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نارتخد هژیو  دنادب ـ  ناوج  کی  دیاب  هچنآ 

باتک تاصخشم 

نایداهرف لوتب  نایداهرف  اضر  نارتخد  هژیو  دـنادب : دـیاب  ناوج  کی  هچنآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1327 اضر - ، نایداهرف  هسانـشرس : 
 : يرهاظ تاصخشم  تاراشتنا 1374 . زکرم  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  مق  رشن :  تاصخـشم   3  [ شیاریو  : ] تساریو تیعضو 
؛  لایر 21750-050-424-964 کباش :  ( 2 نارتخد هژیو  تاراشتنا 336 . زکرم  مق  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد   : ) تسورف ص 88 

2500 مهدزای 1377 ؛ پاچ  تشاددای :  . Reza تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  21750-050-424-964
 : هدوزفا هسانـش  غولب  عوضوم :  مالـسا  رد  ناـنز  عوضوم :  مالـسا  ناـناوج و  عوضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  لاـیر 

BP230/172/ف4آ8 1374 هرگنک :  يدـنب  هدر  تاراشتنا  زکرم  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانـش  لوتب  ناـیداهرف 
م7644-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4831 ییوید :  يدنب  هدر 

ماما مالک 

دیهاوخب رگا  دروخ .  یم  مقر  ناسنا  نامه  هدارا  هب  یناسنا  ره  تواقش  تداعـس و  تسا و  هسردم  رد  یگدنز  زورما , يایند  رد  ـی  گد ـ نز
 ( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  دینک .  هدافتسا  یناوج  ياهدادعتسا  رمع و  ياه  هیامرس  زا  دیاب  دیشاب  دنلبرس  زیزع و 

همدقم

ومن دـشر و  لاح  رد  هراو  وا هـمـ دراد .  یهاگآ  ییامنهار و  هبزاـین  شیوخ ,  نوماریپ  طـیحم  اـب  ییانـشآ  دوخ و  رتهب  كرد  يارب  ناوج 
دشر هب  يدارا  ریغ  لکش  ناو بـه  جـسـم جـ تسا .  یفطاع  یحور و  ياهناجیه  اهتلاح و  اب  هارمه  یعیبط ,  روطب  شا  یمسج  دشر  تسا و 

هب یعیبط  تلاح  دشر , نایرج  یما  هـنـگـ تسوا .  مسج  اب  لباقتم  میقتـسم و  طابترا  رد  يو  یناور  یحور و  دـشر  ودـهد  یم  همادا  دوخ 
ـر با بـنـ دریگرارق .  شنیرفآ  ماظن  یلماکت  ياه  همانرب  یعیبط  ریسم  رد  حیحص و  تهج  رد  يداقتعا  يرکف و  رظن  زا  وا  هک  دریگ , یم  دوخ 
هب دنمزاین  وا  یفرط  زا  تسا .  شیدناریخ  حلاص و  نایبرم  ییامنهار  تیاده و  دنمزاین  دوخ , یگدـنزاس  یناور و  دـشر  يارب  ناوج  ـن ,  یا
هب دزومایب , ار  نتـسیز  هنوگچ  دـیاب  وا  تسا .  یگدـنز  طیحم  رد  شیوخ  ياـهلمعلا  سکع  لاـمعا و  راـتفر و  دوخ و  هراـبرد  ندرک  رکف 

دیاب هنوگچو  متـسه  اجک  رد  متـسیک و  نم  هک :  دـنک  یم  ادـیپ  ار  شدوخ  مک  مک  درب و  یم  یپ  دوخ  تیـصخش  هب  هک  ینامز  صوصخ 
تسد دنمتداعس  نئمطم و  يا  هدنیآ  هب  درادرب و  ماگ  هدیجنس  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد  دناوتب  ات  دبایب , ار  اهلاوس  نیا  خساپ  دیاب  وا  مشاب ؟ 

نیا هب  ما ,  هداد  ماج  ـ نا صاخـشا  ياهیتحاران  تلع  هرابرد  هک  یناوارف  تاـقیقحت  رد  نم  دـیوگ :  یم  (( 1  )) ناکـشزپ ناور  زا  یکی  دبای . 
هدشن ییامنهار  یفاک  هزادنا  هب  دنا و  هتفرگن  ارف  یبوخ  هب  ار  نتسیز  هنوگچ  یناوج ,  یکدوک و  نارودرد  دارفا  نیا  هک :  ما  هدیسر  هجیتن 

دنهاوخب ناشدوخ  هک  نیا  نودب  اهنآ  یلو  دنتسه , زین  ینادنزرف  ياراد  دنت و  ـسـ هردا ردپ و مـ دوخ  رـضاح  لاح  رد  نانآ  زا  يرایـسب  دنا ,
زا رتـمک  تسا و  مک  شنـس  هک  نیا  ناو بـه عـلـت  جـ دـننک .  یم  لـقتنم  نادـنزرف  هب  ار  دوـخ  یناور  یحور و  ياـهیتحاران  دـننادب , اـی  و 

راگزور مرگ  ودرـس  ـا  هر ـتـ گرز زا بـ ـمـتـر  کوا تسا .  هبرجت  زا  يراع  ماخ و  ینهذ  ياراد  هدش ,  یگدـنز  تامیالمان  راتفرگ  نالاسگرزب 
فارحنا تصرف  ناد  شا چـنـ هدا  كا و سـ ـن پـ هذ تسا .  هدیدرگ  ور  هبور  یگدنز  رد  يرتمک  ياهیراوشد  تالکـشم و  اب  هدیـشچ و  ار 

نارود ثداوح  اـه و  هرطاخدـناوت  یم  نسم  دارفا  زا  رتـهب  تسا ,  کـیدزن  یکدو  نارود کـ هب  نوـچ  یفرط  زا  هدرکن و  ادـیپ  یگدوـلآ  و 
هدهاشمدوخ زا  يدنسپانراتفر  هاگره  هجیتن ,  رد  دمهفب و  ار  دوخ  راتفر  تاساس و  ـ حا زا  ـی  ـض دروآ و عـلـت بـعـ دای  هب  ار  دوخ  یکدوک 
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رتهب تخانـش  اب  وا  دراد .  ور  شیپ  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  تمـسق  زونه  ناوج  دـیامن .  حالـصاو  هدرک  یباـی  تلع  ار  نآ  یناـسآ  هب  درک ,
 . دیامن يریگولج  هدنیآ  رد  یگدنز ,  ياهدماشیپ  ربارب  رد  راجنهبان  ياهشنکاو  زورب  زا  دناوت  یم  دوخ ,

غولب نارود  ناوج و  لوا :  لصف 

ماگ نیتسخن 

هب هجوت  تسا .  دوخ  اب  ییانـشآ  شنوماریپ ,  ياه  هدـیدپ  طیحم و  نتخانـش  زا  لبق  ناوج ,  یگدـنز  رد  مهم  رایـسب  ياهیهاگآ  زا  یـکـی 
دوخ هرابرد  نارگید ,  ایشا و  هب  یهاگآ  ملع و  رب  هوالع  ناسنا  اریز  تسا ,  شنیرفآ  ماظن  ياهیتفگش  زا  یکی  دوخ  هب  یهاگآ  نتشیوخ و 

رادرک راتفر و  دزاس و  زکرمتم  شیوخ  تیـصخ  ـ ـش ار بـه  دو  ـه خـ جو دـناوت تـ یم  لاـح  نیع  رد  دراد و  (( 2  )) يروضح هجوتو  یهاگآ 
يوجتـسج هبرجت و  هعلاطم و  دروم  ار  دوخ  راتفر  دوخ و  یجراخ  هدـیدپ  کـی  زا  رتهب  یتح  ـد , هدرار لـیلحت قـ یباـیزرا و  دروم  ار  دوخ 

دوخ هرابرد  یلو  دـشاب , هابتـشا  اطخ و  اب  هارمه  تسا  نکمم  دـنک , یم  تفایرد  جراخ  زا  ناـسنا  هک  یملع  تاـعال  ـ طا دـهد .  رارق  یملع 
دنک یـشارترذع  شیاهاطخ )  يارب   ) هچرگا دراد , یهاگآ  دوخ  سفن  هب  تبـسن  ناسنا  دیامرف :  یم  نآر  هرا قـ ـن بـ یارد دـنک .  یمن  اطخ 

ياراد ناو  جـ دوش .  یم  حالـصا  زین  ددرگ  یم  رداص  وازا  هک  يراتفر  درک , حالـصا  تخانـش و  ار  شیوخ  نطاب  ـتـی  قو نا  ـ ـس ـ نا (( . 3 ))
خسار یمزعاب  ادخ  هب  لکوت  نام و  ـ یا ـت  یو اب تـقـ دزابن و  ار  دوخ  یگدنز ,  ياهتـسکش  ای  اهتیقفوم و  ربارب  رد  هک  دوب  دهاوخ  تردق  نیا 

ربا بـنـ تسا .  كانرطخ  يو  يارب  ود  ره  تسکـش ,  هجیتن  رد  يدـیمون  اـی  تیقفوم  هجیتن  رد  رورغ  اریز  درادرب , ماـگ  ولج  هب  ثداوحرد  , 
هچ دینیبب  دینک و  یسررب  ار  دوخ  نونکا  مه  زا  دیاب  دیشاب , دنمتداعس  تخبـشوخ و  یگدنز  رد  دیهاوخ  یم  امـش  رگا  زیزع !  ناوج  نیا , 

هلحرم زا  نتـشذگ  ـیـد کـه  ناد ـد بـ یا بـ دییامن .  فرطرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  هک  دینک  شـشوک  سپـس  دیراد , یـصیاقنو  بیاعم 
ياهتبقارم یهاگآ و  اب  هارمه  دیاب  بیـشن  زارف و  رپ  هار  نیا  هکلب  تسین ,  ناسآ  نادـنچ  یناوج ,  غولب و  نارود  هب  ندـش  دراو  یکدوک و 

تلادـع و شناد و  يوس  هب  ار  نانآ  دـنا و  هدوب  اهناسنا  هب  یتامدـخ  اشنم  هک  یگرزب  ناربهر  یگدـنز  هرابرد  ـعـه  لا مـطـ دوش .  یط  مزـال 
ار غولب  ساسح  نارود  هک  دنا  هدوب  یناسک  هلم  زا جـ دارفا  هنوگ  نیا  هک  دزاس  یم  هاگآ  هتکن  نیا  هب  ار  ام  دنا , هدرک  تیاده  یتسرپادـخ 
 . دـنا هدومن  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  ناش  یناوج  تردـق  زا  هدرک و  يرپس  هناهاگآ  ار  یناوج  مایا  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  یکاپ  یتمالـس و  هب 

نارگید دوخ و  يارب  ناـشدوجو  هراومه  هدرک و  افوکـش  لاـمک ,  تهج  رد  ار  ناشیاهدادعتـسا  ـد کـه  نا هد  ـ یز ـ گر ار بـ يا  هو  ـیـ ـش نا  ـ نآ
هب راوـگرزب  ناربماـیپ  ینید و  یعاـمتجا و  ناربـهر  نادنمـشناد و  یگدـنز  رد  ندرک  تقد  ندیـشیدنا و  تسا .  هدوـب  تکرب  ریخ و  اـشنم 

یناسک اما  دزاس .  افوکش  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  ات  دیامن  لمع  یگدنز  فلتخم  لحارم  اهتیعقوم و  رد  هنوگچ  هک  دنک  یم  کم  ناو کـ جـ
فارحنا و غوـلب ,  ینارحب  مه  نارود مـ رد  هـک  دـنا  هدوـب  يدارفا  رتـشیب  دـنا , هدـیدرگ  نارگید  دوـخ و  يارب  یهارمگ  داـسف و  ادـبم  هـک 

ساسح لئاسم  هب  ناوج  یهاگآ  عالطا و  مدـع  نیا  رباـن  بـ تسا .  هدـش  یـشالتم  مه  زا  ناشتیـصخش  یلکب  هدرک و  ادـیپ  ناوارف  یگدولآ 
 . دوب دهاوخ  شراظتنا  رد  کیراتو  مهبم  يا  هدنیآ  تیاهنرد  هدیدرگ و  شتیصخش  رد  لزلزت  یناور و  لالتخا  بجوم  غولب ,  نارود 

يرگن هدنیآ 

 , هنوگچ یلو  دییامن , هدافتـسا  اهنآ  زا  دیراد  قح  دهد , تسد  تصرف  تقو ,  ره  دیراد و  شیپ  رد  يدایز  تغارف  تاقوا  هدـنیآ  رد  ام  شـ
نادنواشیوخ اب  دمآ  تفر و  نالاسمه ,  ناتسود و  اب  ترشاع  هلمج مـ زا  دیراد , شیپ  رد  یمهم  يدج و  ياهراک  یفده ؟  هچ  اب  روطچ و 

ارف يزور  هصالخ  نآ ب و  رد  تیقفوم  بسانم و  یعامتجا  ياهتیعقوم  ندرک  ادیپ  یلیـصح ,  ياه تـ هتـشر  باختنا  نانآ ,  اب  راتفر  زرط  و 
زین يرگید  ياهدماشیپ  امـش  یگدنز  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دیـشاب .  دنزرف  تیبرتو  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  رکف  هب  دـیاب  هک  دـسر  یم 
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نیا دیا , هد  ـیـ ـش ار چـ يدیمون  تسکـش و  معط  نونکات  امـش  امتح  يرامیب ب ) مغ و  هودنا و  اهراک , رد  یگنتلد  يدیمون و   . ) دـهد خر 
نیگمغ تحاران و  امش  اهنت  هک  دینک  سا مـی  ـ ـس ـ حا روط  نیا  امـش  اریز  تسا ,  راوگان  یلیخ  الومعم   , یناوج نارود  رد  اهمغ  يدیمون و 

, راوگان ياهدما  ـ ـش پـیـ دنوش .  یم  ور  هبور  تامیالمان  نیا  اب  هراومه  دوخ , یگدنزرد  رگید  ناسنا  اهدص  هک  دینک  یمن  روصت  دیتسه و 
اهدـماشیپ نیا  یلو  دـش , نآ  رکنم  ناوـت  یمن  ـت کـه  ـسا یتـقیقح  نـیا  دـهد , یم  خر  ناـسنا  یگدـنز  رد  هرظتنم  ریغ  یناـهگان و  روـطب 

(( . 4  )) تسین حرطم  فدـه  یب  گنگ و  هثداح  کی  ناونع  هب  دراد و  یـصاخ  موهفم  اـنعم و  اـم  ینیب  ناـهج  گـنهرف و  رد  اـهیراوگانو 
کی ناونع  هب  ار , يرایتخا  ریغ  ياهدادیور  ثداوح و  دراد , اهدادـیور  نیا  دوخ و  هرابرد  هک  یحیحـص  شنیب  اب  نامیا ,  ناو بـا  یـک جـ

زا هناهاگآ  روبع  اب  دنک و  یم  یقلت  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  وا  تداعـس  دـشر و  لامک و  هک  هک  یهلا  شیامزآ  هلیـسوو  یقرت  نابدرن  لپ و 
ناربـهر زاـک  گرزب  ياـهناسنا  یناوج  ساـسح  نارود  رد  هک  ـی  یا ـ هد ـ ما ـ ـش ثداو و پـیـ حـ دـنز .  یم  مقر  ار  دوخ  كاـنبات  هدـنیآ  نآ , 

 , نیت ـ ـش ـیـ نا نو  چـ یعیبط ,  مولع  نادنمـشناد  ات  هتفرگ  ییاـبطابط  همـالع  يراـصنا ,  خیـش  ینیمخ ,  ماـما  نوچمه  یبهذـم ,  یعاـمتجا و 
اهیراوگان هراـبرد  هک  یحیحـص  شنی  ـ بو ـت  ـسرد كرد  اـب  ناـنیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  همه  دـهد , یم  خرک  روتـساپ  نوسیدا , 

فده ياراد  ام  رگا  هک  تسناد  دیاب  رو کـلـی  بـطـ دنا .  هتشذگ  نآ  زا  هنادنمزوریپ  هدرک و  دروخرب  نآ  اب  يا  هتسیاش  وحن  هب  دنا , هتـشاد 
راکتشپ اب  ار  ام  ودشخب  یمورین  ام  هب  زینو  دهد  یم  یمرگلد  شمارآ و  ام  هب  یگد  ـ نز رد  فده  نآ  میشاب ,  هنالقاعو  حیحـص  يداقتعا  و 

 . تفای میهاوخ  تسد  فده  نآ  هب  مامت  یتیقفوم  اب  هنامدا  شـ نا ,  ـ یا رد پـ ـد و  نار هدر و بـه جـلـو مـی  ـی کـ گد ـ نز هکرعم  دراو  دایز 

ینیب عقاو 

ای نارگید و  ندرگ  هب  ار  اهراک  رد  تسکـش  هتفرگ و  هدـیدان  ار  دوخ  یلبنت  تلاسک و  هک  دراد , دوجو  اـم  رتشیب  رد  لـیامت  نیا  هنافـساتم 
ام هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  میشابن .  نآ  ندرک  فرطرب  ددص  رد  هدرواین و  باسح  هب  ار  نامدوخ  بیاعم  صیاقنو و  میزادنیب  اهدماشیپ 

صیاقن بیاعم و  هرابرد  میرادـن  ـت  ـسود دنتـسه .  هک  روط  نآ  هن  مینیبب ,  دـهاوخ , یم  ناملد  هک  روط  نآ  ار  اهراک  میتسه  لیام  هشیمه 
ام يدـعب  ياهراکرد  اطخ  رارکت  زا  يریگولج  بجوم  نآ ,  صیاـقن  اـهراک و  هراـبرد  رکفت  هک  یلاـح  رد  میـشیدنیب ,  یکدـنا  ناـمدوخ 

بـه هـمـیـن میهن .  یم  شیپ  هب  یـصقن  یب  لامک و  تهج  رد  مدـق  کی  درذـگ , یم  ناـمرمع  زا  هک  زور  ره  یقلت  نیا  اـب  دـش و  دـهاوخ 
تخانـش یتح  (( . 5  )) تساـه تخانـش  نیرتدـنمدوس  نیرتـالاب و  شیوـخ  تخانـش  دـیامرف :  یم  ع )   ) یلع ترـضح  هک  تـسا  جـهـت 

ینورد ياه  هتـساوخ  اه و  هزیگنا  دسانـشن و  ار  دوخ  ناـس  ـ نا نو تـا  چـ (( . 6  )) دنا هتـسناد  شیوخ  تخانـش  هب  طونم  ار  ناهج  راگدیرفآ 
تـسرد ار  دوخ  یگدنز  لئاسم  دناوت  یمن  , ددرگن انـشآ  ناهج  نیا  رد  ـنـش  یر ـ فآ فد  لیلحت نـکـنـد و بـا هـ یحیحـص  روطب  ار  شیوخ 

 . دشاب هتشاد  حیحص  تواضق  اهنآ  هرابرد  ای  دنک  یبایزرا 

یگدنز نارود  نیرتمهم 

دـینک و ادـیپ  یهاـگآ  تسا ,  یگدـنز  نارود  نیرتساـسح  نیرتـمهم و  زا  یکی  هک  غولب ,  نارود  هراـبرد  ناوج  کـی  ناونع  هب  امـش  رگا 
دهاوخ ناسآ  رایسب  امش  يارب  ینارحب  نارود  نیا  زا  نتشذگ  تقو  نآ  دهد , یم  خر  ناتنالاسمه  امش و  دوجورد  یتارییغت  هچ  هک  دینادب 
كاپو ندرکن  هانگ  نماض  لئاسم ,  نیا  زا  ندوبن  هاگآ  نتـسنادن و  تسا .  یـسنج  تالیامت  زورب  نارود ,  نیا  ياـهیگژیو  نیرتمهم  دوب . 

 , لسن دیلوت  لئا  یتح مـسـ غولب و  یلک  لئاسم  اب  راد  تیحالـص  عبنم  کی  قیرط  زا  يا و  هنانیب  ـع  قاو زر  ناو بـه طـ ـر جـ گا تسین .  ندنام 
روطب تسا ,  هداد  رارق  ناشلـسن  ياقب  ظفح و  تهج  تاتابن ,  تاناویح و  اهناسنا و  زا  معا  ملاع ,  تادوجوم  رد  ار  نآ  شنیرفآ ,  ادبم  هک 
یناوج ردق  ینارحب ,  ساسح و  نارود  نیا  رد  دـیاب  ناوج  یفرط  زا  دـبای .  یم  شهاک  فارحنا  زورب  ناکما  دوش , انـشآ  یعیبط  یقطنم و 

دح زا  شیب  يوجتسج  اریز  دیامنن , یسنج  لئاسم  هرابرد  زیمآ  فارحنا  هناهاگآان و  ياهیواکجن  لوغشم کـ ار  دوخ  راکفا  دنادب و  ار  شا 
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وا لدا و طـبـیـعـی  ـی مـتـعـ گد ـ نز لیصحت و  همادا  هدروآ و  مهارف  يو  دو  ـ جو رد  ار  ـی  نا يا شـیـطـ ـه هـ ـسو ـ ـسو ـیـنـه  مز هرا ,  ـن بـ یا رد 
 . دهد یمرده  ار  یناوج  باداش  ياهورین  راشرس و  ياهدادعتسا  هجیتن ,  رد  و  دزاس , یم  ور  هبور  ینادرگرس  يراو و  ـ شد ار بـا 

غولب یمسج  ياه  هدیدپ 

نارسپ نارتخد و  دوجو  رد  يدیدج  الماک  تیعضو  دوش و  یم  عورـش  ندب  رد  ییایمیـشویب  یکیژولویزیف و  ياهینوگرگد  اب  غولب  روه  ظـ
, دنتسه یسنج  ياهمادنا  هب  طوبرم  هک  یسنج  هیلوا  تافص  (( . 7  )) ددرگ یم  لاعف  یجراخ  یلخاد و  هحشرتم  ياه  هدغ  دروآ .  یمدیدپ 
هب یسنج )  ددغ   ) اهدانگ و  يویلک )  قوف   ) لانردآزیفوپیه هدغ  ندش  لاعف  رثا  رب  هلصاح  تاری  تـغـیـ دنراد .  هدهع  هب  ار  لسن  دیلوت  هفیظو 
اما دشا , ـه نـبـ جو لباق تـ نادنچ  دیاش  لوا  رظن  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  یلاسگرزب  یگدـنز  زاغآرـس  اهینوگر  ـ گد ـن  یا دـیآ .  یم  دوجو 

ندیسر یعیبط  تلاح  تسا .  سوسحم  الماک  یناور  ياهتلاح  راتفر و  يرهاظ و  تیعـضو  ظاحلزا  یکدوک  هرود  اب  نآ  راکـشآ  فالتخا 
رثکا رد  هلحر  ـن مـ یا یط  رد  ددرگ .  یم  زاغآ  یگلاس  هن  زا  نارتخد  رثکا  يارب  یگلاـس و  هدزناـپ  زا  نارـسپ  رتشیب  يارب  یـسنج ,  غولب  هب 
دراد همادا  یمارآ  هب  رمع  نایاپ  ات  یمسج  ياهرییغت  نآ ,  زا  سپ  ددرگ و  یم  نایامن  ندب  ياهمادنا  هرهچ و  تباث  اتبـسن  حرط  ناناوجون , 

اهناوختـسا و عیرـس  دـشر  نزو ,  داـیدزا  تماـق ,  ندـش  دـنلب  دروخ , یم  مشچ  هب  همه  زا  شیب  هک  هچنآ  یناوجون  هرود  رد  یلک  روـطب  . 
هرود نیا  رد  ناوج  نارتخد  یمسج  رگید  ياهیگژیو  زا  دنراد .  هباشم  يدشر  ندب  یلخاد  ياضعا  نآ ,  اب  نامزمهو  دشاب  یم  اه  هچیهام 

هب احالطصا  هک  دوش  یم  عفد  وا  زا  نوخ  يرادقم  راب  نیلوا  يارب  (( . 8  )) تسا ندب  ياضعا  زا  یضعب  رد  وم  ندییور  هنیس و  یگدمآرب  , 
 , دریگ یم  تروـص  ندـب  رد  هک  یتارییغت  اـب  غوـلب ,  ماـگنه  یگدـعاق :  نـی  ـ لوا (( . 9  )) دوش یم  هتفگ  یگدـعاق  اـی  لـگر  تلاـح ,  نیا 

حشرت هب  عورـش  نارود  نیا  رد  یـشوماخ ,  اهلاس  زا  دعب  اهنادمخت  دوش و  یم  حشرت  زیفوپیه  هدغ  زا  ـی  ـس ددغ جـنـ كرحم  ياهنومروه 
ـن یا دـهد .  یم  خر  یگدـعاق  يزیرنوخ  نیلوا  هرخـالاب  دـنک و  یم  دـشر  بیترت  هب  زین  محر  رادـج  دـننک .  یم  نورتـسژورپ  نژورتـسا و 

ییاـمنهار مدـع  عقاوم  رد  یت  اـی حـ بجعت و  هیاـم  یلبق ,  یهاـگآ  مدـع  تروص  رد  هتـشادن ,  يا  هقباـس  ناوجون  رتـخد  يارب  هک  هدـیدپ 
نیا هک  ددر  مو مـی گـ رو مـعـلـ ـ کذ تا مـ ـیـحـ ـضو یلاـح کـه بـا تـ رد  دوـش , یم  يو  ینارگن  سرت و  ببـس  ـالامتحا  یلوـصا  حـیحص و 

 . درادن دوجو  سرت  ینارگن و  يارب  یلحم  اذل  دـشاب و  یم  نانآ  رد  غولب  نارود  صاخ  ياهرییغت  زا  یـشان  هدوب و  یعیبط  الماک  هدـیدپ , 
تروص ینالوط  مظنمان و  لصاوف  هب  یگدعاق  ياهیزیرنوخ  تسا  نکمم  هطوبرم  ياضعا  لماک  یگدامآ  مدـع  تلع  هب  ادـتبا  رد  نینچمه 

عفد روظنم  هب  محر و  تاضابقنا  تلع  هب  یگدـعاق ,  يزیرنوخ  نایرج  رد  یگدـعاق :  ياهدرد  دور .  یم  رامـش  هب  یعیبط  يرما  هک  دریگ 
یگدـعاق احالطـصا  هدوب و  رتشیب  ـا  هدرد ـن  یا دار , ـ فا ـی  خر رد بـ دوش .  یم  داجیا  یفیفخ  ياـهدرد   , نآ لـخاد  رد  دوجوم  نوخ  داوم و 

زا روکذم , ياهدرد  فیفخت  ای  نیکست  تهج  کشزپ  هب  هعجارم  نمـض  تسا  مزال  ندوب  دیدش  تروص  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  كاندرد 
ياهنامز رد  هدوب و  توافتم  روط  هب  دارفا  رد  تایـصوصخ  ـن  یا زور  ـت بـ ـسا مـمـکـن  دنیامن .  هدافتـسا  مساپـسادض  نکـسم و  ياهوراد 

