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لامج لالج و  هنیآ  رد  نز 

: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) یلمآ يداوج  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

ءارسا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

لامج لالج و  هنیآ  رد  19نز 

باتک 19تاصخشم 

رشان 19نخس 

شیاتس 20شرازگ و 

21راتفگشیپ

21هراشا

قح یلجت  21بتارم 

21هراشا

لالجو لامج  اب  رهقو  رهم  22یگنهامه 

لماک ناسنا  رد  رهقو  رهم  24یلجت 

شنیرفآ 25لامج 

25هراشا

نادرمو نانز  26لامج 

نز يدوجو  26داعبا 

یعامتجا طباور  يرطف  لماع  27تماحر 

درمو نز  شنیرفآ  29ادبم 

تیریدمو رهم  هیاپ  رب  هداوناخ  30يانب 

30هراشا

هداوناخ تفوطعو  رهم  31ناینب 

توافتم هاگدید  32ود 

نآرق رد  نز  لوا : 34لصف 

عوضوم 34حرط 
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یبیترتو یعوضوم  34ریسفت 

34هراشا

یعوضوم ریسفت  35لحارم 

یمالسا فراعم  نییبت  رد  عامجاو  لقع  35شقن 

نآرق قیرط  زا  تاعوضوم  36میلعت 

36هراشا

ناملعم شور  تامیلعت و  36عاونا 

ربمایپ یشزومآ  37هویش 

عوضوم 38نییبت 

38هراشا

عبانمو ینابم  38قرف 

39رکذت

ناسنا رگتیاده  39نآرق 

39هراشا

اهناسنا حور  مّلعم  40نآرق 

ثنؤم هنو  تسا  رکذم  هن  ناسنا  41تقیقح 

ندب تیعرف  حور و  41تلاصا 

41هراشا

اهدنمشزرا اه و  شزرا  رد  تثونا  تروکذ و  ریثات  42مدع 

اهشزرا بحاص  42حور 

مسج حور و  43بسانت 

43هراشا

مسج زا  سپ  حور  43ثودح 

مسجو حور  هطبار  يرهوج و  45تکرح 
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هللا یلا  عوجر  ندوبن  45يدام 

ثنؤم هنو  دنرکذم  هن  اهشزرا ،  46دض 

حور زا  يا  هولج  46کئالم 

46هراشا

نآرق درگاش  47حور ، 

ثحب 47هجیتن 

بیط 47تایح 

یهلا تاباطخ  رد  تثوناو  تروکذ  ریثات  47مدع 

هرواحم گنهرف  ناسل  نآرق ،  48ناسل 

48هراشا

نآرق یظفل  48تلالد 

يونعم يدام و  ياه  هرهب  رد  يواست  زا  49يدراوم 

اهشزرا رد  نز  تیعبت  50ههبش 

نآرق رد  تثونا  تروکذ و  هب  حیرصت  51تّلع 

اه 52هتشرف 

تثوناو تاروکذ  زا  اه  هتشرف  ندوب  52هزنم 

52هراشا

ناگتشرف تثوناو  تروکذ  53مّهوت 

ناگتشرف یملع  فاصوا  زا  54یخرب 

ناگتشرف يّربتو  54ّیلوت 

ناگتشرف 54تمارک 

ثحب 55هصالخ 

(2  ) ینآرق 55دهاوش 

ناسنا 55تقلخ 
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تفالخ ماقم  56ناسنا و 

56هراشا

هکئالم دوجسم  تیناسنا ،  57ماقم 

ناطیش ضارتعا  ناگتشرف و  57ماهفتسا 

عانتما ءابا و  58ماسقا 

58هراشا

ءامسا مّلعم  58مدآ ، 

ندوب ملعتم  يارب  هکئالم  تیناش  59مدع 

مدآ ترضح  هب  تفالخ  صاصتخا  59مدع 

(3  ) ینآرق 60دهاوش 

(3  ) ینآرق 60دهاوش 

61هراشا

ناسنا یملع  61تاماقم 

تناما لماح  62ناسنا ، 

ناسنا اب  ادخ  62مّلکت 

ءامسا میلعتو  یهلا  63ناگتشرف 

ناطیش هسوسو  64ناسنا و 

64هراشا

یناسنا بتارم  یهلا و  64ضیف 

نآرق ناسل  زا  ناسنا  65تاجرد 

تائشن یمامت  رد  ندب  ندوب  66يرازبا 

(1  ) نآرق رد  وگلا  67نانز 

نز تیصخش  هب  نآرق  67مامتها 

67هراشا
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سفن هناگ  هس  67ياوق 

هللا ۀملک  67همطاف 

تفع رهظم  ود  میرم  68فسوی و 

68هراشا

میرم ردام  69هذاعتسا 

میرم ردام  نایب  رد  69هیبشت 

نید زا  عافد  70نز و 

(2  ) نآرق رد  وگلا  71نانز 

ناسنا يوگلا  71ءایبنا ، 

حون نز  طول و  71نز 

نوعرف 72نز 

مالسلا اهیلع  میرم  هژیو  73ماقم 

73هراشا

نیرّسفم رظن  زا  میرم  ماقم  74یبایزرا 

74هراشا

هطلاغم عفد  یحو و  76ماسقا 

مالسلا اهیلع  میرم  ندوب  77هقیّدص 

مالسلا هیلع  ایرکز  زا  مالسلا  اهیلع  میرم  يرترب  77ههبش 

ایرکز يوس  زا  تیآ  بلط  78تّلع 

نیقی 78لحارم 

هطلاغم عفد  یحو و  79ماسقا 

79هراشا

(3  ) نآرق رد  وگلا  79نانز 

80هراشا
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یحو گنهرف  رد  نز  80تمظع 

نآرق رد  ردام  يالاو  81ماقم 

81هراشا

نز یشرورپ  82فیاظو 

نافرع رد  نز  مود : 83لصف 

نافرع رد  نز  مود : 83لصف 

83هراشا

ناکلاس 84همانرفس 

یهلا 84تفالخ 

84هراشا

قح ياربک  تیآ  لماک ،  85ناسنا 

85هراشا

ناحبس دنوادخ  86کیپ 

تلادع 87بتارم 

یهّللا ۀفیلخ  ماقم  هب  ندیسر  و  87نانز ، 

87هراشا

تفالخ ياه  87هرهچ 

ناسنا یقرت  هار  نیرت  88قفوم 

88هراشا

بلق تمالس  ای  ندب  89تبالص 

بضغ تمحر و  89ناگتشرف 

لماکت هب  ندیسر  رد  اعد  90شقن 

نمؤم رپس  لامک و  رایعم  91اوقت ، 

91هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ هب  باستنا  رد  ّرش  ریخ و  91قرف 

ربکا داهج  رد  نموم  92حالس 

تالامک ریاس  لصا  ادخ ،  هب  93بّرقت 

93هراشا

یسفنو یلقع  94فوخ 

لووسم 94ناتشگنا 

رهق ای  95رهم 

95هراشا

رهم نامرف  رد  95رهق ، 

بیبح 96تّما 

96هراشا

لطاب تّبحمو  قح  96تّبحم 

نز ینافرع  تاماقم  زا  ییاه  97هنومن 

97هراشا

بیغ شورس  98بطاخم 

بیغ شورس  98بطاخم 

هیودع هیرصب  99هعبار 

لیعامسا رتخد  100هعبار 

؟  دننایک داتوا  101لادبا و 

نافراع هاگن  رد  102نز 

ناهرب رد  نز  موس : 103لصف 

103هراشا

ناسنا تیلعف  رد  تثوناو  تروکذ  ریثات  104مدع 

104هراشا
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ناسنا تقیقح  مامت  105حور ، 

ینوریب ینورد و  للع  بسح  هب  درم  نز و  106زایتما 

درمو نز  نیب  یلقع  106توافت 

106هراشا

هطلاغم 107عفد 

تیم رب  دیلقت  ياقب  رد  108یتاهبش 

يروضح هب  یلوصح  ملع  لیدبت  108گرم و 

تیلضفا 109رایعم 

نآرق گنهرف  رد  109تهافس 

ناسنا لامج  110لقع ، 

نآرق گنهرف  رد  لقع  110يانعم 

ندب ریبدت  111حور و 

111هراشا

یلاصاو یلآ  112مولع 

ناسنا هناگود  112نوؤش 

يرظن لقعو  یلمع  113لقع 

113هراشا

نآرق رد  هشیدنا  لد و  114یّطخت 

لدو لقع  114یگنهامه 

لقعو بلق  دقع  115نامیا ، 

115هراشا

تایاور نآرق و  رد  لد  هار  116تیمها 

نز یبلق  شیارگ  117ِتفارظ 

117هراشا
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نآ کلاس  اب  هار  118بسانت 

هّللا لیلخ  تّنس  ای  لقعو  لد  118دنویپ 

تیبرتو میلعت  رد  میکح  نامقل  119هریس 

119هراشا

ثحب 120هصالخ 

تبالص ای  120تمالس 

ینآرق صصق  121توافت 

121هراشا

رصاعم نایتوغاط  122ءایبنا و 

نآرق رد  ابس  هکلم  122ناتساد 

نز یسایس  يرکف و  124غوبن 

124هراشا

نیقباس زایتما  124تّلع 

نید رد  زاتشیپ  125نانز 

تسایس هنحص  رد  نز  126روضح 

126هراشا

تاغیلبت 127شقن 

تسایس هنحص  رد  127هدوس 

ثحب 129هجیتن 

هنحص رد  روضح  و  ص )  ) ادخ لوسر  130همع 

يوما تموکح  ربارب  رد  بلطملادبع  نب  ثرح  130رتخد 

ةاطرا نب  رسب  زا  ماقتنا  میکح و  131ّما 

نیّفص رونخس  ریخلا ،  132ّما 

نانز زا  یثدحم  دلاخ ،  136ّما 
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ناگدنمزر زوسلد  136همیما ، 

نانز ترجاهم  موثلک و  137ّما 

بدا رعش و  رد  هغبان  138نانز 

138هراشا

رورپ دیهش  يرعاش  138ءاسنخ 

ثحب 140هجیتن 

ضراعم تایاورو  تاهبش  لح  مراهچ : 141لصف 

مالسا رد  قوقح  يانبمو  141عبنم 

141هراشا

نهربم لقع  شیاریپ  141هار 

تاعوضوم رد  داهتجا  142هویش 

نز قوقح  میسرت  رد  يروحم  رصنع  142ود 

142هراشا

؟  تسیچ رد  شزرا  تساجک و  143ّقح 

نز 143لالقتسا 

ینید تیوه  کی  143جاودزا ، 

یسدق شزرا  144هیرهم ، 

ییارگ شزرا  ییارگ و  144سح 

144هراشا

تلیضف زا  145ییاهدومن 

یمالسا تیریدم  ای  يرالاس  تلادع  146ملع و 

ثرا ماهس  146نز و 

نز 147تواضق 

147هراشا
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نانز 149تیعجرم 

يواستم هرافک  توافتم و  150هید 

یسح تداهش  ای  یصصخت  151یسانشراک 

151هراشا

ارجا ناشو  151نز 

یلمع يارجا  یملع و  يایحا  نز ،  152قوقح 

كرتشم ششوک  153ششک و 

لالح نیرت  153ضوغبم 

يرادم اوه  يرادم و  154قح 

يدارا گرمو  یعیبط  155گرم 

نامیا صقن  156ههبش 

اه شهوکن  اه و  156شیاتس 

156هراشا

یحو ینیب  157شیپ 

اهتمذمو لمج  157گنج 

تسین لامک  لام  158نتشاد 

158هراشا

یلزتعم رکفت  158مهوت 

نایسنو نز  158تداهش 

یتسرپ نز  159تمذم 

159هراشا

حلاص لام  ایند و  159شیاتس 

ناصقن ههبش  هب  160خساپ 

هللا ءایلوا  صاخ  160فیلاکت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


فیلکت هب  فرشت  رد  نز  161مدقت 

161هراشا

غولب هب  فرشت  161نشج 

161هراشا

ندش فلکم  هن  تسا  ندش  فرشم  162غولب 

نز رب  فیلاکت  یخرب  مازلا  مدع  162تلع 

یتیبرت 163رادشه 

163هراشا

يزار ماما  هب  تاحوتف  بحاص  164تحیصن 

یقیقح مولع  يرازبا و  164مولع 

لدعو طسق  165ماظن 

165هراشا

درمو نز  نیب  توافت  165رس 

نز رب  درم  166تیمومیق 

166هراشا

یمالساو يدام  167شرگن 

نآرق رد  نز  یعامتجا  یقوقح و  167تمظع 

عماوج تیاده  رد  هفطاع  168شقن 

مالسا برغ و  گنهرف  رد  169نز 

هجیتن 169هصالخ و 

تیعجرم تیلوؤسمو  تهاقف  170شزرا 

170هراشا

تناما تیعجرم  کلم و  171تهاقف 

اضق هلاسم  171نز و 
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تیاده میلعت و  ماقم  رد  172نز 

هغالبلا جهن  اب  ارهز  ترضح  هبطخ  173هسیاقم 

173هراشا

ثحب 175هجیتن 

داهج هلاسم  175نز و 

175هراشا

تادابع ییارجا و  ياهراک  رد  176ینیزگیاج 

ص)  ) ربمایپ زا  ناهج  نانز  هدنیامن  176لاؤس 

176هراشا

نز فیاظو  نییبت  رد  ص )  ) ربمایپ 177خساپ 

هید ناسنا و  178شزرا 

178هراشا

مالسا رد  درم  نز و  هید  فالتخا  178رس 

مولع يریگارف  179ترورض 

179هراشا

نیملسم زا  یخرب  گنهرف  رد  تیلهاج  ياه  هشیدنا  180خوسر 

تاعربت زا  ناگدرم  181عافتنا 

181هراشا

نیدلاو زامن  ياضق  181بوجو 

181هراشا

182هجیتن

تیم زامن  ياضق  182تایاور 

182هراشا

اوتف رایعم  ای  یملع  183لاکشا 
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تدایس باستنا  183قیرط 

183هراشا

روکذ دنزرف  بلط  ههبش :  کی  184لح 

نز يادص  عامسا  185عامس و 

یهلا قح  186باجح 

186هراشا

نآرق رد  باجح  187هفسلف 

187هراشا

ثحب 187هجیتن 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  188هرابرد 
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لامج لالج و  هنیآ  رد  نز 

باتک تاصخشم 

قیقحت و یلمآ  يداوج  هللادـبع  فلوم  لاـمج  لـالج و  هنیآ  رد  نز  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  هللادبع 1312 -  یلمآ  يداوج  هسانـشرس : 
 : يرهاظ تاصخشم  ءارسا 1386 . مق : رشن :  تاصخشم  تساریو .]؟  : ] تساریو تیعـضو  یلعدنب . دیعـس  راتـساریو  یفیطل  دومحم  میظنت 

تشپ تشاددای :  متـسیب ) پاچ   ) لایر  48000 لایر 9789645984012 ؛   35000 مهدراهچ ؛ ) پاچ   ) لاـیر  35000 کباش :  400 ص .
دادرخ مهدراهچ : پاچ  تشادداـی :  . Javadi Amuli: Woman in the miror of Jalal and Jamal یسیلگنا : هب  دلج 
تروص هب  نینچمه  400 ؛  [ - 398 . ] همانباتک ص تشادداـی :  راهب 1389 . متـسیب : پاچ  تشاددای :  مهدزناش . پاچ  تشادداـی :  . 1386

 : هدوزفا هسانش   - 1331 دومحم ، یفیطل  هدوزفا :  هسانـش  مالـسا  رد  نانز  عوضوم :  نآرق  رد  نانز  عوضوم :  هیامن . تشاددای :  سیونریز 
 : یلم یسانشباتک  هرامـش   297/4831 ییوید :  يدـنب  هدر  BP104/ز9ج9 1386  هرگنک :  يدنب  هدر  راتـساریو   -، 1342 دیعس ، یلعدنب 

2243294

رشان نخس 

یخرب نکیل  دراد ،  ار  دوخ  هب  صاـخ  تیمهاو  هاـگیاج  یعاـمتجاو  يدرف  زا  معا  یناـسنا  نوؤـش  زا  یناـش  ره  هچرگ  یلاـعت  همـسب  ( 15)
عقاو يرتشیب  عیاقو  ثداوح و  ضرعم  رد  زین  تهج  نیمه  هبو  هتـشاد  هرهب  يرترب  یگژیو  تیـساسح و  زا  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  اـهنآزا 

تسا هدوب  هارمه  رتشیب  ضومغو  یگدیچیپ  اب  هراومه  نز  هلاسم  تسا  طبترم  یناسنا  ياه  هبنجو  ناسنا  هب  هک  يروما  همه  نیب  رد  تسا . 
نز تسا .  هدید  دوخ  هب  ار  ندرک  ییادخ  ات  ندش  روگ  هب  هدنز  زاو  هدرک  لمحت  ار  یناوارف  ياهبیشنو  زارف  خیرات  لوط  رد  هک  یتقیقح  . 

ياـهتروص نآو  فشک ،  فلتخم  ياـه  هوـلج  نآ  یتسیاـب  هک  دراد  دوـخ  رد  زین  ار  يرگید  فـلتخم  ياـه  هرهچ  یناـسنا  تقیقح  زا  ریغ 
ات هدمآرد  تکرح  هب  ییایوگ  ياهنابزو  ناور  ياه  ملق  کش  نودـب  دوش .  یفرعمو  هتخانـش  تسه  هک  هنوگنآ  ات  دوش  ادـیوه  نوگانوگ 

اسب هچ  نکیل  دنـشخب ،  ییاهر  هدش  هدینت  وا  رود  هب  هک  یماهبا  ياه  هلاه  زا  ار  واو  هدومن  میـسرت  ار  نز  زیگنا  باجعا  ياه  هرهچ  دنناوتب 
نآ ربو  هدوزفا  یگریت  نآ  رب  هک  هدومن  یئاـطغ  عـضو  هکلب  هدرکن  یباـجح  عـفر  اـهنابز  ( 16  ) نآ شخرچو  اـه  ملق  نآ  شدرگ  اـهنت  هـن 

تـساپ مه  يراوشدابو  هارمه  تبوعـص  اب  هراومه  هدـیدپ  نیا  نوماریپ  نتفگ  نخـس  هک  دومن  ناـعذا  دـیاب  هچرگ  تسا .  هتخورفا  تملظ 
نیا هب  تفرعم  نوماریپ  هک  اـهنآ  دـنک .  یم  یناروـن  ار  ردـک  نهذو  نشور  ار  هریت  ياـضف  نید  هدـنبات  عاعـشو  یحو  كاـنبات  غورف  نکیل 

 ، هار نیا  هک  دـننادب  دـیاب  دـنراد  یم  رب  ماگ  یهلا  نامـسیر  هب  کسمت  نودـب  ایو  دـننک  یم  ای  هدرک  تکرح  یحو  حالـس  نودـب  هدـیدپ 
رد ار  نز  يامیـس  هک  نید  دـیازفا .  یمن  یهارمگ  رب  زج  اهنآ  شـشوکو  تریح  رب  زج  اهنآ  شالتو  تسا  یناـملظ  يداو ،  نیاو  ینـالوط 

ار وا  یتسه  فلتخم  ياه  هبنج  ات  دراذگ  یم  وا  ربارب  ار  لالج  يراحصو  لامج  نیدایم  دنک  یم  یفرعم  تراهط  بابلج  فافع و  باجح 
يرکفو لهج  زا  هتفرگرب  يا  هشیدنا  اب  دنراد  بلق  رب  توهـش  مامغو  لقع  رب  تلفغ  رابغ  هک  یخرب  دزاس .  رگ  هولج  ار  وا  نوؤشو  هدـنلاب 

داسف مختو  یهابت  رذب  هکلب  دنک ،  یمن  نیمات  ار  وا  هتـسیاش  تالامک  اهنت  هن  هک  دنتـسه  نز  زا  يا  هرهچ  هئارا  ددص  رد  مهو  زا  هتـساخرب 
يارآو يداـمجنا  راـکفا  هک  هنوگناـمه  دـیآ .  یمن  راـب  هب  تلیذر  هثیبخ  هرجـش  زج  يزیچ  نآ  زا  هک  هتخیر  یعاـمتجا  تاـیح  نتم  رد  ار 
یلاعت ریـسم  رد  هعماج  هک  ار  تالامک  زا  يرایـسب  هکلب  دـسرن ،  دوخ  لامک  دـح  هب  اهنت  هن  نز  هک  دوش  یم  نآ  بجوم  اـنایحا  یعاـجترا 
تکرح دراد ،  هتفهن  دوخ  نورد  رد  ار  هبرجت  اهرازه  هک  ناریا  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  دهدب .  تسد  زا  تسا  دنمزاین  نادـب  دـشرو 
بالقنا ياه  صخاش  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یملعو  یـسایس  یعامتجا ،  یگنهرف ،  فلتخم  ياهنادـیم  رد  اهنآ  رثؤم  تضهنو  ناـنز 
یمالسا هعماج  نانز  هنارایشوه  ریسو  هنادنمدرخ  تکرح  وترپ  رد  اضعب  ار  هعماج  ییافوکشو  یلاعت  ریسمو  هتشاد  مالعا  ام  یمالـسا  میظع 
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زا یکی  هک  رضاح  باتک  ( 17  . ) تشاد هگن  هدنلاب  ار  نآ  میمرتو ،  ظفح  نمـض  هتفرگ  هرهب  هبرجت  نیا  زا  دیاب  نکیل  دـیامن .  یم  یفرعم 
نیا لیلحتو  تقیقح  نیا  یـسررب  تسا ،  هلظ  ماد  یلمآ  يداوج  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هناـگی  رـسفمو  هنازرف  میکح  راگدـنامو  هدـنز  تاـفیلات 
نیب رد  مق  يارهزلا  ۀـعماج  دنمـشزرا  یگنهرفو  ینید  زکرم  رد  فلؤم  داتـسا  هک  تسا  ییاهـسرد  هعومجم  رـضاح  باتک  تسا .  تیعقاو 

شخب جنپ  هب  ناوت  یم  ار  دنمشزرا  باتک  نیا  بلاطم  تسا ،  هدش  هداد  رارق  هقادمو  هعلاطم  درومو  هتـشاد  زکرم  نآ  يالـضفو  نیلـصحم 
شقنو هدوب  باتک  نیا  رد  مکاح  لوصا  ساسا و  هدـنریگربرد  هک  تسا  راوتـسا  یلقع و  طوسبم ،  يا  همدـقم  لوا :  شخب  درک :  میـسقت 

حیرـشت ار  لامجو »  لالج  هنیآ  رد  نز  هب «  باتک  يراذـگمان  هفـسلف  همدـقم  نیا  ناـیاپ  رد  هک  دراد  هدـهع  هب  ار  هعومجم  نیا  ياـمنهار 
نآرق یهلا  باتک  رد  نز  یفرعم  ییاسانـش و  مود :  شخب  تسا .  هدیکچ  هلظ  ماد  فلؤم  ترـضح  ملق  زا  امامت  همدـقم  نیا  تسا .  هدومن 

هک موس :  شخب  تسا .  ترتعو  نآرق  هاگدید  زا  تقیقح  نیا  یـسررب  روظنم  هک  تسا  هدش  هداد  رکذت  نآ  زاغآ  رد  هچرگ  تسا .  دیجم 
هتفای و شرورپ  مالـسا  ناماد  رد  هک  ییافرع  یمالـسا و  بان  نافرع  هاگدید  زا  نز  تیـصخش  یـسررب  تسا ،  نافرع  رد  نز  ناونع  تحت 

لقع طسوت  ناهرب  هاگدـید  زا  نز  تیوه  باتک  زا  شخب  نیا  رد  مراهچ :  شخب  دنـشاب .  یم  دـنراد  یحو  نآرق و  زا  هتفای  راـب  یناـنخس 
تاهبش نیرخآ  خساپ  هک  باتک  باطخلا  لصف  ینایاپ ،  شخب  رد  و  مجنپ :  شخب  دوش .  یم  حیرشت  نآ  زا  هتسسگ  هن  یحو و  اب  هتـسویپ 
لیلحت حیـضوت و  هب  نآ  یپ  رد  هدـیدرگ و  ریرحت  هلظ  ماد  داتـسا  دوخ  هنازرف  ملق  هب  دـشاب ،  یم  فـلتخم  زکارم  زا  هدـش  هئارا  تاـماهبا  و 

يراتـساریو تسا .  هتخادرپ  هدـش  حرطم  سرد  نمـض  رد  هدوب و  رظن  دـقن و  ثحب و  ياج  نز  عوضوم  رد  هک  یماکحا  هدراو و  تاـیاور 
هنادجم شالت  اب  هک  هتشاد  هدهع  هب  یفیطل  دومحم  ياقآ  مالسالا  ۀجح  ( 18  ) بانج ار  نآ  سورد  میظنتو  حیحصت  باتک و  نیا  هعومجم 
ترضح راثآ  هیلک  ات  هدش  ءارسا  رشن  زکرم  بیصن  قیفوت  نیا  هک  نونکا  تسا .  هدوب  میهـس  دنمـشزرا  یتایح و  رثا  نیا  راشتنا  رد  شیوخ 

هطقن لاس 1370 ،  رد  باتک  نیا  راشتنا  زا  دـعب  تسا  هدومن  شـالت  زکرم  نیا  دراد :  یم  مـالعا  دزاـس ،  رـشتنم  ار  یلمآ  يداوج  هللا  ۀـیآ 
يروآ عمج  فلتخم  زکارم  زا  هدوب  نز  تیصخش  اب  طابترا  رد  هک  يرگید  تایرظن  تاهبـش و  نینچمه  باتک و  نیمه  هب  عجار  ییاهرظن 
تاهبش هب  ییوگ  خساپ  نینچمه  تایرظن و  لیمکت  اب  دنیامرف و  یم  هک  یتافاضا  اب  ناشترضح  ات  هدومن  میدقت  هلظ  ماد  داتسا  رضحم  هب  و 

هنوگ نیا  نارگراتـسج  نیققحم و  يارب  عبط  نیا  رد  اذل  و  دـنک .  هضرع  رت  هدـنز  رت و  عماج  شراشتنا  زا  هرود  نیا  رد  ار  باتک  دـیدج ، 
ار ءارسا  رشن  زکرم  هک  یناسک  همه  زا  نایاپ  رد  دوب .  دهاوخ  راکشآ  نشور و  دشاب  یم  هلظ  ماد  مرکم  داتسا  تاضافا  هک  یتافاضا  لئاسم 

ترـضح بالقنا ،  مظعم  ربهر  تماعز  تحت  یمالـسا  ماظن  يدنلب  رـس  تزع و  يوزرآو  هدرک  ریدـقت  دـنا  هداد  يرای  مهم  نیا  راشتنا  رد 
تیدـحا هاگرد  زا  ار  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  نادیهـش  ماما  یلاعتم  حور  ادهـش و  هبیط  حاورا  یلاعت  یلاعلا و  هلظ  دـم  يا  هنماـخ  هللا  ۀـیآ 

(19  ) رهم 1378 میراد .  تلئسم 

شیاتس شرازگ و 

نارهاوخ ار  نآ  نالصحم  دش .  سیردت  مق  ءارهزلا  ۀعماج  رد   1368 یلیصحت 69 -  لاس  رد  هک  تسا  یثحابم  هراصع  رضاح  باتک   - 1
يریسفت و یهقف ،  تاهبـش  زا  یخرب  دقن   - 2 دنتشاد .  لاغتشا  یلاع  حوطـس  رد  لوقنم  لوقعم و  ظاحل  زا  هک  دنداد  یم  لیکـشت  يا  هبلط 
ار یتامدقم  میظنت  حیحـصت و  ییادتبا و  شیاریو  راون و  زا  ندرک  هدایپ  جنر  هکنانچ  تفریذپ .  تروص  ناهوژپ  شناد  نیا  يراکمه  اب  ... 

هنامیمـص یملع  زکرم  نـیا  نالــصحم  ناسردـم و  ءارهزلا و  ۀـعماج  ردـقنارگ  نیلوؤـسم  زا  اذـل  دـنا .  هدوـمرف  لـبقت  صوـلخ  لاـمک  رد 
يروهمج يامیس  ادص و  مرتحم  نیلوؤسم  فرط  زا  هک  دوب  يرانیمس  هرمث  راتفگشیپ  نیا  بلاطم  مهم  شخب   - 3 دوش .  یم  يرازگساپس 

رهم و ( 20  ) داجیا حودـمم و  رنه  هئارا  راتـشون و  راتفگ و  راتفر و  رد  يو  یمالـسا  تنـسو  تریـسو  نز  يـالتعا  نوماریپ  ناریا  یمالـسا 
لماکت دیما  هب  نانآ  هبئاش  یب  تامحز  زا  هک  دـش  رازگرب  یگدز و ...  برغ  زا  هزنت  تیاهن  کتهت و  زا  زرحت  لامک  اب  هعماج  رد  فاطعنا 

فرط زا  هک  دوب  یملع  لاؤس  دنچ  هب  خساپ  همدقم  نیا  ثحابم  زا  رگید  شخب   - 4 دوش .  یم  ریدقت  هناصلاخ  نارگید  لیمکت  داهن و  نیا 
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دوخ هب  ار  بلاطم  نیا  زا  یلقتـسم  مهـس  دوب  ینآرق  دنلب  فراعم  يواح  نوچ  هک  دش  هئارا  نانز ،  لئاسم  تاعلاطم  زکرم  دنمجرا  لوؤسم 
نانآ غیلب  شـشوک  زا  نز  لامجو  لالج  تفرعم  رد  قیقحت  نوناک  نآ  نارازگراک  یبایماک  تداعـس و  تلاسم  نمـض  هک  داد  صاـصتخا 

نیسردم زا  یفیطل  دومحم  ياقآ  مالسالا  ۀجح  هدهع  هب  هناملاع  فارشا  لماک و  میظنت  حیحصت و  ییاهن و  شیاریو   - 5 دوش .  یم  رکشت 
نیا هنادنمرنه  ححصم و  عبط   - 6 دنـشاب .  باثم  ناهج  يادخ  دزن  رد  بیـصم و  شیوخ  راک  رد  تسا  دیما  هک  دوب  ارهزلا  ۀـعماج  مرتحم 

یلمآ يداوج  دنفسا 1369  دوش .  یم  تلاسم  نآ  حاجنو  حالفو  حالص  قثاو  ياجر  اب  هک  دراد  هدهع  هب  ءاجر  یگنهرف  رشن  زکرم  ار  رثا 

راتفگشیپ

هراشا

ره ( 1  . « ) مهلوقع یف  لاجرلا  لامج  نهلامج و  یف  ءاسنلا  لوقع  یلع « : ...  نینمؤملاریما  لاق  نیعتسن  هب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  ( 21)
یلجت زا  تسا  ترابع  يو ،  یتاذ  فاصوا  زا  هن  تسادـخ  یلعف  فاصوا  زا  هک  تقلخ  اریز  تسا ،  یهلا  ياهمان  زا  یماـن  رهظم  يدوجوم 
ناونع ( 2  . ) هقلخب هقلخل  یلجتملا  دـمحلا هللا  تسا :  هدومرف  نینمؤـملاریما ...  ترـضح  هکناـنچ  نوگاـنوگ ؛  ياـهقولخم  هرهچ  رد  قلاـخ 

دوخ هب  ار  نیب  نوردو  شیدـنارود  ناـکلاس  و  دـنا ،  هدرک  داـی  نآ  زا  ترتـع  نآرق و  هک  تسا  یناـفرع  ياـهریبعت  نیرت  فـیطل  زا  یلجت 
ندینـش هب  زگره  درب و  یم  تذـل  نآ  زاو  هدوب  هاـگآ  دوصقم  هناـشن  زا  رکفتم  ثحاـب  زا  شیب  بحم  کـلاس  نوچ  تسا ،  هدوـمن  بذـج 

 ، قودص یلاما   - 1 شوغآ .  هب  شوگ  زا  درآ و  نیع  هب  ملع  زا  ات  دـشوک  یم  هکلب  دـنک ،  یمن  هدنـسب  قح  يوک  ناوراک  سرج  گـناب 
 . هبطخ 108 هغالبلا ،  جهن   - 2 ملهچ .  سلجم 

قح یلجت  بتارم 

هراشا

یسارو رادهگن  دوخ  هک  راوتسا  هوک  نتخیر  ورف  هیام  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  ینوگانوگ  بتارم  تسا  کیکشت  هب  لوقم  نوچ  قح  یلجت 
زیر زیر  ار  نآ  دومن  هولج  هوک  رب  یـسوم  راگدرورپ  نوچ  ( 1  ) اقعص یـسوم  رخو  اکد  هلعج  لبجلل  هبر  یلجت  املف  دشاب . یم  تسا  نیمز 

دناسر یم  تزع  هورذ  هب  تلذ  ضیضح  زا  ار  اهنآو  هدوب  ناگتسکشاپ  ییاپرب  هیاپ  اهنآ  زا  یضعبو  داتفا . نیمز  رب  شوهیب  یسومو  تخاس 
روهظ بتارم  هب  تسا  دوهشم  یلجت  تاجرد  رد  هک  یکیکشت  تسا . ساسا  نیا  رب  ود  ره  ( 2  ) ناربکتسم عضو  نافعضتسم و  عفر  هکنانچ 

شنیرفآ ناهج  اریز  ددرگ ; یم  میظنت  ساسا  نآ  رب  هیلاعتم  تمکح  هک  دوجو  بتارم  هن  دوش . یم  نیماـت  نآ  اـب  ناـفرع  هک  ددرگ  یم  رب 
سپ دـشاب ، دوخ  ياتمه  یب  يادـخ  ياتمه  نآ ، ردو  هدوب  میهـس  یتسه  لصا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  شیوخ  نوگاـنوگ  نوؤش  همهاـب 

، هتـشرف هکنانچ  تاـیح ، هیاـپ  یناـمزو  تسا  توم  هیاـم  یهاـگ  قح  یلجت  دوبو . دوجو  رد  هن  تسا  دومنو  روهظ  رد  نآ  فعـضو  تدـش 
زا نتفای  ناج  ماگنه  يرگیدو  دنک  یم  روهظ  اه  هدـنز  هب  نداد  ناج  ماگنه  یکی  هک  دـنیادخ ، یلجت  ود  ره  یگدـنز  کلم  دـننام  گرم 

بیغ ياه  هدرپ  زا  گرم  هتشرف ، یلجت  ناونع  هب  ار  لیئارزع ... ترـضح  طسوت  ناسنا  حور  ضبق  نایرج  داجـس ... ماما  ترـضح  اذل  اهنآ .
ياه هدرپ  زا  ناج  نتفرگ  يارب  گرم  هتـشرفو  ( » 3  « ) بویغلا بجح  نم  اهـضبقل  توملا  کلم  یلجتو  دـیامرف ...« : یم  نینچو  هدرک  دای 

ترابع نامه  ناکما  ناهج  زا  ریبعت  نیرتبـسانم  تسوا . یلجت  يو  يایحا  هکنانچ  تسوا  یلجت  قح  هتاما  رذگهر  نیا  زا  دیآ ». دیدپ  بیغ 
تفـصو تاذ  مامت  هب  یناکما  دوجوم  ره  نوچو  تسا . هارمه  نآ  اب  نآرق  يوقو  ینغ  گنهرف  هک  تسا  هناـشنو  تمـالع  ياـنعم  هب  تیا ،
یلقتسم چیه  هک  نآ  يارب  تیآ ، هن  دوب  یم  بجاح  لاح  نآ  رد  اریز  درادن  يزیچ  دوخ  زا  سپ  تسا ، ناشن  یب  يادخ  هناشن ، دوخ  لعفو 

هب هک  نیا  اب  دومن ، هدهاشم  ار  یلجتم  يادخ  دراذگ  یمنو  تسا  دوهـش  هدرپ  زین  لالقتـسا  رادنپ  هک  نیا  هچ  دهد . یمن  ناشن  ار  دوخ  ریغ 
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یلو تسادخ . يور  اجنآ  دینک  ور  يوس  ره  هب  ( 4  ) هللا هجو  مثف  اولوت  امنیا  تسا : راکشآ  ادخ  ضیف  هرهچ ، دیرگنب  هک  يوسو  تمس  ره 
. تسا مورحم  قح  رادید  زا  درب  یم  رس  هب  ینیب  رگید  ای  ینیبدوخ  رادنپ  هدرپ  رد  هک  مهوتمو  لاتخم  ناسنا 

لالجو لامج  اب  رهقو  رهم  یگنهامه 

مه نیع  هکنانچ  هدوب ، وا  تاذ  نیع  يو  یتاذ  فاصوا  اذل  درادن  هار  وا  رد  ددـعتو  ترثک  هنوگچیهو  تسا  هقیقحلا  طیـسب  دـنوادخ  نوچ 
هارمه هب  ار  یلعفو  یفـصو  یتاذ و  ياهلامک  همه  یمـسا  ره  ینعی  تسا . اتکیو  تاذ  نامه  تیآ  یگمه  وا  يانـسح  يامـسا  نیاربانب  دنا .

ره ینعی  تساهلامک . يافخو  روهظ  رد  طقف  رگید  ياهمیسقت  زا  رظن  فرصو  ندوب  طاحمو  طیحم  زا  هتشذگ  یهلا  ياهمان  توافتو  دراد 
رهظم نیاربانب  تسا ، فالتخا  ءامسا  نیب  اهلامک  نآ  يافخو  روهظ  رد  نکیل  تساهنا  همه  رهظمو  هدوب  یهلا  ياهلامک  مامت  دجاو  یمـسا 
رهاظم دنا ، یهلا  ءامـسا  زا  هک  لامجو  لالج  درادن . روهظ  وا  رد  روبزم  ياهلامک  العف  هچرگ  تساراد  ار  رگید  یماسا  ياهلامک  یمان  ره 

یهلا لالج  رهظم  هک  يزیچ  تسا ، روتـسم  وا  لالج  رد  يو  لاـمجو  تسا  هتفهن  يو  لاـمج  رد  قح  لـالج  نوچ  یلو  دـنراد  نوگاـنوگ 
زراب هنومن  دوب . دهاوخ  یهلا  لالج  ياراد  شیوخ  هبون  هب  تسادـخ ، لامج  رهظم  هک  يزیچو  هدوب  قح  لامج  دـجاو  دوخ  هبون  هب  تسا ،

رهق يزیرنوخ ، هتاما ، مادـعا ، صاصق ، مکح  ینعی  دومن ، طابنتـسا  عافدو  صاصق  تاـیآ  زا  ناوت  یم  ار  لـالج  توسک  رد  لاـمج  راتتـسا 
، یفشت رهم ، مد ، تنایص  ایحا ، دنور ، یم  رامش  هب  نآ  هژیو  دونجو  لالج  رهاظم  زا  هک  نآ  دننامو  یگریچ  الیتسا ، هطلـس ، بضغ ، ماقتنا ،

لالج بحاص  دـنوادخ  هکنانچ  دراد ، هارمه  هب  دـنوش  یم  هدرمـش  نآ  صاـخ  نایهاپـسو  لاـمج  رهاـظم  زا  هک  ار  نآ  ریاـظنو  يدونـشخ 
نیا ینعی  تسا ». یناگدنز  صاصق  رد  ار  امش  نادنمدرخ ، ياو  ( » 5  ) بابلچا یلوا  ای  ةایح  صاصقلا  یف  مکلو  دـیامرف : یم  نینچ  لامجو 

نیمات ار  هعماج  یعمج  تایح  يدرف  گرم  نیاو  تسا  نارگید  هناملاظ  ندرب  نیب  زا  عنامو  هتـشاد  دوخ  نورد  رد  ار  ءایحا  يرهاـظ  مادـعا 
یم زین  ناگناگیب  مجاهت  ربارب  رد  راکیپو  سدـقم  عافد  هراـبرد  هکناـنچ  دراد و ... لاـبند  هب  ار  رمتـسم  رهم  رذـگدوز  رهق  نیاو  دـیامن  یم 

ار امش  ربمایپو ، ادخ  نوچ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 6  ) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرللو  اوبیجتسا هللا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  دیامرف :
ياربو تسا  هدش  لزان  عافدو  لاتق  تایا  قایـس  رد  هیآ  نیا  دـینک ». تباجا  ار  نانآ  دـشخب ، یم  تایح  امـش  هب  هک  دـندناوخ  ارف  يزیچ  هب 

نآ نومـضم  هراصعو  تسا  ییایوگ  دنـس  دنرادنپ  یم  لاوز  ار  عافدو  داهجو  هتـسناد  يدوبان  ار  ادخ  هار  رد  گرم  هک  یناسک  مهوت  عفد 
قح اب  حلـص  نکیل  تسا  یهلا  لالج  رهظم  هچرگ  لطاب ، اب  دربن  هنحـص  رد  مادـقاو  رهق  لابق  رد  مایقو  روز  ربارب  رد  گـنج  هک : تسا  نیا 

هتبلا دراد . هارمه  هب  دـنیآ ، یم  رامـش  هب  ادـخ  لامج  رهاظم  زا  یگمه  هک  ار  نارگیدو  دوخ  تایح  نیماتو  لدـعو  طسق  ربارب  رد  میلـستو 
اب گنج  نایرج  رد  روبزم  هیآ  نکیل  درادن  عافدو  داهج  هب  یصاصتخا  یـشخب  تایح  نیاو  هدوب  شخب  تایح  ینامـسآ  ياهروتـسد  مامت 

یگدنز عافد ، نایدانم  توعد  شریذپ  دـیامرف : یم  راکیپ  هنحـص  هب  ورین  جیـسب  ماگنه  هک  تسا  هدـش  لزان  قح  هار  رد  راثنو  راثیاو  لطاب 
یم تداهـش  خماش  ماقم  هب  لینو  يزیتس  متـس  هنحـص  رد  روضحو  داهتجاو  داهجو  مادـقاو  مایق  زا  دـعب  هکنانچ  دـیامن . یم  تیبثت  ار  امش 

، دنا هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  ( » 7  ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحتالو  دـیامرف :
هدننک نیمـضت  لماع  تسادـخ ، لالج  رهظم  هک  عافد  سپ  دـنوش ». یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  هک  دـنا  هدـنز  هکلب  رادـنپم ، هدرم 
لالج توسک  لامتـشاو  لالج  هماج  رد  لامج  راتتـسا  نامه  نیاو  دوب  دهاوخ  ترخآو  ایند  ملاس  یگدـنز  نماضو  یعمجو  يدرف  تایح 
لالج یگتـسبمهو  رهمو  رهق  یگنهامه  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوتیتسه  هرتسگ  رد  رهقو  رهم  یلجت  تسا . لاـمج  يزکرم  هتـسه  رب 

، تسا دوهشم  نآ  نوؤش  رسارس  ردو  هتفهن  تعیرش  رـسارس  رد  هکلب  درادن  عافدو  صاصق  لیبق  زا  هدش  دای  لئاسم  هب  یـصاصتخا  لامجو 
هرک وهو  لاتقلا  مکیلع  بتک  دیامرف : یم  یهاگ  اذل  تسا . رتتسم  راجزنا  رد  یقایتشا  رهو  تسا  هتفهن  تهارک  رد  یتدارا  ره  هک  يروط  هب 

ار يزیچ  اسبو  تسا ، راوگان  امش  يارب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  بجاو  رازراک  امـش  رب  ( » 8  ) مکل ریخ  وهو  ائیش  اوهرکت  نا  یسعو  مکل 
دوخ نورد  رد  ار  ریخ  تسا ، تهارک  هیامو  دوش  یم  هدرمـش  رـش  ارهاظ  هک  لاـتق  ینعی  تسا ». بوخ  امـش  يارب  نآو  دـیراد  یمن  شوخ 
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یب ریخ  نکیل  دیآ  یم  رامش  هب  رش  ارهاظ  یقالخا  بئاصم  زا  یخرب  لمحت  زین  یگداوناخ  لئاسم  رد  دوب . دهاوخ  امـش  تدارا  هیاپو  دراد 
ائیش اوهرکت  نا  یسعف  دیامرف : یم  هکنانچ  تشاد . دهاوخ  دوخ  نورد  رد  تسا  نآ  نایک  زا  تسارحو  هداوناخ  میکحت  نامه  هک  ار  رامش 

هک نآ  هصالخ  دهد ». یم  رارق  ناوارف  تحلـصم  نآ  رد  ادـخو  دـیراد  یمن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  سپ  ( » 9  ) اریثک اریخ  هیف  هللا  لـعجیو 
لامج تیآ  هک  فیرـشت  زچ  نآ  نورد  نکیل  تسا ، دنوادخ  لالج  هناشن  دوخ  هبون  هبو  تسا  هارمه  جـنرو  تفلک  اب  هچرگ  یهلا  فیلکت 

هب ار  رادیاپ  فرـش  یهلا ، ياهروتـسد  لاثتما  رذگدوز  جـنرو  تفلک  نیاو  دـش  دـهاوخ  فرـشم  یفلکم  ره  اذـل  دوب . دـهاوخن  تسادـخ ،
دنک ریهطت  ار  امـش  دهاوخ  یم  دنوادخ  دیامرف : یم  ممیتو  لسغو  وضو  روتـسد  زا  دعب  میرک  نآرق  رذگهر  نیا  زا  دروآ . دهاوخ  ناغمرا 

نکلو جرح  نم  مکیلع  لعجیل  هللا  دیری  ام  دراد ... : هارمه  هب  دیامن  یم  نیمضت  ار  لد  لامج  هک  يونعم  ریهطت  يرهاظ ، فیلکت  نیا  ینعی 
شتمعنو كاپ  ار  امش  دهاوخ  یم  نکیل  دریگب ، گنت  امش  رب  دهاوخ  یمن  ادخ  ( 10  ) نورکشت مکلعل  مکیلع  هتمعن  متیلو  مکرهطیل  دیری 

هدش هیبعت  دشرو  ومن  نآ  نورد  نکیل  تسا  نآ  دافن  هیام  ارهاظ  لام  تاکز  هکنانچ  دیرادب . وا  ساپـس  هک  دشاب  دنادرگ ، مامت  امـش  رب  ار 
هللا هجو  نودیرت  ةاکز  نم  متیتا  امو  دیازفا . یم  تاقدص  ربو  دـهاک ، یم  ابر  تکرب  زا  ادـخ  ( 11  ) تاقدـصلا یبریو  ابرلا  هللا  قحمی  تسا :

دهاشو دنا . ناگتفای  ینوزف  نانآ  سپ  دیراتـساوخ  نادـب  ار  ادـخ  يدونـشخو  دـیهد  یم  تاکز  زا  ار  هچنآ  ( 12  ) نوفعـضملا مه  کئلواف 
طسواو رغصا  داهج  يراوتـساو  ربصو  كولـسو  ریـس  اهیراوشدو  اهجنر  نورد  رد  تشهب  هک  تسا  نامه  لالج  توسک  رد  لامج  راتتـسا 

اهلامج زا  یخرب  نورد  رد  لالج  هک  يروطنامه  تسا . هدـش  هدـیچیپ  اهیراوگان  اب  تشهب  هراـکملاب  ۀـنجلا  تفح  تسا : هتفرگ  اـج  ربکاو 
نآ ریاظنو  اهطاشنو  اهتذلو  اهتوهـش  اریز  تسا . هدش  هدـیچیپ  هاوخلد  تالیامت  اب  منهج  شتآ  تاوهـشلاب »  رانلا  تفح  : » تسا هدـش  عقاو 

. دنراد هارمه  هب  ار  ادخ  رهق  دوخ  نورد  رد  دـنریگب ، ضحم  یناویح  هبنجو  دـنرذگب  لالح  زرم  زاو  دـنوشن  لیدـعت  رگاو  دـنلامج  رهاظم 
نییبت رهق ، توسک  رد  رهم  راتتـساو  لالج  هماج  رد  لاـمج  ندوب  ناـهن  دـهاش  نیرتهبو  لـالج ، هرهچ  رد  لاـمج  ياـفتخا  هنومن  نیرتمهم 

زا اررکمو  هدش  لزان  یهلا  هژیو  ياهتمعن  يروآدای  يارب  هک  نمحرلا  هروس  رد  هکنانچ  تسا . يرگید  كاندرد  ياهباذـع  ای  خزود  عضو 
ياهتمعن ناونع  هب  نآ  هدنزادگ  ياه  هلعـشو  خزود  دنک  یم  دودسم  اهنآ  يارب  ار  یبیذکت  هنوگره  هارو  دـبلط  یم  فارتعا  نافلکم ، همه 

تمعن نینچمهو  اهنآ  دوجو  لـصا  ناوت  یمنو  تسین  اور  اـهنآ  بیذـکت  هک  دوش  یم  هتفرگ  رارقا  ناـگمه  زاو  هدـش  مـالعا  یهلا  صاـخ 
نیا ( 13  ) نابذـکت امکبر  ءالا  يابف  نا ، میمح  نیبو  اهنیب  نوفوطی  نومرجملا ، اـهب  بذـکی  یتلا  منهج  هذـه  تسناد : غورد  ار  اـهنآ  ندوب 

ياهتمعن زا  کی  مادک  سپ  دنشاب . نادرگرس  ناشوج  بآ  نایمو  شتآ  نایم  دنناوخ ، یم  غورد  ار  نآ  ناراکهبت  هک  یمنهج  نامه  تسا 
مایپ زین  ایند  ریمدتو  لاصیتسا  باذع  دراد ، هارمه  هب  ار  لامجو  لالج  یگنهامه  خزود  باذع  هک  يروطنامه  دـیرکنم ؟ ار  ناتراگدرورپ 

یلوچا اداع  کـلها  هناو  يرعـشلا ، بر  وه  هناو  دـیامرف : یم  هکناـنچ  دراد ، هارمه  هب  ار  تمعنو  تمقن  يدرواـمهو  رهمو  رهق  یگنهاـمه 
مهو ( 14  ) يرامتت کبر  ءالا  يابف  یـشغ ، ام  اهاشغف  يوها ، ۀکفتؤملاو  یغطاو ، ملظا  مه  اوناک  مهنا  لبق  نم  حون  موقو  یقبا ، امف  دومثو 

، ار حون  موق  اهنآ  زا  رتشیپو  تشاذگن  یقاب  يزیچو  درک  كاله  ار  دومثو  ار  میدق  داع  هک  تسوا  مهو  يرعـش ، هراتـس  راگدرورپ  تسوا 
زا کی  مادک  هب  سپ  دناشوپ ، هچنآ  اهرهش  نآ  رب  دناشوپ  سپ  دنکفا ، ورف  ار  هکفتؤم  ياهرهشو  دندوب ، رت  شکرسو  رترگمتس  نانآ  اریز 

ياهتمعنو ءالا  زا  ار  يدـعتو  يوغط  ماظن  يزادـناربو  نایغاط  ینوگنرـس  تاـیآ  نیا  رد  يراد ؟ یم  اور  دـیدرت  تراـگدرورپ  ياـه  تمعن 
هدش دای  ماوقا  رفیک  نوچ  يرفیک  اهنآ  نارفکو  ادـخ  ياهتمعن  راکنا  هچرگو  دـناد  یمن  اور  نآ  رد  کشو  هیرم  هنوگچیهو  هدرمـش  یهلا 
هماج رد  لامجو  رهم  نآ  ینعی  تسا ، نامورحم  هب  یهلا  رهم  ساسا  رب  ملظ  ماظن  يزادـنارب  هک  تسا  نآ  روبزم  ياه  هیآ  رهاظ  نکیل  دراد 
نیا دـیآ . زوریپ  رـشاو  رطب  رثاـکت  رب  ییابیکـشو  ربص  رثوک  اـت  تخیمآ  رد  ناربکتـسم  عضو  اـب  ناـمورحم  عفرو  درک ، روهظ  لـالجو  رهق 

صقان ياهدوجوم  زا  رتدنمورین  یفکتـسم  دوجوم  رد  ینعی  دراد ، روهظ  دوجوم  نآ  دوجو  هعـساب  ربارب  يدوجوم  ره  رد  رهمو  رهق  جازتما 
مک نآ  یعمج  روهظ  نوچ  هدام  هقطنمو  ترثک  هئـشن  رد  دسر . یم  ضحم  لامک  هب  تسا ، مامت  قوف  هک  دنوادخ  سدـقا  تاذ  ردو  تسا 

یـضعبو دـنرهم  یب  رهق  رهظم  طقف  یخرب  هک  دـیامن  یم  نانچ  هکلب  تسین  سوسحم  لالجو  لامج  فصو  ود  داـحتاو  یگنهاـمه  تسا ،
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یم میمرت  يدوهـش  لیلجت  ای  یموهفم  یلیلحت  اـب  ار  ساـسحا  صقنو  دـنا  سح  رب  ناـمکاح  ناـفرعو ، ناـهرب  نکیل  دـنرهق  یب  رهم  رادـم 
نیب هئارا  تیفیکو  ندوب  تیآ  هوحن  رد  هتبلا  دهدن . هئارا  ار  وا  فاصوا  همه  یلو  دـشاب  یلاعت  قح  تیآ  يزیچ  تسین  نکمم  اریز  دـنیامن .

. تسا رارقرب  زیامت  اهنآ 

لماک ناسنا  رد  رهقو  رهم  یلجت 

اهدوجوم رگید  زا  رتهب  ار  یگنهامه  نیا  تسا  ءامـسا  مامت  رهظم  نوچ  تسا ، یناکما  ياهلامک  همه  عماج  هک  تهج  نآ  زا  لماک  ناسنا 
ثعبا مل  : » دومرفو درک  در  ار  اهنآ  هب  نیرفن  داهنـشیپ  اهجنر ، همه  لمحت  اب  دـحا  گنج  نایرج  رد  (ص ) مرکا لوسر  اذـل  دـهد ، یم  هئارا 
رـشنو قح  هب  توعد  يارب  هکلب  مدـشن  ثوعبم  نعل  روظنم  هب  نم  ینعی  نوملعیال .»  مهناف  یموق  دـها  مهللا  ۀـمحرو  ایعاد  تثعب  لـب  اـناعل 

رهمو رهق  یگتخیمآ  نیا  دننادان . نانآ  اریز  امرف  ییامنهار  ارم  موق  اهلا  راب  تفگ : نینچ  دوخ  شیاین  رد  سپس  ما . هدیسر  تثعب  هب  تمحر 
دنیوـگ یم  هچنآ  ربو  ( 15  ) الیمج ارجه  مهرجهاو  نولوقیام  یلع  ربصاو  دوب : رومام  نادـب  شترـضح  هکناـنچ  دـنمان  یم  لـیمج  رجه  ار 

: تسا لیمج  ربص  انامه  یهلا  روتـسد  ربارب  رد  هفیظو  لصا  هک  يروطنامه  ریگب . هلـصاف  شوخ  یندـیزگ  يرود  اب  نانآ  زاو  شاـب  اـبیکش 
نارجه هب  ـالتبم  بوقعی  هصق  رد  ناوت  یم  ار  ماـجرف  شوخ  جازتـما  نیا  رادوـمن  وـکین . يربـص  نک  ربـص  سپ  ( 16  ) الیمج اربص  ربصاـف 

ناعتـسملا هللاو  لیمج  ربصف  ارما  مکـسفنا  مکل  تلوس  لب  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ  دومن  هدهاشم  شیوخ  نادنزرف  يرهم  یبو  فسوی ...
ناوت لماک  ناسنا  تیفرظ  تسا . هد  يرای  ادخو  تسا ) هراچ  هار   ) وکین ربص  سپ  تسا  هتسارآ  امش  يارب  ار  يراک  امـش  سفن  هکلب  ( 17)

لئاسم رد  هک  تبـسن  نامه  هب  اذل  دـیامن . یم  ظفح  ار  اهنآ  نزاوت  یئزجو  یلک  لئاسم  ردو  هتـشاد  ار  هتـسجرب  تفـص  ود  نیا  یگنهامه 
امو ضرالاو  تاومـسلا  انقلخ  اـمو  هک : دوب  هتخیمآ  شرهم  لاـمج  اـب  (ص ) مرکا لوسر  رهق  لـالج  یگنهرف ، ثحاـبمو  یماـظنو  یـسایس 

هدیرفاین قح  هب  زج  تسا  ود  نآ  نایم  هک  ار  هچنآو  نیمزو  اهنامـسآ  ام  و  ( 18  ) لیمجلا حفصلا  حفصاف  ۀیتال  ۀعاسلا  ناو  قحلاب  الا  امهنیب 
هکنانچ دومن ، یم  ظفح  ار  اهنآ  دـنویپ  زین  یگداوناـخ  یئزج  لـئاسم  رد  نک . رظن  فرـص  یبوخ  هب  سپ  دـسر  یم  ارف  تماـیق  اـنیقیو  میا 
نوچو منک . ناتیاهر  مرخو  شوخو  مهدب  ار  ناترهم  ات  دـییایب  ( 19  ) الیمج احارس  نکحرـساو  نکعتما  نیلاعتف  دوب : هتفای  تیرومام  نادب 

دـش لاسرا  یکی  هک  توافت  نیا  اب  دـنا  هدرک  یلجت  عیفر  هاگیاج  کی  زا  ود  رهو  تسا  میرک  نآرق  اـنامه  لـماک  ناـسنا  قـالخا  هراـصع 
نآرق تیعم  رد  لماک  ناسنا  هک  نآ  هن  دش  لزان  لماک  ناسنا  تیعم  رد  نآرق  ینعی  دمآ  دورف  يرگید  تباحص  رد  یکیو  لازنا . يرگیدو 
لالجو لامج  عماج  زین  نآرق  اذل  تسا . هدـش  لزان  وا  اب  هک  ار  يرون  دـینک  يوریپ  ( 20  ) هعم لزنا  يذلا  رونلا  اوعبتاو  دـشاب : هتفای  تلاسر 

، درک یفرعم  اهدرد  هدـنیادزو  شخبافـش  يوراد  ناونع  هب  مه  ار ، نآرق  دـنوادخ ، هکنانچ  تسا . هدرک  گنهامه  ار  رهمو  رهق  هدوب  یهلا 
ار هچنآ  امو  ( 21  ) اراسخ الا  نیملاظلا  دیزیالو  نینمؤملل  ۀمحرو  ءافـش  وهام  نارقلا  نم  لزننو  تراسخ : لماعو  درد  هدنیاز  ناونع  هب  مهو 

افـش هب  تبـسن  نآرق  تیعماج  نییبت  هتبلا  دـیازفا . یمن  نایز  زج  ار  نارگمتـسو  مینک  یم  لزان  نآرق  زا  تسا  تمحرو  افـش  ناـنمؤم  يارب 
تمس زا  ندرک  هارمگو  لالـضاو  تمـس  کی  زا  ییامنهارو  تیاده  هب  تبـسن  زینو  رگید  يوس  زا  رابتو  تراسخو  وس ، کی  زا  تمحرو 

، هارمگ ینآرق  ياه  لثم  نآ -  اـب  ار  يرایـسب  ( 22  ) نیقـسافلا الا  هب  لـضی  اـمو  اریثک  هب  يدـهیو  اریثک  هب  لـضی  همیرک ... : رد  هک  رگید ،
یم نشور  هدش  دای  تایآ  دوخ  رد  لمات  اب  تسا ، هدـمآ  دـنک . یمن  هارمگ  نآ  اب  ار  ناقـساف  زجو  دـنک ، یم  ییامنهار  نآ  اب  ار  يرایـسبو 

تفـص مود ، هیآ  ردو  ملظ  فصو  لوا  هیآ  رد  ینعی  تسا ، فصو  نآ  تیلع  هب  رعـشم  فصو ، رب  مکح  لیلعت  هیآ  ود  ره  رد  اریز  ددرگ ،
باداش هویم  مضه  ناوتو  هدـمآ  دـیدپ  یبیـسآ  وا  شراوگ  هاگتـسد  رد  هک  تسا  يرامیب  نوچمه  قساـفو  ملاـظ  هک  تسا  نآ  لـیلد  قسف 

لصا هنرگو  ددرگ  یم  نوزفا  شیرامیب  هجیتن  ردو  دهد  یم  ناشن  لمعلا  سکع  شریذپ ، ياج  هب  نآ  ربارب  ردو  دشاب  هتـشادن  ار  نیریـشو 
یلو تسا . رود  نآ  سدـق  تحاس  زاو  هدوب  نآرق  یبلـس  فاصوا  زا  زین  تراسخو  تلالـض  لصا  هکنانچ  دوب ، دـهاوخن  نآرق  زا  يراـمیب 

رمتـسم يافـش  نآ  اب  زینو  یلـصاو  یتاذ  رمتـسمو  ییادتبا  تیاده  نآ  اب  تسادخ  رهق  رهظم  هک  يوناث  تراسخو  یـضراع  لالـضا  نیمه 
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. ---------------------------------------------------------------------------- دوب دهاوخ  گنهامه 
، نارمع لا  - 24.7 لافنا ، - 6 179 هرقب ، - 115.5 هرقبب ، ياعد 42.4 - هیداجس ، هفیحصص  - 3 حاتتفا . ياعد  - 143.2 فارعا ، - 1 ---- 
-15 . 49  - 55 مجنلا ، - 43.14  - 44 نمحرلا ، - 13 . 39، مور - 12 276 هرقب ، - 6.11، هدئام - 10 . 19 ءاسن ، - 216.9 هرقب ، - 8 . 169

.26 هرقب ، - 82.22 ءارسا ، - 21 . 157 فارعا ، - 20 . 28 بازحا ، - 19 58، رجح - 18 . 18 فسوی ، - 5.17 جراعم ، - 16 . 10 لمزم ،

شنیرفآ لامج 

هراشا

ورملق رد  هاوـخ  یبـسن . ییاـبیزو  لاـمج  مهو  یـسفن  ییاـبیزو  لاـمج  مه  تسا ، هتخیمآ  ییاـبیزو  لاـمج  اـب  میرک  نآرق  رظن  زا  شنیرفآ 
هاوخ شیوخ  تاذ  دـح  رد  دوجوم  ره  یـسفن  ییابیزو  لامج  طابنتـسا  يونعمو . درجم  ياـهدوجوم  هقطنم  رد  هاوخو  يداـم  ياـهدوجوم 

هک تسا . زیچ  ره  هدـننیرفآ  دـنوادخ  ( 1  ) یـش ء لـک  قلاـخ  هللا  هیآ  لوا : دوش . یم  لـصاح  نآرق  هیآ  ود  مامـضنا  زا  درجم  هاوخو  هداـم 
زا هاوـخ  دـشاب  تاوذ  زا  هاوـخ  يداـم ، هاوـخو  دـشاب  درجم  هاوـخ  تسا  دـنوادخ  سدـقا  تاذ  قوـلخم  ادـخ ، ریغ  يزیچ  ره  دراد  تلـالد 

. تسا هتخاس  وکین  تسا  هدیرفآ  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یـسک  نامه  وت  راگدرورپ  ( 2  ) هقلخ یـش ء  لک  نسحا  يذلا  هیآ  مود : فاصوا .
، دوش یمن  تفای  یتسه  نتم  رد  یـسفن  بیعو  صقن  هنوگچیهو  درک  قلخ  ابیزو  لیمج  دـیرفآ  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  ره  دراد  تلالد  هک 
زا یخرب  یبسن  ییابیزو  لامج  راهظتسا  اهنآ . فاصوا  هئشن  رد  مهو  ایشا  تاوذ  ورملق  رد  مه  زینو  درجم  هقطنم  رد  هچو  هدام  هئشن  رد  هچ 
... اهل ۀنیز  ضرالا  یلع  ام  انلعج  انا  هیآ : یکی  دیآ ، یم  تسد  هب  دروم  دنچ  یسررب  زا  زین  رگید  تادوجوم  زا  یضعب  هب  تبسن  تادوجوم 

، میدومن نیزم  نادـب  ار  ضرا  هرکو  هداد  رارق  نیمز  تنیز  ناوـنع  هب  یعیبـط  رظاـنم  زا  دراد  رارق  نیمز  يور  رد  هک  ار  هچنآ  اـم  ینعی  ( 3)
تنیز تایآ  نیا  زا  میداد . تنیز  نشور  ياه  هراتـس  اـب  ار  ـالاب  ياـضف  اـم  ینعی  ( 4  ) بکاوکلا ۀـنیزب  ایندـلا  ءامـسلا  انیز  انا  هیآ  يرگیدو 
رفکلا مکیلا  هرکو  مکبولق  یف  هنیزو  نامیالا  مکیلا  ببح  هیآ ... : زاو  دوش  یم  مولعم  رگیدـکی  هب  تبـسن  يدام  تادوجوم  یبسن  لامجو 

ار تیصعمو  قسفو  رفکو  داد  تنیز  امش  ياهلد  رد  ار  نآو  دینادرگ  ینتـشاد  تسود  امـش  يارب  ار  نامیا  ادخ  ( 5 ... ) نایصعلاو قوسفلاو 
. تسا هتخاس  نایمدآ  ناج  رویز  ار  نآو  هداد  رارق  اهلد  بوبحم  ار  نامیا  دـنوادخ  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تخاـس . دـنیاشوخان  ناـترظن  رد 

ییابیزو لاـمج  هیاـم  ناـمیا ، ینعی  يونعم  رما  نیاو  يداـم  هن  تسا  يونعم  يرما  زین  ناـمیاو  يداـم ،  هن  تسا  درجم  یناـسنا  حور  نوچو 
هک يونعمو  يدام  هب  لامج  میسقت  تسا . هدش  نایب  میرک  نآرق  رد  اطوسبم  یناطیـش  تنیز  زا  ینامحر  لامج  زایتماو  يرابتعا  زا  ینیوکت 

ترـضح تاـملک  رد  هکناـنچ  تـسا . هدـش  دراو  زین  نآ  لیــصا  نارــسفمو  تیـالو  ناـبحاص  نانخــس  رد  تـسا ، هدـمآ  مـیرک  نآرق  رد 
تین ( 7 « ) رئارسلا لامج  ۀینلا  نسح  . » تسا رهاظ  ییابیز  تروص  ییوکین  ( 6 « ) رهاظلا لامجلا  ةروصلا  نسح  : » تسا هدمآ  نینمؤملاریما ...

ندرمـش رب  نمـض  دنوادخ  هکنانچ  تسا . دوهـشم  ترتعو  نآرق  نابز  رد  لیمج  راک  هب  قیوشتو  لامج  هب  بیغرت  اه . نورد  ییابیز  وکین 
(8  ) نوحرـست نیحو  نوحیرت  نیح  لامج  اهیف  مکلو  دـیامرف : یمو  هدرک  هراشا  نآ  لامج  زا  يرادرب  هرهب  هب  يرادـماد ، يداـصتقا  عفاـنم 

يوس هب  دادـماب  رد  اهنآ  ندرک  اهر  هوحن  رد  زینو  هاگارچ  زا  نادنفـسوگ  یهاگنابـش  تشگزاب  تیفیک  رد  تسا  ییاـبیز  امـش  يارب  ینعی 
ردو ( 9 . ) دـنا لمجتم  تجاحو  هقاف  نیع  ردو  عشاخ  تدابع  رد  يوقت ، اب  نادرم  هک : تسا  هدـمآ  یلع ... ترـضح  نانخـس  ردو  هاـگارچ .

(10  « ) هتافو دعب  ۀثودحالا  لیمجو  هتایح  یف  ۀعاطلا  ناسنالا  بسکی  هب  هب ، نادی  نید  ملعلا  ۀـفرعم  : » دـنیامرف یم  نینچ  لیمک  هب  هیـصوت 
شگرم زا  سپ  ياربو  دیامیپ  تعاطا  هار  دوخ  تایح  رد  سکره  نآ  هلیسو  هب  دوب ، دنبیاپ  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  ینییآ  اهنت  يزودنا  شناد 

اب نادرم  فاصوا  زا  هک  لمجت  نیاو  تسا . نانمؤم  قـالخا  زا  شیارآ  ( 11  « ) نینمؤملا قالخا  نم  لمجتلا  . » دراذـگ ياج  هب  يریخ  رکذ 
هب یلع ... ترـضح  اذـل  دراد . يرتشیب  لومـش  يونعم  ییابیزو  لامج  هب  تبـسن  هچرگ  دوب ، دـهاوخ  لامج  مسق  ود  ره  لماش  تسا  نامیا 
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هل یقبتالو  کل  یقبیال  لاملاف  هلابو  کنع  یفنیو  هلامج  کل  یقبی  امیف  کتلاسم  نکتلف  : »... دیامرف یم  نینچ  نسح ... ترضح  شدنزرف 
زین وتو  دنام  یمن  وت  يارب  لام  اریز  دنامب  وت  يارب  لابو  نودب  نآ  لامج  هک  دشاب  يزیچ  اهـشیاینو  اهـششوک  رد  وت  تساوخ  ینعی  ( 12 « )

. دوب دهاوخ  لئاضفو  فراعم  نامه  رد  ناسنا  لامج  سپ  ینام ، یمن  وا  يارب 

نادرمو نانز  لامج 

ناسنا تقیقح  رد  تثوناو  تروکذ  تیـصوصخو  تسا  ناسنا  اهنآ  همه  روحم  اریز  تسین ، درمو  نز  نیب  یقرف  هدـش  دای  بلاطم  رد  نوچ 
 « مهلوقع یف  لاجرلا  لامجو  نهلامج  یف  ءاسنلا  لوقع  : » دومرف هک  يولع  فیرـش  ثیدح  زا  ناوت  یم  درادـن ، يریثات  نآ  دـننامو  نامیاو 

لقع هک  دشاب  ناسنا  زا  فنص  ود  فصو  ددص  رد  فیرـش  ثیدح  هک  دشابن  نآ  روظنم  ینعی  یفـصو . يانعم  هن  دیمهف  يروتـسد  يانعم 
هکلب دریگب ، شیاتـس  ناونع  ات  تسا  هدـش  هیبعت  وا  لقع  رد  درم  لامجو  دـشاب  هتـشاد  شهوکن  هبنج  ات  دوش  یم  هصالخ  وا  لامج  رد  نز 

هـشیدناو لقع  دناوت  یم  ایو  تسا  فظوم  نز  ینعی  شهوکنو . حدق  فصو  هن  دـشاب  هدـنزاس  فصو  ای  روتـسد  نآ ، يانعم  تسا  نکمم 
. دـهد هئارا  نآ  ریاظنو  تیاکحو  دروخرب  هوحنو  هرظانمو  هرواحم  تیفیکو  راتفرو  راـتفگ  ییاـبیزو  هفطاـع  تفارظ  رد  ار  شیوخ  یناـسنا 

تـسادق دناوتب  دیاب  نز  الثم  دزاس . یلجتم  شیوخ  ینالقع  رکفتو  یناسنا  هشیدـنا  رد  ار  دوخ  رنه  دـناوت  یمو  تسا  فظوم  درم  هکنانچ 
هنافیرظ ندومن  لاعفنا  زارباو  بجعت  تلاحو  ندش  ردام  تراشب  ندینش  هوحنو  اه  هتشرف  اب  وا  دروخرب  تیفیکو  میهاربا ... ترضح  رسمه 

: تفگو دز  دوخ  هرهچ  ربو  دیسر  رس  يدایرف  اب  شنزو  ( 13  ) میقع زوجع  تلاقو  اههجو  تکحصف  ةرص  یف  هتارما  تلبقاف  هیآ : رد  هک  ار 
هب ار  يو  سپ  دیدنخ . دوب ، هداتسیا  وا  نزو  ( 14  ) بوقعی قحسا  ءارو  نمو  قحساب  اهانرشبف  تکحضف  ۀمئاق  هتارماو  هیآو : ازان !؟ ریپ  ینز 

نیع لثمت  هک  يرنه  فیارظ  نیا  زگره  هک  یتروص  رد  دزاس  یلجتم  تسا ، هدـش  هراـشا  میداد . هدژم  بوقعی  هب  قاحـسا  یپ  زاو  قاحـسا 
ار نآ  ناوت  راثنو  راثیاو  تداهـش  فراعم  هب  هاـگآو  هدرک  لیـصحت  نز  هکناـنچ  دوب . دـهاوخن  دـنمرنه  نادرم  روسیم  تسا  یلقع  فیارط 

هئارا فیرظ  رنه  هماج  رد  ار  فیرط  لقع  تمیزع ، ماگنه  وا  هقردـب  ردو  داـهج  هب  قیوشت  ار  شدـنزرف  ناـبرهم ، رداـم  شقن  رد  هک  دراد 
راظتناو قوش  يابیز  سابل  رد  ار  یلقع  نیزو  هشیدنا  تشگرب ، هنادنمزوریپ  مزر ، نادیم  زا  هک  شهوتـسن  دـنزرف  لابقتـسا  ماگنه  ای  دـهد .

