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 ( كدف يوجتسج  رد   ) يامنهر 106

باتک تاصخشم 

 - 1341 نیمادمحم ، ینیماروپ ، هسانشرس : 

سدـق ناتـسآ  یمالـسا  تاطابترا  یتاغیلبت و  تنواـعم  هیهت  ینیماروپ ؛  نیمادـمحم  كدـف / يوجتـسج  رد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
 . يوضر

 . 1392 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.م 17 س   × 11 .ص ؛  24 يرهاظ :  تاصخشم 

 . 106 امنهر ؛ تسورف ... : 

9-140-299-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . همانباتک تشاددای : 

كدف هبطخ  .ق .  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

( يدوعس ناتسبرع   ) كدف عوضوم : 

يوضر سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

BP27/25/پ86د4 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

3346647 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا

ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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كدف يوج  تسج و  رد 

هچیرد ? 

: مییاهش سرپ  نیا  هب  خساپ  یپ  رد  راتشون  نیا  رد 

؟ تسیچ كدف  . 1

؟ تساجک كدف  ةدودحم  . 2

؟ تسیچ كدف  ۀلئسم  رب  هیکت  دیکأت و  تلع  . 3

؟ تسیچ ارهز �  ۀمطاف  ترضح  عضوم  . 4

؟ تسا مادک  كدف  ناگدنن  کبصغ  عضوم  . 5

؟ تسیچ ثحب  نیا  یهقف  یمالک ، ریثأت  . 6

؟ تسیچ نآ  ةرابرد  ینیرفآ  جوم  ثحب و  نیا  رارمتسا  تلع  . 7

؟ تسیچ كدف  ۀلئسم  باتزاب  . 8
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ریوصت

ص:8

 ( كدف يوجتسج  رد   ) www.Ghaemiyeh.comيامنهر 106 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآرد

.تسا هدش  بصغ  فرصت و  اهدعب  هک  ارهز  ترضح  تسد  رد  تسا  هدوب  یغاب  طقف  كدف  دننک  یم  نامگ  هناشیدنا  هداس  یخرب ،
زا ثحب  كدف ، زا  ثحب  .تسا  نیا  زا  رتارف  رت و  قیمع  رایسب  هیضق  دننادب  دیاب  نانآ  تسا ! هتفر  هدش و  مامت  هیـضق  نیا  نانآ ، رظنزا 

يامن مامت  ۀـنیآ  كدـف  تسا ؛ نیمز  يا  هکت  زا  رتارف  كدـف  تسا ؛ تماـما  هقح و  تفـالخ  داـمن  كدـف  تسین ؛ هدـش  بصغ  نیمز 
رب تیب  لها  ارهز و  ۀمطاف  ۀیکت  .هقح  تماما  تالیکـشت  یلام  عبنم  نتخاس  یهت  تفالخ و  بصغ  ینعی  كدف  بصغ  .تسا  تیالو 

ناماما تماما  روترپ  رد  اهنت  تداعس  نیا  .تسا  شیوخ  تداعـس  هار  نتفای  يارب  تما  يرگنـشور  نیتسار و  تفالخ  رب  هیکت  كدف ،
.دیآ یم  تسد  هب  موصعم 

نیا رد  نینچمه  .دنا  نادان  مالـسا  يرورـض  ماکحا  هب  تفالخ ، نایعدم  هک  دوش  یم  نشور  قح ، ۀبلاطم  رب  هوالع  كدـف  ۀلئـسم  رد 
تسا یهار  یلصا و  ریسم  هب  تفالخ  ندنادرگزاب  ورگ  رد  مالسا  تما  تداعـس  دش : میـسرت  هدنیآ  هار  هیکدف ، ۀبطخ  داریا  اب  ارجام ،

.تسا هدرک  میسرت  ار  نآ  دنوادخ  هک 

یمالسا تدحو  فلاخم  لئاسم  نیا  حرط  ایآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
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زا نتشادرب  تسد  تدحو ، زا  دوصقم  یلو  تسا ؛ یهیدب  يرورض و  مالسا  تما  تدحو  کش  نودب  مییوگ  یم  باوج  رد  تسین ؟
ِفالتخا نیع  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین ؛ یـسایس  یخیرات و  یمالک و  لئاسم  رد  شهوژپ  يواکاو و  كرت  قح و  دیاقع 

ینابم زا  حیحـص  مهف  اـب  میراد ، تنـس  لـها  ناردارب  اـب  هک  یناوارف  كرتشم  طاـقن  رب  هیکت  اـب  تسرد ، ياـهرواب  ظـفح  هاگدـید و 
روظنم .میریگب  وسمه  بسانم و  كرتشم و  یعضوم  هعیش ، هب  هن  دنک و  یم  محر  ینس  هب  هن  هک  یکرتشم  نمشد  ربارب  رد  رگیدکی ،

صیخشت نمشد  زا  ار  تسود  تسا ، یلجتم  یناهج  مسینویهص  اکیرمآ و  رد  زورما  هک  ینمشد  تخانـش  اب  هک  تسا  نیا  تدحو  زا 
زا رود  هب  و  یملع ، ملاس و  یطیحم  رد  ثحابم ، هنوگ  نیا  حرط  اما  .میریگ  هناـشن  كرتشم  نمـشد  يوس  هب  ار  دوخ  حالـس  میهد و 

.درادن یلاکشا  تقیقح ، فشک  روظنم  هب  رگیدکی و  هب  تناها 
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نآ تیکلام  هدودحم و  لوا : لصف 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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دنتـسب و حلـص  نامیپ  ربمغیپ  اب  ربیخ ، گنج  زا  سپ  هقطنم  نیا  نانکاس  .تسا  هدوب  ربیخ  یلزنم  کی  رد  عقاو  يدابآ  ۀـقطنم  كدـف 
لوسر اب  گنج  ِسپ  زا  دـندید  دـنتفرگ و  رارق  فعـض  عضوم  رد  هقطنم  نیا  نایدوهی  نامیپ ، نیا  زا  سپ  .دـش  ربمغیپ  ِنآ  زا  كدـف 
ربمایپ رایتخا  رد  اجنآ  بیترت  نیدب  .دندمآرد  ربمایپ  اب  حلـص  ِرد  زا  دوخ ، ناج  ظفح  يارب  ور  نیازا  دنیآ ؛ یمنرب  ناناملـسم  ادـخ و 

.دیشخب همطاف  شرتخد  هب  ار  نآ  دنوادخ  روتسد  هب  ادخ  لوسر  تفرگ و  رارق 

میسقت دوخ  نیب  ار  نآ  تسا و  ناشیا  يارب  مه  نآ  زا  هدمآ  تسد  هب  مئانغ  دنگنجب ، ییاج  رد  ناناملسم  رگا  یهقف ، يا  هلئـسم  قبط 
ظفح يارب  دنیبب و  فعض  عضوم  رد  ار  دوخ  نمشد  هکنیا  لثم  دوش ؛ یمن  رجنم  گنج  هب  نمـشد  اب  ییورایور  یهاگ  اما  .دننک  یم 

نودـب نیمزرـس ، هک  تلاح  نیا  رد  .دور  نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  هحلاصم ، اب  درادرب و  تسد  گنج  زا  دوخ ، تینما  عفانم و  ناج و 
رد هکلب  دوب ؛ دـهاوخن  ناناملـسم  مومع  تیکلام  رد  دوش و  یمن  میـسقت  ناناملـسم  نیب  مئانغ  دـتفا ، یم  ناناملـسم  تسد  هب  گـنج 

.دنک یم  فرصت  نآ  رد  دنادب ، حالص  هک  هنوگره  ناشیا  تسادخ و  لوسر  صخش  کلم 
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ادخ لوسر  صخش  ِنآ  زا  كدف  دنا  هدرک  حیرـصت  هک  تنـس  لها  ناهیقف  هلمجزا  .دنا  هدروآ  ینـس  هعیـش و  ناگرزب  ار  بلطم  نیا 
یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  .تسا   (2) طوسبملا باتک  رد  یسخرسو  ، (1) عئانصلا عئادب  باتک  رد  یناشاک  رکبوبا  تسا ، هدوب 

يارب نوچ  دنرادن ؛ يا  هرهب  چیه  نآ  رد  ناناملـسم  دوب و  ادخ  لوسر  صخـش  کلم  كدف  هک  دنک  یم  لقن  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد 
هدوب قلعتم  ربمایپ  صخش  هب  كدف  هک  دنک  یم  حیرـصت   (4) روثنملا ردلا  رد  زین  یطویس  نینچمه   (3) .تسا هدشن  عقاو  یگنج  نآ ،

(5) .تسا هدروآ  ار  بلطم  نیا  نادلبلا  حوتف  رد  زین  يرذالب  .تسا  هدشن  یگنج  نآ  بحاصت  يارب  نوچ  تسا ؛

: هرجنپ

َو : » تسا هدمآ  رشح  ةروس  رد  ددرگ ، یم  رب  ریضن  ینب  دوهی  ینیشن  بقع  هب  نایرج ، لصا  .دراد  ینآرق  ۀشیر  كدف  يارجام 

یَـش ٍء ِّلک  یلَع  ُهَّللا  ُءاشی َو  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَـسی  َهَّللا  َّنکل  ٍباکِر َو  ٍلیَخ َو ال  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءاـفَأ  اـم 
ربمایپ هب  نایدوهی )  ) ناش ییاراد  زا  ادخ  هچنآ   ) (6)« ٌریدَق

ص:14

ص116. ج7 ، عئانصلا ، عئادب  - . 1
ص29. ج12 ، طوسبملا ، یسخرس ، - . 2
ص210. ج16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - . 3

ص99. ج8 ، روثنملا ، ردلا  - . 4
.119 ةرامش 116و117 و ص37 ، ةرامش 107 و ص36 ، ةرامش ص34 ، ج1 ، نادلبلا ، حوتف  - . 5

.6 رشح ، - . 6
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یم طلـسم  دـهاوخب ، هکره  رب  ار  شناربمایپ  ادـخ  هکلب  دـیدوب ؛ هتخات  نآ  رب  يرتش  اـی  بسا  اـب  امـش  هک  دوبن  نآ  داد ، تمینغ  دوخ 
( .تسا رداق  يزیچره  رب  ادخ  دزاس و 