 . دریذپ تروص  فلتخم  اتبسن 

غولب یناور  یحور و  ياه  هدیدپ 

 , تسا ددـجم  ـد  لو عو تـ یـک نـ غو ,  بـلـ دریگ .  یم  ارف  ار  ناوجون  دوجو  رـساترس  هک  تسا  يدـیدش  لوحت  رییغت و  کـی  عقاو  رد  غوـلب 
ناوجون هلحرم  نیا  رد  (( . 10  )) دیآ یم  دوجو  هب  كدوک ,  زا  توافتم  یمسج  تاصاصتخا  هیحور و  اب  يرگید  صخش  غولباب ,  ینعی , 

یم ناوج  هک  نیا  اب  دزیمآ .  یم  مه  رد  یتسود  رگید  اب  هناکدوک  یهاوخدوخ  یفرط  زا  دراد .  يداضتم  توافتم و  تالیامت  اهـشهاوخ و 
ساـسح و ناوج  هب  زورید  شوج  كدو پـر جـنـب و  کـ نارود ,  ـن  یا رد  تسا .  ییاـهنت  هب  دـنم  هقـالع  دـشاب , دوخ  ناتـسود  اـب  دـهاوخ 

یسنج يورین  ندش  رهاظ  اب  دراذگ .  یم  وا  یحور  ياهتلاحرد  یناوارف  ياهریثات  یمـسج ,  عیرـس  تارییغت  هدش و  لدبم  زورما  ریذپریثات 
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یمگردرـس یعون  راچد  لاح ,  نیع  رد  واکجنک و  يا  هیحور  ياراد  وا  دیآ .  یم  دیدپ  وا  رد  فلاخم  سنج  هب  یـصاخ  ساسحا  ناوج , 
هب ینامز  دور و  یم  ورف  رکف  هب  یهاگ  دـهد .  یم  ناشن  شنکاو  تعرـس  هب  نارگید  راتفر  لـباقم  رد  هدوب و  جـنر  دوز  ساـسح و  تسا , 
 , تیـصخش دشر  رظن  زا  دنک .  یم  يوریپ  نانآ  راتفر  زا  دریذپ و  یموگلا  دوخ , نالاسمه  زا  تدش  هب  یلو  دشیدنا , یم  نایفارطا  نانخس 

ییوج لالقتـساو  یبلط  صخـشت  ینورد ,  ياه  هزیگنا  اب  ار  دوخ  راتفر  هدـیدرگ و  یناـهگان  یلوحت  شوختـسد  لـبق ,  هرود  یبسن  تاـبث 
هب دـهاوخ  یم  هتفهن ,  ناوج  رد  هک  یمکارتم  يورین  تسا .  هدـیدرگ  یگتفـشآ  راـچد  وا  یعاـمتجا  يراـگزاس  دـهد .  یم  زورب  (( 11 ))

رتخد تسا .  نایامن  هورگ ,  هب  قلعت  راهظا  دوجو , زاربا  تیکلام ,  تیوه ,  راهظا  شراتفر  رد  نیا  رباـنب  دـنک .  راکـشآ  ار  دوخ  یتروص , 
یتواضق هچ  دنیوگ و  یم  هچ  وا  هرابرد  نارگید  دنیبب  هک  تسا  بظاوم  ـه  ـش هـمـیـ تسا .  جنر  دوز  ساسح و  رایـسب  هرود  نیا  رد  ناوج 

نارگن دوخ  تروص  کل  شوج و  زا  تسا .  ساسح  دـنهد  تبـسن  وا  هب  نارگید  هک  یـصقن  نیرتکچوک  ربارب  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنراد ,
هنوگ هب  شسابل  دشوک  یم  دنک .  لرتنک  ار  دوخ  دناوت  یمن  اهداقتنا  ربارب  رد  دوش .  یم  تحاران  دنناوخ  یمن  شیابیز  هک  نیا  زا  تسا و 

شنکاو و تدـش  هب  دوش , شریقحت  ببـس  هک  يراـک  ره  اهدنخـشین و  ربارب  رد  تفرگ .  وا  رب  ناوتن  يداریا  نیرتـمک  یتـح  هک  دـشاب  يا 
دننک یمن  كرد  ار  وا  نارگید  هک  دنک  یم  ساسحا  تسا و  ساسح  شنایفارطا  ملع و  تا مـ نـسـبـت بـه کـلـمـ دهد .  یم  ناشن  تمواقم 

, دشوپب سابل  شناتسود  لثم  دیامن , یعس  هک  دنک  یم  راداو  ار  وا  یمشچمه  مشچ و  تباقر و  دریذپ .  یم  وگلا  شناتـسود  زا  تدش  هب  . 
ات دهد  یم  رارق  راشف  ریز  ار  شردام  ردپ و  دروم  نیا  رد  یتح  دنک , هیهت  نانآدننام  ار  دوخ  یگدنز  لیاسو  دنک و  یگدنز  نانآ  دـننامه 

رکف یقطنم  رت  کـمـ تسا .  هبرجت  مک  نس ,  یمک  تلع  هب  ناوجون  رتخد  دننک .  ایهم  شیارب  دراد  تسود  هک  روط  نآ  ار  یگدنز  لیاسو 
ناـیفارطا و فرط  زا  شیاـه  هتـساو  ـی کـه خـ نا ـ مز دریگ , یم  تروص  تاـساسحا  فـطاوع و  ساـسا  رب  شیاـهاضاقت  رتـشیب  دـنک و  یم 
هب ینادرگرـس  ریحت و  اب  ددرگ و  یم  هقالع  یب  یگدنز  هب  یهاگ  دوش .  یم  تحاران  ینابـصع و  تدش  هب  ددرگ , ور  هبور  عناماب  نیدلاو 

دوخ يار  بـ دنک .  يزاسزاب  شیوخ  ياهایوررد  ار  دوخ  هقالع  دروم  یگدنز  هک  دراد  یعس  درب و  یم  هانپ  دوخ  نیریش  تالیخت  اهایور و 
اذل دنک .  یم  روصت  دراد , تسود  هک  روط  نآ  ار  یگدنز  هصالخ  دزاس و  یم  اهرـصق  دوخ  لایخ  رد  دنک , یم  روصت  نیریـش  ياهوزرآ 
یم ینویزیولت  ياهملیف  اه و  هماـنرب  ياـشامت  هب  ار  دوخ  تقو  رتشیب , (( . 12  )) دـنک رکف  یقطنم  دـهاوخ  یمن  تسا و  نازیرگ  تیعقاو  زا 

 , عمج رد  دهاوخ  یم  ابلاغ  یفرطزا  بدبای , همادا  بش  نایاپ  ات  دوشن و  عطق  زگره  ییامنیـس  ياهملی  دراد فـ تسود  هک  يروطب  دنارذگ ,
دامتعا یب  نارگید  هب  تاقوا  یضعب  رد  رادیاپان و  شتیصخش  راتفر و  هراو  هـمـ (( . 13  )) دریگب هدهع  هب  یتیلووسم  شقن و  دوش و  حرطم 
یگدنز دـهاوخ  یم  هدـمآ ,  رـس  هب  یگتـسباو  هرود  مک  مک  دزیخ , یمرب  هلباقم  هب  دوخ  ياهدوب  بـا کـمـ تسا .  هلـصوح  یب  اهراک  رد  و 

هراب نیا  رد  دنیامن .  دروخرب  وا  اب  تبحم  اب  دـننک و  كرد  بوخ  ار  يو  تیعقوم  دـیاب  ناوج  نایفارطا  دـنک .  يزیر  هیاپ  ار  دوخ  لقتـسم 
 ( ماگنه نیا  رد   ) نانآ اریز  دیـشاب , نابرهم  ناناوج  اب  هک  منک  یم  شرافـس  امـش  هب  دـنیامرف :  یم  نینچ  نایبرم  نیدـلاو و  هب  رمرکاربمایپ 

(( . 14  )) دنتسه فیطل  یحور  ياراد 

دوخ شزرا 

مسج و رد  هک  تسا  یتالوحت  رییغت و  دوجو  تلع  هب  يرادـیب  نیا  دـیآ  یم  دوخ  هب  ناوج  الومعم  تسا و  یـسانشدوخ  هرود  غولب  هلحرم 
تسیک دنادب  دهاوخ  یم  تسا ,  شیوخ  يوجتـسج  رد  يرگید  ینـس  هلحرم  ره  زا  ـلـه بـیـش  حر ـن مـ یا رد  وا  دیآ .  یم  دیدپ  يو  ناور 

ـن یا رد  تسا .  هدش  هتخاس  يراک  هچ  يارب  دنادب  دـهاوخ  یم  دروایب , رد  رـس  دوخ  ياهتیافکو  اهتقایل  زا  دوخ , دوجو  زار  زا  تسیچ و  و 
تمظع هب  زین  یناوج و  ساس  نارود حـ و  (( 15  )) دوخ یتاذ  تمارک  هب  دنک و  كرد  ار  دوخ  يدوجو  شزرا  دیاب  ناوج  رتخد  تیعقوم , 

دوخ درادن  قح  تسا و  دنمشزرا  مهم و  يدر  ـد کـه فـ ناد بـ دو , ـ ـش ها  ـ گآ دوش , یم  لصاح  يراکزیهرپ  تدابع و  هیاس  رد  هک  دوخ  ماقم 
ینمادـکاپ تفع و  اوقت و  نامیا و  رد  شتمظع  یگرزب و  هیامرـس  هک  ـد  ناد ـد بـ یا وا بـ دریذـپب .  اراـهریقحت  دـیابن  درامـشب و  کـچوک  ار 
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دراد وا حـق نـ دوش .  راد  هکل  شتفع  فرـش و  ای  دـتفا و  رطخ  هب  شناـمیا  هک  درادـنرب  ماـگ  يریـسم  رد  دـهدن .  تسد  زا  ار  نآ  تسا و 
دزاس مهارف  ار  نادرخ  یب  ناربخ و  یب  یمرگرس  دوخ و  تلذ  تابجوم  دهد و  رارق  نارگید  روصت  زرط  شیارآ و  دم و  هچ  ـ یزا ار بـ دو  خـ

 . دریذپب تیلووسم  دشاب و  هتشاد  سفن  هب  دامتعا  دیاب  . 

ناوج یلقع  ینهذ و  دشر 

الماک دناوت  یم  دسر و  یم  دوخ  یلقع  لوحت  رثکادـح  هب  ینهذ  رازبا  ظاحل  زا  دـنک , یم  ادـیپ  يرتشیب  ینهذ  دـشر  ناو  هرود جـ ـن  یا رد 
هب وا  تسا .  هبرجت  ندوب  شیب  مک و  هلاسم  دـنک , یم  زیامتم  ناوجون ,  کـی  زا  ار  لاـسگرزب  کـی  هچنآ  دـهد .  ماـجناار  ینهذ  تاـیلمع 

, دنک لالدتـسا  شیاهراک  دروم  رد  یگداس  هب  دناوت  یم  دهد .  زیمت  مه  زا  ار  دب  بوخ و  دـبایرد و  ار  یقطنم  يایاضق  دـناوت  یم  یبوخ 
اـهتبغر و ساـسارب  یموـمع ,  تلاـح  زا  شیاهدادعتـسا  تسا .  هدـمآ  دوـجو  هب  وا  یلمع  ینهذ و  ياـهییاناوت  نیب  یگنهاـمه  یعوـن  اریز 

ترد ياراد قـ دوش .  یمدـنم  هقالع  بو  يرنه  ینف و  ياهتیلاعف  ای  اهراک و  زا  یکی  هب  دـنک و  یم  ادـیپ  صاخ  يریگ  تهج  شیاـهقوذ , 
زا یـضعب  رد  تسا  مـمـکـن  دزاس .  اهر  یکدوک  نارود  سوملم  سوسحم و  ياهتیعقاو  دـیق  زا  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  هدـیدر و  تـفـکـر گـ
 . دنک لوبق  لیلد  لالدتسا و  يور  زا  ار  اهنآ  دنک و  يزاسزاب  هرابود ,  ار  دوخ  ياهداقتعا  اهرواب و  دهاوخ  یم  وا  یلو  دنک , کش  لئاسم 

يدیلقت تروص  هب  ار  ـن  ید ـ لاو یمالـسا  دیاقع  هک  تسا  هتـساوخ  ناوج  زا  فیلکت  غولب و  نارود  رد  مالـسا ,  بتکم  ته  بـه هـمـیـن جـ
وا يارب  اهدـماشیپ  ثداوح و  رد  دـنک و  ذوفن  شناج  قامعا  رد  ات  دریگب , دای  یقطنم  لالدتـسا  اـب  دوخ  ار  يداـقتعا  لوصا  هکلب  دریذـپن ,

دوش و یمن  هصالخ  كاروخ  دروخ و  رد  طقف  یگدنز ,  هک  دـنادب  دـیاب  وا  یگدـنز ,  زا  هل  ـ حر ـن مـ یا رد  دوشن .  لصاح  دـیدرت  کش و 
دیاب هک  دراد  دو  ـ جو ـی  گد ـ نز رد  یلاع  یفده  هکلب  دـشاب , ییارگ  تذـل  ییوج و  تذـل  لابند  هب  یکدوک  نارود  نوچمه  دـیابن  ـگـر  ید

صوصخ هب  نایاوشیپ ,  یگدنز  زا  نتفرگ  دومنهر  اب  دزومای و  ـ بار نتسیز  هنوگچ  هدومن و  تکرح  لامک ,  ریسم  رد  دنک و  بیقعت  ار  نآ 
 . دیامن میسرت  ار  شیوخ  یگدنز  طوطخ  ارهز ي  ترضح 

ناوج رد  نم  تیوه  روهظ 

 , یکیژولویب نارحب  تسا :  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  روحم , هس  زا  هک  دوش , یم  ور  هبور  يا  هداـعلا  قوف  نارحب  اـب  یناوجون  هرود  رد  ناوـج 
تاکیرحت اب  هک  دـنک  یمادـیپ  يا  هظحالم  لباق  تارییغت  ناوج  ندـب  یکیژولویب ,  نارحب  رد  یعاـمتجا .  نارحب  یناورک ,  یحور  نارحب 

نار رد بـحـ دهد .  يراگزاس  یسنج  یمـسج و  دیدج  ياهرییغت  اهلوحت و  نیا  اب  ار  دوخ  دیاب  ناوج  لوا ,  هلهو  رد  تسا .  ماوت  یـسنج , 
تیوضع هورگ و  هب  قلع  را تـ ـهـ ظا ياهتیلاعف جـمـعـی و  رد  تکرـش  تروص  هب  شا ,  یعامتجا  طیحم  اـب  طاـبترا  رد  ناوج  یعا ,  ـتـمـ جا

وا تـا تسا .  دوخ  تیوه  نتفای  یناور ,  هک  یحور  نارحب  مهم  هلاسم  دزاـس .  یم  فرطرب  ار  دوخ  یعاـمتجا  ياـهزاین  يوحن ,  هب  نآ  رد 
دیاب وا  دـنک .  یم  فشک  روهظون , دوجو  کـی  تروص  هب  ار  دوخ  مک  مک  یلو  هتـشادن ,  دوخ  زا  ینـشور  تسرد و  ـر  یو ـ ـص لا تـ بـه حـ

یم لکـش  شا  يدرف  تیوه  هک  تساج  نیا  رد  دـهد .  دـنویپ  شدـیدج ,  ینونک و  تیعـضو  اب  ار  شا  یناگدـنز  یلبق  ياه  هرود  تیوه 
 : هک نیا  ریظن  ییاهلاو  ـ ـس دـشیدنا و  یم  دوخ  هب  دوش  یم  اهنت  هک  یهاگ  صوصخ  هب  دـنک , یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  ییا  ـتـهـ لا حـ دریگ . 
نم تسیچ ؟  نم  فد  هـ ـتـم ؟  ـس ـم هـ لا يا عـ مـن کـجـ تسا ؟  هنوگچ  ناهج ,  اب  نم  هطبار  تسیچ ؟  نم  نوماریپ  ناـهج  متـسیک ؟  نم 

ینارگن و عون  کی  راچد  ار  وا  دیآ و  یم  شیپ  ناوج  يارب  دوخ  هب  یهاگآ  تیصخشزورب و  رثا  رب  اهشسرپ  نیا  همه  مشاب ؟  دیاب  هنوگچ 
ییاهز هچ چـیـ وا  يارب  دهد , صیخشت  دیاب  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دوخ , تیـصخش  يو  ـتـجـ ـس رد جـ ناو ,  جـ دیامن .  یم  ینادرگرس 

راتفر اهرا , نآ مـعـیـ سا  ـ ـسار ـد بـ ناو تسا کـه بـتـ ییاهرایعم  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  وا  نینچمه  تسا ؟  دنمـشزرا  ییاهراک  هچ  مهم و 
دنک و یط  ار  شا  یعیبط  ریسم  رگا  ین ,  ـ هذ يو  ـن جـسـتـجـ یا (( . 16  )) دهدرارق یحیحص  یبایشزرا  تواضق و  دروم  ار  نارگید  دوخ و 
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هب دامتعا  ساسحا  دریگ و  یم  لکـش  تسردوا  یعامتجا  يدرف و  تیـصخش  دراد , تفایرد  یقط  یخـساپ مـنـ حیحـص ,  یـشنیب  ساسا  رب 
رد لاـمک و  ادـبم  يوـس  هب  يو  نداد  هجوـت  رد  نید  یتاـیح  هدـنزاس و  شقن  هک  تـسا  ـلـه  حر ـن مـ یا رد  دـبای .  یم  توـق  يو  رد  سفن 

ریمـض زا  هـک  هداـس  ارهاـظ  قـیمع و  ياهـشسرپ  هـب  اریز  ددرگ , یم  راکــشآ  ناوـج  تیــصخش  یهد  ـ نا ـ مزا ـ ــس ناور و  حور و  شرور  پـ
یم يرتشیب  شمارآ  تاـبث و  شبلق  دو و بـه  ـ ـش هداد مـی  خـساپ  ددرگ , یم  حرط  شنهذ  رد  اـضعب  هتفاـی و  همـشچرس  ناوج  هاـگآدوخان 

تهج هتفرگ و  لک  ناو شـ ـخـصـیـت جـ ـش ـت کـه  ـسا ترو  ـ ـص ـن  یا رد  دهد .  یم  تاجن  یناور  یحور و  ینادرگرـس  زا  ار  وا  دشخب و 
يورین نیرتگرزب  دـنلب , یتمه  اب  هک  يروطب  , ددرگ یم  يوق  شا  هدارا  ینید ,  نایاوشیپ  گرزب  ياهتیـصخش  زا  يریگوگلا  اـب  دـبای و  یم 

 . دزادنا یم  راک  هب  نارگید  دوخ و  یگدنزاس  هار  رد  ار  شیوخ  یگدنز  نارود 

ناوج رد  سرت 

ییاـهنت و یکیراـت و  زا  سرت  دـننام :   ) یکدوـک نارود  هیاـپ  یب  موـهوم و  ياهـسرت  بلغا  هک  تـسا  هداد  ناـشن  تاـقیقحت  اـه و  هـبرجت 
هرود ياهـسرت  دـنهد .  یم  تسا  هرود  نیا  صوصخم  هک  يدـیدج  ياهـسرت  هب  ار  دوخ  ياج  هتفر و  نیب  زا  یناوج  هرود  رد  تاناویح و )

تیعقوـم ماـقم و  تاـبثا  رد  يور  هداـیز  یناوتاـن و  صقن و  ساـسحا  يا ,  هسردـم  ياـهراک  ماـجنا  مدـع  هب  ـالومعم  یناوـجون  یناوـج و 
ندینـش ای  تاعوضوم  زا  یـضعب  هعلاـطم  اـی  نادـنواشیوخ و  اـی  ناتـسود و  ناـیم  يوگتفگ  تسا  نک  مـمـ دـنوش .  یم  طوبرم   , یعاـمتجا

هدنیآ رد  ای  دوشن و  قفوم  اهناحتما  رد  ادابم  هک  تسا  سار  رد هـ وا  دنک .  کیرحتار  ناوجون  یناشیرپ  بارطضا و  اه , هناسر  زا  ییاهربخ 
وا تیعقوم  دسرت  یم  دریگ .  رارق  شنزرـس  ریقحتدروم و  دیاین و  رب  یبوخ  هب  هسردم  فیلاکت  ماجنا  هدهع  زا  دوش و  ور  هبور  تسکـش  اب 
زا دشابن .  ییوگخساپ  هب  رداق  ماگنه ,  نآ  رد  دریگ و  رارق  شیاهیـسالکمه  راگزومآ و  رخـسمت  دروم  هدش و  لزلزتم  سرد ,  سالک  رد 

تسا هتسباوو  دنم  هقالع  نانآ  هب  نازی  نامه مـ هب  دنک , یگدنز  نیدلاو  زا  رود  لقتسم و  دراد  تسود  هک  هزادنا  نامه  هب  ناوجون  ـی  فر طـ
تسدزا ار  نانآ  زا  یکی  ای  دیآ و  شیپ  ناشیارب  یتبیصم  ای  هد و  ـ ـش را  وا بـیـمـ نیدلاو  ادابم  هک  دریگ  یم  ارف  ار  وا  یتشحوو  سرت  الثم , , 

يور نانآ  هب  يزیچ  یب  رقف و  ادابم  هک  درب , یم  رـسب  ینارگن  رد  هداوناـخ  یلاـم  يداـصتقا و  تیع  ـ ـضوظا هب لـحـ یهاـگ  نینچمه  دـهدب ,
راد هدهع  ای  دروآ , ـت  سد دناوتن شـغـلـی بـه  هک  نیا  زا  ای  تسا و  كانمیب  ندشرامیب ,  دوخ و  یتمالـس  تیعـضو  زا  یهاگ  دروآ و نـیـز 

همطل شا  یقالخا  یعامتجا و  تیثیح  هب  هک  ـت  سا ـب  ظاو ـی مـ عا ـتـمـ جا تهج  زا  زین  دراد و  ساره  دوشب , هدنیآ  رد  يراک  تیلووسم و 
سرت و نیا ,  رباـنب  نارگن ب .  دوـخ , تیاـفک  زا  دـیوج و  یم  يرود  اـهتیعقاو , اـب  ندـش  ور  هبور  زا  یطیارـش  نـینچرد  دوـشن , دراو  يا 
رد ندـش  رو  هطوـغ  رطا  ـی بـه خـ گدر ـ ــس ـ فا یناـشیرپ و  یگدــنز ,  ياـهتیعقوم  زا  زیرگ  ییورمک و  لوـهجم ,  يا  هدــنیآ  زا  بارطــضا 

ناـمز و ـن  یا رد  دـنک .  یم  یناور  یحور و  ياـهینارگن  راـچد  ار  وا  لزلزتم و  ار  ناوجون  تیـصخش  همه ,  همه و  هتـشذگ ,  ياـهیتحاران 
هرهلد و زا  ار  وا  بلق  هک  نیا  اـت  دـشاب , یم  نئمطم  یحور  ياـکتا  لـحم  يرکف و  نما  هاـگیاپ  کـی  دـنمزاین  ناوـج  هـک  تـسا  تیعقوـم 

نین رد چـ دـشخبب .  شمارآ  وا  هب  یگدـنز  همادا  يارب  هتـشاد و  زاـب  لاـح ,  ناـمز  دروـم  رد  ینارگن  ساره و  هدـنیآ و  هراـبرد  بارطـضا 
دیما هطقن  تسا ,  هتفهن  شترطف  رد  هک  یبهذم  شیارگ  دراد و  هک  ینطاب  يافص  اب  ددرگ و  یم  ناوج  لد  شمارآ  هیام  ادخ  دای  یطیارش 

رد هتشاد و  نامیا  ادخ  هب  هک  یناناوج  تسا ,  هداد  ناشن  هبرجت  دهد .  یم  شهاک  ار  شا  یناور  بارطضا  دزاس و  یم  نشور  شبلقرد  ار 
خسار و یمزع  اب  یگدنز  ياه  هنحـص  رد  هراومه  دـبای و  یمن  هار  ناشلد  هب  بارطـضا  سر و  تـ دـننک , یم  لکوت  وا  هب  یگدـنز  ثداوح 
هب هدرک و  دوخراـکتبا  تعاجـش و  هتفیـش  ار  ناـیفارطا  هک  يروطب  دـنهد , یم  ناـشن  يرادـیا  پـ ثداو ,  ـر حـ بار رد بـ ـن  یدـالو يا پـ هدارا 

ـیـه حور ناناوج ,  هنوگچ  هک  تسا ,  اـه  هبرجت  نیا  زا  یتمیقیذ  هریخذ  ریخا , ياـهلاس  رد  يا جـنـگ  ـحـنـه هـ ـص دـنراد .  یماو  یتفگش 
نید چـنـ حال ,  ـ ـس نود  بـ در , رد جـبـهـه نـبـ غلاب  هزات  ناوجون  کی  هک  يروطب  دـندرک , یم  تیوقت  هداوناـخ  هناـخ و  رد  ار  يروشح  سـلـ

 . داد یم  يدوخ  ياهورین  لیوحت  هدروآ و  هنت  کی  دوخ , هاگودرا  زرم  ات  ار  نانآ  هدروآ و  رد  تراسا  هب  ار  نمشد  دارفا  زا  رفن 
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ناوج رد  مشخ 

هب شندیـسر  رد  یعنام  ای  دـتفا , رطخ  هب  شا  یـصخش  حـلاصم  عفانم و  هاگره  هک  تسا  یعافد  یمجاهت و  تلاح  کی  مشخ  ناو ,  رد جـ
هب تسا ,  توافتم  رایـسب  ناوجون  رد  مشخ  ياهـشن  ـ کاو ددرگ .  یم  رهاـظ  وا  رد  دـشاب , ناوتاـن  يراـک  ماـجنا  رداـی  دـیآ و  شیپ  فدـه 
هب رگید  يا  هدع  رد  ندیـشک و  دایرفو  داد  تروص  هب  یخرب  رد  یچی و  ـ پر ـ ـس در و  تروص تـمـ هب  يا  هدع  رد  غولب ,  لیاوا  رد  صوصخ 
 : لیبق زا  يرارکت  ياـهلمعلا  سکع  تروص  هب  یناـمز  دوش , یم  ناـیامن  یگدرـسفا  يریگ و  هشو  ـم و گـ خا هار بـا  توکـس هـمـ تروص 

لماوـع تسا و  ناـکدوک  زا  شیب  ناو  ـ جو رد نـ ـم  ـش نا خـ ـ مز تد  مـ ددرگ .  یم  رهاـظ  ندز ,  راوـید  هب  ار  رداـیو  نـیمز  هـب  اـپ  ندـیبوک 
ياه هتساوخ  زا  ای  دتفا و  یم  هلصاف  شیاهوزرآو  وا  نیب  دوش و  یم  مورحم  نآ  زا  هک  تسا  ییا  ـ هز یهاگ چـیـ ناوجون  رد  مشخ  كرحم 

