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جاودزا هلاسم  نز و 

باتک تاصخشم 

ینیـسح یمالـسا  ياهتنـس  اـت  یموـق  ياـهدروخرب  زا  جاودزا  هلاـسم  نز و  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  نیـسحدمحم  ینیــسح  هسانــشرس : 
مالسا رگفیصوت :  نانز  رگفیصوت :  جاودزا  رگفیصوت :  . 51 ص 50 -  رهم 1380 :)  ، ) ش 2 لاس 1 ، ناراب  هلاقم ، :  اشنم  نیسحدمحم 

جاودزا رد  نز  هاگیاج 

ناهج نیا  رد  وا  ریطخ  ساسح و  شقن  هب  هدومن و  یـسرربهنیمز  نیا  رد  ار  نز  هاگیاج  میهاوخیم  جاودزا  لیـصا  لصا  هب  داـقتعا  زا  سپ 
تـشهب دروم  رد  نآرقرد  تسا  هتفرگ  بقل  شخب  شمارآ  يدوجوم  نز  مور  هروـس  هیآ 20  هب  هجوت  اـب  میرکنآرق  رظن  زا  میدرگ  انـشآ 

تسا و تشهب  شاهجیتـن  نز  لـمع  لوـصحم  میرواـیب 1 -  رظن  ردار  ینعم  ود  میناوـتیم  میرگنیم و  ار  یـشخب  شمارآ  ریبـعت  نـیا  مـه 
نـشوریبوخب هلئـسم  نیا  رد  سفن  ياوه  اب  هزرابم  یتخـس و  موزل  داهج  هملک  هب  هجوت  اب  تسا  یکی  تشهب  نز و  تیخنـس  شمارآ 2 - 

شـالت شــشوک و  ینعی  داـهج  تـفرگیمنار  داــهج  بـقل  زگره  دوـبیم  ناــسآ  لهــس و  تـهج  نـیا  رد  وا  شقن  رگا  اریز  ددرگیم .
تـسا بجاو  ءاضعا  رب  دراد  هطباض  هدـعاق و  هب  زاین  یعاـمتجا  یگدـنز  ًـالوصا  موادـم  وناـما  یب  يدـج و  ياهزراـبم  ریذپانیگتـسخ و 

يوریپ و اب  ات  هدومن  نیودـت  ار  یـصاخ  هماننیئآ  نیجوز  زا  کی  ره  يارب  هداوناـخ  تاـیح  میکحت  يارب  مالـسا  دـنیامن . يوریپ  دـعاوقزا 
ماقمنیا رد  نز  شقن  ندش  نشور  راتساوخ  ام  راتفگ  نیا  رد  هتبلا  دنیامن . نیمـضت  ار  شیوختداعـس  تاروتـسد  نیا  زا  هناهاگآ  تعاطا 

تسد ود  رب  یگدنز  رد  اهنت  مالسا  ربمایپ  تسا  يرورضدوخ  ياج  رد  نآ  رکذ  هک  دراد  یـصاخ  تاررقم  همان و  نیئآ  مه  درم  اما  میتسه 
اهیلع هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ناملـسمنانز  همه  يوگلا  نآ  دـهدیم و  ماـجنا  ار  يرادرهوش  نیرتـهب  هک  ینز  تسد   - 1 دنزیم : هسوب 

امب َءَربِا  دیامرفیموا : هب  دراد و  نانآ  شیاسآ  ندروآ  مهارف  رد  یعس  هدیشک و  تمحز  شاهداوناخيارب  هک  يدرم  تسد  يرگید  تسا و 
تسا هدرمش  نز  داهج  زاغآ  درم و  تحارتسا  هاگیاجار  هناخ  هشوگ  مالـسا  یمارگ  لوسر  'ه  ّللا لیبس  یف  دهاجملاک  هلایعل  داَکلا  لوُعَت و 

هباثم هب  دـنک  يرادرهوشبوخ  نز  رگا  نتخادـنا  یگدـنز  دربن  هنحـص  رد  ار  دوخ  ءرملاداهج  تسا و  ندرکيرادرهوش  بوخ  نز  داهج 
هک تسا  يزابرس  دننامه  دزادنا  بعت  جنر و  هب  ار  دوخ  شرسمه  شیاسآيارب  درم  رگا  و  دنزیم ، ریشمش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  يزابرس 

ار هبیط  ياههملک  دنسریم و  هبیط  تایحهب  ود  ره  هک  تسا  یگدنز  نینچ  کی  رد  دگنجیم و  ادخ  ياههتـساوخ  عفن  هب  گنجنادیم  رد 
نآ رد  دـیاب  ود  نآ  هـک  ار  یناـکم  دـهدیم  رارق  بطاـخم  ار  ود  ره  دـیوگیم و  رهوـشو  نز  زا  نخــس  یتـقو  نآرق  دــنهدیم . شرورپ 

هاگیاجو عوضوم  ادخ  زا  نز  یتقو  ًاکَرا  ' ُبم ًالَْزنُم  ینلِْزنَا  ِّبَر  «» َۀَّنَجلا َکُجْوَز  َو  َْتنَا  ْنُکْـسا  ُمَدآ  ای   » دراذگیم مان  نکـسم  دننکیگدنز 
درم هک  هاگنآ  ۀَّنَْجلا و  ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  یل  ِنبأ  ِّبَر  : «ِ» دیوگیمهیـسآ هکنانچنآ  دـهدیم . رارق  يو  نأش  روخ  رد  ار  تیب  هملک  دـهاوخیم 
درم لحم  لزنم  اما  شمارآ  لحم  دنـشابیم و  نکـسم  بلاط  ود  ره  نز  درم و  دـیامنیم .» : نایب  ار  نآلزنم  هملک  اب  دـنکیم  ناکم  بلط 

