3 2 . گنچِز  اه  هلان  نانچ  هک  يا  هلان  هب  ملان  یم  هرهچ  هام  يا  تنخان ، گنر  ِز   2. تسا رتابیز  امش  يارب  نیا  اریز  دیراذگب ،
. يا هغارم  يدحوا  . 3 ح 15 . رافظالا ، ضق  باب  لمجتلا ، يزلا و  باتک  ص 492 ، ج 6 ،

ندوب رطعم  - 10

يراذگرثا ییابرلد و  ياه  هار  زا  رگید  یکی  تسا . شیارآ  یگتـسارآ و  لمکم  رطع ، دوزفا . دوخ  تیباذج  رب  ناوت  یم  زین  ندوب  رطعم  اب 
رگا  1. دنتسه رهوش  يارب  اهنآ  نیرتوبشوخ  امش  نانز  نیرتهب  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . شوخ  يوب  زا  هدافتسا  ناهذا ، رب 
شوخ يوب  دهن ، یم  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  فوئر ، ماما  رطعم  رّونم و  ابرلد و  مرح  هب  اپ  ناسنا  هک  هاگره  دیـشاب ، هدرک  تقد 

مرح رانک  رد  اه  تعاس  اهزور و  رگا  هک  تسا  دـنیاشوخ  رطع ، نیا  يوب  ردـقنآ  دـشخب . یم  افـص  ار  ناج  مرح ، رونم  ياضف  رد  رایرطع 
یمن نوریب  نایناج  ماشم  زا  شوخ  رطع  نآ  يوب  هاگ  چیه  میوش و  یمن  باریس  مه  زاب  میزادرپب ، ترایز  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ینارون 

زا دننک . یم  تّرسم  ساسحا  شوخ  يوب  مامشتسا  زا  دنوش ، یم  شوخان  عوبطمان  يوب  زا  هک  هنوگ  نامه  اه ، نانآ  مامت  تفگ  دیاب  دور .
مه اب  شوخ  تاظحل  دای  دـنبایب و  شمارآ  تذـل و  ندوب ، مه  رانک  زا  ات  دـنیامن  وبـشوخ  رگیدـکی  يارب  ار  دوخ  دـیاب  رهوش  نز و  ورنیا ،

ار يرایمه  یهارمه و  تذل  دوش و  یم  رگیدکی  هب  نارـسمه  بذج  ببـس  شوخ  يوب  دـنامب . رادـپاپ  ناشیا  نهذ  رد  هشیمه  يارب  ندوب 
باتک ص 325 ، ج 5 ، یفاک ، همه 1 . هک  دنتـسه  ینیگآرطع  ياه  لگ  دننامه  رطعم ، وبـشوخ و  درم  نز و  دنک . یم  نادنچود  اهنآ  نایم 

دوخ هشیمه  ناسنا  هک  تسا  رتهب  هتبلا  دندرگ . یم  تسمرـس  ناشندییوب  زا  دننک و  یم  هجوت  اهنآ  هب  سک  ح 6 . ءاسنلا ، ریخ  باب  حاکنلا ،
زین امش  دوش . یعادت  شلد  رد  وا  هرطاخ  دای و  دسرب ، شرسمه  ماشم  هب  رطع  نآ  هک  اجره  هشیمه و  ات  دزاس  وبشوخ  رطع ، عون  کی  اب  ار 

ناتناکیدزن رـسمه و  ات  دینک  هدافتـسا  رطع  کی  زا  هشیمه  تفرگ ؛ دیهاوخ  یبوخ  جـیاتن  هک  دیـشاب  نئمطم  دـینک و  ناحتما  ار  شور  نیا 
عیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دندرگ . فوعـشم  داشلد و  ناتتارطاخ  يروآدای  زا  دنتفیب و  ناتدای  هب  نآ  ندییوب  ابو  دنـسانشب  رطع  نآ  هب  ار  امش 

