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هچابید

نشور ار  نامدرم  یگدنز  هار  ارف  نازورف ، لعـشم  نوچمه  هک  دنا  هدرک  روهظ  یناشخرد  ياه  هرهچ  رـشب ، یگدنز  خیرات  لوط  رد 
ریسم نتخاس  راومه  اب  هتـساخاپ و  هب  خیرات  رتسب  رد  یگرزب  نادرم  .دنا  هدش  نومنهر  یلاعتم  ياه  فده  يوس  هب  ار  نانآ  هتخاس و 

.دنا هدروآرد  زازتها  هب  نامیا  شناد و  ياه  هلق  زارف  رب  ار  یناسنا  تزع  تمارک و  مچرپ  ناسنا ، لماکت 

نتسیز یناسنا  هار  ناگدنیوپ  دزاس و  یم  ممصم  تلیضف ، لامک و  هار  ندومیپ  رد  ار  ناسنا  گرزب ، نادرم  یگدنز  هویش  اب  ییانشآ 
نیتسار دنزرف  يرهطم ، یضترم  داتسا  نادرم ، گرزب  نیا  زا  یکی  .دنیامیپب  ار  نانآ  هناصلاخ  كولس  هار  ات  دشخب  یم  دنلب  یتمه  ار 

تشاد و دوخ  ریظن  مک  تیـصخش  هناوتـشپ  ار  قح  هار  نادیهـش  نوخ  تزع  مه  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا 
یناسنا یمالـسا و  یتیـصخش  ماقم  رد  وا ، يدوجو  ياه  هبنج  تسا  هتـسیاش  نیارباـنب ، .ار  یناـبر  ياـملع  ملق  هشیدـنا و  تمارک  مه 

هعماج اریز  دوش ؛ یسررب 

يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ياه  هشیدنا  همان و  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:13

داتـسا نیا  یگدـنز  هبناج  همه  یفاکـشوم  اـب  دراد  اـج  تسا و  يو  یخیراـت  شقن  یگنهرف و  یملع ، تیـصخش  نادردـق  یمالـسا ،
ار نیتسخن  ياه  ماگ  ات  دشوک  یم  راتـشون  نیا  .دیآ  مهارف  ناگمه  يارب  اوقت  ملع و  هوسا  نیا  زا  يوریپ  وا و  تخانـش  هنیمز  هنازرف ،
هیهت و رد  هک  یقاحـسا  نیـسحدیس  ياقآ  رورپ و  لیعامـسا  ياقآ  باـنج  دـنمجرا  نارگـشهوژپ  زا  ناـیاپ ، رد  .درادرب  روظنم  نیا  هب 

همانرب هیهت  رد  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  هعومجم ، نیا  بلاطم  زا  تسا  دیما  میرازگ و  ساپس  دنا ، هدیشوک  رضاح  راتشون  میظنت 
.دنریگ هرهب  ناشیاه 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

اه تبسانم  خیرات و  هورگ 

شهوژپ لک  هرادا 
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راتفگ شیپ 

تکرح نیا  زا  يرادساپ  يارب  دراد ، رارق  دوخ  هبیط  تایح  ههد  نیمراهچ  هناتـسآ  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  یطیارـش  رد  زورما 
« یبتکم یتدـیقع و  ياه  هشیر  یگنهرف و  ینابم   » نییبت هب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیب  نآ ، یـشزرا  ياهدروآ  تسد  ظفح  یهلا و  گرزب 

نودب .درک  شالت  یمالسا  گرزب  تضهن  نیا  شیادیپ  یعقاو  للع  ینابم و  نیا  اب  ناوج  لسن  ییانشآ  يارب  دیـشیدنا و  بالقنا  نیا 
قالخا تیونعم و  هتفرگ و  ارف  ار  هعماج  یعامتجا  یسایس _  ياضف  نآ ، يالاو  ياه  شزرا  مالـسا و  هب  شیارگ  هک  ینامز  ات  دیدرت 

رد .دـنام  دـهاوخ  ناما  رد  یبیـسآ  رطخ و  ره  زا  بالقنا  هدـنفوت  نایرج  دـشاب ، هدیـشخب  اـضف  نیا  هب  یهلا  يوب  گـنر و  یمالـسا ،
هب نانآ  شیارگ  دـننک و  ساسحا  ینید  ياه  شزرا  اب  یگناـگیب  یعون  دوخ ، دوجو  رد  ناـناوج  هژیو  هب  مدرم  هک  ناـمز  ره  لـباقم ،

.تسشن اشامت  هب  ار  بالقنا  یگدومخ  ياه  هناشن  نیتسخن  دیاب  دوش ، گنر  مک  بتکم ، لوصا 

یگتـسب يدـهاجم  گرزب و  ناملاع  اه و  تیـصخش  لماک  تخانـش  هب  بالقنا ، یبتکم  یتدـیقع و  ياه  هشیر  يرکف و  ینابم  نییبت 
يارب هک  دراد 
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رمع يزور ، هنابش  یشالت  رد  مالـسلا ، مهیلع  ناموصعم  ثیداحا  نآرق و  ینعی  نید  ینارون  عبانم  زا  ینابم  نیا  طابنتـسا  جارختـسا و 
 : هللا همحر  ینیمخ  ماما  هدومرف  هب  هک  اهنآ  دنا ؛ هدنارذگ  ینید  مولع  ياه  هزوح  رد  شهوژپ  هب  ار  دوخ 

شالت دوخ  رمع  همه  رد  هدوب و  اه  يورجک  تافارحنا و  تالمح و  ربارب  رد  مالسا  هاگیاپ  نیرت  مهم  عیشت ، مالسا و  خیرات  لوط  رد 
شیپ هب  هّقفت  تقیقح  فـشک  اـت  هک  ناـنآ   (1) .دـنیامن جـیورت  فرـصت  لخد و  نودـب  ار  یهلا  مارح  لالح و  لئاسم  اـت  دـنا  هدومن 

ناشرکیپ هراپ  هراپ  تاعطق  نوخ و  تارطق  ار  ناشتقادص  ثیدح  دنب  دنب  هک  دندش  یقداص  نارذنم  دوخ  تلم  موق و  يارب  دنتخات و 
دنا هتـشون  نوخ  بکرم  تداهـش و  مد  هب  ار  دوخ  هیلمع  هلاسر  هک  تیناحور  دیواج  هشیمه  نازاس  هسامح  نآ  .تسا  هدرک  یهاوگ 

(2) .دنا هتخاس  غارچ  بش  رهوگ  ناشتایح ، عمش  زا  سان ، هب  هباطخ  ظعو و  تیاده و  ربنم  رب  و 

ار بالقنا  نیا  یگنهرف  یملع و  نازاس  هسامح  دیاب  نآ  یـشزرا  ياهدروآ  تسد  ظفح  بالقنا و  زا  يرادـساپ  يارب  ساسا ، نیا  رب 
، نایم نیا  رد  .درک  یفرعم  روشک  ناوج  لاعف و  لـسن  هب  ناـش ، یـشهوژپ  راـثآ  يرکف و  تـالوصحم  اـب  هارمه  تخانـش و  یبوخ  هب 

یساسا یماگ  دناوت  یم  يرهطم  یضترم  دیهش  دهاجم ، ملاع  راوگرزب و  داتسا  ياه  هاگدید  راثآ و  یفرعم  يدوجو و  داعبا  تخانش 
.دشاب هار  نیا  رد 

تسا ییاه  تیـصخش  دودعم  زا  يرهطم  یـضترم  داتـسا  نام ، مظعم  هنازرف و  ربهر  هژیو  هب  بالقنا  ناسانـش  خیرات  همه  هتفگ  هب  انب 
، وا هیام  نارگ  راثآ  هک 

ج 7، ، 1361 یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  نارهت ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ياهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحـص  - . 1
ص 273.

ج 7، ، 1361 یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  نارهت ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ياهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحـص  - . 2
ص 274.
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اـهداشرا و اـه ، هظعوـم  .تسا  شخب  حور  هدـنزومآ و  وا  ناـبز  ملق و  دور و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  يرکف  ياـنبم 
دـنمدوس و مدرم ، ياه  هورگ  همه  يارب  هتـساخرب ، ادـخ  هب  هدـیقع  نامیا و  زا  راشرـس  یبلق  زا  هک  شا  يرظن  یملع و  ياه  هاگدـید 

.تسا شزرااب 

هر زا  يریگ  هرهب  اب  شیوخ ، تکرب  اب  رمع  لوط  رد  دیـشیدنا ، یم  دوخ  نامز  زا  رتارف  رایـسب  هک  انـشآدرد  سانـش و  نید  ملاـع  نیا 
ياه هنیمز  هک  درک  شک  شیپ  هشیدنا  ملع و  هعماج  هب  ییاشگ  هار  یعامتجا  یـسایس و  یملع ، ياه  لیلحت  بان ، مالـسا  ياه  هشوت 

یتسس و اج و  یب  ياه  بصعت  يرگن ، یحطس  يرگنوس ، کی  زا  ار  ینید  هعماج  تخاس و  مهارف  ار  یعامتجا  گرزب  لوحت  داجیا 
نامرآ اه و  فدـه  رت  يدـج  يریگ  یپ  تما و  ماما  اب  یهارمه  يارب  ار  مدرم  یمومع  تیفرظ  زین  تیاهن  رد  .داد  تاجن  یهجوت  یب 

.درک رتشیب  بالقنا  سدقم  ياه 

: دومرف هک  میروآ  رظن  رد  ار  ناشیا  هرابرد  لحار  ماما  هیصوت  رگید  راب  زورما  هک  تسا  هتسیاش 

ياـه هسیـسد  اـب  دـنراذگن  ار  زیزع  داتـسا  نیا  ياـه  باـتک  هک  منک  یم  هیـصوت  دـهعتم  نارکف  نشور  هـقبط  نایوجـشناد و  هـب  نـم 
(1) .دوش شومارف  یمالساریغ 

تسا و سوسحم  یبوخ  هب  اـم  هعماـج  یگنهرف  یملع و  ياـضف  رد  يرهطم  دیهـش  يونعم  یملع و  یگدـنز  هرمث  رـضاح ، لاـح  رد 
ياه هاگدید  يرکف و  ینابم  اب  ییانشآ  هار  رد  ینید ، مولع  بالط  نایوجشناد و  ناداتسا ، زا  يرایسب 

ص 188. ج 12 ، رون ، هفیحص  - . 1
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یخرب اب  ام  هعماج  هک  ینونک  طیارش  رد  .دنشوک  یم  شا  یبالقنا  ياه  هشیدنا  جیورت  داتسا و  یعامتجا  یقالخا و  یمالک ، یفسلف ،
زاین انـشآدرد  دهعتم و  ملاع  ماقم و  یلاع  فوسلیف  نیا  ياه  هاگدید  اب  ییانـشآ  هب  شیپ  زا  شیب  تسا ، ور  هبور  يرکف  ياه  شلاچ 

ندیشخب موادت  بالقنا و  سدقم  ياه  نامرآ  زا  يرادساپ  رد  میـسانشب و  رتهب  ار  بالقنا  یعقاو  ياه  هشیر  هلیـسو ، نیا  هب  ات  میراد 
.میشاب رت  قفوم  یمالسا  گرزب  تکرح  نیا  هب 

ار ناگرزب  رظن  دـهد و  یم  حرـش  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  ار  يرهطم  یـضترم  دیهـش  یگدـنز  فدـه ، نیمه  اـب  زین  رـضاح  راتـشون 
میدقت ناقاتشم  هب  زیزع  دیهش  نآ  زا  یندینش  ياه  هرطاخ  یخرب  تداهش و  للع  یملق ، راثآ  اب  هارمه  هتسراو ، تیـصخش  نیا  هرابرد 

.دنک یم 
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داتسا یگدنز  لوا : لصف 

تدالو . 1

ناهج هب  هدـید  یکدوک  یبهذـم ، يا  هداوناخ  رد  ناـسارخ ، ناتـسا  زا  ناـمیرف  ياتـسور  رد  يدیـشروخ ، نمهب 1298  مهدزیـس  رد 
ناتسرپ قح  نایوج و  تقیقح  يامنهار  اهدعب  وا  .تملظ  لهج و  بش  رد  دوش  یتیاده  بکوک  ات  دوب  نآ  رب  یهلا  ریدقت  هک  دوشگ 

هراتـس نیا  .تساـخرب  ادـخ  نید  زا  يرادـساپ  هب  دـندوب ، هدروآ  شروـی  مالـسا  هب  وـس  همه  زا  هک  ینارود  نیرت  کـیرات  رد  دـش و 
رد وا  هدیدنسپ  شور  رگتیاکح  ات  دنداهن  مان  یضترم » ، » درک عولط  يرهطم  نیسح  دمحم  خیش  هداوناخ  رد  هک  ار  تیاده  ناشخرد 

.دشاب یگدنز 

یناوجون یکدوک و  . 2

هب وا  داـیز  هقـالع  زا  .دنداتـسرف  هناـخ  بتکم  هب  ییادـتبا ، ياـه  شزومآ  رگید  نآرق و  يریگارف  يارب  یگلاـس  جـنپ  رد  ار  یـضترم 
دراد و یمرب  ار  دوخ  باتک  رتفد و  تسا ، هدش  حبص  هکنیا  لایخ  هب  حبص  کیدزن  یباتهم ، یبش  رد  هک  تسا  هدش  لقن  هناخ  بتکم 

.دور یم  باوخ  هب  نآ  رد  تشپ  تسا ، هتسب  هناخ  بتکم  نوچ  دنک و  یم  تکرح  هناخ  بتکم  يوس  هب 
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ناحـصان .دزاس  یم  ممـصم  هزوح  هب  نتفر  هب  ار  وا  ینید ، مولع  مالـسا و  هب  شا  هقـالع  قشع و  روش و  یگلاـس ، هدزاود  دودـح  رد 
تـسد هکنیا  زا  لفاغ  دنزاس ؛ فرـصنم  هشیدـنا  نیا  زا  ار  وا  ات  دـنزادرپ  یم  وا  زردـنا  دـنپ و  هب  ناهاوخریخ ، حالطـصا  هب  نیبایند و 

، اهنآ تیاضر  اب  دش و  هریچ  نارگید  يأر  رب  شا ، ییاد  ردپ و  ياه  تیامح  شیوخ و  میمـصت  رب  وا  رارـصا  .تسا  راک  رد  يرگید 
.داهن ریطخ  هار  نیا  رد  ياپ 

زاغآ ار  ینید  مولع  تامدقم  لیصحت  دش و  دهشم  هیملع  هزوح  دراو  دوب ، هلاس  هدزیـس  هک  یماگنه  لاس 1311  رد  يرهطم  یضترم 
باوخ و هک  يا  هنوـگ  هب  تخاـس ، لوغـشم  دوـخ  هب  ار  وا  تخـس  یـسانشادخ ، ياـه  هشیدـنا  هزوـح ، هب  دورو  ناوا  ناـمه  زا  .درک 

: دیوگ یم  هراب  نیارد  يو  دوخ  .دوب  هتفرگ  وا  زا  ار  تحارتسا 

هب تبسن  یبیجع  تیـساسح  دش و  ادیپ  نم  رد  هغدغد  نیا  یگلاس  هدزیـس  زا  مراد ، دای  هب  مدوخ  یحور  تالوحت  زا  نم  هک  اجنآ  ات 
موجه ما  هشیدنا  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هرود ، نآ  يرکف  حطس  اب  بسانتم  هتبلا  اه  شـسرپ  .مدوب  هدرک  ادیپ  ادخ  هب  طوبرم  لئاسم 

رد متـساوخ  یمن  تقو  نآ  رد  .دوب  هدـمآ  دـیدپ  نم  رد  ییاهنت  هب  لیم  ادـیدش  هک  مدوب  قرغ  اـه  هشیدـنا  نیا  رد  ناـنچ  .دروآ  یم 
لح لـئاسم  نیا  رد  متالکـشم  هکنآ  زا  شیپ  ار  رگید  عوضوم  رد  هشیدـنا  عقاو ، رد  .مشیدـنیب  يرگید  عوضوم  هب  تغارف ، تاـعاس 

.مدرمش (1) یم  تقو  فالتا  هدوهیب و  ددرگ ،

،1366 رکاذ ، رشن  نارهت ، الضف ، نارای و  زا  یعمج  تیاور  هب  يرهطم  یضترم  دیهـش  داتـسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرـس  - . 1
ص 12. 2 و 3 ، ج 1 ،
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ناشیا .داد  رارق  نادنمـشیدنا  نافوسلیف و  هشیدنا  یـسررب  ار  دوخ  فدـه  تشاد و  هفـسلف  هب  يدـیدش  هقالع  ادـتبا  نامه  زا  يرهطم 
: دیوگ یم  هراب  نیارد 

نیا رد  گرزب  نافوسلیف  هشیدـنا  يارب  هدامآ  اجیردـت  هک  متخومآ  یم  تهج  نآ  زا  ار  یقطنم  یلوصا و  یهقف و  ای  یبرع  تامدـقم 
هزوح نیسردم  الضف و  املع و  همه  نآ  نایم  رد  دوب ، لاس  هدزناپ  ات  هدزیس  نایم  هک  نینس  نآ  رد  هک  مراد  دای  هب  اقیقد  .موشب  هلئسم 

منیشنب و شسلجم  رد  مرگنب و  شا  هرهچ  هب  متشاد  تسود  دومن و  یم  هولج  گرزب  مرظن  رد  همه  زا  شیب  هک  يدرف  دهـشم ، هیملع 
«، يوضر يدیهش  يدهمازریماقآ   » موحرم منیـشنب ، شـسرد  ياپ  هب  يزور  هک  مدرک  یم  وزرآ  مریگب و  رظنریز  ار  شتاکرح  هفایق و 

.تشذگرد (1) اه  لاس  نامه  رد  موحرم  نآ  اریز  دشن ؛ ققحم  وزرآ  نآ  .دوب  هزوح  نآ  رد  یهلا  هفسلف  سردم 

مق هیملع  هزوح  هب  دورو  . 3

بـسک اب  دش و  مق  هیملع  هزوح  یهار  لاس 1315  رد  دهـشم ، هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  لاس  راهچ  دودح  زا  سپ  يرهطم  یـضترم 
همادا یمالسا  فلتخم  نونف  مولع و  رد  ار  شتالیـصحت  دوزفا و  دوخ  يونعم  یملع و  هتخودنا  رب  گرزب ، ناداتـسا  رـضحم  زا  ضیف 
.تسا هبترم  یلاع  ناداتـسا  دوجو  تمعن  زا  ناشیا  يدنم  هرهب  يرهطم ، داتـسا  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  .داد 

سرد هراـبرد  وا  .تخومآ  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دزن  زین  ار  قـالخا  سرد  دوب و  يدرجورب  هّللا  تیآ  درگاـش  لوصا ، هقف و  رد  يو 
: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  قالخا 

موهفم هب  قالخا  هن  دوب ، كولسوریس  فراعم و  سرد  تقیقحرد ، و ]  ] دش یم  هتفگ  مبوبحم  تیصخش  هلیـسو  هب  هک  یقالخا  سرد 
ارم یملع ؛ کشخ 
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صص 16 و 17. 2 و 3 ، ج 1 ،
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هدزاود یط  رد  هک  يرگید  ياه  سرد  رد  سپس  سرد و  نآ  رد  نم  یحور  يرکف و  تیصخش  زا  یمهم  شخب  .درک  یم  تسمرس 
« یهلا یـسدق  حور   » وا هک  یتسار  .مناد  یم  هتـسناد و  وا  نویدـم  ار  دوخ  هراومه  تفای و  داقعنا  متفرگ ، ارف  یهلا  داتـسا  نآ  زا  لاس 

(1) .دوب

هّللا تـیآ  يزاریـش و  ياـقآ  یلع  ازریم  جاـح  نوـچ  یناـگرزب  رــضحم  زا  تـفرگ و  ارف  هللا  هـمحر  ییاـبطابط  همـالع  دزن  ار  هفــسلف 
.درب هرهب  هللا  همحر  يزیربت  تجح  هّللا  تیآ  داماد و  ققحم  دمحمدیس 

زین نارهت  رد  ناشیا  دوجو  .تشگزاب  نارهت  هب  یگدنز  تالکـشم  لیلد  هب  مق ، هیملع  هزوح  رد  روضح  لاس  هدزناش  زا  سپ  يرهطم 
.دش هاگشناد  طیحم  رد  یمالسا  فراعم  رشن  ببس  ضیف و  عبنم 

هاگشناد رد  داتسا  یملع  ياه  تیلاعف  عورش  . 4

رد سیردـت  هب  تسخن  .درک  زاغآ  لاس  نیمه  زا  ار  دوخ  یملع  ياـه  تیلاـعف  تفر و  نارهت  هب  مق  زا  لاس 1331  رد  يرهطم  داتسا 
تداهـش زا  شیپ  لاس  هس  ات  هسردـم ، نیا  رد  ناـشیا  سیردـت  هک  تفر  يورم  هسردـم  هب  هاـگ  نآ   (2) .تخادرپ رالاسهپس  هسردم 

.تشاد همادا 

تاغیلبت ندرک  یثنخ  رد  باتک  نیا  شقن  هک  تشاگن  ار  مسیلاـئر  شور  هفـسلف و  لوصا  باـتک  نارهت ، هب  دورو  زا  سپ  لاـس  کـی 
ار ناتسار  ناتساد  باتک  زین  يدنچ  زا  سپ  .تسین  هدیشوپ  یسک  رب  نامز ، نآ  رد  هدوت  بزح  یتسیسکرام 

،1366 رکاذ ، رشن  نارهت ، الضف ، نارای و  زا  یعمج  تیاور  هب  يرهطم  یضترم  دیهـش  داتـسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرـس  - . 1
صص 18 و 19. 2 و 3 ، ج 1 ،

.تسا ناشیا  دوخ  مان  هب  زورما  - . 2
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.درک رشتنم 

اب ار  شـسیردت  درک و  زاغآ  نارهت  هاگـشناد  یمالـسا  فراعم  تاـیهلا و  هدکـشناد  رد  لاس 1334  زا  ار  دوخ  یملع  تیلاـعف  داتـسا 
.داد همادا  لاس  ود  تسیب و  تدم  هب  دندروآ ، یم  دوجو  هب  ناشیا  يارب  هتسباو  ناداتسا  یخرب  هاش و  میژر  هک  یتالکشم  دوجو 

داتسا یتازرابم  هنیشیپ  . 5

یمالـسا نمجنا  ناکـشزپ و  یمالـسا  نمجنا  ناسدـنهم ، یمالـسا  نمجنا  دـننام  یبهذـم  ياـه  نوناـک  یمالـسا و  عماـجم  اـب  داتـسا 
.تشاد شقن  اهنآ  زا  یخرب  سیسأت  رد  یتح  درک و  یم  يراکمه  دنا ، هدوب  هدش  سیسأت  هزات  هک  نارهت  هاگشناد  نایوجشناد 

.تخادرپ نارهت  مدرم  مایق  تیاده  هب  هعماج ، فلتخم  ياه  هورگ  اب  کیدزن  طابترا  تلع  هب  دادرخ 1342 ، مایق 15  نایرج  رد  داتسا 
هب .درک  ینادـنز  ریگتـسد و  بش  نامه  رد  ار  ناشیا  دادرخ ، هدزناپ  بش  رد  هاش  صخـش  دـض  رب  يرهطم  ینارنخـس  لاـبند  هب  میژر 

.دنک دازآ  زور  زا 43  سپ  ار  ناشیا  دش  روبجم  تلود  میژر ، رب  مدرم  املع و  راشف  لابند 

ياه تئیه  .دندمآ  دیدپ  یمالسا  هفلتؤم  ياه  تئیه  املع ، رگید  يرهطم و  داتسا  ینیمخ و  ماما  يدازآ  دادرخ و  نایرج 15  زا  سپ 
هللا همحر  ینیمخ  ماما  زا  هک  دوب  هدش  لیکـشت  هیقف  یلو  عبات  راکادف و  صلخم ، ياهورین  زا  دوب و  یبهذم  ياه  تئیه  لماش  هفلتؤم 

تئیه نیا  اب  لبق  زا  هک  ار  يرهطم  داتـسا  زین  ماما  ترـضح  .دنک  نّیعم  یناگدنیامن  لمع ، رکف و  رد  ناشتیاده  يارب  دندوب  هتـساوخ 
دیکأت .درک  یفرعم  دوخ  ناگدنیامن  زا  یکی  ناونع  هب  دوب ، طبترم  اه 
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ییاه سالک  لیلد ، نیمه  هب  .دنبای  شرورپ  تسرد  یمالسا ، فراعم  اب  ییانـشآ  يرکف و  رظن  زا  اه  تئیه  نیا  هک  دوب  نیا  رب  داتـسا 
ناـسنا و باـتک  تروص  هب  اهدـعب  نآ ، هجیتـن  هک  درک  اـپرب  ردـق  اـضق و  تشونرـس و  هراـبرد  هلمج  نآ  زا  اـهنآ ، شزوـمآ  يارب  ار 

.دش رشتنم  تشونرس 

رب ناشیا  راذگرثا  نیـشتآ و  ياه  ینارنخـس  .تسناد  ناریا  رد  مسینویهـص  اب  هزرابم  نازات  شیپ  زا  دـیاب  ار  يرهطم  داتـسا  نینچمه ،
اب نانچ  داتسا  .تسا  زادنا  نینط  اه  شوگ  رد  زونه  نیطـسلف ، مولظم  تلم  هب  ندناسر  يرای  هب  ناناملـسم  توعد  مسینویهـص و  دض 
رب داتـسا  یخیرات  قطن  .داد  یم  رـس  دروم  نیا  رد  ار  شیوخ  هنابلط  قح  دایرف  بسانم ، نامز  ره  رد  هک  دوب  فلاخم  اـه  تسینویهص 

یندشان شومارف  دیماجنا ، ناشیا  يریگتسد  هب  هک  داشرا  هینیسح  رد  دنفسا 1348 )  ) ق لاس 1390 ه .  ياروشاع  رد  مسینویهص  دض 
: دیوگ یم  ینارنخس  نیا  زا  یشخب  رد  يو  .تسا 

نآ رب  تیناسنا  مان  يدازآ و  مان  رـشب ، قوقح  مان  غورد ، هب  هک  ینرق  نیا  دـنک ، یم  کیرات  ار  ام  نرق  همانراک  هک  ییایاضق  زا  یکی 
رگا نم  .تسا  هدرک  هانگ  دـیوگن ، یـسک  رگا  تساـتراهچ و  اـتودود  هلئـسم  کـی  نیا  .تسا  نیطـسلف  هیـضق  نیمه  دـنا ، هتـشاذگ 

هیـضق یمالـسا ، هبنج  زا  هتـشذگ  .تسا  هدش  هانگ  بکترم  دیوگن ، رگا  یظعاو  بیطخ و  ره  ما و  هدـش  هریبک  بکترم  هللاو  میوگن ،
.تسا (1) هدش  نوریب  شا  هناخ  زا  روز  هب  هک  تسا  تلم  کی  هب  طوبرم  نیطسلف 

یعامتجا یگنهرف و  ياه  شالت  . 6

مایق بوکرس  زا  هک  يدیدش  تشحو  هیکرت و  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دیعبت  اب 

ص 166. ج 2 ، ، 1363 اردص ، نارهت ، ینیسح ، هسامح  يرهطم ، یضترم  - . 1
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يژولوئدیا نیودت  هب  نیاربانب ، .داتفا  يدعب  ياه  تکرح  يارب  ینیچ  هنیمز  رکف  هب  يرهطم  داتسا  دوب ، هداتفا  مدرم  لد  رد  دادرخ   15
هنادرم هار ، نیا  رد  ناشیا  .تشامگ  تمه  یمالـسا  تضهن  يارب  يزاسورین  هب  تخادرپ و  نقتم  تروص  هب  زور و  ناـبز  هب  یمالـسا 

ناکـشزپ و ناسدـنهم ، یمالـسا  ياـه  نمجنا  اهدجـسم و  زا  معا  یمالـسا  عماـجم  رد  ار  دوـخ  ياـه  ینارنخـس  دـش و  نادـیم  دراو 
يرکف تالکشم  زا  یلکشم  کی ، ره  هک  دوب  هدش  باختنا  يا  هنوگ  هب  زین  اه  ینارنخس  نیا  ياه  عوضوم  .داد  شیازفا  نایوجـشناد 

ناشن اه ، تیلاعف  هلـسلس  نیا  يزادـنا  هار  زا  داتـسا  فدـه  .دزاس  نایامن  ار  مالـسا  يابیز  هرهچ  زا  يا  هشوگ  دـنک و  لح  ار  هعماـج 
.دوب بالقنا  يرکف  ياه  هیاپ  ندرک  مکحم  مدرم و  هب  مالسا  یعقاو  هرهچ  نداد 

یبوخ هاگیاپ  هسـسؤم ، نیا  .درک  يزیر  یپ  ار  داشرا » هینیـسح   » هسـسؤم رگید ، يا  هدـع  يراکمه  اـب  لاس 1346  رد  يرهطم  داتـسا 
جیاتن ناشخرد و  هدنیآ  هب  وا  .دوب  داتسا  رظندروم  یگنهرف  ياهراک  نیتسار و  مالـسا  اب  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم  ندرک  انـشآ  يارب 

دشن و هدروآرب  داتسا  ياهوزرآ  لاح ، نیا  اب  .دوب  هتسب  لد  تخـس  یمالـسا ، بالقنا  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  هسـسؤم  نیا  تفگش 
اب ناشیا  يراـکمه  هجیتن  .دـش  هسـسؤم  هریدـم  تئیه  زا  افعتـسا  هب  روبجم  لاس 1347  رد  ماجنارـس  تالکـشم ، یخرب  لـیلد  هب  يو 

هبذاج و ناریا و  مالسا و  لباقتم  تامدخ  یهلا ، لدع  نوچ  ییاه  باتک  هب  اهدعب  هک  تسا  ییاه  ینارنخس  هعومجم  داشرا ، هینیسح 
ياه ینارنخس  نتم  يونعم ، ياهراتفگ  ینیسح و  هسامح  ياه  باتک  زا  يدایز  شخب  نینچمه ، .دش  لیدبت  مالـسلا  هیلع  یلع  هعفاد 

.دیسر پاچ  هب  ناشیا  تداهش  زا  سپ  هک  تسا  داشرا  هینیسح  رد  داتسا 
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.تسا باـجح  هلئـسم  باـتک  نآ ، لـصاح  هک  درک  داریا  ناکـشزپ  یمالـسا  نـمجنا  رد  ار  ییاـه  ینارنخـس  لاس 1348 ، رد  داتـسا 
ینارنخـس هغالبلا ، جـهن  رد  يریـس  رـشب و  یگدـنز  رد  یبیغ  ياهدادـما  يرگ ، يدام  هب  شیارگ  للع  ياه  باتک  بلاطم  نینچمه ،

.دش رشتنم  يروآدرگ و  اهدعب  دوب و  هدرک  نایب  فلتخم  عماجم  رد  داتسا  هک  دوب  ییاه 

افعتـسا هسـسؤم  نیا  هریدم  تئیه  رد  تیوضع  زا  يرهطم  داتـسا  دنچ  ره  درک و  لیطعت  لاس 1350  رد  ار  داشرا  هینیـسح  هاش ، میژر 
هرادا و ناشیا  .دش  لقتنم  داوجلا »  » دجسم هب  داتسا  هاگیاپ  داشرا ، هینیسح  یلیطعت  زا  دعب  .دش  ینادنز  زور  دنچ  ریگتسد و  دوب ، هداد 

سپ .درک  یم  اپرب  نآ  رد  ار  رگید  یملع  ياه  ثحب  نآرق و  ریـسفت  ياه  تسـشن  تفرگ و  هدهع  رب  ار  دجـسم  نیا  تعامج  تماما 
رازگرب كرا »  » دجسم و  دیواج »  » دجسم رد  رتشیب  ار  دوخ  ياه  ینارنخس  داتسا  درک و  لیطعت  ار  داوجلا  دجسم  هاش  میژر  يدنچ  زا 

لاس رد  ار  داتـسا  میژر ، ماجنارـس ، .تسا  نارهت  دـیواج  دجـسم  رد  ناشیا  ياه  ینارنخـس  لوصحم  لماک ، ناـسنا  باـتک  .درک  یم 
.درک ربنملا  عونمم   1354

، ینارهت نیـسحدمحم  دیـس  هللا  تیآ  اب  ناشیا  ینافرع  دـنویپ  زاـغآ  يرهطم ، داتـسا  یناگدـنز  رد  لاـس 1350  مهم  ياـهداد  خر  زا 
یبرم تقیرط و  ریپ  ناونع  هب  ار  ناشیا  یلو  دوب ، رت  گرزب  ینارهت  هللا  تیآ  زا  لاـس  هد  داتـسا  .تسا  یـسانش  ماـما  باـتک  بحاـص 

دیاب هک  یسرد  .تشاد  همادا  داتسا  تداهـش  ماگنه  ات  دنویپ  نیا  تفرگ و  یم  ددم  ناشیا  زا  يزاسدوخ ، يارب  تخانـش و  یم  سفن 
یگرزب ناداتـسا  رـضحم  زا  هک  دیهـش  داتـسا  دزادرپب و  يزاسدوخ  هب  دیاب  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  نیا  میزومایب ، داتـسا  لمع  نیا  زا 

رد 52 زاب  دوب ، هدرب  هرهب 
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لئاسم زا  یـشان  یحور  ياهراشف  دـیاش  هتبلا  .دروآ  یم  ور  يزاسدوخ  هب  دـهد و  یم  رارق  یـسدق  ریاط  راـیتخا  رد  ار  دوخ  یگلاـس 
: دسیون یم  شیاه  همان  زا  یکی  رد  داتسا  لاح ، ره  هب  .دشاب  هدوب  رثؤم  داتسا  مادقا  نیا  رد  زین  داشرا  هینیسح 

اما متـشادن ، تقو  نآ  رد  هک  مراد  مه  صاخ  ياه  هبرجت  متـسه و  تقو  نآ  اب  یتوافتم  یحور  طیارـش  رد  نالا  هک  منک  یم  هفاـضا 
هکنیا هب  هدش  ادیپ  نم  رد  يدیدش  لیامت  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  نیا  مراذگب ، نایم  رد  يدحا  اب  مرادن  لیم  هک  ما  یحور  طیارش 

مهد و رارق  مراد  داقتعا  اهنآ  هب  هک  يدارفا  زا  یضعب  یحور  تیبرت  تحت  ار  مدوخ  منک و  حالـصا  ار  مدوخ  مزادرپب و  دوخ  حور  هب 
هن هدوهیب ، لاجنج  میارب  هک  يراک  رد  متـسین  لـیام  مراد و  شمارآ  هب  يدـیدش  زاـین  يا ، هماـنرب  نینچ  يارجا  يارب  تهج و  نیدـب 

.منک تکرش  دشاب ، هتشاد  تسا ، يرگید  ناتساد  نآ  هک  یقطنم  هزرابم 

یفارحنا ياه  هورگ  اب  داتسا  يرکف  ياه  يریگرد  . 7

هک ناریا » قـلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس   » لاـس نیا  رد  .دوـش  یم  نادـنچود  لاس 1354  رد  يرهطم ، داتـسا  کیژولوئدـیا  ياـه  شـالت 
هب ینیب  ناهج  هیاپ  رب  اهنت  نامزاس ، نیا  هاگدـید  .درک  روهظ  دوب ، هتـشاذگ  تیناـحور  زا  ییادـج  هیاـپ  رب  رتشیب  ار  دوخ  يژولوئدـیا 

يژولوئدیا و نامزاس ، نیا  شیادیپ  يادـتبا  رد  يرهطم  داتـسا  .دوب  یهلا  یفـسلف و  ینیب  ناهج  زا  مورحم  دوب و  راوتـسا  یملع  رهاظ 
لیلد هب  .داد  ربخ  هدـنیآ  رد  اهنآ  یلمع  يرکف و  رتشیب  فارحنا  زا  درک و  یبایزرا  مالـسا  اب  نیابم  یگتخاـس و  ار  نآ  ياـه  هشیدـنا 

نامز نیا  رد  .دش  هدید  نآ  دارفا  رد  مسیسکرام  هب  شیارگ  مک  مک  نامزاس ، نیا  نارس  یفسلف  هشیدنا  فعض 
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دوش و مامت  اه  تسینومک  دوس  هب  ناملسم  تلم  ياه  شالت  ادابم  هک  دوب  ناساره  یمالـسا  تضهن  هدنیآ  زا  تدش  هب  دیهـش  داتـسا 
.دیـشوک اهنآ  مومـسم  تائاقلا  يزاس  یثنخ  يارب  نیاربانب ، .دـنک  يراـیبآ  ار  یتسینومک  تموکح  تخرد  ناملـسم ، نازراـبم  نوخ 
عـضاوم مان  هب  یباتک  پاـچ  اـب  لاـس 1354  رد  ناـمزاس  نآ  تفاـی و  ققحت  هدـش  داـی  ناـمزاس  هراـبرد  داتـسا  ینیب  شیپ  ماـجنارس ،

ياه شالت  يرهطم  داتـسا  ور ، نیازا  .درک  مـالعا  یمـسر  روط  هب  مسیـسکرام  هب  مالـسا  زا  ار  دوخ  يژولوئدـیا  رییغت  کیژولوئدـیا 
هسلج ییاپ  رب  دوخ و  هناخ  رد  خیرات  هفسلف  داصتقا و  هفـسلف  سرد  ياه  تسـشن  يرازگرب  باتک و  نتـشون  اب  ار  دوخ  کیژولوئدیا 
يور جک  زا  یمالسا  بالقنا  نتشاد  ناما  رد  زور و  نابز  هب  یمالـسا  يژولوئدیا  هئارا  رد  ار  دوخ  هفیظو  درک و  رتشیب  هدنکارپ  ياه 

.دناسر ماجنا  هب  یبوخ  هب  اه ،

هب نتفر  زا  ار  ناـشیا  هتـسشنزاب و  تاـیهلا ، هدکـشناد  تسینومک  داتـسا  اـب  يریگرد  هناـهب  هب  ار  داتـسا  هاـش ، میژر  لاـس 1355 ، رد 
.درک مورحم  هاگشناد 

ندمآ هک  درک  هراشا  ناوت  یم  ردق  نیمه  یلو  دبلط ، یم  ار  رایسب  یتصرف  تایهلا ، هدکشناد  رد  يرهطم  دیهش  داتـسا  تامدخ  رکذ 
هدنیآ رد  ناشیا  تیعجرم  زا  نخس  تفر و  یم  رامش  هب  هزوح  زربم  داتسا  هک  یلاحرد  تایهلا ، هدکشناد  هب  مق  هیملع  هزوح  زا  داتسا 

تلاسر دشاب و  هتشاد  دنویپ  ناوج  لسن  اب  هکنآ  يارب  دیهش  داتسا  .تسا  ناشیا  گرزب  يراکادف  داتـسا و  حور  یگرزب  يایوگ  دوب ،
رب يرارـصا  چیه  داتـسا  دنیوگ  یم  .تخادرپ  سیردـت  هب  تشذـگ و  اه  ماقم  زا  دـناسرب ، ماجنا  هب  ار  هعماج  حالـصا  هنیمز  رد  دوخ 

ارتکد سناسیل و  قوف  ياه  هرود  رد  شنادرگاش  یخرب  هک  یلاحرد  تشادن و  یلاع  ياه  هرود  رد  سیردت 
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یم سیردت  سناسیل  هرود  مود  لوا و  ياه  لاس  رد  نایوجـشناد ، يرکف  ياه  هیاپ  ندرک  دنمورین  يارب  ناشیا  دندرک ، یم  سیردـت 
.درک

، سناسیل قوف  هلاسر  تسیب  ارتکد و  هلاسر  دندش و 22  تیبرت  هنازرف  داتسا  نآ  تمه  هب  هدکشناد  نیا  رد  يرایسب  دارفا  لاح ، ره  هب 
ناوت یم  دنتشون ، دیهش  داتسا  رظنریز  ار  دوخ  يارتکد  هلاسر  هک  يروهـشم  دارفا  زا  .دش  يروآدرگ  داتـسا  يراکمه  ییامنهار و  هب 

.درب مان  ار  رنهاب  رتکد  دیهش  یتشهب و  رتکد  دیهش 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  اب  ناشیا  طابترا  شرتسگ  یسایس و  ياه  تیلاعف  . 8

نیرتزراب دوب و  هدرک  ظفح  ماما  اب  ار  دوخ  دنویپ  يرهطم  داتـسا  درب ، یم  رـس  هب  دیعبت  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  یتدم  مامت  رد 
زا تسینومک  داتـسا  اب  يریگرد  لیلد  هب  ار  ناشیا  هاش  میژر  هکنیا  زا  سپ  لاس 1355 ، رد  .تفر  یم  رامـش  هب  ناریا  رد  ماما  هدنیامن 

ناشیا اب  دورب و  ماما  رادید  هب  دناسرب و  فجن  هب  ار  دوخ  رایسب ، تالکـشم  دوجو  اب  تسناوت  داتـسا  درک ، مورحم  هاگـشناد  هب  نتفر 
.دیوگب نخس  یمالسا  تضهن  لئاسم  رگید  مق و  هیملع  هزوح  عضو  هرابرد 

زا نت  دـنچ  يراکمه  اب  نارهت » زرابم  تیناحور  هعماج   » يراذـگ ناینب  يرهطم ، داتـسا  یناگدـنز  رد  لاس  نیا  رگید  ياهداد  خر  زا 
اه لکـشت  هنوگ  نیا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  دـنراد و  زاین  یتالیکـشت  هب  نارهت  نایناحور  هک  دوب  هدرک  ساسحا  داتـسا  .تسا  نایناحور 

.دوش داجیا  زین  اه  ناتسرهش  رد  دیاب 
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هنالاعف يرهطم  داتسا  یمالسا ، تضهن  دیدج  هرود  زاغآ  ینیمخ و  یفطصم  دیس  جاح  هللا  تیآ  ماما ، دنمورب  دنزرف  تداهش  زا  سپ 
مالـسالا و تجح  .دیـشوک  یهلا  تضهن  نیا  دربشیپ  رد  روشک ، لخاد  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ياـناوت  يوزاـب  ناونع  هب 

: تسا هتفگ  هراب  نیارد  یناجنسفر  یمشاه  نیملسملا 

.دوب (1) يرهطم  داتسا  لزنم  ماما ، ترضح  يربهر  اب  نآ  یگنهامه  روشک و  لخاد  رد  بالقنا  تیاده  زکرم 