دریذپب و ار  وا  یفطاع  لامعا  مامت  دزاسراومه و  دوخ  رب  ار  نز  اب  نتـسیز  هقیرط  ینعی  دـنک  لزنم  نز  دزن  دـیاب  درم  نز  ياج  تیب  وتسا 
هتوتیب لحمینعی  دراد  مزال  تیب  نزو  دـیامن . یئوسمه  يربارب و  يو  اب  دـهد و  لیزنت  ار  دوخنز  تاساسحا  ربارب  رد  و  دربب ، هرهب  اهنآ  زا 

دنوشیم و شمارآ  تنوکـس و  هیام  هاگنآ  تیب  لزنم و  تسادـنمزاین و  هفطاع  تیدوجوم  زکرم  هب  دـشابیم و  راگزاس  هفطاع  اب  هکیئاج 
رد هک  دنشابیم  میقتسم  طارصیط  ثعاب  دندرگیم و  ادخ  يوسب  جورع  رگیدکی و  لامک  ببس  ود  ره  هک  دنریگیمدوخ  هب  نکسم  مان 

َو ِهّللا  َیِلا  رجا  ' هُم ِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو   . » ُنیْعَا َةَُّرق  اـِنتا  ' ِيرُذَو 'ا  نِجا ' وْزَْانِم 'ا  َنل ْبَه  اـنَّبَر  . » دـنوشیم رگیدـکی  مشچ  روـن  تروـص  نـیا 
نیرفآ تدوـم  رهوـش ، مـشچ  روـن  رهوـش ، شخب  مارآ  نز  نکــسم  نـینچ  کـی  ردهللا  یَلَع  ُهَرْجَا  َعَـقَو  ْدَـقَف  ُتْوَْـملا  ُهُکِرْدــُی  َّمـُث  ِِهلوُـسَر 

هداد لیوحت  هعماج  هب  تیب  نآ  زا  هک  يدارفادشاب  نکـسم  نز  يارب  تیب  رگا  ددرگیم . داعبا  یمامت  رد  رهوش  هدنهد  لماکت  رهوشيارب ،
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یتیب نینچ  کی  لها  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  و  دـیامرفیم .ِ» : نآرق  هکدـنریگیم  ار  'ه  ّلـلا یلا  رجاـهم  بقل  دـنوشیم 
تسین ياهناخ  تیب  ینعی  تسا  شمارآلحم  تسا و  ترجه  عورـش  ناکم  تسا و  تکرب  ناکم  نز  هناخ  تیب  سپ  تیبلالها   » دندرگیم

ریـس هک  تسا  یناـکم  تیب  تسا  هعماـج  همه  تعـسو  هب  یطیحم  تـسا و  اـهتنا  یبیناـکم  تـیب  هـکلب  ددرگ  دودـحم  نآ  نورد  نز  هـک 
تـسا نآرق  وا  هناخ  میرح  مالـسا و  ناملـسمنز  هناخ  سپ  دشاب  نز  تسکـش  ای  تیقفوم  زکرم  دناوتیم  دزاسیم و  راومه  ار  نزیلماکت 

زا اهلکش  اهدشر و  دهدیم و  لیکشت  جاودزا  ار  هعماجیلصا  هفطن  دیوگیم  دنادیم و  یگداوناخ  هعماج  ار  يرـشب  عامتجا  هیاپ  مالـسا 
لامج هیامرس  اب  هتخانشتیمیمص و  افص و  تدوم و  دهم و  عبنم  ار  وا  دنادیم و  کچوک  عامتجا  نیا  ساساار  نزو  ددرگیم  زاغآ  اجنآ 

اب ار  هداوناخ  نوناک  هک  تسا  فظوم  نز  دـیامنیم . هناور  یناکم  نینچ  کی  هبار  وا  تفوطع  لـمحت و  تیادـه  هلـصوح  تفاـطل  تفارظ 
نز هـب  مالــسا  دــیامن . يریگوـلج  يراــگزاسان  یگدولآاــن و  كاکطــصا  هنوـگ  ره  زاو  دراد  هاــگن  مرگ  دوـخ  یکریز  يدنمــشوه و 

دیاب وا  نینچمه  دراد ، كاپ  اهیکاپانو  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  زین  نرود  زا  دراد  هدـهع  هب  ار  يرهاـظ  تفاـظن  هکنآ  نیع  رد  دهدیمروتـسد 
تدوم ياهبلگ  نوگانوگ  ياههخاش  اب  افـصم  یغاـب  هب  ار  لزنم  هدومن و  كاـپ  هناـخطیحم  زا  ار  یگدرـسفا  هودـنا و  هنوگره  دـنک  یعس 

نورد یگدولآ  یکاپان و  هنوگره  زا  يرابدرب  ابار  نادنزرف  رهوش و  تسا  فظوم  يونعم  دُعب  رد  رگید  تهج  زا  هدومن و  نیئزت  تمحرو 
حرش دیآیمرامش  هب  ملسم  طرـش  هدش و  هدرمـش  یـساسا  مزال و  رایـسب  هلحرم  نیتسخن  رد  هچنآناسانـشناور  هتفگ  هب  هتبلا  دیامن . ریهطت 
حرش نامه  ددرگ  تیقفوم  ببس  دناوتیم  تهج  نیا  رد  هچنآو  تسا  یعیبط  يرما  اهكاکطـصا  دروخرب و  اریز  تسا  یلد  ایرد  ردص و 