هن دـیتخات و  نآ  رب  یبسا  هن  دـیتفرن ؛ رازراـک  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناناملـسم  امـش  هکدراد  نیا  هب  هراـشا  ِهیَلَع » ُْمتْفَجْوَأ  اـم  »
زا هک  یـسرت  دـش و  رگراک  ادـخ  لوسر  تبیه  اـجنیا  .دـیدشن  یتمحز  لـمحتم  نآ  بسک  يارب  دـیتفرگ و  راـک  هب  نآ  يارب  يرتش 
نآ ور ، نیازا  .دندرک  اهر  ار  شیوخ  قطانم  دنتسش و  گنج  زا  تسد  هحلاصم ، شریذپ  اب  اه  نآ  .دوب  هداتفا  نایدوهی  لد  رد  ناشیا 

.تسا ربمایپ  صخش  کلم  نآرق ، مکح  هب  کلم ،

.تسین يا  هرهب  نآ  رد  ار  ناناملسم  تسا و  هدمآرد  يو  صخـش  تیکلم  هب  هتفرگ و  رارق  ادخ  لوسر  رایتخا  رد  كدف  هنوگ ، نیدب 
تیصخش دندیشکن و  یتمحز  نآ  يارب  ناناملـسم  نوچ  هک  دننک  یم  حیرـصت   (2) تنس لها  (1) و  هعیش گرزب  نارـسفم  ور  نیازا 

اه و هناخ  ناشیا  داهن ، ریضن  ینب  نایدوهی  لد  رد  ترضح  نآ  زا  ادخ  هک  یسرت  اب  دش و  رگراک  ادخ  لوسر 

ص:15

ص203. ج19 ، نازیملا ، ص431 ؛ ج9 ، نایبلا ، عمجم  ص546 ؛ ج9 ، نایبتلا ، کن : - . 1
ص272و273؛ ج9 ، یبلعثلا ، ریـسفت  ص45و50 ؛ ج28 ، ناـیبلا ، عماـج  يربط ، ص153 ؛ ج1 ، نآرقلا ، ماـکحا  یعفاـش ، کـن : - . 2
، ریسملا داز  يزوج ، نبا  ص407 ؛ ج2 ، نآرقلا ، ماـکحا  یبرع ، نبا  ص317 ؛ ج4 ، يوغبلا ، ریسفت  ص399 ؛ ج5 ، یناعمسلا ، ریسفت 

ص44و56. ج28 ، یسولآلا ، ریسفت  ص189 ؛ ج6 ، روثنملا ، ردلا  ص336 ؛ ج7 ،
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ربمایپ يوس  هب  تشگزاب  نآ ، رد  هک  يزیچ  ینعی  ءیف  .دـنمان  یم  ءیف »  » ار هدـشدازآ  قطانم  هنوگ  نیا  و  دـنداهناو ، ار  دوخ  كالما 
یم فرـصت  نآ  رد  دـهاوخب ، دوخ  هک  هنوگره  تسا و  هدـش  وا  صخـش  کلم  دراد و  صاصتخا  ربمایپ  هب  تسا و  لاـفنا  زا  تسا و 

تمینغ فالخ  هب  نیا  .دـنا  هدرکن  لمحت  یجنر  هتـشادن و  یـشقن  نآ  يزاسدازآ  رد  ناناملـسم  هک  تسا  نیمه  مه  نآ  تلع  .دـنک 
گنج جنر  دنا و  هدرک  ینیرفآ  شقن  نآ  نروآ  تسد  هب  يارب  دوخ  نوچ  دتفا : یم  ناناملـسم  تسد  هب  رازراک  رد  هک  تسا  یگنج 

.دراد تمینغ  زا  ریغ  ییانعم  ءیف  سپ  .دوب  دهاوخ  ناشیا  دوخ  هب  طوبرم  یگنج  مئانغ  دنا ، هدیرخ  ناج  هب  ار 

یم هتفگ  دراد و  دوجو  زین  نونکا  هقطنم  نیا  .تشاد  هلـصاف  زور  هس  ات  ود  ةزادـنا  هب  هرونم ، ۀـنیدم  اـب  دوب و  گرزب  كدـف  ۀـقطنم 
.دراد هلصاف  هنیدم  ات  رتمولیک  دودح 140  دوش 

ص:16
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هصالخ

فعـض عضوم  رد  ار  دوخ  ناـیدوهی  هک  ربیخ  گـنج  زا  سپ  .ناـیدوهی  راـیتخا  رد  دوب  ربیخ  یلزنم  کـی  رد  داـبآ  يا  هقطنم  كدـف 
گنج و نودب  هک  ییاج  ره  یهقف ،  دنتسم  ینآرق و  مکح  رب  انب  .دندمآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  حلص  رد  زا  دندید ، 

.دراد رارق  هرونم  هنیدم  يرتمولیک  رد 140  كدف  نونکا  دوش  یم  هتفگ  تسادخ .  لوسر  تیکلم  رد  دیآ ،  تسد  هب  يزیر  نوخ 

؟ تفرگ رارق  س )  ) همطاف رایتخا  رد  كدف  ارچ  مود  لصف 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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ۀیآ نیا  تفرگ ، رارق  ادخ  لوسر  صخـش  تیکلم  رد  كدف  هکنآ  زا  سپ  دراد : ینآرق  ۀـشیر  زین  ارهز  ۀـمطاف  هب  كدـف  يراذـگاو 
ناکیدزن ناشیوخ و  .تسا  یلک  يروتـسد  روتـسد ، نیا  .هدـب ) ار  دوخ  ناشیوخ  قح   ) (1)« هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » دـش لزاـن  هفیرش 

دوخ ادـخ  لوسر  تسا ؟ ناشیوخ  زا  کی  مادـک  دوصقم  .ربمایپ  ناگتـسب  رگید  نارـسمه و  ادـخ و  لوسر  رتخد  دـندوب : دایز  ربمایپ 
ار كدف  : ’ دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  تیادخ  : » تفگ دمآ و  زاب  دیسرپ و  تفر و  لیئربج  تسیک ؟ روظنم  دوصقم و  درک  لاؤس 

.داد ارهز  ۀمطاف  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  هک  دوب  نآ  زا  سپ  .هدب »‘ همطاف  هب 

نوـچ یناـگرزب  زین  تنـس  لـها  دزن  تـسا ؛ حـضاو  هـک  هعیــش  دزن  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  ینــس  هعیــش و  هـک  تـسا  یبـلطم  نـیا ،
یبْرُْقلا اَذ  ِتآ  َو   » ۀفیرش ۀیآ  لیذ  رد  یطویس  نیدلا  لالج  (4) و  يرشخمز  (3)، يزار رخف   (2)، دوعسلاوبا

ص:19

.26 ءارسا ، - . 1
ص154. ج5 ، دوعسلا ، یبا  ریسفت  - . 2

ص145. ج2 ، ریبکلا ، ریسفتلا  - . 3
ص646. ج2 ، فاشکلا ، - . 4
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.دنا هدروآ  ار  نآ   (1)« هَّقَح

دناوخ و ارف  ار  همطاف  ادخ ، لوسر  دش ، لزان   (2)« هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » ۀیآ یتقو  دنک : یم  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  یعفاش  یطویس 
نیا رد  تقد  یمک  اـب  .تـسا  هدروآ  هراـب  نـیمه  رد  ار  نآ   (4) یسیردا ینـسح  يدهملا  نبدمحا  نینچمه   (3) .داد وا  هب  ار  كدـف 

.میبای یمرد  ار  ارهز  ۀمطاف  هب  كدف  يراذگاو  تلع  تسا ، هدمآ  ناناملسم  ۀمه  ياه  باتک  رد  هک  بلاطم 

ترـضح نآ  تیکلم  هب  دیـشخب و  ارهز  ۀـمطاف  هـب  ار  كدـف   (5)« هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » دـنوادخ روتـسد  اب  ادـخ  لوسر  نیارباـنب ،
ۀمطاف رایتخا  رد  ادخ  لوسر  ةرود  رد  رد  كدف  هنوگ ، نیدـب  .دـشاب  يو  يارب  یمهم  يداصتقا  یلام و  ۀناوتـشپ  عقاو  رد  ات  دروآرد 

.دندش لوغشم  راک  هب  نیمز  نآ  رد  نانآ  داد و  رارق  رگراک  هتشامگ و  لیکو و  ار  يدارفا  زین  ترضح  نآ  .تفرگ  رارق  ارهز 

.تفرگ دوخ  هب  یهقف  یسایس و  یخیرات و  گنر  مک  مک  كدف ، بصغ  يارجام  هک  مینیب  یم  همادا ، رد 

ص:20

.26 ءارسا ، - . 1

.26 ءارسا ، - . 2
ص177. ج4 ، روثنملا ، ردلا  - . 3

ص203. ج7 ، دیدملا ، رحبلا  ریسفت  - . 4
.26 ءارسا ، - . 5
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: هصالخ

ادـخ لوسر  هیآ ، نیا  قـبط  .دـش  لزاـن  هَّقَح ( یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   ( ۀـیآ دـمآرد ، ادـخ  لوـسر  صخـش  تیکلم  هب  كدـف  هکنیا  زا  سپ 
.دش ماجنا  راک  نیا  دهد و  ارهز  ۀمطاف  هب  ار  كدف  تفای  تیرومأم 
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؟ ارچ كدف ، بصغ  موس : لصف 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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تردق دنـسم  رب  رگید  یناسک  درک و  شومارف  ار  دوخ  ةدش  میـسرت  یلـصا  ریـسم  تفالخ  هنافـسأتم  تفر و  ایند  راد  زا  ادـخ  لوسر 
مورحم تمعن  نیا  لـماک  يرادروخرب  زا  ار  تیرـشب  ناـهج  راـتفرگ و  ار  ناناملـسم  جـیردت  هب  خـلت ، رایـسب  يارجاـم  نیا  .دنتـسشن 

رد ار  فارحنا  نیا  ۀـشیر  تسا ، مولعلا  ءایحا  فورعم  باـتک  بحاـص  تنـس و  لـها  ناـگرزب  زا  هک  یلازغ  دـماحوبا  ماـما  .تخاـس 
دیع زور  رد  : » دسیون یم  نیملاعلا  رس  ۀلاسر  رد  وا  .دناد  یم  یناسفن  تاوهش  اه و  هتـساوخ  زا  يوریپ  یبلط و  تسایر  یهاوخایند و 