ـت ـسد ـی کـنـنـد و یـا  مراد باوخ بـیـ زا  ار  وا  ای  دنوش و  یم  وا  ندیباوخ  عنام  دباوخب , دهاوخ  یم  الثم , دوش , یم  يریگول  شا جـ ـی  نآ
ایـشا هب  نایفارطا  هک  یتقو  ای  دنوش و  یم  عقاو  مولظم  شا  هداوناخ  دوخ و  هک  ینامز  ای  تسا و  ناوتان  نآ  ماجنا  زا  اما  دنز , یم  يراک  بـه 

نازوس و ترارح  ای  درـس و  یلیخ  ياوه  رییغت )  ) لثم تسا ,  یعیبط  لماوع  زا  رثاتم  ـم  ـش ـی خـ ها گـ دننک .  یم  يزارد  تسد  وا  لیاسوو 
دـنک و ظفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  دـیاب  اهتلاح  نیا  ما  رد تـمـ ناو  جـ دـیآ .  یمدـیدپ  نیدـلاو ,  راتفر  لباقم  رد  مشخ  مه  یهاگ  ناـفوط , 
هک ارچ  دـشیدنیب , هنالقاع  دـهد , ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  یلمعلا  سکع  ای  لمع  ره  زا  لـبق  ـد و  هد تسد نـ زا  ار  دوخ  لداـعت  دـیامن  یعس 

فعـض هب  ور  لقع  ماگنه ,  نیا  رد  دـناشک , یم  یبصع  تیـساسح  تلاح  کی  هب  مک  مک  یگدـنز  رد  ار  ناسنا  بضغ ,  هب  نداد  نادـیم 
یمن زاـجم  لـقع ,  هک  ار  یلمع  ره  ددرگ و  نونج  یعون  هب  ـالتبم  صخـش ,  هک  دوش  یم  بجوم  بضغ  مشخ و  رد  طار  ـ فا دـیارگ .  یم 

ما ـ ما زا  و نـیـز  (( . 17  )) ار لسع  هکرـس ,  هکنانچمه  دنادرگ , یم  دـساف  ار  نامیا  بضغ ,  دومرف :  رمرکا  ربمایپ  دوش .  رداص  وا  زا  دـناد 
نیدـلاو و اب  هط  ـ بار رد  ناو  جـ (( . 18  )) تسا مشخ  يدـب ,  رـش و  ره  دـیلک  دومرف :  بضغ  هرابرد  هک  تسا  هدـیدرگ  لق  نـ ع )   ) قدا صـ
, ددنبورف مد  دیابن  رگید  دوش , یم  قحان  یقح  دـن  یماگنه کـه مـی بـیـ اما  دـنک , لرتنک  ار  دوخ  مشخ  دـیاب  دوخ , ناتـسدریز  ناتـسود و 

جراخ لادـتعا  تلادـع و  هداج  زا  یلو  دـنک , عافد  قح  زا  دـیامن و  راهظا  لوقعم  یعیبط و  روطب  ار  دوخ  مشخ  دـیاب  تروص  نیا  رد  هکلب 
دمآ و یم  نایم  هب  قح  ياپ  هاگره  اما  دش , یمن  نیگمـشخ  ایند  رطاخ  هب  وا  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  مالـسا  گرزب  ربمایپ  درو  رد مـ دوشن . 
دنادرگرب و رادقح  هب  ار  قح  هک  نیا  ات  تفرگ  یمن  رارق  مارآ و  تخانـش و  یمن  ار  يدحا  دـیدرگ و  یم  كانبـضغ  , دـش یم  قحان  یقح 

(( . 19  )) دیامن فرطرب  هدیدمتس  زا  ار  متس 

تبحم

نآ ناوت  یم  هدوب و  دـیدش  غولب  نارود  رد  هک  صوصخ  هب  تسا ,  ناوج  رد  شزرا  اب  مهم و  رایـسب  فطاوع  زا  یکی  یتسود  مـحـبـت و 
زا رگید  یکی  رگناشن  اهرتگرزب , نالاسمه و  نارگید ,  هب  تبحم  زاربا  ـتـی و  ـسود سا  ـ ـس ـ حا تسناد .  نارود  نیا  ياهیگژیو  زا  یکی  ار 

تمحر زا  يا  هناشن  شـشک  نیا  دـیآ .  یمدـیدپ  مه  فلاخم  سنج  هب  ناوج  رد  یتسود  تبحم و  غولب ,  ماگنه  تسوا .  یعیبط  ياهزاین 
ساسحا نیا  تقیقح  رد  تسا .  هدید  كرادت  وا  يارب  هدـنیآ  رد  رـسمه  شنیزگ  هداوناخ و  ماظن  يراوتـسا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا 

یگدنزراوتـسا يانب  دـمآ و  دـهاوخ  رامـش  هب  هدـنیآ  رد  وا  یعامتجا  طباور  رد  هداوناخ  ماظن  ياه  هدولاـش  نیرت  یـساسا  زا  یکی  تبحم 
زا امـش  يارب  هک  تسا  نیا  یهلا ,  تردق  ياه  هناشن  زا  و  دیامرف :  یم  نآرق  رد  ـد  نواد خـ داد .  دهاوخ  لیکـشت  هیتآ  رد  ار  وا  یگداوناخ 

(( . 20  )) درک يراج  تبحم ,  تمحر و  امش  نیبو  دیبای  شمارآ  وا  رانک  رد  هک  نیا  ات  دیرفایب  يرسمه  ناتدوخ  سنج 

غولب نارود  ماکحا 

نارتخد هژیو  دنادب ـ  ناوج  کی  دیاب  www.Ghaemiyeh.comهچنآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 36زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  یسک  دوش .  یم  غلاب  يرمق  لاس  هدزناپ  مامتا  زا  سپ  رسپو  (( 21  )) يرمق لاس  هن  ندش  مامت  زا  دعب  رتخد  ینید ,  عجارم  رظن  هب  انب 
طیارـشلا عماج  دـهتجم  زا  دوخ  جایتحا  دروم  یعرـش  ماـکحا  ماـجنا  يارب  دـیاب  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هزور  زاـمن و  هدیـسر ,  غولب  دـح 

ناویح و ناسنا ,  زا  معا  ملاع ,  تادوجوم  همه  رد  ناهج  راگدـیرفآ  هکلب  درادـن , ناسنا  هب  صاصتخا  غولب ,  دـشر و  میـالع  دـنکدیلقت . 
روطب لثم ,  دـیلوت  يروراب و  دادعتـسا  اهنآ  رد  يدـنچ  زا  سپ  هک  تسا  هدادرارق  ار  زیگنا  تفگـش  هدـیدپ  نیا  صاخ ,  يوحن  هب  تاـبن , 

فر ـ ـشا نا ,  ـ ـس ـ نا دوـش .  یم  رهاـظ  ضیح )   ) لـگر تروـص  هب  ناوجونرتـخد  رد  تمـالع  نـیا  ناـسنا ,  رد  ددرگ .  یم  ناـیامن  یعیبـط 
انـشآ نآ  اـب  دـیاب  ناوـج  رتـخد  هـک  گرزب  راـگدرورپ  تردـقزا  تـسا  يا  هناـشن  تـیآ و  وا  رد  ضیح  تلاـح  نـیا  تـسا و  تاـقولخ  مـ
ینامز دسر , یم  غولب  نس  هب  هک  یماگنه  رتخد  هک  تسا  بیترت  ـن  یا ـیـح مـطـلـب بـه  ضو تـ دیامن .  تیاعر  دنادب و  ار  نآ  ماکحا  , ددرگ

نار ـعـه نـگـ قاو ـن  یا زا  ـد  یا وا نـبـ (( . 22  )) دوش یم  جراخ  وا  زا  شزوس  یمک  اب  نوخ  يرادقم  دنک  یم  ساسحا  هک  دسر  یمارف  شیارب 
یم  , غولب یناوج و  نارود  رد  نآ  زورب  هک و  لـسن  اـقب  روظنم  ـ بک وا  مسج  رد  یـسنج  هاگتـسد  داـجیا  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  دـشاب ,

دراذگ و یم  فیلکت  هصرع  هب  اپ  هک  تسا  نامز  نیا  رد  دهدب .  وا  هب  تسا  گرزب  سب  یـشزرا  هک  ار  ندش  ردام  یگدامآ  دیون  دهاوخ 
, دیامن لسغ  تسا  زور  ای 7  نآ 6  تدـم  الومعم  هک  (( 23  )) ضیح نارود  مامتا  زا  سپ  دـیاب  وا  ددرگ .  یم  يراـج  يو  رب  یهلا  ماـکحا 
 , هدـش دراو  هک  یماکحا  اب  لسغ  ماجنا  دـناوخب .  زامن  دـنک و  لسغ  دـیاب  هلـصافالب  دـش  كاـپ  نوخ ,  زا  زاـمن , تقو  رخآ  رد  رگا  یتح 
وا هب  هک  (( 24  )) یبلق رهط  ینرهط و  مهللا  دیوگب :  تسا  بحتسم  لسغ ,  ما  رد هـنـگـ دوش .  یم  وا  یحور  يافص  مسج و  یکاپ  بجوم 
یم بجاو  زین  وا  رب  هدـیدرگ ,  بجاو  نـالاسگرزب  يارب  هک  یماـکحا  یما  زا و تـمـ نـمـ ما ,  ـن هـنـگـ یا رد  دـشخب .  یم  یـصاخ  شمارآ 
يو دراد , يا  هژیو  تلزنم  ماقم و  قح ,  ترـضح  هاگـشیپ  ردو  هدش  شا  یناگدنز  زا  يدیدج  هلحر  دراو مـ ـنـک  یا ناو  جـ (( . 25  )) دوش

دیاـب دوـخ , یناـگد  ـ نز زا  ـلـه  حر ـن مـ یا رد  وا  (( . 26  )) دشاب دوخ  لامعا  يوگخـساپ  دـیاب  هدـش و  عقاو  ناهج  راگدـیرفآ  باطخ  دروم 
تیاده ضرعم  ردار  دوخ  رگا  دریگ و  یمرارق  یهلا  هبساحم  تحت  ـش  تارو یتح تـصـ راتفگ و  راتفر و  تاکرح ,  لامعا ,  مامت  هک  دنادب 

یموا ردقنارگ  رمع  زا  هک  زور  ره  دنک , لمع  تقلخ  ماظن  ياه  همانرب  اب  گنهامه  دهد و  رارق  یهلا  نو  ـ نا ـیـر قـ ـس رد مـ شنیرفآ و  ادـبم 
ساسح هلحرم  نیا  دنادب و  ار  دوخ  یناوج  رهوگ  ردق  دیاب  وا  دوش .  یم  کیدزن  ینادواج ,  تداعـس  لامک و  يوس  هب  مدق  کی  درذـگ ,

دیوج يرای  وا  زا  شزامن  رد  دنیب و  رظان  رضاح و  دنوادخ , رـضحم  رد  ار  دوخ  هراومه  دنک .  كرد  بوخ  ار  یگدنز  بیـشن  زارفرپ و  و 
اهنآ همه  رب  دهد و  ناشن  يرادـیاپ  دـیآ , یم  شیپ  شیارب  هدـنیآرد  هک  یتالکـشم  لیاسم و  همه  ربارب  رد  دـناوت  تـا بـ (( 27  )) دنکاعد و 

 . دبای هبلغ 

مالسا هاگدید  زا  غولب  نارود  تیمها 

يدرف و تیـصخش  یـساسا  ياـنب  هک  تسا  نارود  نـیا  رد  (( . 28  )) دراد تیمها  رایـسب  ناـسنا ,  یگدـنز  زا  تمـسق  نیا  مالـسا ,  رظن  زا 
يرپس یکاپ  تفرعم و  اب  ار  نارود  نیا  ناوج  هک  دراد  دـیکات  رما  نیا  رب  مـال  ـ ـسا ـیـتـی  بر شور تـ دوش .  یم  يزیر  هیاـپ  ناوج  یعاـمتجا 
نارود نـیا  رد  (( . 29  )) راـگزیهرپ دوـش  یم  يریپ  هب  يربـگره  هنرو  تسا  يربـمغیپ  هویـش  ندوـب  كاـپ  ـی  ناو رد جـ ـه :  کارک چـ دـنک ,

نآ یناور ,  تاریثات  ندـب و  یمومع  تارییغ  تـ دـتفا .  یم  قافتا  دراد  وا  دوجو  رد  يزیچ  هچ  دـنک و  هچ  دـناد  یمن  اعقاو  ناوج  ساـسح , 
راچد شا  هداوناخ  نایفارطااب و  ار  وا  ياهطابترا  اهدروخرب و  دنک و  یم  ینارگن  شیوشت و  راچد  ار  وا  هک  تسا  هبناج  همه  عیرس و  نانچ 

ـی حور یناور و  ياکتا  هطقن  کـی  نتفاـی  یپ  رد  دراد و  تبحم  هب  زاـین  ادـیدش  وا  هک  تسا  ناـمز  نیا  رد  ور  نیا  زا  دزاـس .  یم  لکـشم 
تبـسا بـه هـمـیـن مـنـ دـنروآ .  باسح  هب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  وا  دـنراذگب و  مارتحا  شتیـصخش  هب  نارگید  دراد , تسود  تسا و 

تسا یناوج  غولب و  نارود  نام  نا کـه هـ ـسـ نا ـی  تا ـ مد یگدنز مـقـ موس  لاس  تفه  تیبرت ,  لحارم  نایب  نمـض  رمالـسا  ربمایپ  هک  تسا 
وا هب  دنرگنب و  لاسگرزب  تیـصخش  کی  ناونع  هب  ناوج  هب  نینـس  نیا  رد  هک ,  دن  ـ یا ـ مر شرافـس مـی فـ ار  نایبرم  نیدـلاو و  (( 30  )) هک
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ددرگ افوکش  شتیصخش  ات  دنهدب  تیلووسم  وا  هب  هداد و  تلاخد  ار  وا  رظن  یگدنز ,  رد  دننک , تروشم  يو  اب  اهراکرد  هدومن و  دامتعا 
زا دـشاب , رادروخرب  لباقتم ,  مارتحا  زا  هک  دراد  راظتنا  درادـنپ و  یم  هداوناخ  ياـضعا  ریاـس  اـب  فیدرمه  ار  دوخ  هلحرم  نیا  رد  ناو  جـ . 
هب دـینک و  راتفر  يراکوکین  یکین و  اب  ناناوج  هب  تبـسن  هک  منک  یم  هیـصوت  ناناملـسم ,  امـش  ماـمت  هب  نم  دومرفرمرکا :  ربماـیپ  ور  نیا 

ربماـیپ تسا .  بلطم  نیا  ياـیوگ  مالـسا ,  خـیرات  هدـش و  هداد  تیـصخش  ناوج  هب  مالـسا  رد  (( . 31  )) دیراذگب مارتحا  نانآ  تیـصخش 
هدـهع هب  دـنک , مازعا  مور  روشک  هب  تساوـخ  یم  هک  ار  یمیظع  هاپـس  یهدـنامرف  شیوـخ  رمع  ياـه  هظحل  نیرخآ  رد  مالـسا  راوـگرزب 

ناناوجون يارب  ار  فیلکت  غولب و  نارود  ام , گرزب  يا  زا عـلـمـ ـی  ـض بـعـ ـتـه ,  ـشذ رد گـ دـهد .  یم  رارق  دـیز  نب  هماـسا  ماـن  هب  یناوج 
هب را مـجـلـس  ـ ـض هدرب و حـ مان  غلاب  درف  کی  ناونع  هب  وا  زا  یهوکـشاب  مسارم  رد  هدومن و  توعد  ار  ناگرزب  دنتفرگ و  یم  نشج  دوخ 

دننامه هک  تسا  يدیدج  شزرا و  اب  تایح  زاغآرسا  ـمـ ـش یگدنز  زا  هلحرم  نیا  هک  دندینامهف  یم  روط  نیا  وا  هب  دنتفگ , یم  کیربت  وا 
رگید وت  يریگب ,  میمـصت  دوخدـیاب  ینک و  یم  ادـیپ  تیلووسم  يریگ و  یم  رارق  دـنوادخ  باطخ  دروم  هتفای ,  دـشر  نـالاسگرزب  ریاـس 
نیدبو ینک ب  تیاعر  ار  یهلا  دودح  میرح و  دیاب  نارگیداب  طابترا  رد  اهتساخرب و  تسشن و  رد  ـا , هد ـ مآ ـت و  فررد يا ,  هدش  گرزب 

مک درک و  یم  کمک  وا  یناور  یحور و  دشر  شرورپ و  هب  رما  نیمه  دندرک .  یم  راتفر  هتفای ,  دشر  تیصخش  کی  ناونع  هب  وا  اب  ناس 
نرق ياملع  نیرت  هتسجرب  زا  یـکـی   ) سووا ـن طـ بد سـیـ تخاس .  یم  هدامآ  هدنیآ  یگدنز  تیلووسم  رپ  فیاظو  نتفریذپ  يارب  ار  وا  مک 

يو هب  باطخ  شدنزرف  فیلکت  غولب و  نارود  هرابرد  دنا ) هتشاد  ار  جع )  ) رصع یلو  ترضح  تمدخ  هب  فرـشت  قیفوت  هک  يرجه  مشش 
 ( غولب  ) فیلکت نس  هب  ار  وت  فرـشت  زور  منامب ,  هدـنز  هدومرف ,  تمحرم  دـنوادخ , هک  یتایانع  محارم و  اـب  نم  رگا  ـد :  یو یم گـ نینچ 

لام اریز  درک , مهاوخ  شترـضح  تمدخ  هب  مایق  راک , نیا  اب  دسر  ارف  وت  غول  ـر بـ گا داد .  مهاوخ  هقدـص  رانید , مهد و150  یم  رارق  دیع 
نیا رد  هک  شاب  شترـضح  یگدنـشخب  لاـمک و  ماـقم و  تمظع  داـی  هب  دـمحم !  مدـنزرف  يا  سپ  میتسه .  وا  هدـنب  وت  نم و  تسوا و  زا 

وت رب  هاوگ  باسح ,  زور  رد  دـنیامن و  ظفح  ار  يدابع  لاـمعا  اـت  هداتـسرفوت  يوس  هب  ار  (( 32  )) شناگتـشرف هداد و  تیمها  وت  هب  ماگنه 
هب ناش  ـ یا دو بـا  یگدـنز خـ تاقوا  رد  روآ !  ياـج  هب  ار  یهلا  تعاـط  نک و  ادا  ار  ناـنآ  قح  دوخ , دـشر  غولب و  نارود  رد  سپ  دنـشاب . 
رس وت  زا  یتلفغ  یهاگ  رگا  دنونـشن .  دننیبن و  يزیچ  وت  زا  ییابیز  یبوخ و  زا  ریغ  هک  يروطب  نک ,  ینیـشنمهو  تبحاصم  یکین  یبوخ و 

شوماخار هانگ  شتآ  هقدص ,  هک  هدب ,  هقدص  يآ و  رب  نآ  ناربج  ماقم  رد  ریخات , نودب  نک و  هبوت  اروف  يوش ,  لفاغ  ادخ  دای  زا  دنز و 
نخس یگتسیاش  تیحالص و  یسرب و  دیامرف , رـشم ف  لقع  لامک  هب  ار  وت  هلالج  لج  دنوادخ  هک  یلاس  نس و  هب  نوچ  و  دنادرگ .  یم 

وت هب  یگدنب  تعاطا و  هب  ار  شا  یـسدق  تحاس  هب  دورو  یگتـسیاش  دـنک و  اطع  وت  هب  ار  شترـضح  اب  زامنرد )  ) ندـش ور  هبور  نتفگ و 
رد هلاسره  هدب و  رارق  دوخ  دایعا  نیرتگرزب  نیرتهب و  زا  ار  نآ  نک و  تشاددا  ار یـ نآ  خیراتو  ریگب  رظن  رد  ار  زور  نآ  دیامرف , تمحرم 

(( ! . 33  )) زادرپب دنوادخ  تعاط  هب  شیپ  زا  شیب  هدب و  هقدص  امنب و  ادخ  رکش  دیدجت  زور  نآ 

ینوریب جیهم  لماوع  ینورد و  ياهشکمشک 

یلاع يدوصقم  فده و  يارب  ار  یعیبط  زئارغ  تالیامت و  اهـشش و  ـن کـ یا ـد  نواد خـ دراد .  دوجو  یفلتخم  تالیامت  اهـششک و  ناسنا  رد 
 , یـسنج هزیرغ  تحارتسا و  اذغ و  هب  لیم  رب  هوالع  دوخ , یگدنز  نارود  زا  هلحرم  نیا  رد  ناوج  تسا .  هداهن  تعیدو  هب  رـشب  دوجو  رد 

ناو جـ (( . 34  )) دـسر یم  دوخ  لامک  هب  تیلاعف  يارب  یگدامآ  تهج  زا  نامز  نیا  رد  وا  رکفت  لقعت و  هوق  تسا .  ینـالقع  هوق  هب  زهجم 
, اهراک رد  دیاب  هکلب  دنا , ـ ـشو هماج عـمـل بـپـ هلـصافالب  دوش , یم  دراو  شا  هرطاخ  نهذ و  رد  هک  یتالیامت  اه و  هتـساوخ  همه  هب  دیا  نـبـ

توعد ضرعم  رد  ییوس  زا  هراومه  یناسنا  سفن  اریز  دریگب , هنالقاع تـصـمـیـم  نآ ,  هبناج  همه  یـسررب  یفاک و  هشیدناو  رکفت  زا  سپ 
دربن و هنحص  نیا  رد  یسک  (( . 35  )) دراد رارق  یناوهش  رـش و  ياهراک  هب  هسوسو  ضرعم  رد  رگید  يوسزا  ینالقع و  ریخ و  ياهراک  هب 

لقعت اهراک و  رد  ندیـشیدنا  هرابرد  یناوارف  دـیکات  میرک  نآرق  رد  دـنک .  تاـعارم  ار  لـقع  بناـج  هک  ددرگ  یم  زوریپ  یلخاد  هزراـبم 

نارتخد هژیو  دنادب ـ  ناوج  کی  دیاب  www.Ghaemiyeh.comهچنآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 36زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق یناطیش  ياه  هسوسو  موجه  دروم  رتشیب  ناوج  نارود ,  نیا  رد  ـی  ـس تال جـنـ ـ یا زور تـمـ بـا بـ (( . 36  )) تسا هدش  روما , رد  ندومن 
ـثـی ید رد حـ دراد .  ناوارف  شزرا  نارود ,  نیا  رد  ناوج  ندـنام  كاـپ  اذـل  , دـنک یم  ادـیپ  فیلکت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دریگ و  یم 

نم رطاخ  هب  ار  شتوهـش  هک  دینک  رظن  ما  هدنب  هب  دیامرف :  یم  هکئالم  هبو  دـنک  یم  تاهابم  راگزیهرپ  ناوج  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هد  ـ مآ
ندــش روراـب  يارب  دــش و  دــهاوخ  ور  هـبور  ینوـگا  ـ نو ثداو گـ لـئا و حـ ـ ــس نارود بـا مـ ـن  یا رد  ناو  جـ (( . 37  )) تــسا هدرک  كرت 

ای تداعس و  دشر و  يارب  يرایسب  ياه  هنیمز  وا  یگدنز  طیحم  رد  تفرگدهاوخ ,  رارق  یهلا  ناوارف  ياهـشیامزآ  ضرعم  رد  شتیـصخش 
نکمم هنازور  ياهترـشاعم  رد  دش و  دهاوخ  هجاوم  فرحنم ,  رابودنب و  یب  هدو و  ـ لآ دار  ـ فا وا بـا  دـمآ .  دـهاوخ  شیپ  تواقـش  طوقس و 

ناوج فارحنا  يار  یتیعقوم بـ اذـل  دـننک , یمن  تیاـعر  ار  یعرـش  طـباوضو  یقـالخا  تفع  هک  ددرگ  ور  هبور  یناو  نار جـ ـ ـس اـب پـ تسا 
نماد دـنادب و  ار  دوخ  یناور  تمال  ـ ـس ـی و  کا ـ پو تفع  ردـق  دـشاب و  رایـشوه  الماک  دـیاب  ماگنه  نیا  رد  ناوج  رتخد  بدوش  یم  مهارف 

, رتخد دنک .  يراد  نتـشیوخدیاب  هکلب  دنکن , مهارف  زابـسوه  رابودنب و  یب  ناناوج  هدولآ  ياههاگن  يارب  ار  هنیمز  دزاسن و  هدولآ  ار  دوخ 
, دوش رـضاح  نییزت  ـش و  یارآ نود  هداس و بـ يرهاظ  اب  عاـمتجا  هناـخ و  رد  دـشاب و  هتـشاد  هنارتخد  يراـتفر  دـیاب  تسا  رتخد  هک  ماداـم 

یگدـنز ياضتقا  اب  قباطم  تقو  نآ  دـیداد , هداونا  ـکـیـل خـ ـش دـیدش و تـ گرزب  هک  ینامز  تسامـش و  لیـصحت  شـالت و  تقو  کـنیا 
هتساوخ لرتنک  رد  یلمع  یـساسا و  مدق  نی  ـ لوا ـن  یا ـر  با بـنـ دینک .  یگدنز  نز ,  کی  دننامه  هناخرد  دیزادرپب و  دوخ  هب  دیاب  یگداوناخ 

زا زین  ار  نانز  دنک , یم  یهن  نانز  هب  هاگن  زا  ار  نادرم  هک  روط  نامه  نآرق  تسا .  يرابودنب  یب  هاگن و  زا  تبقارم  یناسفن  ياهـسوهو  اه 
و مارح )  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  هک  وگب  نموم  نانز  هب  دهد :  یم  رادـشه  احیرـص  دـیامن و  یم  عنم  نادر  هب مـ ندـش  هریخ  ندرک و  هاگن 

اریز تسا ,  نآ  هب  طوبرم  تارطاخ  بقاوع و  هب  رکف  لاغت  ـ شا ـه  مد مـقـ ـع ,  قاو رد  ها  نـگـ (( . 38  )) دنراد هاگن  یگدولآ ,  زا  ار  دوخ  نماد 
عبات ناسنا ,  دروآ و  یم  رد  دوخ  طلـست  تحت  ار  ناسنا  هداراو  اهـساسحا  دـنام و  یم  یقاـب  نهذ  رد  جـیهم  ياـه  هنح  ـ ـص هاـگن ,  زا  سپ 

دمآ و تفر و  هب  ارابجا  ار  وا  هک  ییاه  ینامهیم  ای  یحیرفت  ياه  همانرب  زا  یـضعب  رد  تکرـش  زا  ار  رتخد  دـیاب  ددرگ .  یم  دوخ  تاوهش 
لماع دزاس .  یم  مهارف  ار  وا  فارحنا  یحور و  لالتخا  هنیمز  نیلوا  اهدروخرب  نیا  اریز  درک , عنم  دزاس , یم  راداو  نامرحمان  اب  درو  ـ خر بـ
يارب ار  نآ  دـنوادخ  هک  يور تـخـیـل  نـیـ تسا .  رکف  لیخت و  ياهورین  دراد , یـسنج  لـیم  کـیرحت  رد  يرثوم  رایـسب  شقن  هک  يرگید 

رارق هدافتـسا  ؤسدروم  تسا  نکمم  یناوج ,  نارود  رد  تسا ,  هدا  ـعـت نـهـ یدو هب  ناسنا  دوجو  رد  يرنه  یگدننیرفآ  يرکف و  یگدـنلاب 
دشاب ملاسان  طباور  داجیا  لابند  هب  هدرک و  اهر  ار  لیصحت  سرد و  یناطیش ,  ياه  هسوسو  یسنج و  هزیرغ  طل  ریثات و تـسـ تحت  هتفرگ و 

ـت کـه ـسا ـی  فا کـ نآ ,  رکف بـه  ندـش  لوغـشمو  هظحل  کی  يارب  مه  نآ  دولآ , سوه  لایخ  رکف و  کـی  ذوفن  یتح  دراوم  یـضع  رد بـ . 
ياه هاگن  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  روط  نام  ـد هـ یا ـن بـ یار ـ با بـنـ دـیامن , کیرحت  ار  وا  یـسنج  لیم  هدرک و  جراخ  یعیبط  تلاح  زا  ار  ناس  ـ نا
نینچ روطخ  ضحم  هب  میراد و  هگن  مارح  دروم و  یب  روـصت  هنوـگره  زا  زین  ار  دوـخ  لاـیخ  هشیدـنا و  میراد ,  یم  زاـب  مارح  دروـم و  یب 
ناوج هک  نیا  يارب  نیا  ربان  بـ (( . 39  )) مییامن شومارف  الماک  ار  یلبق  رکف  مینک  یعـس  میزاس و  لوغـشم  يرگید  رکف  اب  ار  دوخ  يرکف , 

بانتجااب هک  تسا  مزال  ـد , شا اور بـ ـ نا ـ مر ـم و فـ کا شدو حـ ـ جو رساترس  رب  قطنم  لقع و  دبای و  ییاهر  اهششک  تالیامت و  نیا  لاگنچ  زا 
تیوقت تدابع ,  شیاین و  ماجنا  ادخ و  هب  نامیا  اب  ار  نآ  دهد و  نادـیم  لقع  هب  فارحنا  ياه  هنیمز  عورـشمان و  ياهدروخرب  زا  يرود  و 
هاگدید دوشن .  اهنآ  هتـسب  شوگ  مشچ و  میلـست  دـیامن و  لرتنک  ار  دوخ  ینوریب ,  ياهـششک  ینورد و  تالیامت  لباقم  رددـناوتب  ات  دـنک 

کی ناونع  هب  نآ  هب  دوش و  عقاو  طلغ  ياه  هشیدنا  راکفا و  هدافتـسا  ؤس  دروم  دیابن  ناوجون ,  رد  یـسنج  هزیرغ  ندش  رادی  بـ هنانیب .  عقاو 
فرط زا  يا  هناشن  تیآ و  دوخ  یـسنج ,  لیم  روهظ  زورب و  دـش , هتفگ  هک  روط  نامه  دوش .  هاـگن  زیمآ  فارحناو  هدولآ  تشز و  هدـیدپ 

شنیرفآ ماظن  لک  اب  گنهامه  یلاع و  يدـصقم  فدـه و  يارادو  هدـش  هداهن  رـشب  دوجو  رد  لسن  ياقب  رو  هک بـه مـنـظـ تسا  دـنوادخ 
یعا و ـتـمـ جا ـی ,  قال ـ خاک تاهج  همه  زا  وا  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  يو  ندش  غلاب  ناوج و  رد  یسن  هز جـ ـ یر ند غـ ـ ـش را  ـکـ ـشآ تسا . 