و دنک . لمحت  زین  ار  وا  تایصوصخیمامت  دیامن  یعس  دیاب  تفریذپ  ار  وا  هک  نیمه  اما  تسا  دازآ  رهوش  باختنارد  نانز  دشابیم . ردص 
لمحت نآ  ياهراخ  رگا  هک  دوشیم  هیبش  یغاب  هب  یگدنز  عقاو  رد  دنک  مادقا  تهجنیا  رد  ردص  هعـساب  دـیامن  حالـصا  دـهاوخیم  رگا 
درابیم یناتسلگ  نینچ  کی  رب  یهلا  تمحرناراب  دوشیم و  همیب  یگدنز  مامت  رد  نآ  شوخ  يوب  اهلگ و  هلیسو  هب  هداوناخ  تداعسدوش 

اب ار  غابنیا  تبکن  شتآ  تمحر  ناراب  ياج  هب  دوش  هدـید  اهراخ  طقف  رگا  تسا و  ياهداوناخنینچ  کی  راظتنا  رد  مرخ  زبس و  یناهج  و 
تارجاشم دهاش  ماش  حبـص و  دشاب و  درم  نز و  كاکطـصاو  دروخرب  لحم  هناخ  رگا  تخاسدهاوخ  رتسکاخ  یلت  هب  لدـبم  یئابیز  مامت 

مامت ياهداوناخ  نینچرد  دهدیم و  شیوشت  بارطـضا و  نوناک  هب  ار  دوخ  ياج  ددرگیمن ، نکـسم  ددرگیمنلزنم ، هناخ  دشاب ، ود  نیا 
ینافو ود  ره  يورین  ندش  لح  بجوم  رمعلا  مادام  مئاد  هعزانم  هقیرطب  ودنیا  داضت  دوشیم ، یگداوناخ  لئاسم  هب  دودحم  نز  درم و  مه 

ياج هب  اهنیا  دهاوخیم  تسا  هدیرفآقلطم  لامک  هب  لاصو  تهج  هب  ار  ود  نیا  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دوشیم ، هداوناخ  طیحمرد  ناشندـش 
یگدولآ یکاپان و  هنوگره  زا  تئارب  لصا  ندش  هدایپ  اب  نیاربانب  سپ  دنزادرپب ، یلاعتمفده  یلاعتم و  دـصقم  هب  دروخرب ، كاکطـصا و 

. دـــندرگیم لامکریــــسندومیپ  تـــهج  یقــــشاع  ناورهر  هدوـــمن و  لیدــــبت  نکــــسم  هـــب  ار  هناـــخ  درم  نز و  نظءوـــسو و ... 
http://www.wsiri.org: عبنم

جاودزا رد  نز  شقن 

ناهج نیا  رد  وا  ریطخ  ساسح و  شقن  هب  هدومن و  یـسرربهنیمز  نیا  رد  ار  نز  هاگیاج  میهاوخیم  جاودزا  لیـصا  لصا  هب  داـقتعا  زا  سپ 
تـشهب دروم  رد  نآرقرد  تسا  هتفرگ  بقل  شخب  شمارآ  يدوجوم  نز  مور  هروـس  هیآ 20  هب  هجوت  اـب  میرکنآرق  رظن  زا  میدرگ  انـشآ 

تسا و تشهب  شاهجیتـن  نز  لـمع  لوـصحم  میرواـیب 1 -  رظن  ردار  ینعم  ود  میناوـتیم  میرگنیم و  ار  یـشخب  شمارآ  ریبـعت  نـیا  مـه 
نـشوریبوخب هلئـسم  نیا  رد  سفن  ياوه  اب  هزرابم  یتخـس و  موزل  داهج  هملک  هب  هجوت  اب  تسا  یکی  تشهب  نز و  تیخنـس  شمارآ 2 - 

شـالت شــشوک و  ینعی  داـهج  تـفرگیمنار  داــهج  بـقل  زگره  دوـبیم  ناــسآ  لهــس و  تـهج  نـیا  رد  وا  شقن  رگا  اریز  ددرگیم .
تـسا بجاو  ءاضعا  رب  دراد  هطباض  هدـعاق و  هب  زاین  یعاـمتجا  یگدـنز  ًـالوصا  موادـم  وناـما  یب  يدـج و  ياهزراـبم  ریذپانیگتـسخ و 

يوریپ و اب  ات  هدومن  نیودـت  ار  یـصاخ  هماننیئآ  نیجوز  زا  کی  ره  يارب  هداوناـخ  تاـیح  میکحت  يارب  مالـسا  دـنیامن . يوریپ  دـعاوقزا 
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ماقمنیا رد  نز  شقن  ندش  نشور  راتساوخ  ام  راتفگ  نیا  رد  هتبلا  دنیامن . نیمـضت  ار  شیوختداعـس  تاروتـسد  نیا  زا  هناهاگآ  تعاطا 
تسد ود  رب  یگدنز  رد  اهنت  مالسا  ربمایپ  تسا  يرورضدوخ  ياج  رد  نآ  رکذ  هک  دراد  یـصاخ  تاررقم  همان و  نیئآ  مه  درم  اما  میتسه 

اهیلع هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ناملـسمنانز  همه  يوگلا  نآ  دـهدیم و  ماـجنا  ار  يرادرهوش  نیرتـهب  هک  ینز  تسد   - 1 دنزیم : هسوب 
امب َءَربِا  دیامرفیموا : هب  دراد و  نانآ  شیاسآ  ندروآ  مهارف  رد  یعس  هدیشک و  تمحز  شاهداوناخيارب  هک  يدرم  تسد  يرگید  تسا و 

تسا هدرمش  نز  داهج  زاغآ  درم و  تحارتسا  هاگیاجار  هناخ  هشوگ  مالـسا  یمارگ  لوسر  'ه  ّللا لیبس  یف  دهاجملاک  هلایعل  داَکلا  لوُعَت و 
هباثم هب  دـنک  يرادرهوشبوخ  نز  رگا  نتخادـنا  یگدـنز  دربن  هنحـص  رد  ار  دوخ  ءرملاداهج  تسا و  ندرکيرادرهوش  بوخ  نز  داهج 