. دـننک تیاکح  فیرط  لقع  هماج  رد  ار  فیرظ  ياـهرنه  هک  دـنراد  ار  نآ  لـباقم  ناوت  دـنمرنه  نادرم  هکناـنچ  دـهد . ناـشن  نآ  ریاـظنو 
ینعی دنک  رگ  هولج  تمکح  فیارط  رد  ار  رنه  فیارظ  دیاب  درمو  دهد  هئارا  رنه  فیارظ  رد  ار  تمکح  فیارط  دـیاب  نز  هک  نآ  هصالخ 

یـشیاتس هنو  تسا  نز  يارب  یـشهوکن  هن  راک  عیزوت  نیاو  دـیای  یم  یلجت  وا  لـالج  رد  در  لاـمجو  تسا  هتفهن  وا  لاـمج  رد  نز  لـالج 
روتـسد لاثتما  تروص  ردو  دـشاب  رومام  شیوخ  صاخ  راک  هب  سکرهاـت  تساـهنآ ، زا  کـیره  یلمع  روتـسدو  دومنهر  هکلب  درم . يارب 
هـشیدنا هئارا  هوحن  رد  درمو  نز  تواـفت  سپ  دوش . شهوکن  قحتـسم  نآ ، زا  درمت  تروص  ردو  ددرگ  شیاتـس  روخ  رد  دوخ  صوصخم 

هک نیا  هچ  تسانثو ; ریدقت  هتسیابو  هتشاد  ار  فراعمو  مولع  يریگارف  یگتـسیاش  درم  نوچ  زین  نز  هنرگو  دیامن . یم  روهظ  تسرد  ياه 
. -------------------------------------------- تسا ریدقتو  شیاتس  هتسیابو  هدوب  فیرظ  ياهرنه  هئارا  هتـسیاش  درم 
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نز يدوجو  داعبا 

وا ندوب  نز  لصا  هب  عجار  لوا : مسق  تسا : مسق  ود  ربو  هعلاطم  لباق  هاگدـید  ود  زا  نز  فنـص  فاصواو  ماـکحا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
، يدابع ریغو  يدابع  مکح  اهدصو  فافعو  باجح  موزل  دننام  دهد . یمن  خر  اهنآ  هب  راصعاو  نورق  یط  رد  یتوافت  هنوگ  چیه  هک  تسا 
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رظان مود : مسق  تسین . نانز  كرتشم  تهج  نآ  رد  یقرف  چیه  مه  نز  دارفا  نیبو  دش . دهاوخن  نوگرگد  زگرهو  تسا  نز  صوصخم  هک 
دنـشیدنایب نادرم  نوچو  دـنبای  شرورپ  نیزو  تیبرتو  حیحـص  میلعت  وترپ  رد  رگا  هک  تسا  نآ  شرورپ  طـیحم  هوـحنو  تیبرت  تیفیک  هب 

هک تسا  يزیامت  دننامه  دوش ، تفای  توافت  یهاگ  رگاو  دنرادن  اهدرم  اب  تهج  نیا  زا  يزیامت  دنـشاب  هتـشاد  ربدـتو  لقعت  لاجر  نوچو 
هب درم  نایوجـشنادو  بالط  دـننامهو  دـنبای  هار  یملع  ياههاگـشنادو  اه  هزوح  هب  دعتـسم  نانز  رگا  الثم  تسا . دوهـشم  اـهدرم  دوخ  نیب 

كرتشم سورد  رد  یمالـسا ، لئاسم  ریاسو  یـسانشایندو  یـسانش  ناسناو  ینیب  ناهج  ظاحل  زاو  دـنزادرپب  یهلا  فراـعمو  مولع  يریگارف 
تکرب هب  العف  یهورگ  هک  نیا  هچ  دـشاب ، یبهذـم  لاجر  نوچ  نانآ  ینید  غیلبتو  میلعت  هوحنو  دـنبای  لماک  یهاـگآ  هزوح  نیلـصحم  نیب 

اب تروشم  زا  زیهرپ  رد  هک  یثیداحاو  هدـمآ  نانز  شهوکن  رد  هک  یتایاور  تفگ  ناوت  یم  مه  زاـب  اـیآ  دـنا ، نینچ  نیا  یمالـسا  بـالقنا 
نیا زا  ناققحمو  دنمشناد  نانز  هب  تبسن  یفارـصنا  هنوگ  چیهو  دراد  قالطا  هدیـسر  نانآ  لوقع  ییاسران  رد  هک  يا  هلداو  هدش  دراو  اهنآ 
نهو نایب  رد  یلع ،... ترـضح  ياه  هتفگ  الثم  تسا ؟ ندوب  نز  ثیح  زا  نز  تاذ  هلدا  نآ  همه  عوضوم  لوا  مسق  نوچمهو  درادن  فنص 

ياهوزرآ اب  درمان ، ياـه  هنوگ  درم  يا  ( 1  « ) لاجحلا تابر  لوقعو  لافطالا  مولح  لاجر ، الو  لاـجرلا  هابـشا  اـی  : » دومرف هک  ناـنز  لوقع 
هک نانز ، اب  تروشم  زا  زیهرپب  ( 2 ...« ) نهو یلا  نهمزعو  نفا  یلا  نهیار  ناف  ءاسنلا  ةروشمو  كایا  ! » نیـشن هدرپ  نانز  هشیدناو  هناکدوک !
رد نانآ  لقع  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآو  درادن ؟ دنمشنادو  ققحم  نانز  زا  یفارصنا  هنوگچیه  تسا . تسس  نانآ  میمـصتو  صقان  نانآ  يار 

شخب رد  اهنآ  مزعو  میمـصتو  هداراو  دـشاب ، یم  ناکدوک  لقع  ياتمه  اهنآ  ندـب  تثونا  رطاخ  هب  اـهنتو  دـننز  نوچ  يرظن ، لـقع  شخب 
رگا هک  تسا ، حیحـص  تیبرت  زا  نآ ، اشنم  هک  تسا  یجراخ  هبلغ  ظاحل  هب  اهریبعت  نیا  هک  نآ  اـیو  تسا . رادـیاپانو  تسـس  یلمع  لـقع 

تسین راک  رد  يا  هبلغ  لقاال  ایو  دش  دهاوخ  سکع  رب  هبلغ  امتح  دوش  مهارف  تیبرتو  میلعت  هنحص  رد  اهنآ  يریگارف  يارب  تسرد  طیارش 
یخرب غوبنو  يدنمشوه  دوب . دهاوخن  لوا  مسق  ماکحا  زا  فافعو  باجح  هلاسم  نوچ  مزع  نهو  هک  نآ  هصالخ  ددرگ . شهوکن  اشنم  ات 

رد دیدج  نید  ناونع  هب  مالسا  یتقو  دراد . یخیرات  دهاوش  اهدرم  هب  تبسن  يریذپ  تظعوم  رد  نانآ  تقبسو  هتشاد  نیرید  هقباس  نانز  زا 
لقع تهج  زا  نآ  شریذـپو  الاو ، يدنمـشوه  هب  جاتحم  يرظن  لقع  رظن  زا  نآ  تیناقح  صیخـشت  درک ، هولج  زاجح  راد  هنماد  تیلهاـج 

یم ناملـسم  نارگید  زا  شیپ  طیارـش  نآ  رد  هک  یـسک  اذل  دیامن . لمحت  ار  رطخ  هنوگره  ات  تسا  هدوب  نیدالوف  یمزع  هب  دنمزاین  یلمع 
هک تسا  هدوبن  یناکم  ای  ینامز  قبس  اهنت  نوچ  تفر . یم  رامش  هب  وا  لئاضف  زا  تقبس ، نیمهو  هدوب  رادروخرب  صاخ  یگتـسجرب  زا  دش 
زا یلع ... ترضح  مالسا  قبـس  هکنانچ  دوب . دهاوخ  تاذ  رهوگ  جرا  رادم  هک  دوب  یتناکمو  یبتر  قبـس  هکلب  دشابن  يرهوج  شزرا  رایعم 

نید دوخ  نارسمه  زا  لبق  هک  درب  یپ  ینانز  غوبنو  يدنمشوه  هب  ناوت  یم  رذگهر  نیا  زا  دور . یم  رامش  هب  ترـضح  نآ  یمـسر  لئاضف 
نادرم هک  یلاح  رد  دنا . هدروآ  نامیا  نآ  هب  راوتـسا  مزع  وترپ  ردو  هداد  صیخـشت  لالدتـسا  اب  ار  نآ  تیناقحو  هتفریذپ  ار  مالـسا  فینح 
هچرگ دندومن  یم  غیلب  یعـس  نآ  رون  ءافطا  يارب  هکلب  دنتـشاد  دـیدرت  نآ  تیناقح  ردو  هتـشاد  فاکنتـسا  نآ  شریذـپ  زا  اهنت  هن  یناوارف 
دندوب هدروآ  مالسا  یلاح  رد  نانز  زا  يا  هدع  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  دوخ  اطوم »  » رد 95ه.ق )  - 179  ) سنا نب  کلام  دنتسب . یمن  یفرط 

میکح ما  زینو  دش  ناملـسم  شرهوش  زا  لبقو  دوب  هیما  نب  ناوفـص  رـسمه  هک  هریغم  نب  دیلو  رتخد  دننام  دـنا  هدوب  رفاک  اهنآ  نارهوش  هک 
( ------------------------- 3 . ) دروآ مالسا  شرـسمه  زا  شیپ  دوب ، لهج  یبا  نب  همرکع  شرهوش  هک  ماشه  نب  ثراح  رتخد 

همان 31. هغالبلا ، جهن  - 2 هبطخ 27 . ۀغالبلا ، جهن   - 1 ------------------------------------------------------- 
.370  - ص 371 حاکن ، باتک  اطوم ،  - 3

یعامتجا طباور  يرطف  لماع  تماحر 

، یماظن یسایس ، تاررقمو  نیناوق  فرصو  دوش  نیمات  نآ  دارفا  نیب  ریمض  يافـصو  شیارگ  ات  تسا  یلماوعو  للع  دنمزاین  یناسنا  هعماج 
هداوناخ ياضعا  ینعی  دـنزاس ، یم  یگداوناخ  کچوک  عماوج  ار  يرـشب  گرزب  هعماـج  هکنیا  هب  هجوتاـبو  تسین ، یفاـک  و ... يداـصتقا ،
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ماگنه دیاین ، دیدپ  هداوناخ  ياضعا  نیب  رد  شیارگو  تفار  ببـس  هک  یمادام  سپ  دوب . دنهاوخ  یمـسر  عمتجم  ققحت  لماع  ددعتم  ياه 
نیب هک  یلماع  نیرتمهمو  دش . دهاوخن  رارقرب  یتسود  دنویپو  نواعت  حورو  ریمض  يافص  نآ ، داحآ  نیب  زگره  زین  یمسر  عمتجم  لکـشت 

لاجرلا ناونع  هب  هچرگ  ردپ  اریز  تسا  هداوناخ  ياضعا  نیب  رد  ردام  حور  یلجت  دـنک  یم  هدـنز  ار  راثیاو  تشذـگو  تفار  هداوناخ  دارفا 
افو رهم و  رب  هک  هداوناـخ  ساـسا  نکیل  تسا ، هداوناـخ  ینعی  کـچوک  هعماـج  ییارجاو  يرادا  ياـهراک  راد  هدـهع  ءاـسنلا  یلع  نوـماوق 

. دنا هتـسباو  يرگید  هب  مادک  ره  هک  تسا  ینادنزرف  شرورپو  شیادیپ  ادبم  ردام  اریز  تسا  ردام  هدهع  هب  تسا ، هدـش  يزیر  یپ  دـنویپو 
ایو دنکن  روهظ  هایگ  حطس  رد  یناسنا  راثیا  حور  حور  هک  دنتـسین  تخرد  کی  ياه  هویم  دننامه  دنوش  یم  دلوتم  نز  کی  زا  هک  يدارفا 

دلوتم نادنزرف  هکلب  دنکن ، هولج  اهنآ  رد  يرشب  صاخ  دنویپو  هدوب  یناسنا  نواعت  دقاف  هک  دوب  دنهاوخن  هدام  ناویح  کی  ياه  هچب  دننام 
ینید میلاعت  وترپ  رد  ار  دوخ  يرطف  دنویپو  هدوب  نابرهمو  فوؤر  رگیدکی  هب  تبسن  هلصاف  اب  هاوخو  هلـصاف  نودب  هاوخ  نز ، کی  زا  هدش 

يرطف دنویپ  نیا  یـسک  رگاو  هدمآ  رامـش  هب  مهم  ياهبجاو  زا  نآ  ندرکن  شومارفو  دنویپ  نیا  ظفح  نید  بتکم  ردو  دنیامن ، یم  افوکش 
هرابردو هدومرف  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  محر  هلـص  اریز  دش . دهاوخ  مورحم  یهلا  هژیو  تمحر  زا  دیامن ، عطق  ار  ینیدو 

هللا رما  ام  نوعطقیو  هقاثیم  دعب  نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیذلا  تسا . هدش  هداد  هدـعو  یهلا  نیرفنو  نعل  دوش ، لصو  دـیاب  هک  يزیچ  ناعطاق 
هب ادخ  ار  هچنآو  دننکـش ، یم  نآ  نتـسب  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  ینانآ  ( 1  ) نورـساخلا مه  کئلوا  ضرالا  یف  نودسفیو  لصوی  نا  هب 

هقاـثیم دـعب  نم  هللا  دـهع  نوضقنی  نیذـلاو  دـنراکنایز . هک  دـننانآ  دـنزادرپ ، یم  داـسف  هب  نیمز  ردو  دنلـسگ ، یم  هدومن  رما  نآ  نتـسویپ 
نآ نتسب  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک  ینانآ  ( 2  ) رادلا ءوس  مهلو  ۀنعللا  مهل  کئلوا  ضرالا  یف  نودـسفیو  لصوی  نا  هب  هللا  رما  ام  نوعطقیو 

تـسا تنعل  ناـنآ  رب  هک  دـننانآ  دـنزادرپ ، یم  داـسف  هب  نـیمز  ردو  دنلـسگ ، یم  هدوـمن  رما  نآ  نتـسویپ  هـب  ادـخ  ار  هـچنآو  دننکـش ، یم 
هک دـشاب  نیا  هدـش  رکذ  تسا ، مزال  نآ  لـصو  هک  يزیچ  عطق  راـنک  رد  نیمز  رد  داـسفا  هک  نیا  رـس  دـیاشو  تساـیند . نآ  یماجرفدـبو 

دراو یتقو  دنا ، هدومن  لمعو  هدرک  كاردا  ار  اضعا  دنویپ  ظفحو  محر  هلص  نوناقو  هدرک  دشر  ینید  لیـصا  ياه  هداوناخ  رد  هک  يدارفا 
هداوناخ زا  هک  یناسک  یلو  دنا ، هداهن  هعماج  هب  ماگ  راثیاو  دنویپ  حور  اب  اریز  دـننز  یمن  نیمز  رد  داسفا  هب  تسد  دـندش  یمـسر  عامتجا 

شومارف نواعتو و ... راثیا  موزلو  محر  هلـص  نوناق  ندرکن  تیاعر  رثا  رد  اضعا  نیب  يرطف  دنویپ  لصا  نوچ  دـنا  هتـساخرب  ینید  ریغ  ياه 
لـصا محر  هلـص  نوناق  هک  نآ  هصالخ  درک . دهاوخ  روهظ  زین  رمنتو  شحوت  ياه  هدیدپ  یمـسر ، هعماج  هب  ناشدورو  اب  اذل  تسا  هدـش 

رب مکاح  لصا  محر  هلصو  دیامن . یم  مهارف  ار  گرزب  عماوج  ییافوکـش  هنیمزو  هدرک  تیبرت  تسرد  ار  کچوک  هعماج  هک  تسا  یمهم 
. دشاب یم  محر  کی  زا  اضعا  همه  شیادیپ  انامه  اهیگتـسباو  اه و  تماحر  نیا  همه  اشنمو  تسا ، یگداوناخ  ناگتـسباو  مراحمو و  ماحرا 

هلصو ماحرا  نوناق  راذگ  هیاپ  هک  تسا  نز  يالاو  ماقم  تقیقح  ردو  هدوب  نز  وزج  تسا  هتـسویپ  مه  هب  ءاضعا  نوکت  ادبم  هک  محر  نآو 
نیماتو ییارجا  ياهراک  لوؤسم  درم  هچرگ  دراد  هدهع  هب  نز  ار  تماحرو  هداوناخ  یلـصا  هرهم  هک  نآ  هجیتن  تسا  تیمرحمو و ... محر 

هک ار  ردام  تامحز  ردامو ، ردپ  نتشاد  یمارگ  هب  ناسنا  هیـصوت  نمـض  میرک  نآرق  رذگهر  نیا  زا  تسا . نآ  دننامو  یگدنز  ياه  هنیزه 
هتعـضوو اهرک  هما  هتلمح  اناسحا  هیدـلاوب  ناسنالا  انیـصوو  دوش : یم  روآدای  تسا  محر  اهنآ  یلـصا  اـشنمو  تسا  نداد  ریـشو  ناـمیاز  هب 

رادراب وا  هب  جنر  لمحت  اب  شردام  میدرک ، شرافـس  ناسحا  هب  شردامو  ردپ  هب  تبـسن  ار  ناسناو  ( 3  ) ارهش نوثالث  هلاصفو  هلمحو  اهرک 
(4 ... ) نیماع یف  هلاصفو  نهو  یلع  اـنهو  هما  هتلمح  تسا . هاـم  یـس  شنتفرگ  ریـش  زاو  نتـشادرب  راـبو  دروآ  اـیند  هب  ار  وا  جـنر  اـبو  دـش 

هلاسر رد  نیدـباعلا ... نیز  ماما  ترـضح  زینو  تسا . لاس  ود  رد  شنتفرگ  زاب  ریـش  زاو  یتسـس  يور  رب  یتسـس  دـش ، رادراب  وا  هب  شردام 
هب یگداوناخ  ماظن  رد  ار  قح  نیلوا  هدومرف  ناـیب  محر  هب  تبـسن  تبارقو  یگتـسویپ  رادـقم  هب  ار  ماـحرا  قوقح  تیاـعر  موزل  هک  قوقح 
یف محرلا  لاصتا  ردـقب  ۀلـصتم  ةریثک  کـمحر  قوقحو  تسا ...« : هدومرف  نینچو  هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  ردـپ  قح  زا  هاـگنآ  هداد ، رداـم 

تسا مزال  هتکن  نیا  هب  تیانع  ( 5 .« ) برقالاف برقالا  مث  کیخا  قح  مث  كدـلو  قح  مث  کیبا  قح  مث  کما  قح  کیلع  اهبجواف  ۀـبارقلا 
یبسن ياضعا  نیب  یمحر  دنویپ  داجیا  رد  نآ  مهس  هکلب  تسا ، هداوناخ  کی  یبسن  ياضعا  نیب  تماحر  هطبار  داجیا  اهنت  هن  نز  شقن  هک 
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دقع مسارم  رد  (ص ) مرکا لوسر  هبطخ  زا  هکنانچ  دراد . هارمه  هب  ار  یناوارف  تاررقم  ترهاصم  نوناقو  دـنرادروخرب  صاخ  تماـحر  زا 
سورعو هدوب  بسن  هب  قحلم  يدامادو  هرهاصم  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  ارهز  همطاف  ترضحو  یلع ... نینمؤملاریما  ترـضح  ییوشانز 

هب هداوناخ  کـی  دارفا  هلزنم  هب  نارداـمو  ناردـپ  اـصوصخم  هداوناـخ  ود  ياـضعاو  هدـش  بوسحم  هداوناـخ  ود  نادـنزرف  هلزنم  هب  داـمادو 
(6 ... ) اضر ماما  ترضح  طسوت  داوج ... ترضح  ییوشانز  دقع  هبطخ  زا  زینو  مرکا  لوسر  هبطخ  زا  هک  نوناق  نیاو  دمآ . دنهاوخ  باسح 

يدنواشیوخ ياراد  ار  واو  دـیرفآ  يرـشب  بآ  زا  هک  تسواو  ( 7  ) ارهصو ابـسن  هلعجف  ارـشب  ءاملا  نم  قلخ  يذلا  وه  هیآ : زا  هدش  هدافتـسا 
درم نیب  طابترا  داجیا  رد  نز  شقن  ندش  نشور  نآو  میوش  یم  مهم  بلطم  دراو  داجنیا  زاو  دوش . یم  طابنتـسا  داد . رارق  يدامادو  یبسن 

روحم ار  تفطاعو  تفارو  هدرک  بذـج  ار  درم  الوا  نز  ینعی  نادـنزرف . ناونع  هب  دـنوش  یم  دـلوتم  ادـعب  هک  يدارفا  نیبو  ردـپ  ناونع  هب 
. دهد یم  لیکشت  ار  نابرهم  ماحراو  مارآ  هداوناخ  نئمطمو ، فوؤر  درفو  مارآ  رـصنع  نامه  کمک  هب  سپـس  دهد ، یم  رارق  وا  اب  طابترا 

لیکـشتو تماحر  هزوح  سیـسات  لیـصا  هیاپو  تسا  نز  هدـهع  هب  هداوناخ  تلاـصا  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  دوش  لدتـسم  هلاـسم  نیا  رگا 
هرهاصم رثا  رد  ار  هداوناخ  ود  لسن  ریثکتاب  ایناث  دنک ، یم  دـنواشیوخ  ار  یبنجا  درم  الوا  هک  دوب ; دـهاوخ  نز  انامه  تفارو  رهم  تموکح 
کیدزن تماحر  هطبار  هب  هرهاصم  دنویپ  نوچ  ار  یعاضر  دنویپو  هدومن  مرحم  ار  هناگیب  دارفا  عاضر  رثا  رد  اثلاث  دـیامن ، یم  طبترم  مه  هب 

: ---------------------------------------------------------------------- بلطم لصا  کنیاو  دیامن . یم 
ط راحب ، - 6 داجس .... ماما  قوقح  هلاسر  لوقعلا ، فحت  - 5 . 14 نامقل ، - 4 . 15 فاقحا ، - 3 . 25 دعر ، - 2 . 27 هرقب ، - 1 ---------- 

، ناقرف - 7 ص و .  ج ،  توریب ،

درمو نز  شنیرفآ  ادبم 

، دشاب صوصخم  مزاولو  صاخ  راثآ  ياراد  مادکره  ات  تسا  هناگادج  یلباق  ادبم  ودو  لقتـسم  رهوگ  ود  زا  درم  شنیرفآو  نز  تقلخ  ایآ 
دنرهوگ کی  زا  ود  ره  هک  نآ  ایو  تسا . يرگید  سنج  زا  ریغ  مادـکره  سنجو  دـننک  یم  روهظ  زاحنم  ناـک  ود  زا  هک  رهوگ  ود  دـننام 

کی زا  هلاصالاب  درم  هک  نآ  ایو  یلیـصحت و ... قالخاو  یبسک  فاصوا  هب  رگم  تسین  يدوجو  رهوگ  ظاحل  زا  اـهنآ  نیب  يزاـیتما  چـیهو 
زا هلاصالاب  نز  ینعی  سکع  هب  ایو  تسا . هدش  هدـیرفآ  نآ  رب  عرفتم  روط  هب  درم  عبات  ادـبم  دـئاوز  زا  نز  سپـس  هدـش  قلخ  صاخ  رهوگ 
رد یهاگیاج  لوا  لامتحا  تسا ؟ هدش  هدروارف  يو  عرفو  یلیفط  روطب  درم  عبات  ادبم  دئاوز  زا  درم  سپـس  هدـش  هدـیرفآ  نیعم  رهوگ  کی 

موسو مود  لامتحا  هدمع  تسا . یئاورو  ینآرق  دهاوش  هنوگره  دقاف  زین  مراهچ  لامتحا  هکنانچ  درادن  نآ  دننامو  ینآرق  دـهاوشو  ریـسفت 
مود لامتحا  انامه  دـیامن  یم  دـییات  ار  نآ  زین  ثیداحا  زا  یخربو  دوش  یم  طابنتـسا  شنیرفآ  لصا  هب  رظاـن  تاـیآ  رهاوظ  زا  هچنآ  تسا .

. دناد یم  باوصان  ار  نآ  زین  ثیداحا  زا  یضعب  هکلب  دوش  یمن  راهظتـسا  تقلخ  هب  عجار  تایآ  رهاوظ  زا  اهنت  هن  موس  لامتحا  اماو  تسا .
ءاسنو اریثک  الاجر  امهنم  ثبو  اهجوز  اهنم  قلخو  ةدـحاو  سفن  نم  مکقلخ  يذـلا  مکبر  اوقتا  سانلا  اـهیا  اـی  دـننام : تقلخ  ياـه  هیآ  اـما 

شتفجو هدیرفآ  هدحاو  سفن  زا  ار  امـش  هک  ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا  ( 1  ) ابیقر مکیلع  ناک  هللا  نا  ماحرالاو  هب  نولاست  يذـلا  هللا  اوقتاو 
اورپ دینک  یم  تساوخرد  رگیدمه  زا  وا  مان  هب  هک  ییادخ  زاو  دیراد ، اورپ  هدـنکارپ  يرایـسب  نانزو  نادرم  ود  نآ  زاو  دـیرفآ  وا  زا  زین  ار 

لصاو و تاذو  رهوگ  انامه  همیرک  نیا  رد  سفن  زا  روظنم  تسا . نابهگن  امـش  رب  هراومه  ادخ  هک  دینکن  شومارفار  نادنواشیوخو  دینک ،
ینعی تسا  نینچ  هسفن  یف  یـش ء  نالف  دنا  هتفگ  رگا  الثم  تسین . نآ  دننامو  ناور  ناج ، حور ، نآ ، زا  دارمو  تسا . یـش ء  ینیع  تیعقاو 
يانعم هک  تسا  هدـمآ  شدوخ  سک  نـالف  ینعی  ( ، 2  « ) هسفن نالف  ینئاـج  : » دـنا هتفگ  یتقو  تسا و  نینچ  دوخ  یلـصا  یتسهو  تاذ  رد 
قیقحت ایو  داد  طبر  هیآ  هب  ار  هزاـت  اـی  نهک  سفنلا  ملع  ثحاـبم  هک  تسین  اور  سپ  دوب . دـهاوخ  تاذ  لـصا  ینعی  نیع  اـب  فدارم  سفن 
ینآرق ثحابم  رگیدو  راگدرورپ  يوس  هب  نآ  عوجرو  ناـسنا  رد  نآ  حـفنو  سفن  شیادـیپ  هب  رظاـن  تاـیآ  اـب  ار  ثحب  لـحم  هیآ  هراـبرد 

الوا روبزم  هیآ  دافم  قوف  يانبم  ربانب  تسا . ینیع  تیعقاو  تاذ و  انامه  سفن  زا  دارم  سپ  تسناد . هتـسباو  یناسنا  حور  ماـکحا  هب  طـبترم 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


دنا هدش  قلخ  رهوگو  تاذ  کی  زا  دوش  یم  ناگمه  لماش  سان  هملک  اریز  درم  هاوخ  نز  هاوخ  ، - فنـص ره  زا  اهناسنا  همه  هک  تسا  نیا 
هدـیرفآ ینیع  رهوگو  تاذ  نامه  زا  مه  وا  تسا  درم  نیلوا  رـسمه  هک  نز  نیلوا  ایناثو  تسا ، زیچ  کـی  دارفا  همه  شنیرفآ  یلباـق  ادـبمو 

همه هک  تسا  هدیرفآ  یلـصاو  تاذ  نامه  زا  ار  نز  نیلوا  دنوادخ  هکلب  يو ، یلیفطو  وا  رب  دئازو  درم  رب  عرف  هنو  رگید  رهوگ  زا  هن  هدش ،
زج یتلاسر  هک  تلاقم  نیا  هلـصوح  زا  هک  دوش  یم  هراشا  لسن  ریثکت  تیفیک  هب  هاگنآ  تسا . هدرک  قلخ  لصا  ناـمه  زا  ار  اـهنزو  اـهدرم 
... اهجوز اهنم  لعجو  ةدحاو  سفن  نم  مکقلخ  يذـلا  وه  هیآ : زا  ناوت  یم  ار  هدـش  دای  بلاطم  تسا . نوریب  درادـن  ار  باتک  کی  همدـقم 

انامه شنیرفآ  لصا  هب  رظان  ياه  هیآ  دافم  سپ  دومن ، هدافتسا  دروآ . دیدپ  نآ  زا  ار  يو  تفج  سپـس  دحاو  سفن  زا  ار  امـش  دیرفآ  ( 3)
اماو دوب . دـهاوخ  دـنوش ، یم  یهتنم  اـهنآ  هب  ینونک  لـسن  هک  نز  نیلواو  درم  نیلوا  زینو  ناـنزو  نادرم  همه  تقلخ  یلباـق  ادـبم  تدـحو 

لسرم روط  هبو  ( 4  ) عیارشلا للع  رد  دنسم  روط  هب  هدق »)  » قودص  ) یمق هیوباب  نب  دمحم  هچنآ  دننام  شنیرفآ  یلباق  ادبم  هب  رظان  ثیداحا 
یم هک  دنتـسه  یمدرم  ام  دزن  درک : لاؤس  قداـص ... ماـما  ترـضح  زا  نیعا  نب  هرارز  هک : تسا  هدرک  لـقن  ( 5  ) هیقفلا هرـضحی  نم ال  رد 

زا رترب  مهو  تسا  هزنم  مه  تبسن ، نینچ  زا  دنوادخ  دومرف : قداص ... ماما  دیرفآ ; مدآ  پچ  علـض  ییاهن  شخب  زا  ار  اوح  دنوادخ  دنیوگ 
دنیوگب هک  دهد  ناگدننک  تعانش  تسد  هب  هناهب  ات  دنک ، قلخ  وا  هدند  ریغ  زا  ار  مدآ  رسمه  هک  تشادن  ار  نآ  ناوت  دنوادخ  ایآ  تسا ...

... دروآ دـیدپ  روهظ  ون  روط  هب  ار  اوح  مدآ ، شنیرفآ  زا  دـعب  دـنوادخ  دومرف : سپـس  دومن ... حاکن  رگید  ضعباـب  مدآ  يازجا  زا  یـضعب 
: دومرف دـنوادخ  تسا ؟ هدـش  نم  سنا  هیام  وا  هاگنو  برق  هک  تسیک  نیا  دیـسرپ : شراگدرورپ  زا  يو  تقلخ  زا  یهاـگآ  زا  دـعب  مدآ ...
ات اراگدرورپ  يرآ  تفگ : مدآ  دـشاب ؟ وت  عباتو  دـیوگب  نخـس  وت  ابو  هدـش  وت  سنا  هیامو  هدوب  وت  اب  هک  يراد  تسود  ایآ  تسا  اوح  نیا 

نیمات تهج  ار  وت  يرـسمه  تیحالـص  نوچ  هاوخب  ار  وا  اـب  جاودزا  نم  زا  دومرف : دـنوادخ  هاـگنآ  تسا ، مزـال  نم  رب  وت  سپـس  ما  هدـنز 
یم هضرع  ار  يو  اب  جاودزا  داهنـشیپ  نم  درک : ضرع  مدآ  سپـس  دومن ... اطع  وا  هب  ار  یـسنج  ترهـش  دـنوادخو  دراد  زین  یـسنج  هقالع 

تـسا لصفم  هچرگ  ثیدح  نیا  يزومایب ... هب  ارم  نید  ملاعم  هک  تسا  نآ  رد  نم  ياضر  دومرف  دنوادخ  تسیچ ؟ رد  امـش  ياضر  مراد ،
زاین مه  نآ  نیماضم  زا  یضعب  هکنانچ  دنا  لوهجم  یخربو  كرتشم  هلسلس  داحآ  یخرب  نوچ  دراد ، رتشیب  یقیقحت  هب  زاین  دنس  ظاحل  زاو 

زا اوـح  تقلخ   - 1 دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  يدـنمدوسو  مهم  بلاـطم  یلو  دراد  رتشیب  حیـضوت  هب 
مدآ هاگنو  یکیدزن   - 3 تسا . لقتسمو  هدوب  روهظ  ونو  عیدب  مدآ  تقلخ  دننامه  اوح  شنیرفآ   - 2 تسین . حیحص  مدآ  پچ  هدندو  علض 

روهظ زا  لبق  یناسنا  سنا  نیاو  هداد  رارق  اهنآ  نیب  طاـبترا  يرارقرب  هیاـپ  ار  لـصا  نیمه  زین  دـنوادخو  تسا  هدـش  يو  سنا  هیاـم  اوح  هب 
رب ار  ییوشانز  توهشو  یسنج  شیارگ  دنوادخ   - 4 دوش . یم  حرطم  ادعب  هک  تسا  یبلطم  هزیرغ  نایرج  اریز  هدوب  یسنج  توهش  هزیرغ 

یهلا مولع  میلعت  انامه  قادـصو  هیرهم  نیرتهب   - 5 دوب . هدـش  رارقرب  البق  یتسودو  سنا  نایرج  هک  تسا  یلاح  رد  نیاو  دومن  اـقلا  مدآ ...
تفگ اوح  هب  مدآ  جاودزا ، زا  دعب   - 6 تسا . هداد  رارق  مدآ  رب  اوح  ترضح  رهم  ناونع  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نید  ملاعم  نتخومآو 
نیاو دورب  اوح  فرط  هبو  دزیخرب  مدآ  هک  درک  رما  دـنوادخ  نک ، ور  نم  يوس  هب  وـت  تفگ  وا  هب  اوـحو  نک  ور  نم  هبو  اـیب  نم  فرط  هب 
لبق هبطخ  نآ  يراگتـساوخ  نیا  زا  روظنم  هتبلا  تساوخ . یم  رب  درم  يراگتـساوخ  هب  نز  هنرگو  تسا  نز  زا  درم  يراگتـساوخ  زار  نامه 

. ----------------------------------------------------------- تسین هدمآ  طوسبم  ثیدح  نیا  رد  هک  دقع  زا 
باتک ص 379  ج 2 ، - 5 باب 17 . ج 1 ، - 4 . 6، رمز - 3 ص 144 . ج 4 ، نازیملا ، ریسفت  - 2 . 1 ءاسن ، - 1 --------------------- 

. حاکنلا

تیریدمو رهم  هیاپ  رب  هداوناخ  يانب 

هراشا
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همه یلعاف  ادبم  هک  نیا  هچ  هتـشاد ، دحاو  یلباق  ادـبم  نادرمو  نانز  همهو  تسا  رهوگ  کی  زا  درمو  نز  شنیرفآ  هک  دـش  نشور  اجنیا  ات 
نیا تابثا  راد  هدهع  تایاور  زا  یخرب  رگاو  تسین ، شنیرفآ  لصا  رد  نز  هب  تبـسن  درم  يارب  یتیزم  چیهو  تساتکیو  هناگی  يادـخ  اهنآ 
رما کی  ثحب  دروم  هلاسم  نوچ  دنشاب  مات  تهج  ود  ره  زا  اضرف  رگاو  دنا ، مامتان  تلالد  تهج  زا  ایو  اسران  دنس  ظاحل  زا  ای  دنا ، تیزم 

هک نامگو  هنظم  دح  رد  رگم  درک ، تباث  یعطق  ریغ  ینظ  لیلد  کی  اب  فرـص  یهقف  لئاسم  ریظن  ار  نآ  ناوت  یمن  تسین ، ضحم  يدـبعت 
شیارگو تفارو  رهم  ساسا  رب  هداوناخ  سیـسات  رد  لصا  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  هنوگناـمه  دوب . دـهاوخن  یملع  لـئاسم  لاـح  هب  دـنمدوس 

زا عافدو  یتسرپرـسو  ییارجا  ياهراک  دهعتو  هنیزه  نیماتو  تیریدـم  ظاحل  زا  هداوناخ  لیکـشت  رد  لصا  هکنانچ  تسا  نز  انامه  هبذاجو 
رما نیا  رب  ءاسنلا و ... یلع  نوماوق  لاجرلا  دـننام  ینآرق  دـهاوش  اریز  درادـن  تابثا  هب  يزاین  مود  بلطم  تسا ; درم  هداوناـخ  ریبدـت  هزوح 

نوهرم بلطم  ره  قیمع  لیلحت  نوچو  تسا . لوا  بلطم  تابثا  هدمع  دنک ، یم  دـییات  ار  نآ  زین  نیملـسم  هجیار  هریـسو  دـهد  یم  یهاوگ 
نیرتمهم زا  یکی  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رب  دـیکات  تسا ، نآ  یقیدـصت  يدابم  شریذـپ  ورگ  رد  هکنانچ  تسا  نآ  يروصت  يدابم  نییبت 

ات تسا  رگید  تمـس  زا  یناویح  توهـشو  يزیرغ  شیارگو  وس  کی  زا  یلقع  سناو  یفطاع  رهم  نیب  زیاـمت  قوف  هلاـسم  يروصت  يداـبم 
ناسنا هرهچ  رد  یهلا  لامج  رهظم  ناونع  هب  نز  شقنو  یـسنج ، توهـش  رادم  رب  هن  تسا  یلقعو  یناسنا  یتسود  روحم  رب  هداوناخ  ساسا 

. هدام سنج  کی  تروص  هب  توهش  عفر  لماع  ناونع  هب  هن  دوش  نییبت 

هداوناخ تفوطعو  رهم  ناینب 

یکیکـشت بتارم  ياراد  یتسه  تقیقح  نوچ  تسا و  يدوجو  صاخ  دـنویپ  کی  زیچ ،  ود  نیب  هقالعو  قوش  هیلاعتم  تمکح  ینابم  قبط 
ار هجرد  نامه  صاخ  مکح  یتسه  زا  هبترم  ره  رد  تباث  دراد و  دوجو  یتسه  تارذ  ماـمت  رد  شـشک  قاـیتشا و  ـالوا  تهج  نیا  زا  تسا 

ینتسر ياههایگ  رد  نآ  دننام  اطعاو و  ذخا  تروص  هب  ینامزو  دراد  روهظ  ناک  ياهرهوگ  داهن  رد  عفد  بذج و  تروص  هب  یهاگ  دراد 
ياهناویح رد  ترفن  لیم و  تروص  هب  یهاگ  دیآ و  یم  دیدپ  ملعم  ریغ  ياهناویح  رد  بضغ  توهش و  ناونع  هب  یهاگ  دیامن و  یم  هولج 

مهم هلاسم  نیا  رد  هچنآ  دیامن .  یم  یط  ار  ینالوط  ياه  هلصاف  هاگنآ  دنک و  یم  روهظ  یناسنا  هدشن  تیبرت  دارفا  زا  یخرب  هدش و  تیبرت 
ناسنا تیبرت  هداوناخ و  ( 48  ) سیسات هزیگنا  مه و  هب  ود  نیا  شیارگ  رـس  درم و  نز و  شنیرفآ  زار  ایآ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا 

دوش و یم  تفای  ناسنا  زا  شیب  زین  یـشحو  تاناویح  رد  هتـشادن و  توهـش  هرئان  ءافطا  زج  یفدـه  هک  تسا  یـسنج  شیارگ  انامه  لماک 
شرورپ تماحر و  هزوح  لیکـشت  فدـه  درم و  نز و  فاـطعنا  زار  اـی  و  دـنز ،  یم  نماد  نآ  هب  نهک  تیلهاـج  ناـنوچ  دـیدج  تیلهاـج 
یئامسا سنا  یبلق و  رهم  یلقع و  شیارگ  انامه  يدنوادخ  ءامـسا  همه  لامج و  لالج و  عماج  یهللا و  ۀفیلخ  هولج  ناگتـشرف و  دوجـسم 

نوچ دـیامن ؟  لح  ار  شنیرفآ  رارـسا  زا  يرایـسب  زار  دریگب و  تمدـخ  هب  ار  یناوارف  ناگتـشرف  دـیامن و  تیبرت  هکئـالم  دـناوتب  اـت  تسا 
تقلخ یمومع  زار  نامه  رگم  يا  هژیو  هزیگنا  هدام  ناویح  شنیرفآ  هرابرد  دوش و  یم  تفای  زین  هدام  رن و  ياـهناویح  رد  یـسنج  شیارگ 
يزیرغ شیارگ  زا  ریغ  يزیچ  نز  شنیرفآ  لیـصا  زار  نیارباـنب  تـسین .  حرطم  یناوـیح  یهاـیگ و  سنج  ره  زا  نـیجوز  قـلخ  تـیفیک  و 

رد ار  وا  هداد و  نز  هب  شمارآ  نیا  داجیا  رد  ار  تلاصاو  هدرک  نایب  درم  نز و  شمارآ  ار  نآ  دنوادخ  هک  دـشاب  یم  توهـش  هرئان  ءافطاو 
چیه هتـسناد و  رهوگ  کی  ار  ود  ره  تقیقح  هک  نآ  نمـض  تسا .  هدرک  یفرعم  نز  رهم  بوذـجم  ار  درم  هتـسناد و  لـصا  یناور  رما  نیا 

ةدـحاو و سفن  نم  مکقلخ  يذـلا  وه  دـیامرف :  یم  فارعا  هروس  رد  تسا .  هدـشن  لئاق  اهنآ  نیب  شنیرفآ  یلباق  ادـبم  ظاـحل  زا  يزاـیتما 
اهناسنا امـش  همه  یلباق  ادبم  ینعی  تسا .  دحاو  رهوگ  هدحاو و  تقیقح  نامه  هدـحاو  سفن  زا  روظنم  ( 1) اهیلا نکسیل  اهجوز  اهنم  لعج 

زا هنوگ  نیا  تسین و  یلوا  ریغ  یلوا و  ناسنا  نیب  يزایتما  چـیه  هکنانچ  تسین  درم  نز و  نیب  یقرف  چـیه  رما  نیا  ردو  تسا  تقیقح  کـی 
کبر ذخا  ذا  و  ( 49  : ) هیرذ هیآ  ریظن  دش  دهاوخ  زین  مدآ ...  ترـضح  یتح  اهناسنا  همه  لماش  هک  تسا  مدآ  ینب  هب  ریبعت  دننامه  اهریبعت 

ذخا نیا  هک  تفرگرب ...  ار  نانآ  هیرذ  مدآ ،  نادـنزرف  تشپ  زا  تراگدرورپ  هک  ار  یماـگنه  و  ( 2  ...) مهتیرذ مهروـهظ  نم  مدآ  ینب  نم 
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دراد يزاجمو  یعامس  ثینات  روبزم  هیآ  رد  سفن  هملک  دوب .  دهاوخ  مه  ترضح  نآ  لماش  هکلب  درادن  مدآ  نادنزرف  هب  صاصتخا  قاثیم 
نیا رد  جوز  زا  روظنم  تسا .  دراف  لصا  دحاو  تقیقح  انامه  هدحاو  سفن  يانعمو  تسا  ظاحل  نیمه  هب  هدحاو  هملک  ثینات  یقیقح و  هن 

زا ریبعت  و  تاجوز .  هن  تسا  جاوزا  نآ  عمج  هک  هجوز  هن  تسا  جوز  هملک  نز  زا  ریبعت  نیرتهب  و  تسا .  درم  رـسمه  هک  تسا  نز  زین  هیآ 
هب نز  زا  نآرق  زا  تمـسق  چـیه  رد  رطاخ  نیمه  هب  هتـسناد و  هئیدر  تغل  ار  نآ  تادرفم  رد  بغار  هکلب  تسین  حیـصف  هجوز  هملک  هب  نز 

جوز ریبعت  اب  نز  ناونع  نوچ  تسا .  هدش  دای  جاوزا  جوز و  طقف  هکلب  هدـشن  دای  تاجوز  ناونع  هب  ترخآ  ای  ایند  نانز  زا  هجوز و  ناونع 
نز شنیرفآ  نودب  درم  ینعی  ددرگ  یم  رب  درم  هب  نکسیل ،  رکذم  ریمـض  دوش و  یم  هدافتـسا  هیآ  زا  رهوش  ناونع  هب  درم  ارهق  هدش  حرطم 
نز ینعی  ددرگ  یم  رب  جوز  هب  هکلب  تسین و  هدحاو  سفن  اهیلا  ثنؤم -  ریمض  عجرم  تسا .  سینا  هب  دنمزاین  درادن و  شمارآ  تنیکس و 
نم و  دوش .  یم  مارآ  هتفرگ و  سنا  يو  اـب  تسین و  سوناـم  نآ  نودـب  تسا و  نز  هب  درم  یـسنا  شیارگ  هک  دوش  یم  نینچ  نآ  داـفم  و 
ياه هناشن  زا  و  ( 3) نورکفتی موقل  تایال  کلذ  یف  نا  ۀمحر  ةدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکـستل  اجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایا 

تمعن نیا  رد  يرآ ،  داهن .  تمحر  یتسود و  ناـتنایم  و  دـیریگ ،  ( 50  ) مارآ اهنادب  ات  دیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  زا  هک  نیا  وا 
فارعا هروـس  هیآ  زا  هچنآ  زا  ریغ  دوـش  یم  طابنتـسا  همیرک  هیآ  نیا  زا  هک  یبلاـطم  تـسا .  ییاـه  هناـشن  دنـشیدنا  یم  هـک  یمدرم  يارب 

زا يادج  ینز  چـیه  تقلخ  دـنا و  نادرم  ياتمه  یلباق  ادـبم  لصا  یتسه و  رهوگ  ظاحل  زا  اهنز  مامت   - 1 زا :  تسا  ترابع  دش  راهظتـسا 
هب یـصاصتخا  ثحب ،  نآ  و  تسا ،  زاتمم  اـهنآ  ریغ  زا  یهلا  ياـیلوا  تنیط  هک  دراد  ییادـج  مکح  تنیط  هلاـسم  هتبلا  تسین ،  درم  تقلخ 

نارگید ایلوا و  نیب  يزایتما  تهج  نیا  رد  هکنانچ  تسین  یقرف  يدعب  ياهناسنا  ناسنا و  نیتسخن  نیب  ییاتمه  نیا  رد  و  درادن ،  درم  ای  نز 
نم دقل  هک :  تسا  هدش  ریبعت  ص )  ) مرکا لوسر  هرابرد  هک  هچنآ  ریظن  دنا  نادرم  رهوگ  خنس  زا  تقیقح  ظاحل  زا  اهنز  مامت   - 2 تسین . 

ناـشدوخ زا  يربماـیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  هاـگنآ  نینمؤم  رب  داـهن  تنم  دـنوادخ  ( 4) مهـسفنا نم  ـالوسر  مهیف  ثـعب  ذا  نینمؤـملا  یلع  هللا 
امش تسا  راوشد  وا  رب  هک  دمآ  امـش  يوس  هب  ناتدوخ  زا  يربمایپ  ( 5) متنع ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دقل  تخیگنارب و ... 

دوجو هک  دوش  یمن  ثعاـب  اـهنآ  نکیل  دراد  دوجو  نارگیدو  ص )  ) مرکا یبـن  ینارون  دوـجو  نیب  یناوارف  تواـفت  هتبلا  دـیتفیب .  جـنر  رد 
دوش و یمن  تفای  ارهز  همطاف  ترـضح  ینارون  دوجو  هکنانچ  دـشاب ،  ناسنا  فراعتم  عون  زا  يادـج  یعون  ص )  ) یمارگ لوسر  كراـبم 

ندیمرآ نز و  هب  درم  شیارگ  اشنم   - 3 ( 51  . ) دوب دهاوخن  رگید  نادرم  نانز و  اب  ترضح  نآ  یعون  تدحو  عنام  يونعم  ياهزیامت  نیا 
زا ریغ  ییادـخ  تمحر  یهلا و  تدوـم  نیا  هداد و  رارق  اـهنآ  نیب  دـنوادخ  هک  تـسا  یتـمحر  تدوـم و  اـنامه  نز  هـب  سنا  هیاـس  رد  درم 

ماما ترـضح  زا  هرارز  ثیدـح  رد  هچنآ  دوش .  یمن  هدـید  يرارـصا  نآ  يور  هدـشن و  دای  یهلا  هیآ  ناونع  هب  اه  ناویح  يوهـش  شیارگ 
یسنج توهش  هلاسم  اریز  تسا  یهلا  تبحم  نامه  نز  هب  درم  شیارگ  رد  تلاصا  هک  دیامن  یم  دییات  ار  انعم  نیمه  زین  هدیـسر  قداص ... 
حرطم الصا  يوهش  هزیرغ  زا  نخس  تسا  یبلق  رهم  زا  نخس  هک  یلبق  هبترم  رد  دش و  هداد  وا  هب  اوح  هب  مدآ  ترـضح  یناسنا  سنا  زا  دعب 

بیطلا و ءاسنلا و  مکاـیند  نم  یلا  ببح  دومرف « :  هک  تسا  هدـش  عقاو  ص )  ) مرکا لوسر  بوبحم  نز  رذـگهر  نیا  زا  و  تسین .  هدوبن و 
ءانب ینب  ام  تسا « :  هدومن  لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا  رقاب ...  ماما  ترـضح  هک  تسا  شرگن  نیمه  وترپ  رد  6)و   « ، ) ةالصلا یف  ینیع  ةرق 

زرحا جوزت  نم  تسا « :  هدومرف  لقن  ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا  قداص ...  ماما  ترضحو  ( 7  « ، ) جیوزتلا نم  یلاعت  هللا  یلا  بحا  مالسالا  یف 
3  . 172 فارعا ،   - 2  . 189 فارعا ،   - 1 ( 9  « . ) ءاسنلا یف  ریخلا  رثکا  تسا « :  هدومرف  قداص ...  ماما  ترـضحو  ( 8  ... « ، ) هنید فصن 

 - 8 ص 383 .  ج 3 ،  هیقفلا ،  هرضحیال  نم   - 7 هثالث .  باب  قودص ،  لاصخ   - 6  . 128 هبوت ،   - 5  . 164 نارمع ،  لا   - 4  . 21 مور ،  - 
 . ص 385 ذخام ،  نامه   - 9 نامه . 

توافتم هاگدید  ود 

دوش هدـید  یکلم  هاگن  اـب  رگا  دـش و  ناـیب  هک  تسا  ناـمه  نآ  مکح  دوش  هدـهاشم  یتوکلم  تریـصب  اـب  درم  نز و  سنا  شیارگ و  رگا 
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تاروع و  عفتری ،  ءایح  دـیامرف « :  یم  یهلا  لامج  لالج و  عماج  بلاطیبا ...  نب  یلع  ترـضح  ینعی  لماک  ناسنا  هک  تسا  نآ  شمکح 
ددنب یم  رب  تخر  مرش  ایح و  ییوشانز  ماگنه  ینعی  (10 ( ) 52  ... « ، ) مدن هنم  ۀقافالا  مره ،  هیلع  رارصالا  نونجلاب ،  یش ء  هبـشا  عمتجت ، 

ینامـشیپ اب  نآ  زا  ندـمآ  شوه  هب  تسا و  يریپ  هیام  نآ  رب  رارـصا  تسا ،  یگناوید  هب  زیچ  نیرت  هیبش  دـنوش ،  یم  عمج  مهاب  اـهتروعو 
تنیکس نیا  هکلب  دیدرگ ،  دهاوخن  ناربمایپ  تنس  تسا  نونج  هب  کیدزن  ینامیشپ و  هیاپ  مرش و  عافترا  هیام  هک  يزیچ  و  تسا ...  هارمه 

نیمات مراحم و  ماحرا و  هلـسلس  سیـسات  تماحر و  هزوح  لیکـشت  ساـسا  تسا و  نز  درم و  نیب  یهلا  يا  هبذاـج  هک  تمحر  تدوم و  و 
رذگهر نیا  زا  تساهنآ .  ص )  ) متاخ هژیوب  ءایبنا و  نیرید  تنس  هک  تسا  یناسنا  نیرب  ماظن  راتخاس  هنیمز  یگداوناخ و  زیمآ  رهم  طباور 

هنوگ هدهاعم  کی  ار  نآ  هکلب  هتسنادن  رهوشو  نز  مان  هب  رفن  ود  نیب  یضواعم  دقع  کی  ار  حاکن  نامیپ  مالسا  ردقنارگ  ياهقف  زا  یضعب 
نآ رد  ار  رایخ  طرـش  دنناد و  یمن  هراجا و ...  عیب ،  دقع  دـننامه  يزیچ  تسا  همزال  دوقع  زا  هک  ار  حاکن  دـقع  موزل  دـنناد و  یم  تدابع 
رد موزل  اریز  تسا ،  فالتخا  اهقف  نیب  راـیخ  طرـش  هلیـسو  هب  حاـکن  دـقع  نـالطب  رد  هک  تسا  نآ  بلطم  حیـضوت  دنرامـش .  یم  لـطاب 

تـسا هلماعم  نیفرط  قح  دـقع  موزل  نوچ  لوا  مسق  رد  یمکح .  موزل  مود  مسق  یقح و  موزل  لوا  مسق  تسا :  مسق  ود  رب  مزال  ياهدـقع 
 ، تسا خسف  لباق  شا  هصاخ  دویق  اب  ناویح  رایخ  سلجم ،  رایخ  دننامه  مالسا  عرش  فرط  زا  هدش  سیسات  ياهرایخ  اب  هک  نآ  زا  هتشذگ 
 ، دشاب یم  خسف  لباق  هقفـص و ...  ضعبت  رایخ  میلـست ،  رذـعت  رایخ  دـننام  دراد  هقباس  القع  نیب  رد  نآ  لصا  هک  زین  يذـیفنت  ياهرایخ  اب 

لیاقت اب  ار  نآ  ناوت  یم  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  و  دراد ،  ار  خـسف  تیحالـص  هدـش  دای  بابـسا  زا  یکی  روهظ  نودـب  رایخ  طرـش  اـب  یتحو 
مکح اهنآ  رد  موزل  نوچ  مود  مسق  اما  و  دراد .  ار  لالحنا  تیحالص  نانآ  یضارت  اب  تسا و  نیفرط  قح  نوچ  درک ،  لحنم  هلاقا و  نیفرط 

نیا زا  درک .  لحنم  ار  نآ  ناوت  یم  خسف  هیام  بیع  روهظ  ای  قالط  ریظن  عرـش  زیوجت  دروم  رد  زج  اذل  نیلماعتم ،  ضحم  قح  هن  تسادخ 
رایخ طرش  نالطب  هرابرد  اهقف ،  زا  یخرب  رظن  هک  نآ  ضرغ  درک .  رایخ  طرش  نآ  رد  ( 53  ) ناوت یمن  سپ  دوب  دهاوخن  ریذپ  هلاقا  تهج 

نالطب يارب  هک  نآ  نمض  11)و   . ) دشاب یـضواعم  دقع  فرـص  هک  نآ  هن  دراد  دوجو  تدابع  هبئاش  نآ  رد  هک  تسا  نآ  حاکن  دـقع  رد 
نز و لاذـتبا  ببـس  رایخ  طرـش  هک  نآ  دـننام  دوش  یم  کسمت  زین  يرابتعا  هوجو  زا  یـضعب  هب  دوش  یم  لالدتـسا  عامجا  هب  راـیخ  طرش 
وا تمرح  کتهو  سانلا  قح  هن  دـنراد  هللا  قح  هبنج  يو  تیثیح  هک  نیا  وا و  قوقح  میظنت  نز و  هب  مالـسا  شرگن  تسوا .  تیثیح  کته 
هب یـسک  رگا  الثم  تسا .  دوهـشم  ینید  ماکحا  لـالخ  رد  دنتـسه ،  نز  ماـقم  زا  يرادـساپ  هب  فظوم  ناـگمه  تسین و  اور  يدـحا  يارب 
هن رسمه و  تیاضر  هن  تسین  یناز  دح  طوقـس  هیام  يزیچ  چیه  دوش و  هدز  دح  دیاب  دنک  کته  ار  وا  سومان  هدرک و  زواجت  يو  تیثیح 

طقاس دـح  داد  تیاضر  هنم  قورـسم  تفر و  تقرـس  هب  رگا  هک  تسین  لام  ریظن  دراد و  هللا  قح  هبنج  وا  سوماـن  اریز  نز ،  دوخ  تیاـضر 
دوش و یم  هئربت  مهتم  رـسمه ،  تیاضر  ای  نز  یـضارت  اب  اذل  دنناد  یم  الاک  نوچمه  ار  نز  سومان  ارگیدام  قرـش  ای  برغ  ندمت  ددرگ . 

تیلهاـج يارب  اـج  هن  مالـسا  فینح  نید  ندـمآ  اـب  یلو  تشاد ،  جاور  نهک  تیلهاـج  رد  هچنآ  ریظن  ددرگ ،  یم  مـالعا  موتخم  هدـنورپ 
یمن رـس  زا  لطاب  رگیدو  دمآ  قح  وگب :  ( 12) دیعی ام  لطابلا و  يدبی ء  امو  قحلا  ءاج  لق  میدـق :  تیلهاج  يارب  لاجم  هن  تسا و  دـیدج 
لالج عماج  رگید  لماک  ناسنا  زا  هک  نینمؤملاریما ...  ترضح  لماک  ناسنا  نخـس  ماتخ  نسح  ناونع  هب  نایاپ  رد  ددرگ .  یمن  رب  دریگ و 
دومرف هک  نیا  زا  دعب  هئامعبرا  ثیدح  رد  یلع ...  ترـضح  دوش :  یم  وگزاب  تسا  هدومرف  لقن  ارهز  همطاف  ترـضح  ینعی  یهلا  لامج  و 

اهتدعاس اهوبا  ضبق  امل  ص )  ) دـمحم تنب  ۀـمطاف  ناف  ( » 54  : ) تسا هتفگ  نینچ  دیـشاب  هتـشاد  بوخ  راتفگ  اـه  هدرم  زیهجت  مسارم  رد 
ینب نانز  هب  ص )  ) مرکا لوسر  لاحترا  زا  دعب  ارهز  ترـضح  ینعی  (13  « ، ) ءاعدلاب مکیلعو  دادـعتلا  اوعد  تلاقف :  مشاه  ینب  تانب  عمج 

ار تلاح  نیا  دومرف  دـندناوخ  یم  هیثرم  هدومن و  رب  رد  گوس  سابل  هدرک و  اهر  ار  اهتنیز  دـندرک و  یم  يراـی  متاـم  رد  ار  وا  هک  مشاـه 
هتفگ مامت  هدوب و  موصعم  یلع ...  ترـضح  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  لقن  رد  فدـه  دـییامن .  شیاین  اعد و  هک  تسامـش  رب  دـینک و  اهر 
مامت موصعم  ناسنا  تسا و  ارهز  ترـضح  نآ ،  دنک و  یم  کسمت  رگید  موصعم  نخـس  هب  بلطم  تیبثت  يارب  یلو  تسا  تجح  وا  ياه 

ناـماما تنـس  هک  يروطناـمه  تسین و  درم  نز و  نیب  یقرف  تهج  نیا  زا  تسادـخ و  تجح  وا  دوعق  ماـیق و  راتـشون و  راـتفگ و  راـتفر و 
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ار نز  رگا  دوب و  دـهاوخ  یهقف  دنـس  یعرـش و  تجح  زین  مالـسلا )  اهیلع  ارهز (  ترـضح  تنـس  تسا  تجح  مالـسلا )  مهیلع  موصعم ( 
ار یهلا  مولع  هار  درم  رگا  تسا و  تجح  شنخـس  هریـس و  درم  نوچ  دـنک ،  اهر  ار  ایند  تنیز  دریگ و  شیپ  ار  فراـعم  مولع و  يریگارف 

رثا رد  هک  تسا  یجراخ  هبلغ  انامه  میـسقت  نیا  رـس  و  دوب .  دـهاوخ  هنوگ  نیا  زا  ییاهنز  دـننامه  دوش  مرگرـس  ایند  رویز  هب  دـنک و  اـهر 
نز ریغتی  یتاذ و ال  فصو  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تسا .  هدـش  لقتنم  رگید  ياهلـسن  هب  یمالـسا  ریغ  ياـهماظن  تیبرت  میلعت و  ییاـسران 

دشاب مورحم  بیاغ و  یعافد  ياه  همصاخم  زین  یملع و  ياه  هرظانم  یلقع و  ياهجاجتحا  رد  هدوب و  رویز  هیلج و  مرگرـس  هک  تسین  نیا 
نایب هلداجم  ثحب و  رد  و  هتفای ،  شرورپ  رویز  رد  هک  یسک  ایآ  ( 14) نیبم ریغ  ماصخلا  یف  وهو  ۀیلحلا  یف  اشنی  نم  وا  هکرابم :  هیآ  سپ 

هک نونکا  دوشن .  نوگرگد  یتیبرت  ماظن  رییغت  اـب  هک  تسین  يو  موقم  لـصف  ناـیب  نز و  یعون  تقیقح  نییبت  ددـص  رد  درادـن ! ؟  نشور 
انامه هک  يو  تلاسر  دش ،  راکشآ  وا  یگنازرف  لالج  وترپ  رد  يو  ( 55  ) زیمآ رهم  لامجو  دش  نشور  يو  شنیرفآ  تمظعو  نز  تلالج 
هماج رد  وجلد  لامج  هئارا  انامه  درم  تلاسر  هکنانچ  دش ،  دهاوخ  مولعم  تسا  هفطاعو  تفار  ریذپلد  لامج  توسک  رد  یهلا  لالج  هئارا 
خنس زا  لامج  لالج و  هچرگ  تسا  هدش  هدیمان  لامج ، »  لالج و  هنیآ  رد  نز  هب « :  رضاح  باتک  ظاحل  نیا  زا  تسا ،  يدنمدرخ  لالج 

نطاب لامج  دوش  یم  كرد  رهاظ  ساوح  اب  رهاظ  لامج  هک  يروطنامه  یلو  تسین  روسیم  اهنآ  يوهام  دـیدحت  تیهاـم و  هن  دـنا  موهفم 
يداوج هللادـبع  مق  نیملاعلا .  بر  دـمحلا هللا  هک :  تسادـخ  باتک  زاغآ  نایتشهب  نخـس  نایاپ  دـش .  دـهاوخ  كاردا  نطاب  ساوح  اـب  زین 

 : » تسا هدمآ   149 مالکلا 29 :  رهاوج  باتک  رد  و  یناث ،  دیهـش  کلاسم   - 11 ص 417 .  ج 3 ،  رردوررغ ،  دنفسا 1369 10 -  یلمآ 
 . 18 فرخز ،   - 14 ص 618 .  هدق ، »  قودص «  لاصخ   - 13  . 49 ابس ،   - 12 رایخلا » .  اهلخدیال  یتلا  ةدابعلا  ۀبئاش  هیف  نالو  ... 

نآرق رد  نز  لوا : لصف 

عوضوم حرط 

یبیترتو یعوضوم  ریسفت 

هراشا

میرک نآرق  تمدخ  رد  بیترت  وحن  هب  دیاب  ادتبا  ناسنا  تسا ،  یبیت  رت  ریـسفت  زا  دـعب  یعوضوم  ریـسفت  ینآرق ،  شزومآ  ریـسفت  رد  ( 59)
حرطم نآرق  زا  يا  هیآ  رگا  هک  دـشاب ،  هتـشاد  یملعو  ینهذ  روضحو  هدومن  یـسررب  دوخ  هبون  هب  ار  نآرق  رخآ  ات  لوا  زا  ینعی ،  دـشاب ، 

باختنا ار  تاعوضوم  زا  یعوضوم  یبیترت ،  ریسفت  هیامرس  اب  تایآ و  نومـضم  اب  ییانـشآ  زا  سپ  هاگنآ  دشابن ،  نآ  زا  نهذلادیعب  دش ، 
هب سپـس  هدرک ،  يدنب  عمج  يروآ ،  عمج  زا  دعب  تسا  عوضوم  نیا  يواح  هک  ار  نآرق  زا  یتایآ  ینعی  دنک .  ثحب  نآ  هرابرد  و  هدرک ، 

عمج تایاور  تایآ و  زا  هدمآ  تسد  هب  يدنب  عمج  ود  نیب  ییاهن  هلحرم  رد  و  دزادرپب ،  هنیمز  نآ  رد  تایاور  يدـنب  عمج  يروآ و  عمج 
یبیترت ریـسفتو  یعوضوم  ریـسفت  نازو  دهد .  هئارا  ترتع  نآرق و  و  مالـسا ،  رظن  ناونع  هب  ار  نآ  دـناوتب ،  ات  دروآ  لمع  هب  یموس  يدـنب 

هدرک و عمج  ار  تایاور  يدعب  عماجم  یلوا و  عماوج  رد  يا ،  هدـع  الوا  هک  تروص  نیا  هب  تسا  ( 60  ) هقف اب  ثیدحلا  حرش  نازو  نامه 
ناونع هب  ثیدح  نتم  لیلحت  ثیدح ،  دنـس  یـسررب  ثیدـح ،  حرـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـننک .  یم  حرـش  ار  تایاور  نیا  رگید  يا  هدـع 

هدـش باختنا  تاعوضوم  هقف ،  الوصا  دـنک و  یم  باختنا  ار  تاعوضوم  زا  یعوضوم  هیقف  هاـگنآ  تسا .  حرطم  یبیترت  یـسانش  ثیدـح 
کی رد  ثیداحا  نیا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دـیامن ،  یم  هدافتـسا  ثیداحا  نیا  زا  یهقف ،  عوضوم  نیا  میلعت  نییبت و  يارب  و  تسا . 

یم انعم  رخآ  ات  لوا  زا  ار  باب  هچ  رگ  تسا ،  ثیداحا  یبیترت  حرـش  راد  هدـهع  هک  یـسک  رگید ،  یباب  رد  نآ  زا  یـضعب  و  دنـشاب ،  باب 
باوبا زا  ار  عوضوم  نآ  هب  طوبرم  تایاور  هیقف ،  هک  یتروص  رد  دـهدب ،  اوتف  باـب  کـی  ثیداـحا  ربارب  رد  دـنوت  یمن  زگره  اـما  دـنک ، 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاد تایاور  زا  یلک  يدنب  عمج  کی  دناوتب  ات  دنک  یـسررب  ار  باب  نیدنچ  تسا ،  نکمم  اسب  هچ  و  دنک ،  یم  يروآ  عمج  نوگانوگ 
 . دـنک یم  ناـیب  یهقف  عوضوم  نآ  دروم  رد  ار  دوخ  ياوـتف  دجنـس و  یم  عاـمجا  لـقع و  نآرق ،  اـب  ار  هجیتـن  هلحرم  نیا  زا  دـعب  دـشاب . 