تدم دـیاب  وا  هکلب  تسا ,  هدرک  ادـی  پـ هداو ,  ـ نا ـکـیـل خـ ـش جاودزا و تـ يارب  ار  مزال  ياهیگدامآ  هداهن و  غولب  هلحرم  هب  اپ  هک  يداصتقا 
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روهظ ـع  قاو رد  دروآ .  تسد  هب  ییوشانز  كرتشم  یگدنز  لیکـشت  يارب  ار  بسانم  یگتخپ  تهج ,  ره  زا  ات  دـنک  ربص  ار  يرگید  نامز 
نادـنچ هن  يا  هد  ـنـ یآ رد  هک کـه  ناو  يدر جـ یعیبـط فـ دـشر  تهج  رد  هک  تسا  یتراـشب  هلزنم  هب  یناوجون ,  نینـس  رد  یـسنج ,  هزیرغ 
یگدنز لئاسم  یـسنج و  هزیرغ  هرابرد  نیا  زا  شیب  دـیابن  ناوج  دـهد .  هداوناخ  لیکـشت  یلاسگرزب  ناسنا  ره  دـننامه  دـناوت  یموا  رود ,
فارحنا بجوم  هراب ,  نیا  رد  هزادنا  زا  شیب  ندیـشیدنا  لیخت و  دح و  زا  شیب  يری  ارچ کـه پـی گـ دـنک , قیقحت  وجتـسج و  ییوشانز , 

ياهتـصرف شزرا  ـد  یا ناو بـ جـ دـش .  دـهاوخ  لیـصحت  سرد و  رد  قـیفوت  مدـع  یحور و  شمارآ  نتفر  نیب  زا  یناور و  لـالتخا  يرکف , 
 . دـیامنب نآ  زا  ار  يرادرب  هرهب  رثکادـح  دوـخ , یناگدـنز  لوـطرد  هدــش ,  باـسح  قـیقد و  يزیر  هماـنرب  اـب  دــنادب و  ار  یناوـج  نارود 

بـسک هعلاطم و  ـنـد و بـا  ناد دوخ مـی  یناوج  نارود  زا  حیحـص  ياهیریگ  هرهب  نوهرم  ار , دوخ  تیقفوم  نیرتشیب  گرزب ,  نادنمـش  ـ ناد
ـد یا ناو بـ جـ (( . 40  )) دنا هتفرگ  یملع  رابرپ  جیاتن  اهنآ  زا  هک  یلاس  نایم  ماگنه  ردک  رامـش  یب  ياهـشناد  نتخودناو  ناوارف  ياه  هبرجت 

دناوتب ات  دـبای  طلـست  دوخ  زیارغ  اهـساسحا و  فطاوع و  رب  دـهد و  نادـیم  دوخ  لقع  هب  هنازور  ياهتیلاعف  اـهراک و  رد  دـشاب و  رایـشو  هـ
ار نآ  دوب  عرـش  نیناوق  لقع و  قفاوم  رگا  دیامن , یـسررب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  تالیامت و  هشیر  ـد  یا بـ دـنک .  یبایزرا  تسردار  لئاسم 

دنک ادیپ  تفلا  سنا و  دوخ  يادخ  اب  شیپ  زا  شیب  دیاب  یگدنز  زا  هلحرم  نیا  رد  دیامنرظن .  فرص  راک , نآ  ماجنا  زا  هنرگو  دنک  لابند 
دنوادـخ هجوت  دروم  دـح  نیا  ات  دوخ , یناگدـنز  نارود  لوطرد  ینامز  چـیه  رد  ناـسنا  اریز  دـهاوخب , يرا  وا یـ زا  دوخ  ياهـشیاین  رد  و 
بکترم ییاطخ  مه  رگا  تسا ,  شیالآ  یب  كاپ و  شلد  هحفـص  هدـشن ,  تیـصعم  هانگ و  بکترم  زونه  ناوجون  غولب ,  يادـتبا  تسین . 

رد نتـسیز  كاپ  رثا  رب  دنمـشزرا , ياـملع  نادنمـشناد و  تاـقیفوت  رت  ـ ـش بـیـ دـش .  دـهاوخ  عقاو  دـنوادخ  لوبق  دروم  دوز  شا  هبوت  دوش ,
لیاـن یحور  یلاـع  ياـهماقم  هب  هدرک و  مکحتـسم   , شیوـخ قلاـخ  ار بـا  دو  ـطـه خـ بار هدو کـه  نارود بـ نـیا  رد  تـسا ,  یناوـج  نارود 

راشرـس یق  ـ ـش اب عـ یناوج  ناوفنع  رد  هک  یکاپ  ياهناسنا  داد , ناشن  المع  هک  دروآ  شیپ  ار  یثداوح  قارع  ناریا و  گنج  دنا .  هدیدرگ 
هنحـص رد  ریذپان , یگتـسخ  یـشالت  ناد و  داش و لـبـی خـنـ یلد  اب  دوخ , یمدرم  یعامتجا و  ياهتیلاعفرد  ادخ , هب  نامیا  زا  ولمم  یبلق  و 

ییاهن و لامک  يوس  هب  لماک  تیارد  اب  دـندز و  تسد  يا  هدـنزاس  ياهراک  ـه  بو هدر  هفیظو کـ ماجنا  هنوگچ  لطاب ,  هیلع  قح  دربن  ياـه 
 . دندومن یط  هبش  کی  ار  هلاس  دص  هر  هتفر و  شیپ  یهلا  برق 

تغارف تاقوا 

تغارف تاقوا  زا  هک  دیامن  میظنت  ار  شیوخ  همانرب  يروط  دیاب  ناوج  ددرگ .  یمن  زاب  رابرگیدودش  دهاوخ  يرپس  تعرـس  هب  یناوج  مایا 
تـسد هب  ار  مزال  یگدامآ  هدنیآ ,  رد  دنزرف  تیبرتو  هداوناخ  لیکـشت  يارب  دریگ و  هرهب  شیوخ  یناور  یحور و  یگدنزاس  عفن  هب  دوخ 

 : . دیامرف یم  ع )   ) یلع ترـضح  (( 41  )) دهدن رده  هدوهیب  ار  نآ  دـناد و  ار بـ ـی  ناو شزرا جـ ما پـر  ـ یا ـتـهـا و  ـصر رد فـ ـد قـ یا بـ دروآ ,
تلاسک و هب  ار  دوخ  تقو  هک  یـسک  دـیامرف :  یم  زین  و  (( . 42  )) نک هدافتـسا  دوخ  یناوج  زا  دـسرب  ارف  تا  يریپ  هرود  هک  نآ  زا  شیپ 

هـسوسو هاگارچ  شتاقوا  ات  دشاب , هتـشاد  مظن  همانرب و  شا  ـی  گد ـ نز رد  ـد  یا ناو بـ جـ دسر .  یمن  یتخبـشوخ  هب  دنک , فرـص  یگدوهیب 
ار ناسنا  ملاس ,  حیرفت  اریز  دنک , هدافتسا  حور  شرورپ  تهجرد  ندب  يزاس  ملاس  يارب  شزرو  حیرفت و  زا  دیابوا  ددرگن .  یناطیش  ياه 

حور طاشن  دجو و  ثعاب  ینامداش  حرف و  دـنیامرف :  یم  ع )   ) یلع ترـضح  دـشخب .  یم  ییاهر   , یگدـنز تخاونکی  ياهراک  تلالم  زا 
یلیطعت و مایا  لالخ  رد  یهاگ  دنیوج , هرهب  دوخ  تغارف  تاقوا  زا  هنوگچ  دـنناد  یمن  ام  ناناوج  زا  یـضعب  هنافـسات  مـ (( . 43  )) دوش یم 
دوخ و ینامیـشپ  تلاسک و  تابجوم  هجیتن ,  رد  دـننز و  یم  تسیاشان  ياهراک  هب  تسد  دـنوش و  یم  هانگ  تیـصعم و  بکترم  تغارف , 
شزرو و هب  سورد ,  هعلاطم  زا  سپ  ار  دوخ  ياهتـصرف  زا  یتمـسق  دـناو  ناو مـی تـ ـن جـ یا ـر  با بـنـ (( . 44  )) دـنزاس یم  مهارف  ار  نارگید 
ـش و مر زا نـ ددرگ ـ . :  یم  داهنـشیپ  تغارف  تاـقوا  يارب  ریز  دراوم  دـهد .  صاـصتخا  بوـخ  ناتـسود  اـب  يرنه  يرکف و  ياـهتیلاعف  زین 

يا همانرب  اهنآ  ماجنا  رد  دیاب  دـیامن .  هدافتـسا  نیگنـس  همین  ياهـشزرو  زا  راب  کی  يا  هتفه  ای  هنازور و  بترم و  روط  هب  کبـس  تاکرح 
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دنک و ییاسانش  زین  ار  دوخ  یقوذ  ياهدادعتـسا  دیا  ـی بـ ناو هـر جـ دیآ ـ .  لمع  هب  يا  هتـسیاش  هدافتـسا  اهتـصرف  زا  دشاب و  هتـشاد  دوجو 
زا یگتـسخ  زا  سپ  ناوـت  یم  هک  هریغو  يزپـشآ  يزود ,  هلیلم  یفاـب و  یلا  قـ يزود ,  گـلـ ـی ,  گد ـ نزود یحارط و  یطاـیخ ,  هب  نتخادرپ 
زا لاح  نیع  ردو  داد  یننفت  روما  لیبق  نیا  هب  صاصتخا  دـنام , یم  یقاب  هدافتـسا  الب  الومعم  هک  ار  هدرم  ياهتـصرف  زا  يا  هراـپ  هعلا ,  مـطـ
وا حور  فیطلت  ببس  ایناث :  دیازفا .  یم  ناسنا  ییاناوترب  الوا :  هک  دراد  تیمها  تهج ,  نیا  زا  یقوذ  روما  هب  نتخادرپ  تسج .  هرهب  نآ , 
یم دشر   ( يدعب کی  هن   ) يدـعب دـنچ  تروص  هب  ناسنا  تیـصخش  هتخاس و  جراخ  حور ,  یب  کشخ و  تلاح  زا  ار  یگدـنز  دوش و  یم 

یجراخ و ياهنابز  دـیوجت و  نآرق و  تئارق  يریگارف  یمومع و  تاعالطا  شیازفا  هب  یـسرد  بتک  رب  هوـالع  دـیاب  ـعـه  لا رد مـطـ دـبای ـ . 
دوخ تاعالطا  رب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  تشاد و  هجوت  زین  یـسایس  یخیرات و  یبدا ,  یقالخا ,  يداقتعا ,  ياه  هنیمز  رد  دـیفم  ياهباتک 

اب یناوج  نارود  رد  تسا  رتهب  تسا و  زاین  دروم  یگدنز ,  رد  زین  یلمع  ینف و  ياهتراهم  زا  يا  هراپ  دومن ـ .  ادـیپ  دـید  تعـسو  ات  دوزفا 
اذـغ و ندرک  تسرد  يزپشآ و  سابل و  هچراـپ و  شرب  یگدـنزود و  لـیبق :  زا   , تخادرپ اـهنآ  يریگارف  هب  تغارف  تاـقوا  زا  هدا  ـتـفـ ـسا

شرورپ هبو  درک  هبناج  همه  يزیر  همانرب  یگدـنز ,  رد  دـیا  پـس بـ دزاس .  یم  هداـمآ  هدـنیآ ,  یگدـنز  يارب  ار  ناوج  رتخد  هک  ینیریش 
لاـمک هب  هدروآ و  تسد  هب  عماـج  یتیـصخشو  هدرک  ادـیپ  هناـنیب  عـقاو  يدـید  اـت  تخادرپ  یمل  عـ يرنه ,  یقوذ ,  يرکف ,  ياهدادعتـسا 

 . دوش کیدزن  یناسنا 

ناوج رد  مظن 

بیترت مظن و  لماک  تیاعر  نو  ـ هر مـ یلیصحت ,  هدنیآ  رد  وا  تیقفوم  هدوب و  مهم  رایسب  لئاسم  زا  یکی  ناوج  ـی  گد ـ نز رد  دو نـظـم  ـ جو
يا هتـسیاش  وحن  هب  دوخ  تغارف  تاقوا  زا  روطچ  دنک , یگدنز  هنوگچ  هک  دناد  یم  رتهب  مظن  هیاس  رد  ناسنا  دـشاب , یم  شا  یگدـنز  رد 

رادروخرب مزال  یگنهامه  تدـحو و  زا  هک  نیعم  فدـه  اب  تسا  یلامعا  اهراک و  ماجنا  بیترت ,  مظن و  زا  روظ  مـنـ دـیامن .  يرادرب  هرهب 
یمگردرـس و راچد  تاعالطا ,  لئاسو و  اهعوضوم و  اهراک و  هب  یبایتسد  هعجارم و  رد  دـناوتب  ناسنا  نآ ,  تیاعر  اب  هک  يروطب  دـشاب ,

يراک ره  نداد  ماجنا  دوخ و  نیعم  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  یگدنز و  رد  يراج  نیناوق  تارر و  ـت مـقـ یا ـ عر ددرگن .  تقو  فالتا 
ندیشوپ سابل  لیبقزا :  یگدنز  لئاسم  همه  دراد و  عیـسو  يا  هن  ـ ماد ـی ,  گد ـ نز رد  نـظـم  تسا .  مظن  زا  يا  هنومن  دوخ , نامز  تقو و  رد 

راز و ـ فا ـت  ـشو لـئاسو و نـ ندـیچ  نـینچمه  لـیماف و  ناتـسوداب و  ترــشاعم  ندز ,  كاوـسم  ندـیباو ,  خـ ندرو ,  خـ ندر ,  تفاـظن کـ , 
ناوج دوش .  یم  لماش  ار  بو  ندرکرکفت  تامولعم ,  يریگارف  تاعالطا ,  ندومنظفح  ندرک ,  هعلاطم  نیعم ,  ياج  رد  دوخ  ياـهبا  کـتـ

هلوحم ياهراک  ینامز  هچ  دیامن و  شزرو  حیرفت و  عقوم ,  هچ  دنک و  هعلاطم  تقو  هچ  دوش و  رادیب  یک  دـباوخب , دـیاب  یک  دـنادب  دـیاب 
دراذگب دوخ  ياج  هب  ار  يزیچ  ره  دنک , يزیر  همانرب  شیارب  دهد و  صیخـشت  عقوم  هب  ار  يزیچ  ره  نامز  نا و  مـکـ دهد .  ماجنا  ار  هناخ 

ببـس هتفاـی و  یقطنم  بیترت  مظن ,  هیاـس  رد  ناوج  یلقع  ینهذ و  ياو  قـ دوـشن .  یگتفـشآ  یمگردرـسراچد و  نآ  هب  هعجارم  ماـگنه  اـت 
یم ادیپ  ماظن  اهراک  اهتیلاعف و  دیآ و  یم  رد  هدعاق  تحت  یگدنز  مظن ,  هیا  ـ ـس رد  ـی  فر زا طـ دش .  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  یـسرد  ياهتیقفوم 

 , يرارکت بلاطم  هعلاطم  اهراک و  رد  یگتفـشآ  زا  ناوج  دوش و  یم  لح  رتعیرـس  تالکـشم  دریذپ .  یم  ماجنا  يرتشیب  یتحار  اب  دـنک و 
نتـشاد تـقو و  رد  ییوـج  هفرـص  يریگ و  هرهب  ـی ,  گد ـ نز رد  هد نـظـم  فد عـمـ هـ دـبای .  یم  ییاـهر  یلیـصحت  سورد  رد  صوـصخب 

ببـس یناور  تهج  زا  هرمزور  یگدنز  رد  بیتر  ـت نـظـم و تـ یا ـ عر تسا .  نهذ  رد  تاعالطا  نتخودـنا  يارب  یحیحـص  رایعم  هطباض و 
روطب يریگدای  دریگارف و  مظن ,  هدعاق و  تحتار  دوخ  یملع  تاعالطا  شناد ,  يریگارف  ـیـل و  ـص ماگنه تـحـ یتح  ناوج ,  هک  دوش  یم 

تاعالطا هب  دهاوخب  صخـش  ها  ـ گر دوش و هـ نیزگیاج  هظفاح  هنازخ  رد  بیترت  هب  مجـسنم و  بلاطم ,  هک  يروطب  دریذپ , تروص  مظنم 
ییازسب ریثات  ناوج ,  هدنیآ  رد  هلاسم  ـن  یا دوش .  رـضاح  شنهذ  رد  بلاطم  تاعالطا و  تعرـس ,  هب  یتحار و  هب  دنک , هعجارم  دوخ  یلبق 

رد الوصا  مظن  تیاعر  نین  هـمـچـ دزاس .  هدامآ  تاـناحتما  يارب  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  هک  یماـگنه  لیـصحت ,  نارود  رد  صوصخب  دراد ,
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لکـش ناشراکفا  ناناوج  مظن ,  ندرک  تیاعر  ببـس  هب  تسا .  رثوم  رایـسب  ناسنا ,  ناور  حور و  لادتعا  مسج و  تحـص  رکف و  یتمالس 
يراوگان راثآ  ناج  مسج و  رد  یمظ  بـی نـ ددرگ .  یم  مهارف  اهنآ  رد  یگنهرف  یملع و  يرنه ,  ياهتیقالخ  تاراکتبا و  هنیمز  دـبای و  یم 

بیترت مظن و  ساسا  رب  شنیرفآ  ماظن  دنک .  یم  داجیا  یمدآ  راتفر  رد  یفنم  ضراوع  تعیبط ,  هدـعاق  زا  ندـش  جراخ  دراذـگ و  یم  اجب 
تهج زا  ناسنا  اتسار  نیا  رد  هدیدرگ و  تعیبط  اب  ناسنا  یگنهامه  بجوم  مظن ,  ـت  یا ـ عر دراد .  نایرج  مظن ,  ساسا  رب  تسا و  هدش  انب 
يداع ریغ  ناشراتفر  ینابصع و  یگدنز  رد  مظن  یب  دارفا  الوم  مـعـ دوب .  دهاوخرادروخرب  یـصاخ  شمارآ  تمالـس و  زا  یناور  یحور و 
هنیمز هدارا و  فیعـضت  ببـس  هتـشاد و  لباقتمریثات  نانآ  یقالخا  یحور و  ياه  لمعلا  سکع  رد  دوخ  یمظن  یب  اریز  تسا ,  لداـعتمان  و 

یشوه یتکرح و  ياهتیلاعف  رد  یمظن  یب  هک  تسا  هداد  ناشن  ـه  بر تـجـ دش .  دهاوخ  نانآ  لیصحت  رد  یناوارف  ياهیماکان  ضراوع و  زاس 
ببـس یم  بـی نـظـ ددرگ .  یم  رهاظ  يرتداح  تروص  هب  غولب  نارود  رد  نآ  ياـه  لـمعلا  سکع  صوصخب  دراد , یفنم  ریثاـت  یفطاـع  و 

هــصالخ هدـیدرگ و  جازم  ندو  ـی بـ مد ـ مد دــیدرت و  کـش و  هـیحور  داـجیا  یتحاراـن و  ساـسحا  رمع و  ندــش  عیاـض  تـقو و  فـالتا 
نایقتم يالوم  هاگدـید  زا  یناگدـنز  روما  اهراک و  رد  مظن  هک  تسا  ته  نیمه جـ هب  دراذـگ , یم  اـجب  درف  تیـصخش  رد  یبولطماـنراثآ 

هتفگ مـی اهنخـس  نیرت  تیمها  رپ  نیرتساـسح و  ـالومعم  هکک  دوـخ  تاـیح  ياـه  هظحل  نیرخآ  رد  ـه  کدراد تیمها  ردـق  نآ  ع )   ) یلع
 ( هدنیآ ناناوج  همه  و  ع )   ) نیـسح ماماو  ع )   ) نسح ماما   ) شیوخ زیزع  دـنزرفود  هب  باطخ  دوخ , ياهـشرافس  زا  یتمـس  رد قـ كدو  شـ

اوقت و تیاعر  هب  دسر :  یم  نانآ  هب  نم  نخس  هک  یناسک   ( همه  ) ما و هداوناخ  منادنزرف و  همه  امـش و  هب  منک  یم  شرافـس  دنیامرف :  یم 
(( . 45  )) اهراک رد  مظن 

ناتسود اب  ترشاعم 

ناوج رد  يونعم  یقالخا و  ياهشزرا  تیوقت  یعامتجا و  تیصخش  دشر  بجوم  نامیا ,  اب  ملاس و  ناتسود  اب  ین  تر و هـمـنـشـیـ ـ شا مـعـ
 . دشاب ناوج  هدنیآ  رد  تیقفوم  يوزاب  نیرتهب  دناوت  یم  دوخ  دنا , هتـسیاش  یقالخا  یـسرد و  ظاحل  زا  هک  یناتـسود  باختنا  ددرگ .  یم 
 . تخادرپ يراکمه  رظن و  لدابت  هب  یگنهرف  یعامتجا و  لـئاسم  یـسرد و  ياـه  هنیمز  رد  ناوت  یم  داـمتعا  دروم  بو و  نا خـ ـتـ ـسود بـا 
نآ طرش  هب  دنک , کمک  رگیدکی  هب  يرکف ,  شنیب  حطس  یقالخا و  یعامتجا و  هیحور  ندرب  الاب  رد  دناوت  یم  هناتـسود  تسـشن  ـبـتـه  لا

, دنیامن شالت  رگیدمه  بویع  عفر  حالصا و  رد  دنـشاب و  تسا  نموم  هنیآ  نموم  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  قادصم  هب  بوخ  ناتـسود  هک 
هیامورف تسپ و  دارفا  اب  یتسود  دزاس .  یم  مهارف  ار  نارگید  دوخ و  یقالخا  ياقترا  تابجوم  رگیدکی , حالصا  يارب  هنامیمص  شـشوک 

فرحنم و نات  ـ ـسود تسا .  ناوج  دشر  نایرج  یفارحنا  رـضم و  ياه  هنیمز  زا  یکی  كدنتـسه  یقالخا  ياهفارحنا  هب  هدولآ  الومعم  هکک 
هرابرد ار  نارگید  ای  دوخ  غورد  ای  تسار  ياه  هبرجت  اهساسحا و  هک  دنراد  یعس  دوخ , هناتـسود  عمج  رد  یهاگ  یلاباال ,  راب و  ودنب  یب 

کی ـی  ها گـ دنیامن .  ردب  هار  زا  قیرط  نیدب  ار  نانآ  دننک و  فیرعت  موصعم  كاپ و  ناناوج  يارب  یصاخ  علو  صرح و  اب  یسنج  لئاسم 
تافارحنا یهارمگ و  داسف و  كانلو  ـه هـ طرو رد  ار  وا  هدرک و  جراخ  دوخ  یلصا  ریسم  زا  یلک  روطب  ار  ناسنا  تشونرس  بابان ,  تسود 