هک تسا  يزابرس  دننامه  دزادنا  بعت  جنر و  هب  ار  دوخ  شرسمه  شیاسآيارب  درم  رگا  و  دنزیم ، ریشمش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  يزابرس 
ار هبیط  ياههملک  دنسریم و  هبیط  تایحهب  ود  ره  هک  تسا  یگدنز  نینچ  کی  رد  دگنجیم و  ادخ  ياههتـساوخ  عفن  هب  گنجنادیم  رد 
نآ رد  دـیاب  ود  نآ  هـک  ار  یناـکم  دـهدیم  رارق  بطاـخم  ار  ود  ره  دـیوگیم و  رهوـشو  نز  زا  نخــس  یتـقو  نآرق  دــنهدیم . شرورپ 

هاگیاجو عوضوم  ادخ  زا  نز  یتقو  ًاکَرا  ' ُبم ًالَْزنُم  ینلِْزنَا  ِّبَر  «» َۀَّنَجلا َکُجْوَز  َو  َْتنَا  ْنُکْـسا  ُمَدآ  ای   » دراذگیم مان  نکـسم  دننکیگدنز 
درم هک  هاگنآ  ۀَّنَْجلا و  ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  یل  ِنبأ  ِّبَر  : «ِ» دیوگیمهیـسآ هکنانچنآ  دـهدیم . رارق  يو  نأش  روخ  رد  ار  تیب  هملک  دـهاوخیم 
درم لحم  لزنم  اما  شمارآ  لحم  دنـشابیم و  نکـسم  بلاط  ود  ره  نز  درم و  دـیامنیم .» : نایب  ار  نآلزنم  هملک  اب  دـنکیم  ناکم  بلط 

دریذپب و ار  وا  یفطاع  لامعا  مامت  دزاسراومه و  دوخ  رب  ار  نز  اب  نتـسیز  هقیرط  ینعی  دـنک  لزنم  نز  دزن  دـیاب  درم  نز  ياج  تیب  وتسا 
هتوتیب لحمینعی  دراد  مزال  تیب  نزو  دـیامن . یئوسمه  يربارب و  يو  اب  دـهد و  لیزنت  ار  دوخنز  تاساسحا  ربارب  رد  و  دربب ، هرهب  اهنآ  زا 

دنوشیم و شمارآ  تنوکـس و  هیام  هاگنآ  تیب  لزنم و  تسادـنمزاین و  هفطاع  تیدوجوم  زکرم  هب  دـشابیم و  راگزاس  هفطاع  اب  هکیئاج 
رد هک  دنشابیم  میقتسم  طارصیط  ثعاب  دندرگیم و  ادخ  يوسب  جورع  رگیدکی و  لامک  ببس  ود  ره  هک  دنریگیمدوخ  هب  نکسم  مان 

َو ِهّللا  َیِلا  رجا  ' هُم ِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو   . » ُنیْعَا َةَُّرق  اـِنتا  ' ِيرُذَو 'ا  نِجا ' وْزَْانِم 'ا  َنل ْبَه  اـنَّبَر  . » دـنوشیم رگیدـکی  مشچ  روـن  تروـص  نـیا 
نیرفآ تدوـم  رهوـش ، مـشچ  روـن  رهوـش ، شخب  مارآ  نز  نکــسم  نـینچ  کـی  ردهللا  یَلَع  ُهَرْجَا  َعَـقَو  ْدَـقَف  ُتْوَْـملا  ُهُکِرْدــُی  َّمـُث  ِِهلوُـسَر 

هداد لیوحت  هعماج  هب  تیب  نآ  زا  هک  يدارفادشاب  نکـسم  نز  يارب  تیب  رگا  ددرگیم . داعبا  یمامت  رد  رهوش  هدنهد  لماکت  رهوشيارب ،
یتیب نینچ  کی  لها  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  و  دـیامرفیم .ِ» : نآرق  هکدـنریگیم  ار  'ه  ّلـلا یلا  رجاـهم  بقل  دـنوشیم 

تسین ياهناخ  تیب  ینعی  تسا  شمارآلحم  تسا و  ترجه  عورـش  ناکم  تسا و  تکرب  ناکم  نز  هناخ  تیب  سپ  تیبلالها   » دندرگیم
ریـس هک  تسا  یناـکم  تیب  تسا  هعماـج  همه  تعـسو  هب  یطیحم  تـسا و  اـهتنا  یبیناـکم  تـیب  هـکلب  ددرگ  دودـحم  نآ  نورد  نز  هـک 

تـسا نآرق  وا  هناخ  میرح  مالـسا و  ناملـسمنز  هناخ  سپ  دشاب  نز  تسکـش  ای  تیقفوم  زکرم  دناوتیم  دزاسیم و  راومه  ار  نزیلماکت 
زا اهلکش  اهدشر و  دهدیم و  لیکشت  جاودزا  ار  هعماجیلصا  هفطن  دیوگیم  دنادیم و  یگداوناخ  هعماج  ار  يرـشب  عامتجا  هیاپ  مالـسا 

لامج هیامرس  اب  هتخانشتیمیمص و  افص و  تدوم و  دهم و  عبنم  ار  وا  دنادیم و  کچوک  عامتجا  نیا  ساساار  نزو  ددرگیم  زاغآ  اجنآ 
اب ار  هداوناخ  نوناک  هک  تسا  فظوم  نز  دـیامنیم . هناور  یناکم  نینچ  کی  هبار  وا  تفوطع  لـمحت و  تیادـه  هلـصوح  تفاـطل  تفارظ 
نز هـب  مالــسا  دــیامن . يریگوـلج  يراــگزاسان  یگدولآاــن و  كاکطــصا  هنوـگ  ره  زاو  دراد  هاــگن  مرگ  دوـخ  یکریز  يدنمــشوه و 