هب يرهطم  داتـسا  ار  یتخوس  داوم  نیمأـت  حرط  روشک ، رد  یتـخوس  داوم  دـیدش  دوبمک  تفن و  تعنـص  ناـنکراک  باـصتعا  زا  سپ 
.دنک رفس  بونج  هب  تفن  تعنص  نانکراک  اب  هرکاذم  يارب  یتئیه  هک  تفریذپ  ماما  درک و  داهنشیپ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

ياـه هشیدــنا  ریثأـت  تـحت  زین  نویبـالقنا  یخرب  یتـح  اـهزور ، نآ  رد  .دور  یم  رامــش  هـب  يرهطم  داتــسا  ياـهراکتبا  زا  رما ، نـیا 
تـضهن دوس  هب  رما  نیا  دوشن و  نیمأت  یلخاد  تفن  تسا  رتهب  دنـسرب ، راجفنا  هطقن  هب  مدرم  هکنآ  يارب  دندوب  دقتعم  یتسیـسکرام ،

در و ار  رظن  نیا  درک ، یم  كرد  یبوخ  هب  ار  يرکف  يور  جک  دوب و  یقیقح  یسانش  مالـسا  هک  يرهطم  داتـسا  یلو  .تسا  یمالـسا 
: درک لالدتسا  نینچ 

شزرا یبالقنا  .دزادرپ  یم  دایرفوداد  هب  دنهدن ، مه  ار  دنفـسوگ  کی  فلعو  بآ  رگا  درادن ، یـشزرا  راجفنا  ینعم  هب  بالقنا  ًالوا 
رظندروم هک  تسا  نامه  راجفنا ، ینعم  هب  بالقنا  .دشاب  هدارا  یهاگآ و  يور  زا  هک  دراد 
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يزوریپ رد  ریخأت  ببـس  ار  نآ  دنرامـش و  یم  دودرم  ار  بالقنا  يانثا  رد  یحالـصا  هنوگره  اهنآ  ور ، نیازا  تساه و  تسیـسکرام 
بآ راخب  راشف  ات  دنهدب  ترارح  ردق  نآ  ار  يا  هتـسبرد  بآ  زا  رپ  گید  هک  تسا  نآ  دننام  اهنآ  رظن  زا  بالقنا  .دنناد  یم  بالقنا 

هرادا ناشیا  ًالمع  دریگ و  یم  دوخ  هب  زین  یتابثا  هبنج  ماما  يربهر  یلخاد ، تفن  نیمأت  تروص  رد  ایناث  ددرگ ؛ گید  راجفنا  بجوم 
نیا یلو  تسا ؛ هتـشاد  ار  دوجوم  عضو  بیرخت  یفن و  هبنج  ماما  ياهروتـسد  نونکات  رگید  ریبعت  هب  .دـنریگ  یم  هدـهع  هب  ار  روشک 

.دنک ادیپ  زین  ار  هاش  میژر  تسد  زا  راک  ندرک  جراخ  هدنیآ و  ماظن  نتخاس  یتابثا و  هبنج  ناشیا  يربهر  دوش  یم  ببس  مادقا 

.تفریذپ ماما  هک  داد  داهنشیپ  ماما  ترضح  هب  دننک ، رفـس  روشک  بونج  هب  تسیاب  یم  هک  ار  یتئیه  روکذم و  حرط  داتـسا  نیاربانب 
(1)

يرهطم دیهش  ناداتسا  . 9

هدرک يزیر  یپ  ار  ناشیا  ینابر  تیصخش  راوتـسا  يانب  ناشراوگرزب ، راکزیهرپ و  ردپ  هک  دیآ  یم  رب  يرهطم  داتـسا  ياه  هتـشون  زا 
: زا دنترابع  هک  تسا  هدرب  ناوارف  هرهب  رادمان  ناهیقف  نیتسار و  ناملاع  زا  رفن  هدزای  رضحم  زا  وا ، زا  سپ  تسا و 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  بالقنا ، ربهر  . 1

هللا همحر  یناگیاپلگ  اضردمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  . 2

هللا همحر  ییابطابط  همالع  . 3

يزاریش اقآ  یلع  ازریم  هللا  تیآ  . 4

صص 148 و 149. يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
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يراسناوخ یقتدمحم  هللا  تیآ  . 5

تجح دمحم  دیس  هللا  تیآ   . 6

ردص نیدلاردص  دیس  هللا  تیآ  . 7

داماد دمحم  هللا  تیآ   . 8

ینایتشآ يدهم  ازریم  هللا  تیآ  . 9

يدرجورب نیسح  اقآ  جاح  هللا  تیآ  . 10

يراسناوخ دمحا  دیس  هللا  تیآ  . 11

همالع بالقنا ، دـیقف  ربهر  راوگرزب ، ردـپ  نویدـم  ار  دوخ  ياه  تفرـشیپ  اه و  هزومآ  هدـمع  دوخ  راثآ  راـتفگ و  رد  يرهطم  داتـسا 
.درک (1) یم  دای  نانآ  زا  یکین  هب  اهراب  تسناد و  یم  يزاریش  هللا  تیآ  يدرجورب و  یمظعلا  هللا  تیآ  ییابطابط ،

داتسا یفیلأت  راثآ  اه و  هتشاگن  . 10

هراشا

مهم هتکن  .تشاذگ  ياج  رب  يرایسب  ياه  فیلأت  راثآ و  شیوخ ، تکربرپ  هیام و  نارگ  رمع  لوط  رد  يرهطم ، یضترمدیهش  داتـسا 
دراد و نوگانوگ  ياه  هبنج  داتـسا ، دوخ  تیـصخش  نوچمه  هک  تساهنآ  رد  هدش  حرط  ثحابم  هنماد  یگدرتسگ  راثآ ، نیا  هرابرد 

.تسا هدشن  دودحم  يا  هژیو  عوضوم  هب  هاگ  چیه 

يا هبرجتاب  هدنامرف  دننامه  دریگب و  رظن  رد  ار  ناوج  لسن  هژیو  هب  نابطاخم و  ياهزاین  نامز و  تایـضتقم  ات  دیـشوک  هراومه  داتـسا 
ار دوخ  یگنهرف  یملع و  ياه  تیلاعف  لکش  درکلمع و  شور  درب ، یم  رس  هب  گنج  نادیم  رد  هک 

ص 260. ، 1379 رتخا ، زیربت ، لحار ، نارادمان  ریشناوج ، میرک  - . 1
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راثآ رد  نیاربانب ، .دنک  مسر  یمالـسا ، بان  ياه  هشیدنا  هدیقع و  ياهزرم  زا  عافد  فده  اب  نمـشد و  موجه  ياه  هویـش  اب  بسانتم 
فرژ و ینابم  نییبت  روظنم  هب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  مسیلائر  شور  هفسلف و  لوصا  باتک  مه  یمالسا ، گرزب  دنمشناد  نیا  یفیلأت 

يرکف هیذغت  يارب  زور ، نآ  راوشد  رایسب  یگنهرف  طیارش  رد  هک  ناتسار  ناتساد  باتک  مه  هتشون و  یمالسا  هفـسلف  نیگنـس  رایـسب 
.تسا هدش  هتشاگن  ناملسم  ناناوجون  ناکدوک و 

شرتسگ هب  دنک ، یخیرات  مولع  ای  مالک  هفسلف ، دننام  یملع ، صاخ  هتشر  فقو  ار  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  يرهطم  دیهش  رگید ، نایب  هب 
يرکف یگدنلاب  دشر و  هار  رد  نتشادرب  ماگ  دیشیدنا و  یم  یمالسا  هعماج  یملع  ياه  يدنمزاین  ناناملسم و  ياه  هشیدنا  لماکت  و 

.دوب هداد  رارق  دوخ  تمه  ردص  رد  ار  زور  یتدیقع  ياه  ههبش  یگنهرف و  مجاهت  اب  هزرابم  ناملسم و  ناناوج  یقالخا  و 

رب مکاح  یملع  ياضف  اب  ییانـشآ  یمالـسا و  نوگانوگ  ياه  شناد  رب  داتـسا  یگریچ  لماک و  یهاگآ  هک  درک  شومارف  دـیابن  هتبلا 
یهلا هژیو  فاطلا  رت  مهم  همه  زا  ناشیا و  یندشان  فصو  راکتشپ  هقالع و  قوش و  نوچ  يرگید  ياه  لماع  هارمه  هب  اه ، هاگـشناد 

نآ یگنهرف  یملع و  ياه  ههبج  همه  رد  هک  تخاس  مهارف  داتسا  يارب  ار  ناکما  نیا  دوب ، هتشاذگ  رثا  ینشور  هب  يو  یگدنز  رب  هک 
.دنک (1) هضرع  مالسا  ناهج  هب  ار  دوخ  هدنزرا  تامدخ  دبای و  روضح  يدج  روط  هب  نامز 

، ما هتـشون  باتک  ای  هلاقم  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  هک  شیپ  لاس  تسیب  دودـح  زا  هدـنب  نیا  : » دـیوگ یم  هراب  نیارد  دوخ  داتـسا ، - . 1
لئاسم هنیمز  رد  هک  تسا  یتالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  تالکشم و  لح  ما ، هداد  رارق  فده  ار  نآ  میاه  هتـشون  همه  رد  هک  يزیچ  اهنت 
یخرب یهقف و  یخرب  یقـالخا ، یخرب  یعاـمتجا ، یخرب  یفـسلف ، یخرب  هدـنب  نیا  ياـه  هتـشون  .تسا  حرطم  اـم  رـصع  رد  یمالـسا 

نید .سب  هدوب و  زیچ  کی  اهنیا  زا  یلک  فدـه  تسا ، ریاغم  رگیدـکی  اب  ًالماک  اه  هتـشون  نیا  تاـعوضوم  هکنیا  اـب  .تسا  یخیراـت 
یم همدص  هبرض و  دنتسه ، نآ  زا  تیامح  یعدم  هک  یناسک  زا  یخرب  هیحان  زا  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  رضاح  لاح  رد  مالسا  سدقم 

رد مالسا  زا  تیامح  نایعدم  زا  يرایسب  ریـصقت  ای  روصق  فرط و  کی  زا  شا  یئرمان  یئرم و  لماوع  اب  یبرغ  رامعتـسا  موجه  .دنیب 
موجه و دروم  عورف ، ات  هتفرگ  لوصا  زا  فلتخم ، ياـه  هنیمز  رد  یمالـسا  ياـه  هشیدـنا  هک  هدـش  ببـس  رگید ، فرط  زا  رـصع  نیا 

یـضترم .دیامن » هفیظو  ماجنا  نادیم  نیا  رد  ییاناوت ، دودح  رد  هک  تسا  هدید  دوخ  هفیظو  هدنب  نیا  ببـس ، نیدب  .دریگ  رارق  هلمح 
صص 8 و 9. میدق ، ص 14 چ  ، 1365 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، یهلا ، لدع  يرهطم ،
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اه هد  هب  تسا ، هدش  پاچ  راب  نیدنچ  اهنآ  رتشیب  نونکات  هک  داتسا  یفیلأت  یشراگن و  راثآ  رامش  ات  هدش  ببـس  لماوع  نیا  هعومجم 
باتک یخرب  زین  یمالسا و  ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  باتک  ای  مالسا  رد  نز  قوقح  ماظن  نوچ  اه  باتک  نیا  زا  يرامـش  .دسرب  دلج 

یگدنز رد  یبیغ  ياهدادما  يرگ ، يدام  هب  شیارگ  للع  باتک  دننام  رگید  یخرب  بلاطم  تسا و  ناشیا  دوخ  ملق  هب  ار  رگید  ياه 
پاچ میظنت و  هب  داتـسا  سپـس  هدش ، ماجنا  نوگانوگ  عماجم  رد  تسخن  هک  دوب  ییاه  ینارنخـس  زا  هغالبلا ، جهن  رد  يریـس  رـشب و 

.تسا هتشامگ  تمه  اهنآ 

.مینک یم  یفرعم  راصتخا  هب  ار  ناشیا  ياه  باتک  زا  یخرب  داتسا ، راثآ  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  همادا  رد 

داتسا راثآ  يدنب  هتسد  فلا )

یتدیقع یمالک ، یفسلف ، کی _ 

ثحب اهنآ  ياوتحم  هرابرد  هکنیا  نودب  دهد و  یم  لیکـشت  ار  يرهطم  داتـسا  راثآ  نیرت  مهم  اوتحم  دادـعت و  رظن  زا  راثآ  هتـسد  نیا 
: میرامش یمرب  ار  اهنآ  مینک ،

؛  هللا همحر  ییابطابط  همالع  ترضح  رثا : مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  باتک  دلج  جنپ  رب  تایقلعت  یشاوح و  همدقم و  فلا )

؛ یهلا لدع  ب )

؛ ناریا رد  مسیلایرتام  همیمض  هب  يرگ ، يدام  هب  شیارگ  للع  ج )
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هعماج و نآرق ، رد  ناسنا  توبن ، یحو و  يدـیحوت ، ینیب  ناهج  ناـمیا ، ناـسنا و  ياـه  شخب  لـماش  ینیب ، ناـهج  رب  يا  همدـقم  د )
؛) داعم  ) يورخا تایح  ای  دیواج  یگدنز  يربهر ، تماما و  خیرات ؛

؛ تشونرس ناسنا و  ه )

یگدنز رد  یبیغ  ياهدادما  مالسا ، رد  هفسلف  ریس  یمالسا ، هفسلف  رد  داضت  تداعس ، لماکت ، دیحوت و  حور ، تلاصا  ياه  هلاقم  و )
.یُّما ربمایپ  رشب ،

ینآرق ییاور و  ود _

؛ ناتسار ناتساد  فلا )

؛ هغالبلا جهن  رد  يریس  ب )

؛ تایح نآرق و  هلاقم  ج )

.نآرق زا  فلتخم  ياه  هروس  ریسفت  د )

یبدا یخیرات و  هس _ 

؛ ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ  فلا )

.ظفاح نافرع  ب )

یقالخا یعامتجا ، یقوقح ، راهچ _ 

؛ مالسا رد  نز  قوقح  ماظن  فلا )

؛ باجح هلئسم  ب )

تدـحو ریدـغلا و  تیناحور ، نامزاس  رد  یـساسا  لکـشم  یمالـسا ، دـشر  مالـسا ، رد  يربهر  تیریدـم و  هراـبرد  ییاـه  هلاـقم  ج )
.اوقت دنک و  یمن  بورغ  زگره  نید  دیشروخ  دیهش ، فورعم ، هب  رما  یمالسا ،

یهقف یلوصا و  ياه  هلاقم  جنپ _ 

؛ مالسا رد  داهتجا  لصا  فلا )
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؛ داهتجا رد  لقع  قح  ب )

.داهتجا رد  هفئاطلا  خیش  ماقم  ج )

شتداهش اب  هک  وا  .تسین  نکمم  راتشون  نیا  رد  ناشیا  ياه  فیلأت  همه  ندرب  مان  تسین و  دودحم  هدشدای  ياهدروم  هب  داتـسا  راثآ 
.دنام دهاوخ  دیواج  زین  شراثآ  شناد و  اب  تسا ، دیواج 

تشونرس ناسنا و  فلا )

هزاجا اب  یناحور ، ياه  تیـصخش  زا  رگید  نت  دنچ  يرهطم و  داتـسا  موحرم  یهاش ، متـس  میژر  دضرب  هزرابم  تسخن  ياه  لاس  رد 
تـشونرس ناسنا و  باتک  .دنتفرگ  هدهع  هب  ار  یمالـسا  هفلتؤم  ياه  تئیه  يونعم  يرکف و  هیذـغت  تیادـه و  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

هنیمز رد  اه  ههبش  عفد  مالسا و  هار  رد  هزرابم  تیاده  يارب  هک  تسا  هفلتؤم  ياه  تئیه  رد  داتسا  کیژولوئدیا  ياه  سرد  لوصحم 
.تساشگ هار  رابرپ و  رایسب  نیملسم ،» طاطحنا  تمظع و   » مان اب  زین  نآ  همدقم  هتشاد و  يرایسب  ریثأت  ردق ، اضق و  تشونرس و 

یمالسا ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  ب )

شزغل زا  يرایـسب  هدش ، هتـشون  یمالـسا  دنم  هوکـش  تضهن  يریگ  جوا  اب  نامز  مه  تسا و  دلج  شـش  هدیزگرب  هک  باتک  نیا  رد 
.تسا هدش  نایب  حرش و  قی  _ قد لکش  هب  ناملسم  نارکف  نشور  يرکف  ياه  هاگ 

ریخا هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  ج )

تروص رویرهـش  مهدـفه  هعجاف  ياهزور  رد  هک  باتک  نیا  پاچ  .تسا  یمالـسا  تضهن  يریگ  جوا  هرود  دروآ  هر  زین  باتک  نیا 
نامز نآ  رد  نوچ  هناتخب  شوخ  یلو  تشاد ، هارمه  هب  داتسا  يارب  ار  يرایسب  ياهرطخ  تفرگ ،
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ریخا و هلاسدص  ياه  تضهن  حیرـشت  نمـض  باتک  نیا  رد  .دـماین  دـیدپ  ناشیا  يارب  یلکـشم  دوب ، لیلحت  هب  ور  هاش  میژر  تردـق 
خـساپ تضهن ، يربهر  هرابرد  اهنآ  ياه  ههبـش  نارکف و  نشور  یخرب  یفارحنا  ياه  هشیدنا  یمالـسا ، بالقنا  تیهام  هرابرد  ثحب 

.تسا هدش  هداد 

يرگ يدام  هب  شیارگ  للع  د )

پاچ همدـقم  .درادـن  مسیـسکرام  هب  شیارگ  هب  صاصتخا  تسا و  يرگ  يدام  هب  لیامت  ياه  هشیر  هراـبرد  یلک  یثحب  باـتک  نیا 
ار نّویدام  دنفرت  نیا  تسا ، هدش  هفاضا  نآ  هب  داتـسا  یگدـنز  رخآ  ياه  لاس  رد  ناریا ،» رد  مسیلایرتام   » مان اب  هک  باتک  نیا  متـشه 

يا هنوگ  هب  ار  نآ  نالطب  تخاس و  راکشآ  دندرک ، یم  یفرعم  ارگ  يدام  ار  ظفاح  نوچ  یمالسا  گرزب  ياه  تیـصخش  یخرب  هک 
بادرگ زا  ار  لد  كاپ  ناناوج  زا  يرایـسب  تشاد و  لابند  هب  ار  یناوارف  دنمدوس  ياهدـمآ  یپ  باتک ، نیا  پاچ  .درک  نایب  لدتـسم 

.دناهر یسایس  یهارمگ  دادترا و  كانلوه 

مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا  ه )_

ناریا رد  مسیلایرتام  در  روظنم  هب  لصا  رد  تسا ، ییابطابط  همالع  ياه  هتشون  یخرب  تشوناپ  حرش و  همدقم و  لماش  هک  باتک  نیا 
هقـالع نارگـشهوژپ و  يارب  ار  یمالـسا  هفـسلف  یناـبم  تسا و  هدـش  يروآدرگ  هدوت ، بزح  هدرتسگ  ياـه  تیلاـعف  ندرک  یثنخ  و 

.دهد یم  حرش  نادنم 

مالسا رد  نز  قوقح  ماظن  و )

هک دـش  رـشتنم  زور  نز  هلجم  رد  ییاـه  هلاـقم  ناـمز  نآ  رد  .ددرگ  یم  زاـب  و 1344  ياه 45  لاس  هب  باـتک  نیا  يروآدرگ  لـلع 
ار راد  نید  مدرم  فطاوع 
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دروآ و درگ  اه  ههبش  نیا  هب  خساپ  رد  ار  ییاه  هلاقم  اهزور  نآ  رد  داتسا  .درک  نیبدب  مالـسا  هب  ار  ناگدنناوخ  یخرب  راد و  هحیرج 
ناگرامش ریگ  مشچ  شیازفا  ببس  یتح  تشاد و  يدنمدوس  رایسب  یعامتجا  باتزاب  اه  هلاقم  نیا  پاچ  .درک  پاچ  هلجم  نامه  رد 

ات دوش  پاچ  هلجم  نامه  رد  دیاب  اه  خساپ  نیا  تشاد  رارـصا  دارفا ، یخرب  تفلاخم  دوجو  اب  داتـسا  هک  تسا  بلاج  .دـش  هلجم  نآ 
مالـسا رد  نز  قوقح  ماظن  مان  اب  یباتک  تروص  هب  داتـسا  ياه  هلاقم  نیا  اهدعب  .دسرب  يداقتنا  ياه  هلاقم  نآ  ناگدـنناوخ  تسد  هب 

.دش پاچ 

: دسیون یم  اه  هلاقم  نیا  میظنت  يروآدرگ و  للع  هرابرد  دوخ  داتسا ،

هکنیا هب  رظن  تفرگ و  ـالاب  تخـس  تـالجم ، حطـس  رد  یگداوناـخ ، قوقح  دروـم  رد  یندـم  نیناوـق  ضیوـعت  بت  لاـس 1345  رد 
.دروآ دوجو  هب  ناریا  ناناملسم  نایم  رد  ییاه  یتحاران  اعبط  دوب ، نآرق  مّلسم  صوصن  دض  رب  دش ، یم  هک  ییاهداهنشیپ  زا  يرایسب 

هک یبلاطم  هب  یتالاقم  هلسلس  یط  هک  دندرک  تساوخرد  نم  زا  نارهت  یناحور  روهشم  مرتحم و  تاماقم  زا  یکی  مایا ، نامه  نراقم 
ياقآ تالاقم  بناج و  نیا  تـالاقم  هک  دـش  رارق  مهد و  خـساپ  دوب ، هدرک  رـشتنم  يودـهم  ماـن  هب  یـصخش  ملق  زا  زور » نز   » هلجم

.دوش پاچ  هلجم  نآ  رد  رگیدکی  رانک  رد  يودهم 

هک دوب  اه  تدم  مدوب و  هدناوخ  عوضوم  نیا  اب  هطبار  رد  يودهم  ياقآ  زا  یباتک  نز ، قوقح  هرابرد  دوخ  تاعلاطم  نمـض  ًالبق  نم 
ياه تشادداـی  دوب و  نم  دـیدش  هقـالع  دروم  مالـسا  رد  نز  قوقح  هک  دوب  اـه  لاـس  هوـالع  هب  .مدوب  انـشآ  وا  لاـثما  وا و  قطنم  هب 

.مدوب هدرک  هدامآ  هیهت و  هنیمز  نیا  رد  يدایز 

هک مدرک  عورـش  یعوـضوم  زا  نم  اـعبط  .تفرگ  رارق  اـهنآ  يورردور  زین  تـالاقم  نیا  دـش و  پاـچ  يودـهم  تـالاقم  لاـح  ره  هب 
رتشیب هتفه  شـش  یلو  داد ؛ رارق  یتخـس  لکـشم  رد  ار  هیلاراشم  تالاقم  هلـسلس  نیا  جرد  .دوب  هدرک  عورـش  ار  دوخ  ثحب  هیلاراشم 
هلسلس نیا  هتفه  شـش  نآ  رد  .دش  تحار  ییوگ  خساپ  زا  هشیمه  يارب  تشذگرد و  یبلق  هتکـس  اب  يودهم  ياقآ  هک  دیـشکن  لوط 

اضاقت هلجم  زا  مه  نم و  زا  مه  نادنم ، هقالع  .درک  زاب  ار  دوخ  ياج  تالاقم 
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.تفای (1) همادا  هلاقم  هس  یس و  ات  دش و  تقفاوم  اهاضاقت  نیا  اب  .دبای  همادا  ًالقتسم  تالاقم  هلسلس  نیا  هک  دندرک 

ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ  ز )

ییارگ یلم  جوم  اب  ییورایور  يارب  بالقنا و  نامز  ساسح  طیارش  رد  هک  تسا  داتـسا  ياه  باتک  نیرتدنم  شزرا  زا  یکی  رثا  نیا 
.دش هتـشون  دـنروآ ، دـیدپ  مالـسا  ربارب  رد  فلاخم  ییاه  شنکاو  تمواقم و  دندیـشوک  یم  هک  یناسک  یقطنمریغ  ياه  هاگدـید  و 

خساپ باتک ، نیا  رد  داتسا  تسا و  هتفای  جاور  ناریا  رد  ناشیدنادازآ  بوکرس  هار  زا  روز و  هلیـسو  هب  مالـسا  هک  دندوب  یعدم  اهنآ 
.دهد یم  ههبش  نیا  هب  ار  یبسانم  ياه 

دنک یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  اه ، ناسنا  تیادـه  لماک  هخـسن  متاخ و  نید  ناونع  هب  مالـسا  نید  یفرعم  زا  سپ  هراب ، نیمه  رد  داتـسا 
نیرتشیب زین  خیرات  لوط  رد  دراد و  ار  مالـسا  بتکم  لماک  مهف  شریذپ و  ییاناوت  هک  تسا  یتیلم  تلم و  نیرت  مهم  ناریا ، تلم  هک 

.تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  بتکم  نیا  شرتسگ  ظفح و  هار  رد  ار  يزابناج  يراکادف و 

مالسا نید  قیمع  ياهریثأت  زا  یمهم  ياه  هنومن  بصعت ، زا  رود  هب  یقطنم و  ًالماک  يا  هنوگ  هب  یملع و  یخیرات و  دانتـسا  اب  ناشیا 
دنک یم  حرطم  ار  یمالسا  ندمت  میظع  يانب  لیکشت  رد  نایناریا  گنـس  نارگ  لباقتم و  تامدخ  نینچمه  یناریا و  هعماج  لوحت  رد 

هناتسرپداژن مسیلانویسان  یعون  شرتسگ  ناریا و  مالسا و  نایم  ینکفا  فالتخا  يزاسادج و  اب  دندیشوک  یم  هک  ار  يدارفا  و 

25 و 26. صص 24 ، ، 1369 اردص ، نارهت ، مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم  - . 1
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الم رب  دـنهد ، شرتسگ  روشک  نیا  رد  ار  یهاشنهاش  گنهرف  مالـسا ، زا  شیپ  نایناریا  خوسنم  موسر  بادآ و  يایحا  هناـهب  هب  هتبلا  و 
.دزاس یم 

: دسیون یم  باتک  نیا  زا  ییاه  شخب  رد  داتسا 

.تسا هتفای  ینوزف  زین  مالسا  تایعقاو  تیونعم و  هب  اهنآ  لابقا  هدش ، رتشیب  نایناریا  یسایس  لالقتـسا  هچره  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
مکِلم ناج  رِس  هک  لوا  نرق  ود  رد  یتح  هتشذگ ، نرق  هدراهچ  لوط  رد  یمالسا  مولع  مالسا و  هب  تبـسن  نایناریا  هک  یناجیه  روش و 

هن ینعی  ناریا ؛ رظن  زا  مه  دوب و  هقباس  یب  مالـسا  رظن  زا  مه  دـنداد ، ناشن  تسا ، هتـشاذگ  توکـس » نرق  ود   » ار اهنآ  ماـن  یـسیلگنا 
هرود رد  نایناریا  هن  تسا و  هداد  ناشن  مالـسا  هب  تبـسن  تمدـخ  قشع و  ناـجیه و  روش و  ردـق  نآ  ناریا  تلم  زا  ریغ  يرگید  تلم 

(1) .دنا هداد  ناشن  ناجیه  روش و  ردق  نیا  یبهذم ، هچ  یلم و  هچ  يرگید ، فده  يارب  يرگید و 

ناتسار ناتساد  ح )

دش و پاچ  لاس 1339  رد  باتک  نیا  .تسا  نارهت  هب  دورو  لوا  ياه  لاس  رد  داتـسا  ياه  شالت  لوصحم  ناتـسار ، ناتـساد  باتک 
هب یباتک  نینچ  پاچ  .دروآ  تسد  هب  ار  وکسنوی  هزیاج  داتـسا ، دیزگرب و  ار  نآ  ناریا  رد  وکـسنوی  یلم  نویـسیمک  لاس 1344 ، رد 

: دنک یم  هراشا  هلئسم  نیا  هب  باتک  همدقم  رد  داتسا  .درک  هدز  تفگش  ار  يرایسب  یملع ، ماقم  نآ  اب  دیهش  داتسا  تمه 

زا باتک ، نیا  يدنمدوس  هب  فارتعا  نیسحت و  نمض  ناتـسود  یـضعب  مدوب ، اه  ناتـساد  نیا  پاچ  ای  شراگن  لوغـشم  هک  یتدم  رد 
دندرک یم  فسأت  راهظا  ما ، هتخادرپ  راک  نیا  هب  هتـشاذگ و  رانک  اتقوم  ار  دوخ  رت  مزال  رت و  مهم  اهنآ  هدـیقع  هب  ياهراک  نم  هکنیا 

تدوخ مان  هب  لقاال  سپ  يا ، هدیشک  ار  راک  نیا  تمحز  هک  الاح  دندرک  داهنشیپ  یضعب  یتح  .دندرک  یم  متمالم  و 

ص 110. ، 1360 اردص ، مق ، ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  يرهطم ، یضترم  - . 1
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لوصا نامه  فیدر  رد  دـیاب  لقاال  دوش ، یم  رـشتنم  وت  ماـن  هب  هک  يرثا  دـنتفگ : دراد ؟ یبیع  هچ  رگم  ارچ ! متفگ : نم  نکن ! رـشتنم 
رد راک  یکچوک  یگرزب و  سایقم  دـش  مولعم  تسیچ ؟ یگرزب  کچوک و  متفگ : .تسا  کچوک  وت  يارب  راـک  نیا  دـشاب ؛ هفـسلف 

، تسا لکـشم  هک  يراک  ره  اهنآ  دید  زا  .دنرادن  راک  هجیتن  یگرزب  تیمها و  هب  يراک  تسا و  نآ  یگداس  یلکـشم و  نایاقآ ، رظن 
.کچوک تسا ، هداس  هک  يراکره  تسا و  گرزب 

داتسا راثآ  ياه  یگژیو  ب )

وا .تسا  یمالـسا  وا  یفـسلف  ياـه  هتـشون  یتح  راـثآ ، همه  ور ، نیازا  .دیـشیدنا  یم  مالـسا  هب  هراومه  يو  ندوب : یمالـسا  کـی _ 
دنیوگ و یم  نخس  مالسا  هار  رد  هراومه  هک  یناسک  رایـسب  هچ  .تشون  یم  باتک  یمالـسا  يژولوئدیا  بتکم و  هب  هجوتاب  هراومه 

.دوش یمن  یهتنم  یبتکم  هژیو  شنیب  کی  هب  ناشیاه  لیلحت  هیزجت و  تسین و  یبتکم  نانآ  راک  یلو  دنسیون ، یم  باتک 

فرص تقو  تهج  یب  دیجنس و  یم  ار  اهزاین  هکلب  تفرگن ، تسد  هب  ملق  یمرگرـس  يور  زا  هاگ  چیه  وا  اهزاین : اب  یگنهامه  ود _ 
.داتفا یم  هراچ  رکف  هب  داد ، یم  صیخـشت  یفاکان  صقان و  زور ، زاین  هب  ار  یمالـسا  نارکفتم  ییوگ  خساپ  ییاج  رد  رگا  .درک  یمن 

: دیوگ یم  هراب  نیارد  یناجیرال ، یلع  رتکد 

ریسم رد  هک  یمالسا  رکفت  تالـضعم  زا  یلـضعم  یمالـسا و  تالکـشم  زا  یلکـشم  لح  يارب  رگم  تفرگن ، تسد  هب  ملق  هاگ  چیه 
.دوب هدش  داجیا  تکرح 

نامرآ بالقنا و  رگ  لیلحت  وا  یفـسلف  راثآ  یتح  شیاه ، هتـشون  .دوب  یبالقنا  يرهطم  داتـسا  ندوب : نیرفآ  هسامح  یبالقنا و  هس _ 
يرکف و یبالقنا  هکلب  یعامتجا ، یسایس و  یبالقنا  هن  دوب ، نیرفآ  هسامح  شخب و 
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.درادرب ماگ  بالقنا  تهج  رد  ندیمهف  زا  سپ  دمهفب و  دناوخب و  هدنناوخ  هک  یبتکم 

ار نآ  تخاس ، یمن  نشور  دوخ  يارب  ناهرب  لیلد و  اب  ار  يا  هلئـسم  هاوخ  لد  روط  هب  هک  ینامز  اـت  ناـشیا  ندوب : یقیقحت  راـهچ _ 
.درک یمن  دامتعا  هدنـسب و  یحطـس  تارظن  هب  تقو ، فرـص  نودـب  داد و  یمن  جرخ  هب  هلجع  رـشن ، نتـشون و  رد  .درک  یمن  هضرع 

هب .داد  یمن  نارگید  لـیوحت  ماـخ  تروص  هب  ار  بلطم  درک و  یم  لـیلحت  هیزجت و  شدوخ  شیپ  عوجر و  ذـخآم  عباـنم و  هب  رتشیب 
.دراد رارق  ییالاب  حطس  رد  نارگید  هباشم  راثآ  اب  هسیاقم  رد  وا  راثآ  لیلد ، نیمه 

یم رظن  رد  دوش ، شیاه  هتشون  زا  دوب  نکمم  هک  ار  ییاه  تشادرب  جیاتن و  بناوج و  فارطا و  ناشیا  ندوب : فارطالا  عماج  جنپ _ 
.تشاذگ یمن  یقاب  هدنناوخ  يارب  شسرپ  ياج  تفرگ و 

رد ار  مزال  طاـیتحا  تفرگ و  یم  رظن  رد  ار  فلاـخم  فرط  فطاوع  تاـساسحا و  داـقتنا ، ماـگنه  فطاوع : نتفرگ  رظن  رد  شش _ 
دروخرب لباقم  فرط  اب  تسا ، هدـنزاس  ملاس و  داقتنا  همزال  هچنآ  زا  شیب  ات  درک  یم  يداـقتنا  یحالـصا و  لـئاسم  حرط  یگنوگچ 

.دنکن ادیپ 

نیشن لد  هداس و  مکحم ، تسد ، کی  تخاون ، کی  يرهطم  داتـسا  راثآ  رـسارس  رد  اه  هلمج  اه و  ترابع  بسانم : کبـس  تفه _ 
زا يرود و  ناگدـنناوخ ، يارب  موهفمان  یملع  ياه  حالطـصا  ظافلا و  ندربراک  هب  اج و  یب  ییوگ  هصالخ  ای  یـسیونزارد  زا  .تسا 

دوب قیقد  رایسب  نآ ، زا  جورخ  بلطم و  هب  دورو  شور  يدنب و  لصف  بیترت و  مظن و  رظن  زا  .درک  یم  هدافتسا  مک  یبرع  ياه  هژاو 
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.تسا هتفر  راک  هب  یفاک  هقیلس  قوذ و  اه  باتک  مان  اه و  ناونع  شنیزگ  رد  هک  روط  نامه  .تفرگ  یم  رظن  رد  ار  هجو  نیرتهب  و 

ماوع ریبعت  دـننام  تشاد ، مه  يروآون  راکتبا و  اهریبعت ، رد  هاگ  هاگ  يرهطم ، داتـسا  يراکتبا : ون و  تاریبعت  ندرب  راـک  هب  تشه _ 
 . ...و قفانم  مسیلایرتام  یگدز ،

اه هتشر  همه  رد  دنک و  پاچ  باتک  نوگانوگ  ياه  هتشر  رد  يا  هدنـسیون  داد  یم  خر  مک  راشقا : همه  نتفرگ  رظن  رد  عونت و  هن _ 
رد ار  اهدادعتسا  اه و  هقبط  همه  وا  .دشاب  رادروخرب  یفاک  شزرا  رابتعا و  زا  هتـشر  نآ  ناسانـشراک  دزن  هک  يا  هنوگ  هب  .دشاب  اناوت 

.تسا (1) عونتم  رایسب  وا  راثآ  لیلد  نیمه  هب  هتشون و  باتک  اه  هورگ  همه  يارب  هتفرگ و  رظن 

گرزب تلاسر  راد  ثاریم  هک  ناملاع  .دشاب  رادیب  دـیاب  دـناد ، یم  هدـیقع  نابهگن  ار  دوخ  هک  یـسک  ًالوصا  نامز : هب  یهاگآ  هد _ 
گرزب خیرات ، لوط  رد  .دنراد  هدهع  هب  ار  هتفخ  ياه  لد  نامشچ و  ندرک  رادیب  تیاده و  تیلوئـسم  تقیقحرد  دنا ، یهلا  ناربمایپ 

.دنا هدوب  هاگآ  زین  دوخ  نامز  عاضوا  هب  يراکزیهرپ ، شناد و  رب  نوزفا  هک  دنا  هدیرفآ  یناملاع  ار  شخب  يدازآ  ياه  تکرح  نیرت 
ياهزرم ناب  هدـید  نوچ  مه  ناـنآ  هکلب  دروآ ، یمن  موجه  ناـنآ  هب  یـسایس  یعاـمتجا و  یناـهگان  ياـه  هثداـح  اـهنت  هن  ور ، نیازا 

رثا رب  هک  ییاه  تبیـصم  هب  يرهطم  دیهـش  .دـنوش  یم  هجوتم  ار  اهرطخ  اه و  مجاهت  هعماج ، ياضعا  رگید  زا  شیپ  درخ ، هشیدـنا و 
رد زور  لئاسم  هب  تبسن  ینید  یملع _  هعماج  یهجوت  یب  يراگنا و  لهس 

صص 185_188. زا  داتسا  يامیس  صص 85_89 و  ج 3 ، هژیو ، ياه  تشذگرس  ياه  باتک  زا  هدافتسا  اب  - . 1

يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ياه  هشیدنا  همان و  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 53 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:43

ًالماـک هنازرف  داتـسا  نآ  یگنهرف  یملع ، هریـس  رد  یـسانش  ناـمز  رـصنع  ور ، نیازا  .دوـب  هاـگآ  ًـالماک  هدـمآ ، شیپ  مالـسا  خـیرات 
.تسادیوه

سیردت رد  داتسا  یسانش  شور  . 11

: زا دنترابع  هک  تشاد  سیردت  رما  رد  ییاه  یگژیو  داتسا 

، تشاد ناگتـشذگ  ياه  هتفگ  هب  هک  يا  هطاحا  اب  درک و  یم  نایب  یخیرات  يا  همدـقم  سرد ، لـصا  هب  دورو  زا  شیپ  ًـالومعم  فلا )
هقباـس یب  ثحب ، نیا  دـنکن  ناـمگ  درگاـش  اـت  داد  یم  حیـضوت  ار  بلطم  هنیـشیپ  هشیر و  درک و  یم  حرطم  ار  یموهفم  لوـحت  ریس 

.درک یم  صخشم  اه  هرود  لوط  رد  ار  ثحب  نیا  تشونرس  ور ، نیازا  .تسا 

شور رد  ار  یفـسلف  یقطنم و  ییاناوت  نیا  دش ، یم  هک  یثحب  ره  دراو  تشاد ، یفاک  طلـست  زین  هفـسلف  قطنم و  هب  هک  اج  نآ  زا  ب )
.دوب اناوت  رایسب  سرد  لکش  میظنت  رد  ناشیا  .درک  یم  لامعا  زین  ثحب  ندرک  هضرع 

ار بلطم  کی  تخانـش و  یم  بوخ  ار  لئاسم  اه و  عوضوم  زرم  دح و  دش و  یمن  جراخ  سرد  یلـصا  عوضوم  زا  سیردت ، رد  ج )
رد .دوب  اجب  ًالماک  دانتـسا  نآ  درک ، یم  دانتـسا  يرگید  عوضوم  هب  هک  مه  یهاگ  .درک  یم  لابند  ار  نامه  نایب  درک و  یم  باـختنا 

نایب ار  مزال  ریغ  بلاطم  دوش و  ناـشیا  راـک  محازم  هظفاـح ، هک  دوبن  هنوگ  نیا  .تشاد  تیریدـم  دوخ  ياـه  هتـسناد  رب  ناـشیا  عقاو 
ار ثحب  ریـسم  عوضوم ، زا  جراخ  ياه  شـسرپ  اـب  نادرگاـش  داد  یمن  هزاـجا  درک ، یم  تیاـعر  ار  هتکن  نیا  شدوخ  اـهنت  هن  .دـنک 

.درک یمن  هجوت  شسرپ  هب  ناشیا  دش ، یم  حرطم  یطوبرمان  شسرپ  هک  یهاگ  .دننک  ضوع 
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زا یکی  .دـننک  ناـیب  هداـس  تروص  هب  ار  يا  هدـیچیپ  بلطم  تسناوت  یم  دوب و  هدـیزرو  رایـسب  بلطم ، میهفت  رد  يرهطم  داتـسا  د )
.دوب ییوگ  هداس  یسیون و  هداس  رد  ییاناوت  ناشیا ، ياه  یگژیو 

هجیتن .داد  یم  سرد  دنلب  يادص  اب  تفگ و  یم  نخـس  دوجو  همه  اب  سیردـت ، ماگنه  .داد  یم  سرد  يدـج  ترارح و  اب  رایـسب  ه )
.دید یمن  تخاون  کی  هدننک و  لسک  ار  ناشیا  سرد  سلجم  زگره  درگاش  هک  دوب  نیا  ورین  فرص  تیدج و  نیا 

دنناـم هشیمه  دوب ، هدـیناود  هشیر  ناـشیا  ناـج  قمع  رد  شناد  تخرد  درک و  یم  یگدـنز  اـعقاو  دوـخ  شناد  اـب  هکنآ  لـیلد  هب  و )
هب تشاد و  یم  هگن  هدنز  توارط و  اب  ار  نآ  درک و  یم  یگدیسر  شیوخ  نهذ  غاب  هب  دنک ، یم  یگدیـسر  دوخ  غاب  هب  هک  ینابغاب 

هعلاطم و ار  نآ  دش ، یم  ور  هبور  يدیدج  باتک  اب  رگا  دنکن و  عطق  ار  هعلاطم  دیشوک  یم  .دوب  ون  هشیمه  ناشیا  سرد  تهج ، نیا 
سرد یگژیو ، نیا  تشاد و  هجوـت  رایـسب  نارـصاعم ، ياـه  هشیدـنا  هب  هژیو  هب  .درک  یم  هعجارم  نوگاـنوگ  ياـه  هلجم  هب  هراوـمه 