روآ ترسح  تبقاع  زا  میرک  نآرق  تلع ,  بـه هـمـیـن  دزا , ـم مـی سـ هار ار فـ يو  يزور  هریت  یتخب و  هایس  تابجوم  دزادنا و  یم  یسنج 
نابز دنک و  دای مـی  هدش  هدیشک  یگدولآ  هانگ و  هب  نانآ  هطساوب  هتشاد و  ترشاعم  يدیلپ ,  فرح و  نا مـنـ ـتـ ـسود اب  ایند  رد  هک  یـسک 

هب نیا  ربانب  (( 46  ! )) مدوب هتفرگن  دوخ  ـیـق  فر تسود و  ار  صخـش  نالف  شاک  يا  نم !  رب  ياو  دـیامن :  یم  فیـصوت  نینچ  ار  يو  لاح 
یبایتسود و هلاسم  ناـناوج ,  لـئاسم  نیرت  یتاـیحو  نیرت  زا مـهـمـ یـکـی  درک کـه :  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ناوت  یم  یلک  لـصا  کـی  ناونع 

يدوس زین  اهـشالت  هیقب  , دـیاین لـمع  هب  مزـال  طاـیتحا  تقد و  هنیمز  نیا  رد  رگا  هک  يروطب  ـت ,  ـسا ـب  ـسا بوخ و مـنـ تسود  باـختنا 
 . تشاد دهاوخن 
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نیدلاو اب  ناناوج  طباور 

مه کین و  هتسجرب و  تافص  ياراد  مه  نیا  ربانب  دنتـسین .  موصعم  ناسنا  امـش  نیدلاو  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دیاب  زیزع  ناناوج  امش 
هک تسا  نیا  رتهب  دوش , راکشآامش  اب  ناشراتفر  زرط  رد  ای  را شـمـا و  صو کـ رد خـصـ اهنآ  فعض  طاقن  رگا  لاح  دنفعض , طاقن  ياراد 

ناششیالآ یب  كاپ و  تبحم  نانآ ,  کین  هتسجرب و  ياهتلصخ  نمض  رد  دینادب .  یعیبط  ار  صقن  نیا  دینک و  دروخرب  نآ  اب  ینیب  عقاو  اب 
دیشاب و هتـشاد  رطاخب  ار  نآ  دیرادن و  رود  رظن  زا  دنا , هتـشادامش  هرابرد  نونک  ات  تیلوفط  يادتبا  زا  هک  ار  یتبظاوم  صوصخب  امـش , هب 
زا یضعب  هدوبن و  ناسکی  تخاونکی و  همه  يارب  لیـصحت  یگدنز و  تاناکما  هعماج ,  رد  لاح  بـه هـر  دییامن .  ینادردق  نانآ  زا  هراومه 

رادرک راتفر و  هب  دنشاب و  یمن  ناناوج  لئاسم  هب  انشآ  دنا و  هدیدن  هراب  نیا  رد  ار  مزال  شزومآ  ای  دنتـسین و  لئاسم  نیا  هب  هاگآ  نیدلاو , 
لـصاح هـک  ناـنآ  دـیفم  هنازوـسلد و  ياهزردـنا  اـهییامنهار و  زا  تـبغر  لـیم و  لاـمک  ـد بـا  یا ـی بـ فر زا طـ دـنرادن .  یهاـگآ  حـیحص , 

دییامن و یشوپ  مشچ  دننک , ـی  مد يدروخرب تـنـ امش  اب  انایحا  هک  یعقاومرد  دیریگ و  هرهب  تسا ,  رمع  ندنارذگ  هبرج  لا تـ ـن سـ ید چـنـ
رتخد امش  نینچمه  دییامن .  دزشوگ  نانآ  هب  میقتسم  ریغروطب  هنامرتحم و  دنراد  یشزغل  مه  رگا  دیهد , ناشن  ار  مزال  يدرسنوخ  دوخ , زا 

ـز گر هـ دـییوج .  هرهب  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  وا  دـیفم  تاـیبرجت  زا  دـینک و  تروـشم  ناـتردام  اـب  ندـب  تشادـهب  هنیمز  رد  دـیاب  ناوـج 
تسا و هدش  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  هرا  ـ برد يدایز  ياهشرافس  دیجم  نآرق  رد  هک  ارچ  دنوش , رطاخ  هدرزآ  امـش  زا  نیدلاو  هک  دیراذ  نـگـ

یهن تدـش  هب  تسا ,  نانآ  زا  یگنتلد  رفنت و  زا  یکاـح  هک  (( 47  )) فا نوچ  بسانمان ,  نخـس  نیرتکچوک  نتفگ  زا  اـهدروخربرد  یتح 
 . تسا هدیدرگ 

ششوپ ناوج و  رتخد 

هب دننک .  يراددوخ  مرحمان  نادرم  ربارب  رد  ییامندوخ  ییارآدوخ و  زا  دیاب  دنـشاب  دنم  هقالع  شیوخ  تداعـس  ـر بـه  گا ناو  نار جـ ـتـ خد
بیرفلد يرهاظ  هک  دنراد  یعس  دنزادرپ و  یم  ییامندوخ  ییارآدوخ و  هب  رتشیب  سفنلا  فیعض  هاگآان و  نارتخد  هک  هدش  هدید  هبرجت , 

مک هانگ  هب  دورو  ادخ و  دای  زا  تلفغ  دنزرو .  تلفغ  یحور  تالامک  دوخ و  ینطاب  یعقاو و  تیصخش  هب  هجوت  زا  دنهد و  ناشن  دوخ  زا 
, دشخب یم  یتمالس  یکاپ و  رتخد , هب  نآ  تیاعر  هک  ـت  سا ـی  شزرا با  حـجـ دزاس .  یم  مهارف  اهنآ  لاذتبا  طاطحنا و  يارب  ار  هنیمز  مک 

یناسک دنادرگ .  یم  کیدزن  ادـخ  هب  دراد و  یم  هاگن  نوصماهیگدولآ  اه و  هسوسو  اهتفآ , رـش  زا  فدـص  نورد  يرهوگ  نوچمه  ار  وا 
دوخ یناسفن  ياـه  هسوسو  تسد  تلآ  اـهنت  دـننک و  یمن  لـقعت  دنـشیدنا و  یمن  ارثکا  دـننز , یم  تسد  یباجحدـب  یباـجح و  یب  هب  هک 

ـتـر و خد ندو  را بـ ـ قو بـا  دزاـس .  یم  دراو  همطل  نز  فیفع  تیـصخش  هب  عاـمتجا  هنحـص  رد  ییارآدوـخ  ییاـمندوخ و  دـنریگ .  یمرارق 
باجح دـنادرگ .  یم  مارتحا  میظعت و  لباق  همه  ناگدـید  رد  ار  وا  دـشخب و  یم  تلاصا  وا  هب  مرحمان  مرحم و  نیب  میرح  ندومن  تیاـعر 

رطخ زا  ار  ناوج  نارـسپ  یفرط  زا  دـشخب و  یم  تاـجن  تیـصخش ,  نتخیرورف  زا  ار  وا  هک  ناوج  رتـخد  يارب  تسا  یتـینوصم  عـقاو ,  رد 
, دـنوش یم  نارگرامعتـسا  ياهتردـق  تسد  هچیزاب  نارتخد  دـننک , یم  جـیورت  ار  یباج  ـعـی کـه بـی حـ ماو رد جـ دراد .  یم  زاب  فارحنا 

هداد ناشن  هبرج  تـ دنوش .  یم  یهت  تسا  فیفع  نمادکاپ و  رتخد  کی  هتـسیاش  هک  یتفعو  سدـقت  تیـصخش و  يراوتـسا  زا  هک  يروطب 
ایح عـفـت و  تسا .  هدنیآ  یگدنز  رد  نانآ  تیقفوم  زین  یحور و  تمالس  تسارح و  بجوم  نارتخد  نایم  رد  باجح  تاعارم  هک  تسا 
یم ع )   ) قداص ماماو  تسا .  نید  مامت  اـیح  هلک ,  نیدـلا  وه  اـیحلا  دـنیامرف :  یمرربماـیپ  هک  دراد  تیمها  يردـق  هب  ناـسنا  یگدـنز  رد 

رد ندب و  زا  یـشخب  ندومن  نایرع  گنت و  ياهـسابل  زا  هدافتـسا  درادـن .  نامیا  درادـنایح , هک  یـسک  هل ,  ایح  نمل ال  نامیا  ال  دـنیامرف : 
ادبم زا  يرود  تامدقم  دزاس و  یم  راد  هشدخار  رتخد  يایح  تفع و  نآ ,  یتشادهب  تارـضم  رب  هوالع  نداد ,  رارق  مرحمان  دـید  ضرعم 

شمارآ تینما و  نآ ,  کمک  هب  اریز  دنک , یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  دوخ  باجح ,  تیاعر  ناو بـا  ـتـر جـ خد دروآ .  یم  مهارف  ار  شنیرفآ 
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هدـید هب  هک  نیا  زا  اترطف  نمادـکاپ ,  فیفعر و  ـتـ خد دزاس .  یم  مورحم  هدولآ  ياههاگنزا  ار  فرحنم  یلاباال و  هزره و  دارفا  دـبای و  یم 
دـشاب و هتـشادن  ار  تلاـح  تیـصوصخ و  نیا  يرتـخد  رگا  تسا و  یتحاراـن  جـنر و  رد  دوش  هتـسیرگن  وا  هب  زیگنا  سوه  دولآ و  توهش 

رارقزیگنا سوه  هدولآ و  ياهمشچ  يرادرب  هرهب  دروم  هک  نآ  زا  نین  ود هـمـچـ مر بـبـیـنـ ـحـ ما اردو نـ يو خـ زا مـ یشخب  هک  دشاب  رـضاح 
ادیپ وخ  هناگیب ,  ياههاگن  یگدولآ  اب  ـت و  ـسا هتفرگ  هلـصاف  دوخ  ملاس  ترطف  زا  هک  دـنادب  دـیاب  دـنکن , ساسحا  یترفن  جـنر و  دریگ ,

ار باجح  میرح  هک  يرت  ـ خد ـی  فر زا طـ تسا .  هداد  تسد  زا  ار  یناسنا  ياهشزرا  هدیدرگ و  کیدزن  داسف  طوقس و  یبیشارس  هب  هدرک و 
رد ار  دوخ  مارتحا  شزرا و  فدـص ,  نورد  رد  شزرا  اب  يرهوگ  نوچمه  دراد , هاگن  رود  نامرحمان  سرتسد  زا  ار  دوخ  دـنک و  تیاـعر 

حور قمع  رد  زاب  دنـشاب , رابودـنب  یب  یلاباال و  دـنچ  ره  زین  ناوج  نار  ـ ـس پـ تسا .  هدـنام  ناما  رد  لاذـتبا  زا  هداد و  شیازفا  ناـگمه  دزن 
هنوـگ نیا  دوـخ  نورد  رد  دنـشابن و  هدرک  كزب  ورابودـنب  یب  هداـتفا و  اـپ  شیپ  سرتـسد و  رد  هک  دـنلئا  شزرا قـ ینارتـخد ,  يارب  دوـخ 

ـن یا زا  يرادـهگن  يرادـساپ و  يارب  شنیرفآ  ماـظن  هک  ارچ  تسا ,  یمدآ  يرطف  تایـصوصخ  زا  اـیح  عـفـت و  دنیاتـس .  یم  ار  نارتخد 
یتمیق يرهوگ  نوچمه  وا , هک  دـنیب  یم  نیا  رد  ار  شا  ییابیز  نز ,  تیعقوم  ماقم و  ظفح  يارب  نینچمه  دنمـشزرا و  اهبنار و  ـر گـ هو گـ

سرتسد زا  رود  الومعم  ار  یتمیق  ئش  هک  ارچ  دشاب , نآ  نیا و  سر  ـتـ سدزا رود  هب  یـشیالآ و  تافآ و  رابغ و  درگ و  ره  زا  یفدص  نورد 
هتفایرد هبرجت  هب  ناونا  ـتـر بـ ـش بـیـ تسا .  اپ  تسد و  ولج  هشیمه  شزرا  مک  لئاسو  یلو  دننک , یم  يرادـهگن  نما  ياج  کی  رد  ناگمه 
هراومه هتخاس و  دراو  هعماج  شیوخ و  يالاو  تیـصخش  هب  یگرز  همطل بـ هدش ,  جراخ  یتمیق  فدص  نیا  نورد  زا  نز  هک  ینامز  دـنا : 

ار دوخ  رویز  هک  يرتخد  دنا .  هدش  عقاو  مدرم  رثکا  ریقحت  نعط و  نعل و  هیام  زین  هزره و  تسپ و  نادرم  هدافتسا  ؤس  بجوم  عامتجا ,  رد 
ياضعا نیب  رد  مه  دوش , رهاـظ  ـی  گد ـیـ ـشو را و پـ ـ قو تناـتم و  اـب  عاـمتجا  هناـخ و  زا  نوریب  ردو  دـشوپب  هداوناـخ  مرگ  نوناـک  رد  اـهنت 

اهنت هن  دراذگب  نوریب  باج  ـم عـفـت و حـ یر زا حـ ار  ير پـا  ـتـ خد ـر  گا دنمـشزرا .  نارگید  مشچ  رد  مه  تسا و  یمارگ  زیزع و  هداوناخ 
هد ـنـ یآ رد  هک  ار  رسپ  ناوج  لسن  تسا و  هدش  بکترم  ار  یگرزب  هانگ  هکلب  هدروآ ,  دورف  دوخ  ـی  گداو ـ نا یگدنز خـ هب  ار  هبرـض  نیلوا 

هدنیآ هب  کلهم  يا  هبرـض  نانآ ,  فارحنا  اب  تسا و  هداد  رارق  طوقـس  یهابت و  ضرعم  رد  دوب , دنهاوخ  دـیفم  عامت  ـ جا دو و  لا خـ بـه حـ
یه نورد تـ زا  ار  یلسن  دنا  هتساوخ  هک  هاگره  اهتلم  نانمـشد  هک  هداد  ناشن  ام  هب  هتـشذگ  یخیرات  ياه  هبر  تـجـ دز .  دهاوخ  دوخ  هعماج 

ـتـی قو دـنا .  هدـش  دراو  هار  نیا  زا  دـنربب , اـمغی  هب  ار  روشک  نآ  ياـه  هنیجنگ  اـه و  هریخذو  دـنیامن  تراـغ  ار  يروشک  هیامرـس  دـننک و 
رد هناگیب  لماع  هک  مه  كرتاتآ  دنک .  باجح  فشک  هک  دوب  نیا  شیاهتیرومام  زا  یکی  دـش , طلـسم  ناریا  رب  سیلگنا  طسوت  ناخاضر 
 , ناـمز ره  رد  هک  دوـب  رایـشوه  دـیاب  هتبلا  دـندش .  لـسوتم  هلیح  نیمه  هب  زین  ریازجلا  رد  تفرگ .  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیمه  دوـب  هیکرت 

تحت ون , لسن  نتفیرف  اه و  هلیح  اب  هکلب  دنوشن , دراو  يردلق  روز و  قیرط  زا  تسا  نکمم  نامز  نیا  رد  دـنک .  یم  قرف  هئطوت  نیا  لکش 
 . دوش یباجحدب  نیا  ياریذپ  تبغر  اضر و  اب  ناوج  لسن  هک  دننک  يراک  رگید , بیرفرهاظ  نیوانع  ملع و  ندمت و  ددجت و  ناو  عـنـ

ناوج يراد  نتشیوخ 

وا لداـع  سا تـ مـقـیـ دوـش .  یم  طوـبرم  شا  یگدـنز  فادـها  اـهوزرآ و  هب  وا  یگتـسبلد  نازیم  هب  زیچ  ره  زا  لـب  ـی قـ نا ـ ـس ـ نا شزرا هـر 
یم ناوج  یما  هـنـگـ تسا .  رادروخرب  سفن  هب  دامتعا  زا  هدوب و  طلسم  دوخ , باصعا  رب  هزادنا  هچ  ات  وا  اتقیقح  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب 

هب يرابدرب و  ربص و  اب  دتـسیاب و  شا  یناسفن  لا  ـیـ ما اه و  هتـساوخ  لباقم  رد  دناوتب  هک  دـنک  ضرف  يوق  يا  هدارا  بحاص  ار  دوخ  دـناوت 
(( . 48  )) دنک هبلغ  دوخ  سوه  اوه و  رب  درادرب و  دوخ  هار  رـس  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یگدنز  تالکـشم  هشیدنا ,  لقع و  يریگراک 

دناوت یم  اوقت  تیاعر  نام و  ـ یا تیوقت  اب  اهنت  دراد و  رارق  تاوهـش ,  يوس  هب  شزغل  يراـکهزب و  ضرعم  رد  هراومه  هک  ـد  ناد ـد بـ یا ـ بوا
رگا دوش .  زوریپ  باـبان )  ناتـسود  فرحنم و  لـماوع   ) نورب نمـشد  و  یناطیـش )  ياـه  هسوسو  یناوهـش و  تـالیامت   ) نورد نمیرها  رب 

دریگب هانگ  كرت  رب  يدج  میم  دنک و تـصـ هبوت  ادخ  هاگـشیپ  رد  هلـصافالب  دیاب  دیدرگ , تیـصعم  فارحنا و  لمع  بکترم  اتلفغ  یناوج 
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دنکن خوسر  شسفن  رد  يوناث  تداع  تروص  هب  ددرگن و  نیزگیاج  وا  دوجو  رد  اوران  تشز و  تلصخ  کی  لکـش  هب  تسیاشان  راتفرات 
زا هدوب و  نسم  دارفا  زا  رتشیب  وا  شریذپ  تردـق ,  نمـض  رد  دراد و  شیوخ  راتفر  حالـصا  يارب  ار  مزال  ياهییاناوت  هک  ـد  ناد ـد بـ یا وا بـ . 
لح هار  ناونع  هب  ار  هبوت  دوـشب , اـهنآ  بکترم  ناـسنا  تسا  نکمم  هک  ییاـهاطخ  ناـیب  زا  سپ  میرک  نآرق  تسارود .  هب  اـجیب  تابـصعت 

رگید درف , هک  تسانعم  نیا  هب  اطخ  هانگ و  زا  هبوت  دـیامرف :  یم  مالـسا  گرزب  ربماـیپ  (( . 49  )) دنک یم  داهنشیپ  شراتفر  حالصا  یلـصا 
نیا ات  درمش , کچوک  دشاب , كدنا  مه  دنچره  اردوخ  ياطخ  دیابن  ناوج  (( . 50  )) ددرگ زاب  هانگ ,  نآ  يوس  هب  هک  دشاب  هتشادن  دصق 

تـسا یناوج  هبوت  دنوادخ , دزن  زیچ  ره  زا  رتبوبحم  دومرف :  هک  هدیدرگ  لقن  ـر  مر ـ کا لو  ـ ـسر زا  دوشن .  ادیپ  هانگ  (( 51  )) هکلم وا  رد  هک 
هب ار  دوخ  دـیدرگ , دوخ  تاوهـش  اـه و  هتـساوخ  عیطم  ناوج ,  رگا  (( . 52  )) دـهاوخب شزرمآ  وا  هاگـشیپ  زا  دوش و  نامیـشپ  هانگ  زا  هک 
هب ار  نآ  دـناوت  یم  ادـخ  هب  هجوت  نامیا و  اب  اهنت  ناوج ,  و  (( 54  )) دراد يدب  هب  لیم  ناسنا  سف  الو نـ ـ ـصا (( . 53  )) دزادنا یم  تکاله 

تـسا لیامتم  اهیدب  فرط  هب  وت , سفن  اریز  نک ,  راداو  اهیبوخ  هب  ار  دوخ  سفن  دیامرف :  یم  ع )   ) یلع ترـضح  دناشکب .  اهیبوخ  فرط 
ناو بـا جـ تفای .  تسد  یناسنا  يالاو  شزرا  هب  امتح  تفرگ ,  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  ولج  هک  سک  نآ  دیامر :  ها مـی فـ نآ گـ و  (( . 55 ))
دش و دهاوخ  يرپس  يدوز  هب  هاتوک  نارود  نیا  هک  دنادب  دزاس و  هدامآ  هدنیآ  یگدنز  يارب  ار  دوخ  دیاب  اوقت )  ) يراد نتشیوخ  تیا  ـ عر

یگدنز لیکـشت  دش و  دهاوخ  یعامتجا  تیلووسم  راد  هدهع  رود , نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  تسویپ و  دـهاوخ  نالاسگرزب  هورگ  هب  زین  وا 
قفوم یگداوناخ  یعاـمتجا و  تیلووسم  ماـجنا  شریذـپ و  رد  یناـسک  (( 56 , )) دـشاب رایـشوه  ـد و  ناد ـد بـ یا بـ داد .  دـهاوخ  یگداوناـخ 

هک یناسک  بد ـ ـنـ ـشا هدو بـ نا بـ ـ ما رد  یـسنج  ياـهیگدولآ  زاو  هدـینارذگ  یتمالـسو  یکاـپ  هب  ار  یناوج  غولب و  نارود  هک  دوب , دـنهاوخ 
 . دنبای تسد  یتخبکین  تداعس و  هب  هدرک و  تیاعرار  رسمه  هداوناخ و  عامتجا ,  درف و  لباقتم  قوقح  دوخ  یگدنز  يادرف  رد  دنناوتب 

نآ نامرد  هار  یسنج و  تافارحنا  مود :  لصف 

اه هنیمز 

ریخ و تهج  ار  نآ  شنیرفآ  ادـبم  هک  یـسنج  هزیرغ  دراد .  ماـن  فارحنا  شنیرفآ ,  ماـظن  رب  مکاـح  یعیبـط  نیناوـق  زرم  زا  ناـسنا  جورخ 
ـیـنـه مز (( . 57  )) دریگ رارق  زواجتو  هدافتـسا  ؤس  دروم  تسا  نکمم  تسا ,  هداهن  تعیدو  هب  ناـسنا  دوجو  رد  رـشب  لـسن  ياـقب  لاـمک و 

نارود رد  تسا  نکم  هدو و مـ ناوار بـ فـ دراذـگ , یم  غولب  هلحرم  هب  اپ  دـبای و  یم  دـشر  ناسنا ,  هک  یطیارـش  رد  یـسنج  فارح  ـ نا يا  هـ
 . دزاس مهارف  ار  يو  فارحنا  یگدولآ و  تابجوم  تیاـهن  رد  دـیامن و  کـیرحت  ار  وا  یـسنج  توهـش  دـیآ و  شیپ  یناوجره ,  یگدـنز 

ناسنا توعد  بجو  ـی کـه مـ مو ـ ـس لماع  اما  دنفارحنا , ياه  هنیمز  ناونع  هب  یطیحم  كرحم  لماوع  یـسنج و  زیمآ  کیرح  تال تـ تـخـیـ
 * سانلا کلم  سانلا *  برب  ذوعا  لق  میحرلا .  نمحرلا  هّللا  مسب  تسا .  یناطیش  ياه  هسوسو  نامه  ددرگ , یم  یسنج  فارحنا  يوس  هب 

طیارـش رد  ناسنا  هک  ـی  نا ـ مز (( . 58  )) سانلاو هنجلا  نم  سانلا *  رودـص  یف  سوسوی  يذـلا  ساـنخلا *  ساوسولا  رـش  نم  ساـنلا *  هلا 
رد ار  ـی  نا ـ ـس يا نـفـ ـتـه هـ ـساو ـن خـ یا نا  ـیـطـ ـش دوـش .  یم  رهاـظ  وا  رد  ییاـه  هتـساوخ  دریگ , رارق  زیمآ  کـیرحت  دـعاسمان و  یطیحم 

هـسوسو لمع ,  ماجناو  باـکترا  يوس  هب  ار  درف  نورد ,  زا  زومرم  و  (( 59  )) هناسانخ يا  هنوگب  دـهد و  یم  هولج  بیرفلد  اـبیز و  شرظن 
يار نا بـ ـیـطـ ـش دـناد .  یمن  زاجم  ار  رظن  دروم  راـک  ماـجنا  دزیخ و  یمرب  هلباـقم  هب  ناـسنا  نورد  زا  زین  لـقع  رگید , يوس  زا  دـنک .  یم 

عـقـال ـل ,  با رد مـقـ دناوخ .  یم  ارف  یسنج  تاوهش  عورشمان  ياضرا  هب  ار  درف  هدرک و  هدافتسا  يزیرغ  تالیامت  اهششک و  زا  فارح ,  ـ نا
وا هدرک و  هیکت  ناسنا ,  رد  یهاوخریخ  يرط  ـش فـ یار لقع و گـ يورین  هب  ناسنا  تیاده  تهج  یهلا ,  نایداه  ناربمایپ و  نادنمشناد و  و 

ياوه نامیا و  توهـش ,  لقع و  هلباقم  ینعی ,  (( 60 , )) زیتس گن و  ـن جـ یا دـننک .  یم  توعد  یـسنج  زیارغ  یقطنم  زاجم و  ياضرا  هبار 
روـهظ غوـلب ,  نارود  يادـتبا  رد  صوـصخ  هـبو  تـسا  ناـیرج  رد  هراوـمه  ناـس  ـ نا دو  ـ جو رد  ـی ,  نا ـیـطـ ـش يورین  یهلا و  يورین  سفن , 
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ادیپ لیم  وس , نامه  هب  درف  تیـصخش  دنوش , بلاغ  ناسنا ,  یگدنز  ياهتیعقوم  رد  مادک  ره  دراد .  همادا  رمع  رخآ  ات  دـبای و  یم  يرتشیب 
هارمگ دبای  طلست  وا  رب  ناطیش  توهش و  رگا  راگتسر و  تیاده و  ددرگ , مکاح  وا  رب  نام  ـ یا ـر عـقـل و  گا دبای .  یم  شرورپ  دنک و  یم 

نآ هتفای و  طلست  (( 61  )) لقع رب  هک  دراد  یعـس  هک  ناطیـش  ياه  هسوسو  رثا  رب  هک  یمدآ  دوجو  رد  هراما  سفن  دش .  دهاوخ  راکنایز  و 
دراد شالت  لقع  یفرط  زا  تسین .  مولعم  نآ ,  داسف  هانگ و  ارهاظ  هک  دناشکب  يریسم  ردار  ناسنا  دنادرگ و  دوخ  ياه  هتساوخ  ـیـر  ـسا ار 

 . دنک تیاده  ناور  مسج و  تمالس  لامک و  ریخ و  تهج  رد  دیامن و  لرتنک  ار  نآ  هتفرگ و  تسد  رد  نامیا  کمک  هب  ار  سفن  راهم  هک 
فارحنا یتمالس و  یگدولآ ,  یکاپ و  داسف , ریخ و  توهش ,  لقع و  ششوکو  ششک  نیا  ضرعم  رد  هشیمه  ناسنا ,  تیصخش  نیا  ربانب 