تفگ کیربت  يو  هب  دمآ و  باطخ  نبرمع  هالوم ‘ یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : ’ دومرف ادـخ  لوسر  هک  هجحلا  يذ  مهدـجیه  ریدـغ ،
ياوه یبلط ، تسایر  رثارب  نآ ، زا  سپ  اما  .تسا  يریذـپ  مکح  میلـست و  ياـنعم  هب  نیا  .يدـش ‘ همه  يـالوم  وت  نسحلاوبا ، يا   ’ هک

تیعقاو هدرک و  فارتعا  قح  هب  تسا و  هتفگ  نخس  قحب  هک  تسا  تنس  لها  زا  گرزب  یتیصخش  نخـس  نیا ،  (1)« .دش هریچ  سفن 
.تسا هدرک  دای  دیع  ار  ریدغ  زور  وا  .تسا  هدرک  نایب  ابیز  رایسب  ار 

دوب ربص  توکس و  نانمؤمریما  ۀفیظو  یخیرات ، عطقم  نآ  رد  هتبلا 

ص:25

ص483. نیرادلا ،» یف  ام  فشک  نیملاعلا و  رس   » ۀلاسر یلازغلا ، مامالا  لئاسر  ۀعومجم  - . 1
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.داتفا یم  قاـفتا  یلخاد  هنتف  گـنج و  تروص ، نیا  ریغ  رد  نوچ  دوب ؛ مالـسا  لـصا  ظـفح  يارب  بلاـط ، یبا  نب  یلع  بیجع  ربص  . 
ادخ لوسر  تامحز  مامت  دش و  یم  یمالسا  ياپون  ۀعماج  یگتخیسگ  مهزا  بجوم  یخیرات ، صاخ  تیعـضو  نآ  رد  یگنج  نینچ 
نوچ يدارفا  هب  ناـنمؤمریما  هک  تسور  نیازا  .دوب  هدـناودن  هشیر  مدرم  ياـه  ناـج  رد  مالـسا  زونه  ناـمز ، نآ  رد  .تفر  یم  ردـه 

.تسناد یم  ار  اه  نآ  نیگنن  موش و  تین  نوچ  داد ؛ یفنم  باوج  دندوب ، هدرک  یناسر  يرای  داهنشیپ  هک  نایفسوبا 

: هرجنپ

، تدم نیا  .دوب  هداتفا  قافتا  يرجه ، متـشه  لاس  رد  حتفلا  ماع  زا  ادـخ و  لوسر  یناگدـنز  رخآ  لاس  ود  رد  مالـسا  یّمک  شرتسگ 
هـشیر نیا  ظفح  هفیظو ، نوچ  درک ؛ هشیپ  ربص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  كاندرد  ياهارجام  رد  نانمؤمریما  ور  نیازا  .دوب  هاـتوک  رایـسب 
همادا سپس  و  دوش ، هداد  زیمتو  ادج  لطاب  زا  قح  ریـس ، نیا  رد  دبای و  دشر  یلـصا ، فراعم  زا  يرادروخرب  اب  نامز ، رورم  هب  ات  دوب 

.دوب یلع  نانمؤمریما  شود  رب  مهم  نیا  .دبای 

یم مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  یعامتجا  یسایس  ۀنحص  دندرک ، یم  لمع  دوخ  ۀفیظو  هب  لوا  ياهزور  نامه  رد  ناناسر  يرای  رگا  یلب ،
هچ مه  نآ  تشادن ؛ تماقتسا  ربص و  زج  يا  هراچ  ترضح  هک  تسور  نیازا  .دروخ 

ص:26
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مـشچ رد  راـخ  ولگ و  رد  ناوختـسا  هک  یلاـحرد  مدرک ، ربص   ) (1)« .ًاجَـش ِْقلَْحلا  ِیف  يًذَـق َو  ِنیَْعلا  ِیف  ُتْرَبَـصَف َو  : » دومرف يربـص ،
يوما طخ  زا  تسا  يوبن  طخ  نامه  هک  يولع  طخ  هدـش و  رـشتنم  ظفح و  قیاقح ، زورما  اـت  درک  یم  ربص  دـیاب  ترـضح  .متـشاد )

.دوش ادج 

.دشاب یلام  ۀناوتشپ  نودب  تماما ، ات  دننک  عطق  زین  ار  یلام  عبنم  دنداتفا  رکف  هب  نامکاح  نآ ، زا  سپ  .دش  بصغ  تفالخ  لاحره  هب 
سپ دندرک و  فشک  ار  ریـسم  هناملاع  نیاربانب ، دوب ؛ هرود  نآ  ياهزاین  زا  يرایـسب  يوگ  باوج  هک  تشاد  دمآرد  يردق  هب  كدف 

.تسا هدوب  یسایس  كدف ، بصغ  یساسا  ةزیگنا  نیاربانب ، .دندناتس  روز  هب  ار  كدف  تفالخ ، بصغ  زا 

نوریب نیمز  نآ  زا  ار  ارهز  ۀمطاف  ناگتـشامگ  نارگراک و  نانآ  دندرک : بصغ  ار  نآ  دندناتـس و  ار  كدـف  هنوگچ  دـید  دـیاب  لاح 
ۀمطاف دوب ، راد  نادیم  هک  یسک  نآ  .دوب  قح  قاقحا  هبلاطم و  ياج  اجنیا  .تشاذگ  تسد  نآ  رب  یتموکح  هاگتـسد  سپـس  .دندرک 

نوگانوگ داعبا  دوب ؟ اجک  هب  ات  وا  گرزب  راـک  باـتزاب  درک ؟ هچ  وناـب  نآ  .تسا  روآ  تریح  ترـضح  نآ  ینیرفآ  شقن  .دوب  ارهز 
(2) .تسا زومآ  سرد  هدرتسگ و  رایسب  راوگرزب  نآ  یناگدنز 

ص:27

(. هیقشقش  ) 3 ۀبطخ هغالبلا ، جهن  - . 1
زا مارحلادجسم  رد  دوب ، لاسدرخ  هکنیااب  هکم  رد  .دوب  هنیدم  هکم و  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  روای  تلاسر ، میرح  زا  عافد  رد  وا  - . 2
.دش تیالو  میرح  عفادم  گرزب  ردـپ ، نادـقف  زا  سپ  .دوب  ردـپ  کمک  قدـنخ  دـحا و  ياه  گنج  رد  هنیدـم ، رد  .درک  عافد  ردـپ 
نب یلع  ملاع ، مولظم  لوا  هب  یناسر  يرای  يارب  نارای  یناوخارف  اب  مکاح  هاگتـسد  اب  هلباقم  رد  ترـضح  نآ  یـسایس  ۀتـسجرب  شقن 

.دش رت  گنررپ  كدف  بصغ  زا  سپ  زاغآ و  بلاط  یبا 
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.دمآ یمنرب  يو  زج  سک  چیه  ةدهع  زا  داد ، ماجنا  یخیرات  ساسح  عطقم  نآ  رد  ارهز  ۀمطاف  هک  يراک 

: هصالخ

.دشاب يداصتقا  راشف  رد  هقح  تماما  ات  دش  بصغ  زین  كدف  تفالخ ، بصغ  زا  سپ 

ص:28
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قح قاقحا  يارب  راوتسا  ياه  ماگ  مراهچ : لصف 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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: داد ماجنا  هلحرم  دنچ  رد  راک  نیا  ترضح  نآ  .تساخ  اپ  هب  شیوخ  قح  قاقحا  يارب  ارهز  ۀمطاف 

ار شـشخب  نیا  .تسا  هدیـشخب  يو  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  هک  درک  اوعد  حرط  تسا » نم  کـلم  اـجنیا   » هکنیا ناونع  اـب  ادـتبا  رد 
ًاددـجم ثرا  ناونع  اب  ار  شقح  ارهز  ۀـمطاف  دـنتفریذپن ، ناگدـننک  بصغ  ار  بلطم  نیا  هکنآ  زا  سپ  .دـنیوگ  یم  هلحن  ًاحالطـصا 

.درک هبلاطم 

: هرجنپ

ضقانت ود  نیا  نیب  ثرا ؟ ناونع  هب  راب  کی  هلحن و  هبه و  ناونع  هب  راب  کی  درک : هبلاـطم  هنوگ  ود  هب  ار  دوخ  قح  ارهز  ۀـمطاف  ارچ 
.دوب هدشن  هتفریذپ  تسوا ، هب  ادخ  لوسر  ۀبه  كدف  هکنیا  ناونع  هب  شتیکلام  ياعدا  هک  درک  ثاریم  ۀبلاطم  یتقو  يو  نوچ  تسین ؛

.هلحرم کی  رد  هن  درک ؛ حرطم  هلحرم  ود  رد  ار  شتساوخرد  ترضح  نآ  نیاربانب ،

هکنآ لاح  تسا ؛ شتافو  ۀظحل  ات  شیوخ  لاوما  رب  ادخ  لوسر  تیکلم  ياقب  يانعم  هب  يرب  ثرا  هک  تسناد  دیاب 
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نیمه رد  بلطم  ۀـتکن  .تسا  حرطم  ارهز ) ۀـمطاف   ) اهل ُبوهوم  تیکلم  تاـبثا  و  ادـخ ) لوسر   ) بهاو تیکلم  عطق  هلحن ، ضرف  رد 
.دوب تیکلام  ياعدا  در  زا  سپ  مود و  ۀلحرم  رد  ارهز ، ۀمطاف  يوسزا  ثرا  يوعد  حرط  تسا :

بسح هب  تسا : حرطم  یفرع  یلقع و  هکلب  یعرش و  يا  هلئسم  اجنیا  .تخاس  حرطم  ار  شیوخ  تیکلام  لوا ، ۀلحرم  رد  ارهز  ۀمطاف 
تسد رد  یتعاس  هک  یسک  زا  ًالثم  .دننک  یم  دای  دیلاوذ  ناونع  اب  درف  نیا  زا  .تسوا  رایتخا  رد  هک  تسا  يزیچ  کلام  ناسنا  هدعاق ،

