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باجح ششوپ و  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

تاصخشم هدازفلخریم  یلع  فیلات  باجح /  ششوپ و  زا  ییاهناتـساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یلع 1343 -  هداز  فلخریم  هسانشرس : 
لایر 3-09-5697-964 8500 کباش :  319 ص . يرهاظ :  تاصخشم  هلآو 1385 . هیلع  هللا  لص  دمحم  لآو  دمحم  تاراشتنا  مق  رشن : 

یبهذـم ياهناتـساد  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  مود 1380 . پاچ  تشادداـی :  موس ) پاـچ  ) لاـیر  32000  ؛ :
1553545 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید :  يدنب  هدر  BP9/م93د15 1385  هرگنک :  يدنب  هدر  باجح  عوضوم : 

همدقم

اب ار  ینمادکاپ  تفع و  هدومرف و  لزان  اهناسنا  یتخبـشوخ  تداعـس و  يارب  ار  مالـسا  سدقم  نید  لاعتم  دنوادخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هکلب هدوـمرف  رّرقم  ییازـس  هب  مهـس  وا  يارب  ًاـعبط  هتفرگ و  رظن  رد  ار  هعماـج  ریخ  حالـص و  وا  شنیرفآ  اـب  هتخیمآ و  مه  هـب  نز  شنیرفآ 
نآرق رد  ءاسن  هروس  مان  هب  ار  یـصاخ  هروس  کـی  هدومن و  عضو  ناـشیارب  یـصوصخم  نیناوق  هدرک و  تیاـنع  يا  هژیو  رظن  وا  هب  یهاـگ 

نز و سنج  ود  نایم  فالتخا  رطاخ  هب  هتخادرپ و  ناوناب  یتایح  لئاسم  هب  ًارارک  زین  نآرق ، رگید  ياه  هروس  رد  تسا . هدومرف  لزان  میرک 
ات هدش  هتفرگ  رارق  نوناق  نآ  شیپاشیپ  أر س و  رد  ششوپ  باجح و  هلئـسم  هدومرف و  نایب  يا  هژیو  نیناوق  یـسنج ، یحور و  رظن  زا  درم 

دشاب و شرـسمه  نآ  زا  نز  ییارالد  ییابیز و  هدیدرگ و  مکحتـسم  هداوناخ  ناینب  ددرگ و  گنهامه  وا  ینورد  تفع  اب  نز  ینورب  تفع 
رطاخ هب  دـیک  أت  شرافـس و  همه  نیا  هدومرف و  هراـشا  باـجح  شـشوپ و  هل  أـسم  هب  رایـسب  دـیجم  نآرق  رد  دـنریگن . هرهب  نآ  زا  نارگید 

نیب زا  رطاخ  هب  دراد و  يرایسب  نانمـشد  مالـسا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  بلطم  تسا . نز  یگدنز  رد  شـشوپ  باجح و  نتـشاد  تیمها 
هک دنشاب  هاگآ  دیاب  ام  یبهذم  مدرم  دیامن . فرحنم  نآ  زا  ار  مالسا  عامتجا  ات  دنزب  يراتشک  هئطوت و  ره  هب  تسد  رضاح ، نید  نیا  ندرب 
اب یهاگ  تراغ و  لتق و  هب  یهاگ  ناشدوخ  عفانم  نیم  أت  رطاخ  هب  هدوبن و  وحن  کی  هب  هشیمه  مالسا  نانمشد  نارگرامعتسا و  ياه  هئطوت 

دروم ار  اهتلم  گنهرف  بادآ و  دـیاقع و  نید و  ون  دـیدج و  رامعتـسا  زورما  یلو  دزیم ، تسد  يداصتقا  جارات  هب  ینامز  یماـظن و  لاغـشا 
رد و  دیامن ، لیمحت  مدرم  رب  ار  شدوخ  لذتبم  گنهرف  تروص  نیا  هب  هدمآ و  رب  نآ  یـشاپ  مه  زا  ریقحت و  ددـص  رد  هداد و  رارق  فدـه 

همه هطلس  مالک  کی  رد  یعامتجا و  بولطمان  ضراوع  يداصتقا و  جارات  یسایس و  هطلـس  یگنهرف و  یگدرب  رب  هوالع  تیقفوم  تروص 
يرادفرط ششوپ  رد  دنا و  هتفرگ  داریا  باجح  نوناق  هب  مالـسا  نانمـشد  دیامن . فرحنم  تیالو  نید و  ادخ و  زا  ار  مدرم  رامعتـسا  هبناج 

تیدودـحم یعون  باجح  رد  نز  هک  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدومن  دادـملق  نز  تیـصخش  ندروآ  نیئاپ  ریقحت و  یعون  ار  باجح  نز ، ماقم  زا 
اریز تسین ، بیجع  فرحنم  دارفا  نیا  زا  اهیئارـس  هوای  نیا  دسرب . یقرت  دـشر و  لامک و  هب  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  دراذـگ  یمن  تسا و 

اب هک  دنا  هتساوخ  تین  ءوس  نتشاد  تلع  هب  یلو  دنا ، هدرب  یپ  باجح  نوناق  تمکح  قمع و  هب  نانز ، يدازآ  نارادفرط  حالص  هب  نیا  هک 
رد ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ادخ و  تایانع  لضف و  هب  ام  هک  دنیامن  رانک  رب  باجح  نتـشاد  زا  ار  نانز  ناشدیلپ  تایرظن  نداد  هولج 
... هریغ هراوهام و  نویزیولت و  ویدار و  تالجم ، لـیبق  زا  فلتخم ، یعمج  طاـبترا  لـئاسو  رد  دنـشوکیم  اـهنآ  میا . هدرک  اوسر  باـتک  نیا 

یهابت داسف و  هب  ار  نانز  هجیتن  رد  دنهد و  هولج  تشز  ار  باجح  نیئآ  دنیامن و  حیجوت  دنهد و  رارق  لاؤس  ریز  ار  نانز  باجح  ششوپ و 
سدـقم روتـسد  نیا  و  دنـشاب ، دـنبیاپ  باجح  هب  هک  تسا  بجاو  ناملـسم  نانز  رب  نیگآرهز  تاـغیلبت  عون  نیا  ربارب  رد  نکیل  دـنناشکب ،
رامعتسا اریز  دندرگ ، هّجوتم  ار  هعجاف  قمع  دنشاب و  رادیب  رایشوه و  ناریا  ناملـسم  مدرم  دنیامن . غیلبت  اج  همه  رد  ًالمع  ًالوق و  ار  مالـسا 

... يداصتقا و ياهراشف  گنج و  اب  مدرک  ضرع  هک  يروطنامه  دنک  دراو  هبرـض  یمالـسا  سدقم  ماظن  نیا  هب  تساوخ  هک  یقیرط  ره  زا 
هلیسو نیدب  نارتخد  نانز و  نیب  رد  یباجحدب  داسف و  گنهرف  جیورت  اب  یناهج  رابکتـسا  يژتارتسا  زورما  یلو  دیدرگ  هجاوم  تسکـش  اب 
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هعماج جـیردت  هب  ات  دـیامن  لیمحت  ام  هب  ار  برغ  لذـتبم  رهاظم  هب  شیارگ  هنیمز  رود و  نامیا  حور  تیونعم و  زا  ار  ام  ناناوج  دـهاوخیم 
یباجح و یب  دـسافم  ياهنایز  باجح و  شـشوپ و  ياـهیبوخ  عفاـنم و  زا  يرـصتخم  شـشوک  باـتک  نیا  دـناشوپب . نورد  زا  ار  یمالـسا 

ملاع سدق  تحاس  هب  ار  قاروا  نیا  ددرگ . هدرک  لیصحت  ناوناب  يرگنشور  تاهبش و  عفر  ات  دنکیم  نایب  ناتـساد  تروص  هب  ار  یباجحدب 
ماـما تکلمم و  نآرق و  نید و  هب  نارازگتمدـخ  نید و  ءاـملع  ادهـش و  حور  هب  ار  نآ  باوث  میاـمنیم و  هیدـه  جـع )  ) ناـمز ماـما  ناـکما 

یمالسا بالقنا  زیزع  ربهر  ییالو و  ّتلم  نامز و  ماما  یتمالـس  و  میامنیم . راثن  هداز  فلخریم  دمحا  خیـش  مدیهـش  ردارب  و  هر )  ) ناملحار
هداز فلخریم  یلع  قح  هاگرد  ریقح   14/12/78 هسدقم : مق  مراتساوخ . لاعتم  دنوادخ  زا  ار 

تسادخ نامرف  باجح 

روتـسد احیرـص  هیآ  چـنپ  رد  نآ  دودـح  باـجح و  ندوب  بجاو  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  راـگدرورپ  تسادـخ و  ناـمرف  باـجح 
ثحب فافع  باجح و  باتک  رد  هک  . ) دراد دوجو  هیآ  هد  زا  شیب  نآرق  رد  نآ  میرح  زا  يرادـساپ  تّفع و  ظفح  دروم  رد  یلو  هدومرف ،

هک دنـشابیم  هیآ  جـنپ  هتـسناد  يرورـض  مزال و  بجاو و  اهنز  يارب  ار  باجح  لـصا  حیرـص  روط  هب  هک  یتاـیآ  هّللاءاـشنا ). دـش ، دـهاوخ 
رون هروس  هیآ 30  رد  میزادرپیم . اـهنآ  یـسررب  هب  بیترت  هب  هک  بازحا  هروس  هیآ 59 و 53 و 33 و 23  و  رون ، هروـس  هیآ 30  زا  دنترابع 

و دـنناشوپب ، ار  دوخ  ياهتروع  دـندنب و  ورف  نامرحمان ) هب  ندرک  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نامیا  اب  ناوناب  هب  ربمایپ ! يا  میناوخیم :
دنناشوپب ار  دوخ  مادنا  هنیس و  ندرگ و  رس و  رداچ ، يرسور و  اب  دنزاسن و  راکـشآ  تسا ، نایامن  هک  يرادقم  نآ  زج  ار  دوخ  ياه  تنیز 

ناشنارـسپ ناشنارهوشردپو و  ناشناردپ  ناشنارهوش و  يارب  رگم  دننکن ، رهاظ  رداچ  ریز  زا  مه  ار  دوخ  مادنا ) ياهیگتـسجرب   ) تنیز و و 
لیلد ره  هب  هکینادرم  ناشنازینک و  ناشبهذـم و  مه  ِنانز  ناشنارهاوخ و  نارـسپ  ناشناردارب و  رـسپ  ناشناردارب و  ناشنارـسمه و  نارـسپ  و 

ياـهتنیز اـت  دـنبوکن  نیمز  هب  ار  دوـخ  ياـهاپ  و  نیّزیمم .) زا  ریغ   ) دـنعالطا یب  یـسنج  روـما  زا  هک  یناـکدوک  دـنرادن و  نز  هـب  یلیاـمت 
(1 . ) دیوش راگتسر  هک  دشاب  نانمؤم ، يا  دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب  یگمه  دوش و  رهاظ  ناشناهنپ 

ینامسآ باتک  رد  باجح 

هک تسا  بازحا  هروـس  هیآ 59  دـنکیم ، حیرـص  تلـالد  ناـمرحمان ، ربارب  رد  ناـنز  يارب  باـجح  تیاـعر  بوـجو  رب  هک  يا  هیآ  نیمود 
اریز دنناشوپب . ار  دوخ  اهبابلج  اهرداچ و  اه و  يرـسور  اهـشوپور و  اب  وگب : نموم  ناوناب  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمغیپ ! يا  میناوخیم :

نونکات رگا  و  . ) دنریگن رارق  نانارسوه  ضرعت  رازآ و  دروم  و  دنوش ، هتخانـش  تفع  هب  رتهب  هک  دوشیم  بجوم  ندیـشوپ ) رداچ   ) راک نیا 
يارب باجح  بوجو  لـصا  هب  زین  هیآ  نیا  تسا . ناـبرهم  و  هدـنزرمآ ، هراومه  ادـخ  اریز ) دـننک ، هبوت  هدز  رـس  اـهنآ  زا  یهاـتوک  اـطخ و 
ناوت یم  تسا . هدرک  هراشا  تسا  اهمحازم  هیحان  زا  رازآ  مدع  هک  باجح  ياه  هفسلف  زا  یکی  هب  نایاپ  رد  تسا و  هدومن  حیرصت  ناوناب ،

هک دـعب  هیآ  و  دوخ ، زا  لبق  هیآ  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  تسا ، تّفع  میرح  باجح و  ظـفح  رد  هیآ  نیرت  عماـج  نآرق  رد  هیآ  نیا  تفگ :
ود نآ  یـسررب  اـب  هک  تسه  باـجح  دروـم  رد  بلطم  ود  هیآ  نیا  رد  تـسا . هداد  تّـفع  مـیرح  نیزواـجتم  هـب  ار  اهرادـشه  نیرتدـیدش 
ُّونُد زا  لصا  رد  َنِینُْدی  دشابیم ؟ هچ  بابلج  زا  روظنم  هکنآ  مود  تسیچ و  َنینُدی  هملک  روظنم  هکنآ  یکی  ددرگیم ، راکشآ  بلطم  تقیقح 

و دـنزاسن ، رود  دوخ  زا  ار  رداـچ  ًـالثم  باـجح  ساـبل  دـیاب  ناـنز  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  رد  نآ  زا  روظنم  تسا ، ندرک  کـیدزن  ینعم  هب 
گرزب ياهشوپور  زا  نانز  هدافتسا : دسیونیم : بلطم  نیا  حیضوت  رد  يرّهطم  دیهش  همّالع  دنناشوپب . نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  ندب  تروص و 

زا یضعب  رضاح  رصع  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، هتشاد  یمسا  یتافیرشت و  هبنج  افرص  عون  کی  تسا ، هدوب  روج  ود  دنا ، هدنکفا  رـس  رب  هک 
ار نآ  هکلب  دنناشوپ ، یمن  ار  دوخ  ندـب  ياج  چـیه  رداچ  اب  دراد ، یتافیرـشت  هبنج  افرـص  اهنآ  نتـشاد  رداچ  هک  مینیبیم  ار  يرداچ  ناوناب 

يرادرب هرهب  دروم  هکنیا  زا  و  دنتسین ، مرحمان  نادرم  اب  ترشاعم  زا  زیهرپ  لها  هک  دهدیم  ناشن  ناشندرک  رس  رب  رداچ  عضو  دننکیم ، اهر 
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ار نآ  دریگیم و  ار  دوخ  رداچ  اهسابل و  تبقارم  اب  نانچ  نآ  نز  تسه ، هدوب و  سکع  رب  رگید  عون  دنرادن . یعانتما  دنریگب ، رارق  اهمشچ 
داجیا سومان  نادزد  يارب  یـشاب  رود  ریژآ  دوخ  هب  دوخ  زین  راک  نیا  و  تسا ، ظافح  فافع و  لها  هک  دـهدیم  ناـشن  هک  دـنک  یمن  اـهر 

، دوش هدافتـسا  حیحـص  تروص  هب  دیاب  شـشوپزا  هک  تسا  نآ  رگنایب  َنینُدی  هلمج  هکنیا  هجیتن  دزاسیم ) سویام  ار  نالد  كاپان  دنکیم و 
نوچمه نآ ، ندومن  اـهر  رطاـخ  هب  رداـچ  لـثم  یّتح  اهـششوپزا  یـضعب  اـسب  هچ  هنرگ  و  یتافیرـشتو ، يروص  هن  تفرگ ، يدّـج  ار  نآو 

زا رتگرزب و  يرـسور  زا  هک  تسا  يداشگ  هماج  بابلج  هلمج  تسا . شندوب  زا  رتهب  شدوبن  و  هدش ، رتزیگنا  ناجیه  اه ، هزاغم  ياهنیرتیو 
هک تسا ) رداچ  دـننامه  یگرزب  شوپور  ای  هفالم  ، ) هفحلم زا  هک  تسا  یگرزب  داشگ و  يا  هماـج  اـی  نهاریپ و  اـی  و  تسا . رتکچوک  اـبع 

دیاب نانز  دیوگیم : روکذم  هیآ  هکنیا  هجیتن  دنناشوپیم ... ار  دوخ  ياه  هماج  ندرگ و  تروص و  نازیملا ) ریـسفت  هب  انب   ) نآ هلیـسو  هب  نانز 
دروم نآ  لابند  هب  و  نازابـسوه ، جیهت  بجوم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنناشوپب ، یبوخ  هب  اپ ) ات   ) ار دوخ  هنیـس  رـس و  عیـسو  داشگ و  یـششوپ  اب 

(2 . ) دنوش رهاظ  مدرم  مشچ  ربارب  رد  نابـسچ ، ياهـسابل  اب  دـیابن  هیآ ، نیا  ساسارب  ناملـسم ، نانز  نیا  ربانب  دـنریگن ، رارق  اهنآ  تمحازم 
. ددرگن اشحف  شرتسگ  داسف و  ناناوج و  نادرم و  جیهت  ثعاب  هک  تسا  ورنیا  زا  رتشیب  ششوپ ، باجح و  هسفلف  ًالصا :

نآرق رد  باجح 

زا هاـگ  ره  هدومرف : هک  تسا  بازحا  هروس  هس  هاـجنپ و  هیآ  هتـسناد  يرورـض  بجاو و  ناوناـب  مومع  يارب  ار  باـجح  هک  يا  هیآ  نیموس 
ناشیا امـش و  ياهبلق  يارب  راک  نیا  اریز  دـیهاوخب  باجح  هدرپ و  سپ  زا  دـیتساوخ  یگدـنز  لیاسو  زا  ار  يزیچ  ای  یعاتم  ربماـیپ )  ) ناـنز

ار درم  نز و  يرورض  ریغ  طابترا  مدع  باجح  دئاوف  زا  یکی  اریز  دراد  ربمایپ  نانز  هب  صاصتخا  زین  هیآ  نیا  تسا . رتهب  هزیکاپ و  كاپ و 
ياهنز لثم  امـش  ربماـیپ  نارـسمه  يا  میناوخیم : هک  تسا  بازحا  هروس  و 33  هیآ 32  باـجح ، هیآ  نیمجنپ  نیمراـهچ و  دوشیم . رکذـتم 

هناخ رد  دیئوگب و  هتسیاش  نخس  دننک و  عمط  امـش  رد  نالد  رامیب  ات  دینزن  فرح  زیگنا  سوه  روط  هب  و  دینک ، هشیپ  اوقت  دیتسین ، یلومعم 
هلآو هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نانز  هب  باطخ  هچرگ  قوف  هیآ  ود  دـیوشن . رهاظ  مدرم  ناـیم  تیلهاـج  نارود  لـثم  دـینامب و  دوخ  ياـه 

تسا و اهنآ  نداد  رارق  وگلا  رطاخ  هب  اهنآ  هب  باطخ  زار  و  دنتـسه ، کیرـش  اهنآ  اـب  اـنعم  مکح و  رد  زین  رگید  ناوناـب  یلو  تسا ، مّلـسو 
زا یکی  هب  تسخن  هیآ  رد  دنتسه ... اّربم  ربمغیپ  ناوناب  الاو  دونشب ، راوید  هک  دنیوگیم  رد  هب  نامدوخ  لوقب  ًالثم  تسا . رتشیب  دیکات  رطاخب 

ناشلد هکیناسک  ات  دنیوگن ، نخـس  زیگنا  جیهت  مرن و  يادص  همـشرک و  وزان  اب  نانز  هک  هدش  هداد  روتـسد  تّفع  میرح  ظفح  ياهروتـسد 
نایم هب  ششوپ  باجح و  زا  نخس  مود  هیآ  رد  دنیوگب . نخـس  یگتـسیاش  یبوخ و  هب  هکلب  دنتفیب ، یـسنج  ياهـسوه  عمط  هب  تسا  رامیب 

تیلهاج باجح ، میرح  کتهاب  امـش  هدوب و  ّتیلهاج  رـصع  تانوئـش  زا  باجح  ندرکن  تیاعر  یگنهرب و  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدـمآ و 
جربت هدـمآ : رینملا  حابـصم  همانتغل  رد  تسا . يرگ  هولِج  ییامن و  دوخ   ) ینعم هب  تغل  لها  راتفگ  رد  جربت  هژاو  دـیرواین . دوجوب  يرگید 

ار شا  هرهچ  ندرگ و  ياهییابیز  هک  ینز  هدـمآ : نیعلا  همانتغل  رد  دزاس و  رهاظ  نامرحمان  يارب  ار  دوخ  ياهییابیز  اـهتنیز و  نز  ینعی : نز 
ظـفح و ار  دوخ  تّفع  باـجح و  میرح  هک  دـنکیم  دـیکات  ناوناـب  هب  هیآ  نیا  هکنیا  روظنم  تسا . هدوـمن  جّربـت  دـهد  ناـشن  ناـمرحمان  هب 

نوچمه يرگید  تیلهاـج  دـنیامن و  يراد  دوـخ  يّدـج  روـط  هب  يرگ  هوـلج  ییاـمندوخ و  زا  و  دـنزاسن ، رهاـظ  ار  ناشمادـنا  ياـهییابیز 
ناگدید ربارب  رد  يرگ  هولج  اب  دندرک و  یمن  باجح  تیاعر  ماگنه  نآ  رد  نانز  هک  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  رـصع  تیلهاج 

هن اهنآ ، یباجحدـب  یباجح و  یب  و  نانز ، يراب  دـنب و  یب  نآرق ، قطنم  رد  نیا  ربانب  دـنرواین . دوجو  هب  دـندشیم  رهاـظ  نادرم  دولآ  سوه 
هجیتن دومن . هزرابم  نآ  اب  تّدش  هب  دیاب  تسا و  یتسپ  تیلهاج و  ییارگ و  سپاو  عون  کی  هکلب  تسین ، دشر  یقرت و  هناشن  نّدمت و  اهنت 

هتـسجرب ار  دوخ  نامرحمان  دزن  رد  دیابن  ندیـشوپ ، سابل  راتفر و  راتفگ و  رد  یئالو ، یتیبلها و  هعیـش و  نآرق و  وریپ  ناملـسم و  نز  هکنیا 
رد هک  هدرک  راتفر  تیلهاج  نانز  لثم  دهد ، ناشن  بلاج  هتـسجرب و  ار  دوخ  رگا  و  ددرگ ، دوخ  هب  اهنآ  هّجوت  بلج  بجوم  دـهد و  ناشن 

(3 . ) دندناشکیم دوخ  لابند  هب  هدرک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نامرحمان  هک  دنتفریم  هار  يا  هنوگ  هب  رازاب  هچوک و 
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تفع باجح و 

رب اهنآ  موهفم  هک  دراد  دوجو  يرگید  ددعتم  تایآ  دش ، رکذ  تشاد و  باجح  بوجو  رب  اتحارـص  هک  يا  هیآ  جـنپ  نیا  زا  ریغ  نآرق ، رد 
زاس هنیمز  ای  دـننک و  یمن  تیاعر  ار  فافع  باجح و  میرح  هکنانآ  دروم  رد  دـنکیم و  تلالد  باـجح  ندوب  مزـال  يرورـض و  بجاو و 
هنوگ ره  هک  تسا  نآ  هدنهد  مایپ  یلک  روط  هب  و  دنکیم ، راطخا  دهدیم و  رادشه  دنتسه  یتّفع  یب  هنوگ  ره  هدولآ و  ياهسوه  جّیهت  يارب 
ًالثم تسا . عونمم  مالـسا  رظن  زا  ددرگ ، تّفع  فـالخ  روما  ینارچ و  مشچ  یگدولآ ، یـسنج و  فارحنا  داـسف و  بجوـم  هک  یباجحدـب 

تیاعر ار  دوخ  باجح  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  هک  دهدیم  نامرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هب  رون  هروس  هروس 31  رد  لاعتم  دنوادخ 
روظنم دوش . راکشآ  ناشیناهنپ  تنیز  ات  دنورن  هار  يروط  ناوناب ، دیاب  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُج  ْرَِاب  َْنبِرْـضَیال  َو  دیامرفیم  دننک و 
دسرب شوگ  هب  ناشیاهلاخلخ  يادص  هک  دنبوکب  نیمز  رب  نانچ  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر ، هار  ماگنه  رد  ناوناب  دیابن  هک  تسا  نیا  هیآ ، نیا  زا 
فافع میرح  ظفح  يارب  مالـسا  ینیب  کیراب  نیا  ددرگ  راکـشآ  یفخم  ياه  تنیز  هک  دنورن  هار  قوط ) قط و   ) اب يا  هنوگ  هب  نینچمه  و 
يراک نینچ  هزاجا  یتح  هک  دـنکیم  يراشفاپ  تفع ، میرح  ظفح  دروم  رد  يردـق  هب  مالـسا  هک  تسا  نآ  رگنایب  بلطم  نیا  تسا . هعماج 
هجیتن داد . دهاوخن  هزاجا  دزاسیم  رو  هلعـش  ار  ناناوج  توهـش  شتآ  هک  ار  یلماوع  هنوگ  ره  ماجنا  یلوا  قیرط  هب  نیا  ربانب  دـهد ، یمن  ار 

هدرک و ْكََزب  هدش و  شیارآ  ياهتـسد  تروص و  نداد  ناشن  زیمآ و  کیرحت  ياهملیف  یقـشع و  ياهنامر  اهـسکع ، رـشن  هنوگ  ره  هکنیا :
فارحنا يوس  هب  نداد  قوس  سرت  ینعی  تسا  هبیر )  ) نآ رد  هک  یلماوع  هنوـگ  ره  زا  دـیاب  ناـنز  نادرم و  و  تسا ، عوـنمم  هدـیلام  كـال 

هدولآ ياهسوه  نتخیگنا  رب  بجوم  دراوم  زا  یضعب  رد  مه  نانز  هرهچ  رگا  نیا  ربانب  دنیامن . زیهرپ  تسا  هدولآ  ياهسوه  جّیهت  یـسنج و 
(4 . ) دومن زیهرپ  نآ  ندرک  راکشآ  زا  دیاب  ددرگ ،

مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  رظن  زا  باجح 

دصناپ ات  هک   ) تشهب يوب  یتح  دنتسه و  خزود  لها  هتسد  ود  دومرف : يراتفگ  نمض  رد  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح 
نانز -2 دـننزیم . يدوخ  یب  ار  مدرم  هنایزات  اب  هک  تسد  هب  هناـیزات  ِنارگمتـس  -1 دیـسر . دهاوخن  اهنآ  ماشم  هب  دـسریم ) ماشم  هب  هار  لاس 

ياهوم دـننکیم ، بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  ياهـسوه  هداد و  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  قرب ، قرز و  اـب  هک  دنتـسه  يا  هنهرب  باجحدـب و 
هدرک و كزب  هتـسارآ و  ار  دوخ  هک  یلاـح  رد  شا  هناـخ  زا  هک  ینز  : دوـمرف و  ( 5 . ) تسا یبرع  رـسکبس  رتش  ياهناهوک  نوچمه  ناشرس 

تسا گرزب  يردق  هب  نآ  هانگ  . ) دشاب یضار  راک  نیا  هب  شرهوش  و  ددرگ ، جراخ  دنک ) تیاعر  ار  یمالسا  ششوپ  هکنآ  یب   ) هدز رطع 
یب نز  دندومرف : زین  و  ( 6 . ) دوشیم هتخاس  شرهوش  يارب  خزود  رد  يا  هناخ  دراد ، یمرب  هناخ  نوریب  رد  نز  نآ  هک  یماـگ  ره  يارب  هک )
رارق ناطیـش  ذوفن  زادنا  مشچ  رد  دنکیم و  هطاحا  ار  وا  ناطیـش  دـش ، جراخ  باجح ) نودـب   ) هناخ زا  هاگ  ره  تسا ، ریذـپ  بیـسآ  ظافح ،
میرح زا  يرود  یتـفع و  یب  زا   ) ار دوخ  ناـنز  نآ ) ياهروتـسد  هب  لـمع  هّجوت و  و   ) رون هروـس  ندـناوخ  اـب  دـندومرف : زین  و  ( 7 . ) دریگیم

. ددرگیم بوسحم  گنن  تسا و  شتآ  رد  دوخ  وا  دـنک  وبـشوخ  نارگید  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  : دـندومرف زین  و  ( 8 . ) دینک ظفح  باجح )
دورب و نیب  زا  نآ  یمرگ  هکنآ  ات  دنیـشنب  ناکم  نآ  رد  يدرم  دیابن  تساخرب  اجنآ  زا  تسـشنب و  یئاج  رد  ینز  یتقو  دندومرف : زین  و  ( 9)

زین و  ( 11 . ) تسا هدیرخ  دوخ  ياربار  یلاعت  قح  بضغ  دنک  هحفاصم  تسین  وا  مرحم  هک  ینزاب  سکره  دـندومرف : زینو  ( 10 . ) دوش درس 
هتخادنا شتآ  هب  سپـس  هتـسب و  ریجنز  لّغرد و  تمایق  زور  دـهدب  تسد  وا  هب  ینعی  دـنک  هحفاصم  ینز  اب  مارح  روطب  سک  ره  : دـندومرف

هک دنابـسچب  شدوـخ  هب  ار  شیاهـسابل  شا  هناـخ  زا  نتفر  نوریب  ماـگنه  هک  تـسین  راوازـس  نز  يارب  دـندومرف : زین  و  ( 12 . ) دش دـهاوخ 
تنیز ار  دوخ  هک  ینز  ره  همطاف  ای  دندومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  ( 13 . ) ددرگ رهاظ  نوریب  زا  شمادنا  ياه  یگتسجرب 
تنعل ار  وا  هناگتفه  ياهنیمز  اهنامـسآ و  هکئالم  دـننک ، هاگن  وا  هب  مدرم  هک  دوش  جراـخ  هناـخ  زا  دـشوپب و  ار  شیاـبیز  ياهـسابل  دـنک و 
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يا دـندومرف : زین  و  ( 14 . ) دـنربب منهج  شتآ  يوـسب  ار  وا  دوـشیم  هداد  روتـسد  دریمب  رگا  تسا و  یهلا  بـضغ  دروـم  هتـسویپ  دـننکیم و 
نآ موش  راثآ  ددرگ و  ناوارف  يزاب  سنج  مه  دوشیم و  جـیار  طاول  دـننک ، هدنـسب  اهنز  هب  اهنزو  اـهدرم  هب  اـهدرم  ناـمز  رخآ  رد  ناـملس 

هخرچود و دننام   ) نیز راوس  نارتخد  نانز و  دـنوشیم و  اهدرم  هب  هیبش  اهنز  اهنز و  هب  هیبش  اهدرم  دریگیم و  ارف  ار  ایند  زدـیا  ضرم  دـننام 
یـسابل  ) دنتـسه هنهرب  هدیـشوپ و  اهنز  نامز  رخآ  رد  دندومرف : زین  و  ( 15 . ) داب ادـخ  تنعل  نم  تما  زا  ناـنز  هنوگنیا  رب  دـنوشیم ، روتوم )

ار ناشیاه  يرسور  تسا .) رهاظ  سابل  ریز  زا  ناشمادنا  ياه  یگتـسجرب  ینعی  دنرادن ، یتوافت  ندوب  هنهرب  اب  داسف  داجیا  رد  هک  دنـشوپیم 
ءالوح هب  باطخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  ترضح  ( 16 . ) دننوعلم اهنآ  هک  ار  ناشیا  دینک  تنعل  دننکیم ، تسرد  رتش  ناهوک  لثم 

درم يارب  ار  شیاپ  چـم و  تسین  زیاـج  نز  يارب  نکن و  راکـشآ  ترهوش  ریغ  يارب  ار  دوخ  تنیز  ءـالوح  يا  دـنیامرفیم : هراـطع ، رـسمه 
مشخ و راچد  هکنیا : مود  دنکیم . تنعل  ار  وا  هشیمه  ناحبـس  دنوادخ  هکنیا : لوا  دـش . یلمع  نینچ  بکترم  رگا  دزاس و  راکـشآ  مرحمان 

تماـیق زور  رد  وا  يارب  یکاـندرد  باذـع  مراـهچ : دـننکیم . تنعل  ار  وا  مه  یهلا  ناگتـشرف  هکنیا : موس  دوـشیم . گرزب  دـنوادخ  بضغ 
دـنک و یمن  رهاـظ  شرهوـش  ریغ  يارب  ار  شتنیز  دراد  ناـمیا  تماـیق  زور  ناحبـس و  دـنوادخ  هب  هـک  ینز  ره  ءـالوح  يا  دوـشیم . هداـمآ 
هدرک و دـساف  ار  دوخ  نید  دـهد  ماجنا  شرهوش  ریغ  يارب  ار  راک  نیا  هک  ینز  ره  دزاس و  یمن  ناـیامن  ار  دوخ  چـم  رـس و  يوم  نینچمه 

(17 . ) تسا هدومن  نیگمشخ  دوخب  تبسن  ار  دنوادخ 

مالسلا هیلع  یلع  رظن  زا  باجح 

، شاب ریگتخس  ناوناب  باجح  دروم  رد  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  شدنزرف  هب  ناشتاشیامرف  نمض  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح 
سابل ندیـشوپ  دندومرف : زین  و  ( 18 . ) درک دـهاوخ  ظفح  هزیکاپ ، رتملاس و  هب  ار  ناـنز  مکحم ، يّدـج و  روط  هب  باـجح  تیاـعر  هک  ارچ 

: دـندومرف زین  و  ( 19 . ) تسا كزان  فیعـض و  زین  شنید  دـشاب ، اـمن  ندـب  كزاـن و  شـسابل  هک  یـسک  اریز  تسا ، مزـال  امـش  رب  میخض 
نیا دیـسرپ : یـصخش  دـنادرگ . خزود  دراو  هنوگ  هژاو  روط  هب  تروص  بناـج  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، تعاـطا  شرـسمه  زا  هک  يرهوش 

رپ زکارم  هب   ) كزان ساـبل  اـب  هک  دـهاوخیم  وا  زا  نز  دـندومرف : ترـضح  تسا  تعاـطا  مادـک  تسا  یتازاـجم  نینچ  بجوم  هک  تعاـطا 
مدع اریز  ( ) 20 . ) دـنک تعاطا  وا  نخـس  زا  دـهد و  هزاجا  وا  هب  شرهوش ، و  دورب ، میحرت  سلاجم  اهیـسورع و  اهماّمح و  دـننام ) تیعمج 
هلآو هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  دندومرف : زین  و  دش ) دهاوخ  داسف  يارب  یهاگیاج  یقالخا ، یعرـش و  نیزاوم  اب  یمومع  زکارم  لیبق  نیا  لرتنک 

خزود شتآ  رد  ار  وا  هـک  تـسا  راوازـس  دـنوادخ  رب  دـنک  نـینچ  رگا  دـیامن و  شیارآ  شرهوـش  ریغ  يارب  هـک  ار  ینز  درک ، یهن  مّلـسو 
نیرتدـب هک  نامزلارخآ  رد  دـندومرف : زین  هراشا و  بلطم  نیمه  هب  ناشتاشیامرف  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمومریما  ( 21 . ) دنازوسب

هنتف رد  دنا و  هدش  جراخ  نید  زرم  زا  نانآ  دـنیآیم ، نوریب  شیارآ  تنیز و  اب  هک  دـنوشیم  راکـشآ  هنهرب  باجح و  یب  نانز  تسا ، اهنامز 
شتآ و راتفرگ  خزود  منهج و  رد  ماجنارـس  دـننکیم و  لالح  ار  اهمارح  دـنراد ، باتـش  لیامت و  اهتوهـش  يوس  هب  دـنا و  هتـشگ  دراو  اـه 

تیاعر نانز  هک  یناـمز  نآ  - 1 دوشیم : هدیمهف  ریز  مهم  بلطم  شـش  هدـنهد  رادـشه  تاشیامرف  نیا  زا  ( 22 . ) دش دنهاوخ  يدبا  باذـع 
، دننکـشب ار  تّفع  رگنـس  دنیآیم و  نوریب  هناخ  زا  شیامن  شیارآ و  اب  هک  ینانز  - 2 تسا . اهنامز  نیرتدب  دـننکن ، فافع  باجح و  میرح 
اهفارحنا و اـه و  هنتف  بجوم  دـنا و  هدـش  دراو  اـه  هنتف  رد  ناـنز  هنوگ  نیا  - 3 دـنا . هتفرگ  رارق  نید  لباقم  رد  دـنا و  هدـش  جراـخ  نید  زا 
. قطنم لقع و  هن  تسا  مکاح  اهنآ  رب  یتسرپ  توهش  دنراد ، زیگنا  توهـش  ياهـسوه  هب  شیارگ  نانز  هنوگ  نیا  - 4 دش . دنهاوخ  ناهانگ 

بجوم و  دنراذگیم ، اپ  ریز  ار  ینید  ياهزرم  یهلا و  دودـح  دوخ ، يراب  دـنب و  یب  اب  هدرک و  لالح  ار  یهلا  ياهمارح  نانز  هنوگ  نیا  - 5
ار یمالسا  تّفع  باجح و  میرح  هکنانآ  يرآ  دوب . دهاوخ  خزود  رد  يدبا  باذع  ناوناب ، هنوگ  نیا  ماجنارـس  - 6 دنوشیم . داسف  شیازفا 

نایم رد  زین  دوخ  ماجنارـس ، دـندرگیم و  داسف  هنماد  شرتسگ  بجوم  و  هدـش ، اهیدـیلپ  اـهفارحنا و  بجوم  هنوگ  نیا  دـننک ، یمن  تیاـعر 
(23 . ) ددنویپیم یهلا  يدبا  باذع  هب  ناشچوپ ، یگدنز  دنزوسیم و  دوخ  یمنهج  يایند 
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همئا رظن  زا  باجح 

رفعج نب  یـسوم  ماما  ( 24 . ) دنک وبـشوخ  ار  شـسابل  هک  تسین  هتـسیاش  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  نز  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک دنام  یمن  یئاج  رد  زگره  دراد ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  یسک  ره  دندومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  لقنب  مالـسلا  هیلع 
هک ار  ینادرم  ربمایپ  اریز  دـیامن . درم  هیبش  ار  دوخ  نز  تسین  زیاج  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ( 25 . ) دونـشب ار  یمرحمان  نز  سفن 

(26 . ) تسا هدرک  تنعل  دنهدیم  رارق  اهدرم  هیبش  ار  دوخ  هک  ینانز  نینچمه  دنوشیم و  نانز  هباشم 

نانز باذع 

رب مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  ملاع  نانز  هدّیس  نم و  زورکی  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینموملاریما  نیمولظملادیـس  اقآ 
هب درکیم . هیرگ  ادیدش  هک  میدید  یلاح  رد  ار  راوگرزب  نآ  میدش و  دراو  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  ترـضح  ادخ  بیبح 

: دومرف ترـضح  نآ  هدروآرد  هیرگ  هب  ار  امـش  يزیچ  هچ  هدش ! هچ  هّللا ، لوسرای  دنوش ، تیادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ 
هدش نالان  نایرگ و  اهباذع  تدش  نآ  رطاخب  مدرک . هدهاشم  دـیدش  باذـع  رد  ار  متما  نانز  متفر ، نامـسآ  هب  هکیتقو  جارعم  بش  یلعای 

هللا یّلص  نیملاعلل  ۀمحر  ترـضح  دیا !؟ هدش  نایرگ  رث و  أتم  ردقنیا  هک  دیدید  هچ  رگم  دومرف : مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  ما .
هب هک  مدرک  هدهاشم  ار  ینز  - 2 دیشوجیم . شزغم  هکیلاح  رد  دندوب ، هدرک  نازیوآ  شیومب  هک  مدید  ار  ینز  - 1 دومرف : مّلسو  هلآو  هیلع 

4 دـندوب . هدرک  شنازیوآ  شناتـسپ  ود  هب  هک  مدـید  ار  ینز  - 3 دـنتخیریم . شقلح  رد  منهج  میمح  زا  و  دـندوب ، هدرک  شنازیوآ  شناـبز 
شندب تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  - 5 دندوب . هدرک  طلسم  وا  رب  ار  اهبرقع  اهرام و  دنا و  هتـسب  ار  شیاپ  تسد و  هک  مدرک  هدهاشم  ار  ینز 
تروص هب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  ینز  - 6 دیـشکیم . هنابز  نآ  ریز  زا  شتآ  و  دروخب ، ار  نآ  هک  دندرکیم  شروبجم  دندیچیم و  یچیق  اب  ار 

ماذـج و تروص  هب  وا  ندـب  دوشیم و  جراخ  شغامد  زا  شرـس  زغم  دـشابیم و  شتآ  زا  یتوبات  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ، روک  لـال و  رک و 
هک مدرک  هدـهاشم  ار  ینز  - 8 دوـب . شتآ  زا  يروـنت  رد  هکیلاـح  رد  دـنا ، هدرک  نازیوآ  شیاـپ  ود  هب  هک  مدـید  ار  ینز  - 7 تسا . صرب 

شتآ شیاهتسد  تروص و  هک  مدید  ار  ینز  - 9 دندرکیم . ادج  شتآ  زا  ییاهضارقم  هلیسو  هب  بقع  ولج و  تمـسق  زا  ار  شندب  تشوگ 
عاونا هب  غالا و  ندب  لثم  شندب  و  كوخ ، رـس  لثم  شرـس  هک  مدرک  هدهاشم  ار  ینز  - 10 دروخیم . ار  شیاه  هدور  هک  یلاـح  رد  هتفرگ ،

زا ینهآ  زرگ  اـب  هکئـالم  دـشیم و  جراـخ  شبقع  زا  شتآ  و  دوب ، گـس  تروص  هب  هک  مدـید  ار  ینز  - 11 دندادیم . شا  هجنکـش  اهباذع 
ردـپ يا  نم ، مشچ  روـن  يا  نم و  بیبـح  يا  دـندومرف : مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  ملاـع  ود  یب  یب  دـنبوکیم . شندـب  رـس و  رب  شتآ ،

هک هدوب  هچ  ناششور  هار و  دنا و  هدش  راتفرگ  اهباذع  نیا  هب  تهج  هچ  هب  دنا و  هتـشاد  یلمع  هچ  نانز  نیا  هک  دیئامرفب  نم  هب  مراوگرزب 
نآ - 1 دومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دمحم  ترـضح  مالـسا  سیئر  اقآ  هدومن ! التبم  ییاه  هجنکـش  نینچ  هب  ار  اهنآ  لاعتم  راگدرورپ 

شناـبز هب  هک  ار  ینز  نآ  - 2 دـیناشوپ . یمن  مرحماـن  نادرم  زا  ار  شیاـهوم  هک  دوب  ینز  نآ  دوب ، هدـش  نازیوآ  شیاـهوم  هب  هک  ار  ینز 
هک دوب  ینز  نآ  دوب ، نازیوآ  شناتسپ  ود  هب  هک  ار  ینز  نآ  - 3 درکیم . تیذا  شنابز  اب  ار  شرهوش  هک  تسینز  نآ  دندوب ، هدرک  نازیوآ 

هدرک ّطلـسم  وا  رب  ار  اهبرقع  اـهرام و  دـنا و  هتـسب  ار  شیاـپ  تسد و  هک  ار  ینز  نآ  - 4 دومنیم . يراددوخ  شرهوش  اـب  ندـش  رتسبمه  زا 
وا هب  دـندیچیم و  یچیق  اـب  شندـب  تشوـگ  زا  هـک  ار  ینز  نآ  -5 دـشیم . جراخ  هناـخ  زا  شرهوش  هزاـجا  نودـب  هک  دوب  ینز  نآ  دـندوب ،

روک و رک و  هک  ار  ینز  نآ  - 6 دادیم . ناشن  اهنآ  هب  ار  شندب  درکیم و  تنیز  مرحمان  نادرم  يارب  ار  شدوخ  هک  دوب  ینز  دـندیناروخیم ،
هدرک شنازیوآ  شیاـهاپ  هـب  هـک  ار  ینز  نآ  - 7 تخادـنایم . شرهوش  ندرگ  هب  دـشیم و  راد  هّچب  اـنز  هار  زا  هک  دوـب  ینز  نآ  دوـب ، لـال 
یمن لسغ  ضیح  تبانج و  تقو  رد  و  درک ، یمن  ار  یکاپ  سجن و  تیاـعر  ینعی  تفرگیم  وضو  تساـجن  لاـح  رد  هک  دوب  ینز  دـندوب ،

هک دوب  ینز  دـندرکیم ، ادـج  شتآ  زا  ضارقم  اـب  شندـب  بقع  ولج و  تشوگ  زا  هک  ار  ینز  نآ  - 8 درکیم . یتسـس  شزامن  رد  و  دومن ،
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ینز نآ  دروخیم ، ار  شیاه  هدور  هتفرگ و  شتآ  شیاهتسد  تروص و  هک  ینز  نآ  - 9 تشادیم . هضرع  نادرم  هب  عورشمان  هار  زا  ار  دوخ 
هک دوب  ینز  نآ  دوب ، غالا  ندـب  لثم  شندـب  كوخ و  رـس  لثم  شرـس  هک  ینز  نآ  - 10 دوب . مارح  هطـساو  ینعی  درکیم ، يداّوق  هک  دوـب 

يارب ار  شیادـص  و   ) ناوـخ هزاوآ  هک  دوـب  ینز  نآ  دوـب  گـس  تروـص  هب  هک  ینز  نآ  - 11 دوب . وـگغورد  داـیز  درکیم و  ینیچ  نخس 
(27 . ) دوب دوسح  و  درکیم ) اهر  جّیهم  همشرک و  زان و  اب  مرحمان 

دش ناملسم  هک  یحیسم 

زا ما و  هدـیمهف  ار  یلئاسم  مالـسا  زا  نم  تفگ : دـمآ و  نم  شیپ  شرهوش  اـب  یحیـسم  نز  کـی  يزور  دـسیونیم : مالـسا  ءاـملع  زا  یکی 
مالسا هب  زونه  نم  نآ ، تاروتسد  زا  یکی  رطاخب  یلو  مدنم ، هقالع  نآ  هب  متریح و  تفگش و  رد  تسا  یقرتم  هک  نآ  نیناوق  تاروتسد و 
هدینشن يا  هدننک  عناق  خساپ  هنافساتم  هک  ما  هدومن  وگتفگ  ثحب و  ناناملسم  زا  يا  هّدع  مرهوش و  اب  نآ  هرابرد  و  ما ، هدرکن  ادیپ  شیارگ 
یحیسم نز  تسا ! مادک  روتسد  نآ  متفگ : نم  دش . مهاوخ  ناملسم  هدش و  فرشم  مالـسا  نید  هب  نم  دینک  عناق  ارم  دیناوتب  امـش  رگا  ما ،

هناخ زا  باجح  نودب  درم  لثم  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  ارچ  هتسناد و  مزال  نز  يارب  ار  باجح  مالسا  ارچ  تسا . باجح  روتـسد  تفگ :
سپ نم  تسا . هعماج  رد  یگدنام  بقع  ببس  و  نانز ، یقرت  دشر و  عنام  باجح  هک  ندرک ، داقتنا  داریا و  هب  درک  انب  سپس  دیایب ؟ نوریب 

ارچ متفگ : يرآ ، تفگ : دـیا ؟ هتفر  یـشورف  رهاوج  رازاب  هب  لاحب  ات  امـش  ایآ  مداد : خـساپ  نینچ  نز ، نآ  ياهداقتنا  اهداریا و  ندینـش  زا 
هکنیا رطاخب  تفگ : دـننکیم ؟ لفق  ارنآ  برد  هداد و  رارق  يا  هشیـش  نیرتیو  رد  ار  دوخ  ياهبنارگ  تارهاوج  رئاس  الط و  ناـشورف ، رهاوج 

ام دزن  باجح  هفسلف  تشاد  راهظا  یحیسم و  نز  هب  درک  ور  ینید  ملاع  نآ  اجنیا  رد  دسرن . اهنآ  هب  ناقراس  ناراکتنایخ و  نادزد و  تسد 
تارهاوج الط و  دننام  مه  نز  فیطل  سنج  نوچ  تساهبنارگ و  توقای  رهوگ و  نز  تسا ... وبشوخ  یلُگ  نز  هک : تسا  نیمه  اهناملـسم 

نز اریز  دوـمن ، ظـفح  داـسف  لـها  ناراـکهبت و  مشچ  زا  و  درک ، تظفاـحم  سوماـن  تفِع و  نادزد  ناراـکتنایخ و  تسد  زا  دـیاب  و  تسا ،
تسا و باجح  نز  هدـنرادهگن  رتاس و  اهنت  دوشن و  نانآ  همعط  اـت  ددرگ  ناـهنپ  دـیاب  فدـص  هچقودنـص  رد  هک  تسا  دـیراورم  دـننامه 

رارق تازواجت  تارطخ و  ضرعم  رد  هشیمه  دنـشابن . شـشوپ  رد  زین  نانز  رگا  تسا و  تارهاوج  رب  يا  هظفحم  دـننام  نانز  يارب  باجح 
نیاب مالـسا  رد  باجح  روتـسد  مرتخد ... يرآ  دنوشیم . نیدسفم  يدـعت  رازآ و  دروم  هتـسویپ  اه  یئابیز  نداد  ناشن  رطاخ  هب  دـنریگیم و 

دننیب و یمن  يزیچ  وا  زا  مدرم  تسا و  روتـسم  شیاهتنیز  هدیـشوپ و  شندب  اریز  دـشاب . ناما  رد  ناراکتنایخ  تسد  زا  نز  هک  تسا  تهج 
رطاخ هب  اهنیا  همه  دننکیم ، ایح  دنربیم و  باسح  وا  زا  هکلب  دنک ، یمن  بلج  ار  ناشرظن  دـنیوجیم و  يرود  وا  زا  دـننک و  یمن  عمط  وا  رد 

باجح نیا  رب  انب  تسا ، نیدـسفم  رازآ  ضرعم  رد  هتـسویپ  دـشابن ، باـجح  شـشوپ  رد  نز  رگا  هک  شاـب  نئمطم  امـش  و  تسا . باـجح 
مناـخ نآ  بلطم ، نیا  ندینـش  زا  سپ  مداد . رکذـت  هک  هدوب  باـجح  هسفلف  زا  يا  هشوگ  نیا  مرتـخد  يرآ  تسوت ، يراوـگرزب  تفارش و 

و يدرک ، نایب  بلاج  رایـسب  امـش  مدوب ... هدینـشن  هنوگ  نیا  لاـحب  اـت  نم  تفگ : ناـشخرد  يا  هرهچ  اـب  سپـس  و  درک ... يرکف  یحیـسم 
نیا زا  مرتحم : هدنناوخ  تفریذپ . ار  مالسا  و  درک ، يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  هسلج ، نامه  رد  یحیسم  هزیشود  مریذپیم . ار  مالسا  نونکا 
نیا زا  دنک ، تیامح  عامتجا  زا  نآ  لابند  هب  و  دیامن ، ظفح  ار  نز  یکاپ  تیـصخش و  دهاوخیم  مالـسا  هک  دش  راکـشآ  یبهذم  يوگتفگ 
یب هکیناوناب  بلغا  هک  دوشیم  نشور  وگتفگ  نیا  زا  نینچمه  تسا . هتسناد  مزال  روبزم  فده  يارب  یساسا  طرـش  ناونع  هب  ار  باجح  ور 

هلیـسوب اهنت  دنلفاغ ، یباجح  یب  دـسافم  زا  دـنرادن و  هجوت  شدوسرپ  راثآ  هب  دـنرادن و  عالطا  باجح  هنامیکح  هسفلف  زا  دنتـسه  باجح 
(28 . ) دننامیم ناما  رد  یباجح  یب  زا  یشان  تارطخ  زا  و  دوشیم ، تظافح  نز  تیصخش  تفع و  باجح ،

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  باجح 

( مالـسلا اهیلع   ) ارهز ترـضح  هناخ  فرط  هب  رباج  هارمه  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  يزور  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
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مالس دومرف : دنلب  يادص  اب  تشاذگ و  رد  يور  ار  شتسد  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  دندیـسر ، رد  رانک  هک  یتقو  دندرک ، تکرح 
دراو تسه  هزاجا  ایآ  دومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  ترـضح  مالّـسلا  مکیلع  و  دومرف : مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  مکیلع .

هزاجا ایآ  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ادـخ . لوسر  يا  يرآ  دومرف : مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  میوشب  هناـخ 
هیلع هللا  یّلص  ربمغیپ  ترضح  متسه . هنهرب  رس  دومرف : مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  مدرگ  دراو  تسا  نم  اب  هک  یـصخش  هارمه  تسه 

دوخ و يارب  ربمغیپ  ترضح  رگید  راب  دیناشوپ . ار  دوخ  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  ناشوپب . ار  دوخ  زادنا ، ور  اب  دومرف : مّلـسو  هلآو 
(29 . ) دندش هناخ  دراو  ود  نآ  هاگنآ  داد ، هزاجا  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  درک ، هزاجا  بلط  رباج 

توهش مکش و  هنسرگ 

یفوتسم کنو  رد  لاس 1323  ناتسبات  دندومرف : نایزوریف  اضرمالغ  خیش  جاح  نیّدلاو  مالسالا  جورم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترـضح 
مه اب  هک  ییاهوگتفگ  نیب  ما . هدرک  شومارف  ار  شمان  لاس   55 تشذگ ، اب  الَا ن  هک  دوب  يراوگرزب  دیس  اجنآ  تعامج  ماما  متفریم . ربنم 

شیارآ باجح و  یب  هنهرب و  همین  یمناخ  مدرک ، زاب  ار  رد  مدـمآ  یتقو  دـش ، دـنلب  لزنم  رد  يادـص  زور  کـی  هک  درک : فیرعت  میتشاد 
کی هناـخ  رد  هک  نیمه  مدرک  رکف  منک . ییاـنتعا  یب  وا  هب  مدـنبب و  ار  برد  متـساوخ  مدـید ، دوـخ  لـباقم  ار  زاـب  هنیـس  تسد و  هدرک و 

، دیئامرفب متفگ  هتخادنا و  نیئاپ  ار  مرـس  منک . شتحیـصن  مناوتب  دیاش  و  دنادیمن : ار  یباجح  یب  بیاعم  دـیاش  هدـمآ  هفایق  نیا  اب  یناحور 
رگا مسرپب  يا  هلئـسم  مهاوخیم  امـش  زا  مهنم  مناخ  متفگ  نم  درک . لاوئـس  نم  زا  ثرا  دروم  رد  يا  هلئـسم  و  تسـشن ، هدـش  قاطا  لخاد 

اذغ تسندروخ  اذغ  لوغـشم  یلحم  رد  یـصخش  متفگ : دیئامرفب ؟ تفگ  هلب . متفگنم  زا  امـش  تفگ : میهدیم  باوج  مهنم  دـیداد  باوج 
یلو دنک ، شفراعت  دیاش  دنیشنیم  وا  يولج  دتسیایم  تکرح  زا  شیاپ  درذگیم ، وا  رانک  زا  يا  هنسرگ  تسا ، وبـشوخ  عوبطم و  رایـسب  مه 

هب وا  دنکیم  سامتلا  هچ  ره  مهد  یمن  تسا و  نمب  قلعتم  اذغ  دیوگیم : وا  دـنکیم  همقل  کی  ياضاقت  هنـسرگ  صخـش  دـنک . یمن  انتعا  وا 
یکی تسا ، روج  ود  هنـسرگ  متفگ : تسا . رتدـب  رمـش  زا  محریب  صخـش  نآ  تفگ : تسیمدآ  هنوگچ  نیا  مناـخ  دـهدیم ، همادا  ندروـخ 

شیارآ اهرطع و  عون  همه  هک  دنیبیم  ار  یئابیز  هنهرب و  همین  مناخ  توش ، هنـسرگ  یبرغ و  ناوج  توهـش . هنـسرگ  یکی  مکـش و  هنـسرگ 
یمن انتعا  وا  ناوج  دـهدب ، ناشن  وا  هب  شوخ  يور  يرادـقم  دـنکب و  وا  هب  یهجوت  مناخ  دـیاش  دوریم  هار  وا  اب  هچ  ره  دراد ، عوبطم  ياـه 

تبحـص وت  اب  متـسین  رـضاح  مبیجن و  نم  دیوگیم : نز  دنکیم ، شهاوخ  ناوج : دراذگ ، یمن  لحم  نز : دنکیم ، هقالع  راهظا  ناوج : دنک .
نوریب هناخ  زا  درک و  تکرح  اج  زا  درک و  يرکف  مناخ  تسا  یمدآ  هنوگچ  مناخ  نیا  دـنک . یمن  هجوت  نز : دـنکیم ، سامتلا  ناوج  منک .