ملاس ناج  ینورد ,  هزرابم  گنج و  هنحـص  نیا  زا  دـناوت  یـسک مـی  اهنت  دراد و  همادا  هراومه  زیرگ , گـنج و  نیا  تسا و  ناـسون  رد  , 
تـشاد رظن  رد  دیاب  دزادرپب .  سفن  اب  داهج  يزاسدوخ و  هب  یناوج  يادتبا  زا  هدومن و  اوقت  نامیا و  حالـس  هب  زهجم  ار  دوخ  هک  درب  ردـب 
اهـالب همه  رد  فیعـض  ناـسنا  هدـنهد  تا  لـکوت و نـجـ اـکتا و  لـحم  تردـق و  هناـگی  هک  لاـعتم  دـنوادخ  تسا و  یندـش  راـک  نیا  هک 

رد مـا  دـنادرگ .  یم  زوریپ  یمئاد  دربن  نیا  رد  ار  وا  هدـمآ و  ناسنا  کـمک  يراـی و  هب  (( 62  )) شیاین اعد و  رثا  رد  هک  تساـهیراتفرگو 
دنلبرس زوریپ و  یعامت ,  ـ جا ـی و  نا نـفـسـ ینوریب ,  ینورد و  دربن  ياه  هنحـص  نیرتگرزب  رد  هک  يا  هتـسراو  ياهناسنا  میرادن  مک  ـخ  یرا تـ

 . دنا هدرک  یگدنز  راختفا  فرش و  اب  دوخ  تایح  نارود  رد  هتشگ و 

حیحص هاگدید 

ضرعم رد  یناوج  غولب و  ساـسح  نارود  رد  هنوگچ  هک  دـنک  یم  وگزاـب  ار  ع )   ) فـسوی ترـضح  یناوـج  ماـیا  ناتـساد  ـم  یر نآر کـ قـ
دنلبرـس یهلا  نومزآ  نیا  زا  خـسار  ینامیا  يوق و  يا  هدارا  اب  تفرگ و  رارق  دوخ  نامز  یخیرات  هعقاو  نیرتکانرطخو  ناحتما  نیرت  تخس 

یقاب دـیواج  هشیمه  لماک  يا  هنومن  هوسا و  ناونع  هب  ناناوج  يارب  شتیـصخش  دریگ و  یم  ياج  فافع  تفارـش و  هلق  رد  هدـش و  جراخ 
 , نا ـ ـس ـ نا ـی  گد ـ نز رد  هک  يراوگان  هعقاو  ره  هک  دناد  یم  تسا ,  هتفرگ  ماهلا  مالـسا  زا  هک  یحیحـص  شنیب  اب  نموم ,  ناو  جـ دنام .  یم 
یم یقلت  دنواد , فر خـ زا طـ ـی  یال ـتـ باو ـش  یا ـ مزآ مکح  رد  كدـشابن  نآ  ندـمآ  دـیدپ  لووسمدوخ  هک  یتروصردـک  دـتفا  یم  قافتا 

گرزب ياهناسنا  نادنمـشناد و  ناربهر و  یگدنز  هب  هعجارم  بـا  (( . 63  )) تسا ناسنا  لامک  دشر و  یگدنزاس و  نآ ,  زا  فدـه  هک  دوش 
دنا و هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  یگدنز  نوگانوگ  ثداوح  اهیراوشد و  اب  ـه  نا ـ ها ـ گآ نا  ـ نآ ـتـر  ـش هک بـیـ دوش  یم  هظحالم  خیرات ,  لوطرد 

 . دنا هداد  ناشندوخ  زا  یناوجون  یکدوک و  نارودرد  اهیتخس  ربارب  رد  هک  تسا  یتماقتسا  ربص و  نوهرم  یلاسگرزبرد ,  ناشتیقفو  مـ

یناوج قشع و 

هدافتـسا ؤس  دروم  تسا  نکمم  دوش , یم  هدناوخ  قشع  ناونع  تحت  دـهد و  یم  خر  یناوج  نارود  رد  هک  يزیمآ  تبحم  ياه  ـ ـسا ـ ـس ـ حا
کی ناسنا و  نیب  هک  تسا  دـنمورین  يا  هبذاج  شـشک و  یعون  قشع ,  دزاـس .  فرحنم  لاـمک ,  میقتـسم  هداـج  زاار  ناوج  هتفرگ و  رارق 

نیرتیلاع زا  یکی  دشاب , هتشاد  یهلا  یئد  ـه و مـبـ نا ـ ها ـ گآ ـر مـنـشـا  گا ددرگ .  یم  داجیا  فده ,  کی  هب  ندیسر  يارب  یجراخ ,  دوجوم 
يزیرغ و يا  هشیر  اـهنت  قشع  هبذاـج  نیمه  رگا  اـما  دور .  یم  رامـش  هب  شنیرفآ  ياـه  هولج  نیرت  هوکـشرپ  زا  ناـسنا و  یحور  تاـیلجت 

فیعـضت یمدآ  دوجو  رد  ار  نامیا  لقع و  تلاح ,  نیا  رد  هدوب و  هراما  سفن  رهاظم  زا  دنک , ادیپ  یناطیـش  اشنم  دـشاب و  هتـشاد  یناوهش 
, دسربدوخ ماک  هب  ات  دنز  یم  تسد  یعورـشمان  راک  ره  هب  دوخ , قوشعم  هب  ندیـسر  يارب  راو  هناوید  قشا ,  در عـ هک فـ يروطب  دنک , یم 
اب هک  دنشاب  نوگانوگ  كانرطخ و  ياهماد  نیا  بقارم  دیاب  ناوج  نارتخد  (( . 64  )) دروآ راب  هب  ییاهییاوسر  مه  مدرم  رظن  رد  رگا  یتح 

تسا و راوشد  رایـسب  نآ  زا  ییاهر  ابلاغ  نآ ,  رد  نداتفا  زا  سپ  هک  ـی  یا ـهـ ماد دریگ .  یم  رارق  نانآ  هار  رـس  رب  كاـپ  قشع  نیغورد  ماـن 
ناوـت یمن  رمع  کـی  رد  یهاـگ  ار  یلاـخوت  هناراـکایر و  ظاـفلا  ربارب  رد  ندـش  میلـست  اـجیب و  ین  شو بـیـ تلفغ و خـ يا  هـظحل  هراـفک 
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اهقـشع و راـهظا  نیا  میلـست  دوز  یلیخ  دنـشاب , هدرب  رـس  هب  تیمورحم  رد  هتـشاد و  ییاـهدوبمک  تبحم  رظن  زا  هک  ینارتـخد  تـخادرپ . 
مهم و يانب  غولب ,  يادـتبا  رد  ناوج ,  رتخد  رـسپ و  رگا  دـنتفا .  یم  يا  هفرح  فرحنم و  دارفا  ماد  هب  هدـش و  نیغورد  يرهاظ و  ياهتبحم 

هناهاگآ یقطنم و  روطب  دننک و  ربص   , بسانم نامز  ات  كاپ  تاساسحا  ظفح  اب  دننکن و  هدولآ  یـسنج  فارحنا  اب  ار  دوخ  جاودزا  سدقم 
هب اهنآ  قشعو  هقالع  اریز  دـش , دـهاوخ  نیمـضت  نانآ  یگدـنز  تداعـس  دـنهد , رارق  الاو  دنمـشزرا و  ياهرای  ار بـر مـعـ جاودزا  ساسا  , 
 . دیشاپ دهاوخن  مه  زا  هداوناخ  لیکشت  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  راوتسا  مکحم و  رایـسب  ییانب  نینچ  هتـشاد و  يونعم  یهلا و  ییانبم  رگیدکی 

نیا ربانب  دروآ , دهاوخ  راب  هب  نانآ  يارب  ار  یتبقاعدب  ییاوسر و  ینادرگرس و  تابجوم  یناوج ,  يادتبا  رد  هراب  نیا  رد  هدز  باتـش  مادقا 
یلغـش يداصتقا ,  یحور ,  یگداـمآ  بساـنم و  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ادـخ و  هب  ناـمیا  هیاـس  رد  هک  تسا  بولطم  یقـشع  تبحم و 

رد دشاب .  هنادنمتداعـس  شخبمارآ و  یگدنز  کی  همدقم  دناوت  یم  هدوب و  نانیمطا  لباق  ناوج ,  يارب  ـی  با ـتـخـ نا چـنـیـن  دوش .  لصاح 
ياهطابترا بجوم  ـف  ـسا لا تـ اب کـمـ دـشابن , نآ  لابند  هب  یقطنم  يرکفت  هک  هنـالقاع ,  ریغ  ياهیگتـسبلد  اـهیتسود و  تروص ,  نیا  ریغ 

شیب يرذگدوز  ياهسوه  ـیـن و  غورد يا  دو کـه عـشـقـهـ هک مـی شـ نابایخ  هچوک و  رد  تاقالم  نفلت و  همان ,  تروص  هب  هک  عورشمان 
سوه و شتآ  نتـسشنورف  اب  نآ  زا  سپ  تسا و  طرـش  دـیق و  یب  دولآ و  هانگ  ياه  ـیـ یو ـجـ ما يا کـ ـ ـضرا نآ  ینایاپ  هطقن  دوب و  دـهاوخن 
هودنا و مغ و  ینامی و  ـت پـشـ لا هب حـ لدبم  نازوس  قشع  ددرگ و  یم  شومارف  زیچ  همه  یکدنا  زا  دعب  هدش و  ادج  رگیدک  زا یـ تو  شـهـ

دهاوخ لابند  هب  ار  یگدنز  يدعب  لحارم  ياهیراگزاسانو  اهلالتخا  دوخ  نیا  دش و  دهاوخ  یگدنز  زاغآ  رد  یمگردرـس ,  ییوربآ و  یب 
بقاو يرو کـه عـ بـطـ دـنک , یم  رک  روـک و  ار  ناـسنا  شوـگ  مشچ و  توهـش ,  هصرع  ندراذـگزاب  لـقع و  نداد بـه  ناد نـ مـیـ تشاد . 

(( . 65  )) تسا هدیشوپ  ادیپان و  راک  ییاوسر  لمع ,  زا  لبق  اریز  دمهف , یم  لمع  باکترازا  سپ  اهنت  ار  نآ  كانرطخ  میخو و 

یسنج فارحنا  شیادیپ  للع 

طیارـش ندوبن  دـعاسم  1 ـ  دـیآ . :  یم  دوـجو  هـب  ریز  ياـهتلع  رثا  رد  ناوـج  رد  یــسنج  فارحنا  عورــشمان و  طـباور  شیادـیپ  ـالومعم 
رگیدکی هرابرد  ییوشانز  ینید  ماکحا  هب  نیدلاو  هجوت  مدع  3 ـ  درم .  نز و  نیب  میرح  ندرکن  تیاعر  2 ـ  یگدنز .  طیحم  یگداوناخ و 

تاقوا رد  نتـشادن  همانرب  5 ـ  لیماف .  فرحنم  ياه  هداوناخ  یلاـباال و  رابودـنب و  یب  دارفا  اـب  ینیـشنمه  اهتـسلاجم و  رد  یهجوت  یب  4 ـ  . 
فرحنم و دارفا  يا  ـ هو بـه گـفـتـگـ نداد  شو  گـ 7 ـ  ینارچ .  مشچ  هدولآ و  ياـه  طـیحم  رد  دـمآ  تفر و  6 ـ  ندوب .  راـکیب  تغارف و 

مدع ینهذ و  ياهییاسران  8 ـ  غولب .  لئاسم  هب  حیحص  یهاگآ  نتشادن  بسانمان و  تسردان و  عالطا  بسک  یسنج و  لئاسم  هرابرد  هدولآ 
زا یسنج  ياهکیرحت  10 ـ  ینیزگ .  تولخ  ییاهنت و  ماگنه  رد  زیمآ  فارحنا  ياهیزادرپ  لایخ  9 ـ  یسرد .  یلیصحت و  ياهتیقفوم  بسک 
یم اهنیا  همه  فرحنم .  قیفر  تسود و  اب  ینیشنمه  12 ـ  ینید .  حیحص  تیبرت  نتشادن  نامیا و  فعض  11 ـ  اهریوصت .  اهسکع و  قیرط 

 , مینک هصالخ  مالک ,  کی  رد  ار  لماوع  نیا  همه  میهاو  ـر بـخـ گا دزاس .  مهارف  ار  ناوجون  رد  یـسنج  تافارحنا  زورب  ياه  هنیمز  دـناوت 
رد ای  راک و  نامز  رد  هچ  یعامتجا ,  یگداوناخ و  طیحم  رد  یمالسا  يا  ـی و سـنـتـهـ گد ـ نز شور  هار و  ندرکن  تیاعر  هک  مییوگب  دیاب 

تاـفارحنا شیادـیپ  ياـه  هشیر  رد  رگا  روـط  نیمه  تخاسدـهاوخ و  مهارف  ار  تاـفارحنا  نـیا  ندـمآ  دـید  تا پـ ـبـ جو مـ ـت ,  غار ما فـ ـ یا
ياهروتـسد هک  يا  هداوناخ  ره  هک  مینیب  یم  مییامن ,  قیقحت  هک  ییارگ  سنجمه  رـسپ , رتخد و  نیب  عورـشمان  طباور  لـیبق  زا  هک  یـسنج 

تـسا هدیدرگ  التبم  یـسنج  فارحنا  عاونا  زا  یعون  هب  دشاب , هدرکن  تیاعر  ار  رـسپ , رتخد و  درم و  نز و  نیب  میرح  صوصخب   , یمالـسا
(( . 66 ))

رادشه

نآ دنکن و  هجوت  دوخ  لمع  ندوب  كانرطخ  ندوب و  یفارحنا  هب  عورشمان  طباور  یـسنج و  فارحنا  تلاح  شیادیپ  ماگنه  رد  ناوج  رگا 
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هتخاس و هدولآ  ار  كاپ  ناوج  هد کـه  راد و کـشـنـ ـشـه  یر ـی  تدا عـ دریگ , یم  دوخ  هب  تداع  لکـش  راتفر , نیا  يدوز  هب  , دیامنن كرت  ار 
يراوگان موش و  بقاوع  بجوم  نآ ,  همادا  هک  يروطب  دـناشک , یم  يدوبان  ار بـه  وا  يا  ـ هداد ـتـعـ ـساو تیقالخ  یناوج و  باداش  يورین 

هک تسا  يدی  ـ ماا سای و نـ هک  نآ  موش  ياهدمآ  یپ  هب  یهاگآ  زا  سپک  ناوج  يارب  نیا  زا  رتکانرط  ـسـت کـه خـ ناد ـد  یا بـ دش .  دهاوخ 
پـس دوب .  دـهاوخ  يرامیب  نیا  هب  نایالتبم  تاـجن  هار  دـس  نیرتگرزب  يدـیمون  اریز  دـهد , یم  هار  دوخ  هب  تداـع  نیا  اـب  هزراـبم  هار  رد 
هب لماک  دامتعا  اب  دـیاب  هدـیاف ,  بارطـضا بـی  سای و  یتسـس و  هنوگره  ياـجب  راـک , نیا  تارطخ  اـهنایز و  هب  یهاـگآ  ضحم  هب  ناوج 

(( . 67  )) دش دهاوخ  قفوم  اعطق  دشاب , هتشاد  ار  نآ  كرت  دصق  اعقاو  رگا  هک  دنادب  دنک و  نآ  كرت  هب  مادقا  یهلا ,  ترصن 

تشگزاب

درادرب و تسد  ـت  ـشز نیا عـمـل  زا  دناوت  یم  دوب و  دهاوخ  رداق  وا  هک  دنادب  دـیاب  عورـشمان  طباور  یـسنج و  فارحنا  هب  التب  ناو مـ جـ
قمع رد  تداـع  تروـص  هب  زوـنه  راـک , نیا  درذـگ و  یمن  وا  زا  ینادـنچ  نس  هـک  صوـصخب  دریگب , هبوـت  هـب  یقیقحو  يدـج  میمـصت 

رگناریو هکک  راـجنهبان  راـتفر  نیا  زا  دـناوت  یم  يدوز  هب  ادـخ , زا  نتـساو  يرا خـ يرد هـمـت و یـ بـا قـ تـسا .  هدرکن  هـنخر  شدوـجو 
كاـپ يدا و  ـی عـ گد ـ نز هب  دـهد و  تاـجن  موـش  تداـع  نیا  لاـگنچ  زا  ار  دوـخو  درادرب  تسد  هک  تسوا  یناوـج  هیامرـس  یتمـال و  سـ
روظنم ار  هعماج  درف و  تحلـصم  زج  یتمکح  تسا  هدرک  یهن  ار  لامعا  نیا  مالـسا  رگا  هک  دـنادب  دـیاب  لاـح  ره  رد  ددرگ , زاـب  شیوخ 

 . تسا هتشادن 

مالسا رظن  زا  یسنج  فارحنا  ماکحا 

یم قحــس  ار  نز  ود  ییارگ  سنجمه  2 ـ  تسا .  رفیک  بجوم  هدوب و  هریبـک  ناـهانگ  زا  ناـمرحمان ,  يارب  ییاـمندوخ  ییارآدوخ و  1 ـ 
دنوش یم  مادعا  مراهچ  هبترم  رد  دوش , يراج  نانآ  رب  دح  دوش و  رارکت  هک  یتروص  رد  تسا .  هنایزات  هبرـض  دص  ود , نآ  رفیک  دنمان و 
هبترم رد  دوش  يراج  مادـک  ره  رب  دـح  راب  هس  هچنانچ  تسا .  هنایزات  هبرـضدص  درجم  درم  نز و  دروم  رد  اـنز  رفیک  یعرـش و  دـح  3 ـ  . 
دروم رد  تخـس  ياهرفی  ـن کـ یا تسا .  راسگنـس  مادعا و  رادرـسمه  درم  نز و  دروم  رد  انز  رفیک  دـح و  4 ـ  دنوش .  یم  مادـعا  مراهچ , 

 . تسا لئاق  دسافم  نیا  زا  هعماج  ندوب  كاپ  يارب  مالسا  هک  تسا  یتیمها  رگناشن  یسنج  دسافم  اهفارحنا و 

ناوج نارتخد  مزال  ياهتبقارم 

ندـید كرحم و  ياـهکیزوم  هب  نداد  شوگ  زا  دراد و  هگن  رود  زیمآ  کـیرحت  ياـهتیعقوم  اـهطیحم و  زا  ار  دوخ  دـیاب  ناوـج  رتـخد  1 ـ 
يراددوخ مه ,  دوخ  مرحم  ناشیوخ  ردارب و  لباقم  رد  یتح  هدنبـسچ ,  گنت و  ياهـسابل  ندیـشوپ  زا  2 ـ  دزرو .  بانتجا  دـساف  ياهملیف 

یم نیا  ار  اسراپ  نز  ياهیگژیو  زا  یکی  يارهز  ترضح  اذل  دراد .  هاگن  رود  تسا ,  مرحمان  هاگن  دروم  هک  یطیحم  زا  ار  دوخ  3 ـ  دنک . 
هب هک  هچ  ره  دنادب  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  ياهرکف  تال و تـ تـخـیـ 4 ـ  دریگن .  رارق  اهدرم  دید  دروم  زین  دوخ  دنیبن و  ار  اهدرم  وا  هک  دناد 

نیناوق لـقع و  هک  هچنآ  هب  اـهنت  دـیاب  دراد و  تیلووسم  هنیمز  نیا  رد  وا  تسا و  ها  ـ گآ نآ  ـد بـر  نواد خـ درذـگ , یم  شا  هشیدـنا  نهذ و 
هب رجنم  زیگنا  توهـش  یـسنج و  لئاسم  هرابرد  روصت  تـخـیـل و  دوش .  راگتـسر  ات  دـشیدنیب  دـنناد , یم  زاـجم  دـننک و  یم  دـییات  یعرش 
ـ  5 (( 68  . )) دراد یم  زاـب  یگدـنز  یعقاوو  یقیقح  لـئاسم  زا  ار  ناـسنا  هدرب و  نـیب  زا  ار  تاـیح  يورین  هدـیدرگ و  موادـم  ياـهکیرحت 
رد 6 ـ  دزاس .  مهارف  ار  دوخ  هدـنیآ  تیقفوم  هنیمز  يزپشآ ,  نتفرگ  دای  اب  دـیاب  ناوج  رتخد  تساهداسف ,  اهفارحنا و  مامت  اـشنم  يراـکیب 
ـ  7 دبایب .  ار  اهنآ  خساپ  هدرک و  حرطم  دیآ  یم  شیپ  شیارب  هک  ییاهشسرپ  تالاوس و  دیامن و  تکرـش  یبهذم  یگنهرف و  ياه  هس  جـلـ
انش درس و  بآ  زا  دیامن و  يراددوخ  راوشد  ياهراک  نیگنس و  تخس و  ياهـشزرو  زا  هناهام  تداع  مایا  رد  هک  ـد  ـشا ـتـه بـ ـشاد ـه  جو تـ
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يداع و جیردت  هب  شعـضو  غولب  نارود  زا  سپ  هک  اریز  دشابن , تحاران  ندب  ندش  هراوق  یب  لداعت و  مدـع  زا  نینچمه  دزیهرپب .  نآ  رد 
لوا رد  ار  اهزامن  دنک  یعـس  رودقملا  یتح  , دـشاب هتـشاد  تسلاجم  دـمآ و  تفر و  بوخ  نموم و  ناتـسود  بـا  8 ـ  دش .  دـهاوخ  بسانتم 

ولو  ) فرحنم رابودنب و  یب  ناتسود  اب  دمآ  تفر و  ینیشنمه و  زا  اقلطم  دیاب  تسا  دوخ  هدنیآ  تداعس  رادتـسود  رگا  دروآ .  اج  هب  تقو 
لق ياه  هروس  دور  یم  رتسب  هب  هک  یماگنه  رد  دریگب و  وضو  امتح  ندـیباو  زا خـ قـبـل  9 ـ  دنیزگ .  يرود  نادنواشیوخ )  ناکیدزن و  زا 

باوخ هب  ادـخرکذ  اب  دـناوخب و  بلق  روضح  هجوت و  اب  ار  (( 69  )) یـسرکلا هیآو  نیتذوعم )   ) سانلا برب  ذوعا  لـق  ـفـلـق و  لا برب  ذوعا 
رد هدوب و  دـیفم  رایـسب  ناـمیا ,  شیازفا  ادـخ و  هب  وا  برقت  رد  لـمع  ـن  یا دریگب .  هزور  راـب  کـی  يا  هتفه  رودـقملا  یتـح  10 ـ  دورب . 

ياـهلالتخا رب  هوـالع  كرحم ,  مرگ و  يوقم و  داوم  زا  موادـم  هیذـغت  يروخر و  پـ 11 ـ  (( . 70  )) دراد ییازـسب  شقن  شا  هدارا  تیوقت 
 . تسا یـسنج  لیم  كرحم  یفاضا ,  يورین  نیا  هک  درک  دـهاوخدیلوت  جاـیتحا ,  رب  دازاـم  يور  يژر و نـیـ ـ نا يراد  هشیمه مـقـ یمـسج , 

بحت ـ ـس ـت کـه مـ ـسا هد  ـ ـش هیـصوت  یمالـسا  میلاعت  رد  اذـل  تسا ,  ناسنا  رد  یناویح  يوخ  زورب  تقاـمح و  بجوم  يروخرپ  رد  طارفا 
يرود هدـش  هدرمـش  مومذـم  هک  اذـغ  هب  عمط  صرح و  یفرط  زا  هدوب و  هورکم  هک  يروخرپ  زا  میزیخ و  رب  هرفـس  رـسزا  هدشنریـس  تسا 

يراددوخ دیاب  تسا ,  درـس  احالطـصا  هک  ییاهاذغ  زا  هناهام  تداع  ماگنه  رد  نینچمه  تسا ,  مزال  زین  اذغ  رد  لادتعا  تیاعر  مییوج . 
ـنـد, یز يرود گـ اد  مرحمان جـ درف  اب  تولخ  لـحم  رد  فقوت  زا  دـیامنب و  ظـفح  ار  مرحماـن  مرحم و  میرح  دـیاب  ناوج  رتخد  12 ـ  دوش . 