ریـسفت هلزنم  هب  هقف  هقف .  کی  میراد و  ثیدحلا  حرـش  کی  هک  نیا  ریظن  یبیترت ،  ریـسفت  کی  میراد و  یعوضوم  ریـسفت  کی  ام  نیاربانب 
ریـسفت رب  مدـقم  یبیترت  ریـسفت  دـش :  هتفگ  هک  نیا  تسا .  یبیترت  ریـسفت  هلزنم  هب  ثیدـحلا  حرـش  تسا و  تایاور  ثیداـحا و  یعوضوم 

هدودحم رد  دناوت  یمن  زگره  دنک ،  یسررب  میرک  نآرق  رظن  زا  ار  یعوضوم  تساوخ  یسک  رگا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا ،  یعوضوم 
هب طوبرم  لئاسم  زا  یلیخ  نوچ  دـهد ،  دانتـسا  نآرق  هب  ار  نآ  و  دـنک ،  طابنتـسا  نآرق  زا  ار  یعوضوم  بلاطملا »  فشک  ای «  مجعملا »  » 

ریـسفت تساوخ ،  یـسک  رگا  نآ ،  رب  هوالع  دیامن ،  هئارا  ار  نآ  دناوتب  مجعملا  ات  تسا ،  هدشن  نایب  عوضوم  نآ  هژیو  تغل  اب  عوضوم  نآ 
قایـس دیاب  درگنب ،  دعب  لبق و  قایـس  ياهنم  دیابن  ار  هیآ  نآ  تشادرب ،  رد  ار  رظن  دوم  عوضوم  يا  عیآ  رگا  دسیونب ،  ای  دیوگب  یعوضوم 

 ، نیاربانب ( 61  . ) دنک یم  نایب  دح  نیا  ات  ار  بلطم  نالف  هیآ  نیا  هک :  دیوگب  ات  دشاب ،  هتشاد  رظن  رد  ار  هیآ  يدروم  ياه  تیـصوصخ  و 
میرک نآرق  زا  ار  یعوضومو  دـشاب ،  سانـش  عوضوم  ناـسنا  تسا  نکمم  یناـمز  تسین و  رـسیم  یبـیترت  ریـسفت  نودـب  یعوضوم  ریـسفت 

همه نینچمه  دریگب و  رظن  رد  ثحب  نآ  لیذ  ردص و  هظحالم  ار  يا  هیآ  ره  و  دشاب ،  هدنارذگ  ار  یبیترت  ریـسفت  لوا  هک  دـنک ،  طابنتـسا 
 . دوش ظوحلم  بیذکت  بلس و  روط  هب  ای  دییات  تابثا و  روطب  هاوخ  دراد ،  طابترا  ثحب  لحم  عوضوم  اب  يوحن  هب  هک  یتایآ 

یعوضوم ریسفت  لحارم 

 ، هک دیامن  صخشم  ات  دنک  یط  ار  یقیقحت  هلحرم  شـش  لقاال  دیاب  دنک  یـسررب  ترتع  نآرق و  رظن  زا  ار  یعوضوم  دهاوخب  یـسک  رگا 
نانچنآ هلحرم  نیا  رد  دنک .  يروآ  عمج  تسا ،  هدش  دراو  هنیمز  نآ  رد  هک  یتایآ  لوا :  هلحرم  تسیچ .  عوضوم  نآ  هرابرد  مالـسا  رظن 

هاوخ دنراد  رظن  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایآ  همه  فیلکت ،  رادقم  هب  عسو و  رادقم  هب  هک ،  دشاب  هتـشاد  میرک  نآرق  هرابرد  نهذ  روضح  دیاب 
 . دوشن راذگورف  تایاور  زا  يزیچ  ات  هدومن  يروآ  عمج  اتابثا  ایفن و  نانآ  راتفر  هب  رظان  ای  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  راتفگ  هب  عجار 

یئاور ياهمکحم  صاخ ،  ار  اهماع  تادیقم ،  اب  ار  تاقلطم  ینعی  دنک .  يدنب  عمج  هدـش ،  يروآ  عمج  تایاور  نیا  نیب  مراهچ :  هلحرم 
رد دیاب  دوش  یم  لمع  یهقف  طابنتـسا  رد  هک  يراک  نامه  و  دجنـسب ،  نیبم  اب  ار  اهلمجم  خوسنم ،  اب  ار  اه  خـسان  ( 62  ، ) تاهباشتم اب  ار 
زا هک  يددـعتم  جـیاتن  مجنپ :  هلحرم  دـهد .  هئارا  هدـش ،  لصاح  تایاور  یـسررب  زا  هک  ار  یجیاتن  دـناوتب  ات  دـهد ،  ماـجنا  یعوضوم  ره 
هب تسا ،  هدـش  لصاح  تایاور  زا  هک  ینوگانوگ  تارمث  نینچمه  و  دروآرد ،  مهم  لصا  کی  تروص  هب  تسا ،  هدـمآ  تسد  هب  تاـیآ 

تایاور زا  هدش  طابنتـسا  تارمث  نآرق و  زا  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  نیب  هلحرم  نیا  رد  مشـش :  هلحرم  دیامن .  هئارا  عماج  لصا  کی  تروص 
دومیپ و ار  یقیقحت  هناگشش  لحارم  نیا  رگا  دنک .  طابنتسا  ار  بلطم  کی  ترتع ،  نآرق و  یگنهامه  اب  ات  دیامنب  ییاهن  يدنب  عمج  کی 
ای تسا  نیا  هیآ ،  نیا  ياـضتقم  دـیوگب :  هـک  دـنک  یم  اـضتقا  یملع  طاـیتحا  ینید و  بدا  دـیوگب ،  نخـس  یعوـضوم  هراـبرد  تساوـخ 

دهدن دانسا  دوخ  هب  دنک ،  لقن  ار  مالسا  رظن  تساوخ  رگا  و  دیوگ .  یم  نینچ  مالسا  دیوگب  هک  نآ  هن  تسا  نینچ  تیاور ،  نیا  ياضتقم 
هداد رظن  نینچ  ام  نیققحم  دیوگب :  و  دنک ،  لقن  دـنا ،  هدومن  يرپس  ار  یطابنتـسا  هلحرم  شـش  نیا  هک  یناققحم  قیقحت  لوصحم  هکلب  ، 

 . تسا نینچ  هنیمز  نیا  رد  مالسا  رظن  هک  دنا ، 

یمالسا فراعم  نییبت  رد  عامجاو  لقع  شقن 

نیب رد  لخاد  هیلع  هللا  مالس  موصعم  دوخ  ای  دشاب ،  مالـسلا  مهیلع  موصعم  يار  زا  فشاک  هک  نیا   - 1 تسا :  مزال  تیثیح  ود  عامجا  رد 
تجح موصعم  يار  زا  فشاک  هک :  نیا  هب  دنگ  یم  مکح  لقع  درک  موصعم  يار  زا  فشک  عامجا ،  هک  نآ  زا  دـعب   - 2 دشاب .  نیعمجم 
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 . دنک یم  تجح  ار  اهنآ  دـهد و  یم  اهب  نارگید  ءارآ  هب  موصعم  يار  دـیوگ :  یم  ( 63  ) لقع دـشاب  نیعمجم  رد  لخاد  رگا  ای  و  تسا . 
رد هچرگ  زین  لقع  و  ددرگ .  یم  رب  لقع  هب  رگید  تهج  زا  فوشکم و  ظاـحل  هب  ددرگ  یمرب  تنـس  هب  رظن  کـی  زا  عاـمجا  هجیتن  سپ ، 
هب ای  تحارص ،  اب  ای  بلطم  نآ  دریگب ،  هدهع  هب  لقع  ار  يا  هیـضق  هدام  ای  بلطم  کی  رگا  نکیل  تسا ،  يوق  يورین  کی  لالدتـسا  ماقم 

رگا و  درادـن ،  يرظن  دوخ  زاو  تسا  ربتعم  تابثا  ماقم  رد  لقع  اریز  تسا .  هدـمآ  ترتع  نآرق و  نایب  رد  همزالم  وحن  هب  ای  و  مازتلا ،  وحن 
هدومن اضما  عرـش  ای  و  تفای ،  ناوت  یم  عرـش  نتم  رد  اـی  مه  ار  نآ  دـهد ،  یم  هئارا  يرظن  دوخ  زا  هیلقع »  تالقتـسم  ریظن «  يدراوم  رد 

 » و باتک »  لالدتـسا « ،  عبانم  هچرگ  نیاربانب  تسا .  هدرک  اـضما  ار  نآ  همزـالم  ساـسا  رب  هدـماین  عرـش  نتم  رد  هیـضق  نیع  رگا  تسا و 
دیاب اما  تشاد ،  دـهاوخن  تلفغ  زین  عامجا  لقع و  عبنم  زا  يریـسفت  لحارم  مامت  رد  ققحم  کـی  تسا و  لـقع »  و «  عاـمجا »  و «  تنس » 

داد دانـسا  میرک  نآرق  هب  ار  یعوضوم  ناوت  یم  یتقو  تسا و  تنـس  باتک و  تیجح  هب  عامجا  لقع و  تیجح  تشگزاـب  هک  دـنک  هجوت 
 . دشاب هتفرگ  رارق  هظحالم  دروم  ینغ ،  يوق و  عبانم  نیا  همه  هک 

نآرق قیرط  زا  تاعوضوم  میلعت 

هراشا

نآ ارهق  تسین ،  کـفنم  نآرق  زا  مه  ترتع  تسین و  ادـج  ترتع  زا  نآرق  هک  تهج  نآ  زا  دوش ،  یم  حرط  نآرق  رظن  زا  یعوضوم  یتقو 
نآرق و هک  ار  یثحب  اذـل  دـنک ،  یم  روهظ  ترتـع  نآرق و  تروص  هب  مالـسا  نوچ  و  دوب ،  دـهاوخ  حرطم  ترتـع  نآرق و  رظن  زا  عوضوم 

نز یترابع «  هب  و  ترتع ،  نآرق و  هاگشیپ  رد  نز  ینعی  نآرق »  رد  نز  نیاربانب «  تسا .  هداد  هئارا  مالـسا  عقاو  رد  دهد ،  یم  هئارا  ترتع 
 ، نارگید دننامه  زین  میرک  نآرق  ایآ  اما  دنا ،  هتشون  اه  هتشون  هتفگ و  نخس  ناسنا  زا  عون  نیا  تخانش  نوماریپ  يدایز  دارفا  مالـسا . »  رد 

ۀیحتلا فالآ  هیلع  مرکا  یبن  میرک  نآرق  ( 64 ( ؟  تسا رگید  هار  زا  رگید و  يا  هنوگ  هب  نآرق  مالک  ای  دیوگ ،  یم  نخـس  عوضوم  نیا  رد 
دنک و یم  هیکزت  ار  نانآ  سوفن  دـهد ،  یم  دای  ار  ینامـسآ  باتک  دزومآ ،  یم  تمکح  اهناسنا  هب  هک  درمـش  یم  اهناسنا  ملعم  ار  ءانثلا  و 

لوسر هک  ار  یهار  اما  دننک .  یط  دنـسانشب و  ار  هار  مه  نانآ  ات  دـهد  یم  زین  نارگید  ناشن  دور ،  یم  یملعم  ره  هک  ار  یهار  اساسا  ... . 
نارگید رودقم  هک  هزادنا  نآ  هکلب  دنـشاب !  هتـشاد  ار  نآ  نتفر  نتخانـش و  ناوت  نارگید  هک  تسین  یهار  دـنا  هتفر  نیلـسرم  ءایبنا  مرکا و 

 . تسا نارگید  میلعت  زا  ریغ  ناربمایپ  میلعت  اذل  دننک .  یط  دنسانشب و  ار  رودقم  هزادنا  نامه  ات  دنهد ،  یم  ناشن  اهنآ  هب  تسا ، 

ناملعم شور  تامیلعت و  عاونا 

هـس عاونا  نیا  همه  نآرقو  دـشاب  یم  مسق  هس  رب  زین  میلعت  ارهق  تسا  مسق  هس  رب  ملع ،  نوچ  و  تسا ،  ملع  میـسقت  ظاـحل  هب  میلعت  میـسقت 
بعـش دوش ،  یم  دای  یبرجت  مولع  ناونع  هب  نآ  زا  هک  تسا ،  یـسح  ملع  لوا :  مسق  تسا .  نآرق  هژیو  هک  یتوافت  اب  اـما  دراد ،  ار  هناـگ 

هک بط  تایعیبط و  دننام  حلسم  ریغ  سح  اب  ای  و  دوش ،  هتفرگ  ارف  حلسم  سح  اب  هاوخ  دنیوگ ،  یم  یسح  ملع  ار  یبرجت  مولع  نوگانوگ 
ریغ هن  حلـسم و  سح  هن  دوش -  یمن  كاردا  سح  هب  هک  تسا  یفراعم  هلـسلس  کی  نآو  تسا ،  یلقع  ملع  مود :  مسق  تسا .  نینچ  نیا 

هک تسا ،  يدوهـش  یبلق و  ملع  موس :  مسق  دسر .  یم  یلقع  ملع  هب  تبون  یـسح  ملع  زا  دعب  اذـل  تسا ،  سح  نآ ،  هناوتـشپ  اما  حلـسم 
یم راک  هک  يا  هتـشر  ره  رد  یهورگ  ره  و  دراد ،  یـصاخ  ناملاعو  نایهار  هناـگ  هس  مولع  نیا  تسا .  یلقع  ملع  یـسح و  ملع  زا  رتـالاب 

ییاسانـش دنـس  ـالوصا  و  دـهد .  یم  هئارا  ناگدـنیآ  هب  هتفر ،  هک  ار  یهار  و  دـهد ،  یم  حرـش  نارگید  يارب  ار  دوخ  تشذگرـس  دـنک ، 
نخس دوخ  هتشذگ  براجت  دانتـسا  هب  تسا ،  یبرجتو  یـسح  ملع  نییبت  راد  هدهع  هک  یـسک  تسا .  اهنآ  یلیـصحت  قباوس  نامه  ناملعم 
هفسلف تمکح و  نییبت  راد  هدهع  هک  مه  یسک  و  تسا ،  ( 65  ) هتفر هک  تسا  ییاههار  نامه  ساسا  رب  مه  وا  ياه  ییامنهار  دیوگ و  یم 
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هتفرگارف هک  تسا  یلقع  نیهارب  ناـمه  وا  نخـس  دنـس  و  دـهد ،  یم  هئارا  هار  نیا  ناـیهار  هب  تسا  هدرک  یط  هک  ار  یلقع  ياـههار  تسا 
نارظن بحاص  دومن .  یم  رظن  بحاص  هک  دـنک  یم  ار  يراک  نامه  دـش  رـصب  بحاص  يروضح  يدوهـش و  ملع  رد  یـسک  رگاو  تسا . 

 ، نارگید دوخ و  ياه  تریـصب  زا  میلعت  ماـقم  رد  دنتـسه  رـصب  بحاـص  هک  دـهاش  ناـفراع  و  دـنریگ .  یم  ددـم  نارگید ،  دوخ و  راـظنا 
سیردـت یـسرک  رد  یفراع  دـهاش  کی  رگا  اهتنم  دـنهد .  یم  هئارا  روضح  دوهـش و  يوک  نایهار  هب  ار  هار  نامهو  دـنیوج  یم  دادمتـسا 

يا هدع  مک  مک  ات  دهد ،  یم  رارق  هنیمز  يرظن »  نافرع  ناونع «  هب  ار  یناهرب  لئاسم  ینعی ،  دریگ ،  یم  ددم  رظن »  هار «  زا  ابلاغ  تسشن ، 
یجراخ ققحت  ینیع  ياهدوهش  اریز  تسا ،  میهافمو »  یناعم  نامه «  تسا  لاقتنا  لقن و  لباق  هچنآ  نوچ  دنـسرب ،  رـصب »  هب «  رظن »  زا « 

نآ اما  دننکب ،  نارگید  بیصن  ار  یضیف  دنناوتب  ادخ  يایلوا  تسا  نکمم  یهاگ  هتبلا  تسین .  لاقتنا  لباق  تسا و  رـصب  بحاص  تاذ  نتم 
مولع اهنیا  تسا .  راک  نازیم  ینعی ،  دراد ،  هفسلف  يارب  قطنم  هک  دراد  ار  یشقن  نامه  نافرع  يارب  هفسلف  تمکح و  تسا .  كدنا  رایـسب 

هک تسا  نامه  ملع ،  هس  نیا  میلعت  سیردت و  هیامرس  و  دننک ،  یم  سیردت  ار  اهنآ  یـسرک ،  هس  نیا  رد  رـشب  ناملعمو  دنتـسه ،  يرـشب 
 . دش نایب 

ربمایپ یشزومآ  هویش 

و ( 1) ۀـمکحلاو باتکلا  مهملعی  و  دـیامرف :  یمو  هدرک  دای  ملعم  ناونع  هب  ار  ءانثلا  ۀـیحتلا و  فـالآ  ص )  ) مرکا لوسر  هلآ ،  سدـقا  تاذ 
 ، بیبط کی  دح  رد  ار  ینآرق  فراعم  ص ، )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  روظنم  ایآ  ( 66  . ) دزومآ یم  نانآ  هب  ار  تمکح  باتک و 

کی دـح  رد  ار  ینآرق  فراعم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ایو  دـشاب ،  هتفرگ  ددـم  دوخ  یبرجت  ياه  هیامرـس  زا  هک  دـهد ،  یم  داـی  نارگید  هب 
فراع کی  دح  رد  ار ،  یهلا  فراعم  هک  نیا  ای  و  دشاب ؟  هتفرگ  ددم  ناهرب  يرکف و  ياه  هیامرـس  زا  هک  دزومآ  یم  نارگید  هب  میکح ، 
تـسا تاذلاب  ملعم  و  ملعم ،  نیلوا  دوخ  هک  هلآ  سدقا  تاذ  دنک ؟  لقتنم  نارگید  هب  ار  دوخ  تادوهـشم  جیاتن  هک  دهد ،  یم  دای  دهاش ، 

کی چیه  عون  زا  میلعت ،  نیا  تسناد .  یمن  ار  هچنآ  ناسنا  هب  تخومآ  ( 2) ملعی مل  ام  ناسنالا  ملع  دیامرف :  یم  میلعت  یگنوگچ  هرابرد  ، 
ضحم ملع  وا  هکلب  دشاب ،  هداد  دای  نارگید  هب  دـعب  و  دـشاب ،  هتفرگ  ارف  بلق  ای  لقع ،  ای  سح ،  اب  ار  يزیچ  هک  تسین  مولع  خنـس  هس  زا 

وا تفرن ،  بتکم  هب  هک  يراگن  نآ  كراـبم  دوجو  تساـم .  ثحب  قوف  نیا  و  دریگ ،  یم  تاـشن  یبوبر  ضحم  ملع  زا  وا  میلعت  و  تسا ، 
اما تفرگ .  ددـم  نیهارب  زا  بتکم  هسردـم و  اب  هنو  دـش ،  ملاـع  هبرجت  اـب  هن  ینعی ،  تفرگن ،  ددـم  اـنیقی  مه  یلقع  اـی  یـسح  ملع  هار  زا 

روضح ءانثلاو  ۀـیحتلا  فالآ  ص )  ) مرکا یبن  كرابم  دوجو  تریرـس  تنـسو و  هریـس  رـسارس  تفگ  دـیاب  موس ،  عون  میلعتو  ملع  هراـبرد 
یملع سح .  زا  هن  دوـش  یم  عورـش  لد  زا  مه  نیا  شزوـمآ  و  تسا ،  هدزن  رـس  هللا »  بتکم «  هب  زج  هک  تسا  يراـگن  وا  تسا ،  دوهـشو 

مولع فالخ  رب  یمهفب !  ات  دنبب ،  ار  ساوح  دـیوگ ،  یم  هک  تسا  یملع  املع » .  دـقف  دـقف  اسح  دـقف  نم  دـیوگب « :  یـسک  ات  هک  تسین 
ینعی دش ،  عورش  ایؤر  زا  رما  زاغآ  رد  ترضح  نآ  توبن  زا  یمهم  تمـسق  اذل  ینادب .  ات  ربب ،  راک  هب  ار  ساوح  دنیوگ ،  یم  هک  هسردم 

یم یبوخ  ياهباوخ  ترضح  هک  دوب  اجنآ  نآ  توبن  زاغآ  تسا ،  هتسب  یـسح  كاردا  ( 67  ) يراجم ریاس  شوگو و  مشچ  هک  ییاج  زا  ، 
 ، زین میلعت  ماقم  رد  هک  تسا  یبلق  يدوهش و  ملع  ربمایپ ،  ملع  نیاربانب ،  دش .  یم  نشور  حبـص  هدیپس  لثم  دید  یم  هک  یباوخ  ره  دید و 
زا دوخ  هک  يروط  هب  میلعت »  دنـس  ناونع «  هب  هن  نسحا »  لادج  ناونع «  هب  هبرجت »  هار «  زا  مه  دزومآ  یم  نارگید  هب  هار  هس  زا  ار  نامه 

رظنم رد  هئارا »  ناونع «  هب  مه  و  دشاب ،  هتفرگارف  هسردـم  زا  دوخ  هک  يروط  هب  ناهرب »  ناونع «  هب  مه  دـشاب .  هتخومآ  یـسح  هبرجت  هار 
سفن بیذـهت  اب  ناسنا  هک  تسین  یهار  تسا ،  ص )  ) مرکا یبن  صوصخم  هک  یهار  نآ  اماو ،  داد .  رارق  فراع  دـهاش و  نادرگاش  بلق 

ار تلاسر  هک  تسا  رتاناد  ادخ  ( 3  «) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  یـسح « .  مولع  اب  ای  یلقع  ياهناهرب  اب  دسر  هچ  دسرب ،  نآ  هب  هیکزت  و 
یـصاخ طبر  کی  دش ،  دهاوخن  مهارف  نآ  دننام  هیکزت و  بیذهت ،  بسک ،  اب  هک  تسا  هصاخ  هبه  کی  وا  دـهد .  رارق  یهاگیاج  هچ  رد 

هک هلآ ،  سدقا  تاذ  لماک و  ناسنا  نیب  تسا  یـصاخ  طبر  کی  دش ،  دـهاوخن  مهارف  نآ  دـننام  هیکزت و  بیذـهت ،  بسک ،  اب  هک  تسا 
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میرک نآرق  میلعت  سپ  درادن .  یمهـس  چیه  هک  ارچ  درادن ،  ینخـس  هنیمز  نآ  رد  فراعتم  ناسنا  کی  ینعی  تسا ،  ام  ثحب  قوف  مه  نآ 
ار يربمایپ  ( 4) هموق ناسلب  الا  لوسر  نم  انلـسرا  اـم  دـیامرف :  یم  هک  نیا  دـیوگ ،  یم  نخـس  اـم ،  ناـبز  هب  اـم  اـب  نوچ  تسا ،  هار  هس  زا 

يرـشب عماوج  مامت  و  تسا ،  لومـش  ناهج  مرکا  یبن  كرابم  دوجو  تلاسر  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  شناـشیوخ .  ناـبز  هب  رگم  میداتـسرفن 
نابز هب  مه  و  دـیوگ ،  نخـس  براجت ،  زا  یـسح و  مولع  نابحاص  ( 68  ) نابز هب  مه  دـنزب ،  فرح  همه  نابز  هب  وا  دـیاب  دنتـسه ،  وا  موق 
یتقو زین  نآرق  دـیوگ .  نخـس  نادـجو  زا  و  فراع ،  نادـهاش  ناـبز  هب  مه  و  دـنک ،  تیاـکح  ناـهرب  زا  فرـص و  یلقع  مولع  ناـبحاص 

یم یط  ار  یلقع  هار  مه  و  دـیوگ ،  یم  نخـس  یبرجت  هار  زا  مه  ینعی  دوـش ،  یم  دراو  هار  هس  نـیمه  زا  دـنک  یم  حرطم  ار  نز  عوـضوم 
 - 2  . 164 نارمع ،  لآ   - 1 دزومآ .  ام  هب  فلتخم  ياههار  نیا  همه  اب  ار  نز  تمظع  و  دـیامیپ ،  یم  ار  دوهـش  نافرع و  هار  مه  و  دـنک ، 

4 میهاربا ،   - 4  . 124 ماعنا ،   - 3  . 5 قلع ، 

عوضوم نییبت 

هراشا

بلاطم روحم  رظن و  دروم  ثحب  عوضوم  دیاب  اذل  دوش ،  صخـشم  باجیا  ای  بلـس  وحن  هب  نآ  رب  لالدتـسا  زا  لبق  دیاب  ثحب  روحم  نوچ 
دیاـب ـالوا  تسیچ ؟  مالـسا  رد  اـی  نآرق ،  رد  نز  قوقح  نییعت  زا  روظنم  هک ،  دوـمن  نییبـت  یبوـخ  هب  ناـهرب ،  هماـقا  هنوـگ  ره  زا  لـبق  ار 

ییاهروحم بلاطم و  نینچمهو  دوش ،  صخـشم  مه  یثحب  عباـنم  دـعب  تسیک ؟  تسا ،  ثحب  دروم  هک  نز »  زا «  روظنم  دوش ،  صخـشم 
نز هن  تسا ،  درم »  رگید «  فنص  لباقم  رد  هک  تسا  اه  ناسنا  زا  یفنـص  نز ،  زا  روظنم  ددرگ .  نییعت  دوش  یم  ثحب  اهنآ  دروم  رد  هک 

 : الثم تسین ،  لیخد  ثحب  نیا  یلـصا  روحم  رد  هک  دنراد  ییادج  ثحب  صاخ و  قوقح  مادک  ره  رگید ،  نیوانع  اریز  رهوش ،  لباقم  رد 
یهاگ نز  نوچ  دنتـسه ،  یقوقحو  یهقف  لـئاسم  زا  هلـسلس  کـی  نیواـنع  نآ ،  زا  مادـک  ره  هک  دراد  قوقح  یهقف و  ناونع  نیدـنچ  نز 

هلاخ رتخد  ییاد و  رتخد  همع و  رتخد  ومع و  رتخد  یهاگ  هلاخو و  همع  ای  هدـج و  رداـم ،  ناونع  یهاـگ  رـسمه و  رهاوخ ،  رتخد ،  ناونع 
ثحب نیا  رد  هدـش  دای  نیوانع  زا  مادـکچیه  دـنراد و  یقوقح  یهقف و  لئاسم  نآ ،  دـننام  ثرا و  باب  رد  اهنیا  زا  مادـک  ره  هک  دوش  یم 

یناوارف نیوانع  رکذـم ،  ناونع  هب  مه  درم  اریز  تسا ،  نز  لباقم  هک  ( 69  ) تسا یفنـص  نیمه  درم ،  زا  روظنم  هک  نیا  هچ  تسین .  لیخد 
ردارب رـسپ ،  رـسمه ،  ناونع  یهاگ  درم  هک  نیا  هچ  دراد ،  لابند  هب  ار  یناوارف  یقوقح  یهقف و  لئاسم  نیوانع ،  نآ  زا  مادک  ره  هک  دراد 
نیوانع زا  مادکچیه  هک  تسا  هلاخ  رسپ  ییاد و  رسپ  ای  همع  رسپ  ای  ومع  رـسپ  ناونع  یهاگ  ییاد و  ای  ومع و  دج ،  ناونع  یهاگ  ردپ و  ای 
لئاـسم رظن  زا  درمو  نز  قوقح  يواـست  یباـیزرا  رد  دـنراد .  شقن  یهقف  یقوقح و  لـئاسم  رد  هچرگ  درادـن .  هار  يروحم  ثحب  نیا  رد 

ناونع هب  هن  دییات و  ناونع  هب  هن  داد ،  هار  دیابن  ضقن ،  ناونع  هب  هن  دییات و  ناونع  هب  هن  داد ،  هار  دیابن  ار  نیوانع  نیا  زا  مادکچیه  یشزرا 
يروحم عوضوم  نآ  رد  دـنراد .  قرف  مهاـب  درمو  نز  سپ  تسا ،  ردارب  مهـس  زا  رتـمک  ثرا  رد  رهاوخ  مهـس  نوـچ  تفگ  دـیابن  ضقن . 

رد هک  دـسر  یم  یعرف  نیواـنع  نیا  هب  تبون  هاـگنآ  يروـحم ،  عوـضوم  لـیلحت  زا  دـعب  دـسر .  یمن  یعرف  نیواـنع  نیا  هب  تبوـن  زوـنه 
 . دوش یم  حرطم  ییادج  یقوقح  یهقف و  لئاسم  یعرف  نیوانع  نآ  زا  مادکره 

عبانمو ینابم  قرف 

رب دوش ،  یم  لیکشت  لوصا  دعاوق و  نآ  زا  ناهرب  هک  تسا  یلوصا  دعاوق و  نآ  زا  ترابع  ینابم ،  تسا .  ثحب  ینابم  زا  ریغ  ثحب  عبانم 
عبانم ار  اهنآ  كردم  درک ؟  طابنتـسا  دیاب  اجک  زا  ار  يدابمو  تامدقم  نیا  اما  دوش  یم  قالطا  ثحب  ینابم  ناونع  يدابم  تامدـقم و  نیا 

یم دانتـسا  تایآ  زا  يا  هیآ  هب  ناسنا  یهاـگ  ینعی  ناـهرب .  ناـفرع و  مهو  تسا  ترتع  نآرق و  مه  ثحب ،  نیا  عباـنم  دـنیوگ .  یم  ثحب 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، عبنم اجنیا  دوش ،  یم  لالدتـسا  یلقع  ناهرب  هب  یهاگ  و  تسا .  لقن  عبنم ،  اجنآ  رد  دـیامن  یم  لالدتـسا  تایاور  زا  یثیدـح  هب  اـی  دـنک 
نافرعو ناهرب  هک  تهج  نیا  زا  و  ناهرب .  هن  تسا  نافرع  عبنم ،  اجنیا  دوش ،  یم  دانتـسا  دوهـش  فشک و  هب  یهاگ  و  لقن .  هن  تسا  لقع 

زا دنک ،  یم  نییبت  ار  نافراع  دوهـش  مهو  دـنک  یم  لیلحت  ار  نانهربم  ناهرب  مه  هک  تسا  میرک  نآرق  دنتـسه و  نآرق  رازگتمدـخ  ود  ره 
نکمم نیاربانب  تسا .  ریذپان  کیکفت  ماجسنا  رگید  تمس  زا  ینآرق  ( 70  ) ياهثحب وس و  کی  زا  یناهرب  ینافرع و  ياهثحب  نیب  ور ،  نیا 

لالخ رد  تسا  نکمم  هک  نیا  هچ  دوش ،  هتفرگ  ددـم  ینافرع  دـهاوش  زا  ای  دوش ،  هدافتـسا  یلقع  هلدا  زا  ینآرق  ياـهثحب  لـالخ  رد  تسا 
زا یثحب  عبانم  اما  دوش ،  لالدتسا  مالسلااهیلع  هرهاط  ترتع  ثیداحا  زا  یتیاور  ای  نآرق ،  تایآ  زا  يا  هیآ  هب  ینافرع ،  ای  یناهرب  ياهثحب 

 . دنتسه ادج  مه 

رکذت

زا دعب  فشکو ،  دوهـش  تیجح  نکیل  تسا  تباث  همه  يارب  يدودـح  ات  نآ  ناوت  اریز  تسا ،  ناسکی  ناگمه  يارب  یلقع  ناهرب  تیجح 
نآ مه  نارگید  هک ،  نیا  رگم  نارگید ،  يارب  هن  تسا  تباث  دـهاش  صوصخ  يارب  تسا  ترتع  نآرق و  ناـمه  هک  یهلا  نازیم  اـب  قباـطت 

ناهرب و مه  یثحب  عبانم  و  رهوش ،  ربارب  رد  نز  هن  تسا  درم  ربارب  رد  انامه  ینونک  ثحب  روحم  هک  دش  مولعم  یتقو  دننارذگب .  ار  لحارم 
هچنآ زاب  و  ناهرب .  رظن  و  نافرع ،  رظن  تایاور ،  نآرق و  رظن  ینعی :  دش ،  دـهاوخ  هصالخ  لصف  هس  رد  ثحب  ارهق  تسا ،  نآرق  نافرع و 
دوهش هار  مه  و  دراد ،  یلقع  ناهرب  مه  دراد ،  دبعت  مه  نآرق ،  هک  يروط  نامه  هک  تسا  نآ  دوش ،  وگزاب  راتفگشیپ  نیا  رد  تسا  مزال 

ياهجاجتحا اهنآ ،  رگید  مسق  تسا و  فرـص  دـبعت  اـهنآ  زا  یـشخب  اریز  دـننک  یم  یط  ار  هار  هس  نیا  مه ،  تاـیاور  دـهد ،  یم  هئارا  ار 
نیب طباور  لیلحتو  ثحب  عبانم  و  ثحب ،  لحم  نییبت  راد  هدـهع  هک  تامدـقم  نیا  یتقو  تسا .  دوهـش  هار  هئارا  اـهنآ  موس  مسق  و  یلقع ، 

هاگدـید زا  ینعی  هرهاط  ترتع  نآرق و  رظن  زا  درم  نز و  قوقح  هک :  دـش  ثحب  لصا  دراو  ناوت  یم  هاگنآ  دـش ،  نشور  تسا  عباـنم  نآ 
؟  دنراد مهاب  یتوافت  هچ  درمو  نز  و  تسیچ ؟  مالسا 

ناسنا رگتیاده  نآرق 

هراشا

نآرق نوچ  دراد .  یهاگیاپ  هچ  نآرق  رد  ناسنا  هک :  تسا  نیا  رب  ینتبم  تسا ،  رادروخرب  یمیظع  هاـگیاپ  هچ  زا  نآرق  رد  هک ،  نیا  ( 71)
 ، دنک یم  حیرـشت  ار  تلاسر  فده  یتقو  اذل  تسا ،  هدمآ  ناسنا »  تیاده «  يارب  هکلب  تسا ،  هدماین  درم »  تیادـه «  يارب  زگره  میرک 

یهام نامه  ناضمر  هام  ( 1) سانلل يده  نارقلا  هیف  لزنُا  يذـلا  ناضمر  رهـش  دـیامرف :  یم  دـیامن ،  یم  وگزاب  ار  یحو  لوزن  زا  ضرغ  و 
هکلب درادن  رظن  رد  ار  یصاخ  هورگ  ای  صوصخم  فنص  سان  هملک  دشاب .  رگتیاده  ار  مدرم  هک  تسا ،  هدش  لزان  نآرق  نآ  رد  هک  تسا 

ام ( 72  : ) دـیامرف یم  دـنک و  یم  ناسنا »  هب «  ریبعت  هاگ  و  ساـن »  هب «  ریبعت  هاـگ  میرک ،  نآرق  دوش .  یم  ناـسکی  روطب  درم  نز و  لـماش 
 ، دیرفآ ار  ناسنا  داد ،  دای  ار  نآرق  نامحر ،  يادـخ  ( 2) نایبلا همّلع  ناسنالا ،  قلخ  نارقلا ،  مّلع  نمحّرلا  میداتـسرف .  نآرق  ناسنا ،  يارب 

مظن هک  نیا  اب  نایب .  میلعت  زا  نخـس  دعب  و  ناسنا ،  تقلخ  زا  نخـس  دـعب  تسا ،  نآرق  میلعت  زا  نخـس  لوا ،  هیآ  رد  تخومآ .  نایب  وا  هب 
مه شتمحر  و  تسا ،  مّلعم  نامحر ،  دنوادخ  دمهفب .  ار  نآرق  دـعب  و  دریگب ،  دای  نایب  دـعب  دوشب ،  قلخ  ناسنا  لوا  هک  تسا  نآ  یعیبط 

 ، دیوگ یم  سرد  یـسدنهم  دوش  یم  هتفگ  یتقو  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  متمحر  و  یش ء(3 ) ّلک  تعسو  یتمحر  و  تسا .  ریگارف 
سیردت بیدا  دنتفگ ،  رگا  ای  دهد  یم  بط  سرد  ینعی ،  دـیوگ ،  یم  سرد  بیبط  کی  دـنتفگ ،  رگاو  دـهد  یم  هسدـنه  سرد  ینعی ، 

تمحر يانعم  رگا  و  دهد .  یم  تمحر  سرد  ینعی  دنک ،  یم  سیردت  نمحرلا  دنتفگ ،  رگا  و  تسا ،  تایبدا  شـسرد  ینعی  دـنک ،  یم 
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مرکا یبن  هنوگچ  و  دـهد ،  یم  یـسرد  هچ  اـهناسنا  هب  تمحر  سّردـم  نیا  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  دوش ،  نییبت  نآرق  رد  نآ  قیداـصم  و 
ددـم ّقح  تمحر  زا  یـسک  رگا  تسا .  ناـمحر  ملعم ،  نآ  هک  تسا  یمّلعم  سرد  دوخ ،  وا  تسا .  نیملاـعلل  ًۀـمحر  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

وا راتفگ  دوب ،  مهبم  شفرح  رگا  و  تسا ،  مهبم  شفرح  دش ،  همیهب  یتقو  تسا ،  همیهب  دوبن  ناسنا  یسک  رگا  و  تسین ،  ناسنا  تفرگن ، 
نیا رد  يدرگاش  یتقو  تسا ،  ملعم  تینامحر  فصو  ناونع  هب  هّللا  ادـتبا  رد  دنتـسه ،  مه  لوط  رد  هبترم  راهچ  نیا  نیاربانب  تسین .  نایب 

دنوادخ یتقو  هک ،  نآ  هصالخ  تسا .  نایب  شراتفگو  نشور  وا  فرح  دش ،  ناسنا  یتقو  و  ناسنا ،  دوش  یم  دش ،  تیبرت  تمحر  بتکم 
درم نز و  زا  نخـس  رگید  دنتـسه ،  اهناسنا  شنادرگاش  و  دیوگ ،  یم  نارق  سرد  نامحر  و  ( 73  ) تسا سان  تیادـه  يارب  نآرق  دومرف : 

هنومن نیا  تسین .  درمو  نز  زا  نخس  تسا .  نم  زا  دنک  يوریپ  ارم  هکره  ( 4) یّنم ّهناف  ینَعَبَت  نمف  ریظن :  یتاریبعت  رد  هک  نیا  هچ  تسین ، 
 . 1 تسین .  یـصوصخم  فنـص  سان »  زا «  دارمو  دشاب ،  یم  اهناسنا  سیردت  همانربو  تسا  سانلل »  يده  نآرق «  هک  نیا  رب  ینبم  دوب  يا 

 . 36 میهاربا ،   - 4  . 156 فارعا ،   - 3 1  - 4 نمحر ،   . 2  . 185 هرقب ، 

اهناسنا حور  مّلعم  نآرق 

رد سپ  ثنؤم .  هنو  تسا  رکذـم  هن  تسا :  درجم  يدوـجوم  هک  تهج  نآ  زا  حورو  تسا  یمدآ  حورو  ناـج  هیکزتو  میلعت  يارب  نآرق ، 
ناسنا دیوگ :  یم  یبرغ  رکفت  دنتـسه .  مه  يواسمو  اتمه  ود  نیا  دوش ،  هتفگ  ات  درمو  نز  زا  نخـس  هن  تسا  حور  هیکزت  زا  نخـس  نآرق 
ياتمه درمو  درم ،  ناسمه  نز  ینعی ،  دنتـسه ،  مه  يواسم  یتیبرت  یمیلعت و  لئاسم  رد  ود  نیا  درم ،  نز و  تسا :  فنـص  ود  اـی  عون  ود 

رکفت رد  اریز  دـننک .  یمن  قرف  مهاـب  یلو  تسه ،  يدرم  تسه و  ینز  ینعی  تسا ،  لوـمحم  ءاـفتنا  هـب  هبلاـس  وـحن  هـب  نـیا  تـسا ،  نز 
بتکم رد  اّما  دنتـسه ،  يواسم  لکـش  ود  ره  یلو  تسا  هدـش  هتخاس  لکـش  ود  هب  ندـب ،  نیا  تسا و  ندـب  نیمه  ناسنا  تقیقح  يداحلا 
تیبرت میلعت و  یحو  لوزن  زا  فده  دیوگ :  یم  مالسا  نید  تسا .  يرورضو  مزال  مه  ندب  هچرگ  تسوا  حور  ناسنا  تقیقح  مامت  یهلا 

ینعی لومحم ،  ءافتنا  هب  هن  تسا  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  درمو  نز  تواـفت  اـی  يواـست  اـجنیا  رد  تسا ،  اـهناسنا  بیذـهت  سوفن و  هیکزت  ، 
نز و مییوگب  هک  نیا  هن  تسین .  راک  رد  يدرم  نز و  ًالصا  و  ثنؤم ،  هن  تسا و  رکذم  هن  ناج  تسا و  اهناسنا  ناج  تیبرت  میلعت و  روحم 

ءافتنا هب  نآ  قدص  هک  هبلاس  هیضق  کی  ( 74  ) دوشب هک  دنرادن  مهاب  یقرف  ای  هبجوم  هیـضق  کی  دوشب  ات  دنیواسم  مهاب  یلو  تسه  يدرم 
عوضوم ءاـفتنا  هب  هبلاـس  یهاـگ  هک  تسا  نیا  رد  هبلاـسو  هبجوم  نیب  قرف  تسا ،  هدـش  هتفگ  هک  نیا  عوضوم .  ءاـفتنا  هب  هن  تسا  لومحم 

ًایناث حور .  ناج و  هن  تسا  رکیپ  هب  طوبرم  ندوب  درم  اـی  ندوب  نز  ًـالوا  هک ،  نآ  هصـالخ  تسا .  اـجنیا  شدراوم  زا  یکی  تسا ،  قداـص 
 ، نآرق سرد  سالک  رد  ًالصا  و  سفن ،  زا  ریغ  ندب  و  تسا ،  ندب  زا  ریغ  سفن  ًاثلاث  تسا .  سفن  ِنآ  زا  هیکزتو  بیذهت  تیبرت و  میلعت و 

(5) اهاوقتو اهروجف  اهمهلاف  اهاّوس  امو  سفنو  دیامرف :  یم  هلا  سدقا  تاذ  هک  نیا  درم .  هن  نز و  هن  مه  حور  و  ندب ،  هن  دنیـشن  یم  حور 
هک نیا  ای  و  ثنؤم .  هنو  تسا  رکذم  هن  سفن  درک .  ماهلا  ار  شیاوقت  يراکهانگ و  سپـس  درک ،  تسرد  ار  نآ  هک  نآو  سفن  هب  دنگوس 
هک تهج  نآ  زا  حور  مدیمد .  نآ  رد  دوخ  حور  زا  مدرک و  تسرد  ار  نآ  یتقو  سپ  ( 6) یحور نم  هیف  تخفن  هتیّوس و  اذاف  دیامرف :  یم 

ًاحدـک ّکبر  یلا  حداک  ّکنا  ناسنالا  اهیا  ای  دـیامرف :  یم  هک  نیا  زینو  ثنؤم ،  ای  دـشاب  رکذـم  ای  اـت  درادـن  یمادـنا  تسا  درجم  دوجوم 
یلا کلاس  وت  ناسنا ،  يا  درک .  یهاوخ  تاقالم  ار  وا  شالت و  رد  یتخـس  هب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  وت  هک  ًاـقح  ناـسنا  يا  ( 7) هیقالمف
حور هّللا  یلا  کلاس  دندرم ؟  یـضعب  نز و  یـضعب  دنتـسه :  فنـص  ود  ناکلاس  نیا  مییوگب  ام  ات  دنک ،  یم  رفـس  ندب  رگم  یتسه ،  هّللا 

(8) نوملعت اونوکت  مل  ام  مکمّلعی  و  ( 75  : ) تفگ ناوت  یم  هک  تسا  يدنلب  فراعم  نآ  زا  نیا  رکذم .  هن  تسا و  ثنؤم  هن  حور  و  تسا ، 
تسا یعّدم  نآرق  تسا .  ایبنا  دروآ  هر  طقف  هک  تسا  یفراعم  وزج  ینعی ،  دینادب .  دیتسناوت  یمن  امـش  هک  ار  هچنآ  امـش  هب  دزومآ  یم  و 

لئاسم و هلسلس  کی  اّما  تسا ،  دییات  اضما و  ناونع  هب  هکلب  تسین ،  سیسات  ناونع  هب  هک  میهد  یم  دای  امش  هب  ار  اهزیچ  زا  یضعب  ام  هک 
هن نوملعت  اونوکت  مل  ام  مکمّلعی  تشاد و  دهاوخن  یسرتسد  نآ  هب  تیرشب  رود ،  ای  کیدزن  هتـشذگ  رد  اهنت  هن  هک  میروآ  یم  ار  فراعم 
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ره و  تسا ،  هزات  زور  ره  هیآ  نیا  و  دمهفب ،  دوخ  دزن  زا  ار  نآ  تسین  رداق  رـشب  هک  دـهد ،  یم  رـشب  دای  هب  نآرق  يزیچ  نوملعت »  ام ال  » 
ار دـنلب  ریبعت  نیا  نآرق  دـسر .  یمن  نآ  هب  رـشب  تسد  هک  مراد  يا  هزاتو  ون  مایپ  کی  نم  دـیامرف :  یم  و  دـیوگ ،  یم  نخـس  اـم  اـب  زور 

یمن هک  ار  هچنآ  و  ( 9) ملعت نکت  مل  ام  کمّلعو  دیامرف :  یم  هک  اجنآ  دراد  زین  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالا  هیلع  مرکا  یبن  یمارگ  دوجو  هرابرد 
دوجو هک  یـصاخ  دادعتـساو  غوبن  همه  اـب  تسین .  ملعت »  ـال  اـم  اـی «  ملعت »  مل  اـم  کـمّلع  هلمج «  نیا  تخومآ .  وت  هب  ینادـب  یتـسناوت 
هلاسم بیغ ،  نایرج  يریگب ،  دای  هک  يدوبن  وت  هک  ما  هداد  دای  وت  هب  يزیچ  نم  دیامرف :  یم  هلا  سدقا  تاذ  تشاد ،  ترضح  نآ  كرابم 
تـسد هک  تسا  یتاعوضوم  رگید ،  یبیغ  لئاسم  اهدص  یهلا و  يانـسح  ءامـسا  خزود ،  تشهب ،  تمایق ،  فقاوم  تمایق ،  هلاسم  خزرب ، 

29 رجح ،   - 6  . 7  - 8 سمش ،   - 5 نوملعت .  اونوکت  مل  ام  مکمّلعی  هک  تسا  هزات  نخس  نیا  زور  ره  نیاربانب  دسر ،  یمن  اهنآ  هب  یـسک 
 . 113 ءاسن ،   - 9  . 151 هرقب ،   - 8  . 6 قاقشنا ،   - 7 . 

ثنؤم هنو  تسا  رکذم  هن  ناسنا  تقیقح 

ًالثم دشاب ،  بلـس  طقف  یثحب  کی  هرمث  تسا  نکمم  ( 76  ) اریز دوش ،  هداد  خساپ  باجیا  وحن  هب  ًامتح  هک  دـش  مزتلم  دـیابن  یثحب  ره  رد 
یم مولعم  دـعب  یلو  دـشاب  اهنآ  لضافت  ای  فنـص  ود  نیا  يواست  نآ  هجیتن  هک  دـیما  نیدـب  دوش  یم  نز  قوقح  ثحب  دراو  ناسنا  یهاـگ 

تـسا نکمم  هکلب  دشاب ،  لضافت  ای  يواست  رما  ود  زا  یکی  طابنتـسا ،  هرمث  هک  تشاد  عقوت  دیابن  زگره  تسا .  یبلـس  نآ  هرمث  هک  دوش 
 : رگید ترابع  هب  تسین .  توافت  ای  يواست  يارب  یعوضوم  هک  نیا  يارب  زیامتم ،  هن  دنیواسم و  هن  درم ،  نز و  هک  دـشاب  نیا  ثحب  هجیتن 

یم مالعا  ار  نیرمالا  دـحا  ماجنارـس  اجنیا  رد  دـنزیامتم ،  ای  دنتـسه  مه  يواسم  ءاب  فلا و  ایآ  ًالثم  هک  دوش  یم  ثحب  دراو  ناسنا  یهاگ 
 ، هیـضق صاخ ،  روحم  نیا  رد  دنزیامتم .  هک  نیا  ای  دنیواسم و  مهاب  ًالثم  دندوجوم ،  ود  ره  دنرما و  ود  هک  ءابو  فلا  دـیوگ :  یمو  دـنک 

قیقد یتقو  نکیل  دـبایب ،  ار  توافت  ای  يواست  ات  دوش  یم  ثحب  دراو  ناسنا  یهاگ  اّما  تسین ،  نوریب  لاـح  ود  زا  تسا -  هیقیقح  هلـصفنم 
هک نیا  يارب  تسین .  توافت  ای  يواست  ثحب  يارب  یعوضوم  دـیوگب :  دـیاب  هاگنآ  یئاـب ،  هن  تسا و  ناـیم  رد  یفلا  هن  دـنیب  یم  دوش  یم 
لاح ود  زا  رگید  عوضوم  اب  عوضوم  نیا  تسا ،  دوجوم  جراخ  رد  یتقو  صاخ  عوضوم  کی  ینعی  دنتـسه  هکلم  مدع و  توافت  يواست و 

رد اریز  دوب  دـهاوخن  مه  یتوافت  يواست و  دوبن ،  راک  رد  یترثک  دّدـعت و  رگا  یلو  تسین ،  يواسم  ای  تسوا  اب  يواسم  اـی  تسین ،  نوریب 
نز هلاسم  یتقو  میرک  نآرق  توافتم .  ای  دنشاب و  يواستم  ای  مهاب  ات  دنـشاب  دوجوم  یـش ء ،  ود  تسا  مزال  هدش  دای  رما  ود  زا  یکی  تابثا 

ار ناسنا  تقیقح  دیـسانشب و  تیناـسن  هرهچ  زا  هکلب  دیـسانشن  تثوناو  تروکذ  هرهچ  زا  ار  ود  نیا  دـیوگ :  یم  دـنک  یم  حرطم  ار  درمو 
 . ناج مسج و  عومجم  هن  و  وا ،  مسج  هن  دنک  یم  نیمات  وا  ناج  ار  ناسنا  تیناسنا  وا ،  ندب  هن  دهد ،  یم  لیکشت  وا  حور 

ندب تیعرف  حور و  تلاصا 

هراشا

حرط لباق  ثنؤم  رکذـم و  زا  نخـس ،  دوب  نکمم  تاذ  ( 77  ) وزج ای  تاذ  مامت  ناونع  هب  تشاد  یم  ناسنا  تیناـسنا  رد  یـشقن  مسج  رگا 
وا مسج  داد  لیکـشت  وا  حور  ار  یـسکره  تقیقح  رگا  یلو  توافتم ؟  ای  دنیواستم  فنـص  ود  نیا  ایآ ،  هک  دش  یم  ثحب  دـیاب  و  دـشاب ، 
ای درم  نز و  يواست  زا  ثحب  ًارهق  ثنؤم ،  هن  دوب و  رکذم  هن  حورو  ثنؤم  یهاگ  تسا و  رکذم  یهاگ  مه  رازبا  نیا  و  دوبن ،  شیب  يرازبا 

ءافتنا هب  هن  دوب ،  دـهاوخ  عوضوم ،  ءافتنا  هب  هبلاس  ینعی  ددـنب ،  یم  رب  تخر  ناسنا  تقیقح  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  فنـص  ود  نیا  تواـفت 
هئـشن رد  ناسنا  هک  نیا  اب  درادن  تافانم  نیا  دناد و  یم  يو  رازبا  ار ،  ندـب  هتـسناد و  وا  حور  ار  یناسنا  ره  تقیقح  میرک  نآرق  لومحم . 

 - تسا عرف  ندب  و  دراد ،  ندب  ایند  رد  هک  يروط  نامه  هتبلا  دشاب ،  هتـشاد  هلحرم  هئـشن و  نامه  اب  بسانتم  یندب  تمایق ،  خزرب و  ایند و 
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لگ كاخ و  و  تعیبط ،  هب  تسا ،  عرف  هک  ار  ندـب  میرک  نآرق  هک  نیا  هچ  تسا .  نینچ  زین  تمایق  خزرب و  رد  لـصا  وزج  هنو  لـصا ،  هن 
زا هّزنم  ناـسنا  حور  ًارهق  ( 1) ّیبر رما  نم  حوّرلا  لق  دیامرف :  یم  دهد و  یم  دانـسا  دـنوادخ  هب  تسا  لصا  هک  ار  حور  دـهد و  یم  تبـسن 
اذاء اولاقو  تسین .  گرم  زا  سپ  یتایح  دوش و  یم  دوبان  گرم  اب  ناـسنا  دـنتفگ ،  یم  داـعم  نارکنم  یتقو  دـشاب .  یم  تثونُا  تروکذ و 

اب ام  دوب ؟  میهاوخ  يدـیدج  تقلخ  رد  زاب  ایآ  میدـش ،  مگ  نیمز  لد  رد  یتقو  اـیآ  دـنتفگ  و  ( 2) دـیدج قلخ  یفل  ّاناء  ضرچا  یف  انللض 
هتشرف وگب  ( 3) مکب لک  يّذلا و  توملا  کلم  مکاّفوتی  لق  ( 78  : ) دیامرف یم  خساپ  رد  هلا  سدـقا  تاذ  میوش ؟  یم  مگ  نیمز  رد  گرم 

رد گرم  اب  امـش  دـییوگب  اهنیا  هب  دومرف :  ءانثلاو  ۀـیحتلا  فالا  هیلع  مرکا  یبن  هب  دریگ .  یم  ار  ناتناج  هدـش ،  هدرامگ  امـش  رب  هک  یگرم 
یّفوتم امش  توف ،  هن  تسا ،  تافو  تسا ،  یفوت  تسین ،  راک  رد  یتوف  دوش .  یم  یّفوتم  امـش  تقیقح  مامت  هکلب  دش  دیهاوخن  مگ  نیمز 
تقیقح مامت  سپ  دوب ،  دـهاوخن  یّفوت  ءافیتسا و  هک  دوشب  راذـگورف  ناسنا  زا  يزیچ  گرم  رد  رگاو  تسا  یّفوت  روماـم  هتـشرف  دـیتسه ، 

ای زیامتم ،  ای  دنیواسم ،  درم  نز و  فنـص  ود  نیا  دـنیبب  دـهاوخب  ناسنا  رگا  دـسوپب .  ندـب  هچ  رگا  دوش  یم  ضبق  هک  تسوا  ناج  ناسنا 
دنمـشزرا و هک  نآ  و  تسیچ ؟  تسا  تلیـضف  شزرا و  هیام  هک  هچنآ  دنیبب  هک  تسا  نیا  شقیقحت  هار  تسین ،  راک  رد  یفنـص  ود  ًالـصا 

ءارسا  . 1 تساه .  لضاف  اهدنمشزرا و  نایب  راد  هدهع  رگید  لصف  و  یشزرا ،  لئاسم  نایب  راد  هدهع  لصف  کی  تسیک ؟  دوش  یم  لضاف 
 . 11 هدجس ،   . 3  . 10 هدجس ،   . 2  . 85 ، 

اهدنمشزرا اه و  شزرا  رد  تثونا  تروکذ و  ریثات  مدع 

دـض ار  لهج  دناد ،  یم  شزرا  ار  ملع  هک  یتایآ  نآ  دننام  شزرا ،  دض  يزیچ  هچ  تسا و  شزرا  يزیچ  هچ  دـیوگ ،  یم  هک  یلـصف  نآ 
 ، تّزع تـّلذ و  شزرا ،  دـض  ار  رفک  دـناد و  یم  شزرا  ار  ناـمیا  شزرا ،  دـض  ار  لـهج  دـناد ،  یم  شزرا  ار  مـلع  هـک  یتاـیآ  شزرا ، 

مدعو تبیغ  دّرمت ،  دایقنا و  نایـصعو ،  تعاطا  روجف ،  اوقت و  بذـک ،  قدـص و  لطاب ،  ّقح و  تلیذر ،  تلیـضف و  تواقـش ،  تداعس و 
 . ثنؤم هن  دناد و  یم  رکذـم  هن  ار  فاصوا  نیا  زا  مادـکچیه  دـناد  یم  یـشزرا  دـض  یـشزرا و  لئاسم  ناونع  ار  تنایخ  تناما و  تبیغ ، 
 : ناسنا ندـب  ینعی  تسین .  ندـب  زگره  فاصوا  نیا  فوصوم  دـیوگ  یم  تسا ،  اهـشزرا  نیا  فوصوم  ناـیب  راد  هدـهع  هک  یلـصف  نآو 
هک يرظن  لقع  تسین .  لیذر  اـی  لـضاف  لـطبم ،  اـی  ّقحم  ( 79  ، ) بذاک ای  قداص  رجاف ،  ای  یقّتم  لـهاج ،  اـی  ملاـع  رفاـک ،  اـی  ناملـسم 
 ، رکذم هن  تسا  ثنؤم  هن  تسا ،  اوقتو  روجف  شفصو  هک  ناج ،  تسا ،  دوهش  فشک و  یپ  رد  هک  زین  لدو  تسا  ملعو  هشیدنا  شفـصو 

يروضح ملع  هاوخ  یلوصح  ملع  هاوخ  ددرگ -  یم  رب  ملع  هب  هک  یلئاسم  رگا  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذم  هن  مه ،  اوقت  روجف و  هک  نیا  هچ 
 . ثنؤم هن  تسا و  رکذم  هن  مه  نآ  دوش ،  یم  فصتم  يدوهـش ،  ای  یلوصح ،  ملع  هب  هک  ملاع  تشادن ،  ار  تثونا  تروکذ و  مادکچیه 
رد هک  درک  ثحب  ناوت  یمن  رگید  دوبن ،  تثونا  تروکذ و  زا  نخـس  فوصوم  ظاحل  زا  هن  تفـص و  تهج  زا  هن  یملع  لئاسم  رد  رگا  و 
 ، هدارا دـننام  ددرگ  یم  رب  یلمع »  لقع  هب «  هک  یقالخا  لئاسم  رد  نینچمهو  زیاـمتم ؟  اـی  دنتـسه ،  مه  ياـتمه  درم  نز و  یملع  لـئاسم 
هک مه  یلمع  لقع  ثنؤم ،  هن  دنرکذم و  هن  مادکچیه ،  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  و  لکوت ... ،  ربص ،  بیذهت ،  ندرک ،  رواب  نامیا ،  صولخ ، 

رکذم زین ،  رباص  تشادن  تثونا  تروکذ و  ربص ،  رگا  ینعی  ثنؤم ،  هن  تسا و  رکذـم  هن  مه ،  نآ  تسا  یقالخا  لئاسم  نیا  هب  فوصوم 
ياج ملاع و  مییوگ  یم  اج  کی  هرباـص ،  مییوگ  یم  اـجکی  و  رباـص ،  مییوگ  یم  اـج  کـی  نوچ  هک  درک  روصت  دـیابن  تسین ،  ثنؤم  و 

ام ناـکم  ضرعلاـب  اـم  ذـخا  باـب  زا  تروص  نیا  رد  اریز  دراد ،  هار  یلیلحت  لـئاسم  رد  یظفل  ثیناـت  نیا  سپ  هملاـع ،  مییوـگ  یم  رگید 
 . ضقنو بیرخت  وحن  هب  هاوخ  دشاب و  ماربا  دییات و  تروص  هب  هاوخ  دش ،  میهاوخ  هطلاغم  راچد  تاذلاب 

اهشزرا بحاص  حور 

نیا عوـضوم  ناـیب  رد  و  ار .  تاـعوضوم  مه  شزرا  دـض  هـچ  تـسا و  شزرا  هچدـنک  یم  حرط  ار  اـیاضق  تـالومحم  مـه  مـیرک ،  نآرق 
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اهنیا ( 80  ) همه دیوگ و ، ...  یم  نخـس  ردص  زا  زین  یهاگ  و  بلق ،  ای  داؤف ،  سفن ،  زا  هاگ  و  دیوگ ،  یم  نخـس  حور  زا  هاگ  اهلومحم ، 
 ، اذـل دراد ،  ینوگانوگ  نوؤشو  تسین  ضحم  طیـسب  کی  حور  نوچ  اـهتنم  تسا ،  درجم  يدوجوم  هک  تسا  یهلا  هفیطل  نآ  زا  یکاـح 
هب ای  بلق ،  هب  حور ،  زا  صاخ  فصو  کی  اب  بسانت  رثا  رب  یهاگ  درب ،  یم  مان  دراد  هک  یناش  ره  تبسانم  هب  ناسنا  حور  زا  میرک  نآرق 

تثونا تروکذ و  زا  هزنم  دنا  یشزرا  ياه  لومحم  فوصوم  هک  زین  دراوم  نیا  دنک ،  یم  دای  ردص ،  هب  زین  هاگ  سفن و  هب  یهاگو  داؤف ، 
 ، دـش دـهاوخن  حرطم  توافت  ای  يواست  زا  نخـس  دروم  چـیه  رد  سپ  تسا ،  يربم  فوصوم ،  مهو  تسا ،  هزنم  تفـص ،  مه  سپ  دـنا . 

ثنؤم رکذم و  زا  ینخـس  چـیه  تسا ،  شزرا  رایعم  هک  یلمع ،  لئاسم  رد  نینچمه  تسا و  شزرا  كالم  هک  یملع ،  لئاسم  رد  ام  رگاو 
تسا حور  هک  مه  فوصوم  رد  رگا  هک ،  نیا  هچ  فوصومو .  تفص  تیعبت  باب  زا  تسین -  ثنؤم  رکذم و  اهنآ  فوصوم  ًانیقی  میتفاین ، 
لیلحت هک  نیا  هچ  مزالت ،  هار  زا  مه  نیا  تسا  تثونا  تروکذ و  زا  هزنم  مه  وا  فصو  ًاـنیقی  میتفاـین ،  ثنؤم  رکذـم و  زا  يا  هناـشن  چـیه 

زا هزنم  تفـص  فوصوم و  هک  میدرک  تباث  اـم  یتقو  ینعی ،  دـناسر .  یم  هجیتن  نیا  هب  ار  اـم  مه  فوصوم  تفـص و  زا  مادـک  ره  یـسفن 
 . مازتلالاب یکی  هقباطملاب و  یکی  دهد :  یم  هجیتن  ود  تسا ،  تثونا  تروکذ و 

مسج حور و  بسانت 

هراشا

ًالبق حور  هک  تسا  نآ  رگناشن  تایآ  زا  یـضعب  لوا :  هورگ  تسا :  هورگ  ود  دـیوگ  یم  نخـس  ناسنا  حور  هرابرد  هک  میرک  نآرق  تایآ 
ّینا دیامرف :  یم  نآرق  تسا ،  هدمآ  هیلع  هّللا  مالـسرشبلاوبا  مدآ  شیادیپ  هوحن  رد  هک  یتایآ  ریظن  تسا  هتفرگ  ّقلعت  ندب  هب  سپـسو  هدوب 

ار وا  یتقو  سپ  متسه ،  لگ  زا  يرـشب  هدننیرفآ  نم  ( 81 ( ) 1) نیدـجاس هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیّوس و  اذاف  نیط  نم  ًارـشب  قلاخ 
زا دعبو  هتـشاد ،  دوجو  ًالبق  حور  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  دـیتفیب .  كاخ  هب  وا  يارب  نانک  هدجـس  سپ  مدـیمد  وا  رد  محور  زا  متـسارآ و 

شیادـیپ يدام و  دوجوم  کی  هب  درجم  دوجوم  کی  قلعت  رد  هتبلا  تسا  هتفرگ  قلعت  ندـب  هب  حور  هدیـسر ،  دوخ  باصن  هب  ندـب  هک  نیا 
هک تسا  نیا  یفـسلف  لـئاسم  نیرتراوـشد  زا  یکی  نیهلاتملاردـص  موـحرم  ریبـعت  هب  تسا و  ناوارف  نخـس  ود ،  نآ  زا  یقیقح  عوـن  کـی 
هک تسا  نآ  هناشن  نآرق  تایآ  زا  یـشخب  سپ  دنروآ .  یم  راب  هب  ار  یقیقح  عون  کی  هدش و  گنهامه  يدام  کی  دّرجم و  کی  هنوگچ 

هدمآ هنیمز  نیا  رد  ًانایحا  هک  یتایاور  و  تسا ،  هتفای  یقارـشا  هضافا  هفاضا و  هدرک و  ادـیپ  ّقلعت  ندـب  هب  سپـس  هتـشاد و  دوجو  ًالبق  حور 
زا لبق  لاس  رازه  ود  ار  اهناج  دنوادخ ،  ( 2  «) ماع یفلاب  داسجالا  لبق  حاورا  هّللا  قلخ  لثم « :  دنک  یم  دییات  ار  تایآ  زا  شخب  نیا  تسا ، 

ص 132 ج 61 ،  راونالاراحب ،   . 2 71  - 72 ص ،   . 1 دیرفآ .  اه  نت 

مسج زا  سپ  حور  ثودح 

يدام دوجوم  نیمه  ینعی  دزیخ ،  یم  رب  هدش و  ادـیپ  ندـب  تعیبط و  هئـشن  نیمه  زا  حور  هک  تسانعم  نیا  رگناشن  هک  یتایآ  مود :  هورگ 
حور ندوب  ءاقبلا  ۀیناحور  ثودحلا و  ۀینامسج  تایآ ،  زا  هفیاط  نیا  دسر .  یم  حور  هلحرم  هب  تشاذگرس ،  تشپ  ار  يراوطاو  راودا  هک 

ار هفطن  هاگنآ  میدیرفآ ،  بآ  زا  ار  وا  لسن  میدرک ،  قلخ  لگ  زا  ار  هیلّوا  رـشب  ام  دیامرف :  یم  نونمؤم  هروس  رد  ًالثم  دـنک .  یم  دـییات  ار 
هب تشوگ  زا  یـسابل  هدروآ و  رد  ناوختـسا  تروص  هب  ار  هغـضم  هتخاـس ،  هغـضم  ار  هقلع  هدروآرد ،  هقلع  هدروآ ،  رد  هقلع  تروـص  هب 

نسحا هّللا  كرابتف  رخا  ًاقلخ  هاناشنا  ّمث  ًامحل  ماظعلا  انوسکف  ( 82  . ) میدروآ دیدپ  رگید  شنیرفآ  هب  ار  وا  هدناشوپ و  ناوختـسا  نیا  رکیپ 
زا رخآ  قلخ  دوش  یم  مولعم  رخآ  ًاقلخ  هاناشنا  ّمث  دومرف  هک  نیا  زا  میدرک .  لیدبت  يرگید  زیچ  هب  ام  ار  دوجوم  نامه  ینعی  ( 3) نیقلاخلا

يدام و رما  کی  رگا  رگید  نایب  هب  رگید »  قلخ  دومرف «  یمن  هنرگ  و  تسین ،  هدام  تاروطت  يدام و  تالوحت  خنـس  زاو  اه  هتـشذگ  خنس 
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نآرق ياوتحم  رپ  تاـیآ  زا  رخآ .  ًاـقلخ  هاـناشنا  مث  دومرف  یمن  رگید  تفرگ ،  یم  رارق  یبرجت  مولع  سرتسد  رد  نییبـت و  حیرـشت و  لـباق 
 « نیقلاخلا نسحا  مه «  هلا  سدـقا  تاذ  تسا ،  نیقولخملا »  نسحا  ناسنا «  نوچ  تسا .  نیقلاخلا  نسحا  هّللا  كرابتف  هکرابم :  هیآ  میرک 

روطت لحارم  هک  دراد  یندب  ناسنا  متـسه .  نیقلاخلا  نسحا  نم  دـیامرف :  یم  هعومجم  نیا  شنیرفآ  زا  سپ  ناحبـس  دـنوادخ  دوش و  یم 
 ، تسا ندش  نینج  ًامحل و  ماظعلا  انوسکف  ناوختسا ،  هغضم ،  هقلع ،  هفطن ،  زا  نخـس  رگا  ینعی  دننک .  یم  یط  زین  رگید  تاناویح  ار  نآ 
زا نخـس  رگا  نیقلاخلا و  نسحا  هّللا  كرابتف  دیامرف  یمن  اهنآ  هرابرد  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دـنراد ،  مه  رگید  تاناویح  ار  لحارم  نیا 

ندوب نیقلاـخلا  نسحا  نیا  سپ  مه ،  اـهنآ  تقلخ  زا  سپ  یلو  دـنتراهط ،  تمظع و  لاـمک  رد  یحور  ياراد  ناگتـشرف  تساـهنت ،  حور 
مهم ییاهنت  هب  ندـب  هن  تسوا .  ناج  هب  طوبرم  هن  ناسنا و  ندـب  هب  طوبرم  هن  تسا ،  ادـخ  ِراک  ندوب  نیقولخملا  نسحا  مزلتـسم  هک  ادـخ 

ود ره  هدـش  گـنهامه  يداـم ،  يدوـجوم  اـب  هدرک و  لّزنت  یفاـجت  نودـب  دّرجم  دوـجوم  نآ  هک  تسا  نآ  مهم  هکلب  ناـج ،  هـن  تـسا و 
درخ ياه  هیامرـس  همه  نتـشاد  اب  ناسنا  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  دوش .  یم  دای  عماج »  نوک  هب «  وا  زا  هک  ناسنا ، »  مانب «  دـنوشب  ینوجعم 

 » و بزـال »  نـیط  و «  ( 83  « ) نونـسم اـمح  و «  نیط »  و «  بارت »  هئـشن «  زا  هک  يرامـش  یب  ياـه  نزهرو  عناوم  نتـشاد  اـبو  یگنازرفو ، 
نـسحا ناسنا ،  نیا  دوشب ،  اـه  هتـشرف  ملعم  درذـگب و  دوئک  ياـه  هبقعو  عناوم  همه  زا  دـناوتب  تسا ،  هتفرگ  تئـشن  راّـخفلاک »  لاـصلص 

یم يدوجوم  نینچ  شنیرفآ  زا  دعب  ناحبـس  يادخ  هک  تساجنیا  تسین .  هتخاس  يدوجوم  چیه  زا  هک  دنک  یم  يراکو  تسا  نیقولخملا 
 : نانآ دـنراد ،  نیمز  هب  دالخا  ردـقنارگ ،  ياـه  هیامرـس  همه  نتـشاد  اـب  هک  ییاـه  ناـسنا  هتبلا  نیقلاـخلا .  نسحا  هّللا  كراـبتف  دـیامرف : 

شنیرفآ هرابرد  نینچمه  دیاتـس .  یمن  نیقلاخلا  نسحا  ناونع  هب  ار  دوخ  نانآ  شنیرفآ  يارب  دـنوادخو  دنتـسه  (4) ّلضا مه  لب  ماعنالاک 
یف ّنا  قیداصم :  هک  نانآ  هکلب  نیقلاخلا  نسحا  هّللا  كرابتف  دیامرف :  یمن  ادخ  دـنراد ،  (5) ًةوسق ّدشا  وا  ةراجحلاک  یبلق  هک  مه  یناسک 

ای دـنراد  یبلق  هک  تسا  یناسک  يارب  يروآدای  اه  هناشن  نآ -  رد  ًاـتقیقح  ( 6) دیهش وهو  عمـسلا  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ 
هئـشن زا  حور  هک  دهد  یم  ناشن  نونمؤم  هروس  هکرابم  هیآ  سپ  دنرادروخرب .  تیزم  نیا  زا  دشاب ،  یم  دنهاوگ .  دـنراد و  یم  ارف  شوگ 

ره هتبلا  مداد ،  وا  هب  يرگید  تروص  هدروآ  رد  رگید  قلخ  هب  ار  نینج  نیمه  ار و  ناـسنا  نیمه  نم  دوـمرف :  ادـخ  اریز  هتـساخرب  تعیبـط 
دوجوم رگا  اذـل  دوش .  لـماک  دوخ  هب  دوخ  صقاـن ،  تسین  نکمم  دراد و  هدـنهد  تکرح  یتکرح  هنوگره  دـبلط و  یم  كّرحم  يرّوطت 

وا هب  ار  لامک  نیا  هک  دهاوخ ،  یم  صاخ  یئاغ  ادبم  دوش  لیان  فده  هب  دهاوخب  رگا  دبلط و  یم  كرحم  دنک ،  تکرح  دـهاوخب  صقان 
رهاـظ بسح  هب  نونمؤم  هروس  ریبعت  هک  ( 84  ) توافت نیا  اب  تسا .  هدـمآ  ریبعت  نیا  هباشم  مه  نارمع  لآ  هکراـبم  هروس  رد  دـنک .  اـطعا 

مدآ و ینعی  تـسا .  هدروآ  مدآ  دوـخ  دروـم  رد  ار  ریبـعت  نـیمه  هباـشم  نارمع  لآ  هکراـبم  هروـس  هـیآ  یلو  تـسا  مدآ  لـسن  هـب  طوـبرم 
 ، دسر یم  ارف  تیناحور  هب  لیدبت  هلحرم  دعب  دـسر ،  یم  لامک  هب  اهنآ  يزاسندـب  لحارم  ًائادـتبا  هک  دـنناسکی  تهج  نیا  رد  شنادـنزرف 

حیـسم هرابرد  اه  یطیرفت  اه و  یطارفا  ( 7) نوکیف نک  هل  لاق  ّمث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هّللا  دـنع  یـسیع  لـثم  ّنا  دـیامرف :  یم  نآرق 
شلوزن ناش  هچرگ  اه ،  یطیرفت  باوج  مه  دـشاب و  اه  یطارفا  باوج  دـناوت  یم  مه  هیآ ،  نیاو  دنتـشاد ،  داضتم  رظن  ود  هیلع  هّللا  مـالس 

دنک یم  باجم  نسحا  لادج  اب  ار  اهنآ  ادخ  دنا ،  هدش  حیـسم  یهّللا  نبا  ای  ثیلثت  ای  تیهولا  هب  لئاق  هک  اهنآ  تسا ،  اه  یطارفا  خـساپ  رد 
هدرکن یـسیع  هرابرد  هداد  ماجنا  مدآ  هرابرد  ادخ  هک  يراک  دیربخ !  اب  مدآ  شنیرفآ  نایرج  رد  ادخ  تردق  زا  هک  امـش  دـیامرف :  یم  و  ، 

نینچ حیـسم  هرابرد  اّما  تسا ،  هّللا  نبا  دـییوگ  یمن  هتفگن و  فازگ  هب  نخـس  هیلع  هّللا  مالـس  مدآ  یلو  تشاد  ردام  یـسیع  نوچ  تسا . 
نآ زا  هک  يا  هلحرم  كاـخ و  زا  وا  تقلخ  هلحرم  تسا :  هدـش  رکذ  هلحرم  ود  مدآ  تقلخ  يارب  هیآ  نیا  رد  دـییوگ ؟  یم  نخـس  هـفازگ 
اّما تّدم  هاتوک  ای  تّدم  زارد  دـشاب  رادـنامز  تسا ،  نکمم  ددرگ  یم  رب  كاخ  هب  هک  يا  هلحرم  نآ  دوش .  یم  نوکیف »  نک ،  هب «  ریبعت 
یم داـی  نوکیف »  نک ،  هب «  هلحرم  نیا  زاو  درادـن ،  یـشقن  نآ  رد  ناـمز  رگید  دّرجت ،  هلحرمو  تیناـحور  ماـقم  هب  رّوطتو  لّوـحت  زا  سپ 

نینمؤملاریما ترضح  نایب  قبط  نوکیف »  نک ،  ریبعت «  تسا .  نوکیف »  نک ،  ریبعت «  حور ،  یقارشا  هفاضا  هضافا و  ماگنه  رد  ینعی  دننک ، 
(8  « ) هّلثم هاشنا و  هنم  لعف  هناحبس  همالک  اّمنا  عمسی و  ءادنبالو  عرقی  توصبال  نوکیف ،  نک ،  هنوک :  دارا  نمل  لوقی  دیامرف «:  یم  هک  ... 
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یلو دـیآ ،  یم  دوجو  هب  زین  وا  شاب -  نک - »  دـیوگ « :  یم  وا  هب  دـنک ،  دوجو  هدارا  هک  ار  يزیچ  تسادـخ .  راـک  ادـخ ،  نخـس  ( 85)
رـسارس اذل  تسا ،  راک  تسین ،  ظفل  ادخ  نخـس  دیآ .  یم  دـیدپ  وا  هدارا  اب  هک  تسا  راک  نامه  هکلب  تسین ،  هملک  ادـص و  اب  وا  باطخ 

 : دیوگب هک  نیا  هن  دناراب ،  یم  ار  وا  دهد  شراب  روتـسد  ربا  هب  دهاوخب  یتقو  ادخ  دنتـسه ،  یهلا  تاملک  دشاب ،  یم  ادـخ  راک  هک  ناهج 
 ، دـنک یم  داجیا  هملک  یهاگ  هتبلا  تسین .  ظفل و ...  هجهل و  فرح و  تسا ،  دوجو »  داـجیا و  زا «  تراـبع  نوکیف »  نک ،  هملک «  راـبب . 