نیا رد  رگید ، ییاج  رد  1 دیازفا . یم  يریگ ) ماک   ) يرتسبمه ناوت  رب  دشخب و  یم  يراوتسا  ار  بلق  شوخ ، يوب  دنیامرف : یم  ملـس  هلآ و 
دنک 2 وبشوخ  شرهوش  يارب  ار  دوخ  هتسویپ  ناملسم  نز  دیاب  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نآ  رد  هک  میراد  یتیاور  صوصخ 
.2 ح 3 . ص 510 ، بیطلا ، باب  لمجتلا ، يزلا و  باـتک  ج6 ، یف ، اک  سبوت 3 1 . يوبارم  لگ  میوبن  لـگ  سبوت  يور  ارم  هم  میوجن ، هم 
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. یناورش یناقاخ  . 3 ص 154 . ف 2 ، باب 6 ، نیقتملا ، ۀیلح 

یشوپ کیش  - 11

. تسا تخرد  تعیبط ، رد  دوجوم  لاثم  نیرتهب  تسا . لوحت  رییغت و  لاح  رد  هراومه  تعیبط ، هک  مینیب  یم  میرگنب ، تعیبط  هب  بوخ  رگا 

. دـننک یم  ضیوعت  ار  اهنآ  یهاگ ، زا  ره  دـنوش و  یم  هدزلد  دـنراد ، نت  رب  هک  یـششوپ  زا  ایوگ  دنتـسه . رییغت  لاح  رد  هراومه  ناتخرد ،
یم دیفـس  سابل  زین  ناتـسمز  رد  گنر و  زبس  سابل  ناتـسبات  لصف  هب  دـنراد ، نت  رب  گنراگنر  شـشوپ  زییاپ ، راهب و  ياه  لصف  رد  اـهنآ 

. دوش یم  ییابیز  توارط و  همه  نآ  بوذـجم  شلد  ددرگ و  یم  هریخ  یمدآ  مشچ  توافتم ، ياـه  لـصف  رد  ناـتخرد  ندـید  زا  دنـشوپ .
اـبیز و ياـه  ساـبل  رگیدـکی  يارب  دـیاب  درم  نز و  نیارباـنب  تـسا . زیگنارب  فعـش  روآ و  طاـشن  زین  ناـسنا  يارب  عوـنتم ، اـبیز و  شـشوپ 
زا هک  یتیاور  رد  تسا 1  دـنرپ  نایم  رد  هدـنزوس  شتآ  ابید  هماج  ریز  هب  ابیز  رکیپ  دوش . زیربل  قشع  زا  ناشلد  ات  دـننک  نت  رب  گـنراگنر 

هبیتع نب  مَکَح  درب . یپ  یبوخ  هب  ناسنا  يارب  هتـسارآ  رهاظ  ابیز و  سابل  هلاسم  تیمها  هب  ناوت  یم  تسا ، هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
شود رب  یگنر  ییابع  دنتشاد و  نت  رب  فیطل  یسابل  دندوب و  يا  هتسارآ  هناخ ي  رد  ناشیا  مدش . دراو  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  دیوگ : یم 

یغورف يا 1 . دندومرف : ترضح  متـسیرگن . یم  بجعت  يور  زا  ناشیا  لیامـش  هناخ و  هب  نم  دوب . هدنام  ترـضح  شود  رب  گنر ، نآ  رثا 
زا یلو  منیب ؟ یم  عضو  نیا  رب  ار  امش  نوچ  میوگب ، مناوت  یم  هچ  متفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  ماما ) عضو  رس و   ) هراب نیا  رد  مکح ، یماطـسب .