.تخاس یم  ون  ار  ناشیا 

شمالک رد  یعیبط  روط  هب  درگاـش ، داتـسا و  ناـیم  يونعم  دـنویپ  تشاذـگ و  یم  مارتحا  رایـسب  دوخ  ناداتـسا  هب  سرد ، ماـگنه  ز )
نآ دیسر ، یم  هک  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  هب  تبون  درک و  یم  دای  مارتحا  اب  هللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  .دوب  ادیوه 

.درک یم  دای  ادفلا » هل  یحور   » ترابع اب  ناشیا  زا  .دنک  یم  میظعت  همالع  هب  ییوگ  هک  درک  یم  دای  وا  زا  تمظع  اب  نانچ 

یم عوضوم  هب  هبنج  دنچ  زا  دوب ، مزال  رگا  .داد  یم  ناشن  ار  دنویپ  نیا  سرد ، ماگنه  دوب و  هاگآ  اه  هزومآ  اه و  شناد  دنویپ  زا  ح )
طابترا نیا  .تخادرپ 
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، مولع دنادب  هک  درک  یم  تیبرت  زین  ار  هدنونـش  نهذ  دیـشخب و  یم  يدُعب  دـنچ  یگژیو  ناشیا  ثحب  هب  نوگانوگ ، ياه  شناد  نایم 
.دوش یم  هدید  یسک  رتمک  رد  یگدیزرو  نیا  .دنطابترا  رد  مه  اب  رکیپ  کی  يازجا  دننام 

هک دوبن  هنوگ  نیا  .دراد  يدربراک  هچ  ثحب  نیا  دـیمهف  یم  درگاش  ینعی  دوب ، راد  تهج  ناشیا  ثحب  سرد و  اـه ، تقو  رتشیب  ط )
ثحب و تهج  ثحب ، ياوتحم  رب  نوزفا  هک  درک  یم  ناونع  یتروص  هب  ار  بلطم  ناشیا  .دوش  رگ  هولج  یظفل  تروص  هب  اـهنت  ثحب 

.دیآ یمن  شیپ  يا  هدیچپ  لاؤس  درگاش ، وجشناد و  يارب  هک  یلکش  هب  .دشاب  صخشم  زین  رگید  لئاسم  اب  شدنویپ 

نابز هب  هدیبسچ  هن  دوب ، وا  ناج  هدیکچ  یـسرد  بلطم  .دوب  ثحب  رب  وا  یملع  طلـست  سیردت ، هزوح  ردـی  یگژیو و  نیرت  مهم  ي )
، شناد نودب  يراگزومآ  چیه  یلو  تسین ، ملعم  يدنشناد  ره  هتبلا  .دنشاب  دنمشناد  دنشوکب  هک  تسا  نیا  ام  ناراگزومآ  هفیظو  .وا 

.دوش یمن  یبوخ  راگزومآ 

لئاسم شدوخ  هشیمه  هک  يا  هنوگ  هب  دـنام ، وجـشناد  هبلط و  نانچمه  رمع  رخآ  ات  وا  .دوب  يو  یملع  یگریچ  ناـمه  یلـصا ، هیاـم 
هزادـنا نامه  هب  دـنارذگ ، یم  ار  ناحتما  بش  هک  ییوجـشناد  لثم  تسرد  دـیدج ، لـئاسم  نتفاـی  يارب  درک و  یم  حرطم  ار  دـیدج 

.دنک (1) ادیپ  يرتشیب  هطاحا  بلطم  هب  رتشیب ، هعلاطم  يریگیپ و  اب  دیشوک  یم  دوب و  شالت  رد  نارگن و 

: دیوگ یم  هراب  نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

تیصخش نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  مناوت  یمن  بناج  نیا 

.فرصت صیخلت و  اب  ، 130 صص 116 _  ج 3 ، هژیو ، ياه  تشذگرس  کن : - _ 1
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بجوـم درکدوـمن و  ملع  مالـسا و  هب  يدنمـشزرا  ياـه  تمدـخ  هک  تسا  نیا  وا  هراـبرد  منک ، ضرع  دـیاب  هچنآ  .مـنک  زاربا  زیزع 
.تفرگ (1) یمالسا  یملع و  ياه  هزوح  زا  ار  شخبرمث  تخرد  نیا  ناراک ، تیانج  تسد  هک  تسا  رایسب  فسأت 

.تفای هنادواج  یناگدنز  دش و  انف  قح  رد  تفای و  هار  اقب  همشچرس  هب  نید  همشچ  زا  داتسا 

ص 26. لحار ، نارادمان  - _ 1
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يرهطم داتسا  یگنهرف  يرکف و  مهم  تامادقا  اه و  یگژیو  مود : لصف 

بالقنا گولوئدیا  يرهطم ، . 1

تازاوم هب  ور ، نیازا  .تشاد  دهاوخن  بولطم  هجیتن  کیژولوئدـیا »  » هناوتـشپ نودـب  یـسایس » لمع   » هک تشاد  رواب  يرهطم  دـیهش 
یفـسلف و یملع ، راثآ  اب  تخادرپ و  ناوج  لسن  يرگنـشور  هب  دوخ  ياه  ینارنخـس  اب  یـسایس ، یناهنپ  ياـه  تیلاـعف  رد  يراـکمه 

.دیشوک يرگنشور  نیا  لماکت  موادت و  رد  دوخ  یعامتجا 

زا دوب و  یعقاو  دنمشیدنا  کی  داهن و  یم  جرا  رکف  هلئـسم  هب  ناشیا  .دوب  يزرو  هشیدنا  هب  نداد  تیمها  داتـسا  زراب  ياه  یگژیو  زا 
مهم فدـه  رـشن  تسین ، رنه  نداد ، ناـشن  گرزبدوخ  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  ناـشیا  .درب  یم  هرهب  هشیدـنا  شرتسگ  يارب  یتصرف  ره 

.مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا  ششوپ  رد  هچ  ناتسار و  ناتساد  باتک  بلاق  رد  هچ  تسا ؛

کی ندـش  روراب  يارب  یگنهرف  يرکف و  راک  .تشاد  ماظن  ياه  فدـه  دربشیپ  رد  يا  هشیر  رثؤم  یـشقن  يرهطم ، دیهـش  نیارباـنب ،
يدنمشیدنا ماقم  رد  يرهطم  دیهش  .تسا  ضحم  یسایس  راک  زا  رتاهبرپ  رت و  يداینب  تکرح ،
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هب ترجاهم  نارود  زا  ناشیا  هدـنزاس  شقن  دوب و  هللا  همحر  ماما  ترـضح  زا  سپ  یمالـسا ، بالقنا  رامعم  ای  زادرپ  هیرظن  هیاـمرپ و 
.دوب ناریا  یمالسا  تکرح  يزوریپ  زاس  هنیمز  زاغآ و  هینیسح  دجسم و  هاگشناد و  رد  یمالـسا  گنهرف  هشیدنا و  شرتسگ  نارهت و 
لوا ناشیا  .دوب  هعماج  رد  یمالسا  بان  ياهرواب  ظفح  فارحنا و  زا  يریگولج  يارب  يا  هلیسو  هزوح و  هاگـشناد و  نایم  یلپ  ناشیا 

یعامتجا یـشم  طخ  يژولوئدیا ، نآ  هیاپ  رب  هدـیزگرب و  ار  شا  يژولوئدـیا  دوخ ، یـسانش  ناهج  ساسا  رب  دوب و  هتخانـش  ار  ناهج 
هعماـج یـساسا  ياـه  شـسرپ  هنارایـشوه  يرهطم  دیهـش  .دوب  بتکم  ینیع  مسجت  ناـشیا  مـالک ، کـی  رد  .دوب  هدرک  میظنت  ار  شا 

.تسناد یم  ار  مالسا  هرابرد 

رد ار  هناـیارگ  یلم  ياـه  شزرا  تشاد و  هیکت  ییارگ  یلم  مسیلانویـسان و  رب  یهاـشنهاش  میژر  هک  یناـمز  رد  تسرد  هنومن ، يارب 
یلم دشر  تارطخ  هجوتم  دندرک ، یم  هیکت  هلئسم  نیا  رب  مه  پچ  ياه  هورگ  داد و  یم  جاور  هاگـشناد  ات  هداوناخ  حطـس  زا  روشک 

هلوقم ود  یمالـسا ، یلم و  گنهرف  رد  ناریا  مالـسا و  هک  داد  ناشن  تشون و  ار  ناریا  مالـسا و  لباقتم  تامدخ  باتک  دش و  ییارگ 
، باتک نیا  ریخا  لاس  دـص  رد  .دوب  بالقنا  لوط  رد  ام  ياه  تکرح  راذـگ  هیاپ  هنیمز ، نیا  رد  وا  یفاکـشوم  دنتـسین و  مه  زا  ادـج 

يا هلئـسم  باـجح ، هلئـسم  دیـسر  یم  رظن  هب  ناـمز  نآ  رد  .تخادرپ  یم  مهم  هلئـسم  نیا  هب  میقتـسم  روط  هب  هک  دوـب  یباـتک  نیلوا 
ياه شیارگ  هک  یصخشم  هرود  رد  .داد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یلصفم  ياه  ثحب  درک و  رطخ  ساسحا  اقیقد  وا  یلو  تسا ، کچوک 

زا یهورگ  ات  دـش  ببـس  یطاقتلا  ياه  شیارگ  نیا  درک و  خوسر  نیقفانم )  ) قلخ نیدـهاجم  حالطـصا  هب  نامزاس  رد  یتسیـسکرام 
تسیسکرام بتکم  وریپ  اهنآ 
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هیاپ اه  باتک  نآ  تقیقحرد  .دروآ  درگ  ار  شا  یگدنز  رخآ  لاس  هس  ود _  ياه  هوزج  اه و  باتک  دیـشوک و  رایـسب  داتـسا  دنوش ،
، توبن دیحوت ، هرابرد  ییاه  باتک  .تفرگ  مان  هللا » بزح   » اهدـعب هک  دـش  ام  تلم  نوگانوگ  ياه  هورگ  یفـسلف  ياهرواب  يارب  يا 

.داد خساپ  دندروآ ، یم  دوجو  هب  اه  شیارگ  نآ  هک  ییاه  ههبـش  هب  تشون و  داصتقا  خـیرات و  هفـسلف  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  مایق 
یمالسا يژولوئدیا  يریگ  لکش  يروآدرگ و  يارب  ناشیا  یتسار ، هب  .دشاب  هتشاد  دنمدوس  راثآ  همه  نیا  هک  میسانش  یمن  ار  یسک 

.دیشوک رایسب  زور ، نابز  هب 

: تسا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  بالقنا ، ربهر 

ار شقن  نیرتشیب  یمالـسا  رکفت  يایحا  رد  هک  ییاه  هرهچ  زا  یکی  ناونع  هب  دـیاب  يرهطم  هللا  تیآ  موحرم  هک  تسا  نیا  نم  روصت 
.دیآ رامـش  هب  ناهج  يزورما  گنهرف  ياضف  رد  مالـسا  هرابود  حرط  یمالـسا و  نیون  شنیب  نیا  نارادمچرپ  زا  یکی  وزج  دنتـشاد ،

(1)

بالقنا ندناشن  رمث  هب  رد  داتسا  شقن  . 2

هراشا

هورگ اب  .درک  افیا  ام  هعماج  رد  ار  يا  هدنزرا  رایسب  شقن  ناشیا  .تسا  یمالـسا  بالقنا  گرزب  نازاس  هنیمز  زا  یکی  يرهطم  دیهش 
هنیمز رد  هچ  .داد  یم  شرتسگ  ار  دوخ  ياه  تیلاـعف  مدرم ، یهاـگآ  اـهراک و  تفرـشیپ  هب  هجوتاـب  دوب و  طاـبترا  رد  فلتخم  ياـه 

هب دقتعم  ناشیا  .زور  نآ  یبهذم  نارکف  نشور  یناحور و  هعماج  اب  هطبار  رد  یتالیکـشت و  دعب  رد  هچ  کیژولوئدـیا و  یگنهرف _ 
يرفعج هقف  هب  خسار  داقتعا  نوچ  .دندوب  طاقتلا  نمشد  یبهذم و  لئاسم 

.1374 لسرم ، رثن  لداع ، دادح  رتکد  اب  بالقنا  ربهر  يوگو  تفگ  اه ، هشیدنا  رذگ  رد  يرهطم  داتسا  يدابآرصن ، یقاب  یلع  - . 1
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ریز لئاسم  رد  ناوت  یم  بالقنا  يزوریپ  رد  ار  ناشیا  هدـنزاس  شقن  .دوش  داجیا  یبهذـم  ملاس و  يا  هعماج  دندیـشوک  یم  دنتـشاد ،
: درک وجو  تسج 

یمالسا يژولوئدیا  حرط  فلا )

نآ ملق  نایب و  اب  يزارد ، نایلاس  حرطم و  ار  یمالسا  يژولوئدیا  ناریا ، تلم  ییاهر  يارب  هک  تسا  يدودعم  دنمـشناد  دنچ  زا  یکی 
شقن لقتـسم  یبتکم  ناونع  هب  نآ  نداد  هولج  ناهج و  یـسایس  ياـه  ینوگرگد  اـب  مالـسا  نتخاـس  گـنهامه  رد  داد و  شرورپ  ار 

.تشاد يا  هدنزرا 

نارکف نشور  هعماج  یهد  ناماس  ب )

ناماس يزادـنا و  هار  رد  زین  ناشیا  دوخ  تشاد و  دوجو  رکف  نشور  ياـه  هورگ  ناـیم  رد  یمالـسا  عماـجم  يرهطم ، داتـسا  زا  شیپ 
یبالقنا و نیتسار  مالـسا  تمـس  هب  عماجم  نیا  هیجوت  نداد و  تهج  يو  هدـمع  شقن  یلو  دوب ، رثؤم  اهنآ  ندرک  گنهامه  نداد و 

.تسا هدوب  ییارگ  برغ  زا  تسردان  ياه  تشادرب  اه و  يور  جک  زا  يریگولج  یعقاو و  لاناک  رد  اهنآ  تیاده 

زرابم نایناحور  هب  نداد  نامزاس  ج )

هکبـش تروص  هب  يا  هتفای  تیادـه  نامزاس  هاگ  چـیه  دوب و  هدـنکارپ  اهنآ  تیلاعف  یلو  دـندوب ، ناوج  ياه  هبلط  اه ، یبـالقنا  رتشیب 
هب ینامزاس  نینچ  راـب  نیتسخن  يارب  ینیمخ ، ماـما  ماـیق  زا  سپ  .تشادـن  دوجو  هیملع  ياـه  هزوح  روشک و  رـسارس  رد  يا  هدرتسگ 

.دوب نآ  یلصا  ناگدنهد  نامزاس  زا  رکف و  نشور  نادنمشیدنا  زا  یکی  يرهطم  داتسا  .تفرگ  لکش  جیردت 

زرابم نایناحور  ناملسم و  نارکف  نشور  نایم  هطبار  دنویپ و  داجیا  د )

تـسایس هک  ار  مـهم  بـطق  ود  نـیا  تـشاد و  ییـالاو  ماـقم  رکف ) نـشور  یناـحور و   ) زراـبم هورگ  ود  ره  ناـیم  رد  يرهطم  داتـسا 
مه و ربارب  رد  يرامعتسا 
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یـشم طخ  رد  نانآ  هک  يدح  ات  دوب ، قفوم  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  .درک  کیدزن  رگیدـمه  هب  دوب ، هداد  رارق  رگیدـکی  زا  ادـج 
.دنداد لیکشت  ار  بالقنا  ياناوت  يوزاب  ود  دندرک و  تدحو  ساسحا  یسایس ،

زرابم ياه  هورگ  ماما و  نایم  تطاسو  هطبار و  داجیا  ه )_

یکی تروص  هب  هزرابم  ياه  لاس  رد  ار  وا  يو ، هب  هللا  همحر  ماما  لماک  دامتعا  هللا و  همحر  ماـما  اـب  يرهطم  موحرم  هلاـس  دنویپ 35 
زا یکی  ناشیا  .درک  یم  اـفیا  یبوخ  هب  رذـگهر  نیا  رد  ار  دوخ  شقن  وا  دوب و  هدروآرد  بـالقنا  رادزار  ماـما و  رارـسا  ناـبحاص  زا 
طخ مزال و  ياه  یهاگآ  دـشاب و  رکف  نشور  یناحور و  زا  معا  زرابم ، ياه  هورگ  ماما و  طـبار  تسناوت  یم  هک  دوب  يدارفا  نیرتهب 

.دناسرب ماما  هب  ار  اه  هورگ  ياه  ماغیپ  نینچمه  اه ، شیارگ  اه و  هورگ  هب  ار  هللا  همحر  ماما  یشم 

بالقنا دربشیپ  رد  ییوج  هراچ  یحارط و  و )

اه و يریگ  ههبج  اه ، هینایب  اه ، ییاـمیپ  هار  اـه ، باـصتعا  دـننام  یبـالقنا  ياـهراک  رد  دوب و  ربدـم  نادراـک و  شوهزیت و  يدرم  وا 
دیاب ار  وا  .تشاد  ياج  يزکرم  رداـک  رد  بـالقنا  هب  نداد  تهج  يریگ و  میمـصت  عضوم  رد  ناـشیا  .دوب  رظن  بحاـص  اـهدروخرب 
نیا ربارب  رد  دارفا  یخرب  هک  ینامز  .دش  یم  بالقنا  هار  دس  هک  تسناد  یتالکـشم  لالح  بالقنا و  راک  رد  ناشیدنا  هراچ  زا  یکی 
یم ییوج  هراچ  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  دش و  یم  ور  هبور  تالکـشم  اب  الاو  یتمه  اب  ناشیا  دـنتخاب ، یم  ار  دوخ  اه  يراوشد 

.درک

هاگشناد هزوح و  نایم  دنویپ  میکحت  يرارقرب و  رد  داتسا  شقن  . 3

: دیامرف یم  وجشناد  یناحور و  ییادج  كانرطخ  هئطوت  ندرک  یثنخ  رد  يرهطم ، داتسا  هدنزاس  شقن  هرابرد  يربهر ، مظعم  ماقم 
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یکی دـنروایب ، دوجو  هب  ار  یهاگـشناد  یناـحور و  رـشق  ود  نیب  یکیدزن  مهاـفت و  دنتـسناوت  رازبا  ود  اـب  يرهطم  موحرم  نم  رظن  هب 
.ناشیا (1) تیصخش  يانغ  يرگید  یملع و  شالت 

قفوم زا  وا  .تشاد  رایسب  تفلا  سنا و  نایوجـشناد  اب  درک و  یم  سیردت  هاگـشناد  رد  ناشیا  هکنیا ، يو  یملع  ياه  شالت  هلمج  زا 
رکفتم و ملاع ، یناحور  کی  دندید  یم  دیدج  ياههدرک  لیـصحت  .دوب  یهاگـشناد  ياه  طیحم  نایم  رد  یناحور  ياه  هرهچ  نیرت 

ییورایور زا  داتسا  .دهدب  يا  هدننک  عناق  تسرد و  خساپ  مالسا  هرابرد  اهنآ  ياه  ههبش  هب  دناوت  یم  هک  دنراد  دوخ  نیب  رد  یلـضاف 
ياه هقرف  دیشوج و  نایوجشناد  اب  دمآ و  هاگشناد  هب  هزوح  زا  درک و  رت  هدرتسگ  ار  دوخ  هاگن  هصرع  دیـسارهن و  دیدج  ياه  قفا  اب 

یم هک  دروآ  تسد  هب  ینایاش  تیقفوم  هار ، نیا  رد  قح  هب  درک و  دـقن  یلوصا  تسرد و  یـشور  اب  ار  یطاـقتلا  يداـحلا و  هارمگ و 
دوب و یمالـسا  مولع  هب  هاگآ  دهتجم و  يدرف  ناشیا  نوچ  دشاب ؛ يوزوح  هتـسجرب  نالـضاف  نایناحور و  يارب  یبوخ  قشمرـس  دناوت 
تخانـش و یم  ار  اـم  ناـناوج  تینهذ  هاگـشناد و  رب  مکاـح  گـنهرف  ناـمز و  نآ  جـیار  گـنهرف  هک  يداتـسا  .هاگـشناد  داتـسا  مه 

.درک یم  ینیب  شیپ  بوخ  ار  هدنیآ  ياهرطخ 

هدرتسگ دـید  اب  تفرگ ، یم  تروص  هناهاگآان  هناهاگآ و  هک  ینوگانوگ  ياه  يزاسوج  دوجو  اب  شقیمع ، رواـب  ناـمیا و  لـیلد  هب 
.دشاب رت  کیدزن  مالسا  تقیقح  هب  هک  درادرب  ماگ  یهار  رد  دیشوک  یم  نآرق ، مالسا و  هدنیآ  هب  دوخ 

.www.Motahari.org.about/others.htm يرهطم ؛ دیهش  تیاس  - . 1
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هژیو یتیعقوم  هتسجرب و  شقن  دنویپ  نیا  يرارقرب  رد  يرهطم  دیهش  .دلسگب  ار  هاگشناد  هزوح و  دنویپ  ات  دیشوک  رایـسب  قباس  میژر 
اه هاگشناد  رب  مکاح  هیحور  اب  رگید  يوس  زا  .درک  یم  تکرح  يا  هدرتسگ  رایسب  حطس  رد  ناداتسا ، رگید  اب  هسیاقم  رد  وا  .تشاد 

هبذاج اب  وا  .تشاد  دوجو  یگنهرف  کیژولوئدیا و  داعبا  رد  هک  یتالکشم  هژیو  هب  .دوب  انشآ  ناشتالکشم  اهدرد و  نایوجـشناد و  و 
نایم اه  هبذاج  نیا  رد  هک  دوب  هاگآ  ردق  نآ  نینچمه ، .دوب  انشآ  یبوخ  هب  دنک ، بذج  ار  یهاگشناد  وجشناد و  دناوت  یم  هک  ییاه 

ییارگ و قـح  هـیحور  زا  دنتـشاد و  تلاـصا  هـک  ییاـهنآ  دـش و  یم  هدز  نـماد  مودـعم  هاـش  مـیژر  اـی  برغ  يوـس  زا  هـک  ییاـهنآ 
دناوت یم  مالسا  هک  دیوگب  ناشیا  هب  دهد و  تبثم  خساپ  یمود  هب  دراذگب و  قرف  دوب ، یـشان  نایوجـشناد  یتسودابیز  یهاوخریخ و 
هیملع ياه  هزوح  تمـس  هب  نایوجـشناد  هکنآ  يارب  دش  يا  هیاپ  دوخ ، نیا  .دهد  ار  اه  خساپ  نیرتهب  يرـشب  هنایوج  یلاعت  هیحور  هب 

.دنبای شیارگ 

طوبرم لئاسم  رد  دش  ببـس  یهاگـشناد  يرکف و  نشور  لئاسم  ربارب  رد  شا  هدرتسگ  یهاگآ  هداس و  نابز  نشور ، قطنم  ییوس  زا 
داد و یم  صیخـشت  ینیبزیت  اب  تشاد ، دوجو  هزوح  هاگـشناد و  ناـیم  هک  ار  ییاـه  هلـصاف  وا  .دراذـگب  يرثا  نینچ  زین  ناـیناحور  هب 

شقن نیا  .درک  یم  هاـگآ  دـننک ، اـفیا  دـنناوت  یم  یمالـسا  ماـظن  يرارقرب  يارب  روـشک  ناـناوج  هـک  یمیظع  شقن  هـب  ار  ناـیناحور 
بالط و هراومه  دراد  اج  دمآ و  یم  رامـش  هب  وا  یگدنز  هدـنزرا  ياه  تیلاعف  وزج  نایناحور ، نایوجـشناد و  اب  طابترا  رد  هبناجود 

ینونک عضو  رد  اریز  دنهد ؛ رارق  دوخ  یگدنز  قشمرس  ار  نآ  دننک و  هجوت  نادب  ناوج  يالضف 
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.دشاب هتشاد  زاین  یمکحتسم  دنویپ  نینچ  هب  هاگشناد  هزوح و  شیپ  زا  شیب  دوش  یم  ساسحا 

برغ هب  شیارگ  رطخ  ربارب  رد  داتسا  عضوم  . 4

یم مالسا  یخیرات  نمشد  ود  ار  اهنآ  داتسا ، .مسینومک » اکیرما و  دراد : نمـشد  ود  ایند  رد  مالـسا  نم ، داقتعا  هب  : » دومرف یم  داتـسا 
هتبلا .دشاب  هتشادن  شیارگ  تمس  نآ  ای  تمـس  نیا  هب  يور  چیه  هب  هک  دنیزگرب  ار  یهار  لمع  هشیدنا و  رد  دیـشوک  یم  تسناد و 

صولخ دوب  نآ  رب  ور ، نیازا  .دوب  مکاح  رتشیب  اهدروخرب  كولـس و  راتفر و  رد  یبرغ  ییاکیرما و  ياه  شزرا  زور ، نآ  هعماـج  رد 
چیه شیاهدروخرب  راتفگ و  راتفر ، شـشوپ ، يریگ ، میمـصت  رد  ناـمز ، نآ  مکاـح  جـیار و  ياـه  شزرا  دراد و  هاـگن  ار  شا  ینید 

.دریذپن يرثا  هنوگ 

، ناسنا رب  گنهرف  اه و  شزرا  راشف  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دوب  یبرغ  ياه  شزرا  اـب  هبلغ  یهاگـشناد  ياـه  طـیحم  رد  ماـگنه ، نآ 
فلاخم تخـس  زین  یـصوصخ  لفاحم  رد  .دوب  اه  تلاصا  دـنب  ياپ  تخـس  ناـشیا  یلو  تسا ، نیدـالوف  ياـهریجنز  زا  رتشیب  رایـسب 

، اه باتک  رد  یگژیو  نیا  .دریگ  یم  ار  ناملـسم  ناـسنا  تلاـصا  برغ ، گـنهرف  زا  يوریپ  اریز  دوب ؛ برغ  زا  یتادراو  ياـه  شزرا 
راکـشآ ار  اهرطخ  دفاکـشب و  ار  برغ  یگنهرف  رهاظم  ياه  یجک  دیـشوک  یم  ناشیا  .تسا  راکـشآ  شیاهوگو  تفگ  اه و  نخس 

.دزاس

ناوج لسن  تیاده  يرهطم و  داتسا  . 5

: دیامرف یم  هللا  همحر  لحار  ماما  داتسا ، هدنزاس  شقن  نیا  هرابرد 

رتمک هدرک ، نارگید  ناوج و  لـسن  هب  هک  یتمدـخ  .دوب  هدـش  عمج  وا  رد  فلتخم  ياـه  هبنج  .دوب  درف  کـی  يرهطم  ياـقآ  موحرم 
يراثآ .تسا  هدرک  یسک 
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بوخ شراثآ  انثتـسا  یب  میوگب  مناوتب  هک  مرادن  غارـس  ار  يرگید  سک  نم  تسا و  بوخ  شراثآ  همه  انثتـسا  یب  تسه ، وا  زا  هک 
.تسا (1)

ياه هتشذگ  زا  .تسا  نیمزرس  نآ  ناوج  لسن  روشک ، ره  شزرااب  ياه  هیامرس  اهورین و  نیرت  ساسح  نیرتریذپ و  بیـسآ  زا  یکی 
یلم و ياه  شزرا  گنهرف و  فیرحت  اب  دنـشوک  یم  نانآ  .دـنا  هدوب  لیـصا  هیامرـس  نیا  ندرب  اـمغی  هب  یپ  رد  نانمـشد  رود  رایـسب 

دیهـش داتـسا  ییاه  هئطوت  نینچ  ربارب  رد  .دـنزاس  جراخ  تمالـس  هداج  زا  ار  اهنآ  داسف ، شرتسگ  یبرغ و  شرگن  لیمحت  یبهذـم و 
، تشون یم  باتک  عقوم  هب  ناوج ، لسن  زاین  نابز و  هب  لماک  ییانـشآ  اب  هک  دوب  یمالـسا  ناسانـش  هعماج  دودعم  رامـش  رد  يرهطم 

.داد یم  نمشد  یگنهرف  مجاهت  اب  ییورایور  رد  ار  مزال  یهاگآ  اهنآ  هب  درک و  یم  ینارنخس 

يارب وا  هناصلاخ  شالت  زا  یکاح  يرهطم ، داتسا  یملع  یگدنز  .درک  ناوج  لسن  يربهر  فرص  ار  دوخ  تمه  شالت و  نیرتشیب  وا 
زاب شوغآ  هداشگ و  يور  اب  هکلب  دوبن ، شرگن  فرـص و  داـقتنا  اـب  هارمه  یـشور  داتـسا ، شور  .تسا  ناوج  لـسن  هشیدـنا  يربهر 

خـساپ رد  ار  ناوج  یهارمگ  زمر  داتـسا  .داد  یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  یمالـسا  تسار  هار  تبحم  زا  راشرـس  ینایب  اب  دوب و  اهنآ  ياریذـپ 
: دیوگ یم  دناد و  یم  وا  ياهزاین  هب  ندادن 

یبهذـم رظن  زا  لسن  نیا  رکف  .تسج  دـیاب  نانآ  دـیاقع  راکفا و  يال  هبال  رد  ار  ناوج  لـسن  یقـالخا  ینید و  تاـفارحنا  رتشیب  هشیر 
.تسا (2) دنمزاین  هداعلا  قوف  رظن  نیا  زا  هدشن و  ییامنهار  دیاب ، هک  نانچ 

.23 صص 19 _  ، 1371 اردص ، نارهت ، نارای ، هاگن  هنیئآ  رد  داتسا  يامیس  يوسوم ، دیواج  دیمحدیس  کن : - . 1
ص 13. ، 1366 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، باجح ، هلئسم  يرهطم ، یضترم  - . 2
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لسن ندروآ  ور  زار  ار  یمالسا  ياهروتسد  هب  لمع  تنس ، نآرق و  شرافس  هب  انب  وا  .دوب  ناوج » لسن  یلمع  يوگلا   » يرهطم داتـسا 
ینید رکف  يوگلا  هکنیا  زا  شیپ  ناوج ، لسن  ناربهر  .داد  رارق  دوخ  روما  هحولرس  ار  نآ  نیاربانب ، .تسناد  یم  مالـسا  نید  هب  ناوج 

هشیدنا زا  دامتعا و  اهنآ  هب  یتحار  هب  دنیبن و  يداضت  ناشرادرک  راتفگ و  نایم  ناوج  لسن  ات  دنـشاب  ینید  لمع  يوگلا  دیاب  دنـشاب ،
.دننک يوریپ  نانآ  ياه 

: دنیوگ یم  ناناوج  رب  داتسا  ریثأت  هرابرد  یناجنسفر  یمشاه  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

هب نداد  لکش  رد  مهم  رایـسب  رـصانع  زا  یکی  ار  يرهطم  موحرم  دیاب  میـسیونب ، ار  هتـشذگ  نرق  مین  یلیلحت  خیرات  میهاوخب  ام  رگا 
.مینادب (1) ناناوج  راکفا 

« مالسا یناریا و  تیلم   » هرابرد داتسا  رظن  . 6

اهنآ یلخاد  رصانع  ناقرشتسم و  یخرب  يارب  يزیوآ  تسد  هک  داد  خر  یثداوح  نآ ، زا  سپ  مالـسا و  شریذپ  هناتـسآ  رد  ناریا ، رد 
، بلطم نیا  نییبت  يارب  يرهطم  دیهـش  .دننک  یفرعم  مالـسا  ربارب  رد  نایناریا  شنکاو  تمواقم و  ناونع  ریز  ار  اهداد  خر  نآ  ات  هدش 
نیابت و دـنک  تابثا  ات  دـمآ  رب  ددـص  رد  ناشیا  .تشون  مالـسا  ناریا و  لباقتم  تامدـخ  مان  اـب  یباـتک  یخیراـت  یملع و  تروص  هب 

نامز رد  ناریا  خیرات  ياه  باتک  زا  نآرق ، رب  نوزفا  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  تسین و  ندوب  ناملسم  ندوب و  یناریا  نایم  یـضراعت 
.تسا هدرب  هرهب  نیعم  رتکد  رثا  یسراف  بدا  انیس و  دزم  نس و  نیتسیرکروترآ  رثا  نایناساس 

ص 77. نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  - . 1
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یلیلحت هلپ  نیرخآ  هجیتن و  دشاب ، ساسا  ییایرآ  رـصنع  یناریا ، تیلم  دودـح  نییعت  رد  رگا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
دهاوخ داجیا  ام  یـسایس  یلم و  یـشم  طخ  رد  ییاهدمآ  یپ  يدنواشیوخ ، نیا  تسا و  برغ  ناهج  اب  يدنواشیوخ  یکیدزن و  شا ،

.تسا برغ  نماد  رد  ندیتلغ  مالسا و  ناهج  ناگیاسمه و  زا  ندیرب  نآ ، درک و 

یلاح رد  تسا ، هداد  هولج  هناگیب  ام  هب  تبسن  ار  ناملـسم  بارعا  هناگیبریغ و  ار  شدوخ  یناریا ، نهذ  رد  هشیمه  رگرامعتـسا  برغ 
كالم ار  نآ  مینکفیب و  يرظن  هتشذگ  نرق  هدراهچ  یط  رد  دوخ  یعامتجا  ياهداهن  یکلسم و  يرکف و  ماظن  یـسررب  هب  هاگره  هک 

.دنا هبیرغ  نارگید ، برغ و  يدوخ و  ام  هب  تبسن  ناملسم  ینیچ و  يدنه و  كرت و  برع و  تروص  نآ  رد  میهد ، رارق  تیلم 

: تفای تسد  دنم  شزرا  جیاتن  نیا  هب  مالسا ، ناریا و  لباقتم  تامدخ  رد  يرهطم  داتسا 

.تسا رشب  ینالقع  يرطف و  ياه  هتساوخ  اب  وسمه  یناسنا و  هکلب  هتشادن ، یصاخ  تیلم  چیه  گنر  دوخ  تاذ  هب  مالسا  نییآ  فلا :

.تسا هدوب  تلادع  هب  یگنشت  تقیقح و  هب  قشع  يور  زا  هکلب  رابجا ، هارکا و  اب  هن  نایناریا ، ندروآ  مالسا  ب :

رد تسا و  ریذپانادج  یمالـسا  یناریا و  گنهرف  مییوگ  یم  هک  تسا  يرهطم  دیهـش  یـشهوژپ  یملع و  ياه  شـشوک  رثا  رب  زورما 
.داد رارق  مه  ربارب  رد  درک و  ادج  ناوت  یمن  یمالسا  دحاو  گنهرف  زا  ار  یناریا  حور  دراد و  يدحاو  قادصم  عقاو 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  ناریا  هب  مالسا  تامدخ  باتک ، مود  شخب  رد  داتسا 

ینآ زاین  کی  ندروآ  رب  دنکب ، دناوت  یم  تلم  کی  هب  شیک  کی  هک  یتمدخ 
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هب تلم  نآ  حور  هشیدنا و  رد  شخبرمث  دـیفم و  یلوحت  هکلب  دـهدب ؛ ار  یگنج  رد  هبلغ  يارب  هحلـسا ، ورین و  نآ  هب  ًالثم  هک  تسین 
دزاس یم  هتفکش  بولطم  روط  هب  ار  شا  ینورد  ياهدادعتـسا  .دهد  یم  قوس  ییارگ  تقیقح  ینیب و  عقاو  هب  ار  وا  .دروآ  یم  دوجو 

رد ردق  یلاع  ینایناریا  ات  دش  ثعاب  هک  دوبن  نایناریا  هب  مالـسا  تمدخ  نیا  ایآ  .دهد  تاجن  یفارحنا  ریـسم  کی  زا  ار  دوخ  خیرات  ات 
نیمه هک  یلاح  رد  ددرگ ، ریگناهج  ناشمان  دنوش و  هزاوآدنلب  دننک و  روهظ  قالخا  تعنص و  نافرع و  رنه و  هفسلف و  ملع و  ناهج 

.دندوب بیصن  یب  يدنم  شزرا  رصانع  نینچ  نتشاد  زا  هلحرم ، نآ  زا  لبق  تلم 

رد ار  دوخ  راکتبا  رکف و  دادعتـسا و  قوذ  دوخ و  يونعم  يدام و  ياهورین  هک  تسا  نیا  نید ، کی  هب  موق  کـی  تمدـخ  وس  نآ  زا 
دنداد و رارق  مالـسا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهورین  يرگید ، تلم  ره  زا  شیب  تین  صولخ  تیاهن  اب  مه  نایناریا  دهد و  رارق  نآ  رایتخا 

.دنتفای (1) یناهج  ششخرد  ییافوکش و  بارعا _  دوخ  یتح  يرگید _  تلم  ره  زا  شیب  تهج  نیمه  هب 

يرهطم دیهش  هاگدید  زا  يدازآ  . 7

رد يدازآ  ندوبن  تسناد و  یم  ماظن  همزال  ار  يدازآ  یمالسا ، بالقنا  تیهام  ندوب  هناهاوخ  تلادع  لیلد  هب  يرهطم  دیهـش  داتـسا 
.دندرک یم  یقلت  یعطق  تسکش  ار  ماظن  نیا 

: دوب رواب  نیا  رب  هنیمز  نیا  رد  داتسا 

هملک یعقاو  ینعم  هب  اه  يدازآ  هب  هک  تسا  نیا  ام  یگمه  یمتح  هفیظو  .تسا  هدوب  هناهاوخ  تلادـع  یتیهاـم  بـالقنا  نیا  تیهاـم 
.دروخ (2) دهاوخ  تسکش  اعطق  دروایب ، دوجو  هب  ار  قانتخا  هنیمز  یمالسا  يروهمج  تموکح  دوش  انب  رگا  اریز  میراذگب ؛ مارتحا 

.اه هشیدنا  رذگ  رد  يرهطم  داتسا  باتک  صیخلت  اب  مود  شخب  ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  - . 1
ص 62. ، 1364 اردص ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - . 2
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دـشر و اـقب و  ماود ، ببـس  دـیاب  يدازآ  عاونا  دوجو  دوش ، یمالـسا  يروـهمج  تسکـش  ببـس  يدازآ ، نتـشادن  رگا  تسا  یعیبـط 
، تسا یـسایس  ییاه  يدازآ  هشیدـنا و  يدازآ  دوجو  زین  ماظن  تیقفوم  ياهزمر  زا  یکی  نیارباـنب ، .دوش  نآ  رتشیب  هچ  ره  یگدـنلاب 

: دیوگ یم  هراب  نیارد  دیهش  داتسا  هک  نانچ 

ار يزوریپ  حیحـص  هار  ام ، یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یتروص  نینچ  رد  اـهنت  دـشاب و  دازآ  شملق  ناـیب و  رکف و  دـیاب  یم  سک  ره 
نیا تسا ، هدرب  رس  هب  يرکف  يدازآ  عون  کی  رد  هعماج  تقو  ره  هک  تسا  هداد  ناشن  هتـشذگ  ياه  هبرجت  اقافتا  .داد  دهاوخ  همادا 

دوجو هب  دیاقع  ارآ و  دروخرب  ِدازآ  طیحم  هعماج ، رد  رگا  .تسا  هدوب  مالسا  دوس  هب  تیاهن  رد  هکلب  هدشن ، مامت  مالسا  ررض  هب  رما 
ار نامدوخ  تایرظن  ارآ و  لباقم ، رد  مه  ام  دـننک و  حرطم  ار  ناشیاه  فرح  دـنناوتب  فلتخم  راـکفا  ناـبحاص  هک  يروط  هب  دـیایب ،

.دنک (1) یم  دشر  رتشیب  هچ  ره  مالسا  هک  دوب  دهاوخ  یملاس  هعماج  نینچ  رد  اهنت  مینک ، حرطم 

ماگ دوخ  عفانم  نیمأت  تهج  رد  يدازآ ، زا  يدـنم  هرهب  اب  نابلط  تصرف  دـیابن  دراد و  يزرم  دـح و  يدازآ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
يدازآ زا  يدـنم  هرهب  اب  لخاد و  رد  ییاه  هرهم  نتفاـی  اـب  نانمـشد  ناـگناگیب و  اـسب  هچ  دـنروآ و  ور  يراـک  بیرف  هب  اـی  دـنرادرب 

: دیوگ یم  يرهطم  دیهش  .دنهد  شرتسگ  ار  یفارحنا  ياه  هشیدنا  راکفا و  دوجوم ،

لافغا اوغا و  زا  ریغ  دیاقع  دروخرب  هتبلا  اما  میا ، هداد  تسکـش  ار  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  میریگب ، میهاوخب  ار  رکف  يولج  رگا 
.تسردان (2) تاغیلبت  اب  مأوت  غورد و  اب  مأوت  يراک  ینعی  تسا ،

ص 63. ، 1364 اردص ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - . 1

ص 64. ، 1364 اردص ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - . 2
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: تسا نینچ  يرهطم  داتسا  رظن  بازحا ، يدازآ  بوچراچ  نییعت  رد  نینچمه 

هدـیقع رگا  یبزح  ره  دـندازآ ، بازحا  یمالـسا  تموکح  رد  دـنا ، هتفگ  ررکم  هللا ] همحر  ینیمخ   ] ماـما ربـهر و  هک  يروـط  ناـمه 
.میهد (1) یمن  يراک  بیرف  يرگ و  هئطوت  هزاجا  اما  تسا ، دازآ  دراد  مه  یمالساریغ 

يرهطم دیهش  نایب  هب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  فادها و   . 8

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دراد  ار  ییاه  فدـه  نامه  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  دوب ، دـقتعم  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا 
یم رظن  رد  یمالـسا  بالقنا  يارب  ار  یلـصا  فده  راهچ  ناشیا ، نانخـس  زا  يدنم  هرهب  اب  تشاد و  رظن  رد  دوخ  یحالـصا  تکرح 

: دریگ

، نیا مینادرگ و  زاب  تسین _  مالـسا  یعقاو  لوصا  نامه  زج  هک  ار _  ادـخ  هدـش  وحم  ياه  هناـشن  َکـِِنید ؛» نِم  ملاـعملا  ّدَُرن  ( » فلا
ینعی ندرک ، نیزگ  ياج  ار  لیـصا  ياه  تنـس  ندرب و  ناـیم  زا  ار  اـه  تعدـب  .نیتسار  مالـسا  نیتسخن و  ِمالـسا  هب  تشگزاـب  ینعی 