دیاب وا  نینچمه  دراد ، كاپ  اهیکاپانو  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  زین  نرود  زا  دراد  هدـهع  هب  ار  يرهاـظ  تفاـظن  هکنآ  نیع  رد  دهدیمروتـسد 
تدوم ياهبلگ  نوگانوگ  ياههخاش  اب  افـصم  یغاـب  هب  ار  لزنم  هدومن و  كاـپ  هناـخطیحم  زا  ار  یگدرـسفا  هودـنا و  هنوگره  دـنک  یعس 

نورد یگدولآ  یکاپان و  هنوگره  زا  يرابدرب  ابار  نادنزرف  رهوش و  تسا  فظوم  يونعم  دُعب  رد  رگید  تهج  زا  هدومن و  نیئزت  تمحرو 
حرش دیآیمرامش  هب  ملسم  طرـش  هدش و  هدرمـش  یـساسا  مزال و  رایـسب  هلحرم  نیتسخن  رد  هچنآناسانـشناور  هتفگ  هب  هتبلا  دیامن . ریهطت 
حرش نامه  ددرگ  تیقفوم  ببس  دناوتیم  تهج  نیا  رد  هچنآو  تسا  یعیبط  يرما  اهكاکطـصا  دروخرب و  اریز  تسا  یلد  ایرد  ردص و 

و دنک . لمحت  زین  ار  وا  تایصوصخیمامت  دیامن  یعس  دیاب  تفریذپ  ار  وا  هک  نیمه  اما  تسا  دازآ  رهوش  باختنارد  نانز  دشابیم . ردص 
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لمحت نآ  ياهراخ  رگا  هک  دوشیم  هیبش  یغاب  هب  یگدنز  عقاو  رد  دنک  مادقا  تهجنیا  رد  ردص  هعـساب  دـیامن  حالـصا  دـهاوخیم  رگا 
درابیم یناتسلگ  نینچ  کی  رب  یهلا  تمحرناراب  دوشیم و  همیب  یگدنز  مامت  رد  نآ  شوخ  يوب  اهلگ و  هلیسو  هب  هداوناخ  تداعسدوش 

اب ار  غابنیا  تبکن  شتآ  تمحر  ناراب  ياج  هب  دوش  هدـید  اهراخ  طقف  رگا  تسا و  ياهداوناخنینچ  کی  راظتنا  رد  مرخ  زبس و  یناهج  و 
تارجاشم دهاش  ماش  حبـص و  دشاب و  درم  نز و  كاکطـصاو  دروخرب  لحم  هناخ  رگا  تخاسدهاوخ  رتسکاخ  یلت  هب  لدـبم  یئابیز  مامت 

مامت ياهداوناخ  نینچرد  دهدیم و  شیوشت  بارطـضا و  نوناک  هب  ار  دوخ  ياج  ددرگیمن ، نکـسم  ددرگیمنلزنم ، هناخ  دشاب ، ود  نیا 
ینافو ود  ره  يورین  ندش  لح  بجوم  رمعلا  مادام  مئاد  هعزانم  هقیرطب  ودنیا  داضت  دوشیم ، یگداوناخ  لئاسم  هب  دودحم  نز  درم و  مه 

ياج هب  اهنیا  دهاوخیم  تسا  هدیرفآقلطم  لامک  هب  لاصو  تهج  هب  ار  ود  نیا  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دوشیم ، هداوناخ  طیحمرد  ناشندـش 
یگدولآ یکاپان و  هنوگره  زا  تئارب  لصا  ندش  هدایپ  اب  نیاربانب  سپ  دنزادرپب ، یلاعتمفده  یلاعتم و  دـصقم  هب  دروخرب ، كاکطـصا و 

. دندرگیم لامکریسندومیپ  تهج  یقشاع  ناورهر  هدومن و  لیدبت  نکسم  هب  ار  هناخ  درم  نز و  نظءوسو و ... 

هداوناخ ماکحتسا  رد  نز  شقن  جاودزا و  ياه  هزیگناو  فادها 

تایآل کلذ  یف  نا  همحر  هدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  ونکـستل  اـجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتاـیآ  نم  و  هداوناـخ «  فیرعتو  موهفم 
نانآ رانک  رد  ات  دیرفآ  ینارسمه  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  هک  تسا  نیا  دنوادخ  ياه  هناشنزا  ) ( هیآ 21 مور ، هروس  « ) نورکفتی موقل 

رکف و لـها  هک  يدارفا  يارب  تسا  ییاـه  هناـشن  راـک ، نیا  رد  هک  داد  رارق  تیمیمـصو  تمحر  امـش  نیب  دـییآرد و  شمارآ  نوکـس و  هب 
هجوت دروم  فلتخم ، ياهدرکراک  شقن و  تیمها  ظاـحل  هب  هک  تسا  یعاـمتجا  مهم  ياـهداهن  زا  یکی  هداوناـخ  داـهن  دنتـسه ). هشیدـنا 
ناونع هب  هداوناخ  زا  خـیرات  لوط  رد  درادرارق . تیبرت  میلعت و  نارظن  بحاص  یـسانشناور و  یـسانش ، هعماـج  یقـالخا ، یبهذـم ، ياـملع 

دلوت اب  هک  درم  نز و  نایم  ییوشانز  سدقم  دـنویپ  زا  لکـشتم  ياپرید  دـحاو  نیا  هداوناخ ، دـنا . هدرب  مان  یعامتجا ، نیداینب  دـحاو  نیلوا 
ياراد تواـفتم  ياـه  هاگدـید  زا  فلتخم و  عماوج  رد  نادـنزرف  يارب  هدـش  فیرعت  هورگ  نیتسخن  ناونع  هب  دوش ، یم  لـیمکت  نادـنزرف 