نآ زا  تعاس  نیا  هک  دنک  اعدا  دیایب و  يرگید  سک  رگا  .دـنک  هئارا  شتعاس  رب  شیوخ  ندوب  کلام  رب  یلیلد  دـنهاوخ  یمن  دراد ،
نم  ) هیَلَع یَعَّدُْـملا  یَلَع  ُنیِمْیلا  یِعَّدُْـملا َو  یَلَع  ُهَنیَْبلا  : » دـنیوگ یم  هک  تساجنیا  .دروایب  لیلد  شیاـعدا  يارب  دـیاب  وا  ِدوخ  تسوا ،

( رکنم  ) هیلع یعدم  دروایب و  هنیب  لیلد و  شیوخ  ياعدا  يارب  دیاب  هدننک  اعدا  ینعی   (1) (.« رکنأ

.تسا هدش  هتفریذپ  اج  همه  مکح ، نیا  .دنک  یم  دای  مسق  اهنت 

هرهب لاحرد  يو  .دوبن  یعدم  وا  نیاربانب  تشاد ؛ رارق  ترضح  نآ  فرصت  رد  ارهز و  ۀمطاف  سرتسد  رد  نیمز  نیا  كدف ، ۀیضق  رد 
يرادرب

ص:32

ص166؛ ص229 و ج10 ، ج6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص32و65 ؛ ج3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  415 ؛ ص361 ، ج7 ، یفاکلا ، کن : - . 1
ننس ص146 ؛ ج3 ، يراخب ، حیحـص  ص53و56 ؛ ج25 ، هعیـشلا ، ثیداحا  عماج  ص223 ؛ ص443 و ج27 ، ج18 ، هعیشلا ، لئاسو 

.399 ص398 ، ج2 ، يذمرتلا ، ننس  ص778 ؛ ج2 ، هجام ، نبا 
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نیا هک  یـسک  نآ  .تساوـخ  یم  یلیلد  ترـضح  نآ  زا  دـیابن  یـسک  سپ  .دـندوب  راـک  لوغـشم  مه  شیاـهرگراک  دوـب و  نـیمز  زا 
.درک لمع  سکع  هب  یتموکح  هاگتسد  یلو  .درک  یم  هضرع  لیلد  هدرک و  هماقا  هنیب  دیاب  وا  .دوب  یعدم  درب ، لاؤس  ریز  ار  تیکلام 

! درک هبلاطم  هنیب  لیلد و  نآ ، کلام  زا  درک و  بصغ  دناتس و  تشاد ، دوخ  فرصت  رد  ار  اجنآ  هک  یسک  زا  ار  نیمز 

ار مکح  رگا  دندرک ، بصغ  ار  كدف  هک  یناسک  .تسا  هقف  يرورض  فالخ  رب  ارهز  ۀمطاف  زا  هنیب  ۀماقا  تساوخرد  لصا  نیاربانب ،
رت گرزب  تبیصم  دندرک ، لمع  هتسناد  مه  رگا  تسا ، یتبیصم  دوخ  نآ  دنا و  هدرک  تابثا  ار  دوخ  ینادان  لهج و  هک  دنتسناد  یمن 

(1) .تسا

، بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  دروآ : دهاش  دنچ  وا  .دروایب  لیلد  دـش  راچان  قح ، قاقحا  يارب  تاشامم و  باب  زا  همطاف   ترـضح 
ِدارفا زا  نت  راهچ  تداهش  هک  اتفگش  .دنتفریذپن  ار  نانیا  نداد  یهاوگ  هک  دندروآ  هناهب  زاب  یلو  .نمیا  ما  نیسح و  ماما  نسح ، ماما 
نینسح  (2) .تسوا عفن  هب  تداهـش  نیا  تسا و  همطاف  رهوش  وا  نوچ  تسین ؛ هتفریذپ  یلع  تداهـش  دنتفگ  .دشن  هتفریذپ  ریهطت  ۀیآ 

(3)! تسین ینتفریذپ  شتاهش  تسا و  نز  مه  نمیا  ما  .دوش  یم  مامت  وا  عفن  هب  ناشتداهش  دنتسه و  شنادنزرف  مه 

ص:33

.مظعأ هبیصملاف  يردت  تنک ال  نإ  و  هبیصم ، کلتف  يردت  تنک  نإ  - . 1
، فئارطلا سوواط ، نبدیـس  ص270 ؛ قحلا ، جـهن  یلح ، همـالع  ص27 ؛ ثرون ، ءاـیبنالا ال  رـشاعم  نحن  ثیدـح  دـیفم ، خیـش  - . 2

ص253.
.نامه - . 3
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اب یلع  : » دومرف وا  قح  رد  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  هدوب و  ادـخ  لوسر  ناج  سفن و   (1) هلهابم ۀـیآ  مکح  هب  بلاط  یبا  نب  یلع 
نارای يردخ ، دیعسوبا  (4) و  يراصنا هللادبع  نبرباج  »(3) و  .یلع زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف »(2) و  .یلع اب  قح  تسا و  قح 
بلاط یبا  نب  یلع  هب  ناشیا  ۀنیک  ضغب و  دوجو  ناقفانم ، ییاسانش  هار  ادخ ، لوسر  ةرود  رد  : » دنتفگ شا  هرابرد  ربمایپ  ردقلا  لیلج 

دندرک لیلد  دوهش و  تساوخرد  همطاف  زا  تسین ؟ ینتفریذپ  شتداهش  هدوبن و  یفاک  یسک  نینچ  مالک  ایآ   (5)« .دوب

هک یسک  »(6) و  متفاین همطاف  زا  رتوگ  تسار  ادخ  لوسر  زا  سپ  ار  یسک  : » دیوگ یم  شا  هرابرد  هشیاع  هک  دنتفریذپن  ار  شنخس  و 
؟(8) هلهابم ۀیآ  دارفا  زا  (7) و  ریهطت ۀیآ  قیداصم  دارفا و  زا  اسک و  باحصا  زا  تسا و  هقیدص 

ص:34

.61 نارمع ، لآ  - . 1
(. ص449 ج42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص322 ؛ ج14 ، دادغب ، خیرات  کن : « ) یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  - . » 2

ج5، يذمرتلا ، ننـس  ص44 ؛ ج1 ، هجاـم ، نبا  ننـس  ص164و165 ؛ ج4 ، دـمحأ ، ماـمالا  دنـسم  کـن : « ) هـنم اـنأ  ینم و  یلع  - . » 3
ص45و126؛ ج5 ، يربکلا ، ننسلا  یئاسن ، ص495و504 ؛ ج7 ، هبیش ، یبأ  نبا  فنـصم  ص15 ؛ هباحـصلا ، لئاضف  یئاسن ، ص300 ؛
ص603، ج11 ، لامعلا ، زنک  ص177 ؛ ج2 ، ریغصلا ، عماجلا  ص16 ؛ ریبکلا ج4 ، مجعملا  یناربـط ، ص293 ؛ ج1 ، یلعی ، یبأ  دنسم 

(. ص142 ج13 ،
ص446. ج8 ، راکذتسالا ، ربلا ، دبع  نبا  ص328 ؛ ج2 ، طسوالا ، مجعملا  یناربط ، - . 4

ص285. ج42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  - . 5
ص131. ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص1897 ؛ ج4 ، باعیتسالا ، ربلا ، دبع  نبا  ص44 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  يربط ، نیدلا  بحم  - . 6

.33 بازحا ، - . 7
.61 نارمع ، لآ  - . 8
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ۀمه ِتاـیاور  قبط   (1)« .دـنا تشهب  ناـناوج  رورـس  : » دومرف ناـشقح  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسین  هتفریذـپ  ینیـسح  نسح و  تداـهش 
« هنجلاب هرـشبملا  : » دـنا هتفگ  يو  ةرابرد  ور  نیا  زا  »(2) و  .تسا تشهب  لـها  زا  وا  : » دومرف نمیا  ما  قح  رد  ادـخ  لوسر  ناناملـسم ،
ار تداهش  نتفریذپ  هار  ناگدننک ، بصغ  سپ  ؟ تسین هتفریذپ  وا  تداهش  ایآ  .تسا  هدش  هداد  وا  هب  تشهب  تراشب  هک  یـسک  ینعی 

.دنتسب زین 

رد تعدب  اب  هزرابم  قح و  قاقحا  ۀلئـسم  اجنیا  رد  نوچ  تخاس ؛ حرطم  رگید  هنوگ  هب  ار  دوخ  هتـساوخ  ارهز  ۀمطاف  دـعب  ۀـلحرم  رد 
كدف هک  مینکن  شومارف  .شیوخ  ملسم  قح  هب  ندیسر  ًافرص  هن  دوب ؛ ناراکمتس  نابصاغ و  اب  هزرابم  تماما و  میرح  زا  عافد  نید و 
ساسا عقاو  رد  كدف ، ۀبلاطم  نیمه  اب  ارهز  ۀمطاف  .تسین  نیمز  يا  هعطق  اهنت  كدف  میرگنب : هلئسم  هب  دیاب  هنوگ  نیا  .تفالخ  ینعی 

.درب لاؤس  ریز  خیرات  ۀشیمه  يارب  ار  هنابصاغ  تفالخ 

رگید یهار  زا  ترـضح  نآ  دندرکن ، لوبق  زین  ار  دوهـش  تداهـش  دنتفریذپن و  ار  كدـف  رب  ارهز  ۀـمطاف  تیکلام  هک  یتقو  ور  نیازا 
هنوگ نیا  عقاو  رد  ار  شتساوخرد  ترضح  نآ  .دوب  ثرا  ۀبلاطم  نآ ، دش و  هنحص  دراو 

ص:35

نبا ننس  ص391و392 ؛ 64و82 و ج5 ، ات ص62 ج3 ، دمحا ، مامالا  دنسم  کن : « ) هنجلا لهأ  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  نا  - . » 1
ج3، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  ص30و58 ؛ هباحـصلا ، لئاضف  یئاسن ، ص321و326 ؛ ج5 ، يذمرت ، ننـس  ص44 ؛ ج1 ، هجام ،