.اه يرواد  اهریمض و  اه و  حور  رد  لوحت  اه و  هشیدنا  اهرکف و  حالصا 

یگدنز عضو  رد  دوبهب  ياه  هناشن  دنک و  بلج  ار  هدننیب  ره  رظن  هک  راکشآ  یـساسا و  حالـصا  َكِدِالب ؛» یف  ُحالْـصالا  ُرَهظَت  ( » ب
.تسا دارفا  یگدنز  عضو  رد  نیداینب  ینوگرگد  یعون  تقیقحرد  .دشاب  ادیوه  عماجم  اهرهش و  رد  مدرم 

متس رس  زا  ناراک  متس  لواطت  تسد  دنشاب و  ناما  رد  نارگمتس  رـش  زا  ادخ  هدید  متـس  ناگدنب  َكِدابِع ؛» ْنِم  َنیمُولظْملا  ُنَمأَی  ( » ج
، نیا دوش و  هاتوک  ناگدید 

ص 170. ، 1364 اردص ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - . 1
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.تسا یعامتجا  طباور  حالصا 

، شخبرمث یلوحت  هک  دوش  ارجا  رگید  راب  مالـسا ، هدش  ضقن  ياه  نوناق  هدش و  لیطعت  تاررقم  َكِدوُدُـح ؛» ْنِم  هلّطعْملا  ُماُقت  ( » د
.تسا یعامتجا  یندم و  ماظن  نتخاس  یمالسا  تهج  رد 

هتفای تسد  تیقفوم  نیرتالاب  هب  دزاـس ، یلمع  ار  لـصا  راـهچ  نیا  دوش  قفوم  هک  یحلـصم  ره  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  يرهطم  داتـسا 
.تسا (1)

یمالسا بالقنا  ربارب  رد  داتسا  شرگن  رب  مکاح  لوصا  . 9

هراشا

: زا دنترابع  تسا ، هدوب  داتسا  یسایس  هشیدنا  رب  مکاح  هک  یلوصا  نیرت  مهم 

نیملسم تزع  لصا  فلا )

تیبرت میلعت و  قالخا و  هفـسلف  ياه  باتک  رد  يرهطم  داتـسا  اهراب  ار  لصا  نیا  .دهد  تلذ  هب  نت  درادن  قح  تسا و  زیزع  ناملـسم 
.دنا هدرک  حرطم  ینیسح  هسامح  مالسا و  رد 

تسایس زا  تناید  ندوبن  ادج  ب )

رما نید ، .تسا  ٍضْعَِبب » ُرُفْکَی  ٍضْعَِبب َو  نمُؤی   » قادصم تناید ، زا  تسایس  ندرک  ادج  .تسا  تسایـس  لماش  داتـسا ، هاگدید  زا  نید 
اهدیاب و زا  تسا و  لمع  يامنهار  دراد ، يژولوئدـیا  نید  داتـسا ، دزن  رد  .دـشاب  هتـشادن  یتبـسن  لمع  اب  هک  تسین  موهوم  تماص و 

.دیوگ یم  نخس  اهدیابن 

یعامتجا ياه  هدیدپ  رد  تلادع  لصا  ج )

، دـش فورعم  تسا » یقالخا  لیاضف  همه  ردام  تلادـع ،  » هک نوطـالفا  هلمج  نیا  یناـنوی  ياـه  همجرت  اـب  ناـشیا  رظن  زا  لـصا ، نیا 
نرق ود  هک  یلاحرد 

صص 69 و 70. ، 1366 اردص ، نارهت ، ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  يرهطم ، یضترم  - . 1
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هرابرد لدع ، هب  طوبرم  ياه  هیآ  رتشیب  دندوب و  هدینش  ار  نخس  نیا  نآرق  نابز  زا  ناناملسم  نوطالفا ، نخس  ندش  هتخانـش  زا  شیپ 
شرگن هب  دوش ، یم  طوبرم  داعم  ای  دیحوت  هب  هک  اجنآ  نآرق  لدع  .تسا  تلادع  مکاح ، يرورـض  طیارـش  زا  تسا و  یهورگ  لدع 

کی دوش ، یم  طوبرم  نوناق  عیرـشت و  هب  هک  اجنآ  تسا و  ینیب  ناهج  یعون  دهد و  یم  يا  هژیو  لکـش  شنیرفآ  یتسه و  هب  ناسنا 
نایم هب  قالخا  ياپ  هک  اجنآ  تسا و  یگتسیاش  دوش ، یم  طوبرم  يربهر  تماما و  هب  هک  اجنآ  .تسا  یـسانش  نوناق  رایعم  سایقم و 

.تسا (1) تیلوئسم  کی  دوش ، یم  هدیشک  عامتجا  هب  هک  اجنآ  تسا و  یناسنا  نامرآ  دیآ ، یم 

هدش شومارف  یلصا  ناونع  هب  هسامح  لصا  د )

ابیکش یلاع  ياه  فده  هار  رد  هتسباو و  يدام  ارف  ياه  فده  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتسرپادخ  یسانشادخ و  همزال  داتـسا  رظن  زا 
.دنا هتخادرپ  نارادمروز  اب  یگشیمه  يا  هزرابم  هب  هراومه  ناشناوریپ  ایبنا و  هک  تسا  هاوگ  مالسا  خیرات  .دشاب 

( جع ) يدهم بالقنا  مایق و  زا  شیپ  حلاص  تموکح  دوجو  ه )

.دشوکب تموکح  نیا  لیکشت  يارب  دراد  تیلوئسم  هعیش  ناشیا ، رواب  هب 

يرهطمدیهش هاگدید  زا  بالقنا  ياه  تفآ  زا  یخرب  . 10

هراشا

: زا دنترابع  بالقنا  هدننک  دیدهت  ياه  تفآ  نیرت  مهم  داتسا ، ياه  هشیدنا  راثآ و  هب  هعجارم  اب 

نایناحور هعماج  فعض  فلا )

هب هنادنمزوریپ  نانچمه  دسرب و  هجیتن  هب  دهاوخب  هدنیآ  رد  رگا  ناریا  بالقنا 

صص 37 و 38. ، 1365 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، یهلا ، لدع  يرهطم ، یضترم  - . 1
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.دشاب (1) هتشاد  رارق  تیناحور  نویناحور و  شود  يور  دیاب  یم  دورب ، شیپ 

.دنهد هئارا  بسانم  ياهوگلا  دننک و  هجوت  مدرم  ياهزاین  هب  دیاب  نایناحور  يرهطم ، دیهـش  هاگدید  زا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب 
: دوب نینچ  هنیمز ، نیا  رد  ناشیا  رواب 

نویناحور .تسا  هدرک  یهاتوک  هدـنیآ  يارب  حرط  هئارا  رد  هک  تسا  مدرم  دامتعا  دروم  یعاـمتجا  ناسدـنهم  هورگ  نآ  تیناـحور ،
، جارختسا مینکب  دیاب  هک  يراک  اهنت  ...تسین  رصاعم  لسن  تالکـشم  يوگ  باوج  لوصا  هقف و  هب  رـصحنم  لاغتـشا  هک  دننادب  دیاب 
هب هللا  همحر  ماما  .تسا و  تقو  فرص  راک و  یلدرادیب و  مزلتسم  نیا ، تسا و  هدافتـسا  لباق  داوم  هب  ماخ  داوم  نیا  لیدبت  هیفـصت و 

.تشادرب (2) ماگ  ناریا  مدرم  ياهزاین  یحور و  يرکف و  ریسم  رد  هک  دش  تضهن  عزانمالب  ربهر  تلع  نیا  هب  یناحور  ناونع 

یعامتجا تلادع  هب  یهجوت  یب  ب )

تلادـع ندـشن  رارقرب  مامت  تیعطاق  اب  دیهـش  داتـسا  .تسا  یعامتجا  تلادـع  ندرکن  نیمأـت  بـالقنا ، ياـهرطخ  نیرت  مهم  زا  یکی 
: تسناد یم  یمالسا  بالقنا  ندوب  هجیتن  یب  هناشن  ار  یعامتجا 

.دیسر (3) دهاوخن  هجیتن  هب  انئمطم  دورن ، شیپ  هب  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  ریسم  رد  ام  بالقنا  رگا  هک  منک  یم  دیکأت  نم 

هعماج رد  هنالداع  تروص  هب  ار  روشک  تاناکما  هک  تسا  هدومیپ  لماک  روط  هب  ار  دوخ  یلصا  هار  یمالـسا  بالقنا  ینامز  نیاربانب ،
: دنا هتشاد  يدرد  مه  يزوس و  لد  ساسحا  رگیدمه  هب  تبسن  مدرم  هدرک و  شخپ 

ص 184. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 1
صص 50 و 97. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 2
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نآ دنتخادنا ، راک  هب  نامورحم  هافر  تهج  رد  ار  دوخ  تاناکما  یمالـسا ، يردارب  مکح  هب  هقالع و  لیم و  اب  ام  مدرم  هک  يزور  نآ 
يا هداوناخ  هک  دوب  دـهاوخ  یعقاو  بالقنا  ماگنه  نآ  اـم  بـالقنا  .تسا  هدرک  ادـیپ  ار  دوخ  نئمطم  هار  اـم  بـالقنا  هک  تسا  تقو 

ون سابل  ياراد  ارقف  ياه  هداوناخ  دنـشاب  هدش  نئمطم  ًالبق  هکنآ  رگم  دنک ، هیهت  ون  سابل  دوخ  نادنزرف  يارب  دیع  مایا  دوشن  رـضاح 
.دنتسه (1)

رد دنا _  هدوب  لیصا  مالسا  نیتسار  ناملعم  مسجم و  مالـسا  هک  ام _  نایاوشیپ  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هک  تسا  ییاه  تیـساسح  نیا 
زج هب  یهار  دهد ، همادا  دوخ  هار  هب  تیقفوم  اب  دهاوخ  یم  رگا  زین  ام  یمالـسا  بالقنا  .دنداد  ناشن  دوخ  زا  یعامتجا  تلادع  هنیمز 

.درادن (2) شیپ  رد  هناهاوخ  تلادع  هنایوج و  تلادع  ياه  شور  طسب  اه و  هویش  نینچ  لامعا 

يرهطم دیهـش  .دراد  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  كانرطخ و  رایـسب  ياهدمآ  یپ  دشاب ، هک  یتلع  ره  هب  مدرم  هدوت  تیمورحم  رقف و 
: تسا دقتعم  هراب  نیارد 

اب ار  تیونعم  هک  تسا  نیا  مالـسا  قطنم  .دوب  دـهاوخ  لزلزتم  مه  تیونعم  هیاپ  دـشابن ، رارقرب  یعامتجا  تلادـع  يا  هعماـج  رد  رگا 
یناور رامیب  رازه  نارازه  دشاب ، هتـشادن  دوجو  تلادع  هک  يا  هعماج  رد  .درک  رارقرب  هعماج  رد  دیاب  یم  رگیدـکی  اب  مأوت  تلادـع ،

یلع ترضح  ریبعت  هب  هعماج  رگا  ینعی  .دنک  یم  راجفنا  دیلوت  اه  هدقع  یناور و  ياه  هدقع  داجیا  اه  تیمورحم  .دنیآ  یم  دوجو  هب 
( هجیتن  ) یلات اهدص  هکلب  دنام ، یمن  یقاب  لاونم  نیمه  هب  عضو  دوش ، میـسقت  ریـس  ِریـس  هنـسرگ و  هنـسرگ  هورگ  ود  هب  مالـسلا  هیلع 

، دورن شیپ  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  ریسم  رد  ام  بالقنا  رگا  منک  یم  دیکأت  نم  اذل  دروآ ، دهاوخ  هارمه  هب  دساف 

ص 61. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 1
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.دیسر (1) دهاوخن  هجیتن  هب  ًانئمطم 

یگنهرف لالقتسا  نتفر  تسد  زا  ج )

: دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  ناشیا 

رطخ مـالعا  نیا  .میهد  یم  تسد  زا  ار  ناـمدوخ  یبـتکم  لالقتـسا  هناـگیب ، بتکم  هب  شیارگ  اـب  اـم  مهد  یم  رادـشه  اـجنیا  رد  نم 
هورگ نآ  اـی  هورگ  نیا  هب  دـیاب  میرادـن ، يا  هراـچ  میتفگ  یم  تروص  نآ  رد  میتـشاد ، یمن  یلقتـسم  بتکم  رگا  اـم  .تسا  یگرزب 
هئارا ار  نامدوخ  لقتـسم  بتکم  رگا  اـم  .مراد  هیکت  داـیز  یبتکم  لالقتـسا  صوصخ  هب  لالقتـسا ، هلئـسم  يور  رب  نم  .میوش  قحلم 

هب رگا  میا ، هدروآ  تسد  هب  يداـصتقا  یـسایس و  لالقتـسا  هک  ضرف  نیا  اـب  یتح  میا و  هدرک  طـقاس  ار  میژر  هکنیا  اـب  یتح  مینکن ،
.میناسرب (2) رمث  هب  ار  بالقنا  تسناوت  میهاوخن  دروخ و  میهاوخ  تسکش  میباین ، تسد  یگنهرف  لالقتسا 

تیونعم ندش  گنر  مک  د )

حور يونعم  هبنج  تیوقت  يارب  هدـش ، هیکت  نآ  يور  رب  مالـسا  رد  هک  تاداـبع  همه  نیا  .تسا  لـماکت  هیاـپ  تیونعم  نآرق ، رظن  زا 
.درادن (3) دوجو  ناهج  نیا  رد  یگدنز ، زا  ادج  تیونعم  مالسا  رظن  زا  ...تسا  ناسنا 

یناحور و هجو  اهدوجوم ، رگید  اب  ناسنا  زیاـمت  هجو  نیرت  مهم  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  هبنج  ود  ساـسا  رب  ناـسنا  مالـسا ، هاگدـید  زا 
ندرب الاب  يارب  ار  دوخ  ياه  شالت  اـه و  فدـه  ماـمت  مالـسا ، نید  هژیو  هب  یهلا ، ناـیدا  همه  .دوش  تیوقت  دـیاب  هک  تسوا  يونعم 
هجوت ار  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  تیقفوم  ياهزمر  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تسا  هدرک  زکرمتم  ناسنا  رد  تیونعم 

هب

.174 ، 173 صص 60 ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 1
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زا یشخب  هک  دنک  یم  شرافس  دوخ  نارازگراک  هب  يرایـسب  دراوم  رد  دناد و  یم  يزاسدوخ  يالاب  هجرد  زا  يدنم  هرهب  تیونعم و 
یتیمها هعماج ، ناریدم  ناگبخن و  حطس  رد  مهم  نیا  نیاربانب ، .دننک  يزاسدوخ  تدابع و  تیونعم و  هب  هجوت  فرـص  ار  دوخ  تقو 

رما نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  ناـمرف  رگید  رتشا و  کـلام  هماندـهع  زا  یمهم  شخب  هک  يا  هنوگ  هب  دـبای ، یم  نادـنچدص 
.دراد صاصتخا 

رد يونعم  ياه  شزرا  ندرک  مکاح  يونعم و  روما  هب  رتشیب  هجوت  زین  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  اـه و  فدـه  نیرت  مهم  زا  یکی 
: دیوگ یم  هراب  نیارد  داتسا  .تسا  هعماج 

.تسا یکتم  یعقاو  تیونعم  هب  هتفرگ ، رارق  یمالـسا  يژولوئدیا  هیاپ  رب  نوچ  هک  تسا  نیا  یکی  ام ، بالقنا  تایـصوصخ  هلمج  زا 
(1)

همحر ینیمخ  ماما  ترـضح  .تسا  تیونعم  نداد  تسد  زا  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  ییاه  تفآ  نیرت  مهم  زا  یکی 
: تسا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  دراد و  یگتسب  هعماج  رد  تیونعم  ظفح  هب  یمالسا ، يروهمج  ظفح  دوب  دقتعمهللا 

تایونعم هب  هجوت  ام  ياه  ناوج  نیا  يدودـح و  کی  ات  تایونعم  هب  هجوت  هک  دـنراد  نـالا  هک  ار  یلاـح  نیا  تلم ، نیا  هک  یماداـم 
نیا تسا ، ظوفحم  نیا  هک  یمادام  دـنرخ ، یم  لد  ناـج و  اـب  ار  تداهـش  هک  اـهنآ  رد  تسا ، هدـش  ادـیپ  میظع  لوحت  نیا  دـنراد و 

رد ناطیـش  دوش و  ادیپ  ایند  قرب  قرز و  هک  يزور  نآ  .دنک  يدقن  وا  هب  دناوت  یمن  سک  چـیه  تسا و  ظوفحم  یمالـسا  يروهمج 
دنناوت یم  اه  تردقربا  هک  تسا  زور  نآ  دوشب ، ناطیش  ام  يامنهار  دنک و  ادیپ  هار  ام  نیب 

ص 60. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 1
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.دنشکب (1) یهابت  هب  ار  ام  روشک  دننک و  ریثأت  ام  رد 

نیا رب  دناد و  یم  راذـگرثا  هعماج  رد  ناحلاص  تموکح  ققحت  رد  ار  تیونعم  دـشر  یلاعلا ،) هلظدـم  ) يا هنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح 
: هک تسا  رواب 

تموکح هک  تسا  یعـضو  نینچ  رد  اهنت  میهد و  رارق  دوخ  راتفر  لامعا و  هحولرـس  ار  ایند  هب  نتـسبن  لد  اوقت و  حالـص و  دـیاب  اـم 
.درک (2) میهاوخ  دوخ  ِنآ  زا  هدومرف ، نّیعم  ناحلاص  يارب  دنوادخ  هک  ار  یتشونرس  دبای و  یم  ققحت  ناحلاص 

دوش و یم  حور  لقیـص  ناسنا و  یلاعت  لماکت و  ببـس  هکنیا  یکی  دراد : دـمآ  یپ  هدـیاف و  ود  نآ ، ظفح  يونعم و  لئاسم  هب  هجوت 
، یسایس ياهراک  رد  تیقفوم  ببـس  تیونعم ، هب  هجوت  .دراد  تبثم  ریثأت  هعماج  یـسایس  ماظن  یعامتجا و  یگدنز  رد  هکنیا  يرگید 

تـسد هب  شمارآ  يراودـیما و  یباداش ، تیقالخ ، يروآون ، زین  دوخ  هنازور  یگدـنز  يدام و  روما  رد  ناسنا  دوش و  یم  یعاـمتجا 
نیا رد  يرهطم ، دیهـش  رظن  هب  .دـشاب  مکاح  نآ  رد  يونعم  ياـه  شزرا  هک  تسا  يا  هعماـج  قـالخ ، باداـش و  هعماـج  .دروآ  یم 

: دوش یم  لح  يونعم  روما  هب  هجوتاب  زین  هعماج  يداصتقا  ياه  یتساک  یتح  هعماج 

هفطاـع مکح  هب  یحور ، غوـلب  مکح  هب  مدرم  ینعی  .تسا  تیوـنعم  دراد ، یمالـسا  تیهاـم  اـعقاو  رگا  اـم ، بـالقنا  ناـکرا  هلمج  زا 
.دنوش (3) یم  مدق  شیپ  يداصتقا  یتاقبط و  ياه  هلصاف  اه و  فاکش  ندرک  رپ  يارب  دوخ  یمالسا ، توخا  مکح  هب  یناسنا ،

ص 218. ج 7 ، رون ، هفیحص  - . 1
 . ص 69 یناسر ، عالطا  دانسا و  لک  هرادا  تیاور  هب  بالقنا ، ربهر  تانایب  یعوضوم  هعومجم  تیالو ، ثیدح  - . 2

ص 60. یمالسا ، يروهمج  نوماریپ  - . 3

يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ياه  هشیدنا  همان و  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 78 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_67_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_67_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:68

نوناق يانبم  دـیاب  .دـبای  یلجت  تموکح  راتخاس  رد  دوش و  هنیداهن  دـیاب  هعماج  رد  يونعم  ياه  شزرا  تیمکاـح  ققحت و  نیارباـنب 
: تسا دقتعم  هراب  نیارد  يرهطم  دیهش  .دشاب  اه  تیونعم  هب  هجوت  یصصخت  ياه  يزیر  همانرب  اه و  يراذگ 

هک هنومن  نآ  زا  یتیونعم  دراد ، لماش  هدرتسگ و  یتیونعم  هب  زاین  یمالسا ، سایقم  هب  یعامتجا  تلادع  رانک  رد  هدنیآ  رد  ام  بالقنا 
.میا (1) هدید  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  رد 

: دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  نینچمه 

حرطم ار  تیونعم  هلئـسم  زین  تدـش  نامه  هب  مینک ، یم  حرطم  تدـش  اب  ار  تلادـع  هلئـسم  هک  روط  نامه  دـیاب  نامدوخ  هعماج  رد 
شیپ لماع  کی  زا  ار  نامدوخ  بـالقنا  مینک ، شومارف  ار  تیونعم  رگا  .تسین  ریذـپ  ناـکما  تلادـع  تیونعم ، نودـب  ًالـصا  .مینک 

.میا (2) هدرک  مورحم  هدنرب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  كرت  ه )

هیآ نیا  قبط  .تسا  رثؤم  موق  کی  مادهنا  تکاله و  رد  روکذم  لصا  كرت  هک  دوش  یم  طابنتـسا  احیرـص  هدـئام ، هروس  هیآ 79  زا 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ...دوب  تارکنم  زا  رگیدـکی  نتـشادن  زاب  دـنوادخ ، تمحر  زا  لیئارـسا  ینب  نداتفارود  لـلع  زا  یکی 

.دراد (3) وا  تحلصم  هب  تیرشب و  هب  قلعت  هک  تسا  يرما  کی  .تسا  یناسنا  قوقح  زا  عافد  قادصم 

یبالقنا ياهورین  طسوت  هنحص  ندش  یلاخ  و )

: دیآ دیدپ  تروص  ود  هب  دناوت  یم  تفآ  نیا 

ص 175. یمالسا ، يروهمج  نوماریپ  - . 1
ص 69. ، 1369 اردص ، مق ، اه ، تیالو  اهءالو و  يرهطم ، یضترم  - . 2

ص 236. ، 1369 اردص ، مق ، خیرات ، هعماج و  يرهطم ، یضترم  - . 3
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رورت هبرح  زا  دننارب و  هنحص  زا  ار  ذوفن  اب  دارفا  ماظن و  ناربهر  دنشوک  یم  هراومه  ماظن  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  يرهق ، کی _ 
.دنیوج یم  دوس  تیصخش 

: تسا زیچ  ود  زین  نآ  أشنم  هک  يرایتخا  ود _ 

بالقنا نایرج  نتشادنپ  مامت  لوا _ 

همادا مصخ  رب  يزوریپ  هلحرم  ات  هدرک  يربهر  هک  ار  ییاه  تضهن  تیناحور ، ...تسا  یحول  هداس  ندرک ، یقلت  هدـش  مامت  ار  راـک 
.تسا (1) هدش  نانمشد  نارگید و  هجوتم  وا  تامحز  هجیتن ، رد  تسا  هدرک  يریگ  هرانک  سپ  نآ  زا  هداد و 

يدرس لد  یگتسخ و  فعض و  ساسحا  مود _ 

نادیم دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لمحت  دـنریگ ، یم  رارق  نانمـشد  ياه  هعیاش  اه و  ماهتا  ریثأت  تحت  هک  یبالقنا  ياهورین  یخرب 
.دننک یم  كرت  ار 

نابلط تصرف  ذوفن  ز )

: دوب دقتعم  بلط  تصرف  يذوفن و  رصانع  ربارب  رد  يرایشه  هرابرد  داتسا 

دعب هک  دهد  یم  ناشن  مالـسا  خیرات  یـسررب  ...تسا  گرزب  ياه  تفآ  زا  تضهن ، کی  نورد  رد  بلط  تصرف  دارفا  ذوفن  هنخر و 
لکش رییغت  اب  هک  ینابلط  تصرف  هنخر  رثا  رب  دش و  ضوع  دوب ، هدرک  داجیا  ترضح  نآ  هک  یمالسا  بالقنا  ریـسم  ربمایپ ، تافو  زا 

هداتسرف هاگدیعبت  هب  اهرامع  اهرذوبا و  دندش و  رواشم  نامثع  هرود  رد...دندوب  هدرک  لخاد  ناناملـسم  فوفـص  رد  ار  دوخ  هفایق ، و 
تلفغ .تسین  روُخ » دنزرف   » بالقنا ...دزادنا  یم  یصولخ  زا  ار  بالقنا  اه  بلط  تصرف  ذوفن  .دنتـشگ  هلاچم  دگل  ریز  رد  ای  دندش 

هنخر ذوفن و  زا 

ص 93. ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  - . 1
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.دروآ (1) یم  راب  هب  هعجاف  هک  تسا  نابلط  تصرف 

: دیوگ یم  بلط  تصرف  ياه  هورگ  اب  دروخرب  ییاسانش و  رد  ناتسا  ینیب  نشور  هرابرد  يرهطم ، یلع  راوگرزب ، دیهش  دنزرف 

درف کی  هک  دنداد  ربخ  ناهگان  دش ، ماجنا  زرابم » تیناحور  هعماج   » توعد هب  هک  نارهت ، لاس 57  ياروشاع  گرزب  ییامیپ  هار  رد 
نامزاس مرآ  حیرـشت  لوغـشم  هداتـسیا و  سوب  ینیم  کی  يـالاب  ناـقرف ) هورگ  ربهر  يزردوگ ، ربکا  یلوق  هب  و   ) یناـحور ساـبل  اـب 
دیدهت نیقفانم  انمض  .لکـش  نیمه  هب  تسیچ و  هناشن  گنفت  تسیچ ، هناشن  مرآ  نیا  مدنگ  هخاش  ًالثم  هک  تسا  مدرم  يارب  نیقفانم 

.میهد یم  هحلسا  اب  ار  امش  خساپ  دیوش ، ام  راک  عنام  رگا  هک  دندوب  هدرک 

رد تلاخد  مدع  ناشرظن  هاش ، میژر  هدافتساءوس  مدع  تدحو و  ظفح  رطاخ  هب  ییامیپ  هار  رد  رضاح  نویناحور  همه  تلاح  نآ  رد 
ندش هتـشک  یتح  يریگرد و  تمیق  هب  یتح  دوش ، هدروآ  نییاپ  دیاب  اهنآ  مرآ  هک  دندومرف  يرهطم  داتـسا  اهنت  اما  .دوب  عوضوم  نیا 
دننز یم  مالسا  زا  مد  غورد  هب  نیقفانم  نیا  نوچ  .دنوش  یم  بوسحم  دیهش  دنوش ، هتـشک  هار  نیا  رد  هک  مه  یناسک  دارفا و  یخرب 
اهنآ طاسب  دندش و  لمع  دراو  اه  ناوج  لاح ، ره  هب  .دـننک  ینیچ  هویم  بسانم  تصرف  رد  دـنوش و  راوس  جوم  يور  دـنهاوخ  یم  و 

.دیسرن (2) یبیسآ  مه  یسک  هب  هناتخبشوخ  دنتخیر و  مه  هب  ار 

هناگیب ياه  هشیدنا  ذوفن  ح )

، دناد یم  ریذپ  ناکما  هار  ود  زا  ار  تفآ  نیا  زورب  يرهطم  داتسا 

نانمشد هار  زا  کی _ 

دنک و یم  ادیپ  هبذاج  دریگ و  یم  جوا  یعامتجا  تضهن  کی  هک  یماگنه 

ص 25 یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  ص 94 ؛ - . 1
ص 123. يرهطم ، داتسا  یناگدنز  رد  يریس  - . 2

يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ياه  هشیدنا  همان و  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 81 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_70_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_70_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:71

زا نآ  ندـیناسوپ  بتکم و  نآ  رد  ندرک  هنخر  يارب  رگید  ياـه  بتکم  ناوریپ  دـهد ، یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  رگید  ياـه  بتکم 
یم رثا  مک  ای  دـنزادنا  یم  تیـصاخ  رثا و  زا  ار  نآ  دـننک و  یم  دراو  تسا ، ریاـغم  بتکم  نآ  حور  اـب  هک  ار  ییاـه  هشیدـنا  نورد ،

.دننک (1)

هاگآان ناتسود  هار  زا  ود _ 

نآ هناهاگآان  ای  هناهاگآ  دندرگ و  یم  هناگیب  ياه  هشیدنا  تایرظن و  بوذجم  نآ ، اب  ییانشآان  تلع  هب  بتکم  کی  ناوریپ  یهاگ 
هـشیدنا رـشن  ذوفن و  هک  مهد  یم  رادشه  یمالـسا  تضهن  ناربهر  هب  نم  ...دنیامن  یم  هضرع  دـنهد و  یم  بتکم  گنر  ار  تایرظن 

بتکم نیا  حیحص  نتشاد  هضْرَع  هزرابم ، هار  ...دنک  یم  دیدهت  ار  مالسا  نایک  هک  تسا  يرطخ  یمالسا ، هشیدنا  مان  هب  هناگیب  ياه 
.تسا (2)

یطارفا ییارگددجت  ط )

.تسا مالسا  وزج  هچنآ  زا  نآ  نتساریپ  تسین و  مالـسا  زا  هچنآ  هب  مالـسا  نتـسارآ  زا  تسا  ترابع  تقیقحرد  یطارفا  ییارگددجت 
یم هدـنیآ  هرابرد  اـهنت )  ) دـنراد و هجوت  زور  لـئاسم  هب  طـقف )  ) هک یخرب  ...ندرک  ناـمز  عبط  باـب  ندز و  ناـمز  گـنر  روظنم  هب 
ياج هب  دازآ  داهتجا  مان  هب  دنهد و  یم  رارق  رایعم  ار  زور  هقیلـس  دـنراذگ ، یم  هیام  مالـسا  زا  هنادـنم  تواخـس  هنافـسأتم  دنـشیدنا ،

.دنهد (3) یم  رارق  مالسا  رایعم  ار  نامز  رب  مکاح  حور  هقیلس و  دنهد ، رارق  لطاب  قح و  رایعم  ار  مالسا  هکنآ 

ص 87. ریخا ، هلاسدص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  - . 1

ص 88. ریخا ، هلاسدص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  - . 2

ص 91. ریخا ، هلاسدص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  - . 3
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داتسا تیصخش  زا  ییاه  هولج  موس : لصف 

نایناحور داهن  شقن  هب  داقتعا 

داتـسا .درک  كاـپ  دارفا  نهذ  زا  لـماک  روـط  هب  ار  ناـیناحور » ياـهنم  مالـسا   » تراـبع هک  تسا  نیا  راوـگرزب  نیا  مـهم  یگژیو  زا 
ملاـع رـسفم و  دـنهاوخ  یمن  هک  تسا  نیا  دـنیوگ ، یم  نخـس  تیناـحور  ياـهنم  مالـسا  زا  هـک  یناـسک  فدـه  تفاـیرد ، يرهطم 

.درک هزرابم  هناعاجش  هشیدنا ، نیا  اب  سپ  .دننک  زاب  دوخ  هیجوت  ریبعت و  يارب  ار  هار  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  مالسا  رد  یصاصتخا 

یقالخا ینافرع و  هبنج 

ظفاح و ناوید  اب  .تشاد  رارق  يونعم  ینافرع و  ياه  ناجیه  تلاح و  ریثأت  تحت  تدـش  هب  دوب و  یفیرظ  قیقد و  رایـسب  درم  ناـشیا 
زامن دوب و  دجهت  لها  .دیباوخ  یمن  دناوخ ، یمن  نآرق  يرادـقم  ات  بش  ره  .تشاد  سنا  رایـسب  نآرق  اب  .دوب  سونأم  ینافرع  راعـشا 
دوجو هب  ناشیا  يونعم  لاح  نامه  رثا  رب  زین  يو  هداوناـخ  طـیحم  رب  مکاـح  تیونعم  افـص و  .دـناوخ  یم  یتوکلم  یلاـح  اـب  ار  بش 

.دوب هدمآ 

بلاج .دوب  نافرع  نیع  کـیدزن ، زا  اـما  دـش و  یم  هیبش  تمکح  هفـسلف و  هب  هار  هناـیم  زا  دوب ، هیبش  قطنم  هب  رود  زا  يرهطم  ياـقآ 
يارب هک  یسک  تسا 
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هضور مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  دورب و  مه  ربنم  دبوک ، یم  تخـس  نانچ  قطنم  کُتپ  اب  ار  لگه  هفـسلف  ياه  تفارظ  نآ  لاثم ،
ار مالسلا  هیلع  مساق  ترضح  هضور  دنک  یم  عورش  دنتسه ، وا  ربنم  ياپ  اهوجشناد  هاگشناد و  ناداتسا  هک  یلاحرد  ربنم  رس  .دناوخب 

دعب درب ؟ یم  اجک  داب  ار  خرس  لگ  گرب  تفگ  دید ، ار  وت  هک  ره  وردنت  سرف  رب  دناوخ : یم  نینچ  هضور ، طسو  دعب  دناوخ و  یم 
(1) ندرک ! هیرگ  راز  راز  دنک  یم  عورش  مه 

داتسا عضاوت 

نآ .تشادنپ  یم  يداع  دارفا  زا  رت  نییاپ  ار  يو  دیاش  دوبن ، انشآ  وا  یملع  ماقم  اب  یسک  رگا  هک  دوب  نتورف  يردق  هب  يرهطم  داتسا 
رارق دوخ  ياه  هتخودـنا  ریثأت  تحت  هتفیرف و  هاـگ  چـیه  هک  دوب  عضاوتم  ناـنچ  یهلا  تمظع  ادـخ و  ماـکحا  ربارب  رد  گرزب ، حور 

.تفرگ (2) یمن 

داتسا تراهط 

مالـسا و ماکحا  ربارب  رد  ناشیا  میلـست  دبعت و  زا  نیا ، دندوبن و  رود  يونعم  تراهط  زا  هاگ  چیه  دندوب و  تراهط  اب  هراومه  ناشیا  »
رد متشاد ، ناشیا  اب  هک  یگدنز  لاس  تدم 26  رد  .تشاد  یبیجع  ياوقت  .دراد (3)  تیاکح  یمالسا  تاهورکم  تابحتسم و  یتح 

(4) تسا .» بوخ  یمئاد  يوضو  .دیشاب  وضو  اب  تفگ  یم  هشیمه  .دندوبن  وضو  یب  تعاس  مین  یتح  زور  هنابش 

یملع مظن 

.يربهر مظعم  ماقم  زا : لقن  هب  صص 19 و 20 ، اه ، هشیدنا  رذگ  رد  يرهطم  داتسا  کن : - . 1
ص 96. ج 3 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرس  کن : - . 2

.ینارکنل لضاف  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ص 96 . ج 3 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرس  - . 3
.داتسا رسمه  زا : لقن  هب  ص 112 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرس  - . 4
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: تسا هتفگ  دیهش  داتسا  ياه  یگژیو  هرابرد  ینیما ، هللا  تیآ  ترضح 

رد .دنتـشون  یم  اج  نامه  دندینـش ، یم  هک  ار  يدـیفم  بلطم  ره  دنتـشاد و  هارمه  رتفد  کی  هشیمه  یگبلط ، مایا  رد  يرهطم  دـیهش 
تـشاددای .دندرک  یم  يرادرب  شیف  نآ  زا  ای  دنتـشون  یم  ییاه  تشاددای  موزل  تروص  رد  دندناوخ ، یم  هک  مه  یباتک  ره  هیـشاح 

هماندای لوا  دـلج  رخآ  رد  اهنآ  زا  یتسرهف  هک  تسا  دوجوم  ناشیا  زا  یعوضوم  ییابفلا و  تروص  هب  يدایز  بلاطم  اه و  شیف  اـه ،
.تسا (1) هدش  پاچ  يرهطم  دیهش  داتسا 

: تسا هتفگ  هراب  نیارد  زین  داتسا  رسپ  يرهطم ، یلع 

تشاددای رگید  دنا و  هدش  يدنب  میسقت  ابفلا  فورح  بیترت  هب  هک  ییاه  تشاددای  یکی  دنراد ، تشاددای  يرـس  ود  يرهطم  داتـسا 
.دنا (2) هدش  يدنب  هتسد  عوضوم  ساسا  رب  هک  ییاه 

ترهش زا  زیهرپ  صالخا و 

، ناشیاه باتک  يور  هدنـسیون ، ناونع  .دـندوبن  مدرم  لباقم  رد  رهاظت  لابند  زگره  .دوب  أدـبم  هب  روما  همه  رد  ناـشیا  یلـصا  هجوت  »
زیهرپ ترهـش  زا  .دوش  هدروآ  ناشمـسا  زا  لبق  نآ ، ریغ  داتـسا و  لثم  ییاه  هملک  دـنداد  یمن  هزاجا  دوب و  يرهطم  یـضترم  هشیمه 

یتقو .دش  یمن  هدروآ  ناشیا  زا  یمان  نادنچ  اه  همانزور  رد  دندوب ، بالقنا  ياروش  يزکرم  هتسه  هدنهد  لیکـشت  هکنیا  اب  .دنتـشاد 
یم ناـشیا  تسه ؟ یماـن  شیب  مک و  بـالقنا ، ناراکردـنا  تسد  تیرثـکا  زا  تـسین و  امـش  زا  یمـسا  ارچ  میدیـسرپ  یم  ناـشیا  زا 

، دوش حرطم  رتمک  ممان  هچ  ره  مهد ، یم  ماجنا  مهدب ، ماجنا  دیاب  هک  ار  يراک  نم  دنتفگ :

ص 164. ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرس  - . 1
.يرهطم یلع  داتسا ، دنزرف  زا : لقن  هب  ص 135 ، ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرس  - . 2
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(1) موشن .» حرطم  یمومع  تاعامتجا  رد  نکمم  دح  ات  هک  تسا  نیا  رب  نم  یعس  .مرت  هدوسآ 

نادنزرف هب  هجوت 

، قیوشت يارب  .مینک  هعلاطم  هک  دـندرک  یم  ییامنهار  ام  هب  هکلب  دـننک ، لـیمحت  اـم  هب  ار  يراـک  دنتـساوخ  یمن  تقو  چـیه  ناـشیا  »
.مینک تبحـص  نآ  هرابرد  مه  اب  ات  دیناوخب  ار  نآ  هک  دنتفگ  یم  دنداد و  یم  باتک  ام  هب  دنداد ، یم  رارق  تبحم  دروم  ار  ام  هشیمه 

هب .دـنداد  یم  تیمها  میداد  یم  ماجنا  ام  هک  ییاـهراک  هب  .دـننک  قیوشت  بوخ  ياـهراک  هب  ار  اـم  تبحم  اـب  دندیـشوک  یم  هشیمه 
یـضعب ناشیا و  ياه  هتـشون  ام  هک  یتقو  ناشتداهـش ، زا  دـعب  .میداد  یم  حیـضوت  ناـشیا  يارب  ار  ناـمبلاج  ياـهراک  اـم  هک  يروط 
هتـشون زا  نآ  رد  هک  دنا  هداد  صاصتخا  يا  هچرتفد  ناشنادنزرف  زا  مادـک  ره  هب  ناشیا  هک  میدـید  یم  میتشگ ، یم  ار  رگید  ياهاج 

لئاق ناشنادـنزرف  يارب  ناشیا  هک  ار  یـشزرا  مظن و  عوضوم ، نیا  .دـندرک  یم  يراد  هگن  ار  ییاـه  هنومن  اـهنآ ، ياـه  یـشاقن  اـه و 
(2) دهد .» یم  ناشن  دندوب 

ردپ هب  مارتحا 

تیـصخش تشاد و  يرتالاب  يرکف  هبتر  هکنیا  اب  .دش  یم  لئاق  ناشردـپ  يارب  هک  دوب  یبیجع  مارتحا  ناشیا ، ياه  یگژیو  هلمج  زا  »
لوا تفگ  یم  هک  دوب  نیا  مه  تلع  .تشادن  دح  هک  دوب  عضاخ  ردپ  لباقم  رد  ناشیا  يردـق  هب  اما  دوبن ، هسیاقم  لباق  دـیاش  ناشیا 

لاح و يونعم و  لئاسم  هب  ارم  هک  یسک 

دمحم داتـسا ، دنزرف  زا : لقن  هب  و 166 ، صص 165  ج 3 ، يرهطم ، یـضترم  دیهـش  داتـسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرـس  - . 1
.يرهطم

دمحم داتـسا ، دنزرف  زا : لقن  هب  و 169 ، صص 168  ج 3 ، يرهطم ، یـضترم  دیهـش  داتـسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرـس  - . 2
.يرهطم
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«. درک یم  راداو  ندـناوخ  نآرق  هب  ار  وا  یناوج ، یکدوک و  نارود  زا  ناشردـپ  تفگ  یم  .دوب  مردـپ  درک ، تیادـه  اهنیا  تداـبع و 
(1)

هنئمطم سفن  بحاص 

لزلزتم ار  ناسنا  ثداوح ، هک  تسا  نیا  رطاخ ، نانیمطا  .دوب  نایامن  زراـب و  يرهطم  موحرم  دیهـش ، داتـسا  رد  هنئمطم  سفن  تفـص  »
قوف عضو  کی  هصالخ  هنتف و  کی  هثداح و  کی  اب  دروخرب  فرص  هب  نکل  دنتـسه ، ریـسم  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  .دنازغلن  دنکن و 

دنناوت یمن  دنوش و  یم  تانایرج  وج و  موکحم  دزغل و  یم  ناشیاپ  یلومعم  ياه  ناسنا  عضاوم ، نیا  رد  .دـننام  یم  زاب  هار  زا  هداعلا 
(2) دنوش .» یمن  طیحم  موکحم  دنا ، هتخاس  ار  دوخ  دنراد و  هنئمطم  یسوفن  هک  ییاهنآ  یلو  دننک ، ظفح  ار  دوخ  تیصخش 

ماما هب  قشع  تدارا و 

شدای و  » ترابع یناحور ، هعماج  ياه  فدـه  ینارنخـس  رد  هک  نانچ  تساخ ، یمرب  ناشدوجو  تقیقح  زا  ماما ، ترـضح  هب  قشع 
: دیامرف یم  ناشیا  رگید  ياج  رد  .درب  راک  هب  ار  دروآ » یم  رد  هزرل  هب  ارم  بلق  شمان 

جراخ یگتخابدوخ »  » تلاح زا  ار  اهنآ  .دـنادرگزاب  نانآ  هب  ار  اهنآ  یمالـسا  تیوه  یعقاو و  ِدوخ  .داد  تیـصخش  اـم  مدرم  هب  ماـما 
هب ار  اهنآ  دـنادرگزاب و  اهنآ  هب  ار  مدرم  هتفر  تسد  زا  نامیا  تسناوت  وا  .داد  تلم  هب  ربهر  هک  دوب  يا  هیدـه  نیرت  گرزب  نیا  .درک 