هچرگ مود ،  شخب  تایآ  رهاظ  ربانب  دـنک .  یم  داجیا  نوکیف »  نک ،  اـب «  ار  همه  یلو  نآ ،  دـننام  قرب و  دـعر و  اـی  ناراـب و  مه  یهاـگ 
يارب ییاج  رگید  دزاس و  یم  رود  دوخ ،  زا  ار  يدام  ياه  هناشن  درجت ،  هب  هّدام  هئـشن  زا  یلاقتنا ،  نالاد  رد  اّما  دراد ،  تیدام  هقباس  حور 

تکرح هیاس  رد  یتقو  یلو  دشاب ،  ثنؤم  ای  رکذـم  تسا  نکمم  دوخ ،  باصن  هب  ندیـسر  يارب  ندـب  تسین .  تثونا  تروکذ و  زا  نخس 
یفاجت و هن  مسج  رد  حور  یّلجت  تروص  هب  هتبلا  دـسر  یم  درجم  حور  اب  یگنهاـمه  دوجو و  يـالاب  هلحرم  هب  دورو  نـالاد  هب  يرهوج ، 
اب ندـش  گنهامهو  تعیبط  ملاع  هب  حور  لّزنت  كرد  هچرگ  تسین ،  تثونا  تروکذ و  زا  نخـس  رگید  شیوخ  لصا  زا  حور  نداتفا  رود 
 . 6 74 هرقب ،   . 5 179 فارعا ،   . 4 14 نونمؤم ،   . 3 تسین .  یناسآ  راک  سفن »  ماـقم «  هب  هعومجم  نیا  یّقرت  ییوس و  زا  یعیبط  دوجوم 

هبطخ 186 هغالبلا ،  جهن   . 8 59 نارمع ،  لآ   . 7 37 ق ، 

مسجو حور  هطبار  يرهوج و  تکرح 

تادوجو نیا  ریـسم  رد  تاذ  رهوج  هک  نیا  يرهوـج و  تکرح  يدوـجو و  بتارم  تاـجرد و  یگتـسویپو  نآ  کیکـشتو  یتـسه  هلاـسم 
نوچ تروص ،  ره  هب  دـنک .  نییبت  ار  حور  ندوب  ءاقبلا  ۀـیناحور  ثودـحلا و  ۀینامـسج  هلاسم  دـناوت  یم  يدودـح  اـت  دـنک ،  یم  تکرح 

هوالعب و  دنتـسه ،  مات  درجم  یـضعب  و  یخزرب ،  یخرب  يدام و  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  هرفط  نودب  تاجرد  نیا  هک  دراد  یتاجرد  یتسه 
هلحرم هب  هداـم  هلحرم  زا  دـهاوخب  هک  ( 86  ) یئیـش کـی  نیارباـنب ،  تیهاـم .  هن  تسا  دوـجو  نتم  رد  ینعی  تسا  یتـسه  نتم  رد  تکرح 
يردـق ار  رخا  ًاقلخ  هاناشناف  هلاسم  ناوتب  دـیاش  هلاسم  نیا  رد  تقد  اب  دـنک .  تکرح  یتسه  ریـسم  رد  دـیاب  دـبای ،  راـب  دّرجت  تیناـحور و 

نیا مدرک .  رگید  زیچ  هب  لیدبت  ار  وا  نم  دیامرف :  یم  هکلب  مداد !  وا  هب  رگید  زیچ  نم  دیامرف :  یمن  هیآ  نیا  رد  اریز  دومن ،  لقعت  رتناسآ 
اریز تسین ،  تثونا  تروکذ و  زا  ینخـس  ندش ،  رگید  زیچو  دیدج  لیدبت  نیا  رد  دراد .  وا  لسن  هرابرد  مهو  مدآ ...  هرابرد  مه  ار  ریبعت 

هدش و هتخاس  نینچ  ندب  نیا  نوچ  دوش :  هتفگ  تشاد  ناکما  دوب ،  يدامو  يداسفو  نوک  تالدـبت  ریظن  ای  یفاجت  وحن  هب  لاقتنا  نیا  رگا 
هدوبن ینامزو  یناکم  تکرح  زا  نخـس  تسین ،  هنوگ  نیا  اّما  دـنک .  یم  قرف  درم  نز و  حور  ًارهق  هدـمآ ،  رد  دّرجم »  تروص  هب «  سپس 

دنک تکرح  درم »  ندب «  ای  دسرب .  حور  ماقم  هب  دنک و  تکرح  نز »  ندب «  ًالثم  هک  تسین ،  مه  یفیکو  یّمک  تکرح  زا  نخس  هکنانچ 
و تسا ،  یـش ء  یتـسه  رهوگ  دراد  هار  تکرح  نتم  رد  هچنآ  هکلب  دـشاب .  تکرح  رد  تثوناو »  تروکذ  ینعی «  دـسرب  حور  ماـقم  هب  و 

فاـصوا يوهاـم و  لـئاسم  فانـصا ،  ياـهتروصو ،  وا  هداـم  هن  تسا  یـش ء  دوجو  كرحتم ،  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذـم  هن  یتسه  رهوگ 
 . دوب دهاوخن  درم  نز و  نیب  یقرف  رخا  ًاقلخ  هاناشنا  ّمث  هلحرم  رد  نیاربانب  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذم  هن  یتسه  رهوگ  و  وا ،  ضراوعو 

هللا یلا  عوجر  ندوبن  يدام 

دای هنئمطم  سفن  زا  تسا ،  هّللا  یلا  عوجر  زا  نخـس  یتقو  هک  نیا  هچ  تسا .  تثونا  تروکذ و  زا  هزنم  تسا ،  شزرا  كـالم  هچنآ  سپ 
يداـم یمـسج و  یعوجرو  دـیامن  عوجر  ندـب  رگا  نوچ  تسا .  حور  هب  طوبرم  تسین ،  ندـب  هب  بوسنم  هّللا  یلا  عوجر  اریز  دـنک .  یم 

ِنآ زا  يدام  برق  تسا و  يدام  برق  دوش ،  یم  کیدزن  نت  یتقو  هک  ارچ  دشاب .  يدام  رما  کی  دیاب  هّللا  ذاعم  مه  عجرم  دـشاب ،  هتـشاد 
هبترم دنلب  هبتر و  يدـنلب  نیع  رد  یکیدزن  وت  ( 9  « ) هّوند یف  یلاعلاو  هّولع  یف  یناّدـلا  تنا  ( » 87  : ) هک یتاذ  نآ  اما  تسا ،  يداـم  یش ء 
کلاس اذاو  تسا :  بیرق  وا  دناوخب  ار  وا  یطیارـش  ره  رد  یـسک  ره  هک ،  نآ  تسا .  يدام  دـعب  برق و  زا  هزنم  وا  یکیدزن .  نیع  رد  يا 
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منک یم  تباـجاو  مکیدزن  نم  سپ  دـندومن ،  لاؤس  وت  زا  ارم  مناگدـنب  یتـقو  ( 10) ناعد اذا  عادـلا  ةوعد  بیُجا  بیرق  ّیناف  یّنع  يداـبع 
ةولصلا هک « :  ارچ  دوش  یم  کیدزن  وا  هب  زامن  رد  ًالثم  یـسک  رگا  تسا .  يدام  دعبو  برق  زا  هزنم  وا  ار .  ناگدننک  تساوخرد  تساوخ 

دراد و يونعم  برق  دوش ،  یم  برقتم  دنوادخ  هب  رگید  ياهتدابع  رد  ایو  تساوقتاب .  ناسنا  ره  بّرقت  هلیسو  زامن  ( 11  « ) یقت ّلک  نابرق 
یم میرک  نآرق  یتقو  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذم  هن  مه ،  نآ  تسا  هّللا  یلا  بّرقم  هچنآ  سپ  ثنؤم ،  هن  تسا و  رکذـم  هن  يونعم  برق  نیا 

(12) میلـس بلقب  ّهبر  ءاج  ذا  دور :  یم  ادخ  غارـس  هب  بلق  هک  اجنآ  ای  تسا ،  دّرجم  هک  تسادیپ  دنک ،  یم  عوجر  ادخ  هب  سفن  دـیامرف : 
يزیچ ره  دروآ .  ادخ  يوس  هب  كاپ  یلد  هک  یسک  رگم  ( 13) میلس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  دروآ .  ادخ  يوس  هب  كاپ  یلد  هک  یـسک  رگم 

کیدزن دور و  یم  هک  نآ  سپ  درادن ،  يّدام  ندـمآ  يّدام و  نتفر  دراد ،  هّللا  یلا  عوجر  هک  يزیچ  ره  ای  دراد ،  ادـخ  فرط  هب  ریـس  هک 
 ، ج 10 راونالاراحب ،   . 11 186 هرقب ،   . 10 هفرع .  زور  ياعد  هرامش 47 ،  هیداجس ،  هیفحص   . 9 تسا .  هدام  زا  ( 88  ) هزنم مه ،  دوش  یم 

89 ءارعش ،   . 13 84 تافاص ،  ص 99 12 . 

ثنؤم هنو  دنرکذم  هن  اهشزرا ،  دض 

رد ًـالثم  ثنؤـم .  هنو  تسا  رکذـم  هن  زین  دوـش ،  یم  هداد  تبـسن  لد  هب  تسا و  شزرا  دـض  هک  یقـالخاو  یحور  ياـهیرامیب  هک  نیا  هچ 
 ، دینزب فرح  بوخ  مه  نتفگ ،  نخس  ماگنه  رد  امـش  دیامرف :  یم  ءانثلاو  ۀیحتلا  فالا  هیلع  مرکا  یبن  نارـسمه  هب  بازحا  هکرابم  هروس 
زان هب  سپ  ( 14) ًافورعم ًالوق  نُلقو  ضرم  هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  ّنعـضختالف  دـینکن ... .  كزاـن  ار  ادـص  دـینزب و  بوخ  فرح  مه 

يدرم نآ  دوش  یم  هدافتـسا  همیرک  هیآ  نیا  زا  دییوگ .  هدیدنـسپ  يراتفگ  دزرو و  عمط  تسا  يرامیب  شلد  رد  هک  نآ  ات  دـییوگم  نخس 
التبم يرامیب  نیا  هب  هک  مه  یبلق  نآ  ثنؤم ،  هنو  تسا  رکذم  هن  ضرم  نیا  تسا  ضیرم  دنک ،  یم  عمط  مرحمان  نز  يادـص  ربارب  رد  هک 

هبلق مثا  ّهناف  اهمتکی  نمو  دیامرف ... :  یم  زین  یمالـسا  ماظن  لدع  همکحم  رد  تداهـش  نامتک  هلاسم  رد  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذم  هن  تسا 
هک هانگ  نایـصع و  تسا .  هدرک  تیـصعم  شبلق  درکن ،  ادا  ار  نآ  درک و  نامتک  لدـع  همکحم  رد  ار  مزـال  تداهـش  یـسک  رگا  ( 15 ...)

یمالـسا و لئاسم  فراعم و  اهـشنیب و  نینچمه  ثنؤم .  هن  دـنرکذم و  هن  مادـکچیه  تسا  هانگ  هب  التبم  هک  یبلقو  تسا  شزرا  دـض  کی 
و ( 89 ( ) 16  ...) هبلق ِدهی  هّللاب  نمؤی  نمو  دیامرف :  یم  دنیب ،  یم  هک  یبلق  نآ  هرابرد  ثنوم .  هن  تسا و  رکذـم  هن  دـنریگ  یم  دای  هک  یبلق 

یف یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راصبالا  یمعتـال  اـّهناف  دـیامرف ... :  یم  جـح  هروس  رد  تسا ،  روک  فراـعم  هب  تبـسن  هک  یبلق  نآ  هراـبرد 
هک نآ  و  تسا .  لد  تسا  لـهاج  هک  نآ  تسا .  روک  تساـه  هنیـس  رد  هک  ییاـهلد  هکلب  تسین  روـک  اهمـشچ  تقیقح  رد  ( 17) رودصلا
هن نیاربانب  دریذـپ ،  یمن  يدام  فصو  تسا ،  درجم  هک  يزیچو  تسین  هشیدـنا  فرظ  تسا ،  يّدام  هک  يزیچ  تسا .  لد  زین  تسا  ملاـع 

46 جح ،   – 17 11 نباغت ،   . 16 283 هرقب ،   . 15 32 بازحا ،   . 14 ثنؤم .  هن  تسا و  رکذم 

حور زا  يا  هولج  کئالم 

هراشا

ینعی ثنؤم .  هن  دـنرکذم و  هن  زین  اهنآ  یلو  دـنرودب  یعیرـشت  يرابتعا و  لئاسم  زا  هچرگ  دـنحور ،  زا  يرگید  هولج  هک  یهلا  ناگتـشرف 
نیا هب  رگا  حور ،  تقیقح  نآ  هتـشرف .  هن  تسا و  ناـسنا  هن  شفوـصوم  هک  نیا  هچ  رکذـم ،  هن  تسا  ثنؤـم  هـن  تفـص ،  نـیا  فوـصوم 

درجم تادوجوم  نیا  اـهتنم  تسا .  درجم  کـی  هک  هتـشرف ،  دوش  یم  دـنک  هولج  تروص  نآ  هب  رگا  و  ناـسنا ،  دوش  یم  دـیآرد  تروص 
لماک و ياهناسنا  ریظن  دنرتلماک ،  رترب و  هتشرف  زا  یـضعب  و  دنا ،  هتـشرف  ّدح  رد  اه  یـضعب  دنک ،  یم  قرف  ناشیدوجو  نوؤش  تاجرد و 

... .
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نآرق درگاش  حور ، 

نآرق یسرد  همانرب  تسادخ و  مّلعم  سپ  درک ،  یفرعم  مّلعم  ار  دوخ  و  داد ،  رارق  یـسرد  همانرب  ناحبـس  يادخ  ار  میرک  نآرق  رگا  ( 90)
یم اهر  ار  نت  نیا  ایؤر  ملاع  رد  هک  ناـسنا  نت .  هن  تسا  حور  دریگ  یم  ارف  ار  نآرق  هک  يدرگاـش  نآ  نآرقلا و  مّلع  نمحرلا ،  هک  تسا 

یخزرب ندب  تسا  یخزرب  ملاع  نوچ  ایؤر  ملاع  رد  هتبلا  ثنؤم .  هن  تسا  رکذم  هن  اجنآ  دوش  یم  لح  وا  يارب  لئاسم  زا  يرایسب  و  دنک ، 
 . ثنؤم هن  تسا و  رکذم  هن  هک  تسا  ناج  دمهف  یم  هچنآ  اّما  دنک ،  یم  هارمه  ار  وا 

ثحب هجیتن 

رکذـم فوصوم ،  هن  ود ،  نیا  زا  تسا و  ناج  بلق و  اهـشزرا  نیا  فوصوم  تسا و  شزرا  دـضو  شزرا  يونعم  ضرم  يونعم و  تمالس 
نآ زا  هاوخ  دـشاب  فنـص  نیا  زا  هاوخ  ندـب  ینعی  ثنؤم ،  هچ  رکذـم  هچ  دـیامرف :  یم  هک  یتایآ  نیاربانب ،  تفـص .  هن  تسا و  ثنؤم  اـی 

دیاب دنیوگ  یم  رازگزامن  ناسنا  هب  هک  نیا  لثم  توافت .  مدع  هب  مالعا  هن  تسا ،  ندب  تلاخد  مدع  هب  مالعا  ینعی :  درادن ،  یشقن  فنص 
هک نیا  هن  تسین  لیخد  هایس  دیفس و  ینعی ،  هایس .  هچ  دشاب و  دیفـس  هچ  دشاب  لالح  رهاط و  دیاب  سابل  نآو  یـشوپب ،  زامن  يارب  یـسابل 

دوش ثحب  هک  نیا  اـت  درادـن  دوجو  حور  روحم  رد  ًالـصا  ندوب  ثنؤـم  رکذـم و  ناـیرج  سپ  دـنیواسم ،  مهاـب  ود  ره  اـّما  تسا ،  لـیخد 
 . هن ای  دراد  تلاخد 

بیط تایح 

درم و هچ  دنک  هتسیاش  راک  سک  ره  ( 91 ( ) 1) ًۀبیط ًةایح  هّنییحنلف  نمؤم  وهو  یثنا  وا  رکذ  نم  ًاحلاص  لمع  نم  دـیامرف :  یم  نآرق  هک  نیا 
 : یکی دراد  شقن  زیچ  ود  طقف  بیط  تایح  هب  ندیـسر  رد  ینعی  میـشخب .  تایح  يا  هزیکاپ  یگدـنز  اب  ار  وا  ًاعطق  دـشاب  نمؤم  نز و  هچ 
وه نیا «  رکذـم ،  هاوخ  دـشاب  ثنؤم  ندـب  هاوخ  حور ، »  ندوب  نمؤم  مان «  هب  یلعاف  ِنسُح  يرگید :  و  حـلاص »  لمع  مان «  هب  یلعف  ِنسُح 

حیحـص دـیاب  راک  ینعی  تسا ،  یلعف  نسح  هب  رظان  ًاحلاص »  لمع  دـشاب و «  نمؤم  دـیاب  ناج  ینعی  تسا ،  یلعاـف  نسح  هب  رظاـن  نمؤم » 
يانب  - 1 هجیتن :  رد  دنروآ .  یم  راب  هب  ار  بیط  تایح  دندش  همیمض  مه  اب  نسح  ود  نیا  یتقو  حیحـص ،  رگراک  زا  حیحـص  راک  دشاب ، 

هبجوم ناونع «  هب  هن  دیوگ ،  نخس  درم  نز و  هرابرد  عوضوم »  ءافتنا  هب  هبلاس  هیضق «  تروص  هب  هک  تسا  نآ  مالـسا  ینعی  میرک ،  نآرق 
یم دانـسا  حور  هب  ار  تیبرت  میلعت و  میرک ،  نآرق  زا  یتایآ  رد  هلا  سدـقا  تاذ   - 2 لومحم . »  ءافتنا  هب  هبلاس  ناونع «  هب  هن  و  هلـصحم » 

لئاسم يدوهش  یبلق و  ملع  و  یلقع ،  ملع  یّسح ،  ملع  هار  ینعی :  هار ،  هس  زا  میرک  نآرق   - 3 ثنؤم .  هن  تسا و  رکذم  هن  حور  و  دهد ، 
97 لحن ،   . 1 دنا .  هدرک  یط  ار  اههار  نیا  هک  دنک  یم  هراشا  درم  نز و  زا  ییاه  هنومن  هب  دهد و  یم  دای  ام  هب  ار 

یهلا تاباطخ  رد  تثوناو  تروکذ  ریثات  مدع 

رد لامک ،  ینعی  تسا ،  یـسانش  تلاسرو  یحو  و  یـسانش ،  داعم  یـسانش ،  ادبم  رد  یناسنا ،  تالامک  دیامرف :  یم  اوتحم ،  رظن  زا  نآرق 
و داعم »  مان «  هب  دراد  یماجنا  و  وا »  يانسح  ءامسا  ادخ و  مان «  هب  دراد  يزاغآ  ناهج ،  هک :  انعم  نیا  هب  تسا ،  یهلا  ینیب  ناهج  نتـشاد 

تسا میقتسم  طارص  نیا  رد  تّوبن  یحو و  هلاسم  هک  تسا .  یمیقتسم »  طارص  ماجنا « ،  زاغآ و  نیا  نیب  و  تشهب و ...  خزود و  تمایق و 
 ، تسین لـصا  هس  زا  شیب  مه  نید  لوصا  اذـل  تسین ،  ( 92  ) يزیچ داعم  ادـبم و  نیب  هطبار  داعم و  ادـبم و  زا  شیب  ناـهج  نتم  رد  نوچ  . 

فرع ًءرما  هّللا  محر  تسا «:  هدش  لقن  نینمؤملاریما ...  زا  هک  هلمج  نیا  و  یسانشربمایپ ،  موس ،  یسانشداعم ؛  مود ،  یسانش ؛  ادبم  لّوا ، 
لـصا هس  نیا  هب  رظان  دـنا  هتفگ  تساجک .  هب  اجک و  رد  اجک و  زا  دـنادب  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  يادـخ   « نیا یلاَو  نیا  یفو  نیا  نم 
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ایبنا عنام .  ندوب  ثنؤم  هن  تسا و  طرـش  ندوب  رکذم  هن  ینعی  تسین ،  طرـش  تثونا  تروکذ و  لصا  هس  نیا  ندـیمهف  رد  و  تسا ،  ینید 
نیا رد  تکرـش  زا  ار  اهنز  هن  دـنا و  هداتـسرف  اهدرم  صوصخ  يارب  يا  همانتوعد  هن  دـنا  هدومن  توعد  لصا  هس  نیا  هب  ار  اـهناسنا  هک  مه 

(1) ینعّبتا نمو  انا  ةریصب  یلع  هّللا  یلا  وعدا  دیامرف :  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  میرک  نآرق  یتقو  دنا .  هتـشاد  مورحم  مسارم 
يربمایپ رگا  و  تساهناسنا ،  همه  لماش  توعد ،  نیا  تریـصب .  يور  زا  ادخ و  يوس  هب  مینک  یم  توعد  درک  يوریپ  نم  زا  هک  ره  نم و 

کی رادـمامز  ناونع  هب  نز  کی  يارب  همانتوعد  مه  يرگید  ربمایپ  دـسیون ،  یم  روشک  کی  رادـمامز  ناونع  هب  درم  کی  يارب  هماـنتوعد 
نز رادمامز  مه  هیلع  هّللا  مالس  نامیلس  درک ،  توعد  مالسا  هب  ار  درم  نارادمامز  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  دسیون .  یم  روشک 

 . 108 فسوی ،   . 1 تسین .  نیب  رد  یصاصتخا  چیه  و  اهّوعدم ،  مهو  دنا  ّماع  اهتوعد  مه  دناوخارف ،  مالسا  هب  ار 

هرواحم گنهرف  ناسل  نآرق ،  ناسل 

هراشا

(93  . ) تسا دوخ  راک  بسک و  ورگ  رد  سکره  ( 2) نیهر بسک  امب  ءرما  ّلک  دیامرف :  یم  لامعا ،  رفیک  هرابرد  هلا  سدقا  تاذ  هچ  رگ 
رد درم  ناونع  هب  هن  دوش ،  دای  مدرم »  ناونع «  هب  ناسنا  زا  هک  تسا  نیا  هرواحم  گنهرف  هکلب  تسین ،  هئرما »  لباقم «  رد  ءرما »  نیا «  اّما 

تبـسن درم  نز و  رگا  ای  دندرک و  بالقنا  ناریا ،  مدرم  دنیوگ :  یم  دندرک ،  ادـیپ  روضح  بالقنا  هنحـص  رد  درمو  نز  یتقو  نز .  لباقم 
 . دشاب نز  لباقم  رد  درم  هک  نیا  هن  سان »  هدوت  ینعی «  مدرم  نیا  دنیوگ ،  یم  نینچ  مدرم »  دوش «  یم  هتفگ  دـنراد  لاؤس  یبلطم  کی  هب 

دوخ راک  ورگرد  تسا و  نوهرم  دوخ  بسک  ربارب  رد  يدرم  ره  ینعی ،  نیهر  بسک  امب  ءرما  ّلک  دـیامرف :  یم  هک  هیآ  نیا  رد  نیاربانب ، 
سیل دـیامرف :  یم  دـنک و  یم  نایب  سفن »  ریبعت «  اب  رگید  يا  هیآ  رد  ار  انعم  نیمه  هک  نیا  هچ  تسین ،  نز  لـباقم  رد  درم  روظنم  تسا ، 
شالت هجیتن  و  تسا ،  هدومن  شالت  هچنآ  زج  ناـسنا  يارب  تسین  ( 3) یفوالا ءازجلا  هیزجی  ّمث  يری  فوس  هیعـس  ّناو  یعـس  ام  ّالا  ناسنالل 

صاخ هورگ  هب  صاصتخا  داعم  نایرجو  ازج  هلاـسم  نیارباـنب ،  دوش .  یم  هداد  شاداـپ  رتماـمت  هچره  سپـس  دـنیب ،  یم  يدوز  هب  ار  دوخ 
 ، تسین لیخد  درم  نز و  اجنیا  رد  تسا و  لوؤسم  دوخ  راک  ربارب  رد  یناسنا  ره  اذل  تسا ،  ادـبم  نامه  هب  تشگزاب  داعم  نوچو  درادـن ، 

 . 39  - 40 مجن ،  . 3  . 21 روط ،   . 2 تسا .  میرک  نآرق  يونعم  تاریبعت  اهنیا  نینچمه .  مه  ادبم  هب  برقتو  یسانش  ادبم  رد 

نآرق یظفل  تلالد 

ثنؤم رکذم و  زا  ّمعا  هرواحم  گنهرف  دنامهفب  ام  هب  ات  دـنک ،  یم  رکذ  حیرـص  ظافلا  نایب  اب  ار  يونعم  فراعم  نیمه  نآرق  یهاگ  ( 94)
دروم رد  هک  نارمع  لآ  هروس  تایآ  ریظن  یتایآ  تسین ،  نز  لـباقم  رد  درم  روظنم  دـش  ناـیب  یبلطم  مدرم  ماـن  هب  تقو  کـی  رگا  تسا و 

نیّلـصملا تاولـص  لضفا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یتقو  نوچ  تسا .  انعم  نیا  رد  حیرـص  دراوم  زا  تسا  مالـسا  ردص  نیرجاهم  ترجاهم 
عیضا ّینا ال  دیامرف :  یم  دروم  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندرک .  ترجه  ترضح  اب  مه  رگید  يوناب  دنچ  مطاوف و  درک ،  ترجه 
ترجه شاداپ  درم ،  هچ  نز  هچ  منک  یمن  عیاض  ار  امـش  زا  يراک  بحاص  چـیه  راـک  نم  ینعی ،  ( 4) یثنا وا  رکذ  نم  مکنم  لماع  لـمع 

هب مکح  هک  نیا  نمـض  هیآ  نیا  رد  تسا .  روجاـم  دـش  رجاـهم  رگا  زین  درم  تسا و  روجاـم  درک  ترجه  رگا  نز  تـسا .  ظوـفحم  اـمش 
رد درم  روظنم  دوب ،  رکذم  ظافلا  ریاس  رگا  دنامهفب  هب  هک  دومرف  نایب  يروط  ار  ظفل  اّما  تسا  هدش  ترجه  تلیضف  رد  درم  نز و  يواست 

رکذـم لماع »  مه «  هک  یلاح  رد  مکنم ، »  نایب «  ای  تسا ،  لماع »  نایب «  ای  یثنا  وا  رکذ  نم  هملک  هیآ  نیمه  رد  اریز  تسین ،  نز  لـباقم 
رد مکنم »  رگا «  و  یثنا ، »  وا  رکذ  نم  لماع  تفگ « :  دوش  یمن  رگید  دـشاب  هلماع  لـباقم  رد  لـماع  هچناـنچ  رگا  مکنم . »  مه «  تسا ، 
 « هلماـع لـباقم «  رد  ار  لـماع »  نیا «  هک  دوـش  یم  موـلعم  سپ  یثـنا ، »  وا  رکذ  نم  تفگ « :  ناوـت  یمن  رگید  دـشاب ،  ّنـکنم »  لـباقم « 
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رکذم تروص  هب  ینآرق  تاریبعت  رگا  هک  اعّدم  نیا  رب  تسا  یبوخ  دهاش  نیا  درک و  انعم  دیابن  ّنکنم »  لباقم «  رد  ار  مکنم »  نینچمهو « 
نم ًاحلاص  لمع  نم  دـیامرف :  یم  زین  لحن  هکرابم  هروس  رد  یباتک .  تایبدا  ساسا  رب  هن  دـشاب  یم  هرواحم  گنهرف  ساسارب  تسا  هدـمآ 

 ، تسا هدـمآ  رکذـم  تروص  هب  ظفل  هس  ره  هک  هدومرف  نایب  ار  ظفل  هس  هیآ  نیا  رد  ( 95 ( ) 5) ۀـبیط ةایح  هّنییحنلف  نمؤم  وهو  یثنا  وا  رکذ 
 ، نآ دعب  تمـسق  اب  هن  تسا و  گنهامه  هیآ  لبق  تمـسق  اب  هن  نیا  و  درم ،  هاوخ  دشاب  نز  هاوخ  دیامرف :  یم  دـنوادخ  هیآ ،  يانثا  رد  اّما 

تـسا نکمم  هتبلا  تسا ،  هدـش  نایب  رکذـم  تروص  هب  لمع »  و «  نم »  ظـفل «  ود  ره  هک  ًاـحلاص  لـمع  نم  تسا  هدـمآ  هیآ  لّوا  رد  اریز 
هیآ همادا  رد  دـعب  و  تسا ،  رکذـم  صوصخم  دـشاب  یم  َلِمَع »  هک «  مود  ظفل  اّما  تسا ،  درم  نز و  زا  ّمعا  هک  دوش  هتفگ  نم »  هراـبرد « 

رکذم هّنییحنلف  رد  یلوعفم  ریمـض  و  وه »  ریمـضو «  نمؤم ، »  ظفل «  زین  اجنیا  رد  هک  هّنییحنلف  نمؤم  وهو  یثنا  وا  رکذ  نم  دـیامرف ... :  یم 
 » نایب رگا  تسیچ ؟  نایب  یثنا  وا  رکذ  نم  هلمج  دید  دیاب  نیاربانب ،  تسا .  هدش  رکذ  هیآ  رد  رکذم  ظفل  راهچ  تقیقح  ردو  تسا ،  هدمآ 

ددرگ یم  رب  رکذم  صوصخ  هب  هّنییحنلف »  دومرف «  هک  مه  يدعب  رکذم  ریمضو  دوش  یم  لماش  ار  رکذم  طقف  َلِمَع »  هک «  تسا ،  َلِمَع » 
ساسا رب  منک  یم  ریبعت  رکذـم  تروص  هب  هک  نم »  دـنامهفب «  ام  هب  دـهاوخ  یم  هلا  سدـقا  تاذ  اـجنیا  رد  هک  تسا  نآ  حیحـص  خـساپ  . 

هیلع مالسا  ربمایپ  ارچ  هک  داتفا  تمحز  هب  دیابن  نیاربانب ،  دشاب .  درم  صوصخم  بیط ،  تایح  لمع و  هک  نیا  هن  تسا ،  هرواحم  گنهرف 
هملسم خُسن  یخرب  رد  هک  دوش ،  هداد  خساپ  ات  هملسم »  دومرفن «  و  ( 6  «) ملسم ّلک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  دومرف « :  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالا 
ًالـصا دـنا .  هدرک  لقن  مه  ار  هملـسم »  ناثدـحم «  زا  یـضعب  هک  نیا  ای  تسا ،  هدـش  هفاضا  مه  هملـسم »  تایاور «  زا  یخرب  رد  ای  دراد ، 

دنک یم  انشآ  انعم  نآ  تمظع  هب  ار  ام  هک  لاح  نیع  رد  میرک  نآرق  دسرب .  باوج  تمحز  هب  تبون  ات  درک  لّمحت  دیابن  ار  لاؤس  تمحز 
 ، فصو نیا  هک  تسا  نآ  يارب  هن  تسا  رکذم  زا  نخـس  رگا  دیامرف  یم  دنک .  یم  ییامنهار  مه  هرواحم  گنهرف  تیـصوصخ  هب  ار  ام  ، 
 . 6  . 97 لحن ،   . 5  . 195 نارمع ،  لآ   . 4 دوش .  یم  ریبعت  نینچ  نیا  ظفل  ماـقم  رد  هک  تسا  نیا  ( 96  ) يارب هکلب  تسا  اهرکذم  فصو 

 . ص 171 ج 1 ،  راونالا ،  راحب 

يونعم يدام و  ياه  هرهب  رد  يواست  زا  يدراوم 

هب و  لومحمو ،  عوضوم  قدـص  هب  قداص  هبجوم  هیـضق  باب  زا  دراوم ،  نآ  اّما  دـنک ،  يواـست  هب  مکح  میرک  نآرق  تسا  نکمم  یهاـگ 
صاصتخا دوخ  هب  ار  مرح  درادن  ّقح  یـسک  دنتـسه و  میهـس  ناگمه  هکم  رد  دـیامرف :  یم  هک  نیا  لثم  تسا .  لومحم  عوضوم و  داجیا 

مسق يداب »  تسا و «  مسق  کی  فکاع »  ًاعقاو «  اجنیا  تسا .  ربارب  رهش  نآ  رد  نیشن  هیداب  دنورهش و  ( 7) دابلاو هیف  فکاعلا  ءاوس  دهد . 
 « دابلاو هیف  فکاعلا  ءاوس  تفگ «  ناوت  یم  اجنیا  رد  تسا ،  توافتم  تسا  هیدابو  وَدب »  لها «  هک  نآ  اب  تسا ،  رهـش  لها  هک  نآ  رگید . 

ییایفارغج میلقا  ای  هراق  هب  میسقت  ددرگ ،  یمن  رب  مدآ  ناج  هب  ینیشن  نابایب  هیداب و  ای  ینیـشنرهش  هک  ارچ  ددرگ  یم  رب  مسج  هب  نیا  نوچ 
برع هن  ییاتـسور ،  هن  تسا  يرهـش  هن  یمدآ  ناج  یمدآ .  ناج  هن  تسا  یمدآ  نت  هب  طوبرم  ییاتـسور  ایو  يرهـش  ياه  تیـصوصخ  ای 

 ، یبرع يربع و  زا  نخـس  اجنآ  هک  تسا  هدـمآ  یملاع  کی  زا  اریز  یبرع ،  هن  تسا و  يربع  هن  كرت ،  هن  تسا  سراف  هن  مجع ،  هن  تسا 
رد یهاگ  ناسنا  نت  اّما  تسین  يداب  فکاع و  زا  نخـس  زین  ناج  رد  ًارهق  تسین ،  نآ  دـننامو  یکرت  یمور و  ای  و  ینایرـس ،  یـسراف و  اـی 

هدمآ نابایب  هیداب و  زا  هک  یسک  دیامرف :  یم  ناحبـس  يادخ  هنیمز  نیا  رد  اذل  دنک ،  یم  یگدنز  اتـسور  رد  یهاگو  درب  یم  رـس  هب  رهش 
رد دابلا .  هیف و  فکاعلا  ءاوس  دراد  هرهب  مه  نآ  درب ،  یم  رسب  هکم  دوخ  رد  و  تسا ،  نیشن  رهش  هک  یـسک  دراد و  مرح  زا  يا  هرهب  تسا 

رگاو دنتسه  مه  يواسم  اهندب  دشاب ،  يّدام  لئاسم  هب  طوبرم  ( 97  ) رگا يواست  هب  مکح  نیا  هدومرف و  يواست  هب  مکح  زاب  يرگید  دروم 
یکاروخ داوم  و  ( 8) مایا ۀعبرا  یف  اهتاوقا  اهیف  رّدق  دیامرف :  یم  يزور  هرابرد  ًالثم  دنمه ،  يواسم  حاورا  دشاب ،  يونعم  لئاسم  هب  طوبرم 

سکره تسا .  يدادعتـسا  یلمع و  لاؤس  لاؤس ،  نیا  زا  روظنم  نیلئاـسلل  ءاوس  دومرف :  دـعب  و  درک .  يریگ  هزادـنا  زور  راـهچ  رد  ار  نآ 
مولع هرابرد  نیلئاسلل .  ءاوس  دنک  هدافتـسا  دناوت  یم  زایتما  نودب  تشاد  ار  ینیمز  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  تردـق  تشاد و  بسک  دادعتـسا 
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رّدق تسا .  هدرک  رّدقم  ار  امش  ياه  يزور  ناحبـس  يادخ  دومرف :  هیآ  نیا  رد  هچرگ  دریگ .  یم  خساپ  دنک  لاؤس  یـسکره  مه  فراعم 
ماعط شدوخ .  یکاروخ  هب  ناسنا  درگنب  سپ  ( 9) هماعط یلا  ناسنالا  رظنیلف  دیامرف :  یم  هک  يا  هیآ  لیذ  رد  مایا و  ۀـعبرا  یف  اهتاوقا  اهیف 
ماما زا  هیآ  نیمه  لـیذ  رد  ینیلک  موحرم  هک  تسا  حور  ماـعط  يرگید  حلطـصم و  ماـعط  نیمه  یکی  دـنا ،  هداد  قیبطت  قادـصم  ود  رب  ار 

یم هک  یملع  هب  ناسنا  درگنب  سپ  ( 10  « ) هذخای نّمع  هذخای  يذلا  هملع  یلا  رظنیلف  دومرف « :  هک  تسا  هدرک  لقن  هیلع  هّللا  مالس  قداص 
ره رد  یسک  ره  ار  ندب  ماعط  ینعی  تسین .  اه  هدننک  بلط  نیب  یتوافت  زین  مسق  ود  ره  لاؤس  رد  اّما  دریگ .  یم  ارف  یسک  هچ  زا  ات  دزومآ 
هن دنک .  یم  تفایرد  درک ،  لاؤس  یطیارش  ره  رد  یسکره  مه  ار  حور  ماعط  دنک .  یم  تفایرد  لاؤس  ربارب  رد  درک ،  لاؤس  هک  یطیارش 

اهندب دـنا ،  مه  ِناسمهو  ربارب  لئاضف  مولع و  بلط  رد  اهناج  ناج ،  هلاسم  رد  هن  تسه و  اه  هدـننک  بلط  نیب  یتوافت  نت  ( 98  ) هلاسم رد 
 ، ج 1 یفاک ،  لوصا   . 10  . 24 سبع ،   . 9  . 10 تلصف ،   . 8  . 25 جح ،   . 7 دنا .  مه  ياتمه  ناسمه و  يرهاظ  ياه  يزور  بلط  رد  مه 
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اهشزرا رد  نز  تیعبت  ههبش 

ار ینز  رگاو  دناد  یم  اهرکذم  نآ  زا  ار  هبلغ  و  دهد ،  یم  يرتشیب  ياهب  اهرکذـم  هب  نآرق  هک  دوش  تشادرب  نینچنیا  تسا  نکمم  یهاگ 
بلطم نیا  رب  دهاش  دنک و  زاب  ییادـج  باسح  نز  يارب  هک  نیا  هن  دروآ  یم  رامـش  هب  اهدرم  هرمز  رد  ار  نآ  دیاتـس  یم  یتلیـضف  ماقم  هب 

ار شراگدرورپ  تاملک  ( 11) نیتناقلا نم  تناکو  هبتکو  اّهبر  تاملکب  ّتقدـص  دـیامرف :  یم  مالـسلااهیلع  میرم  ناـیرج  رد  هک  تسا  نآ 
هب دراد و  رواب  ار  یهلا  تاملک  هک  لاح  نیع  رد  نز  تاتناقلا . »  نم  تناـکو  دـیامرف «  یمن  و  دوب .  ناگـشیپ  تداـبع  زا  دومن و  قیدـصت 

هرمز رد  ار  میرم  دـهد و  یم  لالقتـسا  اهدرم  هب  ناحبـس  يادـخ  نیا ،  دوجو  اب  تسا  عوضخو  تونق  لـهاو  دراد ،  ناـمیا  یهلا  ياـهباتک 
تهج نیمه  هب  تسا .  یباتک  یـسالک و  تایبدا  گنهرف  زا  ریغ  هرواحم  گنهرف  هک ،  تسا  ناـمه  مّهوت  نیا  باوج  درمـش .  یم  اـهدرم 

نیقداـصلا و نیرباـصلا و  دـیامرف :  یم  دروآ و  یم  رکذـم  ظاـفلا  اـب  ار  اهـشزرا  نارمع  لآ  هروس  رد  دراوـم و  نیا  رد  میرک  نآرق  هچرگ 
رد ناگدننک  رافغتسا  ناگدننک و  قافنا  ناگشیپ و  تدابعو  نایوگ  تسار  نایابیکش و  ( 12) راحسالااب نیرفغتسملا  نیقفنملا و  نیتناقلا و 
مه ياتمه  درمو  نز  لئاضف ،  نیا  رد  هک  دنک  یم  صخشم  بازحا  هروس  رد  اّما  دنک ،  یم  نایب  رکذم  تروص  هب  ار  همه  و  ناهاگرحس . 

َو َنِیِتناَْـقلا  َو  ِتاَـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْـملا  َو  ِتاَِملْـسُْملا  َو  َنیِِملـْـسُْملا  َّنِإ  دـیامرف :  یم  دـهد و  یم  ( 99  ) لالقتـسا فنـص  ود  ره  هبو  دنتـسه ، 
َو َنـیِِمئاَّصلا  َو  ِتاَقِّدـَـصَتُْملا  َو  َنِیقِّدـَـصَتُْملا  َو  ِتاَعـِـشاَْخلا  َو  َنیِعـِـشاَْخلا  َو  ِتاَِرباَّصلا  َو  َنـیِِرباَّصلا  َو  ِتاَـقِداَّصلا  َو  َنـِیقِداَّصلا  َو  ِتاَِـتناَْقلا 
و هشیپ ،  تدابع  نانز  نادرم و  و  نامیا ،  اب  ناـنز  نادرم و  و  ناملـسم ،  ناـنز  نادرم و  ( 13) ِتاَِظفاَْحلا َو  ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاَْحلا  َو  ِتاَِـمئاَّصلا 
و راد ،  هزور  نانز  نادرم و  و  هدنهد ،  هقدص  نانز  نادرم و  و  نتورف ،  نانز  نادرم و  و  ابیکـش ،  نانز  نادرم و  و  وگتـسار ،  نانز  نادرم و 

ادـخ یلک  روطب  ًامیِظَع  ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ  ِتاَرِکاَّذـلا  َو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذـلا  َو  دـیامرف :  یم  دـعب  و  نمادـکاپ ...  ناـنز  نادرم و 
 . کیسالک گنهرف  اب  هن  میوگ  یم  نخس  هرواحم  گنهرف  اب  نم  هک  دنامهفب  مه  دنامهفب و  ام  هب  ار  انعم  مه  هک  دنک  یم  نایب  يا  هنوگب 

 : » دیامرف یمن  هیآ  لیذ  رد  اما  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َو  ِتاَِملْسُْملا  َو  َنیِِملْسُْملا  َّنِإ  دیامرف :  یم  دنک و  یم  حیرـصت  هیآ  نتم  رد  هک  نیا  اب 
روظنم دش  مُه »  و «  مک »  زا «  نخـس  ییاج  ره  هک  دیـشابن  رکف  نیا  هب  رگید  امـش  ینعی  مهل ،  ّدعا  دیامرف :  یم  هکلب  ّنهلو »  مهل  هّللا  ّدعا 

تاملکب تقدـص  دـیامرف :  یم  مالـسلااهیلع  میرم  هرابرد  رگا  نیاربانب ،  دـهد .  یم  ناـشن  اـم  هب  ار  نآرق  زا  تشادرب  زرط  هکلب  تسا  درم 
هکلب تاتناقلاو  نیتناقلاو  دومرف :  بازحا  هروس  رد  ًاحیرص  نوچ  میرادن ،  تاتناق  ام  هک  تسا  نآ  يارب  هن  نیتناقلا  نم  تناکو  هبتکو  اّهبر 

ساسا رب  زاب  مه  سکع  فرط  رد  تسا ،  نینچ  نیا  مه  سکع  فرط  رد  هک  تسا  نآ  شا  هناـشنو  تسا ،  هرواـحم  گـنهرف  ظـفح  يارب 
نم تنک  ّکنا  کبنذـل  يرفغتـساو  دـیامرف :  یم  فسوی  هروس  رد  درامـش و  یم  راکهبت  نادرم  هرمز  رد  ار  راکهبت  نز  هرواحم  گـنهرف 

ام هک  تسا  نآ  يارب  هن  نیا  تاـئطاخلا . »  نـم  هـن «  ( 100  . ) يا هدوب  ناراکاطخ  زا  وت  ًاـقح  هک  تهاـنگ  زا  نک  رافغتـسا  ( 14) نیئطاخلا
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نایب نآرق  دوخ  ًالوا ،  هک :  نیا  مـالک  هجیتن  دـیوگ .  یم  نخـس  هرواـحم  گـنهرف  ساـسا  رب  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  میرادـن ،  تاـئطاخ 
نت تسا ،  تثونا  تروکذ و  ياج  هک  اجنآ  ًایناث :  و  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذـم  هن  ناـج  مراد و  نخـس  اـه  ناـسنا  ناـج  اـب  نم  هک  هدومرف 

تایآ دـنکن ،  باجیا  یبدا  نیناوق  دـشابن و  مالک  رد  صاخ  يا  هنیرق  رگا  ًاثلاث :  و  درادـن .  فراعم  لئاضف و  اب  يراک  نت ،  تسا و  یمدآ 
 ، دـنراد ار  درم  نز و  يواست  هیعاد  هک  اهنآ  ًاعبار :  و  دومن .  لمح  للملا  نیب  يا  هرواحم  گنهرف  ساسارب  دـیاب  ار  دـنوادخ  مـالکو  نارق 
 ، دنراد ضارتعا  اهنز  اهدرم و  دندرک ،  مایق  اهنز  اهدرم و  دنیوگ :  یم  ایآ  دنیوگب  نخـس  درم  نز و  عومجم  سان  هدوت  زا  دـنهاوخب  یتقو 
 . تسا للملا  نیب  فرع  هرواحم و  گنهرف  نیا  دـنداد و ؟ ...  يار  مدرم  دـندومن ،  مایق  مدرم  دـنیوگ :  یم  ای  دـنداد ؟  يار  اهنز  اهدرم و 

 . 29 فسوی ،   . 14  . 35 بازحا ،   . 13  . 17 نارمع ،  لآ   . 12  . 12 میرحت ،   . 11

نآرق رد  تثونا  تروکذ و  هب  حیرصت  تّلع 

ار مالـسا  زا  لبقو  یلهاج  راکفا  دـهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  درب ،  یم  ار  درمو  نز  مان  تحارـص  اـب  میرک  نآرق  يدراوم  رد  هک  نیا  تلع  و 
اب میرک  نآرق  اذـل  دنتـسناد ،  یم  رـصحنم  اهدرم  يارب  ار  لئاضف  تادابع و  دنتـشاذگ و  یم  قرف  درم  نز و  نیب  نوچ  اـهنآ  دـنک ،  هئطخت 

ییاهب چیه  نز  هب  مالـسا  زا  لبق  نز  هب  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذـم  هن  حورو  تسا  حور  دوش  لماک  دـیاب  هک  نآ  دـیامرف :  یم  یلقع  لیلحت 
درادن ییاهب  چیه  نز  تسا  هدومن  تفرشیپ  تعنـص  هک  مه  ییاهطیحم  رد  دنتـسیرگن .  یم  مشخ  مشچ  اب  نز  هب  هشیمه  و  دش ،  یمن  هداد 
تیبرت راد  هدهع  نم  دیامرف :  یم  نآرق  رد  هلا  سدقا  تاذ  اما  تسا .  نز  يالاو  ماقم  ریقحت  ود  ره  هک  نادرم ،  توهـش  ياضرا  يارب  زج 

ییاج ات  دنک  یم  یفن  ار  درمو  نز  عوضوم  نآرق  اذـل  ثنؤم ،  هن  تسا ،  رکذـم  هن  اهناسنا  لدو  حورو  متـسه ،  اهناسنا  ( 101  ) حور لد و 
وجتسج هرهاط ...  ترتع  نانخـس  رـسارس  رد  نینچمه  میرک و  نآرق  رـسارس  رد  رگا  دنامن ،  یقاب  ود  نیا  نیب  توافت  ای  يواست  نایب  يارب 

هتسد درامشب .  تثونا  هب  عونمم  ای  دنادب  تروکذ  هب  طورـشم  ار  يونعم  تالامک  زا  یلامک  نآرق  هک  دروخ  یمن  مشچ  هب  يدروم  دوش ، 
هب صاصتخا  هک  دنتـسه  یتایآ  لوا :  شخب  دـنوش :  یم  يدـنب  هتـسد  شخب  دـنچ  هب  میرک  نآرق  تایآ  نیارباـنب ،  عوضوم  تاـیآ  يدـنب 
 : مّود شخب  تسا .  هدـش  رکذ  ْنَم »  ظفل «  اب  ای  و  تسا ،  ناسنا  ای  سان  زا  نخـس  نآ  رد  هک  یتاـیآ  دـننام :  دـنرادن ،  یـصوصخم  فنص 
 « مدرم ظفل «  زا  هک  یتایآو  تسا ،  هدرب  راک  هب  ملاس  رکذـم  عمج  ریمـض  نآ  رد  هک  یتاـیآ  دـننام  دراد ،  درم  زا  نخـس  هک  تسا  یتاـیآ 

ساـسا رب  دربراـک  هنوـگ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  اـجنیا  رد  مهملعی . » ...  مکملعی ،  دـیامرف « :  یم  هک  نیا  لـثم  و ، ...  تسا ،  هدـش  هدافتـسا 
 ، دنا هنحـص  رد  مدرم  دنراد ،  راظتنا  مدرم  دنیوگ ،  یم  نینچ  مدرم  دنیوگ  یم  دنیوگب ،  نخـس  دنهاوخ  یم  یتقو  تسا  هرواحم  گنهرف 

گنهرف رد  هک  يریبعت  هوحن  زا  دـیابن  سپ  سان . »  هدوت  ینعی «  مدرم  هکلب  دنتـسین ،  نانز  لـباقم  رد  مدرم »  نیا «  دـنهد .  یم  يار  مدرم 
درم و مان  هب  نآرد  هک  تسا  یتایآ  موس :  شخب  دراد .  ییارگ  رکذم  گنهرف  نآرق  هک  درک  تشادرب  نینچ  تسا ،  جیار  بدا  هرواحم و 
 : دیامرف یم  هک  اجنآ  ریظن  دننک ،  یمن  یقرف  ای  تسین  راک  رد  يدرمو  نز  تهج  نیا  رد  دیوگ :  یم  تحارص  هبو  تسا  هدش  حیرصت  نز 

تسا و حور  بیذهت  يارب  نآرق  هک  نیا  هب  هجوتاب  زین  شخب  نیا  رد  ( 15) ًۀبیط ًةایح  هّنییحنلف  نمؤم  وهو  یثنُا  وا  رکذ  نم  ًاحلاص  لمع  نم 
رخافت ههبـش  ات  دنک  یم  توافت  مدع  ( 102  ) هب حیرـصت  اذـل  درادـن  شقن  تدابع  شزرا  رد  درم  نز و  ندـب  بّرقت ،  تدابع و  ماگنه  رد 

 « نونـسم امح  زا «  نخـس  یهاگ  تسا ،  بارت  زا  نخـس  یهاگ  هک  زین  هیلوا  رـشب  تقلخ  رد  رطاخ  نیمه  هب  دـیامن .  نک  هشیر  ار  یلهاج 
لیخد نز  کی  يوناث »  رـشب  امـش «  شیادـیپ  رد  هک ،  دـیامرف  یم  زین  يا  هلحرم  رد  نآ  دـننام  و  نیط »  یهاگو «  لاصلـص »  زا «  یهاگو 

 . تسا يرخف  یب  رد  ناترخف  دینک ،  رخافت  دیهاوخب  رگا  و  دـینک ؟  یم  رخف  يزیچ  هچ  هب  امـش  هک  دـیوگب  نانآ  هب  ات  درم ،  کی  تسا و 
هک یـسان  نامه  ینعی  ساّنلا »  اهیا  ای  دـیامرف «  یم  هک  نیا  تسا .  هارمه  يرخافت  یب  يرخف و  یب  اب  هک  تسا  اوقت  نامه  رخف  لماع  اـهنت 

اهیا ای  دیامرف :  یم  هک  نیا  ار ،  حور  تمـسق  مه  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  ندـب  تمـسق  مه  هیآ  نیاو  تسا  هدـمآ  وا  تیادـه  يارب  نآرق 
مه دینک ،  رخف  ندب  يور  دیهاوخب  رگا  امش  ینعی ،  میدیرفآ  ینز  درم و  زا  ار  امش  ام  مدرم ،  يا  ( 16) یثنُا رکذ و  نم  مکانقلخ  ّانا  سانلا 
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تسا و نز  ندب  تقلخ  زا  رتالاب  درم ،  ندب  تقلخ  هن  تسا ،  هدمآ  دوجو  هب  درم  نز و  زا  نز ،  مه  و  تسا ،  هدش  قلخ  درمو  نز  زا  درم ، 
کت کت  هک  دوش  یم  هتفگ  مه  وا  هب  دـنک ،  رخافت  رگید  داژن  اب  تساوخ  يداژن  ای  یفنـص ،  اـی  یـصخش ،  رگا  هک  نیا  هچ  سکعرب .  هن 
روشک همانسانش  دور  یم  اج  ره  دناوت  یمن  هک  ناسنا  تسا ،  یعیبط  همانسانشو  ییاسانش  لماع  مه  نابز  داژن و  دیتسه .  درم  نز و  زا  امش 

هنرگ و  ددرگ ،  یم  رب  ندب  هب  مه  نآ  هک  تسا  ناسنا  یعیبط  همانسانش  اه  هجهل  اهنابز و  اه ،  هفایق  اه ،  هرهچ  دشاب ،  هتشاد  هارمه  ار  دوخ 
رارق اه  هلیبق  اه و  هبعش  ار  امـش  ( 17) اوفراعتل لئابق  ًابوعـش و  مکاـنلعجو  مجع و . ...  هن  تسا و  برع  هن  یبرغ ،  هنو  تسا  یقرـش  هن  حور 

نآ يارب  ییاج  دـنک ،  ( 103  ) رخافت دهاوخب  یـسک  رگا  سپ  تسین ،  رخف  لماع  چیه  هک  مه  همانـسانش  دیـسانشب .  ار  رگیدـمه  ات  میداد 
دونج حاورـالا  دـنراد « .  ییادـج  باـسح  حاوراو ،  تسا ،  طوبرم  ندـب  هب  لـئابقو  بوعـشو  دنتـسه ،  درمو  نز  زا  همه  هک  ارچ  تسین ، 

 . تسین نآ  دننام  همانـسانش و  زا  نخـس  اجنآ  رد  هک  دراد ،  يرگید  يداو  کی  حور  دـنا .  هتـسویپ  مه  هب  ياههورگ  اهناج  ( 18  «) ةدّنجم
انامه ( 19) مکاقتا هّللا  دـنع  مکمرکا  ّنا  هک :  ارچ  دور ،  رتالاب  یـشورف  رخفو  رخاـفت  نودـب  دـیاب  دور  رتـالاب  دـهاوخب  یـسک  رگا  هاـگنآ 

ج راونالا ،  راحب   . 18  . 13 تارجح ،   . 17  . 13 تارجح ،   . 16  . 97 لحن ،   . 15 تسا .  امش  نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ 
تسا ظوفحم  هزوح  هاگیاپ  يارب  قوقح  هیلک   . 13 تارجح ،   . 19 ص 31 .   ، 61

اه هتشرف 

تثوناو تاروکذ  زا  اه  هتشرف  ندوب  هزنم 

هراشا

ملاع ياهناسنا  يارب  ار  تالامک  نامهو  دنک ،  یم  رکذ  هکئالم  يارب  ار  یتالامک  میرک  نآرق  ًالوا :  تسا ،  مزال  اجنیا  رد  هتکن  ود  رکذـت 
تروکذ زا  هزنم  دنتـسین و  مسج  اه  هتـشرف  هک  دش  تباث  رگا  ًایناث :  و  یلمع .  تالامک  هچ  یملع و  تالامک  هچ  دوش  یم  روآدای  هاگآ  و 

دییات نییبت و  رد  ناجو .  مسج  عومجم  هن  یمدآ و  مسج  هن  تسا ،  یمدآ  ناج  ناسنا  ناگتشرف و  كرتشم  هجو  دوش  یم  مولعم  دنتثونا  و 
هلا ّهنا ال  هّللا  دهش  دیامرف :  یم  دنک و  یم  یفرعم  اجکی  نادنمـشناد  اب  ار  اه  هتـشرف  یملع  لامک  ماقم  رد  میرک  نآرق  مینیب  یم  هلاسم  نیا 
دهد یم  یهاوگ  دراد  مایق  لدـع  هب  هراومه  هک  ادـخ  ( 104 ( ) 1) میکحلا زیزعلا  وه  ّالا  هلا  طسقلاب ال  ًامئاق  ملعلا  اولُواو  ۀـکئالملاو  وه  ّـالا 

رد تسین .  ییادخ  تسا ،  میکح  اناوت و  هک  وا ،  زج  هک :  دـنهد  یم  یهاوگ  زین  ناروشناد  ناگتـشرف و  تسین و  يدوبعم  چـیه  وا  زج  هک 
هتشرف هاگنآ  دناسر  یم  نایاپ  هب  ار  لوا  هلمج  هک  نآ  زا  دعب  دهد ،  یم  دانسا  ناحبس  يادخ  هب  لوا  ار  ّقح  تینادحو  هب  تداهـش  هیآ  نیا 

دوخ تداهش  زا  دعب  ار  اهنآ  تداهش  هک  هداد  اهب  نانچنآ  اه  هتشرف  تداهش  هب  ناحبس  يادخ  و  دنک ،  یم  رکذ  اجکی  ار  نادنمـشناد  اه و 
زا روظنم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تسا .  هدش  روآدای  اه  هتشرف  رانک  رد  ار  نادنمشناد  سپس  تسا .  هدرک  دای  شیوخ ،  تینادحو  هب 
اه هتشرف  ياتمه  دناوت  یم  هک  تسا  ناج  ثنؤم .  هن  و  تسا ،  رکذم  هن  ناجو  تسا ،  ناج  دنتسین ،  دنمـشناد  نادرم  اهنت  ملعلا ،  اولوا  نیا 
 . تسا حور  درجت  ماقم  نامه  نادنمشناد  اه و  هتشرف  كارتشا  هجو  و  ناجو .  مسج  عومجم  هن  مسج و  هن  دشاب ،  قح  تینادحو  هب  دهاش 
 ، دنتـسین ربمایپ  دییات  هب  رـضاح  نارگید  رگا  دـیامرف :  یم  مالـسلاو  ۀـیحتلا  فالا  هیلع  مرکا  لوسر  دـییات  رد  زین  یلمع »  لامک  ماقم «  رد 

يور هچ  هیآ  نیا  رد  ( 2) ریهظ کلذ  دعب  ۀکئالملا  نینمؤملا و  حلاص  لیربج و  هالوم و  وه  هّللا  ّناف  تسوا :  يالوم  یلو و  هلا  سدقا  تاذ 
كرابم دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  و  دوش ،  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  یعماج  ياـنعم  کـی  دوشن ،  فقو  هچ  و  دوشب ،  فقو  نینمؤملا  حـلاص 

نابیتشپ و رهاظم و  زین  ناگتشرف  دنتسه ،  وا  يایلوا  نینمؤم  زا  نیحلاصو  تسا  هلا  سدقا  تاذ  تیالو  تحت  ءانثلاو  ۀیحتلا  فالا  هیلعربمایپ 
نآرق یهاگ  تاـیآ ،  زا  هنوگ  نیا  رد  ( 105  . ) دریگ یم  تاشن  حـلاص  نمؤم  کی  زا  هک  تسا  حـلاص  لمع  کی  نیا ،  دـنیوا و  هناوتـشپ 
دیحوت ملع  زا  نخـس  هک  اجنآ  دـنک .  یم  رکذ  املع  زا  لبق  ار  اه  هتـشرف  یهاگ  و  درب ،  یم  مان  اه  هتـشرف  زا  لبق  ار  هتـسراو  نینمؤم  میرک 
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تلاسر هناوتشپ  تسه ،  مه  حلاص  لمع  ملع ،  زا  هتشذگ  هک  اجنآ  یلو  ملعلا  اولُواو  ۀکئالملا  دنا و  هدش  رکذ  املع  زا  لبق  اه  هتشرف  تسا 
نوچ دنوش  یم  رکذ  نینمؤم  زا  دعب  اه  هتشرف  اجنآ  رد  تسه ،  مه  یلمع  ماقم  یملع ،  ماقم  زا  هتـشذگ  رگید  ترابع  هبو  تسه  زین  ندوب 
هنوگ نیا  رد  دوش ،  یم  دای  ملعم  ولت  رد  مّلعتم  اذـل  دراد ،  رترب  یماقم  ملعمو  دنتـسه ،  هکئالم  مّلعم  لـمع  ماـقم  رد  نینمؤم  زا  هورگ  نیا 

شلماک هنومن  هک  حلاص (  نینمؤم  نیب  عماج ،  تهج  نآ  هک  تسا  دنمشزرا  هتسراو و  ياهناسناو  اه  هتشرف  نیب  یعماج  تهج  کی  دراوم 
زا هنومن  ود  اهنیا  مسج .  صوصخ  هن  مسج و  هوالع  هب  حور  هن  تسا ،  درجم  حور  نامه  ناگتـشرف ،  و  دنا )  مالـسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع 

2  . 18 نارمع ،  لآ   . 1 دنتسه .  مه  ياتمه  اهناسنا  اه و  هتشرف  هک  یلمع »  لامک  يرگیدو «  یلمع »  لامک  دروم «  رد  یکی  دندوب  تایآ 
4 میرحت ،  . 

ناگتشرف تثوناو  تروکذ  مّهوت 

نارگید نارگید ،  ینابم  ابو  نتفگ ،  نخس  نارگید  نابز  هب  نیا  اّما  دنک ،  یم  حرطم  ار  ناگتشرف  ندوب  ثانا  زا  نخـس  میرک  نآرق  یهاگ 
ناو ًاثانا  ّـالا  هنود  نم  نوعدـی  نا  دنتـسرپ .  یم  ار  اـهنز  اهتـسرپ ،  تب  نیا  دـیامرف :  یم  ءاـسن  هکراـبم  هروس  رد  تسا .  ندرک  موکحم  ار 
تب ینعی ،  دنتـسرپ ،  یم  ار  اهنز  اـهنیا  دـیامرف :  یم  هک  نیا  تسا ،  ثنؤم  هتـشرف  هک  تساـنعم  نآ  هب  هن  نیا  ( 3) ًادیرم ًاناطیش  ّالا  نوعدی 

تدابع هب  لالقتسا  رادنپ  رثا  رد  ًاثلاث ،  دنتسناد .  ضیف  رد  هطساو  لقتسم  روط  هب  ار  اهنآ  ًایناث ،  دنتشادنپ .  ثانا  ار  ناگتشرف  ًالوا ،  ناتسرپ 
نم نوعدی  نا  دیامرف :  یم  هدرک  دای  مه  رانک  رد  ار  رصح  ود  اذل  تسا .  ناطیش  هسوسو  هسیسد و  اهنیا  همه  ًاعبار ،  دنتخادرپ .  ناگتشرف 
مه ضرع  رد  هک  ارچ  مه .  ضرع  رد  هن  دنتسه  مه  لوط  رد  هک  دهد  یم  ناشن  رـصح  ود  نیا  ًادیرم  ًاناطیـش  ّالا  نوعدی  ناو  ًاثانا  ّالا  هنود 

طقف اهنیا  دیامرف :  یم  دعب  دنناوخ .  یم  دننک و  یم  تدابع  ار  نانز  ( 106  ) طقف نانیا  دیامرف :  یم  لوا  تفریذپ .  ار  رصح  ود  دوش  یمن 
 ، اه هتشرف  شتسرپ  ریثات  مّهوت  و  اه ،  هتشرف  ندوب  عیفش  مّهوت  دننام  اه  هتشرف  ندوب  نز  مّهوت  ینعی  دنهاوخ ،  یم  دنناوخ و  یم  ار  ناطیش 

درمتم نوچ  و  دشاب ،  یم  درام  درمتم و  ینعی  تسا ،  دیرم  مه  ناطیش  نیا  ًادیرم و  ًاناطیش  ّالا  نوعدی  ناو  تسا  ناطیش  تنطیـش  زا  هس  ره 
رد ًاروف  تسا ،  هدش  دای  ثانا  ناونع  هب  ناگتـشرف  زا  میرک  نآرق  رد  رگا  سپ  دوب .  دهاوخ  لطاب  مه  وا  ياه  هسوسو  اذـل  تسا  قحلا  نع 

تروص مه  نآ  هک  تسا  هدومن  دای  ثانا  ناونع  هب  اه  هتـشرف  زا  مه  يرگید  هیآ  رد  دـنک .  یم  وگزاـب  ار  ناطیـش  هسوسو  مّهوت  شراـنک 
یم باختنا  ار  نارتخد  ادخ  يارب  دیدنسپ و  یم  رسپ  دوخ  يارب  امش  ایآ  ( 4) یثنُالا هلو  َرکّذلا  مکلا  دیامرف :  یم  هک  ییاجنآ  تسا  یضرف 

تـسین انعم  نآ  هب  نیا  رـسپ ؟  امـش  يارب  درک و  باختنا  رتخد  دوخ  يارب  ادخ  ایآ  ( 5) نینبلاب مکافـصا  تانب و  قلخی  اّمم  َذخِتا  ما  دینک ؟ 
رگا تسا .  میلست  ضرف و  ساسارب  هکلب  دیدنـسپ .  یم  دوخ  يارب  ار  اهرکذم  و  دیداد ،  ادخ  هب  ار  اه  ثنؤم  امـش  دنثنؤم و  اه  هتـشرف  هک 
تایآ رد  نوچ  تسا  ریدقت  ضرف و  ناونع  هب  هکلب  تسین ،  اه  هتشرف  تثونا  يور  نتشاذگ  هّحص  نیا  یثنُالا  هلو  َرکّذلا  مکلا  دیامرف :  یم 

ام هک  یتقو  ایآ  ( 6) نودهاش مهو  ًاثانا  ۀکئالملا  انقلخ  ما  دیامرف :  یم  هدرک و  لاطبا  ًاحیرص  میرک  نآرق  ار  اه  هتشرف  ندوب  ثنؤم  یناوارف 
اودهشا ًاثانا  نمحرلا  دابع  مه  نیذلا  ۀکئالملا  اولعجو  ( 107  : ) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  دندوب ؟  دهاش  اهنیا  میدیرفآ  یم  ار  اه  هتشرف 

دنتشاد روضح  نانآ  تقلخ  رد  ایآ  دنتشادنپ ،  ثنؤم  دننامحر ،  ناگدنب  دوخ  هک  ار  یناگتشرف  و  ( 7) نولاسی مهتداهش و  بتکتس  مهقلخ 
ره دندوب ؟  اه  هتشرف  تثونا  دهاش  اهنآ  ایآ  میدیرفآ ؟  ثنؤم  ار  اه  هتشرف  ام  ایآ  دش .  دنهاوخ  هدیـسرپ  دوش و  یم  هتـشون  نانآ  یهاوگ   ؟

اهنیا ًاثانا  ۀکئالملا  انقلخ  ما  دندوب .  هتشرف  شنیرفآ  دهاش  اهنآ  هن  و  میدرک ،  قلخ  ثنؤم  هتـشرف  ام  هن  ینعی  دنک  یم  موکحم  ار  هلاسم  ود 
هک تسا  يرادنپ  يرما  اه  هتـشرف  نتـسناد  ثنوم  دیامرف  یم  نآرق  هاگنآ  ًاثانا »  نمحرلا  دابع  مه  نیذلا  ۀکئالملا  اولعج  هک «  دـنا  یناسک 

نوعبتی نا  ملع  نم  هب  مهل  امو  یثنُالا  ۀیمـست  ۀکئالملا  نوّمـسیل  ةرخالاب  نونمؤیال  نیذـلا  ّنا  تسا .  هتفرگ  تأشن  تیبوبر  داعم و  راکنا  زا 
 . 19 فرخز ،   . 7  . 150 تافاص ،   . 6  . 15 فرخز ،   . 5  . 21 مجن ،   . 4  . 116 ءاسن ،   . 3 ( 8) ًائیـش ّقحلا  نم  ینغیال  ّنظلا  ّنا  ّنظلا و  ّالا 

 . 27 مجن ،   . 8
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ناگتشرف یملع  فاصوا  زا  یخرب 

هللا یلـص  مرکا  یبن  تلاسر  دهاش  دش  نییبت  ًالبق  دنّقح و  تینادحو  دـهاش  هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  ناگتـشرف  یملع  فاصوا  هلمج  زا 
دهاش ادـخ  ینعی ،  ( 9) نودهـشی ۀـکئالملاو  هملعب  هلزنا  کیلا  لزنُا  اـمب  دهـشی  هّللا  ّنکل  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  دنتـسه .  زین  هلاو  هیلع 

تلاسر هب  تداهش  هکرترب  تفص  نیمهو  دنتسه .  مرکا  لوسر  تلاسر  دهاش  زین  اه  هتـشرف  تسا و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلاسر 
هّللاب یفک  لق  ًالسرم  تسل  اورفک  نیذلا  لوقیو  دیامرف :  یم  دعر  هروس  نایاپ  رد  دنوادخ  تسا .  تباث  زین  اهناسنا  يارب  دشاب  لسر  متاخ 

باـتک ملع  هب  هک  یـسک  ادـخ و  وگب  یتسین ،  ربماـیپ  وت  دـنیوگ :  یم  نارفاـک  ( 108 ( ) 10) باتکلا ملع  هدـنع  نمو  مکنیب  ینیب و  ًادـیهش 
 . تسا هدش  قیبطت  نیّلصملا  تاولـص  لضفا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  باتکلا  ملع  هدنع  نم  هلمج  نیا  تسا .  نم  تلاسر  دهاش  دراد  یهاگآ 

اهزامن مامت  رد  درمو  نز  زا  معا  نیفلکم ،  مامت  و  دـنهد ،  یم  تداهـش  وا  هب  ناگتـشرف  هک  يزیچ  هب  دـهد  یم  تداهـش  ناسنا  نیاربانب ، 
ۀحیتلا فالا  هیلع  مرکا  لوسر  تلاسر  هب  دنهد ،  یم  تداهـش  یلاعتو  هناحبـس  ّقح  تینادـحو  هب  هک  هنوگنامه  زامن ،  ياهناذاو  اه  هماقاو 

نایاپ ردو  دهـشت »  مان «  هب  زامن  نتم  ردو  هماقاو »  ناذا  مان «  هب  زامن  لخدم  رد  هک  تلاسر  هب  تداهـش  نیا  دنهد .  یم  یهاوگ  زین  ءانثلاو 
 . 43 دعر ،   . 10  . 166 ءاسن ،  . 9 تسا .  ناگتشرف  یملع  هار  نامه  تسا  حرطم  ینایاپ »  دهشت  ناونع «  هب  زامن ، 

ناگتشرف يّربتو  یّلوت 

نآ زا  یشخبو  تشذگ  ناگتشرف  ّیلوت  زا  یشخب  میرحت  هروس  هیآ 4  لیذ  رد  تسا .  يّربت »  ّیلوت و  ناگتـشرف «  یلمع  فاصوا  هلمج  زا 
مرکا لوسر  رب  تاولص  ناگدننک  ادها  ناونع  هب  ار  ناگتشرف  نداتسرف ،  دورد  ماگنه  رد  ناحبـس  يادخ  دوش .  یم  حرطم  تمـسق  نیا  رد 

هیلع اّولـص  اونما  نیذلا  اهیا  ای  دـیامرف :  یم  هاگنآ  یبنلا  یلع  نّولـصی  هتکئالمو  هّللا  ّنا  دـیامرف :  یمو  دـنک  یم  یفرعم  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  رهطم  ناور  رب  زین  ناگتـشرف  و  دتـسرف ،  یم  تاولـص  رهطم  لوـسر  رب  ناحبـس  يادـخ  ( 11) امیلست اومّلسو 

ترضح نآ  رب  زامن  ریغ  زامن و  رد  هک  يروطنامه  نداتسرف ،  دورد  هب  دنتسه  فلکم  مه  درم  نز و  زا  معا  نینمؤم  دنتسرف و  یم  تاولص 
ّقح و تینادحو  هب  تداهش  تسه .  مه  اهناسنا  رما  دروم  تسا ،  ناگتشرف  راک  هک  میلست  هیلـصت و  نیاربانب  ( 109  . ) دنتسرف یم  تاولص 

میهـس ناگتـشرف  اب  یلمع  راک  رد  مهو  یملع  راک  رد  مه  اهناسناو  یلمع ،  راک  کی  هیلـصت  و  دوب ،  یملع  راـک  کـی  ناگتـشرف  تلاـسر 
ّقح و ياـیلوا  ّیلوت  تسا  بجاو  هزور  زاـمن و  هک  يروطناـمه  دوش ،  یم  بوسحم  اـم  ینید  ضئارف  زا  یلوت  راـنک  رد  زین  يّربت  دنتـسه . 