شناگدـنب يارب  دـنوادخ  هک  ار  یتنیز  یـسک  هچ  مکح ، يا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ  تسا . غلاب  هزات  ناناوج  راتفر  نیا  ام ، هاـگن 
یـسورع وا  اب  هزات  تسا و  نم  رـسمه  هناخ ي  ینیب ، یم  هک  يا  هناخ  نیا  اما  و  تسا ؟ هدرک  مارح  ار  لالح  ياه  يزور  ای  هدرک و  روظنم 

ياه يوب  اهنآ  دـننک . یمن  یهجوت  مهم ، رما  نیا  هب  اهرهوش  نز و  یخرب  هنافـسأتم ،  1. یـسانش یم  هک  تسا  نامه  نم  هناخ ي  ما ، هدرک 
یگتسارآ ششوپ و  هب  یهجوت  لزنم ، رد  دننک و  یم  هدافتسا  اه  ینامهم  رد  نارگید و  يارب  ار  دوخ  هتسارآ  بترم و  ياه  سابل  شوخ و 

ياه نیرتهب  دیاب  نیاربانب  تسا . رـسمه  لد  بذج  ياه  هار  زا  یکی  یـشوپ ، شوخ  رهاظ و  ییابیز  هک  دننک  یمن  رکف  اهنآ  دـنرادن . دوخ 
ینز تساه . نیرتهب  راوازس  نیمه  يارب  تسا و  نیرتهب  ام  يارب  وا  هک  ارچ  دشاب ، نامرـسمه  يارب  شیارآ ، تنیز و  رطع ، سابل ، دننام  ام 
یم هک  هچنآ  ره  دروآ و  رد  شیوخ  طلست  تحت  ار  وا  هتفیش  یقشاع  دننامه  دزاس و  دوخ  روحـسم  هتفیـش و  ار  شرـسمه  دهاوخ  یم  هک 

تفارظ و یکدنا  طقف  تسین ، تخس  راک  ح 1 . ص 446 ، ج 6 ، یفاک ، نیا 1 . دنک . وداج  ار  شیوخ  رسمه  دیاب  دنالوبقب ، يو  هب  دهاوخ 
و باذج ، عونتم ، ابیز ، ياه  سابل  زا  هدافتسا  دیریب ، راک  هب  دیناوت  یم  ناترسمه  بلق  رب  طلست  يارب  هک  ینونف  زا  یکی  دهاوخ . یم  هقیلس 

نز رب  رهوش  قح  زامّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  زا  ینز  دینامب ! هنادواج  رـسمه  بلق  رد  هشیمه  دینک و  شالت  دشاب . یم  زاس  هتفیش 
اه تنیز  نیرتهب  هب  دشوپب و  ار  دوخ  ياه  هماج  نیرتوکین  دنک و  وبـشوخ  ار  دوخ  شوخ  ياهوب  نیرتوکین  هب  دندومرف : ترـضح  دیـسرپ .

ص110. ، 6 لصف باب 4 ، نیقتملا ، هیلح  یکزان 2 1 - یبوخ و  ِز  وت  نشور  مادـنا  دوش  یم  رادـیدپ  هماج  ِز  لگ  دـننام   1. دیارایب ار  دوخ 
. يا هغارم  يدحوا  .2

عونت - 12

لد زا  اهنآ  هقالع  قشع و  هاگ  چیه  دنامب و  نونجم  ناشرسمه ، هشیمه  دنهاوخ  یم  رگا  اه  مناخ  دیـشاب . عونت  لها  زین  ندیـشوپ  سابل  رد 
تسا و ریذـپلد  راب  کـی  دـشاب ، هزمـشوخ  مه  هچنآ  ره  اذـغ  دـندنب . راـک  هب  شیوخ  یگدـنز  رد  ار  عونت  اـمتح  دورن ، نوریب  ناشرـسمه 
، دشاب ابیز  مه  دنچره  سابل  کی  دـیوش . یم  هدزلد  نآ  زا  موس  راب  دـیروخب ، اذـغ  عون  کی  دیـشاب  روبجم  هشیمه  رگا  دراد . يراگدـنام 