دش و قاطا  دراو  یتقو  دهاوخیم ، دورو  هزاجا  هداتـسیا و  رد  مد  یگنهرـس  مدید  مدرک ، زاب  ار  رد  متفر  درک ، ادص  لزنم  برد  ادرف  تفر .
اب متـساوخ  وا  زا  میدوب  یبهذـم  يا  هداوناخ  نوچ  مدرک  جاودزا  وا  اب  هک  یتقو  متـسه ، يزورید  مناـخ  ناـمه  رهوش  نم  تفگ : تسـشن .
نم زا  دـمآ و  زورید  یلو  تفرن  راـب  ریز  مدرک ، دـیدهت  مدرک  شهاوـخ  متفگ و  وا  هب  هچنآ  یلو  جاودزا ، زا  دـعب  تفگ : دـشاب ، باـجح 

داد و نم  هب  دوب . هدروآ  ییابع  دوخ  اب  وا  متفگ : وا  هب  ار  ارجام  دیتفگ : هچ  وا  هب  زورید  امش  مناد  یمن  تساوخ ، یمالسا  شـشوپ  رداچ و 
. تفر درک و  رکشت 

مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  لاوئس 

هلآو هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  میدوب ، هتسشن  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  باحـصا  زا  یعمج  اب  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نیا هب  خساپ  زا  ام  همه  تسیچ  رد  وا  تداعـس  ریخ و  تسا و  بوخ  زیچ  هچ  نز  يارب  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  دومرف : درک و  ور  ام  هب  مّلـسو 
هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  متفگ : مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هب  مدـمآ و  هناخ  هب  و  میتشگ ، قّرفتم  هکنیا  ات  میدـش ، هدـنام  رد  لاوئس ،

ار لاوئـس  نیا  خساپ  نم  دومرف : مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  میدنامرد . لاوئـس  نیا  هب  خـساپ  زا  ام  هدومن و  ام  زا  یلاؤس  نینچ  مّلـسو 
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هن دـنرگنب و  ار  مرحمان  نادرم  اهنآ  هن  هک  تسا  نآ  نانز  يارب  روتـسد  نیرتهب  لاجِّرلا  َّنُهارَی  َو ال  َلاجِّرلا  َنیرَی  ْنَا ال  ِءاـسّنِلل  ٌْریَخ  منادـیم .
هک دیدومرف : هک  یلاوئس  مدرک : ضرع  متشگزاب و  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  سدقم  رـضحم  هب  دننیبب . ار  اهنآ  مرحمان  نادرم 

. دـننیبب ار  مرحمان  نادرم  اـهنآ  هن  دـنرگنب و  ار  اـهنآ  مرحماـن  نادرم  هن  هک  تسا  نآ  زیچ  نیرتهب  نآ  يارب  تسا ، رتهب  ناـنز  يارب  زیچ  هچ 
خساپ نیا  یسک  هچ  یهدب ، یتسناوتن  ار  لاوئس  نیا  هب  خساپ  يدوب ، نم  دزن  هک  یتقو  وت  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ 
دومرف دش و  لاحشوخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تخومآ . نم  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  مدرک : ضرع  تخومآ  وت  هب  ار 

(30 . ) تسا نم  نت  هراپ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف یّنِم  ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاف  َّنِا 

عاجش رتخد 

زا یکی  دیامنیم . يریگولج  بهذم  رهاظم  زا  ور  نیا  زا  دوشیم ، هرادا  بهذم ) ياهنم   ) کیئال متـسیس  ساسا  رب  هک  تسا  يروشک  هیکرت 
رد تفریم و  هاگشناد  هب  یمالسا  باجح  اب  اراکنآ ، رهـش  رد  دوب و  وجـشناد  ناماجوک  ناج  رون  مان  هب  هلاس )  19  ) ناملسم عاجش  نارتخد 
هب دندرک و  ریگتسد  ار  وا  درکیم ، داقتنا  تسا  یبهذمال  تموکح  رادفرط  هکنآ  رطاخ  هب  نژوا  ناهنک  هیکرت  تقو  رومهج  سیئر  زا  اجنآ 

ینیمخ ماما  دز : دایرف  نادنز ، لاس  کی  هب  شتّیموکحم  ندینش  زا  سپ  اراکنآ  یـشیامرف  هاگداد  رد  وا  دندومن . موکحم  نادنز  لاس  کی 
، دوب مالسا  ماکحا  هب  دنبیاپ  ادخ ، ّدض  روشک  نآ  رد  نانچ  نآ  لدریـش ، رتخد  نیا  متـسه ! وا  نارادفرط  زا  نم  تسا و  مالـسا  يایند  ربهر 
: تفگیم تحارـص  اب  دومنیم و  توالت  ار  نآرق  تایآ  یتصرف  ره  ردو  دوب  سون  أم  نآرق  اب  درکیم و  تیاـعر  ًـالماک  ار  دوخ  باـجح  هک 

(31 . ) منکیم يوریپ  وا  زا  مسانشیم و  یمالسا  ربهر  ناونع  هب  ار  ینیمخ  ماما  نم 

یباجحدب ای  یباجح  یب  دسافم 

خساپ نانآ  توعد  هب  روبزم  نامرهق  درک . توعد  هقباسم  يارب  ار  يرگید  رهش  یتشُک  ناولهپ  ناتسرهش ، کی  زا  یشزرو  میت  کی  يزور 
دندمآ و هاگدورف  هب  يو  لابقتسا  يارب  رهش ، ناریگ  یتشک  نانک و  يزاب  دش ، رهـش  نآ  یهار  شباجح  یب  ابیز و  رـسمه  هارمه  و  تفگ ،

ولج ناـنآ  هب  نداد  تسد  يارب  ار  يو  و  درک ، یفّرعم  شیاـقفر  هب  ار  دوخ  رـسمه  ناولهپ  نآ  سپـس  دـنتفگ ، مدـقمریخ  يو  هب  یمرگ  اـب 
جاودزا وا  اب  داتفا  رکفب  دـش و  ناولهپ  رـسمه  قشاع  اهنآ  زا  یکی  دـنداد . تسد  يو  رـسمه  هب  دـنخبل  یمرگ و  اب  نانک  يزاـب  تخادـنا و 
شرهوش مشچ  زا  رود  ناهنپ و  روطب  ناولهپ  رـسمه  اب  ماجنارـس  درک و  يزیر  حرط  دوخ  شیپ  ییاه  هشقن  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  دـنک .

رازه تسیب  تفگ : نز  هداد ، امشب  رهم  ردقچ  امش  رهوش  دیـسرپ : يو  زا  تخاس . یلمع  هجو  نیاب  ار  دوخ  هشقن  درک و  تاقالم  تولخ و 
امش رهوش  اتقیقح  تسا . رادقم  نیا  زا  شیب  امش  شزرا  اریز  مهدب ، امشب  ار  غلبم  نیا  ربارب  دنچ  مرضاح  نم  یلو  تفگ : درم  ًالثم ، ناموت .

زا یکی  دـنمراک  تفگ : نز  دراد ؟ شزرو  زا  ریغ  یلغـش  هچ  امـش  رهوش  منیبب ، وگب  دیـسرپ : سپـس  هدومن ، متـس  ملظ و  امـشب  رهم  نیا  اب 
، یئابیز نیا  اب  امـش  تسا ، امـش  قح  رد  ملظ  زین  نیا  تفگ : دیـشک و  لد  زا  يا  هنارّوزم  هآ  نارـسوه ، درم  ناهگان  تسا . اه  هناخ  ترازو 

هاگشناد هدرک  لیصحت  سدنهم و  نم  دشاب ، نم  دننام  دیاب  امـش  رـسمه  دیراد . شزرا  نیا  زا  شیب  امـش  هن  هن  یتسه  دنمراک  کی  رـسمه 
رارق وا  اـب  و  داد ، بیرف  ار  وا  ماجنارـس  دـهد . قـالط  ار  وت  ترهوش  هکنیا  طرـشب  منک ، جاودزا  امـش  اـب  مرـضاح  مراد و  ارتکد  و  متـسه ،
مـشچ زا  ناهنپ  هنایفخم و  هناقـشاع و  ياهزاین  زار و  نیا  دنک . جاودزا  يو  اب  و  دریگب ، قالط  شرهوش  زا  تعجارم ، زا  سپ  هک  تشاذـگ 

تاـقالم تّدـم  هرخـالاب  درذـگیم . هچ  تسناد  یمن  و  تشادـن ، ثداوح  نیا  زا  یعّـالطا  هنوگچیه  وا  و  تفرگ ، تروص  ناـمهیم  ناولهپ 
هکنآ زا  سپ  و  دش ، وربور  شرسمه  ءوس  راتفر  قالخا و  اب  رهوش  سپ  نآ  زا  دنتـشگزاب  دوخ  رهـش  هب  شرـسمه  رهوش و  دیـسر و  نایاپب 

يورجک نیا  زا  درم  تسا . هدش  سکع  رب  شراتفر  نونکا  دربیم ، شدای  زا  ار  وا  ياهجنر  تفرگیم و  سنا  وا  اب  و  دوب ، نادنخ  هتـشذگ  رد 
هداد بیرف  ارم  وت  هکنآ  رطاخب  تفگ : نز  دش ؟ ایوج  ار  وا  یقالخا  لّوحت  ّتلع  يو  زا  و  دش ، زیر  بل  شربص  هساکو  دـمآ ، هوتـس  هب  نز 
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جاودزا نم  اب  یمک  رهم  اب  نوچ  تفگ : نز  ما ! هداد  بیرف  ارت  نم  هنوگچ  نم ! تفگ : بّجعت  لامک  اـب  درم  يا .. هدرک  ملظ  نم  هب  وت  يا ،
جاودزا نم  اب  تسا  رضاح  هتسیاش  رهم  اب  هک  تسه  یـسک  يدوبن و  نم  اب  جاودزا  هتـسیاش  وت  تسا ، اهنیا  زا  رتشیب  نم  شزرا  يا و  هدرک 

، دیرپ شرس  زا  شوه  تشادن ، شرسمه  زا  ار  نخس  نیا  ندینش  راظتنا  هک  تخبدب ، رهوش  مریگب . قالط  وت  زا  الا ن  مهاوخیم  نم  و  دنک ،
دوخ هارمهب  ار  شباجح  یب  رسمه  هک  يزور  شدوخ  تسدب  شدوخ  هک  يا  هعجاف  دید ، راتفرگ  گرزب  هعجاف  نیا  لاگنچ  رد  ار  دوخ  و 

هجاوم تسکش  اب  وا  نانخـس  یلو  دنک ، فرـصنم  شمیمـصت  زا  ار  وا  هک  دمآ  رب  ددص  رد  رهوش  کنیا  دروآ ، دوجوب  درب  رگید  رهـش  هب 
. دش رگید  رهـش  یهار  دوخ  تسود  اب  جاودزا  يارب  تفرگ و  ار  دوخ  همان  قالط  نز  و  داد ، قالط  ار  وا  يراچان  يور  زا  ماجنارـس  و  دش ،
ار شتلع  دیـشیدنیب و  دـینک و  تقد  تسا  یگداوناـخ  ياـهتنایخ  هب  طوـبرم  هثداـح  نارازه  زا  یکی  هک  هثداـح  نیا  رد  مرتـحم : هدـنناوخ 
تشاد و باـجح  نز  نآ  رگا  هک  ارچ  تسا . ییاـمن  دوـخ  یباـجح و  یب  طـقف  نآ  لـماع  هک  دوـش  نشور  امـش  يارب  اـت  دـیئامن  یـسررب 

درک مهارف  دوخ  يارب  دوخ  تسدـب  هک  یتخبدـب  نیا  راچد  زین  شرهوش  داتفا و  یمن  ماد  نیا  هب  زگره  دوب ، ناهنپ  هدیـشوپ و  شیاـهیئابیز 
(32 . ) دنکیم تفلاخم  نآرق  مکح  مالسا و  نوناق  اب  هک  یسک  يازس  تسا  نیا  یباجح و  یب  دسافم  تسا  نیا  يرآ  دش . یمن 

عامتجا يابو  باجحدب  ای  یباجح  یب 

یمالسا باجح  یباجحدب و  ای  یباجح  یب  نیب  هسیاقم 

شـشوپ رد  هک  باجح ، اب  نز  کی  ایآ  دـنرترب . کیمادـک  دـیئوگب  دیجنـسب و  ار  نانآ  شزرا  دـیئامرف  هجوت  عامتجا  نانز  زا  هنومن  ود  هب 
تاجرد هب  هدرک و  بلج  ار  ادخ  يدونـشخ  هتـسارآ و  فرـش  تمارک و  شوپور  هب  ار  دوخ  هدرک و  نت  هب  مالـسا  سابل  هدـمآرد و  نامیا 

باجح و زج  يزیچ  دنکیم ، هاگن  وا  هب  ناسنا  هکیتقو  هک  هداد  شیازفا  دوخ  رد  ار  ینمادکاپ  مارتحاو و  تیـصخش  هدیدرگ و  لئان  تشهب 
رد دـنکیم و  رظن  وا  هب  مارتحا  هدـید  اب  ور  نیا  زا  ابیز ؟ ای  تسا  تشز  ریپ ؟ ای  تسا  ناوج  وا  ایآ  هک  دـناد  یمن  ًالـصا  و  دـنیب ، یمن  رداـچ 

دشابیم و شیوخ  مالسا  هب  کسمتم  تفارـش و  نابهگن  تسا و  دنب  ياپ  شنیدب  هک  تسا  ینز  وا  دنادیم  نوچ  دیآ ، یمنرب  شرازآ  ددص 
باجح یب  نز  کی  ای  تسا ... رترب  دـنیزگیم . يرود  فارحنا  داسف و  زا  تسا و  كاپ  ییامن  دوخ  یباجح و  یب  زا  و  دراد ، ءاـبِا  یتسپ  زا 

ایح هکیـسک  تسا و  نامیا  زا  ایح  تسا  ثیدح  رد  هک  اریز   ) هدنک ار  نامیا  شوپور  هدروآ و  نوریب  نت  زا  ار  ایح  سابل  هک  باجح  دـب  ای 
نانز هب  و  هتفرگ ، شیپ  میدق  تیلهاج  نانز  دننام  ار  یئامندوخ  يراب و  دـنب و  یبو  هدرک  تفلاخم  ار  نآرق  نامرف  و  درادـن ) نامیا  درادـن 

ياـهتنیز هنیـس و  اهتـسد و  تروص و  ناـیامن و  ار  شندـب  و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  تیـصخش  تمظع و  هدـش و  هیبش  یحیـسم  يدوهی و 
رد یئالاک  دننام  ار  شندب  هدومن و  هریخ  دوخ  رب  ار  ناراکتنایخ  مشچ  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  ناراکدـب  رظن  هتخاس ، راکـشآ  ار  شندـب 

دنیامن و زواجت  وا  هب  یهاگ  و  دننک ، هراچیب  هرخسم و  ار  وا  اسب  هچ  هداد  رارق  ناگمه  دید  ضرعم  رد  هتشاذگ و  شیامن  ضرعم  رد  رازاب 
رارق یلاحدب  یگراچیب و  یتخبدب و  رد  و  دنیبب ، نایز  شیوخ  تمارک  رد  و  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تفارـش  دنربب و ... نیب  زا  ار  وا  تّفع 

تـسا رتهب  اهنیا  زا  کی  مادک  دـینک  هسیاقم  مه  اب  ار  نز  ود  نیا  دـیآیم . شیپ  وا  رب  یباجحدـب  یباجح و  یب  رثا  رد  اهنیا  همه  اریز  دریگ .
(34 ( ؟ دنرت یلاع  هبترم  ماقم و  رظن  زا  کی  مادک  دنتسه ، مرتحم  رت و  نیگنس  کیمادک 

شمارآ باجح و 

هاگنابرق هب  ار  نانآ  هدـناوخ و  يراکهبت  هب  ار  نانآ  تقیقح  رد  دـننکیم ، توعد  یباجح  یب  هب  ار  ناـنز  هکیناـسک  تسا  نشور  نیا ، رباـنب 
اهنآ زا  ار  مارتحا  تمظع و  لطاب ، نانخـس  چوپ و  ياهراعـش  مسا  هب  و  دـننک ، بلـس  ناـنآ  زا  ار  تّفع  تفارـش و  دـنهاوخیم  دـنناشکیم و 

ار هتـشذگ  هک  دوخ ، دادجا  ناردـپ و  زا  دوخ ، نالاسگرزب  زا  دـیربب ، یپ  نم  نخـس  یتسرد  هب  دـیهاوخیم  رگا  مرتحم : هدـنناوخ  دـنریگب .
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یفنم لاوس  نیا  خـساپ  اعبط  هن  ای  هتـشاد  دوجو  اهنامز  نآ  رد  زواجت ، یئابر و  رتخد  ثداوح ، تاـیانج و  نیا  اـیآ  دیـسرپب : دـنراد  رطاـخب 
یباجح و یب  اهنآ  نیرتمهم  هک  ینوگاـنوگ  لـماوع  رثا  رد  دـنیوگیم : تسا ؟ هدـمآ  دوجوب  اـجک  زا  ثداوح  تاـیانج و  نیا  دوب . دـهاوخ 
هب لاحب  ات  هک  کچوک  ياه  هدـکهد  ناـنکاس  زا  تسا . نیمه  حیحـص  خـساپ  يرآ  هدـمآ . دوجو  هب  تسا  يراـب  دـنب و  یب  یباجحدـب و 

ناوناب هب  زواجت  یئابر و  رتخد  ایآ  دینک : یسررب  قیقحت و  دیهاوخیم  رگا  و  دینک ، لاوس  دنتسه  دنب  ياپ  یمالسا  باجح  نامیا و  مالسا و 
دنب ياپ  هتسویپ  ام  عامتجا  اریز  دتفا ، یمن  قافتا  هن  دنیوگیم : اعبط  دوشیم ؟ عقاو  زین  امش  ياه  هدکهد  رد  دتفایم  قافتا  اهرهـش  رد  هکنانچ 

(35 . ) دشابیم نآ  هنامیکح  تاروتسد  مالسا و  هب 

يراتفرگ تبکن و  یتخبدب و  ینعی  یباجح  دب  ای  یباجح  یب 

هدومن میسرت  ناناملسم  مالسا و  یجیردت  ندرک  دوبان  يارب  ینوگانوگ  ياهشور  هشقن و  هار و  ینالوط ، ياهیسررب  زا  سپ  مالسا  نانمشد 
ياهراعش شـشوپ  ریز  هک  تسا ، یباجح  یب  داسف و  هب  توعد  دنا : هتفرگ  راکب  روظنم  نیدب  هک  یناطیـش  ياه  هار  نیرتمهم  زا  یکی  دنا .

هب ار  مدرم  تفرـشیپ ، مسا  هب  و  دننکیم ، غیلبت  داسف  زا  رنه  مانب  الثم : دننکیم . جیورت  نآ  زا  لطاب ، تاغیلبت  یباّلق و  ياهکـسام  و  راد ، هولج 
هنافسءاتم دنیامنیم . توعد  تشز  لامعا  يرابو و  دنب  یب  یگزره و  هب  ار  نانآ  یهاوخ ، يدازآ  مسا  اب  نّدمت و  ناونعب  و  دنناشکیم ، هانگ 

رابب نانآ  يارب  یتخبدب  ّتلذ و  هک  مومسم  نانخس  نیا  لابندب  هدروخ و  بیرف  ياهراعش  نیا  ربارب  رد  ناملسم ، نادرم  نانز و  زا  يرایـسب 
ياهـسابلو هدـمآ  نوریب  فرـش  نامیا و  هنایـشآ  زا  هدومن و  تفلاخم  باجح ) ینعی   ) یمالـسا هدـنزرا  سابل  اب  و  دـنا . هداتفا  هار  دروآـیم ،

تاغیلبت نیا  اب  مه  ناملـسم  مدرم  زا  يا  هدـع  یتح  و  دـنا . هدرک  نت  هب  دوشیم  دراو  برغ  قرـش و  نید  یب  ياهروشک  زا  هک  ار  ناگناگیب 
یکانتـشحو تارطخ  لمع  نیا  اعبط  هک  دنا  هدومن  راداو  یباجح  یب  هب  ار  شیوخ  نانز  هک  يّدـح  ات  دـنا ، هدروخ  لوگ  دولآ  رهز  ءوس و 

نآ دـنمهف  یمن  اـهنیا  يرآ  درکیم . تیاکـش  دوـب  هدرک  هناـخ  زا  نوریب  رد  زاـب  يور  هب  راداو  ار  وا  هـک  دوـخ  رهوـش  زا  ینز  دراد . هارمه 
دنهاوخیم اهنآ  دنتسه . ناناملـسم  كاپ  هعماج  رد  یهابت  داسف و  ناهاوخ  دننزیم ، نماد  یباجح  یب  هعاشا  هب  قرـش ، ای  برغ  رد  هکیناسک 

، دـیدج نّدـمت  دود  اب  دـنهاوخیم  اهنآ  دـنناشکب  یتفع  یب  يراتفرگ و  یتخبدـب و  هب  ار  زیزع  یمالـسا  ياهروشک  هژیوب  ناهج  ياهروشک 
ققحت مالـسا  نانمـشد  رامعتـسا و  فده  هک  دوشیم  روطنیمه  يرآ  دـنناشکب . نجل  هب  ار  اهنآ  و  دـننک ، روک  ار  ناملـسم  ياه  ّتلم  مشچ 

دـساف و یعاـمتجا  تروصب  دوب  كاـپ  هکنآ  زا  سپ  عاـمتجا  و  دـنکیم ، طوقـس  طاـطحنا  یتـسپ و  لادوگ  رد  یمالـسا  هعماـج  و  دـباییم .
. دباییم جاور  ژاتروک  نینج و  طقس  زواجت ، انز ، لیبق  زا  یتایانج  دیآیم و  رد  یشالتم 

نینج طقس  ثعاب  یباجح  دب  ای  یباجح  یب 

نز هک  تسا  نشور  دشابیم . یباجحدب  ای  یباجح  یب  دسافم  زا  یکی  نوگانوگ  تالآ  اب  نآ  ندرک  هعطق  هعطق  و  ژاتروک )  ) نینج طاقـسا 
رارق زواجت  دروم  ار  وا  ددرگیم و  اهنآ  تسد  همعط  دریگیم و  رارق  اورپ  یب  ناناوج  راشف  تحت  تاقوا  زا  يرایسب  باجحدب ، ای  باجح  یب 
شاف شدیلپ  تشز و  لمع  نآ  زار  هکنیا  يارب  دوشیم و  رادراب  عورشمان  هار  زا  نز  هجیتن  رد  دنربیم . نیب  زا  ار  وا  مارتحا  تفارـش و  هداد و 

رد زور  هب  زور  تسا و  كانلوه  تسا  رایسب  یباجح  یب  هک  یبرغ  ياهروشک  رد  ژاتروک ، رامآ  دنک . طقس  ار  نینج  ددرگیم  راچان  دوشن 
و هدیسر . رازه  هب 83  رازه  زا 50  لاس 1970  ات  لاس 1969  زا  نینج  طقس  رامآ  ندنل  رد  تسا : هدمآ  يا  هژیو  شرازگ  رد  تسا . شیازفا 
ات 143 دازون 46  ره 200  رد  هک  يروطب  هتفای  شیازفا  هسنارف  رد  تبسن  نیا  هدیدرگ و  روطـسم  رازه  هب 200  روبزم  رامآ  لاس 1971  رد 

ثعاب یباجحدب  ای  یباجح  یب  ( 36 . ) تسا رتدب  هک  الاح  دراد  نینج  طقس  نویلیم  شش  لاس  ره  رد  يوروش  رد  و  هدوب . نینج  طقـس  نآ 
اب هک  ینز  دـشابیم . یـسنج  فارحنا  هب  ناشیا  شیارگ  ناناوج و  قالخا  داسف  یباجح ، یب  دـسافم  زا  یکی  كانرطخ . ياه  يرامیب  ( 37)

رکف ایآ  دـنیبب ، ار  وا  دراد  رارق  یـسنج  هزیرغ  هدـننک  هناوید  هلحرم  رد  هک  یناوج  رگا  دـیآیم  نابایخ  رازاب و  هب  یئامن  دوخ  یباـجح و  یب 
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ار دوخ  هزیرغ  يا  هلیـسو  ره  هب  هک  دیآیمرب  ددص  رد  و  دوشیم ، کیرحت  وا  رد  یـسنج  هزیرغ  اعبط  دمآ ؟ دهاوخ  هچ  نآ  رـس  هب  میا  هدرک 
زا هتشذگ  تایانج ، نیا  دربیم و  هانپ  نارگید  سومان  هب  زواجت  انز ، طاول ، ءانمتسا ، هب  دشابن  مالـسا  هب  دقتعم  نیدتم و  رگا  وا  دنک . عابـشا 

تـسا هدمآ  یـشرازگ  رد  یتح  دوشیم . راوگان  ياه  هدمآ  شیپ  كانرطخ و  ياهیرامیب  ثعاب  تسادخ ، مکح  ادخ و  نید  فلاخم  هکنآ 
یب نز  نآ  هک  تسین  یّکـش  و  دـسریم . ناتـسرامیب  هب 650  دراد  یـسنج  ضارما  هب  صاصتخا  هک  ییاهناتـسرامیب  دادـعت  اـکیرمآ  رد  هک 

هزیرغ دوخ ، یگزره  یئامندوخ و  رطاخب  وا  اریز  تسا ، کیرـش  اهنآ  باذع  رفیک و  مرج ، رد  دوشیم ، ناناوج  فارحنا  ثعاب  هک  باجح 
نیدـّتم و رگا  یلو  دـشابن ، نیّدـتم  ناوج ، هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا . هدرک  داسف  هناور  ار  ناـنآو  تسا ، هدرک  کـیرحت  ار  ناـناوج 

هنوگره و  دربیم ، هانپ  ادخ  هب  و  دنکیم . هزرابم  دوخ  تالیامت  اب  و  دـناشنیم ، ورف  دوخ  نورد  رد  ار  یـسنج  هزیرغ  دـشاب ، مالـسا  هب  دـقتعم 
، تسا لوئـسم  باجح  یب  نز  زین  تروص  نیا  رد  دوشیم .) التبم  یناور  ياهیتحاران  هب  اـسب  يا  و  . ) دوشیم لـمّحتم  هنیمز  نیا  رد  ار  یجنر 

(38 . ) تسا هتفرگ  هدهعب  ار  نآ  رفیک  هانگ  و  هدش ، ناوج  نیا  رازآ  ثعاب  وا  اریز 

اه یشکدوخ  لماع  یباجح  دب  ای  یباجح  یب 

کلاهرومیـس روسفرپ  تسا . دوهـشم  یبوخب  یناور  ياهیرامیب  نوزفازور  شیازفا  دوش ، یمن  تیاعر  باـجح  نوناـق  هک  ییاـهروشک  رد 
یناور ياهیرامیب  کـینیلک  هب  وجـشناد  زا 800  شیب  هنالاس  هاگـشناد  نیا  رد  طقف  دیوگیم : نسینوکـسیو  هاگـشناد  یناور  تمـسق  ریدـم 

راچد اـکیرمآ  دـیدج  لـسن  یحور  عضو  زا  اـکیرمآ  ياـه  هاگـشناد  ناسانـش  ناور  رثکا  هکلب  مناراـکمه  نم و  اـهنت  هن  دـننکیم . هعجارم 
ار دوخ  دولآ  رهز  شین  تبقاع  یلو  دنزیم  دنخبل  ام  هب  راک  لّوا  رد  ینامسج  ياه  تذل  دیوگیم : سبمکا  ساموت  ( 39 . ) دنا هدش  تشحو 

نتـشاد نایع  هرهچ  تسا ، لد  ناج و  تفآ  باجح  ردـنا  دوب  اـت  تسا  نمیا  غاـب  هب  هچنغ  ( 40 . ) دـنکیم نامکاله  هدرب و  ورف  اـم  حور  رد 
ناشن زین  برغ  رد  اه  یـشکدوخ  كانتـشحو  رامآ  نتـشاد  نایع  هرهچ  تسا ، لد  ناج و  تفآ  نتـشاد  نایع  هرهچ  تسا ، لد  ناج و  تفآ 

هد هنالاس  ناملآ  رد  یئاکیرمآ  روهـشم  سانـش  ناور  یگنراک  لید  هتـشون  ربانب  دشابیم . برغ  رد  دوجوم  یناور  تالالتخا  نازیم  هدـنهد 
هب تسد  رفن  رازه  هنالاس 35  زین  هسنارف  رد  دنا . هتفای  تاجن  هک  دنتسه  يرفن  زا 13000  ادج  مقر  نیا  هتبلا  دنا . هدرک  یشکدوخ  رفن  رازه 

شیامن هب  نیا  ربانب  ( 42 . ) دیآ یمرب  یـشکدوخ  ددـص  رد  اکیرمآ  رد  رفن  کی  هقیقد  ره  رد  وکـسنوی  رامآ  قبط  ( 41 . ) دننزیم یشکدوخ 
ضارما هدوب و  زین  از  يرامیب  هکلب  ددرگیم  بوسحم  یناور  يرامیب  کی  تمالع  اـهنت  هن  ناـنز  رد  شیوخ  ياـهرویز  اـی  مادـنا  نتـشاذگ 

. دیریگب تربع  لقع  لها  يا  تسا . داسف  یناور  لئاسم  زا  يا  هشوگ  هدنهد  ناشن  اهنیا  ( 43 . ) دومن دهاوخ  داجیا  نارگید  رد  یناور ،

رطخ ياهریژآ 

کیرحت دارفا  رگید  دیآیم و  رد  يداع  تروصب  مک  مک  دنک  ادـیپ  جاور  یگنهرب  گنهرف  رگا  هک  دـننکیم  لایخ  نارکف  هتوک  زا  یـضعب 
مادم روطب  هکلب  دبای ، یمن  شهاک  اهنت  هن  زیمآ  کیرحت  رظانم  شیازفا  اب  یحور  شطع  یلو  دشاب  نینچ  دیاش  یسنج  رظن  زا  دنوش . یمن 

هب زواجت   Plaintruth هتـشون هبانب  یلو  تفای ، یمن  ققحت  یـسنج  تازواـجت  هنادازآ  برغ  رد  دوب ، نینچ  رگا  تفاـی ، دـهاوخ  شیازفا 
دروم اپورا  رد  كدوک  رازه  اههد  لاس  ره  کیوزوین  یئاکیرمآ  هّلجم  هتشون  قبط  دیـسر و  هقیقد  هب 14  هرقف ، کی  هقیقد  ره 34  زا  فنع 

نآ رد  برغ  گنهرف  یلو  دنتسه ، ناملـسم  نآ  مدرم  هک 98  هیکرت  رد  اهنت  ( 44 . ) دنریگیم رارق  رگید  ياهدافتسا  ءوس  یـسنج و  زواجت 
ءاشحف ینوناق  ریغ  زکرم  و 565  هدوب ، دوجوم  یمسر  ءاشحف  زکرم  روشک 605  نآ  لک  ینابرهـش  رامآ  قبط  هکنآ  اب  هدرک  ادیپ  شرتسگ 

(45 . ) دنتفرگ رارق  یسنج  زواجت  دروم  رتخد   209 هتفرگ ، رارق  بیقعت  دروم  هراکدب  نز  کی  داتفه و  دصشش و  رازه و  هدزیـس  فشک و 
نارگن رایـسب  مئاد  روطب  هشیمه و  دـنریگ  رارق  زواـجت  دروم  ًـالامتحا  هکنیا  زا  هلاـس  یـس  اـت  ناـنز 16  ناتـسلگنا 41  رد  يریگراـمآ  قبط 
رادشه ياهریژآ  زا  نانز   4 تفرگ ، دنهاوخ  رارق  زواجت  دروم  لاس  زا  يزورکی  لاح  رهب  هک  دـندقتعم  سیلگنا  نانز  زا 11  شیب  دنتسه ،
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داسف گنهرف  هک  دنکیم  تابثا  یبوخب  رامآ  نیا  ( 46 . ) دنا هدید  دوخ  زا  عافد  ياهسالک  نانز  دننکیم و 7  هدافتسا  یسنج  زواجت  هدنهد ،
. نآ ندش  يداع  بجوم  هن  تسا  فنع  هب  زواجت  کیرحت و  لماع  دوخ  یباجح  یب  و 

لتق یباجحدب و 

زا سپ  هدرک ، هدافتسا  تصرف  نیا  زا  نامهم  درم  تفر ، نوریب  يراک  يارب  هناخ  بحاص  راهن ، فرص  زا  سپ  دوب ، هتفر  ینامهم  هب  يدرم 
ماجنا ار  عینش  تشز و  تیانج  نیا  ارچ  هک  دوب  هدش  لاوئس  وا  زا  يریگتسد  زا  دعب  تشک . ار  وا  نابزیم ، رسمه  اب  تفع  یفانم  لمع  ماجنا 

ینانچنآ ياهوم  ابیز و  يا  هرهچ  فلج و  ياهسابل  اب  ار  یمناخ  هک  مدوب ، یسورع  سلجم  رد  هتـشذگ  بش  نم  تفگ : خساپ  رد  وا  يداد 
نیا زیزع ، مناخ  ( 47 . ) متفرگ میمصت  نینچ  ماجنا  رس  متخیر و  یتسود  حرط  منک  لرتنک  ار  دوخ  متسناوتن  رگید  مدش ، وا  هتخابلد  مدید و 

، دوشیم رّکذتم  ار  باجح  نییآ  مالـسا  یتقو  سپ  هدـمآ . دوجو  هب  هک  تسا  امـش  یباجح  یب  يرگ و  هْولِج  ییامندوخ و  رطاخ  هب  تیانج 
ترخآ رد  تسا و  ایند  رد  باجح  یب  نز  يازـس  نیا  بُخ ، دـیدرگن . راچُد  قوف  ناتـساد  تشونرـس  هب  هک  نک  لوبق  لیم  لامک  اب  ار  نآ 

. ددرگیم راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  مه 

راتشک یباجحدب و 

بذـع یناوج  تفگ : يدروآ  دوجوب  ار  عینـش  لمع  نینچ  ارچ  هک  دـندرک  لاوئـس  وا  زا  دـندرک و  ریگتـسد  دوب  لـتقب  مهتم  هک  ار  یناوج 
ییابیز نآ  اب  هک  دروخیم  رب  يدایز  باجح  دب  نارتخد  هب  ممشچ  اجنآ  رد  مدش  هاگشناد  دراو  متفرگ و  ار  ملپید  تمحز  رازه  اب  هک  مدوب 

اب مک  مک  بذع  ناوج و  مه  نم  دنتـشادن . ار  ییزیچ  چیه  تیاعر  الـصا  دـندیدنخیم و  مه  اب  دـندزیم  مدـق  هاگـشناد  سالک  طایح و  رد 
مه اب  هک  اهتدـم  زا  دـعب  منک و  جاودزا  امـش  اب  مهاوخیم  هک  مداد  بیرف  ار  اـهنآ  زا  یکی  یلیحلا  فیاـطل  اـب  متخیر و  یتسود  حرط  اـهنآ 

ادرف زورما و  لوق  وا  هب  دوبن  بساـنم  معـضو  هک  نم  يریگب . ارم  دـیاب  متـسه و  هلماـح  نم  هک  تشاد  راـهظا  وا  زور  کـی  میدوب ، تسود 
هدرک هفخ  ار  وا  مدش  هجوتم  مدمآ  دوخ  هب  هک  یتقو  هدش  زیوالگ  وا  اب  دیشک  يزیروربآ  هرجاشم و  هب  نامراک  زور  کی  هکنیا  ات  مدادیم 

. تسا هدُرم  وا  ما و 

باجح تالیثمت 

دنهاوخ ارنآ  دش ، زاب  داهن و  رانک  ار  باجح  هکنیمه  اما  دنک . یمن  ار  نآ  ندیچ  سوه  سک  چـیه  تسا ، باجح  رد  تسا  هچنغ  ات  هچنغ 
ار نآ  دوشیم و  رپرپ  هدرمژپ و  هک  دیاپ  یمن  يرید  اما  دنهد . شرارق  بسانم  ياج  رد  تسا  نکمم  مه  يزور  دنچ  دندیچ  هک  یتقو  دیچ .
ّاما دنک . یمن  زارد  اهنآ  تمـس  هب  فرـصت ، عمط و  تسد  سک  چیه  دنا ، هچنغ  نوچمه  مه  باجحاب  نارهاوخ  دـنزیریم . هلابز  لطـس  رد 

(48 . ) دش دنهاوخ  عقاو  نارگید  عمط  دروم  دنراذگ  رانک  ار  باجح  نیا  هکنیمه 

ییابیز زمر 

هتشادرب رطع  هشیش  رس  یتعاس  دنچ  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دوب ، دهاوخ  ظوفحم  مه  نآ  لخاد  رطع  تسا ، هتـسب  رطع  هشیـشرس  هکینامز  ات 
يوب هک  تسا  رطع  هشیشرس  دننامه  باجح  درادن . یلیم  نادب  یـسک  دنامیم و  رطع  نودب  یلاخ  هشیـش  اهنت  درَپیم و  نآ  لخاد  رطع  دوش 
ياهنز ییابیز  زمر  دوریم . نیب  زا  توالح  ییابیز و  نآ  باجح ، نتـشادرب  اب  دنکیم و  ظفح  ار  اهنز  توارط  توالح و  ییابیز و  شوخ و 

(49 . ) تسا باجح  نیمه  مه  ناملسم 
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رادراخ میس 

ارچ دـشاب ، یبوچ  نات  هناخ  ياهبرد  رگا  دـینکیم ؟ بصن  رادراخ  میـس  اهراوید  يور  رب  دیـشکیم و  راوید  ناـتیاه  هناـخ  رود  هب  ارچ  اـمش 
هناخ و راوید  نوچمه  باجح  تسامش  یتحاران  ای  یتحار  يارب  همه  اهنیا  ایآ  دینکیم ؟ دنلب  ارچ  دشاب  هاتوک  اهراوید  رگا  دینکیم و  ینهآ 

زاب دوب  هتسب  برد  ای  دیتشادرب ، تشاد  رادراخ  میس  ای  دیدرک ، هاتوک  دوب و  دنلب  ناتیاه  هناخ  راوید  رگا  لاح  تسا ، رادراخ  میس  نوچمه 
اه هناخ  یتحار  يارب  اـهراوید و ... اـهبرد ، رگا  دوب ؟ دـهاوخ  امـش  یمارآاـن  بجوم  اـی  شیاـسآ  شمارآ و  یتحار ، بجوم  نیا  دـیدرک ،

تقشم تقـشم  هن  تسا  یتحار  يارب  هدروآ ، باجح  نز  يارب  مالـسا  رگا  سپ  تسا ، ناوناب  یگدوسآ  یتحار و  يارب  مه  باجح  دشاب ،
(50 . ) تسا یباجحدب  یباجح و  یب  رد 

یتمالس باجح و 

دهاوخن ماود  یقیاقد  زا  شیب  دش  هتفرگ  يا  هویم  تسوپ  یتقو  یلو  تشاد . دـهاوخ  ماود  يدایز  ياهتدـم  دراد ، نت  رب  تسوپ  يا  هویم  ات 
دننامه باجح  دنراذگب . نامهم  لباقم  رد  دـعب  دـننکب  تسوپ  ار  بیـس  ًالثم  يا  هویم  ًالبق  هک  تسا  نامهم  هب  یمارتحا  یب  یتح  تشاد و 
یگزات ییابیز و  توارط و  زا  دنراد  ار  تّفع  باجح و  نیا  اهنز  هک  ینامز  ات  تسا و  هویم  تمالس  یگزات و  ظفاح  هک  تسا  هویم  تسوپ 

(51 . ) نامه ییابیز  تمالس و  نتفر  نیب  زا  نامه و  باجح  نتشادرب  یلو  دندنم ، هرهب  تمالس  و 

اه هداوناخ  ماکحتسا  لماع  باجح 

طیحم هب  یـسنج  طباور  دوش و  تیاعر  ًالماک  يا  هعماج  رد  باجح  رگا  تسا . باجح  تیاعر  هداوناـخ ، ماکحتـسا  مهم  لـماوع  زا  یکی 
دنهاوخ يرتشیب  تابث  زین  هدـش  لیکـشت  ياه  هداوناخ  دـننکیم و  ادـیپ  يرتشیب  لـیامت  جاودزا  هب  ناـناوج  هورگ  ددرگ ، دودـحم  هداوناـخ 

یلاح رد  دوب . دنهاوخ  رادروخرب  نادرم  یلام  تیامح  تبحم و  زا  اریز  دش ، دهاوخ  نانز  دیاع  عفن  نیرتشیب  نایم  نیا  رد  هجیتنلاب  تفرگ ،
چیه ددرگ ، رسّیُم  هداوناخ  طیحم  ریغ  رد  یسنج  طباور  دنک و  ادیپ  جاور  يرشب  عامتجا  کی  رد  کیرحت  شیارآ و  یئامندوخ و  رگا  هک 

لزلزت لاح  رد  ًامئاد  زین  هدش  لیکـشت  ياه  هداوناخ  هکلب  داد . دنهاوخن  نت  نآ  هب  تفریذپ و  دنهاوخن  ار  جاودزا  تالکـشم  ناناوج  تقو 
دیارگیم يدرسب  یگداوناخ  مرگ  نوناک  هجیتن  رد  دنوشیم و  ریذپ  بیسآ  هدش و  کیرحت  باجح  یب  نانز  ندید  اب  نادرم  اریز  دندرگیم .

دیدرت یب  دیآیم . باسح  هب  یسنج  دیدج  طباور  عنام  بیقر و  ینوناق  رسمه  نوچ  داد ، دهاوخ  رفّنت  هب  ار  دوخ  ياج  هداوناخ  رد  تبحم  و 
هک دنکیم  یناشفارون  پمال  یتقو  هلب  درک . دهاوخ  ادیپ  ار  مزال  یگدنلاب  شـشخرد و  یمالـسا  باجح  زا  يرادـساپ  اب  اهنت  هداوناخ  داهن 

هکلب دننک  یمن  لقتنم  یبوخب  ار  قرب  يورین  اهنت  هن  دنشاب ، هتشاد  یگدز  ای  تخل و  اهمیـس  نیا  رگا  دنـشاب و  ملاس  نآ  هب  لّصتم  ياهمیس 
تـسد هب  تسد  یفنم  تبثم و  نایرج  دننامه ، درم  نز و  دـندرگیم . يزوس  شتآ  قیرح و  بجوم  رگیدـکی  هب  لاصتا  اب  ای  بآ  نایرج  اب 

یشوماخب غارچ  نیا  ّالا  دنهد و  رارق  دنویپ  نیا  یـساسا  نکر  ار  یمالـسا  باجح  تسیابیم  دنا ، هدرک  نشور  ار  هداوناخ  غارچ  هداد و  مه 
: دیوگیم تسا و  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  فورعم  سانـش  هعماج  یـسکنیماک  جروج  دینازوس . دهاوخ  ار  نآ  سوه  شتآ  دیارگیم و 

هراشا قالط  بولطمان  ياهدـمآ  شیپ  زا  یخرب  هب  کنیا  ( 52 . ) دشابیم عورشمان  طباور  قالط ) رد  اهرهوش  نز و   ) فالتخا یلـصا  لماع 
یب ناـکدوک  ناـنز و  هداوناـخ ، یـشاپورف  اـب  اریز  تفاـی . دـنهاوخ  شیازفا  زین  مـئارج  قـالط ، شیازفا  اـب  مـئارج  شیازفا  فـلا : مـینکیم .
ياه شرازگ  ربانب  دنـشابیم . یقالخا  داـسف  يراـکهزب و  یلکلا ، تابورـشم  ردـخم و  داوم  هب  داـیتعا  يارب  يرتشیب  هنیمز  ياراد  تسرپرس 

ناکدوک ب : ( 53 . ) دنا هتـساخرب  هدیـشاپ  مه  زا  ياه  هداوناخ  نایم  زا  هلاس  ات 25  ناوج 14  ناراکهزب  دـص  رد   90 نارگشهوژپ : يرامآ 
دزاس و یمن  رادروخرب  نیدـلاو  زا  کیچیه  تیامح  زا  ار  عورـشمان  ناکدوک  قالط ، شیازفا  عورـشمان و  طـباور  جاور  اـب  تسرپرـس  یب 
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زا لاس  ریز 20  ناوج  نویلیم  ناهج 90  رد  زورما  هرشتنم  رامآ  ربانب  تسا . هدومن  لکـشم  راچد  ار  برغ  هزورما  هک  تسا  يدیدج  هلئـسم 
ور امئاد  برغ  رد  عورـشمان  ناکدوک  رامآ  هنافـساتم  دننکیم . یگدنز  اه  نابایخ  رد  ناریح  هناشاک  هناخ و  نودب  هدـش و  درط  اه  هداوناخ 

زا 597000 شیب  لاس 1979  رد  اهنت  تسا ، عورـشمان  یکی  دـنوشیم ، دـلوتم  هک  يدازون  ره 4  زا  اـکیرمآ  رد  تسا . دـیازت  شیازفا و  هـب 
(54 . ) دوشیم هداد  لیوحت  هعماج  هب  عورشمان  كدوک  هنالاس 27000  ینویلیم  دئوس 7  رد  تسا . هدش  دلوتم  اکیرمآ  رد  عورشمان  كدوک 

يدوجو اب  کیوزوین : هلجم  هتشون  هب  دندرگیم . لمحتم  ار  نایز  نیرتشیب  هقلطم  نانز  قالط  عوقو  ای  قالط  زا  یـشان  یناور  ياهیرامیب  ج :
ماکداش لاس  نایم  هچ  ناوج  هچ  یئاکیرمآ  ياه  هِقلَّطُم  یلو  دـنکیم ، سح  دازآ  زا  رتدازآ  ار  نتـشیوخ  یئاکیرمآ  نز  قـالط  زا  سپ  هک 

حطـس شیازفا  ای  لکلا و  هب  ندرب  هانپ  زا  ای  سانـشناور  واکناور و  هب  نانز  تاعجارم  نوزفا  زور  نازیم  زا  ناوتیم  ار  يداشان  نیا  دنتـسین و 
. تسا رادرهوش  نانز  ربارب  هس  اهنآ  نایم  یشکدوخ  نازیم  دوشیم و  یلکلا  یکی  هقلّطُم  نز  راهچ  ره  زا  تفایرد . نانآ  نایم  رد  یشکدوخ 

نیلوا دوخ  هتخاـس و  شیوخ  هجوتم  ار  ناـیز  نیرتشیب  یباـجح  یب  یئاـمندوخ و  اـب  ناـنز  هک  دـنکیم  تاـبثا  یبوخب  اـه  هتـشون  نیا  ( 55)
(56 . ) دنشابیم داسف  موش  هدیدپ  ناینابرق 

نینهآ يدس  نوچمه  باجح 

هک هداوناخ  لیکـشت  قیرط  زا  رگم  دـنوش ، هتـشاد  هگن  رود  مه  زا  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  دـیاب  دنتـسه و  هبنپ  شتآ و  دـننام  درم  نز و 
هارمه نآ  اب  یـسنج  هبئاش  کیرحت و  هنوگچیه  هک  یتروصب  هعماج  رد  نادرم  نانز و  روضح  ددرگ . دودـحم  نآ  هب  دـیاب  یـسنج  طباور 
بلطم نیا  حیضوت  رد  يرهطم  دیهش  داتـسا  درک . دهاوخ  مهارف  ارنآ  یلاعت  تفرـشیپ  هنیمز  هدومن و  مکحم  راوتـسا و  ار  هعماج  نآ  دشابن 

ندب نارتخد  دنناوخیم  سرد  طیحم  کی  رد  رگا  اضرف  و  دننک ، لیـصحت  يا  هناگادج  طیحم  رد  يرتخد  رـسپ و  رگا  ایآ  دیامرفیم : نینچ 
هک یتقو  ای  دننکیم ؟ شوگ  داتـسا  نخـس  هب  دننکیم و  رکف  دنناوخیم و  سرد  رتهب  دنـشاب  هتـشادن  یـشیارآ  هنوگچیه  دـنناشوپب و  ار  دوخ 

هرادا رازاب و  نابایخ و  رد  يدرم  رگا  ایآ  دشاب ؟ هتسشن  وناز  يالاب  بجو  کی  ات  هاتوک  نماد  اب  هدرک  شیارآ  رتخد  کی  يرـسپ  ره  رانک 
یطیحم رد  ای  دوشیم  تیلاعف  راک و  مرگرـس  رتهب  دـشاب  هجاوم  امئاد  هدرک  شیارآ  نانز  جـّیهم  كّرحم و  ياه  هفایق  اب  هریغ  هناخراک و  و 

باجح شقن  ندش  نشور  يارب  نآ ، زا  عنام  هن  تسا  هعماج  هب  نز  دورو  زّوجم  باجح  نیا  ربانب  ( 57 ( ؟ دوشن وربور  يرظانم  نینچ  اب  هک 
نآ تسیابیم  زاگ  يورین  زا  يرادرب  هرهب  يارب  هک  روطنامه  لوا : لاثم  دیئامرف . هجوت  لیذ  ياهلاثم  هب  نانز  يورین  زا  هتـسیاش  هدافتـسا  رد 

رارق شیاـسآ  رد  هشیمه  میئاـمن ، تبقارم  تشن  رظن  زا  ار  نآ  ياـه  هلوـل  اـی  میهد و  رارق  ذوـفن  لـباق  ریغ  صوـصخم و  يا  هـظفحم  رد  ار 
بیرخت ثعاـب  نآ  راـجفنا  هکلب  مینک ، یمن  يرادرب  هرهب  نآ  زا  اـهنت  هن  دوشن ، ماـجنا  اـهتبقارم  دریگن و  رارق  هظفحم  رد  رگا  لاـح  میراد .