ناگتـشرف يّربت  دروم  رد  دـنراد .  زین  يّربت  دـنراد ،  یلوت  ناگتـشرف  هک  هنوگ  نامهو  تسا  بجاو  نیفلکم  همه  رب  ّقح ،  ءادـعا  زا  يربت 
رفاک هک  یناـسک  ( 12) نیعمجا سانلاو  ۀـکئالملاو  هّللا  ۀـنعل  مهیلع  کئلوا  راّـفک  مهو  اوتاـمو  اورفک  نیذـلا  ّنا  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق 

دنرجزنم نارفاک  زا  هلا  سدقا  تاذ  دننامه  ناگتـشرف  داب .  نانآ  رب  یگمه  مدرمو ،  ناگتـشرف  ادخ و  تنعل  رفک ،  لاح  رد  دندرم  دندش و 
و دنتـسرف .  یم  نعل  نیرفن و  اهنآ  رب  دنرجزنم و  نارفاک  زا  نانآ  دننامه  زین  اهناسنا  نینمؤم و  دنتـسرف .  یم  تنعل  اهنآ  رب  دنراد و  يّربت  و 
 ، بازحا  . 11 تسا .  نارفاک  رب  ناگتـشرف  تنعل  هکنانچمه  تسا ،  نارفاک  رب  سان  تنعل  درادـن ،  درم  هب  یـصاصتخا  هیآ  رد  ساـن  هملک 

 . 161 هرقب ،   . 12  . 56

ناگتشرف تمارک 

ٌداَبِع َْلب  ُهَناَْحبُـس  ًادـَلَو  ُن  ? مْحَّرلا َذَـخَّتا  اُولاَق  َو  دنتـسه .  مرکم  دابع  اهنیا  هک  تسا  نیا  دراد ،  اـه  هتـشرف  زا  میرک  نآرق  هک  يرگید  ریبعت 
 . وا تسا  هّزنم  هدرک » .  رایتخا  يدنزرف  نامحر  يادخ )  دـنتفگ ( « :  و  ( 110 ( ) 13  *) َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  َال  َنُومَرْکُم * 
رد هک  يریبعت  نامه  دننک .  یم  راک  وا  روتسد  هب  دوخ  و  دنریگ ،  یمن  یشیپ  وا  رب  نخس  رد  هک  دندنمجرا ،  یناگدنب  ناگتـشرف )  هکلب ( 
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دای نامحرلادابع  ناونع  هب  حلاص  ناگدنب  زا  ناقرف  هروس  رد  دراد ،  اه  هتشرف  يارب  ار  ریبعت  نامه  دراد ،  حلاص  ناگدنب  يارب  ناقرف  هروس 
هک دنا  نینچ  نیا  ادخ  صاخ  ناگدنب  ( 14) ًامالـس اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذاو  ًانوه  ضرالا  یلع  نوشمی  نیذلا  نمحرلا  دابعو  دنک :  یم 

تاذ هک  تسا  یفاصوا  نیرت  هتـسجرب  زا  ندوب  نامحرلا  دابع  هملک  نیا  دنتـسین .  عّنـصت  فّلکت و  لها  دننک و  یم  یگدنز  نیمز  رد  مارآ 
نیذلا ۀکئالملا  اولعجو  دیامرف :  یم  دهد و  یم  اه  هتشرف  هب  ار  فیرش  بقل  نیمهو  تسا  هدرک  باختنا  فیرش  ياهناسنا  يارب  هلا  سدقا 

دابع هتـسراو  ياهناسنا  ریاس  هک  يروطنامه  دنتـسه  نامحرلا  دابع  ناگتـشرف  ثانا .  هن  دـنلاجر و  هن  نمحرلا  دابع  اـثانا  نمحرلا  داـبع  مه 
َّنَّظلا َّنِإ  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اَم  َو  یَْثنُْألا  َۀَیِمْسَت  َۀَِکئَالَْملا  َنوُّمَُسَیل  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا َال  َّنِإ  دومرف :  اذل  دنا .  نمحرلا 

رد تسا و  نامگ  رادـنپ و  يور  و  تسین ،  هناملاع  دنتـسه  ناگتـشرف  ندوب  ثنوم  هب  لئاق  هک  ییاهنآ  نخـس  ( 15) ًاْئیَـش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َال 
 ، هنظم تیجح  لیلد  یعرف  یلمع و  لئاسم  رد  تسا  نکمم  دنیشن .  یمن  ملع  ياج  هب  درادن و  يدوس  هنظم  یلوصا ،  لئاسم  ینیب و  ناهج 

ءایبنا  . 13 تسین .  هتخاس  يراک  هنظم  زا  یلوصا ،  لئاسم  ینیب و  ناهج  رد  یلو  دـنکب  ار  نیقی  راک  هنظم  و  دـناشنب ،  ملع  ياج  هب  ار  هنظم 
مجن 27 و 28  . 15  . 63 ناقرف ،  26 و 27 14 . 

ثحب هصالخ 

هدومرف توعد  تمارک  نامه  هب  ار  نانآ  هدوتـس و  تسا  اه  هتـشرف  تفـص  هک  تمارک  ناـمه  هب  ار  اـهناسنا  هلا  سدـقا  تاذ  فلا :  ( 111)
هدومرف ررقم  زین  حـلاص  ياه  ناسنا  يارب  ار  اـهنامه  هدومن  ناـیب  هکئـالم  هب  عجار  نآرق  رد  ادـخ  هچنآ  هک  تسا  نآ  رادومن  نیا  و  تسا ، 
هکئالم هار  یهار  هک  مه  یناسنا  ثنؤم ،  هن  دنتـسه و  رکذـم  هن  هکئالم  ب :  یلمع .  تـالامک  هاوخ  دـشاب و  یملع  تـالامک  هاوخ  تسا 

مّهوت اشنم  ج :  تسا .  تثونا  زا  يّربم  تروکذ و  زا  هزنم  ناج  تسوا و  ناج  هب  ناسنا  تیناـسنا  اریز  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذـم  هن  تسا ، 
هدوب اه  هتشرف  شنیرفآ  دهاش  اهنآ  هن  هدیرفآ و  ثنؤم  ار  هتشرف  دنوادخ  هن  نوچ  تسا ،  ینامیا  یب  دنناد  یم  ثنؤم  ار  هتـشرف  هک  یناسک 

 . دنا

(2  ) ینآرق دهاوش 

ناسنا تقلخ 

تعیبط و هب  ار  عرف  نیاو  دـنک  یم  لیلحت  تسوا ،  نت  هک  عرف  کی  هب  و  تسوا ،  حور  هک  لصا  کی  هب  ار  ناـسنا  هلاـسم  هلا  سدـقا  تاذ 
نم هیف  تخفنو  دیامرف :  یم  دهد و  یم  دانسا  دوخ  هب  ار  لصا  نآ  و  ( 1) نیط نم  ًارشب  قلاخ  ّینا  هک :  دهد  یم  دانسا  بارت  نیطو و  هّدام 
ّمث دـیامرف :  یم  هاـگنآ  دـسر  یم  ناـیاپ  هب  نینج  دـشر  دـنک و  یم  یط  ار  ینینج  لـحارم  كدوک  یتـقو  نونمؤم  هروـس  رد  و  ( 2) یحور

انوسکف زا :  دعب  ینعی  دشاب ،  هدش  مامت  درم  نز و  هلاسم  هک  دـیآ  یم  یتقو  حور  ینعی  میداد ،  حور  وا  هب  ام  ( 112 ( ) 3) رخآ ًاقلخ  هاناشنا 
دـسر یم  رخآ  ًاقلخ  هاناشنا  ّمث  تبون  هاگنآ  دـش ،  مامت  تثونا  تروکذ و  هلاسم  دومن و  يزاس  تروص  رگتروص ،  یتقو  ( 4) ًامحل ماظعلا 

یم دـنادرگ و  یم  رب  هداـم  تعیبـط و  هب  ار  تثونا  تروـکذ و  طاـبترا  رگید  يا  هیآ  رد  درادـن .  ثاـنا  روـکذ و  رگید  رخآ  قـلخ  نآ  هک 
هک ینم  زا  يا  هفطن  وا  ایآ  ( 5) یثنُالا رکّذلا و  نیجوزلا  هنم  لعجف  يّوسف ،  قلخف  ۀقلع  ناک  مث  ینمی ‘ ینم #  نم  ۀفطن  کی  ملا  دـیامرف : 

رارق نز  درم و  جوز  ود  وا  زا  تخادرپ و  دیرفآ و  ار  وا  ادخ  دـمآ و  رد  هتـسب  نوخ  تروص  هب  سپـس  دوبن ؟  دوش  یم  هتخیر  محر )  رد  ) 
هلا سدـقا  تاذ  ِنآ  زا  تسا  تقلخ  مان  هب  هچنآ  تسین ،  هتخاس  يرگید  راک  ءاْنِما  زج  ردام  ردـپ و  زا  هک  تسا  نآ  هب  رظاـن  هیآ  نیا  داد . 

تیفیک رد  تواـفت  یحور .  نم  هیف  تخفن  هب  هن  ددرگ ،  یم  رب  ینمی  ینَم  هب  تسه  یثـنؤم  رکذـم و  رگا  دـیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  تـسا . 
 ، دـش مامت  ثاناو  روکذ  هلاـسم  هک  نآ  زا  دـعب  دوش و  یم  حرط  ندوب  هقلع  هلحرم  زا  دـعب  تثونا  تروکذ و  ریوصت  تسا و  يرگریوصت 
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ریسفت تسا  نادبا  زا  لبق  حاورا  دنلئاق  هک  يا  هّدع  رظن  و  ةدّنجم »  دونج  حاورالا  ساسا «  رب  هاوخ  حور  و  دسر .  یم  حور  هب  تبون  هاگنآ 
یموس يانبم  يور  هاوخ  و  دوش ،  یم  ثداح  ندـب  لامک  اب  نامزمه  درجم ،  حور  دـنیوگ :  یم  هک  نارگید  رکفت  ساـسا  رب  هاوخ  دوشب ، 
ثنؤم رکذم و  نارود  ندب  هک  نیا  زا  دعب  ینعی  تسا .  تثونا  تروکذ و  شیادیپ  زا  دعب  حور  تروص  ره  رد  دـنا ،  هتفریذـپ  نارگید  هک 

 ، تقلخ ار  دوخ  راکو  دناد  یم  ءانما  ار  ردامو  ردپ  راک  هلا  سدـقا  تاذ  نوچ  ( 113  . ) دیآ یم  دیدپ  حور  هاگنآ  تشاذگ ،  رـس  تشپ  ار 
یم دهن و  یم  تمرح  تقلخ »  نیا «  هب  دنک و  یم  دای  دـنگوس  تخاونکی  اجکی و  درم  نز و  شنیرفآ  هبو  دـهد  یم  اهب  دوخ  راک  هب  اذـل 

تلاح ود  رد  ار  زور  هب  دنگوسو  بش  هب  دـنگوس  هک  نآ  زا  سپ  ( 6) یثنُالاو رکّذلا  قلخ  امو  یّلجت  اذا  راهّنلاو  یـشغی ‘ اذا  لیللاو  دیامرف : 
هیردصم یثنُالاو  رکذلا  قلخ  ام  رد و  ام »  هملک «  نوچ  دنک .  یم  دای  مه  ار  درمو  نز  شنیرفآ  هب  دـنگوس  دـنک ،  یم  دای  اهنآ  نوگانوگ 

نز تقلخ »  هب «  هکلب  دـنک ،  یمن  داـی  دـنگوس  درمو  نز  هب  دـنوادخو  قولخم ،  هن  تسا  تقلخ  دـنگوس  دروم  عوضوم  نیارباـنب  تسا ، 
 ، لیل  . 6  . 37  - 39 تمایق ،   . 5  . 14 نونمؤم ،   . 4  . 14 نونمؤم ،   . 3  . 29 رجح ،   . 2  . 71 ص ،   . 1 دروخ .  یم  دنگوس  لعف  هک  درمو 

1  - 3

تفالخ ماقم  ناسنا و 

هراشا

ناسنا رگا  تسا .  ندوب  هّللا  ۀـفیلخ  ینعی  تفالخ  ماقم  یناـسنا  ماـقم  نیرتـالاب  هک  تسا  نآ  تسا  حرطم  ثحب  نیا  رد  هک  يرگید  بلطم 
 ، تفای هار  هلزان  ای  یطـسو  لحارم  هب  رگا  تسه و  زین  توبن و ...  تلاسر ،  تیالو ،  هلاسم  نآ  رانک  رد  دیـسر ،  الاو  ماقم  هب  تفـالخ  رد 
هک یلاؤس  دـشاب .  هتـشادن  هارمه  هب  ار  تّوبن  ای  تلاـسر  تسا  نکمم  هچرگ  تفاـی ،  دـهاوخ  ار  تفـالخ  هبترم  اـب  بساـنتم  هبترم  ماـقم و 

صوصخم تفالخ  هک  نیا  ای  تسا ؟  عنام  تثونا  طرـش و  تروکذ  تسا و  درم  صوصخم  یهلا  تفالخ  اـیآ  هک :  تسا  نیا  تسا  حرطم 
تروکذ هب  طورشم  تفالخ  هن  هک  نیا  ایو  دنا ؟  هدشن  قفوم  نانز  دنوشب و  تفالخ  لیـصحت  هب  قفوم  دنا  هتـسناوت  اهدرم  یلو  تسین  درم 

درم هن  تسا  هدرک  داجیا  ار  تفالخ  هنیمز  اهنآ  تیناسنا  دنوشب ،  هّللا  ۀـفیلخ  دـنا  هدـش  قفوم  هک  مه  ییاهنآ  تثونا ،  هب  عونمم  هن  تسا و 
رد هک  تسا  نآ  بلطم  حیـضوت  ( 114  . ) تسا درم  ندب  هک  دراد  یندـب  هدـش ،  ادـخ  هفیلخ  هک  نآ  هکلب  هدـشن ،  هفیلخ  درم  اهنآ .  ندوب 
رد نم  تفگ « :  ناگتـشرف  هب  وت  راـگدرورپ  نوچ  و  ( 1) ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  ِۀَِـکئَالَْمِلل  َکُّبَر  َلاَق  ْذِإ  َو  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 

ُحِّبَُـسن ُنَْحن  َو  َءاَمِّدلا  ُکِفْـسَی  َو  اَهِیف  ُدِـسُْفی  ْنَم  اَهِیف  ُلَعَْجت  َأ  اُولاَق  دـننک :  یم  ضرع  ناگتـشرف  سپـس  تشامگ »  مهاوخ  ینیـشناج  نیمز 
لاح و  دزیرب ؟  اهنوخ  و  دزیگنا ،  داسف  نآ  رد  هک  يرامگ  یم  ار  یـسک  نآ  رد  اـیآ  دـنتفگ « :  ناگتـشرف )  ( ) 2) ََکل ُسِّدَُقن  َو  َكِدْمَِحب 

هکئالم يارب  مدآ ،  هب  ءامسا  میلعت  هار  زا  هلا  سدقا  تاذ  میزادرپ » .  یم  تسیدقت  هب  مینک ; و  یم  هیزنت  ار )  وت  وت ( ،  شیاتس  اب  ام  هکنآ 
و یـصخش »  هیـضق  ناوـنع «  هب  مدآ  هک  هدـش  ناـیب  تفـالخ  ياـهثحب  رد  مه  هتکن  نیا  تسا .  نم  هفیلخ  امـش و  ملعم  وا  هک  درک  نـشور 

ۀفیلخ ءانثلاو  ۀیحتلا  فالا  هیلع  ناشمتاخ  ًاصوصخم  ءایبنا  همه  اذل  تسا .  هّللا  ۀـفیلخ  تیمدآ  ماقم  هکلب  تسین ،  هّللا  ۀـفیلخ  نیعم  صخش 
اولوا ًاصوصخم  رگید  يایبنا  تسین و  مزعلا  اولوا  يایبنا  زا  هک  نیا  اب  دشاب  هّللا  ۀفیلخ  مدآ  ترـضح  اهنت  هک  تسین  نینچ  نیا  دنتـسه .  هّللا 
هلاسم نیا  صوصخ  رد  تسوا .  یناسنا  تیصخش  هکلب  تسین ،  مدآ  صخش  ضرغ  سپ  دنـشابن ،  هّللا  ۀفیلخ  ناش  متاخ  صخالاب  مزعلا و 

 . تسا ءامـسا  میلعت  رطاخ  هب  تفالخ  ماقم  زارحا  هک  نیا  رب  ینبم  تسه  يرگید  دهاش  ندوب ،  درم  هن  تسا  تیناسنا  ماقم  هّللا ،  ۀفیلخ  هک 
ياهثحب رد  هک  يروطنامه  ( 115 ( ) 3  ) تخومآ مدآ  هب  ار  اهمان  یناعم )  همه (  ادـخ )  اَـهَّلُک و (  َءاَمْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  دـیامرف :  یم  نآرق 

هن حور  و  تسا ،  حور  دوش  یم  ملاـع  هک  نآ  ندـب  ناـج و  عومجم  هن  ندـب و  هن  تسا ،  یمدآ  ناـج  مّلعتو  میلعت  روـحم  تشذـگ ،  لـبق 
ناج تساـه ،  هتـشرف  مّلعم  هک  نآ  هجیتن  رد  و  نت ،  هن  تسا  ناـج  تسا  یهلا  ءامـسا  هب  ملاـع  هک  نآ  نیارباـنب  ثنؤم .  هن  تسا و  رکذـم 
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وا مسج  هن  تسا  ناسنا  ناج  زین  هکئالم  دوجـسم  و  نت ،  هن  تسا  یمدآ  ناج  هّللا ،  ۀفیلخ  هک  تسا  نیا  ثحب  هرمث  و  نت ،  هن  تسا  یمدآ 
 . نامه  . 3 نامه .   . 2  . 30 هرقب ،  . 1 ناج .  مسج و  عومجم  هنو 

هکئالم دوجسم  تیناسنا ،  ماقم 

دوب دب  مدآ  اب  نوچ  ناطیش  هک  تسین  نینچ  نیا  دنتسه .  یمدآ  ناج  نمشد  مه  نیطایش  دنتسه و  عضاخ  یمدآ  ناج  ربارب  رد  ناگتشرف ، 
باطخ يرشب  هعماج  هب  هلا  سدقا  تاذ  تهج  نیمه  هب  نادرم »  اب «  هن  تسا  نمشد  مدرم »  ابو «  دوب  دب  تیمدآ  اب  وا  دشاب ،  دب  اهدرم  اب  ، 

ماقم و  تسا ،  تیناسنا  ماقم  ءامسا ،  هب  ملاع  ناگتشرف ،  مّلعمو  هکئالم  دوجسم  نیاربانب ،  تسا .  ناطیش  امش  راکشآ  نمشد  هک  دنک  یم 
نز هب  یصاصتخاو  تسا  ناسنا  تیناسنا  ِنآ  زا  تسا ،  تفالخ  ماقم  هک  ماقم  نیرت  یلاع  سپ  تسا .  تثونا  تروکذ و  زا  هزنم  تیناسنا ، 

اودجـسا ۀکئالملل  انلق  ّمث  مکانرّوص  ّمث  مکانقلخ  دـقلو  دـیامرف :  یم  هک  تسا  فارعا  هروس  هکرابم  هیآ  قوف  نایب  دـیؤم  درادـن .  درم  ای 
هب دینک .  هدجس  مدآ  يارب  میتفگ :  ناگتشرف  هب  هاگنآ  میتخادرپ ،  امـش  يرگتروص  هب  سپـس  میدرک ،  قلخ  ار  امـش  تقیقح  رد  ( 4) مدآل

دننک هدجس  مدآ  ربارب  رد  میتفگ  اه  هتشرف  هب  دعب  میدرک  ریوصت  میدیرفآ ،  ار  امـش  ام  هک :  دنک  یم  باطخ  هقاس  ات  ردص  زا  اهناسنا  همه 
عـضاخ ملعم  ماقم  ربارب  رد  میتفگ  اه  هتـشرف  هب  میدرک و  دای  مدآ  ناونع  هب  ار  نآ  تسا ،  تیناسنا  ماقم  هک  اهناسنا  امـش  هراـصع  ینعی ،  . 

لسن زا  مدآ  دنا و  هدوب  ییاه  ناسنا  مدآ  زا  لبق  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  ( 116  ) هیآ نیا  زا  هک  دنرواب  نیا  رب  اه  یخرب  هچرگ  دیـشاب . 
 » زا مدآ  دنتـسه و  هیلع  هّللا  مالـس  مدآ  لسن  زا  اهناسنا  هک  دـنک  یم  نشور  یبوخ  هب  نآ  دـننام  نارمع و  لآ  هروس  تایآ  یلو  تساهنآ ، 

مدآ هب  رـشب  یلعف  لـسن  دنتـسب و  رب  تخر  یلو  دـنا ،  هدـمآ  یناوارف  ياـه  ناـسنا  مدآ  زا  لـبق  اـهلقن  زا  یخرب  قبط  هچرگاو  تسا  بارت » 
ادخ دزن  یـسیع  ِلَثَم  عقاو  رد  ( 5) نوکیف نک  هل  لاق  ّمث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لـثمک  هّللا  دـنع  یـسیع  لـثم  ّنا  دومرف :  هک  دوش  یم  یهتنم 

 ، دنرادنپ یم  یخرب  هک  نانچمه  مدآ  رگا  دشاب .  یم  سپ  شاب ،  تفگ :  وا  هب  سپـس  دیرفآ ،  كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا ،  مدآ  تقلخ  ِلَثَم 
یمن هداد  دنا ،  هدش  ثیلثت  هب  لئاق  هک  ینایاسرت  خساپ  تفرگ و  یمن  رارق  وا  لاثم  یـسیع  ترـضح  ناتـساد  رگید  تشاد  یم  ردام  ردپ و 
یسیع ناتـساد  دیلئاق ؟  ادخ  هرابرد  هثالث »  ثلاث  دیناد و «  یم  هّللا »  نبا  ار «  وا  دینک  یم  ّولغ  یـسیع  هرابرد  ارچ  دیامرف :  یم  ادخ  هدش ، 

مّلعم دوجـسم و  هّللا و  ۀفیلخ  هراصع  نیا  هدـمآرد و  رـشبلاوبا  مدآ  تروص  هب  تیناسنا  هراصع  هک ،  نآ  هصالخ  تسا .  مدآ  ناتـساد  لثم 
مهم مهس  میلعت و  زا  يرتشیب  بیـصن  تفالخ و  زا  يرفاو  ّظَح  دشاب ،  يرتشیب  مهـس  تیمدآ  هراصع  زا  یناسنا  ره  رد  تسا .  هدش  هکئالم 

59 نارمع ،  لآ   . 5  . 11 فارعا ،   . 4 دنوشب .  دیما  ان  هک  نیا  رگم  دنور  یم  وا  غارس  هب  رتشیب  زین  نیطایش  و  دراد .  ندوب  دوجسم  زا  يرت 
.

ناطیش ضارتعا  ناگتشرف و  ماهفتسا 

دنتـشاد تلفغ  رما  نیا  زا  ناطیـش  مهو  ناگتـشرف  مه  دومن ،  هدارا  ار  هفیلخ  شنیرفآ  هلا ،  سدقا  تاذ  یتقو  هک  تسا  نآ  بلطم  حیـضوت 
(117  ) ضرع ماهفتسا  ناونع  هب  ار  لاؤس  نیا  هک  درک  یم  باجیا  ناگتشرف  یگتسیاش  نکیل  دندومن ،  لاؤس  هلا  سدقا  تاذ  زا  ود  ره  اذل 

یکی یلو  دـندرک ،  لاؤس  ود  ره  نیارباـنب  دـنک .  حرط  ضارتـعا  ناوـنع  هب  ار  لاؤـس  ناـمه  هک  تشاداو  ار  وا  ناطیـش  تنطیـش  و  دـننک ، 
لهاجلا ناف  ًاتّنعت ،  لاـست  ـالو  ًاـهّقفت  لـس  هک « :  تسا  هدـمآ  مّلعت  بادآ  دروم  رد  یئاور  عماوج  رد  هک  نیا  ًاـتنعتم .  يرگید  ًامهفتـسم و 

لاؤس رب  لـئاضف  زا  يرایـسب  تسا و  ملع  حاـتفم  لاؤـس  ینعی ،  ( 6  « ) ّتنعتملا لـهاجلاب  هیبش  فّسعتملا  ملاـعلا  ناو  ملاـعلاب  هیبـش  مّلعتملا 
ضرالا یف  لعاج  ّینا  دومرف ... :  هلا  سدـقا  تاذ  یتقو  اذـل  دانع .  رطاـخ  هب  هن  دـشاب ،  مهف  يارب  لاؤس  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  بترتم 

یلوا تفالخ ،  يارب  ام  دیاش  ینک ،  یم  بلط  هفیلخ  وت  رگا  دندرک :  ضرع  اه  هتشرف  مهد .  یم  رارق  ینیشناج  نیمز  رد  نم  ( 7  ...) ۀفیلخ
کفـسی اـهیف و  دـسفی  نم  اـهیف  لـعجتا  هک :  دـندومن  ناـیب  نینچ  نیا  ار  تفـالخ  يارب  وا  یگتـسیاش  مدـع  تـّلع  سپـس  میـشاب .  مدآ  زا 
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نینچ نیا  زین  ار  دوخ  تیوـلوا  ّرـس  و  دزیرب .  اـهنوخ  دزیگنا و  داـسف  نا ،  رد  هک  نیمز  رد  ار  نیـشناج )  وا (  یهد  یم  رارق  اـیآ  ( 8) ءامّدلا
 » یکی نیا  مییامن .  یم  سیدقت  حیبست و  ار  وت  وت ،  شیاتـس  اب  ام  هک  یلاح  رد  ( 9) کل سّدقن  كدمحب و  حّبسن  نحن  و  دندومن :  ریرقت 
اما تسا .  یتابثا  يرگیدو  یبلـس  یکی  ناـسنا ،  تفـالخ  ندوب  حوجرم »  تهج  يرگید «  نآ  ناگتـشرف و  تفـالخ  ندوب  حـجار »  تهج 
ره زا  هزنم  وت  ینعی  ( 118  « ، ) کناحبس دندرک « :  ضرع  هدرک و  زاغآ  حیبست  اب  دوخ ،  لوا  لاؤس  رد  ار  تاجاجتحا  نیا  همه  ناگتـشرف 

هدومن و حیبست  زاب  زین ،  ندیمهف  زا  دعب  هک  نیا  هچ  میناد ،  یمن  هک  میتسه  ام  نیا  یتسه و  ضارتعا  دـقن و  ره  زا  يّربم  و  بیع ،  صقن و 
ضارتعا اما  یتخومآ .  ام  هب  وت  هچنآ  زج  تسین  یـشناد  ار  ام  یهزنم ،  كاـپ و  وت  ( 10) انتمّلع ام  ّالا  انل  ملع  کناحبـس ال  دندرک :  ضرع 

هّدام هاگنآ  متـسه .  رتهب  وا  زا  نم  ( 11) نیط نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  هنم  ریخ  انا  هک :  دوب  نینچ  نیا  هدجـس  هب  رما  ماـگنه  رد  ناـطیش 
نوچ ناطیـش  لاؤـس  يدرک .  قـلخ  كاـخ  زا  ار  وا  يدـیرفآ و  راـن  زا  ارم  تفگ :  درک و  داـی  مدآ  تقلخ  هداـم  زا  رتـهب  ار ،  دوـخ  تقلخ 

ربکتسا و یبا و  دومرف :  درک و  ریبعت  يرابکتسا »  ءابا  ناونع «  تحت  ناطیش  تنطیـش  زا  میرک ،  نآرق  اذل  دوب ،  ضارتعا  دانع و  اب  هتخیمآ 
 ، هرقب  . 7 تمکح 230 .  حلاص ،  یحبص  هغالبلا  جهن   . 6 دیدرگ .  نارفاک  هورگ  زا  دـیزرو و  ّربکت  درک و  عانتما  ( 12) نیرفاکلا نم  ناک 

 . 24 هرقب ،   . 12  . 12 فارعا ،   . 11  . 32 هرقب ،   . 10 نامه .   . 9 نامه .   . 8  . 30

عانتما ءابا و  ماسقا 

هراشا

 ، تسا یبا  تسا ،  فیلکت  کی  لمحت  زا  زجاع  هک  یـسک  تسین ،  مومذـم  ءابا  زا  عون  نیا  هک  یقافـشا ،  ءاـبا   - 1 تسا :  عون  ود  رب  ءاـبا 
نا نیباف  لابجلاو  ضرچا  تاومّسلا و  یلع  ۀنامچا  انضرع  ّانا  دیامرف :  یم  هک  اجنآ  ریظن  درادن .  یتّمذم  تسا و  یقافـشا  ءابا  وا ،  ءابا  یلو 

زابرس نآ  نتـشادرب  زا  میدرک ،  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  فیلکت )  راب  یهلا (  تناما  ام  ( 119 ( ) 13) اهنم نقفشاو  اهنلمحی 
یتقو ءابا  يرابکتـسا :  ءاـبا   - 2 دـندرک .  ءاـبا  دـندوبن ،  رداـق  نوچ  اریز ،  تسین  راـک  رد  یّمذ  اـجنیا  نآ .  زا  دـندش  كانـساره  دـندز و 

هتخیمآ رابکتـسا  اب  ناطیـش ،  ءابا  زا  نآرق ،  ریبعت  اذل  دنز ،  یم  زابرـس  ًادمع  لاح  نیع  رد  یلو  تسه  لعف  رب  تردق  هک  تسا  يرابکتـسا 
تسا اهنآ  ندید  ندب  رد  هکئالم  لاؤس  روحم  ناطیش و  دقن  روحم  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  نیرفاکلا .  نم  ناک  ربکتسا و  یبا و  تسا 

 : درک لاؤس  اذـل  دـید  ار  ندـب  يدام و  هبنج  هتـشرف ،  دوب .  ربخ  اـب  وا  حور  زا  ناطیـش  هن  و  درک ،  كرد  ار  یمدآ  ناـج  هتـشرف  هن  ّـالا  و  ، 
 . 72 بازحا ،   . 13 نیط .  نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  تفگو :  دید  ار  نت  زین  ناطیش  ءامدلا و  کفسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا 

ءامسا مّلعم  مدآ ، 

هک قرف  نیا  اب  داد .  میلعت  ار  ناطیش  مهو  درک  ملاعو  هاگآ  ار  ناگتشرف  مه  هک  تشادرب ،  هدرپ  نانچنآ  خساپ ،  ماقم  رد  هلا ،  سدقا  تاذ 
یم يزیچ  نم  ( 14) نوملعتال ام  ملعا  ّینا  دومرف :  ناگتشرف  هب  تشگ .  هتخیمآ  بّرقت  اب  ناگتشرف  میلعت  دش و  هارمه  درط  اب  ناطیش  میلعت 

(15) ۀکئالملا یلع  مهضرع  ّمث  اهّلک  ءامسالا  مدآ  مّلعو  دومرف :  دومن و  نییبت  هکئالم  رب  هنوگ  نیا  ار  رما  سپس  دیناد .  یمن  امش  هک  مناد 
نم قادصم  نم  هفیلخ  دومرف :  هتشرف  هب  ( 120  . ) دومن هضرع  ناگتشرف  رب  ار  اهنآ  سپس  تخومآ ،  مدآ  هب  ار  اهمان  یناعم و  همه  دنوادخ 

هک يدوجوم  نآ  تسا و  ءامـسا  ملعتم  تسا و  ربخ  اـب  ملاـع  قیاـقح  زا  هک  تسا  یـسک  نم  هفیلخ  تسین ،  ءامدـلا  کفـسیو  اـهیف  دـسفی 
 ، داسف هب  ای  دنک  یم  اضما  ار  يزیرنوخ  نت  ندب و  نایرجو  دیوش ؟  یم  ریگ  نیمز  ایآ  ( 16) ضرالا یلا  متلق  ّاثا  ساسا :  رب  تسا ،  زیرنوخ 
هچ تسا .  یکاخ  ریگ و  نیمز  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا ،  نم  هفیلخ  تسه ،  هاگآ  ناج  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا  دـهد .  یم  رد  نت 
نآ زا  هکلب  تسا ،  هدروآرب  رـس  كاـخ  زا  و  تسا ،  هدـش  قـلخ  نیط  زا  هک  تسین  دوجـسم  تهج  نا  زا  مدآ  دوـمرف :  ناطیـش  هب  هک  نیا 
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 . 38 هبوت ،   . 16  . 31 هرقب ،   . 15  . 30 هرقب ،   . 14 تسا .  دوجسم  درذگ  یم  كالفا  زا  هک  تهج 

ندوب ملعتم  يارب  هکئالم  تیناش  مدع 

داد رارق  ناسنا  نادرگاش  ار  ناگتشرف  درک و  یفرعم  ناگتشرف  ملعم  ار  لماک  ناسنا  دومرف ،  حرط  ار  ءامسا  میلعت  هلاسم  دنوادخ  هک  یتقو 
كاسما و هلا  سدقا  تاذ  رد  دننک ،  بسک  ملع  ادخ ،  زا  هطساو  نودب  هک  دنتشاد  ار  نآ  تیناش  ناگتـشرف  رگا  هتبلا  ادخ ،  نادرگاش  هن  ، 
ام و  هک :  نیا  لیلد  هب  دشاب  دنوادخ  هطـساوالب  درگاش  هک  درادن  ار  نآ  تیناش  هتـشرف  دوش  یم  مولعم  سپ  دوبن ،  اهنآ  شریذـپ  زا  یلُخب 
هک دنرادن  ار  نآ  تقایل  نینچمه  و  تسا .  نیعم  يا  هبترم  ماقم و  وا  يارب  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  کی  چـیهو  ( 17) مولعم ماقم  هل  ّالا  اّنم 

تاذ دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  دـنوش ،  یم  ربخ  اب  اهنآ  قیاقح  زا  شرازگ ،  ّدـح  رد  طقف  اـهنآ  هکلب  دـنوش ،  ءامـسا  همه  قیاـقح  هب  ملاـع »  » 
مهئبنا ( 121  : ) دومرف هکلب  شاب  اـهنیا  ملعم  دومرفن :  مدآ  هب  هک  نیا  زا  و  ءـالؤه » ءامـساب  مهمّلع  مدآ  اـی  دومرف « :  یم  مدآ  هب  هلا  سدـقا 
درگاش هک  تسا  نآ  نود  هتـشرف ،  ًالوا :  هک  دوش  یم  مولعم  ار ،  ءامـسا  میلعت  هن  هدـب ،  اـهنیا  هب  ار  ءامـسا  شرازگ  ینعی ،  ( 18) مهئامساب
شرازگ طقف  دشاب و  عمتسم  دیاب  ًافرص  وا  هکلب  دشاب ،  ءامسا  همه  قیاقح  ملعتم  هک  تسا  نآ  نود  ًایناث :  دریگب و  رارق  دنوادخ  هطساوالب 

یـسک نم  هفیلخ  هک ،  دنامهف  یم  ناگتـشرف  هب  مه  دـیوگ ،  یم  نخـس  هنحـص ،  نیا  زا  یتقو  هلا  سدـقا  تاذ  ار .  تقیقح  هن  دونـشب ،  ار 
رس كاخ  زا  هک  تسین  یسک  تسا ،  همه  دوجسم  هک  نم  هفیلخ  دیامرف :  یم  ناطیش  هب  مهو  تسا  ءامـسا  ملاعو  یبنم ء  ملعم و  هک  تسا 

فلختسم نیشناج «  یـسک  هک  تسا  نآ  تفالخ  يانعم  ًالوا :  نوچ :  دراد  هطاحا  مه  كاخ  رب  هک  تسا  یـسک  نآ  هکلب  دشاب ،  هدروآرب 
اج رگید  دشاب ،  هتشاد  روضح  هنع ،  فلختـسم  رگا  اریز  تسا ،  هدش  ذخا  هنع ،  فلختـسم  تبیغ  تفالخ ،  يانعم  رد  ًایناث :  دشاب .  هنع » 

ماما زا  هن  دیایب ،  فلختسم  رس  تشپ  زا  فلخ و  زا  هفیلخ ،  صخـش  هک  تسا  نآ  تفالخ  يانعم  ًاثلاث :  تسین .  تفالخ  ینیـشناج و  يارب 
 ، هلا سدقا  تاذ  نوچ  ًاعبار :  دشاب .  نیـشناج  يارب  اج  ات  دشاب  دودحم  ینعی  دشاب  هتـشاد  یفلخ  دیاب  هنع  فلختـسم  اذل  راسی ،  نیمی و  و 

دناوتب ات  دـشاب  طیحم  دـیاب  زین  ادـخ  هفیلخ  هجیتن  رد  دـنک ،  رپ  ار  تبیغ  فلخ و  نآ  یـسک  ات  درادـن  یتبیغو  یفلخ  و  تسا ،  لک  طـیحم 
ءامـسا همه  عماجو  هیزنت  هیبشت و  رهظم  وا  اریز  دـشاب ،  دـناوت  یمن  لماک  ناسنا  زج  یـسک ،  وا  دـنک و  لمحت  ار  ّقح  تفـالخ  یگتـسیاش 

 . دنتسه اراد  ار  هیهیبشت  ءامسا  طقف  هک  تاناویح ،  ریغ  تاناویح و  هن  دنتسه و  هیهیزنت  ءامـسا  عماج  طقف  هک  ناگتـشرف ،  هن  تسا ،  انـسح 
اذل دهدب ،  ناشن  ار  لک  طیحم  دـناوت  یم  نوچ  هک  تسا  ناسنا  نیا  تسا و  دـجاو  ار  هیزنت  هیبشت و  لامج و  لالج و  هک  تسا  ناسنا  نیا 

هتسیاش تمس  نآ  هک  دراد  یتمس  ندب ،  هئشن  قوفام  تسا ،  هّللا  ۀفیلخ  هک  نآ  دوش ،  یم  نشور  نایب  نیا  زا  ( 122  . ) تسا هدش  وا  هفیلخ 
ناسنا هکلب  درم ،  هن  تسا و  نز  هن  هّللا  ۀـفیلخ  لیلحت  نیا  يور  تسین .  تثونا  تروکذ و  يارب  یلحم  نت ،  هئـشن  قوفام  تسا و  تفـالخ 

 . 33 هرقب ،   . 18  . 164 تافاص ،   . 17 تسا .  ناسنا  تیناسنا  هکلب  درم ،  هن  تسا و  نز  هن  زین  ناگتشرف  دوجسم  تسا و 

مدآ ترضح  هب  تفالخ  صاصتخا  مدع 

اما تسا ،  رکذم و ...  ای  درفم  تروص  هب  ریمض  یهاگ  تسا و  مدآ  هب  یهاگ  باطخ  هچرگ  تفالخ  هلاسم  رد  هک  تسا  نآ  رگید  بلطم 
روحم ًـالوا :  هک :  نآ  يارب  تسا  درم  هب  صتخم  اـی  مدآ  ترـضح  صوصخم  ندـش ،  دوجـسم  اـی  ندوب  هفیلخ  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا 

ار اوحو  مدآ  اب  ناطیش  ینمـشد  نایرج  ًالوا ،  مدآ ...  ترـضح  هیـضق  نیمه  رد  ًایناث :  و  تسا .  ماع  میلعت  تسا و  میلعت  میرک  نآرق  لیلعت 
درفم هک  دوش  یم  مولعم  ناـیب  هوـحن  نیا  زا  دروآ و  یم  هینثت  ریمـض  ار  رگید  هروـس  رد  دـنک و  یم  رکذ  درفم  ریمـض  اـب  هروـس  کـی  رد 

رگا و  تسا ،  رفن  کی  اب  نخـس  هک  نآ  يارب  هن  تسا ،  رفن  کـی  هدـنیامن ،  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  دروم ،  کـی  رد  ریمـض  ندروآ 
اب و  ییوگ ،  یم  نخس  اه  ناسنا  هدنیامن  ناونع  هب  وت  هک  تسا  نآ  يارب  دراد »  توادع  وت  اب  ناطیش  دیامرف « :  یم  مدآ  هب  ناحبس  يادخ 

تسا تهج  نیمه  هب  و  درادن ،  ینمشد  اوح  اب  تسا و  نمشد  وت  اب  طقف  ناطیش  هک  انعم  نیا  هب  هن  دنیوگ ،  یم  نخـس  هدنیامن  ناونع  هبوت 
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راکشآ ینمشد  امش  يارب  ناطیش  ( 19) نیبم ودع  امکل  دیامرف :  یم  دنک و  یم  رکذ  هینثت  ریمض  اب  رگید  هروس  رد  ار  ناطیـش  توادع  هک 
ردو تسا  هدش  رکذ  درفم  ریمـض  اب  نآرق  زا  یـشخب  رد  تسا ،  مدآ  يریذپ  ریثات  هسوسو و  زا  نخـس  هک  زین  اجنآ  ًایناث ،  و  ( 123  . ) تسا

دروخ مسق  ( 20) نیحصانلا نمل  امکل  ّینا  امهمساق  و  دیامرف :  یم  یشرازگ  تروص  هب  اجکی  رد  تسا  هدمآ  هینثت  ریمـض  اب  رگید  یـشخب 
مدآ و هب  تبسن  ناطیش ،  ینعی  نمشد ،  دیامرف « :  یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نیهلاتملا  ردص  هک  متسه .  امش  حصان  نم  ًاتقیقح  هک  اهنآ  يارب 

تـسا هدرک  دای  دنگوس  ام  هب  تبـسن  هک  لاح  درک ،  دروخرب  هنوگ  نآ  و  منک ،  یم  راتفر  هناحـصان  امـش  اب  نم  هک  درک  دای  دنگوس  اوح 
دناد یم  ادخ  درک ؟  دهاوخ  هچ  مرب .  یم  رد  هب  هار  زا  ًادج  ار  یگمه  هک  دنگوس  وت  تّزع  هب  سپ  ( 21) نیعمجا مهّنیوغال  کتّزعبف  هک : 

هرابرد اّما  نیحصانلا  نمل  امکل  ّینا  امهمساقو  منک  یم  راتفر  تحیصن  هار  زا  امـش  اب  نم  هک  درک  دای  دنگوس  اوحو  مدآ  هرابرد  ناطیـش  ! 
همادا رد  نیحصانلا  نمل  امکل  ّینا  امهمـساقو  دومرف :  هک  اجنآ  رد  منک . »  یم  لالـضا  اوغا و  ار  اهنیا  نم  هک «  درک  دای  دنگوس  مدآ  ینب 

یم هدرک و  رکذ  درفم  ریمـض  اب  يا  هیآ  رد  ار  بلطم  نیمه  هاگنآ  درک .  هیلدت  ار  اوحو  مدآ  تلالد ،  هناهب  هب  سیلبا  هک  دیامرف :  یم  هیآ 
هک یکلم  یگنادواج و  تخرد  هب  منک  ییاـمنهار  ار  وت  اـیآ  مدآ ،  يا  ( 22) یلبیال کلم  دلخلا و  ةرجـش  یلع  ّکلدا  له  مدآ  ای  دیامرف : 
نم انوکت  وا  نیکلم  انوکت  نا  ّالا  ةرجـشلا  هذـه  نع  امّکبر  امکاهن  ام  دـیامرف :  یم  نایب  هینثت  ریمـض  اـب  رگید  هیآ  رد  و  دوش ؟  یمن  لـیاز 

ار ادخ  مالک  اجنیا  رد  ناطیـش  دیوشن .  هتـشرف  امـش  هک  نیا  يارب  رگم  درکن  یهن  تخرد  نآ  زا  ار  امـش  ادخ  ینعی  ( 124 ( ) 23) نیدلاخلا
درک یهن  ار  امـش  ادخ  هک  نیا  دـیوگ  یم  تسین !  دـیعب  هنم  ریخ  انا  دـنک  یم  اعدا  هک  یـسک  زا  فیرحت  نیا  و  دـنک ،  یم  يار  هب  ریـسفت 

ات و  دیوش ،  یم  هتشرف  دیروخب ،  هرجش  نیا  زا  رگا  هک  تسا  نآ  يارب  دیوشم .  تخرد  نیا  کیدزن  ( 24) ةرجشلا هذه  ابرقتال  و  دومرفو : 
یم مدآ  يا  دیوگ :  یم  ای  و  درک .  یهن  دیدرگن  رادروخرب  هنادواج  یگدنز  زا  دیوشن و  يدبا  هک  نیا  يارب  ار  امـش  ادخ  دـینام .  یم  دـبا 

هاگنآ يوش ؟  یم  هنادواج  يدروخ  تخرد  نآ  هویم  زا  يداد و  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  يراک  هب  منک  ییامنهار  تلالد و  ار  وت  نم  یهاوخ 
ندرک یلاخ  ار  اپ  ریز  ندرک ،  نازیوآ  ینعی  هیلدت ،  درک ،  هیلدت  ار  اهنیا  ناطیـش  ینعی  ( 25) رورغب امهّالدف  دیامرف :  یم  نایرج  نیمه  رد 

یتقو و  ندـنازغل ،  ینعی  لالزا ،  دـینازغل .  ار  اهنآ  ناطیـش  ( 26) ناطیـشلا امّهلزاف  دـیامرف :  یم  رگید  هیآ  رد  دزغلب و  ناـسنا  هک  يوحن  هب 
همتاخ مه  لطاب  رادنپ  نآ  هب  نوگانوگ  ياهریبعت  نیا  درک .  هیلدـت  یلو  تفر ،  تلالد  هناهب  هب  وا  دـشاب .  هدـش  هیلدـت  هک  دزغل  یم  ناسنا 
اجکی ار  ود  ره  هک  تسا  نآ  هیآ  حیرـص  اریز  داد ،  بیرف  ار  وا  درک و  ذوفن  مدآ  رد  نز  هار  زا  ناطیـش  دـنک ،  لایخ  یـسک  هک  دـهد  یم 

درم هار  زا  ناطیـش  هک  درادب  مدقم  ار  لطاب  نیا  ناسنا  دیاب  دشاب  ییوگ  لطاب  ناکما  دـشاب و  یمهوت  نینچ  يارب  اج  رگا  هتبلا  داد ،  بیرف 
هچرگ دنک .  هدافتسا  ار  یمّهوت  نینچ  دلخلا  ةرجش  یلع  ّکلدا  له  هیآ  زا  دشاب و  هداد  بیرف  ار  درم  نز ،  هلیسو  هب  هن  داد  بیرف  ار  نز  ، 
بیرف ار  درم  نز ،  هار  زا  هن  درک ،  ذوفن  ود  ره  رد  ًامیقتـسم  ناطیـش  هک  ارچ  تسا ،  لطاب  یناـمگ  نآ  ( 125  ) مهو لطاب  یلایخ  نیا ،  مه 

له هیآ «  زا  یـشیدنا  هداـس  صخـش  تسا  نکمم  هک  نیا  هچ  داد ،  بیرف  ار  نز  درم  هار  زا  هن  دـنداقتعا و  نیا  رب  یخرب  هک  نـیا  هـچ  داد 
بطاخم و ناونع  هب  یلّوا  مدآ  هک  تسا  نآ  ّتلع  هب  ریمـض  ندروآ  درفم  نیاربانب ،  دنکب .  يا  هدافتـسا  نینچ  دلخلا »  ةرجـش  یلع  کلدأ 

زین طوبه  هب  رما  ًاثلاث ،  تسین .  مدآ  يارب  یتیصوصخ  نایرج  نیا  مامت  رد  اذل  و  تسا ،  وگنخـس  نامجرت و  عمتـسم و  ناونع  هب  هدنیامن و 
هچنآ هک  دراد  رما  نیا  هب  راعشا  زین  بلطم  نیاو  (28) اوطبها تسا  عمج  تروص  هب  یهاگ  27)و   « ) اطبها  : » دیامرف یم  تسا و  هینثت  یهاگ 

 ، فارعا  . 20  . 22 فارعا ،   . 19 تسا .  ناسنا  تیناسنا  زین  تسا  ناطیـش  توادـع  دروم  هچنآو  تسا  تیناسنا  ددرگ ،  یم  رب  فالخ  هب 
 . 28  . 123 هط ،   . 27  . 36 هرقب ،   . 26  . 22 فارعا ،   . 25  . 35 هرقب ،   . 24  . 20 فارعا ،   . 23  . 021 هط ،   . 22  . 82 ص ،   . 21  . 21
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(3  ) ینآرق دهاوش 

(3  ) ینآرق دهاوش 
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هراشا

 . تسا تثونا  تروکذ و  زا  هزنم  ماقم  نآ  و  دـناد .  یم  تیناسنا  ماقم  هب  رظان  ار  یلمعو  یملع  تالامک  میرک  نآرق  ناسنا  تفـالخ  هنیمز 
و دنوش .  دنرت .  هارمگ  هکلب  دننایاپ  راهچ  دـننامه  نانآ  ( 1) ّلضا مه  لب  ماعنالاک  کئلُوا  قادـصم :  هدومن و  طوقـس  هک  ینادرم  اسب  هچ 

يوـس درگرب  هتفاــی  ناــنیمطا  سفن  يا  ( 2) ۀیـضرم ۀیـضار  کـّبر  یلا  یعجرا  ۀـّنئمطملا  سفنلا  اـهتیا  اـی  لومـشم :  هـک  یناـنز  اـسب  هـچ 
هب ناسنا  ارچ  هک  تسا .  یلبق  ثحب  زا  یلیصفت  دوش  یم  حرطم  تمسق  نیا  رد  هچنآ  دنا .  هدش  ( 126  . ) دنسپادخ دونشخ و  تراگدرورپ 
زین اه  هتـشرف  یّتح  لئاضف  زا  یخرب  رد  و  تسا ،  ناسنا  تیناسنا  مان  هب  یملع  لئاضف  زا  يرایـسب  میرک  نآرق  رد  دـسر .  یم  الاو  ماقم  نیا 

 . 179 فارعا ،   . 1 دش .  دهاوخ  نشور  ناسنا ،  تیناسنا  هاگشیپ  رد  هتشرف  دوجس  ّرـس  هاگنآ  دوش ،  تباث  بلطم  ود  نیا  رگا  دنرادن .  هار 
 . 27  - 28 رجف ،   . 2

ناسنا یملع  تاماقم 

تایآ زا  یکی  درادـن .  درم  ای  نز  هب  یـصاصتخا  و  تسا ،  ناسنا  تیناـسنا  هب  طوبرم  یملع  تاـماقم  هک  تسا  نیا  نآ  و  لوا :  بلطم  اـما 
یلع مهدهـشا  مهتیّرذ و  مهروـهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کـّبر  ذـخا  ذا  و  دـیامرف :  یم  هک  تسا  فارعا  هکراـبم  هروـس  هـیآ  لالدتـسا  دروـم 

رب ار  ناـشیا  و  تـفرگرب ،  ار  ناـنآ  هـیرذ  مدآ ،  نادــنزرف  تـشپ  زا  تراـگدرورپ  هـک  ار  یماـگنه  و  ( 3) یلب اولاـق  مّکبرب  تسلا  مهـسفنا 
لزان مدآ  ینب  ناونع  هب  قاثیم  ذخا  هنحصو  يریگ  نامیپ  هئشن  نیا  ارچ .  دنتفگ :  متسین ؟  امـش  راگدرورپ  ایآ  هک :  تخاس  هاوگ  ناشدوخ 

تسا و مدآ  ینب  هیآ  ناونع  هک  تسا  نشور  یلو  دشاب ،  یم  رکذـم  ظافلا  تسا  هتفر  راک  هب  هیآ  نیا  رد  هک  یظافلا  هچ  رگ  تسا ،  هدـش 
 « یلب اهناسنا «  همه  قاثیم  ذخا  رد  دیامرف :  یم  هیآ  مدآ .  نارـسپ  هن  تسا ،  مدآ  نادـنزرف  روظنم  هکلب  تسین ،  تانب  لباقم  رد  نینب  هملک 

یلوصح ملع  اب  هک  نیا  هن  دـنتفای ،  يدوهـش  ملع  اـب  ار  یلاـعت  هناحبـس  قح  تیبوبر  و  دـندرک ،  هدـهاشم  ار  دوخ  تیدوبع  ینعی  دـنتفگ ، 
یم هک  تسا ،  ترطف  هیآ  رگید  هنومن  ثنؤم .  رکذـم و  تلاخد  نودـب  تسا  ناـسنا  تیناـسنا  هب  طوبرم  ـالاو  ماـقم  نیا  دنـشاب .  هدـیمهف 

ماـمت شیارگ  اـب  ار  دوخ  يور  سپ  ( 4) هّللا قلخل  لیدـبتال  اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هّللا  ترطف  ًافینح  نیدـلل  کهجو  مقاـف  ( 127  : ) دیامرف
سان زا  نخـس  هیآ  نیا  رد  تسین .  ریذپ  رییغت  ادخ  شنیرفآ  تسا ،  هتـشرس  نآ  هب  ار  مدرم  ادـخ  هک  یتشرـس  نامه  اب  نک  نید  نیا  يوس 

لاح ای  یـضام  هب  یـصاصتخا  هیـضق  نیا  دنا .  هدش  قلخ  يدـیحوت  ترطف  رب  اهناسنا  دـیامرف :  یمو  ثنؤم ،  رکذـم و  زا  نخـس  هن  تسا ، 
هروس هیآ  موس  هنومن  هّللا .  قلخل  لیدبت  ال  دومرف :  سنج »  یفن  ءال  ناونع «  هب  نوچ  تسا ،  مکح  نیمه  موکحم  مه  هدنیآ  هکلب  درادن ، 

راـکهنگ و سپ  درک  تسرد  ار  وا  هچنآو  سفن  هب  مـسق  ( 5) اهاوقت اهروجف و  اهمهلاف  اـهاّوس  اـم  سفن و  و  دـیامرف :  یم  هک  تسا  سمش 
هروس رد  دـنوادخ ،  درادـن .  يربخ  یلوصح  مولع  زا  شدـلوت  ماگنه  رد  و  تسا ،  اوقت  روجف و  هب  مهلم  ناسنا  دومن .  ماـهلا  وا  هب  ار  اوقت 

چیه هک  یتروص  رد  دروآ  نوریب  ناتناردام  مکش  زا  ار  امـش  ادخ  ( 6) ًائیـش نوملعتال  مکتاهُّما  نوطب  نم  مکجرخا  هّللاو  دیامرف :  یم  لحن 
اب ینورد  ملع  زا  یلو  دریگ ،  یم  ارف  ثحبو  سرد  اب  ار  نآ  درادـن ،  یمهـس  ینوریب  مولع  زا  دـیآ  یم  ایند  هب  ناسنا  یتقو  دـیتسناد .  یمن 
ار نآ  دوش ،  یمن  ادیپ  یبتکم  چیه  رد  تسا و  یلصا  هیامرـس  و  تسا ،  هیکزت  بیذهت و  هب  طوبرم  هک  یمولع  نآ  تسا .  دنم  هرهب  ربخ و 

هتخاس شتایبرجت  رب  هیکت  اب  مه ،  رـشب  زا  هک  یلوصح  مولع  دروم  رد  اّما  دیـشخب .  وا  هب  تسخن  هیامرـس  ناونع  هب  دیرفآ و  ناسنا  اب  ادـخ 
تسین ثنؤم  رکذم و  زا  نخس  ( 128  ) زین هیآ  نیا  رد  ریگبارف .  داؤف  رصب و  عمـس و  راک و  بسک و  هار  زا  ار  نآ  دومرف :  ناسنا  هب  تسا ، 

رد تسا و  مهلم  اوقت  روجف و  اب  و  دوش ،  یم  قلخ  يدـیحوت  ترطف  اب  یـصخش  ره  ناج  نوچ  تسا و  اهاّوس  اـم  سفن و  زا  نخـس  هکلب  ، 
 ، تسین درمو  نز  زا  نخـس  و  تسا ،  تبـساحم  تبقارم و  هب  فظوم  ناج  ره  رـشح ،  هروس  رد  اذل  تسا ،  هدرپس  دّهعت  قاثیم  ذخا  هنحص 
زا نخس  هیآ  نیا  رد  تسا .  هداتـسرف  شیپ  هچ  ادرف  يارب  هک  یـسفن  ره  درگنب  دیاب  ( 7) دغل تمّدق  ام  سفن  رظنتلو  دـیامرف :  یم  هک  اجنآ 
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تبقارم و هار  هک  بیذهت  هار  و  دشاب ،  دوخ  بیـسح  ای  و  بیقر ،  دـیاب  یناج  ره  هکلب  دـشاب ،  هباسحم  لها  ای  بقارم  درم ،  هک  تسین  نآ 
 ، لحن  . 6 سمش 7 – 8 .  . 5  . 30 مور ،   . 4  . 172 فارعا ،   . 3 ثنؤم .  هن  رکذم و  هن  تسا ،  یمدآ  سفن  هجوتم  تسا ،  تبـساحم  هار 

 . 18 رشح ،   . 7  . 78

تناما لماح  ناسنا ، 

وا زا  اهنامـسآو  اهنیمزو  لابج  هلـسلس  هک  دـهدب  ماجنا  ار  يراک  دـناوت  یم  ناسنا  هک  دـنهد  یم  ناـشن  دـش ،  رکذ  هک  یملع  ياـه  هنومن 
اهنلمحی نا  نیباف  لاـبجلاو  ضرـالاو  تاومـسلا  یلع  ۀـنامالا  انـضرع  اـّنا  دـیامرف :  یم  اـنعم  نیا  رد  بازحا  هروس  یناـیاپ  هیآ  و  دـنزجاع ، 

دـندز و زابرـس  نآ  نتـشادرب  زا  سپ ،  مـیدرک ،  هـضرع  اـههوک  نـیمزو و  اهنامـسآ  رب  ار  تناـما  اـم  ( 8) ناسنالا اهلمح  اـهنم و  نقفـشاو 
 ، اههوک زا  هک  تسا  هتخاس  يراک  ناسنا  زا  درادـن .  ثنؤم  ای  رکذـم  هب  صاصتخا  ناسنا  تشادرب .  ار  نآ  ناـسنا  یلو  دـندش  كانـساره 

نیا رد  اذل  تفای ،  راب  عینم  ماقم  نیا  هب  دهد  یم  حرش  ار  وا  یملع  فراعم  هک  تایآ  نآ  رد  ناسنا  یتقو  تسین .  هتخاس  نیمز  اهنامـسآ و 
 . دندنام زجاعراک  نآ  ماجنا  ( 129  ) زا اهنامسآ  هک ،  دهدب  ماجنا  يراک  تسناوت  اه  هیامرس  نآ  اب  ناسنا  دیسر .  یمسر  تمس  نیا  هب  هیآ 
ار نیزو  تناما  نیا  هک  هدوبن  نینچ  نیا  درک .  لمح  ار  نید و ...  تفرعم ،  تیالو ،  نآرق ،  راب  نیا  و  درک ،  هدافتـسا  اه  هیامرـس  نآ  زا  وا 
 . دنک یم  لمح  دوخ  هدارا  اب  هکلب  دـشاب  ( 9) اهولمحی مل  مث  ةاروتلا  اولّمح  نیذلا  لثم  قادصم :  دـنکن و  لمح  وا  و  دـننک ،  لیمحت  وا  رب 
اب یناـسنا  رگا  و  تسا .  رت  نیگنـس  رت و  نیزو  يداـم  دوجوم  ره  زا  تسا ،  تناـما  راـب  لـماح  درادـن و  درم  نز و  هک  یناـسنا  نیا  هاـگنآ 

ربانب ماهلا - ،  هیامتسد  نتشاد  اب  مور و  هروس  هیآ  ربانب  ترطف  هیامرـس  نتـشاد  اب  فارعا و  هروس  هیآ  ربانب  قاثیم - ،  ذخا  هیامرـس  نتـشاد 
ار راب  نیا  هک  تفای  تردـق  تشادرب و  مدـق  رـشح  هروس  هیآ  ربانب  هبقارمو  هبـساحم  یمـسر  هفیظو  نداد  ماـجنا  اـب  سمـشلاو و  هروس  هیآ 

تفر نوریب  یناهیک  ماظن  نیا  ورملق  زا  هک  یماگنهو  نامسآ .  رد  هن  و  تسا ،  نیمز  رد  هن  رگید  درذگب ،  نیمز  اهنامـسآ و  زا  و  درادرب ، 
تناما نیا  لمح  زا  لابج  هلـسلس  دـیامرف :  یم  هک  نیا  تسا ،  ناسنا  تیناسنا  زا  نخـس  طـقف  نز ،  زا  هنو  تسا ،  درم  زا  نخـس  هن  رگید  ، 
فقـس نیا  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  رگناشن  دـنک ،  یم  لمح  هک  تسا  ناـسنا  تسا و  ناوتاـن  وا  يرادرب  راـب  زا  اـنیم  دـبنگ  اـی  و  دـنزجاع ، 

 . 5 هعمج ،   . 9  . 72 بازحا ،   . 8 دسر .  یمن  وا  هب  مه  نیمز  نامسآ و  تسد  هک  دسر  یم  ییاج  هب  درذگ و  یم  مه  سَنرقُم 

ناسنا اب  ادخ  مّلکت 

هب ار  اه  هیامرـس  نیا  رگا  تفگ :  دیاب  باوج  رد  دسرن ؟  وا  هب  اه  هتـشرف  تسد  هک  دسرب  دـناوت  یم  ییاج  هب  ناسنا  ایآ  دـید  دـیاب  نونکا 
میماوح زا  یکی  نایاپ  رد  دسر .  یمن  وا  هب  مه  اه  هتـشرف  تسد  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  دـناسرب ،  دـصقم  هب  تسرد  ار  راب  نیاو  درب ،  راک 

ام هنذاب  یحویف  ًالوسر  لـسری  وا  باـجح  ءارو  نم  وا  ًاـیحو  ّـالا  هّللا  همّلکی  نا  رـشبل  ناـک  اـمو  ( 130  : ) هک تسه  همیرک  هـیآ  نـیا  هـعبس 
ولخلا ۀعنام  هلصفنم  هیـضق  تروص  هب  دنک  كرد  ار  یهلا  مالک  دشاب و  ادخ  عمتـسم  هار  هس  زا  یکی  اب  دناوت  یم  ناسنا  ینعی ،  ( 10) ءاشی

هلصاف و يدحا  هلا ،  سدقا  تاذ  لماک و  ناسنا  نیب  ماقم  نآ  رد  هک  هطساو ،  نودب  یحو  هار  زا  لوا :  دشاب :  یم  زین  عمج  لباق  هک  تسا 
هک هچنآ  ریظن  باجح  ءارو  نم  وا  مود :  ًایحو .  ّالا  هّللا  همّلکی  نا  رشبل  ناک  ام  هطـساو  کلم  هن  و  تسا ،  هلـصاف  کلف  هن  تسین ،  هطـساو 
ام هنذاب  یحویف  ًالوسر  لسری  وا  موس :  دینش .  ار  (11) هّللا انا  ّینا  رجش  باجح  ءارو  زا  هک  تسا  هدمآ  هیلع  هّللا  مالس  میلک  یـسوم  هرابرد 

یحو هلا  سدـقا  تاذ  زا  هطـساو  نودـب  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ناسنا  نیاربانب ،  دونـش .  یم  ار  دـنوادخ  مالک  ناگتـشرف  طسوت  هک  ءاـشی 
تایآ زا  یـشخب  هک  تسا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  جارعم  هرابرد  درادـن .  هار  هتـشرف  شخب ،  نآ  رد  هک  دـنک  یم  تفاـیرد 

نما هیآ :  ینعی  تسا .  لـیبق  نیا  زا  هرقب  هکراـبم  هروـس  یناـیاپ  هیآ  ود  دـنا  هتفگ  و  دوـمن ،  تفاـیرد  ههفاـشم  تروـص  هب  ار  مـیرک  نآرق 
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و هدروآ ،  نامیا  تسا  هدـش  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هب  ربمایپ  ( 12) هّللاب هنما  ّلک  نونمؤملاو  ّهبر  نم  هیلا  لزنُا  امب  لوسرلا 
یمن فیلکت  شیئاناوت  ردق  هب  زج  ار  سک  چیه  ادـخ  ( 13) اهعـسو ّالا  ًاسفن  هّللا  فّلکیال  هیآو :  دنا .  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  یگمه  نانمؤم 
ریسفت درک .  تفایرد  هلا  سدقا  تاذ  زا  هطساو  نودب  ًاهافش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  كرابم  دوجو  ار  هیآ  ود  نیا  هک  ( 131  . ) دنک

هک نیا  هچ  تسا .  هدوبن  لیخد  هتـشرف  اـهنآ ،  یقلت  رد  هک  دـنلیبق ،  نیا  زا  میرک  نآرق  تاـیآ  ررُغ  زا  یـضعبو  هکراـبم .  هیآ  لـیذ  یّمق ، 
شیپ یتشگنا  دنب  رادقم  هب  رگا  ( 14  « ) تقرتحال ًۀلُمنا  ُتوند  ول  دراد « :  یم  هضرع  یتیاور  قبط  جارعم  نایرج  رد  هیلع  هّللا  مالس  لیئربج 
هدـمآ دروم  نیا  رد  هک  يرگید  هنومن  درادـن .  زاورپ  تردـق  هتـشرف  هک  دـهن  یم  مدـق  ییاج  لماک  ناسنا  نیاربانب  تخوس .  مهاوخ  میآ 

نیا اب  و  دـنمهف .  یمن  ناگتـشرف  ار  ناسنا  ینورد  رارـسا  زا  یخرب  دـیامرف :  یم  هک  تسا  لیمک  ياعد  رد  نینمؤملاریما ...  تالمج  تسا 
ار ناوت  هتـشرف  هک  دـنقیقر  يردـق  هب  قیقد ،  تارطاخ  نآ  اّما  تسا ،  هدرک  ناسنا  لامعا  طبـض  روماـم  ار  ناگتـشرف  هلا ،  سدـقا  تاذ  هک 
هتیفخا و کتمحرب  مهنع و  یفخ  امل  دهاشلاو  دمهفب « .  ار  وا  هناخناهن  یناهن  زار  نآو  دَرَدـِب ،  و  دـنک ،  قرخ  ار  يرون  باجح  ات  درادـن 

تلّـضفت ببـس  هبو  هدومن  ناهنپ  تتمحر  رطاخ  هب  دوخو  تسا  ناهنپ  نانآ  زا  هچنآ  رب  يدـهاش  دوخ  وت  اـهلا  راـب  ( 15  « ) هترتس کلضفب 
اومّدق ام  بتکنو  دیامرف :  یم  هک  نیا  دریگ .  یم  هدهع  هب  ًامیقتسم  هلا  سدقا  تاذ  ار  ام  ياهراک  زا  یضعب  رطاخ  نیدبو  يدیـشوپ .  هدرپ 
ناونع هب  هچرهو  میسیون ،  یم  ام  داتسرف  شیپ  رشب  هک  ار  هچره  دنا .  هتـشاذگ  رثا  دنا و  هداتـسرف  شیپ  هچره  میـسیون  یم  ( 16) مهراثآ و 

 . دنشک یم  هشقن  اهبش  هچنآ  دسیون  یم  ادخ  ( 17) نوتیبی ام  بتکی  هّللاو  ( 132  : ) دیامرف یم  ای  میراگن .  یم  ام  تسوا  ءوس  ای  نسح  راثآ 
هتشرف تسد  هب  ار  راثآو  رارسا  نیا  ات  دراگن  یم  دنـشک ،  یم  هشقن  اهینیـشن  بش  رد  و  دننک ،  یم  هنوتیب  اهنیا  هک  ار  هچنآ  هلا  سدقا  تاذ 

نآ بیـسح  و  دوشن ،  هتخیر  ناگتـشرف  شیپ  هدنب  يوربآ  ات  دـشاب  هتخیوآ  يا  هدرپ  دـنامب ،  الوم  هدـنب و  نیب  يزار  تروص  هب  و  دـهدن ، 
لاوقا و تارطاخ ،  تاین ،  دیاقع ،  تبث  طبـض و  رومام  اه  هتـشرف  رگا  هک  نخـس  نیا  دشاب .  هلا  سدقا  تاذ  صوصخ  تائیـس ،  زا  شخب 

ناهج یلقع و  ثحابم  رد  اّما  تسا ،  حیحـص  یبلطم  دنـشاب ،  رادروخرب  یقیمع  عیـسو و  یملع  هئـشن  زا  دـیاب  سپ  دنتـسه ،  ناسنا  لامعا 
دوش ریاد  رما  یتقو  تسا ،  تیناسنا  ماقم  رد  نخس  تسین ،  صاخشا  رد  نخس  دریگ .  یمن  رارق  رایعم  صاخ  هورگ  درف و  صخشم و  ینیب 

يایاوز زا  یخرب  زا  اه  هتـشرف  هک  دریگب  جوا  نانچ  نآ  دـناوت  یم  تیناسنا  ماقم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنآ  هتـشرف ،  ماقم  ناسنا و  ماقم  نیب 
 ، دندیعق دندیتع ،  دنبیقر ،  اهنیا  دیامرف :  یم  دیاتس و  یم  فاصوا  زا  يرایـسب  هب  ار  اه  هتـشرف  هلا  سدقا  تاذ  اذل  دنـشاب .  ربخ  یب  وا  راک 
زا ياّربـمو  طارفا  زا  هزنم  دـننک ،  یمن  مک  ار  يزیچ  دـننک ،  یمن  هفاـضا  ار  يزیچ  دوش ،  یمن  توف  اـهنیا  زا  يزیچ  دـنیظفح ،  دـنمیرک ، 
زا کی  چـیهو  ( 18) مولعم ماـقم  هل  ّـالا  اـّنم  اـمو  اریز :  دنتـسین  روما  زا  یـضعب  تفاـیرد  هب  زاـجم  زا  یـضعب  لاـح  نیع  رد  اـّما  دـنطیرفت ، 

هرقب  . 13  . 285 هرقب ،   . 12  . 30 صصق ،   . 11  . 51 يروش ،   . 10 تسا .  نیعم  يا  هبترم  ماقم و  وا  يارب  هک  نیا  رگم  تسین  ناگتشرفام 
 . 164 تافاص ،   . 18  . 81 ءاسن ،   . 17  . 12 سی ،   . 16 لیمک .  ياعد   . 15 ص 382 .  ج 18 ،  راونالا ،  راحب   . 14  . 285  - 286 ، 