.دنک (3) نمؤم  ناشدوخ 

.بالقنا ربهر  زا : لقن  هب  صص 58 و 59 ، ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرس  - . 1
.ینک يودهم  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  صص 113 و 114 ، ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو ، ياه  تشذگرس  - . 2

صص 119 و 120. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 3
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: تسا هدورس  ماما  يارب  نادنز  رد  يرهطم ، هّللا  تیآ  هک  تسا  يا  هدیصق  زا  یشخب  ریز  ياه  تیب 

هللا حور  هب  یماغیپ  هظحل  کی  ربب  ام  زا  ابص 

ار ام  سفق  نیا  رد  بش  زور و  سنوم  وت  دای  يا  هک 

زگره دلسگب  دهاوخن  نمشد  ششوک  مغر  هب 

ار ام  سفن  دشاب  ات  دنویپ  وت  ام و  نایم 

فاصنا نتشاد 

ياه بتکم  اب  دروخرب  رد  ناشیا  .تسا  یعاـمتجا  یملع و  زا  معا  لـئاسم ، همه  رد  فاـصنا  نتـشاد  يرهطم ، داتـسا  رگید  یگژیو  »
الاح ات  تسا و  بوخ  ناشفرح  نیا  دـنتفگ  یم  ًالثم  دـندرک و  یم  يروآدای  دـندید ، یم  یتبثم  هتکن  رگا  مسیـسکرام ، یتح  هناـگیب 
اهنآ شیارگ  بجوم  دراد و  یبوخ  رایـسب  ریثأت  بتکم  نآ  ناراد  فرط  رد  اصوصخ  نیا ، دـنا و  هتفگن  ینخـس  نینچ  رگید  بتاکم 

رد نینچمه ، .تسا  هلئـسم  نیمه  تسا ، رثؤم  زین  نیفلاخم  نایم  رد  یتح  ناشیا  راـثآ  هک  یللع  زا  یکی  .دوش  یم  هدـنیوگ  نخـس  هب 
بجوم صخـش  کی  اب  ینمـشد  هک  دوبن  روط  نیا  ار و  یفنم  تاهج  مه  دـندید و  یم  ار  تبثم  تاـهج  مه  دارفا ، هراـبرد  تواـضق 

(1) تسا .» يرورض  رایسب  زین  زورما  هعماج  يارب  رما  نیا  تیاعر  .دوش  درط  یلک  هب  صخش  هتفرگ و  هدیدان  وا  تبثم  تاهج  دوش 

داتسا هعفاد  هبذاج و 

.يرهطم یلع  داتسا ، دنزرف  زا : لقن  هب  ص 139 ، ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
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، دـنک ادـیپ  يراداـفو  مکحم و  ناتـسود  هکنیا  نمـض  ناـشیا  دوب ، هدـش  ببـس  راـکفا  هب  تبـسن  يریگ  عضوم  رد  داتـسا  تحارـص  »
(1) تشاد .» دنمتردق  يا  هعفاد  هبذاج و  دیهش  داتسا  رگید  ترابع  هب  .دشاب  هتشاد  زین  تخسرس  ینانمشد 

يوق هیحور  زا  يدنم  هرهب 

عمج رکف  رد  هاگ  چـیه  تشاد ، هک  یـسفن  توق  اـب  دیهـش  داتـسا  .تسا  شهار  تیناـقح  هب  وا  يوق  رایـسب  ناـمیا  زا  یـشان  رما  نیا  »
عافد مالـسا  میرح  زا  ضوع ، رد  یلو  داد ، یم  تسد  زا  ار  يرایـسب  نادـیرم  درک ، یم  هک  ییاهراک  اب  اـسب  هچ  دوبن و  دـیرم  يروآ 

شیارآ و هنوگره  زا  رود  هب  مالـسا  یفرعم  رد  داتـسا ، یگدنز  ًالوصا  .دـننک  یفرعم  مالـسا  مان  هب  ار  هناگیب  راکفا  تشاذـگن  درک و 
فالخ رب  یهاگ  دسارهن و  اه  يزاسوج  زا  هک  تشاد  يوق  يا  هیحور  گرزب و  یحور  هب  زاین  راک  نیا  دوش و  یم  هصالخ  شیاریپ 

(2) دنک .» انش  مه  بآ  نایرج 

نایب تردق  يرگن و  عماج 

دنروآ و ریز  هب  شرع  زا  ار  هفسلف  ملع و  دنتسناوت  هکنیا  ظاحل  زا  یمارگ ، داتـسا  هک  تسا  راکـشآ  مولعم و  همه  يارب  تقیقح  نیا  »
هتکن نیا  دـنا و  هدوـب  ریظن  مک  اـی  ریظن  یب  یتیـصخش  دـنهد ، هار  مدرم  هدوـت  ناـیم  رد  دوـخ  هژیو  تراـهم  اـب  ار  هفـسلف  تـمکح و 

نیا اب  نونکات  هک  تسا  یناسنا  مولع  ریاس  هفسلف و  رد  ناشیا  بیجع  هطاحا  داتسا و  نانب  نایب و  تردق  هدننکوگزاب 

.يرهطم یلع  داتسا ، دنزرف  زا : لقن  هب  ص 140 ، ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
ص 144. ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 2
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(1) میسانش .» یمن  ناشیا  يارب  ار  ییاتمه  تایصوصخ ،

باجح هب  داتسا  مامتها 

زا هک  ییاهزور  رد  دـندرک و  هیهت  يرـسور  يدایز  دادـعت  هیام ، نارگ  داتـسا  تایهلا ، هدکـشناد  یـصاصتخا  روکنک  زاغآ  زا  شیپ  »
يرسور نیا  زا  یـشخب  دندرک ، یم  دیجمت  فیرعت و  نویزیولت  ویدار و  تاعوبطم و  زا  معا  یهورگ ، ياه  هناسر  رد  باجح  فشک 

نودب هک  نز  بلطواد  ره  دنتفگ : اهنآ  هب  دندرپس و  هدکـشناد  یلامـش  ِرد  نابهگن  هب  ار  رگید  یـشخب  یبونج و  ِرد  نابهگن  هب  ار  اه 
باجح نودب  دناشوپب و  نآ  اب  ار  دوخ  ندرگ  رس و  ات  دینک  هیده  وا  هب  ار  اه  يرسور  نیا  زا  یکی  دوش ، یم  هدکشناد  دراو  باجح 

(2) دوشن .» دراو  تسا ، یمالسا  سدقم  ناکم  کی  ناس  هب  هک  يا  هدکشناد  هب 

یگبلط شنم  هیور و  زا  ندشن  جراخ 

فالخرب .متفر  ناشلزنم  هب  زور  کی  ناشیا ، اب  نم  ییانـشآ  لیاوا  لبق ، اه  لاس  .دـشن  جراـخ  یگبلط  یگدـنز  زا  هاـگ  چـیه  داتـسا  »
اب یقرف  چـیه  ناـشیاهدروخرب  رهاـظ و  هتـشاذگن و  يریثأـت  چـیه  ناـشیا  يور  هاگـشناد ، يداتـسا  هن  نارهت و  هن  هک  مدـید  مروصت ،

(3) تسا .» هدرکن  هتشذگ 

هداوناخ ياضعا  اب  هدنزاس  لماعت 

: دیوگ یم  ناشیا  رسمه  يرهطم ، داتسا  موحرم  کین  قالخا  هرابرد 

یتحاران ناشیا  زا  هک  دیآ  یمن  مدای  تقو  چیه  نس ، رغِص  نآ  همه  اب  یلو  مدمآ ، ناشیا  لزنم  هب  هک  مدوب  لاس  نس و  مک  رایسب  نم 
رایسب .مشاب  هدید  یجنر  و 

.یتجح رقابدمحم  دیس  زا : لقن  هب  صص 67 و 68 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
یتجح رقابدمحم  دیس  زا : لقن  هب  ص 74 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 2

.يدابآ مرخ  يرهاط  نسح  دیس  زا : لقن  هب  ص 101 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 3
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هک دـندوب  کیدزن  یمیمـص و  نم  اب  ردـق  نآ  .دـنداد  یم  تیمها  اه  هچب  نم و  یتحار  شیاسآ و  هب  دـندوب و  تشذـگ  اب  نابرهم و 
.دننک لمحت  دنتسناوت  یمن  ارم  یتحاران  جنر و 

یکیدزن .متـشگرب  نارهت  هب  مناتـسود  زا  یکی  اب  زور  دنچ  زا  دـعب  مدوب و  هتفر  ناهفـصا  هب  مرتخد  ندـید  يارب  راب  کی  تسه  مدای 
هدرک رضاح  ياچ  .تسا  رادیب  اقآ  یلو  دنتسه ، باوخ  اه  هچب  همه  مدید  مدش ، هناخ  دراو  یتقو  .مدیسر  هناخ  هب  هک  دوب  رحس  ياه 

.دندوب نم  رظتنم  دندوب و  هدیچ  ینیریش  هویم و  دندوب ،

دندید اقآ  یتقو  کیلع  مالس  زا  دعب  .دنتسه  بوخ  ردق  نیا  نویناحور  همه  تفگ : درک و  بجعت  رایسب  هرظنم  نیا  ندید  زا  متسود 
ناتلابقتـسا هب  هک  دشابن  یـسک  دییایب و  رفـس  زا  امـش  مشابن و  نم  تقو  کی  مسرت  یم  دـنتفگ : نم  هب  رثأت  اب  دـنباوخ ، زونه  اه  هچب 

.دیایب (1)

يداه یماح و  نیرت  گرزب  ناشیا  .دـندرک  یم  کمک  اه  هچب  نم و  هب  اهراک  رتشیب  رد  دنتـشاد و  ربخ  هناخ  لئاسم  مامت  زا  ناـشیا  »
هلغشم همه  نیا  اب  .دندوب  عالطااب  اه  هچب  ناتسود  هسردم و  سرد و  عضو  زا  .دندوب  هاگآ  اه  هچب  روما  مامت  زا  .دندوب  اه  هچب  نم و 

تدـم 26 رد  .دـندرک  یم  لح  ار  نآ  دنتـشاد ، یلکـشم  اه  هچب  رگا  دـندوب و  مه  اه  هچب  ياه  سرد  بظاوم  یتح  یملع ، يرکف و 
(2) دندرک .» یم  راتفر  نم  اب  شمارآ  عضاوت و  تلاح  کی  اب  هشیمه  مدرک ، یگدنز  ناشیا  اب  هک  یلاس 

هب تاعجارم  تاعلاطم و  ترثک  هتبلا  .درب  یم  تذل  اهنآ  اب  نخـس  تیبرت و  نادنزرف و  ندید  زا  .دوبن  شلمع  نخـس و  نایم  یفالتخا 
لاجم ناشیا 

صص 108 و 109. ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
.داتسا رسمه  زا : لقن  هب  ص 108 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 2
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.دنتشاد (1) لماک  تبقارم  هناخ  لها  ياه  هشیدنا  يزاس  هب  رد  یلو  داد ، یمن  ار  رگید  لئاسم  هب  یگدیسر 

.تفایرد شنادنزرف  هب  داتسا  ياه  همان  رد  یتیبرت ، ياه  هتکن  يال  هبال  رد  ناوت  یم  ار  هیور  نیا 

شرسپ هب  يرهطم  داتسا  همان 

نـسح تیقفوم و  تمالـس و  لاعتم  دنوادخ  زا  یـضْرَی  ُّبُِحی َو  اِمل  ُهّللا  ُهَقَّفَو  يرهطم  اقآ  یلع  ياقآ  مرکم ، مشچ  رون  مزیزع ، دنزرف 
تیاه ناحتما  رد  مراد  دـیما  .تسه  مه  امـش  زا  يرکذ  اـبلاغ  تسا ، بوخ  هللادـمحب  اـمومع  اـم  لاوحا  .مراد  تلئـسم  ار  وت  تبقاـع 

.يروآ تسد  هب  لماک  تیقفوم 

هب ار  اهنآ  دیدمآ ، نارهت  هب  مه  اب  رگا  .ناسرب  مالـس  نم  فرط  زا  ار  تیاه  یقاتا  مه  صوصخلاب  تیاقفر ، ناتـسود و  مزیزع  دنزرف 
.تسام ترسم  یلاح و  شوخ  بجوم  هک  روایب  لزنم 

هب هک  ییاه  باتک  هعلاطم  رد  نینچمه ، .تسا  ناوارف  لاخ  طخ و  شوخ  رام  هک  شاب  قیقد  هداعلا  قوف  قیفر ، تسود و  باـختنا  رد 
.دتفا یم  تتسد 

ماغیپ دش ، مزال  تسد  نیا  زا  یباتک  رگا  .نک  تکرش  تسه ، زیربت  رد  یبوخ  تاسلج  رگا  .ازفیب  تا  یناسنا  یمالسا و  تاعالطا  رب 
.متسرفب تیارب  ات  هدب 

كرابم حور  هیده  ار  شباوث  نکن و  هقیاضم  دشک ، یم  لوط  هقیقد  جـنپ  طقف  هک  نآرق  بزح  کی  يزور  توالت  زا  ناکمالا  یتح 
.هللاءاش نا  .تسا  تیقفوم  رمع و  تکرب  بجوم  هک  امنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

ص 660. ج 2 ، اه ، هشیدنا  رهطم  يرهطم  دار ، یقثاو  نیسحدمحم  - . 1
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اب یبهذـمریغ  نایوجـشناد  فرط  زا  تسا  نکمم  انایحا  .شاب  هتـشاد  ار  تقد  تیاهن  ضیارف ، ماجنا  رد  هک  تسین  يروآدای  هب  مزـال 
هب لایر ، دصناپ  رازه و  کی  غلبم  .سیونب  نم  يارب  سپ  دیـشاب  هتـشادن  رـضاح  دوخ ، ار  شباوج  هک  دـیوشب  هجاوم  تالاؤس  یخرب 

(1) مداتسرف .» همان  هارمه 

دنزرف هب  ار  یقالخا  یتیبرت و  یـسرد  هلمج ، ره  رد  هتـسکش و  ار  يراگن  همان  یفرع  تنـس  همان ، نیا  شراـگن  رد  راو  گرزب  داتـسا 
ینیـشن مه  ریثأـت  نازیم  هب  راوگرزب  نآ  .دراد  هجوت  یقـالخا  لـئاسم  هب  موسرم ، ياـه  هملک  ندرب  راـک  هب  ياـج  هب  تسا و  هتخوـمآ 
.دمان یم  نامیا  هناخ  شومارف  ار  تسرپاوه  نامدرم  ینیشن  مه  تسا و  هاگآ  ناسنا  حور  رب  رورش  دساف و  دارفا  ناحلاص و  ناکین و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا ،  هیلع  یلع  نایقتم ، يالوم 

(2) نامیالا .» هاَْسنَم  يوَهلا  ِلْهَا  ُهََسلاجمو  »

.دوش یم  نامیا  نتفر  دای  زا  ثعاب  نانارسوه  اب  ینیشن  مه 

زا رود  هب  اه  بورکیم  دورو  هک  هنوگ  نامه  .درب  یمن  یپ  نآ  هب  صخـش  دوخ  زگره  هک  تسا  ناهنپ  ردـق  نآ  ترـشابم  ریثأت  يرآ 
یم یمور  فراع  .تسا  نینچ  زین  تایحور  تافـص و  لاقتنا  دـنمهف ، یمن  نایالتبم  زا  کـی  چـیه  دریگ و  یم  تروص  يداـع  مشچ 

: دیوگ

اه هنیس  رد  اه  هنیس  زا  دور  یم 

اه هنیک  حالص و  ناهنپ  هر  زا 

19/2/1356 يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  همان  - . 1
.هغالبلا جهن  - . 2
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رگید راب  زامن ، نآرق و  ینعی  تکرب ، ضیف و  همشچرس  یگشیمه  لاصتا  هجوت و  هب  شرافس  اب  دوخ  همان  زا  رگید  یـشخب  رد  داتـسا 
زین يدام  هبنج  هب  نایاپ  رد  .دشاب  دنم  هرهب  ضیف  عبنم  نیا  زا  هراومه  ات  دناوخ  یم  ارف  یکاپ  تلیضف و  راس  همشچ  يوس  هب  ار  دنزرف 
یلو تسین ، لصا  دراد و  رارق  هیـشاح  رد  يدام  روما  داتـسا ، رظن  زا  .دنک  فرطرب  زین  ار  وا  يدام  ياهزاین  دـشوک  یم  دراد و  هجوت 

يرازبا يدام  روما  تسا و  تیونعم  داتسا ، یلصا  هغدغد  .دوش  دنم  هرهب  يدام  مزاول  زا  دیاب  یهلا  هار  ندومیپ  يارب  ادخ  بوخ  هدنب 
.تسا هدرک  زاب  همان  نایاپ  رد  هاتوک  دنچ  ره  ار  دوخ  ياج  نیاربانب ، .تسا  یناسنا  لامک  هب  ندیسر  يارب 

شرتخد هب  يرهطم  داتسا  همان  زا  یشخب 

هک متقو  شوخ  مراد و  هتـشاد و  تلئـسم  هراومه  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  وت  تداعـس  تمالـس و  ما ! یمارگ  رتـخد  مزیزع ، مشچ  رون  »
تبیصن يا  یگدنز  رهوش و  .دومرف  تخب  شوخ  دنم و  تداعـس  ار  وت  هدومرف ، باجتـسم  وت  هرابرد  ارم  بش  همین  ياهاعد  دنوادخ 

.تسا نم  تیاضر  دروم  هداعلا  قوف  هک  هدومرف 

: دنیوگ یم  مزیزع  دنزرف 

ار هشیپرنه  دنمدرخ  درم 

راگزور نیا  رد  تسیاب  ود  رمع 

نتخومآ هبرجت  یکی  هب  ات 

راک هب  ندرب  هبرجت  يرگد  اب 
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هک دنا  نانچ  دارفا  یضعب  تسا و  مود  راب  نیا  دنا و  هدمآ  ایند  هب  راب  ود  ییوگ  هک  دنا  شوهاب  كریز و  نانچ  نآ  دارفا  یضعب  یلو 
هورگ زا  منادنزرف  ریاس  وت و  هک  مراد  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  مراودیما و  نم  دـنزومآ ! یمن  هبرجت  مه  ندـمآ  ایند  هب  راب  دـنچ  اب 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  مزیزع  رتخد  .دیشاب  لوا 

ناـیغط و راـچد  رگا  میازفا و  یم  امـش  رب  مدوخ  تاـمعن  رب  دـیدرک ، یـسانش  قح  دـیتسناد و  ردـق  امـش  مداد و  امـش  هب  یتـمعن  رگا 
(8 میهاربا :  ) .منک یم  تمعن  نیشناج  تمقن ، دیدش ، نارفک  یشکرس و 

تالـضفت و رب  دنوادخ  زور  هب  زور  ات  دنـشاب  یهلا  تالـضفت  اه و  تمعن  نادردق  منادـنزرف  همه  هک  تسا  نیا  نم  يوزرآ  دـیما و 
یمن بات  يدوب ، تردام  ياج  هب  وت  رگا  نیقی  روط  هب  و   ) هدش عورـش  رفـص  زا  هک  تردام  نم و  یگدنز  رگا  .دیازفیب  دوخ  تامعن 

میا و هدوب  یهلا  ياه  تمعن  نادردق  هشیمه  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دمحلا  هللا  تسا ، هدـش  رتهب  لاس  هب  لاس  زور و  هب  زور  يدروآ )
.میا هدرک  اه  ناجیه  تاساسحا و  نیشناج  ار  لقعت  رکفت و  هشیمه  .میا  هدرکن  لمع  هنالهاج 

ره هرابرد  يا و  هنیمز  ره  رد  و.يروضح  ای  هماـن  هلیـسو  هب  يراذـگب ؛ ناـیم  رد  نم  اـب  يراد ، لد  رد  هچ  ره  وت  هک  مراد  تسود  نم 
غورد هک  یناد  یم  تدوخ  وت  .مراذگ  یمن  مراذگن ، نایم  رد  يدحا  اب  نم  هک  یـشاب  لیام  رگا  دـنک و  یمن  قرف  دـشاب ، هک  یبلطم 

(1) دوش .» یمن  يراج  نم  ملق  نابز و  هب  زگره 

.58/7/1356 يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  همان  - . 1
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یم سونأم  شیوخ  ردام  اب  رتشیب  رتخد  هکنآ  اـب  .داد  یم  ناـشن  شرتخد  هب  فافـش  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  هناردـپ  یناـبرهم  داتـسا ،
، دوخ هتـسکش و  ار  تنـس  نیا  هک  دوب  یمیمـص  دوخ  نادـنزرف  اب  داتـسا  يردـق  هب  یلو  دراذـگ ، یم  نایم  رد  وا  اب  ار  فرح  دوش و 
هب درخ  زا  يدنم  هرهب  تالکـشم و  ربارب  رد  یگداتـسیا  يرابدرب و  یگدـنز و  سرد  داتـسا  همان  نیا  رد  .دوب  شرتخد  روبـص  گنس 

دشاب راگدرورپ  ناوارف  ياه  تمعن  رازگرکش  دهاوخ ، یم  وا  زا  دزومآ و  یم  شدنزرف  هب  میقتـسمریغ  يا  هنوگ  هب  ار  ساسحا  ياج 
.دیازفیب شیاه  تبهوم  رب  دنوادخ  زور  هب  زور  ات 

ار دوخ  ناسنا  دوش و  یم  هدید  همان  يارو  رد  داتسا  هرهچ  فشک و  يا  هزات  هتکن  ناسنا  يارب  دوش ، یم  رورم  اه  همان  نیا  هک  راب  ره 
؛ دنک یم  ذوفن  ناج  قمع  ات  داتسا  ياه  هژاو  .دیوگ  یم  نخـس  هنامیمـص  وا  اب  نابرهم  يردپ  دننام  هک  دنیب  یم  داتـسا  همان  بطاخم 

.دنیشن لد  رب  مرجال  دیآ ، رب  لد  زا  هک  ینخس  اریز 

ناتسود اب  ترشاعم 

نایاقآ .دوب  سونأم  اهنآ  اب  دیـشوج و  یم  دوخ  رکف  مه  حلاص و  دارفا  اب  ًالومعم  دوب و  یمالـسا  راد و  فده  ترـشاعم  لها  داتـسا ،
رتکد مولظم  دیهـش  یناشاک ، یماما  حـتفم ، رتکد  دیهـش  رنهاـب ، رتکد  دیهـش  یلیبدرا ، يوسوم  ینک ، يودـهم  یناجنـسفر ، یمـشاه 

، بالقنا زا  سپ  شیپ و  مهم  ثداوح  ساسح و  تاظحل  رد  دندوب ، ناشناراکمه  ناتـسود و  نیمرتحم  زا  هک  بالقنا  ربهر  یتشهب و 
داتـسا تداهـش  زا  دعب  مرادن و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  ياه  مان  نونکا  نم  هک  يرایـسب  ناتـسود  .دندوب  وا  اب  مئاد  طابترا  رد  وا و  رانک  رد 

ار داتسا  تارطاخ  دنداتسا و  نادنزرف  نم و  دامتعا  مارتحا و  دروم  هک  دنتسه  اه  نیمه  مه 
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(1) دننک .» یم  دیدجت  هدنز و  نامیارب 

نافعضتسم نامورحم و  هب  کمک 

بجعتم هدز و  تفگش  هشیمه  ارم  هک  نیفعـضتسم  هب  شیاه  کمک  زا  درم ، نیا  يراوگرزب  زا  .مراد  يدایز  تارطاخ  داتـسا  زا  نم  »
يداـم رظن  زا  شردـپ  هدـیباوخ و  ناتـسرامیب  نـالف  رد  یـضیرم  دـنداد  ربـخ  نم  هب  زور  کـی  .تسا  مک  میوـگب ، هچ  ره  درک ، یم 

نم هب  يدـید  اه  ضیرم  نیا  زا  تقو  ره  دـنتفگ : ناشیا  .متفگ  يرهطم  ياـقآ  هب  ار  ناـیرج  مدـمآ  نم  .تسین  بوخ  داـیز  شعـضو 
(2) وگب .»

صخرم ناتـسرامیب  زا  تساوخ  یم  هک  دوب  يزور  ناـمه  اـقافتا  هک  مدرب  مه  لوـپ  .مدـید  ار  ضیرم  مدـمآ  نم  بخ ؟ یلیخ  متفگ :
ناتسرامیب زا  ار  ضیرم  نآ  مهدب و  ناتسرامیب  هب  ار  لوپ  هک  دوب  هدرک  رومأم  ارم  دوب و  هداد  داتسا  ار  ناتسرامیب  جراخم  مامت  .دوش 

.منک (3) صخرم 

داتسا نطاب  يافص 

دوب و کنخ  اوه  .ندرک  همزمز  هب  دـندرک  یم  انب  داتـسا  لالز ، بآ  رانک  برغم ، کیدزن  .میتفر  یم  هناخدور  رانک  تاـقوا  یهاـگ  »
اـصوصخم دندوب ، يرگید  ملاع  يوت  ناشیا  ًالـصا  .تشاد  یـصاخ  يافـص  دینک  رواب  دنتفگ : یم  ناذا  دـعب  .دوبن  مه  يرگید  سک 

یم فرح  ناشیا  اب  هچ  ره  دـندش ، یم  ندـناوخ  اـعد  لوغـشم  دنتـسشن و  یم  نیـشام  يوت  رگا  هعمج  ياـه  بش  .هعمج  ياـه  بش 
(4) دندوبن .» ناشدوخ  ًالصا  .دندش  یمن  هجوتم  يدز ،

.داتسا رسمه  زا : لقن  هب  صص 112 و 113 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
.یندم دومحم  دیس  زا : لقن  هب  ص 127 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 2

صص 127 و 128. ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 3
.یندم دومحم  دیس  زا : لقن  هب  صص 133 و 134 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 4
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دیهش داتسا  هعلاطم  شور 

یم ار  هدافتـسا  لامک  ناشرمع  تقو و  زا  دنتـشاد و  يدیدش  هقالع  قیقحت  هعلاطم و  هب  هک  دوب  نیا  مراوگرزب  ردپ  ياه  یگژیو  زا  »
مردپ .مدرک  یم  هاگن  ناشیا  ياه  باتک  هب  تقد  يواکجنک و  اب  مدوب ، هتفر  ناشیا  هناخ  باتک  هب  هک  ییاهزور  زا  یکی  رد  .دندرک 

هعلاطم و نیمه  نوهرم  يدح  ات  زین  ار  دوخ  یملع  لامک  دشر و  .ما  هدـناوخ  باتک  یلیخ  مرمع  لوط  رد  نم  یبتجم  دـنتفگ : نم  هب 
یـصوصخم قاتا  تایهلا  هدکـشناد  رد  .دندنارذگ  یم  هعلاطم  رکفت و  هب  ار  تعاس  هد  دودـح  زور ، لوط  رد  مردـپ  .مناد  یم  رکفت 

يوجـشناد هک  ینامز  تسه  مدای  .دـندنارذگ  یم  رکفت  قیقحت و  هب  اـجنآ  رد  ار  دوخ  یـسردریغ  دازآ و  ياـه  تعاـس  هک  دنتـشاد 
راک ینعم  الاح  نیبب  .دنک  هدافتـسا  شیوخ  رمع  تقو و  زا  روط  نیا  دیاب  ناسنا  یبتجم ، دنتفگ : نم  هب  مراوگرزب  ردـپ  مدوب ، تایهلا 

(1) ینک .» كرد  یناوت  یم  رتهب  ار  ششوک  و 

داتسا عبط  تعانم 

؟ دیروخ یمن  اذغ  نیا  زا  امش  ارچ  داتسا ! دوب : هدیسرپ  ناشیا  زا  يرازگ  تمدخ  .دنروخب  هدکـشناد  ياذغ  زا  دندوبن  رـضاح  داتـسا  »
نینچ مه  امـش  هب  .تسا  لاملا  تیب  لام  نیا  تسا ؟ ناداتـسا  لام  اذغ  دیناد  یم  اجک  زا  دندوب : هتفگ  داتـسا  .تسا  ناداتـسا  لام  اذغ 
امـش درک : ضارتعا  هناخریبد  هب  يزور  هرخالاب  .دندوب  هدـش  تحاران  یلیخ  داتـسا  .هن  دوب : هتفگ  رازگ  تمدـخ  دـنهد ؟ یم  ییاذـغ 

، دینک یم  باسح  فیعض  ار  اهنیا  ردق  نیا  ارچ  دیراذگ ؟ یم  ضیعبت  ارچ  رخآ 

.يرهطم یبتجم  زا : لقن  هب  صص 152 و 153 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
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(1) دنراد .» یتیصخش  مه  اهنیا 

يراد هدنز  بش  دجهت و 

يرهطم موحرم  اب  بالقنا ) مظعم  ربهر   ) ام هک  یبش  ره  .دوب  حور  قالخا و  هیکزت  هیوست و  لها  تدابع و  لها  درم  يرهطم  موحرم  »
هیرگ و يادـص  هک  يروط  هب  .درک  یم  هیرگ  دـناوخ و  یم  بش  زامن  ینعی  تشاد ، هلاـن  هآ و  اـب  دـجهت  بش  همین  درم ، نیا  میدوب ،

کی .درک  یم  صخـشم  ار  ناشیا  تاهجوت  هک  تشاد  یـصاخ  تیعـضو  کی  مه  ناشیا  قاـتا  .درک  یم  رادـیب  ار  دارفا  وا  تاـجانم 
داتسا هک  درک  یم  صخشم  تشاد و  هولج  یکیرات  بش و  رد  طقف  دوب و  هدش  هتـشون  اهامن  بش  نیا  اب  ای  زبس  نوئن  اب  هک  دوب  هللا » »

دننک هدافتسا  زین  دوخ  ساوح  همه  زا  هک  دنهاوخ  یم  تسادخ ، دای  هب  مه  ناشنهذ  دنتسه و  ادخ  رکذ  لوغشم  هک  اهبـش  همین  نامه 
.دننک هدنز  ناشدوخ  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  ادخ  دای  ات 

فراع .دوب  مه  گولوئدـیا  نیرت  يوق  نم  رظن  هب  گولوئدـیا و  مه  دوب و  یـسایس  مه  دوب ، یفارطالا  عماج  درم  ناشیا  لاح ، ره  هب 
(2) اعد .» هیرگ و  دای و  رکذ و  لها  دجهت و  لها  .دوب  مه 

ناداتسا میرکت  يرهطم و  دیهش 

یم مشچ  هب  زین  داتـسا  یگدـنز  رد  اـه ، یگژیو  نیا  تسا و  یهلا  گرزب  نادرم  زراـب  ياـه  یگژیو  زا  داتـسا ، هب  مارتـحا  مـیرکت و 
: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  هرابرد  ناشیا  .دروخ 

.یندم دومحم  دیس  زا : لقن  هب  ص 139 ، ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
، نارای هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیـس  و 57 ؛ صص 56  ج 2 ، يرهطم ، یـضترم  دیهـش  داتـسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرـس  - . 2

صص 31 و 33.
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دهاوخ باریـس  تیـصخش  نیا  زا  ما  هنـشت  حور  هک  مدرک  رکف  .متفای  رگید  یتیـصخش  رد  ار  دوخ  هدشمگ  مق ، هب  ترجاهم  زا  سپ 
سرد اما  متـشادن ، ار  تاسلج  نیا  هب  دورو  یگتـسیاش  مدوب و  هدـشن  غراف  تامدـقم  زا  زونه  مق  هب  ترجاهم  زاـغآ  رد  هچرگ  .دـش 

هن دوب ، كولسوریس  فراعم و  سرد  تقیقحرد  دش و  یم  هتفگ  هعمج  هبنش و  جنپ  ره  رد  عومجم  تیـصخش  هلیـسو  هب  هک  یقالخا 
هک دروآ  یم  دجو  هب  نانچ  نآ  ارم  سرد  نیا  يا ، هغلابم  قارغا و  چیه  نودب  .درک  یم  باریس  ارم  یملع ، کشخ  موهفم  هب  قالخا 
رد سپس  سرد و  نآ  رد  نم  تیـصخش  زا  یمهم  شخب  .متفای  یم  نآ  ریثأت  تحت  ادیدش  ار  مدوخ  دعب  هتفه  هبنـش  هس  هبنـشود و  ات 
یم هتـسناد و  وا  نویدـم  ار  دوخ  هراومه  تفای و  داقعنا  متفرگ ، ارف  یهلا  داتـسا  نیا  زا  لاس  هدزاود  یط  رد  هک  يرگید  ياـه  سرد 

.دوب (1) یهلا  سدق  حور  وا  هک  یتسار  مناد 

ترایز تاقالم و  هب  سیراپ  هب  ریخا  رفس  رد  هک  یتقو  زاب  ما ، هدرک  لیـصحت  گرزب  درم  نیا  تمدخ  رد  لاس  هدزاود  بیرق  هک  نم 
مناتـسود متـشگرب ، یتقو  .درک  هفاضا  زین  منامیا  رب  هکلب  نم ، تریح  رب  طقف  هن  هک  مدرک  كرد  وا  هیحور  زا  ییاهزیچ  متفر ، ناشیا 

: مدید َنَمآ »  » ات راهچ  متفگ  يدید ؟ هچ  دنتفگ 

؛ دنک فرصنم  شفده  زا  ار  وا  دناوت  یمن  دوشب  عمج  رگا  ایند  .دراد  نامیا  شفده  هب  ِِهفَدَِهب ، َنَمآ 

؛ درک فرصنم  هار  نیا  زا  ار  وا  ناوتب  درادن  ناکما  .دراد  نامیا  هدرک  باختنا  هک  یهار  هب  ِِهلیبَِسب ، َنَمآ 

؛ درادن نامیا  ناریا  مدرم  هیحور  هب  ناشیا  لثم  يدحا  ِهِمْوَِقب ، َنَمآ 

.منک یم  سح  حوضو  هب  ار  ادـخ  تسد  نم  مینک ، یم  نینچ  هک  میتسین  ام  نیا  دومرف : نم  هب  یـصوصخ  هسلج  کـی  رد  ِهِّبَِرب ، َنَمآ 
داقتعا قمع  زا  هیانک   (2)

صص 18 و 19. ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
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.تسا (1) یلاعفا  دیحوت  هب  هللا  همحر  ماما 

: تسا هتفگ  نینچ  هللا ، همحر  يرهطم  نیسح  دمحم  خیش  شردپ ، هرابرد  داتسا 

هتـشذگ بش  زا  تعاس  هس  دروخ و  یم  بشرـس  ار  ماش  .دزادنا  یمن  ریخأت  هب  ار  دوخ  باوخ  تقو  چیه  فیرـش  گرزب و  درم  نیا 
.دوش یم  رادیب  هدنام  حبص  هب  تعاس  ود  لقادح  دباوخ و  یم 

درذـگ و یم  شرمع  زا  لاس  دـص  ابیرقت  .دـناوخ  یم  بش  زامن  یـشمارآ  تغارف و  هچ  اب  دـنک و  یم  توالت  ار  نآرق  زا  ءزج  کـی 
ناکیدزن و هک  تسین  یبش  .دنکن  اعد  ار  شردام  ردپ و  هک  تسین  یبش  .دشاب  هتـشاد  مارآان  باوخ  کی  هک  مدـیدن  نم  تقو  چـیه 

.تسا (2) هتشاد  هگن  لاح  رس  ار  وا  هک  تسا  يونعم  تذل  نیا  .دنکن  دای  ار  نادنواشیوخ 

: دیوگ یم  يدرجورب  نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  هرابرد  نینچمه 

رد دوب ، هدـنز  ناشیا  هک  ینامز  ات  .مربب  مان  یـسک  زا  مرادـن  تداع  نم  .دوب  هیقف  یتسار  هب  هماقم _  هللا  یلعا  يدرجورب _  هللا  تیآ 
رب .دوب  زربم  زاتمم و  هیقف  کی  یتسار  هب  درم  نیا  میوگ ، یم  دـنا  هتفر  ناشیا  هک  ـالاح  یلو  ما ، هدربن  ماـن  ناـشیا  زا  میاـه  ینارنخس 

دیحوت اساسا  هک  دوب  یسک  وا  .تشاد  طلست  هطاحا و  یمالـسا  قرف  ریاس  هقف و  هیارد و  لاجر و  ثیدح ، ریـسفت و  زا  اه  هتـشر  همه 
.تشاد ادخ  هب  یبیجع  دامتعا  اکتا و  کی  درک و  یم  سمل  شدوخ  یگدنز  رد  ار 

: دیامرف یم  يزاریش  اقآ  یلع  ازریم  جاح  موحرم  هرابرد 

نیقی و لـها  داـّبع و  داّـهز و  هنوـمن  یتـسار  هب  ما و  هدـید  دوـخ  رمع  رد  نم  هک  تـسا  ینادرم  نـیرت  گرزب  زا  مبوـخ ، داتـسا  نـیا 
راب نیلوا  يارب  متفر و  ناهفـصا  هب  مق  زا  ش  لاس 1321 ه . _ ناتـسبات  رد  .میا  هدناوخ  خیرات  رد  هک  دوب  حلاص  فلـس  زا  يراگدای 

شرضحم زا  مدش و  انشآ  گرزب  درم  نآ  اب  ناهفصا ، رد 

صص 20 و 21. لحار ، نارادمان  - . 1
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نآ فرط  زا  هناردـپ  هناداتـسا و  فـطل  تبحم و  نم و  فرط  زا  دـیدش  تدارا  هب  لیدـبت  اهدـعب  ییانـشآ  نـیا  هـتبلا  .مدرک  هدافتـسا 
زا یکی  هراومه  ار  وا  .میبایرد  ار  شرـضحم  ضیف  میدـنبب و  رفـس  راب  رود  ياه  هار  زا  دـیاب  هک  دوب  یناسک  زا  وا  .دـیدرگ  راوگرزب 
رد شا  هرطاخ  هک  تسین  يزور  بش و  .میامن  هضواعم  يزیچ  چـیه  اب  متـسین  رـضاح  مرامـش و  یم  مدوخ  رمع  ياـهب  نارگ  ریاـخذ 

کی تقیقح  هب  وا  میوگ  یم  مهد و  یم  تئرج  دوخ  هب  .میامنن  يریخ  رکذ  مربن و  یماـن  منکن و  يداـی  وا  زا  ددرگن و  مسجم  منهذ 
وا اـب  دروخرب  رد  هک  تسه  مداـی  .متـسه  هاـجَّنلا  ِلـِیبس  یلَع  مّلَعَتُم  نَم  میوگب  هک  مهد  یمن  تئرج  دوـخ  هب  اـما  دوـب ، یناـبر  ملاـع 

: تفرگ یم  ناج  منهذ  رد  يدعس  تیب  نیا  هراومه 

دنهر نالفط  همه  یفوص  دهاز و  دباع و 

تسین (1) ینابر  ملاع  زج  هب  تسه  رگا  درم 

: دیامرف یم  هللا  همحر  یئابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  هرابرد  داتسا 

، اوقت بیذهت و  رد  .تسا  تیونعم  اوقت و  همـسجم  یتسار  هب  وا  .تسا  مالـسا  گرزب  رایـسب  نارازگ  تمدـخ  زا  یکی  اعقاو  درم  نیا 
زا يداع  دارفا  هک  ار  یبیغ  روص  دـنناوت  یم  تالامک  رظن  زا  یئابطابط  ياقآ  ترـضح  .هدرک  یط  ار  يونعم  یلاع و  رایـسب  تاـماقم 

.دننک هدهاشم  دنا ، ناوتان  اهنآ  ندید 

يریـسافت نیرتهب  زا  یکی  ناشیا  نازیملا  ریـسفت  باتک  .ما  هدوب  دنم  هرهب  گرزب  درم  نیا  تکربرپ  رـضحم  ضیف  زا  زارد  نایلاس  نم 
زا ینـس  هعیـش و  نایم  رد  هک  تسا  يریـسفت  نیرتهب  هک  منک  اعدا  مناوت  یم  نم  .تسا  هدـش  هتـشون  دـیجم  نآرق  دروم  رد  هک  تسا 

دیاب هزات  رگید ، لاس  دـص  هک  تسا  يدرم  .تسا  يردـقلا  لـیلج  میظع و  درم  رایـسب  وا  .تسا  هدـش  هتـشون  زورما  اـت  مالـسا  ردـص 
اهنت هن  دنتسه ، يا  هدش  هتخانـش  هرهچ  مالـسا  يایند  رد  ناشیا  .دنربب  یپ  وا  شزرا  هب  دننک و  لیلحت  هیزجت و  ار  وا  راکفا  دننیـشنب و 

رد
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.دنسانش (1) یم  گرزب  رکفتم  کی  ناونع  هب  ار  ناشیا  مدرم  زین  اکیرما  اپورا و  رد  هکلب  مالسا ، يایند 

یشیدنارود ینیب و  نشور 

ياه ینارنخس  هعومجم  هب  ناوت  یم  هراب  نیارد  هک  دوب  وا  یشیدنارود  ینیب و  نشور  داتـسا ، ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  رگید  یکی 
لئاسم و نیرت  مهم  هرابرد  ینارنخـس  تسیب  هب  کـیدزن  تدـم ، نیا  رد  وا  .درک  هراـشا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ياـهزور  رد  يو 
، یمالـسا يروهمج  رد  یـسارکومد  يدازآ و  هیقف ، تیالو  هرابرد  هک  داد  خـساپ  ییاه  ههبـش  هب  درک و  داریا  بالقنا  ياه  عوضوم 

.دوب حرطم  ناـیناحور ، يربـهر و  هعماـج و  رد  تیوـنعم  یمالـسا ، يروـهمج  رد  نز  شقن  یگنهرف ، لالقتـسا  یعاـمتجا ، تلادـع 
يارب داتسا  یگدامآ  یقوقح و  یعامتجا و  یسایس ، ياه  هنیمز  رد  داتسا  فرژ  هدرتسگ و  ياه  هعلاطم  زا  اه ، ینارنخـس  نیا  بلاطم 