، لذـتبم گنهرف  جاور  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  باجح  مکحم  ظاـفح  تیاـعر  هب  طونم  زین  نز  يورین  زا  يرادرب  هرهب  دـش . دـهاوخ 
رگید مین  و  دنیارایب ؟ هنوگچ  ار  دوخ  و  دنشوپب ؟ هنوگچ  دنـشوپب ؟ هچ  هک  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  هعماج  زا  یمین  یئامندوخ ، شیارآ و 

ینارچ و مشچ  یئامندوخ ، شیارآ ، هب  ار  دوخ  ياج  شهوژپ  قیقحت و  شزومآ  راک  تقونآ  تخاس . دـهاوخ  لوغـشم  نانآ  هب  ار  هعماـج 
، ّدـس هک  يروطنامه  مّود : لاثم  دوب . دـهاوخ  یمتح  تروص  نآ  رد  هعماـج  نتفر  نیب  زا  نتخوس و  طوقـس و  داد و  دـهاوخ  یئوج  تّذـل 
ار نانز  يورین  هک  تسا  نینهآ ، يّدـس  لـثم  مه  باـجح  دـهدیم . رارق  بولطم  هدافتـسا  ضرعم  رد  ار  نآ  دـنکیم و  راـهم  ار  بآ  يورین 

لاثم تخاس . دهاوخ  رّسیم  نآ  زا  ار  بولطم  هدافتسا  ناکما  و  دنکیم . يریگولج  بولطمان  ياهریـسم  رد  نآ  نتفر  زره  زا  هدرک و  هریخذ 
نآ نیب   ) هک یتروص  رد  هتبلا  دروآرد  شوج  تلاح  نایلغ و  تروصب  ار  نآ  یّتح  دـنک و  مرگ  ار  بآ  دـناوتیم  شتآ  هک  روطناـمه  مّوس :

هکلب درک  دـهاوخن  داجیا  یترارح  اهنت  هن  شتآ  يور  رب  بآ  نتخیر  اب  ّالا  و  دوش ) هداد  ياج  یفرظ  رد  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یباجح  ود 
لّمکم شخب و  یمرگ  تفای و  دـهاوخ  ار  دوخ  تیعقوم  یتقو  نز  يورین  تفر . دـنهاوخ  نیب  زا  ود  ره  و  دـش . دـهاوخ  شوماـخ  زین  دوخ 

شیورین اهنت  هن  یئاـمن  دوخ  شیارآ و  اـب  تروصنیا ، ریغ  رد  ددرگ . تیاـعر  لـماک  روطب  باـجح  هک  دوشیم  یعاـمتجا  رگید  ياـهتیلاعف 

باجح ششوپ و  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نز  اریز  درک . دـهاوخ  يریگوـلج  زین  نارگید  تیلاـعف  خرچ  نداـتفا  ناـیرج  هب  زا  شتآ  رب  یبآ  نوـچمه  هـکلب  دوـشیم  لّـمجت  فرص 
(58 . ) وا هب  مه  عامتجا  زا  رگید  مین  ددرگیم و  لوغشم  دوخ  نتسارآ 

یناور ياهراشف  ثعاب  یباجحدب  ای  یباجح  یب 

زا هعماج  دارفا  رگید  اهنآ و  نارسمه  دریگن ، تروص  یکیرحت  دنوش و  رهاظ  بسانم  ششوپ  اب  دنـشاب و  رقوم  نیتم و  نانز  رگا  دیدرت  یب 
یحور ناجیه  بارطضا و  باهتلا و  دشاب ، زیمآ  کیرحت  تروصب  هعماج  رد  نانز  روضح  رگا  اّما  دوب . دنهاوخ  رادروخرب  یناور  شمارآ 
نکمم هاوخلد  هب  دراوم  یمامت  رد  یسنج  هزیرغ  ياضرا  هک  اجنآ  زا  درک و  دهاوخ  ادیپ  شیازفا  هزات  يا  هنحص  ندید  اب  هظحل  ره  هدننیب ،

هکلب دـنکیم ، دـیدهت  ار  رظانم  نیا  ناگدـننیب  اهنت  هن  یناور  یفنم  تاریثاـت  نیا  دوشیم ، اـهنآ  یحور  لداـعت  ندروخ  مه  هب  ثعاـب  تسین ،
هب نارگید  دولآ  سوه  ياههاگن  اب  امئاد  نادرم  نیا  اریز  دـهدیم . رارق  یناور  ياهیرامیب  ضرعم  رد  زین  ار  باجح  یب  نانز  نیا  نارـسمه 

دراوم زا  يرایسب  رد  هنافـساتم  و  دنهدیم ، رارق  ّتیذا  رازآ و  دروم  ار  نانآ  نیگآ  رهز  یـشین  دننام  هک  دنتـسه  هجاوم  دوخ  نارتخد  نز و 
هدرک و توکس  ای  دوخ و ... یبهذم  تاداقتعا  یناسنا و  ترطف  مغریلع  دنروبجم  دراوم  زا  یخرب  رد  و  دننک !! ضارتعا  نآ  هب  دنناوت  یمن 
اب دنیامن و  مادقا  دنکیم  بلج  ار  نارگید  هّجوت  هک  لذتبم  ياهـشفک  اهـسابل و  نآ  هیهت  هب  تبـسن  دوخاب  دننک و  دـییءات  ار  نآ  هلیـسونیدب 

سابل و عون  نآ  هیهت  هب  رداق  هک  يرگید  باجح  یب  ناـنز  تفگ : ناوتیم  یّتح  دـنزاس !! مهارف  ار  دوخ  یناور  يراـمیب  لـماع  دوخ  تسد 
نیا ناگدـننیب  رد  یحور  لداعت  ندروخ  مهب  دـنهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یحور  لداـعت  هدـش و  یناور  ياـهراشف  راـچد  زین  دنتـسین  شفک 

نآ هب  ناصـصختم  نابز  زا  هک  دنروآیم  دوجوب  ار  یناور  یمـسج و  ياهیرامیب  رگید  باجح  یب  نانز  ای  نانآ  تخبدـب  نارـسمه  رظانم و 
تاعیاض ببـس  دـناوتیم  ناجیه  رکف و  دـیوگیم : هتخانـشان  دوجوم  ناسنا  باتک  فورعم  هدنـسیون  لراک  سیـسکلا  رتکد  میئامنیم : هراشا 

. تسا هدور  هدعم و  ياه  يرامیب  لماع  ناجیه  رثا  رد  همضاه  هاگتسد  صقن  یبصع و  ياههاگتسد  لداعت  مدع  دوش .... یئاشحاو  يوضع 
لماع ار  باجح  دیجم : نآرق  ( 60 . ) تسا هدعم  مخز  لماع  ناجیه  تینابـصع و  دیوگیم : فزوژ  رتکد  زا  لقنب  یگنراک  لید  رتکد  ( 59)

زا ار  نآ  سپ  دیهاوخیم  ار  یعاتم  ربمایپ  نانز  زا  هاگ  ره  دـیامرفیم : نینچ  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنکیم و  یفرعم  حور  بلق و  تراهط 
ِءَّارَو ْنِم  َّنُهُولَئْـسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِا  َو  ( 61 . ) تسا رتهب  ناشیا  امـش و  بولق  یکاپ  تراـهط و  يارب  راـک  نیا  اریز  دـیهاوخب  هدرپ  سپ 

(62 . ) َّنِِهبُوُلق َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَا  ْمُِکلذ  ٍباجِح 

تیصخش دوبمک  ینعی  یباجحدب  ای  یباجح  یب 

نارگید هجوت  بلج  هب  مه  یلیامت  دـنیامن و  یمن  ساسحا  يدوبمک  دوخ  رد  دـنرادروخرب و  یناور  تمالـس  زا  دـنراد  باجح  هک  ینانز 
دوبمک سح  ات  دنـشوکیم  شـشوپ ، عون  تنیز و  اهیئابیز و  شیامن  اب  دنتـسه و  تراقح  هدْقُع  ياراد  دنباجح  یب  هک  ینانز  یلو  دـنرادن ،
عونتم ياهگنر  باختنا  سابل و  ضیوعت  رد  هک  ینادرم  نانز و  دنیوگیم : نینچ  هراب  نیا  رد  ناسانـش  ناور  دـنیامن . عفترم  يوحنب  ار  دوخ 
فرح رد  طارفا  ریظن  مه ، ندیـشوپ  سابل  رد  طارفا  اریز  دـننک ، یمن  يرگید  راک  یتاذ  هصیقن  کـی  ناربج  زج  دـنراد  ساوسو  هغلاـبم و 
هجوت دروم  هک  ینز  تسا . تراقح  سح  زا  هدرک  مگ  یپ  فرحنم و  لکش  مه  يور  هدایز  تسا و  يور  هدایز  هغلابم  یعون  تسا و  ندز 

صئاقن زا  ار  نارگید  هجوت  انایحا  هدرک و  ار  دوخ  ياـهیئابیزان  ناربج  فلتخم  ياـهتنیز  اهـسابل و  ندیـشوپ  اـب  اـت  دـشوکیم  دـشابن  نادرم 
، دهدیم ربخ  ریمض  ّرس  زا  هراسخر  گنر  دننام  هرهچ  شیارآ  ششوپ و  هوحن  سابل و  باختنا  يرآ  ( 63 . ) دزاس فرحنم  شیوخ  يروص 

نیا ربانب  دـننک ، داجیا  نّیعت  صّخـشت و  یعون  دوخ  يارب  دـننکیم  نت  هک  یـسابل  اب  دنـشوکیم  دنتـسه  تیـصخش  دوبمک  راچد  هک  يدارفا 
هدـیدرگ هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  تیاور  رد  یناور . يرامیب  ناشن  ار  یباجح  یب  و  تسناد ، نز  یحور  تمالـس  تمـالع  ار  باـجح  ناوتیم 

هک سب  نیمه  درف  تراقح ) هدقع   ) یتسپ نالذخ و  رد  ُهَرُهْشَی . ًابَْوث  َسِْبلَی  ْنَا  ًایْذِخ  ِءرَْملِاب  یفَک  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا :
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(64 (. ) دنک بلج  ار  نارگید  هّجوت  . ) ددرگ روهشم  نآ  هلیسوب  ات  دشوپیم  یسابل 

تسا هعماج  یگتخیسگ  مه  زا  ثعاب  یباجحدب  ای  یباجح  یب 

یب یگنهرب و  تسا . هدرکدـنلب  ار  همه  هلان  هک  برغ  ناهج  رد  هدـننک  جـیگ  رگناریو و  میارج  و  تارکنم ، اـشحف و  مّهم  لـماوع  زا  یکی 
اه هداوناخ  یگدیشاپ  مهب  دادعت  رب  هظحل  هب  هظحل  تعاس و  هب  تعاس  هکلب  زور ، هب  زور  دنتـسم ، یعطق و  ياهرامآ  قباطم  تسا . یباجح 

رگید رایسب  نوگانوگ و  تافارحنا  میارج و  يارب  یلماع  اهنیا  زا  مادک  ره  هک  دیازفایم  یـسنج  تافارحنا  عورـشمان و  نادنزرف  و  قالط ، و 
یگنهرب و رازاب  هک  تسا  نیا  نآ  مهم  للع  زا  یکی  اریز  دنا ، هدش  دیماان  هعماج  حالصا  يارب  یتیبرت  نادنمشناد  هک  يروطب  دش ، دهاوخ 
هب ّقلعت  رـسمه  ود  هک  يروط  هب  هدروآ ، رد  كرتشم  يـالاک  تروص  هب  ار  ناـنز  طـباور ، رد  يدازآو  فاـفع  باـجح و  میرح  زا  يرود 

تعرـس هب  توبکنع  رات  نوچمه  اه  هداوناـخ  هماـنرب ، نیا  لاـبند  هب  و  درادـن ، یموهفم  ییوشاـنز  ناـمیپ  تسادـق  هجیتن  رد  دـنرادن ، دوخ 
یپ ار  تیانج  لتق و  و  دـیدش ، تافارحنا  يراک ، هزب  دایتعا ، ساسا  عضو  نیمه  و  دـننامیم ، تسرپرـس  یب  ناکدوک ، و  دـنوشیم ، یـشالتم 

، هدیسر دص  رد  هب 50  اکیرمآ  رد  قالط  رامآ  هک  اجنآ  اـت  دروآ ، یمرد  هتخیـسگ  ماـجل  داـسف و  تروص  هب  ار  هعماـج  و  دـیامنیم ، يزیر 
هک اه  همانزور  ثداوح  تاحفـص  زا  و  تسا . هدـش  هدیـشک  یگدیـشاپ  مهب  قالط و  هب  ناشرفن  کی  یگدـنز  هداوناخ  رفن  ود  ره  زا  ینعی 

. درب یپ  یباجح  دـب  ای  یباجح  یب  موش  ياهدـمایپ  هب  ناوتیم  یبوخ  هب  تسا ، هعماج  ياهیهابت  كانلوه و  تایانج  زا  ییاـه  هنومن  رگناـیب 
(65)

داسف رامآ 

ره - 1 دشابیم . مئارج  قالط و  شیازفا  رد  داسف  ریثات  يایوگ  هدیـشک  ریوصت  هب  ار  اکیرمآ  زور  کی  تسا ، شیپ  اهلاس  لام  هک  لیذ  رامآ 
زور ره  اکیرمآ  رد  هنازور  جاودزا  لابق 5962  رد  - 2 دنتسه . عورشم  ریغ  نآ  رفن  هک 1263  دیآیم  ایندب  كدوک  اکیرمآ 9077  رد  زور 

رد رتخد  هنازور 2740  - 4 دوشیم . ماجنا  روشک  نیا  رد  نینج  طقـس  لـمع  رفن  زور 3231  ره  - 3 دـنوشیم . ادـج  مه  زا  زین  رهوش  نز و 
هقیقد ره 8  رد  - 6 دسریم . رفن  هب 68493  دنوشیم  راچد  یلـسانت  ضارما  هب  اکیرمآ  رد  زور  ره  هک  یناناوجون  دنوشیم 5 - رادراب  اکیرمآ 

هناحلسم تقرـس  کی  هیناث  ره 16  رد  - 8 دوشیم . هتـشک  رفن  کی  هیناث  ره 78  رد  - 7 دـیرگیم . تروص  روشک  نیا  رد  ییابر  مدآ  کـی 
. دنشونیم یلکلا  تابورشم  يرطب  نویلیم  هنازور 90  اه  یئاکیرمآ  - 10 دوشیم . هدوبر  لیبموتا  کی  هیناث  ره 16  رد  - 9 دریگیم . تروص 

نیا دنوشیم . نیئاکوک و ... نیئوره و  هب  داتعم  رفن  رازه  نیدنچ  هنازور  - 12 دوشیم . هدیشک  اکیرمآ  رد  راگیس  نویلیم  زور 160  ره  - 11
هنابـش ره  یط  یعامتجا  اه  یناماسبان  اهدـمایپ و  نیا  زا  يا  هشوگ  رگناشن  هتفای  راشتنا  هیهت و  یجراخ  تایرـشن  زا  یکی  طـسوت  هک  راـمآ 

(66 . ) دشابیم روشک  نیا  رد  زور 

فدص رد  رهوگ  دننام  باجح  اب  نز 

ءایـشا زا  یلو  تسا . رادروخرب  يرتمک  شزرا  زا  دـسریم  یناـسآ  هب  همه  سرتسد  رد  دوشیم و  ادـیپ  اـج  همه  رد  هک  يزیچ  ره  یلک  روطب 
. دننکیم تبقارم  نآ  زا  یـصاخ  روطب  دنرادیم و  هگن  رود  نارگید  سرتسد  زا  دنیامنیم و  يرادهگن  یبوخب  اهب  رپ  تمیق و  يذ  بای و  مک 

ییاهبنارگ رهوگ  لثم  مه  نز  دـشاب . ظوفحم  نادزد  سرتسد  زا  هک  دـننکیم  ظفح  یمکحم  ياهقودنـصواگ  رد  ار  تارهاوج  الط و  ًالثم 
لماک یناسنا  ار  وا  تسا و  لئاق  ییالاو  تیـصخش  وا  يارب  دنادیم و  یتسه  ياهبنارگ  رهاوج  ار  نز  مالـسا  دـشاب . ظوفحم  دـیاب  هک  تسا 

یفرعم نز  تیـصخش  تابث  ظفح و  يارب  هلیـسو  نیرتهب  ار  شـشوپ  و  نیرتیو ، فدـص و  قودنـصواگ و  نوچمه  ار  باجح  هدـناسانش و 
تیصخش دقاف  ار  نز  تقیقح  رد  دننکیم  یمسج  ياهیئابیز  شیامن  نیئزت و  شیارآ و  هب  بیغرت  قیوشت و  ار  نز  هک  ییاهنآ  تسا . هدرک 
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رتخد کی  نتشاد  اب  هکلب  دنتشادن ، یـشزرا  نانز  اهنت  هن  مالـسا  روهظ  زا  لبق  هدرک . تباث  ار  بلطم  نیا  هبرجت  دنرامـشیم . یناسنا  حور  و 
دُرب و الاب  ار  نز  ماقم  مالـسا  تشاد . جاور  دوب  یـشزرا  یب  نآ  تمـالع  هک  یباـجح  یب  يا  هعماـج  نینچ  رد  دـندمآیم  باـسح  هب  گـنن 

رتـکد درک . هـمیب  هـشیمه  يارب  ار  تیــصخش  نـیا  ماود  ظـفح و  باــجح  نوناــق  ندروآ  اــب  داد و  رارق  مـیرکت  دروـم  ار  وا  تیــصخش 
یبهذم نیلوا  هدیشوک و  رایسب  نز  عضو  يدوبهب  رد  مالسا  هک  دش  نشور  زین  بلطم  نیا  دیوگیم : يوسنارف  فورعم  خروم  نوبلواتـسوگ 

ناـنز زا  رتهب  تداعـس  یتیبرت و  یملع و  تیـصخش  مارتـحا و  رظن  زا  نیمز  قرـشم  ناـنز  هتفر  مه  يور  هدرب و  ـالاب  ار  نز  ماـقم  هک  تسا 
مالسا سیئر  اقآ  دنکیم : یفرعم  ناسنا  تمارک  كالم  ار  وا  هب  مارتحا  هکلب  دنادیم  لماک  ناسنا  کی  ار  نز  اهنت  هن  مالسا  دنتـسه . یئاپورا 

دنراد یمن  یمارگ  ار  نانز  زگره  میئَْللا . ِالا  َّنُُهناهَا  ام  َو  میرَْکلا  ِّالا  ِءاسِّنلا  َمَرْکَا  ام  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ترـضح 
هب هرخ  الاب  هک  یـسیلگنا ، هدنـسیون  دالابوک  نیلیفیا  مناخ  شزرا . یب  نامیئل  رگم  دـننک  یمن  تناـها  ناـنآ  هب  تمارک و  اـب  ناـمیرک  رگم 
زا هک  مرح  ار  وا  نیملـسم  هک  سب  نیمه  مالـسا  رد  نز  یگرزب  ماقم و  رد  دیوگیم : ادخ  يوسب  باتک  رد  دش ، ناملـسم  دیورگ و  مالـسا 

میکحت هعماج  رد  ار  شیوخ  تیقّفوم  ات  نز  تمدـخ  رد  تسا  يا  هلیـسو  باـجح  ساـسا  نیدـب  دـنناوخیم . هدـش  هتفرگ  تمرح  مارتحا و 
ناـنز دـیوگیم : نینچ  بلطم  نـیا  دـیی  أـت  رد  فورعم  سانـشناور  سیمج  ماـیلیو  دـشخب . ینوزف  ار  شیوـخ  مارتـحا  ّتیـصخش و  هدرک و 

نارـسمه و هب  ربمایپ  يا  دیامرفیم : نآرق  دنداد . دای  دوخ  نارتخد  هب  ار  رما  نیا  تسا و  ریقحت  نعط و  هیام  يزاب  لد  تسد و  هک  دـنتفایرد 
دنوش هتخانـش  یفیفع  نانز  فافع ) هب   ) ات دـنزاس  کیدزن  دوخ  هب  ار  ناش  يرـسور  باجح و  هک : يوگب  ناملـسم  ناـنز  همه  تنارتخد و 
لالح اب  رگم  تسا  مارح  هولج  لـالج  ماـقم  هب  ار  نایتمـصع  ( 67 . ) تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  دـنریگن . رارق  ناشابوا  رازآ  درومو 

(68  ) لالح اب  رگم  تسا  مارح  هولج  لالح  اب  رگم  تسا  مارح  هولج 

نز تیصخش  لّزنت  ینعی  یباجحدب  ای  یباجح  یب 

وا مادختـسا  رد  دوشیم . هّجوت  وا  یمـسج  ياهیئابیز  هب  اهنت  هدـش و  هدرپس  یـشومارفب  نز  یناسنا  تیـصخش  یباـجح  یب  جاور  اـب  هزورما 
نیرتـشزرا یب  يور  رب  غیلبت  روظنمب  وا  هنهرب  ریوصت  پاـچ  دریگیم . رارق  ّتقد  دروم  شمـسج  یئاـبیز  یـصصخت  ياهتیحالـص  زا  رتـشیب 

شزرا تروص  نیدب  یناسنا ، ّتیصخش  کی  ياراد  هن  یسنج ، افرـص  ّتیوه  اب  تسا  يدوجوم  اهنآ  رظن  زا  نز  هدش ، يداع  يرما  سانجا 
یناوارف لاجنج  وراج  اب  هلاس  ره  نز  هب  زیمآ  نیهوت  شرگن  نیا  دـنا و  هداد  لزنت  رگید  سانجا  ریظن  سکول ) يالاک   ) کی ّدـح  اـت  ار  نز 

دنچ ره  ددرگیم و  روآ  لالم  یتّدم  زا  دعب  هک  دنا  هدرک  دادملق  یبایماک  يارب  يا  هلیـسو  ار  نز  دریذپیم . تروص  یئابیز ) هکلم   ) باختنا
رهاظ هب  هکنیا  اب  نز  يدناگ : لوق  هب  دریگیم . رارق  تیامح  دروم  یسنج  دازآ  طباور  اتسار  نیمه  رد  دیشخب ، عّونت  وا  هب  دیاب  راب  کی  هاگ 

يو ( 69 . ) تسا درم  ياهینارـسوه  هلیـسو  نتفرگ  رارق  هچیزاب و  رطخ  نآ  هتفرگ و  رارق  يدیدج  رطخ  رد  یلو  هدـمآ  رب  يدازآ  ددـص  رد 
هلیـسو کی  هب   ) یهلا قولخم  نیرتفیرظ  ای  نز  لیدـبت  اب  دـنامب و  هکنیا  ات  دوش  دوبان  ناسنا  لـسن  هک  مهدـیم  حـیجرت  نم  دـنکیم : هفاـضا 

وا هچیزاب  اـت  هدـمآ  ایندـب  نز  هکنیا  رب  رئاد  درم  يوعد  هیلع  مدوب  نز  نم  رگا  ددرگ ... رت  تسپ  یناویح  ره  زا  درم ) ینارتوهـش  یـشایع و 
ریز دینک و  يراددوخ  راک  نیا  زا  تساهدرم  توهش  بلج  رطاخ  هب  اهنت  امش  ندرک  شیارآ  رگا  نانز  يا  مدرکیم ، نایصع  تخس  دشاب ،
قبط تسا . هتـشادن  هارمهب  ناـنز  يارب  يرگید  هجیتـن  زواـجت  تـمحازم و  زج  برغ  تامادـقا  نـیا  یلو  دـیورن . یتـفخ  نـینچ  گـنن  راـب 
قبط دنراد . رارق  یـسنج  زواجت  دیدهت و  ضرعم  رد  زور  ره  نایرع  همین  هاتوک و  نماد  نانز  دـص  رد  اکیرمآ 91  رهش  رد 63  يریگرامآ 

تیصخش شزرا و  باجح ، هب  ندروآ  يور  اب  ناهج  نانز  هکنآ  دیما  دنا . هدنام  نوصم  تادیدهت  نیا  زا  نانآ  زا  دص  رد  اهنت 9  رامآ  نیا 
یقالخا و هکلم  ای  يرنه  یملع و  هکلم  باختنا  دـهاش  یئابیز  هکلم  باختنا  ياجب  هلاـس  ره  دـنروآ و  گـنچ  هب  ار  شیوخ  هتفر  تسد  زا 

(70 . ) میشاب نانز  یفطاع 
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اهدادعتسا ییافوکش  ینعی  باجح 

اهنهذ هاگنآ  ددرگیم . وحم  ماقم  رویز و  یمـسج  ياهیئابیز  يرهاـظ و  تازاـیتما  دـنوشیم  مه  لـثم  همه  دنـشاب  باـجح  ياراد  ناـنز  رگا 
هعماج افوکش و  اهدادعتسا  هجیتن  رد  ددرگیم و  اشوک  اهنآ  لیـصحت  رد  و  دوشیم . قالخا  رنه و  بدا ، ملع ، ریظن  یعقاو  ياهـشزرا  هجوتم 
هناگیب زا  ششوپ  مالسا  تسا ، يونعم  ياهشزرا  رگایحا  باجح  هک  تهج  نآ  زا  يرآ  دومن . دهاوخ  یط  تعرسب  ار  تفرشیپ  یقرت و  هار 
یمیقع ریغ  تفع و  اب  نانز  امـش  نانز  نیرتهب  دـیامرفیم : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدرک  یفرعم  نز  يرترب  كالم  ار 
نیرتدب ایآ  دندومرف : رگید  ثیدـح  رد  ( 71 . ) دـنا هدیـشوپ  ًالماک  هناگیب  لباقم  رد  دـنیارآیم و  ار  دوخ  ناشنارهوش  يارب  اهنت  هک  دنتـسه 

رایغا ناه ز  ( 72 . ) دنشاب هدیشوپ  رهوش  دزن  دننک و  شیارآ  هناگیب  ربارب  رد  هک  دنتسه  ینانز  امش  نانز  نیرتدب  منک  یفرعم  امشب  ار  نانز 
هک غاب  نآ  رد  هویم  دـسرن  تسین  شراوید  هک  غاب  نآ  رد  هویم  دـسرن  تسین  شراوید  هک  غاب  نآ  رد  هویم  دـسرن  راـهنز  اـبیز  خر  ناـشوپب 

. دـنروآ تسدـب  باجح  هانپ  رد  ار  نآ  دـیاب  دنـشیوخ  تیبوبحم  شیازفا  تیعقوم و  میکحت  ناهاوخ  نانز  رگا  سپ  ( 73  ) تسین شراوید 
، باجحاب نانز  نوچ  تسا ، توارط  ییاـبیز و  ظـفح  يارب  زیچ  نیرترثؤم  باـجح  هتـساک ، دوخ  تیباذـج  زا  یباـجح  یب  اـب  يزورما  نز 

(74 . ) تسا رتدیفم  شا  یئابیز  توارط و  يارب  نز ، باجح  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنراد . یناور  شمارآ 

باجح نافلاخم  ياهداریا 

ار یتالاکشا  دنهدیم ، هئارا  یناهرب  هیجوت و  ناشدوخ  حالطصا  هب  یمالـسا ، باجح  نتـشادرب  يارب  باجح ، فشک  یگنهرب و  نارادفرط 
رد ار  نآ  ام  هک  ددرگیم ، زاب  ریز  لاکـشا  جنپ  هب  اهنآ  تالاکـشا  هدـمع  و  دـننک ، داجیا  دـیدرت  اهلد  رد  ههبـش ، ياقِلا  اب  ات  دـننکیم  حرطم 

يدازآ و  هدـش ، هدـیرفآ  دازآ  درم ، هچ  نز و  هچ  ناسنا  دـنیوگیم  اـهنآ  - 1 میزادرپیم : نآ  خـساپ  هب  هدرک و  حرطم  هدرـشف  روط  هب  اـجنیا 
نیشن هدرپ  يوزنم و  ار  نانز  تسا و  ریگاپ  تسد و  یمالسا ، ششوپ  باجح و  یلو  دنتسه ، نآ  رادفرط  ناگمه  هک  تسا  یسّدقم  موهفم 

اهنآ زا  یکی  هک  هدـیرفآ ، ناـسنا ، دوجو  رد  ار  يزیارغ  تعیبـط ) یـضعب  لوق  هب  و   ) دـنوادخ دزاـسیم . مورحم  يدازآ  بهاوـم  زا  هدرک و 
هدـقع و بجوم  هنرگ  و  دوـمن ، عابـشا  يدازآ  لاـمک  اـب  ار  نآ  دـیاب  هکلب  درک ، بوکرـس  سبح و  ار  نآ  دـیابن  هک ، تسا  یـسنج  هزیرغ 
یـسایس و یگنهرف ، فلتخم  ياه  شالت  هب  نادرم  شود  هب  شود  دیاب  دنتـسه و  هعماج  زا  یمین  نانز  - 2 دیدرگ . دهاوخ  یناور  يرامیب 

رود شالت  ياه  هنحص  زا  و  دنوش ، هدیشک  اوزنا  هب  هعماج  یناسنا  ياهورین  زا  یمین  هک  تسین  حیحـص  هجو  چیه  هب  و  دنزادرپب ، يداصتقا 
یـسایس يداصتقاو و  یگنهرف  ياهتیلاعف  زا  ار  نانز  اعبط  تسا و  ریگاپ  تسد و  اریز  تسا . اوزنا  نیا  يارب  یّمهم  لـماع  باـجح  دـندرگ ،

و دنکیم . رتصیرح  نانز  هب  ار  نادرم  عوضوم  نیمه  هدش و  درم  نز و  نیب  نتخادنا  هلصاف  بجوم  نز  شـشوپ  باجح و  - 3 دناریم . بقع 
زا هک  ار  هچنآ  هب  تبسن  ناسنا  هک  هدش  تباث  یناور  رظن  زا  دنا و  هتفگ  میدق  زا  هک  ارچ  دزاسیم ، رو  هلعش  ار  اهنآ  یـسنج  تالیامت  شتآ 

نیا نتفرگ  هدیدان  یهاگ  و  تفر ، دهاوخ  تسد  زا  عفانم  حلاصم و  زا  يرایـسب  دراوم  نز ، شـشوپ  اب  - 4 تسا . صیرح  هدـش  عونمم  نآ 
نایم رد  هک  ار  رتخد  نآ  هنوگچ  دنک ، جاودزا  يرتخد  اب  دهاوخیم  هک  یناوج  ًالثم  دش ، دهاوخ  يدبا  ياهجنر  طوقـس و  بجوم  حلاصم ،

، رمع رخآ  ات  یگدـنز  کیرـش  باختنا  يارب  هناروک  روک  مادـقا  باجحاب  رتخد  نآ  اب  ناوج  جاودزا  اـیآ  دسانـشب ، هدـش  ناـهنپ  باـجح 
مالسا رظن  زا  نز  ارچ  سپ  تسا  داسف  یـسنج و  تافارحنا  زورب  زا  و  عورـشمان ، طباور  زا  نانز  ظفح  يارب  باجح  رگا  - 5 دوب !؟ دهاوخن 
! تسین نز  ندیشک  ریجنز  هب  عون  کی  راک  نیا  ایآ  دشاب ، هتسب  رد  قاطا  نورد  رد  هچرگ  دنک ، باجح  تیاعر  ًالماک  دیاب  زامن  رد 

تالاکشا هب  خساپ 

دنچ تسا  دازآ  ایآ  دروخب ؟ مومـسم  ياذغ  تسا  دازآ  ناسنا  ایآ  ًالثم  تسا ، ّدح  ياراد  يزیچ  ره  یلو  تسا ، یـسدقم  هملک  يدازآ ، - 1
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؟ دیامن رادیب  ار  اهنآ  لبط  يادص  ندرکدنلب  اب  دنتـسه  باوخ  رد  اه  هیاسمه  هک  بش  فصن  تسا  دازآ  ایآ  ؟ دروخب یلومعم  ياذـغ  ربارب 
نارگید يدازآ  بلـس  ثعاب  نایز و  ررـض و  بجوم  هک  تسا  سّدـقم  يدازآ  نآ  تسا ، ّدـح  زرم و  ياراد  يدازآ  ًاـعطق  اـیآ ؟... اـیآ ؟...

تباث قطنم  لیلد و  اب  ام  طـلغ ، يدازآ  حیحص 2 - يدازآ  - 1 تسا . هنوگ  ود  رب  يدازآ  هک  دـندقتعم  فاصنا  اب  نادنمـشیدنا  همه  دوشن ،
نینچ ملع  لقع و  زگره  و  تسا ، طلغ  يدازآ  دنوش ، راکشآ  ماع  الَم  یمالـسا و  شـشوپ  نودب  هک  ینعم  نیا  هب  نانز  يدازآ  هک  میدرک 
هتشاد شالت  یگدنز  ياه  هنحـص  همه  رد  دیاب  و  دنتـسه ، هعماج  زا  یمین  نانز  هک  تسا  تسرد  - 2 دریذپ . یمن  ار  زیگنا  هدسفم  يدازآ 

ياه هنحص  رد  شالت  زا  ار  اهنآ  هک  يّدح  رد  تسین  ریگاپ  تسد و  زگره  دنک و  یمن  يوزنم  ار  اهنآ  زگره  یمالسا  ششوپ  یلو  دنشاب ،
خساپ رد  هتشذگ  رد  ام  رگا  تسا ، لوقعم  شـشوپ  کی  ینعم  هب  هکلب  تسین ، ینیـشن  هدرپ  ینعم  هب  باجح ، اریز  دراد . زاب  تیلاعف  راک و 
مینیبیم اراکشآ  هک  ارچ  تسین ، لالدتسا  هب  زاین  رگید  ناریا ، رد  یمالسا  يرومهج  زا  سپ  زورما  میتشاد ، لالدتسا  هب  زاین  لاکـشا ، نیا  هب 

ظفح نیع  رد  اه و .. هاگـشورف  نویزیولت و  ویدار و  اهناتـسرامیب و  تارادا و  ات  هتفرگ  يراذـگنوناق  سلجم  زا  اه ، هنحـص  ماـمت  رد  ناـنز 
شالت هب  یمالـسا  لماک  شـشوپ  دنلب و  ياهـسابل  اب  دـناوتیم  نز  دنتـسه . یگدـنز  يزور  هنابـش  شالت  راک و  لوغـشم  یمالـسا ، باجح 
خـساپ دوجوم ، عضو  يرآ  دوش ، رهاظ  اه  هنحـص  رد  تسا  رتیلاع  شـشوپ  رترب و  سابل  هک  رداـچ  اـب  رگید  دراوم  رد  و  دزادرپب ، یگدـنز 

: نامدوخ یلومعم  نابز  هب  تسا  نآ  عوقو  يزیچ  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  دنا : هتفگ  هفـسالف  هکنانچ  تسا ، قوف  لاکـشا  هب  ینکـش  نادـند 
، يراددـنزرف يراد و  هناخ  رگم  یهگناو  تسا  نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  اجنآ 
نز و تیمورحم  ینعم  هب  مالسا  رد  ششوپ  اریز  تسا  ساسا  یب  زین  لاکـشا  نیا  - 3 تسین ! یگنهرف  يداصتقا و  مهم  رایسب  شالت  راک و 

ناسآ جاودزا و  هرابرد  مالسا  هک  ار  هچنآ  رگا  ددرگ ، راجفنا  رتشیب و  شطع  بجوم  ات  تسین ، حیحص  هار  زا  یسنج  هزیرغ  عابـشا  زا  درم 
رگا یهگناو  دـیآ . یمن  شیپ  یلاکـشا  هنوگچیه  هدـش و  عابـشا  حیحـص  هار  زا  یـسنج  هزیرغ  ددرگ ، ارجا  هدومرف ، نآ  قـقحت  رد  يریگ 

باجح يدایز  دودـح  اـت  زورما  هک  میمهفیم  ینـشور  هب  مینک ، هسیاـقم  هتـشذگ  میژر  رـصع  عضو  اـب  ار  یمالـسا ، يروهمج  یلعف  عضو 
یب يرابودـنب و  یب  یهابت و  داسف و  ربارب  اهدـص  اههد و  زورما  رد  و  دـش ، یمن  تیاـعر  زور  نآ  هک  یلاـح  رد  دوشیم ، تیاـعر  یمالـسا 

هب ندوب  دیّقم  باجح و  و  درک ، دـهاوخ  رتشیب  ار  درم  نز و  یـسنج  شطع  یباجح  یب  يرابودـنب و  یب  نیا  ربانب  تسا ، هدـش  رتمک  یتّفع 
یمالـسا باجح  یب  ياهروشک  رد  داسف  هک  دهدیم  ناشن  یعطق  ياهرامآو  دربیم . نیب  زا  ار  داسف  یهابت و  فافع ، باجح و  میرح  ظفح 

دیاوف رگنایب  هک  تسا  يریذپان  للخ  ِینیع  دهاوش  اهنیا  دوشیم ، باجح  تیاعر  نآ  رد  هک  ییاهروشک  رد  داسف  زا  تسا ، رتشیب  بتارم  هب 
يارب رثؤـم  لـماع  کـیدزن و  هلیـسو  يرابودـنب  یب  یباـجح و  یب  سکع  هب  و  تسا ، اـهیهابت  زا  يرایـسب  زا  نآ  یگدـنرادزاب  و  باـجح ،

ياهتحلصم دیاوف و  ياراد  نانز ، يارب  ششوپ  ًالوا : تفگ : دیاب  مراهچ  خساپ  رد  - 4 دوب . دهاوخ  اهفارحنا  هنماد  شرتسگ  داسف و  شیازفا 
رد ایناث : دیشک . تسد  نآ  زا  ناوت  یمن  یبناج  یـضرف و  ياهتحلـصم  زا  یـضعب  رطاخ  هب  زگره  هک  تسا ، هعماج  اهنآ و  يارب  مهم  رایـسب 

، دنادیم بجاو  ار  ششوپ  مدع  یهاگ  هکلب  دناد ، یمن  مزال  اجنآ  رد  ار  ششوپ  مالسا  دشاب ، نایم  رد  يرتمهم  تحلـصم  هک  يدراوم  نآ 
رد مرحمان  نانز  یلو  تسین ، دـهد  تاـجن  ار  وا  هک  يدرم  اـجنآ  رد  و  تسا ، نتخوس  اـی  ندـش  قرغ  لاـح  رد  يدرم  رگا  لاـثم : ناونع  هب 
هک یناوج  لاـثم : ناوـنع  هب  و  دـنهد . تاـجن  ار  درم  نآ  ددرگ  ناشـشوپ  نتفر  راـنک  بجوـم  هچرگ  تسا  بجاو  ناـنآ  رب  دنتـسه ، اـجنآ 

تسا زیاج  وا  تنیز  عضاوم  هب  هاگن  رظن ، دروم  رتخد  هرهچ  هب  هاگن  وا  يارب  هدنیآ  تحلـصم  هب  هجوت  اب  دنک ، جاودزا  يرتخد  اب  دهاوخیم 
اب نیا  ربانب  درگنب . ار  شرظن  دروم  رتخد  راگتـساوخ ، هک  هدرک  رما  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  دروم  نیا  رد  یّتح  دسانـشب . ار  وا  ات 

نکمم زامن  لاح  رد  باجح  تیاعر  هفـسلف  - 5 دور . یمن  تسد  زا  یتحلصم  هنوگچیه  مالسا ، ياهروتـسد  و  یمالـسا ، شـشوپ  تیاعر 
زامن نز  هک  رتهب  هچ  تسا و  يدابع  لمع  نیرتهب  زین  زاـمن  تسا ، تلاـح  نیرتهب  ناـنز  يارب  باـجح  - 1 دشاب : ریز  تهج  دـنچ  زا  تسا 
کی تسا ، گنهرف  کـی  تسا ، تداـبع  کـی  هکنآ  نیع  رد  زاـمن  - 2 دـهد . ماجنا  تسا  شـشوپ  تلاـح  هک  تلاـح  نیرتهب  رد  ار  دوخ 

و دزومآیم ، نانز  هب  ار  باـجح  سرد  هک  تسا  نیا  نآ  ياهـسرد  زا  یکی  دزومآـیم ، فلتخم  ياهـسرد  هک  تسا  راـبرپ  گرزب و  سـالک 
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یمالسا لماک  باجح  اب  هبترم  جنپ  ناملـسم  نانز  زور ، هنابـش  رد  بجاو  زامن  راب  حنپ  هب  هّجوت  اب  دنکیم . توعد  باجح  هب  ًالمع  ار  اهنآ 
تروص هب  اهنآ  يارب  ار  سّدقم  روتسد  نیا  و  دهدیم ، دای  اهنآ  هب  ار  باجح  یگنوگچ  لمع ، رارکت  نیمه  و  دننکیم ، رارقرب  هطبار  ادخ  اب 

یبوخ قیمع و  نیرمت  زامن ، رد  مه  نآ  يرارکت  نینچ  اطعق  دزاسیم ، مکحم  باجح  اب  ار  اهنآ  دـنویپ  و  دروآ ، یمرد  بوخ ، تداع  کـی 
(75 . ) دوب دهاوخ  ششوپ  ظفح  تیاعر  يارب 

تشر رد  یحیسم  كرتخد 

يو ردپ  دوب و  ّهیحیسم  هک  یلگـشوخ  گنـشق و  رتخد  ام  نالیگ  رد  دسیونیم : تّفع  راموط  باتک  رد  ینالیج  فسوی  خیـش  جاح  موحرم 
ادابم هک  دندوب  رتخد  نآ  تسارح  ظفح و  رد  هتـسویپ  دندوب ، نکاس  تشر  نادـیم  هزبس  رد  هک  رتخد  هّدـج  ردام و  رتکد و  دوب . رتکد  مه 

هب درکیم  شیارآ  ار  دوخ  هشیمه  دوب و  باجحدـب  اـبیز و  نوچ  هراـچیب  رتـخد  نآ  یلو  دـنیابرب . ار  وا  سوماـن  نادزد  ناتـسرپ و  توـهش 
دـندرب و جراخ  هب  هجلاعم  يارب  ار  وا  راچان  هب  ناشیوربآ  ظـفح  رطاـخ  هب  رداـم  ردـپ و  تفرگ . رارق  هلولگ  فدـه  دومنیم  هضرع  ناـناوج 

گرم زا  كرتخد  هچرگ  دـنهد . تاجن  ییوربآ  یب  یجیردـت و  گرم  بالجنم  زا  ار  وا  دـنناوتب  هکلب  ات  دـندرک  وا  جرخ  يدایز  ياـهلوپ 
هب ار  تواضق  نیا  نم  دیـسارهیم ، و  دـشیم ، تحاران  شندـید  زا  زورما  دوب ، رورـسم  شترایز  زا  زورید  هکنآ  هدـیاف  هچ  اما  تفای ، تاـجن 

(76 !... ) یباجح یب  هیاس  رد  ای  دوب  ششوپ  باجح و  رثا  رب  راک  نیا  ایآ  منکیم ، راذگاو  امش  دوخ 

دیراورم هّللا  تیآ  زا  يا  هرطاخ 

دوجو هب  تلود  دوخ  هیحان  زا  هک  نارهت  دهشم و  نیب  طابترا  عطق  هطساو  هب  داش  رهوگ  دجـسم  يایاضق  زا  دعب  قارع  زا  تعجارم  رد  هدنب 
یلیخ هرخالاب  مدمآ ، دعب  مدنام و  نارهت  رد  يزور  دنچ  دوش . تبقارم  دشاب و  لرتنک  تحت  دـیابیم  دـنک  روبع  تساوخیم  سک  ره  دـمآ .
رّهطم مرح  رد  یتح  دـندوب . هدروآ  دوجو  هب  یعیجف  یلیخ  عضو  نانز ، باجح  فشک  تهج  زا  مه  سابل و  تهج  زا  مه  دـندروآیم  راشف 

، دشیم هدینـش  یهاگ  هک  دنتفگ  ریبعت  کی  هب  دنـشکب و  اهنز  رـس  زا  ار  دقراچ  رداچ و  هک  دندوب  هداد  روتـسد  مرح  نارادـساپ  ماّدُـخ و  هب 
دنتفریم نوریب  لزنم  زا  رحس  ام ، هب  بوسنم  ام و  هداوناخ  ياهنز  این . يرسور  اب  شکب  تلاجخ  دنتفگیم : حیرض  ياپ  رد  ناشدوخ  يا  هدع 

زور هس  ود  زا  دـعب  هک  دـمآ  دوجو  هب  شیارب  یتلاـح  درک ، بیقعت  روماـم  هک  ار  اـهمناخ  زا  یکی  یتـح  دـندروآیم . اـج  هب  ماـحرا  هلـصو 
ًالماک دندربیم ، هژر  اهنابایخ  رد  يدـب  عاضوا  اب  ار  اهرتخد  دـندرکیم و  يریگولج  تدـش  هب  باجح  زا  دـندش . توف  ام  لزنم  رد  یتحاران 

(77 . ) تسا ینید  رهاظم  ندرب  نیب  زا  يارب  اهراک  نیا  همه  هک  دوب  نشور 

ریمشک زا  ینز  باجح  هرطاخ 

ناونع تحت  یباتک  هب  نم  لاس  نآ  رد  دوب ، نم  یگدنز  رد  یفطع  هطقن  لاس 1360  دیوگیم : ریمشک  روشک  زا  یباردنآ  هیسآ  هدیس  مناخ 
ثعاب هک  مدـش  انـشآ  هلیمج  میرم  رهاوخ  راثآ  اب  سپـس  تشاذـگ و  نم  حور  رد  يدایز  ریثءات  هک  مدروخرب  ناملـسم  نانز  قیمع  راـکفا 

ترـضح نوچ  یناربمایپ  هریـس  رد  هعلاطم  اب  مدرب  یپ  يدودوم  اـنالوم  ریـسفت  نیرخآ  هب  دـش . نآرق  میهاـفم  قیمع  كرد  هب  نم  شیارگ 
نامز نیغورد  نایادخ  اب  هزرابم  رطاخ  هب  اهنآ  همه  هک  مدرب  یپ  ّتیعقاو  نیا  هب  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دمحم  یسیع و  یـسوم  میهاربا ،

باختنا مادقا  نیلّوا  ناونع  هب  ار  باجح  نم  دیدرگ و  نم  ینورد  بالقنا  کی  داجیا  ثعاب  تاعلاطم  نیا  دنا . هدوب  جـنر  رد  هراومه  دوخ 
هاگیاج میدومن و  غیلبت  هب  عورـش  هسردـم  هب  هسردـم  هناخ و  هب  هناخ  سپـس  مداد و  جاور  ما  هداوناخ  ءاضعا  مامت  نیب  رد  ار  نآ  مدومن و 

(78 . ) میدرک یفرعم  هعماج  نانز  يارب  هداد  صاصتخا  نز  هب  مالسا  هک  ار  ییالاو 
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دنسرتیم باجح  زا  اه  یتوغاط 

رد مزورید  ینارنخس  رطاخ  هب  نم  زا  هاش  یبایفرش  هام 1350  تشهبیدرا  هبنش 17  هس  هاش ) راب  رد  ریزو  ملعا  هّللادسا  تارطاخ  زا  یتمسق  )
یشزرو مویداتسا  رد  وجـشناد  دوب 300  هدـمآ  لـمع  هب  نم  زا  یمرگ  لابقتـسا  هچ  هک  متفگ  وا  هب  درک ، دـیجمت  زاریـش  يوـلهپ  هاگـشناد 

مک رداچ  هاگشناد  تسایر  ماقم  رد  مدوخ  نامز  رد  مدرک . تشحو  رداچ  اب  رتخد  همه  نیا  ندید  زا  هتبلا  دندوب ، هدرک  عامتجا  هاگشناد ) )
، دـندوب ناـشرفن  یـس  زورید  سنارفنک  رد  نکیل  دـشیم . ریقحت  دـنک  رـس  رب  ار  نآ  تساوخیم  هک  يرتـخد  ره  دوب . هدـش  خوـسنم  شیب  و 

گنهرف اب  نداد  تسد  زا  نارتخد  نیا  زا  یـضعب  هک  دـش  هداد  عـالطا  نم  هب  انمـض  منکب . يرظن  راـهظا  هظحل  نآ  رد  هک  مدـیدن  بساـنم 
زا جراخ  فلاـخم  سنج  اـب  ار  ینامـسج  ساـمت  عون  ره  مالـسا  هک  دـندوب  یعّدـم  و  دـنا ، هدرک  يراددوخ  هاگـشناد  دـیدج  سیئر  رهم ،

(79 . ) دش خلت  شتاقوا  یلیخ  هاش  تسا . هدرک  عونمم  جاودزا  بوچراچ 

یناملآ نز  باجح 

ناملـسم هداوناخ  کی  ام  یگیاسمه  رد  ناملآ  رد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  مالـسا  هب  مفرـشت  يارجاـم  تسا  هینباز  نم  یلبق  مسا  ادـخ  ماـن  هب 
متفریم اهنآ  هناخ  هب  نم  هک  یتقو  میتشاد  دمآ  تفر و  مه  اب  دندوب و  تسود  نم  اب  هسردم  رد  اهنآ  نارتخد  دندرکیم . یگدنز  هیکرت  لها 

هب كروبماه  یمالـسا  دجـسم  رد  خیرات 4/12/1990  رد  مدش  انـشآ  مالـسا  اب  هدـش و  اهنآ  بذـج  مک  مک  دـنناوخیم  زامن  اهنآ  مدـیدیم 
تمحز هتفرگ  رظن  رد  نز  يارب  مالـسا  هک  یباجح  يوگلا  دینک  یمن  رکف  ایآ  متفای . فرـشت  مالـسا  نید  هب  مدقم  دمحم  ردارب  یتسرپرس 

تینما ساسحا  نآ  هانپ  رد  ات  ددرگیم  یهاگهانپ  نم و  أم  ظافح و  لابند  هب  هناگیب  نمشد و  بیسآ  زا  تینوصم  يارب  يدوجوم  ره  دراد ؟
دنزگ زا  ات  دوریم  مواقم  تخس و  یتسوپ  نورد  هنوگچ  هک  دینکیم  هدهاشم  دیریگب ، رظن  رد  ار  تشپ  كال  کی  رگا  امش  دنک  شمارآ  و 

وا دنکن و  ریغ  يامن  تشگنا  اروا  ات  ددرگیم  یظفاحم  لابند  هک  یتقو  مدآ  دشابن  هنوگنیا  ناملـسم  نزو  ناسنا  ارچ  دـشاب . نمیا  نمـشد  و 
کی هکلب  تسین ، لیمحت  تمحز و  اهنت  هن  نم  يارب  باجح  دیامن . باختنا  ار  باجح  هک  رتهب  هچ  دنک  ظفح  نارگیدب  هجوت  بلج  زا  ار 

هتـشاد و زاربا  ناگمه  يارب  ار  مباجح  هدیقع و  هک  مددص  رد  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  ما  هدیقع  زا  هک  تساریذپان  هشدخ  ملـسم و  لصا 
هب باجح  رانک  رد  رگید  ياهـشزرا  تسا و  یـشزرا  کی  باجح  هک  متفایرد  مدـش و  دراو  باجح  رد  هک  مدوب  نم  نیا  مهدـب . حیـضوت 

(80 . ) متفرگ میمصت  روطنیا  مدوخ  نم  دشاب . هدش  لیمحت  نم  رب  باجح  هکنیا  هن  دوشیم ، ینازرا  نم 

ناوج لسن  هب  تمدخ  نیرتهب 

نیلوئسم زا  دنکیم  ینیگنس  مناوج  بلق  رب  هک  تسا  يدایز  ياه  جنر  اه و  مغ  رهـشوب  زا  یبالقنا  دنمدرد  زوسلد و  ردارب  کی  زا  يا  همان 
نم لد  رب  هک  یلئاسم  رگید ، يویند  يداـم و  لـئاسم  يارب  زا  هن  گـنج و  لاـس  تشه  هن  ینارگ و  مّروت و  يارب  هن  اـّما  مدـنم ، هلگ  روشک 
موب زرم و  نیا  یهّللا  بزح  اـهنویلیم  فرح  هب  دـنتلم  نیا  فرـش  تّزع و  ناـیماح  هک  روـشک  نیلوئـسم  ارچ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  ینیگنس 
ياه یـسورع  زا  یباجحدب ، یباجح و  یب  زا  ایآ  دینکیم ؟ لمع  راوگرزب  نآ  همان  تیـصو  اهمایپ و  هب  تاروتـسد  هب  ایآ  دننک ؟ یمن  هّجوت 
؟.... اـی دـنکیم  غیلبت  ار  مالـسا  گـنهرف  نویزیولت  ویدار ، دـینکیم ؟... يریگوـلج  لذـتبم  ياـهراون  اهـسکع و  عـیزوت  شخپ و  زا  یئاذـک ،

تروص يّدج  یمادقا  دسافم  اب  دروخرب  رد  ارچ  هک  دنلانیم  نیلوئسم  تسد  زا  دهعتم  نموم  دارفا  یمامت  نویناحور و  بّالط و  نایجیـسب ،
، دیبایرد ار  بالقنا  روشک ! نیلوئسم  دنهد ؟ یمن  شوگ  ادهش  نارادپ  ناردام و  نارهاوخ ، ناردارب ، لد  درد  هب  نیلوئسم  ارچ  دریگ ؟ یمن 

ردـه دربن  نیدایم  رد  بالقنا  نادـنزرف  يریلد  اهتداشر و  همه  نآ  ناملحار و  ماما  تمحز  اهجنر و  همه  نآ  هک  تسا  فیحدـنادیم  ادـخ 
ماجنا رد  هچنانچ  یلو  دنتـسه ، اهنآ  یماح  مدرم  مالـسا  گنهرف  يارب  شالت  داـسف و  رهاـظم  اـب  هزراـبم  رد  هک  دـننادب  نیلوئـسم  دورب ....
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: دندومرف يا  هنماخ  هّللا  ۀیآ  يربهر  مظعم  ماقم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنلوئـسم . ناملحار  ماما  ّتلم و  ادخ و  شیپ  دـنیامن  یهاتوک  هفیظو 
نونکا دننک و  تمدـخ  مدرم  هب  دـیاب  سپ  دنتـسه  ّتلم  نیا  مداخ  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا  مدرم  هب  تمدـخ  ام  دوجو  هفـسلف 

. تسا ناوج  لسن  هب  اصوصخ  تمدخ  نیرتهب  نیا  دـشابن و  یباجحدـب  یباجح و  یب  داسف  اب  هزرابم  زا  رتدنمـشزرا  رتهب و  یتمدـخ  دـیاش 
(81)

باجح دروم  رد  ینیمخ  ماما  زا  يا  هرطاخ 

ناشیا بناج  زا  ماما  ناکیدزن  باجح  تیاعر  رد  ّتقد  هلاسم  نم  تارطاخ  دراوم  زا  رگید  یکی  ماما  تیب  نیظفاـحم  زا  یکی  مداـخ  ردارب 
ياضاقت برد و  ندز  زا  دعب  هلـصافالب  مییامن . ضرع  ار  یبلطم  میـسرب و  ناشیا  تمدـخ  هب  هدز  رـس  روط  هب  ام  هک  دـشیم  مزال  اضعب  دوب 

رکذت شیوخ  ناگتـسب  هب  دـعب  دـینک و  ربص  یمک  هک  دـنتفگیم : عیرـس  یلیخ  دـندوب ، ناشیا  دزن  ماما  ناگتـسب  زا  رگا  ام ، بناج  زا  دورو 
لوخد دـصق  ماما  ناگتـسب  زا  یکی  میدوب و  هناخ  لـخاد  رد  اـم  رگا  سکعلاـب  میوش و  دراو  اـت  دـنراذگ ، رـس  رب  ار  دوخ  رداـچ  دـندادیم 

ماما ناگتـسب  هنرگ  درک و  مالعا  رکذـت  يارب  ماما  هتبلا  تسا . قاتا  لخاد  مرحمان  هّللا ... ای  هّللا  ای  هک : دـندومرفیم  ماـما  هلـصافالب  دنتـشاد ،
(82 . ) دندومنیم ار  شیوخ  باجح  تیاعر  هشیمه 

نیما هدهتجم  مناخ  حیاصن 

هک هدوب  نیا  مالـسا  نانز  عون  لومعم  هدوبن و  نانز  باجح  رد  وگتفگ  ریخا  نامز  نیا  اـت  مالـسا  ردـص  زا  دوشیم  مولعم  نئارق  زا  هچناـنچ 
هرود نیا  رد  دنتـسنادیم . راک  هنگ  قساـف و  ارنآ  كراـت  دـنناشوپب و  ار  دوخ  هدومن و  زارتحا  ناـمرحمان  زا  هک  دنتـسنادیم  فّظوم  ار  دوخ 

، دنهد رارق  درم  فیدر  تیلاعف ، راک و  رد  ار  نز  دنهد و  تاجن  رداچ  باجح و  دیق  زا  ار  نز  دنتساوخ  رشب  ناهاوخیدازآ  زا  یـضعب  ریخا 
قالخا داسف  یتّفع و  یب  ردـقنآ  هرود  نیا  رد  مینیبیم  هچنانچ  دـندیرد و  ار  نانز  باجح  تیّرُح  يزوسلد و  يدازآ و  مسا  هب  هک  دوب  نیا 

مرادن و دوخ  فنـص  مه  اب  ینمـشد  مشابیم و  نز  فنـص  زا  زیچان  هدنراگن  نیا  دینادیم  نارهاوخ  يا  هدومن .... ادیپ  عویـش  هعماج  نیب  رد 
رهاظ رد  هچ  رگا  باجح  فشک  متـسه و  امـش  يدازآ  شیاسآ و  یتخبـشوخ و  تداعـس و  بلاط  منادـیم و  اهدرم  زا  رتهب  ار  نز  تیعبط 

هندازآ باجح  رداچ و  نودب  رگا  هتبلا  دـیآیم و  شوخ  رایـسب  تسا  يرگ  هولج  ییامندوخ و  هب  لیام  هک  تسا  نز  تیعبط  اب  قفاوم  نوچ 
مکح تسیچ  رد  وت  ياـیند  نید و  حالـص  نیبب  نکل  تسا . رت  تحار  یلیخ  دـشابن ، باـجح  هب  دـّیقم  دـنک و  رذـگ  اـهنابایخ  رباـعم و  رد 

نتـسشن هناخ  ندوب و  باجح  اب  دـننکیم  لایخ  ناگزیـشود  اهمناخ و  یـضعب  دـیاش  و  دراد . تمحز  هتبلا  فیلکت  تسا و  فیلکت  باـجح 
، دهدیم هولج  رظن  رد  ابیز  تروص  هب  ار  تارکنم  هک  تسا  یتسرپ  توهش  تسا ، هابتشا  رکف  نیا  نکل  دوشیم . اهنآ  صقن  فعض و  بابسا 
يراد و نید  اب  تیعضو  نیا  ایآ  دیهد ، فاصنا  دیرگنب و  ار  هزورما  ّتیعـضو  دوخ  لقع  هچیرد  زا  دیزادنایب و  راک  هب  ار  دوخ  رکف  يردق 

سفن زا  ریغ  یتسرپ  ادـخ  تسا ، نوگانوگ  ياهاوه  ماجنا  يدرگلو و  يرگ ، هزره  بلاـط  رـشب  سفن  هّتبلا  دراد ؟ تبـسانم  يوقت  ناـمیا و 
هک دنرآ  زاب  ار  هتـشگ  مگ  نیا  هک  دـنرامگ  تّمه  هک  میئامنیم  اضاقت  دنمالـسا  تناید  هب  دـنب  ياپ  هک  نیملـسم  مومع  زا  تسا .... یتسرپ 

: نارهاوخ دوش ... يریگولج  هدومن  ادیپ  عویـش  هتفرگ و  ار  یمالـسا  کلامم  رـساترس  هک  یتفع  یب  يرگیـشحو و  نیا  زا  يا  هزادنا  دـیاش 
، دننکیم هاگن  امـش  هب  سیدقت  رظن  هب  اهدرم  دیوشیم  دنمتفارـش  دیئآ  نوریب  لزنم  زا  باجح  نودب  دُم و  کیـش و  امـش  رگا  دـینکن  نامگ 

لـصا يور  هن  تسا  زیمآ  توهـش  هاگن  اهنآ  هاگن  تسا و  یناوهـش  ياوق  لصا  يور  اهنیا  دـننکیم . باطخ  مناخ  ار  امـش  هکیناسک  ناـمه 
تّفع یب  مناخ  ار  امـش  لد  رد  دراذگیم  مارتحا  دـهدیم و  تسد  امـش  هب  دـنکیم و  لابقتـسا  ار  امـش  شاّشب  تروص  اب  هک  نامه  تلیـضف !