ءامسا میلعتو  یهلا  ناگتشرف 

اه هتـشرف  هک  تسین  نیا  لکـشم  تسیچ ؟  لکـشم  ءامـسا ،  میلعت  ماـقم  رد  هک ،  تسا  نآ  دوش  یم  نشور  قوف  ثحاـبم  زا  هچنآ  ( 133)
دای ار  اهنآ  دنناوت  یمن  اه  هتشرف  ًالوا ،  هک  تسا  دنلب  نانچنآ  قیاقح  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  رد  لاکشا  هکلب  دنتسین .  ملعم  ملعتم و  ملاع ، 
هلا سدقا  تاذ  زا  ار  شرازگ  نیا  دنناوت  یمن  ًایناث ،  و  دننک .  تفایرد  ار  نآ  زا  هنوگ  شرازگ  و  دنونـشب ،  ار  شربخ  دیاب  طقف  و  دنریگب ، 

اه و هتشرف  ملع  زا  نخس  هچرگ  هیلع  هّللا  مالس  مدآ  تفالخ  نایرج  رد  اذل  دننک ،  یقلت  دیاب  هطساو  اب  هکلب  دننک ،  تفایرد  هطساو  نودب 
مّلعت مه  اه ،  هتـشرف  ملع  هب  مه  هک  (19) انتمّلع ام  ّالا  انل  ملعال  دـنیوگ  یمو  هدـش  حرطم  اهنآ  هب  تبـسن  هلا  سدـقا  تاذ  میلعتو  اهنآ  مّلعت 

اه هتـشرف  ینعی ،  دـشاب ،  هیلک »  هیقیقح  هبجوم  هیـضق  نیا «  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  اـّما  تسا .  هدـش  هراـشا  یهلا  میلعت  مهو  هکئـالم ، 
 : دومرفن مه  دنوادخو  يداد ،  ام  هب  وت  هک  ردق  نامه  رگم  میرادـن  یملع  ام  دـندرک :  ضرع  ناگتـشرف  هکلب  دنـشاب .  اراد  ار  مولع  عیمج 
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لخب یلعاف  ادـبم  رد  هّللاذاـعم  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا ،  هتبلا  تخومآ .  مهاوخ  امـش  هب  ار  ناـمه  متخومآ  مدآ  هب  نم  هک  ار  هچنآ  همه 
هک هنوگنامه  دنبای ،  هار  ءامسا  قیاقح  هب  هک  دندوب  نآ  هتسیاش  ناگتشرف  رگا  دنتـشادن .  ار  شریذپ  تیلباق  هکئالم  هکلب  دشاب ،  یـصقنو 
زا هطـساو  الب  ار  ءامـسا  قیاقح  شرازگ  نیا  دنتـسناوت ،  یم  اـه  هتـشرف  رگاو  تخومآ .  یم  مه  اـهنآ  هب  ناحبـس  يادـخ  تفاـی ،  هار  مدآ 

مهئبنا مدآ  ای  دومرف  یمن  هیلع  هّللا  مالـس  مدآ  هب  مکئّبناو »  اـی «  مکئبنُا »  دومرف « :  یم  یلاـعت  ّقح  دوخ  دـننک ،  تفاـیرد  ناحبـس  يادـخ 
ءابنا و زا  نخس  ناگتشرف  هرابرد  تسا و  میلعت  زا  نخس  مدآ  هرابرد  یتقو  نیاربانب ،  تسا .  تکرـش  عطاق  لیـصقت ،  نیا  و  ( 20) مهئامساب

نودـب ًایناث ،  و  دوش ،  یم  ملاع  ( 134  ) لماک ناسنا  ار ،  دـنلب  قیاقح  نآ  ًالوا :  تسا و  تکرـش  عطاق  لیـصفت ،  نیا  تسا ،  نداد  شرازگ 
هطساو اب  مه  نآ  و  دننک ،  یم  تفایرد  ربخ  شرازگ و  دح  رد  ار  قیاقح  نآ  ناگتـشرف  یلو  دنک ،  یم  تفایرد  هلا  سدقا  تاذ  زا  هطـساو 

رد دنتـسه ،  ملاع »  تاّربدـم  دـنوادخ «  نذا  هب  هک  اهنآ  نوچ  دـندجاس ؟  عضاخ و  لماک  ِناسنا  هاگـشیپ  رد  ناگتـشرف  رطاـخ  نیمه  هب  و 
 . 33 هرقب ،   . 20  . 32 هرقب ،   . 19 دننک .  یم  شنرک  دوخ  یقیقح  ملعم  هاگشیپ 

ناطیش هسوسو  ناسنا و 

هراشا

گـنرین و زا  ارچ  سپ  تفرگ ،  ارف  لـماک  ناـسنا  كراـبم  دوجو  ار  ءامـسا  همه  رگا  هک  تسا  نیا  دـنام  یم  یقاـب  اـجنیا  رد  هک  يا  ههبش 
معا مزال  نیا ،  هک  تسا  نیا  لاؤس  خساپ  دنام ؟  ربخ  یب  ناطیـش  تنطیـش  زا  و  تفرگن ،  دای  ار  بلطم  نیا  ارچ  و  دنامن ،  ناما  رد  هسوسو 

هلاسم نایـسن  رثا  رد  ایو  هلاسم  هب  لهج  رثا  رد  تسا  نکمم  دـنک ،  رثا  وا  رد  گنرینو  دـشابن  ناـما  رد  يا  هسوسو  زا  هک  یـسک  اریز  تسا 
یسنف لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقلو  تسا .  دهع  نایسن  ناونع  هب  دوش  یم  نایب  هیلع  هّللا  مالـس  مدآ  ترـضح  نایرج  رد  هک  هچنآو  دشاب ، 

هب هلا  سدـقا  تاذ  هنرگو  میتفاین .  یمزع  وا  يارب  درک و  شومارف  سپ  میتسب  ناـمیپ  مدآ  اـب  نیا  زا  شیپ  نیقی  هب  و  ( 21) ًامزع هل  دجن  ملو 
وت يارب  ناطیش  نیا  مدآ  يا  متفگ  سپ  ( 22) یقشتف ۀّنجلا  نم  امکّنجرخی  الف  کجوزل  کل و  ودع  اذه  ّنا  مدآ  ای  انلقف  دومرف :  تحارص 

تسا ءامسا  نآ  هلزان  هلحرم  وزج  ناطیش  هسوسو  يدرگ .  تخب  هریت  ات  دنکن  نوریب  تشهب  زا  ار  امش  ات  راهنز  تسا ،  نمـشد  ترـسمهو 
نیا رد  ییادـج  هیآ  نوچ  هن ،  ای  تسا  لخاد  ءامـسالا  مـالو -  فلا  هب  یّلحم  عمج  رد  عوضوم  ود  نیا  ( 135  ) ایآ هک  دومن  ثحب  دـیابن  و 

 . 117 هط ،   . 22  . 155 هط ،   . 21 تسا .  هدومرف  دزشوگ  هیلع  هّللا  مالس  مدآ  هب  تحارص  اب  هدش و  لزان  هنیمز 

یناسنا بتارم  یهلا و  ضیف 

عمج ءامـسا »  نوچ «  هتبلا  تسا ؟  یناسنا  ره  هب  طوبرم  ای  تسا ،  هنومنو  هوسا  ياهناسنا  هژیو  ءامـسا  میلعت  ایآ  هک  تسا  نیا  يدعب  لاؤس 
دـنامب و دـنبیاپ  تسا ،  هتـسب  هک  یقاثیم  نامه  رب  دـناوتب  یـسک  رگا  لاح  درادرب .  رد  ار  فراعمو  قیاـقح  همه  تسا  مـالو  فلا  هب  یلحم 

یپ رد  و  دتـسیاب ،  راوتـسا  تسا ،  هدش  قلخ  ترطف  نآ  اب  هک  یترطف  يانبم  رب  و  دشاب ،  دـهعتم  تسا ،  هدرک  تفایرد  هک  یماهلا  ساسارب 
دای روما  نیا  زا  کی  چـیه  هب  هچنانچ  رگا  و  دـبای .  یم  راب  ءامـسا  همه  هب  یـصخش  نینچ  نیا  دوش ،  لماک  موصعم  تبـساحم ،  تبقارم و 

ای گنـس  نوچ  وا  ناج  ( 23) ًةوسق ّدشا  وا  ةراجحلاک  یهف  دـیامرف :  یم  هک  دـشاب  هیآ  نیا  قادـصم  دـباین و  تسد  هلحرم  چـیه  رد  هدـش 
 . درب یم  یناویح  هرهب  دشاب ،  یناویح  تایح  ّدح  رد  رگا  هک  نیا  ارچ  درادن .  ءامسا  زا  يا  هرهب  چیه  یصخش  نینچ  نیا  تسا .  رت  تخس 

ءامـسا زا  یمـسا  دوخ ،  هبون  هب  مادـکره  تسا و  یبتارم  دنتـسه  تیناسنا  جوا  رد  هک  اهنآ  اب  دـنرب ،  یم  یناویح  هرهب  هک  اهنیا  نیب  هاـگنآ 
ملاع و داحتا  باب «  زا  هکلب  دنتسه  ءامسا  هب  ملاع  اهنت  هن  هک  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  هرهاط  ترتع  هب  دسرب  ات  دنریگ ،  یم  ارف  ار  انـسح 

هوعداف ینـسحلا  ءامـسالا  هّللو  همیرک :  هیآ  لیذ  رد  هیلع  هّللا  مالـس  قداص  ماما  زا  اذل  دنتـسه .  انـسح  ءامـسا  مات  رهظم  ناشدوخ  مولعم » 
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دوخ ام  ( 25  «) ینسحلا ءامسالا  هّللاو  نحن  تسا « :  هدمآ  ( 136  . ) شدیناوخب اهمان  نآ  هب  سپ  تسا  یکین  ياهمان  دنوادخ  يارب  ( 24) اهب
اهتنم میئامسا .  نیع  دوخام ،  تسا ،  یکی  دوهشم  دهاشو و  مولعمو ،  ملاع  رگاو  تسا  یکی  لوقعمو  لقاع  رگا  میتسه .  تقیقح  نآ  نیع 

 ، دـندحتم لوقعمو  لقاع  ای  مولعمو  ملاع  هک  تسا  هدـمآ  یفـسلف  ياهباتک  رد  درک .  یبایزرا  تسرد  دـیاب  ار  مولعمو  ملاـع  داـحتا  هلاـسم 
 ، تسا حرطم  رما  شش  لوقعمو »  لقاع  داحتا  هلاسم «  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نایب  تسین .  ناج  ورملق  زا  نوریب  داحتا  ای  تدحو  روحمو 

جراخ یش ء  تقیقح  یـسک  رگا  ًالثم  دراد .  رارق  ثحب  رادم  رد  هک  تسا  رما  ود  اهنت  تسا و  ثحب  روحم  زا  نوریب  اهنآ  زا  رما  راهچ  هک 
نآ تفآ  دراد ،  شیادـیپ  اـجک  دـبای ،  یم  شرورپ  هنوـگچ  تخرد  هک  تسناد  و  دوـب ،  سانـش  تخرد  و  درک ،  كرد  رجـش  ماـن  هـب  ار 

سدنهم دوش  یم  یصخش ،  نینچ  نیا  دوش ،  یم  رمث  یب  یلماوع  هچ  رثا  رد  و  دهد ،  یم  رمث  هنوگچ  دوش ،  یم  نامرد  هنوگچ  تسیچ و 
سرغ غاب  رد  دوجو ،  نآ  اب  هک  دراد ،  يدوجو  کیو  یمان »  سنج  مان «  هب  دراد  یتیهام  کی  تسا ،  جراخ  رد  هک  يرجـش  يزرواشک . 

زا تسین .  لخاد  لوقعم  لقاع و  داحتا  هلاسم  رد  ًاسار  رجـش ،  یجراخ  دوجو  و  یجراخ ،  تیهام  تسا ،  هدش  دوجوم »  رجـشلا  هدـش و « 
دراد یتسه  کی  و  قطان ،  ناویح  مان  هب  دراد  یتیهام  کی  تسا ،  یجراخ  رجـش  نیا  هب  ملاع  و  تسا ،  كردـُم  هک  یناسنا  رگید ،  يوس 

 . تسه ثحب  رد  لخاد  وا  یتسه  نکیل  تسین .  لخاد  لوقعم  لقاع و  داحتا  هلاسم  رد  ناسنا  تیهام  زین  اجنیا  رد  تسا ،  ناسنا  یتسه  هک 
تیهاـم نآ  دوجو  يرگید  تیهاـم و  یکی  دوـش :  یم  لـیلحت  رما  ود  هب  مه  نآ  تسا ،  سدـنهم  شیپ  هک  یملع  تروـص  رگید  فرط  زا 

نآ زین  اجنیا  رد  دـشاب  یم  رجـش  تیهام  هب  ملاـع  ( 137  ) نآ هطـساو  هب  سدـنهم  صخـش  هک  تسا  ملع  نامه  دوجو ،  نیا  ملاعلا ،  يدـل 
 ، وا تیهام  ناسنا و  دوجو  هناگ (  شـش  روما  نیا  نیب  رد  سپ  تسا .  نوریب  ثحب  لحم  زا  ًاسار  تسا ،  نهذ  رد  هک  یموهفم  اـی  تیهاـم 

ثحب زا  ًاسار  رجش ،  یجراخ  دوجو  و  رجش ،  تیهام  نهذ )  رد  دوجوم  تیهام  ینهذ و  رجـش  دوجو  وا ،  تیهام  یجراخ و  رجـش  دوجو 
نآ زا  نیاربانب  تسا .  ثحب  زا  جراخ  مه ،  ینهذ  رجـش  موهفم  ای  تیهام  تسین .  دوبن و  ثحب  رد  لخاد  مه  ناـسنا  تیهاـم  تسا ،  ادـج 

داحتا هن  تسا  ملعو  ملاع  داحتا  زا  ثحب  اذـل  تسا ،  ینهذ  دوجو  زا  ریغ  ملع  نیا  دـنام و  یم  ملع  اب  ناـسنا  دوجو  اـهنت  هناـگ  شـش  روما 
ثحب زا  ادـج  ار  ینهذ  دوجو  ثحب  یفـسلف  ياهباتک  رد  تسا و  هیلاعتم  تمکح  هدـهع  هب  ملعو  ینهذ  دوجو  قرف  ینهذ .  دوجو  اب  ملاع 
تـسا مولعم  هتاذب ،  تسا  ملع  ملع ،  نیا  و  مولعم .  اب  هن  دنک  یم  رارقرب  طابترا  ملع ،  اب  دنک  یم  دـشر  ناسنا  یتقو  دـننک  یم  حرطم  ملع 

هک دـعب  و  تسا ،  لاح  وحن  هب  رما  لیاوا  رد  دـنویپ  نیا  و  دوش .  یم  ملاع  دوش  یم  یکی  ملع  اب  نوچ  سفن  و  هتاذـب ،  تسا  ملاـع  هتاذـب ، 
 : دیامرف یم  مشش  ماما  هک  يا  هلاسم  هاگنآ  دوش .  یم  ملاع  نیع  ملع  ملع و  نیع  ملاع  دش  دهتجم  رظن و  بحاص  صخش  نیا  دش و  هکلم 

ینیع رهاظمو  تمکح  تردـق ،  ملع ،  دوخ  ام  هک  دوش  یم  نییبت  هنوگ  نیا  ینـسحلا »  ءامـسالا  هّللا  نحن و  میتسه «  یهلا  ءامـسا  دوخ  ام 
هب درادرب ،  مدق  هار  نیا  رد  یـسک  ره  اذل  تسا ،  ینهذ  دوجو  زا  ریغ  یجراخ  دوجو  تسا و  یجراخ  دوجو  ملع  نوچ  مییانـسح .  ءامـسا 

یئامـس ناگتـشرف  زا  ریغ  یـضرا  ناگتـشرف  و  دنراد ،  نوگانوگ  تاجرد  مه  ناگتـشرف  درب .  یم  ار  یهلا  ءامـسا  زا  یمهـس  دوخ  رادـقم 
وا رازگتمدخ  ناگتـشرف  هک  دسرب  ییاج  هب  ناسنا  تسا  نکمم  اسب  هچ  دنتـسین .  یناسکی  بتارم  ياراد  زین  یئامـس  ناگتـشرف  و  دنتـسه ، 
 ، ربکا تشهب  ای  یخزرب  تشهب  هب  شدورو  ماگنه  ردو  دنیآ ،  یم  هتسراو  ناسنا  لابقتسا  هب  ناگتـشرف  گرم ،  ماگنه  رد  هک  نیا  دنـشاب . 

هنادواج دییآ و  رد  دیدمآ ،  شوخ  امـش  رب  مالـس  ( 26) نیدلاخ اهولخداف  متبط  مکیلع  مالـس  ( 138  : ) دنیوگ یم  هدـمآ و  وا  لابقتـسا  هب 
تـسد ناـسنا و  رازگتمدـخ  ناگتـشرف  زا  یخرب  هکلب  دنتـسین ،  شرع »  هلمح  فـیدر «  رد  اـه  هتـشرف  همه  تـسا .  لـیبق  نـیا  زا  دـینامب . 
طـسوت تناما  لمح  تیفیک  هب  طوبرم  نیا  ًارهق  و  دوب .  دـهاوخ  اه  هتـشرف  زا  هنوگ  نآ  روهظ  هیام  هک  تسا  ناسناو  دنتـسه  وا  ناگدرورپ 

 ، یفاک لوصا   . 25  . 180 فارعا ،   . 24  . 74 هرقب ،   . 23 دربب .  دصقم  هبو  دنک  ییاسانـش  ار  راب  نیا  دناوتب  هزادنا  هچ  ات  هک  تسا  ناسنا 
 . 73 رمز ،   . 26 باب 23 .  ص 144 ،  ج 1 ، 

نآرق ناسل  زا  ناسنا  تاجرد 
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زا هک  تسا  هتخاس  وا  زا  يراک  تسا و  یناـهیک  ماـظن  هعومجم  زا  رتـالاب  ناـسنا  دـیامرف :  یم  نآرق  یهاـگ  هک ،  تسا  ناـسنا  مادـک  نیا 
وا زا  نیمز  نامسآ و  تسا و  ناسنا  زا  رتالاب  رتهب و  هوک  دیامرف :  یم  نآرق  نیمه  یهاگ  و  تسین .  هتخاس  لابج  هلسلس  نیمز و  اهنامسآ ، 

لثم قادصم :  دنامب  لوهج  مولظ و  دـح  رد  رگا  درذـگ و  یم  یناهیک  ماظن  نیا  زا  دربب ،  دـمهفب و  ار  تناما  راب  ناسنا  رگا  دنتـسه .  رتهب 
رد ناسنا  رگا  دوش  یم  دنتـسبن .  راک  هب  ار  نآ  هاگنآ  دـش  راب  نانآ  رب  تاروت  هک  یناـسک  لـثم  ( 27) اهولمحی مل  ّمث  ةاروتلا  اولّمُح  نیذـلا 

قلخل دیامرف :  یم  وا  دروم  رد  هلا  سدقا  تاذ  دشیدنیب ،  نت  هدودحم  رد  طقف  دنامب و  يروحم  نت  يدام و  تردـقو  يدام  شنیبو  راصح 
یم رگید  ییاج  رد  و  ( 139  . ) تسا ناسنا  تقلخ  زا  رتگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  ًاعطق  ( 28) سانلا قلخ  نم  ربکا  ضرالاو  تاومسلا 

 . یـسر یمن  اـههوک  هب  زین  يدـنلب  رد  يرادـن و  نتفاکـش  ناوت  ار  نیمز  وت  ( 29) ًالوط لابجلا  غلبت  نلو  ضرـالا  قرخت  نل  کـّنا  دـیامرف : 
دح رد  یتسه  یمرِج  کـی  وت  یفاکـشب ،  یناوت  یمن  ار  نیمز  ییاـمن  يراـشفاپ  هزادـنا  رهو  یـسر ،  یمن  هوک  هب  ینک  یـشکندرگ  هچره 

اهنامـسآ زا  ناسنا  دیامرف :  یم  هک  ینآرق  نیمه  تسا ،  رتدنلب  وت  زا  نامـسآو  رت  نیگنـس  وت  زا  هوکو  نیمز  گنـس !  ولیک  دص  ای  داتـشه 
سانلا قلخ  نم  ربکا  ضرالا  تاومسلا و  قلخل  دیامرف  یم  وا  هب  نآرق  نیمه  دناسرب  دصقم  هب  ار  راب  نیا  دناوتن  رگا  درذگ ،  یم  هتشذگ و 

ای تسا  رتراوشد  امش  شنیرفآ  ایآ  ( 30) اهاحض جرخاو  اهلیل  شطغاو  اهاّوسف  اهکمس  عفر  اهانب ،  ءامّسلا  ما  ًاقلخ  ّدشا  متناا  دیامرف :  یم  و 
امـش تخاـس .  راکـشآ  ار  شزور  هریت و  ار  شبـش  درک ،  تـسرد  ار  نآ  تـشارفارب و  ار  شفقـس  تـسا ،  هدرک  اـنب  ار  نآ  هـک  ینامـسآ 

 ، تسین اهدرایلم  زا  نخس  شدتس  داد و  رد  هک  درب  یم  رس  هب  يراجت  رازاب  کی  رد  ناسنا  هوک ؟  ای  دیرتدنلب  امـش  نامـسآ ؟  ای  دیرتدنلب 
همه وا  تکرب  هب  و  دشکب ،  رپ  یناهیک  ماظن  زا  ای  دوش ،  مرن  یندـچ  گنـس و  ره  ياپ  تسد و  ریز  ای  هک :  نیا  نیب  تسا  ریاد  وا  رما  هکلب 
نینچ نیب  ناسنا  ( 31) دـنچ ینانیـشن  كاخ  نیمز  هب  يدوبن  رگ  نوکـس  بطق  رد  هن  دوب و  تکرح  رتخا  رد  هن  هک :  دروخ ،  يزور  اوس  ام 

 . 29  . 57 نمؤم ،   . 28  . 5 هعمج ،   . 27 دور .  یم  رتارف  اهنامـسآ  همه  زا  ای  دوش و  یم  رت  تسپ  گنـس  زا  اـی  دراد ،  رارق  یتاـبثا  یفن و 
 « . هدق يراوزبس «  يداه  الم  جاح  رارسا ،  میکح  ناوید   . 31  . 28  - 29 تاعزان ،   . 30  . 37 ءارسا ، 

تائشن یمامت  رد  ندب  ندوب  يرازبا 

ناسنا نکیل  دـهد  یم  لیکـشت  وا  حور  ار  ناسنا  تقیقح  هچرگ  هک ،  دوش  هجوت  عوضوم  نیا  هب  تسا  مزـال  ثحبم  نیا  لـالخ  رد  ( 140)
يا هئشن  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  رد  نخس  تمایق .  رد  مه  و  خزرب ،  رد  مه  دراد ،  ندب  ایند  رد  مه  تسا ،  ندب  اب  هارمه  يا  هئـشن  ره  رد 
مه تسا .  ضحم  رازبا  هکلب  تسوا ،  تقیقح  زا  یئزج  هنو  تسا  ناسنا  تقیقح  مامت  هن  ندب ،  هک  تسا  نیا  رظن  دشاب ،  یم  ندـب  نودـب 

اهجنر درد و  مامت  و  دنک ،  یم  حور  ار  اهراک  مامت  میتسین ،  ندب  نودـب  میراد و  ندـب  میتسه و  ناج  مسج و  ياراد  ایند  رد  ام  هک  نونکا 
رگا هچنانچ  تسد .  مرج  هن  دنک ،  یم  ساسحا  هسمال  يورین  دوش ،  دراو  يا  همدص  ام  تسد  هب  رگا  درب ،  یم  حور  ار  طاشنو  تذـل  ای  و 

ساسحا هچنآ  سپ  دوش ،  یمن  ساسحا  يدرد  دننک ،  هعطق  هعطق  ار  تسد  دوش و  ریدـخت  تسا ،  حور  نوؤش  وزج  هک  سمل  يورین  نیا 
نووش زا  هقئاذ  درب و  یم  تذل  هقئاذ  یلو  دوج  یم  نادند  و  دنک ،  یم  تکرح  کف  هچرگ  دروخ ،  یم  اذغ  رگا  تسا .  حور  دـنک ،  یم 

ساسحا ندـش و  ریـس  یلو  تسا  نهد  ياـضف  راـک  ندرک  هعرج  هعرج  عرجت و  هچ  رگ  دوش  یم  هدیـشون  ییاراوگ  بآ  رگا   . تسا حور 
سپ نینچ .  نیا  مه  طاـشن  رد  تسا و  ناـنچ  نآ  درد  رد  دربـب .  تذـل  حور  اـت  تسا  راـک  رازبا  ندـب  تسا .  حور  هب  طوبرم  شطع  عـفر 

رد دنک .  یم  لقتنم  ییاج  هب  ییاج  زا  ار  نآ  حور  هک  تسا  يرازبا  ندب  دراد و  هدهع  هب  حور  ار  اهراک  مامت  میراد ،  ندـب  هک  زین  نونکا 
تـسوپ هرابود  ام  دش  رتسکاخ  تخوس و  منهج  رد  اهنیا  تسوپ  یتقو  دیامرف :  یم  هلا  سدقا  تاذ  تسا .  لاونم  نیمه  رب  هلاسم  زین  منهج 

(32) باذعلا اوقوذیل  اهریغ  ًادولج  مهانلّدب  مهدولج  تجضن  امّلک  تشوگ .  تسوپ و  هن  دنـشچب ،  باذع  اهنآ ،  ات  مینایور  یم  تشوگ  و 
ندـب مرج  همه  رد  سمل  يورین  ًامومع  نوچ  ( 141  . ) دنشچب ار  باذع  ات  میهن  شیاجرب  يرگید  ياهتـسوپ  ددرگ  نایرب  ناشتـسوپ  هچره 
رتشیب ار  درد  اـهنیا ،  اـت  دوش  یم  هدـییور  هزاـت  تسوپ  اذـل  تسا ،  تسوپ  هدـهع  هب  سمل  يورین  و  تسا ،  طوسبم  تسوپ  رد  ًاـصوصخو 
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ایند رد  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  باذعلا .  اوقوذـیل  هزات  تسوپ  اب  دنـشکب  درد  اهنیا  هکلب  دـشکب ،  درد  تسوپ  هک  نیا  هن  دـننک ،  ساسحا 
 . 56 ءاسن ،   . 32 تسا .  عرف  ندب  مه  رگید  تائشن  رد  تسا ،  عرف  ندب 

(1  ) نآرق رد  وگلا  نانز 

نز تیصخش  هب  نآرق  مامتها 

هراشا

کی نآرق  اـجره  هک  تسا  نآ  يارب  دـنک ،  یم  رکذ  نز  يارب  میرک  نآرق  هک  ار  یتـالامک  عوـن  هک  تسا  نآ  ثـحب  رگید  شخب  ( 142)
تشاد جاور  كرـش  دوب و  رطخ  رد  دیحوت  هک  نآرق  روهظ  ماگنه  الثم :  دنک  یم  هیکت  نآ  يور  شیپ  زا  شیب  دنکب ،  ساسحا  ار  يرطخ 

اذل دوبن ،  ظوفحم  نز  تمرح  نآرق  لوزن  مایا  رد  نوچ  تهج  نیمه  هب  دش  لزان  یناوارف  تایآ  كرش ،  بوکرس  دیحوت و  تیبثت  يارب  ، 
مدرم اب  وا  یگناگی  هب  حیرـصت  هدش و  لئاق  یمهـس  وا  يارب  نوؤش  مامت  رد  هدومن و  هیکت  نز  تمرح  هلاسم  رب  راظتنا  عقوت و  دح  زا  شیب 

صخشم نوگانوگ  نوؤش  رد  ار  شزرا  كالم  هک  نیا  زا  دعب  دنک و  یم  لقن  ار  یصصق  اهناتساد و  نآرق  تسا .  هدومن  تیناسنا  ماقم  رد 
 . درم ياهناتساد  نمض  رد  مه  دنک و  یم  لقن  نز  ياهناتساد  نمض  رد  مه  ار  یشزرا  لئاسم  عون  هک  دوش  یم  هدهاشم  دنک ،  یم 

سفن هناگ  هس  ياوق 

ناج هب  اهنآ  همه  هک  ار  لهج  لقع و  دونج  میرک  نآرق  و  ( 143  ، ) رکفت هوق  هعفاد و  هوق  هبذاج ،  هوق  تسا ،  هتفهن  هوق  هس  ناسنا  داهن  رد 
لهج و هاپس  ددع  جنپ  داتفه و  و  لقع ،  هاپس  ددع  جنپ  داتفه و  تسا ،  ددع  هاجنپ  دص و  اهنآ  دادعت  تایاور  زا  یضعب  رد  ددرگ و  یم  رب 
تسا و هشیدنا  شناد و  ملع ،  هب  طوبرم  اهنیا  زا  یـشخب  دنک ،  یم  ریوصت  شخب  هس  ردنییعت  هن  تسا  لیثمت  هنومن و  ناونع  هب  دادعت  رکذ 
ام هچنآ  تسا .  هعفاد  هب  طوبرم  بضغ و  مان  هب  رگید  شخب  دوش و  یم  دای  توهـش  هب  وا  زا  هک  دـشاب  یم  هبذاـج  هب  طوبرم  رگید  شخب 

یقالخا ياهباتک  رگا  دوش و  یم  هصالخ  شخب  هس  نیا  رد  ناسنا  اـهراک  همه  هک  تسا  نیا  میراد  داـی  هب  نارگید  زا  مینیب و  یم  دوخ  رد 
نیمه هدـش  فشک  نونکات  هچنآ  تسا و  سفن  ياوق  سفن و  تیبرت  يارب  قالخا  هک  تسا  نیا  يارب  دـننک  یم  هیکت  راـیعم  هس  نیا  يور 

ییورین دراد و  يا  هعفاد  دنک ،  یم  بذج  هک  ییورین  دراد و  يا  هبذاج  دـشیدنا ،  یم  هک  يورین  دراد و  يا  هشیدـنا  ناسنا  تسا .  هوق  هس 
دعب میرک  نآرق  دشاب .  یم  ورین  هس  نیا  لیدعت  يربک »  تلادـع  ددرگ و «  یم  رب  ناش  هس  نیا  هب  ناسنا  ياهراک  همه  دـنک .  یم  عفد  هک 

 . بضغ شخب  رد  هچ  توهش و  شخب  رد  هچ  ملع ،  شخب  رد  هچ  دروآ ،  یم  هنومن  اهنآ  کت  کت  يارب  لئاضف ،  نیا  همه  رکذ  زا 

هللا ۀملک  همطاف 

مالس مدآ  هصق  حرط  ماگنه  هب  و  دنک .  یم  راذگاو  ناسنا  تیناسنا  هب  ار  نآ  تسا ،  ءامسا  میلعت  زا  نخس  یتقو  یملع ،  ياوق  عوضوم  رد 
تاملک ریسفت  نییبت و  رد  دومن .  تفایرد  ار  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  سپـس  ( 1  «) تاملک هبر  نم  مدآ  یقلتف  دیامرف « :  یم  هیلع  هللا 

هللا مالس  مدآ  ترـضح  هک  تسا  یملع  تاماقم  نامه  هرهاط  ترتع  راونا  هک  انعم  نیدب  تسا ،  هرهاط  ترتع  راونا  روظنم  هک  تسا  هدمآ 
 ، دـبات یم  اجنآ  رد  هیلع  هللا  مالـس  ریما  ترـضح  هک  روطناـمه  ناـیم  نیا  رد  دـش و  ادـیپ  وا  تاـجن  هنیمز  درک و  یقلت  ار  نآ  هیلع  ( 144)
رد اهنت  نز  هک ،  تسا  نآ  يارب  هن  هدش ،  روهشم  فورعم و  اهیلع  هللا  تاولـص  ارهز  همطاف  هک  نیا  دبات و  یم  اجنآ  رد  مه  ارهز  ترـضح 

لثم ناوـنع  هب  تسا .  هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  نارگید  ترـضح  نآ  هک  تسا  لـیلد  نیا  هـب  هـکلب  تـسا  هدـش  هصـالخ  ارهز  ترـضح 
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 ... یلع ترـضح  هب  دننکب ،  رکذ  لثم  دنهاوخب  فرع  رد  رگا  دنتـسین و  فورعم  هیلع ،  هللا  مالـسریما  ترـضح  دـننام  زین  رگید  نیموصعم 
مه نانز  نیب  رد  تسا ،  هدـش  وگلا  تشگ و  فورعم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  نیموصعم ،  نیب  رد  هک  يروطناـمه  دـننز .  یم  لـثم 

لامک زا  مه  دـنرادروخرب و  تمـصع  زا  مه  هک  دـندوب  یناوارف  نانز  هنرگ  تسا و  هتفای  راهتـشا  اهیلع  هللا  تاولـص  ارهز  همطاـف  ترـضح 
یلع ترضح  ببس ،  نادب  هک  تسا  یتلع  نامه  هدش  فورعم  نانز  نیب  رد  ارهز  ترضح  هک  نیا  تلع  نکیلو  فراعتم ،  قوف  فراعتم و 

نیرتزراـب تسا و  یهلا  ءامـسا  تاـملک »  هبر  نم  مدا  یقلتف  هفیرـش «  هیآ  رد  تاـملک  ظـفل  زا  دارم  سپ  تشگ .  فورعم  همئا  نیب  رد  ... 
 . 37 هرقب ،  - 1 دشخرد .  یم  اهیلع  هللا  تاولص  ارهز  همطاف  نانآ ،  نیب  رد  هک  دنا  هرهاط  ترتع  یهلا ،  ءامسا  قادصم 

تفع رهظم  ود  میرم  فسوی و 

هراشا

نیا رد  درم  ایآ  هک  دـید  دـیاب  لاح  نز ،  زا  مهو  دروآ  یم  درم  زا  لیثمت  مه  فافع  هکلم  یفرعمو  هبذاـج  هوق  ناـیب  ماـقم  رد  میرک  نآرق 
هللا مالس  میرم  ترضحو  هیلع  هللا  مالس  قیدص  فسوی  تسا ؟  هدروآ  رت  هنافیفع  نایب  ماقم  نیا  رد  نز  ای  هدومن ،  یلجت  رت  هنافیفع  هنحص 
اهنآ رد  فافع  هکلم  دوجو  تسا ،  هجوت  دروم  ثحبم  نیا  رد  هچنآ  اما  دـنک .  یم  لقن  نآرق  هک  دنتـشاد  یناوارف  یـشزرا  ياـیازم  اـهیلع 

سکع مهم  تفای ،  تاجن  فافع  وترپ  رد  دـش و  ناـحتما  میرم  مهو  درک ،  ادـیپ  تاـجن  فاـفع ،  رثا  رد  دـش و  ـالتبم  فسوی  مه  تسا . 
دوش یم  نومزآ  هیلع  هللا  مالس  فسوی  كرابم  دوجو  هک  یماگنه  تسا .  هدوب  هنوگچ  هک  تسا  موصعم  ود  نیا  زا  کیره  ( 145  ) لمعلا

ناهرب رگا  زین  وا  درک و  وا  دـصق  نز  نآ  ( 2  «) هبر ناهرب  يار  نا  الول  اهب  مهو  هب  تمه  دـیامرف « :  یم  هک  دراد  ریبعت  اـج  نیا  اـت  نآرق  ، 
تسا مامتها  هئشن  رد  هکلب  تسین  مه  تامدقم  هلحرم  رد  تسین ،  لعف  ماقم  رد  نخـس  ینعی  درک .  یم  وا  گنهآ  دوب  هدیدن  ار  راگدرورپ 

بیقعت دـح  رد  شتمه  تشامگ و  تمه  يرـصم ،  نز  نآ  هک  تسا  ناـمه  اـج ،  نیا  رد  ماـمتها  هلحرم  زا  درم  تسا .  موس  هلحرم  نیا  و 
هکلب درکن ،  هدامآ  ار  مارح  تامدـقم  اهنت  هن  دـشن و  مارح  بکترم  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  قیدـص  فسوی  یلو  دیـسر .  تیلعف  هب  فسوی ... 

دشن و لصاح  هک  درک  يزیچ  هب  قیلعت  ار  ترـضح  دصق  تمه و  هفیرـش ،  هیآ  هک  نیا  لیلد  هب  دوبن .  نایم  رد  مه  لایخ  تمه و  دـصق و 
هلآ سدقا  تاذ  هک  تسه  مه  يرگید  ناوارف  دهاوش  درکن .  دصق  دـید ،  ار  بر  ناهرب  نوچ  هبر »  ناهرب  يار  نا  الول  اهب  مهو  دومرف « : 

تسا سایق  يارغص  نیا  نیصلخملا » اندابع  نم  هنا  دومرف « :  هک  اج  نآ  لثم  تسا .  هدرک  دای  موصعم  رهاط و  هدنب  ناونع  هب  فسوی ...  زا 
(3  «) نیـصلخملا مهنم  كدابع  الا  مرادـن « .  ذوفن  هار  وت  صلخم  ناگدـنب  هب  تبـسن  نم  تفگ :  ناطیـش  هک  تسا  نامه  سایق  ياربک  و  ، 
 ، دـندرک مهتم  ار  فسوی  كاـپ  نماد  ناـیرتفم  یتقو  هک  نیا  هچ  دوب ،  دـنزگ  نیا  زا  هزنم  قیدـص  فسوی  ناطیـش ،  فارتعا  هب  نیارباـنب ، 
 . متساوخ ماک  وا  زا  نم ،  تشگ ،  رادیدپ  قح  نونکا  ( 4  «) هسفن نع  هتدوار  انا  قحلا  صـصح  نالا  دنتفگ « :  دندومن و  فارتعا  ماجنارس 

هکلب تفرن ،  يدـب  فرط  هب  فسوی  اهنت  هن  ( 146  : ) دومرف داد و  تداهـش  مالـسلا  هیلع  فسوی  تسادق  تهازن و  هب  زین  هلا  سدقا  تاذ  و 
وا زا  ار  يدـیلپ  يدـب و  هنوـگ  نـیا  ( 5) ءاـشحفلا ءوـسلا و  هنع  فرـصنل  کلذـک  دوـمرف :  هک  اـج  نآ  رد  تفرن ،  فـسوی  فرط  هب  يدـب 
وا غارس  هب  هک  میدادن  هزاجا  هانگ  هب  دیوگ :  یم  هکلب  میتشاد  زاب  هانگ  زا  ار  وا  ام  ءوسلا ، »  نع  هفرـصنل  دیوگ « :  یمن  نآرق  مینادرگرب . 

صلخم دبع  ناونع  هب  وا  زا  ادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قیدص  فسوی  حطس  مه  ای  ندوب ،  فافع  هکلم  ظاحل  زا  میرم  ترـضح  اما  دورب . 
یم نایم  هب  نخـس  میرم  فافع  زا  یتقو  هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت  تسا .  رتالاب  وا  زا  ای  نیـصلخملا و  اندابع  نم  هنا  دومرفو :  درک  دای 

لیام درک ،  یمن  هدهاشم  ار  یهلا  لیلد  میرم ،  رگا  هک  تسین  نیا  نخس  تسین .  هبر  ناهرب  يار  نا  الول  اهب  مهو  هب  تمه  زا  نخس  دیآ ، 
نامحر يادخ  هب  وت  زا  يراکزیهرپ ،  رگا  تفگ :  میرم  ( 6) ایقت تنک  نا  کنم  نمحرلاب  ذوعا  ینا  تلاق  هک :  تسا  نآ  نخـس  هکلب  دوب . 

وت رگا  دیوگ :  یم  دنک و  یم  رکنم  زا  یهن  هدش ،  لثمتم  رـشب  تروص  هب  هک  مه  ار  هتـشرف  نآ  درادن ،  لیم  شدوخ  اهنت  هن  مرب .  یم  هانپ 
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هب ار  دوـخ  حور  سپ  ( 7) ایوس ارـشب  اهل  لثمتف  انحور  اهیلا  انلـسراف  دـیامرف :  یم  هلا  سدـقا  تاذ  یتقو  نزن .  راک  نیا  هب  تس  ییاوقت ،  اب 
لیم دید ،  یمن  ار  یهلا  لیلد  وا  رگا  هک  دهد  یمن  همادا  هنوگ  نیا  دش .  نایامن  وا  رب  مادـنا  شوخ  يرـشب  نوچ  سپ  میداتـسرف .  وا  يوس 

هب رما  ناونع  هب  ایقت  تنک  نا  هملک  نیا  ایقت  تنک  نا  کنم  نمحرلاب  ذوعا  ینا  تلاق  دـیامرف :  یم  هکلب  دومن ،  یم  دـصق  درک و  یم  ادـیپ 
متنک نا  دیهدن  ماجنا  ار  راک  نیا  دیامرف :  یم  ام  هب  هلا  سدـقا  تاذ  هک  نیا  لثم  زیهرپب .  ( 147  ) وـت ینعی  تسا ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
لمع ناتنامیا  ربارب  دینمؤم ،  رگا  ینعی  تسا .  ییامنهار  يداشرا و  ریبعت  دوخ  هبون  هب  هک  میراد ،  دایز  نآرق  رد  ار  ریبعت  نیا  ام  (8) نینمؤم

تتسد مه  وت  تسا ،  هتسب  متـسد  هک  نم  نزن ،  راک  نیا  هب  تسد  ییاوقت  اب  رگا  دیامرف :  یم  لثمتم  هتـشرف  هب  میرم  زین  اج  نیا  رد  دینک . 
نیا هب  دـید ،  یمن  ار  بر  ناهرب  رگا  دومرف :  هلا  سدـقا  تاذ  فسوی ،  هرابرد  تسین ؟  فسوی  ریبعت  زا  رت  فیطل  ریبعت  نیا  اـیآ  دـنبب .  ار 

هتـشرف هکلب  تسین ،  دصق  زا  نخـس  شدوخ ،  هب  تبـسن  اهنت  هن  میرم  هرابرد  اما  درکن ،  دصق  دـید ،  ار  بر  ناهرب  نوچ  یلو  دوب ،  دـصق 
 - 7  . 18 میرم ،   - 6  . 42 فسوی ،   - 5  . 51 فسوی ،   - 4  . 40 رجح ،   - 3  . 24 فسوی ،   - 2 دنک .  یم  یهن  دصق  نیا  زا  زین  ار  لثمتم 

 . 571 نارمع ،  لآ   - 8  . 17 میرم ، 

میرم ردام  هذاعتسا 

اه یلیخ  تسا .  ردام  هدش  تیبرت  هکلب  تسین ،  ردپ  هدش  تیبرت  درم و  هدرورپ  تسد  میرم  تسا ؟  یـسک  هچ  میرم  یبرم  دید  دـیاب  لاح 
يرایـسب طیارـش  دنـشاب .  مالـسلا  اهیلع  میرم  لثم  يدنزرف  يارب  ردام  ای  میرم  لثم  يدنزرف  يارب  ردپ  دنناوت  یمن  اما  دنتـسه ،  یبوخ  مدآ 

داد و هانپ  ادخ  هب  ار  میرم  میرم ،  ردام  دنک .  لوبق  ار  وا  مه  ادخ  دیامن و  ادها  ادخ  هب  ار  شدنزرف  هک  دسرب  ییاج  هب  ناسنا  ات  تسا  مزال 
یتقو درک .  روهظ  اهیلع  هللا  مالـس  میرم  هذاعتـسا  تروص  هب  میرم ،  ردام  هذاعتـسا  تفریذپ .  دوخ  هانپ  رد  داد و  یگدنهانپ  وا  هب  زین  ادـخ 

 . مداد هاـنپ  وت  هب  ار  وا  هیرذ  ار و  رتـخد  نیا  نم  ایادـخ  ( 9) ناطیـشلا نم  اهتیرذ  کب و  اهذـیعا  ینا  و  تفگ :  شردام  دـمآ ،  ایند  هب  میرم 
شالت اـهنت ،  هک  دنتـسه  يرایـسب  دارفا  ( 11) انـسح اتابن  اـهتبناو  دومرف :  دـعب  و  ( 148 ( ) 10) نسح لوبقب  اـهبر  اـهلبقتف  دومرف :  مه  ادـخ 

هکلب میداد  هانپ  میدرک و  لوبق  ار  اهنآ  ام  هک :  دیامرف  یمن  دارفا  همه  هرابرد  ادخ  اذـل  و  اهنآ ،  دوخ  هن  تسا  ادـخ  لوبقم  اهنآ  شـشوکو 
لوبقم مدرم  زا  يرایـسب  لامعا  دراد  ناکما  تسا .  لماع  تاذ  رهوگ  لوبق  زا  ریغ  لمع  لوبق  ( 12) نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  دیامرف :  یم 

لبقت دومرفن « :  اهلبقتف و  دومرف :  میرم  هرابرد  دـنوادخ  هن ؟  ای  تسا  لوبقم  مه ،  ناشتاذ  رهوگ  ایآ  هک  دـید  دـیاب  اما  دـشاب  ادـخ  هاگرد 
رانک رد  دنوادخ  زا  ردام  نتـساوخ  هانپ  هجیتن  رد  هاگنآ  داد .  یگدنهانپ  زین  ادـخ  درپس ،  ادـخ  هانپ  هب  ار  وا  میرم ،  ردام  نیاربانب  اهلمع ، » 

 . 27 هدئام ،   - 11  . 37 نارمع ،  لآ   - 10  . 36 نارمع ،  لآ  ایقت 9 -  تنک  نا  کنم  نمحرلاب  ذوعا  ینا  دـیوگ :  یم  شدـنزرف  بارحم 
 . 37 نارمع ،  لآ   - 12

میرم ردام  نایب  رد  هیبشت 

 ، دننک یم  ریـسفت  تسرد  هدیمهف و  يدح  ات  ار  میرم  ردام  نخـس  دنا ،  هتـشاد  تخانـش  ینآرق  فراعم  هب  تبـسن  هک  نانآ  یبدا  بتک  رد 
دلوت میرک ،  نآرق  دـنا .  هدرک  ریـسفت  یلهاج  موسر  نامه  هب  ار  میرم  ردام  نخـس  دـنا ،  هدزن  يرـس  فراعم  يادـنلب  نیا  هب  هک  اهنآ  یلو 

رکذـلا سیلو  تعـضو  امب  ملعا  هللاو  یثنا  اهتعـضو  ینا  بر  تلاـق  اهتعـضو  اـملف  هک :  دـنک  یم  نییبت  هنوگ  نیا  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  میرم 
 ! اراگدرورپ تفگ :  دازب ،  ار  شدنزرف  نوچ  سپ  ( 149 ( ) 13) میجرلا ناطیشلا  نم  اهتیرذ  کب و  اهذیعا  یناو  میرم  اهتیمس  یناو  یثنالاک 

ناطیـش زا  ار  شنادـنزرف  وا و  مداهن و  میرم  ار  شمان  نم  و  تسین ؛  رتخد  نوچ  رـسپ  دوب و  رتاناد  دـییاز  وا  هچنآ  هب  ادـخ  ما و  هداز  رتخد 
یم نشور  یبدا  بتک  رد  تقداب  یثنالاک  رکذلا  سیل  و  دیوگ :  یم  ردام  هک  تسا  اج  نآ  ثحب  لحم  مهد .  یم  هانپ  وت  هب  هدـش .  هدـنار 
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زا رتهب  رکذم  نوچ  دنیوگ :  یم  هتـسناد و  سوکعم  هیبشت  ار ،  هیبشت  نیا  يا  هدع  دـنراد :  نخـس  ود  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  نابیدا  هک  دوش 
نیا شرظن  عقاو  رد  هدومن و  دـصق  ار  نآ  سکع  یثنالاک »  رکذـلا  سیل  دـیوگب « :  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا ،  نز  زا  رتالاب  درم  ثنؤم و 

هب سوکعم ،  هن   ، تسا لصا  هیبشت  هیآ ،  رد  هیبشت  هک ،  تسا  نیا  رب  ناشداقتعا  رگید  يا  هدـع  اما  رکذـلاک . »  یثنـالا  تسیل  هک « :  تسا 
زگره دوش .  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ردپ  هک  تسین  هتخاس  يدرم  ره  زا  دـنک و  افیا  ار  رتخد  نیا  شقن  دـناوت  یمن  رـسپ ،  زگره  هک  نایب  نیا 

 - 13 سوکعم .  هن  تسا  میقتـسم  هیبشت  هیبشت ،  نیاربانب ،  تسین .  هتخاـس  نز  نیا  راـک   ، درم زا  زگره  هتـشادن و  ار  رتخد  نیا  هضرع  رـسپ 
 . 36 نارمع ،  لآ 

نید زا  عافد  نز و 

متس هیلع  هزرابم  بضغ و  هلاسم  يارب  میرک  نآرق  دوش .  یم  نایب  تمسق  نیا  رد  نآ  هراصع  هک  تسا  یطوسبم  شخب  هعفاد ،  هوق  شخب 
نآرق تسا .  نانز  تازرابم  دوش ،  یم  حرطم  ینوعرف  متس  اب  هزرابم  نایرج  رد  هک  هچنآ  اما  تسا ،  هداد  هئارا  وگلا  ناونع  هب  ار  ینادرم  ، 

هب میلک ،  یسوم  شرورپ  نایرج  دنک .  یم  دای  هنومن  ناونع  هب  دندرک  تیبرت  هدومن و  ظفح  ندش  هتشک  زا  ار  یسوم  هک  نز  هس  زا  میرک 
(150  ) ات دندرک ،  هزرابم  زور  نآ  یسایس  عضو  اب  نز  هس  نیا  نوعرف .  نز  یسوم و  رهاوخ  یـسوم ،  ردام  تسا :  هدوب  نز  هس  نیا  هدهع 

ایرد هب  یهلا  روتـسد  هب  ار  دـنزرف  یـسوم  ردام  یتقو  وسکی ،  زا  ( 14) یـسوم ما  یلا  انیحواو  دـیامرف :  یم  نآرق  تفاـی .  شرورپ  درم  نیا 
هولتقتـال تفگ :  نوعرف  رـسمه  رگید  يوس  زا  ( 15) هیـصق هتخال  تلاـق  و  نک .  بیقعت  ار  هبعج  نیا  تفگ :  یـسوم  رهاوخ  هب  تخادـنا ، 

هنیمز نز ،  هس  نیا  عومجم  رد  و  میریگب .  يدنزرف  هب  ار  وا  ای  دناسر  ام  هب  يدوس  دـیاش  ار  وا  دیـشکن  ( 16) ادلو هذختن  وا  انعفنی  نا  یسع 
رصق ات  هبعج  لابند  هب  هک ،  تسا  نشور  یبوخ  هب  اذل  دش .  هدیچ  رب  نوعرف  طاسب  ات  دندرک ،  مهارف  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  تیبرت  دشر و 

هب عالطا  نآ ،  ریـسم  ياهتنم  زا  نک و  بیقعت  ار  هبعج  نیا  دـیوگب ،  شرتخد  هب  يردام  رگا  هک  نیا  هچ  تسین .  یناسآ  راک  نتفر  نوعرف 
هل مهو  مکل  هنولفکی  تیب  لـها  یلع  مکلدا  لـه  وگب :  هدـب و  هیاد  داهنـشیپ  ورب و  دوب ،  نوعرف  هناـخ  شریـسم  ياـهتنم  رگا  روآ و  تسد 
 . دشاب یمن  یلهس  رما  زین ،  دنـشاب ؟  شزوسلد  دنراد و  هگن  امـش  يارب  ار  وا  هک  يا  هداوناخ  هب  ار  امـش  منک  ییامنهار  ایآ  ( 17) نوحصان
هن دهد ،  یم  ریش  دوش  یم  ردام  هک  ینز  طقف  نوچرتخد  ای  هدوب  رـسپ  وا  دازون  دننادب  ات  دندرک  یم  بیقعت  ار  هدریـش  نز  ره  هک  زور  نآ 

رطخ و هصرع  رد  نداهن  مدـق  هکلب  تسین  يداـع  رما  کـی  ریجا  ناونع  هب  هدریـش  نز  کـی  یفرعم  داهنـشیپ و  یتیعـضو  نینچ  رد  ینز  ره 
ناینوعرف لاح  ره  هب  دوب و  هنایفخم  زین  مالسلا  هیلع  یسوم  ردام  ندش  ردام  هک  نیا  رب  هوالع  تسا .  مادعا  گرم و  ( 151  ) اب ندش  وربور 

 : دـیامرف یم  هچنانچ  دـنربب  نیب  زا  ار  يرـسپ  دازون  ره  ات  دـندوب ،  بیقعت  رد  ابترم  اهنآ  نوچ  دـندرک ،  یم  لاؤس  نآ  تیـسنج  دازون و  زا 
زا دبـس  يریگیپ  روتـسد  هن  سپ  تشاد .  یم  هگن  هدـنز  ار  ناـشنارتخد  تشک و  یم  ار  ناشنارـسپ  ( 18) مهءاسن ییحتـسی  مهءانبا و  حبذی 

یسک دوبن ،  یلهس  داهنشیپ  کی  مه  نوعرف  نز  داهنشیپ  دوب .  رطخ  یب  وا  رهاوخ  هناعاجش  داهنشیپ  هن  دوب و  يداع  رما  یسوم  ردام  يوس 
داهنشیپ نیا  ادلو »  هذختن  وا  انعفنی  نا  یسع  هولتقتال  دیوگب « :  ساسح  عطقم  نیا  رد  درب ،  یم  رس  هب  رـصع  مدرم  نیرت  ماشآ  نوخ  اب  هک 

نیرتزاتمم نانز  فافع »  توهش «  بضغ و  ماقم  رد  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  ربانب  دزاس .  یم  رگ  هولج  ار  وا  تعاجـش  تماهـش و  ، 
هیلع مدآ  هک  دـندوب  یهلا  تاملک  وزج  نادرم  دـح  رد  نانز  زین ،  ملع  شخب  رد  دـندوب و  راد  هدـهع  یمیهاربا  ناـیدا  ظـفح  يارب  ار  راـک 

هتشادن یمهس  نانز  هدوب و  زاتشیپ  نادرم  افرص  شخب  نآ  رد  هک  درادن  دوجو  یحور  ياوق  زا  یشخب  نیاربانب ،  دنداد .  تاجن  ار  مالـسلا 
ار تاناکما  اثلاث ،  دـنهنب و  تمرح  تیعقوم  نیا  هب  نارگید  اـیناث ،  دـنک و  كرد  ار  شیوخ  تیعقوم  نز  دوخ  دـیاب  ـالوا ،  نکلو  دنـشاب ، 

دنک تفرشیپ  دناوت  یم  درم  هزادنا  هچ  دوشب و  قفوم  دناوت  یم  نز  هزادنا ،  هچ  نومزآ ،  نادیم  رد  هک  دوش  یبایزرا  هاگنآ  دننکب ،  مهارف 
4 صصق ،   - 18  . 12 صصق ،   - 17  . 9 صصق ،   - 16  . 11 صصق ،   - 15  . 7 صصق ،   - 14 . 
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(2  ) نآرق رد  وگلا  نانز 

ناسنا يوگلا  ءایبنا ، 

هدومن و یفرعم  لومش  ناهج  تمحر  ناونع  هب  ار  دوخ  لوسر  هلا  سدقا  تاذ  هک  تسا  نیا  تسا ،  اتسار  نیمه  رد  هک  ثحب  رگید  شخب 
زین يرگید  ناوارف  تایآ  و  ( 3) اریذن نیملاعلل  (2) سانلل ۀفاک  الا  كانلسرا  ام  (1)و  نیملاعلل ًۀمحر  ّالا  كانلسرا  ام  و  ( 152  : ) دیامرف یم 
یم بازحا  هروس  رد  رگید  يوس  زا  دـنک .  یم  میهفت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  یبـن  توعد  ندوـب  لومـش  ناـهج  هک  تسه 

یتقو تسوکین .  یقشمرس  امش  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ًاعطق  ( 4) ۀنسح ةوُسا  هّللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  دیامرف : 
تـسا مدرم  هب  باطخ  هکلب  تسین ،  نادرم  هب  باطخ  مکل »  هملک «  هک  دوش  یم  مولعم  دوش ،  هداد  رارق  لوا  همدقم  رانک  رد  مود  همدـقم 
لباقم رد  نادرم  روظنم  مدرم ،  دـنیوگ  یم  یتقو  هرواحم  رد  و  تسا ،  هرواحم  گنهرف  نآرق  گنهرف  دـش ،  نایب  ًـالبق  هک  يروطناـمه  و 
ًۀمحر نیملاـعلل ،  ًاریذـن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  لوا ،  همدـقم  قبط  رگا  تسا .  ساـن  هدوـت  روـظنم  هکلب  هدوـبن ،  ناـنز 

يوگلا طقف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مییوگب  مود  همدقم  رد  ام  هک  تسین  حیحص  رگید  تسا ،  سانلل  ًۀّفاک  نیملاعلل ، 
ار تاولـصلا  لضفا  هلآو  ایبن  یلع  هیلع و  لیلخ  میهاربا  هلا ،  سدقا  تاذ  هکنانچمه  تسا .  مدرم  يوگلا  وا  تفگ  دیاب  هکلب  تسا ،  نادرم 

یم رگید  ییاـج  رد  نادرم و  هن  تسا  مدرم  هب  باـطخ  مکیبا »  هـملک «  نـیا  ( 5) میهاربا مکیبا  ۀّلم  دـیامرف :  یم  هتـسناد و  مدرم  هوسا  مه 
(153  . ) دنتسه وکین  یقشمرس  امـش  يارب  وا  ناهارمه  میهاربا و  ًاتقیقح  ( 6) هعم نیذلا  میهاربا و  یف  ۀنـسح  ةوسا  مکل  تناک  دق  دیامرف : 

گنهرف ساسا  رب  ملاس  رکذم  عمج  ریمض  نیا  نادرم .  امش  هن  دینک ،  یسات  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناهارمه  میهاربا و  هب  مدرم ،  امـش  ینعی 
هیلع لیلخ  میهاربا  زا  یـسات  هب  توعد  ار  ام  هنحتمم  هروس  زا  هیآ  ود  رد  میرک  نآرق  نادرم .  هن  تسا ،  هعماج  مدرم  هب  باـطخ  هرواـحم ، 

يوگلا ایبنا  هک  دهد  یم  ناشن  اه  هنومن  نیا  ( 7) ۀنسح ةوُسا  مهیف  مکل  ناک  دقل  هیآ :  رد  زین  يرگید  هیآ و  نیمه  رد  یکی  هدرک ،  مالسلا 
رگا و  نادرم ،  هن  تسا  مدرم  يوگلا  دشاب  درم  رگا  دریگ .  رارق  اهناسنا  رگید  يوگلا  دناوت  یم  دش  هتـسراو  ناسنا  رگا  نادرم .  هن  دنمدرم 

 ) هنومن نز  ناونع  هب  ار  نز  راهچ  هدرک و  نشور  حیرـص  تروص  هب  میرک  نآرق  ار  بلطم  نیا  نانز .  هن  تسا  مدرم  يوگلا  زاب  دـشاب  نز 
ود نیا  نیب  تسا  قرف  تسا .  هنومن  نز  تسین ،  ناـنز  هنومن  بوخ  هچ  دـب و  هچ  نز ،  دـنک .  یم  رکذ  دـب )  هنومن  ود  بوخ و  هنوـمن  ود 

هکلب تسین  نادرم  هنومن  دش ،  بوخ  رگا  درم ،  هک  نیا  هچ  تسا ؟  هنومن  ِنز  ای  دشاب  یم  نانز  هنومن  ایآ  دش ،  بوخ  نز  رگا  هک  بلطم 
هکلب تسین ،  نانز  هنومن  بوخ ،  نز  نادرم و  هنومن  هن  تسا  مدرم  هنومن  تسا  بوخ  هک  نآ  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  تسا .  هنومن  ِدرم 

1 ناقرف ،   . 3 28 أبس ،   . 2 107 ءایبنا ،   . 1 تسا .  دب  ياهناسنا  هنومن  هکلب  تسین ،  دب  نانز  هنومن  دـب ،  نز  هک  نیا  هچ  تسا ،  هنومن  نز 
6 هنحتمم ،   . 7 4 هنحتمم ،   . 6 78 جح ،   . 5 21 بازحا ،   . 4

حون نز  طول و  نز 

ةارماو حون  ةارما  اورفک  نیذلل  ًالثم  هّللا  برض  ( 154  : ) دیامرف یم  هدرک و  نییبت  دب ،  نز  ود  ِناتساد  لقن  اب  ار  دب  مدرم  هنومن  میرک  نآرق 
یناسک يارب  ادخ  ( 8) نیلخادلا عم  راّنلا  الخدا  لیق  ًائیـش و  هّللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امهاتناخف  نیحلاص  اندابع  نم  نیدـبع  تحت  اتناک  طول 

يراک دندرک و  تنایخ  اهنآ  هبو  دندوب  ام  هتـسیاش  ناگدنب  زا  هدنب  ود  حاکن  رد  ود  ره  هک  هدروآ  لَثَم  ار  طول  حون و  نز  دـندش  رفاک  هک 
یمن دنوادخ  اج  نیا  رد  دیوش .  شتآ  لخاد  ناگدـنوش ،  لخاد  اب  دـش  هتفگ  نانآ  هب  دوبن ،  هتخاس  ادـخ  ربارب  رد  اهنآ  نارهوش  تسد  زا 

 ، درک رکذ  ار  دب  نانز  هنومن  ادخ  دیوگ  یمن  تارفاکلا »  ءاسنلل  ًالثم  هّللا  برـض  دیامرف «  یمنو  نرفک »  یتاللل  ًالثم  هّللا  برـض  دیامرف « 
دوش یم  مولعم  نیاربانب  نرفک »  یتاللل  هنو «  ءاسنلل »  هن «  اورفک  نیذـلل  ًالثم  هّللا  برـض  درک .  رکذ  ار  رفاک  مدرم  هنومن  دـیوگ  یم  هکلب 

تنایخ اجنیا ،  رد  زین  تنایخ  زا  روظنم  تسا .  راکهزبو  راـکهبت  مدرم  ياـنعم  هب  هکلب  تسین  رفاـک  نادرم  ياـنعم  هب  اورفک »  نیذـلل  نیا « 
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ادخ هب  دینکن  تنایخ  ( 9) مکتاناما اونوختو  لوسّرلاو  هّللا  اونوختال  دومرف :  ام  هب  هلا  سدقا  تاذ  اذل  و  تسا ،  یگنهرفو  يداقتعا  یبتکم ، 
طول و نز  دومرف :  هک  اجنیا  رد  ندرک .  يراتفر  دب  وا  نید  اب  ینعی ،  ندرک ،  تنایخ  ربمایپ  هب  ناتیاه .  تناما  هب  دینکن  تنایخ  لوسر و  و 

ینعی دـندرک ،  تنایخ  مالـسلا ،  هیلع  میهاربا  تعیرـش  ظفاح  يرگید  تسا و  مزعلااولوا  ربمایپ  اهنآ  زا  یکی  هک  ربماـیپ  ود  نیا  هب  حون  نز 
نآ دننام  و  اونما »  و «  نیذلا »  زا «  نخـس  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  دنرفاک .  راکهبت و  مدرم  هنومن  اهنیا  و  دـنتفریذپن ،  ار  ناشبتکم 
هچ رگا  نیلخادلا  عم  رانلا  الخدا  لیق  دومرف  ( 155  ) هک مه  هیآ  نیمه  ردو  نادرم .  هن  دنتـسه ،  مدرم  روظنم  هرواحم ،  گنهرف  ربانب  تسا 
درک رکذ  ملاـس  رکذـم  عمج  تروص  هب  ار  نیلخاد »  هک «  نیا  اـما  تسه ،  مه  ثنؤم  هینثت  تسا ،  رکذـم  هینثت  هک  يروطناـمه  ـالخدا »  » 

27 لافنا ،   . 9 10 میرحت ،   . 8 یمنهج .  نادرم  هن  دنتسه  یمنهج  مدرم  روظنم ، 

نوعرف نز 

یم نمؤم  مدرم  هنومن  ار  هلا  سدـقا  تاذ  هک  یتلیـضف  اب  ناـنز  دـنک ،  یم  رکذ  وگلا  ناونع  هب  زین  ار  ناـنز  زا  بوخ  هنومن  ود  میرک  نآرق 
ینّجن ۀّنجلا و  یف  ًاتیب  كدنع  یل  ِنبا  ّبر  تلاق  ذا  نوعرف  ةارما  اونمآ  نیذـلل  ًالثم  هّللا  برـض  و  دـیامرف :  یم  نینچ  اهنآ  هرابرد  درامش و 

هک هاگنآ  هدروآ  لَثَم  ار  نوعرف  رـسمه  دـنوادخ  دـندروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يارب  ( 10) نیملاـظلا موـقلا  نم  ینّجن  هلمع و  نوـعرف و  نم 
رگمتـس مدرم  تسد  زا  ارم  شخب و  تاجن  شرادرک  نوعرف و  زا  ارم  زاسب و  يا  هناـخ  نم  يارب  تشهب  رد  دوخ  شیپ  اراـگدرورپ  تفگ : 

یمالـسا هعماج  هنومن  بوخ  نز  دـیامرف :  یم  هکلب  تسا ،  بوخ  ناـنز  هنومن  نوعرف  رـسمه  هک :  تسین  نیا  هیآ  رد  نآرق  ریبعت  ناـهرب . 
یمن زین  هیآ  نیا  رد  هلا  سدـقا  تاذ  دـنریگب .  سرد  وا  زا  دـیاب  ناـنز  طـقف  هک  نیا  هن  دریگ ،  یم  وـگلا  نز  نیا  زا  نـیرب  هعماـج  تـسا و 

نیذلل ًالثم  هّللا  برـض  تسا و  نوعرف  نز  بوخ ،  مدرم  هنومن  دیامرف :  یم  هکلب  نوعرف »  ةارما  ّنما  یتاللل  ًالثم  هّللا  برـض  و  دـیامرف « : 
رتگرزب راگدرورپ  ( 11) یلعالا مّکبر  انا  ياعّدا :  هناخ  نآ  بحاص  هک  درک  یم  یگدـنز  يا  هناـخ  رد  ینز  نینچ  کـی  نوعرف  ةارما  اونما 

دنارورپ و یم  رس  رد  مسانش .  یمن  مدوخ  زا  ریغ  ییادخ  امـش  يارب  ( 12) يریغ هلا  نم  مکل  ُتملع  ام  راعـش :  تشاد و  ( 156  . ) منم امش 
مان نک  حیبست  ( 13) یلعالا ّکبر  مسا  حّبـس  دـیامرف :  یم  رـصح  تروص  هب  میرک  نآرق  رد  هلا  سدـقا  تاذ  دومن .  یم  راـصحنا  ياـعدا 

دنوش تفای  دنناوت  یمن  یلعا  ناونع  هب  رفن  ود  نیاربانب ،  دراد ،  هارمه  ار  رـصح  هک  تسا  یموهفم  یلعا  هملک  ار .  دوخ  يالاو  راگدرورپ 
 ، تشاد ار  تیبوبر  ياعّدا  هک  يروطناـمه  وا  درک .  یم  اـعّدا  ار  ندوب  یلعا  نیا  تشاد و  راـصحنا  هیعاد  هملک  نیا  نتفگ  اـب  زین  نوعرف  ، 

ياج هب  متسه .  ادخ  اهنت  نم ،  هکلب  میادخ ،  نم  اهنت  هن  تف :  یم  وا  تفگ .  یمن  هقرفتم  بابرا  زا  نخـس  دوب .  مه  یبوبر  دیحوت  یعّدم 
رد نآرق  تسا .  نیدـتم  مدرم  هنومن  هک  تفرگ  تاشن  ییوناب  يا  هناخ  نینچ  ردو  داد  یم  رـس  ار  انا »  ّالا  هلا  ـال  راعـش «  هّللا »  ّـالا  هلا  ـال  » 

وناب نیا  هک  نیا  ّتلع  تسا .  هدش  ذخا  مهم  هتکن  شـش  اعد  نیا  رد  هک  دناد  یم  اعد  دـُعب  رد  ار  اهنآ  نیرتمهم  وناب  نیا  لئاضف  رکذ  ماقم 
یف ًاـتیب  كدـنع  یل  ِنبا  ّبر  تلاـق  ذا  دـنک :  یم  ضرع  هلا  سدـقا  تاذ  هب  شـشیاین  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تسا  بوخ  مدرم  هنوـمن 

اهتحت نم  يرجت  تاّنج  دنوادخ :  زا  ناشیاهاعد  رد  و  دنبلط ،  یم  ار  تشهب  نارگید  دبلط .  یم  ار  تشهب  ادـخ ،  رانک  رد  نز  نیا  ۀـّنجلا .
رد دعب  دهاوخ و  یم  ار  ادخ  لوا  وناب  نیا  اّما  دننک ،  یم  تساوخرد  ( 157  . ) تسا يراج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  هک  ییاه  تشهب  ( 14) راهنالا
یم هکلب  ۀّنجلا »  یف  كدنع  ًاتیب  یل  نبا  ّبر  دیوگ «  یمن  و  ۀـّنجلا »  یف  ًاتیب  یل  نبا  ّبر  دـیوگ «  یمن  دـنک .  یم  بلط  هناخ  ادـخ ،  رانک 
 : » زا نخس  رگا  ینعی  دروآ .  یم  نایم  هب  ار  تشهب  زا  نخس  دعب  دنک  یم  رکذ  ار  هّللا  دنع  لوا  ۀّنجلا  یف  ًاتیب  كدنع  یل  ِنبا  ّبر  دیوگ : 

اب دشاب ،  هّللا  دـنع  هک  یتّنج  هتبلا  ۀـّنجلا »  مث  هّللا  دـیوگ « :  یم  مه  وناب  نیا  تسا ،  دوخ .  لزنم  دـعب  هیاسمه  لّوا  ( 15  « ) رادلا ّمث  راجلا 
یم رب  ّیلوت  هب  تساوخرد  ود  يدُعب  شش  ياعد  ای  هناگشش  شیاین  نیا  رد  دراد .  ناوارف  توافت  تسا  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  هک  یتنج 

هب مه  رگید  هتـساوخ  راهچ  راهنالا و  اهتحت  نم  يرجت  تاّنج  يرگیدو  ءاقللا »  ۀـّنج  یکی «  ینعی  تشهب .  يرگید  هّللا و  ءاقل  یکی  ددرگ 
هک اجنآ  تسا .  فوذـحم  هک  مهلامعا »  و «  نیملاظلا 4 -  موقلا  نم  ینّجن  هلمعو 3 -  نوعرف 2 -  نم  ینّجن  1 – و  ددرگ :  یم  رب  يربت 
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ایادخ دیوگب  یسک  تسا  نکمم  هدب .  تاجن  نوعرف  باذع  زا  ارم  ایادخ  هک :  تسین  نیا  وا  هتساوخ  هلمع  نوعرف و  نم  ینّجن  دیامرف  یم 
نوعرف زا  ارم  اهنت  هن  دنک :  یم  ضرع  وناب  نیا  اّما  دیالایب .  ملظ  هب  تسد  دیـسر ،  تردق  هب  دوخ  یتقو  یلو  هدب  تاجن  ملاظ  تسد  زا  ارم 

ّبر منارورپن  رس  رد  تیبوبر  هیعاد  زین  دوخ  مورن و  نوعرف  كرش  راب  ریز  ات  هدب  تاجن  ارم  ناهرب ،  ارم  مه  يراکمتس  زا  هکلب  هدب  تاجن 
لآ ( 158  ) ماد هب  یلو  دهرب  نوعرف  زا  یـسک  تسا  نکمم  نوچ  نیملاظلا  موقلا  نم  ینّجن  دیوگ و  یم  سپـس  هلمع .  نوعرف و  نم  ینّجن 
نم ینّجن  هنیرق  هب  مهلامعا »  نیملاظلا و «  موقلا  نم  ینّجن  دـنک و  یم  ضرع  ار  مجنپ  تساوخرد  اذـل  دـتفیب .  ناراکمتـس  ریاس  ای  نوعرف 

رد دـمهف و  یم  یلاع  ّدـح  نیا  هب  اـت  هک  ییوناـب  نیارباـنب  تسا .  زیاـج  دراوم  هنوگ  نیا  رد  فذـح  تسا و  هدـش  فذـح  هلمع  نوعرف و 
هنومن اهنت  هنومن ،  ِنز  نیا  ایآ  دـنک ،  یم  تلاسم  هلا  سدـقا  تاذ  زا  ار  يدرف  یعامتجا و  لـئاسم  هتـشاد و  ّیلوت  يربت و  شیاـه  هتـساوخ 

14 1 یلعا ،   . 13 38 صصق ،   . 12 24 تاعزان ،   . 11 11 میرحت ،   . 10 تسا ؟  هعماج  مدرم  هنومن  میرک  نآرق  ریبعت  هب  ای  تسا ؟  نانز 
ص 25 ج 10 ،  راونالاراحب ،   . 15 10 ناقرف ،  . 