(. ص92 یبقعلا ، رئاخذ  ص268 ؛ ص167و381 و ج4 ،
ص224. ج8 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 2
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صخـش کلم  لـصا  رد  كدـف  هک  دـیریذپ  یم  اـیآ  یلو  تسا ؛ هدیـشخبن  نم  هب  ار  نیمز  نیا  ادـخ  لوسر  هک  میریگ  : » درک حرطم 
هدشن عقاو  یگنج  نآ  يارب  هک  تسا  ییاهاج  زا  كدـف  تشذـگ ، هکروط  نامه  نوچ  دـشن ؛ رکنم  سک  چـیه  ار  نیا  تسا »؟ ربمایپ 
زورما نم  تسا و  نم  ردپ  کلم  كدف  سپ  تسا ، نینچ  نیا  رگا   » .تسادخ لوسر  صخش  هب  نآ  تشگرب  نآرق ، مکح  هب  تسا و 

« .دسر یم  نم  هب  ثرا  ناونع  هب  سپ  میوا ؛ ةدنام  یقاب  دنزرف  [ 1 راتساریو  ] اهنت رتخد و 

: هصالخ

مود ماگ  هتبلا  .ثرا  ناونع  هب  كدف  ۀبلاطم  . 2 نآ ؛ رارمتسا  تیکلام و  ياعدا  . 1 درک : هبلاطم  ار  شیوخ  قح  هار  ود  زا  ارهز  ۀمطاف 
.دیسرن هجیتن  هب  لوا  ریسم  هک  تشادرب  یتقو  ار 

ص:36
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كدف بصغ  هیجوت  يارب  ثیدح  لعج  مجنپ : لصف 

هراشا

ریوصت

ص:37
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ریوصت

ص:38
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هب : » تـفگ دـسر »؟ یم  یـسک  هـچ  هـب  تلاوـما  يریمب ، رگا  رکبوـبا ، يا  : » تخاـس حرطم  هنوـگ  نـیا  ار  یـشسرپ  همطاـف  ترــضح 
تسا یلالدتسا  همطاف ، ترضح  نخـس   (1) »!؟ مرب یمن  ثرا  مردپ  زا  نم  یلو  دـنرب ؛ یم  ثرا  وت  زا  تنادـنزرف  : » دومرف .منادـنزرف »

.تسا هدشن  انثتسا  يرب  ثرا  یمومع  نوناق  زا  ربمایپ  دنزرف  درب و  یم  ثرا  شیوخ  ردپ  زا  يدنزرف  ره  ثرا ، نوناق  رب  انب  .يوق 

: هرجنپ

تلع : » تفگ ادخ  لوسر  رتخد  هب  رکبوبا  .دندروآ  يور  ثیدـح  لعج  هب  ارهز ، ترـضح  ضارتعا  زا  سپ  كدـف  ناگدـننک  بصغ 
ام ینعی   (2) ‘« .ٌهَقَدَـص َوُهَف  ُهاَنکَرَت  اَـم  ُثِّرَُون  اـَل  ِءاـِیْبنَْألا  َرِـشاَعَم  ُنَْحن  : ’ دومرف هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  یثیدـح  ندـناتس ،

.ناناملسم مومع  هب  طوبرم  تسا و  هقدص  دنام ، یم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میهن ؛ یمن  ثرا  هب  ار  يزیچ  ناربمایپ 

ص:39

ج16، هغالبلا ، جهن  حرـش  ص108 ؛ كدفلا ، هفیقـسلا و  ص314 ؛ ج2 ، يربکلا ، تاـقبطلا  ص10 ؛ ج1 ، دـمحا ، دنـسم  کن : - . 1
ص309. ج5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص585 ؛ ج5 ، لامعلا ، زنک  ص18 ؛

ص29. ج12 ، طوسبملا ، یسخرس ، ص153 ؛ ج5 ، ملسم ، حیحص  ص42 ؛ ج4 ، يراخب ، حیحص  - . 2
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: مینک یم  هدنسب  خساپ  هس  هب  اجنیا  رد  ام  .دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياه  خساپ  هدشدای ، یلعج  ثیدح  هب  کسمت  هب  خساپ  رد 

نامه دوب و  هدیـشخب  همطاف  هب  دوخ  ةرود  رد  ار  نآ  ادـخ  لوسر  ینعی  دوب ؛ همطاـف  هب  ادـخ  لوسر  ۀـلحن  هکلب  دوبن ؛ ثرا  كدـف  . 1
دوهـش ندروآ  هنیب و  ۀـماقا  راتـساوخ  هدـعاق ، فالخ  هب  دندناتـس و  همطاف  زا  ار  نآ  نامکاح ، .تشاد  رارق  همطاـف  راـیتخا  رد  ناـمز 

.دندش

رب هیکت  اب  وا  .دسرب  دوخ  قح  هب  هار  نیا  زا  ات  دیشک  شیپ  ار  ثرا  ثحب  ارهز  ۀمطاف  دنتفریذپن ، ار  دوهش  تداهـش  نانآ  هک  یماگنه 
.درک تباث  یمالسا  ینآرق و  ملسم  مکح  هب  ار  تفالخ  نایعدم  لهج  تهج ، نیا 

تسا و تیکلم  ةراما  دی ، هک  تسا  تباث  هقف  رد  .تسا  یهقف  ملسم  دعاوق  فالخ  رب  دوهش ، ۀماقا  تساوخرد  هنیب و  بلط  لصا  سپ 
تابثا هب  ار  دوخ  ياعدا  دوهـش ، هنیب و  ندروآ  اب  دیاب  دنک ، اعدا  ار  نآ  تیکلم  یـسک  رگا  یلب ، .دنهاوخ  یمن  لیلد  ۀماقا  دـیلاوذ  زا 
.داد نت  نآ  هب  قح  قاقحا  تاشامم و  يارب  ترضح  یلو  دوبن ؛ حیحص  ارهز ، ۀمطاف  زا  دوهش  هنیب و  بلط  لصا  نیاربانب ، .دناسرب 

ص:40
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: هرجنپ

ةراـبرد یهلا  مکح  فـالخ  هب  یهاوـخ  یم  وـت  : » دوـمرف درک و  ور  رکبوـبا  هب  یلع  ناـنمؤمریما  هک  تـسا  هدـمآ   (1) یمق ریـسفت  رد 
تسا و قلعتم  ناشیا  هب  هک  دشاب  يزیچ  ناناملسم  تسد  رد  رگا  : » دومرف ترـضح  .هن » : » تفگ ینک »؟ يرواد  ام  ةرابرد  ناناملـسم ،
: دومرف .وت » زا  : » تفگ درک »؟ یهاوخ  دوهـش  ۀـماقا  هنیب و  بلط  یـسک  هچ  زا  منکب ، ار  نآ  تیکلم  ياعدا  نم  دنتـسه و  نآ  کـلام 

نآ ایآ  دنک ؟ هنیب  ۀـماقا  دـیاب  یـسک  هچ  دـنکب ، ار  نآ  تیکلم  ياعدا  یـسک  رگا  تسا ، همطاف  رایتخا  رد  كدـف  هک  هیـضق  نیا  رد  »
دوهش یهاوگ و  دیاب  تسوا ، فرصت  زا  جراخ  نیمز  هک  تیکلام  یعدم  هکنیا  ای  دروایب  هنیب  دیاب  تسوا ، رایتخا  رد  نیمز  هک  سک 

.درک حالس  علخ  ار  وا  لاؤس ، نیا  حرط  اب  نانمؤمریما  عقاو  رد  دروایب »؟

رانک هب  ار  نآرق  فلاخم  ثیدح  میراد  هفیظو  ام  تسا و  ناربمایپ  نتـشاذگ  ثرا  رب  ینبم  ینآرق  ۀیآ  حیرـص  فالخ  ثیدح  نیا  . 2
دراذگ و یمن  ثرا  هب  ار  یلام  چیه  يربمایپ  چـیه  دـننک : يزیر  هیاپ  ار  یلطاب  لصا  دنتـساوخ  یم  ثیدـح  نیا  لعج  اب  اه  نآ  .میهن 

ۀمطاف ترضح  دش ! دهاوخ  جرخ  ناریقف  يارب  لاوما  نیا  تفالخ و  ِنآ  زا  تسا و  هقدص  دشاب ، هچره 

ص:41

ص186. ج13 ، لئاسملا ، ضایر  ج2،ص156 ؛ یمق ، ریسفت  کن : - . 1
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.تسا ضراعت  رد  ینآرق  تامومع  حیرص و  قوطنم  اب  ثیدح  نیا  نوچ  درک ؛ مالعا  لطاب  ار  اعدم  نیا  ینآرق ، دانتسا  اب  ارهز 

فلاخ ام  هوذخف و  هللا  باتک  قفاو  ام  : » تسا ثیداحا  هنوگنیا  زا  ینادرگیور  هفیظو ، ملـسم ، ثیدـح  قبط  رب  هدـعاق و  قبط  نیاربانب 
( .دیهناو تسا ، نآرق  فلاخم  هچنآ  دینک و  لمع  تسا ، قفاوم  نآرق  اب  هک  یتایاور  هب   ) (1)« .هورذف

یم ثرا  تردـپ  زا  وت  ایآ   ) (2)« .ّایرف ّائیـش  تئج  دـقل  یبأ !؟ ثرأ  كابأ و ال  ثرتأ  : » دز بیهن  ارهز  ۀـمطاف  ترـضح  هک  دوب  اجنیا 
[( .يدز اوران  یتبسن  ادخ ، مکح  هبو   ] يدرک یتشز  بیجع و  رایسب  راک  درب ؟ مهاوخن  نم  يرب و 

ناشناردپ زا  نادنزرف  ۀـمه  يرب  ثرا  اه  نآ  ۀـمه  دافم  هک  درک  کسمت  نآرق  زا  یتایآ  هب  ثیدـح ، لعج  تابثا  يارب  ترـضح  نآ 
ْبَهَف : » ۀیآ و  .درب ) ثاریم  دوواد  زا  نامیلس   ) (3)« َدُواد ُنامیَلُس  َثِرَو  َو   » ۀیآ تسا :

زا هک  شخبب  نم  هب  ینیشناج ] و   ] یلو دوخ  بناجزا  سپ   ) (4)« ًاّیِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َبوُقْعَی َو  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  یُنثِرَی َو  ًاِّیلَو  ْکنَُدل  ْنِم  یل 
هدیدنسپ نم ، راگدرورپ  يا  ار  وا  درب و  ثرا  زین ]  ] بوقعی نادناخ  زا  درب و  ثرا  نم 