تاسّدقم يا و  هداز  ناملـسم  ناملـسم و  وت  رهاوخ : دریگ . یمن  يرـسمه  هب  ار  امـش  لاثما  تقو  چیه  دشاب ، تریغ  اب  يردق  رگا  دنادیم و 
(83 . ) هدم رارق  تفع  یب  ياهدرم  یضعب  كاپان  ياهمشچ  ریت  فده  ار  دوخ  تسا  مرتحم  للم  مامت  رد  بهذم 
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باجح دروم  رد  یتئارق  مالسالا  ۀجح  زا  ینخس 

رد هداس  ار  تارهاوج  الط و  دـینکیم ، دـلج  ار  یتمیق  باتک  دـیزادنایم ، هچراپ  نویزیولت  يور  دـیچیپیم ، وداک  رد  ار  بوغرم  سنج  اـمش 
، دنکیم دیدهت  ارنآ  تارطخ  تسا و  فیرظ  هک  مشچ  يارب  دنوادخ  تسا . شزرا  هناشن  باجحو  دـلج  نیاربانب  دـیهد . یمن  رارق  سرتسد 

یب هک  ییاهروشک  رد  ددرگیم . تسا  نانآ  تسد  هب  هعماج  دـیلوت  هدـمع  شخب  هک  نادرم  رکف  زکرمت  ثعاـب  باـجح  هداد  رارق  باـجح 
ّتتشت و زا  يریگولج  لالج ، تمارک و  ایح ، ظفح  رطاخ  هب  مالسا  دنکیم . اغوغ  قالط  رامآ  هتـسسگ و  مه  زا  هداوناخ  ماظن  تسا  باجح 

دعب ناریا  تارداص  نیرتگرزب  تسین ، دیلوت  عنام  باجح  هک  تسناد  دیاب  هدومرف . بجاو  ار  باجح  هداوناخ  ماظن  نتـسسگ  يزابـسوه و 
یمالسا روشک  رد  نز  دنمشناد  رازه  اهدص  تسین  لیـصحت  عنام  باجح  تسا . باجح  اب  نانز  تسد  هب  شدیلوت  هک  تسا  یلاق  تفن ، زا 

اهتردقربا دسانشیم و  ناوناب  باجحاب  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  ایند  تسا . ناریا  یمالسا  يروهمج  مرآ  باجح  تساّعدا  نیا  دهاش  ناریا 
(84 . ) دننک یمن  لمحت  سرد  رس  رب  یمالسا  ششوپ  اب  ار  ناملسم  رتخد  دنچ  هک  دنراد  ساره  ردقنآ  بالقنا  شزرارپ  هناشن  نیا  زا 

یباجح یب  اب  هلباقم 

نودب يولهپ  ناخاضر  هداوناخ  دنتشاد  روضح  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترضح  مرح  رد  يرایـسب  نارئاز  دوب ، لاس 1306 ش  زورون  دیع 
نیا دنوش ، مرح  دراو  عضو  نامه  اب  دنتـساوخیم  دندوب و  هدمآ  مق  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترـضح  رهطم  دقرم  ترایز  يارب  باجح 

فورعم و رما  هب  ار  مدرم  ظعاو  مظاندیـس  مان  هب  یناحور  رفن  کی  دوشیم و  مدرم  مشخ  بجوم  ناـش ، هداوناـخ  یمارتحا  یب  یخاتـسگ و 
هک داد  مایپ  ناخاضر  هداوناخ  هب  تسخن  ناشیا  دیـسر ، یقفاب  یقت  دمحم  خیـش  هّللا  تیآ  هب  ربخ  نایم  نیا  رد  دـناوخیم . ارف  رکنم  زا  یهن 
رد دیابن  رفاک  اریز  دیرادن . قح  مه  زاب  دیتسین  ناملـسم  رگا  و  دیبای ، روضح  سدقم  ناکم  نیا  رد  عضو  نیا  اب  دیابن  دیتسه  ناملـسم  رگا 
هب هدـمآ و  مرح  هب  اصخـش  یقفاب  هّللا ... ۀـیآ  موحرم  هاگنآ  دـنهد ، یمنرثا  بیترت  یقفاب ، هّللا  ۀـیآ  مایپ  هب  ناـخاضر  هداوناـخ  دـشاب . مرح 

قیرط زا  دوش . هاش  تموکح  دـض  رب  مدرم  شروش  ماـیق و  بجوم  دوب  کـیدزن  هثداـح  نیمه  و  درک ، راـطخا  ادـیدش  ناـخاضر  هداوناـخ 
یقاتا رد  نویناحور  روتـسد  هب  فرـشا ) سمـش و  امـش  رتخد  ود  رـسمه و  ینعی   ) امـش هداوناخ  هک  دنداد  عالطا  ناخاضر  هب  مق  ینابرهش 

مق هب  یماظن  دحاو  کی  اب  اصخـش  ناخاضر  دندرگ . مرح  دراو  باجح  نودـب  دـنرادن  قح  هک  هدـش  راطخا  اهنآ  هب  دـنا و  هدـش  سوبحم 
(85 . ) داد رارق  متش  برض و  دروم  ار  یقفاب  هللا  ۀیآ  دش ، رهطم  نحص  دراو  همکچ  اب  وا  داد ، تاجن  ار  دوخ  هداوناخ  دمآ و 

ینارون رداچ 

شمان هک  يدوهی  درم  شیپ  ار  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  رداچ  دش ، ضرق  هب  جاتحم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور 
یتقو تشاذـگ ، یقاتا  رد  درب و  هناخ  هب  ار  رداـچ  نآ  يدوهی  تفرگ . ضرق  وج  يردـق  دوب ، مشپ  زا  رداـچ  نآ  تشاذـگ  نهر  دوب ، دـیز 

ار تفگش  تلاح  نآ  نز  یتقو  دوب  هدرک  نشور  ار  قاتا  مامت  هک  دید  رداچ  نآ  زا  ار  يرون  هاگان  تفر ، قاتا  نآ  هب  يدوهی  نز  دش  بش 
دوب هدرک  شومارف  دوب و  هدش  هدز  تفگـش  يدوهی  درک . وگزاب  شرهوش  يارب  دوب  هدید  ار  هچنآ  تساوخ  ار  دوخ  رهوش  دز : دایرف  دـید 

تمصع دیشروخ  نآ  رداچ  ینارون  هقشا  هک  دید  دش ، قاتا  لخاد  تعرس  اب  تسا ، هناخ  نآ  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  رداچ  هک 
هناخ هب  شنز  اب  هارمه  يدوهی  دـش ، رتشیب  شبجعت  تلاح  نیا  هدـهاشم  زا  يدوهی  تسا . هدرک  نشور  ار  هناـخ  رینم  ردـب  دـننام  هک  تسا 

مالسا رون  هب  یگمه  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف رداچ  هلعش  تکرب  زا  دندید  ار  نیا  دندش و  رـضاح  ناشیا  زا  رفن  دندیود و 80  دوخ  ناشیوخ 
(86 . ) دندیدرگ رونم  فرشم و 
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عامتجا رد  باجح 

دندش دُحا  هناور  دندرک و  تکرح  هنیدم  زا  دـندوب ، رفن  يدقاو 14  لقن  هب  انب  هک  ناملسم  نانز  زا  یهورگ  اب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف 
زا هورگ  نآ  اب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  دنیامن . تاقالم  ار  ادخ  ربمایپ  دننیبب و  ار  كانلوه  هثداح  راک و  نایرج  کیدزن  زا  ات 
هبار دوخ  دنتـسناوت  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دندوب  نارگن  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ندیـسر  بیـسآ  زا  دیپتیم و  ناشلد  هک  نانز 

، دوب هدش  حورجم  شندب  رـسارس  مزر  ماگنه  رد  شیپ  زور  دنچ  ادخ  ربمایپ  هک ، دندمآ  یتقو  دنناسرب . مزر  نادیم  هب  میئوگب  رتهب  ای  دـُحا 
ترـضح اب  هک  یناملـسم  ياهنز  هنحـص  نیا  رد  دماشایب ، بآ  تسناوت  یمن  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  یتحاران 

هب ار  مالـسا  ناشخرد  قیاقح و  هب  میلعت  ار  اهنآ  هکلب  مینیـشنب ، هناخ  رد  دـیاب  میتسه  نز  اـم  نوچ  دـنتفگن : دـندوب ، مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز
زا دنرادرب  دوخ  هفیظو  زا  تسد  هک  دش  یمن  بجوم  اهنآ  یمالسا  باجح  دندوب ، انشآ  دوخ  هفیظو  هب  دنتخومآیم و  ادخ  لوسر  زا  یبوخ 

اجنآ ات  دندومنیم . اوادم  ار  ناگدروخ  مخز  دندادیم ، بآ  ناگدنمزر  هب  دـنتفرگیم و  شود  هب  هدرک و  بآ  زا  رپ  یکـشم  مادـک  ره  ورنیا 
مزر نادیم  ناگدمآ  رداپ  زا  دیـشکیم و  شود  هب  بآ  اذغ و  زین  مالـسلا ) اهیلع   ) رهطا يارهز  ترـضح  دوخ  هک  دندرکیم  هفیظو  ساسحا 

ناتـساد نیا  زا  سپ  ( 87 . ) دـندومنیم اوادـم  وشتـسش و  ار  ربمایپ  ياـهمخز  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  کـمک  هب  درکیم و  يراتـسرپ 
. دننک تمدخ  عامتجا  رد  لماک  باجح  اب  دنناوتیم  مه  نانز  هک  میزومآیم 

زامن باجح و 

نیرتهب زین  زامن  تسا ، تلاح  نیرتهب  نانز  يارب  باـجح  - 1 دشاب : ریز  تهج  دـنچ  زا  تسا  نکمم  زامن  لاح  رد  باجح  تیاعر  هفـسلف 
کی هکنآ  نیع  رد  زاـمن  - 2 دـهد . ماجنا  تسا  شـشوپ  تلاح  هک  تلاح ، نیرتهب  رد  ار  دوخ  زامن  نز  هک  رتهب  هچ  تسا و  يداـبع  لـمع 

هک تسا  نیا  نآ  ياهسرد  زا  یکی  دزومآیم ، فلتخم  ياهـسرد  هک  تسا  راب  رپ  گرزب و  سالک  کی  تسا ، گنهرف  کی  تسا ، تدابع 
نانز زور ، هنابـش  رد  بجاو  زامن  راب  حـنپ  هب  هجوت  اـب  - 3 دـنکیم . توعد  باجح  هب  ًالمع  ار  اهنآ  و  دزومآـیم ، ناـنز  هب  ار  باـجح  سرد 

و دهدیم . دای  اهنآ  هب  ار  باجح  یگنوگچ  لمع ، رارکت  نیمه  و  دننکیم ، رارقرب  هطبار  ادخ  اب  یمالـسا  لماک  باجح  اب  راب  جـنپ  ناملـسم 
نینچ اعطق  دزاسیم ، مکحم  باـجح  اـب  ار  اـهنآ  دـنویپ  و  دروآ ، یمرد  بوخ ، تداـع  کـی  تروص  هب  اـهنآ  يارب  ار  سدـقم  روتـسد  نیا 

(88 . ) دوب دهاوخ  ششوپ  ظفح  تیاعر  يارب  یبوخ  قیمع و  نیرمت  زامن ، رد  مه  نآ  يرارکت 

نانز يوگلا 

ياپ ات  رس  ًالماک  هک  دوب  يریگارف  شوپور  هلمش  ، ) دندیـشوپیم هلمـش  دمآیم  نوریب  هناخ  زا  هک  یتقو  ترـضح  تایاور ، زا  يا  هراپ  قباطم 
اب ار  ما  هزانج  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  تیصو  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  زین  و  دناشوپیم .) ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تخاس ، هدنناشوپ  توبات  سیمُع ، تنب  ءامسا  یتقو  دروم ، نیا  رد  و  نک . لمح  تسا ) هدنناشوپ  هک   ) توبات
نانز يوگلا  دـیاب  هک  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هک  تسا  نآ  رگنایب  ثداوح  نیا  تسا  یلاـع  بوخ و  رایـسب  دومرف : دـش و  دنـسرخ 

تفر و رد  نکسم ، رد  سابل ، رد  ناناملسم  امتح  هک  درکیم  شرافـس  و  دنیزگرب ، ار  رترب  باجح  دوخ  يارب  دشاب ، ناملـسم  تسرپادخ و 
(89 . ) دننک تیاعر  ار  نآ  راک و ... میسقت  یگدنز و  دمآ و 

عامتجا رد  نز 

، درم نز و  طالتخا  هب  نداد  تعسو  يارب  یضعب  هک  يروما  زا  یکی  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  ندناوخ  هبطخ  يرهاظ  عضو  یگنوگچ 

باجح ششوپ و  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


ارهز ترضح  ندناوخ  هبطخ  عوضوم  تسا ، یّبنلادجسم  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ندناوخ  هبطخ  عوضوم  دننکیم  کّسمت  نآ  هب 
هبطخ و  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  دورو  یگنوگچ  حیرـشت  اـب  هکیتروص  رد  تسا ، نادرم  ربارب  رد  یبنلادجـسم  رد  مالـسلا ) اـهیلع  )

، درادـن فافع  باجح و  میرح  اب  نآ  یبسانت  یب  ای  طالتخا  رب  یتلالد  هنوگ  چـیه  ارجاـم  نیا  هک  دـیآیم  تسد  هب  ینـشور  هب  وا  ندـناوخ 
میرح دیاب  قح ، تماما  نییبت  يارب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ندناوخ  هبطخ  ترورـض  دراوم  رد  یتح  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  هکلب 
هبطخ دجـسم و  هب  مالـسلا ) اـهیلع   ) ترـضح دورو  رگناـیب  هک  ینتم  رکذ  هب  ار  امـش  رظن  اـجنیا  رد  کـنیا  دومن ، ظـفح  ًـالماک  ار  فاـفع 

، دـنکیم لقن  دوخ  ناردـپ  زا  ع »  ) یبتجم نسح  ماما  هون   ) نسح نب  هّللادـبع  مینکیم : بلج  نآ ، هاتوک  حرـش  هب  سپـس  و  تسوا ، ندـناوخ 
ترضح ماگنه : نیا  رد  دیسر  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هب  ربخ  نیا  دندرک و  بصغ  ار  كدف  مه ، قافتا  هب  رمع  رکبوبا و  هکیماگنه 

زا یهورگ  هارمه  دومن و  رـس  رب  دوب ) رداچ  دننام  یـشوپور   ) هک ار  دوخ  يابع  دـیچیپ و  شرـس  رب  ار  دوخ  يرـسور  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز
تمسق هب  سابل  يدنلب  ای  باتش  رثا  رب  نتفر  هار  لاح  رد  ترضح  نآ  درک ، تکرح  دجـسم  يوس  هب  دنواشیوخ  نانز  نارای و  نارکفمه و 

زا راقو ) تناتم و   ) رد وا  نتفر  هار  تفرگیم ) رارق  شیاپ  ریز  ناشرداچ ، ای  دنلب  نهاریپ  نیئاپ  تمـسق  ینعی   ) تشاذـگیم اپ  شـسابل ، نییاپ 
هکیلاح رد  دش ، دراو  رکبوبا  رب  ترـضح  نآ  هکنیا  ات  دوب ، وا  دننامه  تشادن و  مک  چیه  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نتفر  هار 

يا هدرپ  مدرم  ترـضح و  نآ  نایم  ماگنه  نیا  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  ناناملـسم  ریاـس  راـصنا و  رجاـهم و  زا  يرایـسب  هورگ  ناـیم  رد  رکبوبا 
هب دش ، دنلب  هیرگ  هب  نارـضاح  همه  يادص  نآ  رثا  رب  هک  دومن  يزوسناج  هلان  سپـس  تسـشن ، مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  دش . بصن 

مارآ مدرم  ات  درک ، توکـس  یکدنا  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  سپـس  دمآ ، رد  هزرل  هب  دجـسم  هیرگ ، يادص  زا  ییوگ  هک  يا  هنوگ 
(90 . ) درک عورش  ار  هبطخ  هاگنآ  تسشن ، ورف  هیرگ ، رثا  رب  ناششورخ  شوج و  و  دندش ،

دیزی هب  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  دیدش  ضارتعا 

تلاسر و نادـناخ  نانز  اروشاـع ، نینوخ  هثداـح  زا  سپ  ناـهارمه  تلاـسر و  نادـناخ  ناـنز  مالـسلا ) اـهیلع   ) بنیز تراـسا  يارجاـم  رد 
بنیز هکیماگنه  دندرک . تراغ  ار  اهنآ  شوپور  هک  يروط  هب  دش ، تمرح  کته  اهنآ  هب  هک  دندرک  قشمد  دراو  يا  هنوگ  هب  ار  ناهارمه 

دیزی و هناملاظ  ياهشور  ّدض  رب  يدیدش  ینارنخس  اجنامه  رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  دندرک ، دراو  دیزی  سلجم  هب  ار  ناهارمه  و 
یلو یناـشنب ، هدرپ  تشپ  رد  ار  دوخ  نازینک  ناـنز و  هک  تسا  تلادـع  نیا  اـیآ  دومرف : دز و  داـیرف  دـیزی  رـس  رب  هلمج  زا  دومن ، نایدـیزی 
اهنآ هرهچ  زا  باقن  ینکشب و  ار  ام  نانز  ششوپ  میرح  یهد ، تکرح  ریـسا  تروص  هب  ار  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نارتخد 

( تمایق  ) رد اروت  امتح  يا ، هدرکن  هراپ  هراپ  ار  تدوخ  تشوگ  يا و  هدنکن  ار  تدوخ  تسوپ  زج  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : سپـس  يرادرب .
( باجح  ) تمرح کته  و  ترضح ، نآ  تیب  لها  نوخ  نتخیر  هانگ  هانگ ، نیگنس  راب  اب  دنربب ، مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن 

نادـناخ هک  تسا  نآ  رگنایب  زارف  نیا  دـید . یهاوخ  ار  دوخ  ّتلذ  ام و  تّزع  اـجنآ  رد  و  دـش ، دـهاوخ  هتفرگ  وت  زا  اـم  قح  هاـگنآ  اـهنآ ،
ناونع ناشنوخ ، نتخیر  گرزب  هانگ  رانک  رد  ار  نآ  کته  هکیروط  هب  دـندوب ، سّاسح  رایـسب  باـجح  میرح  تسادـق  دروم ، رد  تلاـسر 

(91 . ) دندومنیم ضارتعا  تقو ، رگمتس  ناطلس  هب  نآ  رکذ  اب  و  دندرمشیم ، گرزب  هانگ  کی 

هار رد  هداز  اقآ  هّللا  تیآ  تداهش 

بحاص یناسارخ  مظاک  خیـش  هللا  تیآ  دـنوخآ  دـنزرف  هداز  اقآ  هب  روهـشم  یناسارخ  دـمحم  ازریم  هّللا  تیآ  دیهـش  یباجح  یب  اب  هزرابم 
، داهتجا هجرد  تفایرد  یملع و  دشر  زا  سپ  و  دمآ ، ایند  هب  فرشا  فجن  رد  نابعش 1294 ه ق  همین  رد  يو  تسا ، لوصالا  ۀیافک  باتک 

تیبرت سیردت و  رب  هوالع  هدومن  تنوکس  اجنآ  رد  و  دومن ، ترجه  دهشم  هب  تیطورـشم ) دادیور  زا  دعب  لاس  کی   ) لاس 1325 ه ق رد 
ناخاضر هکیماگنه  دومنیم . هزرابم  داسف  هنوگ  ره  اب  نادـنز ، دـیعبت و  داهج و  دـح  رـس  اـت  و  درکیم ، تلاـخد  یـسایس  روما  رد  درگاـش ،
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ياملع دومن . مالعا  ار  دوخ  دـیدش  ضارتعا  رگید ، ياملع  هارمه  هداز  اقآ  هّللا  ۀـیآ  موحرم  تشاذـگ ، ارجا  هب  ار  يرابجا  باـجح  فشک 
تیآ ینیوزق ، مشاه  خیش  هّللا  تیآ  هداز ، اقآ  دمحم  خیش  جاح  هّللا  تیآ  یمق ، نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هّللا  تیآ  دننام : دهـشم  هتـسجرب 
تیب رد  یناتسیس و ... یلع  دیس  هّللا  تیآ  ینیوزق ، نیسحمالغ  خیش  هّللا  تیآ  ییوخ ، ربکا  یلع  دیس  هّللا  تیآ  يزاریش ، هّللادبع  دیـس  هّللا 

اب فارگلت ، نیا  دندومن ، غالبا  ناخاضر ، هب  یفارگلت  ّیط  ار  دوخ  ضارتعا  دـندرک و  عامتجا  هر )  ) یلیبدرا سنوی  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ 
نوچ یناخاضر ، نارودزم  تسد  هب  داش  رهوگ  دجـسم  عیجف  راتـشک  زا  سپ  دوب . هدـش  نّیزم  دهـشم ، هتـسجرب  ياملع  زا  رفن  ياضما 31 

نارهت هب  ناگدشدیعبت  هلمج  زا  دومن . دیعبت  دهـشم  زا  هدرک و  ریگتـسد  ار  زرابم  ياملع  همه  دادیم ، ار  یمومع  مایق  لامتحا  يولهپ  میژر 
اقآ دمحم  خیش  هللا  تیآ  یلیبدرا و  سنویدیس  هّللا  تیآ  یمق ، نیـسح  اقآ  جاح  هللا  تیآ  زا : دنترابع  هک  دندوب  هتـسجرب  عجارم  زا  رفن  هس 

ینابرهش سیئر   ) يراتخم ساپرـس  هرود  رد  و  دش ، سابل  علخ  ناخاضر  روتـسد  هب  دیـسر ، نارهت  هب  یتقو  هدازاقآ  هّللا  تیآ  موحرم  هداز .
ترـضح دـقرم  راوج  رد  لاس 1356  هدـعقیذ  زور 31  رد  و  دیـسر ، تداهـش  هب  يدـمحا  رتـکد  تسد  هب  اوـه  لوـپمآ  قـیرزت  اـب  تـقو )

هزرابم رطاخ  هب  دوب ، هتشذگن  شفیرش  راب و  رپ  رمع  زا  راهب  زا 62  شیب  هکیلاح  رد  وا  يرآ  دش . هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  میظعلادبع 
تمواقم یباجح ، یب  ربارب  رد  و  دنراد ، ساپ  ار  باجح  روتـسد  و  دندرگ ، رادـیب  مالـسا  تّما  ات  درک  ادـف  ار  دوخ  ناج  باجح ، فشک  اب 

(92 . ) دنیامن ظفح  رامعتسا  نارودزم  و  ناگدز ، برغ  نانمشد و  دنزگ  زا  ار  فافعو  باجح  میرح  هدومن و 

باجح نوماریپ  يرهطم  دیهش  راتفگ  زا  زارف  دنچ 

هک باجح  هفسلف  ياه  هصخاش  ناونع  هب  لصا  راهچ  نایب  و  باجح ، هفسلف  حیرشت  نایب  نمض  رد  يرهطم  یـضترم  همالع  دیهـش ، داتـسا 
رد باـجح  دـسیونیم : نز ، مارتـحا  شزرا و  - 4 عامتجا . يراوتـسا  - 3 یگداوناخ . دنویپ  ماکحتـسا  - 2 یناور . شمارآ  - 1 زا : دـنترابع 

يرـصب و هچ  یـسنج ، ياهذاذتلا  عاونا  دـهاوخیم  مالـسا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دریگیم ، هشیر  يرت  یـساسا  رت و  یّلک  هلاسم  کی  زا  مالـسا 
رب دشاب . تیلاعف  راک و  يارب  ارـصحنم  عامتجا  دـبای ، صاصتخا  ینوناق ، جاودزا  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  هب  رگید ، عون  هچ  یـسمل و 

ًالماک ار  طیحم  ود  نیا  دهاوخیم  مالسا  دزیمآیم ، مه  هب  یسنج  ياهیئوج  تّذل  اب  ار  تیلاعف  راک و  هک  رضاح  رـصع  یبرغ  متـسیس  فالخ 
، دـنورن نوریب  هناخ  زا  اـهنآ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا ، هدرک  ّررقم  ناـنز  يارب  مالـسا ، هک  شـشوپ  هفیظو  دـنک  کـیکفت  رگیدـکی  زا 
ار دوخ  ندب  نادرم ، اب  دوخ  ترشاعم  رد  نز  هک  تسا  نیا  مالسا ، رد  نز  شـشوپ  تسین ... حرطم  مالـسا ، رد  نز  سبح  ندرک و  ینادنز 
. تسا بلطم  نیمه  دـیّوم  مه  ءاهقف  ياوتف  و  دـنکیم ، رکذ  ار  ینعم  نیمه  هطوبرم  تایآ  دزادرپن ، ییامندوخ  يرگ و  هولج  هب  و  دـناشوپب ،
هن دیارایب ، نانز  یـصاصتخا  سلاجم  رد  روضح  يارب  ای  ینوناق  رـسمه  يارب  طقف  ار  دوخ  دـهاوخب  یناریا  نز  رگا  نارگ  رامعتـسا  رظن  زا 

قالخا طاطحنا  زا  تسا  ترابع  هک  ار  شرگید  تیروماـم  هفیظو و  هن  و  دوب ، دـهاوخ  یبرغ  ناراد  هیامرـس  يارب  یقیـال  هدـننک  فرـصم 
شمارآ يارب  ام  هدیقع  هب  داد . دهاوخ  ماجنا  برغ ، رامعتـسا  عفن  هب  یعامتجا ، ّتیلاعف  رد  دروکر  داجیا  و  نانآ ، هدارا  فعـض  و  ناناوج ،

اب  ) نآ کیرحت  جـییهت و  زا  يریگولج  - 2 جاودزا ). اب   ) یعیبط زاین  دـح  رد  یـسنج  هزیرغ  ءاضرا  - 1 تسا : مزال  زیچ  ود  یـسنج ، هزیرغ 
(93 .( ) ششوپ

یباجحدب ای  یباجح  یب  لماوع 

: درک هصالخ  ریز  هناگ  هد  روما  رد  دـیاب  ار  یباجحدـب  لماوع  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  اه  هنیمز  اه و  هشیر  یـسررب  هتـشذگ و  بلاطم  زا 
-3 لوقعم . حیحص و  يدازآ  زا  یهاگآان  و  طلغ ، يدازآ  هب  داقتعا  - 2 باجح . يدوبان  يارب  رامعتسا  شالت  و  برغ ، گنهرف  موجه  - 1
-5 دـنب . دـیق و  نودـب  ینارذگـشوخ  یناـسفن و  ياهــسوه  زا  يوریپ  - 4 شـالت . راـک و  يارب  باـجح  ندوـب  ریگاـپ  تسد و  هـب  داـقتعا 
ای یهاگآ  رثا  رب  یتلاح  نینچ  هک  دشاب ، راکشآ  شیاهیئابیز  هک  تسا  نیا  رد  نز  تیصخش  هکنیا  هب  بذاک  داقتعا  و  اهـشزرا ، ینوگرگد 
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یعیبط ریغ  ياه  هویش  هب  نآ  ناربج  يارب  ار  نز  و  هدش ، یفطاع  ياهدوبمک  بجوم  هک  تسا  حیحـصان  ياه  تیبرت  و  ینورد ، ياه  هدقع 
یباجح و یب  يارب  يرگید  لماع  نیغورد ، ياهوگلا  - 6 دناشکیم . یباجحدب  ای  یباجح و  یب  هب  ار  وا  هلمج  زا  دـهدیم ، قوس  راجنهان  و 
ار وا  حیحـص ، تیادـه  اتـسار ، نیا  رد  رگا  تسا . نیزگ  وـگلا  ریذـپوگلا و  يرطف ، روـط  هب  ناـسنا  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب  تـسا ، یباجحدـب 
هناروکروک و دیلقت  - 7 دوش . هدـناشک  یباجحدـب  یباجح و  یب  هب  و  هدز ، برغ  یبرغ و  ياهوگلا  شنیزگ  اـب  اـسب  هچ  دـنکن  ییاـمنهار 

ینیزگیاج - 8 دزاـسیم . فرحنم  تسار  هار  زا  ار  اـهناسنا  هتفرگ و  أـشن ت  دوـبمک  سفن و  هـب  داـمتعا  مدـع  لـهج و  زا  هـک  لـیلد  نودـب 
یلقع و ياهلیلحت  هبرجت و  فعـض  يرکف و  لالقتـسا  مدع  و  ییاوتحم ، یب  - 9 مالسا . لیـصا  گنهرف  زا  ندش  رود  و  هناگیب ، ياهگنهرف 
و يراگنا ، لهس  یتسس و  - 10 تسا . یباجحدب  یباجح و  یب  يراجنهان  هلمج  زا  اهیراجنهان  هب  ندروآ  ور  رگید  لماوع  زا  یکی  یقطنم 

یـشیدنا جک  تافارحنا و  مهم  لماوع  زا  هدارا  فعـض  اعطق  تسا ، هدارا  فعـض  لولعم  هک  ناداتعم  یگدنز  نوچمه  هنوگ  رامیب  یگدنز 
(94 . ) دش دهاوخ  یشور  جک  اه و 

باجح فشک  رومام  ناخاضر 

رتخد رسپ و  نیب  اهرهش  زا  یضعب  نارهت و  رد  هک  دوب  هتفای  هعسوت  نانچنآ  ناریا  رد  یگنهرب  یباجح و  یب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  لبق 
، يولهپ سوهنم  میژر  دوزفایم ، یسنج  فارحنا  داسف و  هنماد  رب  زور  هب  زور  دوب و  هدش  رایـسب  دسافم  بجوم  و  دش ، یمن  هداد  صیخـشت 
رد هک  ام  ناوج  لسن  هکنیا  يارب  دومنیم ، حیورت  نآ  زا  اهدنفرت  عاونا  اب  و  درکیم ، ناونع  یگنهرف ، دشر  نّدـمت و  ناونع  هب  ار  یباجح  یب 
ات دیناوخب  ار  ریز  ناتـساد  ود  دـنیامن ، تفایرد  باجح  اب  هطبار  رد  ار  يولهپ  نادـناخ  عضو  رـصع و  نآ  زا  ییامنرود  دـندوبن ، رـصع  نآ 

فرط زا  هک  دوـب  موـلعم  ینـشور  هـب  درکیم  تنطلـس  ناـخاضر  هـک  ناـمز  نآ  رد  ( 95 . ) دیـشاب ناریا  یمالـسا  يروهمج  نادردـق  رتشیب 
زورون دیع  رد  دنـسیونیم : هنومن  ناونع  هب  دش ، گرزب  هانگ  نیا  زاتـشیپ  دوخ  وا  اذل  تسا ، باجح  فشک  رومءام  نّدـمت ، مان  هب  سیلگنا ،

مق هب  باجح  نودـب  ار  فرـشا  شمـش و  ياـهمان  هب  شرتخد  ود  رـسمه و  ناـخاضر  ناضمر 1346 ه ق ) اــب 27  ربارب  لاس 1360 ه ش 
، دندرگ مرح  دراو  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم ترضح  ترایز  حالطصا  هب  يارب  عضو  نامه  اب  دنتـساوخیم  باجح  یب  نز  هس  نیا  داتـسرف ،

هنهربرس اب  نز  هس  نیا  دورو  زا  ار  دوخ  رّفنت  هدرک و  تیلوئسم  ساسحا  ظعاو  مظاندیـس  هباطخ  رثا  رب  دندرک و  عامتجا  نارئاز  مق و  مدرم 
رـصع نآ  عجرم  هب  کیدزن  ياملع  زا  هک  یقفاب  یقت  دـمحم  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  دـهاجم  ملاع  نایم ، نیا  رد  دـندومن . مالعا  رهطم  مرح  هب 
دیتسه ناملـسم  امـش  رگا  داد : مایپ  نینچ  هدربمان  نز  هس  يارب  تفای و  عالطا  هثداح  زا  دوب ، يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  یمظعلا  هّللا  تیآ 

(. ددرگ مرح  دراو  دیابن  رفاک  اریز  ، ) دیرادن قح  زاب  دیتسین  ناملسم  رگا  و  دوش ، رـضاح  سدقم  ناکم  نیا  رد  عضو  نیا  اب  دیابن  ناملـسم 
يریگولج يارب  ار  مدرم  درک و  دیدش  راطخا  اهنآ  هب  دمآ و  مرح  هب  اصخش  یقفاب  هللا  تیآ  دندرکن ، شوگ  مایپ  نیا  هب  ناخاضر  هداوناخ 

یماظن دحاو  کی  اب  اصخـش  ناخاضر  دش ، شرازگ  ناخاضر  هب  ینابرهـش  قیرط  زا  عوضوم  نیمه  دـناوخارف ، هنهرب  رـس  اب  اهنآ  دورو  زا 
هّللا تیآ  دیدرگ و  رهّطم  نحص  دراو  همکچ  اب  یخاتـسگ ، لامک  اب  داد و  تاجن  مدرم  تسد  زا  ار  دوخ  هداوناخ  و  دیناسر ، مق  هب  ار  دوخ 

میخض ياصع  اب  هاش  دندناباوخ و  نیمز  هب  ار  ینّابر  ملاع  نآ  نامیخژد  وا ، روتسد  هب  سپس  داد ، رارق  متـش  برـض و  دروم  ار  هر )  ) یقفاب
ینادنز یتّدم  یباجح ، یباب  هزرابم  مرج  هب  ار  یقفاب  هّللا  تیآ  سپس  سرب . دایرف  هب  نامز ! ماما  يا  تفگیم : دایرف  اب  وا  دزیم و  وا  تشپ  رب 

مق هب  ار  شرّهطم  هزانج  سپس  تفر ، ایند  زا  ات  تشاد  لاغتشا  تدابع  هب  اجنآ  رد  وا  دندومن ، دیعبت  ير  رهـش  هب  ار  وا  نآ  زا  دعب  دندرک و 
(96 . ) دندرپس كاخ  هب  مرح ، رسالاب  دجسم  رد  دندروآ و 

باجح یب  نز 

رد و  تشگ ، ادج  ناریا ، طاقن  رثکا  رد  دحاو ، تکرش  ياهسوبوتا  رد  نادرم  نانز و  ندش  راوس  نتـسشن و  لحم  تسا  دنمـشزرا  ردق  هچ 
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سوبوتا رد  تفگیم : یتـسود  هک  دـینک  هسیاـقم  یهاـشنهاش  میژر  عضو  اـب  ار  اـبیز  عضو  نیا  تسا و .. هدـش  تیاـعر  باـجح  میرح  نآ 
ناوج ود  نآ  دش ، سوبوتا  دراو  باجح  یب  هدرک و  شیارآ  يرتخد  دندوب ، هتسشن  مرانک  فلج  ناوج  رفن  ود  مدوب ، راوس  دحاو  تکرش 

رد سیونب ! تفگ : يرگید  تسا ، شا 20  هرمن  تماق ، دـق و  رظن  زا  رتخد  نیا  سیونب ! تفگ : يرگید  هب  یکی  دنتـسیرگن  وا  هب  هناصیرح 
، دربب ار  ناتتخیر  روش  هدرم  دـیوش ، مگ  دـیورب  تفگ : اهنآ  هب  يدـنت  اب  دینـش و  ار  اهنآ  نانخـس  رتخد  تسا و ... شا 18  هرمن  ینیب  دروـم 

رکف قیمع  رگا  دوب ؟ یسک  هچ  رّصقم  امش  رظن  هب  یتسارب  ایآ  تسا . رفص  شا  هرمن  قالخا  رظن  زا  سیونب  تفگ : گنرد  یب  اهنآ  زا  یکی 
(97 . ) دوب هدش  رهاظ  عضو  نآ  اب  هک  دوب  وناب  نآ  ای  رتخد و  نآ  رّصقم  تفگ : دیهاوخ  دیشاب  فاصنا  اب  دینک و 

مالسلا هیلع  یسوم  هاپس  تسکش  تّلع 

هب نیمز  طاقن  رد  ار  تلادع  دیحوت و  مچرپ  دش و  زوریپ  نارگمتس  رب  جیردت  هب  دوخ  ریگ  یپ  ياهـشالت  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
اب رهش  هدش ) عقاو  هیکرت  رد  ًالعف  هک   ) هیکاطنا رهش  رـصع  نآ  رد  دیـشوکیم ، هراومه  تلادع  یتسرپ و  ادخ  هعـسوت  يارب  وا  دروآ ، رازتها 
رد نوگانوگ  تارظن  زا  دـندربیم و  رـس  هب  نارگمتـس  یگماـک  دوخ  تموکح  تحت  رد  هارمه  نآ  ناـنکاس  یلو  دوب  یتیعمج  رپ  هقباـس و 

نیا يارجا  يارب  دید ، یمن  هموح  رهش و  نآ  حتف  نارگمتـس و  یبوک  رـس  زج  یهار  هیکاطنا  ّتلم  تاجن  يارب  یـسوم  دنتـشاد . رارق  راشف 
یب اج  همه  زا  نادان و  مدرم  زا  يا  هدع  درک . راپسهر  هیکاطنا  يوس  هب  ار  هاپس  نآ  داد و  لیکشت  بلاک  عشوی و  یهدنامرف  هب  یهاپـس  رما 

یـسوم ترـضح  هرابرد  ات  دنتـساوخ  وا  زا  هدش  عمج  تسنادیم  ار  مظعا  مسا  هک  روع  اب  معلب  دوخ  دـباع  درگ  هیکاطنا  هدـش  لافغا  ربخ و 
اهنآ هب  تبثم  باوج  یبلط  هاج  یتسرپاوه و  رثا  رب  دعب  یلو  درک ، در  ار  داهنـشیپ  نیا  ادـتبا  رد  ملعب  دـنک ، نیرفن  شهاپـس  مالـسلا و  هیلع 
دروم رد  اجنآ  رد  دورب و  دـندوب  ادـیپ  نآ  يالاب  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هاپـس  هک  یهوک  رـس  هب  ات  دـش  دوخ  غـالا  رب  راوس  داد ،

اب ردـقنآ  یتح  تفرن  شیپ  هب  غالا  درک  هچ  ره  داتـسیا ، تکرح  زا  شغالا  هار  رد  دـنک ، نیرفن  شهاپـس  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح 
مـسا ات  درک  رکف  هچ  ره  اجنآ  رد  یلو  تفر ، هوک  يالاب  هب  هدایپ  درک و  اـهر  ارنآ  سپـس  دـش ، هتـشک  هک  دز  ار  نآ  شا  هناـیزات  تاـبرض 

یگتـسیاش تشاد  یمرب  ماگ  تلادع  قح و  نایز  هب  نمـشد و  عفن  هب  نوچ  هصالخ  دماین و  شدای  هب  دنک  نیرفن  دروآ و  نابز  هب  ار  مظعا 
نید و زا  یّلک  روط  هب  دوب و  هدیسرن  فده  هب  شریت  هک  وا  تشگرب . یگدنکفارس  لامک  اب  دش و  هتفرگ  وا  زا  شدروم  رد  اعد  تباجتـسا 
، دوب دنمـشناد  هک  اجنآ  زا  تشگ  دوخ  یناسفن  ياهـسوه  بولغم  تخـس  تفرگ و  هدیدان  ار  زیچ  همه  رگید  دوب ، هدـش  هدروخرـس  نامیا 
، یتـلم ره  تسکـش  يارب  هراومه  هک  درک ، داهنـشیپ  هیکاـطنا  مدرم  هب  ار  یبـیجع  هار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هاپـس  یبوکرـس  يارب 

نتشادرب یسنج و  فارحنا  ءاشحف و  هعاشا  هار  زا  هیکاطنا  درم  دوب . نیا  داهنـشیپ ، هار و  نآ  دننکیم ، هدافتـسا  هار  نیمه  زا  نارگ  رامعتـسا 
ار اهنآ  دنیارایب و  شیارآ  لیاسو  اب  ار  مادنا  شوخ  هرهچ و  ابیز  نانز  نارتخد و  دـندرگ ، لمع  دراو  نارتخد  نانز و  زا  باجح  شـشوپ و 
زا یـسک  هاگ  ره  هک  درک  شرافـس  دننکیم و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هاپـس  دراو  شورف  دیرخ و  ناونع  هب  زاین  دروم  سانجا  هارمه 

دنداد ماجنا  ار  راک  نیمه  اهنآ  دنوشن . وا  عنام  دنک  اهنز  نارتخد و  نآ  اب  ءوس  دصق  تساوخ  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هاپـس  نازابرس 
مک مک  دندرک و  شیارآ  نانز  نایرع  ریفس  رکیپ  هب  هک  دوخ  دولآ  سوه  ياههاگن  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هاپس  هک  دیـشکن  یلوط 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  هاپس  زا  تمسق  کی  سیئر  هک : دیشک  اجنیا  هب  ییاوسر  راک  سپـس  دنتفرگ ، رارق  یـسنج  فارحنا  هاگترپ  رد 
، تسا مارح  نز  نیا  اب  ندش  رتسب  مه  هک  تسا  نیا  امش  رظن  منکیم  لایخ  تفگ : دروآ و  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  روضح  هب  ار  ینز 
، یتسرپ توهـش  رثا  رب  مک  مک  دومن . شزیمآ  وا  اب  درب و  همیخ  هب  ار  نز  نآ  تخاـس ، مهاوخن  ارجا  ار  وت  روتـسد  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب 

دنا هتشون  هک  اجنآ  ات  دیشاپ  مه  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رکـشل  دیدرگ ، دایز  نوعاط  یتبراقم و  ياهیرامیب  دش ، تسـس  اه  هدارا 
نداد خر  اب  هک  تسا  نشور  دندرک ، طوقس  ینیگنن  عضو  اب  دنداتفا و  هایس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هاپـس  زا  رفن  رازه  تسیب 

، ششوپ ياه  هفسلف  زا  یکی  رگنایب  یبوخ  هب  تسا ، یخیرات  تیعقاو  کی  ناتساد  نیا  تسا . یمتح  یگراچیب  تسکـش و  یعـضو ، نینچ 
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هکنآ دیما  دش ، يریگولج  اه  يرسکبس  یباجح و  یب  زا  ناریا ، روشک  رد  یمالسا ، يروهمج  وترپ  رد  هک  رکـش  ار  ادخ  تسا . نانز  يارب 
(98 . ) دنامب ملاس  هعماج  ددرگ و  يزاسکاپ  زین  برغ ، نیگنن  گنهرف  دورو  یباجحدب و  زا  رتشیب ، يرایشوه  اب 

نز تقیقح 

هعلق سدـقم و  میرح  باجح  عامتجا ، رد  وا  ندـنام  بقع  هلیـسو  هن  تسا  نز  تیـصخش  دنـس  باـجح  تسا ، تاـهابم  هیاـم  نز  هچناـنچ 
ات شاب  باجح  اب  زین  وت  نز ، يا  دـشاب . نوصم  نالهاان  دربتـسد  زا  ات  دـنراد  ناهنپ  ار  شزرا  اـب  زیچ  ره  هک  تسا  مسر  تسا ، نز  شمارآ 

ناغمرا هب  وت  يارب  ار  نآ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  ارچ  تسا . وت  مسج  ششوپ  باجح  دتفین . شزرا  زا  تیدوجو ، رارـسا 
اـهبورکیم و هک  دوشن  ثعاـب  تدوجو  تیباذـج  يوش و  رهاـظ  هعماـج  رد  يدازآ  راـقواب  یـسرب و  تینما  هب  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  دروآ ،

باجح اب  اهبنارگ ، يرهوگ  تسا و  فدص  باجح  دناشکب . یهابت  داسف و  هب  ار  نآ  هدومن و  دیدهت  ار  وت  دوجو  تقیقح  هعماج  ياهلگنا 
ندش ناهنپ  ینعی  یباجح  یب  تسا و  لقع  حور و  نتشاذگ  دازآ  مسج و  ندرک  دودحم  نز و  یعقاو  تیصخش  نتشاذگ  شیامن  هب  ندش 

شوشم ار  نآ  دـنکیم و  خوسر  دارفا  راـکفا  حور و  رب  هک  تسا  هعماـج  بورکیم  باجحدـب  یـسنج و  هبذاـج  شـشوپ  رد  نز و  تقیقح 
وا هب  هدیـشک و  نازابـسوه  مشچ  رب  یهایـس  هدرپ  دنکیم ، افیا  ار  مهم  شقن  نیا  تسا ، نز  يارب  یمیظع  هیامرـس  ناونع  هب  باجح  دنکیم .

هتـسه نیلوا  ریذـپان  لـلخ  راوتـسا و  ضرع  اـب  هدومن و  زکرمتم  هداوناـخ  مرگ  نوناـک  رد  ار  شیوخ  دوـجو  ياـه  هیامرـس  دـهدیم  هزاـجا 
هتـساوخیم تسا و  یفیرظ  یتنیز و  دوجوم  کی  نز  نوچ  درک ، بجاو  نز  رب  ار  باجح  لاعتم  دنوادخ  رگا  دـنک . يزیر  یپ  ار  یعامتجا 

(99 . ) درم توهش  عفد  يارب  دشاب  يا  هلیسو  طقف  هکنیا  هن  دنادب  مرتحم  دوجوم  کی  ار  نز  باجح  نیا  اب 

باجح هزرابم  يارب  تنوشخ  یکاته و 

ینانز هب  ندز  کتک  تناها و  زا  اهنابـساپ  رباعم  ردو  دنداد  یمن  هار  ار  باجح  اب  نز  سوبوتا  رد  تسا : هدمآ  فرـشالاردص  تارطاخ  رد 
ییاهنز تاهد ، اهرهش و  رد  صوصخ  هب  نیرومام  زا  یـضعب  یتح  دندوبن . راذگ  ورف  یمحر  یب  ییاورپ و  یب  تیاهن  اب  دنتـشاد  رداچ  هک 

يوت ات  ار  وا  درکیم  رارف  نز  رگا  دندرکیم و  هراپ  هراپ  هدیشک  اهنآ  رس  زا  دوبن  یلومعم  رداچ  هچ  رگا  دندوب ، هتخادنارـس  يور  هچراپ  هک 
هراپ دندیدیم ، لیبق  ره  زا  رداچ  رگا  هدرک ، شیتفت  ار  اهنآ  سابل  قودنـص  اهنز و  قاتا  هدرکن ، افتکا  نیا  هب  و  دـندرکیم ، بیقعت  شا  هناخ 

: دـیوگیم دراد ، هراـشا  منطو  يارب  تیروماـم  باـتک  رد  باـجح  فشک  هب  عـجار  هاشاضردـمحم  دـندربیم . تمینغ  هب  اـی  دـندرکیم  هراـپ 
تماهـش و نآ  اب  یلو  دـیدرگیم ، هجاوم  ییاـهتفلاخم  اـب  ًاـعبط  دروآ ، لـمع  هب  ناوناـب  يونعم  تفرـشیپ  یقرت و  يارب  مردـپ  هک  یتامادـقا 

هبتع تایز  هب  مرداـم  هک  لاس 1307  رد  ًالثم  هکناـنچ  تخاـسیم  راومه  ار  هار  هتـشادرب و  شیپ  زا  ار  عناوم  تشاد  هک  يرطف  یـشیدنارود 
نوچ زاب  یلو  دـندوب ، باـقن  رد  شناـهارمه  دوخ و  هکنآ  دوجو  اـب  دوب ، هدـش  فرـشم  مق  هب  مالـسلا ) اـهیلع   ) هموصعم ترـضح   ) هرونم

نارهت هب  ربـخ  نیا  هک  يدرجم  هب  دـنتفرگ . رارق  نیهوت  نعط و  دروم  لـهاج  نیبـصعتم  زا  یـضعب  فرط  زا  دوـب ، هاـتوک  یمک  ناـشرداچ 
مادقا نانز  باجح  عفر  هب  زاغآ  رد  مردپ  دومرف ... هیبنت  اصخش  ار  تناها  نآ  لماع  تفر و  رهش  نآ  هب  زابرس  نویماک  دنچ  اب  مردپ  دیسر ،

هب ینامهم  سلاجم  دوخ و  ياه  هناـخ  رد  لوا  هقبط  ناوناـب  زا  یـضعب  راـب  نیتسخن  لاــس 1309  رد  يو  صیرحت  قـیوشت و  رثا  رد  درک و 
نارتخد ناراگزومآ و  لاس 1313  رد  دندشیم . رهاظ  اهنابایخ  رد  باجح  نودـب  هدرک ، تارج  مه  یمک  هدـعو  دـندمآ  رد  ییاپورا  سابل 

زور لاس 1314  رد  هرخالاب  دـنتفر . یمن  هار  دنتـشاد  باجح  هک  ینانز  اب  شترا  نارـسفا  دـندش و  عونمم  باجح  نتـشاد  اب  زومآ ، شناد 
يو هارمه  باجح  نودب  هک  تساوخ  مرهاوخ  مردام و  زا  تشادرب و  هار  نیا  رد  ار  ییاهن  مدق  باجح  فشک  مالعا  اب  مردپ  يد  مهدفه 

غراـف ارـس  شناد  زا  هک  یناوناـب  هب  همانـشناد  ياـطعا  تبـسانم  هب  روبزم  نشج  دـنوش . رـضاح  روـشک  یمـسر  مهم  ياهنـشج  زا  یکی  رد 
دوب يراب  نیلوا  نیا  مراد  عالطا  هکیئاجنآ  ات  دوب . یمومع  میمـصت  نیا  يارب  یبسانم  رایـسب  عقوم  دشیم و  رازگرب  دندوب ، هدـش  لیـصحتلا 
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نیا رد  تیعقوـم  هک  تسا  حـضاورپ  دنتـسجیم و  تکرـش  یموـمع  یمـسر  مسارم  رد  باـجح  نودـب  ناوناـب  ناریا  دـیدج  خـیرات  رد  هک 
تیامح دروم  هنهک و  موسر  ربارب  رد  هک  دوب  منارهاوخ  ردام و  تعاجـش  نویدـم  يا  هجرد  اـت  مردـپ و  راـکتبا  نوهرم  گرزب  شیاـمزآ 

یقرت مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسنادـیم  هاشاضر  اما  دـننک . مایق  دوب ، روشک  لاـجر  گرزب و  نویناـحور  زا  يرایـسب  هلمج  زا  مدرم  تیرثکا 
هنالقاع میمصت  رادفرط  دندوب ، هدرک  لیـصحت  یجراخ  سرادم  رد  نارهت  رد  ای  جراخ  رد  هکیناسک  دنمـشناد و  نویناحور  روشک و  هاوخ 

ای نز و  چیه  روتسد  نیا  بجوم  هب  درک . رداص  ار  باجح  عنم  روتسد  مردپ  نآ  بقاعتم  تفای و  لماک  تیقفوم  هاشاضر  مادقا  دنتـسه . وا 
دنبور هک  درکیم  اضاقت  يو  زا  نابساپ  دشیم ، ادیپ  هچوک  رد  رداچ  دنبور و  اب  ینز  رگا  تشادن و  باقن  رداچ و  ندیشوپ  قح  يا  هزیـشود 

رد ناـخاضر  فرط  زا  ناـنز  باـجح  فشک  یمـسر  مـالعااب  ماجنارـس  دنتـشاد . یمرب  ار  وا  اراـبجا  درکیم  عاـنتما  رگا  و  درادرب ، ار  دوخ 
رطاخ هب  نآ  لابند  هب  دـندوب و  هتفریذـپ  ار  یبرغ  گـنهرف  هک  يا  هتـسد  دوب  هجاوم  هورگ  ود  اـب  اـم  هعماـج  زا 1314  دـعب  لبق و  ياـهلاس 

گنهرف نآ  هک  دندوب  اهنآ  اقیقد  دـندرکن و  لوبق  ار  سابل  رییغت  نیا  مود  یهورگ  و  دـنتفریذپ . زین  ار  سابل  رییغت  قوقح  يواست  يدازآ و 
ییاهنامه دـندوب و  هدروخن  ار  یبرغ  حالطـصا  هب  هتبلا  دـص  قوقح  يواست  يدازآ و  یقرت و  حالطـصا  هب  نآ  لوگ  دـندوب و  هتفریذـپن  ار 

نوریب رداچ  زا  ار  نانز  تساوخیم  ناخاضر  دوب ، هداس  یلیخ  رهاظ  هب  هلاسم  دندرک . تمواقم  يردـلق  روز و  همه  نآ  ربارب  رد  هک  دـندوب 
تمواقم ناج  دـح  رـس  ات  هداـس ، داهنـشیپ  نیا  ربارب  رد  مدرم  نیا  میظع  تیرثکا  یلو  دـنک ، نردـم  رونرپ و  ياـیند  دراو  ار  ناـنآ  دروآ و 
ناشباجح سابل و  زا  ام  نانز  عافد  هک  یتسار  دنشوپن . یبرغ  سابل  اما  دنشوپب  نفک  دننک و  ادف  ار  دوخ  ناج  دندش  رـضاح  یتح  دندرک و 

(100 . ) تسام تلم  خیرات  رد  زیگنارورغ  هسامح  کی  یناخاضر ، باجح  فشک  هیضق  رد 

دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  اهنز  نتفرگرس  هایس  رداچ 

، دندرکیم رس  هب  هایس  یمشپ  ياه  هماج  راصنا  هفیاط  نانز  دش ، لزان  قوف  هیآ  هک  یتقو  هدرک ، تیاور  هملس  ّما  هدمآ : ریثک  نبا  ریـسفت  رد 
هللا یّلـص  مرکا  لوسر  دندرکیم . روبع  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رانک  زا  عضو  نیمه  اب  و  دندوب ، اهغاز  دـننام  یهایـس  رد  و 

تجح وا  لوق  دـننام  وا  ریرقت  و  تسا ، ترـضح  نآ  ءاضما  ریرقت و  لـیلد  نیمه  و  درکن ، ضارتعا  اـهنآ  هب  دروم  نیا  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع 
(101 . ) دشابیم

هداوناخ مادهنا 

نیدنچ شرهوش  هکیدوجو  اب  شدـنزرف  راهچ  رهوش و  اب  وا  درکیم ، یگدـنز  قالخا  شوخ  ابیز و  ینز  مرتحم ، ياه  هداوناخ  زا  یکی  رد 
یثیبخ بساک  ناشیا  هناخ  کیدزن  دـندرکیم . يرپس  ار  راگزور  لماک  مهاـفت  اـب  تبحم و  رهم و  رپ  ّوج  کـی  رد  دوب . رتگرزب  وا  زا  لاـس 

وا يا  هناقـشاع  ياه  همغن  تاملک و  اب  مک  مک  درکیم ، عمط  وا  رد  هتخود و  مشچ  دوب ) باجح  یب  هک   ) نز نآ  ییابیز  هب  هشیمه  هک  دوب 
وا شوگ  رد  هتـسویپ  و  یهدـیم ! نت  لاـسگرزب  درمنیا  اـب  یگدـنز  هب  هنوگچ  یتـسه ، نس  مک  اـبیز و  ینز  وت  تفگ : وا  هب  داد و  بیرف  ار 

جاودزا بساک  ناوج  درم  نآ  اب  ات  دهد  شقالط  دش  روبجم  شا  هدروخ  بیرف  رـسمه  راشف  تحت  نز  نآ  رهوش  هکنیا  ات  درکیم ... همزمز 
هراوآ عیاض و  ار  اهنآ  نادنزرف  هرخ : الاب  ییادج و  رـسمه  ود  نایم  مدـهنم ، ار  يا  هداوناخ  مرگ  نوناک  یباجح ) یب   ) بیترت نیا  هب  دـنک ،

دروخ و یمن  وا  هب  سومان  نادزد  مشچ  تفرگیم  تسد  رد  ار  شباجح  نز  نیا  رگا  دوب . یباـجح  یب  رثا  رب  اـهالب  همه  و  ( 102 . ) تخاس
. تشگ یمن  مدهنم  نیریش  یگدنز 

يولهپ نادناخ  ياهتیانج 

. دیامن عمج  یّلحم  رد  باجح  نودب  ناشنانز و  اب  هارمه  ینّیعم  زور  رد  ار  دوخ  نافنص  مه  دیاب  یفنص  سیئر  ره  داد  روتـسد  لوا  يولهپ 
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کی ات  بیترت  نیمه  هب  و  الکو ... موس  زور  شیاه و  هداوناخ  ءارزو و  زا  دـعب  زور  دـش ، عورـش  شباجح  یب  نز  هاـش و  دوخ  زا  لّوا  زور 
رد دـننکب و  یلمع  نینچ  هب  روبجم  ار  ملع  لها  هک  دوب  نآ  يارب  يزیر  همانرب  نیا  دیـسر . ناشیاه  هداوناـخ  ملع و  لـها  هب  تبون  مه  زور 

نوچ تساوخ  تلهم  هاش  زا  تقو  نآ  هعمج  ماما  دهد ، بیترت  ار  راک  نیا  تساوخ  هعمج  ماما  زا  هاش  دـنک . ادـیپ  جاور  یباجح  یب  هجیتن 
سدق  ) یناهبهب دمحم  دیس  هّللا  تیآ  موحرم  دزن  هب  هعمج  ماما  دراد . لابند  هب  ار  یتخس  تبقاع  هچ  هاش  فرح  هب  ندادن  شوگ  تسنادیم 

، یگدنز يرگید  لام ، یکی  تسا . زیچ  راهچ  یناسنا  ره  يارب  دینادب  ار  نیا  دومرف : ناشیا  دـیناسر  ناشیا  ضرع  هب  ار  نایرج  هدـمآ  هرس )
مامت ضرع و  يادف  ار  یگدنز  یگدنز ، يادف  ار  لام  دیاب  دوشب ، يرگید  يادف  نیا  زا  یکی  دشاب  انب  رگا  لاح  نید  مراهچ  سومان ، مّوس 
رتهب هچ  هدنامن  یقاب  شیب  يدنچ  ترمع  زا  دیا و  هدومن  ار  دوخ  رمع  امش  دومرف : هعمج  ماما  هب  هّللا  تیآ  موحرم  دعب  درک . نید  يادف  ار 

مه خیرات  نیا  رب  هفاضا  دومن . یهاوخ  راتفرگ  يدبا  باذع  هب  ار  تدوخ  يدرک  لمع  هاش  روتسد  هب  رگا  اریز  ینکن ، یلمع  ار  روتـسد  هک 
نتفرگ يارب  ار  هعمج  ماـما  هاـش  نآ  زا  سپ  يا  هدومن  بسک  دوخ  يارب  ار  ترخآو  اـیند  تداعـس  يوـش  هتـشک  رگا  اـما  دـنکیم ، نعل  ارت 

نیا تفگ : هدـش  نیگمـشخ  رایـسب  وا  نخـس  زا  يولهپ  دوب . هدومرف  موحرم  نآ  هک  داد  هاش  هب  ار  یباوج  نامه  هعمج  ماما  دـیبلط ، باوج 
داد و تاجن  يولهپ  رش  زا  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  تخاس و  اهر  ار  ملاع  نآ  راچان  هب  تسا و  یناهبهب  دّمحمدیس  نخس  هکلب  تسین  وا  نخس 

تسا عمش  هب  هیبش  نز  تسا و  سوناف  دننام  باجح ، ( 103  ) باجح تیناقح  داب . نانآ  رب  ادخ  تمحر  هتشگ  لئان  ترخآو  ایند  تزع  هب 
هدـش ایح  یب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تفع  هک  ینز  تسا و  نشور  عمـش  نوچمه  فیفع  نز  ینعی  عمـش ، رون  دـننامه  وا  تفع  اـیح و  و 

ار عمـش  دوب ، شفارطا  رد  دادـیم ، سپ  رون  هک  یعمـش  هچراپ  کی  یـسم و  دوب  یفرظ  کی  سوناف  میدـق  رد  تسا . شوماـخ  عمـش  نوچ 
هک نیمه  دوب ، نوریب  یعمـش  رگا  اما  دـش . یمن  شوماخ  عمـش  نیا  دـیزویم  داب  رگا  لاح  دـندرکیم  نشور  دـعب  دنتـشاذگیم و  نآ  لخاد 

دهاوخب رگا  عمـش  تسا . سوناف  هب  عمـش  هشیمه  ینـشور  تسا  سوناف  نوچ  باجح  نیا  عمـش و  نز  دـشیم : شوماـخ  دـیزویم ، یمیـسن 
(104 . ) تسین نادنزو  تسوا  ییانشور  رون و  ظفح  يارب  سوناف  نیا  دشاب و  سوناف  نیا  رد  دیاب  دنامب ، نشور 

سوواط رپ 

. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  ییابیز  ردقچ  دوشب ، نایرع  يریگب و  وا  زا  ار  سوواط  رپ  رگا  تسا  گنـشق  ابیز و  دراد  رپ  هک  یتقو  ات  سوواط 
تـسا سوواط  تنیز  هک  دوب  رپ  نوچ  هاگآ  نز  ریـش  يارب  شـشوپ  ( 105 . ) تسا سوواط  يارب  رپ  دـننامه  نز  يارب  باـجح  تقیقح  رد 

تسا سوواط  تنیز  هک  دوب  رپ  نوچ 

رداچ شزرا 

، یشاب رد  یب  بش  کی  دوشب و  هدنک  رد  نیا  رگا  لاح  ناموت  رازه  وگب 100  دراد ؟ شزرا  ردقچ  امش  هناخ  ِرد  هچ  ینعی  رداچ  دیناد  یم 
، دینزیم هلیم  میـس و  ناتیاه  هناخ  رود  دـنک . ظفح  ناموت  نویلیم  کی  دـهدیم ، ناموت  رازه   100 هناخ . رد  ینعی  رداچ  دراد ؟ ررـض  ردقچ 

راوید هتبلا  درادن  رد  مه  ناش  هناخ  سپ  دنرادن  رداچ  اه  یجراخ  دینکیم ، ظفح  ار  شربارب  دص  اما  دینکیم ، جرخ  ناموت  رازه  دـنچ  ینعی 
هتخاس هناخ  اجنآ  دندوب  هدمآ  اه  یـسیلگنا  نادابآ ، رد  هک  دیدوب  هدید  امـش  ورب . وگ  دهاوخ  هک  ره  ایب و  وگ  دـهاوخ  هک  ره  درادـن . مه 
همهو دشاب  زابلد  زاب و  هناخ  دیاب  دوشیم . هتفرگ  هناخ  ياضف  راوید  اب  دنتفگ  دیشک ؟ یمن  ارچ  دنتفگ : دندوب ، هدیـشکن  راوید  اجنآ  دندوب .