مالسلا اهیلع  میرم  هژیو  ماقم 

هراشا

نمؤم ياهناسنا  يوگلا  ناونع  هب  نوعرف  رـسمه  یفرعم  زا  سپ  دـنوادخ  تسا .  میرم  ترـضح  دـنک  یم  نایب  نآرق  هک  ار  یمراهچ  هنومن 
تقدص انحور و  نم  هیف  انخفنف  اهجرف  تنـصحا  یّتلا  نارمع  تنبا  میرم  و  دـیامرف :  یم  میرم  صاخ  ماقم  تشادـیمارگ  يارب  دـعب  هیآ  رد 

مدـیمد و دوخ  حور  زا  وا  رد  تشاد و  هاگن  نمادـکاپ  ار  دوخ  هک  ار ،  نارمع  رتخد  میرم  و  ( 16) نیتناقلا نم  تناکو  هبتکو  اّهبر  تاملکب 
نارمع تنبا  میرم  اونمآ  نیذلل  ًالثم  هّللا  برض  و  ینعی «  دوب .  ناگشیپ  تدابع  زا  درک و  قیدصت  ار  وا  ياهباتک  دوخ و  راگدرورپ  نانخس 

ود نآ  فالخرب  دومرف ،  رکذ  ادـج  هیآ  ود  رد  هکلب  درکن ،  رکذ  اجکی  ار  اهنیا  اذـل  دوب  نوعرف  نز  ماـقم  زا  رتـالاب  میرم ،  ماـقم  نوچ  و  « 
میرم ترـضح  دندش .  رکذ  هیآ  کی  رد  هک  هرفاک  ود  نآ  فالخ  رب  دومرف ،  رکذ  ادـج  هیآ  ود  رد  هکلب  درکن ،  رکذ  اجکی  رد  هک  هرفاک 

نم تناـک  هبتک و  و  ( 159  ) اّهبر تاملکب  تقّدـص  هک  دیـسر  ییاج  هب  یبیغ  حور  نآ  تفایرد  رثا  ردو  تّفع  تنایـص ،  ناـصحا ،  رثا  رد 
نانز هنومن  هنومن ،  نز  هن  تسا و  نادرم  هنومن  هنومن ،  درم  هن  هک  دـیآ  یم  رب  یبوخ  هب  میرحت  هروس  هنومن  راهچ  نیا  زا  تشگ .  نیتناقلا 

ناسنا یلو  دشاب ،  ناطاطخ  هنومن  هنومن ،  طاطخ  نارگتعنص ،  هنومن  هنومن ،  رگتعنـص  نازرواشک ،  هنومن  هنومن ،  زرواشک  تسا  نکمم  . 
دیابن ار  وناب  نآ  ردام  شقن  میرم  تـالامکو  ماـقم  یباـیزرا  رد  سپ  درادـن .  درم  اـی  نز  هب  یـصاصتخا  تساـهناسنا و  همه  هنومن  هنومن ، 

شیادیپ رد  هن  دوب  ییاهن  هلحرم  رد  رما  نیا  نکیل  تشاد  شقن  زین  ایرکز  ترضح  اهیلع  هّللا  مالـس  میرم  تیبرت  رد  هچرگ  درک .  شومارف 
نیا و  دنک ،  ادها  ّقح  دبعم  هب  ار  شدنزرف  هک  تشاد  ار  عوضخ  نآ  دـیازب و  ربمغیپ  ردام  هک  تشاد  ار  نآ  تقایل  وناب  نیا  ردام  ییادـتبا ، 

 . دوب دـهاوخ  ضیف  ظفح  رد  نیما  دـیامن  اـطع  ضیف  وا  هب  رگا  تسناد  یم  هک  دوب  نآ  يارب  تفریذـپ ،  ار  رهوگ  نیا  هلا  سدـقا  تاذ  هک 
اهنآ هب  تلیضف  ياطعا  دش و  دنهاوخ  اوسر  ماجنارـس  هدماینرب و  نآ  هدهع  زا  هک  تسناد  یم  داد و  تلیـضف  نادرم  زا  يدایز  هدع  هب  ادخ 
راک رد  هک  یسک  اریز  دادن .  تیرومام  تمـس و  یلو  داد ،  تلیـضف  اهنآ  هب  اذل  دوب  تّجح  مامتا  و  ( 17) مّکبر یلا  ًةرذعم  باب :  زا  طقف 

دادن تمس  یلو  داد  تلیضف  اروعاب  معلب  هب  دنوادخ  دنز .  یم  همدص  نید  ینابم  هب  دنک  ادیپ  یتمـسو  تیرومام  رگا  دراد ،  فارحنا  دوخ 
امب ترصب  تفگ :  دید و  ار  اه  هتشرف  رثا  دوخ  ینورد  مشچ  اب  وا  دوبن  یکچوک  مدآ  يرماس  دادن .  تمـس  یلو  داد  تلیـضف  يرماس  هب  ، 

ار نوراه  یـسوم و  هار  و  هتفرگ ،  ضیف  رثا  نآ  زا  هک  نیا  ياج  هب  یلو  دـندیدن ،  نارظان  هدوت  هک  ار  يزیچ  مدـید  نم  ( 18) هب اورصبی  مل 
هلا سدقا  تاذ  لقن  کی  قبط  هک  دوب  یـسک  زین ،  اروعاب  معلب  داد .  جاور  ار  یتسرپ  هلاسوگ  ( 160  ، ) دنک اهنآ  يدرگاش  و  دهدب ،  همادا 
نآ زا  میدوب و  هداد  میلعت  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  هک  ار  سک  نآ  ربـخ  ( 19) اهنم خلـسناف  انتایا  هانیتا  يذلا  ابن  مهیلع  ُلتاو  دومرف :  وا  هرابرد 
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ياه هنومن  اهنیا  دمآرد .  تسوپ  نیا  زا  وا  اما  میدناشوپ  وا  رکیپ  رب  يرخاف  سابل  کی  نشور ،  رـشق  کی  ام  ناوخب .  نانآ  يارب  دـش  رود 
ًادمع يا  هدع  هک  دوش ،  مولعم  ات  دهد  یم  ار  تلیـضف  اذـل  دـهدب ،  تمـس  یـسک  هچ  هب  هک  دـناد  یم  ادـخ  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  ینآرق 

ءوس هقحال  هک  یناـسک  هب  زگره  تسا ،  ربخاـب  ناـگمه  نورب  نورد و  زا  هلا  سدـقا  تاذ  نوچ  دـننک .  یم  لیدـبت  تلیذر  هب  ار  تلیـضف 
ریظن وا  دهدب .  تیرومام  یـسک  هچ  هب  هک  دـناد  یم  هلا  سدـقا  تاذ  ( 20) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هّللا  دهد .  یمن  یمـسر  تمـس  دنراد 

 ، تفالخ تمس  دنوادخ  مدوبن .  نیب  نورد  هک  نم  دیوگبو :  دوشب ،  فالخ  فشک  دعب  دهدب ،  غالبا  یسک  هب  هک  تسین  يداع  ياهرشب 
تاذ هک  یناسک  اّما  داد  دهاوخن  دنراد  دـساف  ینورد  تسا و  رـضحتسم  اهنآ  نورد  زا  هک  یـسک  هب  ار  يربهر  تماما و  توبن ،  تلاسر ، 
ودب رد  وا  هچرگ  نیاربانب  دوب .  هنومن  نیا  زا  میرم  دریذپ و  یم  ار  اهنیا  دنتـسه ،  دنبیاپ  رادیاپ و  ناشرایتخا  نسح  اب  دناد ،  یم  هلا  سدـقا 

يادـتبا رد  اذـل  تسا .  راوتـسا  رادـیاپ و  شظفح  رد  وا  دـهدب  تلیـضف  وا  هب  ادـخ  رگا  هک  دوب  مولعم  اـّما  دوبن  شیب  یکدوـک  شیادـیپ ، 
یم دبعم  هب  ار  وا  دنک ،  لمع  دوخ  رذن  هب  دهاوخ  یم  یتقو  دعب  تشاد و  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرس  نارمع ،  نز  نوچمه  يردام  یگدنز ، 

ایرکزل یلاعت  هناحبس و  هّللا  لعج  ینعی «  داد .  رارق  وا  لیفک  ار  ایرکز  ادخ  ( 21) ایرکز اهلّفکو  ( 161  : ) هک تسا  دعب  هب  نآ  زا  و  دراپس ، 
هیلع ایرکز  یتسرپرـس  تحت  رد  ار  میرم  لاعتم  يادخو  تسا  ادـخ  لّفکُم »  تسا «  هتفرگ  لوعفم  ود  هلمج  نیا  رد  لّفک »  اهل « ، »  ًالیفک 
هعرق هک  دوبن  نینچ  نیا  یهلا .  یحو  هب  رگم  دشن  لفکتم  مالـسلا  هیلع  ایرکز  ایرکز »  اهلّفکت  هن «  ایرکز »  اهلّفکو  دومن «  تلافک  مالـسلا 

و دننک :  یتسرپرس  ار  كدوک  نیا  هک  دندوب  هتفیش  اه  یلیخ  دندز و  هعرق  اهنیا  دومرف :  اذل  دتفیب ،  مالسلا  هیلع  ایرکز  مان  هب  دوخ  هب  دوخ 
هیلع ایرکز  كرابم  مانب  هعرق  اّما  دنداهن  هعرق  رب  ار  انبو  دنتشاد .  هلداجم  هک  هاگنآ  يدوبن  نانآ  دزن  وت  ( 22) نومصتخی ذا  مهیدل  تنک  ام 

يدوبن نانآ  دزن  وت  ( 23) میرم لفکی  مهیا  مهمالقا  نوقلی  ذا  مهیدل  تنک  ام  و  دـمآ .  رد  وا  مان  هب  هعرق  ادـخ  تساوخ  هب  دروخ ،  مالـسلا 
میوش و لّفکم  دوخ  هک  میدرک  میظنت  ار  همانرب  يروط  ام  دیامرف :  یم  ادخ  دنک .  تلافک  ار  میرم  کی  مادک  ات  دنتخادنا  هعرق  هک  هاگنآ 
و شنّوکت ،  شیادیپ و  ودب  رد  هنرگ  تسوا و  دشر  شرورپ و  هک  تسا  ءاقب  هلحرم  رد  نیا  و  دشاب .  تلافک  تحت  میرم  لّفکتم و  ایرکز 
 ، فارعا  . 19 96 هط ،   . 18 164 فارعا ،   . 17 12 میرحت ،   . 16 دوب .  وناـب  نآ  تیبرت  هیاـس  رد  نماد ،  هب  محر  زا  وا  ترجهو  روـهظ 

 . نامه  . 23 44 نارمع ،  لآ   . 22 137 نارمع ،  لآ   . 21 124 ماعنا ،   . 20 175

نیرّسفم رظن  زا  میرم  ماقم  یبایزرا 

هراشا

هیلع ایرکز  ترـضح  هاـگره  هک :  تسا  ( 162  ) نیا دـیامن  یم  وگزاب  مالـسلا  اـهیلع  ءارذـع  میرم  تیبرت  هراـبرد  میرک  نآرق  هک  ار  هچنآ 
اهدنع دجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  امّلک  دید .  یم  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  روضح  رد  ار  یـصاخ  يزور  دش  یم  دراو  مالـسلا 

دـش یم  دراو  وا  رب  بارحم  رد  ایرکز  هک  هاگره  ( 24) باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هّللا  دـنع  نم  وه  تلاق  اذـه  کل  ّینا  میرم  ای  لاق  ًاقزر 
هب ادـخ  هک  تسادـخ ،  بناـج  زا  نیا  تفگ :  وا  تسا ؟  هدـمآ  وت  يارب  اـجک  زا  نیا  میرم  يا  تفگ :  تفاـی .  یم  یکاروخ  یعون  وا  دزن 

ًاتهفاشم و هکلب  دندینش  یم  مه  ار  میرم  نانخـسو  دنتفگ  یم  نخـس  میرماب  ناگتـشرف  نینچمهو  دهد .  يزور  رامـش  یب  دهاوخب  سکره 
يدـنلب تاریبعت  اهنیا  دـنتفرگ .  یم  رارق  میرم  يآرم  ار  اهنآ  مهو  دـید  یم  ار  اهنآ  میرم  مه  دـنتخیمآ ،  یم  دوهـش  اب  ار  راـتفگ  ًاتدـهاشم 
كرّهطو كافطـصا  هّللا  ّنا  میرم  ای  ۀکئالملا  تلاق  ذاو  دـیامرف :  یم  میرم  يالاو  ماقم  نییبت  رد  زین  و  دراد .  میرم  هرابرد  نآرق  هک  تسا 

 ، میرم يا  دنتفگ :  ناگتشرف  هک  ار  یماگنهو  ( 25) نیعکارلا عم  یعکرا  يدجساو و  ّکبرل  یُتنقا  میرم  ای  نیملاعلا  ءاسن  یلع  كافطـصاو 
عوکر اب  نک و  هدجـس  نک و  ادـخ  تدابع  میرم ،  يا  تسا .  هداد  يرترب  ناهج  نانز  رب  ار  وت  هتخاس و  كاـپ  هدـیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ 
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 ، هّللا ةوفـص  وت  هک  دـندرک  ربخ  اب  شیافطـصا  ماقم  زا  ار  واو  هتفگ ،  نخـس  وناـب  نیا  اـب  یناوارف  ناگتـشرف  ینعی  شاـب .  عکار  ناگدـننک 
زین و  شاب .  عوکر  لها  زا  نکم و  شومارف  ار  عوکر  دوجـس و  دوجـس ،  شاب ،  ّقح  دای  هب  ًامئاد  يزاـتمم ،  ملاـع  ناـنز  ناـیم  رد  هرّهطم و 

هک یماگنهو  ( 26) حیـسملا همـسا  هنم  ۀملکب  كرّـشبی  هّللا  ّنا  میرمای  ۀـکئالملا  تلاق  ذا  ( 163  : ) دـنداد وا  هب  ار  حیـسم  ترـضح  تراشب 
هنومن اهنیا  دهد .  یم  هدژم  تسا  میرم  نب  یسیع  حیسم ،  شمان  هک  دوخ  بناج  زا  يا  هملک  هب  ار  وت  دنوادخ  میرم  يا  دنتفگ :  ناگتشرف 

مالـسلا اهیلع  میرم  ترـضح  یگدـنز  زا  شخب  نیا  نییبت  رد  تسا .  مالـسلا  اهیلع  میرم  رـضحم  رد  ناگتـشرف  روضح  وگتفگ و  زا  ییاـه 
تمارک زا  و  هدیـسر ،  ماقم  نیا  هب  دناوت  یمن  وناب  نآ  دنا  هدرک  نامگ  هدومیپ و  طیرفت  هار  فاشک  رد  يرـشخمز  ریظن  هلزتعم  زا  یهورگ 

زا ار  ندش  ربمغیپ  ردام  هدژم  و  دنک ،  تفایرد  اه  هتشرف  زا  ار  ندوب »  هوفص  تراشب «  و  دونـشب ،  ار  اه  هتـشرف  نانخـس  و  دوش ،  رادروخرب 
هب ایو  مالـسلا  هیلع  ایرکز  هزجعم  ناونع  هب  ای  تسا  هدش  مالـسلا  اهیلع  میرم  بیـصن  هک  لئاضف  همه  نیا  دنا  هتفگ  اذـل  دـیامن ،  یّقلت  اهنآ 
زا لبق  هک  هنوگنامه  دـنیوگ  یم  صاهرا »  یمالک «  حالطـصا  رظن  زا  ار  نیا  هک  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یـسیع  زاـجعا  دـمآرد  شیپ  ناونع 

کی دالیم  ای  روهظ ،  زا  لبق  دننک ،  یم  ریبعت  ۀعاسلا »  طارشا  ناونع «  هب  اهنآ  زا  هک  دهد  یم  خر  یتداع  قراخ  روما  هلـسلس  کی  تمایق 
روما نیا  زا  یمالک  ياهباتک  رد  تسا و  یهلا  ربمایپ  کی  روهظ  هناشن  اهنیا  هک  دـهد  یم  خر  یتداع  قراخ  روما  هلـسلس  کی  زین ،  ربماـیپ 

هار وا  نارکفمهو  ّتنـس  لـها  فورعم  نارّـسفم  زا  یبطرق - »  ریظن «  رگید  یهورگ  تسا .  هدـش  ریبـعت  صاـهرا  ناونع  هب  تداـع  قراـخ 
زا دنا و  هدرک  ربخاب  یحو  زا  ار  وا  هدش و  لزان  وا  رب  یناوارف  ناگتشرف  اریز  تسا ،  هدوب  تّوبن  تمـس  ياراد  میرم  دندقتعم  هتفر و  طارفا 

میرم نوچ  دـنا :  هتفگ  دـنا و  هدرک  اطعا  وا  هب  ار  ندـش  ربمغیپ  ردام  تراشب  هدومن و  مالعا  وا  هب  ار  وا  تراهط  هوفـص و  هلاسم  ماهلا ،  هار 
ربمایپ سپ  هدیسر ،  هدهاشم  هب  ههفاشم  هبتر  زا  اهنآ  يوگتفگ  هدش و  دراو  وا  رب  اه  هتـشرف  هدرک و  یقلت  ار  اه  هتـشرف  یحو  مالـسلا  اهیلع 
ياملع اما  ( 164  . ) تسا ربمایپ  دنیبب ،  ار  اه  هتـشرف  وا  دنروایب و  یحو  دـنوش و  لزان  سک  ره  رب  ناگتـشرف  دـنا  هدرک  نامگ  اریز  تسا ، 

تسا مالسلا  اهیلع  میرم  دوخ  هب  طوبرم  اهتمارک  تاماقم و  نیا  مامت  هک  دنداقتعا  نیا  رب  دننک ،  یم  ریس  لدع  طسق و  قیرط  رد  هک  هیماما 
فرط زا  و  تشاذـگ ،  مالـسلا  هیلع  ایرکز  زاـجعا  باـسح  هب  ار  اـهنیا  دـیابن  و  فوصوم ،  ّقلعتم  هن  تسا  فوصوم  لاـح  هب  فصو  ینعی 
نییبت ینآرق ،  رهاوظ  دانتسا  هب  هیماما ،  ردقنارگ  نارّسفم  ار  بلطم  ود  نیا  تسا .  هدیـسرن  یعیرـشت  توبن  تلاسر و  ماقم  هب  میرم  رگید ، 
نخـس اه  هتـشرف  هک  تسا  نآرق  رهاوظ  لیلد  هب  دراد ،  مالـسلا  اهیلع  میرم  دوخ  هب  ّقلعت  اـهتمارک  نیا  همه  هک  لوا  بلطم  اـما  دـننک .  یم 
تروص هب  یهاگ  اهادن  اهباطخ و  نیا  هکنانچمه  دندش .  دوهشم  وا  يارب  هکلب  ناهن ،  شورس  بیغ و  فتاه  ناونع  هب  طقف  هن  اما  دنتفگ ، 
هتشرف نآ  دش .  نایامن  وا  رب  گنهامه  يرشب  نوچ  سپ  ( 27) ًایوس ًارشب  اهل  لّثمتف  دیامرف :  یم  نآرق  هچنانچ  تسا  هدرک  یلجت  مه  لّثمت 

نیا رهاظ  ( 28) ًایکز ًامالغ  کل  َبهال  ّکبر  لوسر  ّینا  لاـق  منک .  اـطع  يدـنزرف  وت  هب  هک  مروماـم  هدـمآ و  ّقح  فرط  زا  نم  هک  تفگ 
دـش ثعاب  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع  میرم  ماقم  نیا  درک و  تفایرد  ار  تاـماقم  نیا  ییاـهنت  هب  مالـسلا  اـهیلع  میرم  دوخ  هک  تسا  نآ  تاـیآ 

روهظ میرم  رد  اـیرکز  هزجعم  هک  دوبن  نینچ  نیا  ( 29) ّهبر ایرکز  اعد  کلانه  دیامن :  بلط  يدنزرف  ناحبس  يادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ایرکز 
ناحبس ( 165  ) يادخ زا  ییـضر »  دنزرفو «  دـنک  بلط  ار  ییحی  ادـخ  زا  ایرکز  هک  دـش  نآ  بجوم  میرم  ياه  تمارک  هکلب  دـشاب  هدرک 

اهیلع میرم  دوخ  ماقم  هناشن  عوکر ،  دوجـس و  و  رمتـسم ،  عوضخ  تدابع و  ماود  تونق و  هب  شرافـس  هک  نیا  رب  هوـالع  دـیامن .  تلاـسم 
ات دـش  بجوم  میرم  دوخ  تیـصخش  هک  تسا  نآ  هناـشن  دـنک ،  یم  رکذ  وناـب  نیا  يارب  هلا  سدـقا  تاذ  هک  یفاـصوا  زین  تسا و  مالـسلا 

دیامرف یم  دنک و  یم  دای  هقیدص  ناونع  هب  میرم  زا  ناحبس  يادخ  اذل  دونشب .  ار  اهنآ  نانخس  دیوگب و  نخس  اهنآ  اب  دنیبب و  ار  اه  هتـشرف 
ياراد مالسلا  هیلع  یـسیع  ینعی  ( 31) ۀـقیّدص هُّماو  دـیامرف :  یم  هک  نیا  ای  ( 30) نیتناقلا نم  تناک  هبتک و  اـهبر و  تاـملکب  تقدـص  و  : 

و وا ،  ندوب  قیدص  نیا  و  دمآ .  یم  رامـش  هب  نیقیدص  زا  هکلب  دوب  قداص  اهنت  هن  وا  درک ،  یم  قیدـصت  ار  بیغ  نانخـس  هک  دوب  يردام 
يرـشخمز هک  نیا  هتبلا  تسوا .  دوـخ  نآ  زا  لـئاضف  نیا  همه  هک  تسا  نآ  رگناـشن  عوـضوم ،  نـیا  رب  هـلا  سدـقا  تاذ  نتـشاذگ  هّـحص 

نز هک  تسا  نآ  يارب  هن  هدوب ،  حیـسم  ترـضح  هزجعم  دـمآرد  شیپ  ناونع  هب  ای  ایرکز و  رطاخ  هب  اهتمارک  نیا  دـندقتعم  وا  نارکفمهو 
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دبای راب  تمارک  ماقم  هب  دناوت  یمن  مه  يدرم  چیه  هکلب  نز  اهنت  هن  هلزتعم ،  باوصان  رکفت  ساسا  رب  هکلب  دسرب ،  ماقم  نیا  هب  دناوت  یمن 
 . درم ای  دشاب  نز  هاوخ  دشاب  رادروخرب  تمارک  زا  دناوت  یمن  یسک  ایبنا  زا  ریغ  دنشاب و  هتـشاد  هزجعم  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  ایبنا  اهنت  و  ، 

همه يارب  تمارک  یلو  دراد  ایبنا  هب  صاـصتخا  هزجعم  تسا .  هزجعم  زا  ریغ  تمارک  اریز  تسا ،  هدـش  لاـطبا  دوخ  ياـج  رد  نخـس  نیاو 
یم هزجعم  ار  نیا  دـشاب ،  هتخیمآ  يّدـحت  اب  هدوب و  هارمه  توبن  ياـعدا  اـب  تداـع  قرخ  رگا  هک ،  حیـضوت  نیا  اـب  تسه ،  یهلا  ياـیلوا 
یلو ریغ  نینمؤم  هک  يراک  تناها و  ناونع  هب  دوب  یتداع  قرخ  درک  باذک »  هملیسم  هک «  يراک  ( 166  . ) تسا تمارک  هنرگ  و  دنیوگ ، 

زا رتالاب  ایبنا ،  يارب  تسا و  تمارک  تناعا ،  زا  رتالاب  ایلوا  يارب  تسا و  تناعا  ناونع  هب  دوش )  یم  باجتسم  اهنآ  ياعد  یهاگو  دنراد ( 
نکیل تسا  یقطنم  سایق  کی  ساسا  رب  دـنا ،  هتـشادنپ  وا  نارکفمهو  یبطرق  ریظن  اه  یطارفا  هک  مهار  يا  هیرظن  تسا .  زاـجعا  تمارک ، 

راچد رظن  نیا  زا  هدوبن ،  یقطنم  جاتنا  طیارـش  دجاو  سایق ،  نوچو  تسا  شودخم  يربک  تیلک  ای  هدشن و  رارکت  سایق  نآ  رد  طسو  دح 
دورف وا  رب  اه  هتـشرف  دش ،  لزان  یحو  مالـسلا  اهیلع  میرم  رب  دیو  یم  شریـسفت  رد  یبطرق  هک :  تسا  نیا  هطلاغم  نایب  دـنا .  هدـش  هطلاغم 

ره و  دیـسر ،  هدهاشم  دح  هب  هکلبدوب  ههفاشم  دـح  رد  اهنت  هن  وگتفگ  نیاو  درک  هدـهاشم  ار  نانآ  زین  میرمو  دـنتفگ  نخـس  وا  اب  هدـمآ و 
هب یهفش  راتفگ  زا  دونشب و  ار  اه  هتشرف  نانخسو  دوش  لزان  وا  رب  یحو  هک  سکرهو  تفگ  نخـس  نانآ  ابدوش  لزان  وا  رب  یحو  هک  سک 

اهنت هن  مالسلا  اهیلع  میرم  ینعی  تسا ،  تسرد  سایق  نیا  لوا  همدقم  تسا .  ربمغیپ  مالـسلا  اهیلع  میرم  سپ  تسا ،  ربمغیپ  دسرب  يدوهش 
 ، سایق ياربک  ینعی  مود  همدقم  اّما  دندش .  لثمتم  وا  يارب  دید و  ار  اه  هتشرف  ًادوهشم  هکلب  تفگ  نخـس  اه  هتـشرف  اب  یهفـش  تروص  هب 
رد ناگتـشرف  اب  اهنت  هک  تسا  یـسک  ربمایپ  اریز  درادن ،  تیلک  تسا ،  ربمغیپ  درک  یقلت  ار  یحو  دید و  ار  هتـشرف  سکره  دـیوگ  یم  هک 
 . دنک یم  یقلت  ار  یحو  دروآ  هر  زین  یعیرشت  لئاسم  رد  هکلب  دونش و ، ...  یم  ار  اهنآ  نانخس  دراد و  هطبار  فراعم  ینیب و  ناهج  لئاسم 

غالبا مدرم  هب  هتفرگ و  ارف  ار  يولوم  ماکحا  دریگ و  یم  هدهع  هب  ار  هعماج  يربهر  تیلوؤسم  دنگ و  یم  تفایرد  اه  هتـشرف  زا  ار  تعیرش 
نارمع لآ   . 29 19 میرم ،  17 و 18 28 .  میرم ،   . 27 45 نارمع ،  لآ  42 و 44 26 .  نارمع ،  لآ   . 25 37 نارمع ،  لآ   . 24 دنک .  یم 

75 هدئام ،   . 31 12 میرحت ،   . 30 38 ، 

هطلاغم عفد  یحو و  ماسقا 

دشاب ربمغیپ  درک  تفایرد  یحو  سکره  هک  ( 167  ) تسین هنوگ  نیا  اما  دوش ،  یم  لزان  یحو  ناربمایپ  رب  هک  تسین  یثحب  نخـس  نیا  رد 
تّوبن میرک  نآرق  یعیرشت .  تّوبن  هاگ  تسا و  یئابنا  تّوبن  یهاگ  تّوبن  هک  نیا  هچ  یعیرشت ،  یهاگ  تسا و  یئابنا  یهاگ ،  یحو  نوچ 

گنج و يربهر  دراد و  هارمه  ار  مدرم  اب  رـشح  و  تسا ،  ییارجا  راـک  کـی  نوچ  دوش -  یم  ناـیب  تلاـسر »  ناونع «  هب  هک  ار  یعیرـشت 
رد هداد و  رارق  اهدرم  راـیتخا  رد  ار  تّوبن  عون  نیا  دراد  هدـهع  هب  ار  هعماـج  راـک  میظنت  لاوما و  عیزوت  یلاـم و  لـئاسم  تفاـیرد  حـلص و 

متنک نا  ِرکذـلا  لـها  اولاـساف  مهیلا  یحون  ًـالاجر  ّـالا  کـلبق  نم  انلـسرا  اـم  دـیامرف :  یم  لـحن  هروـس  رد  مالـسلا و  هیلع  فـسوی  هروـس 
هداتـسرفن و لوسر  ناونع  هب  درم  زج  ار  یـسک  چـیه  ص )  ) ربمایپ يا  وت  زا  لبق  ام  تسا و  ییارجا  راک  کی  تلاـسر  ینعی  ( 32) نوملعتال

حابم هورکم و  بحتـسم ،  بجاو و  مارح ،  لالح و  نایب  هعماج ،  يربهر  يانعم  هب  تلاسر ،  سپ  میا .  هداد  تلاسر  هفیظو  اهدرم  هب  طقف 
هک تسا  موهفم  نیدب  یئابنا  تّوبن  یلو  هدـش ،  هتـشاذگ  اهدرم  هدـهع  هب  تسا  ییارجا  ماقم  نوچ  هک  تسا  یـصاخ  توبن  نآ ،  دـننام  و 
اب زین  نارگید  هدنیآ  زا  دنیبب و  ار  شدوخ  هدنیآ  و  تسیچ ؟  ناهج  هدـنیآ  درذـگ ،  یم  هچ  ناهج  رد  هک  دوش  علطم  یحو  قیرط  زا  يدرف 
ره هناوتـشپ  توبن ،  زا  عون  نیا  هچ  رگا  ییارجا .  تلاـسر  یعیزـشت و  توبن  هب  هن  ددرگ ،  یم  رب  تیـالو  هب  تّوبن ،  زا  عون  نیا  دوش  ربـخ 

یبطرق دارم  رگا  دنبای .  تسد  ماقم  نیا  هب  دنناوت  یم  زین  نانز  هکلب  درادـن  نادرم  هب  صاصتخا  اما  تسا ،  یعیرـشت  توبن  تلاسر و  هنوگ 
رگا و  دـنریذپ ،  یم  ریـسفت  لها  ناققحم  امکح و  افرع ،  همه  ار  نیا  تسا ،  مالـسلا  اهیلع  میرم  يارب  یئابنا  توبن  تابثا  وا ،  نارکفمه  و 
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هن اریز  تسا  دودرم  نیا  هدرک ،  یم  تفایرد  یعیرـشت  یحو  هدوب و  تلاسر  ياراد  مالـسلا  اهیلع  میرم  هک  هدوب ،  یعیرـشت  تّوبن  روظنم ، 
ینبم دوش ،  یم  هدش و  هماقا  لیلد  نآ ،  فالخ  رب  هکلب  دنتسه ،  نآ  هب  ( 168  ) رعشم تایاور  هن  درک و  طابنتسا  ار  نیا  ناوت  یم  تایآ  زا 

 ( مهیلا یحون  ات (   109 فسوی ،  هروس  رد  و  43 ؛  لحن ،  ءایبنا 7 ،   . 32 نز .  ِنآ  زا  هن  تسا  درم  ِنآ  زا  یعیرشت  تّوبن  هک  نیا  رب 

مالسلا اهیلع  میرم  ندوب  هقیّدص 

 ، هقّدـصم اهنت  هن  هک  انعم  نیدـب  تسا .  قیدـصت  رد  هغلاـبم  نیا  هک  تسا  هدرک  داـی  هقیّدـص  ناونع  هب  مالـسلا  اـهیلع  میرم  زا  میرک  نآرق 
هلفاق نانیا  دـنا .  هلفاق  مه  هارمه و  ادهـش  نیحلاص و  ایبنا و  اب  هک  دنتـسه  یهورگ  نیقیّدـص  تسا .  قیّدـص  هکلب  تسا  قیدـص  قداـص و 

َطاَرِّصلا اَنِدـْها  دـننک :  یم  تلاسم  هلا  سدـقا  تاذ  زا  ناشتادابعو  اهـشیاین  زامن و  رد  درم  هچو  نز  هچ  يداـع  دارفا  دـنیهلا .  يوک  رـالاس 
وت ماعنا  دروم  هار  نآ  ناکلاس  هک  یهار  يوس  هب  ار  ام  ینعی  هدب ،  ناشن  ام  هب  ار  مهیلع  معنم  هار  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  َمیِقَتْـسُْملا * 

کئلواف لوسرلاو  هّللا  عطی  نمو  دیامرف :  یم  هدومن و  صخـشم  ار  مهیلع  معنم  ءاسن  هروس  رد  دنوادخ  هاگنآ  امرف .  تیاده  دنا  هدش  عقاو 
وا دشاب  شلوسر  ادخ و  عیطم  هک  یسک  ( 33) ًاقیفر کئلوا  نسحو  نیحلاصلاو  ءادهشلاو  نیقیّدصلاو  نییبنلا  نم  مهیلع  هّللا  معنا  نیذلا  عم 

ًاقیفر کئلوا  نسح  و  دیامرف :  یم  همادا  رد  دعب  و  نیحلاص ،  ادهـش و  نیقیدص ،  نییبن ،  زا :  دـنترابع  نآ  لها  هک  تسا  يا  هلفاق  رفـسمه 
ناسنا رگا  سرپب .  ناهارمه  زا  هار  باختنا  زا  لـبق  ( 34  ) قیرطلا لبق  قیفرلا  نع  لس  هک :  ارچ  يا  هتسیاش  نارفـسمه  بوخ و  ياقفر  اهنیا 

یم شتیوقت  دنک  یگتـسخ  ساسحا  رگا  هدرک و  لیدعت  ار  وا  ( 169  ، ) دریگ رارق  طیرفت  طارفا و  ریسم  رد  رگا  و  دنریگتـسد ،  اهنآ  دتفیب 
رب هوالع  نم  دیهاوخب ،  نم  زا  ار  تیاده  امش  رگا  دیامرف  یم  ناحبـس  يادخ  دنـشخب .  یم  تردق  وا  هب  دنک  زجع  ساسحا  رگا  و  دننک ، 

هتفر نانآ  هک  ار  یهار  مهد و  یم  ناشن  امش  هب  ار  میقتسم  طارص  مهد و  یم  رارق  میقتسم  طارص  رد  كولـس  ریـس و  لها  ار  امـش  هک  نیا 
ینامز مهد و  یم  ناشن  امش  هب  ار  تسار  هار  دیوگ  یم  دنوادخ  یهاگ  مهد .  یم  رارق  زین  اهنآ  رفـسمه  ار  امـش  منایامن ،  یم  امـش  هب  دنا 

یم دهدیم و  دـیون  ار  نیا  زا  رتالاب  ینامز  منک و  یم  اطع  امـش  هب  دـنا  هتفر  ایبنا  هک  ار  یهار  رد  كولـس  قیفوت  دـیامرف :  یم  قیوشت  يارب 
نیقیدـص زا  یکی  منک .  یم  هارمه  نیحلاص  ادهـش و  نیقیدـص و  ایبنا و  نوچ  ینارالاس  هلفاقو  نارفـسمهو  ناهارمه  اـب  ار  امـش  دـیامرف : 

همه هکلب  هدـب  هئارا  ام  هب  ار  میرم  هار  ایادـخ  دـنیوگب  اهنز  ات  درادـن  اهنز  هب  یـصاصتخا  وا  اـب  یهارمه  هک  تسا .  اـهیلع  هّللا  مالـس  میرم 
دنیوگ یم  اهزامن  همه  رد  اهدرم  هک  نیا   . تسا نیقیدص  وزج  مه  میرم  هک  هدب  ناشن  ام  هب  ار  نیقیدص  هار  هک  دننک  یم  اعدـنارازگزامن 

ّرس و  تساهنآ .  زا  زین  میرم  هک  تسا  ینیقیدص  هکلب  تسین  میرم  ياهنم  نیقیدص  ناشدارم  نایامنب ،  ام  هب  ار  نیقیدص  ءایبنا و  هار  ایادخ 
قیدـصت زین  وا  دـنراد ،  رواب  نارگید  هک  هچنآو  درک  قیدـصت  ار  يداع  رابخا  هک  تسین  نآ  تسا  هقیدـص  اهیلع  هّللا  مالـس  میرم  هک  نیا 

دندرمش یم  دعبتسم  ار  نآ  نارگید  هک  تشاذگ  هحص  ار  یتقیقح  دنتـشادن و  رواب  نارگید  هک  درک  قیدصت  ار  یتقیقح  وا  هکلب ،  دومن . 
تمالع تیآ و  يداـع ،  ریغ  رما  نیا  لوبق  يارب  مالـسلا  اـهیلع  میرم  هک  یلاـح  رد  دـندوشگ  يو  تمهت  هب  ناـبز  داعبتـسا ،  نیمه  يور  و 

ص936 همان 31 ،  ضیف ،  هغالبلا  جهن   . 34 69 ءاسن ،   . 33 دیبلطن . 

مالسلا هیلع  ایرکز  زا  مالسلا  اهیلع  میرم  يرترب  ههبش 

اریز تسا  رتالاب  مالسلا  هیلع  ایرکز  زا  مالسلا  اهیلع  میرم  هک  دنیوگب  دنا  هتـساوخ  دنا  هداد  اوتف  مالـسلا  اهیلع  میرم  تّوبن  هب  هک  ینویطارفا 
زا اراگدرورپ !  ( 35) ءاعدلا عیمس  ّکنا  ًۀبیط  ًۀیرذ  کندل  نم  یل  به  ّبر  تشاد :  هضرع  و  ( 170  ) درک اعد  هیلع  هّللا  مالس  ایرکز  یتقو 
هچ دنزرف ،  ینعی  هیرذ  درک (  بلط  حلاص  هیرذ  ادخ  زا  وا  ییاعد .  هدنونش  وت  هک  نک  اطع  نم  هب  هدیدنسپ  كاپ و  يدنزرف  دوخ ،  بناج 
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دنیوگ یم  هیرذ  ار  اهنیا  همه  ثنؤم ،  هچ  دشاب  رکذم  هچ  و  یکی ،  زا  شیب  هچ  دشاب  یکی  هچ  لصفلا ،  عم  هچ  دشاب  لصفالب  دـنزرف  نیا 
یلو دوخ  بناـج  زا  سپ  ( 36) ًایـضر ّبر  هلعجاو  بوـقعی  لآ  نم  ثری  ینثری و  ًاـیلو  کندـل  نم  یل  بهف  تشاد :  هـضرع  یتـقو  اـی  و  ( 

وا هب  زامن  لاح  رد  اه  هتشرف  هاگنآ  نادرگ .  هدیدنسپ  ار  وا  درب و  ثرا  بوقعی  نادناخ  زا  دربب و  ثرا  نم  زا  هک  شخبب  نم  هب  ینیـشناجو 
ییحیب كرـشبی  هّللا  ّنا  بارحملا  یف  یّلـصی  مئاق  وهو  ۀکئالملا  هتدانف  دنک :  یم  اطع  ییحی  مان  هب  يدنزرف  وت  هب  ادـخ  هک  دـنداد  تراشب 

یم هدژم  ییحی  تدالو  هب  ار  وت  دنوادخ  هک :  هداد  ادن  ار  وا  ناگتـشرف  درک ،  یم  اعد  بارحم  رد  هداتـسیا  يو  هک  یلاح  رد  سپ  ًاقدـصم 
؛  راوگرزب تسا و  هّللا »  ۀملک  هدـننک «  قیدـصت  ( 37) نیحلاصلا نم  ًایبن  ًاروصح و  ًادیـسو و  هّللا  نم  ۀملکب  ًاقدـصم  ییحی :  نیا  هک  دـهد 

درک ضرع  دیبلط و  هناشن  قیدصت  ياج  هب  تراشب  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  ایرکز  یلو  ( 171  . ) تسا ناحلاص  زا  يربمایپ  رادنتشیوخ و 
تقو هچ  تراشب  نیا  ممهفب  ای  تسا ،  ّقح  تراشب  نیا  منادـب  نم  هک  هدـب  رارق  يا  هناشنو  تمالع  کی  ایادـخ  ( 38) ۀیآ یل  لعجا  ّبر  : 

دنوادخ زا  درک و  قیدصت  دوب  هقیدص  نوچ  و  دش ،  نئمطم  دینش  اه  هتشرف  زا  ار  تراشب  یتقو  مالـسلا  اهیلع  میرم  یلو  دوش .  یم  ققحم 
 . 5 و6 37 میرم ،   . 36 38 نارمع ،  لآ   . 35 تسایرکز .  زا  رتالاب  میرم  ماقم  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیاربانب ،  تساوخن .  هناشن  تمـالع و 

10 میرم ،  41 ؛  نارمع ،  لآ   . 38 29 نارمع ،  لآ 

ایرکز يوس  زا  تیآ  بلط  تّلع 

اما داد .  لّزنت  شتمظع  اب  ماقم  زا  ار  يربمغیپ  میرم -  ترضح  درف -  کی  ماقم  تشادیمارگ  رد  دیابن  اریز  تسا  باوصان  داقتعا  نیا  یلو 
 . دوب هنینامط  ماقم  هب  نتفای  راب  يارب  هکلب  دوبن ،  کـش  يور  زا  لاؤس  هک  تسا  نآ  ّقح  درک ،  بلط  تیآ  هیلع  هّللا  مالـس  اـیرکز  هک  نیا 

لاق نمؤت  مل  وا  لاق  یتوملا  ییحت  فیک  ینرا  ّبر  دومرف :  داد و  ناـشن  یمیهاربا  ياـیبنا  هب  ار  هار  نیا  هیلع  هّللا  مالـس  میهاربا  هکناـنچمه 
 : تفگ يا ؟  هدرواین  نامیا  رگم  تفگ :  ینک ،  یم  هدـنز  هنوگچ  ار  اه  هدرم  هک  نم  هب  نایامنب  اراگدرورپ !  ( 39) یبلق ّنئمطیل  نکل  یلب 
ایآ دومرف  وا  هب  دـنوادخ  ینک ؟  یم  هدـنز  ار  اه  هدرم  هنوگچ  هک :  هدـب  ناشن  نم  هب  ایادـخ  ینعی ،  دریگ .  رارق  ملد  مهاوخ  یم  یلو  ارچ 

مسرب ییاج  هبو  مبای ،  راب  رتالاو  ماقم  هب  هظحل  هب  هظحل  هک  نیا  يارب  نکیلو  يرآ ،  تفگ :  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يرادن ؟  رواب 
منادب مهاوخ  یم  یلو  ینک  یم  هدنز  ار  اه  هدرم  وت  هک  مناد  یمو  مدـقتعم  داعم  هب  هنرگ  و  موشب ،  ( 172  « ) ییحملا وه  رهظم «  مدوخ  هک 

رارق ییحملا »  وه  رهظم «  ارم  مهاوخ  یم  هکلب  یهدـب ،  مناـشن  وـت  هک  تروـص  نآ  هب  هن  مه  نیا  و  ینک ،  یم  هدـنز  ار  اـه  هدرم  هنوـگچ 
ار یمیهاربا  هار  نیا  تسا .  هدرک  تلاسم  لیلخ  میهاربا  هک  تسا  یماقم  نیرت  یلاع  نیا ،  دنوشب و  هدـنز  اه  هدرم  نم  تسد  هب  هک  یهدـب 

دینک بلط  ناشن  هظحل  هب  هظحل  هلا  سدقا  تاذ  زا  زین  امش  هک  داد  میلعت  شنادنزرف  هب  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  یمیهاربا  يایبنا  هلـسلس  رس 
260 هرقب ،   . 39 دینک .  ادیپ  هنئمطم  سفن  هتفای و  راب  هنینامط  ماقم  هب  ات 

نیقی لحارم 

نیقیلا نیع  هب  نیقیلا  ملع  زا  شناهرب  رگا  و  دراد ،  ار  هنیناـمط  هلحرم  کـی  دوش ،  لـح  وا  يارب  يا  هلاـسم  ناـهرب ،  هلیـسو  هب  یـسک  رگا 
تـسا هلحرم  کی  مه  نیا  دنک و  یم  هدنز  ار  اه  هدرم  ادخ  هنوگچ  هک  درگن  یمو  درذگ  یم  هچ  ناهج  رد  هک  دید  دهاوخ  دوش ،  لیدبت 

 ، دنک هدـهاشم  دوخ  رد  ار  ییحملا »  وه  هک «  دـسرب  ییاج  هب  دوخ  ناسنا  ینعی  تسا  نیقیلا  ّقح  هلحرم  نیقیلا  نیع  زا  رتالاب  هبترم  نکیلو 
نکمم هک  یتقو  دـشاب و  یم  دوجولا  نکمم  تسا  تاذ  زا  جراخ  هیلعف ،  فاصوا  تسادـخ و  هیلعف  فاـصوا  زا  یفـصو  ییحملا »  نوچ « 
تـسا نینچمه  مه ،  یتاذ  فاصوا  ورملق  تسا و  هعونمم  هقطنم  تاذ ،  هقطنم  هچرگ  اذـل  دوشب ،  وا  نیع  دـناوت  یم  ناسنا  دـش ،  دوجولا 
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ناسنا يارب  اج  هقطنم  نیا  رد  هک  میوش  یم  غارفلا »  هقطنم  دراو «  میـسرب  لعف  ماقم  هب  هدومن و  لّزنت  هعونمم  هلحرم  ود  نیا  زا  رگا  نکلو 
نیا دـنک  یم  قیدـصت  ار  اهدرم  ندرک  هدـنز  یلقع  ناهرب  اب  ناسنا  یهاگ  دـشاب .  ّقح  یلعف  فاصوا  رهظم  دـناوت  یم  تسا و  زاب  کـلاس 

حیسم هب  هنوگچ  سدقلا  حور  هک  ( 173  ) دنک یم  هدهاشم  درب و  یم  رس  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  تمدخ  رد  مه  یهاگ  تسا .  نیقیلا  ملع 
نیقیلا نیع  نیا  درک و  یم  احیـسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگید  دـیامرف  ددـم  زاب  را  سدـقلا  حور  ضیف  دـناسر :  یم  ضیف  اه  هنوگ  حیـسم  و 
دراوم زا  يرایـسب  رد  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  دننام  دـنک  یم  هدـنز  دوخ  ار  هدرم  تسا و  ییحملا  وه  رهظم  ناسنا  دوخ  تقو  کی  اما  تسا 

دوش یم  کلاس  یلعف ،  فاصوا  ورملق  رد  غارفلا و  ۀقطنم  ینعی  موس  هلحرم  رد  ناسنا  نیا  هک  مالسلاو  ةالـصلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  دننام 
همه هب  هیلع  هّللا  مالـس  لیلخ  میهاربا  ار  دنلب  هار  نیا  ددرگ .  یم  ییحملا  وه  قلاخلا و  وه  رهظم  دوخ  ینعی  دسر  یم  نیقیلا  ّقح  ماقم  هب  و 

ار تمالع  هناشن و  هک  زین  هیلع  هّللا  مالـس  ایرکز  تسا .  هدـنایامن  ًاصوصخ  مالـسلاو  ةالـصلا  مهیلع  یمیهاربا  يایبنا  هب  ًاـمومع و  ناـکلاس 
سفن بیذهت  هجیتن  نیقی  هنینامط و  ماقم  دوش .  یم  ققحم  هنوگچ  شیاعد  هک  دـنادب  دـسرب و  هنینامط  ماقم  هب  ات  دوب  نآ  يارب  درک  بلط 
تعیبط ياروام  اب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  سفن  بیذـهت  هجیتن  تسا .  درم  نز و  نیب  عماـج  هک  تسا  یهار  نیا  تسا و  ناـج  لد و  هیکزت  و 

اه هتشرف  اب  هک  دنقفوم  زین  اهنز  دنیوگب  نخس  اه  هتشرف  اب  دنقفوم  اهدرم  هک  هنوگ  نامه  ریـسم  نیا  رد  ددرگ و  دوهـش  لها  زا  و  سونام ، 
هئارا لماک  روط  هب  زین  مالسلا  مهیلع  نیشیپ  يایبنا  فحص  رد  نآرق ،  رب  هوالع  هلاسم  نیا  و  دننک .  تفایرد  ار  نانآ  تراشب  دننک و  ملکت 

 . تسین ینامسآ  ياه  باتک  نیب  يزیامت  چیه  و  یهلا ،  عیارش  نایم  یتوافت  چیه  تهج  نیا  رد  تسا و  یمالک  هلاسم  کی  هدش و 

هطلاغم عفد  یحو و  ماسقا 

هراشا

دشاب ربمغیپ  درک  تفایرد  یحو  سکره  هک  ( 167  ) تسین هنوگ  نیا  اما  دوش ،  یم  لزان  یحو  ناربمایپ  رب  هک  تسین  یثحب  نخـس  نیا  رد 
تّوبن میرک  نآرق  یعیرشت .  تّوبن  هاگ  تسا و  یئابنا  تّوبن  یهاگ  تّوبن  هک  نیا  هچ  یعیرشت ،  یهاگ  تسا و  یئابنا  یهاگ ،  یحو  نوچ 

گنج و يربهر  دراد و  هارمه  ار  مدرم  اب  رـشح  و  تسا ،  ییارجا  راـک  کـی  نوچ  دوش -  یم  ناـیب  تلاـسر »  ناونع «  هب  هک  ار  یعیرـشت 
رد هداد و  رارق  اهدرم  راـیتخا  رد  ار  تّوبن  عون  نیا  دراد  هدـهع  هب  ار  هعماـج  راـک  میظنت  لاوما و  عیزوت  یلاـم و  لـئاسم  تفاـیرد  حـلص و 

متنک نا  ِرکذـلا  لـها  اولاـساف  مهیلا  یحون  ًـالاجر  ّـالا  کـلبق  نم  انلـسرا  اـم  دـیامرف :  یم  لـحن  هروـس  رد  مالـسلا و  هیلع  فـسوی  هروـس 
هداتـسرفن و لوسر  ناونع  هب  درم  زج  ار  یـسک  چـیه  ص )  ) ربمایپ يا  وت  زا  لبق  ام  تسا و  ییارجا  راک  کی  تلاـسر  ینعی  ( 32) نوملعتال

حابم هورکم و  بحتـسم ،  بجاو و  مارح ،  لالح و  نایب  هعماج ،  يربهر  يانعم  هب  تلاسر ،  سپ  میا .  هداد  تلاسر  هفیظو  اهدرم  هب  طقف 
هک تسا  موهفم  نیدب  یئابنا  تّوبن  یلو  هدـش ،  هتـشاذگ  اهدرم  هدـهع  هب  تسا  ییارجا  ماقم  نوچ  هک  تسا  یـصاخ  توبن  نآ ،  دـننام  و 
اب زین  نارگید  هدنیآ  زا  دنیبب و  ار  شدوخ  هدنیآ  و  تسیچ ؟  ناهج  هدـنیآ  درذـگ ،  یم  هچ  ناهج  رد  هک  دوش  علطم  یحو  قیرط  زا  يدرف 
ره هناوتـشپ  توبن ،  زا  عون  نیا  هچ  رگا  ییارجا .  تلاـسر  یعیزـشت و  توبن  هب  هن  ددرگ ،  یم  رب  تیـالو  هب  تّوبن ،  زا  عون  نیا  دوش  ربـخ 

یبطرق دارم  رگا  دنبای .  تسد  ماقم  نیا  هب  دنناوت  یم  زین  نانز  هکلب  درادـن  نادرم  هب  صاصتخا  اما  تسا ،  یعیرـشت  توبن  تلاسر و  هنوگ 
رگا و  دـنریذپ ،  یم  ریـسفت  لها  ناققحم  امکح و  افرع ،  همه  ار  نیا  تسا ،  مالـسلا  اهیلع  میرم  يارب  یئابنا  توبن  تابثا  وا ،  نارکفمه  و 

هن اریز  تسا  دودرم  نیا  هدرک ،  یم  تفایرد  یعیرـشت  یحو  هدوب و  تلاسر  ياراد  مالـسلا  اهیلع  میرم  هک  هدوب ،  یعیرـشت  تّوبن  روظنم ، 
ینبم دوش ،  یم  هدش و  هماقا  لیلد  نآ ،  فالخ  رب  هکلب  دنتسه ،  نآ  هب  ( 168  ) رعشم تایاور  هن  درک و  طابنتسا  ار  نیا  ناوت  یم  تایآ  زا 

 ( مهیلا یحون  ات (   109 فسوی ،  هروس  رد  و  43 ؛  لحن ،  ءایبنا 7 ،   . 32 نز .  ِنآ  زا  هن  تسا  درم  ِنآ  زا  یعیرشت  تّوبن  هک  نیا  رب 

(3  ) نآرق رد  وگلا  نانز 
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هراشا

تراشب و  دـیوگ ،  یم  نخـس  اه  هتـشرف  اب  هّللا  لیلخ  هک  هنوگ  نامه  هیلع  هّللا  مالـس  لـیلخ  میهاربا  ناتـساد  رد  ع )  ) لـیلخ میهاربا  رـسمه 
نامز رد  هلآ  سدقا  تاذ  ( 174  . ) دنک یم  تفایرد  ار  هکئالم  تراشبو  هتفگ  نخس  اه  هتشرف  اب  زین  وا  رسمه  دراد  یم  تفایرد  ار  هکئالم 

 ، ترضح نآ  هب  هکئالم  طسوت  هک  یلکش  نامه  هب  یهلا ،  تراشب  نیا  هک  داد .  هاگآ  يدنزرف  تراشب  وا  هب  هّللا ،  لیلخ  يریپ  تلوهک و 
تراشب زین  قاحـسا  ردام  درک  تفایرد  تراشب  قاحـسا  ردـپ  رگا  ینعی  دـیدرگ .  مـالعا  زین  وا  رـسمه  هب  تروص ،  ناـمه  هب  دـش ،  غـالبا 
میهاربا ( 1) میلح مالغب  هانرّـشبف  دنتفگ :  دنداد ،  هاگآیدنزرف  تراشب  میهاربا ،  ترـضح  هب  هکئالم  هک  یماگنه  دومن .  تفایرد  ار  هکئالم 

؟  تسا هدیـسر  يریپ  ارم  هک  یلاح  رد  دیهد  یم  دیون  نم  هب  ایآ  ( 2) نورّشبت مبف  ربکلا  ینّسم  نا  یلع  ینومترّـشبا  دومرف :  هیلع  هّللا  مالس 
ظاحل هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  باجعتسا  يانعم  تفگ .  باجعتسا »  ناونع «  هب  هکلب  دومرفن .  داعبتـسا »  ناونع «  هب  ار  نخـس  نیا  ترـضح 

هدش ریپ  اهنت  هن  نم  ایادخ  درک :  ضرع  ع )  ) لیلخ میهاربا  اج  نیا  رد  درگن .  یم  نادب  بجعت  دید  اب  يا  هعقاو  ندوب  زیگنا  تفگش  هزات و 
تغلب دق  دیوگ «  یم  دنارذگ و  یم  ار  تخوخیش  نارود  دوش و  یم  ریپ  ناسنا  تقو  کی  ینعی  تسا .  هدمآ  نم  غارـس  هب  يریپ  هکلب ،  ما 

یم لاـح  نیا  رد  هک  دـهن  یم  ياـپ  یتوترف  نارود  هب  درذـگ و  یم  زین  يریپ  زا  یناـمز  یلو  مدیـسر .  يریپ  هب  نم ،  ینعی  (3  « ) ربکلا نم 
كانرّـشب دـنتفگ :  اه  هتـشرف  دـیهد ؟  یم  نم  هب  یتراشب  هچ  سپ  تسا ،  هدـمآ  نم  غارـس  هب  يریپ ،  ینعی  (4  « ) ربکلا ینغلب  دـق  دـیوگ « 

دنیوگ یم  نخس  ّقح  تبحص  رد  ناگتشرف  نوچ  تسین ،  فازگ  تسا و  هارمه  قحاب  ام  ریشبت  نیا  ینعی  ( 5) نیطناقلا نم  نکت  الف  قحلاب 
 ، تسبالم يانعم  هب  هاوخ  دـشاب و  تبحاـصم  ياـنعم  هب  هاوخ  قحلاـب »  ( » 175  ) رد ءاـب »  فرح «  اذـل  دـننز .  یم  فرح  ّقح  ساـبل  رد  و 

دیما اـن  هّللا  لـیلخ  يا  وت  تفگ و  میهاوخن  فازگ  اـم  تسا و  تقیقح  تبحـص  رد  اـی  ّقح ،  ساـبل  رد  اـم  راـتفگ  هک  تسا  نیا  شموهفم 
تلاسر اب  اهنت  هن  دومرف :  تحارص  لامک  رد  ترضح  ( 6) نولاضلا ّالا  ّهبر  ۀـمحر  نم  طنقی  نمو  دومرف :  ع )  ) لیلخ میهاربا  هاگنآ  شابم . 

نمؤم و چیه  هکلب  دوب  دهاوخن  دیماان  يربمایپ  چیه  اهنت  هن  نیاربانب  درادن .  شزاس  زین  يربهر  تیادـه و  اب  هکلب  تسین ،  راگزاس  توبن  و 
هک تسین  هتخاس  هّللا  ذاعم  ادخ  زا  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  دنک  نامگ  ناسنا  هک  تسا  نآ  يدیماان  يانعم  دوش .  یمن  دیماان  زین  يدتهم 

تراشب دروم  رد  دوب  مالک  هصالخ  نیا  دـشاب .  دـیماان  درادـن  قح  سکچیه  و  تسا ،  رفک  دـح  رد  سای  نیا  دـیامن .  لـح  ار  وا  لکـشم 
ۀمئاق هتارماو  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  تسا ،  هدـش  حرطم  زین  ترـضح  نارـسمه  اب  دروخرب  نیمه  لداـعم  قح ، ...  لـیلخ  هب  اـه  هتـشرف 
روضح زین  وا  رسمه  دنتفگ  یم  نخس  قح  لیلخ  اب  اه  هتـشرف  هک  یماگنه  ینعی  ( 7) بوقعی قحسا  ءارو  نم  قحساب و  اهانرّشبف  تکحضف 
يانعم هب  ای  یلاحشوخ و  رورس و  يانعم  هب  ای  تسا ،  هدمآ  نایب  ود  ریسافت  رد  کحـض »  يارب «  تشاد  یکحـض  دوب و  هداتـسیا  تشاد و 

هون تراشب  قاحـسا ،  دنزرف -  رب  هوالع  ینعی  ار .  بوقعی  قاحـسا ،  سپ  زا  قاحـسا و  هب  ار  وا  میداد  هدژم  سپ  تسا  نانز  هناهام  تداع 
یشل ء اذه  ّنا  ًاخیش  یلعب  اذهو  زوجع  انا  دلاا و  یتلیو  ای  تلاق  درک :  ضرع  نامحرلا  لیلخ  رـسمه  سپـس  میهد .  یم  وت  هب  مه ،  بوقعی 

یلاح رد  موش  یم  ردام  نم  ایآ  ینعی  ( 8) دیجم دیمح  ّهنا  تیبلا  لها  مکیلع  هتاکرب  هّللا و  تمحر  هّللا  رما  نم  نیبجعتا  اولاق  ( 176  ) بیجع
ادخ تمحر  زا  ایآ  دنتفگ :  وا  هب  ناگتـشرف  تسا ! ؟  لاسنهک  توترف و  يدرمریپ  زین  مرـسمه  و  ملاسنهک ،  دنملاس و  توترف و  مدوخ  هک 

 ، ینیع تاکرب  نیا  زا  امش  هدوب و  ناوارف  توبن ،  نادناخ  امش  رب  يو ،  تاکرب  و  ادخ ،  تمحر  هک  یلاح  رد  یتسه  بجعت  رد  ادخ  رما  و 
 - 7  . 56 رجح ،   - 6  . 55 رجح ،   - 5  . 40 نارمع ،  لآ   - 4  . 8 میرم ،   – 3  . 54 رجح ،   - 2  . 101 تافاص ،   - 1 دیا !  هدید  رامش  یب 

 . 72 و73 دوه ،   - 8  . 71 دوه ، 

یحو گنهرف  رد  نز  تمظع 

تاروت و لیجنا ،  رد  هکلب  درادن  نآرق  هب  یـصاصتخا  هدـش و  دای  تمظع  هب  نز  زا  یحو  گنهرف  رد  هک  دوش  یم  نشور  یبایزرا  نیا  زا 
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نایم رد  اهنآ  اب  ار  شیوخ  نخـس  ندرک ،  تفایرد  ار  اهنآ  تراشب  ندومن و  ملکت  ناگتـشرف  اـب  تسا .  هدوب  حرطم  زین  هّللا  لـیلخ  فحص 
ردـپ رگا  هدوب و  میهـس  اـه  هنحـص  نیا  همه  رد  درم  دـننامه  زین  نز  هک  تسا  يدراوم  همه  اـهنیا  ندینـش ،  ار  ناـنآ  نخـس  و  نتـشاذگ ، 
میرم ردام  دنک ،  یم  دای  نانز  زا  میرک  نآرق  رد  یتقو  اذل  دراد .  وگتفگ  اهنآ  اب  زین ،  ربمایپ  ردام  دـیوگ ،  یم  نخـس  هکئالم  اب  يربمایپ ، 

ایبنا و دـننام  مه  اهنیا  ناهج  مدرم  نیب  رد  رگید  تراـبع  هب  دـهد .  یم  رارق  ایفـصا  هرمز  رد  هدرمـش و  نارمع  لآ  وزج  ار  میرم  دوخ  اـی  و 
 ، نیملاعلا یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطـصا  هّللا  ّنا  دیامرف :  یم  نآرق  رد  ادـخ  دـنیهلا .  يایفـصا  وزج  صاخ  يایلوا 

هداد يرترب  ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخو  حونو  مدآ  دنوادخ ،  نیقی  هب  ( 9) میلع عیمس  هّللاو  ضعب  نم  اهضعب  ۀیرذ 
تسا ینارمع  نآ  نارمع  نیا  زا  روظنم  هک  ( 177  . ) تسا اناد  ياونـش  دنوادخ  و  دنرگید ،  ضعب  زا  نانآ  زا  یـضعب  هک  ینادنزرف  تسا ، 

دعب هدـماین .  میرک  نآرق  رد  شماـن  ًالـصا  تسا  یـسوم  ردـپ  هک  ینارمع  نوـچ  تسا  یـسوم  ردـپ  هک  ینارمع  هن  تسا ،  میرم  ردـپ  هـک 
رد هچنآ  اراگدرورپ ،  تفگ :  نارمع  نز  نوچ  ( 10) ًارّرحم ینطب  یف  ام  کل  ترذن  ّینا  ّبر  نارمع  تارما  تلاق  ذا  دیامرف :  یم  دنوادخ 

جهن رد  تسا .  هدومن  یفرعم  ملاع ،  مدرم  هوفـص  ناونع  هب  ار  وناب  ود  نیا  دـنوادخ  دـشاب .  هدـش  دازآ  اـت  مدرک  وت  رذـن  مراد  دوخ  مکش 
کتیفص نع  هّللا  لوسرای  ّلق  دیامرف « :  یم  اهیلع  هّللا  مالـسارهز  همطاف  هرابرد  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  هک  میناوخ  یم  زین  هغالبلا 

ینعی وت  هیفص  نیا  هّللا ،  لوسر  ای  دنک :  یم  باطخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 11  « ) يربص
ناونع هب  وا  زا  ترـضح  تسا .  راوشد  نم  يارب  شنادقف  رد  ربص  هدرک و  تلحر  تسوت  هدـیزگرب  افطـصم و  وت ،  هوفـص  هک  ییوناب  نیا 

رس تسا  میرم  ردپ  هک  نارمع  ینعی  دوب ،  نارمع  لها  میرم  ردام  تسا ،  هّللا  ةوفـص  مه  میرم  تسا ،  هّللا  ةوفـص  ینعی  دنک  یم  دای  هیفص 
 - 9 دنّقح .  هوفص  افطصم و  وناب  ود  ره  سپ  دنیوگ ،  یم  نارمع  لآ  ار  هداوناخ  نیا  ناگتسباو  و  دور ،  یم  رامـش  هب  هداوناخ  نیا  هلـسلس 

 . هبطخ 202 حلاص ،  یحبص  هغالبلا ،  جهن   - 11  . 35 نارمع ،  لآ   - 10 33 و34 .  نارمع ،  لآ 

نآرق رد  ردام  يالاو  ماقم 

هراشا

مه ار  صوصخم  هار  یلو  تسا  لئاق  ود  ره  يارب  یکرتشم  هار  کی  هک  لاح  نیع  رد  دهد ،  یم  درم  نز و  هب  مالسا  هک  ییاهروتـسد  عون 
هناگادـج و ار  ( 178  ) رداـم ماـن  نز ،  ماـقم  تشادـیمارگ  يارب  دـنک ،  یم  وگزاـب  ار  رداـمو  ردـپ  هب  مارتحا  یتقو  دراد ،  یمن  رود  رظن  زا 

امهل لق  امهرهنتال و  فا و  امهل  لقت  الف  امهالک  وا  امهدحا  ربکلا  كدنع  ّنغلبی  اّما  دیامرف :  یم  میرک  نآرق  دنک .  یم  حرط  لالقتسالاب 
نکم و شاخرپ  اهنآ  هبو  وگم  فوا »  یتح «  اهنآ  هب  دندیسر  یگدروخلاس  هب  وت  رانک  رد  ود ،  ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  ( 12) ًامیرک ًالوق 

شومارف ردام  ردپ و  هب  تبسن  ار  ناسحا  هک  ناسنا  هب  میدرک  شرافس  ام  دیامرف :  یم  رگید  یـشخب  رد  و  يوگب .  هتـسیاش  ینخـس  اهنآ  اب 
ّالا اودبعت  ّالا  ّکبر  یضق  و  میدرک .  شرافس  ناسحا  هب  شردامو  ردپ  هب  تبـسن  ار  ناسنا  و  ( 13) ًاناسحا هیدلاوب  ناسنالا  انیّصو  و  دنکن : 

ناسحا رگید  ياج  رد  و  دینک .  ناسحا  دوخ  ردامو  ردپ  هب  دـیتسرپم و  ار  وا  زج  هک  درک  رّرقم  وت  راگدرورپ  ( 14) ًاناسحا نیدلاولاب  هایا و 
نیا همه  اب  اما  شاب .  تردام  ردپ و  نم و  رازگ  رکـش  ( 15) کیدلاولو یل  رکـشا  نا  دنک :  یم  دای  ّقح  تدابع  رانک  رد  ار  ردامو  ردـپ  هب 
اجنآ ردپ ،  تمحز  زا  هن  دیوگ ،  یم  نخـس  ردام  تمحز  زا  دنک ،  دای  ردام  ردـپ و  تامحز  زا  دـهاوخ  یم  یتقو  كرتشم ،  ياه  لیلجت 
ههام یس  تامحز  ( 16) ًارهش نوثالث  هلاصف  هلمح و  ًاهرک و  هتعـضو  ًاهرک و  هّما  هتلمح  ًاناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیّـصو  و  دیامرف :  یم  هک 
حرـش ناونع  هب  ار  اـهنیا  همهو  تسا .  راوشد  رداـم  يارب  یگاروخریـش  نارود  و  ناـمیاز ،  يرادراـب ،  نارود  هک :  درامـش ،  یم  ار  رداـم 

 . تسا هدیـشک  تمحز  ردـپ  هک :  تسین  عوضوم  نیا  هب  مه  يا  هراـشا  یتح  نآرق ،  شخب  نیا  رد  دـنک .  یم  رکذ  ( 179  ) ردام تامدخ 
ار ردام  ردپ و  كرتشم  یـسانش  ّقح  مسق  کی  تسا :  مسق  ود  رب  تسا  هدمآ  نیدـلاو  زا  یـسانش  ّقح  دروم  رد  هک  نآرق  تایآ  نیاربانب ، 
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یم نایب  یـصاخ  مکح  ردـپ  هرابرد  رگا  میرک  نآرق  تسا ،  ردام  یـسانش  ّقح  صوصخم  هک  تسا  یتاـیآ  رگید ،  مسق  دـنک و  یم  ناـیب 
روط هب  نارداـم  كاـشوپ  كاروخ و  ( 17) فورعملاـب ّنهتوـسک  ّنهقزر و  هل  دوـلوملا  یلع  و  ریظن :  تسا ،  هفیظو  ناـیب  يارب  طـقف  دـنک 

 . دنک یم  رکذ  صوصخلاب  ار  ردام  مسا  تسا ،  تامحز  نایبو  لیلجت  زا  نخـس  هک  یماگنه  نکیلو  تسا .  دنزرف  ردـپ  هدـهع  هب  هتـسیاش 
 . 233 هرقب ،   - 17  . 15 فاقحا ،   - 16  . 14 نامقل ،   - 15  . 23 ءارسا ،   - 14  . 15 فاقحا ،   - 13  . 23 ءارسا ،   - 12

نز یشرورپ  فیاظو 

ییاه تیلوؤسم  يرس  کی  هام  یس  لقادح  نز  تسا ،  مورحم  نآ  زا  درم ،  هک  تسا  ردام  هدهع  هب  یشرورپ  ياه  تیلوؤسم  هلـسلس  کی 
وا اب  هدومن و  ررقم  ردام  يارب  هام  یـس  فرظ  رد  ییاه  ییامنهار  تاروتـسد و  فیاـظو و  نید ،  ناحبـس و  يادـخ  درادـن .  درم  هک  دراد 

نارود زین  لاس  ود  دـشاب و  یم  هاـم  ُهن  نآ  رثکا  هاـم و  شـش  لـمح  نارود  لـقا  دـح  زا :  تسا  تراـبع  هاـم  یـس  نیا  تسا ،  هتفگ  نخس 
دنهد یم  ریــش  نارداـمو  ( 18) نیلماـک نیلوـح  ّنهدـالوا  نعـضری  تادـلاولاو  دوـش .  یم  هاـم  یـس  مه  يور  هک  كدوـک  یگراوـخریش 

ود تسا و  رفن  ود  ظفح  لوؤسم  ردام  دـنک ،  یم  هیذـغت  ردام  زا  كدوک  ًامیقتـسم  هک  هام  یـس  نیا  رد  لـماک .  لاـس  ود  ار  ناشنادـنزرف 
هب التبم  ًادـعب  رگا  دروخب و  لالح  تسا  فظوم  هفطن  لـصا  رد  ( 180  ، ) ردـپ كدوک .  يارب  يرگید  دوـخ و  يارب  یکی  دراد .  فـیلکت 
رد ردام  ياذغ  اّما  دوش ،  یم  مضه  ردپ  یشراوگ  زاهج  رد  ردپ  مارح  ياذغ  اریز  درادن ،  كدوک  شرورپ  اب  یگنتاگنت  طابترا  دش  مارح 
 ، دروخب لالح  دوخ  دهدب و  لالح  كدوک  هب  تسا  فظوم  وا  دنک ،  یم  هیذغت  كدوک  دوش و  یم  ریش  هب  لیدبت  وا  یـشراوگ  هاگتـسد 
ار دوخ  دنارورپب  رـس  رد  يدب  سوه  لایخ و  يدب ،  هرطاخ  درم  رگا  تسا ،  نینچ  زین  یناحور  ياذغ  رد  ینامـسج .  هیذـغت  دروم  رد  نیا 
 ، نز يارب  خلت  تارطاخ  هانگ و  هشیدنا  مارح و  لاب و  لایخ  اّما  تسوا ،  دوخ  هیلع  درم  نورد  رد  خـلت  هرطاخ  هانگ و  لایخ  دـنازوس ،  یم 
هب تسا ؟  هداد  نز  هب  هلا  سدقا  تاذ  هک  تسین  یتیلوؤسم  نیا  تسین ؟  نز  تمظع  نیا ،  ایآ  دیـسرپ  دیاب  لاح  دوب .  دـهاوخ  رفن  ود  هیلع 

دنازوس و یم  ار  رفن  کی  درم  تسا ،  درم  زا  شیب  تقالخا  دـیاقع و  راکفاو و  اه  هشیدـنا  تارطاخ و  ظفح  رد  وت  تیلوؤسم  دومرف :  نز 
دنزرف هب  هشیدـنا  هار  زا  لئاسم  زا  يرایـسب  هک  اریز  شاب .  تیاه  هشیدـنا  راـکفا و  بظاوم  ور  نیا  زا  يرفن ،  ود  لوؤسم  وت  ار ،  رفن  ود  وت 

کی طقف  مّلعتم  اما  نارگید ،  حالـصا  دوخ و  حالـصا  دراد :  هفیظو  ود  وا  نوچ  تسا ؟  مّلعتم  ماقم  زا  رتـالاب  مّلعم  ماـقم  ارچ  دـسر .  یم 
ياه شنیب  اه و  هشیدنا  دراذگ ،  یم  رثا  كدوک  رد  وا  ياه  هشیدنا  هک  دـنادب  يردام  رگا  دـشاب .  یم  شدوخ  حالـصا  هک  دراد ،  هفیظو 

یم كدوک  ناهد  رد  ناتـسپ  یتقو  دـهدب و  ریـش  ار  هچب  وضو  اـب  هک  تسین  نیا  اـهنت  يرداـم  هفیظو  دـشخب .  یم  يرتشیب  یلاـعت  ار  دوخ 
بظاوم زین  ار  تدوخ  ياه  هشیدنا  دیامرف  یم  نید  هکلب  تسا ،  يرهاظ  ياه  تدابع  يرهاظ و  روما  اهنیا  هک  دیوگب  هّللا »  مسب  دراذـگ « 
دنوادـخ نوچ  شابن ،  يدـید ،  نابایب  نابایخ و  رد  هک  یمرحمان  رکف  هب  نز  اب  طاـبترا  ماـگنه  دـیوگ :  یم  زین  درم  هب  هک  نیا  هچ  شاـب ، 

یم ینعی  دراد ،  هبقارملا  ۀبقارم  یهاگ  تسا و  فورعم  هبقارم  نامه  نیا  دنکن  دـب  راک  تسا  بقارم  یهاگ  ناسنا  ( 181  . ) دشاب یم  هاگآ 
 : » دنیوگ یم  ناسنا  هب  تقو  کی  دنیب ؟  یم  ادخ  ًاققحم  هک  نیا  تسنادن  ایآ  ( 19) يری هّللا  ناب  ملعی  ملا  نیب :  یم  ار  وا  يرگید  هک  دنیب 
کی اّما  دنـشاب ،  دوخ  بساحم  بقارم و  ادخ  ناگدـنب  ینعی  ( 20  «) اوبساُحت نا  لبق  نم  اهوبـساحو  اونزُوت  نا  لبق  مکـسفنا  اونز  هّللا  دابع 

نیارباـنب دـنیب ؟  یم  ار  وا  ادـخ  هک  دـناد  یمن  لـفاغ  ِناـسنا  يری »  هّللا  ناـب  ملعی  ملا  يراد «  بـقارم  هـک  شاـب  بـقارم  دـنیوگ  یم  تـقو 
ادـخ هب  شهجوت  نآ ،  هب  لمع  تروص  رد  دـشاب  رتشیب  شتیلوؤسم  هک  ره  تسا و  درم  زا  شیب  بتارم  هب  هاـم  یـس  نیا  رد  نز  تیلوؤسم 

همانرب ناونع  هب  هلآ  سدقا  تاذ  هک  تسا  یتاروتـسد  اهنیا  تسا .  رت  قفوم  درک ،  لمع  دوب و  رتشیب  ادخ  هب  شهجوت  هک  ره  تسا و  رتشیب 
ناربـهر ناـماما و  تسین ،  هـمئا  تیلوؤـسم  دـح  رد  يداـع  دارفا  تیلوؤـسم  تـسا .  هتخوـمآ  ناـنز  هـب  ربماـیپ  طـسوت  یحو و  هار  زا  هژیو 

نینچ نیا  نارگید  یلو  دـنارورپ ،  یم  ار  یهورگ  ای  دـنازوس  یم  ار  یهورگ  مّلعم  کـی  راـکفا  اـه و  هشیدـنا  دـنراد ،  يرتشیب  تیلوؤسم 
 . تسا رت  کیدزن  ادخ  هب  درگنب  میرکت  دید  اب  اه  تیلوؤسم  نیا  هب  رگا  هک  تسا  نآ  هناشن  دراد  يرتشیب  تیلوؤسم  هک  سک  ره  دنتسین ، 
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دور یم  لزع  طخاب  دیآ و  یم  غالبا  طخ  اب  ماقمو  بصنمو  زیم  تساهدرم ؟  ماقم  زا  رتمک  اهنز  ماقم  دنیبب  ات  هدش  تشهب  دراو  یـسک  هچ 
مادک و  ناسنا ،  درد  هب  هن  دروخ  یم  يذـغاک  هحفـص  نامه  درد  هب  یماقم  نینچ  دور ،  یم  يراطخا  اب  دـیآ و  یم  یغالبا  اب  هک  یماقم  ، 

رس هب  یمالـسا  هزوح  رد  دیابن  ناسنا  ( 182  . ) دنتـسین یقیقح  ماقم  اهنیا  سپ  دشاب ،  رادـیاپ  هشیمه  يارب  هک  تسا  ییایند  بصنم  ماقم و 
دنیبب هاگنآ  دشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  دودحمان  هدنیآ  رود و  هتشذگو  دتسیاب  يدنلب  جرب  رد  دیاب  ناسنا  دشاب ،  هتشاد  برغ  کنیع  یلو  دربب 

 - 18 تسین .  رتمک  دشابن  رت  قفوم  رگا  نز  هک  دید  دهاوخ  درگنب  کین  ناسنا  رگا  و  درم ،  ای  تسا  رت  قفوم  نز  دودحمان ،  ریـسم  نیا  رد 
 . هبطخ 89 ضیف ،  هغالبلا  جهن   - 20  . 14 قلع ،   - 19 نامه . 