. تسا هدـش  هئارا  یفلتخم  تایرظن  نآ ، یخیرات  تالوحت  یعامتجا و  نیداینب  دـحاو  نیا  لیکـشت  اشنم  هرابرد  تسا . نوگانوگ  فیراـعت 
طباور هداوناخ  لیکـشت  هیلوا  هتـسه  ادـبم و  هک  دـندقتعم  یخرب  دـنمان و  یم  یعامتجا  نامزاس  کی  ار  هداوناخ  ناسانـش ، هعماجزا  یخرب 
شقن رب  یهورگ  هتـسناد و  رثوم  هداوناخ  ییآدـیدپ  رد  ار  يداصتقا  لماوع  مهرگید  یخرب  تسا . ینوخمه  لـصا  رب  یکتم  يدـنواشیوخ 

فیراعت توافتم ، ياه  شرگن  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دننک . یم  دیکات  نامزاس  نیا  يریگ  لکـش  رد  یناور  یـسنج و  لماوع 
. دنزرف نودب  ای  دنزرف  اب  رادیاپ  شیب  مک و  تکرـش  کی  زا  تسا  ترابع  هداوناخ  تسا - ؛ هدش  هئارا  سدـقم  داهن  نیا  زا  مه  ینوگانوگ 

یعامتجا نامزاس  هداوناخ  تسا - . هدروآ  ماود  اه  هرازه  یطرد  دوخ ، مئاد  تـالوحت  دوجو  اـب  هک  یعاـمتجا  تسا  یناـمزاس  هداوناـخ  - 
ياراد هتـسب  همین  یماظن  هداوناخ  دریگ - . یم  لکـش  جاودزا  مان  هب  یعامتجا  دادرارق  کی  قیرط  زا  هک  تسا  يا  هدنزاس  داهن  دودـحم و 

راـکفا و تیعـضو  شقن ، اوتحم ، هب  هجوـت  اـب  دـنراد و  عاـمتجا  هفیاـط و  عـمج  رد  یفلتخم  ياـه  ماـقمو  اـه  تیعـضو  هک  تسا  ییاـضعا 
ياراد تسا ؛ يدارفا  زا  لکـشتم  یناـینب  هداوناـخ  مالـسا ، بتکمرد  اـما  دـنهد . یم  ماـجنا  ار  دوـخ  فیاـظو  يدـنواشیوخ و ... تاـطابترا 

يرادیاپ ماود و  هک  تسا  یعامتجا  داهن  هداوناخ  یفیرعت  نینچ  رد  دیآ . یم  دیدپ  حاکن  ساسا  رب  هک  يونعم  یقوقح و  یندم ، تیصخش 
ابلاغ هک  مظنم  صخـشم و  طـباور  اـب  دـنراد و  هدـهعرب  ار  ینوگاـنوگ  كرتشم و  فیاـظو  هک  دوش  یم  لیکـشت  يدارفا  زا  دراد و  یبسن 

اه فده  مالسا ، بتکمرد  مالسا ”  رد  هداوناخ  لیکـشت  فادها  دنراد . یمرب  ماگ  نیعم  یفادها  ققحت  يارب  تسا ، هبناج  همه  یمیمص و 
رانک رد  ار  رشب  یلاعت  ینمادکاپ ، رهم و  نید  ناونع  هب  مالسا  هکنیا  هلمج  زا  تسا  هدش  رکذ  هداوناخ  لیکشت  يارب  يددعتم  ياه  هزیگنا  و 

تفع و ظـفح  درم ، نز و  يارب  شمارآ  شیاـسآ و  نوناـک  داـجیا  یهلا ، بتکم  نیا  رد  تسا . هدرک  هصـالخ  نتـسیز  ملاـس  ندوـب و  مه 
زا ییاهر  ناور ، مسج و  تمالس  نیمات  یمدآ ، دوجو  رد  لداعت  يرارقرب  ندیزرو ، قشع  یتسود و  هبرجت  یسنج ، زاین  ياضرا  ینمادکاپ ،
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نیا ندش  صخـشم  اب  تسا . هداوناخ  لیکـشت  فادها  زا  هتـسیاش  ملاس و  ینادنزرف  نتـشاد  رگیدکی و  لماکت  دـشر و  هب  کمک  ییاهنت ،
زا یکی  ناونع  هب  یـسنج  زاین  ياضرا  هاگدـید ؛ نیا  رظن  زا  دوخ  یلاعتم  ریـسم  رد  هداوناخ  درکراـک  نیرت  مهم  تفگ : ناوت  یم  فادـها ،

داجیا لسن و  ياقب  لماع  نئمطم ، یهاگ  هیکت  ناونع  هب  هداوناخ  ياضعا  يارب  یحور  تینما  نیمات  داجیا و  رـشب ، رد  لداعت  داجیا  لـماوع 
شرورپ یقـالخا و  یبهذـم و  دـشر  نادـنزرف و  تیبرت  میلعت و  هب  هجوت  دـنزرف ، نیتسخن  دـلوت  زا  دـعب  تسا . درم  نز و  نیب  رتشیب  هقـالع 

هچنآ يزورما  هدز  نارحب  هداوناخ  تسا . هداوناخ  ياهدرکراک  هب  طوبرم  ثحابم  نیرت  یملع  نیرت و  ثحب  لـباق  زا  ناـنآ  ياـه  دادعتـسا 
داهن نیا  هک  مینیب  یم  دوخ  زا  بصعت  ندرک  رود  اب  هک  ارچ  دوش ، یم  تفای  هلـضاف  هنیدـم  مان  اب  ییایند  رد  اه و  باتک  رد  دـش  هتفگ  هک 