اهینادابآ مدرم ، همه  دـید  ضرعم  رد  اما  دـندمآیم ! ، نوریب  هناخ  زا  اهنز  نک . هاگن  ار  اه  هناخ  همه  ایب و  لاح  هناخ . کی  دوشیم  اـه  هناـخ 
اهنیا اب  یتدم  اما  دندوب . مدرم  نیرت  يّدج  نیرترویغ و  زا  اهنیا  ّالا  و  دندروآ . ناشیا  يارب  ار  ناغمرا  نیا  اه  یسیلگنا  دندوبن ، روط  نیا  هک 

هچ دـننکیم  ناربج  ار  هتـشذگ  دـننکیم و  ظفح  دـنراد  ار  ناـشدوخ  دـنوشیم و  هدـنز  دـنراد  مه  نـالا  دـندش . ضوع  دـندرک و  ترـشاعم 
زا دـندروخ  اهنیا  هک  يداسف  مغ  نیا  اّما  دـنداد  ماـجنا  ترجاـهم  نارود  رد  یبوخ  ربص  هچ  دـنداد و  بـالقنا  رد  اـهنیا  یبوخ  ياهدـیهش 

باجح ششوپ و  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


(106 . ) دندش تیریغ  یب  دنتشگرب و  اپورا و  دنتفر  دنتشاد ، یبوخ  عضو  هک  ییاه  هداوناخ  دیدیدیم  امش  دوب . اه  یسیلگنا  اب  ترشاعم 

باجح دض  همانشخب 

درک رداص  روشک  رسارس  هب  ءارجا  يارب  ار  ریز  همانشخب  میژر  نالوئسم  روتسد  هب  یجنگ  رهچونم  هتـشذگ  میژر  شرورپ  شزومآ و  ریزو 
هدهاشم هدیـسر ، تاشرازگ  قبط  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  هنامرحم ) تامدخ  رتفد  زا  هرامش 243/36  یسمش )  1355  ) 23/8/2535)

يداینب تالوحت  هب  هجوت  اب  دننکیم و  ادیپ  روضح  رداچ  اب  ناگزیـشود  سرد  ياهـسالک  رد  سرادم و  تاناحتما  تاسلج  رد  زونه  دوشیم 
اب هکنیا  زا  رظن  فرص  رداچ  زا  هدافتسا  اذل  دنا  هدمآ  لمعب  نانز  يدازآ  هنیمز  رد  صوصخب  روشک  نوئش  هیلک  رد  زیخاتسر  رـصع  رد  هک 

روتـسد دوریم . رامـش  هب  زین  ندـمت  یقرت و  ناوراک  زا  نانز  یگدـنام  بقع  ياه  هناـشن  زا  درادـن ، يراـگزاس  ناریا  دیفـس  بـالقنا  حور 
بـسانم سابل  اب  رداچ و  نودب  ناوناب  نازومآ و  شناد  یناحتما  تاسلج  سرد و  ياهـسالک  رد  هک  دیآ  لمع  هب  مزال  ياهتبقارم  دـیئامرف 
تامادقا هجیتن  همانشخب و  لوصو  دنـشابیم  روتـسد  نیا  ءارجا  لوئـسم  یـشرورپ  یـشزومآ و  تارادا  ياسؤر  لک و  ریدم  دنیامن . تکرش 

يرارف رصانع  زا  یجنگ  رهچونم  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  یجنگ  رهچونم  شرورپ  شزومآ و  ریزو  دیراد . مالعا  تظافح  رتفد  هب  ار  هلوحم 
ياهلاس رد  اکیرمآ  زا  يو  کمک  تفایرد  رابخا  ایس و  اب  شطابترا  دانـسا  هک  تسا  روشک  جراخ  میقم  نویبالقنا  دض  زا  هتـشذگ و  میژر 

لاس ود  هدشدای  همانشخب  تسا . هدرک  يروآدرگ  ار  همانـشخب  نیع  هرامش 66 ص 62  مود  لاس  حبص  همانهام   ) تسا هدش  رشتنم  هتـشذگ 
رد هکنانچ  دروآیم . دوجوب  يا  هعجاف  هچ  سوحنم  میژر  دوب  هدـشن  بالقنا  رگا  هک  دـینکیم  هظحالم  تسا و  هدـش  رداص  بالقنا  زا  لـبق 

یشزومآ زکارم  هب  باجحاب  رتخد  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  ناوناب ، دورو  يرابجا  تامیلعت  نمض  هک  دندرک  بیوصت  زین  لاس 1355 
دوش یمن  هتخورف  اهنآ  هب  طیلب  دشابیم و  عونمم  دحاو  تکرـش  ياه  نیـشام  امیپاوه و  راطق ، هب  باجح  اب  دارفا  ندرک  راوس  تسا ، عونمم 
یب نانز  هک  مدوب  دـهاش  روشک  برغ  ياهرهـش  زا  یکی  رد  بالقنا  زا  لبق  دوخ  هدـنراگن  دنتـسه و  ینثتثم  ـالاب  هب  لاـس  ناوناب 60  طقف 

هک مدـیدیم  اهراب  دـندوب و  هدرک  بوصنم  ینید  نیملعم  ناونعب  هنارـسپ  یئامنهار  سرادـم  رد  يا  هدـننز  رایـسب  عضو  اب  مهنآ  ار  باـجح 
لابندـب دـندوب  هدرک  تسرد  ار  اهنآ  کـسورع  دـننامه  هک  ار  نازومآ  شناد  هداـتفا و  هار  اـهنابایخ  رد  هدرک  شیارآ  باـجح  یب  نیملعم 

ياه هشقن  زوسنامناخ  راثآ  زا  ناناوج  ناـنز و  صوصخب  اـم  ّتلم  یمالـسا  بـالقنا  نیا  اـب  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  دـندینادرگیم . دوخ 
(107 . ) هّللدمحلا دندنام و  ناما  رد  ناگناگیب 

باجح ردقنارگ  ياهشزرا 

باجح دوشیم . ناطیـش  يدونـشخ  ببـس  باجح  یبو  باجح  دـب  نز  دروآیم . تسد  هب  ار  راگدرورپ  تیاضر  يرداچ ، باـجح و  اـب  نز 
. تسا حور  شمارآ  ثعاب  باجح  تسا . رتبوبحم  رهوش  دزن  باجح ، اب  نز  تسا . باجح  لالج  رد  نز  لامج  دـشابیم . لـگ  زا  تبظاوم 
هب تبسن  باجح ، اب  نانز  رد  بارطضا  دوشیم . یگدنز  رتشیب  ماود  ثعاب  باجح ، تسا . سفن  تراقح  مدع  دوبمک و  مدع  هناشن  باجح 

رـسمه رتدوز  باجح ، اب  رتخد  تسا . نز  فافع  هناشن  رداچ ، باجح و  تیودـحم . هن  تسا ، تینوصم  باـجح  تسا . رتمک  اـهباجح  دـب 
اب رد  نینج  طقـس  داسف و  تسا . نآ  زا  ییاهر  سفن و  تراـسا  دویق  نتـسسگ  ینعی ، باـجح ، دربیم . ـالاب  ار  نز  شزرا  باـجح ، دـباییم .

. تسا نز  ناور  حور و  یکاپ  ایح و  هدنهد  ناشن  باجح  دنکیم . دیما  ان  ناشفادها  رد  ار  هزره  نادرم  باجح ، اب  نز  تسا . رتمک  اهباجح 

. دوشیم عورـشمان  نادـنزرف  داجیا  عنام  باجح ، دـنکیم . یتشهب  ار  یمدآ  اوقت ، باـجح و  تسا . رتقفوم  ملع  لیـصحت  رد  باـجح ، اـب  نز 
گرزب ناطیـش  بلقرب  يدولآ  رهز  ریت  وا ، باجح  نز و  یکـشم  رداچ  تسا . یّلم  یبهذم و  گنهرف  رد  لالقتـسا  هدـنه  ناشن د  باجح ،

نز تسا . رتمک  باجح  اب  اوقت و  اب  نانز  رد  یگدـنز  یـشاپورف  قـالط و  دـنکیم . رود  نز  زا  ار  لذارا  شاـبوا و  تارطخ  باـجح ، تسا .
. تسا هّللا  تیالو  رد  لوخ  ناطیـش و د  تیالو  زا  جورخ  ینعی ، ندوب ، بّجحم  تسا . شرهوش  دوخ و  يزارفارـس  تزع و  ثعاب  هبّجحم ،
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دنکیم و داش  ار  ادهش  ور ح  شباجحاب ، نز  دهدیم . تسکش  تسا ، مالسا  هب  هبرـض  نامه  هک  ناشفادها  رد  ار  نانمـش  د  شباجح ، اب  نز 
ثعاب یکـشم ، رداچ  دزرو . یمن  تنایخ  وا  هب  دـنک و  یمن  عیاض  ار  رهوش  قح  باجحاب ، نز  دـنادنویپیم . ادهـش  یعقاو  ناوریپ  هگرج  هب 

نامیا و نّیبم  باجح ، تسا . شرهوش  ردارب و  ردـپ ، تریغ  هناشن  نز ، باجح  تسا . نانمؤم  لد  ینـشور  ناگزره و  نیطایـش و  ینیگمغ 
ّتیوه تلاصا و  باجح  دب  هک  یلاح  رد  تسا ، نز  یقیقح  تیصخش  رگنایب  باجح ، تسا . تمایق  زور  ناحبـس و  دنوادخ  هب  نز  داقتعا 

رد  ) ار ناطیـش  بّجحم ، نز  تسا . نیطایـش  عیطم  باجح ، دب  نز  تسادـخ و  عیطم  باجح ، اب  يرداچ و  نز  دـه . دـیم  تسد  زا  ار  دوخ 
ادهش نوخ  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا فیرش و  نآرق  هب  شباجحاب  باجح ، اب  نز  دنکیم . دیما  ان  تسا  فارحنا  داسف و  نامه  هک  دوخ  ِلمع 

، دنرتملاس یقالخا  یحور و  ظاحل  زا  باجح ، اب  نانز  نارتخد و  دـنکیم . ینهد  جـک  اهنیا  همه  هب  باجح  دـب  یلو  دراذـگیم ، مارتحا  .... و
شیارآ و دوخ ، شـشوپاب  باجح ، اب  نز  دـنک . ناربج  ار  دوخ  صیاقن  دـهاوخیم  هوشع ... زان و  اب  باجح  یب  باجح و  دـب  هک  یلاح  رد 

نز شیوخ . رهوش  هن  دـشاب ، همه  بوبحم  دـهاوخیم  دوخ ، شیارآ  هوشع و  اب  باجح  دـب  یلو  دـهدیم ، صاـصتخا  شرهوش  هب  ار  تنیز 
شـشوپ نودب  یلدب  تارهاوج  دننام  باجح ، دب  نز  یلو  دراد ، صاصتخا  شرهوش  هب  هک  فدص  رد  تسا  دـیراورم  نوچمه  باجحاب ،

یب نز  یلو  درادـیم ، میدـقت  شرهوش  هب  ار  دوخ  تفع  رهوگ  قشع و  نیتسخن  باجح ، اـب  نز  دـنروخیم . مشچ  هب  اـج  ره  رد  هک  دنتـسه 
شرهوش هب  ار  دوـخ  قـشع  نیرخآ  دـیاش  نتفرگ ، رارق  فـلتخم  ياـههاگن  ضرعم  رد  رایـسب و  ياهترـشاعم  زا  دـعب  اوـقت ، یب  باـجح و 

تسد زاار  دوخ  تعیبط  تفاطل و  نز  دوشیم ، ثعاب  باجح  تسا . وبشوخ  لگ  دننام  مالسلا :  هیلع  یلع  ترـضح  هدومرفب  هب  نز  دهدیم .
هک تسا  یلگ  دننام  باجحدـبو ، باجح  یب  نز  یلو  دوش ، یمن  هدرمژپ  دوز  تسین و  ناگمه  سرتسد  رد  هک  دوش  یلگ  دـننام  دـهدن و 

كدنا كدنا  تسا ، رهوش  نامه  هک  نابغاب  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تعیبط  تفاطل و  عیرـس  دراد و  رارق  اهکراپ  یمومع و  نکاما  رد 
(108 . ) تسا بولطم  دش  بوبحم  هچ  ره  تسا و  بوبحم  دوشیم ، هدید  رتمک  نوچ  هبوجحم ، نز  دوشیم . انتعا  یب  لگ  هب 

شرتخد هب  نیلپاچ  یلراچ  هیصوت 

یگنهرب دیوگیم : شرتخد  هب  يا  همان  رد  تسا . ناهج  روهـشم  ياه  نیدمک  زا  یکی  دمآ ، ایند  هب  ندـنل  رد  لیروآ 1889  رد  هک  یلراچ 
ار شنایرع  حور  هک  دشاب  یسک  لام  دیاب  وت  نایرع  نت  نم  نامگ  هباما  منزیم ، روآ  هدنخ  ياهفرح  دیاش  مریپ  نم  تسام و  رـصع  يرامیب 

(109 . ) يراد تسود 

هجیتن

اب نز  دشاب . شرسمه  يارب  يا  هتـسیاش  نز  دنک و  ظفح  ار  شیوخ  تفارـش  دناوتیم  شیوخ  باجح  اب  نز ، هک  دش  مولعم  میتفگ  هچنآ  زا 
، هلءاسم نیا  دوخ  هک  دورن  يرگید  نز  لابند  هب  دشاب  مه  داقتعا  یب  شرهوش  رگا  دنادرگ و  دوخ  ریسا  ار  شرـسمه  دناوتیم  دوخ  باجح 

هدرک هبوت  اهراک  نآ  زا  نویزیولت  امنیـس و  قباس  ناگدـنیوگ  نارگیزاب و  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  ددرگیم . هداوناخ  ماظن  ماکحتـسا  ثعاب 
یتشم تسد  هبعلم  نآ  زا  شیپ  هک  دنتـسناد  دـنا و  هتفای  باـجح  رد  ار  دوخ  یقیقح  تیـصخش  ظـفح  دـنا و  هتـشگ  یعقاو  دـنمرنه  دـنا و 

یب ادخ  زا  نازودنارز  قیرط  نیا  هب  ات  دشیم ، هدافتسا  اهملیف  رد  رتشیب  يرتشم  بلج  يارب  نانآ  ییابیز  دوجو و  زا  و  دنا ، هدوب  سانشنادخ 
دـنتفر و نارگید  هک  یهار  مینکیم : ضرع  دـنهنیم  مدـق  اههار  نیا  رد  هک  یناوناب  همه  هب  هنازوسلد  دنـسرب . يویند  عماطم  هب  رتعیرـس  ربخ 

زاب مالـسا  شوغآ  هب  میراد  اضاقت  دـیورب . ار  هار  نآ  امـش  تسین  هنالقاع  دـشن ، لصاح  ناشیارب  ررـض  زج  يزیچ  دـندرک و  هبرجت  اـهلاس 
یلاعت قح  ینامرفان  هانگ و  و  تسا . نآ  رد  ترخآ  ایند و  تداعـس  هک  دینک ، یگدنز  گرزب  دـنوادخ  تمحر  فطل و  هیاسردو  دـیدرگ 
نایغط مدرم ، يا  مکسفنا ... یلع  مکیغب  اّمنا  سانلا  اهّیا  ای  دیامرفیم ...: ناحبـس  دنوادخ  ساسا  نیمهرب  ددرگیم . رب  ناسنا  دوخ  هب  شررض 

(110 . ) ددرگیم رب  امش  هب  شررض  یهلا ، تاروتسد  زا  یچیپ  رس  و 
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عامتجا طوقس  داسف و 

باسحب اهتّلم  رب  مکاح  نیناوق  زا  یکی  ناونعب  ار  هبرجت  نیا  ناوتیم  هک  يروطب  تسا  هدوب  يرشب  تاعامتجا  یهابت  لماع  داسف ، زاب  رید  زا 
زا یشان  ياهنایز  کی  ره  یمالسا  ریغ  عماوج  یتح  ناملسم و  هتـشذگ ، ياهتّما  تسا . هدرک  تبث  ررکم  روطب  ارنآ  دراوم  خیرات  هک  دروآ 

. مینکیم هدنسب  کی  ره  زا  يا  هنومن  رکذب  راتشون  نیا  رد  هک  دنا  هتشگ  لمحتم  ار  گنهرف  نیا 

سلدنا رد  مالسا  لاوزو  ناناملسم  تسکش 

نورق شحوت و  تلاح  رد  اپورا  هک  نآ  اب  دـمآ  رد  ناناملـسم  فرـصت  هب  يدـالیم  لاس 711  رد  دوشیم  هدیمان  ایناپـسا  زورما  هک  ُسلُدـنَا 
هراـبنیا رد  يوـسنارف  فورعم  دنمـشناد  نولواتـسوگ  رتـکد  دـندناسر . شناد  ندـمت و  جواـب  ار  ایناپــسا  ناناملــسم  تـسیزیم ، یئاطــسو 

یمن مشچب  روشک  نیا  رد  دنتشاد  توگ  نایشحو  هک  رادقم  نامه  زج  يدابآ  ندمت و  بارعا ، زا  لبق  ایناپسا  نایحیـسم  نامز  رد  : دسیونیم
لاس دـص  زا  رتمک  ینامز  رد  هدز و  يدابآ  نارمع و  تاحالـصا و  هب  تسد  نیمزرـس  نیا  رد  دوخ  تاحوتف  نایاپاب  نراـقم  بارعا  دروخ ،

ياهانب دنزاسب و  ون  زا  دوب  هدمآ  رد  هناریو  تروصب  هک  یئاهرهـش  هدروآ و  رد  عرز  تشک و  ریز  ار  تاوم  عرزی و  مل  ياهنیمز  دنتـسناوت 
مولع و جـیورت  هب  تسد  سپـس  دـنزاس . رارقرب  رگید  ياهروشک  اب  یجراخ  تاطابترا  یفرط  زا  دـننک و  انب  اـجنآ  رد  مهم  یلاـع و  رایـسب 
زا یکی  هک  دـندومن  سیـسءات  یگرزب  ياههاگـشناد  دـندرک ، همجرت  برع  ناـبز  هب  ار  ینیتـال  یناـنوی و  بتک  روـظنم  نیمهب  هدز  شناد 
لاس دصیـس  تدـم  يارب  هبطرق  تقیقح  رد  و  ... دوب هدـش  اپورا  هراق  مامت  رد  فراعم  مولع و  رـشن  زکرم  یناـمز  تدـم  اههاگـشناد  نیمه 

تدم نیا  رد  ایناپسا  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  تردق  ایناپـسا  رد  لاس  دودح 800  ناناملسم  تسا . هدوب  زورنآ  يایند  ياهرهـش  نیرت  یقرتم 
رثا رد  هرخالاب  يرابودنب و  یب  یلکلا و  تابرـشم  جاور  یباجح و  یب  داسف و  راشتنا  اب  نانمـشد  هکنآ  ات  دوب  هدـیدرگ  ندـمت  ملع و  دـهم 

تسخن نیملسم ، تموکح  طوقس  زا  دعب  نوبولواتـسوگ : رتکد  هتـشون  قبط  هکلب  دیدرگ . طقاس  ناناملـسم  تموکح  نارادمامز  فالتخا 
هناهبب داد . ار  نایحیسم  هزات  نیا  ندنازوس  روتسد  دئاقع ، شیتفت  ياه  همکحم  سپس  دندرک ، حیسم  نید  لوبق  هب  راداو  روزب  ار  ناناملسم 

مامت داد  روتسد  ایناپسا  تلود  يدالیم  لاس 1610  رد  دندرک . ترجاهم  هب  راداو  ار  هیقب  دـنا و  هدـماین  رد  حیـسم  نید  هب  ًاعقاو  اهنیا  هکنیا 
ایناپسا زا  دنتساوخیم  هک  هار  رـس  رد  دنتـشگ  نطو  يالجب  راچان  روتـسد  نیا  اب  هک  بارعا  دننک  ترجاهم  دنور و  نوریب  ایناپـسا  زا  بارعا 

هتـشک ترجاهم  يانثا  رد  نارجاهم  نیا   4/3 دیوگیم : ادیلب  بهار  زا  لقنب  هاگنآ  دندش  هتـشک  نایحیـسم  تسدب  ناشرتشیب  دـننک  ترجه 
يوسنارف فورعم  خروم  نیا  تشک . ار  ناشیرفن  رازه  لهچ  دصکی و  ناوراک  هک  تسا  یـسک  نامه  ادیلب )  ) وا و  دنکیم : هفاضا  و  دـندش .

سوفن زا  رفن  نویلیم  هس  بارعا  ترجاهم  نیرخآ  ات  درک ، حتف  ار  ایناپـسا  دنانیدرف  هک  ینامز  زا  دـسیونیم : فورعم  خروم  ولیدـس  زا  لقنب 
يرآ دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یتح  نید و  گنهرف ، تموکح ، داسف ؛ رثا  رب  ناملسم  تلم  کی  هنوگچ  مینیب  یم  دش . هتـساک  ایناپـسا 

نآ زا  یمالـسا  ياهروشک  هک  دـشاب  دـنا . هدـش  رو  هطوغ  داـسف  بادرگ  رد  هتـشگ و  فرحنم  ترطف  ریـسم  زا  هک  یعماوج  هجیتن  تسنیا 
هدیزگ راب  ود  خاروس  کی  زا  زگره  نمؤم  نیَتَّرَم  ٍرحُج  ْنِم  نِمؤُْملا  غْدُلی  ال  دومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  دنریگب . تربع  سرد 

(111 . ) دوش یمن 

اه هتفگ 

یگنه رب  گنهرف  زا  یـشان  هعجاف  قمع  تسا  هدروآ  ناـغمراب  دوخ  اـب  ار  يزیچ  هچ  تبکن  یتخبدـب و  زج  ینونک  تروصب  داـسف  یتسارب 
هب هک  یناوج  تفه  ره  زا  دیوگیم : اکیرمآ  قبسا  روهمج  سیئر  يدنک  تسا  هدروآرد  دایرفب  مه  ار  رابکتسا  نارـس  هک  تسا  دایز  ردقنآ 

ياهدادعتسا ینارتوهش  رد  طارفا  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  دنیآیم و  رد  بآ  زا  رـصنع  تسـس  قیالان و  ناشرفن  دنوشیم 6  مازعا  يزاب  رس 
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تسا و رطخ  رد  يوروش  هدنیآ  دیوگیم : هرابنیا  رد  يوروش  ریهامج  داحتا  قبسا  سیئر  فچـشورخ  تسا . هتـساک  ار  نانآ  یناور  یندب و 
ثاریم ام  دیوگیم : فورعم  خروم  تنارود  لیو  دـنا . هتـشگ  تاوهـش  ریـسا  رابودـنب و  یب  اریز  دـنرادن ، یـشخب  دـیما  هیتآ  زگره  ناناوج 

یتح هک  تسا  هدیـسر  یئاجب  داسف  موش  ضراوع  مینادـب  هک  تسنآ  رت  بلاج  داد . میهاوخ  ردـه  هب  هوبنا  داـسف  نیا  اـب  ار  دوخ  یعاـمتجا 
ور نیا  زا  مکانمیب . اکیرمآ  هدنیآ  لسن  يارب  نم  دنزابسوه  یئاکیرمآ  یئاپورا و  ناوج  لسن  دیوگیم : هدرک و  کمک  تساوخ  رد  يدنک 

يرکف دنکیم  دیدهت  ار  تیرشب  يایند  هک  گرزب  رطخ  نیا  هراب  رد  هک  مینکیم  توعد  ار  عامتجا  نیحلـصم  نارکفنـشور و  نادنمـشناد و 
و هتخاس ، راوتسا  ار  هعماج  نآ  ياضر  اب  ندیـشخب  نوناق  مظن و  هزیرغ و  لرتنک  اب  هک  تسا  باجح  يرآ  دنیامن . ادیپ  یجالع  هار  هدرک و 

یشیدنا تبقاع  دوخ . یمالسا  یلم  گنهرف  هب  تشگزاب  یمالـسا و  عماوج  يرادیب  دیماب  درک . دهاوخ  همیب  طوقـس  لماوع  لباقم  رد  ارنآ 
مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مرکا  لوسر  دزومایب ؛ يدنپ  وا  هب  ات  تساوخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  رارـصا  اب  يدرم 

ْنِا ََّربَدَتَف  ٍرم  ِأب  َتْمَمَه  اذِا  دومرف : ربمایپ  هاگنآ  هّللا . لوسر  ای  یلب  دینـش . باوج  راب  هس  ره  يدنبیم  راکب  میوگب  رگا  دومرف : وا  هب  راب  هس  ات 
ار نآ  تسا  بوخ  شتبقاع  يدید  رگا  شیدـنیب  راک  نآ  تبقاع  رد  یتفرگ  يراکب  میمـصت  هاگره  ْهنَع . ِهَْتنَاَف  ًاّیَغ  ْنِا  َو  ْهِْضمَاَف  ادْـشُر  ُکَی 
و دندیشیدنایم ! شیوخ  راک  جیاتن  هب  يا  هظحل  ام  رـصع  ناباجح  یب  شاک  نک . رظن  فرـص  نآ  زا  تسا  یهابت  شتبقاع  رگا  نک و  لابند 

تسنآ رـصاعم  هعجاف  نیرتزیگنا  مغ  دندیـشک !! یمن  شتآ  هب  ناگناگیب  زا  دیلقت  رطاخب  دوخ  تسد  اب  ار  شیوخ  هعماج  نادنزرف و  هدنیآ 
موـش و بقاوـع  هب  هکنآ  ياـجب  هدز و  اـپ  تشپ  دوـخ ، یّلم  ندـمت  گـنهرف و  بهذـم ، ترطف ، هب  یمالـسا  عـماوج  ناـنز  زا  یـضعب  هـک 

تیصخش ظفح  شاک  دنا . هتشگ  دّدجتم ! نّدمتم و  هدش و  رتکیدزن  نارتهب ؟! ام  زا  گنهرف  هب  هک  دننکیم  راختفا  دنـشیدنیب . نآ  كانرطخ 
نیا رد  ندش  قرغ  هناروکروک و  دیلقت  ياجب  شاک  دندومنیم . مّدقم  لذتبم  ياهـشیارآ  یئامندوخ و  رب  ار  شیوخ  هعماج  يراوتـسا  نز و 

(112 . ) دندرکیم باختنا  ار  شیوخ  هار  هاگنآ  هتخادرپ و  داسف  ضراوع  باجح و  دئاوف  یسررب  هب  زاب  يا  هدید  اب  كانرطخ  بادرم 

اروشاع مایپ  باجح 

ياهـشزرا ظفح  يارب  نادیهـش  رالاس  يرآ  دـنازرل . ار  داسف  ناینب  دوب  رکنم  ره  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شتّیهام  هک  ءـالبرک  نینوخ  ماـیق 
هارمه مغ  ناریسا  هلفاق  اب  دش ، يریگ  یپ  البرک  ناریسا  هلفاق  رد  نانچمه  اروشاع  تلاسر  یلو  دیسر . تداهش  هب  تساخ و  اپب  نید  یلاعتم 

دناوخ و يزوریپ  ناوارف  تاغیلبت  اب  ار  ءالبرک  هعجاف  دیزی  میونـشب . ناج  شوگ  اب  ار  اروشاع  مایپ  نازیزع  نآ  تاملک  يالبال  زاات  میوشیم 
ام دومرف : دمآ و  رمش  دزن  موثلک  ما  تسا ، هدیسر  قشمد  رهش  کیدزنءارسا  هلفاق  کنیا  درک ، توعد  شیاهیزوریپ  ياشامت  يارب  ار  مدرم 
ار اهنآ  نک و  ادج  ام  ياه  هواجک  لمحم و  نیب  زا  ار  نامنادیهـش  رّهطم  ياهرـس  دنا و  هدـش  عمج  يرتمک  ِنایچاشامت  هک  ربب  یهار  زا  ار 

موثلک ما  دـنامب . ظوفحم  نامرحمان  هاگن  زا  ربمایپ  نارتخد  تروص  ددرگ و  بلج  اهنآ  ندـید  هب  مدرم  هّجوت  ات  هدـب  تکرح  هلفاق  ولج  رد 
دعـس نب  لهـس  دـش  لـخاد  ماـش  رهـش  هب  ناریـسا  هلفاـق  دـیدرگن . یهجوت  تساوخ  رد  نیا  هب  یلو  دومن  ادا  ار  شیوخ  تیلؤسم  هنوـگنیا 
رتخد هنیکـس  تفگ : یتسیک ! مدیـسرپ  نز  نیتسخن  زاو  مدش  کیدزن  دنراوس  شوپور  یب  نارتش  رب  ینانز  مدید  هاگان  دـیوگیم : يدـعاس 

. مدینش ار  وا  ثیدح  مدید  ارت  دّج  متسه  يدعاس  دعس  نب  لهس  نم  هک  مرآرب  ات  يراد  یتجاح  ایآ  متفگ : متسه . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  مرح  هب  دنوش و  نآ  نتسیرگن  لوغشم  مدرمات  دَرب  رتشیپ  ارنآ  هک  وگب  رـس  نیا  لماح  هب  لهـس  يا  تفگ :

هب بل  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز دندروآ  دیزی  دزن  ار  ناریـسا  هلفاق  دندُرب . رتولج  ار  رـس  ات  مداد  رانید  دص  راهچ  دیوگیم : لهـس  دننکن . هاگن 
يا هداد  اج  نامرحمان  نیب  رد  ارام  هدرپ و  تشپ  رد  ار  تنازینک  نانز و  هکتـسنیا  تلادع  ایآ  !! هدـش دازآ  رـسپ  يا  دومرف : هدوشگ  ضارتعا 
هیرگ هنوگچ  دومرف : ینکیم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  دـیزی  یتقو  دـنکیم . راهظا  هیرگ  اب  ار  شهاکناج  هودـنا  مالـسلا ) اهیلع   ) هنیکـس اـّما 

ارچ هک  دیرگیم  وا  يرآ  دناشوپب ؟ دنرـضاح  وت  سلجم  رد  هک  ینامرحمان  وت و  زا  ار  شتروص  نآ  اب  ات  درادن  یـشوپور  هک  یـسک  دـنکن 
(113 . ) تسا باجح  ظفح  زین  ءاوشاع  بتکم  مایپ  ناسنیدبو  درادن . تروصرب  یشوپور 
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هویشو فادها  هچخیرات ،

مکننتفی ـال  مدآ  ینباـی  تسا : هدرک  یفرعم  ناطیـش  ياـهماد  زا  ار  داـسف  یگنهرب و  نآرق  رد  تسا : یناطیـش  یماد  یباـجح  یبو  یگنهرب 
نیطایـشلا انلعج  انا  مهنورتال  ثیح  نم  هلیبقو  وه  مکاری  هنا  امهت  ءوس  امهیریل  امهـسابل  امهنع  عزنی  هنجلا  نم  مکیوبا  جرخا  اـمک  ناطیـشلا 

زا ار  ناشسابل  دنار ، نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ردام  ردپ و  هک  هنوگنآ  دبیرفب ، ار  امش  ناطیـش  ادابم  مدآ  نادنزرف  يا  نونمؤیال  نیذلل  ءایلوا 
ار نیطایش  ام  دینیب  یمن  ار  اهنآ  امش  هک  دننیبیم  ار  امش  یئاج  زا  وا  ناگتسباو  ناطیش و  دنایامنب  اهنآ  هب  ار  ناشتروع  ات  دروآ  نوریب  ناشنت 
. يوقتو فافع ، تنیز ، يارب  تسا  يا  هلیـسو  باجح  سابل و  هکنآ  هب  هجوت  اب  دـنروآ . یمن  نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک  ناتـسود  ءایلوا 

هیـصوت هنوگنیا  ناناملـسم  هب  ناطیـش  ياهماد  حیرـشت  نمـض  نآرق  تهج  نیمهب  تسوا . ءایلوا  ناطیـش و  ياـهماد  زا  مه  باـجح  فشک 
مکیلع هللا  لضف  ولو ال  رکنملا  ءاشحفلاب و  رمءای  هناف  ناطیشلا  تاوطخ  عبتی  نم  ناطیـشلا و  تاوطخ  اوعبّتتال  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیامرفیم :
ناطیـش ياهماد  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  میلع  عیمـس  هللا  ءاشی و  نم  یکزی  هللا  نکلو  ادـبءا  دـحءا  نم  مکنم  یکز  ام  هتمحر  و 

دوب یمن  امش  رب  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  دهدیم و  روتسد  رکنمو  ءاشحف  هب  ار  وا  ناطیـش  دنک  يوریپ  اهماد  نیا  زا  سکره  دینکن  يوریپ 
(115 ( ) 114 . ) تساناد هدنونش و  ادخ  درک و  دهاوخ  هیکزت  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  یلو  دش  یمن  كاپ  امش  زا  کیچیه  زگره 

یباجح یب  هچخیرات 

امهیلع  ) اوح مدآ و  ترـضح  ینعی  نیمز  يور  تادوجوم  نیلوا  شنیرفآ  هب  باـجح  خـیرات  هک  دـش  مولعم  یبوـخب  هتـشذگ  ياهلـصف  زا 
کبس هب  یباجح  یب  خیرات  دربب . نیب  زا  ار  نآ  هتـسناوتن  هداد  خر  خیرات  لوط  رد  هک  يرامـش  یب  ياهبیـشن  زارفو و  ددرگ  یمرب  مالـسلا )
نازرا راک  يورین  زا  هدافتسا  يارب  گرزب  ناراد  هناخراک  یخیرات  دهاوش  قبط  دوشیم و  زاغآ  اپورا  یتعنـص  یملع  سناسنر  زا  نآ  دیدج 
شالت رد  اج  همه  زا  ربخ  یب  نانز  دـندروآ . دـیدپ  راک  طیحم  رد  ار  نانآ  روضح  ناکما  ناـنز و  يدازآ !! حالطـصاب  هنیمز  ناـنز ، تمیق 

نیا هنماد  دـنداد !! يراـی  تهجنیا  رد  ار  ناـنآ  هدروخ و  ار  نیغورد  تاـغیلبت  نیا  لوگ  !! شیوـخ هیلّوا  قوـقحب  نتفاـی  تسد  يارب  ناوارف 
یمالسا طوقس  قالخا و  تیونعم و  فیعـضت  يارب  دمآ  راک  یحالـس  تروصب  تفرگ و  ارف  زین  ار  یمالـسا  ياهروشک  مک  مک  تامادقا 

درک رییغت  يرایـسب  ياه  هژاو  اتـسار  نیا  رد  دـندرکن  راذـگورف  یمادـقا  چـیه  زا  نآ  جـیورت  تهج  رد  نارگرامعتـسا  دـش و  هتفرگ  راـکب 
فـشکب مادـقا  هک  یمالـسا  روشک  نیتسخن  دـیدرگ و ... حرطم  یملع  بلاق  رد  یئاهفرح  دـش  هتخاس  رامعتـسا  طـسوت  يدـیدج  بهاذـم 

لاس 1306 رد  اپورا  زا  تعجارم  رد  هدرک و  اپورا  هب  یترفاـسم  ناتـسناغفا  هاـشداپ  ناـخ  هّللا  ناـما  دوب . ناتـسناغفا  درک  ناوناـب  زا  باـجح 
باجح نودـب  یتسیاب  نانز  هک  دومن  مالعا  تختیاپ  هب  دورو  ضحم  هب  تشگ  زاـب  شروشکب  ناـسارخ  قیرط  زا  دـمآ و  ناریا  هب  یـسمش 
بجوم ناتسناغفا  نوچ  يروشک  رد  مهنآ  یئاورپ  یب  نیا  دش . رهاظ  لفاحم  عماجم و  رد  باجح  نودب  شرسمه  اب  دوخ  تسخن  دنـشاب و 

زا دـعب  تسناد : هیکرت  ناوتیم  ار  روشک  نیمود  دـش . روشک  كرت  افعتـسا و  هب  راچان  ناخ  هّللا  ناما  دـیدرگ و  روشک  نآ  رد  یمومع  ماـیق 
مانب ینز  ار  یباجح  یب  رگزاغآ  ناریا  رد  درک . رداـص  ار  باـجح  عنم  ناـمرف  لاس 1313  رد  كروتاـتآ  هیکرت  رد  یناـمثع  تلود  طوقس 

يرامعتـسا کلـسم  نیا  هب  باب  روهظ  اب  دـمآ  ایندـب  نیوزق  رد  یبهذـم  هداوناـخ  کـی  رد  لاـس 1223  رد  هک  يو  دـنا  هتـسناد  نـیعلا  ةرق 
تلود رب  یمومع  راکفا  راـشف  هکنآ  اـت  تخادرپیم  تیئاـهب  جـیورت  هب  تشگیم و  رهاـظ  لـماک  شیارآ  باـجح و  فشک  اـب  يو  تسویپ .

تامادـقا اـب  ناـمزمه  یمـسر  روـطب  باـجح  فـشک  يارب  يزاـس  هنیمز  یلو  دـیدرگ . مودـعم  نیعلا  ةرق  تفرگ و  ـالاب  هاـش  نیدلارـصان 
كرادـت شیپ  زا  هک  ینـشج  سلجم  یتبـسانمب  دـنکیم و  زاریـش  هب  یترفاسم  تقو  فراعم  ریزو  لاس 1313  رد  دـیدرگ  زاغآ  كروتاتآ 

نآ همتاخ  رد  شیامن  اهینارنخـس و  داریا  زا  سپ  دندوب  هدومن  تکرـش  نآ  رد  مدرم  تاقبط  زا  يدایز  هّدع  هک  دنکیم  اپرب  دوب  هدش  هدـید 
هب نارتخد  دنزاونیم و  صقر  رتسکرا  دـنریگیم و  رب  هرهچ  زا  باقن  ناهگان  دـنوشیم و  نایامن  نِس )  ) هنحـص يورب  ناگزیـشود  زا  يا  هدـع 
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یمومع مایق  زا  ساره  رطاخب  ناخ  اضر  دریگیم و  الاب  رهـش  رد  سلجم و  نامه  رد  یمومع  راکفا  راشف  ضارتعا و  دـنزادرپیم . یبوک  ياپ 
مایق یمالـسا  ياهروشک  رد  باجح  فشک  هکنآ  زا  نانیمطا  هیکرت و  هب  ترفاسم  زا  سپ  یلو  دزادنایم . ریخءاتب  ار  موش  مادـقا  نیا  ماجنا 

نـشج سلاجم  دسیونیم : هرابنیا  رد  ناریا  هلاس  تسیب  خیرات  باتک  ددرگیم . لمع  دراو  يدج  تروصب  تشاد  دهاوخن  لابندب  ار  یمومع 
تشادن و يدایز  تفرـشیپ  یلو  ددرگیم . رارقرب  اهرهـش  ریاس  رد  جـیردتب  سپـس  ناریا و  لامـش  ياهرهـش  نارهت و  رد  ادـتبا  ینارنخـس  و 
رد اه  تخدهاش  هکلم و  قافتاب  هاش  هک  هامید 1314  زور 17  ات  دنتسیرگنیم  رّفنت  رظن  اب  هکلب  دندرک  یمن  لابقتـسا  اهنت  هن  مدرم  تیرثکا 
هک ءازو  یتح  نانامهیم  هک  دوب  نیا  همه  زا  رت  بلاج  دیوگیم : تقو  ریزو  تسخن  مج  دومحم  دنتفای . روضح  یتامدـقم  يارـسشناد  نشج 

یتسود چـیه  زورنآ  ات  هکنوچ  دـندیدیم . ار  رگیدـکی  ياهنز  تروص  راـب  نیلوا  يارب  زورنآ  دـندوب  قیفر  تسود و  مه  اـب  دوب  رمع  کـی 
رد دریگیم  تروص  دهشم  مدرم  عامتجا  ندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  زا  دعب  تامادقا  نیا  هتبلا  دنیبب . ار  دوخ  تسود  نز  تروص  دوبن  زاجم 

مالعا زا  لبق  داشرهوگ  دجـسم  رد  باجح  فشک  سابل و  رییغت  لمع  زا  هاش  فارـصنا  يارب  هام 1314  ریت  خـیرات 21  رد  هک  عامتجا  نیا 
بوکرــس و ار  مدرم  رفن ، ندرک 1500  ریـسا  نت و  رازه  جـنپ  اـت  ود  زا  شیب  نتـشک  اـب  میخژد  ناـقازق  دوب  هدـیدرگ  لیکـشت  نآ  یمـسر 
اب هک  اریز  تخاس . یمن  هجاوم  یمومع  مایق  کی  اب  ار  باجح  فشک  یمـسر  مالعا  ناـخاضر  رظنب  تنوشخ  جوم  نیا  دـندومن ، بوعرم 

یفرط تامادقا  نیا  زا  ناخاضر  درادن . ءابِا  يرامعتـسا  هشقن  نیا  تهج  یمادـقا  چـیه  زا  هک  دوب  هدرک  تباث  ناگمهب  هنامیخژد  لمع  نیا 
ماما تخادرپ . باجح  فشک  ندرک  یلمع  هب  هزین  رـس  روز  اـب  هرخ  ـالاب  تشادـن  ینادـنچ  ریثءاـت  مه  هتـسباو  تاـعوبطم  تاـغیلبت  تسبن 
مدآ نیا  درک  یترارش  هچ  يد  هدفه  هک  تسه  مدای  نم  تسا  يد  هدفه  زورما  دنیامرفیم : زور  نیا  زا  دوخ  خلت  تارطاخ  نایب  رد  ینیمخ 
يد هدفه  رد  دش . نینج  طقـس  ردقچ  درک ، کته  ار  یتامرتحم  هچ  درک ، داجیا  یقانتخا  هچ  دروآ  راشف  تلم  نیا  هب  ردقچ  ناخاضر ، ) )

وا هک  یئاهراک  دندیـشک ، نوریب  اه  هناخ  يوت  زا  ار  اه  نز  دندرک و  يدنت  اه  نز  هب  وا  نامیخژد  نارومءام و  ردقچ  يد  هدـفه  فارطا  و 
يرسور دشکب ، اهنزرس  زا  ار  يرـسور  تفای  روتـسد  سیلپ  دسیونیم : دروم  نیا  رد  تیاده  یلقیدهم  داد . شحرـش  دوش  یمن  تسا  هدرک 

نوریب هناخ  زا  هک  مدینـش  ار  اـهنز  رایـسب  تشاد  ماود  اـهنز  سیلپ و  نیب  دروخ  دز و  یتدـم  بحاـصت ، تشاد  شزرا  رگا  دـش و  هراـپ  اـه 
تمیالم اب  هتبلا  هدرتسگ و  يزیر  همانرب  اب  يدج  روطب  زین  هاش  اضردمحم  طسوت  تامادقا  نیا  دشن . عقاو  ّرثؤم  زین  حالس  نیا  یلو  دندماین 

ادص و زا  هدافتـسا  ریظن  رداچ  نتـشادرب  يارب  یئارجا  همانرب  باجح 31  فشک  يزیر  همانرب  تاسلج  زا  یکی  رد  اهنت  دـش  لاـبند  يرتشیب 
و دیـسر . بیوصت  هب  نادـنمراک  نایوجـشناد و  يارب  رداچ  ندوب  عونمم  سرادـم ، رد  ناکدوک  میقتـسم  ریغ  شزومآ  هلاقم ، راشتنا  امیس ،
. دندوب رسپ  ردپ و  نیا  درکلمع  تاغیلبت و  هبناج  همه  راشف  تحت  هچ  رگا  یناریا  بیجن  فیرش و  نانز  دش ، هتشاذگ  ارجا  هلحرمب  جیردتب 

ناهج یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دندوزفا و  شیوخ  تاراختفا  رب  رگید  یگرب  دندرک و  ظفح  ار  شیوخ  تلاصا  هاگآان  یکدنا  زج  نکل 
، دـیدرگ یحارط  سیلگنا  رامعتـسا  طـسوت  باـجح  فشک  هئطوـت  تفگ ؛  ناوـتیم  نیا  رباـنب  . ) دـندومن یهلا  نوناـق  نآ  شزرا  هجوـتم  ار 
رد ناخاضر  هیکرت و  رد  كروتاتآ  ناتـسناعفا ، رد  ناخ  هّللا  ناما  سیلگنا  نارودزم  دـیدرگ و  نآ  يزاس  هنیمز  رومءاـم  ناریا  رد  تیئاـهب 

(116 .( ) دندوب موش  هئطوت  نیا  يارجا  لماع  ناریا 

باجح فشک  زا  رامعتسا  فادها 

ناریو اج  همه  رد  قالخا  هک  مینک  يراک  دیاب  ام  تسا : هدمآ  دوهی  نادنمـشیدنا  لکتوُرپ  رد  میونـشب : نانآ  دوخ  نابز  زا  ار  فادـها  نیا 
رظن رد  هک  دوشیم  ماجنا  ءالم  رب  اراکـشآ و  نانچ  درم  نز و  یـسنج  طباور  يدوزبو  تسام  زا  دـیورف  دـیاشگب  ار  اـم  هرطیـس  هار  اـت  دوش 

هک تسا  تروص  نآ  رد  ددرگ  شیوهـش  زئارغ  عابـشا  وا  فده  تمه و  هتـسویپ  دـشاب . هتـشادن  موهفم  یـسدقم  زیچ  چـیه  رگید  ناوج ،
نیلؤسم دـیوگیم : دوب  ریازجلا  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  يواکناور  زا  یـشخب  ریدـم  هسنارف  فرط  زا  هک  نوناف  ستنارف  دزیریم . ورف  قـالخا 

ماـمت اـقلطم  دـندوب  فظوم  هطوبرم  عجارم  فرط  زا  دـنزاس و  دوباـن  ار  تلم  تلاـصا  دنتـشاد  تیرومءاـم  ریازجلا  رد  هک  يوسنارف  يرادا 
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. دـنردب مه  زا  هدرک  هیزجت  دزاس ، مدرم  ناشنرطاخ  ار  یلم  تلاـصا  تیعقاو و  رود  اـی  کـیدزن  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یگدـنز  ياـهلکش 
( دـندرک یّقلت  يریازجلا  نز  صاخ  عضو  یّلم و  تلاصا  تمـالع  هلزنم  هب  ارنآ  هداد  زکرمت  رداـچ  هلءاـسم  رب  ار  دوخ  شـشوک  رثکادـح  )

دوب ناسانش  مدرم  ناسانش و  هعماج  ياه  لیلحت  هیزجت و  زا  دعب  هکلب  تسین  یفداصت  یماهلا  هجیتن  ینانچنآ  يریگ  عضوم  دیوگیم : هاگنآ 
تسا یکسمت  شور  نیا  رما  يداب  رد  دنتخاس  گنهامه  ار  دوخ  راک  یمومع  تارادا  نیلؤسم  یموب و  لئاسم  حالطـصاب  نیـصصختم  هک 
هعماج دیدج  تایفـشک  دمآ . دهاوخ  نآ  لابندب  زیچ  همه  میریگب  تسد  رد  ار  اهنز  دـیوگیم : هک  یمیدـق  لثملا  برـض  هب  نشور  هداس و 

هداوناخ اب  نادرم  طلتخم  روضح  يو  تسا . هدیـشخب  یملع  صلاخ  شور  یمیدق  لومرف  نیا  هب  هک  تسنیا  هدرک  هک  يراک  طقف  ناسانش 
رب انب  دنکیم ، رکذ  يریازجلا  ياه  هداوناخ  هب  هسنارف  گنهرف  لاقتنا  ياه  هویـش  زا  ار  هسنارف  نارتخد  اب  جاودازا  ای  نشج  سلاجم  رد  دوخ 

گنهرف لیمحت  موس و  ناـهج  ياـهروشک  یگنهرف  ریقحت   1 دومن . رکذ  نینچ  هصالخ  روطب  ار  رامعتـسا  فادـها  ناوتیم  تاـفارتعا ، نیا 
هب لاغتــشا  رثا  رد  يرکف  دوـمج  داـجیا   3 موـلع . يژوـلونکت و  یناـبم  میلعت  ياـجب  فرـصم  ددـجت و  گـنهرف  رودـص   2 برغ . لذـتبم 

هطلس قیرط  زا  یسایس  طلست  يارب  يزاس  هنیمز   5 يداصتقا . رامعتسا  هملک  کی  رد  يدیلوت و  ياهالاک  فرـصم  رازاب  هیهت   4 یئوجماک .
. نآ يداصتقا  عبانم  ناهج و  رب  هبناج  همه  طلست  هملک  کی  رد  رابکتسا و  عفانم  هیلع  هزرابم  هنوگ  ره  كرحت و  زا  يریگولج   6 یگنهرف .