هانگ فارحنا و  هنیمز  هدرک و  هبلغ  ناسنا ,  لقع  رب  یناطیش  ياه  هسوسو  دشابن , یثلاث  صخش  رگا  تسا ,  يوق  هراما  سفنو  ناطیـش  اریز 
يدج تاعارم  نانآ  اب  ندرک  تبحـص  رد  هدرک و  يراددوخ  نامرحمان  اب  هدنخ  یخوش و  زا  13 ـ  دش .  دهاوخ  مهارف  فرطودره ,  يارب 

نآر رد قـ ـکـه  نا چـنـ دوش , ناوج  نارـسپ  فارحنا  بجوم  هک  دـنکن  فیرظو  كزاـن  يروط  ار  ادـص  تلاـح و  دـیامن و  ار بـ مـال  ندوب کـ
ـ  14 (( . 71  )) دینک ادا  تسرد  ار  نخـس  دـنزرون و  عمط  امـش  رب  رامیب  ياهلد  ات  دـیهدن  ناشن  یمرن  ناتراتفگ  رد  دـیامر :  ـم مـی فـ یر کـ

هدـنیآ یگدـنز  جاودزا و  يوس  هب  عورـشم و  حیحـص و  طـباور  هب  عورـشمان  طـباور  هب  هجوت  زا  ار  دوخ  راـکفا  تـالیامت و  دـیا  ناو بـ جـ
ير ـ ـس با هـمـ ـتـخـ نا ـد بـه  یا رود بـ ناد  يا نـه چـنـ هد  ـنـ یآ رد  وا  ودـش  دـهاوخ  يرپس  ماـیا  نیا  دوز  اـی  رید  هک  دـنادبو  دزاـس  فوطعم 

یمسج یتمالس  هب  زاین  زیچ , ره  زا  شیب  هک  هنادنمتداعس  یگدنز  نینچ  يارب  ار  مزال  ياهیگتسیاش  اهیگدامآ و  دوخ , رد  دزادرپب و  كاپ 
دیـشاب هاگآ  تسا :  هدمآ  نآرق  رد  اریز  دشاب , هتـشاد  تفلا  سنا و  ادخ  دای  رکذ و  اب  لاح  ره  رد  هراومه و  دزاس .  مهارف  دراد , یناور  و 
دهاوخ راوشد  تخـس و  وا  رب  یناگدـنز  دریگ , هلـصاف  ادـخ  دای  زا  سکره  نینچمه  (( 72 , )) دـبای یم  شمارآ  اهبلق  ادـخ  دای  اب  اهنت  هک 

زا دـنیامنب و  ار  تبقارم  تیاهن  نآ ,  يرادـهگنو  ظفح  رد  دـننادب , ار  دوخ  یکاـپ  یناوج و  ردـق  دـیا  ناو بـ نار جـ ـتـ خد (( . 73  )) تشگ
فرحنم دارفا  اب  هدولآ و  ياهطیحم  رد  دنوشن  رضاح  هجو  چیه  هب  دننک و  رود  ار  دوخ  یناوهش  ياه  هسوسو  اهکیرحت و  هنوگره  ضرعم 
تماقتسا دیاب  یلو  دیآ , دیدپ  نانآ  میمصت  رد  یللخ  تسا  نکمم  یهاگ  هار  نیا  رد  هتبلا  دنشاب .  هتشاد  طابترا  تسلاجم و  رابودنب  یب  و 

دوخ تباجن  تفع و  دننامب و  قفوم  یکاپ  نیا  ظفح  رد  ات  دنشاب  هتشاددیما  ادخ  يرای  هب  لماک  ینامیا  اب  دنهدن و  تسد  زا  ار  راکتـشپ  و 
 . دننک ظفح  ار 

یهقف مکح  دنچ 

نآ بجاو  طایتحا  هکلب  دناشوپب , مرحمان  درم  رـسپ و  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  دیاب  رتخد  تسا ـ .  مارح  مرحمان ,  ندـب  هب  نز  ندرک  هاگن   ـ
يرگید هاگمرـش  هب  ندرک  هاگ  نـ دناشوپب ـ .  دـمهف  یم  ار  دـب  بوخ و  یلو  هدـشن ,  غلاب  هک  مه  يرـسپ  زا  ار  دوخ  يوم  ندـب و  هک  تسا 
مالـسا هک  یتاروتـسد  دـنکن .  هاـگن  دـمهف , یم  ار  دـب  بوخ و  هک  کـچوک  هچب  هاگمرـش  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسا و  مارح 

تسا هدومن  هئارا  ار  وا  تیاده  تداعـس و  همانرب  تسا  رـشب  هدننیرفآ  هک  یقلا  خـ تسا .  هعماج  ناسنا و  ندنام  ملاس  كاپ و  يارب  هدروآ 
رتخد کی  يارب  یفرط  زا  دش .  دـهاوخن  يا  هدـسفم  راچد  زگره  , دـنک تیاعر  ار  نآ  هک  یعامتجا  تسا و  هعماج  درف و  تحلـصم  هب  هک 
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هب ياکتااب  اما  دهدرارق , ریثات  تح  ار تـ وا  را  ـکـ فا ـتـا  قو دـسرب و مـ تدـش  هب  یـسنج  لیم  يا  هظحل  تسا  نکمم  هچرگا  نامیا  اب  ناوج و 
تینارون ینطاب و  شیاشگ  ببـس  اهیراوگان  اهتیمورحم و  راشف و  ربارب  رد  او  ـمـت و تـقـ ـص اب عـ هارمه  لمحت  تماقتـسا و  ربص و  ادـخ و 

ریـسم نیا  رد  هزات  وا  دوب و  دـهاوخ  یبلقو  یحور  ییافوکـش  ماـگنه  نارود ,  نیا  دـنادب  دـیاب  ناـمیا  اـب  رتخد  (( . 74  )) دـشدهاوخ یبلق 
بحاص سفن ,  هیکزت  اوقت و  تمواقم و  رثا  رد  یلو  دوش , ور  هبور  رتشیب  یتالکـشماب  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  هدراذـگ و  مدـق  مطالترپ , 

, دریگ یم  رارق  نییاپ  رایـسب  یحطـس  رد  وا  يارب  لئاسم  لیبق  نیا  هک  تفای  دـهاوخ  اقترا  يا  هجرد  هب  هدـیدرگ و  یلاعتم  فیطل و  یحور 
یبوخ ثداوح  عیاقو و  درک .  دـهاوخ  سح  هدـیدرگ  نامیا  يافـص  هب  افـصم  هک  شبلق  رد  ار  فافع  یکاـپ و  يونعم  تاذـل  هک  يروطب 

رارقربطابترا توکلم ,  ملع  اب  داد و  دهاوخ  دیون  وا  بـه  نیموصعم ,  همئا  ایلوا و  زا  ینیریـش  بوخ و  ياهباوخ  داتفا , دـهاوخ  قافتا  شیارب 
یتسود لام  یتسرپ و  لوپ  توهش و  رد  قر  ـی کـه غـ نا ـ ـس کـ ار , نآ  زا  يا  دیـسر کـه لـحـظـه  دهاوخ  ینافرع  تالاح  هب  دومن و  دهاوخ 

ینامز دیابن  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هتفای ,  هیکزت  كاپ و  ناناوج  نیا  دیا  ـا بـ ما درک .  دنهاوخن  كرد  دنتـسه , یتسرپرویزو  قرب  قرز و  و 
اوق رثا تـ رب  هک  ار  هچنآ  همه  تلفغ  هظحل  کی  اب  هکارچ  دنوش , لفاغ  هدرک ,  ناشبیـصن  دـنوادخ  هک  یتاقیفو  زا تـ هدـش و  رورغم  دوخ  هب 

رد هک  دـنام  یم  ـی  یا ـ هدژا نو  سفن چـ اریز  تفرگ ,  دـنهاوخ  رارق  طوقـس  یبیـشارس  رد  داد و  دـنهاوخ  تسد  زا  دـنا  هدروآ  تـسد  هـب 
یم يولوم  دزاس , یم  دوبان  ار  ناسنا  تفع  یکاپ و  همه  هتفای و  هبلغ  لقع ,  رب  تلفغ ,  نیرتکچوک  اب  تسا و  رادـیب  ناسنا  حور  هاـگناهن 

 . تسا هدرسفا  یتلآ  یب  مغ  زا  هک  تسا  هدرم  یک  وا  تساهردژا  سفن  دیوگ . : 

یناوج هرابرد  ص )   ) نیموصعم همئاو  (ص )  ربمایپ زا  دنچ  ینانخ  سـ

ارق مث  خویـشلا  ینفلاخ  نابـشلا و  ینفلاـحف  اریذنواریـشب  ینثعب  هّللا  نا  هدـئفا  قرا  مهناـف  اریخ  نابـشلا  مکیـصوا بـ ص : )   ) هّللا لوسر  لاـق 
هک اریز  منک ,  یم  شرافـس  ناناوج  هب  ندرک  یکین  هرابرد  اهامـش  هب  دومرف :  ص )   ) مرکا لوسر  مهبولق ,  تسقف  دمالا  لا عـلـیـهـم  فـطـ

شباذع زا  مهد و  تراشب  یهلا  تمحر  هب  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ارم  دنوادخ  دنراد .  رتریذپ  تلیـضف  یبلق  رتقیقر و  یلد  اهنآ 
دنتـساخرب و متفلاخم  هب  دـندز و  زابرـس  متوعد  لوبق  زا  ناریپ  یلو  دنتـسب , تبحم  نامیپ  نم  اب  دـنتفریذپ و  ار  منانخـس  ناناو  جـ مناسرتب . 
 : هدومرف ع )   ) یلع (( 75  , )) کمقس لبق  کتحـصو  کمره ,  لبق  کبابـش  رداب  ع : )   ) یل لا عـ قـ دندش .  یلد  تخـس  تواسق و  راچد 

سنت الو  یلاعت :  هلوق  یف  ص )   ) هئاـبآ نع  دـمحم  نبرفعج  نع  يراـمیب .  زا  لـبقار  دوخ  تمالـس  يریپ و  زا  لـبق  ار  تا  یناوج  باـیرد 
ع  ) قداص ماما  (( 76  , )) هرخالا هب  بلطت  نا  كانغو و  کطاشنو  کبابشو  کغارفو  کتوقو  کتحص  سنت  لا ال  قـ ایندلا .  نم  کبیصن 
طاشن و یناوج ,  تغارف ,  يدنمورین ,  تمالـس ,  هک  تسا  هدرک  تیاور  ایندلا  نم  هک  بیـصن  سنت  الو  هیآ  ریـسفت  رد  دوخ , ناردپ  زا  ( 

دوخ ترخآ  عفن  هب  میظع  ياـه  هیامرـس  نآ  زا  هک  شاـب  هجوـتم  نک و  يرادرب  هرهب  اـهنآ  زا  اـیند  رد  اـمنم , شوـمارف  ار  دوـخ  يزاـین  یب 
ـل جوز هّللا عـ يد  نیب یـ تفقو  اذا  ادغ  لاستس  کنا  ملعا  ینب و  ای  هنبا  نامقل  هب  ظعو  امیف  ناک  ع : )   ) هّللادب ـو عـ با لا  قـ ییامن .  هدافتـسا 
زا تـسا :  هدوـمرف  ع )   ) قداـص ما  ـ ما (( . 77  , )) هتقفنا امیفو  هتبـستکا  اـمم  کـلامو  هتینفا  اـمیف  كرمعو  هتیلبا  اـمیف  کبابـش  ـع ,  برا عـن 

راهچ هرابرد  يوش  یم  رـضاح  باسح ,  يارب  یهلا  هاگـشیپ  رد  ادرف کـه  نادب  مدـنزرف !  هک  دوب  نیا  دوخ  دـنزرف  هب  میکح  نامقل  ظعاوم 
تـسد هب  هنوگچ  ار  تتورث  يدومن ؟  یناف  يراـک  هچ  رد  ار  ترمع  يدرک ؟  فرـص  یهار  هچ  رد  ار  تا  یناوج  دنـسرپ :  یم  وت  زا  زیچ 

هرمع نع  لاسی  یتح  همهیقلا  موی  هامدـق  لوزت  ـال  دـبع  ـ لا نا  ص : )   ) هّللا لو  ـ ـسر لا  قـ يدرک . ؟  فرـصم  یهار  هچ  رد  ار  نآ  يدروآ و 
نیا هب  ات  دراد  یمن  رب  مدقزا  مدق  يا  هدنب  چـیه  تمایق  رد  هک :  تسا  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر  (( . 78  , )) هالباامیف هبابش  نعو  انفا  امیف 
. ؟  تسا هدرک  فرـص  یهار  هچ  رد  ار  شا  یناوج  مود :  تسا .  هدومن  یناف  يراک  هچ  رد  ار  شرمع  هک  نآ  لوا  دـهد :  خـساپ  اهـشسرپ 

ردـق و هک  تـسا  زیچ  ود  هدوـمرف :  ع )   ) عـلـی (( . 79  , )) هیفاعلاو بابـشلا  امه :  دـقف  نم  الا  امهلـضف  فرعی  نائیـش ال  ع : )   ) یلع لاـق 
یـا هّللا :  لو  ـ ـسر لا  قـ تسا .  یتسردـنت  يرگید  یناوج و  یکی  دـشاب :  هداد  تسد  زا  ار  ود  نآ  هک  یـسک  رگم  دسانـش  یمن  ار  ناـشتمیق 
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لبق کتویحو  کلغش  لبق  کغارفو  كرقف  لبق  كانغو  کمقس  لبق  کتحصو  کمره  لبق  کبابـش  سمخلا ,  لبق  اسمخ  منت  ـ غا رذا  ـ با
ير زا پـیـ لـبق  ار  تا  یناوج  رامـشب !  تمینغ  زیچ , جـنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جـنپ  دوـمرف :  يراـفغ  رذ  یبا  هب  رمرکا  لوـسر  (( . 80  )) کتوم
لو ـ ـسر لا  قـ گرم .  زا  لبق  ار  تا  یناگدنز  يراتفرگ ,  زا  لبق  ار  تتغارف  یتسدـیهت ,  زا  لبقار  تنکمت  يرامیب ,  زا  لبق  ار  ـتـت  مال ـ ـس ,
(( . 81  , )) تاـمملا لـبق  هویحلا  یفو  ربکلا  لـبق  هبیبشلا  یفو  هترخـال ,  هاـیند  نمو  هسفنل ,  هسفن  نم  نموملا  دـبعلا  ذـخای  فـلـ ص : )   ) هّللا

ترخآ يارب  دوخ  ياـیند  زا  دـیامن , هدافتـسا  نتـشیوخ  عفن  هب  دوخ  يورین  زا  هک  تسا  مزـال  ناـمیا  اـب  درم  رب  دومرف :   ( ص  ) مرکا لوسر 
لک یف  لزنی  اکلم  هّلل  نا  ص : )   ) هنعو گرم .  ندیسر  زا  شیپ  یگدنز  زا  و  يریپ ,  مایا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دوخ  یناوج  زا  و  شیوخ , 

 : دهد یم  ادن  هلاس  تسیب  ناناوج  هب  بشره  یهلا  هتـشرف  هک  ـت  ـسا هدو  ـ مر و نـیـز فـ (( . 82  )) اودهتجاواودج نیرشعلا  انبا  ای  يدانیف  هلیل 
مامالا هلظ ,  الا  لظ  موی ال  هلظ  یف  هّللا  مهلظ  سـبـعـه یـ ص : )   ) ـنـبـی لا عـن  دینک .  شالت  شـشوک و  دوخ ] يراگتـسر  تداعـس و  يارب  ]

یم ياج  دوخ  تمحر  هیاس  رد  ار  هورگ  تفه  دـنوادخ  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لو  ـ ـسر (( . 83  )) بهللا هدابع  یف  اشن  باشو  لدعلا 
لا قـ دـشاب .  هتفای  شرورپ  دـنوادخ , تداـبع  رد  هک  یناوج  مود  ورگداد  رادـمامز  لوا  تسین :  وا  هیاـس  زج  يا  ـه  یا ـ ـس يزور کـه  دـهد ,

, دراد تزع  اـب  دنمتفارـش و  سفن  هک  یـسک  تسا :  هدوـمرف  ع )   ) یلع (( 84  , )) هیـصعملاب اـهنهی  مل  هسفن  هیلع  تمرک  نـم  ع : )   ) عـلـی
ع  ) عـلـی (( . 85 , )) الیوطانزح تثروا  هعاس  هوهـش  نم  مک  ع : )   ) یلع لاق  تخاس .  دهاوخن  تسپ  راوخ و  هانگ ,  يدیلپ  اب  ار  نآ  زگره 

 . دراد لابند  هب  یناوارف  هودنا  اه و  هصغ  هک  يرذگدوز  توهش  هاتوک و  تذل  اسب  هچ  ـت :  سا هدو  ـ مر فـ ( 

ناوج هبوت 

یناوج دـنوادخ , دزن  زیچ  ره  زا  رتبوبحم  هدومرف :  رمرکا  ربمایپ  (( . 86  , )) بئات باش  نم  هّللا  یلا  بحا  ئـش  نم  ام  هّللا ر :  لوسر  لاـقد 
 . دیامن یم  شزرمآ  بلط  یهلا  هاگشیپ  زا  دنک و  یم  هبوت  دوخ  هانگ  زا  هک  تسا 

اهتشون یپ 

40 ات 1

نودب هلصافالب و  ار  دوخ  نتـشیوخ  کی  ره  ام  يروض :  عـلـم حـ - 2 یسیلگنا .  فورعم  سانش  ناور  کشزپ و  رسچ , ساتـسا  رتکد  - 1
روط نیا  یلوصح  ملع  رد  اما  تسا ,  يروضح  ملع  ناـمدوخ  زا  اـم  كاردا  میباـی ,  یم  مینک ,  هجوت  دوخ  هب  هک  نیا  ضحم  هب  هطـساو , 

هب رتشی  ـعـه بـ لا يار مـطـ بـ  . ) مینک یم  كرد  ار  نآ  اـم  هاـگ  نآ  دوش و  یم  لـصاح  ساوح  هطـساو  هب  اـم  نهذ  رد  ایـشا  تروص  تسین , 
 * هریـصب هسفن  یلع  ناسنالا  لب  - 3 دوش .) هعجارم  يروضح  ملع  ثحب  لوادلج ,  حابـصم ,  یقت  دمحم  داتـسا  هتـشون  هفـسلف ,  شزومآ 

(, ص 108 ج81 ,  راونـالاراحب ,  ) هجرد اـیلواللو  ناـحتما  نمومللو  بدا  ملاـظلل  ـالبلا  - 4 هیآ 13و14 .) (75  ) تمایق  ) هریذاـعم یقلاولو 
بجوم  ) هجرد ادخ  ناتسود  ایلوا و  يارب  ناحتما و  شیامزآ و  هلزنم  هب  نموم  يارب  یلامشوگ و  رگمتس  يارب  ـی  گد ـ نز رد  يراوگانوالب 

 , همکحلا نازیم  . ) دوش یم  التبم  اهیراتفرگ  عاونا  هب  نموم  صخـش  البلا , عاوناب  یلتبی  نموملا  ع :)   ) یلع لاق  تسا .  رتالاو ) هجرد  بسک 
هدـش تباث  یملع  ظا  زا لـحـ - 7 رمرکا . لوـسر  هبر .  فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  - 6 فراـعملا .  عفنا  سفنلا  هفرعم  - 5 ص 484 .) ج1 , 

رد هچ  درم و  رد  هچ  یس ,  دد جـنـ ـا غـ ما تسا .  ندب  دوخ  جایتحا  دروم  دننک , یم  هیهت  هچره  یجراخ  یلخاد و  هحـشرتم  ددغ  هک  تسا 
یـسنج ياهنومروه  هک  اهنآ  یلخاد  تاحـشرت  دنراد , یجراخ  تاحـشرت  مه  یلخاد و  تاحـشرت  مه  هک  دنتـسه  يددغ  فیدر  زا  نز , 

نورتستــس ـنـد تـ نا مـ ـت ,  ــسا يرور  ـ ــض ـی  ـــس غو جـنـ ند و بـلـ ـکـی بـ یژو ـ لو يا بـیـ ـیـت هـ لا یخرب فـعـ يارب  دــنوش , یم  بوــسحم 
لولـس نز ,  رد  یلـسان  دد تـ یجراخ غـ تاحـشرت  یلو  بژژزر ,  خحذ  نژورتسا  تزر و  خحژژزرذح  نورتسژورپ   , ثحژژرژژحزرذح
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تسا بحتسم  - 8 دور . یم  راکب  رگید  یلـسن  داجیا  يارب  هدوبن و  صخـش  دوخ  زاین  دروم  هک  دـشاب  یم  تس ) سدـح   ) لووا ای  کمخت 
رتخد دـسر , یم  ارف  هناهام  تداع  نیتسخن  یت  ـ قو - 9 ددرگ . تیاعر  نآ  تشادـهب  دوش و  فرطرب  لغب  ریز  تروع و  فارطا  ياـهوم  هک 

ـی کـه نار ـتـ خد تسا .  هدـش  گرزب  نونکا  هدراذـگ و  رـس  تشپ  ار  یکدوک  نارود  هک  تسا  نآ  هناشن  هثداح  نیا  هک  دـنک  یم  ساسحا 
سرت و راـچد  دوخ , يزیر  نوخ  نیلوا  هدـهاش  اـب مـ دنـشاب  هتـشادن  یعـالطا  هنوـگ  چـیه  نآ  زا  رگا  دـنوش , یم  هدـعاق  راـب  نی  ـ لوا يار  بـ

رکف زرط  نیا  تسا  نکمم  هک  دنناد  یم  يدب  زیچ  ار  نآ  ـد و  شا ـی مـی بـ نار یحور و نـگـ یتحاران  اب  ماوت  هک  دنوش  یم  یبیجع  تشحو 
ـت سا هدیقع غـلـط  نیا  اب  ماوت  یناهگان  تشحو  نیا  دننک ,  درد  ساسحا  یگدعاق  ماگنه  هدومن و  ریثات  نانآ  مسج  رب  یحور  یتحاران  و 
یمـسج و ياـهجنر  اـهی و  ـتـ حارا ـب نـ جو تسا مـ نکمم  هجیتـن  رد  دوش و  یم  روآ  مرـش  يزیچ  یعیبـط  تلاـح  نیا  هراـبرد  لاو  ـ ـس کـه 

همادا تسا ,  هدرکن  تداع  نآ  هب  ندـب  هک  یماگنه  ات  تلاح  نیا  دـنراد . مه  اـب  یکیدزن  رایـسب  هطبار  ندـب  حور و  اریز  دوشب , وا  یحور 
-10 درک . دهاوخ  يرپس  ار  دوخ  نارود  درد , نودب  یگدعاق ,  تلاح  یعیبط ,  دادیور  نیا  زا  عالطا  حیحـص و  دروخر  بـ تفای .  دـهاوخ 

رداق رگید  ام  هک :  دننک  یم  تیاکش  دسر , یم  غولب  نس  هب  كدوک  هک  یماگنه  نیدلاو ,  ای  یبرم  هک  دتفا  یم  قاف  ـ تا ـبـا  لا ور غـ ـن  یا زا 
هلمج زا  دـسر , یم  غولب  نس  هب  یناوج  هک  یماـگن  هـ - 11 تسا .  هدـش  ضوع  یلک  هب  وا  هک  نیا  لـثم  میتسین ,  كدوک  نیا  نتخانـش  هب 

تارییغت روهظ  یلجت و  نیلوا  مولدوا :  سیرود  رتکد  لوق  هب  هکلب  ـت و  ـسا ـی  ـش ـ ید ـ نادازآ یبلط و  لالقتـسا  سح  نارود  نیا  تارهاـظت 
تـساوخرد نـیمه  دـنک , یم  هاـگآ  ناـناوجون  راـتفر  قـالخا و  رد  یتارییغت  دو  ـ جو زا  ار  نـالا  ـ ـس ـ گرز کـه بـ غو ,  نارود بـلـ رد  هلـصاح 

تاساسحا عبات  رتمک  دـننک و  رکف  یقطنم  هنالقاع و  هک  یناـناوج  دنتـسه  ـبـتـه  لا - 12 دراد . یعیـسو  هنماد  دوخ  يارب  هک  تسا  لالقتـسا 
ياـهتیلاعف رد  هک  تسا  تیعقوـم  نیرتـهب  ناوـجون  يارب  نارود  نـیا  رد  - 13 دـننک . دروخرب  تسرد  اهتیعقاو  اـب  دنـشاب و  دوخ  رذـگدوز 

هدئفا قرا  مهناف  اریخ  نابشلاب  مکیصوا  - 14 دزاس . نایامنار  دوخ  يرنه  یگنهرف و  ياهتیقالخ  دنک و  تکرـش  سرادم  یتیبرت  یهورگ و 
4 هیآ ( 95  ) نیتلا  ) میدیرفایب قلخ  ماظن  نیرتهب  هب  ار  ناسنا  ام  میوقت ,  نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دـق  لـ - 15 ص 5 .) ج5 ,  همکحلا ,  نازیم  )

هشیدنا راکفا و  ددر , ـنـا نـگـ ـشآ یمالـسا  ینیب  ناهج  مکحم  لوصا  اب  دزادرپن و  ینیب  ناهج  هرابرد  قیقد ,  قیقحت  هب  ناو  ـر جـ گا - 16 (. 
ییالط ياهایور  زیگنا و  لایخ  تامهوت  تالیخت و  عاونا  بولغم  رمع , نارود  نیرتلاعف  نیرتساسح و  رد  ار  وا  لقع  یملع ,  کشخ  ياـه 

دهاوخن ـحـیـح  ـصا زا نـ حیحـص  يریگ  عضوم  تسردان و  زا  تسرد  هار  صیخـشت  هب  رداق  ناو ,  یط جـ ـ یار ـ ـش رد چـنـیـن  دومن . دـهاوخ 
لامک و ادبم  تخانش  زا  جرا و  نا خـ تا جـهـ قیاقح و مـسـلـمـ زا  هدش و  رو  هطوغ  یناوج  نارود  نیریش  ياهایور  ملاع  رد  وا  اریز  دوب ,
ج3 یفاک ,  لوصا   . ) لکـسعلا لخلا  دسفی  امک  نامیالا  دـسفی  بضغلا  - 17 تسا .  هدـنام  ربخ  یب  هدـشادج و  لماکت  لیاسو  شنیرفآ و 

بـضغی ـال  یبنلا ر  ناـک  ع :)   ) یلع لا  قـ - 19 ص 266 .) ج73 ,  راونالاراحب ,  ) رـش لک  حاـتفم  بضغلا  - 18 ص 302 .) بضغ ,  باـب  ,
مکل قلخ  نا  هتایآ  نمو  - 20 ص 240 .) ج7 ,  همکحلا ,  نازیم   ) هل رصتنی  یتح  ئش  هبضغل  مقی  ملو  دحا  هفرعی  مل  قحلا  هبضغا  اذاف  ایندلل 
دراو لاس و  هن  ندـش  مامت  لاس ,  هن  زا  روظنم  - 21 هیآ 21 .) ( 30  ) مور  ) همحرو هدوم  مکنیب  لعجو  اهیلا  اونکستل  اجاوزا  مکـس  فنا  نم 

نییعت و  تسا .  یـسمش  لاس  هن  زا  رتولج  زور  دنچ  هام و  هس  يرمق  لاس  هن  یگلاس .  هن  هب  نتـشاذگ  اپ  هن  تسا ,  یگلاس  هد  نس  هب  ندش 
لخاد طاخم  نتخیر  ورف  ندش و  ادج  - 22 تسا .  هدش  دـلوتم  یهام  هچ  رد  رتخد  هک  دوش  مولعم  هک  نیا  رب  تسا  فقوتم  قیقد ,  توافت 

احالطـصا دوش , یم  تیاده  نورب  هب  راشف  اب  دـشا و  مـی بـ طا ) ند مـخـ ـ ـش ادـج  رثا  رد   ) قورع یگراپ  تلع  هب  هک  محر  نورد  هب  محر 
هدیمان ضئاح  تسا  یگدعاق  يزیرنوخ  هلحرم  رد  هک  يدرف  ضیح و  لمع  نیا  یعرش  حالط  ـ ـصا رد  دوش . یم  هتفگ  یگدعاق  ای  لگر و 

نامز تدم  دریگارف . ار  اهنآ  دیاب  یناملسم  رتخد  ره  هک  دراد  دوجو  یصاخ  فیاظو  ماکحا و  ضئاح  صخش  يارب  مال  ـ ـسا رد  دوش . یم 
ـلـه صا تد و فـ ـن مـ یا دشاب . یم  زور  ای 28  هام  کی  دودح  الومعم  لگر ,  ود  زاغآ  نیب  هلـصاف  هدوب و  زور  یلا 7  یگدعاق 5  يزیرنوخ 
د دـنیوگ . یم  مه  هناهام  تداع  احالطـصا  دـشک , یم  لوط  يزیرنوخ  نایاپ  اـت  یگدـعاق  يزیرنوخ  زاـغآ  ناـمز  زا  هک  ضیح )  ماـیا   ) ار
4 مرگ ,  3 ـ  ظیلغ , 2 ـ  یهایس ,  هب  لیام  خرس  ای  خرس  1 ـ  تسا .:  لیذ  تافص  ياراد  بلاغ  روطب  ضیح  نوخ  یگدعاق  رد  نوخ  مئالع 