هعماـج یـسانشناور و  هتـسکش  یتـشک  تسا و  رو  هطوغ  يژولونکت  یملع و  ياـه  تفرـشیپ  مطـالت  رپ  ياـیرد  رد  دوـخ  یلک  ياـنعم  رد 
نایم نیا  رد  درادن . ار  یتشک  نیا  نانیـشنرس  ندـناشن  لحاس  هب  ناوت  تسا ، فلتخم  بتاکم  چوپ  تاداقتعا  زا  هتفرگرب  هک  نیون  یـسانش 
مینک عوجر  خیرات  هب  رگا  تسا . نارحب  لماع  نیرت  مهم  ردام  ردپ و  ینعی  نوناک  نیا  یـساسا  شقن  ود  تلاسر  زا  تسرد  تخانـش  مدع 

لیکـشت یلـصا  رـصنع  ناملـسم  هداوناخ  رد  نز  شقن  تسا . هدـش  شومارف  اهزیچ  زا  يرایـسب  دـندرک  شومارف  ار  دوخ  نانز  هک  اجک  ره 
اما دراد  تایح  همادا  ناکما  درم ، نودـب  هداوناخ  دـنک . یم  هرادا  ار  نآ  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  هداوناخ  نز ، درم . هن  تسا  نز  هداوناـخ ،

هداوناخ زا  نز  رگا  دهد  یم  ناشن  هبرجت  تسا . نکممان  اه  نامز  یخرب  رد  تخس و  نآ  ماجسنا  ظفح  ریبدت ، اب  لقاع و  نز  روضح  نودب 
هناخ لخاد  رد  نز  شقن  هب  هزادـنا  نیا  اـت  مالـسا  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دـنک . ظـفح  ار  هداوناـخ  نآ  دـناوت  یمن  درم  دوش ، هتفرگ  يا 
رهوش یحور  تیوقت  تیاده و  نادنزرف و  تیبرت  هداوناخ ، یـساسا  نکر  هب  یبایتسد  نز ، هفیظو  ناملـسم ، هداوناخ  رد  دـهد . یم  تیمها 
کی تشهب ، کی  هب  شنادنزرف ، رهوش و  دوخ و  يارب  یگدنز  طیحم  لیدـبت  رد  وا  يدـنمناوت  هب  نز  شزرا  يا  هداوناخ  نینچ  رد  تسا .

چیه زگره ، نز  مهم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسا . يونعم  تاماقم  يونعم و  فراـعم  هب  جورع  هاـگیاج  کـی  نما ، طـیحم  کـی  هسردـم ،
رگا هک  تسا  هداهن  هعیدو  هب  نز  دوجو  رد  يروط  ار  هفیظو  نیا  لاعتم  يادخ  دـنک . یمن  ربارب  لداعم و  دوخ  نادـنزرف  تیبرت  اب  ار  يراک 

شقن زا  دـعب  نانز  يارب  هک  ارچ  دـنا ! هدرک  هتـسخ  ار  ناشدوخ  طقف  دـننک ، رود  شریـسم  زا  ای  دـنریگب  وا  زا  ار  نآ  دـنهاوخب  مه  یناسک 
دنبیاپ شا  هداوناخ  هب  نز  رگا  تسا . ندوب  ردام  شقن  تسرد  يافیا  شقن ، نیرت  مهم  تسا ، يرـشب  شقن  نیرتابیز  زیر  هیاپ  هک  يرـسمه 

هریـش اب  دوخ  شوغآ  رد  ار  اهنآ  دنک و  یگدیـسر  شیاه  هچب  هب  دهد ، تیمها  نادنزرف  تیبرت  هب  دهد ، ناشن  هقالع  نآ  ياضعا  هب  دشاب ،
هدنلاب یلسن  دنک ، مهارف  هدنزومآ ، ياهارجام  ینآرق ، ياه  تیاکح  ماکحا ، صصق ، یگنهرف ؛ ياه  هقوذآ  اهنآ  يارب  دنک ، هیذغت  شناج 
تیبرت یمالـسا  يوگلا  اب  نانز  یمالـسا ، هعماج  رد  هک  دوش  یم  ققحم  یناـمز  ناـمرآ  نیا  هتبلا  داد . دـهاوخ  لـیوحت  هعماـج  هب  دیـشر  و 

هعماج نینچ  رد  نز  دنا . هداد  رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  خیرات  ایند و  هک  یگرزب  نانز  زا  هتفرگرب  ییوگلا  یبنیز ، ییارهز ، ییوگلا  دـنوش ،
رد ناسکی  روط  هب  اه  ناسنا  همه  يارب  یهلا  نییآ  لاعتم و  يادـخ  هک  یقالخا  يونعم و  تـالامک  تفرعم و  ملع و  هب  دـناوت  یم  یمالـسا 

ياه هرگ  رت و  هتفرـشیپ  هعماج ، رت ، افـص  اـب  رت و  مرگ  هداوناـخ ، طـیحم  رتهب ، نادـنزرف ، تیبرت  تروص ، نیا  رد  دـسرب . تسا  هتفرگ  رظن 
هدیـسر و شمارآ  هب  قفوم  ملاس و  يا  هداوناخ  لیکـشت  اب  درم  نز و  يا  هعماـج  نینچ  رد  عقاو  رد  دـش . دـهاوخ  زاـب  رت  ناـسآ  یگدـنز ، 
رد يدرف  یعامتجا و  تهج  زا  یمالسا  ینابم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  بولطم ، هطقن  نیا  هب  نز  ندیسر  يارب  هتبلا  دش . دنهاوخ  تخبـشوخ 