(117)

داسف راشتنا  رد  رامعتسا  ياه  هویش 

زاربااب دئاقع  ندرک  تسـس  حیحـص و  بتاکم  فیعـضت   1 دـنکیم : هدافتـسا  دوخ  موش  فادـها  يارب  لیذ  ياه  هویـش  زا  یناهج  رابکتـسا 
رد ّتقد  اب  دیامن . مکحتسم  ار  داسف  يرکف  ینابم  تیئاهب  لثم  بهذم  ندروآ  دوجوب  ای  دیورف  ياه  هیضرف  ریظن  یملع  رهاظب  ياه  هیضرف 

دراد يرامعتـسا  هشیر  لطاب  یبهذـم  ياه  هشیدـنا  ای  یملع  رهاظب  ياه  هیـضرف  زا  یخرب  هک  تفایرد  ناوتیم  یبوخب  ناـیداو  مولع  خـیرات 
بهذم یّتح  مولع و  خیرات و  ریسفت  تیاده و   2 تسا . تامادقا  نیا  زا  یلاعتم  ياهفده  یـشومارف  تّذل و  گنهرف  نتخادنا  اج  رد  یعس 

اقلطم هتشگ و  لوادتم  سابع  ینب  نارود  زا  نز  یگدیشوپ  هک  مینک  تباث  دیاب  دیوگیم : یسیلگنا  سوساج  رفمه  شیوخ  عفانم  تهج  رد 
هفیظو تفر  نایم  زا  یعیـسو  تاغیلبت  اب  نز  باجح  هکنآ  زا  سپ  دنا ... هدید  باجح  نودـب  ار  ربمایپ  نارـسمه  مدرم  تسین . مالـسا  ّتنس 

ات دنوش  رهاظ  باجح  نودب  الماک  دـنهد و  قوس  ناملـسم  ریغ  نانز  اب  یـسنج  طباور  يزاب و  قشع  هب  ار  ناناوج  هک  تسنآ  ام  نارومءام 
ام يارب  نانآ  میزومایب و  یسیلگنا  ناسوساج  زا  دیاب  زین  ار  دوخ  یمالسا  ماکحا  خیرات و  هک  مینیب  یم  دننک . دیلقت  نانآ  زا  ناملـسم  نانز 
ره يارب  داسف  جیورت  رد  داسف  گنهرف  اب  یلحم  گنهرف  ندرک  طولخم   3 دنیامن . نایب  ار  نامیگدنز  هویش  دنیامن و  تابثا  ار  بلاطم  دیاب 
رد تسا ، نایامن  نز  ندرگ  ورـس  اهنت  اهروشک  زا  یـضعب  رد  شـشوپ  رظن  زا  مینیبیم  اذـل  دـننکیم . يزیر  همانرب  نآ  لاـح  روخارفب  روشک 

کیرحت هدز  كال  ياـهنخانو  باروج  نودـب  هنهرب و  ياـهاپ  اـب  باذـج  یگنر  ياـهنماد  اـّما  هدیـشوپ  هعنقم  اـب  ندرگورـس  رگید  یخرب 
موش دصقم  نیا  يارب  فلتخم  مسارم  زا  ای  تسا ، هدیـشوپ  نانآ  مادـنا  هیقب  هچ  رگا  تسا  نایامن  نانز  مکـش  دـنه  رد  اّما  دریگیم . تروص 

4 دوشیم . هدافتـسا  درم  نز و  طالتخا  يارب  مدـنگ  نشج  زا  اهروشک  رگید  یخرب  رد  یـسورع  مسارم  زا  ناریا  رد  ـالثم  ددرگیم . هدافتـسا 
نتـشاد اب  اهنت  لد  یکاپ  هک  یلاح  رد  تسا  يرهاظ  رما  کی  باجح  داب  كاپ  تلد  دـنیوگیم : لاثم  روطب  هنادنـسپ  ماوع  ياهراعـش  حرط 
میـشاب طیحم  ریثءات  تحت  دیابن  ام  یلو  ددنـسپیم  هنوگنیا  زورما  هعماج  تسا  هدـش  ضوع  هعماج  رگید  دـنیوگیم : ای  تسا . رـسّیم  باجح 

گنهرف و ءاقلا   5 مینک . ظفح  یگدروخامرـس  زا  ار  دوخ  دیاب  اما  تسه  امرـس  اج  همه  ناتـسمز  رد  میراذـگب  ریثءات  طیحم  رب  دـیاب  هکلب 
اب دوخ  هدـش  رـشتنم  بتک  اه و  همانزور  تالجم و  اـهرتائت  یئامنیـس ، ياـه  میلف  يریوصت ، یتوص ، ياـه  هماـنرب  ماـمت  رد  برغ  بلاـطم 

تکرش سانشناور  صصختم  لیئارسا 40  یئویدار  ياه  همانرب  هیهت  رد  اهنت  دوشیم  هتفگ  يواکناور ، یسانشناور و  ياهکینکت  زا  هدافتـسا 
اهنآ هب  دـیرخ  يارب  مدرم  ات  تمیق  نازرا  زیمآ  کـیرحت  ياهـشفک  ساـبل و  دـیلوت  یحاّرط و   6 ددرگ . ءاقلا  هدنونـش  هب  بلاطم  ات  هتـشاد 
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بلج ار  نارگید  هجوت  هک  رادادـص  ياهـشفک  ایآ  امـش  رظنب  ددرگ ، هعماج  يداع  فرـصم  يوگلا  هاگآدوخان  روطب  مک  مک  هدروآور و 
دیلوت و یلبق  يزیر  همانرب  نودب  فلتخم  ياهلدم  اب  یناوارف و  نیا  اب  كزان  ياهباروج  ایآ  ددرگیم ؟ دیلوت  رابکتـسا  یحارط  نودب  دنکیم 

ینارتوهـش ملع ، ياجب  داسف  ندمت ، ياجب  ددـجت  ندرک  بلاق   8 میقتـسم . ریغ  میقتـسم و  تروصب  یئارگ  دُم  جـیورت   7 ددرگیم ؟ عیزوت 
10 دوشیم . هدافتسا  داسف  هعاشا  رد  يراجت  طباور  زا  یتحو  دساف ، ياهروشک  هب  دمآ  تفر و  گنهرف  ياه  هناخ  داجیا   9 شهوژپ . ياجب 
نانآ و یگدز  قرـش  ای  برغ  تهج  موس ، ياهروشک  رد  نآ  تیدودحم  هب  هّجوت  اب  ناناوج  يارب  هیلاع  تالیـصحت  ناکما  ندروآ  مهارف 

یجیردت تروصب  الومعم  تامادـقا  نیا  هتبلا  شناد  میلعت  هلیـسوب  برغ  لذـتبم  گنهرف  هدـنهد  هعاشا  یّلحم  نارودزم  تیبرت  حالطـصاب 
هچ هب  شناکاین  شـشوپ  بادآ و  هک  دـناد  یمن  دـعب  لـسن  یتح  هدـش و  يداـع  ناـنآ  رظن  دروم  ساـبل  مک  مک  هک  يروطب  دوشیم  ماـجنا 

لاثم روطب  دوشیم . رت  لکـشم  زین  نآ  نامرد  فارحنا ، کی  ندش  يداع  اب  دوریم و  نیب  زا  جیردتب  اه  ّتیـساسح  اریز  تسا ، هدوب  تروص 
راولـش ياج  باروج  هاگنآ  هدش  هاتوک  ای  گنت  اهوتنام  مک  مک  ددرگیم ، يرـسور  هب  لیدبت  اه  هعنقم  دعب  ددرگیم و  فذح  رداچ  ءادـتبا 

تلاصاو میزیخرب . هلباقم  هب  نآ  اب  هتخانـش و  ار  نمـشد  ياهدـنفرت  يرایـشوه  اب  هک  دـشاب  دوشیم و ... رتکزان  زور  ره  اـهباروج  دریگیم و 
(118 . ) میئامن دیماان  هطلس  ذوفن و  زا  ار  نمشد  میراد و  ساپ  ار  شیوخ  یبهذم  يرکف و  یگنهرف 

برغ تشحو  هناشن  يرسور  نارحب 

. دندش جارِخا  سرادم  نیا  ناریدم  طسوت  دندوب  هدش  رضاح  هسنارف  ناتـسلگنا و  سرادم  رد  یمالـسا  شـشوپاب  هک  ینارتخد  لبق  يدنچ 
دروآ دوجوب  ار  ینارحب  تفرگ و  ارف  ار  اپورا  تاعوبطم  رـسارس  مک  مک  نآ ، هب  طوبرم  ياهدونـش  تفگ و  تاـضارتعا و  اـهجارِخا و  نیا 

یناسنا قوقح  نیرت  یهیدب  زا  اهیدازآ و  نیرت  یئادتبا  ءزج  كاشوپ  عون  باختنا  کش  نودب  دش . هدـیمان  يرـسور  نارحب  احالطـصا  هک 
قبط هک  یـسک  ایآ  دوشیم ؟ يریگولج  باجح  شـشوپ  زا  دـنادیم  رـشب  قوقح  یعّدـُم  دـهم و  ار  شیوخ  هک  اـپورا  رد  ارچ  سپ  دـشابیم .

روشک رد  ـالبق  هک  تنوشخ  جوم  نیا  ددرگ ؟ جارخا  هسردـم  زا  تسیاـبیم  هدیـشوپ  ار  شرظن  دروم  بساـنم و  ساـبل  شیوـخ  تاداـقتعا 
، تسا یمالسا  باجح  ظفح  زا  یناهج  رابکتسا  ساره  تشحو و  هناشن  دوب ، هدیدرگ  لامعا  باجح  اب  رتخد  نایوجشناد  جارخا  اب  هیکرت ،

مالعا ندنل  یتاعلاطم  تاسسؤم  زا  یکی  درادیم . او  رّکفت  هشیدنا و  هب  ار  نانآ  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  رکفنشور  نانز  هّجوت  باجح  اریز 
مالـسا هب  هک  یناـسک  رثـکا  شرازگ  نیا  قـبط  تسا . هتفاـی  شیازفا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  مالـسا  هب  شیارگ  راـمآ  درک 

یمالـسا تیوه  اب  ناناملـسم  روضح  مالـسا و  رـشنزا  اهنآ  هک  دهدیم  ناشن  شرازگ  نیا  دنتـسه ! برغ  هدرک  لیـصحت  نانز  دنا  هدـیورگ 
راکفا هب  اه  نویزیولت  ویدار  هبناج  همه  مجاهت  تیناسنا ، خسم  يزغم ، ياهوشتسش  هیامرس و  تیمکاح  ینیـشام ، یگدنز  راشف  دنکانمیب و 

، تسا گرزب  ياهتردـق  يارب  يرطخ  گنز  نارحب  نیا  دریگب . شیوخ  یناسنا  ترطف  هب  ار  ناـنز  تشگ  زاـب  ولج  هتـسناوتن  یبرغ ، ناـسنا 
نتفر امغی  هب  گنهرف ، ریقحت  يرادیب ، نیا  اب  . دهدیم دیون  شیوخ  یمالـسا  گنهرف  هب  ار  ناناملـسم  تشگ  زاب  اهناسنا و  يرادـیب  هک  ارچ 

. دریذـپیم نایاپ  تشاد ، دـهاوخ  لابندـب  ار  موس  ناهج  ياهروشک  نوزفا  زور  رقف  اهنآ و  هبناج  همه  هطلـس  هک  يداـصتقا  میظع  ياـهتورث 
دوخ ياهنامرآ  زا  عافدب  باجح  رگنس  راب  نیا  هک  دشابیم  شیوخ  یمالسا  تیوه  هب  ناملسم  تشگ  زاب  زا  رگید  یلـصف  يرـسور  نارحب 

یلاشوپ تردـق  ياه  هیاپ  يدوزب  دـنام و  یمن  یقاب  اهتلم  رامحتـسا  يارب  یئاج  باجح  ظفح  اب  هک  دـنادیم  یبوخب  نمـشد  دـنا . هتخادرپ 
ناـشن ّتیـساسح  شندرب  نیب  زا  يارب  نانمـشد  هک  ردـقنآ  نادـب . ار  باـجح  شزرا  زین  وت  مرهاوـخ  سپ  تسکـش . دـهاوخ  مه  رد  ناـنآ 

گنهرف و نانمـشد  اب  هلیـسونیدب  راذـگب و  جرا  ار  رداـچ  يدنبرـس و  دـنلب  هاـگیاج  مرهاوخ  نک . يراـشفاپ  شظفح  يارب  زین  وت  دـنهدیم 
(119 . ) نک زیتس  تروشک 

باجح تیاعر 
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تیصخش  4 تسام . یلم  گنهرف  هتشاد و  جاور  للم  همه  رد   3 عاجترا . هن  تسا  ندمت  هناشن   2 ترطف . ینورد  يادن  هب  تسا  یخساپ   1
ثعاب  7 نآ . زا  عنام  هن  تسا  هعماـج  هب  نز  دورو  زوجم   6 تسا . یناور  شمارآ  مسج و  تمالس  هیام   5 دشخبیم . ینوزف  ار  نز  مارتحا  و 

10 تسا . یلاعتم  ياهشزرا  رگایحا   9 دشابیم . نآ  یّقرت  زاس  هنیمز  هعماج و  يراوتـسا  لماع   8 دشابیم . هداوناخ  داهن  شیازفا  ماکحتـسا و 
. دراد هارمه  هب  ار  دنوادخ  تیاضر  تسا و  یهلا  نوناق  يارجا   11 دزاسیم . افوکش  ار  یبدا  ياهدادعتسا  هدرب و  الاب  ار  نز  هبذاج 

داسف یباجح و  یب 

ار نز  یناـسنا  تیـصخش   3 دـشابیم . نز  سنج  هبذاـج  شزرا و  طوقــس  هیاـم   2 درادـن . یقفاوـت  ناـسنا  ینورد  تـالیامت  ترطف و  اـب   1
ياهالاک غیلبت  رازبا  ار  وا  هداد و  لّزنت  الاک  کی  دح  ات  ار  نز   4 دزاسیم . هجوتم  وا  یمسج  ياهیئابیز  هب  ار  ناهذا  اهنت  هدرپس و  یشومارفب 

رامآ  ) دـشابیم یناور  تاباهتلا  یمـسج و  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  بجوم  هدوب و  تراـقح  هدـقع  ياـهدومن  زا  یکی   5 دـهدیم . رارق  لجُنب 
بوسحم شحوت  مئـالع  زا  تسا و  یگنهرف  یگنهرب  یگنهرب ، گـنهرف   6 دـشخبیم .) ینوزف  ار  یناور  ضارماب  ناـیالتبم  ریم و  گرم و 

تیبرت یلاعتم و  ياهشزرا  زا  هجوتم و  ینارتوهش  هب  ار  ناهذا   8 تسا . نانز  يورین  زا  هدافتسا  عنام  اهدادعتسا و  شیاسرف  ثعاب   7 دوشیم .
دنچ ياه  تکرش  ياهالاک  فرصم  رازاب   10 دهدیم . شیازفا  ار  قالط  رامآ  هدرک و  تسـس  ار  هداوناخ  ناینب   9 دزاسیم . فرحنم  حیحص 
هنیمز  12 تسا . هدش  هدافتسا  نآ  زا  اه  هعماج  طوقس  يارب  اهراب  هک  تسا  رامعتسا  كانرطخ  ياه  هبرح  زا   11 دهدیم . شرتسگ  ار  یتیلم 

(120 . ) دراد لابندب  ار  یکانرطخ  بقاوع  هک  تسا  یهلا  بجاو  نوناق  نداهن  اپ  ریز   13 دشابیم . ناگناگیب  هبناج  همه  طلست  زاس 

میا هتخانش  ار  همطاف  ایآ 

وا دومرف . تیانع  یتسه  هب  دنوادخ  هک  تسا  يرثوک  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  میا  هتخانـش  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  ایآ 
دنوادـخ راّتـس  مسا  رهظم  تسا ، لماک  ناسنا  کی  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  دـش . تیناسنا  میدـقت  هک  تسا  يرهوگ  نیرتاهبنارگ 

نامز همه  لوط  رد  ات  تسا  موصعم  وا  تسا  يّربم  اهیگدولآ  اهشیالآ و  همه  زا  لماک ، نز  کی  يدوجو  هلضاف  هنیدم  تساهیبَا ، مُا  تسا ،
رتهب ءارهز  احیـسم  هدزای  ردام  وت  اّما  دشاب  حیـسم  کی  ردام  وا  ءارهز  اهنز  لضفا  ناهج  ود  رد  يا  دریگ . هدهع  هب  ار  نانز  همه  يربهر  اه 

ءارهز احیسم  هدزای  ردام  وت  ءارهز  ارذع  میرم  زا  رگد 

هداوناخ رد  باجح  تیاعر  ینیمخ و  ماما 

رتخد دـندوب  بقارم  قیقد و  رایـسب  زین  هداوناخ  رد  باجح  تیاعر  دروم  رد  دنـشابیم  يوگلا  رظن  ره  زا  رـضاح  رـصع  رد  هک  ینیمخ  ماـما 
مرحمان ینوریب و  لباقم  رد  ینیمخ ) ماما   ) ناشیا متفگ  هک  روطنامه  لاح  رهب  دـنا : هدرک  ناـیب  نینچ  ار  بقارم  تقد و  نیا  ناـشیا  یمارگ 

ندمآ قح  اهرـسپ  میوش  توعد  راهان  يارب  اقآ  لزنم  رگا  زورکی  ام  دنا و  هلاس  اقآ 15 16  دمحا  نم و  ياهرسپ  الَا ن  دنریگتخـس ، یلیخ 
اهرسپ و هکنیا  يارب  مهنآ  اقآ ، دمحا  لزنم  اهنآ  میزادنایم و  هرفس  مینیشنیم و  ماما ) ترضحرسمه   ) مناخ هناخ  ام  دنیایب  مه  رگا  ای  دنرادن 

مدوخ نم  تسین . بجاو  نوچ  دـننکن  مه  هب  مه  مالـس  یتح  هکلب  هرفـس  رـس  طقف  هن  دـنروخن ، اذـغ  مه  اب  هناخ  لیماف و  لـها  ياـهرتخد 
هک روجنیمه  ناشیا  لزنم  میتشاد  توعد  ام  زور  کی  دوب . هدـش  ام  داماد  و  درک ، جاودزا  مرهاوخ  اب  یقارـشا  ياقآ  هک  مدوب  هلاـس  هدزناـپ 

: متفگ نم  میتفریم ، ولج  میتشاد  ام  هک  دوب  يا  هچغاب  کی  رد  دنیآیم ، لاقتـسا  هب  دنراد  یقارـشا  ياقآ  مدید  میدـش ، دراو  مه  اب  اقآ  نم و 
. موشن وربور  یقارشا  ياقآ  اب  هک  مدش  در  هچغاب  وت  زا  مدز و  منکن ، مالس  هک  دشن  میور  مهنم  تسین ، بجاو  دنتفگ : ماما  منکب  مالس 

هدیدن ار  وا  لاس  لهچ 
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یتقو هک : دوب  نیا  مه  ارجام  دندرک ! نوشرهوش  ردارب  هب  ور  مالـس  نیلوا  نوشیگدـنز  زا  دـعب  لاس  لهچ  دـنتفرگ ، ار  مردام  اقآ  هک  یتقو 
منک تبحص  مناخ  دوخ  اب  مهاوخیم  نم  دنتفگ : رد ، تشپ  زا  دندمآ  دنورب ، اقآ  تمدخ  هیکرت  دنتـساوخیم  میومع  دندرب ، هیکرت  هب  ار  اقآ 

، متحاران دنتفگ : دندمآ و  تسه  مدای  دعب  دننک و  مالـس  دندش  راچان  مردام  دنـشاب . هتـشاد  اقآ  يارب  هطـساو  نودب  یماغیپ  دـنهاوخب  رگا 
یّنس امش  الاح  رگید  هن  متفگ : مه  نم  هچ  دنشابن  یـضار  اقآ )  ) رگا هک  ظفل  نیا  اب  مهنآ  ما ، هدرک  اقآ  ندوبن  رد  ار  مالـس  نیلوا  هک  نوچ 
هویـش نیا  زیزع : رهاوخ  ردارب و  دینادب ! ار  نیا  دـنرادن  یفرح  يرورـض  بجاو و  راک  دروم  رد  ماما  هتبلا  دـیدوب  روبجم  هتـشذگ و  نات  زا 

بهاوم و زا  هداد و  رارق  وگلا  ارنآ  هک  دشاب  تسا  هدیدرگ  میسرت  ینید  ناگرزب  لمع  راتفگ و  رد  هک  تسا  یمالسا  ملاس و  یگدنز  کی 
(122 . ) میربب هرهب  نآ  دئاوف 

باجح دح  ای  یمالسا  ششوپ  تیفیک 

یکی دروم : ود  زجب  دناشوپب  ار  شندـب  اهوم و  مامت  تسا  مزال  دریگ  رارق  مرحمان  دـید  ضرعم  رد  هکیماگنه  غولب  يادـتبا  زا  يرتخد  ره 
ب دنـشابن . تنیز  ياراد  وضع  ود  نیا  فلا  هکنآ : طرـشب  تسا  مزال  نآ  نتـسش  وضو  رد  هکیا  هزادنا  هب  تروص  يرگید  چـم ، ات  اهتـسد 
تروص و ای  تسا ، مارح  درک  هاگن  اهنآ  هب  ندرب  تّذل  دصق  هب  یـسک  رگا  نیا  ربانب  دـنکن . هاگن  سوه  تّذـل و  دـصق  هب  اهنآ  هب  یـسکو 
زا هک  لیذ  ياهباوج  لاؤس و  هب  رتشیب  ندـش  نشور  يارب  دـناشوپب . مه  ار  اهتـسد  تروص و  تسیاـبیم  دوب  شیارآ  تنیز و  ياراد  اهتـسد 

راولـش و دازآ و  دنلب  سابل  روظنم  نیا  يارب  ایآ  تسیچ و  ناوناب  يارب  یمالـسا  باجح  دودح  - 1 دیئامرف : تقد  دشابیم  هّللا ) سدق   ) ماما
ندب مامت  تسا  بجاو  ج : دوش ؟ تیاعر  دیاب  مرحمان  دارفا  ربارب  رد  نز  ششوپ  سابل و  رد  یتیفیک  هچ  الوصا  و  دنکیم ؟ تیافک  يرسور 

ندیـشوپ یلو  درادن  یعنام  دناشوپب  ار  بجاو  رادقم  رگا  روکذم  سابلو  دوش  هدیـشوپ  مرحمان  زا  چـم  ات  اهتـسد  تروص و  صرق  زجب  نز 
هقلح دـننام  هتـشاد ، تنیز  دوخ  اب  نز  هچناـنچ  - 2 دوش . باـنتجا  دـیاب  دـنک  بلج  ار  مرحماـن  هجوت  هک  یئاهـسابل  زا  تسا و  رتهب  رداـچ 

زا ندناشوپ  ج : دناشوپب ؟ ار  اهتسد )  ) نیّفک و  تروص )  ) هجو تسا  بجاو  ایآ  دشاب  هدرک  هتسارآ  هرهچ  ای  تسد  رد  يرتشگنا  ای  جاودزا 
هب تنیز  نانز  يارب  ابیز  یبط  کینع  تعاس ، قیقع ، رتشگنا  ندیچ ، وربا  ای  ندیشک  همرـس  ایآ  - 3 تسا . بجاو  روکذم  ضرف  رد  مرحمان 

. تسین زیاج  مرحمان  ربارب  رد  نآ  راهظا  دوشیم  بوسحم  تنیز  مدرم  فرع  رظن  رد  هچ  ره  ج : دشاب ؟ مزال  نآ  شـشوپ  هک  دـیآیم  باسح 
يدحب هّچب  رگا  رّکذت 1 - دنچ  دناشوپب .)  ) دـنک روتـسم  مرحمان  زا  دـیاب  ج : دراد ؟ تروص  هچ  دـنیبب  مرحمان  رگا  ار  نز  تسد  يانح  - 4

تروص و زا  - 2 تسا . بجاو  وا  لباقم  رد  باـجح  و  دوشیم ) بوسحم  ّزیمم   ) دـمهفب زین  وا  دـنمهفیم  اـهگرزب  هک  ار  یبلاـطم  هک  دـسرب 
مرحمان نیب  ششوپ ، موزل  رد  - 3 تسا . هدرک  لمع  شا  هفیظو  هب  هک  دنک  نیقیات  دشاب  نایرع  يرتمک  رادقم  دیاب  هدش  ءانثتسا  هک  اهتـسد 
نوچمه زین  رهوش  ردارب  رهاوخ و  رهوش  ایآ  س : دـنرادن . یتوافت  چـیه  نامرحمان  رگید  اب  نامرحمان  ماوقا  نیا  ربانب  تسین . یتواـفت  چـیه 
یتوافت مکح  رد  نامرحمان  یقاب  اـب  رهوش  ردارب  رهاوخ و  رهوش  تسا ج : نارگید  دـننام  زین  ناـنآ  یـشوپدوخ  مکح  دـننامرحمان و  یقاـب 

ربارب رد  یّتح  دـناشوپب .)  ) دـنک ظفح  ار  دوخ  زین  نانآ  زا  دـنکیم  ظفح  ار  دوخ  نامرحمان  رگید  زا  نز  هک  هنوگ  نامهب  یتسیاب  دـنرادن و 
دید زا  یتسیاب  نز  اریز  دـننکن . مه  هاگن  دنـشاب و  یعّرـشتم  ياهناسنا  اهنآ  هچ  رگا   ) دـنک روبع  باروج  نودـب  ياـپ  اـب  دـناوت  یمن  ناـنآ 

. دنکن ای  دنک  هاگن  وا  هچ  دزیهرپب  مرحمان 

نانز سابل 

. دشابن ترهش  سابل  - 2 دشابن . یبصغ  - 1 دشاب : اراد  ار  لیذ  طئارش  تسیابیم  دنکیم  باختنا  دوخ  ششوپ  باجح و  يارب  نز  هک  یسابل 
ساـبل نز  نز و  هب  صتخم  ساـبل  درم  - 3 تسا ) ترهش  سابل  دشاب  امن  تشگنا  هجوت و  بلج  یتیـصوصخ  نتـشاد  هطـساوب  هک  یـسابل  )
دـشاب كزان  ای  گنت  دیابن  سابل  - 5 دیامن . بانتجا  دنکیم  هجوت  بلج  هک  یئاهـسابل  ندیـشوپ  زا  دیاب  نز  - 4 دـشوپن . ار  درم  هب  صتخم 
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نز رهاوخ  هک  رکبوبا  رگید  رتخد  ءامـسا  زور  کی  گنت  كزان و  سابل  دزاس . نایامن  ار  نز  ندـب  ياهیگتـسجرب  اـی  مجح  هک  يا  هنوگب 
دیسر غولب  دحب  یتقو  نز  ءامسا  يا  دومرف : دنادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  يور  ربمایپ  دمآ  ربمایپ  هناخ  هب  یکزان  امن و  ندب  هماج  اب  دوب  ربمایپ 

مکحم ار  ناشیاپ  اهنز  ادابم  و  دیامرفیم : هیآ 31 )  ) رون هروس  رد  دیجم  نآرق  رادادص  ياهشفک  دوش . هدید  شمادنا  ندب و  زا  يزیچ  دیابن 
راگتـسر هک  دـشاب  دـینک  هبوتادـخ  يوسب  یگمه  دوش و  راکـشآ  دـندرکیم ) اپ  هب  هک  یئاهلاخلخ   ) نانآ یفخم  ياـهتنیز  اـت  دـننزب  نیمزب 
ندیـشوپ ایآ  دنیامن ) بانتجا  دنکیم  هجوت  بلج  هک  یئاهـسابل  زا  یتسیاب   ) دنا هدومرف  هک  ماما  ترـضح  شیامرف  هب  هجوتاب  س : دـیدرگ .

ماگنه رد  هک  یئاهشفک  ندیشوپ  ای  تسا و  جّیهم  دراوم  یضعب  رد  صخشم و  نوریب  زا  ندب  مجح  هکنیا  اب  راولـش  نودب  میخـض  باروج 
زا یخرب  هک  تسا  هنوگچ  یتسار : درک . يراددوخ  دـیاب  جـیهم  سابل  هنوگ  ره  ندیـشوپ  زا  تسا ج : زیاـج  دراد  جـیهم  يادـص  نتفر  هار 

یمن الماک  ار  ناشیاهوم  دننکیم ؟ هدافتـسا  بسانمان  ياهـسابل  ای  رادادص  ياهـشفک  زا  دننک ؟ یمن  تیاعر  ار  باجح  دّـح  ناملـسم  نانز 
(123 . ) تسا نیمک  رد  تراگدرورپ  انامه  داصرملبل و  کبر  نا  یک  ات  ادخ  زا  يرود  اجک ؟ هب  ات  ناطیش  تعباتم  دنناشوپ ؟

ثیداحا هاگدید  زا  باجح 

شدوخ هناخ  رد  هک  تسا  یتقو  شراگدرورپ  هب  نز  تلاح  نیرتکیدزن  دندومرف : مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  نز  هاگیاج  نیرتهب  هناخ 
امُّیَا هَرتِس . اهنَع  ُهّللا  َقَرَخ  اِهتَیب  ِریِغ  ِیف  اَهباِیث  تَعََزن  ةءاَرما  امُّیَا  مّلـسو :  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـق  لـماک  شـشوپ  ( 124 . ) دشاب

ریغ رد  ار  شـسابل  ینز  ره  دومرف : ربماـیپ  ( 125 . ) لجّوزَع ِهّللا  َنَیب  َو  اهَنَیب  ام  ِرتَس  تَکَتَه  دَـقَف  اـهِجوَز  ِتَیب  ِریَغ  ِیف  اـَهباِیث  تَعَـضَو  ٍةَءاَرِما 
لماک وا  ششوپ   ) دروایب نوریب  رهوش  هناخ  زا  جراخ  رد  ار  شـسابل  هک  ینز  ره  دیرد . دهاوخ  ار  وا  هدرپ  دنوادخ  دروایب  نوریب  شا  هناخ 

هیلع هللا  یّلـص  ربمایپ  هناخ  زا  جراخ  رد  رطع  لامعتـسا  شیارآ و  تسا ! هدومن  کته  ار  شیادخ  دوخ و  نیب  تمرح  هک  یتسردـب  دـشابن )
دومن شیارآ  ار  دوخ  رهوش ، ریغ  يارب  رگا  دومرف : دیارایب و  ار  دوخ  نارگید  يارب  نز  هک  دـندومرف : یهن  یثیدـح  نمـض  رد  مّلـسو  هلآو 

بوسحم گنن  تسا و  شتآ  دوخ  وا  دـنک  وبـشوخ  نارگید  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  دومرف : و  دـنازوسب . شتآ  اب  ار  وا  دـنوادخ  تسا  مزال 
هیلع قداص  ماما  دنـشابیم .) هنتف  بجوم  دنتـسه و  تنیز  هلیـسو  ود  هک   ) ابیز هماـج  ـالط و  یخرـس  ود  زا  ناـنز  رب  ياو  دومرف : و  ددرگیم .
رارق تنعل  دروم  دوش  جراخ  هناخ  زا  دنک و  وبشوخ  ار  دوخ  هک  ینز  ره  دومرف : هک  دندرک  لقن  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  مالسلا 

(126 . ) دنک تعجارم  هناخ  هب  ات  دریگیم 

درم نز و  طالتخا 

تسشن و یئاج  رد  ینز  یتقو  ( 127 . ) تسا منهج  شتآ  ءانز  ماجنارس  دشابیم و  ءانز  نانز  اب  طالتخا  ینیشنمه و  ماجنارـس  دومرف : ربمایپ 
نادرم هک  دید  ادخ  لوسر  يزور  ( 128 . ) دوش درس  دورب و  نیب  زا  نآ  یمرگ  هکنآ  ات  دنیشنب  ناکم  نآ  رد  يدرم  دیابن  تساخرب  اجنآ  زا 

. رانک زا  اهامـش  طسو و  زا  اهنآ  دنورب  اهدرم  ات  دـینک  ربص  امـش  تسنیا  رتهب  درک  باطخ  اهنز  هب  دـندمآ ، نوریب  دجـسم  زا  مه  اب  نانز  و 
ربمایپ مینیب  یم  ( 130 . ) میهد صاصتخا  اهنز  هب  ار  رد  نیا  تسا  بوخ  هچ  دومرف : درک و  هراشا  اهرد  زا  یکیب  ادـخ  لوسر  يزور  ( 129)

. دنروآیم لمعب  تعنامم  یبهذم  سلاجم  دجسم و  هب  دمآ  تفر و  يارب  درم  نز و  طالتخا  زا  یتح 

مرحماناب هحفاصم )  ) نداد تسد 

نمض رد  ربمایپ  ( 131 . ) تسا هدـیرخ  دوخ  يارب  ار  یلاعت  قح  بضغ  دـنک  هحفاـصم  تسین  وا  مرحم  هک  ینز  اـب  سک  ره  دومرف : ربماـیپ 
هب هاگنآ  دش  دهاوخ  هتـسب  ریجنز  لُغ  رد  تمایق  زور  دهدب  تسد  وا  هب  ینعی  دنک  هحفاصم  ینز  اب  مارح  روطب  سکره  دندومرف : یثیدـح 

. دش دهاوخ  هتخادنا  شتآ 
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مرحماناب تولخ 

رد زگره  دراد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  سکره  دندومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  لقنب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
دننک یمن  تولخ  مه  اب  ینز  درم و  زگره  دیـشاب  هاگآ  دندومرف : ربمایپ  ( 132 . ) دنک یمن  فقوت  دونـشیم  ار  یمرحمان  نز  سفن  هک  یئاج 

(133 . ) تسا ناطیش  نانآ  یمّوس  هکنآ  رگم 

مرحمان اب  یخوش 

اب هک  يا  هملک  ره  رطاخب  دنک  یخوش  یمرحمان  نز  اب  سکره  دندومرف : یثیدح  نمض  رد  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
یلع یلو  دندرکیم  مالس  نانز  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ددرگیم . ینادنز  لاس  رازه  هتفگ  نخـس  وا 

ربمایپ ( 134 . ) دوش رتشیب  شباوث  زا  شا  هنتف  دـیایب و  مشوخ  شیادـص  زا  مسرتیم  دومرفیم : درک و  یمن  مالـس  ناوج  نانز  هب  مالـسلا  هیلع 
نتفگ نخس  زین  ءاهقف  ( 135 . ) دیوگب نخس  مرحمان  دزن  يرورضریغ ، )  ) هملک جنپ  زا  رتشیب  نز  هکنآ  زا  دندومرف : یهن  یثیدح  نمض  رد 

(136 . ) دنا هتسناد  مارح  ار  زیمآ  کیرحت  جّیهم و  تروصب 

سکعلاب درم و  هب  نز  هیبشت 

زا آ هیانک  ( ) 137  ) دیئامنن توعد  اذغ  هب  ارنانآ  دینکن و  مالس  مرحمان  نانز  هب  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  زا  لقنب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیبش ار  دوخ  نز  هک  تسین  زیاج  دندومرف : یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نادرماب  تهباشم  دـشابیم .) لکـش  نیدـب  طابترا  زاغ 

دنهدیم رارق  اهدرم  هیبش  ار  دوخ  هک  ینانز  نینچمه  دنوشیم و  نانز  هباشم  هک  ار  ینادرم  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  اریز  دیامن  درم 
ِءاـِسنلا َنِم  ِتاهبـشتُملا  ِءاـسّنلِاب  ِلاـجِّرلا  َنِم  َنیِهبَـشتُملا  هّللا  نعل  مّلـسو :  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  لاـق  ( 138 . ) تسا هدرک  تـنعل 
دنهدیم رارق  درم  هیبش  ار  دوخ  هک  ار  ینانز  دنوشیم و  نز  هیبش  هک  ار  ینادرم  دـنوادخ  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  لاجِرلِاب .

(140 (. ) 139  ) تسا هدرک  تنعل 

رامعتسا ياهدنفرت 

دهاوخ ناریبد  یترپ  ساوح  ثعاب  اه  سابل  نیا  اریز  دندش ، عونمم  بوژ  ینیم  غاد و  تروش  ندیشوپ  زا  امسر  هرهاق  یناتـسریبد  نارتخد 
تـسدب يارب  نز  هک  تسا  نیا  بجعت  دنراد ... هجوت  رگیدکی  ياه  سابل  هب  دننک  شوگ  ریبد  بلاطم  هب  هکنیا  ياجب  نارتخد  دوخ  دش ...

هتفـشآ ار  ناشیاهوم  رگید  زور  دنزاسیم و  یبسا  مد  سیگ  زور  کی  دهدیم : نازاسدم  تسدب  ار  اهاپ  نخان ، رـس و  يوم  یئابیز ، ندروآ 
زور يا  هوهق  موس  زور  خرـس و  رگید  زور  دـننکیم ، یفدـص  ار  نخان  كال  زور  کـی  دـنریذپیم و ... ار  نوینیـش  دـم  موس  زور  دـننکیم و 
ياه هنـشاپ  زور  کی  يا و ... هرقن  یئالط ، موس  زور  یبآ ، مود  زور  دـنکیم  دیفـس  ار  مشچ  فارطا  گنر  زور  کی  یجنراـن و ... مراـهچ 
نیا يارب  هک  ینز  يرآ  دنیامنیم و ... يرانص  ار  اه  هنـشاپ  موس  زور  دننکیم ، هاتوک  ار  نآ  رگید  زور  دنیامنیم  دنلب  رتم  یتناس  ار 8  شفک 

رب زور  دنچ  ای  هظحل و  دـنچ  يارب  مه  نآ  دـنهدیم  نآ  نیا و  تسد  تسا  موهوم  رما  کی  هک  ندـش  ابیز  يارب  ار  دوخ  ندـش ، گنراگنر 
هتشاد ار  وا  لد  ياوه  دراذگب و  رهوش  رایتخا  رد  ار  دوخ  شمارآ ، تداعس و  ندروآ  تسدب  يارب  تسین  رضاح  یئابیز ، زا  ندش  رادروخ 

(141 ! ) دنشاب هتشاد  يا  هدوسآ  یگدنز  رگیدکی  اب  ات  دشاب 

نز شورف 
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هدـقن رد  دوخ  ماوقا  زا  یکی  هناخ  رد  دـیدزد و  دوب  نتـسبآ  ههاـم  هک 9  ار  نز  دوب  هدـش  يراد  رهوـش  نز  قشاـع  هک  يا  هلاـس  ناوج 24 
... منک جاودزا  وا  اب  اـت  هدـب  قـالط  ار  وا  تسا  نم  شیپ  مه  نـالَاو  دراد  تسود  ارم  وت  نز  داد : ماـیپ  نز  رهوش  يارب  هاـگنآ  درک ، یفخم 

ار راک  نیا  مرـضاح  داد : باوج  دنک  یگدنز  وا  اب  دوبن  رـضاح  رگید  تسنادـیم و  دوخ  گنن  هیام  ار  هبیرغ  يدرم  اب  ابیز  رارف  هک  دـمحم 
يرادیرخ ناموت  رازه  شش  هب  نز  هرخالاب  دنتـشاذگ و  تاقالم  رارق  مه  اب  یهدب و  دقن  لوپ  ناموت  رازه  هد  نم  هب  وت  هک  یطرـشب  منکب ،

هلماح سورع  لمح  عضو  ماگنه  اما  دهدب . شردپ  لوحت  ار  شدنزرف  دش  راد  هچب  ابیز  یتقو  هک  دش  رارق  دـیدرگ و  تفایرد  دـقن  دـش و 
دراد رهوش  هک  ینز  نیا  رگا  بُخ  ( 142 ... ) درپس كاخب  درب و  ناتسروگ  هب  ار  شا  هقوشعم  رابکشا  نامشچ  اب  ماکان  داماد  تشذگ و  رد 

هن دـشاب و  هتـشاد  اـیند  هن  هک  دـیآ  شیپ  ناـیرج  نـیا  دوـشب و  وا  قشاـع  دـنیبب و  ار  وا  تسناوـتیم  درم  مادـک  درکیم  تیاـعر  ار  شباـجح 
. دیریگب تربع  ترخآ ...

قشاع رهوش 

تـسیب رتخد  کی  تسود  هدـنک و  هناخ  یگدـنز و  زا  لد  تسا و  هدـش  متـسود  قشاـع  مرهوش  تفگیم : دوب  كدوک  ود  ياراد  هک  ینز 
ندز مه  رب  يارب  نز  دش . وا  هب  تبـسن  شرهوش  قشع  ببـس  ترـشاعم  نیمه  دراد و  دمآ  تفر و  نز  نیا  اب  هک  تسا  اهتدم  هدـش و  هلاس 

يزورما هلاـس  تسیب  رتـخد  اـب  هدرک ، رهوـش  راد و  هچب  نز  يرآ  تفرگن ... يا  هجیتـن  یلو  دز  یـشکدوخ  هب  تسد  راـب  کـی  قـشع  نـیا 
ار متا  رـصع  ياـه  یتسود  ماجنارـس  دـیامنیم . ترـشاعم  وا  اـب  مه  وا  هلد  رهوش  دـنکیم و  زاـب  دوخ  هناـخ  هب  ار  وا  ياـپ  ددرگیم و  تسود 

يوت ار  دوـخ  باـجح  یب  تسود  نز  نآ  رگا  ( 143 !! ) تسین تیونعم  ساسا  رب  هک  یئاه  جاودزا  اـه و  یتسود  ناـیاپ  دـیئامن !! هظحـالم 
. ددرگ یشکدوخ  هب  راک  هک  تشگ  یمن  وا  يابیز  يور  قشاع  وا  هلد  رهوش  دروآ ، یمن  شدوخ  یگدنز 

هدشن زاب  لگ  باجح 

نیا هک  یتقو  تسابیز ، تسا  باـجح  اـب  اـت  نز  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  رطع  دـش ، زاـب  هک  یتقو  تسا ، رطعم  تسا  هدـشن  زاـب  اـت  لـگ 
(144 . ) دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  توارط  ییابیز و  نآ  دز  رانک  ار  باجح 

درک غاد  ار  رهوش  ینز 

اقآ تفگیم : درکیم  هاگن  ار  دوخ  فارطا  تشحو  اب  امئاد  هکیلاح  رد  هدش  يراک  هبنپ  یمخز و  تروص  رس و  اب  نیدلا  یحم  ياقآ  دهشم :
هدرک یئاطخ  هچ  ناترـسمه  رگم  اقآ ؟ ارچ  دـیهد ... تاـجن  وا  تسد  زا  ارم  ادـخب  ار  امـش  منک  تیاکـش  ما  هتیرفع  نز  تسد  زا  ما  هدـمآ 

مه هب  يا  هتخت  رد و  هکنیمه  هدنب  نز  هک  تسا  نیا  هیـضق  تشاذگ  اطخ  دوش  یمن  ار  شمـسا  اقآ ... تمحرم  نابرق  دـیراد  رایتخا  اطخ !؟
دعب تسب و  بانط  اب  ارم  ياپ  تسد و  لصفم ، يراک  کتک  کی  نمض  مه  زورما  دنزیم ... مکتک  مروخ  یمات  نم و  ناجب  دتفایم  دروخیم 

... امـش مناخ  باسح  نیا  اب  سپ  بجع  مهدـب ... ناشن  ار  اهاج  نآ  مشکیم  تلاجخ  نم  رخآ  درک ... غاد  ار  مندـب  ياج  هد  باـبک  خیـساب 
هداوناخ کی  نآ  اب  مراد و  قوقح  ناموت  رازه  ود  یهام  متـسه و  تلود  دـنمراک  نم  اقآ  دـینادیم  الویه ... دـیئامرفب  نابرق  مناخ ، دـییوگن 

فرح دنکیم  شدوخ  سابل  دـیرخ  شیارآ و  جرخ  هام  ره  ار  لوپ  نیا  زا  ناموت  رازهکی  تسرد  هدـنب  نز  اما  منکیم ... هرادا  ار  يرفن  جـنپ 
زا رود  مرادـن  یلوپ  نینچ  متفگ  نوچ  مرخب و  یتسوپ  وتلاپ  کی  شیارب  تساوخ  زورما  هکنیا  ات  دـهدیم  کتک  اب  ار  مباوج  منزیم  هک  مه 

(145 . ) هدنب ناجب  داتفا  بابک  خیساب  امش  ناج 

باوخ رد  لتق 
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، اهقشع یلیخ  تسا . رطخ  ضرعم  رد  رتشیب  وا  هک  دنادب  دیاب  تسا ، رادروخ  رب  تّیباذج  تهاجو ، یئابیز ، يرترب و  زا  هک  يرـسپ  رتخد و 
هتـسیاشان ملاسان و  طباور  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  دبای . لُکَـشَت  یناسنا  یهلا و  داینب  وت  رپ  رد  رگم  درادـن  ساسا  هیاپ و  طباور ، اهتبحم ،

اهنآ زا  یخرب  هک  هدـش  هدرتسگ  شیارب  رکم  ماد و  نارازه  دـنادب  دـیاب  تسابیز  هک  یـسک  تسه . هجوت  لباق  هک  هتـشاد  ناـیب  ار  یتاـنایب 
. دوب دـهاوخ  يزیر  وربآ  ینامیـشپ و  بجوم  اـهنآ  زا  یخرب  تسا ، یتخبدـب  فارحنا و  هبنج  مه  یهاـگ  تسا ، رذـگدوز  ّتقوم و  رایـسب 

نم يزیر  وربآ  ثعاب  هک  وا  دنـسپان  راتفر  رطاخب  یلو  متـشادن  ار  مرتخد  نتـشک  دـصق  نم  دزومآیم : ام  هب  ار  یقیاقح  ناتـساد  نیا  ( 146)
هچب رتخد و  رـسمه ، مدش . قاطا  دراو  هناخ  هب  مدوبن  دنب  میاهاپ  يور  یتسم  تدش  زا  هکیلاح  رد  مدرب و  هانپ  بورـشم  هب  راچان  دوب  هدـش 

یناهنپ مه  اب  بترم  اهنآ  دـش . انـشآ  ناوج  نیا  اـب  دوب  هلاـس  هد  راـهچ  مرتخد  هکیعقوم  مدـیمهفن ... يزیچ  رگید  دـندوب و  هدـیباوخ  میاـه 
نینچ یتقو  تشادن . رب  شیاهتمحازم  زا  تسد  وا  یلو  مدرک  ضوع  ار  ما  هناخ  مدمآ  هوتـسب  وا  ياه  تمحازم  زا  یتقو  دـندرکیم  تاقالم 

مرتخد بیقعت  زا  تسد  متفگ  وا  هب  تسا . دـنزرف  نز و  ياراد  هک  مدـش  هجوتم  اـما  مروآ ، رد  وا  دـقع  هب  ار  مرتخد  متفرگ  میمـصت  مدـید 
نوچ یهدـب ، ار  شا  هیرهم  ناموت  دـصناپ  دازرهـش و  هکنیا  رب  طورـشم  مهدـب  قـالط  ار  منز  وااـب  جاودزا  رطاـخب  مرـضاح  تفگ : رادرب !

ار بلطم  نیا  مه  مرتخد  دـنک . يزابقـشع  مرتخد  اـب  دـهاوخیم  طـقف  وا  هک  مدـیمهف  دـعب  مدـش ، رـضاح  دوب  رطخ  رد  میگداوناـخ  يوربآ 
ادیپ هطبار  ناوج  اب  تشاذگ و  رانک  ار  سرد  لئاسو  مه  زاب  اما  دهد ، همادا  دوخ  سردب  دـنک و  شومارف  ار  وا  هک  داد  لوق  دوب و  هدـیمهف 

رد ار  شرتخد  یخالـس  دراک  اب  ماجنارـس  و  مدوب ... اـمن  تشگنا  متفریم  اـجک  ره  دـندرکیم و  مشنزرـس  منایانـشآ  ناتـسود و  رگید  درک .
ناناوج هب  ار  دوخ  يور  شرتخد  تخادـنایم  اج  هداوناـخ  رد  ار  باـجح  مالـسا و  نیئآ  لوا ، زا  رگا  درم  نیا  ( 147 . ) دیناسر لتقب  باوخ 

. دوش هدیشک  اجنیا  هب  هک  داد  یمن  ناشن  هلد 

اهینیچ

: مّود شخبنایز . تاحیرفت  هراباک و  لّوا : تسا : یگرزب  تداعـس  نینچ  مدرم  يارب  دوخ  زین  نادـقف  نیا  دـنزیچ و  هس  دـقاف  مدرم  نیچ  رد 
غاد ترـش  یـسکام و  ینیم و  زا  نیچ  رد  یبرغ . کبـس  هب  ساـبل  مّوس : دراد . جاور  اـهروشک  بلاـغ  رد  زورما  هک  يزرطب  شیارآ  مزاوـل 

لئاسم هنوگ  نیا  ناناملسم  هاگره  تسا و  نیچ  لماکت  یقرت و  زمر  لئاسم ، هنوگنیمه  و  دنشوپیم ... سابل  هداس  یلیخ  مدرم  تسین . يربخ 
رب رگید  راب  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  درک و  دنهاوخ  لاغشا  ار  ناهج  يربهر  یئاقآ و  متح  روطب  دنزیمآ  رد  مالسا  يونعم  هیامرـس ي  اب  ار 

(148 ... ) دوب دهاوخن  رید  تیدج  راکتشپ و  رثا  رد  زور  نآ  درک و  دنهاوخ  تموکح  ایند 

فلج ياهسابل 

شیاسآ دننکیم و  ادـیپ  يرتشیب  ترهـش  دـنیازفایم و  ناشناتـسود  رب  هدـننز ، فلج و  سابل  ندیـشوپ  اب  دـننکیم  رکف  ناوناب  ناگزیـشود و 
هکلب دـنیازفایم ، فرحنم  درگلو و  ناـناوج  هب  اـهنت  هن  اـه  يزاـب  فـلج  نیا  اـب  هـک  دـنلفاغ  اـهنیا  هکیتروـص  رد  تـشاد ، دـنهاوخ  يرتـهب 

؛  لافغا زواجت ، ياهناتـساد  دنتـسه . دیدهت  زواجت و  ضرعم  رد  رتشیب  ناشدوخ  دش  نشور  اکیرمآ  زا  هدش  دای  ياهرامآ  رد  هکیروطنامه 
هناخ زا  هک  يا  هلاس  رسپ 15  دهـشم : دزومآیم : ام  هب  ار  یقیاقح  ناتـساد  نیا  تسا  ناشوپ  فلج  نیمه  نایم  رد  رتشیب  رارف ، یـشکدوخ و 

نیمهب دـشوپیم و  فلج  ياه  سابل  نابایخ ، هب  نتفر  ماـگنه  مرداـم  تفگ : دوخ  رارف  تلع  هراـب ي  رد  يو  دـش ، ریگتـسد  دوب  هدرک  رارف 
نم تساوخب  هجوت  ياجب  دشوپب ، بسانم  سابل  نیا  زا  دعب  متساوخ  مردام  زا  لبق  زور  دنچ  نم  دننکیم . ناراب  کلتم  ارم  منالاسمه  ببس 

تیبرت یب  ردام  ردپ و  نیا  اب  دوشیم  دیئوگب  امش  لاح  دز . مکتک  الـصفم  مه  مردپ  درب و  مردپ  شیپ  ار  متیاکـش  درک و  مراثن  ازـسان  دنچ 
... منامام ندیـشوپ  سابل  زا  تخبدب  نم  دـنباذع و  جـنر و  رد  ناشنارتخد  نارـسپ و  ندیـشوپ  سابل  زا  ناردام  ردـپ و  همه  درک ؟ یگدـنز 

يارب هک  دشوپیم  یـسابل  دراد  لاس  جنپ  لهچ و  دودح  رد  هک  ردام  اریز  تسوا ، اب  قح  دش  مولعم  دـندمآ  یکاش  رـسپ  ردام  ردـپ و  یتقو 
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رارق نایوگ  کلتم  هلمح  دروم  نابایخ  هچوک و  رد  هک  دنتـسه  فلج  ناگزیـشود  اهنز و  نیمه  تسین ... بسانم  مه  هلاس  نارتخد 17 18 
(149 . ) ناگدننک یشکدوخ  نایناتسرامیت و  ناینادنز ، رب  نآ  زا  سپ  دنیازفایم و  نیمحازم  لیخ  رب  دوخ  شور  اب  زورب  زور  دنریگیم و 

دیشاب نیا  لثم 

دهتجم دومحم  دیـس  موحرمو  یناتـسیس  یلع  دیـس  هللا  ۀـیآ  ردـپ  یناتـسیس  دـهتجم  رقاـب  دیـس  هللا  ۀـیآ  موـحرم   ) گرزب ءاـملع  زا  یکی   1
رد هتفه  ره  هعمج  لهچ  رد  اروشاع  ترایز  متخ  دوش  بایفرـش  هّللا  جـع  نامز  ماـما  رـضحم  هب  هکنآ  يارب  سدـقم  دهـشم  رد  یناتـسیس )

هناخ زا  هک  مدرک  هدهاشم  ار  يرون  عاعش  ناهگان  نیرخآ ، ياه  هعمج  زا  یکی  رد  دندومرف : ناشیا  دنکیم  زاغآ  رهش  دجاسم  زا  يدجسم 
متـساخرب و ياج  زا  داد ، تسد  نم  هب  یبیجع  لاـح  دـیباتیم ، مدوب  اروشاـع  تراـیز  هب  لوغـشم  نآ  رد  نم  هک  يدجـسم  نآ  کـیدزن  ي 
، دندرک زاب  ار  رد  یتقو  مدز  رد  دیباتیم . یبیجع  رون  هناخ  نورد  زا  دوب ، يا  هناریقف  کچوک و  هناخ  متفر ، هناخ  نآ  هب  ردب  رون  نآ  لابندب 

هدهاشم ار  يا  هزانج  قاتا  نآ  رد  دنتشاد و  فیرـشت  هناخ  نآ  ياهقاتا  زا  یکی  رد  هّللا  جع  نامز  ماما  رـصع  یلو  ترـضح  مدرک  هدهاشم 
هنوگنیا ارچ  دندومرف : نمب  ترضح  مدرک ، مالس  نازیر  کشا  مدش و  دراو  نم  یتقو  دندوب ، هدیشک  نآ  يورب  دیفس  يا  هچراپ  هک  مدرک 

نیا دـندومرف : دـعب  میایب ! امـش  لابند  نم  ات  دـندرک ) هزانج  نآ  هب  هراشا   ) دیـشاب نیا  لثم  يوشیم  لّمحتم  ار  اهجنر  يدرگیم و  نم  لاـبند 
(150 ! ) دنیبب ار  وا  مرحمان  ادابم  هدماین  نوریب  هناخ  زا  لاس  تفه  يولهپ ) ناخ  اضر   ) یباجح یب  هرود  رد  هک  تسا  یئوناب 

دنپ

یلو ترـضح  هک  ینکیم  یگدـنز  هنوگنآ  ایآ  تسه  تنامز  ماما  ياضر  دروم  وت  یگدـنز  وت و  باجح  ایآ  ناملـسم  رتخد  يا  وناـب و  يا 
ناروای هرمز  رد  تمان  هک  تسا  هنوگنآ  وت  باجح  تفع و  ءاـیح و  يوقت و  اـیآ  دـیامرف ؟ تمحرم  رظن  وتب  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع 

دنیآ وت  نیلاب  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  تنازیزع  گرم  ماگنه  رد  هک  یتسه  هنوگنآ  ایآ  ددرگ ؟ تبث  شترـضح 
يرهش رد  تساوخ  نامز  ماما  رگا  هک  تسه  كاپ  هنوگنآ  تیگدنز  نیسپاو  تخس  تاظحل  رد  دنیامن و  گرم  هتشرف  هب  ار  وت  شرافس  و 

(151  ) تسا یمالسا  امش  ششوپ  سابل و  ایآ  دنک ؟ باختنا  یگدنز  يارب  ار  وت  هناخ  دوش  نکاس  يا  هظحل  دنچ 

یباجحدب هجیتن 

يا هلئسم  دمآ و  یناوج  میدوب ، یلیبدرا  سنوی  دیس  نیلـسملا  مالـسالا و  ۀجح  موحرم  رـضحم  رد  يزور  دومرفیم : دهـشم  ءاملع  زا  یکی 
يور ار  وا  تروص  متـساوخ  هتفرگ  ار  ردام  هزانج  مدش و  ربق  دراو  هک  یماگنه  مدرک و  نفد  شیپ  زور  ود  ار  مردام  نم  تفگ : دیـسرپ و 

دیهدیم هزاجا  ایآ  هداتفا ، ربق  نایم  مبیج  زا  هدوب  نآ  رد  یئاه  کچ  لوپ و  يرادقم  كرادم و  دانسا و  هک  یکچوک  فیک  مراذگب  كاخ 
ناشیا دـنهدب . ربق  شبن  هزاجا  اـهنآ  هک  دنـسیونب  ناتـسربق  نیلوئـسم  هب  يا  هماـن  هک  درک  اـضاقت  میرادرب و  ار  كرادـم  اـت  مینک  ربق  شبن 

دنچ زا  دعب  تشون  وا  يارب  يا  همان  دیرادرب و  ار  كرادـم  دیفاکـشب و  تساجنآ  رد  كرادـم  دـینادیم  هک  ار  ربق  زا  تمـسق  نامه  دومرف :
وا دیدیـسر ، هجیتن  هب  دـیداد و  ماجنا  ار  ناتراک  امـش  اـیآ  دندیـسرپ : وا  زا  اـقآ  میدـید ، یلیبدرا  ياـقآ  لزنم  رد  هراـبود  ار  ناوج  نآ  زور 
رود یکیراب  هایس  رام  مدید  مدرک  شبن  ار  ربق  نم  یتقو  تفگ : دندرک  رارصا  هرابود  هکنآ  زا  دعب  دادن  باوج  دوب و  برطضم  كانمغ و 

مدیسرت و نم  هک  دوب  كانتـشحو  هرظنم  نانچ  دنزیم !! شین  ار  وا  بترم  هدرب و  ورف  مردام  ناهد  رد  ار  شناهد  هدز و  هقلح  مردام  ندرگ 
ار وا  مردـپ  هشیمه  یلو  مرادـن ، رطاخب  يزیچ  نم  تفگ : دزیم ؟ رـس  تردام  زا  یتشز  راـک  اـیآ  دندیـسرپ : وا  زا  مدـناشوپ ! ار  ربق  هراـبود 

یب دشیم و  وربور  مرحمان  درم  اب  زاب  يور  ورـس  اب  تشادن و  باجح  يریگور و  دوب و  اورپ  یب  مرحمان  اب  طابترا  رد  وا  اریز  درکیم  نیرفن 
تهجنیا زا  دیدنخیم و  درکیم و  یخوش  نامرحمان  اب  درک  یمن  ار  یمالسا  نیناوق  تیاعر  باجح  ششوپ و  رد  تفگیم و  نخس  وا  اب  اورپ 
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(152 . ) دوب شنزرس  باقع و  دروم  هشیمه 

البرک رد  تفع  باجح و 

همه مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  نامرف  هب  دندز و  شتآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ياه  همیخ  یتقو  اروشاع  رهظ  زا  دعب 
هک دز  نم  تشپ  هب  هزین  اب  درک و  لابند  ارم  یبرع ، مدرکیم ، رارف  نم  دیوگیم : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  یکرتخد  دندرک . رارف 
ارم رـس  بنیز  ما  همع  مدید  مدمآ  شوهب  یتقو  مدش ، شوهیب  نم  دیرد و  ار  مشوگ  هک  هدیـشک ، ارم  هراوشوگ  نانچ  هاگنآ  مداتفا ، نیمزب 

، دندش دیهش  شناردارب  شردپ و  هدش ، هدیشک  شتآ  هب  هدش ، ناریو  شا  هنایشآ  هک  يا  هتخوسلد  رتخد  نیا  دنکیم . شزاون  هتفرگ  نمادب 
! تسا حورجم  مشوگ  همع  تفگن : ما ! هنـشت  همع  تفگن : دـمآ ، شوه  هب  یتـقو  تسا ، هتـسب  شیورب  بآ  تسا  زور  هس  تسا ، هنـشت  بل 

ناج همع  درک ! سامتلا  هیرگ  اب  درادن  رـسب  رداچ  دش  هجوتم  یتقو  طقف  وک ...! مردارب  وک ! مردـپ  تفگن : دـندز ! هنایزات  ارم  همع  تفگن :
! دنا هتشاذگن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  مرتخد  دومرف : درک و  هیرگ  بنیز  ترضح  مناشوپب  نآ  اب  ار  دوخ  هک  يرادن  يرداچ  ایآ  مرادن !! رداچ 

(153)

باجح ردپ 

بارعا زا  يا  هدع  تخادنا و  ردپ  ندب  يور  ار  دوخ  هاگلتق  لادوگ  رد  مهدزای  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکـس  ترـضح  یتقو 
هنشت ردپ  تفگن : دنربیم ! يریـسا  هب  ارم  ردپ  تفگن : دننزیم ! ارم  ردپ  تفگن : دندرک ، ادج  ردپ  رـس  یب  ندب  زا  ار  وا  هنایزات  ین و  بعک  اب 
بنیز ما  همع  نیببزیخرب  اباب  رگنب . ار  ام  هنهرب  ياهرس  اباب  دندیشک . امرس  زا  رداچ  نیبب  زیخرب  ردپ  دزیم : دایرف  تخیریم و  کشا  هکلب  ما !