ص:42

ص458. عنقملا ، - . 1
ص251. ج16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - . 2

.16 لمن ، - . 3
5و6. میرم ، - . 4
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: دنک یم  شرافـس  ناتنادنزرف  ةرابرد  امـش  هب  دنوادخ   ) (1)« نییَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمکِدالْوَأ  یف  ُهَّللا  ُمکیـصُوی  : » ۀـیآ و  .نادرگ )
( .تسا رتخد  ود  مهس  نوچ  رسپ ، مهس 

تریاغم دندوب ، نآ  یپ  رد  نانآ  هچنآ  اب  هک  دشاب  هتشاد  ییانعم  دناوت  یم  ُثِّرَُون » َال  ِءاِیْبنَْألا  َرِشاَعَم  اَّنِإ   » ینعی ثیدح ، لوا  تمسق  . 3
، ناربمایپ یلصا  ثاریم  تسا : هدش  نییبت  ام  تایاور  رد  روظنم  نآ  .تشاد  دهاوخن  یطبر  نابصاغ  ياعدم  هب  هجو  چیه  هب  هک  دراد ،

ثرا هب  ناربماـیپ  زا  هچنآ  .دـنراذگ  ثرا  هب  راـنید  مهرد و  دـننک و  يزودـنا  لاـم  هک  تسین  نیا  ناربماـیپ  نأـش  ینعی  .تسا  شناد 
، دوش یم  هتشاذگ 

.دراذگن ياج  هب  یلام  ثرا  چیه  يربمایپ  چیه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ریسفت  نیا  هک  هتبلا  دص  .تسا  يونعم  لئاسم  ملع و 

«. ٌهَقَدَص َوُهَف  ُهاَنکَرَت  اَم  : » ددرگ یمرب  نآ  مود  تمسق  هب  یگتخاس  تیاور  رد  لاکشا  ةدمع 

زا يزیچ  چـیه  ربمایپ  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  دافم  دوش ، هدـناوخ  عفر  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هقدـص » هانکرت  اـم   » تراـبع رد  لاکـشا 
نأـش ینعی  .دوب  دـهاوخ  ارقف  هب  قلعتم  هقدـص و  اـه  نآ  یماـمت  تشاذـگ و  دـهاوخن  ثرا  هب  دوخ  ناگدـنامزاب  يارب  ار  دوخ  لاوما 

دهاوخ رتمک  يداع  ناناملسم  نأش  زا  ناشیا 

ص:43

.11 ءاسن ، - . 1
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نیا دـنرادن ! ار  قح  نیا  ناربمایپ  یلو  داهن ؛ دـنهاوخ  ثرا  هب  دـشاب ، مک  هچرگ  ار  دوخ  لاوما  ناهج  ناناملـسم  یماـمت  هکارچ  دوب !
قلعتم هدوب و  هقدص  ربمایپ  ةدـنام  یقاب  لاوما  مامت  هک  اعدا  نیا  نیاربانب  تسین ؛ راگزاس  ینآرق  تایآ  تاقالطا  تامومع و  اب  بلطم 

.تسا دودرم  دشاب  یمن  راگزاس  نآرق  صن  اب  نوچ  تسین و  شیب  یغورد  تسا ، ناناملسم  هب 

نمض رد  ادخ  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  خیش  .درادن  یلکـشم  حیحـص  مهف  اب  تیاور  لوا  تمـسق  نومـضم 
ٍّظَِحب َذَـخَأ  ُْهنِم  َذَـخَأ  ْنَمَف  َْملِْعلا  اوـُثَّرَو  ْنَکل  ًاـمَهْرِد َو  اـَل  ًاراَـنیِد َو  اوـُثِّرَوی  َْمل  َءاـِیْبنَْألا  َّنِإ  ِءاـِیْبنَْألا  ُهَثَرَو  َءاَـمَلُْعلا  َّنِإ  : » دوـمرف یثیدـح 

دـنهن و یم  ثرا  هب  ار  شناد  هکلب  دـنهن ؛ یمن  ثرا  هب  دوخ  زا  يرانید  مهرد و  ناربماـیپ  .دـنا  ناربماـیپ  ناـثراو  ناـملاع   ) (1)« .ِرفاَو
ثرا دوخ  زا  رانید  مهرد و  دـص  يربماـیپ  رگا  هک  تسین  نیا  تیاور  نیا  دوصقم  .تسا ) هدرب  ناوارف  ةرهب  درب ، هرهب  نآ  زا  سکره 

زا سکره  .تسا  شناد  ناربمایپ  یلـصا  ثاریم  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دنـشاب ؛ هتـشادن  نآ  رد  یقح  چیه  يو  نادنزرف  دراذـگ ،
.درب دهاوخ  ناوارف  ةرهب  درب ، هرهب  نآ 

هک دنک  یم  نایب  هکلب  دراذـگ ؛ یمن  اج  هب  دوخ  زا  یلام  ثرا  چـیه  يربمایپ  چـیه  دـیامرفب  هک  تسین  نیا  ماقم  رد  تیاور  نیا  سپ 
ۀمه رایتخا  رد  ثاریم  نیا  .دـشاب  يونعم  یملع و  ثاریم  يو ، زا  هدـناماج  هب  یلـصا  ثاریم  دـنک  یم  اضتقا  یهلا  ربمایپ  نأش  ماقم و 

هکنیا هن  دوب ؛ دهاوخ  وا  ناوریپ 

ص:44

.1 ثیدح ملعتملا ، ملاعلا و  باوث  باب  ص35 ، ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، - . 1
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یمومع ثاریم  نیا  .دراذـگ  یم  اـج  هب  دوخ  ناـشیوخ  يارب  ار  نآ  يدرف  ره  یعیبط  روط  هب  هک  دـنک  یفن  ار  یلاـم  ثاریم  دـهاوخب 
نآ مود  تمـسق  هب  رتشیب  تسا ، یلعج  ثیدـح  رد  هک  یلاکـشا  نآ  سپ  .درادـن  تافانم  ناشیا  يداـم  یـصوصخ  ثاریم  اـب  يونعم 

.تسا ناشیا  يدام  یصوصخ  ثاریم  یفن  تمسق ، نیا  دافم  .ددرگ  یمرب 

: هصالخ

یثیدح ره  دزاس و  یمن  میرک  نآرق  حیرص  مکح  اب  نوچ  تسا ؛ یلعج  ٌهَقَدَص » َوُهَف  ُهاَنکَرَت  اَم  ُثِّرَُون  َال  ِءاِیْبنَْألا  َرِـشاَعَم  ُنَْحن   » ثیدح
نیا هب  کسمت  نآ ، رب  هفاضا  .دنربارب  ثرا  مکح  رد  مدرم ، رگید  نوچمه  ربمایپ  نادنزرف  .تسین  دامتعا  روخرد  دزاسن ، نآرق  اب  هک 
يو زا  سپ  هکنیا  هن  دوب ؛ هدیـشخب  ارهز  ۀمطاف  هب  دوخ  ةرود  رد  ادخ  لوسر  ار  كدـف  عقاو  رد  نوچ  تسین ؛ دوخ  ياج  رد  ثیدـح 

.دریگ رارق  يو  رایتخا  رد  ثرا  ناونع  هب 

ص:45
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كدف تشونرس  مشش : لصف 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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یناسک هچ  تسد  هب  كدف  ماجنارس ، یلو  دندناتس ؛ روز  هب  ار  نآ  تسا ، ناناملسم  نآ  زا  کلم  نیا  هکنیا  ۀناهب  هب  كدف ، نابـصاغ 
.تسا یفنم  خساپ  تفرگ ؟ رارق  مدرم  یمومع  حلاصم  تمدخ  رد  ایآ  دندرب ؟ هرهب  نآ  زا  ناریقف  نادنمتسم و  ایآ  داتفا ؟

رارق نامثع  نب  ورمع  رایتخا  رد  ار  رگید  ثلث  ناورم و  رایتخا  رد  ار  نآ  موس  کی  دـندرک : میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  نآ  ادـتبا  ناـنآ 
.دنداد مکح  نب  ناورم  هب  ار  همه  رگید ، ۀبترم  رد  نانآ   (1) .دنداد دیزی  هب  ار  ثلث  نیرخآ  دنداد و 

: هرجنپ

قلعتم تسا و  هقدص  كدف ، هک  دـنتفگن  رگم  مارح ؟ همطاف  يارب  دوش و  یم  لالح  هیما  ینب  ناورم و  يارب  كدـف  هک  تسا  هنوگچ 
ناورم ینب  هیما و  ینب  يارب  تسین و  ارهز  ۀمطاف  يارب  كدف  ایآ  دندرک !؟ میسقت  دوخ  نیب  ار  نآ  ناراکمتس  ارچ  سپ  ناناملـسم ، هب 

؟ تسا

ص:49
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اقیرفآ لام  سمخ  ةوالع  هب  ار  كدف  هک  تسا  هدروآ  يرذالب  دنداد ! مکح  نب  ناورم  هب  ار  كدف  ۀـمه  هلحرم  کی  رد  لاح  ره  هب 
.دوب ادخ  لوسر  ةدش  هدنار  هک  دنداد  ناورم  هب  دندناتـس و  ادـخ  لوسر  تخد  زا  ار  كدـف  اتفگـش ،  (1)! دـنداد مکح  نب  ناورم  هب 
تبون هک  هاگنآ  ات  داد  شدنزرف  هب  ار  كدف  ۀمه  ناورم  نآ ، زا  سپ  راک ! رد  یثرا  هن  دوب و  ادـخ  لوسر  زا  یـششخب  هن  رگید  اجنآ 

هب ار  كدف  دوب ، شرظندم  مه  یـسایس  صاخ  حلاصم  اسب  هچ  هدوب و  هاگآ  بصغ  تیعقاو  زا  نوچ  وا  .دیـسر  زیزعلادـبع  نبرمع  هب 
ارهز ۀـمطاف  ناـگداون  هب  ار  كدـف  هک  تسا  یـسک  نیلوا  زیزعلادـبع  نبرمع  .دـنادرگ  زاـب  یبـتجم  نسح  ماـما  دـنزرف  ینثم ، نسح 