.داد یم  ربخ  دیدج  لئاسم  لیلحت  رظنراهظا و 

راتخاس یتسیچ و  هب  طوبرم  لـئاسم  اـهنآ ، رد  هک  تشاد  ینویزیولت  يوگو  تفگ  هس  لاس 1358 ، هام  نیدرورف  رد  داتـسا  نینچمه 
نآ رد  اهوگو  تفگ  نیا  .دنک  یم  نایب  یبوخ  هب  ار  یتموکح  یعامتجا و  ياه  ماظن  رگید  اب  نآ  توافت  یمالـسا و  يروهمج  ماظن 

.دوب راذگرثا  رایسب  یمالسا  يروهمج  فلاخم  نارکف  نشور  يور  رب  نامز 

بالقنا ياه  یگژیو  هرابرد  قیقد  ییاه  هتکن  یتاعوبطم ، ییوگو  تفگ  رد  تداهـش ، زا  شیپ  هتفه  ود  دودـح  داتـسا  نیا ، رب  نوزفا 
: درک نایب  نآ  هدنیآ  یمالسا و 

ص 262. لحار ، نارادمان  - . 1
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یعیبط و طیحم  ربج  زا  رتشیب  يدازآ  يرکف و  رتشیب  هچ  ره  لالقتـسا  يوس  هب  اه  ناسنا  تکرح  اه و  هعماج  تکرح  هک  میدقتعم  ام 
هدنیآ تیرـشب ، هدـنیآ  هک  مینک  یم  ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ  ام  هتبلا  تسا و  يژولوئدـیا  نامیا و  هب  رتشیب  یگتـسباو  یعامتجا و  طیحم 

هک مینک  یم  رکف  ام ، نینچمه  .یعامتجا  موهفم  هب  مه  يداقتعا و  يرکف و  موهفم  هب  مه  يدـیحوت ، هعماج  تسا ؛ يدـیحوت  هعماج 
.دشاب (1) رگید  ياهروشک  يارب  ییوگلا  دناوت  یم  یمالسا  بالقنا 

: تفگ تسا ، هدش  حرطم  یمالسا  بالقنا  تیقفوم  طیارش  هرابرد  هک  یشسرپ  هب  خساپ  رد  داتسا  وگو ، تفگ  نیا  رد 

ریذـپ ناکما  طورـشم  اهنآ  نودـب  هک  ییاهزیچ  ینعی  طیارـش  .تسا  طیارـش  ناونع  هب  ما ، هتفگ  میاه  ینارنخـس  رد  نم  هک  یلئاـسم 
تلادع هب  تبسن  دهاوخب  رگا  .نآ  يارب  تسا  تفآ  کی  نیا  دشاب ، اه  يدازآ  هدننک  بلس  دهاوخب  رگا  یمالسا  بالقنا  اذل  تسین ،

، یتسیلایرتام ياه  بتکم  ریثأـت  تحت  رگا  .داـتفا  دـهاوخ  رطخ  هب  دـشاب ، هتـشادن  یفاـک  تیـساسح  هملک  قیقد  ياـنعم  هب  یعاـمتجا 
لالقتـسا هچ  ار ، لالقتـسا  رگا  .داتفا  دهاوخ  رطخ  هب  زاب  دـنک ، ادـیپ  دایز  يدام  شیارگ  درامـشب و  فیعـض  کچوک و  ار  تیونعم 

.تسا (2) رطخ  رد  زاب  درامشب ، کچوک  ار  يداصتقا  لالقتسا  هچ  یسایس و 

: دیوگ یم  نینچ  همادا  رد  داتسا 

حرطم تضهن  ياه  تفآ  ناونع  اب  ار  یثحب  دـش ، رـشتنم  ریخا » هلاس  دـص  رد  یمالـسا  ياه  تضهن   » ماـن هب  هک  يا  هوزج  نآ  رد  نم 
هـشیمه نوچ  .نابلط  تصرف  هنخر  هلئـسم  تسا : هلمج  نآ  زا  ما و  هداد  تضهن  ياه  تفآ  هب  تبـسن  ییاهرادـشه  اـجنآ  رد  هدرک و 

اروف دوش ، یم  رادیدپ  يزوریپ  میالع  راثآ و  ددرگ و  یم  ضرقنم  اه  یتخس  هک  یتقو  ای  دش  زوریپ  تضهن  کی  هکنآ  زا  سپ 

ص 21. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 1
صص 22 و 23. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 2
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نارگید زا  رتدنت  نانچ  نآ  مه  دعب  دنزادنا و  یم  تضهن  يوت  ار  ناشدوخ  دننک ، یم  هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  هک  بلط  تصرف  دارفا 
نیا يولج  دوشن و  تبقارم  رگا  دنهد و  یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  لوا  نویبالقنا  يادـص  هک  دـننک  یم  دایرفوداد  دـنهد و  یم  راعش 

.داتفا (1) دهاوخ  رطخ  هب  تضهن  ارهق  دوشن ، هتفرگ  بلط  تصرف  ياه  هورگ  ای  دارفا  زا  معا  اه ، بلط  تصرف 

: تسا حرش  نیدب  هک  دننک  یم  رکذ  ناشیا  يارب  مهم  یگژیو  تسیب  يرهطم ، دیهش  ناکیدزن  ناتسود و  دمآ ، هچنآ  رب  نوزفا 

.درک یم  شرافس  راک  نیا  هب  دندوب و  وضو  اب  هشیمه  . 1

.دیشیدنا یم  تسشن و  یم  افص  اب  ياه  ناکم  رد  اه  تعاس  هاگ  تشاد و  يرایسب  هقالع  تعیبط  هب  . 2

.دناوخ یم  بش  زامن  . 3

.دش یم  لفاغ  دوخ  فارطا  زا  یملع ، بلاطم  نایب  نامز  . 4

.دناوخ یم  نآرق  هقیقد  تسیب  دودح  باوخ ، زا  شیپ  اه  بش  . 5

.تشاد قیقد  تراظن  نادنزرف  ضیارف  ماجنا  هب  . 6

.درک یم  کمک  نادنمتسم  هب  . 7

.درک یم  تشاددای  مظنم  روط  هب  بسانم و  تصرف  رد  ار  مهم  بلاطم  . 8

.تشون یم  ار  هدراو  ياه  لاکشا  ای  بلاطم  هصالخ  ای  ناونع  دناوخ ، یم  هک  ییاه  باتک  هیشاح  رد  . 9

.تسکش یم  ار  ملاسان  ياضف  تشادن و  يا  همهاو  عامتجا  رب  مکاح  ياضف  زا  يرکف ، ياه  فارحنا  اب  دروخرب  رد  . 10

ص 23. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 1
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.دننک اعد  ناشیارب  هراب  نیارد  ات  درپس  یم  دارفا  هب  تشاد و  هقالع  رایسب  تداهش  هب  یناوج  زا  . 11

.دوب لئاق  يریذپان  فصو  مارتحا  دوخ  ناداتسا  زین  ردام و  ردپ و  يارب  . 12

.درک یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  ردام ، ردپ و  تشذگرد  زین  هنابش و  تاجانم  مالسلا ،  هیلع  ادهشلادیس  هضور  ماگنه  . 13

.تشاد ینالوط  ياه  هدجس  اشع ، برغم و  زامن  زا  سپ  . 14

.دوب نازیرگ  يرورپدیرم  ترهش و  زا  . 15

.دوب مکاح  ناشیا  یگدنز  راک و  رب  یقیقد  طابضنا  مظن و  . 16

.تشاد زیهرپ  تدش  هب  یسایس ، یعامتجا و  روما  رد  هچ  يدابع و  روما  رد  هچ  رهاظت ، زا  . 17

.دوب خوش  موزل  دراوم  رد  لاح  نیع  رد  تبیهرپ و  نیتم و  رایسب  . 18

.دناوخ یم  دایز  نتفگ  رکذ  ماگنه  تونق و  رد  ار  ِدابِْعلِاب » ٌریَصب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َیلِإ  يْرمَأ  ُضِّوَفُأ  : » ترابع . 19

هب راودـیما  روبـص و  دـندرک ، یم  تخـس  ناـشیارب  ار  راـک  نانمـشد  هک  یطیارـش  رد  تـشاد و  ناـمیا  دـنوادخ  يریگتـسد  هـب  . 20
.دوب (1) یهلا  ياهدادما 

ناگرزب هاگن  زا  يرهطم  داتسا 

رمع لصاح  هللا و  همحر  ماما 

: تفگ هنازرف  داتسا  نیا  گوس  رد  دوخ ، ياویش  نایب  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

مالـسا هب  دـنناشفا ، یم  رون  اه  تملظ  هب  دنـشخب و  یم  تایح  ار  ناگدرم  دوخ  نازورف  عاعـش  اـب  هک  ینادـنزرف  نینچ  تیبرت  رد  نم 
هب اه و  ناسنا  یبرم  گرزب ،

ص 56. ، 1375 اردص ، نارهت ، ، دیهش خیش  - . 1
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نادـنزرف نینچ  هک  مرختفم  نکل  مداد ، تسد  زا  دوب  منت  هراـپ  هک  ار  يزیزع  دـنزرف  هچ  رگا  نم  .میوـگ  یم  کـیربت  یمالـسا  تما 
ألم هب  تفر و  دوب ، ریظن  مک  نایب  تردـق  نامیا و  توق  حور و  تراـهط  رد  هک  يرهطم  .دراد  هتـشاد و  دوجو  مالـسا  رد  يراکادـف 

.دور یمن  شا  یفسلف  یملع و  یمالسا و  تیصخش  وا  نتفر  اب  هک  دننادب  ناهاوخدب  نکل  تسویپ ، یلعا 

ماما .تسا  زیگنارب  لمأت  رایسب  هنازرف  دیهش  نیا  بان  ياه  هشیدنا  يافرژ  داتـسا و  ياثر  رد  هللا  همحر  ماما  كانزوس  هبذج و  رپ  مایپ 
اه یتلادـع  یب  اه و  يور  جـک  اب  فرـص و  مالـسا  سدـقم  فدـه  هار  رد  ار  دوخ  هدـنزرا  راـبرپ و  رمع  ناـشیا  هک  دوب  رواـب  نیا  رب 

: داد ناشن  هنوگ  نیدب  ار  دوخ  رثأت  هودنا و  ماما  .تسا  هدرک  هزرابم  هناتخسرس 

.دش یم  بوسحم  مرمع  لصاح  هک  دوب  ییاه  تیصخش  زا  هک  متـسشن  وا  گوس  رد  ما و  هداد  تسد  زا  ار  يزیزع  رایـسب  دنزرف  نم 
.تسین نآ  نیزگ  ياج  زیچ  چیه  هک  دش  دراو  يا  هملث  نادواج  ملاع  دنمورب و  دنزرف  نیا  تداهش  هب  زیزع  مالسا  هب 

مه زیزع  نآ  تداهـش  زا  سپ  دندرک ، یمن  لمحت  ار  داتـسا  دنلب  ياه  هشیدنا  داتـسا  یگدـنز  نامز  رد  ناهاوخدـب ، هک  هنوگ  نامه 
: درک یم  شرافس  ماما  ساسا ، نیا  رب  .دنراپسب  یشومارف  هب  ار  داتسا  راثآ  دندیشوک  دنتشادنرب و  هئطوت  زا  تسد 

تـسد دوخ  نکـش  مالـسا  تاغیلبت  اب  هک  دنتـسه  ددـص  رد  بالقنادـض  ياـه  هورگ  مالـسا و  نیفلاـخم  هک  دوش  یم  هدینـش  نونکا 
هیصوت دهعتم  نارکف  نشور  هقبط  نایوجشناد و  هب  نم  .دننک  هاتوک  دیقف  داتسا  نیا  بتک  زا  هدافتـسا  زا  ار  یهاگـشناد  زیزع  ناناوج 

دنراذگن ار  زیزع  داتسا  نیا  ياه  باتک  هک  منک  یم 
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.دوش (1) شومارف  یمالساریغ  ياه  هسیسد  اب 

يرهطم داتسا  يربهر و 

: دیوگ یم  دیهش  داتسا  هدنزرا  تیصخش  هرابرد  بالقنا  هنازرف  ربهر 

نامز ریظن  مک  ردان و  دارفا  زا  تما و  ماما  هتـسیاش  درگاش  قح  هب  تسا و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يرکف  يانبم  يرهطم  داتـسا  راثآ 
.دنشاب (2) یم  ماما  قیمع  یمالسا و  ياه  هشیدنا  زا  يا  هراصع  ام و 

راک هب  لوغـشم  یحور  يرکف و  تیفرظ  نیا  اب  هک  تفای  ناوت  یم  يرهطم  دیهـش  داتـسا  دـننام  ار  يدنمـشیدنا  رتمک  یـسک و  رتمک 
يور رب  تسا  هتـسیاش  اذـل  .تسناد  هیامرپ  یـصصخت و  راـک  کـی  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  زیزع  دیهـش  نیا  ینارنخـس  ره  .دـشاب  هدوب 

.دوشب (3) يدایز  ياهراک  ناشیا  یفسلف  طخ  يرکف و  ینابم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  دای  يرکف  يانب  نارامعم  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا  زین  يرگید  ياج  رد 

.دیآ (4) یم  باسح  هب  یمالسا  ماظن  يرکف  يانب  نارامعم  نیرت  گرزب  زا  یکی  قح ، هب  يرهطم  داتسا 

يارب یتایح  مزال و  کیاکی  تسا ، هتخادرپ  اهنآ  هب  هّللادـنع  نم  دـیؤم  زوس و  لد  ملاع  نآ  هک  ییاـهراتفگ  ثحاـبم و  اـه و  باـتک 
ياهزیچ اـهنیا  همه  صاـخ ، یفـسلف  ثحاـبم  هچ  یمومع و  ثحاـبم  هچ  يرکف ، ثحاـبم  هچ  یعاـمتجا ، ثحاـبم  هچ  تسا ؛ هعماـج 

.تسا (5) یمزال 

هتفگ نینچ  دیهش  داتسا  هرابرد  زین  هللا  همحر  ینارکنل  لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ 

صیخلت اب  . 23 صص 19 _  نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  زا : لقن  هب  - . 1
ص 24. ربهر ، مالک  رد  داتسا  دادرخ ، هلجم 15  - . 2

ص 270. لحار ، نارادمان  - . 3
ص 14. ، 1371 یشزومآ ، يزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  نارهت ، قشع ، ناوات  ققحم ، داوج  - . 4

ص 23. نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  - . 5
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: تسا

.تسا (1) ریظن  مک  لقاال  تسا ، ریظن  یب  نامز  نیا  رد  مییوگن  رگا  فلتخم  تاهج  زا  یسانش  مالسا  هلئسم  رد  يرهطم  دیهش  داتسا 

: هک تسا  رواب  نیا  رب  زین  ینک  يودهم  هللا  تیآ 

.میدوب (2) وا  زا  دعب  ام  دندرک و  یم  كرد  ام  همه  زا  رتدوز  ار ، هدنیآ  لاس  هد  يرهطم  داتسا  موحرم 

: تسا هتفگ  دیهش  داتسا  هرابرد  هللا  همحر  یئابطابط  همالع  نینچمه ،

یم شزغم  هب  تفرگ و  یم  میتـفگ ، یم  هک  یفرح  .دـش  یمن  عیاـض  وا  زا  فرح  تـشاد و  يا  هداـعلا  قوـف  شوـه  يرهطم  موـحرم 
رده میتفگ  یم  هچ  ره  تشاد و  مه  یناوارف  شوه  کی  تشاد ، افاصنا  هک  یقالخا  تاهج  تیناسنا و  اوقت و  هلئسم  رب  هوالع  .دیسر 

یم ادـیپ  فعـش  قوش و  تلاح  هدـنب  دـندش ، یم  رـضاح  مسرد  هسلج  رد  ناشیا  یتقو  .دور  یمن  ردـه  هک  مدوب  نئمطم  تفر ، یمن 
نارگید لیـصحت  أدـبم  شدوخ  بیترت ، نیمه  هب  .تسا  ظوفحم  دور و  یمن  ردـه  میوگب  هچ  ره  متـسناد  یم  هکنیا  تهج  هب  مدرک 

(3) تسا ! یلاع  یلیخ  شیاه  باتک  مه  افاصنا  درک و  باتک  فیلأت  هب  عورش  دش و 

: دیوگ یم  نینچ  يو  هرابرد  زین  یناجنسفر  یمشاه  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

زا ناشیا  تداهش  اب  ام  .میروایب  دوجو  هب  ایند  رد  ار  مالـسا  خیرات  هاگـشناد  نیرت  گرزب  میتسناوت  یم  دوب ، هدنز  يرهطم  داتـسا  رگا 
ام يارب  دوش ، نفد  اه  هناخ  باتک  رد  هدرکان  يادخ  ناشیا  راثآ  رگا  میدروخ و  یگرزب  هبرض  تهج  نیا 

ص 199. يرهطم ، داتسا  تداهش  درگلاس  نیمشش  همان  هژیو  - . 1
ص 77. نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  - . 2

ش 31. ، 1360 بالقنا ، مایپ  ص 46 ؛ دیهش ، خیش  - . 3
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.تسا (1) یمهم  تراسخ  کی 

رد ینعی  يدعب ، ياهراک  رد  مه  دنتشاد و  يرثؤم  شقن  بالقنا  ياروش  يریگ  لکش  رد  مه  يرهطم ، ياقآ  نامدیهش  داتسا  موحرم 
طـسوت ماما  ار  بالقنا  ياروش  رد  تیلوئـسم  .دـندوب  رثؤم  مه  بـالقنا  ياروش  يرکف  تیادـه  رد  بـالقنا و  ياروش  يریگ  لـکش 

.دنتشاذگ (2) ام  هدهع  هب  ناشیا  قیرط  زا  ناشیا و 

: تسا رواب  نیا  رب  هراب  نیارد  مه  یلیبدرا  يوسوم  هللا  تیآ 

دنم و هقالع  لاعف ، لاح  نیع  رد  اناوت و  دنمشیدنا ، قیمع و  رکفت  ياراد  رایسب ، یملع  هیام  اب  دنلب  راکفا  ياراد  دوب  یصخش  يرهطم 
.میداد (3) تسد  زا  ار  یگرزب  هیامرس  کی  ار و  یناهج  کی  ار ، یتلم  کی  قح  هب  ام  ناشیا  نداد  تسد  زا  اب  .زوس  لد 

يزراب تیـصخش  رایـسب  مه  لوصا  هقف و  لـئاسم  رظن  زا  دوب و  ریظن  مک  یفـسلف  رظن  زا  .دـنناد  یم  همه  ار  ناـشیا  یملع  تیـصخش 
، دوب مالسا  قشاع  يرهطم  دیهـش  .دوب  يدنمورین  مدآ  مه  یـسایس  یعامتجا و  تارکفت  رظن  زا  .دوب  يوق  رایـسب  ملق ، رظن  زا  .تشاد 
هب هناهاگآان  ای  هناهاگآ  هک  تشاد  ییاه  هورگ  اـی  هورگ و  هب  تبـسن  یبیجع  تیـساسح  دوب و  مالـسا  طـخ  رد  دوب ، مالـسا  رکف  رد 

.دنوش (4) یم  هدیشک  طخ  نیا  زا  فارحنا 

، دوـب يداـیز  لـیاضف  ياراد  یقـالخا  لـیاضف  رظن  زا  .تـشاد  ناـگناگیب  نایانـشآ و  ناتـسود ، نادرگاـش ، اـب  یبلاـج  رایــسب  راـتفر 
هدـش و باـسح  یعرـش  نیزاوم  يور  همه  همه و  شیاـه ، يریگ  عضوم  شیاـه ، یتسود  شدـمآ ، تفر و  شتبحـص ، شدروخرب ،

رایسب ار  نارگید  قوقح  دوب ، عضاوتم  دوب ، نتورف  .دوب  یمالسا 

ص 15. قشع ، ناوات  ص 270 ؛ لحار ، نارادمان  - . 1
.12/2/60 ناهیک ، 11/2/1361 ؛ شورس ، هلجم  - . 2

ص 270. لحار ، نارادمان  - . 3
 . صص 83 و 84 نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  - . 4
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.دوب (1) ناملسم  لماک و  ناسنا  کی  شراتفر  همه  اب  .میدیدن  ناشیا  رد  ربکت  زا  يرثا  هاگ  چیه  درمش و  یم  مرتحم 

: دوب دقتعم  زین  یتشهب  هللا  تیآ  دیهش 

هب ناشیا  ياه  باتک  راـثآ و  رد  ار  نیا  دوب و  يدـنب  عمج  يروآ و  عمج  تردـق  رگ و  لـیلحت  يوق و  يرکف  ياراد  يرهطم  موحرم 
هفـسلف رد  .دوب  هرهبرپ  هعلاطمرپ و  رایـسب  هفـسلف  رد  دـندوب ؛ رظن  بحاص  داهتجا و  دـح  رد  لوصا  هقف و  رد  .مینیبب  میناوت  یم  یبوخ 
ثیدح خیرات و  ریـسفت و  رد  .دـندوب  يا  هدرتسگ  تاعلاطم  ياراد  ریخا  نرق  دـنچ  رد  برغ  یفـسلف  بتاکم  اب  یقیبطت  يا و  هسیاقم 
ناشیا تاعلاطم  زا  شخب  نیا  هدـنهد  ناشن  ناشیا ، ناریا  مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  باتک  .دوب  يا  هدـنزرا  بوخ و  تاعلاطم  ياراد 

.تسا (2)

: دوب هتفگ  نینچ  داتسا  هرابرد  رنهاب  رتکد  دیهش  نینچمه 

ياه مایپ  زا  یضعب  هیهت  رد  تشاد و  شقن  دیسر ، یم  فجن  زا  هک  هللا  همحر  ماما  ياه  هیمالعا  رشن  میظنت و  رد  اقیقد  يرهطم  دیهش 
.دنتشاد (3) تکرش  تساجک ، زا  دنتسناد  یمن  مدرم  هک  يا  هنایفخم 

رد ار  یفارحنا  نیرت  کچوک  .تشاد  بصعت  نآرق  لـصا  مالـسا و  لـصا  ربارب  رد  تخـس  هک  دوب  نیا  داتـسا  تایـصوصخ  زا  یکی 
.داد (4) یم  ناشن  لمعلا  سکع  دید ، یم  مالسا  هرابرد  هک  یعامتجا  يداصتقا ، یفسلف ، يریسفت ، تشادرب  کی 

رتشیب بالقنا  رد  وا  یـسانش  مالـسا  یفـسلف و  يرکف و  روضح  اما  تشاد ، یـسایس  روضح  هکنیا  نیع  رد  بالقنا  لئاسم  نایرج  رد 
هیذغت و ار  بالقنا  دیاب  هک  يرکفتم  لایس و  ياهزغم  هب  یمالسا  بالقنا  دید  یتقو  نمشد  اذل  دوب و 

صص 107 و 108. ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
ص 211. نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  - . 2

ص 270. لحار ، نارادمان  - . 3
ص 22. هژیو ، ياه  تشذگرس  ص 238 ؛ نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  - . 4

يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ياه  هشیدنا  همان و  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_100_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_100_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_100_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:101

یم رارق  فدـه  دروم  نینچ  نیا  دراد ، زاین  دـنک ، ظفح  فارحنا  طاقتلا و  هزیمآ و  هنوگره  زا  ار  لیـصا  طخ  بتکم و  نیتسار  طـخ 
.دهد (1)

: دوب رواب  نیا  رب  مه  حتفم  رتکد  دیهش 

ار هدـیقع  نیا  ام  یهلا ، ياه  تیـصخش  همه  هراـبرد  ًـالوصا  .تسا  يرهطم  رکف  يرهطم و  بتکم  يرهطم ، هار  اـم  يارب  مهم  هلئـسم 
.دوشب شومارف  اهنآ  بتکم  دیابن  اهنآ  نداد  تسد  زا  نادقف و  اب  هک  میراد 

دیهش دش ، بتکم  هار  دیهـش  وا  .میـشاب  هتـشاد  وا  بتکم  وا و  رکف  وا ، رثا  هب  مارتحا  دیاب  يرهطم  دننام  یتیـصخش  هب  مارتحا  يارب  ام 
.يرگ (2) يدام  كرش و  ياه  بتکم  ربارب  رد  نداتسیا  يدیحوت ، هدیقع  دش ، هدیقع  هار 

دوشب زوریپ  ام  ربهر  ماما و  رگا  ادخ  هب  دـندومرف : نم  هب  .دوب  یهلا  رکف  هللا و  هب  نامیا  .دوب  هدـیقع  هلئـسم  مهم ، هلئـسم  اهنت  وا  يارب 
باتک مهاوخ  یم  نم  تساه ، تذـل  نیرتهب  میارب  ما  هناخ  باتک  مراد ؛ نـالا  هک  یگدـنز  نیمه  نم  يارب  .مهاوخ  یمن  یتُسپ  چـیه 

نم يارب  یصخش  شزرا  شالت  نیا  ششوک و  نیا  نیاربانب ، .تسا  نم  فده  نیا  منک  عافد  زیزع  مالـسا  زا  و  منک ، قیقحت  مسیونب ،
.درادن (3)

: دوب دقتعم  زین  یندم  هللا  تیآ  دیهش 

.دیسر (4) وزرآ  نیا  هب  تبقاع  دوب و  نایرگ  ادخ  هار  رد  تداهش  يارب  هشیمه  يرهطم ، نامشچ 

: دوب هتفگ  داتسا  هرابرد  یقودص  هللا  تیآ  دیهش  نینچمه ،

ماما .مراد  راگدای  هب  يرهطم  دیهش  تداهش  زا  لبق  ماما  زا  ار  هلمج  نیا 

ص 248. داتسا ، يامیس  - . 1
صص 226 و 227. داتسا ، يامیس  - . 2

ص 95. يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 3
ص 270. لحار ، نارادمان  - . 4
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دنناوتب ناملسم  ناردارب  ناریا و  هعماج  یمالسا ، يروهمج  ییافوکـش  هرود  رد  دشاب و  يرهطم  ياقآ  ات  مراد  هقالع  یلیخ  دندومرف :
.دنیامنب (1) وا  زا  ار  هدافتسا  رثکادح 

: تشاد يداقتعا  نینچ  ناشیا  هرابرد  زین  یتالحم  مالسالا  تجح  دیهش 

، یمالسا لیصا  هرهچ  ندناسانـش  هار  رد  يرهطم  دیهـش  .دراد  تلیـضف  يرترب و  نادیهـش  نوخ  رب  نادنمـشناد  ملق  میراد  تیاور  رد 
.درک (2) راثن  ار  شنوخ  هاگ  نآ  دز و  ملق  تسخن 

طلـست و رطاخ  هب  لیلد  نیا  هب  دوب و  یمالـسا  ماکحا  تاداقتعا و  هب  وا  دـبعت  يرهطم ، دیهـش  تیـصوصخ  نیرت  مهم  نیرتزراب و  زا 
هوزج ناقرف  هورگ  یتقو  .درک  یم  هزرابم  اهنآ  اب  تخانـش و  یم  نارگید  زا  لـبق  ار  تاـفارحنا  یمالـسا ، مولع  رد  شناوارف  یگریچ 

فرصت نآرق  رد  نوچ  دنکانرطخ ؛ اهنیا  دومرف : زرابم  تیناحور  هسلج  رد  يرهطم  داتـسا  درک ، رـشتنم  دیجم  نآرق  ریـسفت  رد  ییاه 
عمج رد  ناشدوخ  لزنم  رد  زین  زور  کی  .تسا  یحو  هب  زواـجت  نیا  تسا ، ملع  هب  زواـجت  اـی  لاـم  هب  زواـجت  زا  ریغ  نیا  .دـننک  یم 
اهنیا هک  مناد  یم  نوچ  منز ، یم  ار  مدوخ  فرح  نم  اما  دنـشکب ، ارم  تسا  نکمم  منک ، یم  هلباقم  اـهنیا  اـب  نم  دـندومرف : ناتـسود 

.دنکانرطخ نید  يارب 

اب زین  نایارگ  یلم  .تسا  فارحنا  یعون  ییارگ  یلم  هک  تشاد  داقتعا  يرهطم  دیهش  ًالوصا  .دندوب  فلاخم  تخس  زین  اهارگ  یلم  اب 
هزرابم هناعطاق  یفارحنا  نایرج  ره  اب  تشاد ، مالـسا  هب  هک  يدـبعت  رطاخ  هب  راوگرزب  داتـسا  نآ  هکنیا  هصالخ  .دـندوبن  قفاوم  ناشیا 

.درک (3) یم 

ص 204. نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  - . 1

ص 258. نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  - . 2
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داتسا تداهش  مراهچ : لصف 

داتسا تداهش  ياه  هشیر  للع و  . 1

ناقرف هورگ  داد ، خر  نایناحور  مالسا و  هب  وا  يرادافو  هقالع و  یپ  رد  بالقنا ، يزوریپ  يادتبا  رد  هک  ینرق  رکـشلرس  رورت  زا  سپ 
؛ تسا نم  تبون  ینرق  زا  دعب  : » دوب هتفگ  شنادرگاش  یخرب  هب  داتـسا  نامز  نآ  رد  .دنک  یم  رورت  زین  ار  یناحور  ود  هک  درک  مالعا 

«. دراد هنیرید  هنیک  نم  اب  ناقرف  هورگ  نوچ 

ار یمالسا  بالقنا  درک و  رداص  يا  هینایب  یتعنص ، روشک  تفه  سنارفنک  زا  سپ  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ناقرف ، هورگ 
یناجنسفر و یمشاه  ربکا  يرهطم ، یضترم  زا  هینایب  نآ  رد  هورگ  نیا  .دیمان  سنارفنک  نآ  رد  هدننک  تکرـش  ياضعا  قفاوت  هدییاز 

.دیشوک رفن  هس  نیا  رورت  يارب  زین  اهدعب  درک و  دای  شبنج  ناربهر  ناونع  هب  یقارع  يدهم 

اب ار  نآرق  تایآ  دوب و  هداد  رارق  یـصخش  ياه  تشادرب  ساسا  رب  نآرق ، ریـسفت  ار  دوخ  یلـصا  تیلاعف  ناـمز  نآ  رد  ناـقرف  هورگ 
اب اهنآ  ياه  هوزج  یخرب  .درک  یم  ریسفت  همجرت و  یبالقنا ، ناشدوخ  هتفگ  هب  ای  يدام ، ياه  تشادرب 
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یم یبالقنا  مالسا  رهظم  ار  اهنآ  زین  هاگآان  دارفا  یخرب  دوب و  هدش  پاچ  اه  هاگـشناد  یخرب  رد  نآرق ،» زا  دیدج  ياه  تشادرب   » مان
.دنتشادنپ

دنچ درک و  رطخ  ساسحا  یقطنمریغ ، ياهریسفت  نیا  زا  دوب ، ساسح  رایسب  يرکف  ياه  فارحنا  ربارب  رد  هراومه  هک  يرهطم  داتسا 
، دش دهاوخ  ناناوج  یهارمگ  ببس  تسین و  تسرد  امش  ياه  هتشون  نیا  نوچ  مینک ؛ تبحص  مه  اب  دییایب  هک  داد  ماغیپ  اهنآ  هب  راب 

امـش اب  ام  دـیتسیاب ، ام  ربارب  رد  دـیهاوخب  رگا  هک  دـنداد  ماغیپ  داتـسا  هب  تیاهن ، رد  دـندیزرو و  رارـصا  دوخ  هار  همادا  رب  اـهنآ  یلو 
یم دنوادخ  باذع  تنعل و  ببـس  ار  اه  فیرحت  نیا  ربارب  رد  توکـس  درک و  یم  تیلوئـسم  ساسحا  هک  داتـسا  .مینک  یم  دروخرب 

زاربا ناریا » رد  مسیلایرتام   » مان اب  يرگ ، يدام  هب  شیارگ  للع  باتک  متـشه  پاچ  راـتفگ  شیپ  رد  ار  دوخ  ياـه  هاگدـید  تسناد ،
.دروآ رامش  هب  داتسا  تداهش  راذگرثا  ياه  تلع  زا  یکی  ناوت  یم  ار  هلاقم  نآ  نامگ  یب  درک و 

نامزاس ياهدـییأت  زا  نایم ، نیا  رد  هتبلا  .درادرب  دوخ  هار  رـس  زا  ار  داتـسا  ات  دـمآرب  ددـص  رد  ناقرف  هورگ  هلاقم ، نیا  پاچ  زا  سپ 
یـسوساج هنال  دانـسا  رد  اهدعب  هک  نانچ  دش ، لفاغ  دیابن  زین  هورگ  نیا  یجراخ  نابابرا  تیامح  نینچمه  ناقرف و  هورگ  زا  نیقفانم 

تسیب هد و  تعاس  تشهب 1358 ، يدرا  مهدزای  هبنش ، هس  زور  رد  بیترت ، نیدب  .دمآ  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  ییاه  كردم  اکیرما ،
راک تیانج  هارمگ و  هورگ  تسد  هب  ناناملسم ، مالسا و  هب  تمدخ  هار  رد  شالت  يرمع  زا  سپ  يرهطم  یضترم  داتـسا  بش ، هقیقد 

.دیسر تداهش  هب  ناقرف » »

ار ناریا  رسارس  هودنا  مغ و  اب  هارمه  تریح  تهب و  هثداح ، نیا  لابند  هب 
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داتسا هب  ناشیا  دامتعا  هقالع و  قمع  هناشن  هک  درک  رداص  یمهم  مایپ  داتسا ، تداهش  تبسانم  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تفرگ و  ارف 
رمع لوصحم  ار  وا  هک  گرزب  دـهاجم  نیا  تشاد  یمارگ  يارب  مایپ  نیا  رد  ماما  .دوب  هثداح  نیا  زا  رثأت  فسأت و  تیاهن  نینچمه  و 

.درک اپ  رب  يراوگوس  مسارم  هیضیف  هسردم  رد  دوخ  درک و  مالعا  یمومع  يازع  زور  کی  تسناد ، یم  شیوخ 

ار هورگ  نیا  ياضعا  هام  دـنچ  فرظ  دـنتفرگ و  میمـصت  ناقرف  هورگ  مادـهنا  هب  یمالـسا  بالقنا  نادـنزرف  داتـسا ، تداهـش  زا  سپ 
هب دنتخادرپ و  داتـسا  راثآ  هعلاطم  هب  هدمآ  تسد  هب  تصرف  رد  نادنز و  رد  يریگتـسد ، زا  سپ  هورگ  نیا  ياضعا  .دندرک  ریگتـسد 
اب دش و  نامیشپ  دوخ  عینـش  لمع  نیا  زا  نادنز  رد  زین  يرهطم  داتـسا  لتاق  .دندرک  ینامیـشپ  مالعا  هیقب  اهنآ ، زا  رفن  ود  یکی _  زج 

هتفگ نایناحور  هراـبرد  اـم  هب  هک  ییاـه  فرح  همه  مدـیمهف  نونکا  : » تفگ متخانـش ، یمن  ار  داتـسا  ًالـصا  نم  هک  بلطم  نیا  ناـیب 
(1) ما .» هدش  بکترم  یگرزب  تیانج  نم  .منامیشپ  تدش  هب  نم   » .تسا هدوب  غورد  دندوب ،

داتسا باوخ  . 2

کی اشع ، برغم و  زامن  زا  سپ  بش  ره  .دوب  هدرک  ادیپ  نافرع  كولسوریس و  هب  بیجع  شیارگ  ریخا  ياه  لاس  رد  يرهطم  داتـسا 
داتـسا تداهـش ، زا  شیپ  بش  .تساخ  یمرب  زامن  ندناوخ  يارب  بش  همین  دـناوخ و  یم  شوخ  يادـص  اب  ار  نآرق  زا  هروس  دـنچ  ای 

: دنا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  هک  دنیب  یم  یباوخ 

ترـضح ینارون  هرهچ  دـش و  زاـب  هبعک  ِرد  ناـهگان  .مراد  رارق  هبعک  لـباقم  رد  هکم و  رهـش  رد  بـالقنا  ربهر  اـب  هک  مدـید  باوخ 
دندومرف ماما  .تشگ  رادومن 

www.tabnak.ir/pages/?cid=9802 كانبات تیاس  - . 1
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هک یتـقو  .دوب  هدـش  هریخ  ماـما  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نامـشچ  .دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـشیا  هک 
هب دعب  اما  دندیـسوب ، ار  ناشیا  یناشیپ  دندیـشک و  شوغآ  رد  ار  ماما  ترـضح  میدیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ 

.دندرک (1) هسوب  رد  هقرغ  راب  دنچ  ارم  ياه  بل  دنتشگرب و  نم  فرط 

داتسا ردام  باوخ  . 3

: دیوگ یم  نینچ  شدنزرف  هرابرد  تسا ، هدرک  لیصحت  مرتحم و  نانز  زا  هک  داتسا  ردام 

نم دنا و  هتسشن  نامیرف  نانز  مامت  نامیرف ، دجـسم  رد  هک  مدید  باوخ  رد  مدوب ، هلماح  ههام  تفه  ار  يرهطم  داتـسا  هک  ینامز  رد 
.دـندمآ یم  ناشیا  لابند  رگید  مناخ  ود  دـندش و  دراو  هعنقم  اب  یـسدقم  مرتحم و  رایـسب  مناخ  مدـید  هعفد  کـی  .متـسه  اـجنآ  مه 

بالگ دـنتفگ : اهنآ  هب  دـندوب ، مناخ  ود  نآ  يولج  رد  هک  یللجم  مناخ  نآ  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  ییاه  شاـپ  بـالگ  هک  یلاـحرد 
ارف ارم  سرت  .دـنتخیر  بالگ  نم  رـس  يور  راب  هس  دندیـسر ، نم  هب  یتقو  دندیـشاپ و  بالگ  اه  مناـخ  ماـمت  رـس  يور  اـهنآ  زیرب و 
ارچ مدیـسرپ : مناخ  نآ  زا  مدش و  ندرک  لاؤس  هب  روبجم  ریزگان  .مشاب  هدرک  یهاتوک  ما  یبهذم  ینید و  روما  رد  دـنکن  هک  تفرگ 

تمدخ مالسا ، هب  هچب  نیا  .تسامش  محر  رد  هک  ینینج  نآ  رطاخ  هب  دنتفگ : باوج  رد  ناشیا  دندیـشاپ ؟ بالگ  هعفد  هس  نم  يور 
یم شود  رب  ار  تک  یگلاس  هس  رد  هک  يروط  هب  .تشاد  قرف  رگید  ياه  هچب  اب  دمآ ، ایند  هب  یتقو  اذـل  .درک  دـهاوخ  یگرزب  ياه 

.تخادرپ (2) یم  ندناوخ  زامن  هب  دیسر ، یم  نیمز  هب  تک  ياه  نیتسآ  هک  یلاحرد  تفر و  یم  هتسب  رد  یقاتا  هب  تخادنا و 

.داتسا رسمه  نابز  زا  خیرات 9/2/1361 ، یقثولا ، هورع  هلجم  زا : لقن  هب  ص 271 ، لحار ، نارادمان  - . 1
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تداهش زا  سپ  باوخ  . 4

هک دوب  حبـص  مین  ود و  تعاس  .داتفا  یندـنامدای  هب  یقافتا  بش ، نآ  .میدوب  رادـیب  حبـص  اـت  اـم  دـندش ، دیهـش  ناـشیا  هک  یبش  رد  »
یلو دـندوب ، هدرک  میظنت  ار  دوـخ  تعاـس  بش ، زاـمن  يارب  لـبق  بش  زا  مردـپ  هک  میدـیمهف  هلئـسم  نیا  زا  اـم  دز و  گـنز  تعاـس 

رد .مینک  یم  ساسحا  یگدنز  رد  ار  ناشروضح  زونه  ناشتداهش  زا  سپ  .دوبن  بش  زامن  نتشاد  اپرب  يارب  ناشیا  رگید  هک  سوسفا 
یم ناشیا  تداهش  زا  هک  هام  ود  دودح  زا  سپ  .دننک  یم  ییامنهار  ار  ام  رگید  دارفا  ای  باوخ  دننام  ییاه  هطساو  هب  دراوم ، یـضعب 

، دینیبب ار  وا  یتقو  دندومرف : ناشیا  میسانشب ؟ ار  امش  لتاق  روطچ  ام  مدیـسرپ : ناشیا  زا  مدید ، هک  ییاه  باوخ  زا  یکی  رد  تشذگ ،
باوخ نیا  دای  هب  هبترم  کی  هاگداد  طسو  رد  متفر ، هاگداد  هب  ناشیا  براض  همکاحم  يارب  هک  دعب  هام  دنچ  .دراد  نت  رب  زبس  سابل 

(1) دراد .» نت  رب  زبس  سابل  لتاق  هک  مدید  مداتفا و 

! تداهش بش  باوخ  . 5

اقآ ناتسود  زا  هک  افرع  زا  یکی  .متـشادرب  ار  نفلت  یـشوگ  .دمآرد  ادص  هب  نفلت  بش ، همین  کی  تعاس  داتـسا ، تداهـش  بش  رد  »
: دنتفگ دـندش و  بلقنم  تحاران و  یلیخ  .دـنا  هدـش  رورت  متفگ  دندیـسرپ ، يرهطم  ياقآ  لاح  زا  ناشیا  .دـندوب  طخ  تشپ  دـندوب ،

هب ار  يزبس  ربق  هک  دنا  هدید  باوخ  بش  هدزای  تعاس  دنتفگ : دندرک و  نفلت  دنتسه ، هدنب  نادرگاش  زا  هک  یمناخ  نالا 

.يرهطم دمحم  داتسا ، دنزرف  زا : لقن  هب  ج 3 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
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هیلع نیـسح  ماما  ربق  دنیوگ  یم  تسیک ؟ ربق  نیا  دنـسرپ  یم  مناخ  نیا  .دـینک  ترایز  ار  اجنیا  دـنیوگ  یم  دـنهد و  یم  ناشن  ناشیا 
دنیوگ یم  تسیک ؟ ربق  نیا  دنسرپ  یم  .دینک  ترایز  مه  ار  ربق  نیا  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  ناشن  ار  يرگید  زبس  ربق  تسا و  مالـسلا 

یم ناشن  ار  يا  ینارون  تخت  اجنآ  رد  .دـنرب  یم  یعیـسو  ياج  کی  هب  دـنهد و  یم  جورع  ار  ناـشیا  دـعب  .تسا  يرهطم  ياـقآ  ربق 
نیمه رد  .تسا  هللاءایلوا  ياج  نیا  دنتفگ : یم  دنداتـسرف و  یم  تاولـص  دنتـشگ و  یم  شرود  يا  هدع  هدوب و  ابیز  رایـسب  هک  دنهد 