شور کی  تذـل  یـشخب و  شمارآ  دراد . ییابرلد  ینیعم  نامز  يارب  بیرفلد ، يوم  لدـم  کـی  تسا . باذـج  نیعم  یناـمز  تدـم  يارب 
هدـیرفآ عوتت  رب  ینتبم  ار  یتسه  ناهج  دـنوادخ ، هک  ارچ  دـنراد ، تسود  ار  عونت  اه  ناسنا  مامت  دـسر . یم  نایاپ  هب  دوز  یلیخ  یباـیماک ،
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مه تسه و  ریوک  مه  هوک ، مه  ، تسه تشد  مه  نیمز ، يور  رب  لصف . کـی  هن  دراد ، دوجو  تواـفتم  لـصف  راـهچ  لاـس ، لوط  رد  تسا 
ياه مناخ  هژیو  هب  دنام . یم  یقاب  شرسمه  يالیل  هشیمه  يارب  دشاب ، يروآون  عونت و  لها  رگا  نز  لگ . مه  دراد و  دوجو  راخ  مه  ایرد ،

ندومنادیپ يروآون و  عونت و  لابند  هب  دیاب  تانیئزت و ... زا  هدافتسا  رهاظ ، یگتـسارآ  یبایماک ، هقـشاعم و  يزپشآ ، رد  هقیلـساب  قاتـشم و 
. دشاب قشعو  تکرح  يداش ، زا  ولمم  ناش  یگدنز  هتسویپ  ات  دنشابدیدج  ياه  هویش  اه و  لدم  اهراک و  هار 

رخآ فرح 

تسناوت یم  هک  تسا  يرادرسمه  ياهدرگـش  اه و  تفارظ  زا  يا  هشوگ  اهنت  هدش ، دای  بلاطم  نیا  هک  تفگ  دیاب  هعومجم  نیا  نایاپ  رد 
قالط و دایز  رایـسب  طابترا  صوصخ  رد  ییاضق  مهم  عبانم  يوس  زا  هدـش  هئارا  ياهرامآ  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  دـیآ و  راک  هب  يدودـح  ات 
رتشیب و هجوت  اـب  درب و  یپ  بلاـطم  نیا  رتشیب  هچ  ره  تفارظ  تیمها و  هب  باـتک ، نیا  رد  هدـش  حرطم  لـئاسم  اـب  نارـسمه  ياـه  ییادـج 

هار رـس  زا  ار  هرمزور  ياـه  یگدـنز  رد  دوـجوم  تالکـشم  اـه و  نارحب  نیرتـگرزب  زا  یکی  مهم ، ياـه  هصخاـش  نیا  هـب  صاـخ  تیاـنع 
رد ار  تسرد  هار  میرادرب و  يویند  یگدنز  رد  یتبثم  ياه  مدق  اشوک ، حـلاص و  ینادـنزرف  تیبرت  رتهب و  يا  هدـنیآ  هب  دـیما  اب  تشادرب و 
اب ار  يویند  كاپ  ياه  تذل  یلالز  توارط و  هک  مینک  یعـس  میزومایب و  نامزیزع  نادنزرف  یمارگ و  رـسمه  دوخ و  هب  كرتشم  یگدـنز 

ياهدومنهر ساسا  رب  ییوشانز  یگدـنز  رد  دوجوم  طیارـش  زا  مینک و  لیدـبت  یهلا  ياه  تذـل  هب  تیناحور ، تیونعم و  زیگنا  حور  رطع 
هیاس رد  هک  تسا  دیما  مییامیپب . لاصو  قوش و  تیاهن  یب  يوس  هب  ار  هارو  هدرب  یلماک  عماج و  ياه  هرهب  یعیش ، فیرش  تایاور  نآرق و 
دیما شخب  جرف  هار  دوش و  رادیب  افص ، یکاپ و  ناقاتشم  همه  دوجو  رد  نتسیز  کین  قوش  نیا  نیموصعم ، همئا  تیانع  راگدرورپ و  لضف 

مالسلاو چیه  میچیهادخ  تیانع  یب  جیسبرد  نکیل  میتفگ ، همه  نیا  دنامب . دیواج  هدنز و  دبا  ات  ناگمه  ياهلد  رد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
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رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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