(2) .دنادرگرب

يوگو تفگ  نآ  دیـسر و  دیـشرلا  نوراه  ةرود  ات  دـش  رارکت  راـب  نیدـنچ  نآ  نداد  سپزاـب  كدـف و  بصغ  ناتـساد  نآ ، زا  سپ 
.دمآ دهاوخ  همادا  رد  وگو  تفگ  نیا   (3) .دش عقاو  كدف  زرم  دح و  نییعت  ةرابرد  دیشرلا  نوراه  مظاک و  ماما  نیب  ساسح 

مـش زا  رادروخرب  هشیدـنا و  مهف و  لها  یلو  دوب ، بصاغ  راکمتـس و  هچرگ  وا  .هعلاـطم  لـها  دوب و  دنمـشناد  دوخ  یـسابع  نومأـم 
بیترت یملع  سلاجم  اضر  ماما  تهبا  نتسکش  ةزیگنا  اب  وا  .دوب  یسایس 

.دش مامت  اضر  ماما  عفن  هب  سلاجم  نیا  یمامت  یلو  داد ؛ یم 
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ار همطاف  : » دومرف ادخ  لوسر  دـش ، لزان   (1)« هقح یبرقلا  اذ  تآ  «و  ۀـیآ یتقو  : » دومرف اضر  ماما  ترـضح  سلاجم ، نیا  زا  یکی  رد 
لوسر .هلب » : » دومرف .همطاف » يا  : » دومرف ادخ  لوسر  .دمآ  ترـضح  نآ  .دندناوخ  ارف  ار  ارهز  ۀمطاف  .دـیایب » مدزن  هب  هک  دـیناوخ  ارف 

تسا و نم  صخـش  هب  قلعتم  كدـف  .تسا  هتفرگنرد  یگنج  چـیه  نآ  فرـصت  يارب  هک  تسا  ییاهاج  زا  كدـف  نیا  : » تفگ ادـخ 
(2)« .مداد رارق  تنادنزرف  وت و  يارب  ار  نآ  نم  .دنرادن  یقح  چیه  نآ  رد  ناناملسم 

یم ار  همطاف  ياعدا  رب  نینسح  بلاط و  یبا  نب  یلع  تداهش  امش  ایآ  : » دیسرپ درک و  عمج  ار  نادنمشناد  یسابع  نومأم  نآ  زا  سپ 
»؟ دـیراد لوبق  تسا ، یتشهب  نز  ادـخ  لوسر  تداهـش  هب  هک  ار  نمیا  ما  تداهـش  نخـس و  ایآ  : » دیـسرپ .يرآ » : » دـنتفگ دـیریذپ »؟
هک دوب  اجنآ  .هن » : » دـنتفگ دـیهد »؟ یم  هار  دوخ  هب  همطاف  تیکلام  ةراـبرد  يدـیدرت  زاـب  اـیآ  همه ، نیا  اـب  : » تفگ .يرآ » : » دـنتفگ

(3) .دننادرگ زاب  همطاف  نادنزرف  هب  ار  كدف  هک  داد  روتسد  ناشیا ، زا  رارقا  نتفرگ  زا  سپ  نومأم 
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: هصالخ

دیزی ناورم و  رایتخا  رد  اهدعب  یلو  دندناتس ؛ روز  هب  ارهز  ۀمطاف  زا  تسا ، ناناملسم  یمومع  کلم  هقدص و  هکنیا  ۀناهب  هب  ار  كدف 
هیما ینب  ناورم و  ینب  ناورم و  يارب  یلو  تسا  مارح  شنادنزرف  همطاف و  يارب  كدـف  اتفگـش ، .دـنداد  رارق  ناورم  ینب  هیما و  ینب  و 

؟ لالح

هداد سپ  هدش و  بصغ  كدف  اهراب  زین  يو  زا  سپ  .دوب  زیزعلادبع  نبرمع  داد ، سپ  همطاف  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  هک  یـسک  نیلوا 
.دنادرگ زاب  ار  كدف  شیوخ ، نارود  ياهقف  املع و  زا  رارقا  نتفرگ  اب  زین  یسابع  نومأم  .دش 
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كدف رب  هیکت  زار  هیکدف و  ۀبطخ  متفه : لصف 

هراشا

ریوصت
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لئاـسم هب  فرژ  یهاـگن  اـب  هبطخ  نیا  .تسا  یمالـسا  یتدـیقع  یتفرعم و  لوصا  ةدـنرادربرد  ارهز  ۀـمطاف  ترـضح  ۀـیکدف  ۀـبطخ 
اویـش و يریلد ، يراوتـسا و  تیاهن  اب  یخیرات و  یلقع و  ینآرق و  قطنم  رب  هیکت  اب  یـسانش و  هعماـج  یخیراـت و  یهقف و  نوگاـنوگ 

رگا .دوش  هتـشاگن  نآ  حرـش  رد  اه  باتک  هدش و  رـشتنم  ناهج  هدنز  ياه  نابز  رد  نآ ، زا  هخـسن  اه  نویلیم  دراد  اج  .دش  داریا  اسر 
.دوب يوق  سب  يدنس  راوگرزب  نآ  یفرعمو  تخانش  يارب  میتشادن ، هبطخ  نیا  زج  تیرشب ، لوا  يوناب  نآ  زا  ینخس  چیه 

اب ناـشیا  نـتفگن  نخـس  رهق و  ترـضح ، نآ  رمتـسم  یفنم  ةزراـبم  رجاـهم ، ناـنز  اـب  ارهز  ۀـمطاف  ترـضح  نانخـس  هیکدـف ، ۀـبطخ 
، هنابـش نفد  نفک و  لسغ و  هب  تیـصو  اب  نابـصاغ  زا  يدونـشخان  زاربا  عیقب ، رد  نازحالا  تیب  تخاس  وا ، هتـسویپ  ۀـیرگ  نارگمتس ،
، دز ارهز  ۀـمطاف  هک  يا  هقرج  نآ  رگا  نیقی  هب  .تسا  ملاع  ۀـمولظم  نآ  مایپ  ندـناسر  يارب  همه  وا ،  ربق  لـحم  نتـشاد  هاـگن  یفخم 

مدرم دروخ  هب  هنوراو  ار  ملـسم  عیاقو  دندوب و  هدرک  كاپ  ار  تیانج  راثآ  یمامت  رودزم ، نادزم  هب  ملق  مکاح و  تسایـس  دوب ، یمن 
.دندوب هداد 

تیمها هچ  زا  هیمطاف  مایا  نتشاد  هاگن  هدنز  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا 
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درکلمع و اب  هک  تسوا  يرگنشور  نیا  .درک  نشور  خیرات  ۀشیمه  يارب  ار  تیاده  غارچ  همطاف  هنوگ ، نیا  .تسا  رادروخرب  ییالاو 
نیا يواکاو  یناوخزاـب و  هب  ار  ناـنآ  مدرم ، ناروشیدـنا و  نارگـشهوژپ و  نهذ  رد  لاؤس  داـجیا  اـب  و  دوخ ، یخیراـت  يریگ  عضوم 

.تسا نیمز  يا  هکت  زا  رتارف  كدف  .دناوخ  یم  ارف  یخیرات  مهم  نایرج 

دزیخرب و شیوخ  قح  قاقحا  يارب  راوگرزب  یمناخ  هکنیا  تسا : هجوت  روخرد  هنیمز  نیارد  زین  رگید  بلطم  نیدـنچ  نیا ، رب  هفاضا 
ترـضح نآ  .تسا  ناناملـسم  ۀمه  راختفا  ۀیام  راک  نیا  سفن  دزادنا ، شلاچ  هب  ار  نانآ  دـنک و  ملع  دـق  نامکاح  ربارب  رد  هنت  کی 

توبن و دیحوت و  نوچ  نید ، فراعم  يالاو  نیماضم  ةدنرادربرد  هک  درک  داریا  ییاسرو  ییاویش  تیاهن  رد  ار  اویش  اسر و  يا  هبطخ 
تـسا یناونع  كدف  نیاربانب  .تسا  كدف  ۀلابند  اه  نیا  مامت  .تسا  زور  یـسایسو  یـسانش  هعماج  لئاسم  ماکحا و  ۀفـسلف  تماما و 
كدف بصغ  .تسا  تیالو  يامن  مامت  ۀنیآ  كدف  .لطاب  زا  قح  صیخـشت  هار  ینعی  كدـف  رب  هیکت  .رگید  لئاسم  زا  يرایـسب  يارب 

.تراهطو ترتع  نادناخ  رب  يداصتقا  یلام و  راشف  داجیا  تفالخ و  بصغ  ینعی 

مظاک ماما  دیـشرلا و  نوراه  نیب  هک  تسا  ییوگو  تفگ  تسا ، هدـش  بصغ  تماـما  ۀـنیآ  عقاو  رد  كدـف  هک  نخـس  نیا  رب  دـهاش 
.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  خیرات ، هدش و  عقاو  كدف  زرم  دح و  ةرابرد 
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: هرجنپ

زاب ار  نآ  ات  نک  نیعم  ار  كدف  ةدودـحم  : » تفگ مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  نوراه  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  بوشآرهـش  نبا 
ترـضح .تسا  هدش  راکـشآ  یمتـس  شنادنزرف  ارهز و  ۀمطاف  هب  هیـضق  نیا  رد  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  ناشدوخ  نانآ  .منادرگ »

« .داد مهاوخ  ریخ ، : » تفگ .داد » دیهاوخن  منک ، نیعم  رگا  : » دومرف

: دومرف .تفرگ  یم  ارف  ار  زور  نآ  یمالـسا  روانهپ  تموکح  ماـمت  ةرتسگ  هک  تخاـس  نیعم  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  يدـنبزرم  ترـضح 
هب نآ  رخآ  تمـس  دسر ؛ یم  اقیرفآ  هب  نآ  موس  تمـس  دسر ؛ یم  دنقرمـس  هب  نآ  تمـس  کی  تسا ؛ نمی ] رد   ] ندع نآ  دح  کی  »

سپ .دـنام  یمن  یقاب  میارب  ییاج  رگید  : » تفگ درک و  بضغ  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ؛ هایـس  نوگرگد و  نوراه  ةرهچ  گنر  .اینیمرا »
نوراه ةرود  یمالـسا  تفالخ  روانهپ  تکلمم  ییایفارغج  ۀـشقن  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ترـضح   (1) !« نیـشنب نم  ياـج  رب  زیخرب و 