یم راک  هچ  اجنیا  امش  دنیوگ : یم  دنوش و  یم  کیدزن  مناخ  نیا  .دنیـشن  یم  تخت  نآ  يور  دنوش و  یم  دراو  يرهطم  ياقآ  تقو 
تیانع نم  هب  یلاعتم  ماقم  کی  ادخ  یلو  متـساوخ ، یم  یلاع  ماقم  کی  ادخ  زا  نم  .ما  هدش  دراو  نالا  نم  دـنیامرف : یم  اقآ  دـینک ؟

.تسا هدش  هدید  دش ، رورت  داتسا  هک  ینامز  تسرد  باوخ ، نیا  دش  مولعم  اهدعب   (1) .دنرپ » یم  باوخ  زا  مناخ  نیا  دومرف و 

داتسا تداهش  جورع و  . 6

يرهطم دیهش   (2) .تسا » نم  تبون  ینرق  زا  دعب  : » دومرف ینرق  رکشلرس  رورت  زا  سپ  .دوب  هدرک  هدامآ  تداهش  يارب  ار  دوخ  داتسا 
یکیرات رد  رس و  تشپ  زا  رـس و  هیحان  زا  مه  نآ  دوخ ، نامز  جراوخ  هنیک  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شیالوم ، دننام  زین 

كاپ حور  زاورپ  يارب  هک  دـش  یم  هدینـش  ناگتـشرف  ياه  لاب  يادـص  اـهنت  هک  یماـگنه  بش ، رد  ناـشیا  .دیـسر  تداهـش  هب  بش 
يرهطم

صص 117 و 118. ج 2 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
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يوربا يالاب  زا  لخاد و  تسار ، شوگ  هلال  ریز  زا  نیـشتآ  هلولگ  .تفرگ  رارق  هلولگ  فدـه  تشپ  زا  دـندوب ، هدرک  طوبه  نیمز  هب 
.دناسر تابثا  هب  ار  یقیقح  قوشعم  هب  شا  یگدرپسرس  قاشع ، زا  یقشاع  دش و  جراخ  پچ 

ماما و ترـضح  لماک  دامتعا  دروم  یمالـسا و  هتـسجرب  تیـصخش  کی  .دوب  هدـش  باـسح  قیقد و  يا  هماـنرب  يرهطم  دیهـش  رورت 
داتـسا تداهـش  رد  ناقرف  هورگ  رهاظ  رد  .دشاب  فده  نیتسخن  تسناوت  یم  نمـشد  دید  زا  نامگ  یب  یمالـسا ، بالقنا  گولوئدیا 

یم تیاده  ار  نآ  رـس  تشپ  زا  هک  يزومرم  ياه  تسد  هئطوت و  يارجا  يارب  دوب  یلماع  اهنت  هورگ  نیا  عقاو  رد  یلو  تشاد ، شقن 
رد يراذگ  تعدب  ار  رورت  تلع  دیمان و  یتوغاط  میژر  ماگ  مه  هار و  مه  ار  ناشیا  تداهـش ، زا  سپ  هینایب  رد  ناقرف  هورگ  .دـندرک 

هناققحم و باتک  ندروآدیدپ  ایوگ  نیشیپ ، میژر  اب  ناشیا  يراکمه  .درک  دادملق  قفانم  مسیلایرتام  نیغورد  حالطـصا  لعج  نید و 
للع باتک  رد  قفانم ، مسیلایرتام  حالطصا  يریگراک  هب  مه ، نید  رد  وا  يراذگ  تعدب  ناریا و  مالـسا و  لباقتم  تامدخ  دنمـشزرا 

.تسا هدوب  يرگ  يدام  هب  شیارگ 

داتـسا يرگ ، يدام  هب  شیارگ  للع  باتک  همدـقم  رد  .دوش  یم  نشور  رتشیب  اعدا  نیا  ندوب  ساـسا  یب  عوضوم ، لـصا  رد  تقد  اـب 
هرابرد سورطفریم ، یلع  جالح  باتک  یملع  دقن  ظفاح و  راعشا  زا  ولماش  دمحا  تسردان  ياه  تشادرب  یقطنم  دقن  نمـض  يرهطم 

دناوخ و یم  ارف  وگو  تفگ  ثحب و  تقد و  هب  ار  نآ  ناراداوه  دنک و  یم  هراشا  یطاقتلا  ياه  هشیدـنا  هب  جالح ، ندوب  تسیلایرتام 
رد ناشیا  .دننک  رظن  دـیدجت  نآرق ، زا  دوخ  ياه  تشادرب  رد  هک  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  دـنک و  یم  باطخ  نم » نازیزع   » ار اهنآ  یتح 

نینچ همدقم  نیا 
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یم هک  یتارکفت  زا  يا  همـش  دوب  نیا  : » دـسیون یم  راـتفگ  شیپ  رخآ  رد  .میماـنب » قفاـنم  مسیلاـیرتام  ار  نآ  میراـچان  : » تسا هتـشون 
عقاو دنمدوس  تارکذت ، نیا  مراودیما  مهدب و  دنا ، هدـش  لافغا  منک  یم  رکف  زونه  هک  ینازیزع  هب  هناتـسود  هناهاوخریخ و  متـساوخ 

« .ددرگ

هدوب نید  رد  تعدب  اهنآ  نامگ  هب  هک  هلمج  نیا  لیلد  هب  ار  يا  هتـسراو  دنم و  شیدـنا  دنمـشناد و  ناسنا  هک  تسا  یندرک  رواب  ایآ 
یم ناشن  ار  داتـسا  يافـص  تقادص و  نم » نازیزع   » ریبعت يرهطم و  دیهـش  هناتـسود  ناسنا  هناردپ و  نحل  دـناسر  تداهـش  هب  تسا ،

.دتفا (1) دنمدوس  داتسا  هنازوس  لد  يروآدای  ات  دندوبن  تقادص  افص و  هشیدنا  رد  زگره  نالتاق  هنافسأتم  یلو  دهد ،

هماج ناناملـسم ، مالـسا و  هب  تمدـخ  يارب  ینالوط  ییالط و  يوزرآ  دـیما و  ینارون و  ون و  راکفا  ایند  کی  اب  يرهطم  داتـسا  يرآ 
ناقرف هورگ  یملعریغ  یبهذمریغ و  هشیدـنا  ربارب  رد  داتـسا  .دـندرک  یـشالتم  ار  شا  ینارون  زغم  اهنآ  .درک  نت  هب  ار  تداهـش  خرس 
.تفرگ ناـشیا  لـتق  هب  میمـصت  درک و  کـیرحت  ار  يزردوگ  ربـکا  نوـچ  يدرخباـن  مدآ  يریگ ، عـضوم  نیا  درک و  يریگ  عـضوم 
نادـنز رد  یتـقو  هک  يرهطم  دیهـش  لـتاق  هلمج  زا  .دـندوب  حوـل  هداـس  ییاـه  هچب  دـندوب ، هدـش  يزردوـگ  تسد  تلآ  هک  يدارفا 

.دوب هتشذگ  راک  زا  راک  رگید  یلو  دش ، نوگرگد  تدش  هب  دید ، ار  تایعقاو 

: دیوگ یم  هراب  نیارد  يدروجال  هللادسا  دیهش  موحرم 

داتسا نوخ  هب  شتـسد  هک  یناوج  .دندوب  هدروآ  فیرـشت  مه  يرهطم  هللا  تیآ  دیهـش  هداوناخ  لتاق ، مادعا  مسارم  رد  دیآ  یم  مدای 
، دوب هدش  هدولآ 

صص 175 و 176. اه ، هشیدنا  رذگ  رد  يرهطم  داتسا  - . 1

يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ياه  هشیدنا  همان و  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13161/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:111

تفگ درک و  رظن  فرص  وا  تایانج  زا  يرهطم  هللا  تیآ  رسمه  رخآ ، تاظحل  نامه  رد  .دوب  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  بلقنم و  رایـسب 
ناوج نآ  رد  يرهطم  مناخ  تشذگ  نیمه  .فرب  زا  رپ  نیوا  ياه  هپت  دوب و  یناتـسمز  درـس  بش  .مرذـگ  یم  وت  زا  دوخ  هبون  هب  نم 
هدرک اـقلا  وا  هب  ار  چوپ  رکفت  زرط  نیا  هک  یناـسک  هب  دـش و  نامیـشپ  شلمع  زا  یلیخ  رخآ  تاـظحل  نآ  رد  تشاذـگ و  یبیجع  رثا 

.تشادن (1) دوجو  لتاق  کی  يارب  تشگزاب  ناکما  رگید  اما  داتسرف ، نیرفن  دندوب ،

ات دننک ، رورت  ار  ناشیا  تیصخش  دندیـشوک  تسخن  اهنآ  .دوب  رگ  هولج  نانمـشد  رظن  رد  مالـسا  زیرکاخ  نیتسخن  ناونع  هب  يرهطم 
، يرهطم دیهش  زا  یصلاخان  یبالقناریغ و  هرهچ  میسرت  ندرک و  ماندب  ور ، نیازا  .دوش  رثا  یب  ناشیاه  ینارنخـس  اه و  هتـشون  راکفا ،

رود هب  هنادرمناوجان و  رایسب  ياه  هویش  اب  ات  دوب  هدش  زاغآ  ییاه  تکرح  بالقنا  زا  شیپ  .دوب  نانمشد  هنیرید  ياه  فده  زا  یکی 
نیا زا  رتراد  هشیر  رایسب  داتسا  یلو  دنزادنیب ، نایناحور  ماما و  مدرم و  مشچ  زا  ار  وا  دنهد و  تبسن  ناشیا  هب  ییاه  تمهت  قالخا  زا 

گنر ناشراثآ  ناشیا ، تداهش  اب  دندیزگرب و  ار  رورت  هنیزگ  ور ، نیازا  .دننک  يراک  نینچ  دنناوتب  یناسآ  هب  اهنآ  هک  دوب  اه  فرح 
دنچ ره  درک ؛ رادیب  ار  ام  هعماج  تلم و  شخرس  نوخ  یلو  تخاس ، دونشخ  ار  ناربکتسم  يرهطم ، تداهش  .تفرگ  بالقنا  نوخ و 

.تشاد زاین  رایسب  ناشیا  دوجو  هب  دوخ ، ینابم  میکحت  يارب  بالقنا 

دارم مامز  دهد  نادان  مدرم  هب  کلف 

صص 136 و 137. ج 3 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  - . 1
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سب تهانگ  نیمه  یلضف ، شناد و  لها  وت 

سانشان رهوگ  نافارص  تسد  زا  هآ  هآ 

دننک یم  ربارب  رُد  اب  ار  هرهمرخ  نامز  ره 

ظفاح

يراکزیهرپ و تلیـضف و  هوسا  نآ  دـمآ و  نوریب  ناقرف  رودزم  کهورگ  نیتسآ  زا  راب  نیا  ناربکتـسم  راک  تیانج  تسد  ماـجنارس ،
یمومع يازع  بالقنا  دیقف  ربهر  تشهب ، يدرا  مهدزیس  هبنش ، جنپ  زور  .دنتخاس  هتشغآ  شیوخ  نوخ  هب  ار  یگدازآ  فرـش و  دامن 
ترـضح رهطم  مرح  رد  عیـشت و  مق  نارهت و  مدرم  ناوارف  هودـنا  نزح و  ناـیم  رد  ردـق  یلاـع  فوسلیف  نآ  كاـپ  رکیپ  .درک  مـالعا 

.دش هدرپس  كاخ  هب  يریاح  میرکلادبع  خیش  داتسا  هاگ  مارآ  رانک  (س ) هموصعم

دنریمب مایا  یتخس  زا  رگ  قاشع 

دنریگن قوشعم  نماد  زا  بلط  تسد 

: دیامرف یم  شرمع  لصاح  شا و  هشیدنا  هراصع  نادقف  رد  هنادنم  گوس  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ام دیشکب  دنک ، یم  ادیپ  ماود  ام  یگدنز  ار ، اه  نوخ  دیزیرب  .تساه  يزیرنوخ  نیا  هب  شندنام  هدنز  دنامب و  هدنز  دیاب  تضهن  نیا 
یهایس رد  هک  تسامش  زجع  لیلد  .دیرب  یمن  يا  هرهب  ام  گرم  زا  مه  امـش  میـسرت و  یمن  گرم  زا  ام  .دوش  یم  رترادیب  ام  تلم  ار 

امش قطنم  .دیرادن  قطنم  نکل  دیدرک ، یم  تبحص  هک  دیتشاد  قطنم  رگا  .دیرادن  قطنم  هکنیا  يارب  دیشک ؛ یم  ار  ام  نارکفتم  بش 
.دناد (1) یم  لطاب  ار  رورت  مالسا  قطنم  .تسا  رورت 

www.tebyan.net/contempovary/2003/4/28/404 22.html نایبت تیاس  - . 1
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داتسا تداهش  یفنم  تبثم و  ياهدمآ  یپ  . 7

روش و هک  دوب  نیا  تقوم  تبثم و  هبنج  .تشاد  تدـمزارد  رد  یفنم  هبنج  کی  تدـم و  هاتوک  رد  تبثم  هبنج  کـی  داتـسا  تداـهش 
ياـهدروآ تسد  ظـفح  يارب  مدرم  یلد  مه  داـحتا و  درک و  نمـشد  رطخ  هجوـتم  ار  مدرم  دـمآ و  دـیدپ  مدرم  رد  یبـیجع  ناـجیه 

رظن رد  بیترت ، نیدب  دنتسه و  نانمشد  فده  نیتسخن  هاگآ ، دهعتم و  نایناحور  دندیمهف  اهنآ  .دش  رتشیب  دوب ، رطخ  رد  هک  بالقنا 
مدرم درک و  دای  هللا  همحر  يرهطم  موحرم  راثآ  زا  تیاده و  ار  مدرم  زین  ماما  نایم ، نیا  رد  .دـش  رتشیب  نایناحور  ریثأت  شقن و  مدرم 

.دش هعلاطم  شا  یگدنز  نارود  زا  شیب  يرهطم  داتسا  راثآ  هجیتن ، رد  .دنتفر  ناشیا  راثآ  غارس 

هبرجت تشاد و  یمالسا  هفسلف  برغ و  قرش و  هفسلف  زا  هک  يدنمشزرا  یهاگآ  یمالـسا و  يایوپ  هشیدنا  زا  هک  يا  هریخذ  اب  ناشیا 
رد تسناوت  یم  دوب ، هدیسر  دوجوم  دارفا  اه و  تیصخش  زا  هک  یتخانش  هب  هدروآ و  تسد  هب  شا  هزرابم  ینالوط  نارود  رد  هک  يا 

هیاـم بـالقنا ، ياروش  رد  وا  روضح  .دوب  مزـال  بـالقنا  يارب  ساـسح  هلحرم  نآ  رد  اـهنیا  همه  دـشاب و  بـالقنا  مالـسا و  تمدـخ 
، وا نتفر  اب  .درک  یم  یثنخ  ار  يرکف  فارحنا  نیرت  کچوک  دوب و  يرکف  ياه  نایرج  بظاوم  تخـس  .دوب  ناگمه  رطاـخ  شمارآ 

.دش هتفرگ  یناسنا  تخانش  یتازرابم و  هبرجت  یفسلف و  یملع و  گرزب  هریخذ  نآ 
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هک دشاب  دیهش  داتسا  هدهع  رب  نآ  تیلوئسم  دوش و  يزادنا  هار  مالـسا  شرتسگ  یفرعم و  يارب  یمالـسا ، گرزب  هاگـشناد  دوب  رارق 
.دشاب یتلاسر  نینچ  راد  هدهع  یکین  هب  دناوتب  هک  میرادن  ار  یسک  مه  زورما  .تسشنن  رمث  هب  حرط  نیا  ناشیا  تداهـش  اب  هنافـسأتم 

: هک دیآ  یم  دای  هب  روهشم  تیاور  نیا  هراب  نیارد  .درک  دراو  بالقنا  هب  ریذپان  ناربج  یبیسآ  ناشیا  تداهش  یتسار ، هب 

.ٌء (1) یَش  اهُّدُسَیال  ٌهَْمُلث  ِمالْسِْالا  ِیف  َْمِلث  ُِملاْعلا  تاَم  اِذا 

.دنک میمرت  ار  نآ  دناوت  یمن  يزیچ  هک  دیآ  یم  دیدپ  مالسا  رد  يا  هنخر  دور ، یم  ایند  زا  يدنمشناد  هک  یماگنه 

(2) دندوب .» یمالسا  گنهرف  ياه  هنیجنگ  زا  يدیلک  کی  دندوب ، ناشیا  رگا  : » دیامرف یم  هراب  نیارد  يربهر  مظعم  ماقم 

ص 364. ج 1 ، نساحملا ، ص 43 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، - . 1
.11/2/1364 یمالسا ، يروهمج  همانزور  تیاس www.edunews.ir/index.php ؛  - . 2
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يرهطم داتسا  ياه  شرافس  اه و  هاگدید  مجنپ : لصف 

یمالسا بالقنا  ظفح 

یبتکم و لالقتـسا  ظفح  میـشاب ، هتـشاد  رظندم  دیاب  یم  هک  یلئاسم  نیرت  یـساسا  هلمج  زا  هدنیآ ، رد  یمالـسا  بالقنا  ظفح  يارب  »
(1) تسا .» نامدوخ  کیژولوئدیا 

تیونعم بالقنا و 

هدید همئا  ربمایپ و  دوجو  رد  هک  یتیونعم  دراد ، لماش  هدرتسگ و  یتیونعم  هب  زاین  یعامتجا  تلادـع  رانک  رد  هدـنیآ ، رد  ام  بالقنا  »
(2) میا .»

دجاسم يایحا 

سوسحم رگید  نامز  ره  زا  شیب  دجاسم ، يایحا  ترورض  نونکا  »

ص 38. دیهش ، خیش  - . 1

ص 30. دیهش ، خیش  - . 2
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(1) تسا .»

یمالسا دهز 

(2) تسا .» ییارگ  تذل  لمجت و  معنت و  زا  زیهرپ  ساسارب  تسا و  فلکت  یب  هداس و  یگدنز  باختنا  مزلتسم  یمالسا ، دهز  »

ییادخ تضهن 

تیانع و ات  دباین  هار  نآ  رد  ییادخریغ  هشیدنا  هرطاخ و  چیه  دبای و  همادا  ادخ  يارب  دـیاب  زاغآ و  ادـخ  يارب  دـیاب  ییادـخ  تضهن  »
(3) ددرگ .» لماش  یهلا  ترصن 

ندرک هبوت 

(4) دزادرپب .» ار  نوید  قوقح و  دیاب  دنک ، هبوت  دهاوخب  رگا  ناسنا  »

هیملع ياه  هزوح  میظع  تیلوئسم 

دوخ يرکف  یملع و  میظع  تیلوئـسم  هب  دـیاب  دـنا ، هتفای  یعامتجا  تیلاعف  ناجیه  روش و  نینچ  نیا  زورما  هک  ام  هیملع  ياـه  هزوح  »
يوگ باوج  یمـسر  لوـصا  هقف و  هب  رـصحنم  لاغتـشا ، هک  دـننادب  دـیاب  .دـننک  ربارب  هد  ار  دوـخ  يرکف  یملع و  ياـهراک  هاـگآ و 

(5) تسین .» رصاعم  لسن  تالکشم 

ناوج لسن  تیاده 

(6) تفر .» دنهاوخ  تسد  زا  یلک  هب  هدنیآ  رد  دوشن ، لسن  نیا  يربهر  تیاده و  يارب  يرکف  رگا  »

ص 183. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 1
ص 15. دیهش ، خیش  - . 2
ص 59. دیهش ، خیش  - . 3

ص 152. ، 1363 اردص ، نارهت ، يونعم ، ياهراتفگ  يرهطم ، یضترم  - . 4
ص 90. ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  - . 5

ص 176. ، 1366 اردص ، نارهت ، راتفگ ، هد  يرهطم ، یضترم  - . 6
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ناوج لسن  ياه  يور  جک  اب  هزرابم  هار 

.میا هدرکن  هضرع  زور  نابز  هب  باتک  یمالـسا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یفاک  ردق  هب  ام  .میلوئـسم  هک  میتسه  ینید ) ناربهر   ) ام نیا  »
حیحص نتشاد  هضرع  هزرابم ، هار  .دنتفر  یمن  هدولآ  ياه  بآ  غارس  هب  میدوب ، هدرک  هضرع  اراوگ  لالز و  بآ  یفاک  ردق  هب  ام  رگا 

(1) تسا .» زور  نابز  اب  اه  هنیمز  همه  رد  بتکم  نیا 

ناوج لسن  فارحنا  هشیر 

یبهذـم رظن  زا  لسن  نیا  رکف  .تسج  نانآ  دـیاقع  راکفا و  يال  هبال  رد  دـیاب  ار  ناوج  لسن  یقالخا  ینید و  تاـفارحنا  رتشیب  هشیر  »
(2) تسا .» دنمزاین  هداعلا  قوف  رظن  نیا  زا  تسا و  هدشن  ییامنهار  دیاب  هک  نانچ 

یگنهرف لالقتسا 

یـسایس و لالقتـسا  هک  ضرف  نیا  اب  یتح  میا و  هدرک  طقاس  ار  میژر  هکنیا  اب  یتح  مینکن ، هئارا  ار  نامدوخ  لقتـسم  بتکم  رگا  ام  »
بالقنا تسناوت  میهاوخن  دروخ و  میهاوخ  تسکش  میباین ، تسد  یگنهرف  لالقتـسا  هب  رگا  میروآ ، تسد  هب  ار  يداصتقا  لالقتـسا 

(3) میناسرب .» رمث  هب  ار 

یبرغ ياه  هشیدنا  موجه 

، ملئاق ناوارف  مارتحا  ناش  همه  يارب  هک  یمالسا  تضهن  نأشلا  میظع  ناربهر  هب  یهلا ، تیلوئـسم  هب  لوئـسم  درف  کی  ناونع  هب  نم  »
ياه هشیدنا  رشن  ذوفن و  هک  منک  یم  تجح  مامتا  لاعتم  يادخ  دوخ و  نیب  مهد و  یم  يرادشه 

 . ص 89 ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  - . 1
ص 13. باجح ، هلئسم  - . 2

ص 164. یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  - . 3
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دیدهت ار  مالسا  نایک  هک  تسا  يرطخ  دریگ ، تروص  تین  يور  زا  هکنآ  زا  معا  یمالسا  كرام  اب  یمالـسا و  هشیدنا  مان  هب  هناگیب 
(1) دنک .» یم 

تفرعم ملع و  هاگیاج 

(2) دنک .» یم  ادیپ  يرتشیب  شزرا  رثا و  ددرگ ، مأوت  تفرعم  ییاسانش و  ملع و  اب  رگا  میریگب ، رظن  رد  هک  ار  يراک  ره  »

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج 

وا ار  وت  تشونرـس  برغ ، كولب  مه  دنک و  باسح  وت  يور  قرـش  كولب  مه  هک  ینک  ادیپ  شزرا  ناهج  للم  دزن  یهاوخ  یم  رگا  »
توخا شاب ، هتشاد  يدرد  مه  یگتسب و  مه  .شاب  هتشاد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دریگن : میمـصت  وت  يارب  دریگن و  رایتخا  رد 

(3) نک .» زیهرپ  فعض  يربخ و  یب  زا  نک ، هدنز  ار  یمالسا  يردارب  و 

ار مدرم  .دـنک  حیرـشت  مدرم  يارب  ار  اه  یبوخ  .دـیوگب  مدرم  يارب  ار  قیاـقح  ناـیب ، اـب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یظفل ، فورعم  هب  رما  »
(4) تسیچ .» ریخ  راک  زورما  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  دنک و  قیوشت 

(5) تسین .» یفاک  نتفگ  .دنک  تعانق  نتفگ  هب  اهنت  دیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلمع ، فورعم  هب  رما  »

، یگتسب مه  يدرد ، مه  ینعی  حلصم ، ینعی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »

 . ص 89 ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  - . 1
ص 205. ، 1372 اردص ، نارهت ، اهزردنا ، اه و  تمکح  يرهطم ، یضترم  - . 2

ص 161. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  - . 3
ص 98. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  - . 4
ص 98. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  - . 5
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(1) تردق .» یهاگآ و  ییاسانش ، یماگ ، مه  يراک ، مه 

لوئـسم و راـگدرورپ  تاذ  ربارب  رد  يدرف  یـصخش و  رظن  زا  اـهنت  وـت  ناـسنا ! يا  هک  تسا  نـیمه  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  »
(2) يراد .» دهعت  تیلوئسم و  مه  دوخ  عامتجا  لباقم  رد  وت  یتسین ؛ دهعتم 

زا هدافتـسا  موزل  مییوگب  دـیاب  مینکب ، نایب  نامدوخ  یـسراف  ریبعت  همجرت و  اـب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حور  میهاوخب  رگا  »
(3) یمالسا .» ياه  فده  دربشیپ  يارب  عورشم  هلیسو  ره 

تیقفوم طرش 

تماقتسا و ربص و  رگا  .دسر  یم  رفظ  تبون  هک  تسا  هلصوح  ربص و  رثا  رب  .تسا  تیقفوم  رفظ و  یمیدق  تسود  هلـصوح ، ربص و  »
(4) دیسر .» دنهاوخ  فده  هب  ینالوط  نامز  کی  رد  ولو  مه  دارفا  نیرتدادعتسا  یب  دشاب ، هلصوح 

لماک ناسنا 

تاذ رد  ار  تمارک  فرـش و  دـنا ، هتخانـش  نارگید  زا  رتهب  ار  دوخ  هک  ییاه  ناسنا  ینعی  قالخا ، رظن  زا  مالـسا  لماک  ياه  ناـسنا  »
(5) دنا .» هدرک  ساسحا  نارگید  زا  رتشیب  ناشدوخ 

دننک دشر  وا  رد  یناسنا  ياه  شزرا  همه  هک  تسا  یناسنا  نآ  لماک ، ناسنا  »

صص 72 و160. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  - . 1
ص 53. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  - . 2

ص 160. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  - . 3
ص 213. اهزردنا ، اه و  تمکح  - . 4

ص 190. ، 1366 اردص ، نارهت ، قالخا ، هفسلف  يرهطم ، یضترم  - . 5
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ص:120

(1) دسرب .» یلعا  دح  هب  اه  شزرا  نیا  زا  کی  ره  دشر  رد  دننک و  دشر  رگیدکی  اب  گنهامه  همه  دننامن و  دشر  یب  مادک  چیه  و 

رثا وا  يور  ثداوـح  هک  یناـسنا  ینعی  لـماک  ناـسنا  تسا ، ناـسنا  تمکح  رد  ناـسنا  لاـمک  مـیکح و  ناـسنا  ینعی  لـماک  ناـسنا  »
(2) دراذگن .»

فاصنا

هک ییاج  رد  انایحا  دنکب و  تواضق  شدوخ  هرابرد  هنافرط  یب  دـناوت  یم  دوخ  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  یمدآ  ینعی  فاصنااب  مدآ  »
(3) دنک .» رداص  مکح  شدوخ  هیلع  تسا ، رصقم  شدوخ 

راثیا

نآ هب  تسا و  ناسنا  دوخ  لام  هچنآ  رد  دوخ  رب  نارگید  نتـشاد  مدـقم  ینعی  تشذـگ ، ینعی  راـثیا  .تسا  ینآرق  لـصا  کـی  راـثیا  »
تسا و تیناسنا  رهاظم  نیرت  هوکشاب  زا  یکی  راثیا  .دراد  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  يرگید  جایتحا ، لامک  نیع  رد  دراد و  جایتحا  لامک 
رد ینعی  .تسا  هدرک  شیاتس  هدوتس و  ار  نآ  مالسا  تسا و  یهوکـشاب  هداعلا  قوف  یناسنا  ماقم  راثیا ، .دوتـس  ار  راثیا  بیجع  نآرق ،

(4) نتشاد .» مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  دوخ ، جایتحا  تیاهن 

یحور يرامیب 

هگن هنـسرگ  ار  اهنآ  دـسرب و  رتمک  رگید  یـضعب  هب  رتدایز و  یـضعب  هب  ینعی  دـسرن ، شدوخ  یحور  ياهورین  اوق و  هب  ناـسنا  رگا  »
اوق و رد  دراد ،

ص 41. ، 1367 اردص ، نارهت ، لماک ، ناسنا  - . 1
ص 143. ، 1367 اردص ، نارهت ، لماک ، ناسنا  - . 2

ص 44. يونعم ، ياهراتفگ  - . 3
.299 ، 291 صص 290 ، لماک ، ناسنا  يرهطم ، یضترم  - . 4
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ص:121

(1) یحور .» يرامیب  دنیوگ  یم  ار  نیا  .دوش  یم  ادیپ  یگتفشآ  یمظن و  یب  دوش ، یم  ادیپ  فالتخا  یحور  ياهورین 

تیبرت

ترابع هب  .ینورد  ياهدادعتسا  ناسنا و  یعقاو  ياهدادعتسا  نداد  شرورپ  ینعی  تیبرت  .درادن  ندنارورپ  زج  یموهفم  تیبرت ، تغل  »
هلـسلس کـی  زورما  ریبعت  هب  اهدادعتـسا و  هلـسلس  کـی  ندرک  لوبق  رب  ینبم  نیا ، نداد و  شرورپ  نداد و  دـشر  ینعی  تیبرت  رگید ،

(2) تسا .» ناسنا  رد  اه  یگژیو 

یهلا ینید و  ياوقت 

هاـنگ و اـطخ و  هدرک ، نیعم  یگدـنز  رد  نید  هک  یلوـصا  نید و  رظن  زا  هچنآ  زا  ار  دوـخ  ناـسنا  هـکنیا  ینعی  یهلا  ینید و  ياوـقت  »
(3) دوشن .» اهنآ  بکترم  دنک و  تنایص  ظفح و  هدش ، هتخانش  یتشز  يدیلپ و 

لکوت

تسا قح  ياضتقم  هچنآ  هب  هشیمه  ناسنا  ینعی  لکوت  رگید  ترابع  هب  .دهدب  ماجنا  ادخ  هب  دامتعا  اب  ار  شدوخ  هفیظو  ناسنا  ینعی  »
، لکوت .دنتـسه  قح  نابیتشپ  یماح و  هک  تسا  یناسک  نابیتشپ  یماح و  دنوادخ  هک  دـنک ، دامتعا  ادـخ  هب  هار  نیا  رد  دـنک و  لمع 

(4) تسا .» قح  ینابیتشپ  یماح و  هشیمه  هک  یسک  يارب  تسا  یهلا  نیمضت 

یمالسا هقبط  یب  هعماج 

ص 347. ج 1 ، ، 1362 اردص ، نارهت ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  - . 1
صص 452 و 454. ج 3 ، اردص ، نارهت ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  ص 52 ؛ یسنج ، قالخا  يرهطم ، یضترم  - . 2

ص 20. راتفگ ، هد  - . 3
ص 111. ج 3 ، نآرق ، اب  ییانشآ  - . 4
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ص:122

، دوخ هک  توافت  یب  هعماج  هن  ملظ ، یب  هعماـج  لداـع ، هعماـج  توغاـط ، یب  هعماـج  مورحم ، یب  هعماـج  ضیعبت ، یب  هعماـج  ینعی  »
(1) تسارابتعا .» یب  نآ  رد  موسرم ، تازایتما  هک  يا  هعماج  تسا ؛ یتلادع  یب  ملظ و  یعون 

یهلا ینیب  ناهج 

هب ناکم و  نامز و  زا  درجم  سوسحمان و  يدام و  ریغ  تیعقاو  هب  دـناد ، یمن  يدام  روما  راـصحنا  رد  ار  تیعقاو  یهلا ، ینیب  ناـهج  »
(2) دراد .» نامیا  زین  قلطم  هنادواج و  تباث و  تیعقاو 

هعقاو ثداوح 

بتک رد  عبتت  هعلاطم و  .دـیآ  یم  شیپ  لاـس  هب  لاـس  نرق و  هب  نرق  هرود ، هب  هرود  هک  تسا  دـیدج  لـئاسم  ناـمه  هعقاو ، ثداوح  »
ماقم رد  اهقف  هدش و  هقف  دراو  يدیدج  لئاسم  مدرم  تاجایتحا  بسح  رب  اجیردت  هک  دـناسر  یم  فلتخم  نورق  اه و  هرود  رد  هیهقف 
ياـه هدـیدپ  زج  يزیچ  هعقاولا » ثداوحلا   » .تسا هدـش  هدوزفا  هقف  مجح  رب  اجیردـت  تهج ، نیمه  هب  دـنا و  هدـمآرب  ییوگ  باوـج 

(3) تسین .» روهظون 

تلم کی  تایح 

، دـنکب هدـنز  ار  تلم  کی  هک  تسین  یفاک  ییاهنت  هب  ملع  .تسین  مه  ملع  هب  یتح  تسین ، دایز  تورث  نتـشاد  هب  تلم  کی  تاـیح  »
(4) دنکب .» ساسحا  شدوخ  رد  ار  یتیصخش  تلم  نآ  هک  تسا  نیا  هب  تلم  تایح  هکلب 

ص 112. ج 2 ، ، 1368 اردص ، نارهت ، دلج ، راثآ  هعومجم  - . 1
ص 36. ج 3 ، راثآ ، هعومجم  - . 2

ص 119. راتفگ ، هد  - . 3
ص 175. ج 1 ، ، 1363 اردص ، نارهت ، ینیسح ، هسامح  - . 4
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ص:123

یگتخابدوخ

یب يدامتعا و  یب  تاذ ، هب  مارتحا  سح  نداد  تسد  زا  دوخ ، ندرک  مگ  دوخ ، هب  ینامیا  یب  تیـصخش ، لزلزت  ینعی  یگتخابدوخ  »
(1) دوخ .» یگتسیاش  دادعتسا و  دوخ و  گنهرف  هب  يداقتعا 

ءاجر فوخ و 

تسا نیا  دوصقم  نارگن ، مه  دشاب و  نیب  شوخ  مه  فئاخ ، مه  دشاب و  راودیما  مه  هشیمه  دیاب  نمؤم  هک  اجر  فوخ و  هلئسم  رد  »
دریگن نامیا  لقع و  فک  زا  ار  مامز  هک  دشاب  فئاخ  دوخ  شکرـس  تالیامت  هراما و  سفن  نایغط  هب  تبـسن  دیاب  هراومه  نمؤم  هک 

(2) درک .» دهاوخ  ددم  وا  هب  هراومه  هک  دشاب  هتشاد  يراودیما  نانیمطا و  دامتعا و  دنوادخ  تاذ  هب  و 

یتسرپایند

تراسا رد  يویند و  يدام و  روما  هب  ندوب  هتسب  قلعت ، هقالع و  زا  دوصقم  .تسین  يرطف  یعیبط و  تالیامت  ایند ، هب  هقالع  زا  روظنم  »
هک تسا  نیا  .تسا  یتسین  تسا و  نوکس  تسا و  زاورپ  تکرح و  زا  نداتسیا  زاب  تسا و  دوکر  تسا و  فقوت  هک  تسا  ندوب  اهنآ 

(3) دراد .» مان  یتسرپایند 

رکف نشور 

ییاهر شالت  رد  هتفای و  ار  یناسنا  ای  یلم  ای  یتاقبط  درد  دـشاب و  هدیـسر  اـه  یهاـگآدوخ  زا  یکی  هب  هک  تسا  یـسک  رکف  نشور  »
هب ار  اهنآ  دیامن و  لقتنم  اهنآ  هب  ار  دوخ  یهاگآ  دهاوخ  یم  دشاب و  اه  ناسنا  همه  ای  شتلم  ای  شا  هقبط 

ص 118. یمالسا ، بالقنا  - . 1
ص 19. راتفگ ، هد  - . 2

ص 265. ، 1366 اردص ، نارهت ، يرهطم ، یضترم  هغالبلا ، جهن  رد  يریس  - . 3
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ص:124

لماکت تهج  رد  يا  هژیو  یهاگآ  زا  هک  تسا  یـسک  رکف  نشور  .دروآ  رد  یعامتجا  ياه  تراسا  زا  ییاهر  يارب  شالت  تکرح و 
یب یفاک  تامولعم  داوس و  زا  هک  تسا  یتاقبط  اه و  هورگ  هیحاـن  زا  اـبلاغ  یعاـمتجا  یلماـکت  تاـکرح  .تسا  رادروخرب  یعاـمتجا 

، صاخ یهاگآ  نآ  هک  دراد  صاخ  یهاگآ  عون  کی  هک  تسا  یسک  رگنشور  .دنرکف  نشور  یتاقبط  عضو  مکح  هب  یلو  دنا ، هرهب 
(1) دناشک .» یم  یناسنا  ياه  فده  يوس  هب  ار  وا 

نادجو باذع 

تـشوگ نآرق  ریبعت  هب  هک  يا  هنـسرگ  مدآ  تذل  لثم  درب ، یم  تذل  دنک ، یم  تبیغ  تسه  یناجیه  کی  مرگ  هک  یلاح  رد  ناسنا  »
یم ساسحا  دوش ، یم  ادـیپ  شدوخ  رد  شدوخ  زا  يرفنت  تلاح  کی  دوشب ، عفر  تلاح  نیا  هک  نیمه  اما  دروخب ، ار  شردارب  هدرم 

زورما .دنک  یم  شنزرس  تمالم و  ار  شدوخ  دوشب ، ادج  شدوخ  زا  شدوخ  دهاوخ  یم  شلد  هدرک ، ادیپ  رفنت  شدوخ  زا  هک  دنک 
(2) دنیوگ .» یم  نادجو  باذع  ار  تلاح  نیا 

ندمت گنهرف و 

یلو درادن ، صاصتخا  یموق  چـیه  هب  ندـمت  ینعی  تسا ، یناگمه  ندـمت  دـنیوگ  یم  گنهرف و  ندـمت و  نایم  دـنراذگ  یم  یقرف  »
(3) تسا .» تلم  نآ  حور  نامه  یتلم  ره  گنهرف  دراد و  ار  دوخ  گنهرف  یتلم  ره  ینعی  دراد ، یلم  گنر  گنهرف 

ص 244. یمالسا ، هفسلف  ص 29 ؛ جعیدهم ، ترضح  بالقنا  مایق و  ص 317 ؛ ج 2 ، اردص ، نارهت ، راثآ ، هعومجم  - . 1
ص 67. قالخا ، هفسلف  - . 2

ص 45. ج 1 ، ، 1369 اردص ، نارهت ، خیرات ، هفسلف  يرهطم ، یضترم  - . 3
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ص:125

میلس بلق 

رون هب  دشاب  رونم  هک  یلد  دشاب ؛ هتشادن  مومذم  تافص  ریاس  تداسح و  هنیک و  لیبق  زا  يرامیب  عون  چیه  هک  یلد  ینعی  ملاس ، بلق  »
(1) دشاب .» هتشادن  دوجو  یکرش  یکش و  نآ  رد  ادخ و  تفرعم 

یقالخا تیدام 

زج دزروب و  قشع  یناویح  يدام و  ياه  تذـل  هب  طقف  ینعی  .دـشاب  يدام  لمع  قالخا و  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  یقـالخا  تیداـم  »
دقتعم تعیبط  ياروام  هب  داقتعا ، رظن  زا  دـنچ  ره  یـصخش  هکنیا  ینعی  یقالخا ، تیدام  .دتـسرپن  یناوهـش  ياهدوبعم  اـه و  قوشعم 
ترابع هب  .تسا  يداقتعا  تیداـم  تاـبجوم  لـلع و  زا  یکی  یقـالخا ، تیداـم  .تسا  يداـم  لـمع ، قـالخا و  رظن  زا  نکیلو  تسا ،
يرکف ياه  شیارگ  تابجوم  زا  یکی  یتسرپ  توهـش  بـالجنم  رد  ندـش  قرغ  اـه و  یگتخیـسگراسفا  اـه و  ینار  توهـش  رگید ،

(2) تسا .» هتشادن  يونعم  یقالخا و  هدیا  هنوگ  چیه  یگدنز  تایح و  زا  ناسنا  هکنیا  ینعی  یقالخا  تیدام  .تسا  يدام 

هبقارم

(3) یشاب .» شبظاوم  دیاب  هشیمه  يرادن و  نانیمطا  وا  هب  هک  نکب  ار  یکیرش  اب  هلماعم  دوخ  اب  ینعی  هبقارم  »

تاواسم

همه يارب  يواسم  تاناکما  هک  تسا  نیا  تاواسم  سپ  .ندـشن  لئاق  ضیعبت  نتـسیرگن و  يواسم  مشچ  هب  همه  هب  ینعی  تاواـسم ، »
.دوش مهارف  دارفا 

ص 195. اهزردنا ، اه و  تمکح  - . 1
ص 568. ج 1 ، راثآ ، هعومجم  ص 911 ؛ راثآ ، هعومجم  - . 2

ص 373. ج 6 ،  ، 1367 اردص ، نارهت ، مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  يرهطم ، یضترم  - . 3
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هک اجک  ره  رد  دشاب ، هتـشاد  تمه  یـسک  رگا  ات  .دشاب  مهارف  ایواستم  همه  يارب  هنیمز  .دـشاب  زاب  يواسم  روط  هب  همه  يارب  نادـیم 
سک ره  ـالاح  .دـسرب  دوخ  قیـال  لاـمک  هب  تیلاـعف  زورب  دادعتـسا و  تقاـیل و  وـترپ  رد  دـناوتب  تسه ، هک  يا  هقبط  ره  رد  تسه و 

(1) درب .» یم  ار  شا  هجیتن  درکن ، یهاتوک  سک  ره  هدرک و  شدوخ  درک  یهاتوک 

نادجو

اب قح  هک  دـیدید  اـج  کـی  رد  رگا  ینعی  دـنک ، یم  هیکت  تقیقح  قـح و  يور  هک  ناـسنا  رد  تسا  يا  هوـق  تیناـسنا ، اـی  نادـجو  »
(2) میوگ .» یم  دوخ  یب  نم  تسوت و  اب  قح  دییوگ  یم  دیهد و  یم  فاصنا  تسا ، يرگید 

ادخ هارمه 

(3) تسین .» لفاغ  ادخ  زا  مه  هظحل  کی  دوش و  یم  یهلا  ینابر و  ناسنا  ینعی  ادخ  هارمه  »