شیاه دادعتـسا  ایناث  دسرب ، دوخ  یقیقح  یناسنا و  قح  هبالوا  هعماج ، رد  نز  ات  مینک ، هزرابم  شالت و  دوخ  يدوجو  لامک  هب  وا  ندیـسر 
ناسنا دنک ، ادیپ  دومن  لماک  ناسنا  تروص  هب  هعماج  رد  دوش و  لیان  یناسنا  لماکت  هب  دنک و  ادیپ  یناسنا  یقیقح و  دـشر  دوش و  افوکش 
ییابیز نیرب و  تشهب  هب  ار  ایند  دوخ ، ياه  ییاناوت  هدودحم  رد  هدرک و  کمک  دوخ  هعماج  تیرـشب و  تفرـشیپ  هب  دـناوت  یم  هک  یلماک 

ینتبم تحلـصم و  صیخـشت ، لمات ، درخ ، رب  ینبم  هک  درک  میهاوخ  ادیپ  تسد  یتسرد  جیاتن  هب  تکرح  نیا  ندش  هنیداهن  اب  دزاس . لدبم 
تسا نیا  نانز  قوقح  زا  عافد  رد  مالـسا  راکهار  هداوناخ  رد  نز  قوقح  زا  عافد  رد  مالـسا  راکهار  تسا . ینالقع  تسرد و  ياه  هیاپ  رب 

هنـالداع و یقوقح  دودـح و  درم  نز و  يارب  یمالـسا ، هداوناـخ  رد  دـنادن . وا  رب  قلطم  مکاـح  ار  دوخ  درم ، دـشابن و  متـس  تحت  نز ، هک 
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یم هداوناخ  هدودحم  رد  درم  نز و  دروم  رد  اجاوزا » مکسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و   » هفیرش هیآ  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  نزاوتم 
هک یلاح  رد  میداد »؛ رارق  ینارـسمه  ناتدوخ  عون  زا  اه ، ناسنا  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  یهلا  تردـق  ياه  هناشن  هلمج  زا  یکی  : » دـیامرف
ود تیجوز و  ینعی  اهیلا » اونکـستل  : » دیامرف یم  دـعب  دـیراد . تاذ  کی  رهوج و  کی  دـیتقیقح ، کی  همه  دـیتسین ، هناگادـج  هبتر  ود  رد 

نما طیحم  رد  وا  ندـیناسر  شمارآ  هب  درم و  رانک  رد  شمارآ  بسک  ینعی  یلاعتم  یفدـه  هب  ندیـسر  روظنم  هب  رـشب ، تعیبط  رد  یـسنج 
نآ هدـنزاس  هتـسه  لخاد  رد  هک  يا  هعماج  تشاد . میهاوخ  مارآ  يا  هعماـج  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا . ناـبرهم  نز  هلیـسو  هب  هناـخ 

هجوت نانز  تیبرت  میلعت و  هب  دوش . یم  هتشاذگ  مارتحا  وا  تزع  فافع و  هب  دوش . یم  تیاعر  نز  ینوناق  یقالخا و  قوقح  هداوناخ ، ینعی 
دروخرب یقالخا ، ظاحل  زا  مه  ینوناق و  ظاحل  زا  مه  دـنناد ، یم  دوخ  قح  ار  نز  هب  يدـعت  هک  یناسک  اـب  يا  هعماـج  نینچ  رد  دوش . یم 
ماکحتسا تسا . ملاس  يا  هعماج  نتشاد  هداوناخ و  طیحم  رد  ماکحتـسا  لداعت و  ندیـسر  لعف  هب  يا ، هعماج  نینچ  هجیتن  دوش . یم  تخس 

تحت ای  هتشاد  ریثات  مه  يور  رب  دنناوت  یم  فلتخم  ياه  تخانش  زاین و  تایحور ، هب  هجوت  اب  هک  تسا  دارفا  يا  هدع  عیمجت  هداوناخ ، رد 
ادیپ دوخ  هداوناخ  ياضف  هب  تبـسن  رمتـسم  یمئاد و  یلک ، تشادرب  ساسحا و  یعون  جیردت ، هب  نآ  ناراذـگناینب  دـنریگ و  رارق  مه  ریثات 

مادـکره دـنا و  هدرک  عورـش  رگیدـکی  اب  هک  تسا  یکرتشم  یگدـنز  نانآ و  لـباقتم  طـباور  زا  هتفرگرب  نآ  مظعا  تمـسق  هک  دـننک  یم 
هداوناخ نیا  لصحام  دنک و  یم  ییامرفمکح  ماجسنا ، تدحو و  يا  هداوناخ  نینچ  رد  دنهد . یم  رارق  دوخ  دیدش  ریثات  تحت  ار  يرگید 

ییارمهو یلدمه  رهوش و  میرکت  مارتحا و  يا ؛ هداوناخ  نینچ  نتشاد  يارب  نز  شقن  اما  و  تسا . هعماج  رد  هیور  ماجسنا  تدحو و  یعون 
يوگلا هناخ ، روما  رد  ریبدت  تیریدـم و  ریغ ، زا  یـشوپ  مشچ  تفع و  رهوش ، زا  ندرکن  ییوج  بیع  یگـشیپ  تعانق  ندوب و  رکاش  وا ، اب 

، ییاـیوپ لوبقم ، لوقعم و  رطاـخ  تیاـضر  ینیبـشوخ و  اـضعا ، هب  سفن  تزعو  یـشنم  گرزب  ساـسحا  نداد  هداوناـخ ، رد  ندوب  لـماعت 
ون ياه  هشیدناو  یهاگآ  هب  لیم  وا و  هب  ندناسر  يرای  کمک و  تالکـشم ، دوجو  اب  رـسمه  يارب  ندوبالبرپس  يریذپ ، قابطنا  فاطعنا و 

. تسا

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 
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نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 12 
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