(154 ! ) دننزیم ار 

همین رداچ 

شناوج رسمه  هب  شمـشچ  هک  دوب  یتقو  دیئاز ، یمن  ارم  ردام  شاک  يا  تسا : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  زا  فورعم  هلمج  نیا 
تـساوخیم رگا  هک  دوب  کچوک  ردقنآ  وا  رداچ  تشاد و  لغب  رد  دوب  هلاس  ود  هک  ار  مالـسلا  هیلع  مولعلارقاب  ترـضح  شدنزرف  هک  داتفا 

نیا دناشوپب ، لماک  ار  دوخ  تسناوت  یمن  درب ، رداچ  ریز  ار  دنزرف  تساوخیم  رگا  دنازوسیم و  ار  دنزرف  تروص  باتفآ  دـناشوپب ، ار  دوخ 
زا ایب  مرهاوخ  مدید . یمن  ار  زور  نیا  دیئاز و  یمن  ارم  ردام  شاکیا  دومرف : دیـشک و  یهآ  راگدرورپ  تریغ  رهظم  ادـخ و  تجح  هک  دوب 

هیلع ءادهشلادیس  هچنآ  هکلب  میریگن  هیرگ  سرد  طقف  البرک  زا  ایب  ریگب ، ایح  تفع و  باجح و  سرد  ناهج ، گرزب  هاگـشناد  نآ  البرک 
(155 . ) میزومایب زین  هدومرف  سیردت  گرزب ، هاگشناد  نآ  رد  مالسلا 

باجح تیالو و  هار  دیهش 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  شنامز  ماما  زا  عافد  هار  رد  باجح و  ظـفح  يارب  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  ترـضح  ناـهج  ود  ناوناـب  رورس 
يوقت و يوگلا  دوش ، هناخ  دراو  تساوخ  هتسکش  ار  رد  دیـشک ، شتآ  هب  ار  شترـضح  هناخ  برد  نمـشد  یتقو  اریز  دش . دیهـش  مالـسلا 
رد تسا  رد  تشپ  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف درک  ساسحا  نمـشد  هاگنآ  دومن ، ناهنپ  رد  تشپ  ار  دوخ  دـنیبن ، ار  وا  مرحمان  هکنآ  يارب  ءایح 
هب دش و  ضیرم  نمـشد ، زا  رگید  تامدـص  هثداح و  نیمه  هب  دومن و  طقـس  دوب  ههام  شـش  هک  ار  نسحم  شترـضح  هک  درـشف  نانچ  ار 

دندوب دوخ  رداچ  باجح و  ایح و  رکفب  یتخس  ساسح و  طیارش  هچ  رد  هک  دیرگنب  هعیش  ناوناب  يا  ناوج و  نارتخد  يا  دیـسر . تداهش 
اب دیهاوخ  یمن  ایآ  دیریگب  یعقاو  باجح  سرد  البرک  هنیدـم و  زا  دـیهاوخ  یمن  ایآ  دـندرکن  شومارف  ار  دوخ  باجح  هظحل  چـیه  رد  و 
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دیهاوخ یمن  اـیآ  دـیزروب  قشع  شنازیزع  ناوناـب و  نارهاوخ و  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  رتـقیقد  رتـشیب و  باـجح  اـیح و 
(156 ( ؟؟!! دیشاب یبنیز  دیهاوخ  یمن  ایآ  دیشاب  ینیسح 

يوقت يوگلا 

شنیتسآ اب  ار  دوخ  كرابم  تروص  هتـسویپ  ایح  يوقت و  يوگلا  نآ  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  دندید  دایز  نبا  هّللادـیبع  سلجم  رد 
(157 ! ) دنیبب ار  بنیز  تروص  مرحمان  ادابم  دناشوپیم 

يزاس رهاظ 

، تسا مارح  اعطق  ددرگ  نارگید  کیرحت  بجوم  روما  نیا  رگا  یلو  هدرک ، يدایز  هجوت  ندوب  وبـشوخ  تفاظن ، يزیمت ، هب  مالـسا  هچرگ 
دیوج هرهب  دناوتیم  رتشیب  هتکن  نیا  زا  نز  یلو  دنراد ، فلاخم  سنج  هب  تبسن  جربت  نآرق  لوقب  يرگ  هولج  تلاح  کی  درم  نز و  الوصا 
هنوَتب یـشاقن ، يراکفاص ، لوغـشم  ار  یتاظحل  دـنورب  نابایخ  دـنهاوخیم  یتقو  اـهمناخ  هکنیا  تسا . رادروخرب  يرتشیب  ياـه  هنیمز  زا  اریز 

، دـننک هولج  نارگید  رظن  رد  هک  تسا  نیا  يارب  دـننکیم ، دوخ  مادـنا  تروص و  رـس و  شیالاپ  شیارآ ، یحارط ، يزیمآ ، گنر  يراک و 
... دورب و یمهم  سلجم  دورب ، یـسورع  دوـش  جراـخ  لزنم  زا  دـهاوخیم  ناشرـسمه  هک  تسه  یتـقو  راـظتنا  رد  هشیمه  ناـشدرم  هراـچیب 

تذـل نابایخ  هدرک  كزب  نانز  زا  مه  نادرم  دـنک  كزب  مرحماـن  نادرم  يارب  نز  یتقو  بُخ  دربب . تذـل  دـنکب و  دوخ  لـالح  هب  یهاـگن 
هک شابن  مرگلد  نادرم  ِنداد  ناشن  هقالع  یغورد ، ياـه  تیعقوم  باـسح ، یب  ياـه  هدـعو  یتقوم ، يرگ  هولج  هب  یلیخ  رهاوخ ! دـنربیم .

نیشنب هچوک  رس  يور و  هدایپ  رسمه  لابند  دنک و  باختنا  ینابایخ  رانک  رسمه  تشادن  زاین  تشادیم  اعقاو  ار  تایصوصخ  نیا  یسک  رگا 
تزعاب و یلیخ  درکیم . ادـیپ  ار  بسانم  دروم  کی  ناشلیماف و  ناگرزب  ردام و  ردـپ و  اب  تفریم  دوبن ، ندروآ  رد  يزاب  سول  ناـبایخ  وت  و 

نآ نیا و  لاـبند  ارچ  درکیم ، مهارف  ار  هنادـنموربآ  جاودزا  هنیمز  یلومعم و  موسر  بادآ و  درکیم و  باـختنا  ار  شرظن  دروم  درف  مارتـحا 
اهنیا تسا  نکمم   ) نکن هجوـت  ناـنز  گـنر و ... بآ و  شوـخ  یناروـن ، دیفـس ، هرهچ  هـب  یلیخ  ردارب ! دورب . هناـیفخم  مـه  نآ  هتخانـشان 
تفع هکلب  ددرگ ، یمن  رهوش  لابند  نابایخ  هچوک و  رد  افو ، اب  صخشتم و  ملاس ، رتخد  هن  رگا  دشاب ) فارحنا  هلیسو  ای  دشاب و  یعونصم 
یبوخ ترخآ  هدنیآ و  زاس  هنیمز  دشاب و  هتشاد  ار  یمکحتـسم  زاغآ  دننک و  يراگتـساوخ  وا  زا  تزع  مارتحا و  اب  ات  دنکیم  ظفح  ار  دوخ 

، یئابیز كردم ، ماقم ، هک  یگدنز  همه  رخآ  تشاد ، دهاوخ  يروآ  جـنر  نایاپ  دـشابن  هدـش  باسح  یـساسا و  یگدـنز  هیاپ  رگا  دـشاب .
، تقادـص نامیا ، دـننام : يرگید  لئاسم  اهدـعب  یلو  دراد  ریثءات  يرادـقم  کـی  یگدـنز  لوا  هلب  تسین ، ترهـش و ... وربا ، مشچ ، مادـنا ،

(158 . ) درادیم رادیاپ  ار  یگدنز  ساسا  و  يرادرسمه ... يراد ، هچب  يراد ، هناخ  هفطاع ، بدا  یکاپ ،

يرترب كالم 

هدـنیاپ و ياهداهن  هکلب  تسین ، هجوت  یب  مه  روما  نیا  هب  هچ  رگا  تسین ، يرهاظ  رذـگدوز و  لئاسم  يرترب  شزرا و  كـالم  مالـسا  رظن 
. دـشاب ادـخب  یکیدزن  برقت و  ببـس  زین  هداوناخ و  يرادـیاپ  اوق و  زاس  هنیمز  هک  تسا  شزرا  اهزیچ  نآ  تسا ، هجوت  دروم  شیازفا  لباق 
رد دوشیم  هدـید  ارهاـظ  هک  ... ندوب و مادـنا  شوخ  درم ، نز و  ندوب  هزبـس  اـی  يدیفـس  ینیب ، و  ناـهد ، بل و  وربا ، مشچ و  هرهچ ، یئاـبیز 
مه زا  زاس  هنیمز  لئاسم  نیا  دوخ  هنرگ  دشاب و  هتشاد  رارق  ... یکاپ و تقادص ، بدا ، راقو ، نامیا ، درف  نورد  رد  هک  تسا  هدنزرا  یتروص 

فعـض يونعم  رظن  زا  نوچ  یلو  دنا  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  یگدنز  دـنویپ  باذـج ، رهاظ  رطاخب  يدارفا  اسب  هچ  ددرگیم . هداوناخ  نتـسسگ 
طقف دیاب  تسا و  دنمـشزرا  يرهاظ  لماوع  نیا  دننکیم  نامگ  هکنانآ  دـنا ، هدـش  هدیـشک  یتخبدـب  هاگترپ  طوقـس و  هطرو  هب  دـنا  هتـشاد 

تافاثک اه و  هلابز  رانک  يزبس  زا  دومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  اریز  دنتسه . هایتشا  رد  تخـس  دشاب  نیا  اهدنویپ  كالم 
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یقـالخا یب  تسپ و  هداوناـخ  رد  هک  یئاـبیز  نز  دومرف : نمدـلا ) ءارـضخ   ) تسیچ امـش  دوصقم  لوـسر  اـی  دـندرک : ضرع  دـینک . زیهرپ 
تمالـس زا  هک  دراد  دایز  لامتحا  دـننک  دـشر  نیّدـتم  ریغ  هداوناخ  کی  رد  یمادـنا ، شوخ  ابیز و  ِرـسپ  رتخد و  رگا  دـشاب . هتفای  شرورپ 

ای رتخد  رگا  . دـنکیم ادـیپ  شزرا  دـشاب ، نادـج  لقع و  نامیا ، شرانک  رد  رگا  يرترب  ره  الوصا  دنـشابن . رادروخرب  یعقاو  تّفع  يونعم و 
رسپ ای  رتخد  هاگ  دشابیم ، راب  تبیصم  هکلب  تسین  شخب  تداعس  هکنیا  هن  دنشاب  هتشادن  نامیا  دنشاب ، هتشادن  لقع  یلو  دنشاب  ابیز  يرسپ 

هزیگنا و دیاب  هک  تسا  نیا  دنوشیم ، راتفرگ  هعماج  نادایص  ماد  هب  دنتسه و  فیعض  هدارا  هشیدنا و  رکف و  رظن  زا  یلو  دنتـسه ، دیقم  دوخ 
لاوئـس نیا  نهذ  رد  تسا  نکمم  دوب . دـهاوخن  شخبتداعـس  تیونعم  نودـب  روما  نیا  هک  هداد  ناشن  هبرجت  دـشاب ، نامیا  جاودزا  كالم 
نودب نامیا ، نودب  یئابیز  هک  تسا  هعماج  هابتـشا  نیا  هکنیا  رطاخب  تفگ : دیاب  دنباییم ؟ ناماس  رتدوز  نایور  ابیز  ارچ  سپ  هک  دیآ  شیپ 

هب ات  میهن  جرا  ار  یعقاو  ياهکالم  دوخ  دیاب  ام  يوق . هدارا  نامیا و  اب  اما  طسوتم ، مادنا  امیـس و  زا  دـنادیم  رتهب  ار  بدا  نودـب  صّخـشت ،
مینکیم هیصوت  دننکیم  يرهاظ  فعـض  ساسحا  ناشدوخ  رظن  زا  هکنانآ  هب  يوس  نآ  زا  دبای . دشر  اهـشزرا  شومارف و  اهـشزرا  دض  رورم 

کی دنهاوخب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ادخ و  زا  دـنزادرپب و  دوخ  یناسنا  يونعم و  ياه  هبنج  شیازفا  هب  ... يزانط و يرگ ، هولج  ياج  هب  هک 
دهاوخب هک  یـسک  یلو  درک ، دهاوخ  نیمءات  ادخ  ار  یبسانم  دراوم  يرود  نادنچ  هن  نامز  رد  دـندوآ . دوجوب  اهنآ  يارب  ار  بسانم  دروم 

رد يرآ  تفای و ... دـهاوخن  يونعم  تیبذاج  چـیه  دـنادب  دـیامن ، راداو  هانگ  هب  ار  نارگید  دـنک ، هانگ  یه  يرهاظ  دوبمک  نـالف  ـالثم  اـب 
باختنا باذج  ابیز و  نانز  مه  نادرم  دـننیزگرب و  تریـس  تروص و  وکین  هتـسجرب و  نارهوش  نانز  هک  هدـش  هیـصوت  رما  نیا  هب  تایاور 

ینز ای  درم  يرترب  یئابیز ، رگا  دشاب ، رتالاب  وا  نامیا  نازیم  دیاب  هکلب  دـشاب  یئابیز  رظن  مامت  دـیاب  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  یلو  دـننک ،
دایز يرترب  یئابیز و  تشاد ، دـهاوخن  يزیمآ  تیقفوم  یگدـنز  هک  دـنادب  دـیاب  دـشابن  هجرد  وا 80  ینامیا  هیاـپ  دـشاب و  هجرد  الثم 50 

رت يوق  شیاه  هشیر  دـیاب  ددرگ  هدوزفا  تخرد  يدـنمونت  يدـنلب و  هچ  ره  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  .و  تسا نیرفآ  رطخ  ناـمیا  ياـهنم 
لرتنک و نامتخاس و  کی  یلخاد  ياهیمس  لمحت  تردق  دیاب  دشاب ، رتشیب  قرب  فرـصم  نازیم  هچ  ره  درادن . تاُبث  تخرد  هنرگ  و  دشاب .
ناـمتخاس و عاـفترا  هچ  ره  ددرگیم . یقرب  متـسیس  رد  یئاـسران  يزوـس و  شتآ  بجوـم  هنرگ  دـشاب و  رت  يوـق  هناـخ  هـب  يدورو  لـباک 

دراد دوجو  ناسنا  رد  هک  يرهاظ  يدام و  يرترب  ره  دـشاب  يوق  نامتخاس  ساسا  هیاپ و  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  نآ  تاسیـسءات  نآ و  تاناکما 
بناوج هب  راصحنا  نیا  هّتبلا  دوب . دـهاوخ  نیرفآ  تسکـش  يرترب  ناـمه  دـشابن  تهاـجو  بدا ، ناـمیا ، وا  زا  رتشیب  هکلب  شراـنک  رد  رگا 

، دنتـسه صـصخت و ... كردـم ، ملع ، ياراد  هک  يرـسپ  ای  رتخد  الثم  دراد . ار  رطخ  نیمه  مه  میقتـسم  ریغ  يرترب  یتح  درادـن ، يرهاـظ 
(159 . ) دوب دهاوخ  ناشهار  رس  رد  لکشم  نیمه  دنشاب  هتشاد  يرادلوپ  ردام  ردپ و  رگا  دراد . دوجو  ناشیارب  رطخ  ناکما  نیمه 

هلئسم

شنتفر هار  تلاح  شفک و  يادص  زا  هک  دورب  هار  يروط  دیابن  نز  دشاب . كّرحم  هنارگ و  هوشع  هک  دـشاب  يا  هنوگب  شراتفگ  دـیابن  نز 
دیابن دشاب ) کیرحت  سرت  هک  یمرحم  ای  مرحمان  درم  نز و  دنک . شیارآ )  ) تنیز دوخ  رـسمه  ریغ  يارب  دیابن  نز  دنوش . هجوتم  نارگید 
تقو نآ  ات  ار  وا  کین  لامعا  دنوادخ  دنک  هاگن  مرحمان  یبنجا و  نادرم  هب  سوه  يوه و  يور  زا  هک  ینز  ره  دنـشاب ، اهنت  ناکم  کی  رد 

هک یباذع  نآ  زا  سپ  دـنازوسب ، شتآ  اب  ار  وا  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخرب  دور  دوخ  رهوش  ریغ  رتسب  هب  رگا  دـنکیم و  وحم  هداد  ماجنا  هک 
هلآو هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  دشاب . امن  ندـب  هک  دـشاب  هتـشاد  یکزان  شـشوپ  دـیابن  نز  تسا . هتـشاد  اور  وا  رب  خزرب  ربق و  ملاع  رد 
يوب دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یمارگ  ربمایپ  دـنیوگب . نخـس  ترورـض  دـح  زا  شیپ  مرحماـن  درم  اـب  نز  هک  دومرف : یهن  مّلـسو 
تفع هب  تبـسن  هک  يدرم  دـنک و  یمارتحا  یب  دوخ  رداـم  ردـپ و  هب  هک  یـسک  یلو  تسا  هدافتـسا  لـباق  لاـس  رازه  هلـصاف 50  زا  تشهب 

هللا لوسر  اـی  ارچ  دـندرک : لاوئـس  تسا .) رود  تشهب  زا  ردـقنیا  ینعی   ) درب یمن  ار  تشهب  يوب  زا  يا  هرهب  دـشاب  هجوـت  یب  شا  هداوناـخ 
(161 (. ) 160  ) ددرگ رهاظ  هعماج  نیب  رد  یئامندوخ و )... يرگ ، هولج  هلیسوب  ار  انز  ياه  هنیمز   ) شسومان دهدیم  هزاجا  اریز  دومرف :

باجح ششوپ و  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


هعماج تسکش  یکاپان ،

لاس 711 رد  روشک  نیا  تساـپورا ، ياوه  بآ و  شوخ  زیخ و  لـصاح  ياـهروشک  زا  دراد و  رارق  اـپورا  یبرغ  بونج  رد  ایناپـسا  روشک 
مه هک   ) قراطلا لبج  هار  زا  يرفن  رازه  رکشل 12  کی  هدنامرف  دایز  نب  قراط  دش . حتف  ناناملسم  تسدب  هیما  ینب  تفالخ  نامز  يدالیم 
ره نایحیـسم  دندرک . تموکح  روشک  نیا  رب  لاس  دصتـشه  دودح  ناناملـسم  درک و  حتف  ار  ایناپـسا  یمک  نامزرد  تسا ) وا  مان  هب  نونکا 

اشحف هار  زا  یحیـسم  نارادمامز  هرخالاب  ات  دنریگب ، سپ  نینوخ  ياهگنج  دوجو  اب  ار  ایناپـسا  دنتـسناوتن  لاس  دصتـشه  نیا  رد  دندرک  هچ 
هب ناملسم  نئاخ  نارسفا  زا  یکی  اب  یحیسم  نارادمامز  تفرگ . تروص  نیملسم  ماع  لتق  دندنار و  ایناپسا  زا  هداد و  تسکش  ار  ناناملسم 

ياهتمیق اب  ایناپسا  ياهرهـش  رد  روف  دح و  هب  ار  یلکلا  تابورـشم  - 1 دندرک : راک  ود  يو  کمک  هب  هدـش و  تسدـمه  رامع  نب  قارب  مان 
اهرهـش دراو  هورگ  هورگ  ار  یئاـپورا  ياـبرلد  زاـنط و  نارتخد  - 2 دـنداد . رارق  ناملـسم  ناناوج  راـیتخا  رد  دـندرک و  دراو  لزاـن  نازرا و 

هب داسف  یتقو  درک و  هنخر  ناناوج  رایتخا  رد  یمومع  رباعم  رد  هنادازآ  دنداد و  شزومآ  ار  ناملـسم  ناناوج  بذـج  هار  اهنآ  هب  دـندرک و 
(162 . ) دش مهارف  نیملسم  طوقس  يدوبان و  تامدقم  درک  تیارس  نارادمامز 

نانز انز و 

تخل ندرک ، هاگن  دـنکیم : هزرابم  نآ  اب  تدـش  هب  تسا و  فلاخم  ددرگ  یـسنج  فارحنا  بجوم  هک  یلماـع  ره  اـب  مالـسا  هک  میناد  یم 
ياهدورـس ای  هنارت و  یقیـسوم ، ای  ملیف و  قیرط  زا  هچ  باتک و  قیرط  زا  هچ  ندرک : حرطم  زومآدب  بلاطم  ندیـشوپ ، هدـننز  سابل  ندـش ،

زا یکی  دنکیم ، تفلاخم  مه  دسافم  ياه  هدیدپ  اب  دـنکیم ، تفلاخم  اهتلع  اب  دـسافم  اب  هزرابم  رد  مالـسا  هکنیا  نیع  رد  هدـننک . کیرحت 
لوسر ددرگیم : نشور  ریز  تایاور  زا  بلطم  تمظع  تسانز . هتساخرب  تفلاخم  هب  نآ  اب  فلتخم  ياههار  زا  مالـسا  هک  یعامتجا  دسافم 

: دومرف ص   ) ادخ  ) لوسر يرگید  تیاور  رد  دوش . ناوارف  یناهگان  ياهگرم  ددرگ  دایز  انز  یتقو  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ 
يارب راکانز  دزاسیم و  ینابصع  ار  ادخ  دنکیم ، هاتوک  ار  رمع  دروآیم ، رقف  دوشیم ) فرط  رب  تروص  رون   ) دربیم ار  وربآ  دراد : رثا  جنپ  انز 

رد ررـض  هس  دراد و  ایند  رد  ررـض  هس  راک  انز  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  تیاور  رد  و  دـنامیم . منهج  رد  هشیمه 
، دوـشیم ینابــصع  وا  تـسد  زا  ادـخ  ترخآ  رد  دوـشیم ، هاـتوک  شرمع  ددرگیم و  ریقف  دوـشیم ، هـتفرگ  شتروـص  روـن  اـیند  رد  ترخآ ،

زواجت بجوم  مدرم  سومان  هب  زواجت  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنام . دهاوخ  هشیمه  يارب  منهج  باذع  رد  تسا و  تخس  شباسح 
ام دـب  بوخ و  ياهراک  هب  یهاوگ  تمایق  زور  دنتـسه ؛ ام  لامعا  ناهاوگ  زا  نیمز  راوید و  رد و  هک  اجنآ  زا  ددرگیم . راـکانز  سوماـن  هب 
یب هک  ینوخ  درادـن : هنومن  دـنکیم  لمع  هس  ماـجنا  يارب  نیمز  هک  يا  هلاـن  دومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  داد . دـنهاوخ 

هدومرف هب  هک  سب  نیمه  راکانز  باذـع  دروم  رد  ندـنام . باوخ  حبـص  زامن  يارب  انز و  زا  تبانج  لـسغ  دوش ، هتخیر  نیمز  يور  تهج 
هب و  دریذپ ، یمن  ار  اهنآ  هیفصت  دنز ، یمن  فرح  دنک : یمن  ءانتعا  هتسد  هس  هب  ادخ  تمایق ، زور  مّلـسو :  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

باذـع تدـش  تیاور  نیا  رورغم . هاوخ  دوخ  رگمتـس و  هاشداپ  راکانز ، ریپ  تساـهنآ : صوصخم  يدـبا  باذـع  دـنک و  یمن  هاـگن  اـهنآ 
دـنوشیم و تحاراـن  نآ  زا  مدرم  همه  هک  دزویم  يدـنگ  يوب  تماـیق  زور  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزاـسیم : نشور  ار  ناراـکانز 
ار اـم  یلیخ  میدـیمهفن و  دـنیوگیم : مدرم  دوب ؟ هچ  داد  رازآ  ار  امـش  هک  یئوب  نیا  دـینادیم  اـیآ  دـسریم : داـیرف  دـنریگیم ، ار  دوـخ  غاـمد 

هدرک تنعل  ار  نانآ  ادخ  دنا ، هتفر  ایند  زا  دنا و  هدرکن  هبوت  هک  تسا  یناراکانز  ندـب  نیئاپ  زا  نفعت  يوب  نیا  دوشیم : هتفگ  درک . تحاران 
ات 500 نانآ  نفعت  يوب  دومرف : يرگید  تیاور  رد  نک . تنعل  ار  ناراکانز  ایادخ  دایرف : نیا  اب  مدرم  مامت  . دـینک تنعل  ار  نانآ  مه  امـش  و 

نیرتمهم دومرف : يرگید  تیاور  رد  ص   ) دـخ  ) لوسر دـنا ). هدنمرـش  مدرم  شیپ  مه  ناشدوخ  و  . ) دنـشکیم رازآ  مدرم  دوریم و  هار  لاس 
فیدر رد  انز  هانگ  هک  دیدومرف  هجوت  . ) انز و  ناناملسم ) هلبق   ) هبعک ندرک  بارخ  ماما ، ربمایپ ، نتـشک  دنتـسه : اهنیا  ادخ  دزن  رد  ناهانگ 
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مه ارنآ  همدقم  هکلب  دناد  یمن  انز  ار  یئوشانز  لمع  اهنت  مالسا  تسا . هکم )  ) ادخ هناخ  ندرک  بارخ  مالـسلا و  هیلع  ماما  ربمایپ و  نتـشک 
انز مه  ندـب  ياـضعا  دـندومرف : مالـسلا ) اـمهیلع   ) رقاـب ماـما  قداـص و  ماـما  تسا : هتفرگ  رظن  رد  یئاـنز  يوـضع  ره  يارب  دـنادیم و  اـنز 

لمع هب  تامدـقم  نیا  هاوخ  ندرک ، سمل  ار  مرحمان  ندـب  اهتـسد  يانز  ندیـسوب و  ناهد  يانز  تسا ، ندرک  هاگن  اهمـشچ  يانز  : دـننکیم
راکانز هانگ  رد  دـنکیم  تیلاعف  انز  رد  هک  يا  هطـساو  هکلب  دنتـسه ، کیرـش  انز  هانگ  رد  ندـب  ياضعا  اهنت  هن  دـسرن . ای  دـسرب  یئوشاـنز 

هک دـنامن  هتفگان  تسا . هدومن  نعل  ار  رگ  هطـساو  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا و  میهس 
ظفح يارب  یتح  هک  دـسریم  یئاج  هب  درم  تریغ  یهاگ  هک  تسا  رکذـت  لـباق  هتکن  نیا  تسا . اـنز  مکح  رد  مه  ناویح  اـب  یـسنج  لـمع 

هطـساو زا  رتشیب  شهانگ  يدرف  نینچ  هک  دربیم  نارگید  يارب  ار  دوخ  رـسمه  تفـص  كوخ  درادـن و  مه  ار  سورخ  تریغ  دوخ  سوماـن 
ءانتعا يو  هب  دنز ، یمن  فرح  وا  اب  تمایق  رد  ادخ  دراد : ار  اهباذع  نیا  تسا و  هدـش  یفرعم  ثُویَد  ناونع  هب  تایاور  رد  درف  نیا  تساه .

زامن دونش و  یمن  وا  دوشیم  هدینـش  هلـصاف  هار  لاس  زا 500  هک  تشهب  يوب  دراد  يدبا  باذـع  دریگ ، یمن  رارق  هیفـصت  دروم  دـنک ، یمن 
ینینچ نیا  درم  نز و  دـیاب  رتدوز  هچ  ره  تسا و  هتـشاذگ  زاب  ار  هبوت  هار  دـنوادخ  اه  باذـع  نیا  نیع  رد  ددرگ . یمن  لوبق  ایند  رد  اـهنآ 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دوب . دنهاوخ  تشهب  رد  تمایق  زور  ددرگیم و  زاب  نانآ  هب  نامیا  حور  جـیردتب  یعقاو ، هبوت  زا  سپ  دـننک و  هبوت 
طولخم هرهب )  ) ابر هب  وا  لام  هک  یسک  هدرکن ، انز  دصق  هاگچیه  هک  یسک  دبای : نایاپ  باسح  ات  دندازآ  هتـسد  هس  تمایق  زور  رد  دومرف :

(163 . ) تسا هدیدرگن  ابر  انز و  هطساو  هک  یسک  هدشن و 

مرحمان مرحم و 

تذل دصق  نودب  اهنآ  هب  هاگن  دنک و  جاودزا  اهنآ  اب  دناوت  یمن  درم  دنا و  هتخانـش  مرحم  درم  يارب  ار  نانز  زا  يا  هدع  ینامـسآ  نایدا  رد 
یفرعم نـینچ  درک  جاودزا  اـهنآ  اـب  ناوـت  یمن  دنتـسه و  مرحم  هـک  یناـنز  هیآ 23-24  ءاـسن  هروـس  رد  مـیرک  نآرق  درادـن . هاـنگ  ندرب 

هیاد هلاخ 9 - رهاوخ 8 - رتخد  ردارب 7 - رتخد  رهاوخ 6 - همع 5 - رتخد 4 - ردام 3 - - 2 مود ) ردام  يردامان   ) ردـپ نز  - 1 دیامرفیم :
هدوب و ریشمه  رسپ  اب  هک  يرتخد  یعاضر : رهاوخ  - 10 دشاب ). هداد  ریش  مه  رس  تشپ  زور  هنابشکی  هچ  رگا  دهدیم  ریش  ار  رسپ  هک  ینز  )

ینز ِردام  - 11 دوش . هدیئور  تشوگ  دروخیم  هک  يریـش  زا  هک  دشاب  هدروخ  ریـش  مامت  تعاس  لقادح 24  هدروخ  ریـش  رتخد  نآ  ردام  زا 
هتـشاد رگید  رهوش  زا  ار  رتخد  هدرک و  جاودزا  وا  اـب  هک  ینز  رتـخد  - 12 تسا . هتـشاد  رگید  رهوش  زا  ار  رتخد  هدرک و  جاودزا  وا  اـب  هک 

سپ تسا و  وا  سورع  نوچ   ) دنک جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن  تقوچیه  ردپ  دوشیم و  ردپ  مرحم  دـش ، لالح  رـسپ  يارب  هک  ینز  - 13 تسا .
میریگب مه  اب  ار  رهاوخ  ود  میناوت  یمن  ینعی  نامز ، کـی  رد  رهاوخ  ود  ناـیم  عمج  - 14 دنک .) جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن  شرـسپ  گرم  زا 

مئاد دـقع  یتقو  نوچ  تقوم  دـقعو  هغیـص  تروصب  هتبلا   ) یکی نآ  اب  رگید  لاس  مینک و  جاودزا  ود  نآ  زا  یکی  اب  لاـسکی  میناوتیم  یلو 
جاودزا ناوت  یمن  مه  رادرهوش  نز  اـب  - 15 ددرگیم ). مارح  هشیمه  يارب  قـالط  زا 9  سپ  و  دراد . للحم  هب  زاین  قـالط  هس  زا  سپ  دـشاب 

اب جاودزا  درک و  جاودزا  ناوت  یمن  هتـسد  نیا 15  اب  مالـسا ، رد  درک . راتفر  وا  اب  هبیرغ  نانز  لـثم  دـیاب  تسین و  مه  ناـسنا  مرحم  درک و 
یقب ام  هب  هاگن  اما  درادـن  هانگ  تذـل  دـصق  نودـب  اهنآ  هب  هاگن  اما  دراد ، يرتشیب  رفیک  اهنآ  اب  یئوشانز  لمع  تسا و  مارح  لـطاب و  اـهنآ 
مرحم رتخد  ردام  اب  طقف  ددرگیم  دنواشیوخ  يا  هفئاط  اب  هک  يداماد  هدش  دای  ياه  هتکن  هب  هجوت  اب  تسا . مارح  دروم  نیا 15  زا  ریغ  اهنز 

اهنآ و هب  ندرک  هاگن  قح  دنوش و  یمن  مرحم  رسپ  هب  رتخد  ناگتـسب  ریاس  اما  تسا ، مارح  وا  اب  جاودزا  دنک و  هاگن  وا  هب  دناوتیم  دوشیم و 
زا دنتـسه  مرحمان  داماد )  ) رـسپ هب  همه  همه و  سورع )  ) رتخد هلاخ  همع و  رهاوخ ، درادن ، ار  ترورـض ) دح  زا  رتشیب   ) اهنآ اب  تبحـص  ای 

، یئاد داماد ، ردارب  اما  دنک  هاگن  وا  هب  دناوتیم  رهوش  ردپ  تسا و  مرحم  رـسپ  ردپ  هب  طقف  دوشیم  دـیدج  هفیاط  دراو  هک  رتخد  رگید  يوس 
هفئاط رد  تفر  ایند  زا  شرهوش  رگا  رگید  ریبعت  هب  دریگب . ور  دنک و  زیهرپ  اهنآ  زا  دیاب  دـنوش و  یمن  رتخد  مرحم  رـسپ  ماوقا  رئاس  ومع و 

تراسا هب  هک  ار  نارتخد  مالـسا  ردـص  رد  درادـن . یعنام  هفئاط  دارفا  ریاس  اـب  اـما  دـنک ، رهوش  دـناوت  یمن  شرهوش  ردـپ  هب  طـقف  دـیدج 
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خوسنم العف  همانرب  نیا  دنتفگیم و  ءاِما  ار  اهنآ  یهقف  حالطـصا  هب  هک  دندیدرگیم  دازآ  ندش  راد  هچب  اب  دندیرخیم و  يزینک  هب  دـنتفرگیم 
هدش عنم  دش  رکذ  لوا  فیدر  رد  هدرک و  عونمم  جاودزا  يارب  مالـسا  رد  هک  يدروم  هدراهچ  تاروت  رد  هک  دنامن  هتفگان  تسا . هدیدرگ 

نز نتفرگ  دریمیم ، رادرب  هکیماگنه  اـما  تسا . هدـیدرگ  عونمم  ردارب  نز  تاروت  رد  هدـش  عنم  مالـسا  رد  هک  هرامـش 15  ياجب  اما  تسا ،
العف هچنآ  تسین و  ترـضحنآ  ناوریپ  سرتسد  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لـیجنا  هک  رظن  نیا  زا  دـنادیم . بجاو  ردارب  رب  ار  ردارب 

ترـضح خیرات  تروصب  دنا و  هتـشون  دالیم  خیرات  زا  نرق  عبر  کی  زا  شیب  دیدج  دهع  ناگدنـسیون  هک  تسا  یبلاطم  دنکیم  ادیپ  راشتنا 
ره رد  دننکیم . هدافتـسا  تاروت  ماکحا  زا  دـنرادن و  یهلا  ماکحا  اسیلک  ناوریپ  ترـضحنآ ، نیناوق  ماکحا و  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

هاگن هچ  میئامن ، تیاعر  ارنآ  تاررقم  مینک و  تقد  ندوب  مرحمان  مرحم و  هب  دـیاب  میئاـمنب  ینامـسآ  ناـیدا  زا  ینید  ره  زا  يوریپ  تروص 
هک یلئاسم  زا  میـشابن و  اهنت  مه  اـب  قاـطا  کـی  رد  مینکن ، مرحماـن  هب  هاـگن  هک  تسا  تاررقم  نیا  هلمج  زا  ندومن . جاودزا  هچ  ندرک و 

يارب ار  يزیر  وربآ  هنیمز  هک  مینک  زیهرپ  امتح  يرفن  ود  ای  یعمج و  هتسد  نتفرگ  سکع  لثم  دنکیم ، داجیا  نظ  ءوس  تسا و  ماهتا  دروم 
ار سکع  بحاص  يوربآ  دـیامنیم و  نآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دـتفایم و  نمـشد  تسد  رد  هک  یـسکع  اـسب  هچ  میا و  هدرک  مهارف  دوخ 

. دربیم كاپ 

هلئسم هیقب 

هک دنوشیم  مارح  هشیمه  رتخد  يارب  رسپ و  يارب  زین  نانز  زا  يرگید  دادعت  تسا  هدمآ  نآرق  نتم  رد  هک  دش  رکذ  هک  يا  هتسد  زا 15  ریغ 
مارح لـعاف  رب  هدـش  ماـجنا  طول  موق  لـمع  وا  اـب  هک  یـسک  رتـخد  رداـم و  رهاوخ ، - 1 دـیآیم . شیپ  یفلتخم  لـماوع  رطاـخب  تمرح  نیا 
يارب درم  رب  رتخد  نآ  دـش  ءاـضفا  رتخد  نآ  رثا  رب  داد و  ماـجنا  یئوشاـنز  لـمع  هدـشن  غلاـب  زونه  هک  يرتخد  اـب  يدرف  رگا  - 2 ددرگیم .
شتاف هدع و  ای  قالط و  هدع  تسا و  يرگید  هدـع  رد  هک  ینز  جـیوزت  - 3 دهدب . رتخد  هب  ار  لثملا  رهم  دیاب  دش و  دـهاوخ  مارح  هشیمه 

درم نآ  يارب  دـبا  ات  نز  نآ  دـنک ، جاودزا  هدـشن  مامت  شیلبق  رهوش  تافو  ای  قالط  هدـع  هک  ینز  اب  یـسک  رگا  ینعی  . ) تسا هدـشن  مامت 
ناملسم درم  یلو  تسا ) مارح   ) یحیـسم يدوهی و  كرـشم ، اب  ناملـسم  نز  جاودزا  - 4 دـنک ). جاودزا  وا  اب  دـناوت  یمن  ینعی  تسا  مارح 

دیاب درم  دراد و  ینید  فارحنا  رطخ  تروص  ره  رد  تسا و  عونمم  رگید  بهاذـم  زا  اـما  دـنک ، هغیـص  ار  یحیـسم  يدوهی و  نز  دـناوتیم 
وا هب  هشیمه  يارب  نز  دیامن ) دـقع  ینعی   ) دـنک جاودزا  تسا و  مارح  جاودزا  مارحا  نایرج  رد  دـنادب  هک  یـسک  - 5 دشاب . بظاوم  یلیخ 
زور هس  هک  فاـکتعا  عقوم  - 1 دنوشیم : لالح  تیدودـحم  عفر  زا  دـعب  دنتـسه و  مارح  تقوم  روطب  مه  نانز  زا  يدادـعت  ددرگیم . مارح 
یسک - 2 دنهد . ماجنا  یئوشانز  لمع  ای  دـنوش و  جراخ  دجـسم  زا  دـیابن  زور  هس  نیا  لوط  رد  دوشیم و  رازگرب  عماج  دجـسم  رد  تسا و 

مه قالط  هدع  دهد و  قالط  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  دشاب  هغیـص  تروصب  هکنیا  رگم  دریگب  يرگید  نز  دناوت  یمن  دراد  يدقع  نز  راهچ  هک 
نز هک  یعقوم  - 4 دـشابیم . زور  هد  رثکادـح  زور و  هس  لقادـح  هک  هنایهام ) نوخ   ) تسا ضیح  نایرج  رد  نز  هک  یعقوم  - 3 دوش . مامت 
دقع درک و  جاودزا  ناوت  یمن  هدـشن  غلاب  زونه  هک  رتخد  اـب  - 5 دوش . زیهرپ  یئوشانز  لمع  زا  دیاب  زور  هد  ات  رثکادـح  هک  هدـش  راد  هچب 

هکیماگنه رد  - 6 دوش . عورش  یگلاس  زا 9  دعب  دیاب  لمع  یلو  . تسا حیحص  دقع  دشاب  عرش  مکاح  ای  ردپ  هزاجا  اب  رگا  یلو  تسا ، لطاب 
للَُحم يارجا  اب  هدش  هداد  قالط  هبترم  هس  هک  ینز  - 7 دننک . ینابرق  رتش  دیاب  دنداد  ماجنا  یلمع  رگا  هک  دنتسه  هکم  مارحا  رد  درم  نز و 

مارح هشیمه  يارب  درم  يارب  نز  دش  رداص  قالط  هک  مهن  هبترم  اما  ددرگیم  لالح  للحم  اب  داد  قالط  هک  هبترم  هس  مه  زاب  دوشیم . لالح 
العف تسا  زینک  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  اب  هلئـسم  ود  نیا  هک  ددرگیم  مارح  تقوم  تروصب  درم  رب  نز  زین  راهظ  ناِعل و  ناـیرج  رد  ددرگیم .

(164 . ) دوشیم يراددوخ  نآ  حیضوت  زا  درادن و  دوجو  ام  هعماج  رد 

رادشه
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يارب مه  ار  یـصاخ  مسا  دننکیم و  تسرد  ار  ناشدوخ  ییاهلکـش  کی  اب  هک  ییاهناوج  دـشاب  ناملـسم  هچب  لثم  دـیاب  شا  هفایق  ناملـسم 
هدمآ جراخ  زا  رفن  کی  دنربن . ینید  دـض  ياه  همانرب  يرـس  کی  اب  ار  ناِتنید  هک  دیـشاب  هاگآ  تسین . تسرد  اهنیا  دـنراذگیم ، ناشدوخ 

رت نجل  رت و  فیثک  اهنآ  زا  هگید  دنیوگیم . پر  هورگ  اکیرمآ  رد  ار  هورگ  نیرت  نجل  نیرتداتعم ، نیرت ، لذر  نیرت ، فیثک  تفگیم : دوب 
دنتـسه و مدرم  هاوخ  ریخ  عامتجا و  زوسلد  رکفتم و  ندـمّتم و  بوخ و  ياهمدآ  اهنیا  دـننکیم  رکف  اجنیا  رد  اهناوج  نیا  تقو  نوا  تسین ،

يروجنیا ینکیم  هاگن  اهنآ  هب  یتقو  دـننکیم . ّتیعبت  اهنآ  زا  دـنهدیم و  رارق  ناـشدوخ  قشم  رـس  وگُلا و  ار  اـهتفاثک  نیا  هاـگآان  ياـهناوج 
هن تسا . ددجتم  یلیخ  الثم  دنکیم  رکف  دنیآیم  نوریب  ینانچنآ  ياهوم  اب  دننکیم و  نت  هب  هنانز  نهاریپ  کی  دـننکیم و  تسرد  ار  ناشدوخ 

تنعل ربغیپ  نیهبـشتم ، هّللا  نعل  دـیامرفیم  و  هدرک . تنعل  مه  ربـمغیپ  هک  يدرک ، تسرد  اـکیرمآ  نجل  نیرت  نجل  هیبـش  ار  تدوخ  وت  اـباب 
. دننک تسرد  اهدرم  هیبش  ار  ناشدوخ  هک  ار  ییاهنز  دننک و  تسرد  اهنز  هیبش  ار  ناشدوخ  هک  ار  ییاهدرمان  هک ، ار  یناسک  نوا  درک 

هظعوم

ادرف زا  ایب  ینک  تنامز  ماما  يادف  ار  تناج  یتسه  رضاحًاعقاو  يراد  هقالع  تنامز  ماما  هب  ردقچ  ناوج  يا  نز ، يا  درم ، يا  ناملـسم ، يا 
يرداچ تنامز  ماما  رطاخ  يارب  ار  اهنآ  دنتـسه ، يوتنام  رگا  ای  و  زادنیب ، ترهاوخ  ای  ترتخد  تمناخ ، رـس  يور  رادرب  رداچ  کی  حـبص 
ناگرزب زا  یکی  نکن ، یمنهج  ار  تدوخ  ایند ، هفیج  زور  هس  ود  رطاخب  ریگن ، مرگ  دایز  وا  اب  تا  هزاغم  مد  دـیآیم  مرحمان  نز  یتقو  نک .

ناجاقآ متفگ  دـنتحاران . تسا و  حورجم  ناشندـب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  بش  کی  درک : فیرعت  میارب 
دب دنرادن و  رداچ  دنیآیم و  اجنیا  هب  عضو  نیا  اب  هک  ییاهنز  نیا  دندومرف : ترـضح  دـیحورجم ؟ ارچ  سپ  دـندرکن  مومـسم  ار  امـش  رگم 

دنخب وگب و  اهراد  هزاغم  ابو  دنوریم  رازاب  هب  دیرخ  يارب  دـنراذگیم و  مدـق  رابفـسا  عضو  نیا  اب  نابایخو  رازاب  يوت  دـنوریم و  هار  باجح 
نیا مامت  دـنزادنَایم و  نم  ناـج  هب  يریت  ناـشلمع  نیا  اـب  هک  دـنناد  یمن  اـهنآ  متحاراـن و  دـنزادنَایم ... نوریب  ار  ناـشیاهفلز  و  دـننکیم ...

ار شیاهفلز  وت ، ِمناخ  رتخد  دوشیم . دراو  مندـب  هب  هک  تسا  يا  هزین  دـشاب  نوریب  هک  یفلز  ره  تسا . اهنآ  لامعا  زا  ینیبیم  هک  ییاهمخز 
مّلـسو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  دهدیم ، ماجنا  مارح  لعف  باوث ، ضوع  نیا  دیآیم . مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  لابند  دراذـگیم و  نوریب 

هب دـینزن  ریت  مینیبیم ، میراد  دـنراذگب ، نوریب  رتش  ناهوک  لثم  ار  ناشیاهوم  اهنآ  ياهنز  هک  دـسرب  نم  تمارب  نامزلارخآ  هرود  رد  دومرف :
هک دـنیبیم  ییاهزیچ  مدآ  نازوسن  ار  شرگج  يراد  شتـسود  رگا  هزادـنا  نیمه  هب  دـینک . تمدـخ  شیارب  دـهاوخ  یمن  ناتنامز ، ماما  لد 

نوریب ياهوم  اب  شنز  هک  درادن  انعم  دنکیم  شنت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هایـس  نهاریپ  هک  یناملـسم  درم  دیآیم . درد  هب  شلد  ًاعقاو 
يارب نیـسح  ماما  اـباب  رخآ  ینیـسح  ماـما  رادازعوت  تریغ  شوخ  هیچ  تهایـس  نهاریپ  نیا  رخآ  دـیایب ، شلاـبند  حاـضتفا  ساـبلابو  هدـمآ 

زا رتدب  وت  رخآ  تشادربار ، مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  تیبلها  باجح  دـیزی  تسا ، يدـیزی  وت  راک  نیا  رخآ  دـش ، هتـشک  باجح 
رگم دینکن . تیذَا  ار  ناتنامز  ماما  دینک ، يرای  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نات  ینید  کین  لامعااب  مدرم  يا  دیزی . تریغ  هب  زاب  اباب  يدـیزی 

. دیاین نوریب  باجحدب  ات  ریگب  ار  تسومان  يولج  دنک ، تمحر  هاگن  امش  ياه  هناخ  يوت  اقآ  دیهاوخ  یمن 

ینید ياهباتک  رثا 

متـسشن هپوک  لـخاد  مدـش  راـطق  راوس  یتـقو  متفریم  يرگید  رهـش  هب  قارع  ياهرهـش  زا  یکی  زا  دـندوب : هدومرف  یناـبر  ياـملع  زا  یکی 
طیحم هک  منک  هچ  متفگ  منک ، یط  باجح  یب  ياهنز  نیا  اب  ار  ینالوط  ریسم  نیا  دیاب  مدید  دندوب ، باجح  یب  ياهنز  رگید ، ياهرفاسم 

زا هخسن  کی  هک  دمآ  مدای  دنک ). ضوع  ار  طیحم  دنک  یعس  دیاب  تفرگ  رارق  هانگ  طیحم  رد  یتقو  ناملـسم  مدآ  نوچ  ، ) منک ضوع  ار 
ناـبز دـندوب و  برع  اـهنیا  نوچ  مدـناوخ و  ار  هفیحـص  ِیناروـن  ياـهزارف  زا  یکی  مدروآ  رد  ار  هفیحـص  مراد  هارمه  ار  هیداجـس  هفیحص 
کی دش  دنلب  اهنآ  زا  یکی  درک ، ضوع  ار  اهنآ  هفیحـص  ینارون  تاملک  مدید  دندیمهفیم . دندرکیم و  كرد  ار  میهافم  دوب ، اهنآ  يردام 
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: دنتفگ نم  هب  دنتشگرب  هفیحص  ياعد  مامتا  دعب  دش  ضوع  طیحم  هصالخ  دش ، دولآ  کشا  شنامشچ  نوش  یکی  درک ، شرـس  يرـسور 
ام دـنتفگ : تسا . مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هیداجـس  هفیحـص  ینارون  تاـملک  متفگ : دوب ؟ مهم  هک  دوب  یک  لاـم  اـهفرح  نیا  اـقآ 

ناونع هب  نم  زا  ار  هخسن  نیا  انمت  شهاوخ و  اب  دومرف : یم  دیهدب . ام  هب  ار  باتک  نیا  دوشیم  رگا  میتسه  مورحم  فراعم  نیا  زا  هنافسءاتم 
یباجح و یب  ناملسم  مناخ  دریگب ، گنر  هن  دهدب ، گنر  شدوخ  زا  ینعی  دنک  یمالـسا  ار  طیحم  دیاب  ناملـسم  هصالخ  دنتفرگ . راگدای 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لثم  ینک  هزرابم  یباجحدب  یباجح و  یب  اب  دیاب  دیتسه  ناملـسم  هک  امـش  تسا  نانید  یب  رافک و  لام  یباجح  دب 
هنافـس أتم  یلو  دندرک . هزرابم  یباجحدب  یباجح و  یب  اب  هک  مالـسلا ، ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  لثم  ای  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  لثم 

هچ ار  ادـخ  باوج  تماـیق  يادرف  اـهنیا  مناد  یمن  نم  باـجح ، یب  باجحدـب و  رتـخد  یلو  يرداـچ ، رداـم  دوشیم  هدـید  تاـقوا  یهاـگ 
. دنهدب دنهاوخیم 

اهباجحدب عاونا 

باجحدب عون  دنچ  مدرمش  مدرک و  باسح  مدرکیم  رکف  دنتسه  باجح  دب  هک  يدارفا  هب  عجار  تقو  کی  نم  دندومرفیم : ءاملع  زا  یکی 
نیا هدوب  باجحدب  ناشیلیمافو  یگداوناخ  طیحم  اهتنم  دنتسه ، یبوخ  ياهمدآ  رایسب  اهباجحدب  یـضعب  - 1 دنتسین . مقر  کی  همه  میراد 

ناشیاهردام اه  یضعب  - 3 هتفرگ . دای  مه  وا  دنتـسه و  باجحدب  ناشیاهردام  اه  یـضعب  - 2 هدمآ . راب  روجنیاو  هتشادن  یـضرغ  چیه  مه 
یحور لکشم  اه  یضعب  - 5 تسا . مارح  یباجحدـب  ای  یباجح  یب  هک  دـنناد  یمن  ار  هلءاسم  اه  یـضعب  - 4 دنکیم . جـل  نیا  دراد  باجح 

رتخد نوچ  ًالثم  دنتسه  يدیلقتاه  یـضعب  - 8 دننک . یجک  نهد  نید  هب  دنهاوخیمًالُک  اه  یـضعب  - 7 دنراد . دوبمک  اه  یـضعب  - 6 دنراد .
یگداوناخ اه  یضعب  - 10 تسادّدجت . نّدمت و  دننکیم  لایخ  یضعب  - 9 دشاب . روجنیا  دیاب  مهنآ  تسا  يروجنیا  شا  هیاسمه  ای  شا  هلاخ 

رد ار  یبرغ  لذتبم  گنهرف  و  دنهد . جاور  ار  یباجح  یب  ای  یباجحدب  گنهرف  هک  دنا  هتفرگ  لوپ  اه  یضعب  - 11 دنتسه . یلایخ  یناور و 
-12 دنهد . ماجنا  دنهاوخیم  هک  يراکره  دنروایب و  راب  بهذمال  نید و  یب  راب و  دـنب و  یب  دـیق و  یب  ار  مدرم  دـنروایب و  یبهذـم  روشک 

. دنا هدش  باجحدب  ای  باجح  یب  ناشناتسود ... ندرک  هرخسم  هناتسود و  طباور  اهدمآ و  تفر و  رثا  رب  اه  یضعب 

اکیرمآ نکاس  ییاکیرمآ  ناملسم  هزات  يوناب  ص  مناخ س ،

ناملسم هکنیا  زا  لبق  مدش . گرزب  اکیرمآ  هعماج  دسافم  نایم  رد  یعامتجا ، طیارش  نیرتدب  رد  مدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  اکیرمآ  رد  نم 
تالکشم اب  اکیرمآ  رد  مدش ) انشآ  مالسا  اب  دعب  ناناملـسم و  اب  رودارود  هک  ینامز  ات  تیلوفط  زا   ) ما هتـشذگ  رمع  تدم  لوط  رد  مدرگ 

سامت رثا  رد  مدش . وربور  تساکیرمآ  صوصخم  اهنآ  زا  یخرب  هک  برغ  ندمت  ياه  یتشز  حیابق و  راوگان و  ثداوح  رایسب و  یعامتجا 
ناملـسم سدنهم  کی  اب  نایم  نیا  رد  مدـش ... انـشآ  مالـسا  اب  اکیرمآ  نکاس  یناریا  ناوناب  زا  یخرب  اب  يدـعب  تاطابترا  يروضح و  ياه 

باجح هک  مدش  هجوتم  وا ، زا  مالسا  هراب  رد  يرتشیب  اتبسن  تاعالطا  بسک  زا  سپ  و  دیدرگ ، وا  اب  جاودزا  هب  رجنم  هک  مدش  انشآ  یناریا 
، دساف يوتحم و  یب  حور و  یب  هعماج  نیا  نارتوهش  نادرم  زا  هک  صوصخب  دومن ، عناق  ارم  درک ، حرطم  مرهوش  هک  یلیالد  مریگب و  دیاب 
هدید و ندمتم  ارهاظ  نایشحو  نیا  رتهب ، ای  نادرم  نیا  ربارب  رد  دوخ  تظفاحم  هلیـسو  نیرتهب  ار  باجح  هک  دوب  نیا  مدوب . هدمآ  هوتـس  هب 

لامک ریـسم  رد  مدـق  هک  مدرک  ساسحا  جاودزا  زا  دـعب  زور   ) مشاب هتـشاد  باجح  متـساوخ  هک  یتقو  زا  مدرک . لوبق  رطاـخ  تیاـضر  اـب 
هک مسیونب ، هچ  ره  اکیرمآ  رد  اصوصخم  نز ، ندـب  ندـش  هدیـشوپ  یّلک  روط  هب  باـجح و  تبثم  دـیفم و  تارثا  هراـب  رد  ما )... هتـشادرب 