نارتخد هژیو  دنادب ـ  ناوج  کی  دیاب  www.Ghaemiyeh.comهچنآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 36زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا هک  تسا  ضیح  نوخ  طرـش , راهچ  اب  دـنیب  یم  رتخد  هک  ینوخ  ضیح  قق  ـط تـحـ یار ـ ـش د  شزوس .  یمک  راشف و  اـب  ندـمآ  نوریب   ـ
هس زا  ب )  دشاب . هتشادن  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  نز  لاس و  هن  زا  رتمک  رتخد  فلا )  تسین .  ضیح  نوخ  دشاب  هتشادنار  طرش  راهچ  زا  یکی 

-23 دـشاب . هلـصاف  زور  هد  مک  تسد  ضیح ,  ود  نایم  د ) دـشاب . هتـشاد  رارمتـسا  زور , هس  رد  ج )  دـشابن . رتشیب  زور  هد  زا  رتمک و  زور 
ندـناوخ تقو  هزادـنا  هب  دریگب و  وضو  هدرک و  ضوع  ار  هبنپ  زامن , تاقوا  رد  ضیح  مایا  رد  هک  تسا  بحتـسم  ضئاـح ,  صخـش  يارب 

ندـب یمامت  هک  تسا  بجاو  نامز  نیا  رد  رتخد  رب  - 25 دیوگب . ار  يارهز  ترـضح  تاحیبست  بلق  روضح  اب  دنیـشنب و  هلبق  هب  ور  زامن ,
یم بلج  دوخب  ار  مرحمان  هجوت  هک  ییاهـسابل  زا  دنک  یعـس  دیاب  هتبلا  دناشوپب , مرحمان  زا  ار  چـم  ات  اهتـسدو  تروص  يدرگ  زج  هب  دوخ 

 , فاوط هزور ,  زامندننام , تسا ,  مارح  ضئاح  صخـش  رب  دوش  ماجنا  دیاب  ممیت  ای  لسغ و  وضو , اب  هک  ییاهتدابع  دزرو . بانتجا  دـنک ,
-26 دنک . اضق  ادعب  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  یلو  درادن , اضق  هدـناوخن  مایا  نیا  رد  هک  ار  ییاهزامن  تیم .  زامن  فالخب  فاکتعا , 
: دیامرف یم  دنوادخ  تسا .  ناوج  دشر  لامک و  هلیـسو  اعد  - 27 هیآ 14 .) ( 20  ) هط  ) راداپب نم  دای  يارب  ار  زامن  يرکذـل ,  هولـصلا  مقاو 

ینع يدابع  کلاس  اذاو  دـیامر : ـگـر مـی فـ ید هیآ  رد  ار و  امـش  منک  تباـجا  اـت  ارم  دـیناوخب   ( 60 هیآ ( 40) رفاغ مکل ,  بجتـسا  ینوعدا 
هرابرد مناگدنب  هک  یماگ  و هـنـ  (. 186 هیآ ( 2  ) هرقب  ) نودشری مهلعل  یب  اونمویلو  یل  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف 

دیاب سپ  دـنناوخب , ارم  هاگره  منک ,  یم  تباجا  ار  هدـنن  ـا کـ عد ياعد  مکیدزن ,  نم  اـنامه  وگب  ناـشیا  خـساپ  رد  دـننک , لاوس  وت  زا  نم 
هب دـنیآ و  یم  دورف  بش  ره  هـک  دراد  یناگتـشرف  دـنوادخ  - 28 دـنبای . هار  هک  دـشاب  دـنروایب , نامیا  نم  هب  دـننک و  تباـجا  ارم  توعد 
دیس دلولا  - 30 يدعس .  - 29 ص 353 . ج2 ,  كردتسم ,  دوخ . تداعس  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  دینک  شـشوک  دنهد : یم  ادن  ناناوج 

نازیم  ) اریخ نابشلاب  مکیـصوا  ص :)   ) هّللا لوسر  لاق  - 31 ص 222 .) قالخالا ,  مراکم   , ) نینس عبس  ریزوو  نینس  عبس  دبعو  نینـس  عبس 
وا دزن  رد  هکنآ  زج  ناسنا )   ) درواین نابز  هب  رـش  ریخ و  زا  نخـس  دیتع , بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفل  ـ یا مـ - 32 ص 349 .) ج1 ,  همکحلا , 

لقعت هوق  ـه  چر گـ - 34 هجحملا .  فشک  سوواط ,  نبدیـس  رـک :  - 33 هیآ 18 .) ( 50  ) ق  ) تسا نتشون )   ) هدامآ نابهگن و  يا  هتـشرف 
نتخودناو ملع  لیصحت  اب  جیردت  هب  هکلب  تسین ,  ینالقع  لامک  رد  ناوج  تسا ,  هبرجت  ملع و  جاتحم  لقع ,  نوچ  اما  دوش , یم  تیوقت 

نتشادن يو  فعـض  هطقن  نیرتگرزب  اریز  دنکن , تلفغ  هعلاطم  ترو و  ـ ـش زا مـ ناو  ـد جـ یا اذل بـ دوش , یم  رتکیدزن  یلقع  لامک  هب  هبرجت 
ـن یزاو زا مـ جراخ  رد  تسا  رکف  نالوج  لیخت  دریگب , دوخ  رد  ار  لیخت  ولج  لقعت  نتفرگ  يدج  اب  دـیا  ناو بـ جـ تسا .  رومارد  تریـصب 

هتساوخ اهورین و  ـن  یا هـمـه  - 35 تسا .  يوق  لیخت  ناوج  رد  دوش , یم  هداد  حیضوت  یسانشناوررد  هک  یللع  هبانب  و  یقطنم ,  ینالق و  عـ
یم هدافتـسااهنآ  زا  یگدنز  فلتخم  نووش  رد  ناسنا  لماکت  یتایح و  ياهتیلاعف  يارب  هک  لقع  تسد  رد  دنتـسه  ییاهرازبا  اهـششک  اه و 
ظفح رگید  يا  ـ هور ار بـر نـیـ دوخ  طلست  دهد و  صیخشت  بوخ  ار  هدسفم  تحلـصم و  رـش و  ریخ و  دشاب و  يوق  لقع  يورین  رگا  دوش .

تاـساسحا و هب  اـی  شتوهـش و  هزیرغ  هب  رگا  یلو  دور , یم  شیپ  يدـبا  تداعـس  فرط  هب  دریگ و  یم  رارق  حیحـص  هار  رد  ناـسنا  دـنک ,
یبیـشارس هب  ناسنا  هدش و  عقاو  سفن  ياوه  بولغم  ددرگ , شو مـی  ـ ما خـ ياد عـقـل ,  مک نـ مک  تروص  نیا  رد  دهد , نادیم  شفطاوع 

کلذک - 36 دـیارگ . یم  يدـبا  تواقـش  فرط  هب  هجیتـن  رد  ددرگ و  یمرت  تسپ  مه  ناویح  زا  هدا و  ـتـ فا ـی  قـال ـ خا طا  ـحـطـ نا طوقس و 
هدش شرافـس  اه  هدـیدپ  اهراک و  رد  ندیـشیدنا  هب  هیآ  دـص  زا  شیب  نآرق  رد   (. 242 هیآ ( 2  ) هرقب  ) نولقعت مکلعل  هتاـیآ  مکل  هّللا  نیبـی 

ص ج5 ,  همکحلا ,  نازیم   ) یلجا نم  هتوهش  كرت  يدبع !  یلا  اورظنا  لوقی :  هکئالملل  دباعلا  باشلاب  یهابی  ـی  لا هّللا تـعـ نا  - 37 تسا . 
هب زیگنا  توهـش  لطاب و  راکفا  هک  نیا  يارب  - 39 هیآ 31 .) (24  ) رون  ) نهجورف نظفحیو  نهراصبا  نم  نضـضغی  تانموملل  لق  - 38 (. 9
دنک رپ  دنمدوس  دیفم و  ياه  همانرباب  ار  دوخ  تاقوا  دزرون و  اد غـفـلـت  دا خـ زا یـ دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دیاب  دنکن , روطخ  ناسنا  نهذ 
مامت اشنم  يراکیب  هک  ارچ  دـنامن , یقاب  زیگنا  توهـش  ياه  هنحـص  هراـبرد  مهوت  لـیخت و  اـجیب و  ياـه  هسو  ـ ـسو يارب  یلاـجم  رگید  اـت 
يزیر همانرب  اـب  ار  دوخ  تغارف  تاـقوا  ـد  یا ـز بـ یز نا عـ ـ ناو نازو و جـ ـ مآ ـش  ناد ناتـسبات .)  یلیطعت  ماـیا  رد  صوصخب   ) تسا تاـفارحنا 

يزود و یطاـیخ و گـلـ یحارط و  نوـچمه  زاـیندروم , يرنه  ياـهتیلاعف  یملع و  تاـقیقحت  ـه هـا و یـا  نا ـخـ با رد کـتـ هعلاـطم  هب  حـیحص 
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یگدنز ـر  گا - 40 دنزرون . تلفغ  ندب ,  يزاس  ملاس  یشزرو و  ياهتیلاعف  رد  تکرـش  زا  نمـض  رد  دنزاس و  لوغـشم  يراکتبا  ياهرا  کـ
همه هک  دش  میهاوخ  هجوتم  میهد ,  رارق  هعلا  درو مـطـ ار مـ گرزب  نارکفتم  یبهذم و  نادنمشناد  غباون و  ناققحم ,  یملع و  ياهتیصخش 

عورشم قیرط  زا  ار  دوخ  يزیرغ  یعیبط و  ياهجایتحا  دنا و  هدیشک  رانک  ار  دوخ  اهیزابسوه  اهینارذگشوخ و  زا  هک  دنا  هدوب  يدارفا  نانآ 
یـسنج لیم  هک  یلاح  نیع  رد  هک  دـنک  اعدا  یـسک  تسا  لا  مـحـ دـنا . هدرک  لاـمعا  دوخ  بساـنم  عقوم  رد  يراـبدربو  ربص  اـب  لوقعم  و 

, دـشاب هدـشن  دراو  وا  رب  یـساسا  همطل  یملع  تاـقیقحت  هعلاـط و  ـی و مـ ـسرد زا نـظـر  هدروآرد ,  دوخ  طلـست  تحت  ار  شدوجو  رـسارس 
یقیقح و ياــهنا  ـ ــس ـ نا تـسا .  تــالاحم  زا  يرما  نـینچ  قـقحت  یناوـجون ,  نارود  رد  صوـصخب  هدوـبن ,  شیب  یبـیرف  ییاــعدا  نـینچ 
یحور و تمظع  زگره  هتـسیز و  اوـقت  یکاـپ و  اـب  هک  دـنا  هدوـب  یناـسک  فـیدر  رد  یگمه  هدیـسر ,  لاـمک  هـب  گرزب و  ياهتیـصخش 

. دنا هدیربن  رس  توهش  سفن و  هاگنابرق  رد  ار  دوخ  يونعم  تیصخش 

86 ات 41

ررغ  ) کمره لب  ـک قـ با ردا شـبـ بـ - 42 ربکا .) داهج  هرس ,  سدق  ینیمخ  ماما  ) دیوش هدوسرف  ریپ و  دیراذگن  دینک  يرکف  دیناوج  ات  - 41
ییانج زیمآ و  تنوشخ  ياه  همانرب  يا  ـ ـشا تـمـ - 43 ص 157 .) مکحلا ,  ررغ   ) طاشنلا ریثی  سفنلا و  طـسبی  رورـسلا  ص 340)1 مکحلا , 

هچنآ ره  دنادب  دیاب  ناوج  ـتـر  خد دوش . یم  یتیـصخش  یگتـسسگ  یحور و  یگتفـشآ  بجوم  دوخ  تغارف  تاقوا  رد  نویزیولت  ياهملیف 
ياهررـض لذـتبم  ییاـنج و  ياـهملیف  هکلب  تسین ,  بساـنم  نی  ـنـ ـس همه  رد  دارفا و  همه  يارب  ددرگ  یم  رهاـظ  نویزیولت  هحفـص  رد  هک 

هغلب نمو  یلهاو  يدلو  عیمج  ام و  ـیـکـ صوا ع :)   ) لا عـلـی قـ - 44 دوش . یم  نایامن  درف  یگدنز  رد  جیردت  هب  نآ  ریثات  هک  دراد  یناوارف 
لقت الف  - 46 هیآ 28 .) ( 25  ) ناقرف  ) الیلخ انالف  ذـختا  مل  ینتیل  یتلیو  ای  - 45  (. 47 همان هغالبلا ,  جـهن   ) مکرما مظن  هّللا و  يوقتب  یباتک 
يراد نتـشیوخ  قیرط  زا  زج  ناسنا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  الوصا  - 47 هیآ 23 .) ( 17  ) ارـسا  ) امیرک الوق  امهل  لقو  امهرهنت  الو  فا  اـمهل 

نیا ربارب  رد  ناسنا  رگا  دراد و  لیامت  تاوهـش  تاذل و  فرط  هب  یعیبط  روطب  هز  ـ یر ار نـفـس و غـ ـ یز دـبای , تسد  تیناسنا  هب  دـناوت  یمن 
اج ـن  یا زا  ـیـت  نا ـسـ نا دوش . یمرتکیدزن  یهابت  طوقس و  تیناویح و  هطرو  هب  مدق  هب  مدق  المع  دن , ـت نـکـ موا يز مـقـ ـ یر يا غـ کـشـشـهـ

هنیمز ات  ددرگن  دوخ  رذگدوز  تاوهـش  لایما و  می  ـلـ ـس دنک و تـ يرادیاپ  تمواقم و  یناسفن  ياهـششک  ربارب  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  زاغآ 
تیوـنعم تیناـسنا و  يور  هب  هار  يراد  نتـشیوخ  نینچ  نود  بـ دوـش . مهارف  وا  رد  یتوـکلم  یحور و  ياهدادعتـسا  شرورپ  دـشر و  يارب 

نیذلا الا  - 48 تسا .  تاوهـش  لایما و  رباربرد  يراد  نتـشیوخ  ناسنا ,  رد  یلامک  ره  همزال  هک  تفگ  ناوت  یم  اذل  تسا ,  دودسم  یلکب 
عیال نا  يونیو  بنذ  ـل مـن  جر ـ لا بو  نا یـتـ هـو  ص :)   ) لا قـ - 49 هیآ 5 .) ( 24  ) رون  ) میحر روفغ  هّللا  ناف  اوحلصاو  کلذ  دعب  نم  اوبات 

دیآ و یم  رد  تداع  تروص  هب  هک  درف  رد  رادـیاپ  تسا  یتفـص  تلا و  حـ مـلـکـه ,  - 50 ص 552 .) ج1 ,  همکحلا ,  نازیم   ) ادـبا هیلا  دو 
 , همکحلا نازیم   ) بئات باش  نم  یلاعت  هّللا  یلا  بحا  ئـش  نم  اـم  - 51 تسا .  لاحم  تاقوا  یضعب  رد  هدوب و  لکـشم  رایـسب  نآ ,  رییغت 
هب تکاله  رد  قیقحت  هب  دیامنب , ار  شتاوهش  يوریپ  شسفن  سکره  اهتکله , یلع  اهناعا  دقف  اهتاوهش  هسفن  عاطا  مـن  - 52 ص 7 .) ج5 , 

يدب يوس  هب  ار  ناسنا  سفن ,  هک  یتسار  هب  یبر ,  محر  ام  الا  ؤسلاب  هرامال  سفنلا  نا  - 53 مکحلاررغ .)   ) تسا هدرک  کمک  دوخ  سفن 
ناف لئاضفلا  یلع  کسفن  هرکا  ع :)   ) یلع لاق  - 54 هیآ 53 .) ( 12  ) فسوی ) دریگب رارق  دنوادخ  تمحر  دروم  هک  نیا  رگم  دـنک , یمرما 

-56 تسا .  كریز  نموـم  سیک ,  نموـملا  - 55 ص 310 .) هـمکحلا ,  نازیم  زا  لـقن  هـب  ج2 ,  كردتـسم ,   ) اهیلع عوبطم  تنا  لـئاذرلا 
فارحنا لثم  دیآ , شیپ  ناوج  ـی  گد ـ نز رد  زین  يرگید  تافارحنا  عویش  هنیمز  تسا  نکمم  نینـس ,  نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیا  ـبـتـه بـ لا

هوشر يدزد و  نوچ  يداـصتقا ,  فارحنا  اـی  يرگ و  هزره  يدرگلو و  هسردـمای و  هناـخ  زا  رارف  نوچ  یعاـمتجا ,  اـی  یـسایس   , یتدـیقع
 (: ع  ) لا عـلـی قـ - 59 یناـهنپ .  روط  هب  - 58 سان .  هروس  - 57 تسا .  دـساف  طیحم  تیعقوم و  اـی  تسود   , نآ تلع  اـمومع  هک  يراوخ 

ص ج6 ,  همکحلا ,  نازیم   . ) تسا یناسفن  تـالیامت  لـقع و  نیب  شـشک  ضرعم  رد  ناـسنا  سفن  يوهلاو ,  لـقعلا  نیب  هبذاـجتم  سفنلا 
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کفنیال ری  ـ سا هو  ـهـ ـش ـ لاد عـبـ ص 436 .) ج6 ,  همکحلا ,  نازیم   ) تسا یناسفن  ياهاوه  لـقع  نمـشد  يوهلا ,  لـقعلا  ودـع  - 60 (. 405
يوه تحت  ریسا  لق  کـم مـن عـ مکحلاررغ .)   ) دور یمن  لامتحا  نادنز  زا  يدازآ  تاجن و  شیارب  هک  تسا  یینادنز  توهش  هدنب  هرسا , 

صوصخ هب  اعد  - 61 ص 379 .) ج10 ,  همکحلا ,  نازیم   . ) تسا ناـشلایما  سفن و  ياوه  ریـسا  ناـشلقع  هک  ییاـهناسنا  رایـسب  هچ  ریما ,
هیآ رد  و   ( 60 هیآ ( 40) رفاغ ) ار امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  مکل ,  بجتسا  ینوعدا  دیامرف : یم  ـد  نواد خـ تسا .  دشر  لامک و  هلیسو 

(2  ) هرقب  ) نودشری مهلعل  یب  اونمویلو  یل  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلاس  اذاو  دـیامرف : یم  رگید 
يار ـی و بـ لا ـمـ ـشو گـ رگمتـس , يارب  یناگدـنز  رد  يراوگان  والب  هجردایلواللو , ,  ناحتما  نمومللو  بدا  ملاظلل  ـالب  ـ لا - 62  (. 186 هیآ
یلع لاق  ص 108 ) ج81 ,  راونالاراحب ,  ) تسا ـر ) تالا هجرد بـ بسک  بجومای   ) هجرد ادـخ  ناتـسود  يارب  ناحتما و  شیاـمزآ و  نموم , 

زا تل  يرآ غـفـ - 63 ص 484 .) ج1 ,  همکحلا ,  نازیم   ) دوش یم  التبم  اهیراتفرگ  عاونا  هب  نموم  صخش  البلا , عاوناب  یلتبی  نموملا  (ع :) 
هدنبنجو روناج  ره  زا  هکلب  رت , هارمگ  رت و  تسپ  مه  نایاپ  راهچ  زا  ار  ناسنا  دوش , یم  یهتنم  نآ  هب  هک  یحیحـص  هار  شنیرفآ و  فدـه 

هعاـس هو  ـهـ ـش بر  ع :)   ) لا عـلـی قـ - 64 هیآ 22 .) ( 8  ) لافنا  ) نولقعیال نیذلا  مکبلا  مصلا  هّللادـنع  باودلارـش  نا  دـنک . یم  رتدـب  يا 
میلاع رد تـ - 65 ص 381 .)  , ج10 همکحلا ,  نازیم   ) دروآ رابب  ینالوط  یهودـنا  ینار ,  توهـش  تعاس  کی  اسب  هچ  الیوط , اـنزح  ثروت 
تسا سانلا  قح  عوضوم  یکی  دو : لا مـی شـ ـبـ ند یصاخ  تیساسح  تقد و  اب  هراومه  هک  تسه  عوضوم  ود  یمالسا  ماکحا  رد  مالسا و 
ملکت دمآ , تفر و  هاگن ,  رد  صوصخب  ـت ,  سا مر  ـحـ ما در نـ ـط بـا فـ باور ير  ـگـ ید هدادن و  ار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  هزاجا  مالسا  هک 
ییاهر اب  دوش و  راگزور  ناراگزیهرپ  ناکین و  هلمج  زا  دناو  حـتـی مـی تـ - 66 نید .  شزومآ  يارب  ولو  تولخ  لحم  رد  درم , نز و  نیب 

ـی یا ـ سرا نـ - 67 درادرب . ماگ  تداعـس  لامک و  ریـسمرد  دریگ و  رـس  زا  ار  یناوج  باداش  كاپ و  یگدـنز  موش ,  تداـع  نیا  لاـگنچ  زا 
زا عنام  دراذگ , یم  ياج  رب  یفنم  تاریثات  یگد  ـ نز تالاح  مامت  رد  هک  روط  نامه  یسنج  لیم  طلـست  زا  هلـصاح  یترپ  ساوح  ـنـی و  هذ

سالک رد  یلیـصحت و  ياهتیلاعف  رد  یگدنز ,  روما  رد  یتح  یترپ  ساوح  نیا  ددرگ . یم  ساوح  زکرمت  ینهذ و  ياهتیلاعف  يرکفدشر و 
یم جـنر  رایـسب  هلاسم  نیا  زا  زومآ  شناد  دوش و  یم  هدـهاشمالماک  دـنک  یم  حرطم  ار  یقیقد  هلاسم  ملعم  هک  یناـمز  صوصخ  هب  سرد 

گرزب و یتسکـش  یندوشخبان و  ییاطخ  هراب  نیا  رد  رکفت  لیخت و  نتـشاذگ  دازآ  یـسن و  هز جـ ـ یر نداد بـه غـ ناد  ـن مـیـ یا ـر  با بـنـ درب .
یسنج هزیرغ  لیم و  تسد  هب  ار  دوخ  هشید  ـ نا ما عـقـل و  ـ مز یناناوج کـه  هدش  هدید  رایسب  لمع ,  رد  تشاددهاوخ و  رب  رد  هدننک  اوسر 

ریغ یسرد و  ياهباتک  زا  معا  ار  يا  هعلاطم  هنوگره  هب  قایتشا  ندناوخ و  سرد  قوذ  یتر  ساو پـ ـ حو راکفا  یناشیرپ  تلع  هب  دنراپـس  یم 
راچد هدنیآ  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رمع  تاظحل  نیرتساسح  دنمـشزرا و  نارود  نیرتهب  هجیتن  رد  دـنهد , یم  تسد  زا  یلکب  یـسرد 
هزور هار ,  نیرتـهب  روـظنم , نیا  يارب  - 69 ك 257 . هیآ 255  ( 2  ) هرقب - 68 درادن . يدوس  رگید  هک  دشدنهاوخ , ینامیـشپ  ترـسح و 
ناسنا یقالخا  یتوکلم و  ياه  هبنج  هدارا و  نامیا و  تیوقت  بجوم  ابقاعتم  هدش و  يزیرغ  لایما  فیعضت  هب  رجنم  هک  تسا  یقیقح  يراد 

جاودزا کـنـد و دراد , جاودزا  رب  تردق  امش  زا  سکره  ناناوج !  هورگ  يا  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مرکا ر  لو  ـ سر تر  حـضـ ددرگ . یم 
زا يوحن  هب  هک  دتفا  قا مـی  ـفـ تا ـی  ها گـ تسا .  توهـش  عطق  وا  يارب  هزور  هک  اریز  نتفرگ ,  هزور  دابوا  رب  تسین ,  رودـقم  شیارب  ـر  گا

هدش مک  یلیخ  شتقاط  یـسنج )   ) لیم نیا  لباقم  رد  هک  دنک  یم  ساسحا  صخـش ,  دوش و  یم  رادـیب  ناسنا  رد  یـسنج  یتاکیرحت  احنا 
ـی قا هتفه بـ کی  رثکادح  دنتـسه و  يرذگدوز  يزیرغ  ياهنارحب  اهنیا  هک  دش  دهاوخ  هجوتم  دـن , ـبـر کـ ـص دروم  نیا  رد  رگا  هک  تسا , 
ـبـتـه مـی لا دش . دهاوخ  عفر  تالاح  نیا  نتفرگ  هزور  زور  دنچ  اب  دنک , تمواقم  دناوت  یمن  هک  دـید  رگا  یلو  دـنور , یم  نیبزا  هدـنام و 

همئا هک  هدش  دراو  ییاهتبـسانم  هب  یبابح  ـتـ ـسا ياه  هزور  هکلب  تسین ,  ناضمر  كرابم  هام  هب  رـصحنم  مالـسا  رد  يراد  هزور  هک  ـیـم  ناد
یبحتـسم ياه  هزور  یمق  سابع  خیـش  نانجلا  حـیتافم  باتک  رد  دـنریگب و  هزور  ار  مایا  نآ  هک  دـندوب  دـیقم  ناگرزبو  ص )   ) نیموصعم

, زور ملع  رظن  زا  هزور ,  تیمها  يدابودرا ,  روبـص  دـمحا  رتکد  رـک :  هزور ,  دـیاوف  زا  رتشی  عـال بـ ـ طا يار  بـ  . ) تسا هدـش  رکذ  هاـمره 
الا - 71 هیآ 32 .) ( 33  ) بازحا  ) ضرم هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضختالف  - 70 يراد .  هزور  اب  یـسنج  لیم  لیدـعت  مراهچ  ثحب 
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ـد یا ناو بـ جـ - 73 هیآ 124 .) ( 20  ) هط  ) اکنض هشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع  ضرعا  نمو  - 72 هیآ 28 .) ( 13  ) دعر  ) بولقلا نئمطت  هّللا  رکذب 
شیاشگ هتبلا  یتخـس  ره  اب  ارـسی , رـسعلا  عم  نا  دوب : دـهاوخ  ینطاب  شیاشگ  کی  اب  هارمه  یتیمورحم  يراوگاـن و  ره  لـمحت  هک  دـنادب 

ج2 یفاک ,  - 76 ص 454 . ج2 ,  یفاک ,  - 75 ص 340 . مکحلا ,  ررغ  ص 93 , یفاک ,  هضور  - 74 هیآ 6 .) ( 94  ) حرش  ) تسه یناسآو 
ص 362. ج67 ,  راونالاراحب , - 80 ص 93 . یفاک ,  هضور  - 79 ص 449 . مکحلاررغ ,  - 78 ص 59 . یبوقعی ,  خیرات  - 77 ص 135 . , 
ص  , ج2 لئاسولا ,  كردتسم  - 84 ص 677 . مکحلاررغ ,  - 83 ص 47 . ج6 ,  یفاک ,  - 82 ص 35 . ج2 ,  لئاسولا ,  كردتـسم  - 81

ص 532.  , ج2 لئاسولا ,  كردتسم  - 86 ص 532 .  , ج2 لئاسولا ,  كردتسم  - 85 . 532

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 
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 36زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


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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