هرسحلا موی 

نینچ يارب  ار  دوخ  ارچ  هک  دـننک  یم  ررـض )  ) نبغ ساسحا  دـنور و  یمورف  تمادـن  ترـسح و  رد  تخـس  اه  ناـسنا  هک  يزور  هب  »
(4) دنیوگ .» ُنباغَّتلا » موی   » ای هَرْسَْحلا » مْوَی  ، » دنا هدرکن  هدامآ  يا  هلحرم 

صص 132 و 532. ج 2 ، راثآ ، هعومجم  - . 1
ص 395. ج 1 ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  - . 2

ص 97. ج 4 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  - . 3
ص 520. ج 2 ، راثآ ، هعومجم  - . 4
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یسراف بدا  هدیزگرب  مشش : لصف 

یبدا نوتم 

هللا تیآ  نوچ  يدرم  گرزب  تداهـش  عیفر  هلق  هب  ندیـسر  تیاهن ، رد  يراد و  نید  يدرمیاپ و  تعاجـش و  میـسرت  زا  نایب  ملق و  . 1
.تسا نخس  یب  ناوتان و  یگنهرف  هبنج  هژیو  هب  نوگانوگ ، ياه  هبنج  رد  ناشیا  شخب  یگدنز  شقن  يرهطم و  یضترم 

جوم دبا  ات  هک  دوب  يراگزومآ  وا  .دوب  رترادیب  دیـشروخ  هدید  زا  رت و  نشور  حبـص  هدـیپس  زا  رتراشرـس و  راهب  راز  تشک  زا  وا  . 2
.تسکش دهاوخ  ار  بش  تملظ  هایس  تشپ  شرون 

دلوت ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  ملعم » زور   » وا تداهـش  اب  .دوب  دهاوخ  دیحوت  هار  ناقـشاع  لفحم  مزب  رگنـشور  هتـسویپ  وا  هار  . 3
.تخومآ نارگید  هب  يدـنم  تواخـس  اب  دوب ، هتخومآ  دوخ  ار  هچنآ  .هتخوس  لد  راکادـف و  يراـگزومآ  .دوب  ملعم  وا  يرآ ، .تفاـی 

تقیقح هنشت  ياه  لد  رد  ار  نامیا  رذب 
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ناکم نامز و  دبلاک  رد  هزات  یگدـنز  تخاس و  رود  هب  نالهاج  بلق  زا  ار  تلفغ  باوخ  داد و  لقیـص  ار  هدامآ  ياه  حور  دـناشفا ،
.دیمد

.دوب هدش  قلخ  یمالسا  هعماج  نادنزرف  یتخب  کین  تداعـس و  يارب  هک  دوب  یتمحر  هتـشرف  .دوب  ادخ  فطل  هیاس  ادخ و  هدنب  وا  . 4
.تشادن اورپ  نتخوس  زا  هک  دوب  يا  هناورپ  دیزرو و  یم  قشع  ناوج  لسن  تیبرت  هب  دوب و  ادخ  قشاع  وا 

همه زا  شیب  لسن  نیا  رگوجو  تسج  ياه  هشیدـنا  كان  شطع  هنـشت و  ریوک  زاین ، رـسارس  نامز  نیا  رد  نونکا  رهطم ، حور  يا  . 5
ماب رب  دیارـس و  یم  هنانگ  مغ  ار  وت  دوبن  یعونـصم ، ياهدوجو  بذاک و  ياه  ندوب  موجه  رـصع  رد  دـشک و  یم  ار  وت  راظتنا  تقو 

.دهد یم  رس  هودنا  ياوآ  شلد ،

تـسا هتخود  وت  ياه  هشیدنا  شراب  هب  دیما  مشچ  شیپ ، زا  رتایوج  بالقنا ، زا  سپ  نامز  ياه  هخاش  زا  هتـسر  ياه  هناوج  نونکا  . 6
.یناشنب راب  گرب و  هب  ار  هدز  یطحق  هدیکشخ و  ياه  هقاس  ینایورب و  ار  راکفا  رکب  نیمزرس  هشیمه ، نوچمه  ات 

وت یمیمـص  نابرهم و  ياه  تسد  هک  دش  یم  هچ  .تسا  شـسرپ  رفولین  زا  رپ  ام ، لسن  ياه  هشیدنا  غاب  نیبزیت ! رادیب و  نابغاب  يا  . 7
یم ار  ام  تخانـش  ياه  هتوب  لگ  درک و  یم  يرایبآ  ار  ام  نهذ  ياه  هقاـس  دـیچ و  یم  ار  اـه  لاکـشا  اـه و  ههبـش  ياـه  هزره  فلع 

.دنافوکش

، باذم برس  اب  دنکفا و  كاخ  هب  ار  وت  دنمونت  راوتسا و  تماق  هنامحر ، یب  رورت  ربت  اب  هک  ناقرف  تسد  داب ، هدیرب  داب و  هتـسکش  . 8
هراصع هک  ار  وت  زغم 
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.تخادنا راک  زا  دیپت ، یم  مالسا  يارب  هک  ار  وت  بلق  تفرگ و  هناشن  دوب ، نتخودنا  نتخومآ و  شالت و  يرمع 

، دـنا هدـید  بتکم  تفرعم و  هار  رد  ار  وت  ییادیـش  روش و  هتـشاد و  تساخرب  تسـشن و  وت  اب  کیدزن  زا  هک  ناـنآ  زیزع ! يرهطم  . 9
! یگدنز صولخ  يا  دنهد ، یم  تداهش  الاو ، لامک  رترب و  لامج  هب  وت  قشع  هب  دننیب و  یم  هدنبیز  وت  رب  ار  قشاع  بقل 

نانچ نآ  .ماما  رمع  لصاح  دوخ ، وت  دوب و  وت  رمع  لـصاح  شیارآ ، شیاریپ و  هنوگره  زا  رود  قاتـشم ، لـسن  نیا  هب  مالـسا  هضرع 
.دیتلغ شا  هرهچ  رب  کشا  ياه  هراوّرُد  هنادنمدرد  هنانگ و  مغ  تسشن و  تگوس  رد  درک و  باطخ  زیزع  دنزرف  ار  وت  هک 

هرهچ يدوشگ و  نامیور  هب  ار  نامیا » ناسنا و   » هچیرد داتفا و  وت  يدـیحوت » ینیب  ناهج   » هب ام  ناگدـید  یتقو  مالـسا ! ملعم  يا  . 10
اب میدـش و  انـشآ  خـیرات » هعماج و   » ياه تنـس  اب  میتفرگرب و  اه  هشوت  وت  توبن » یحو و   » زا يدـنایامن ، اـم  هب  ار  نآرق » رد  ناـسنا  »

میروآ و مهارف  ار  یُّما » ربمایپ   » یتسود دیاش ، ات  میتفاتـش  دیواج » یگدنز   » يوس هب  نانکزاورپ  میتخانـش و  ار  فراعم  وت  تخانـش » »
.میزاس راوتسا  ار  اه » تیالو  الو و   » دنویپ

دوب و تیب  لها  مولع  رگایحا  وت  دای  هدیـشخب و  ماهلا  ار  مالـسا  فراعم  ناگتفیـش  هشیمه  وت  مان  یلو  یتسین ، ام  نایم  رد  هچرگ  . 11
ياهداهن و  تیبرت » روما   » و یمالـسا » ياه  نمجنا   » و داهج »  » و هاپـس »  » رگ شـالت  تسد  هتـسشن و  ناگتـشرف  لاـب  رب  تیاـه  باـتک 

.تسا هتفرگ  ار  یبالقنا 
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دیرفآ و ناشورخ  یجوم  وت  نوخ  دـش و  رتزبسرـس  رت و  باداش  مالـسا ، لاهن  تنوخ ، یخرـس  اب  دوب و  كرابم  زین  وت  تداهـش  . 12
لد رد  ار  یبتکم  لیصا  تیوه  نتفای  زاب  بتکم و  هب  قشع  دناسر و  تلم  نیا  شوگ  هب  ار  کئالم  لاب  نینط  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه 
هب ار  هچنآ  تشاداو و  میرکت  میظنت و  هب  اه ، هزوح  دـنلب  ناتـسآ  رد  ار  هاگـشناد  دیـشک و  هاگـشناد  هب  ار  هزوح  تخاس و  هدـنز  اـه 

.يدوب نآ  شخب  ققحت  دوخ ، وت  دوب و  ماما  يوزرآ  هک  يزیچ  .دوب  وجشناد » هبلط و  تدحو  ، » دروآ ناغمرا 

وت .يراد  ار  روضح  نیرتراکشآ  یبیاغ ، هچرگ  يدایرف ؛ نیرت  نشور  یـشوماخ ، هچرگ  ینیرتراگدنام ؛ يا ، هتفر  هچرگ  نونکا  . 13
.دور (1) یمن  اهدای  زا  زگره  دتسیا و  یمن  زاب  ششوج  زا  شنوخ  زگره  تسین و  بیاغ  زگره  دریم و  یمن  زگره  دیهش  يدیهش و 

هیکزت تیبرت و  زا  مد  کـی  .دیـشک  شوغآ  رد  ار  تداهـش  میظع  زوف  سوفن ، بیذـهت  بولق و  ریهطت  هار  رد  هک  دوب  یملعم  وا  . 14
یتسرپاتکی سرد  دوخ  ناریگارف  شوگ  هب  هک  دوب  يا  هدـنبات  رون  .تفرگ  ياج  شیوخ  دوبعم  برق  راوج  رد  هکنیا  ات  دوساین  ناسنا 

ربا دـننام  دیـشخرد و  شوخ  یمالـسا  نهیم  تیبرت  میلعت و  نامـسآ  رد  وا  .دودز  اه  لد  زا  ار  طاـقتلا  فارحنا و  راـگنز  دورـس و  ار 
يابفلا هدـنزومآ  يا  شناد و  نیمزرـس  رایرهـش  يا  مییوگب  تسا  هتـسیاش  .تخاس  باریـس  ار  راـثیا  ناـمیا و  ياـه  هفوکـش  يراـهب 

نیا هراـصع  میتـسرف و  یم  دورد  وت  يانـشآ  درد  حور  هب  لد و  يافـص  هب  میراد و  یم  یمارگ  ار  تیـالو  ماـقم  دـیحوت ، تداـعس و 
.مینک یم  وجو  تسج  ابیز  راعشا  رد  ار  تاملک 

.1365 ریبکریما ، نارهت ، بالقنا ، تیاور  لحار ؛ نارادمان  - . 1
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هدیزگرب راعشا 

هدنزورف باتفآ 

دوب رطعم  لگ  حور  وا  زا  هک  يرهطم 

دوب ربهر  رای  نامیا و  همشچ  لالز 

راهب زبس  يوب  دوب و  رحس  دور  شورخ 

دوب رتسگ  هیاس  راثیا  مرخ  غاب  هب 

دنتفخ نوخ  هب  لگ  ناراوس  هک  نازخ  نآ  رد 

دوب رواب  غاب  رابرپ ، هتفکش و  زا و 

قشع رهوج  دوب و  دیشروخ  بکوک  عولط 

دوب رونم  شا  هشیدنا  وترپ  ناهج ز 

نید شناد و  غارچ  شمان  رتخا  غورف 

دوب رهوگ  كاپ  هدنزورف  باتفآ  وچ 

تسویپ یم  قشع  يایرد  هب  هناقشاع  هچ 

دوب روانش  نوخ  جاوما  رس  رب  هک  یلگ 

مالک هاگپ  رد  تشاد  ادخ  حور  میمش 

دوب رپرپ  كاخ  ناماد  هب  هک  يا  هفوکش 

رهم هلال  هدیمد  شنوخ  ششوج  نونک ز 

دوب رطعم  لگ  حور  وا  زا  هک  يرهطم 

ینادرم هللارصن 
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دیهش ملعم 

دهاز شالترپ و  ملاع  يا 

دهاجم زرابم و  داتسا 
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يدیشک نید  هار  هب  جنر  سب 

يدیهش ملعم  هک  قحلا 

فراع تسوت  ماقم  هب  سک  ره 

فرعم دوش  ار  وت  هک  دیاب 

مرآ هنوگچ  ربخ  وت  زا  نم 

مرابیوج وچ  نم  یطش و  وت 

دوخ فرعم  يوشب  دوخ  ات 

دش ناوت  رو  هرهب  وت  راثآ  ز 

تسا ینیسح » هسامح   » وت رخف 

تسا ینیمخ  تربهر  هک  تسادیپ 

ییادف ناج  گرزب و  داتسا 

ییاضترم دیهش  درگاش 

وت يرهطم  یلع ، قشع  اب 

وت يربهر  رمع  لصاح  دوخ 

دش نارفاک  مصخ  وچ  وت  رکف 

دش نآ  زا  فده  وت  یناشیپ 
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تهاگ هدجس  نیبج و  تسکشب 

تهاوگ نیمه  ادخ  بح  رد 

تسا ناسل  ار  وت  قح ، تمدخ  رد 

تسا ناسح »  » تهج نیز  وت  حادم 

( ناسح  ) نایچیاچ بیبح 

خرس جورع 

ریرحت دومنب  ناوت  یک  ار  تا  همان  مغ 

ریدقت دومنب  تا  هرهچ  زا  ناوت  یم  یک 

نییآ دنزرف  يا  بتکم ، رادساپ  يا 

ریونت دیشروخ  يا  تضهن ، راگزومآ 

نازیتس لطاب  هصرع  راوس  کت  يا 

ریشبت راذنا و  قطنم و  رابت  زا  يو 

هاگآ زوس و  لد  يا  هنازرف ، ملاع  يا 

ریشمش وت  دایرف  كرش » « » طاقتلا  » رب

تهاگیاج مق  هزوح  رد  دوب  یلاخ 

ریگ لد  قلخ ، هتشگ  وت  گوس  مغ  زا  يا 

کنیا هتسشنب  وت  هاکناج  متام  رد 

ریبکت گناب  لگ  نآ  بارحم و  رد  هداجس 

هدیپت نوخ  رد  يا  تسوت ، يازع  ردنا 
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ریسفت خیرات و  تمکح و  هقف و  نافرع و 
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یمارح نیکرپ  تلد  اداب  هتسکشب 

ریت قح  كاپ  قرف  هب  دز  اسآ  دورمن 

تیاهدایرف وت و  دای  ناوداج ، يا 

ریهطت تایآ  نآ  ناوید و  رتفد و  نآ  و 

تغورفرپ ياه  هتفگ  ام  هشوت  هر 

ریدقت فطل و  دراد  وت  زا  ام  همان  هر 

رهطم جارعم  زور  ملعم ، زور 

ریپ هنازرف  نآ  خرس  جورع  زور 

تسا دیهش  دالیم  زور  تداهش ، زور 

ریگ نامسآ  رادبرس  خرس  دالیم 

نآرق هار  ردنا  هک  نآ  اذبح  يا 

ریقوت هب  نت  ردنا  دراد  تداهش » لاخ  »

یناردنزام یعیفش 

رثوک هیطع 

رهطم تسوت  حور  یضترم و  تیگدنز 

رطعم تسوت  مان  تسا و  هدنز  وت  دای 

نیریش وت  نحل  نیشن و  لد  تنخس  يا 

ررکم هچ  رگا  دهش ، وچ  تنایب  دنق 

دیحوت يداو  ياشگ  هر  وت  هماخ 
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ربمیپ مایپ  رگ  نشور  وت  کلک 

قفانم هچ  ره  هدیزخ  یجنک  هبوت  اب 

يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ياه  هشیدنا  همان و  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:135

ردژا یعفا و  ناج  مرگ ، هدش  وت  یب 

قح هکرعم  زات  هکی  ملق ، هب  يا 

ربارب رامش ، یب  مصخ  اب  هنت  کی 

مزمز همشچ  وت  ار  لقع  یگنشت 

رثوک هیطع  ار  كان  شطع  حور 

داتسا یبرم و  همه  يارب  وت  يا 

رکیپ هراپ  زیزع ، ماما  يا ز 

ناشورخ دیرفایب ، یجوم  وت  نوخ 

رسارس تفرگ  ارف  ار  ام  نهیم 

مالسا تعیرش  وت  نوخ  زا  دش  هدنز 

رگید قنور  تفرگ  ناریا  تضهن 

تفارش دیهش  یتشگ و  قح  هتشک 

ردقم ماقم  نآ  هب  يدیسر  هک  ات 

افصم تسوت  مان  هب  نامیا  هناخ 

ردکم تسوت  بایغ  رد  ام ، رطاخ 

یثدحم داوج 

ملق راقفلاوذ 

دوب هتخاس  راقفلاوذ  ملق ، زا 

دوب هتخات  قافن  رب  یلع  نوچ 
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لطاب ربارب  قح ، هر  رد 

دوب هتخابن  ار  شیوخ  يا  هظحل 
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تسناد یم  حالس  ار  شملق 

دوب هتخانش  ار  هار  نیرتهب 

تشاد نالوج  لاجم  یک  یعدم 

دوب هتخآ  قطنم  ریشمش  هک  ات 

عمش وچ  هناقداص  هک  وا  زا  خوآ 

دوب هتخادگ  ام  رهب  زا  يرمع 

تسیز یم  ام  نایم  ام  نوچ  هچرگ 

دوب هتخانشان  دوب و  ناشکهک 

يدابآ ثایغ  يدارم  یلع 

رنه لوسر 

تسا رگد  يراهب  ریسفت  وت  نینوخ  رس 

تسا روراب  ادخ  نوخ  زا  هک  تسا  یقشع  حرش 

بجع هن  دناشف  کشا  نازخ  هب  رگ  نابغاب 

تسا رگج  نوخ  هب  هدروآ  رب  هب  لگ  ره  هکنآ  ز 

تخر رادید  بلاطوکن  مشچ  ره  تسه 

تسا رنه  لوسر  جارعم  وت  جارعم  هک  يا 

درب وت  هب  تقرس  هجنپ  یلدروک  زا  مصخ 

تسا رظن  هتوک  هک  هک  ره  دنک  راد  رب  رون 

دمدب ناج  زا  نخس  رگ  دوش  هاتوک  هار 
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تسا رد  تشپ  البو  برک  نادب  وت ، ینیسح  رگ 

يرایز هللازیزع 
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ماما تایح  هویم 

مدای زا  تیور  شقن  دورن  یتفر و  وت 

مداهنب هسوب  داتسا ، وت  ياپ  كاخ  هب 

نم وت ، زادگ  لد  زوس و  ناج  تداهش  زا  سپ 

مداشان لاح و  هدرسفا  رطاخ و  هتسکش 

بیدا بیرا  يا  يدوب  ام  هدید  رون  وت 

مداد نامسآ  ماب  رب  هدش  یتفر و  وت 

قشع هماکچ  نابز ، نیریش  رونخس  اله 

مداهرف هتسکش  لد  تمغ ، هوک  ریز  هب 

شومخ هتسشن  يدوب و  نید  قطنم  حور  وت 

مدایرف اون و  رپ  وت ، تقرف  ین ز  وچ 

ماما تایح  هویم  يا  نم  راهب ، نیا  رد 

مداتفا ترازم  كاخ  هب  هلال ، گرب  وچ 

وت هتشون  رب  هسوب  مدز  راب  رازه 

مداهنب شیوخ  مشچ  کمدرم  هب  سپس 

ما هدز  مقر  رگج ، نوخ  هرطق  هرطق  هب 

مداتسا هتفر  تسد  زا  مرس ، رب  كاخ  هک 

( ناشیرپ  ) یتجح نیسحدمحم 
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نادیواج هدنز 

تسا نادیواج  هدنز  ادخ  هار  هتشک 

تسا نامهم  ادخ  برق  مرح  رد  نادواج 

!؟ گرم ار  تداهش  وت  یمان  هچ  رهب  زا  رخآ 

تسنآ ملاع ، هب  تسه  رگا  یتسه  ادخ  هب 

ناهج قافآ  رد  دیشروخ  وچ  تسا  يدیهش  ره 

تسا نابات  رگ و  هولج  اج  همه  شغورف  هک 

رت نشور  دوش  زور  ره  هک  تسا  یغارچ  نیا ،

تسا ناریح  رشب  لقع  وا  زک  تسا  یهوکش  نیا 

دورد هراومه  وت  هب  تناج ، لد و  رهطم  يا 

تسا ناشفارون  نشور و  نطو  مالسا و  وت  زک 

دیما نازورف  رهم  يا  هتخوس  قفش » »

تسا نادرگرس  وت  قشع  هر  هب  اسآ  هرذ 

( قفش ) یتجهب نیسحدمحم 

نارگ غاد 

تشذگ نادکاخ  نیا  زا  رهطم »  » نآ هک  يزور 

تشذگ نامسآ  زا  هلغلغ  شورخ و  گناب 

دوشگ رپو  لاب  لگ  هخاش  زارف  زا  غرم 

تشذگ ناتسوب  زا  بل ، هب  مغ  دورس  لبلب 
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دیکچ ورف  ربهر  هدید  مغ ز  کشا  ات 

تشذگ نامز  لها  هنیس  هب  نارگ  یغاد 
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دیرورپ هلال  لگ و  بالقنا  هک  یلاس 

تشذگ ناوغرا  لگ  وچ  رگن ، نابغاب  دوخ 

سینا ناملاع  اب  رشاعم و  نافراع  اب 

تشذگ ناتساد  مه  همه ، ناتماق  تسار  اب 

تشون ناتساد  یسب  قشع  ناتسار  زا 

تشذگ ناتسار  اب  همه  یتسار  هب  شرمع 

تسب شقن  روح »  » بل هب  یمسبت  قرب 

تشذگ نانج  غاب  بناج  وچ  تفص  ناملغ 

تخیر باذم  برس  وچ  خرس  کشا  هدید  زا 

تشذگ ناوراک  نیا  فسوی  هک  ات  بوقعی ،

ارس نخس  بیطخ  رصع و  فوسلیف  نآ 

تشذگ ناهج  ماب  رس  زا  باتفآ ، نوچ 

تفگ تشون و  ناشیرپ »  » کلک رای  گوس  رد 

تشذگ نامز  ماما  هاپس  زا  يرادرس 

( ناشیرپ  ) یتجح نیسح  دمحم 

نمچ ياه  لگ 

دنتشک ار  يرورس  وت  نوچ  هک  زور  نآ 

دنتشک ار  يرتشم  لیهس و  هک  ییوگ 

دنتفگ یم  نابز  دص  هب  نمچ  ياه  لگ 
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دنتشک ار  يرهطم »  » ناقف سوسفا و 

* * *
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نمجنا غارچ 

وت يدوب  نمجنا  غارچ  هن  اهنت 

وت يدوب  نکش  تب  ماما  دیما 

میدینشب شبل  لعل  زا  وت  گوس  رد 

وت يدوب  نت  هراپ  ار  هدز  مغ  ناک 

يرئاح یبتجم 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  متفه : لصف 

نازاس همانرب  هب  هیصوت 

هب ار  یناوارف  ياه  تیقفوم  نوگاـنوگ  تاـهج  رد  هک  تسا  یگنهرف  یملع و  ياـه  تیـصخش  نیرتزراـب  زا  یکی  يرهطم  داتـسا  . 1
هبل اب  درک ، یم  ادج  مه  زا  ار  مهم  رگنس  ود  نیا  هک  يدیلپ  راکفا  درک و  داجیا  تدحو  هاگشناد  هزوح و  هصرع  نایم  دروآ و  تسد 

ون و شور  ریثأت  تحت  ار  دوخ  نابطاخم  همه  شا ، یملع  تیـصخش  تبالـص  تردـق و  اـب  دربب و  نیب  زا  يراد  نید  شناد و  غیت  زیت 
دنک داجیا  وجشناد ) هبلط و   ) هورگ ود  نایم  قیمع  ياه  فاکـش  هک  دشوک  یم  هناحوبذم  نمـشد  زورما  .داد  رارق  شیوخ  هناصلخم 

.تسین راذگورف  یششوک  چیه  زا  دوخ  موش  فده  نیا  هب  یبای  تسد  رد  و 

لد دنهد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  زاس  ناسنا  رگنس  ود  نیا  نایم  رتشیب  یگتسب  مه  داجیا  نازاس  همانرب  تسا  هتـسیاش  نیاربانب ،
.دنشوکب ینتسسگان  دنویپ  نیا  میکحت  رد  هنازوس 

یبای ماک  هار  رد  هک  یناسک  مامت  هک  تسا  نیا  راتشون ، نیا  ییاهن  فده  . 2
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زا دوخ  یملع  تردـق  رکف و  بساـنت  هب  دنتـسه ، شیوخ  یتخب  کـین  ناـهاوخ  دـنراد و  یم  رب  ماـگ  یهلا  گرزب  نادرم  يزوریپ  و 
زا يدنم  هرهب  یهاگآ و  اب  دنوش و  دنم  هرهب  هتسیاش  یلکش  هب  هللا  همحر  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  تیقفوم  ياهزار  اه و  هشیدنا 

ياـهزار لاـقتنا  يزاـس و  هتـسجرب  نیا  .دـنبای  تسد  شیوخ  یلاـع  ياـه  فدـه  هب  دـننک و  ناربـج  ار  دوخ  ياـهدوبمک  زومر ، نآ 
.تسا زوس  لد  نازاس  همانرب  هدهع  هب  يزاسوگلا ، داتسا و  تیقفوم 

دنا و هناگادج  یهار  ود ، نیا  هک  دنامهفب  یعون  هب  دزادنیب و  ییادـج  یناریا  تیلم  مالـسا و  نایم  ات  دـشوک  یم  هناکریز  نمـشد  . 3
ناریا و لباقتم  تامدخ  گنـس  نارگ  باتک  درب و  یپ  هئطوت  نیا  هب  يا  هژیو  تفارظ  اب  داتـسا  .درک  ظفح  مه  اب  ار  ود  ره  ناوت  یمن 

: زا دنترابع  نآ  هصالخ  هک  دروآ  تسد  هب  هئطوت  نیا  اب  ییورایور  رد  زین  يا  هدنزرا  جیاتن  تشون و  ار  مالسا 

.تسا رشب  ینالقع  يرطف و  ياه  هتساوخ  اب  وسمه  هکلب  درادن ، ار  یصاخ  تیلم  چیه  گنر  دوخ ، تاذ  هب  مالسا  نییآ  فلا )

شـشوک رثا  رب  ام  زورما  تسا و  هدوب  تلادـع  تقیقح و  هب  قشع  يور  زا  هکلب  هدوبن ، رابجا  هارکا و  اـب  ناـیناریا  ندروآ  مالـسا  ب )
رتمک هناسر  رد  یساسا  هتکن  نیا  هب  هنافسأتم  .تسا  ریذپان  ییادج  یمالسا  یناریا و  گنهرف  مییوگ  یم  هک  تسا  داتـسا  یملع  ياه 

 _ یناریا حور  دنویپ  هک  دنزاسب  ییاه  همانرب  دنـشاب و  هتـشاد  يرتشیب  مامتها  مهم  رما  نیا  هب  نازاس  همانرب  دراد  اج  هدـش و  هتخادرپ 
برغ و هب  شیارگ  طخ  نوچ  یلئاسم  زا  هکنیا ، رب  نوزفا  .دـنک  وگزاب  مه  هب  تبـسن  ار  مالـسا  ناریا و  لـباقتم  تامدـخ  یمالـسا و 

لفاغ دیابن  مسیرالوکس 
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.درب هرهب  اهنآ  زا  دیاب  هک  درک  شک  شیپ  ار  بسانم  ياهراک  هار  سح و  ار  اهرطخ  نیا  شیپ  اه  لاس  داتسا  .دنام 

يزاس همانرب  يارب  ییاهداهنشیپ 

داتسا یلمع  یملع و  سیردت  یگنوگچ  دهاش  طابترا و  رد  ناشیا  اب  کیدزن  زا  هک  نارهت  ياه  هاگـشناد  ناداتـسا  اب  وگو  تفگ  . 1
ياه هرطاخ  اهرظن و  زا  يدنم  هرهب  داتسا و  کیدزن  ناتسود  اب  وگو  تفگ  نینچمه ، اه ) شور  رب  دیکأت  اب   ) .دنا هدوب  يرهطم  دیهش 

.اهنآ

يراتفر ياه  هولج  هب  رگید  نامز  ره  زا  شیب  ام  ناوج  هعماج  زورما  .دوش  هجوت  يزاسوگلا  يارب  داتـسا  یتیـصخش  ياه  هولج  هب  . 2
.تسا دنمزاین  ینافرع  یقالخا  ياه  هبنج  نطاب و  يافص  يرگن ، عماج  يرظندنلب ، صالخا ، ینتورف  یملع ، شالت  لثم  داتسا 

مارتحا ناگیاسمه و  اب  ارادم  نادـنزرف ، تیبرت  رـسمه ، اب  دروخرب  يرهطم ، دیهـش  هداوناخ  ياه  یگژیو  هداوناخ ، ياه  همانرب  رد  . 3
اه تیـصخش  رگید  دروم  رد  ناوت  یم  دوش و  یفرعم  یمالـسا  بولطم  هداوناخ  ياهوگلا  ناونع  هب  ات  دریگ  رارق  رظن  دـم  هداوناخ  هب 

.دوش وگو  تفگ  دیهش  نیا  مرتحم  هداوناخ  اب  دیاب  اهزور  نیا  رد  زین  .درک  لمع  شور  نیا  هب  زین 

رد ناشیا  یگدـنز  رد  شیاین  شقن  داتـسا و  صالخا  سفن ، هیکزت  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  داتـسا ، يونعم  ياه  هولج  . 4
ناداتـسا ناشیا و  ناتـسود  هداوناخ و  زا  ناوت  یم  هراب  نیارد  .دـیآ  رد  ریوصت  هب  هعمج  ياـه  بش  هژیو  هب  نوگاـنوگ ، ياـه  هماـنرب 

.تفرگ کمک  هاگشناد  هزوح و 
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مرتحم ناسانشراک  .دوش  یسررب  هداوناخ  ناوج و  ياه  همانرب  رد  ناشنادنزرف  هب  داتسا  ياه  همان  رد  مهم  رایسب  یتیبرت  ياه  هتکن  . 5
یصخش و لئاسم  رد  لالقتسا  يراذگاو  نادنزرف و  هب  اه  هتساوخ  ندناسر  ندنامهف و  رد  داتسا  هناسانش  ناور  ياه  هویش  دنناوت  یم 

.دننک یبایزرا  ار  نادنزرف  اب  يداشرا  هدنزاس و  دروخرب 

دوش و هتسجرب  داتسا  یگدنز  زا  شخب  نیا  هتـشاد ، يا  هژیو  هاگیاج  داتـسا  یگدنز  رد  يزومآ  شناد  لیـصحت  هکنیا  هب  هجوتاب   . 6
ظوفحم يدرگاش  داتسا _  ملاس  هطبار  یملعم و  نأش  ات  دوش  حرطم  یمالسا  بولطم  يوگلا  ناونع  هب  دیاب  ناداتسا  هب  ناشیا  مارتحا 

.دنامب

لابقتسا یگنوگچ  زا  یهاگآ  دنتسه و  ناشیا  ياه  باتک  سیردت  مرگرس  کنیا  مه  هک  هاگشناد  هزوح و  ناداتسا  اب  وگو  تفگ  . 7
زا اه  هبلط  لابقتسا  هیملع و  هزوح  رد  داتسا  ياه  باتک  زا  يدنم  هرهب  نازیم  نینچمه  داتسا ، ياه  باتک  زا  نایوجـشناد  يرو  هرهب  و 

.دوش ماجنا  ییاهوگو  تفگ  اه  هبلط  نایوجشناد و  اب  ناوت  یم  هراب  نیارد  .داتسا  ینارون  ياه  هشیدنا 

یفیلأت راثآ  اه و  شهوژپ  ناشیا ، یگنهرف  یملع و  يارآ  داتسا و  یگدنز  اب  طابترا  رد  نونکات  هک  ینارگـشهوژپ  اب  وگو  تفگ   . 8
گنهآ و هیهت  ای  شیامن  ملیف ، هنیمز  رد  داتـسا  ماقم  زا  نشور  يریوصت  هئارا  رد  هک  ینادنمرنه  اب  وگو  تفگ  نینچمه ، .دـنا  هتـشاد 

.دنا هتشاد  تیلاعف  دورس 

نونکات هک  یباتک  اهنآ ، زا  کی  ره  ناگرامـش  داتـسا و  ياـه  باـتک  پاـچ  هراـبرد  اردـص ، تاراـشتنا  نالوئـسم  اـب  وگو  تفگ  . 9
للع یسررب  ریخا ، ياه  لاس  رد  اه  باتک  شورف  نازیم  تهج  رد  يا  هسیاقم  هتشاد و  ار  لابقتسا  نیرتشیب 
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.دشاب رظندم  دناوت  یم  ملعم  هتفه  رد  اه  هیده  هیهت  يارب  داتسا  ياه  باتک  زا  هدافتسا  نازیم  یمومع ، لابقتسا  شیازفا  ای  شهاک 

نیا يراذگ  مان  اب  هک  اج  نآ  زا  .دشاب  هدنزومآ  نامناراگزومآ  يارب  دناوت  یم  ناشیا  سیردت  شور  يراد و  سالک  ياه  هویش  . 10
زا وگو و  تفگ  ناراگزومآ  اب  تسا  رتهب  هدـش ، داجیا  ناراـگزومآ  يرهطم و  داتـسا  ناـیم  يا  هژیو  دـنویپ  ملعم ،» زور   » ماـن هب  زور 

یخرب زین  میقتسمریغ  روط  هب  .دوش  لاؤس  ...و  نادرگاش  اب  داتسا  يراتفر  ياه  هولج  دیهـش ، ملعم  اب  نانآ  سیردت  ياه  شور  قباطت 
.دوش هتفگ  ناوج  ناراگزومآ  هب  راظتنا  دروم  ياه  یگژیو 

شناد اب  اه  هسلج  نیا  رد  روضح  اب  .دوش  یم  رازگرب  ملعم  ماقم  يارب  یتشادـگرزب  مسارم  اـه  هسردـم  رد  ًـالومعم  زور  نیا  رد  . 11
.دوش یبایزرا  يرهطم  داتسا  تیصخش  هب  تبسن  اهنآ  یهاگآ  تخانش و  نازیم  وگو و  تفگ  ناهوژپ  شناد  نازومآ و 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ دناد یم  یمالسا  يروهمج  ماظن  يرکف  يانبم  ار  داتسا  راثآ  يربهر ، مظعم  ماقم  لیلد  هچ  هب  . 1

؟ دنیوگ یم  بالقنا  گولوئدیا  يرهطم  دیهش  هب  ارچ  . 2

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  یمالسا  بالقنا  ندیسر  رمث  هب  رد  داتسا  شقن  . 3

؟ دیناد یم  هچ  بالقنا  ياروش  رد  ناشیا  ياه  تیلاعف  زا  . 4

؟ دوب قفوم  دح  هچ  ات  هاگشناد  هزوح و  نایم  دنویپ  يرارقرب  رد  داتسا  . 5
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؟ دراد هبذاج  مدرم  هدوت  ناناوج و  يارب  داتسا ، ياه  هتشون  اه و  ینارنخس  ارچ  . 6

؟ دییوگب راو  هصالخ  مالسا  ناریا و  لباقتم  تامدخ  هرابرد  ار  داتسا  رظن  . 7

؟ تشاد یعضوم  هچ  برغ  هب  شیارگ  ربارب  رد  داتسا  . 8

؟ تسا يزیچ  هچ  رد  داتسا  یملع  ياه  تیقفوم  زمر  . 9

؟ دیناد یم  هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  تقو و  لوا  زامن  هب  تیمها  دننام  داتسا ، يونعم  ياه  یگژیو  زا  . 10

؟ تسناد یم  دوخ  تایح  هویم  رمع و  لصاح  ار  داتسا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ارچ  . 11

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  داتسا  تداهش  تبثم  یفنم و  راثآ  . 12

؟ دشن مضه  برغ  قرش و  ياه  کلسم  رد  يرهطم  دیهش  ارچ  . 13

؟ دیناد یم  هچ  یطاقتلا  يرگ و  يدام  ياه  هولج  اب  داتسا  هزرابم  هرابرد  . 14

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ درک دییأت  انثتسا  یب  ار  ناشیا  راثآ  مامت  لحار  ماما  ارچ  . 1

؟ دیناد یم  هچ  ناناوج  اب  داتسا  دروخرب  شور  زا  . 2

؟ دشاب وگلا  ام  يارب  دناوت  یم  يدعب  هچ  رد  يرهطم  دیهش  . 3

؟ دیناد یم  هچ  يرهطم  داتسا  یملعم  ياه  یگژیو  زا  . 4

؟ تسا هدوب  هچ  داتسا  ندناسر  تداهش  هب  رد  ناقرف »  » هورگ هزیگنا  . 5

؟ دیدرب هرهب  رتشیب  داتسا  ياه  باتک  زا  کی  مادک  زا  . 6

؟ دیدناوخ ار  يرهطم  داتسا  ياه  باتک  زا  کی  مادک  نونکات  . 7

؟ دیدرک هدافتسا  يرهطم  داتسا  ینارنخس  ياهراون  زا  کی  مادک  زا  . 8
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؟ دیربب مان  ار  هدش  هتشون  نانز  هرابرد  هک  داتسا  زا  باتک  دنچ  . 9

؟ تسا هدش  يراذگ  مان  ملعم ، زور  مان  هب  داتسا  تداهش  زور  ارچ  . 10

؟ دننک يوریپ  داتسا  زا  دنناوت  یم  یتاهج  هچ  زا  ناراگزومآ  . 11

؟ دینک یم  ادیپ  ناشیا  هب  تبسن  یساسحا  هچ  داتسا ، باتک  هعلاطم  زا  سپ  ًالومعم  . 12

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

؟ دیسر تداهش  هب  یخیرات  هچ  رد  يرهطم  دیهش  . 1

؟ دیسر تداهش  هب  فرحنم  هورگ  مادک  تسد  هب  يرهطم  داتسا  . 2

؟ تساجک رد  يرهطم  دیهش  داتسا  هاگ  مارآ  . 3

؟ تسیچ دیدناوخ ، ناشیا  زا  نونکات  هک  یباتک  نیرتهب  . 4

؟ دینک نایب  دیراد ، دای  هب  باتک  هعلاطم  ماگنه  ای  اه  ینارنخس  رد  هک  يرهطم  دیهش  زا  یندنام  دای  هب  ابیز و  هلمج  کی  . 5

«. دوب ریظن  مک  نایب  تردق  نامیا و  توق  حور و  تراهط  رد  يرهطم  : » تسا تیصخش  مادک  زا  هلمج  نیا  . 6

«. دوش شومارف  یمالساریغ  ياه  هسیسد  اب  دیراذگن  ار  زیزع  داتسا  نیا  ياه  باتک  : » تسا هتفگ  یتیصخش  هچ  ار  هلمج  نیا  . 7

مه دجهت و  لها  دوب و  فراع  مه  دوب ؛ گولوئدـیا  نیرت  يوق  نم  رظن  هب  يرهطم ، دیهـش  : » تسا تیـصخش  مادـک  زا  هلمج  نیا  . 8
؟» اعد هیرگ و  دای و  رکذ و  لها 

يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  ياه  هشیدنا  همان و  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 173زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:148

؟» دوب یهلا  سدق  حور  وا  یتسار  هب  : » هدش هتفگ  یسک  هچ  هرابرد  هلمج  نیا  . 9

؟ تفریذپ ار  یتیلوئسم  هچ  يرهطم  دیهش  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  . 10

؟ دیربب مان  ار  يرهطم  دیهش  کیدزن  ناتسود  زا  نت  دنچ  . 11
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همان باتک 

.1374 لسرم ، رشن  ناشاک ، اه ، هشیدنا  رذگ  رد  يرهطم  داتسا  یلع ، يدابآرصن ، یقاب  . 1

.1371 اردص ، نارهت ، نارای ، هاگن  هنییآ  رد  داتسا  يامیس  دیمح ، دیس  يوسوم ، دیواج  . 2

.1379 رتخا ، زیربت ، لحار ، نارادمان  میرک ، ریشناوج ، . 3

.یناسر عالطا  دانسا و  لک  هرادا  بالقنا ، ربهر  تانایب  یعوضوم  هعومجم  تیالو ، ثیدح  یلع ، يا ، هنماخ  . 4

.1366 رکاذ ، نارهت ، الضف ، نارای و  زا  یعمج  تیاور  هب  يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  . 5

.1375 اردص ، نارهت ، دیهش ، خیش  . 6

.1361 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  نارهت ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ياهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحص  . 7

.1365 ریبکریما ، نارهت ، بالقنا ، تیاور  داوج ، یثدحم ، . 8

.1371 یشزومآ ، يزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  نارهت ، قشع ، ناوات  داوج ، ققحم ، . 9

.1362 اردص ، نارهت ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  یضترم ، يرهطم ، . 10

.1367 اردص ، نارهت ، لماک ، ناسنا  . ، 11
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.1369 اردص ، نارهت ، راتفگ ، تسیب  . ، 12

.1360 اردص ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  . ، 13

.1364 اردص ، نارهت ، یمالسا ، يروهمج  نوماریپ  . ، 14

.1367 اردص ، نارهت ، مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  . ، 15

.1369 اردص ، مق ، خیرات ، هعماج و  . ، 16

.1372 اردص ، نارهت ، اهزردنا ، اه و  تمکح  . ، 17

.1363 اردص ، نارهت ، ینیسح ، هسامح  . ، 18

.1360 اردص ، مق ، ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  . ، 19

.1364 اردص ، نارهت ، راتفگ ، هد  . ، 20

.1366 اردص ، نارهت ، هغالبلا ، جهن  رد  يریس  . ، 21

.1365 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  یهلا ، لدع  . ، 22

.1372 اردص ، نارهت ، يرگ ، يدام  هب  شیارگ  للع  . ، 23

.1366 اردص ، نارهت ، قالخا ، هفسلف  . ، 24

.اردص یمالسا ، هفسلف  . ، 25

.1369 اردص ، نارهت ، خیرات ، هفسلف  . ، 26

.1363 نارهت ، يونعم ، ياهراتفگ  . ، 27

.1368 اردص ، نارهت ، دلج 2 ، راثآ  هعومجم  . ، 28

، نیسردم هعماج  تاراشتنا  مق ، باجح ، هلئسم  . ، 29
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.1361

.1369 اردص ، نارهت ، مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  . ، 30

.1366 اردص ، نارهت ، ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  . ، 31

.1369 اردص ، مق ، اه ، تیالو  ءالو و  . ، 32

.نیسحدمحم دار ، یقثاو  اه ، هشیدنا  رهطم  . ، 33
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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