ندرک دساف  رد  ندب ) ياهاج  زا  یلیخ  ای  دشاب  هنهرب  أضعا  زا  یضعب  ای  یتمـسق   ) نز ندش  هنهرب  بولطمان  تارثا  زا  سکعرب  ما و  هتـشون 
ار امش  هکنیا  يارب  اما  ما . هتفگ  هک  میوگب  هچره  هعماج ، رد  نز  شـشوپ  مدع  زا  یـشان  ياهنایز  هرخالاب  ناشدوخ و  ندش  دساف  نادرم و 
و دنک ، انـشآ  اکیرمآ  هعماج  ِضیرم  حور  اب  رت  عیرـس  ار  امـش  ات  مزادرپب ، اجنیا  رد  یلئاسم  هب  مهدـیم  حـیجرت  مزاس ، انـشآ  ایاضق  حور  اب 
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تعنـص رظن  زا  هدرک  دشر  و  تیناسنا ، زا  اهدنام  بقع  هعماج  نیا  رد  شترورـض  بتارم  باجح و  شقن  تیمها و  هرابرد  ناتدوخ  هاگنآ 
ًالماک یعیبط و  روط  هب  دنشاب  هتـشاد  يرتشیب  شـشوپ  هدناشوپ و  ار  دوخ  اوه  يدرـس  تهج  هب  دنروبجم  مدرم  هک  ناتـسمز  رد  دیربب : یپ 

ياهدـم زا  يوریپ  هب  اوه  يامرگ  رب  هوالع  نانز  هک  ناتـسبات  رد  نکل  دوشیم ، رتمک  نانز  هب  تبـسن  فنع  هب  زواجت  اکیرمآ  رد  سوسحم ،
ساسح ياضعا  امرگ  هناهب  هب  هدومن و  کبـس  ار  دوخ  سابل  تسا  نکمم  هچ  ره  ات  دنتـسه  يا  هناهب  لابند  زین  دوخ  هدننک ، دساف  فلج و 

هک دوریم  شیپ  اجنآ  ات  و  دباییم ، شیازفا  زین  نانزریپ  یتح  نانز ، هب  تبسن  فنع  هب  زواجت  دنهد . رارق  اهدرم  دید  ضرعم  رد  ار  دوخ  ندب 
رد ناشندب  ءاضعا  ندرک  دازآ  اب  اکیرمآ  نانز  هک  تسا  نآ  شتلع  دـنریگیم . رارق  راکتیانج  نادرم  هلمح  دروم  زین  اه  هبهار  لصف  نیا  رد 

نیا یخرب  رد  هک  دـننکیم ، مهارف  ار  اهنآ  کیرحت  تابجوم  هدـش و  رهاظ  نادرم  نایم  رد  نایرع ، همین  ای  نایرع  تروصب  اهدـمآ ، تفر و 
تیفیک عون و  اب  هعماج  درم و  حور  تمالس  ینعی  ددرگیم ، فنع  هب  زواجت  هب  رجنم  و  دوریم ، شیپ  نونج  دحرس  هب  ات  بولطمان  تاناجیه 

نیا ناناملسم ، اصوصخم  دنا ، هدیـشوپ  ار  دوخ  هک  ینانز  نیب  رد  انیقی  هک  یلاح  رد  دراد ، يراکنا  لباق  ریغ  میقتـسم و  هطبار  نز  شـشوپ 
رد باجح  مدع  دوجو و  جیاتن  راثآ و  هب  ًالمع  ینعی  دنک ، یمن  ادیپ  تدش  زیمآ  نونج  دح  نیا  هب  ات  ای  درادن و  دوجو  ای ... یلصف  يرامیب 

(165 ... ) ما هدرب  یپ  نز 

نارهت وجشناد  ز  ق ، مناخ ن ،

هلئـسم هکلب  درادن ، هدولآ  ِهاگن  عنم  رد  يدایز  رثا  دشاب ، يرـسور  وتنام و  ای  داشگ ، سابل  تروص  هب  هک  یباجح  نآ  مراد  هدیقع  هدـنب  ... 
کی ار  باـجح  رداـچ و  دوخ ، يارب  نم  ینعی  دوشیم ، وا  هجوت  بلج  فلاـخم و  سنج  کـیرحت  ثعاـب  هک  تسا  هرهچ  تروـص و  مهم 

. دنراد يا  هدولآ  ياههاگن  ینادرم  ای  يدرم  موشیم  هجوتم  هک  یتقو  صوصخ  هب  منادیم ، مرحمان  درم  اب  ییورایور  رد  شخب  تاجن  لماع 
تـسد نم  هب  یتیاضر  اب  ماوت  تینما  ساسحا  کی  دـشابن ، اهنآ  تیؤر  سرریت  رد  متروص  ات  مریگیم  رتمکحم  ار  مرداـچ  هک  عقوم  نآ  رد 

دوخ رد  مراد ، نوصم  شا  هدـننک  مومـسم  هدوـلآ و  هاـگن  زا  ار  دوـخ  مه  مراذـگب و  ماـکان  ار  وا  متـسناوت  مه  هکنیا  رطاـخ  هب  و  دـهدیم ،
دعب هب  نیا  زا  مدـش ، انـشآ  ینامـسآ  میلاعت  ینید و  حیحـص  لوصا  اب  یناوجون  ّنس  رد  هناتخبـشوخ  هک  اجنآ  زا  منکیم . شمارآ  ساـسحا 

دش ثعاب  باجح  هک  منیبیم  منکیم ، هسیاقم  مه  اب  ار  هرود  ود  نیا  یتقو  و  متشادن ، لماک  باجح  نآ ، زا  لبق  یلو  دیدرگ ، لماک  مباجح 
ینعی  ) یحور هـصیقن  نـیا  راـتفرگ  هـک  مدرکیم  ساـسحا  یباجحدـب ، تلاـح  رد  اریز  دـنک ، ادـیپ  شهاـک  یلیخ  نـم  رد  ییاـمندوخ  هـک 

هک نانز  زا  یخرب  ارچ  و  تسیچ ، ینز  ره  رد  باجحدـب  زا  ضرغ  هک  میامن  ناـیب  نارگید  هب  مناوتیم  یبوخ  هب  مدوب و  هدـش  ییاـمندوخ )
همین هکلب  لماک ، روط  هب  هن  مه  نآ  دننک  هدافتسا  رداچ  زا  هک  دنراد  رارصا  دننک  هدافتسا  رداچ  ياجب  داشگ  سابل  يرـسور و  زا  دنناوتیم 

نیا اـب  هدومن و  کـیرحت  ار  ناـناوج  نادرم و  سوه  لـیم و  هلیـسو  نادـب  هتخاـس و  ناـیامن  ار  تروـص  زا  یتمـسق  یعوـن  هب  هک  یباـجح 
هدوب و عماوج  همه  رد  ناـنز  همه  ریگنماد  هک   ) ار شیوخ  تراـقح  ساـسحا  و  دـننک ، ءاـضرا  ار  دوخ  یهاوخدوخ  یعون  هب  یئاـمندوخ ،

تهج هب   ) هعماج رد  ای  و  ناناوجون ) نارتخد  اه و  هچبرتخد  نیهوت  ریقحت و  تهج  هب  تسا ! هتـشگ  ناملـسم  نز  بیـصن  مه  يرتشیب  مهس 
هب ییامندوخ  بذاک  ّظح  تلفغ ، لهج و  هیاس  رد  هتشذگ و  نارود  رد  دوخ  نم  يرآ ! دنیامن . ناربج  هلیـسونیدب  ار  نانز ) یمومع  ریقحت 

رگم مهاگآ  یبوخ  هب  زورما  باجحدب  نارتخد  نانز و  زا  يرایـسب  ّتین  دصق و  زا  ما و  هدرک  ساسحا  باجح ، همین ، هلیـسو  هب  ار  ناناوج 
نآ زا  هّتبلا  دنا  هدرک  دوخ  هشیپ  ار  یباجحدب  یلماک  یبلق  شوخ  اب  اسب  هچ  یعالطا و  یب  یگداس و  يور  زا  هک  یقالیی  ییاتـسور و  نانز 

دروم نیا  رد  رتشیب  مدیدرگ  فقاو  رما  تیساسح  هب  زین  مدش و  انـشآ  بوخ  دوخ  ینید  فیاظو  هب  مدرب  یپ  باجح  تیمها  هب  هک  یعقوم 
تینوصم يارب  ار  باجح  اـم  رگا  هک : تسا  نیا  منک  هیـصوت  مناوتیم  ینید  فیفع  نارهاوخ  ياربو  دـسریم  مرظن  هب  هچنآ  مدـش . ساـسح 

رد یمهم  شقن  دناوتیم  رداچ  ور  نیا  زا  میـشاب . هتـشاد  يرتشیب  تینوصم  هک  مینیزگرب  ار  رتلماک  باجح  هک  رتهب  هچ  مینیزگ ، یمرب  دوخ 
زا رگا  صوصخب  دناوتیم  باجح  هک  تسا  نیا  دیـسر  مرظن  هب  رخآ  رد  هک  يا  هتکن  دشاب . هتـشاد  نادرم  هدولآ  ياههاگن  زا  نز  تینوصم 
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زا دهد ، تاجن  رگید  ياهیهارمگ  زا  ار  وا  دنک و  دقتعم  يرگید  یعرـش  یلقع و  نیزاوم  لوصا و  زا  یلیخ  هب  ار  نز  دـشاب ، یهاگآ  يور 
سنُا و تبحم و  رهم و  داجیا  أشنم  دناوتیم  نینچمه  دهد . تاجن  اه  ییامندوخ  اه و  يرترب  ساسحا  زا  يدح  ات  ار  وا  دـناوتیم  هکنیا  هلمج 
، سکعرب هک  یلاح  رد  دش ، دـهاوخ  تیوقت  فطاوع ، شلابق  رد  دـبای  شهاک  اه  یهاوخدوخ  هچ  ره  هک  ارچ  دوش ، هعماج  نیب  رد  تفُلا 
. دـنریگیم همـشچرس  اه  یهاوخدوخ  زیارغ و  تیوقت  دـشر و  زا  دـسافم  هک  ارچ  تسا ، یناسنا  هفطاع  تبحم و  هدنـشُک  لماع  داسف ، دوخ 

(166)

زیربت راد  هناخ  فلا  مناخ ب ،

هداد و تسد  زا  رتشیب  سامت  رد  ار  دوخ  یحور  تفاطل  نآ  اذـل  دراد  یبنجا  درم  اب  میقتـسم  طابترا  نوچ  باجح ، یب  نز  لاـح ، ره  هب  ... 
اما دوشیم . ءاقلا  وا  هب  هنادرم  تایـصوصخ  تالاح و  عون  کی  و  ظفح ، دـناوت  یمن  یـصاعم  ترثک  رثا  رد  ار  دوخ  ینمادـکاپ  تفع و  نآ 

شدـنزرف رـسمه و  يارب  طـقف  ار  دوخ  تاـساسحا  فطاوع و  دـنیبیم و  یمارآ  رد  ار  دوخ  حور  هشیمه  شباـجح  ءارو  رد  باـجح  اـب  نز 
عقاو رد  نز  باجح  دراد . مرش  عقاوم  زا  یـضعب  رد  زین  دوخ  رـسمه  زا  هک  يروط  هب  دزاسیم ، دوخ  هشیپ  ار  ءایح  دنکیم و  زاربا  فوطعم و 

ره لباقم  رد  تسا  يا  هدـنُرب  غیت  نز  باجح  هتفر . هناشن  وا  هب  يدرم  ره  سوه  ُرپ  نامـشچ  زا  هک  هدولآ ، ياهریت  لـباقم  رد  تسوا  رگنس 
شنماد هتـساوخ  هک  یبنجا  درم  هدولآ  تسد  لباقم  رد  رادراخ  ياه  میـس  زا  تسا  يراوید  نز  باجح  و  ترطف ، تسپ  يوگ  کلتم  درم 

نیا دوجو  اب  اما  تسا ، هورکم  ياهگنر  زا  هایـس  گنر  هکنآ  اب  تسوا . حور  شمارآ  شیاـسآ و  دـهم  نز  باـجح  هرخـالاب  و  دـیالایب . ار 
رجا دـنکیم ، ظـفح  ار  دوخ  تفع  تمـصع و  هک  نز  يارب  شیوـخ  دزن  رد  دـنوادخ  هک  يروـط  هب  تسا ، شخب  تنیز  هبّججم ، نز  يارب 

ربمایپ نارـسمه  اب  راتفر  دروم  رد  نمؤم ، نادرم  هب  باطخ  دنوادخ  هفیرـش 53 ، هیآ  بازحا ، هکرابم  هروس  رد  هک  تسا ، هدش  لئاق  میرک 
ياهبلق يارب  مه  تسا ، رت  هزیکاپ  امـش  راک  نیا  هدرپ ، يارو  زا  دـینک  لاؤس  سپ  ار ، يزیچ  ناسنا  زا  دـیدرک  لاؤس  هک  یناـمز  دـیامرفیم :

مهو تسه  رتهب  نادرم  بولق  یکاپ  يارب  مه  یعقاو  لیاح  باجح و  ره  هک  دـناسریم  ار  نیا  هفیرـش  هیآ  سپ  اهنآ  بولق  يارب  مه  اـمش و 
(167  ) دیامنن هدولآ  هانگ  هب  ار  نانآ  دزادنین و  سوه  هب  ار  نادرم  اصوصخ  مادکچیه  ات  نانز ، بولق  یکاپ  يارب 

نارهت همّلعم  ح  مناخ ر ،

هسردم رد  هک  مدرک  دهع  دوخ  اب  و  دنرخب ، میارب  ون ، يرداچ  متـساوخ  مردام  ردپ و  زا  نم  تشذگ و  مجنپ  مراهچ و  سالک  لاح  ره  هب 
هار ندش  ادج  زین  دش و  ما  یلبق  ياهلاس  ناتـسود  زا  نم  ندش  ادج  ثعاب  رما  نیمه  مدرک و  مه  نینچ  منک و  رـس  رداچ  ءادـتبا  زا  دـیدج 

ینادان يور  زا  مه   ) دندیدنخیم یسکان  سک و  ره  هب  هسردم  هار  رس  دندش و  فرحنم  دنب و  دیق و  یب  ینارتخد  مک  مک  اهنآ  ما . یگدنز 
نم اما  دوخ ) یناسفن  تّذـل  دـصق  هب  دـیاش  و  ناـناوج ، نادرم و  ینورد  لاوحا  تـالاح و  زا  يربخ  یب  تلع  هب  مه  ناـشراک و  بقاوع  هب 
اهنآ اب  یتسود  رثا  رد  هک  یهارمگ  زا  ارم  رداچ ، نیمه  و  متفریم . هسردـم  هب  ییاهنت  هب  متفرگیم و  مکحم  ار  میور  هتخادـنا ، نییاپ  ار  مرس 
دننام قیاقح ) اب  ییانـشآ  زا  دعب  صوصخب   ) نونکا مه  و  بالقنا ، زا  دعب  ات  دـشیم  تفـس  لُش و  مباجح  هتبلا  داد . تاجن  دـشیم  مریگنماد 

اهنت هن  ام  يارب  رداچ  یقیقح ، هنمؤم  ناوناب  زا  یهورگ  لوق  هب  منکیم و  تینما  ساسحا  نآ  هیاس  رد  مدـنمزاین . نادـب  مکحم  راصح  کـی 
میناریم دوخ  زا  ار  وا  نآ ، نتفرگ  رتمکحم  اب  دـنک ، بیقعت  ار  ام  يا  هدولآ  هاگن  رگا  مینکیم  شمارآ  ساسحا  نآ  اـب  هکلب  تسین ، ینیگنس 

(168 . ) درادن يدرمان  هزاجا  هک  مینامهفیم  و 

دهشم راد  هناخ  لصالا  یسیلگنا  ناملسم  هزات  يوناب  مناخ م 

اذل ما . هدروآ  تسد  هب  مالسا  زا  هک  تسا  یشزرا  اب  ياهزیچ  زا  یکی  باجح  مدش ، فّرشم  مالـسا  سّدقم  نید  هب  بناجنیا  هک  ینامز  زا 
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زا سپ  هجیتن  رد  موش . انـشآ  دوشیم ، نانز  لاح  لماش  هک  ینیناوق  اصوصخم  مالـسا  نیناوق  اب  یلک  روط  هب  ات  مدومن  یعـس  ءادتبا  نامه  زا 
یلیخ باجح ، نتشاد  زا  لبق  نامز  رد  هک  یـساسحا   ) مدومن تینما  ساسحا  يدودح  ات  هتفریذپ و  ار  نآ  باجح ، هلئـسم  كرد  هعلاطم و 

تیـصخش هک  يا  هعماج  زا  نینچمه  ملاظ و  يایند  دـنزگ  زا  ار  دوخ  مناوتیم  هک  مدرک  روصت  هلیـسونیدب  و  مدوب ) هدـش  هجاوم  نآ  اـب  مک 
یپ دوب  هدش  داجیا  نم  رد  هک  ینورد  تینما  شزرا  هب  ًالماک  هکنیا  اب  میامن . ظفح  درادـن ، تیمها  وا  يوزاب  رهاظ و  هزادـنا  هب  نآ  رد  نز 

، باجح ندیشوپ  زا  سپ  هکنیا  دوجو  اب  دیامن . ضوع  باجح  هراب  رد  ارم  میمـصت  هدیقع و  هک  دوبن  رداق  یلکـشم  چیه  یلو  مدوب ، هدربن 
مهم نم  يارب  تسناوت  یمن  عوضوم  نیا  باجح ، زا  لبق  تالکـشم  اب  هسیاقم  رد  یلو  دوب  هدـش  هتـساک  نم  یتحار  كرحت و  زا  یکدـنا 

يرگید زیچ  رهاظ ، یلاخ  هتـسوپ  کی  زج  نانز  يارب  مدوب ، هدـش  دـلوتم  نم  هک  يا  هعماج  رد  مدومن  هراشا  هک  روط  ناـمه  دـیامن . هولج 
هدروآرد اپ  زا  ار  اهنآ  تراسا ، نیا  هکنیا  اب  دنا و  هتشگ  دوخ  رهاظ  ریسا  هک  دننادیم  نانآ  رتشیب  لقادح  ای  نانز و  مامت  تسا . هدنامن  یقاب 

دوخ هبون  هب  نم  درادـن . دوجو  اهنآ  يارب  رگید  یهار  برغ ) عامتجا  روظنم   ) یعامتجا نینچ  رد  اریز  دـنرادن ، رگید  يا  هراـچ  یلو  تسا 
نابایخ هب  یتقو  رداچ ، ندیشوپ  زا  لبق  دنکیم . فرحنم  دوخ  تسار  ریـسم  زا  ار  زیچ  همه  برغ ، نانز  ندیـشوپ  سابل  راتفر و  هک  مدیدیم 

ینارگاشامت هجوتم  ندز  مدـق  ماـگنه  رد  یتح  مشاـبیم . اههاگـشورف  نآ  رد  هدـش  هضرع  ياـهالاک  زا  یکی  هک  مدرکیم  ساـسحا  متفریم 
باجح رد  ار  دوخ  نم  لیالد  نیا  هب  و  دـندومنیم ، نییعت  اهب  نانز  يارب  دوخ  یناسفن  ذـئاذل  ءاـضرا  روظنم  هب  رادـیرخ ، دـننام  هک  مدـشیم 

تفرـشیپ املـسم  هک  درک  اطعا  نم  هب  تمعن  تبهوم و  کی  ناونع  هب  ار  یقیقح  نیملعم  دنوادخ  ناریا  هب  ندـمآ  زا  سپ  مدومن . روصحم 
(169 ... ) دوب نکمم  ریغ  اهنآ  دوجو  نودب  نم 

دهشم هاگشناد  اکیرمآ  زا  ییامام  صصختم  ث  مناخ ب ،

ناـبایخ و رد  لاـیخ ، شیاـسآ  شمارآ و  ساـسحا  یلیخ  هک  تسا  نـیا  مـنکیم  ساـسحا  دوـخ  رد  نـتفرگ  باـجح  زا  نوـنکا  ار  هـچنآ  .. 
رایـسب دوخ  نتفرگ  باجح  زا  منیبیم ، ظوفحم  ار  دوخ  يرامـشیب  مرـش  یب  نادرم  نیگآرهز  ياـههاگن  زا  هکنیا  زا  میاـمنیم و  تاـعامتجا 

اهنآ يارب  شلوبق  نم  فرط  زا  باجح  تیاعر  ناتـسود ، ترـشاعم  نمـض  هداوناـخ و  رد  زونه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  موشیم و  دنـسرخ 
زا هکلب  منیب  یمن  تحاران  ار  دوخ  یلیماف ، نیرـشاعم  زا  يا  هدـع  نیب  رد  ندوب  اهنت  دوجو  اب  اـهنت  هن  دروم  نیا  رد  نم  یلو  تسا . لکـشم 

توعد نتفرگ  باجح  هب  لیلد ، اب  ارم  هک  يزوسلد  نیقّوشم  نیّببـسم و  زا  نینچمه  مریذپب و  هناهاگآ  ار  نآ  داد  قیفوت  هک  لاعتم  دـنوادخ 
نونکا مرازگساپس . نونمم و  رایـسب  وا ) هب  هدولآ  ياه  هاگن  نز و  كاپ  هاگن  یتامدقم  هیرـشن  و  هاگن ! کی  ياهب  باتک  هلمج  زا   ) دندومن

ار وا  دوش ، نکمم  هک  یتروص  ره  هب  متـسه  ددـص  رد  دزوسیم و  وا  لاـح  هب  ملد  منیبیم ، باـجح  یب  یهاـگآان ، رثا  رد  هک  ار  ینز  یتـقو 
يا هدـننز  تروص  هب  نارگید و  رظن  بلج  یتسرپدـُم و  زا  يوریپ  اـب  هک  تسین  نیا  رد  طـقف  دوخ  نداد  ناـشن  ندـمتم  هک  مزاـس  هجوـتم 

هک مدوب  نانز  هب  نادرم  ياه  ینارچ  مشچ  اه و  ینماان  هجوتم  جراخ ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  هتشذگ ، رد  نم  يوش . هولج  ندرک ، شیارآ 
يوربآ نتفر  تمرح و  کته  بجوم  هک  ار  يراوگان  تاقافتا  اسب  هچ  هدوب و  بلق  كاپ  نانز  نارتخد و  زا  يا  هدع  باذع  بجوم  ردقچ 

رد تینما  تهج  ره  زا  هک  يزور  دیما  هب  تسا . جراخ  رـصتخم  نیا  هلـصوح  زا  نآ  یلیـصفت  حرـش  هک  مدینـش  ای  مدـید  دـشیم ، اه  یلیخ 
(170  ) ددرگ رارقرب  ناهج 

دهشم هاگشناد  اکیرمآ  زا  يژولویب  صصختم  ب  فلا ، مناخ 

رتشیب اهنآ  هک  میوگب  دیاب  بجعت  لامک  اب  میدرکیم و  تبحـص  باجح )  ) هنیمز نیا  رد  دوخ  ییاکیرمآ  ناتـسود  اب  فلتخم  تاقوا  رد  ... 
هدافتسا هالک  يرسور و  زا  اسیلک  هب  نتفر  يارب  شیپ  لاس  یلا  یتح  هک  دندادیم  حیـضوت  دندوب و  علطم  باجح  هژاو  زا  ناریا  رد  نانز  زا 

نیمه طقف  ییاکیرمآ  ناتسود  نیا  زا  یکی  اب  تبحص  دروم  رد  دروآیم . دای  هب  دوخ  ناردام  رـس  رب  ار  شـشوپ  نیا  ناوج  نز  و  دندرکیم .
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هک نوچ  مدنسپیم ، یلیخ  ار  مالسا  نیناوق  زا  تمسق  نیا  نم  تفگ : هداس  هلمج  کی  رد  وا  دش ، حرطم  باجح  هلئـسم  یتقو  هک  میوگب  ار 
لاؤس هتـسنادن  نم  یهاگ  و  مشاب .... مناخ  نالف  زاـب  هنیـس  هب  مرهوش  هاـگن  نارگن  يراـبجا  شـشوپ  تیاـعر  ناـمز  رد  تسین  مزـال  رگید 

مه تسد  هب  تسد  هشیمه  ینعی  دـنریگیم : ار  رگیدـکی  ناتـسد  امئاد  دـننابرهم و  مه  هب  رهوش  نز و  اـکیرمآ  رد  ردـقنیا  ارچ  هک  مدرکیم 
زا اهنآ  هکلب  دـشاب ، یمن  مه  هب  اهنآب  ینابرهم  لیلد  نیا  هک  تفگیم  باوج  رد  وا  دـننکیم ، رهاظت  راـظنا  رد  لـقاال  اـی  دـنوریم و  هار  هداد ،
ربخ اب  باجح  تیاعر  تیمها  زا  ارم  مک  مک  دـهاوش  نیا  دـننارگن . نارگید  هب  لباقم  فرط  زا  سکعب  ای  دوخ و  جوز  هب  هدولآ  ياههاگن 

(171 ... ) درکیم

نارهت هاگشناد  سّردم  فلا  مناخ س ،

هب اه  کلتم  ناراب  دریگ و  رارق  یسکان  سک و  ره  دنسپ  دروم  هک  دشاب  نییاپ  متیـصخش  ردقنآ  موریم  هار  هک  هچوک  رد  متـساوخ  یمن  ... 
ياههاگن اه و  کلتم  اه و  نداتفا  رـس  لابند  درک ، تحار  دوب  هعماـج  رد  هک  اـه  ینمااـن  نیا  زا  يرایـسب  زا  ارم  باـجح ، دـیآ . دورف  مرس 

زا مدرکیم و  تسپ  هدولآ و  ياههاگن  نآ  زا  يزاین  یب  تینما و  ساسحا  هیلوا ، باجح  نآ  باختنا  اب  دـش . رتمک  یلیخ  یلیخ  روجاـن و ...
. دشیم ملاح  لماش  يدـنوادخ  تاقیفوت  نآ ، لیمکت  نتفرگ و  باجح  اب  دـندوب .... هدـش  تیمها  یب  میارب  اهنآ  مدوب و  تحار  دوخ  یفرط 

ارهاظ هکنآ  اب  هتفای ، یتحار  هب  ار  مولع  قیاقح و  درک ، ادیپ  ینیریـش  توالح و  فیاظو ، ریاس  هزور و  زامن و  دوب ، هدش  فاص  هار ، ییوگ 
قیاقح مولع و  كرد  رد  مهـس  نیرتشیب  شالت ، یکدـنا  اب  ینعی  ( !؟ اجک جـیاتن  همه  نآ  اجک و  زیچان  یعـس  نآ  یلو  متـشگیم  اهنآ  لابند 
قیاقح ندرک  هدایپ  ریسم و  نیا  رد  تفرشیپ  متشادیم . رب  رتدنت  ار  اهمدق  همه  رگید  مندش ، باجح  اب  ياهمدق  نیلوا  زا  دعب  دشیم .) مبیصن 

رد هکنیا  ات  دشیم  رتلماک  مئاد  مششوپ ، هک  مهد  رکذت  دیاب  هتبلا   ) تشذگ لاونم  نیمه  هب  هک  یلاس  زا 2 3  دعب  یلو  دوب ، تعرس  اب  یلیخ 
رتشیب یلو  مدوب ، هدیسر  ییاج  ات  دوب . مهار  يولج  رد  یعنام  راگنا  یلو  مدیشوپیم ) گرزب  يرـسور  هریت و  داشگ و  یلیخ  يوتنام  رخاوا ،

راثآ همه  شندوب ، قح  رب  هب  نیقی  زا  دعب  ششوپ ، نیا  مدیشوپ . رداچ  هکنیا  ات  مدرکیم ، دوکر  هفقو و  ساسحا  مئاد  مورب و  متـسناوت  یمن 
ماجنا ار  يا  هفیظو  مدوب  هتسناوت  هک  نیا  زا  یفرط  زا  مدرکیم . سح  اعقاو  ار  یتحار  تینما و  تشاد . دوخ  لامک  ّدح  هب  ار  هدش  رکذ  دیفم 

نآ لباقم  رد  متفاییم  روضح  هک  هعماج  رد  یفرط  زا  متفاـییم ... مارآ  ار  دوخ  منزب ، يویند  ياـه  یگتـسباو  زا  يرایـسب  هب  اـپ  تشپ  مهد و 
ظفح ارم  ناتفـص ، ناطیـش  تالمح  نیا  زا  هک  متفاییم  یهرز  لماح  ار  دوخ  كاپان ، دـصاقم  هب  هدولآ  تسپ و  ياههاگن  اـه و  یتشز  همه 

(172  ) درکیم

نارهت همّلعم  ق  مناخ ل ،

مرحمان درم  وا و  نیب  یلئاح  باجح و  هک  دراد  تسود  دـشابن ، ییامندوخ  سوه و  يوه و  وریپ  دـشاب و  ملاس  اـترطف  رگا  نز  منکیم  رکف 
میاه یـسالکمه  زا  یکی  ینید  سالک  رد  ناتـسریبد  رد  زور  کی  دشاب . هبترم  نیرت  نییاپ  رد  باجح  نیا  رگا  یّتح  دشاب ، هتـشاد  دوجو 

هک یلاح  رد  میهد  رارق  اوه  نایرج  ضرعم  رد  ار  غرم  مخت  ود  رگا  هک : دروآ  ار  لاثم  نیا  دوب . باـجح  دروم  رد  هک  ملعم  لاؤس  ربارب  رد 
مخت نآ  ات  دوشیم ، دساف  بارخ و  اوه  نایرج  ربارب  رد  رتدوز  هدـنک  تسوپ  غرم  مخت  نآ  دـشاب ، تسوپ  نودـب  يرگید  تسوپ و  اب  یکی 
مخت نآ  غارـس  هب  غرم ، مخت  ود  نیا  باـختنا  رد  دنـشاب  ملاـس  هقئاذ  ياراد  هـک  يدارفا  املـسم  دراد و  رارق  نآ  هتـسوپ  ریز  رد  هـک  یغرم 
دوجو هعماج  رد  هک  یفلتخم  لـماوع  ربارب  رد  دـشاب ، باـجح  نودـب  نز  رگا  تسا  روطنیمه  مه  نز  دـشاب . تسوپ  اـب  هک  دـنوریم  یغرم 
یـشان دیاوف  نانآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لقاال  ای  نانز و  همه  منکیم  رکف  نم  دـهدیم ... تسد  زا  ار  دوخ  یکاپ  افـص و  نآ  رتدوز  دراد ،

ار نآ  هک  دنتـسین  رـضاح  ناشدوخ  ياه  ییامندوخ  اهـسوه و  لایما و  رطاخ  هب  یخرب  اما  دـننادیم ، هعماج  رد  ار  باجح  ندرک  تیاعر  زا 
نامه ینعی  تسا . نز  يارب  یحور  شمارآ  ظفح  انامه  دروآیم ، ناغمرا  هب  باجح  تیاعر  هک  يا  هدیاف  نیرتشیب  نیرتهب و  دـننک . تیاعر 
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هّتبلا بارطـضا ... هرهلد و  مدـع  يارب  روطنیمه  تسا و  مزـال  نادـنزرف  تیبرت  يارب  صوـصخب  دراد  جاـیتحا  ادـیدش  نآ  هب  نز  هک  يزیچ 
رد هکنیا  رطاخ  هب  عقوم  نامه  اما  تسا ، هدوب  نتفرگ  ور  هب  ندوب  دـیقم  نودـب  یلومعم و  رداچ  کی  زا  هدافتـسا  دـح  رد  ًالبق  نم  باجح 

تیاعر متساوخیم  ار  یلومعم  ّدح  رد  باجح  مدوب و  رّفنتم  رداچ  زا  موشن ، ریقحت  لیماف  نارتخد  صوصخب  لاس و  نسمه و  نارتخد  نایم 
هاگ هیکت  دنناوت  یمن  اهنآ  هک  مدرکیم  ساسحا  دـنراد و  مک  يزیچ  راگنا  باجح  یب  دارفا  نیا  هک  مدرکیم  ساسحا  عقوم  نامه  اما  منک ،
زا مدرکیم و  یحور  یتحاران  نادـجو و  باذـع  ساسحا  تقوکی ، مه  رگا  مدیـسرتیم و  اهنآ  زا  تاقوا  یهاگ  دنـشاب و  نم  يارب  یمکحم 

هقالع مدشیم ، انـشآ  قیاقح  نیا  اب  رتشیب  ردق  ره  مدش و  انـشآ  نید  حور  قیاقح و  اب  هک  دوب  یتقو  زا  نم  لماک  باجح  دمآیم . مدب  مدوخ 
(173 ... ) دشیم رتشیب  رداچ  هب  صوصخب  باجح و  هب  نم 

نارهت همّلعم  ف  مناخ ز ،

دُعب هب  نز  شیارگ  تامدـقم  زا  یکی  یباجح  یب  دـنکیم ، مهارف  نز  يارب  ار  يونعم  دـُعب  ققحت  ناکما  هک  تسا  یلیاسو  زا  یکی  باجح 
دناوتیم نادرم ، ربارب  رد  هجوت  بلج  تـالاح  داـجیا  قیرط  زا  یفطاـع  دـُعب  هب  نز  شیارگ  رد  صوصخب  دـیآ و  رامـش  هب  دـناوتیم  يزیرغ 

رد ظاحل  نیدـب  و  تسا ، نآ  ناهاوخ  درم  هک  دوشیم  نآ  شتّیـصخش  دـنادرگ . وا  تساوخ  ریـسا  هتخاـس ، درم  هب  هتـسباو  ار  وا  تیـصخش 
هّجوت دروم  يزیرغ ) دـُعب  هب  هجوت  اب   ) نیریاس زا  رتشیب  تاعامتجا ، رد  اـت  دزادرپیم  ییارآدوخ  هب  دـیآیم و  رد  یتروص  هب  زور  ره  هعماـج 

نز تایّقرت  عنام  هک  تسا  یلئاسم  نیرت  یـساسا  زا  یکی  هلئـسم  نیا  دوخ .) رد  یفطاع  دـُعب  ءاضرا  هب  جایتحا  تهج  هب   ) دریگ رارق  نادرم 
رهوگ زا  باجح ، هب  لّسوت  اب  ناهج ... نیا  رد  ّتیصخش  لماکت  یّتح  ملع و  لیصحت  هلمج : زا  دیآ ، رامش  هب  دناوتیم  داعبا  زا  يرایـسب  رد 

زین نز  هکلب  دنکیم ، لزنت  يزیرغ  دـح  هب  شتّیـصخش  هک  تسین  دروم  نیا  اهنت  یباجح ، یب  اب  هک  ارچ  درک ، تظفاحم  ناوتیم  دوخ  دوجو 
رگا دیآیم . باسح  هب  لقتـسم  ّتیـصخش  کی  ناونع  هب  هکلب  دنک ، یمن  تراقح  ساسحا  باجح  اب  نز  دنکیم . يراوخ  تّفخ و  ساسحا 
ياـپ كاـپان ، نادرم  باـسح  تسین و  يرکف  فارحنا  دـجوم  دوـخ ، لـقاال  هک  تسا  نئمطم  دوـش ، هجاوـم  ملاـسان  نادرم  اـب  یطیحم  رد 

(174 ... ) دوشیم هتشون  ناشدوخ  ياپ  ناش  تیصعم  یشکرس و  فلتخم ، نادرم  ياوقت  مدع  بسانت  هب  هک  تسا  ناشدوخ 

نارهت ینید  ریبد  خ  مناخ ن ،

ظـفح و دـنکیم ، دـیدهت  ار  وا  هک  يّدـج  تارطخ  زا  يراوتـسا ، مکحم و  هاـگیاپ  رد  ار  نز  دوـخب  دوـخ  هک  تـسا  شـشوپ  باـجح و  ... 
یب انعم و  یب  دوجوم  کی  نز ، زا  دریگ و  یمرب  رد  زین  ار  شحور  قاـمعا  اـت  هکلب  ار ، وا  مسج  اـهنت  هن  هک  یتارطخ  دـیامنیم . يرادـهگن 
دوخ دـهدیم و  یتلذ  یتسپ و  ره  هب  نت  دـش ، یقلت  شزرا  یب  اوتحم و  یب  دوجوم  نارگید  دوخ و  رظن  رد  نز  هک  ینامز  دزاـسیم و  شزرا 

هب هک  هتفرن  اهدای  زا  هتشذگ  میژر  رد  نانز  تیعـضو  موش  تارطاخ  زونه  دنکیم . هرامَا  دنبرد  ریـسا  درف  ره  ياهـسوه  تاوهـش و  يادف  ار 
نیا ماش  ات  حبص  زا  ناشراک  هک  دندوب  هدش  یکوک  ياهکـسورع  هب  لیدبت  حیحـص ، میلاعت  نامیا و  هب  یـسرتسد  مدع  یباجح و  یب  تلع 

رگیدکی زا  تقبس  يوگ  تارادا ، طیحم  رد  ییاپ  رس و  یب  ره  هجوت  دروم  ات  دنور ، رو  دوخ  تروص  رس و  هب  دننیشنب و  هنیآ  ياپ  هک  دوب 
هناهاگآ و دنزادنیب و  راک  زا  كّرحم  ياه  شـشوپ  اهـشیارآ و  اب  زین  ار  شیوخ  راکمه  نادرم  هدـنزاس ، تیلاعف  راک و  ياج  هب  دـنیابرب و 

تفع رهوگ  اه ، هلیح  اه و  هقح  عاونا  اب  گرگ ، تسد  رد  يا  هّرب  دننام  هرخالاب  دـنهد و  رارق  یلد  رامیب  ره  عمط  دروم  ار  دوخ  هناهاگآان 
ره تسد  رد  دندش  يرازبا  هلیـسو و  اهنت  دننک ، یگدنز  یناسنا  دنـشاب و  ناسنا  هکنیا  ياج  هب  دـنهدب و  فک  زا  ناگیار  هب  ار  تمـصع  و 

هگن ناما  رد  راکم ، ره  رکم  زا  عاّمط و  ره  عمط  زا  ار  نز  شـشوپ ، باجح و  هک  تساـجنیا  دـنک . یـسنج  يرادرب  هرهب  وا  زا  هک  يداـّیش 
ار هعماج  هداوناخ و  طیحم و  یکاپ  نز و  یحور  تمالـس  دناکـشخیم و  ار  يرـشب  هعماج  درم و  یتح  نز و  ياه  یتخبدب  هشیر  درادیم و 

نیب زا  لیکـشت ، ودـب  زا  تسا  نایرع  همین  ياهندـب  هب  دولآ  سوه  ياـههاگن  هک  ار  هعماـج  درف و  یهاـبت  داـسف و  هفطن  دـنکیم و  نیمـضت 
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حور هنیکس  شمارآ و  نتـشاد و  هگن  ناما  رد  اه و  هیحور  یتمالـس  یکاپ و  هداوناخ ، ناینب  ظفح  تهج  رد  يرثؤم  شقن  باجح  دربیم ...
ناشن هبرجت  هک  ارچ  دـنکیم ، ظفح  یقـشع  ياهارجام  رد  تسکـش  زا  هلـصاح  یناور  ياهیرامیب  رطخ  زا  ار  هعماج  دراد و  اهناسنا  ناور  و 

رد یماکان  هصالخ  و  جاودزا ، هب  شندشن  رجنم  لاصو و  مدع  و  نداهن ، قوشعم  ورگ  رد  لد  ّتلع  هب  هک  یناناوج  دـنا  هدوبن  مک  هک  هداد 
یحور و ياهیرامیب  راچد  ایو  دـنا  هداد  تسد  زا  ناگیر  هب  ار  رمع  هیامرـس  هدرب ، دایتعا  لکلا و  هب  هانپ  ای  هدز  یـشکدوخ  هب  تسد  قشع ،
درگلو و راکیب و  يرـصنع  هب  هداد ، تسد  زا  ار  تیلاعف  راک و  لیـصحت و  سرد و  رد  كرحت  تسکـش ، نیا  رثا  رد  ای  دنا و  هدـش  یبصع 

نیب زا  لذتبم و  ياهلغـش  هب  نتخادرپ  زا  دوخب  دوخ  نانز ، هک  تسناد  نیا  زا  ار  باجح  دیفم  شقن  ناوتیم  زین  و  دـنا . هدـش  لیدـبت  یلیفط 
درم ره  سیئر و  هبعلم  تارادا  رد  ای  ندـش و  لوغـشم  زاوآ  صقر و  هب  اه  هراباک  رد  ای  ندـش  نکنام  لیبق  زا  تیناسنا  تیـصخش و  هدـنرب 

زا یتسیاب  درم  یتح  نز و  يرهاظ ، باجح  زا  لبق  هک  تسا  نیا  درک  شومارف  دـیابن  هک  هچنآ  هّتبلا  دـننامیم . نوصم  ندـیدرگ ... يدـساف 
ششوپ باجح و  زا  هک  یتبثم  دیفم و  راثآ  نآ  ّالا  دنشاب و  دوخ  تین  لد و  بقارم  همه ، زا  لبق  دنـشاب و  رادروخرب  یلبق  ینطاب و  باجح 

نز هک  تسا  نیا  باجح ، دـیفم  شقن  سپ  دوشیم ، مک  شتارثا  ای  دـمآ  دـهاوخن  تسد  هب  ینطاب  یبلق و  باـجح  نودـب  تسا ، رظن  دروم 
زین سدقم  عراش  و  یناسنا ، هیلاع  ياهدادعتـسا  اهـشیارگ و  ياراد  تسا و  ناسنا  لوا ، هلهو  رد  دشاب ، حرطم  يزیرغ  دـُعب  زا  هکنیا  زا  لبق 

، قیرط نیا  زا  دـنک و  حرطم  یناسنا  يونعم و  دـُعب  زا  ار  نز  عامتجا ، رد  نز ، يارب  شـشوپ  نداد  رارق  اـب  هک  دـهاوخیم  نز  يارب  ار  نیمه 
(175 ... ) دنک افوکش  ار  نز  یتوکلم  يونعم و  تیصخش 

نارهت وجشناد  ز  مناخ م ،

رتبلاج ار  نز  يرگید  عون  هب  دوخ  مه ، صقان  باجح  اریز  دـیازفایم ... نز  ینماان  رب  یعون  هب  یباجح  عون  ره  لـماک ، باـجح  زا  ریغ  هب  .. 
ياهتیلاعف عنام  باجح  هک : دنیوگیم  دنشاب ، هتشاد  ناشباجح  عون  يارب  یهیجوت  دنهاوخیم  ای  دنرادن و  یلماک  باجح  هک  یناسک  دنکیم .

ياه تمـس  رد  نوگانوگ ، لغاشم  رد  يرایـسب ، باجح  اـب  ناوناـب  رد  اـما  تسا . ریگاـپ  تسد و  یتراـبع  هب  و  دـشاب ، دـناوتیم  یعاـمتجا 
. ددرگیم تابثا  یبوخ  هب  عوضوم  نیا  فالخ  ملعم و )... هاگـشناد  سرّدـم  کـشزپ ، لـیبق : زا  ، ) تواـفتم یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  فلتخم و 
هب و  دنـشاب ... رثؤم  اه  تیلاعف  نیا  رد  دح  نیا  ات  هزادنا و  نیا  هب  دنتـسناوت  یمن  دوبن ، حرطم  اهنآ  يارب  باجح  هلئـسم  رگا  هک  تسا  لهس 
هب هیکزت  يوقت و  یحور و  يونعم و  بتارم  رظن  زا  ًـالمع  دـننکیم ، ار  باـجح  میرح  تاـعارم  هک  يا  هدرک  لیـصحت  هنمؤم  ناـنز  هوـالع 
زا دّرمت  یعون  دوخ  هک   ) ار یباجحدـب  یملع ، یلقع و  تازایتما  نامه  اب  طیارـش و  نآ  رد  هک  یناوناب  اـت  دـندرگیم  لـئان  يرتشیب  تاـّیقرت 

رتـهب لاـح  نآ  رد  اریز  دـنا ، هتخاـس  هشیپ  دوخ  يارب  دراد ) تاـفانم  اـضر  میلـست و  ماـقم  اـب  هدوب و  یهلا  رماوا  هب  یـشکرس  نید و  میرح 
یـصاعم کیرـش  دوخ  هتفر ، رامـش  هب  تیـصعم  هب  نادرم  ندناشک  رد  يرثؤم  لماع  دننک و  بلج  دوخ  هب  ار  زابـسوه  نادرم  رظن  دنناوتیم 

( ------------------- 176 ... ) دننامب مورحم  يوقت ) مدع  ّتلع  هب   ) يونعم یحور و  تاّیقرت  زا  هجیتن  رد  دنور و  رامش  هب  نارگید 
رگنایب باجح  (. 2 . ) هیآ 30 رون : هروس  (. 1 ------------------------------------------------------------- )
باجح ص 519 /  ج 5 ، یفاـک : عورف  (. 5 . ) كردـم نامه  (. 4 . ) ص 28 نز : تیـصخش  رگنایب  باـجح  (. 3 . ) ص 22 نز : تیـصخش 

ص 73. رترب : باـجح  ص 27 /  ج 3 ، يذمرت : ننس  (. 7 . ) ص 63 رترب : باـجح  ص 249 /  ج 103 ، راونالاراحب : (. 6 . ) ص 57 يرترب :
هفسلف  / 2/685 دواد : یبا  ننس  (. 10 . ) 135 باجح : هفسلف   / 36 هحاصفلا : جهن  (. 9 . ) ص 91 رترب : باـجح   / 7/22 ناـیبلا : عمجم  (. 8)

عورف  / 19 نز : ششوپ  (. 13 . ) كردم نامه  (. 12 . ) ص 137 باجح : هفـسلف   / 14/143/142 هعیشلا : لئاسو  (. 11 . ) ص 136 باجح :
 / 16/379 لامعلازنک : (. 16 . ) 436 مکاح : كردتسم   / 39 فدص : رهوگ  (. 15 . ) 11 نانز : ناتساد  رایخالا /  باهـش  (. 14 . ) 195 یفاک :

.56 رترب : باجح  همان 31 /  هغالبلا : جهن  (. 18 . ) 163 دنادب : نز  کی  دیاب  هچنآ  ، / 2/549 لئاسولا : كردتسم  (. 17 . ) 40 فدص : رهوگ 
: راونالاراحب (. 21 . ) 66 رترب : باـجح   / 103/243 : / راحب  / 201 لامعالا : باوث  (. 20 . ) 60 رترب : باـجح   / 83/183 راونالاراحب : (. 19)
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عورف (. 24 . ) 77 نز : تیـصخش  رگنایب  باجح  (. 23 . ) 77 رترب : باـجح   / 14/19 هعیـشلا : لئاسو  (. 22 . ) 67 رترب : باـجح   / 103/243
هفـسلف  / 14/163 هعیـشلا : لئاسو  (. 26 . ) 138 رترب : باـجح  هفـسلف   / 14/134 هعیـشلا : لئاسو  (. 25 . ) 57 رترب : باــجح   / 5/19 یفاک :

ج 5، یفاک : عورف  (. 29 . ) 14 تسا : تداعـس  باجح  مرهاوخ  (. 28 . ) باب 24 تیاور 75 ، ص 309 ، ج 8 ، راونالاراحب : (. 27 . ) باجح
ّتیلم هماـنزور  زا  لـقن  هب   2/3/66 تلاسر : هماـنزور  (. 31 . ) 117 نز : تیـصخش  رگنایب  باـجح   / 43/54 راونالاراحب : (. 30 . ) ص 529
شقن (. 34 . ) 34 باجح : شقن  (. 33 . ) 45 هعماج : تفرـشیپ  رد  باجح  شقن  (. 32 . ) 123 نز : تیـصخش  رگنایب  باجح  اراکنآ /  پاچ 

(. 37 . ) لاس 1972 م راهنلا : ینانبل  هماـنزور  قحلم  (. 36 . ) 25 هعماج : تفرـشیپ  رد  باجح  شقن  (. 35 . ) 31 هعماج : تفرـشیپ  رد  باجح 
يوجتـسج رد  (. 40 . ) ربماتپـس 967 ص 45 ، : Sciencediyest هـّلجم (. 39 . ) 36 باــجح : شقن  (. 38 . ) ص 38 باــجح : شقن 

هداوناخ هلجم  زا  لقنب  (. 44 . ) 52 باجح : هفسلف  (. 43 . ) هرامش 548 اهیندناوخ : هلجم  (. 42 . ) 182 یگدنز : نیئآ  (. 41 . ) 36 یتخبشوخ :
تیصخش رگنایب  باجح  (. 47 . ) 23/9/64 یمالسا : يرومهج  (. 46 . ) 68 / 1 ش 13586 22 / ناهیک : (. 45 . ) رذآ 65 هرامش 67  یشترا 

تالیثمت ج 2 ص (. 51 . ) تالیثمت ج 2 ص 139 (. 50 . ) تالیثمت ج 2 ص 139 (. 49 . ) لوا 121 دـلج  تالیثمت  (. 48 . ) ص 76 نز :
زور ش 105. نز  هلجم  (. 55 . ) داسف 85 لماوع  (. 54 . ) داسف 85 لماوع  (. 53 . ) هرامش 12 نئوژ 1965 ص 31  تئجپ  هلجم  (. 52 . ) 140

نیئآ (. 60 . ) هتخانشان ص 156 و 127 دوجوم  ناسنا  (. 59 . ) 63 باجح : هفسلف  (. 58 . ) باجح 78 هلاسم  (. 57 . ) باجح 58 هفسلف  (. 56)
باجح (. 65 . ) باجح 48 هفسلف  (. 64 . ) یـسانش ج 2 مرج  ینابم  (. 63 . ) 53 بازحا : (. 62 . ) باجح 50 هفلـسف  (. 61 . ) ص 4 یگدنز 

ص 211. يرـشب : حور  (. 69 . ) 34 باجح : هفلسف  (. 68 . ) 59 بازحا : (. 67 . ) باجح 590 هفسلف  (. 66 . ) ص 76 نز : تیـصخش  رگنایب 
هفلسف (. 74 . ) باجح 41 هفسلف  (. 73 . ) و 234 ص 235  یفاـک ج 5  عورف  (. 72 . ) باجح 400 هفـسلف  (. 71 . ) باجح 37 هفـسلف  (. 70)

ص 36. نامه : (. 78 . ) ص 25 نامه : (. 77 . ) هحفـص 35 باجح  نارادساپ  (. 76 . ) نز 85 تیـصخش  رگنایب  باجح  (. 75 . ) باجح 42

ص 53. نامه : (. 84 . ) ص 50 نامه : (. 83 . ) ص 49 نامه : (. 82 . ) ص 44 نامه : (. 81 . ) ص 43 نامه : (. 80 . ) ص 36 نامه : (. 79)

هحفـص 89. نز  تیـصخش  رگنایب  باجح  (. 88 . ) هحفـص 15 مالـسا  هاگدید  زا  نز  (. 87 . ) ص 56 ناـمه : (. 86 . ) ص 54 ناـمه : (. 85)

هحفص 118. نز  تیصخش  رگنایب  باجح  (. 91 . ) هحفص 93 نز  تیصخش  رگنایب  باجح  (. 90 . ) نز 93 تیصخش  رگنایب  باجح  (. 89)
هحفص نز  تیصخش  رگنایب  باجح  (. 94  ) هحفص 30 نز  تیصخش  رگنایب  باجح  (. 93 . ) ص 121 نز : ّتیصخش  رگنایب  باجح  (. 92)

يولهپ ج 1 طوقس  روهظ و  ناریا ج 4 ص 284  هلاس  خیرات 20  زا  سبانتقا  (. 96 . ) ص 136 نز : تیـصخش  رگنایب  باجح  (. 95 . ) 133
ص مالسا : رد  نز  ششوپ  (. 98 . ) ص 141 نز : تیصخش  رگنایب  باجح  (. 97 . ) هحفص 137 نز  تیصخش  رگنایب  باجح  ص 68 و 69 .
خیرات ص هرتسگ  رد  نز  ششوپ  (. 101 . ) خیرات ص 88 هرتسگ  رد  نز  ششوپ  (. 100 . ) خیرات ص 7 هرتسگ  رد  نز  ششوپ  (. 99 . ) 48
(. 105 . ) 8/101 اهدنپ : اهلثم و  (. 104 . ) یندناوخ 43 ناتساد  دصکی  (. 103 . ) هحفص 22 نز  یمالسا  تیـصخش  زا  یتاکن  (. 102 . ) 119

کی دیاب  هچنآ  (. 109 . ) دنادب نز  کی  دیاب  هچنآ  (. 108 . ) ص 102 اه : هرطاخ  اه و  هفیطل  (. 107 . ) اه 8/18 لثم  (. 106 . ) كردم نامه 
: باجح هفسلف  (. 112 . ) ص 70 باجح : هفسلف  (. 111 . ) ص 225 لقع : تایاور و  تایآ و  رظن  زا  باـجح  (. 110 . ) ص 212 دنادب : نز 
ص باجح : هفسلف  (. 116 (. ) باجح هفسلف   84 ( ) 20 رون (.) 115 . ) هیآ 27 فارعا  هروس  (. 114 . ) ص 81 باجح : هفسلف  (. 113 . ) ص 75
ص 104. باجح : هفسلف  (. 120 . ) ص 101 باجح : هفسلف  (. 119 . ) ص 96 باجح : هفسلف  (. 118 . ) ص 93 باجح : هفسلف  (. 117 . ) 86

ۀملک (. 125 . ) 250  / 103 راحب /  (. 124 . ) ص 121 باجح : هفسلف  (. 123 . ) 118 باجح : هفسلف  (. 122 . ) 114 باجح : هفسلف  (. 121)
دوواد 2/685. نبا  ننس  (. 129 . ) 14/185 هعیشلا : لئاسو  (. 128 . ) 2 خیراوتلا : خسان  (. 127 . ) باجح 135 هفسلف  (. 126 . ) لوسرلا 449
.413 لوسرلا : ۀـملک  (. 133 . ) 143 كردـم : نامه  (. 132 . ) و 143  14/142 هعیـشلا : لئاسو  (. 131 . ) دوواد 1/109 نـبا  ننـس  (. 130)

لیاسو (. 138 . ) لیاسو 14/173 (. 137 . ) هلیسولا 2/245 ریرحت  (. 136 . ) هعیشلا 14/143 لیاسو  (. 135 . ) هعیشلا 14/173 لئاسو  (. 134)
(. 143 . ) ص 65 یشکدوخ : (. 142 . ) ص 15 یـشکدوخ : (. 141 . ) ص 133 باجح : هفـسلف  (. 140 . ) راحب 258/103 (. 139 . ) 14/163
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(. 147 . ) ص 49 کمـشچ : هاـگن و  مشچ ، (. 146 . ) ص 86 یـشکدوخ : (. 145 . ) ص 140 ج 2  تـالیثمت : (. 144 . ) ص 73 یشکدوخ :
: فدص رهوگ  (. 151 . ) ص 48 فدص : رهوگ  (. 150 . ) ص 158 یشکدوخ : (. 149 . ) ص 153 یشکدوخ : (. 148 . ) ص 183 یشکدوخ :
ص 60. نامه : (. 156 . ) ص 59 نامه : (. 155 . ) ص 58 نامه : (. 154 . ) ص 57 نامه : (. 153 . ) ص 55 فدص : رهوگ  (. 152 . ) ص 54
لئاسو 7/109. (. 160 . ) ص 41 کمـشچ : هاـگن و  مشچ ، (. 159 . ) ص 38 کمـشچ : هاـگن و  مـشچ ، (. 158 . ) ص 58 ناـمه : (. 157)
(. 164 . ) ص 145 یـسنج : هزیرغ  غولب و  (. 163 . ) ص 182 کمـشچ : هاـگن و  مشچ ، (. 162 . ) ص 52 کمـشچ : هاـگن و  مشچ ، (. 161)

پاچ نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  مالـسا ، یتسیزهب  نیئآ  يدابودرا ، روبـص  دمحا  رتکد  (. 165 . ) ص 164 یـسنج : هزیرغ  غولب و 
ص باتک ، نامه  (. 168 . ) ات 248 ص 247  باتک ، ناـمه  (. 167 . ) ات 227 ص 225  باتک ، ناـمه  (. 166 . ) ص 219 موس ، دـلج  مود ،
ص باتک ، نامه  (. 172 . ) ص 217 باتک ، ناـمه  (. 171 . ) ص 215 216 باتک ، ناـمه  (. 170 . ) ص 214 باتک ، ناـمه  (. 169 . ) 248
ص 270 271. باتک : ناـمه  (. 175 . ) ص 238 240 باـتک ، ناـمه  (. 174 . ) ص 229 230 باـتک ، ناـمه  (. 173 . ) 229 ، 228 ، 227
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

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

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

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

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

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

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

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
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یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

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

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

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

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

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

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

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

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

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