»!؟ یهد یمن  منک ، نیعم  ار  نآ  دح  رگا  متفگ  يدید  .تسا  كدف  دح  نیا ، : » دومرف دیشک و  ار  یسابع 

تعسو نیا  ارهز  ۀمطاف  هب  هدش  هدیشخب  ِكدف  هک  میناد  یم  هتبلا 
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تماما و يامن  مامت  ۀنیآ  ینعی  كدف  دش : ضرع  هک  تسا  نامه  دوصقم  تسیچ ؟ يراذـگزرم  نیا  زا  ماما  روظنم  سپ  .تشادـن  ار 
هب میمصت  هتفرگ و  لد  هب  رتشیب  ار  ماما  ۀنیک  نوراه  هک  دوب  وگو  تفگ  نیا  زا  سپ  .هدش  بصغ  تفالخ  ینعی  كدف  .هقح  تفالخ 

(1) .تفرگ ماما  لتق 

تماما تیناقح  دنـس  ینعی  كدـف  تسا ؟ مادـک  كدـف  رب  هیکت  تلع  و  تسیچ ؟ كدـف  هک  دزاـس  یم  نشور  یبوخ  هب  تیاور  نیا 
یـسرک ندـناشک  شلاچ  هب  هدـش و  بصغ  تموکح  تفالخ و  ۀـبلاطم  ینعی  كدـف  ۀـبلاطم  سپ  .لـباقم  ناـیرج  نـالطب  نیتسار و 

.سب دشاب و  شلها  رایتخا  رد  دنسم  نیا  دیاب  هکنیا  تابثا  نانیشن و 

جهن ۀـمان 45  رد  .دـیآ  یمن  باـسح  هب  يزیچ  ناـگرزب  نآ  يارب  هک  كدـف  دوـخ  هنرگو  تسا ؛ كدـف  ناـیرج  رب  هیکت  زار  نیا ، و 
یکدـف دوبک ، نامـسآ  نیا  ریز  ام  : » تسا هتـشون  فینح ، نب  نامثع  شیوخ ، رادناتـسا  هب  باطخ  یلع  نانمؤمریما  ترـضح  هغالبلا ،

: تسا نیا  ترضح  ترابع  .دشاب » نامرایتخا  رد  دنتشادن  بات  نانیا  هک  میتشاد 

ُهَّللا َو ُمکَْحلا  َمِْعن  َنیِرَخآ َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَس  ٍمْوَق َو  ُسوُُفن  اَهیَلَع  ْتَّحَشَف  ُءاَمَّسلا  ُْهتَّلَظَأ  اَم  ِّلک  ْنِم  كَدَف  اَنیِدیَأ  ِیف  َْتناک  یََلب 
اَِهتَحُْسف َو ِیف  َدیِز  َْول  ٌهَْرفُح  اَهُراَبْخَأ َو  ُبیِغَت  اَهُراَثآ َو  ِِهتَْملُظ  ِیف  ُعِطَْقنَت  ٌثَدَج  ٍدَغ  ِیف  اَهُّناَظَم  ُسْفَّنلا  كَدَف َو  ِریَغ  كَدَِفب َو  ُعَنْصَأ  اَم 

ّدَس ُرَدَْملا َو  ُرَجَْحلا َو  اَهَطَغْضََأل  اَهِِرفاَح  اَدی  ْتَعَسْوَأ 

ص:58

ص201. ج29 ، راونالا ، راحب  نامه ؛ - . 1
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(1) .ُمکاَرَتُْملا ُباَرُّتلا  اَهَجَُرف 

تداـسح لـخب و  مه  نآ  رب  یهورگ  هک  دوـب  اـم  راـیتخا  رد  كدـف  اـهنت  تسا ، هدـنکفا  هیاـس  نآ  رب  نامـسآ  هـچنآ  ناـیم  زا  يرآ ،
و كدـف »  » اب ارم  .تسادـخ  مکاح  نیرتهب  .دـش ] جراخ  ام  تسد  زا  و   ] دـندرک اهر  هنادنمتواخـس  ار  نآ  يرگید  هورگ  دـندیزرو و 
؟ دوش یم  دـیدپان  شرابخا  وحم و  شراثآ  نآ ، یکیرات  رد  هک  تسوا  ربق  سکره  يادرف  هاگیاج  هک  یلاحرد  راـک ، هچ  كدـفریغ 
هدرک و رپ  ار  نآ  خولک  گنس و  ماجنارس ، دشاب ، رتزاب  هدننکرفح  تسد  دوش و  هدوزفا  نآ  تعـسو  رب  هچره  هک  تسا  يا  هرفح  ربق 

.دنک یم  دودسم  هتشابنا  ياه  كاخ  ار  نآ  یلاخ  ياهاج 

: هصالخ

لئاـسم هب  فرژ  یهاـگن  اـب  هبطخ  نیا  .تسا  یمالـسا  یتدـیقع  یتفرعم و  لوصا  ةدـنرادربرد  ارهز  ۀـمطاف  ترـضح  ۀـیکدف  ۀـبطخ 
اویـش و يریلد ، يراوتـسا و  تیاهن  اب  یخیرات و  یلقع و  ینآرق و  قطنم  رب  هیکت  اب  یـسانش و  هعماـج  یخیراـت و  یهقف و  نوگاـنوگ 

.تسا هدش  داریا  اسر 

ص:59

.45 ۀمان ص71 ، ج3 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
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رخآ نخس 

ناناملسم نوچ  تسا ؛ هتشاد  قلعت  ادخ  لوسر  صخش  هبو  هدوب  ءیف  ناملـسم ، ياملع  رارقا  ساسارب  (1) و  هفیرش ۀیآ  قبط  كدف  . 1
.تفر یمن  رامش  هب  مئانغ  ءزج  كدف  دندوب ، هدرکن  یگنج  هدیرخن و  ناج  هب  یتمحز  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب 

يرشخمز و يزار و  رخف  لثم  تنس ، لها  زا  یناگرزبو  هعیش  .دیشخب  ارهز  ۀمطاف  هب  ار  كدف  دنوادخ ، روتـسد  هب  مالـسا ، ربمایپ  . 2
رارق ارهز  ۀمطاف  رایتخا  رد  نامز  نامه  نیمزرـس  نیا  .دنا  هدروآ   (2)« هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » ۀفیرـش ۀیآ  لیذ  ار  بلطم  نیا  یطویس ،

.تفرگ

بصغ ار  كدف  تلاسر ، نادناخ  رب  يداصتقا  راشف  داجیا  هقح و  تماما  یلام  عبنم  ندرب  نیبزا  روظنم  هب  تفالخ ، بصغ  زا  سپ  . 3
.دندرک

: مود هار  تیکلام ؛ رارمتسا  لوا : هار  دومیپ : هار  ود  زا  ار  دوخ  ریـسم  تساخ و  اپ  هب  ملظ  اب  هزرابم  یهاوخداد و  يارب  ارهز  ۀمطاف  . 4
.ثرا ۀبلاطم 

همطاف يوق ، ناهرب  هب  ندادن  تبثم  باوج  كدف و  بصغ  زا  سپ  . 5

ص:60

ِّلک یلَع  ُهَّللا  ُءاشی َو  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَـسی  َهَّللا  َّنکل  ٍباکِر َو  ٍلیَخ َو ال  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  اـم  َو  - . » 1
نآ رب  يرتش  ای  بسا  اب  امـش  هک  دوبن  نآ  داد ، تمینغ  دوخ  ربمایپ  هب  نایدوهی )  ) ناش ییاراد  زا  ادخ  هچنآ  ( ) 6 رشح ، « ) ٌریدَق یَش ٍء 

( .تسا رداق  يزیچره  رب  ادخ  دزاس و  یم  طلسم  دهاوخب ، هکره  رب  ار  شناربمایپ  ادخ  هکلب  دیدوب ؛ هتخات 
.26 ءارسا ، - . 2
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ترضح نآ  .درک  ادیپ  همادا  ترضح  نآ  گرم  مد  ات  هزرابم  نیا  .درک  زاغآ  مشخ  رهق و  بلاق  رد  ار  يا  هتـسویپ  یفنم  ةزرابم  ارهز 
همطاف  ) (1)« .تیفوت یتح  هملکت  ملف  رکب  یبأ  یلع  همطاف  تدجوف  : » دنا هدرک  لقن  يراخب  ملسم و  .تفگن  ینخس  نامکاح  اب  رگید 

( .تفگن ینخس  يو  اب  گرم  مد  ات  تفرگ و  مشخ  رکبوبا  رب 

زامن شرکیپ و  عییشت  رد  نامکاح  روضح  هب  ترضح  نآ  ندادن  تیاضر  هنابـش و  نفد  نفک و  لسغ و  هب  همطاف  بیجع  تیـصو  . 6
ۀناـهب هب  ناـنآ  .تسا  يو  مـشخ  رهق و  رارمتـسا  همطاـف  ربـق  ندـنام  یفخم  .دراد  خـیرات  هـشیمه  يارب  اـسر  گرزب و  یماـیپ  نآ ، رب 
بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  بضغ  مشخ و  اجنآ  رد  .دـنزاس  دـنُک  ار  همطاف  ناّرب  حالـس  نیا  دنتـساوخ  یم  نآ ، رب  زامن  ندـناوخ 

هب هک  دزاس  لوغـشم  دوخ  هب  يا  هنوگ  هب  ار  نایوج  تقیقح  نهذ  ات  درک  دهاوخ  ادـیپ  همادا  همطاف  ربق  ندـنام  یفخم  نیا  .دـش  عنام 
.دنسرب تیعقاو 

دوش یم  هتخانش  ادج و  لطاب  زا  قح  ریسم  دوش ، هتفاکش  يواکاو و  بوخ  یبصعت ، چیه  نودب  ارهز  ۀمطاف  نایرج  رگا  دیدرت  یب  . 7
.تفای دنهاوخ  ار  حیحص  ریسم  قح ، ناگدنیوج  و 

ص:61

ص154. ج5 ، ملسم ، حیحص  ص82 ؛ ج5 ، يراخب ، حیحص  - . 1
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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