نافرع رد  نز  مود : لصف 

نافرع رد  نز  مود : لصف 

هراشا

تاشن یتسه  تاجرد  رد  كولسو  ریـس  زا  مه  تسا  تقیقح  فشک  عقاو و  دوهـش  هک  نافرع  ساسا  ( 185  ) لالجو لامج  يوک  ناکلاس 
ار نافرع  ياهدروآ  هر  زا  يرایسب  دیامن .  یم  دهاشم  ار  نوگانوگ  ياهرفـس  ریـسم  مهو  درگن  یم  ار  لاصو  يوک  نایهار  مهو  دریگ  یم 

هچنآ دـناد .  یم  ازـس  اور و  تسا  نیتسار  نافرعو  نیتم  ناهرب  اب  گـنهامه  هک  نآرق  ار  ود  ره  هراـصع  هکناـنچ  دـنک ،  یم  دـییات  ناـهرب 
و تسین ،  يدام  درجم و  لایس ،  تباث و  نیب  يزایتما  دّدجت  نیا  رد  و  دنوش .  یم  هزات  هظحل  ره  ءایشا  مامت  هک  تسا  نیا  درگن  یم  فراع 

باختنا رد  نایهار  توافت  تسا .  قح  نوگانوگ  ياـه  یلجت  زین  ناـیناوراک  همه  ریـس  هکناـنچ  تسادـخ ،  رادـید  ناـکلاس ،  همه  فدـه 
دنراد و سنُا  رهم  فطل و  لامج و  ءامـسا  اب  یهورگ  دنتـسه .  نآ  هژیو  رهظم  مادـکره  هک  تسا  یـصوصخم  مسا  هب  لین  صاخ و  یّلجت 
زا یصاخ  مان  مادکره  ماجنارس ،  و  خزود ،  اب  نایلالج  رـشح  تشهب و  اب  نایلامج  رـشح  اذل  دنا .  هتفرگ  وخ  رهق  لالج و  ءامـسا  اب  یخرب 
ای همیرک :  دشاب . »  هک  هب  شلیم  دهاوخ و  ( 186  ) ار هک  رای  ات  دنرب « .  یم  رس  هب  مان  نآ  تیالو  تحت  رد  هدومن و  رادید  ار  یهلا  يامسا 
ار وا  و  یـشالت ،  رد  یتخـس  هب  شیوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  وـت  ًاـقح  ناـسنا ،  يا  ( 1) هیقالمف ًاحدـک  ّکبر  یلا  حداک  ّکنا  ناسنالا  اـهیا 

ِتفایرد تروص  هب  نادیعـس ،  راک  شرازگ  نآ  لیذ  رد  هک  تسا  قح  يوک  ناـکلاس  همانرفـس  لصفرـس  هلزنم  هب  درک .  یهاوخ  تاـقالم 
تروص هب  ناراـکهبت  راـک  شرازگ  و  هدـش ،  وگزاـب  دوخ  لـهاو  ناـهارمه  عمج  هب  هنارورـسم  نتـسویپ  و  تسار ،  تسد  هب  لاـمعا  هماـن 

دلوت ریـس و  حدک و  لصا  رد  يزایتما  چیه  دشاب .  یم  نیـشتآ  ياهریجنز  دنب  رد  هنابلط  گرم  دایرف  و  رـس ،  تشپ  زا  لامعا  همان  تفایرد 
هدام ینعی  قلخ -  يارب  قلخ و  رد  قلخ و  اب  قلخ و  هب  قلخ  زا  و  هدرک ،  ریـس  ترثک  رد  هراومه  دحلم  نکیل  تسین ،  دـحلم  دّـحوم و  نیب 

زا زگره  و  درگن ،  یمن  تسا  قح  هک  ار  دوخ  نیتسار  هارمه  لیـصا و  فدـه  شیوخ  رفـس  لحارم  زا  يا  هلحرم  چـیه  رد  و  دـشوک ،  یم 
دـنت و یم  تسا  یکیراـت  رقف و  هک  دوخ  رود  هب  مشیربا  مرک  نوچ  هکلب  دروآ ،  یمن  نوریب  ترثک  زا  رـس  و  ددرگ ،  یمن  هاـگآ  تدـحو 

دیلپ ترثک  ره  نطاب  هک  دروآ ،  یم  رد  خزود  زا  رس  لضُم  ناطیش  نوچ  هدش و  لالضا  رهظم  ماجنارس  دنیب و  یمن  ًالصا  ار  شیوخ  قلاخ 
نامه حور  تسا و  حور  ِنآ  زا  داحلا  دیحوت و  نوچ  تسین  درم  نز و  نیب  یقرف  یطوقس  ِریـس  نیا  رد  و  تسا .  حور  یب  هدام  ره  نورد  و 

دهد و یم  همادا  قح  اب  ار  دوخ  ریـس  هرامه  زین  نیتسار  دّحوم  ثانا .  فنـص  زا  هن  تسا و  روکذ  فنـص  زا  هن  تشذـگ  ًارّرکم  هک  يروط 
قلخ تیؤر  هاگچیه  و  درگن ،  یمن  تدحو  دوهش  نودب  ار  ترثک  زگره  دنارذگ و  یم  ّقح  تباحص  رد  ار  شیوخ  كولـس  لحارم  مامت 
قلاخ يارآ  لد  لامج  هدرب و  حیحص  هرهب  تآرم  نیا  زا  و  هتسناد ،  ّقح  تیآ  ( 187  ) ار قلخ  ًامئاد  هکلب  دوش ،  یمن  قلاخ  دوهش  باجح 

ره نطاب  هک  دـمرآ  یم  تشهب  رد  يداه  هتـشرف  نوچ  هدـش و  تیادـه  رهظم  ماجنارـس  درگن و  یم  یتیگ  ونیم و  ياه  هنیئآ  رـسارس  رد  ار 
یقیقح رفـس  اریز  تسین ،  درم  نز و  نیب  يزایتما  چیه  زین  تکرح  نیا  رد  و  دشاب .  یم  هدنز  حور و  اب  تروص  ره  نورد  هّزنم و  تدـحو 
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 . 6 قاقشنا ،   . 1 تسا .  تثونا  تروکذ و  زا  ياّربم  هک  تسا  تیناسنا  هدهع  هب  دیحوت  لحارم  رد 

ناکلاس همانرفس 

 « قح نآ «  لحارم  مامت  رد  هک  دنا  هدرک  میسقت  هلحرم  راهچ  هب  ار  رفـس  لحارم  دوهـشو ،  بیغ  دهاش  ناکلاس  و  يوک ،  کلاس  نادهاش 
ءامـسا و دوهـش  تدحو و  يایرد  رد  رفـس  قح و  هب  قح  زا  ریـس  مود :  تدحو .  هب  ترثک  زا  قح و  هب  قلخ  زا  رفـس  لوا :  دراد .  روضح 
اب قلخ  هب  قلخ  زا  ریـس  مراهچ :  و  لاعفا .  راثآ و  ترثک  هب  تدـحو  زا  قلخ و  هب  ّقح  زا  رفـس  موس :  اتکی .  هناگی و  دـحاو  نامه  ِفاصوا 

لحارم ییاهن  هجیتنو  هلحرم  ره  لوصحمو  هناگراهچ  رافـسا  نیا  حرـش  هناـگی .  دـحاو  تبحـص  رد  ریثک  هب  ریثک  زا  رفـس  ّقح و  تباـحص 
میـسرت راد  هدـهع  هدـش  دای  لحارم  هک  تسا  نآ  تسا  مزال  اـجنیا  رد  نآ  رکذـت  هچنآ  تسا .  هدـمآ  دوخ  بساـنم  نطوم  رد  هناـگراهچ 

نیب یقرف  چـیه  ّقح  يوس  هب  دـْفَو  نیا  رد  دـندرمو .  نز  زا  معا  رفـس  نیا  نارفـسمه  دـشاب و  یم  نآ  ییالو  راـثآ  تیـالو و  یلک  طوطخ 
نآ رد  درم  نز و  نیب  زگره  هک  تسا  تیالو  نوگانوگ  تاجرد  انامه  تسا  حرطم  مراهچ  موس و  رفس  رد  هچنآ  و  تسین ،  ثنؤمو  رکذم 

مراهچ موس و  رفـس  ینعی  تسین .  یعیرـشت  تلاسرو  توبن  نآ ،  موزلم  ای  تاجرد  نیا  هب  لوصو  همزال  هک  نیا  هچ  هتـشادن ،  هار  یتواـفت 
یئابنِا و توبن  هچرگ  ترثک ،  هب  تدـحو  ( 188  ) زا تشگرب  قلخ و  هب  قح  زا  عوجر  نوچ  دوش ،  یم  نیماـت  مه  تلاـسر  توبن و  نودـب 
توـبن و ینعی  تسا  مورحم  نآ  زا  نز  هچنآ  نیارباـنب  دـشاب .  یمن  مه  یعیرـشت  تلاـسر  تّوـبن و  مزلتـسم  یلو  دراد  هارمه  هب  ار  یفیرعت 

نز نیب  یفیرعت  یئاـبنِا و  تّوبن  ینعی  تسا ،  تشگرب  نیا  همزـال  هچنآ  تسین و  قلخ  يوس  هب  ّقح  زا  تشگرب  همزـال  یعیرـشت ،  تلاـسر 
نآ ضرغ  تسا .  هدش  مراهچ  موس و  رفـس  زا  نز  تیمورحم  يرواد  هیام  قیمع  بلطم  ود  نیا  نیب  زییمت  مدع  نیمهو  تسین .  یقرف  درمو 
هک نآ  ییارجا  راثآ  زا  یخرب  رد  هچرگ  تسین  درمو  نز  نیب  يزایتما  چـیه  تیالو  رد  تسا و  تیالو  انامه  تلاـسر  توبن و  هناوتـشپ  هک 

نایاپ یعازن  هنوگ  ره  هب  دناوت  یم  رارکت  نمـض  هک  يرگید  بلطم  تسا .  قرف  فنـص  ود  نیا  نیب  تسا  یعیرـشت  تلاسر  تّوبن و  نامه 
دوش تعیرش  بحاص  ربمایپ و  دناوت  یمن  نز  ینعی  تسا ،  قرف  یعیرـشت  تلاسر  تّوبن و  رد  نز  درم و  نیب  هچ  رگ  هک  تسا  نیا  دشخب ، 
يارب هار  نیا  یعیرـشت  تلاسر  نتفریذـپ  نایاپ  یعیرـشت و  توبن  متخ  زا  دـعب  نکیل  دراد ،  ار  نآ  ناوت  درم  تسا و  ییارجا  راک  کـی  هک 
عطقنا دـقل  دومرف :  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  لاـحترا  زا  دـعب  ع )  ) نینموملاریما اذـل  درم ،  هاوخ  نز و  هاوخ  تسا  هدـش  هتـسب  ناـگمه 

رب يا  هرمث  چیه  رذگهر  نیا  زا  دوب .  هدشن  هتـسب  سک  چیه  گرم  اب  هک  دش  هتـسب  یهار  وت  گرم  اب  ( 2  ) دحا تومب  عطقنی  مل  امکتومب 
يا هناهب  چیه  دنراد  ار  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ،  یسایس ،  هنحـص  زا  نانز  ندرک  نوریب  دصق  هک  نانآ  تسین و  بترتم  توافت  نیا 
رگا و  تسا .  مورحم  توـبن  متخ  زا  دـعب  نز ،  نوـچ  زین  درم  تسا ،  صقن  یعیرـشت  تلاـسر  زا  تیمورحم  رگا  اریز  دـنرادن ،  تـسد  رد 

تمارک نیا  زا  درم  نوچ  مه  نز  تسادخ ،  يوس  هب  ریس  لوصحم  هک  تسا ،  شزرا  تیالو ،  ینعی  تّوبن  لیـصا  هناوتـشپ  زا  يرادروخرب 
زین نز  تسا ،  حرطم  هناـمرحمان  ساـمت  درمو و  نز  طـالتخا  ( 189  ) نودـب ییارجا  تمـس  میـسقت  راک و  عیزوت  رگا  و  تسا .  رادروخرب 
نیا هچ  تسا .  عونمم  نز  نوچ  مه  درم  تسا ،  عورشمان  دروخرب  باوصان و  سامت  طالتخا و  زا  نخس  رگا  و  تسا ،  قح  يذ  درم  نوچ 

 ، تسا رظن  دروم  فنص ،  ود  نیا  زا  کیره  ِتیصوصخ  یبایزرا  اهدادعتـسا و  نتفرگ  رظن  رد  اب  ییارجا ،  تمـس  هنالداع  میـسقت  رگا  هک 
جهن  . 2 دراد .  يرتـشیب  فیاـظو  درم  ییارجا  ياـهراک  رد  هتبلا  دـنراد و  ار  بساـنم  ياـه  تیلوؤسم  لـمحت  ناوت  دوخ  هبون  هب  مادـکره 

 . هغالبلا

یهلا تفالخ 

هراشا
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هن تسا ،  تیناسنا  ماقم  هب  طوبرم  تفالخ ،  هک  دـیدرگ  نشور  دـش و  حرطم  یهلا  تفالخ  نوماریپ  یهاتوک ،  ثحب  هتـشذگ  ثحابم  رد 
تسا هّللا  ۀفیلخ  هک  تسا  تیناسنا  ماقم  هکلب  دوبن ،  هّللا  ۀفیلخ  هصخـشب  هیلع  هّللا  مالـس  مدآ  ینعی  صاخ ،  فنـص  ای  صخـش ،  هب  طوبرم 

هب صوصخم  هک  هنوگنامه  ماقم  نیاو  دندجاو ،  ار  یهلا  ۀفیلخ  لماک  ماقم  مالـسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  ایبنا و  اذـل 
 . دوش هئارا  یهلا  تفالخ  يانعم  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  تسا  مزـال  ثحب  نیا  زاـغآ  رد  تسین .  مه  فنـص  رد  رـصحنم  تسین ،  صخش 
ای ناکم  کـی  رد  هک  یـصخش  ینعی  دـنک ،  روهظ  هنع »  فلختـسم  تبیغ «  رد  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  تسا و  فلخ »  هداـم «  زا  هفیلخ ، 

هدـهع هب  تقوم  روطب  ار  هنع  فلختـسم  راک  دـنک و  رپ  نامز ،  نآ  رد  ای  ناـکم ،  نآ  رد  ار  ءـالخ  نآ  يرگید  تسا ،  بیاـغ  نیعم  ناـمز 
اه نامز  زا  یـضعب  رد  اـی  تسین ،  نکاـما  زا  یـضعب  رد  و  تسه ،  نکاـما  زا  یـضعب  رد  هک  يدودـحم  دوجوم  دروم  رد  رما  نیا  دریگب و 

یمن تفای  يدوجو  بتارم  زا  یـضعب  رد  دوش و  یم  تفای  یتسه  بتارم  یخرب  رد  اـی  تسین ،  رگید  ياـه  ناـمز  زا  یـضعب  رد  و  تسه ، 
 ، تساور زین  يریذـپ  تفالخ  و  دراد ،  ضرف  بایغ ،  روضح و  و  تداهـش ،  تبیغ و  يدوجوم ،  نینچ  هراـبرد  نوچ  تسا ،  زیاـج  دوش ، 

تادوجوم همه  اب  يدوجو  بتارم  همه  رد  دوب و  دـهاش  اه ،  نامز  همه  رد  تشاد و  روضح  اـهناکم ،  همه  رد  يدوجوم  ( 190  ) رگا یلو 
 ، تسا رضاح  ًامئاد  نوچ  يدوجوم ،  نینچ  نیا  دیشاب .  امش  هک  اج  ره  تسامـش  اب  وا  ( 1) متنک ام  نیا  مکعم  وه  دوب :  تـالاح  همه  رد  و 

يرت قیقد  يانعم  يدوجوم  نینچ  ِتفالخ  هرابرد  دیاب  نیاربانب ،  درادن .  تفالخ  هب  زین  يزاین  تشادن ،  تبیغ  یتقو  و  درادـن ،  یتبیغ  اذـل 
ًامئاد و  درادـن ،  تاـبیغ  روـضح و  هنع ،  فلختـسم  هک  يروطناـمه  هک  تسا  نآ  بلطم  ناـیب  تفرگ .  رظن  رد  ار  يوـغل  ياـنعم  زا  رتـالاب 
دناوت یم  زین  یسک  تسا ،  تسا .  دهاش  هاوگ و  يزیچ  ره  رب  ( 2) دیهش یش ء  ّلک  یلع  هکلب :  درادن ،  تداهش  تبیغ و  و  تسا ،  رـضاح 

همه رد  و  دشاب ،  هتـشادن  بایغ ،  روضح و  ای  تداهـش ،  تبیغ و  دوخ ،  هبون  هب  مه  وا  ینعی  دـشاب ،  وا  ياربک  تیآ  هک  دـشاب  وا  هفیلخ  ، 
.17 جح ،   . 2  . 3 دیدح ،   . 1 لماک .  ناسنا  رگم  دسر  یمن  ماقم  نیا  هب  یسک  چیه  و  دشاب ،  هارمه  اهناسنا  همه  اب  طیارش و 

قح ياربک  تیآ  لماک ،  ناسنا 

هراشا

رهاظم رد  تسا  (3) رهاـظلا وه  رهظم  مه  تسا ،  قح  ياربک  تیآ  نوچ  تسا و  قح  ياربـک  تیآ  هک  تسا  يدوجوم  نآ  لـماک ،  ناـسنا 
نینمؤملاریما ( 191  . ) تسا رـضاح  نادـبا  اب  مه  دراد و  روضح  حاورا  اب  مه  رهاظ ،  ملاع  ریغ  رد  تسا  ( 4) نطابلا وه  رهظم  مه  و  ملاـع ، 

ياهاعد زا  یکی  رد  ترضح  نآ  دشاب .  دجاو  دیاب  یهللا  ۀفیلخ  ار  انعم  نامه  هک  دراد  يدنلب  نخـس  تفالخ  لصا  هرابرد  هیلع  هّللا  مالس 
لهالا و یف  ۀفیلخلا  رفّسلا و  یف  بحاصلا  تنا  مهّللا  دیامرف « :  یم  دناوخب  دوخ  رفس  زاغآ  رد  ار  نآ  رفاسم  ناسنا  تسا  هتـسیاش  هک  رفس 

نم رفـسمه  هارمه و  مه  وت  ایادخ !  ینعی ،  ( 5  « ) ًافلختسم نوکیال  بحصتسملاو  ًابحصتسم  نوکیال  فلختـسملا  ّنال  كریغ  امهعمجیال 
تبیغ و رد  ارم  راک  مه  و  ینک ،  ظفح  رفس  رد  ارم  هک  یتسه  نم  اب  مه  ینعی  لایع ،  لها و  رانک  رد  نم  نیـشناج  مه  و  یتسه ،  رفـس  رد 

فلختسم مهو  میوا ،  تبحص  رد  نم  هک  یتسه  یبحاصم  بحصتسم و  مه  رـضاح ،  مه  یْفلَخ و  مه  يریگ ،  نم  هدهع  هب  نم ،  هناخ  رد 
فـصو ود  نیا  عماج  وت ،  ریغ  يدوجوم  چیه  كریغ ، »  اهعمجیال  دوب « .  دـهاوخن  فصو  ود  نیا  عماج  وت  ریغو  یتسه ،  نم  نیـشناج  و 

 ، تسا رفاسم  بحاصم  بحصتسم و  هک  نآ  اریز  رفاسم ،  اب  مه  و  دشاب ،  رضاح  اب  مه  وا ،  هفیلخ  مه  و  دشاب ،  رفاسم  قیفر  مه  هک  تسین 
ًابحصتسم و نوکیال  فلختسملا  ّنال  تسین «  وا  رفـسمه  رگید  تسا ،  وا  نیـشناج  هفیلخ و  هک  نآ  و  تسین ،  شا  هناخ  رد  وا  هفیلخ  رگید 
 ، تفای راب  هلا ،  برق  لامک  رد  يدوجوم  رگا  ینعی  دبلط ،  یم  نانچ  نآ  يا  هفیلخ  نینچ ،  نیا  يدوجوم  ًافلختسم »  نوکیال  بحصتسملا 

چیه ( 6  « ) یّنم ربـکا  ۀـیآ  هّلل  اـم  دومرف « :  هک  تسا  هدیـسر  هیلع  هّللا  مالـس  نینمؤملاریما  زا  هک  هچنآ  لـثم  دوش ،  یم  ّقـح  ياربـک  تیآ 
هّلل ام  هک «  تسا  نیا  اهنآ  همه  فرح  و  دنرون ،  کی  مالـسلا  مهیلع  هرهاط  رتع  نوچ  و  دـهد .  یمن  ناشن  ار  ادـخ  نم ،  زا  رتهب  يدوجوم 
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یهلا فاصوا  دندوب ،  رتکیدزن  ادخ  هب  یتقو  و  ( 192  ، ) دنتسه رتکیدزن  ناحبـس  يادخ  هب  تادوجوم  رگید  زا  اهنیا ،  ًارهق  یّنم »  ربکا  ۀیآ 
رهاظ و  بایغ ،  روضح و  عماج  اهنیا  نوچ  و  دندقاف .  نارگید  دنراد  اهنیا  هک  ار  تیعماج  نآ  و  دنک ،  یم  روهظ  نارگید  زا  شیب  زین  اهنآ 

 ، ام روهظ  روضح و  نامز  رد  مه  و  ام ،  تبیغ  ناـکم  رد  مه  و  اـم ،  تبیغ  ناـمز  رد  مه  دنـشاب .  هللا  ۀـفیلخ  دـنناوت  یم  دنتـسه ،  نطاـب  و 
نیا هب  یـسک  رگا  تسا .  نطابلا  وه  هک  دنتـسه  ییادخ  هفیلخ  نوچ  دنتـسه ،  ام  هفیلخ  زین  اهنآ  زاب  میتسین  ام  هک  اجنآ  دنـشاب .  هللا  ۀـفیلخ 

يدوجوم نینچ  و  دودحمان ،  وا  ششوک  شیارگ و  مه  و  تسا ،  طیحم  وا  شنیب  مه  و  دهد ،  یمن  ماجنا  يزیچ  ریخ  زج  مه  دیسر ،  ماقم 
 ، درادن یـشقن  الـصا –  ماقم –  نیا  رد  تثونا  تروکذ و  هک  دوش  یم  نشور  دش ،  لیلحت  یتقو  انعم  نیا  دـشاب .  هللا  ۀـفیلخ  دـناوت  یم  ، 
هن تسا ،  یمدآ  ناج  نطاب ،  مه  تسا و  رهاظ  مه  ینعی  رـضاح ،  تبیغ  لاح  ظفح  اب  تسا و  بیاـغ  روضح  لاـح  ظـفح  اـب  هک  نآ  اریز 

رگید نامز  رد  تسا  نکمم  تشاد ،  روضح  ینامز  رد  رگا  و  تسین ،  رـضاح  رگید  ییاج  رد  دـشاب ،  رـضاح  ییاـج  رد  رگا  ندـب  ندـب . 
تسد هک  يراک  دنتـسه .  نم  ضیف  يراجم  اهنیا  همه  دیامرف :  یم  دهد ،  یم  ربخ  اهناسنا  زا  یتقو  هلا  سدقا  تاذ  دشاب .  هتـشادن  روضح 
هدهع هب  ارم  تلاسر  دنتـسه و  نم  نیـشناج  هدـنیامن و  ضیف و  يارجم  اهنیا  اهتنم  مهد ،  یم  ماجنا  نم  تقیقح  رد  دـهد ،  یم  ماجنا  اهنیا 

ص هبطخ 46 ،  هغالبلا ،  جهن  نامه 5 .   . 4 3 دیدح ،   . 3 دنتسه .  یئرم  نم  رهاظم  یلو  موش ،  یمن  هدید  نم  هک  قرف  نیا  اب  دنا ،  هتفرگ 
 . ص 1 ج 36 ،  راونالا ،  راحب   . 6  . 86

ناحبس دنوادخ  کیپ 

هغالبلا جـهن  فیرـش  باتک  رد  هیلع –  یلاعت  هللا  ناوضر  یـضر –  موحرم  لقن  قبط  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  هنیمز  نیمه  رد  ینخس 
هب ار  ام  هغالبلا  جهن  نخس  نیا  ( 193  . ) تسادخ ناسر  مایپ  هدنامرد  لئاس  ( 7  « ) هللا لوسر  نیکسملا  نإ  دیامرف « :  یم  هک  تسا ،  هدمآ 

تسا يدنمزاین  تنکسم و  لها  هک  يدنمتسم  لئاس  دیامرف :  یم  لقن  نیا  قبط  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنک .  یم  انشآ  یلک  لصا  کی 
زا و  درادن ،  يدیحوت  شنیب  هک  يداع  ناسنا  کی  اهتنم  تسا .  هداتـسرف  ار  وا  ادخو  تسا  ادخ  کیپ  وا  دـیآ ،  یم  امـش  غارـس  هب  یتقو  ، 
 . دیامن فرطرب  ار  دوخ  يدام  زاین  ات  دنک  بلط  يزیچ  هک  تسا  هدـمآ  لئاس  دـنک  یم  لایخ  تسا ،  لفاغ  مورحم و  یلاعفا  دـیحوت  دوهش 

امـش زا  هک  تسا  هداد  تیرومام  ار  وا  ناحبـس  يادخ  و  دراد ،  هارمه  هب  ار  ادخ  مایپ  و  تسا ،  هدمآ  رود  هار  زا  لئاس  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ 
وـس کی  زا  دیهدب .  وا  هب  يزیچ  ناتدوخ ،  ّقح  زا  امـش ،  هک  تسا  هدـماین  و  دریگب ،  ار  دوخ  مّلـسم  ّقح  دـیتسه ،  دـنمناوت  نکمتم و  هک 

يارب دنا .  هداد  رارق  تسدـیهت  دـنمزاین و  يارب  یّقح  ناشلاوما  رد  ( 8) مورحملاو لئاسلل  ّقح  مهلاوما  یف  و  دومرف :  ام  هب  ناحبـس  يادـخ 
و تسا ،  نارگناوت  لام  رد  وا  مّلـسم  ّقح  و  تسا ،  یمّلـسم  مولعم و  ّقح  کی  درادن ،  لاؤس  تردـق  ای  و  دراد ،  لاؤس  تردـق  هک  یـسک 
 : دیامرف یم  هیآ  کی  رد  تسا ،  هدش  حرطم  تایآ  زا  شخب  ود  رد  بلطم  نیا  دنک .  یم  یگدنز  هنابـصاغ  دـهدن  ار  قح  نیا  یـسک  رگا 

وگب نم  فرط  زا  ورب  دـیامرف :  یم  ّقح  بحاـص  هب  رگید  يوس  زا  تسا .  مولعم  یّقح  ناـشلاوما  رد  اـنامه  و  ( 9) مولعم ّقح  مهلاوما  یفو 
اب ناسنا  دیاب  و  دوش .  یم  ( 194  ) بوسحم ادخ  کیپ  تسا  لئاس  هک  یـسک  هغالبلا ،  جهن  دنلب  نخـس  ساسارب  اذل  دیهدب .  ارم  قح  هک : 
ام تابیط  نم  اوقفنا  دشاب .  شلاوما  نیرت  كاپ  زا  دنک  یعـس  دهد ،  یم  لئاس  هب  هک  يزیچ  دنک و  دروخرب  نیلئاس  اب  يدیحوت  شنیب  نیا 

ّتنم و اب  هن  دـهدب ،  مارتحا  صالخا و  اب  ار  لام  دـنک  یعـس  زین  و  دـینک .  قافنا  هدروآ  تسد  هب  هک  يا  هزیکاـپ  ياـهزیچ  زا  ( 10) متبسک
اب مهو  دنک ،  اطع  رازآو  ّتنم  نودب  مه  دینکن .  لطاب  رازآ  ّتنم و  اب  ار  دوخ  ياه  هقدص  ( 11) يذالاو ّنملاب  مکتاقدص  اولطبت  ال  مّحرت . 

غارس هب  ادخ  کیپ  هک  دشاب  رازگـساپس  هدرک و  هیدات  ار  یهلا  ّقح  هک  دشاب  رکاش  ار  ادخ  مهو  محرت .  يور  زا  هن  دهدب ،  مارتحا  بدا و 
وا هب  کمک  دروخرب و  هویش  ًالمع  مهو  دنداد ،  ار  دنمتسم  هب  کمک  روتسد  مه  مالـسلا ،  مهیلع  همئا  نید و  ناگرزب  اذل  تسا .  هدمآ  وا 

يالاب رب  ار  ناشتسد  یهاگ  دنمتـسم  هب  لام  ءاطعا  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دنداد - .  یم  ناشن  ار 
شنیب کی  نیا  تسا - .  هدیـسر  ادـخ  کیپ  تسد  هب  ام  تسد  دـندومرف :  یم  (12)و  دندییوب یم  ار  ناشتـسد  یهاگ  دنتـشاذگ ،  یم  رس 
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هدهع هب  ار  ناهج  ینادرگراک  هک  دنّقح  ياه  هدنیامن  یهلا و  يافلخ  اهنیا  هک  دنیب  یم  نینچ  نیا  ار  ملاع  لک  دّحوم ،  هک  تسا  يدیحوت 
هدهع هب  ار  یهلا  تفالخ  يا  هشوگ  ره  رد  دوخ  هبون  هب  مه  اهناسنا  هکلب  دنتـسه ،  (13  « ) رما تاّربدم  هک «  دنتسین  ناگتـشرف  اهنت  دنراد . 
ناسنا هک  نآ  و  یطـسو ،  تفالخ  تسا ،  طسوتم  هک  نآ  و  تسوا ،  ِنآ  زا  رتلماک ،  تفالخ  تسا ،  رتلماک  هک  یناـسنا  نآ  اـهتنم  دـنراد . 

هللا ۀفیلخ  درد  یم  رب  مدق  قح ،  تلیضف و  ریـسم  رد  هک  یمادام  ناسنا  نیاربانب ،  ( 195  . ) تسوا هرهب  تفالخ  هلزان  هلحرم  تسا ،  یلزاـن 
 . تمکح 296 ضیف ،  هغالبلا  جهن   . 7 تسا .  تثونا  تروکذ و  زا  هزنم  یناد  طسوتم و  یلاع و  شخب  هس  ره  رد  تفالخ  هلاسم  و  تسا . 

 ( ، ارما تاربدملاف  ج 6 ص 303 13 ( .  هعیشلا ،  لئاسو   . 12  . 264 هرقب ،   . 11  . 267 هرقب ،   . 10  . 24 جراعم ،   . 9  . 19 تایراذ ،   . 8
5 تاعزان ، 

تلادع بتارم 

 » نآ طسوتم  هبترم  تسا و  حرطم  هقف  رد  هک  يرغـص »  تلادع  مان «  هب  نآ  هلزان  هبترم  تسا ،  دّدـعتم  زین  تلادـع  بتارم  هک  هنوگ  نامه 
هب ناسنا  رگا  دوش .  یم  حرطم  نافرع  رد  هک  تسا  تلادع  يالاو  هبترم  يربک »  تلادع  تسا و «  هدش  رکذ  هفـسلف  رد  یطـسو »  تلادـع 
هک دـسر  یم  ییاج  هب  دـنک و  یم  لیدـعت  ار  شعفد  بذـج و  ياهورین  همه  یکیرحتو و  یکاردا  ياـهورین  همه  دـسرب ،  يربک  تلادـع 

دهد یم  ماجنا  ار  بجاو  ياهراک  ناسنا  هک  نیمه  يرغص ،  تلادع  رد  دریگ .  یم  رارق  لدع  يزکرم  هتسه  رد  ینسح و  ءامسا  مات  رهظم 
 ، تسین لداع  یطسو ،  تلادعو  طسوا  هقف  رد  تسین  عاجش  عبطلا و  یخس  تسه و  وسرت  هک  یسک  تسا .  لداع  دزیهرپ ،  یم  مارح  زا  و 

یلو دـش  لداعتم  لداـع و  یطـسو  تلادـع  رد  دومن و  لیدـعت  ار  اوق  نیا  یـسک  رگا  و  تسا .  هدرکن  لیدـعت  زونه  ار  اوق  زا  یـضعب  نوچ 
همه رهظم  دیاب  لداع  تسین .  لداع  نافرع ،  ینعی  ربکا ،  هقف  رد  یصخش  نینچ  نیا  دوبن ،  ناسمه  اتمه و  ءامسا  همه  هب  تبسن  شتیرهظم 

بلاط یبا  نب  یلع  نوچمه  هک  تسا  یسک  نز  هچ  درم و  هچ  لماک -  ناسنا  دنک .  ارجا  دوخ  ياج  رد  ار  یمسا  ره  دشاب و  انسح  يامسا 
 . دشاب هدیسر  يربک  تلادع  زا  يا  هبترم  نینچ  هب  اهیلع  هّللا  مالسارهز  همطاف  هیلع و  هّللا  مالس 

یهّللا ۀفیلخ  ماقم  هب  ندیسر  و  نانز ، 

هراشا

نیب رد  ارچ  تسا  تثوناو  تروکذ  زا  هزنم  تیناسنا  ( 196  ) ماقم نیا  و  تسا ،  هّللا  ۀـفیلخ  ناسنا  رگا  هک :  تسا  حرطم  اـجنیا  رد  يا  هتکن 
هتکن نیا  حیـضوت  رد  دـنا ؟  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  رفن  راهچ  طقف  نانز  نیب  رد  یلو  دـنا ،  هتفاـی  هار  ماـقم  نیا  هب  یناوارف  دارفا  نادرم  نادرم 

 ، ًاثلاث تسین .  راصحنا  رگنایب  رفن  راهچ  نیا  ًایناث ،  تسا و  هدشن  تبث  خیرات  رد  ناشلئاضف  هک  دنتـسه  نانز  زا  يرایـسب  ًالوا ،  تفگ :  دیاب 
يا هعماج  رگا  و  دهدب ،  رارق  فنص  ود  ره  رایتخا  رد  ار  تداعـسو  یقرت  تاناکما  دنک  یم  یعـس  دشاب ،  هتـشاد  يرتشیب  دشر  هعماج  رگا 

و تسا ،  هدرک  زاب  فنـص  ود  ره  يارب  ار  هار  بهذم  هک  ارچ  تشون ،  بهذم  ياپ  هب  ار  هعماج  يرکف  رّجحت  نیا  دـیابن  تسا  هداتفا  بقع 
ياـهراک هب  طوبرم  تثونا  تروکذ و  هب  ندوـب  طورـشم  و  تسا ،  هدرکن  تثوـنا ،  هب  عوـنمم  اـی  تروـکذ ،  هب  طورـشم  ار  یلاـمک  چـیه 

تفالخ روحم  رد  ار  نخـس  ناسنا ،  شیادـیپ  ودـب  رد  هک  روطنامه  نآرق  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هراشا  ثحب  نایاپ  رد  تسا .  ییارجا 
 ، تمایق فقاوم  هلاسم  داعم ،  هلاسم  یتقو  مه ،  ملاع  ماجنا  رد  و  شیادـیپ ،  نایاپ  رد  درادـن ،  درم  نز و  تفـالخ ،  و  تسا ،  هدرک  عورش 
 ، دـنک یم  حرطم  ار  نآ  دـننام  و  رثوک ،  و  طارـص ،  رد  روبع  و  لامعا ،  نیزوت  باتک و  و  باوج ،  لاؤس و  هلاسم  رـشح ،  خزرب و  هلاـسم 

 . دنتسه مهاب  درم  نز و  دراوم  نیا  همه  رد  و  دراذگ ،  یمن  یقرف  درم  نز و  نیب  هاگچیه 

تفالخ ياه  هرهچ 
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دنناوـت یم  مدرم  هن  بصغ ،  لـباق  هن  تسا و  بصن  لـباق  هن  هک  نآ  نیتـسار  هرهچ  یکی  دراد :  هرهچ  ود  تفـالخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
ییارجا ماقم  ناـمه  رگید  و  دـنک .  بصغ  ار  ماـقم  نیا  روز ،  هب  لـسوت  اـب  دـناوت  یم  يراـهق  هن  دـننک و  بصن  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یـسک 

اجنیا رد  دنک .  یم  هلگ  نآ  بصغ  زا  هیقشقش  هبطخ  رد  هیلع  همالـسو  هّللا  تاولـصریما  ترـضح  هک  تسا  يرهاظ  تفالخ  تیلوؤسمو و 
بـصغ لباق  ًاساسا  یتفالخ  نینچ  اریز  تسا ،  ۀـفیلخ  ضرالا  ( 197  ) یف لعاج  ینا  ياوتحم  هک  تسین  یتفـالخ  نآ  بصغ  ترـضح  رظن 

رگید هرهچ  اـّما  چـیه .  رگید  دـهدب و  دـیاب  هلا  سدـقا  تاذ  ار  تفـالخ  ماـقم و  نیا  هکلب  تسین .  مه  بصن  لـباق  هک  روطناـمه  تـسین ، 
زا یماقم  نوچ  تساهراک  ردص  رد  ییارجا  ياهراک  نیب  رد  راک  نیا  تسا .  ییارجا )  راک  تموکح و  ینعی  يرهاظ (  تفالخ  تفالخ ، 

ماقم نیا  دوخ  دومرف :  درک و  نییبت  یبوخ  هب  هیلع  هّللا  مالـس  نینمؤملاریما  زین  ار  نیا  شزرا  تیعقوم و  اّما  تسین ،  نیا  زا  رتـالاب  ارجا  رظن 
 - ایند ( 14  « ) موذـجم دـی  یف  ریزنخ  قارع  زج « :  يزیچ  اـیند  دوش و  یم  بوـسحم  اـیند  زا  لـطاب ،  لاـطباو  ّقـح  قاـقحا  هلاـسم  ياـهنم 
زب هسطع  دننامه  ایند  ( - 15  « ) زنع ۀطفعک  دومرف « :  ماقم  نیمه  هرابرد  نینچمهو  تسین .  دشاب .  یماذج  تسد  رد  هک  یکوخ  ناوختسا 

درادـن مهـس  نز  شخب  نیا  رد  ارچ  دوش  هتفگ  ات  تسین ،  روآ  تشهب  ییارجا  ياهراک  هک  دوش  نشور  بلطم  نیا  تسا  مزال  سپ  تسا . 
هبطخ 3 مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  تمکح 228 15 .  مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن   . 14 دراد .  يرتشیب  مهس  درم  و 

ناسنا یقرت  هار  نیرت  قفوم 

هراشا

هار لد و  هار  هک  تاـجانمو  رکذ  هار  رد  ناـنز  و  تسا ،  رکذ  هار  يرگید  رکف و  هار  یکی  تسا ،  تواـفتم  ناـسنا  یلاـعتو  یقرت  ياـه  هار 
رکف هار  اّما  تسا .  یساسا  هار  هار ،  نآ  و  دنتسه .  اهدرم  ياتمه  ًانیقی  دنشابن  اهدرم  زا  رت  قفوم  رگا  تسا  تبحم  هقالع و  روش و  هفطاع و 

(198  ) قیفوت اـّما  دننیـشن  رهـش  هچ  رگ  هک  دنتـسه  هعماـج  دارفا  زا  يرایـسب  تسین .  ریگارف  هدرتـس  هار  رکف ،  هار  هک  اریز  تسا  یعرف  هار 
روسیم همه  يارب  ۀـساردلا »  ملع  تسا « .  زاب  همه  يارب  تاجانم  لد و  هار  هظعوم و  هار  اّما  دـنرادنو ،  هتـشادن  ار  ثحب  سرد و  يریگارف 

یملع عماجم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیمه  ۀساردلا  ملع  روسیم .  همه  يارب  ۀسارفلا »  ملع  رودقم و «  همه  يارب  ۀـثارولا »  ملع  یلو «  تسین ، 
هچ ره  دسر و  یم  ارف  وا  يریپ  نارود  مه  یتّدم  زا  دعبو  دریگب  ارف  ار  یتاحالطصا  دوشب ،  ملاع  لضاف و  دناوخب و  یـسرد  دنک ،  تکرش 

یناوج رد  دریگ و  یم  دای  مک  مک  یناوجون  نارود  رد  دور .  یم  وا  دای  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهنآ  همه  تسا  هدـناوخ  اـه  هسردـم  رد 
زا ار  همه  جیردت  هب  دهن  یم  تیخوخیـش  هب  ور  دسر و  یم  ارف  تلوهک  نارود  هک  هاگنآ  دنک و  یم  ظفح  یحابـص  دنچ  ار  تامولعم  نیا 
هّللا دـیامرف « :  یم  ناحبـس  يادـخ  تسا .  هدـیدرگ  میظنت  ار  همه  میرک  نارق  رد  هک  تسا  یعطقم  هس  نامه  هلحرم  هس  نیا  درب .  یم  دای 

ار امش  فعض  نارود  زا  دعب  هاگنآ  دیرفآ ،  فعـض  زا  لوا  ار  امـش  دنوادخ  ( 1  « ) ةّوق فعض  دعب  نم  لعج  ّمث  فعـض  نم  مکقلخ  يذلا 
هوک هنماد  رد  یهاگ  ناسنا  داد .  يریپ  یناوتاـن و  ییاـناوت  زا  سپ  و  ( 2  « ) ۀبیـش ًافعـض و  ةّوق  دعب  نم  لعج  ّمث  دیـشخب « .  تردق  تّوق و 

نآرق رد  عطقم  هس  نیا  ددرگ ،  یم  رب  يرگید  هنماد  هب  هوک  هّلق  زا  مه  یهاگ  دتـسیا و  یم  هوک  هلق  زارف  رب  دور و  یم  ـالاب  یهاـگ  تسا ، 
ظفح و هلحرم  دعب  يریگارف ،  نارود  لوا  رگید . یفیعـض  سپـس  تسا  تردق  دعب  تسا  فعـضلوا  تسا  هدـش  میظنت  درم  نز و  ره  يارب 

تقیقح تراـبع  نیا  تفرب »  نم  داـی  زا  همه  ما  هدـناوخ  هچره  نم  تسا « .  اـه  هتفرگارف  ماـمت  نداد  تسد  زا  نارود  سپـس  يرادـهگن ، 
رظنی ّهناـف  نمؤملا  ۀـسارف  اوّقتا  دـیامرف « :  یم  هک  نیا  تسا ؟  نینچنیا  مه  هسارفلا  ملع  هثارولا و  ملع  اـیآ  یلو  تسا  هساردـلا  ملع  ( 199)
ناسنا دای  زا  يریپ  نارود  رد  زین  نمؤم  تسارف  ایآ  درگن .  یم  یهلا  رون  اب  هک  اریز  دییامن ،  اورپ  نمؤم  ینیب  زیت  زا  ( 3  « ) ّلجوّزع هّللا  رونب 

ۀثرو ءاملعلا  فیرـش « :  ثیدـح  ایآ  هک  تسا  نیا  رگید  نخـس  دوش ؟  یم  رتافوکـش  يریپ  مایا  مولع  هنوگ  نیا  تفگ  دـیاب  اـی  دور ؟  یم 
هثارولا ملع  ياراد  ای  دورب  ناشدای  زا  يریپ  نارود  رد  هک  دنتسه  هساردلا  ملع  رد  ع )  ) ءایبنا نیثراو  املع  هک  تسا  انعم  نیدب  ( 4  « ) ءایبنالا
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 ، یفاک لوصا   - 4 ص 218 .  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا   - 3 نامه .  - 2  . 54 مور ،   - 1 دوشب ؟  رت  هدنز  رتافوکـش و  يریپ  نارود  رد  هک  دنا 
 . ص 32 ج 1 ، 

بلق تمالس  ای  ندب  تبالص 

میلـس بلق  زا  نخـس  هکلب  تسین  ّبلـصتم  يوق و  ندـب  زا  نخـس  اجنآ  رد  اریز  تسین ،  قرف  درم  نز و  نیب  هثارولا  ملع  هسارفلا و  ملع  رد 
دیامرف یم  میرک  نارق  رد  دریگب .  هجیتن  ات  دبای  هار  لد  تمالس  هب  ندب  تمالس  زا  دسرب و  ندب  تمالس  هب  تبالـص  زا  دیاب  ناسنا  تسا . 

هب كاپ  یلد  هک  یـسک  رگم  دهد  یمن  دوس  دـنزرف  لام و  چـیه  هک  يزور  ( 5  « ) میلـس بلقب  هّللا  یتا  نم  ّالا  نونبالو  لام  عفنیـال  موی  : » 
ار تبالص  زا  نخس  بیلـص ، »  ( 200  ) ندبب دیامرفب «  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  میلـس »  ندـبب  دـیامرف « :  یمن  اجنیا  رد  دروایب .  ادـخ  يوس 
رد دنوادخ  دیدش .  لوق  هن  تسا  رثؤم  دیدس  لوق  هکلب  درادن  ییاراک  ندب  تبالـص  حور  لامک  هب  ندیـسر  رد  درک .  رود  اهنهذ  زا  دـیاب 

نشور یتقو  دنادرگ .  حالصا  ار  امش  لامعا  ات  دییوگ ،  راوتسا  ینخس  ( 6  « ) مکلامعا مکل  حلصی  ًادیدس  ًالوق  اولوقو  دیامرف « :  یم  نارق 
اهنت دوش  یم  مولعم  جیردت  هب  تسا ،  ندب  تمالـس  هشیدنا  يروراب  اشنم  هکلب  تشاد  نیتم  هشیدنا  عقوت  دـیابن  ندـب  تبالـص  زا  هک  دـش 

ار اهدرم  زا  یـضعب  ناحبـس  يادخ  تسا .  مهم  لد  تمالـسو  تساشگهار  هک  تسا  لد  هکلب  دنک  یم  لح  ار  لکـشم  هک  تسین  هشیدـنا 
فـالا هیلعربـمغیپ  ناـنز  هب  هلا  سدـقا  تاذ  تسین .  نز  بلق  ضرم  زا  یماـن  ماـقم  نآ  رد  هک  یتروص  رد  دـنک  یم  یفرعم  بلقلا  ضیرم 

ادابم ات  دییوگم ،  نخس  زان  هب  ( 7  « ) ًافورعم ًالوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  ّنعـضختال  دیامرف « :  یم  باطخ  ءانثلاو  ۀیحتلا 
فرح مه  دینزب و  فرح  بوخ  مه  هک  دهد  یم  روتسد  نانز  هب  دییوگ .  هتسیاش  يراتفگ  و  دزرو ،  عمط  تسا  ضرم  شلد  رد  هک  یسک 

درم يادص  یتقو  هک  تسین  نانچنآ  نز  اریز  تسا ،  درم  بلق  رد  ضرم  نیا  دننکن .  عمط  تسا  ضیرم  ناشبلق  هک  ینادرم  ات  دینزب  بوخ 
نانز هک  تسا  نیا  سایق  يارغص  دیآ .  دیدپ  وا  رد  جّربت  يرامیب  هک  نا  رگم  تسا ،  رادروخرب  لد  تمالـس  زا  وا  دنک .  عمط  دونـشب ،  ار 
میلس بلقب  هّللا  یتا  نم  ّالا  دنملاس «  نالدملاس  نالد و  بحاص  تمایق  رد  هک :  تسا  نیا  سایق  ياربک  دنرادروخرب .  لد  تمالس  زا  ًاعون 

و ( 8  « ) رودصلا یف  امل  ءافش  تسا «  لد  درد  يافـش  ( 201  ) باتک نیا  دـیامرف :  یم  نآرق  رگا  دـنرت .  قفوم  نانز  هک  تسا  نآ  هجیتن ،  « 
نایم هب  نز  ضرم  زا  ینخـس  دراوم  یمامت  رد  تسا و  درم  رد  ضرم  نیا  دیامرف  یم  دعب  تسا و  ضرم  مرحمان  رد  عمط  دیامرف :  یم  دعب 

 ، بازحا  - 7 70 و 71 .  بازحا ،   - 6 88 و 89 .  ءارعش ،   - 5 دنا .  لد  ملاس  صوصخم  يرامیب  نیا  زا  نانز  دوش  یم  مولعم  تسا  هدماین 
.57 سنوی ،   - 8  . 32

بضغ تمحر و  ناگتشرف 

 ، تمحر تفار و  میـالم و  مرن و  فاـصوا  هب  مه  هدرک و  یفرعم  يوـق  فاـصوا  هب  مه  ار ،  دوـخ  هـلا  سدـقا  تاذ  هـک  نـیا  هـب  هجوـت  اـب 
ّمث هّولغف  هودخ  دیامرف « :  یم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هکنانچ  دنّقح ،  دیدش  تافص  رهظم  یهورگ  دنهورگ ،  ود  هدیرفآ  هک  مهار  یناگتـشرف 
رد سپ  دیزادنا ،  ششتآ  نایم  رد  هاگنآ  دیـشک  ریجنز  هب  ار  وا  دیریگب  ( 9  « ) هوکلساف ًاعارذ  نوعبس  اهعرذ  ۀلسلس  یف  ّمث  هّولـص  میحجلا 
رب ( 10 « ) دادش ظالغ  ًۀکئالم  اهیلع  دیامرف « :  یم  رگید  ییاج  رد  زین  و  دیـشک .  دـنب  رد  ار  يو  تسا  زگ  داتفه  نآ  يازا  رد  هک  يریجنز 
رد دنشاب .  یم  یهلا  بضغ  رهظم  قح و  مشخ  لعـشم  اه  هتـشرف  زا  هورگ  نیا  هدش .  هدرامگ  ریگتخـس  نشخ و  یناگتـشرف  شتآ )  نآ ( 

هچرگ ( 11  .) دوش یم  هتخورفا  منهج  هلعش  دنوش ،  یم  ینابصع  اه  هتـشرف  نیا  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  هیلع  هّللا  مالـس  نینمؤملاریما  نایب 
هتخورفا تیفیک  رد  مینک ،  یم  شا  هتخورفا  ام  دوش  هدرـسفا  منهج  شتآ  هاـگره  ( 202 ( ) 12 ًاریعـس »  مهاندز  تبخ  امّلک  دومرف « :  ادخ 

اهنیا دـنّقح ،  تفار  رهظم  ناگتـشرف  زا  رگید  يا  هدـع  تسا .  منهج  هلعـش  شیازفا  زا  هوـحن  کـی  هتـشرف  تینابـصع  منهج ،  شتآ  ندـش 
اهرپ زین  ایند  رد  هکلب  دنّقح  تمحر  يالعا  لَثم  ترخآ  رد  اهنت  هن  هک  دنعضاوتم  عضاخ و  ردق  نیا  دنتشهب و  نانابرد  دننابرهم ،  دنفوؤر ، 
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 . دننیشنب اه  هتشرف  رپ  يور  ملع  نابلاط  ات  دنرتسگ  یم  رپ  هتشرف  رگا  نیمز .  يور  هن  دننیـشنب .  اهنیا  رپ  يور  ملع  نابلاط  ات  دنرتسگ  یم  ار 
 : » هک تسا  هدـش  دای  نآ  زا  رطاـف  هروس  لوا  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  ناـمه  رپ  نیا  ( 13  « ) ملعلا بلاطل  اهتحنجا  عضتل  ۀـکئالملا  ناو  » 

هدنروآ دیدپ  هک  ار  يادخ  ساپـس  ( 14  « ) عابر ثالث و  ینثم و  ۀحنجا  یلُوا  ًالـسر  ۀکئالملا  لعاج  ضرالا  تاومّـسلا و  رطاف  هّلل  دـمحلا 
نیا زا  یـضعب  ینعی  داد .  رارق  ناروآ  مایپ  دـنا ،  هناگراهچ  هناگ و  هس  هناگود و  ياهلاب  ياراد  هک  ار  یناگتـشرف  تسا و  نیمز  نامـسآ و 
یهلا مولع  نابلاط  ياپ  ریز  هک  تسا  یلاب  نیا  دنراد ،  لاب  ات  ود  هک  ینارتوبک  ریظن  هن  دـنراد .  رپ  لاب و  هس  یـضعب  دـنراد  لاب  ود  هکئالم 

دننک نهپ  هک  ياپ  ریز  ار  لاب  هک  دنناد  یم  ناگتشرف  نآ  نمؤم ،  يرگید  قفانم و  یکی  دننیـشنب  مه  رانک  رفن  ود  رگا  ینعی  دنرتسگ ،  یم 
 « هتّزع لالج  حّبست  ۀحنجا  یلُوا  دیامرف « :  یم  دیاتـس  یم  هغالبلا  جهن  رد  ار  هکئالم  لاب  یتقو  تسین .  نارتوبک  لاب  ریظن  هک  تسا  یلاب  . 
هن هتبلا  دنحیبست ،  لها  هک  دراد  ار  تیصوصخ  نیا  ناگتشرف  ياهلاب  ( 203  . ) تسا ّقح  لالج  زیزع  ماقم  يوگ  حیبست  هک  ینارادلاب  ( 15)
ّالا یـش ء  نم  ناو  تسین « ؟  ّقح  يوگ  حـیبست  شلاب  هک  تسا  تشوگ  مارح  غرم  مادـک  دراد ،  یغرم  ره  لاب  هک  ار  یمومع  حـیبست  نآ 

شیاپ ارـس  هک  تسا  نیعلا  سجن  ناویح  مادک  ای  و  تسوا .  ساپـس  حیبست و  لاح  رد  هک  نیا  رگم  تسین  زیچ  چـیه  ( 16  « ) هدمحب حّبسی 
ياراد اه  هتـشرف  هچ  سپ  دـنناد .  یم  ار  دوخ  شیاین  شیاتـس و  همه ،  ( 17  « ) هحیبستو هتولـص  ملع  دق  ّلک  تسین « ؟  ّقح  يوگ  حـیبست 

اریز دنتمحر ،  تفار و  رهظم  هک  ییاه  هتشرف  زا  دنرتالاب  دنتبالص  تنوشخ و  رهظم  هک  ییاه  هتـشرف  تفگ  ناوت  یمن  هاگچیه  اّما  دنبتارم 
تـشهب رد  ۀنجلا »  ضایر  نم  ۀضور  یف  ناشدوخ «  دـنراد  هدـهع  هب  ار  نایمنهج  منهج و  یتسرپرـسو  دـنمنهج  رد  هک  لاح  نیع  رد  اهنیا 

دنتـسه نینچنیا  زین  اهناسنا  دنتـشهب .  رد  زین  دوخ  و  دـنّقح ،  تفار  تمحر و  لـثم  ناگتـشرف  زا  رگید  هورگ  نآ  هک  هنوگ  ناـمه  دـنقرغ ، 
ار ههبج  تشپ  دنّقح ،  تفار  رهظم  رگید  یـضعب  و  دنرافک ،  اب  زیتس  گنج و  لوغـشم  رازراک  نادـیم  رد  دـنّقح ،  تنوشخ  رهظم  یـضعب 
 . دنتـشاد یمهم  شقن  اـهنز  سدـقم ،  عاـفد  داـهج و  لاـس  تشه  رد  ههبج  هب  یناـسر  کـمک  داتـس  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـننک  یم  هرادا 
زیت حالس  هک  نآ  نوچ  دهد .  یم  ماجنا  ار  دوخ  صوصخم  راک  یفنص  ره  ینعی  دنتشاد ،  يرتشیب  مهـس  اهناتـسرامیب  رد  نز  ياهراتـسرپ 

 . 31 – 30 هقاح ،   – 9 دراد .  رگید  یتیلوؤسم  دریگ  یم  هدهع  هب  ار  گنج  هدروخ  مخز  يراتـسرپ  هک  نآ  دراد و  هفیظو  کی  دنک ،  یم 
 ، رطاف  - 14 ص 43 .  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا   - 13  . 97 ءارسا ،   - 12 هبطخ 183 .  مالسالا ،  ضیف  هغالبلا ،  جهن   - 11  . 6 میرحت ،   - 10

 . 41 رون ،   - 17  . 44 ءارسا ،   - 16 هبطخ 90 .   ، ضیف هغالبلا  جهن   - 15  . 1

لماکت هب  ندیسر  رد  اعد  شقن 

زین لـماکت  هار  ارهق  تسا ،  كرتـشم  درم  نز و  نیب  ( 204  ، ) تدابع تعاطا و  تسا و  قح  تعاطا  تدابع و  هیاـس  رد  یناـسنا  تـالامک 
رد ناسنا  کی  لامک  اریز ف  تسا ،  یناسنا  لماکت  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  اه  شیاین  اـهاعد و  هنومن ،  ناونع  هب  دوب .  دـهاوخ  كرتشم 

قلختم ضحم ،  لماک  نآ  قـالخا  هب  دوشب و  کـیدزن  تسا  فرـص  تردـق  فرـص و  یتسه  ضحم و  ملع  هک  دـنوادخ  هب  هک  تسا  نیا 
نز و نیب  یقرف  چیه  اه  شیاین  نیا  رد  دنراد .  هدهع  هب  اه  شیاین  اهتدابع و  ار ،  لامک  نآ  هب  برقت  یهلا و  قالخا  هب  قلخت  هار  و  دوشب ، 
ای لیمک  ياعد  اهدرم  امـش  دـنا  هتفگن  دـنا ،  هدرک  میلعت  زیوجت و  ناسکی  اهدرم  اه و  نز  يارب  ار  اعد  تاـجانم و  نیرت  مهم  تسین ،  درم 

و اهتاجانم ،  هک  تسا –  یقیقح  لامک  مان  هب  هچنآ  رد  نیاربانب ،  دنرادن ،  ار  اه  شیاین  هنوگنیا  قیفوت  اه  نز  دـیناوخب و  هینابعـش  تاجانم 
تاجانم ندـناوخ  رد  ینز  رگا  تسا .  ناسکی  درم  نز و  مهـس  تسا –  هدرک  روهظ  اـه  تعاـطا  اـهتدابع و  اـه ،  شیاـین  اـهانث ،  اـهاعد ، 

دنپ و تاجانم و  هلاسم  رد  اهنز  بیـصن  دوب ،  دـهاوخ  درم  زا  شیب  زین  لماکت  رد  شقیفوت  دـشاب  درم  زا  رت  قفوم  ریبک ،  نشوج  ای  هینابعش 
لد تقر  هلا  سدقا  تاذ  هار  رد  تسا و  رت  بلقلا  قیقر  یفطاع ،  دوجوم  کی  اریز  تسین ،  رتمک  دشابن  اهدرم  زا  شیب  رگا  يریگزردـنا ، 

 . دشاب رت  قفوم  اهدرم  زا  هار ،  نیا  رد  دناوت  یم  وا  نیاربانب  دراد ،  يرترثوم  شقن  ساسحا  هفطاع و  و 
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نمؤم رپس  لامک و  رایعم  اوقت ، 

هراشا

تـسا ادـخ  هب  بّرقت  نآ ،  دوش و  یم  هدیجنـس  لصا  نآ  وترپ  رد  تالامک  ریاس  هراومه  تسا و  لامک  رایعم  لصا  کی  میرک ،  نآرق  رد 
یقّتم ناسنا  دـهد ،  یم  هنافراع  شنیب  ناسنا  هب  اوقت  رپس ،  ینعی  هیاقو  دراد -  هیاقِو  یقّتم  ناسنا  تسا .  هدـش  داـی  اوقت  ناونع  هب  نآ  زا  هک 
ناهج رد  يریخ  رگا  هک  تروص  نیا  هب  دراد ،  یم  هگن  دوخ  صاخ  تهج  رد  عقوم  هب  ًـالماک  ار  رپس  نیا  هکلب  دـنک ،  یمن  هاـنگ  اـهنت  هن 

ات دنک ،  ادـیپ  طابترا  ادـخ  هب  ًامیقتـسم  دوشن و  وا  هب  دنتـسم  وا و  زا  یـشان  ریخ ،  ات  دراد  یم  هگن  دوخ  ( 205  ) فرط هب  ار  رپس  ًاروف  دـید 
یم هگن  ادخ  فرط  هب  ار  رپس  نیا  ًامیقتسم  درک  هدهاشم  ناهج  رد  یتفآ  بیسآو و  يّرش  رگا  و  تسادخ ،  يزیچ  ره  اشنم  هک  دوش  مولعم 

 . دبای دانسا  ادخ  هب  تفآ  بیسآ و  و  یتشز ،  حُبق و  و  يدب ،  ّرش و  ادابم  هک  دراد 

ادخ هب  باستنا  رد  ّرش  ریخ و  قرف 

جورب یف  متنک  ولو  توملا  مککردـی  اونوکت  اـمنیا  دـنک :  یم  ناـیب  هنوگ  نیا  ار  ناراـکزیهرپ  يرادرپـس  روتـسد  ءاـسن  هکراـبم  هروس  رد 
موقلا ءالؤه  لامف  هّللا  دنع  نم  ّلک  لق  كدـنع  نم  هذـه  اولوقی  ۀئیـس  مهبـصت  نا  هّللا و  دـنع  نم  هذـه  اولوقی  ۀنـسح  مهبـصت  ناو  ةدیـشم 

هّللاب یفک  ًالوسر و  ساّنلل  كانلـسراو  کسفن  نمف  ۀئیـس  نم  کباصا  اـمو  هّللا  نمف  ۀنـسح  نم  کـباصا  اـم  ًاثیدـح ،  نوهقفی  نوداـکیال 
دنیوگ یم  دسرب  نانآ  هب  یبوخ  دماشیپ  رگا  دیـشاب .  راوتـسا  ياهجرب  رد  دنچره  دبای  یم  رد  گرم  ار  امـش  دیـشاب  هک  اجکره  ( 1) ًادیهش

نیا رخآ  تسادخ .  بناج  زا  همه  وگب :  تسا ،  وت  فرط  زا  نیا  دیوگ :  یم  دسرب ،  ناشیا  هب  يا  همدـص  نوچ  تسادـخ و  بناج  زا  نیا 
يدب زا  هچنآو  تسادخ ؛  بناج  زا  دسر  یم  وت  هب  اهیبوخ  زا  هچره  دنبایرد ؟  تسرد  ار  ینخـس  دـنهاوخ  یمن  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  موق 

رورـشو تاریخ  هچرگ  ینعی :  تسا .  سب  ادخ  ندوب  هاوگ  و  میداتـسرف ،  مدرم  يارب  يربمایپ ،  هب  ار  وتو  تسوت ؛  دوخ  زا  دسر  یم  وت  هب 
 » مهو تسا  هّللا »  دنع  نم  مه «  ریخ ،  هک  تسا  نیا  ّرـش  ریخ و  قرف  اّما  تسادـخ ،  زا  ناش  ینیوکت  هشیر  دنتـسه و  هّللا »  دـنع  نم «  همه 

یبوخ ینیب  ناهج  رپس ،  هیاقو و  نیا  دشاب  اوقت  اب  یسک  رگا  تسین .  هّللا »  نم  یلو «  تسا  هّللا »  دنع  نم  ّرش « ،  تبیـصم و  اّما  هّللا ، »  نم 
رد نینهآ  هراوید  ( 206  ) کی دـنک و  یم  شـشوک  شالت و  اـهلگ ،  شرورپ  يارب  هک  يرهاـم  ناـبغاب  کـی  ریظن  دـهد .  یم  وا  تسد  هب 

ياپ هب  لالز  فافش و  نیریش و  بآ  نیا  ات  ددنب  یم  ار  هار  دورب و  زره  دراذگ  یمن  دیایب  میالم  نیریـش و  بآ  تقو  ره  هک  تسوا  تسد 
بآ ای  خـلت ،  روش ،  بآ  دراذـگ  یمن  دراد و  یم  هگن  اهلگ  تمـس  هب  ار  رپس  دـیایب ،  راب  نایزو  خـلتو  روش  بآ  تقو  ره  و  دزیرب ،  اهلگ 

شرورپ رد  دراد ،  رّطعم  ياهلگ  شرورپ  رد  رهام  نابغاب  کی  هک  ار  راک  نیمه  اوقت  اب  ياه  ناسنا  دسرب .  وا  ناتسوب  هب  دولآ  لگ  هدولا و 
يولج دسرب ،  تسوا  هیمهـس  هک  لالح  بآ  تقو  رهو  دراد ،  تسد  رد  ار  يدنب  بآ  راکزیهرپ ،  نابغاب  کی  ینعی  دـنراد ،  لد  ناتـسوب 
ياربو تسا  نارگید  هیمهس  هک  یبآ  رگا  و  دوش .  فرـصم  هدوهیب  حابم ،  لالح و  بآ  دراذگ  یمن  دریگ و  یم  ار  نتفر  ردهو  نتفر  زره 
هیمهـس هک  بآ  نیا  دـنک  یم  یعـس  دزیرب و  وا  غاب  هب  دراذـگ  یمنو  دـهد  یم  رارق  رپس  ار  دـنب  بآ  نیا  دـسرب ،  تسین  لالح  حاـبم و  وا 

ادخ حورو  بلق  شرورپ  رد  هاوخو  یعیبط  لئاسم  رد  اهلگ  شرورپ  رد  هاوخ  ناسنا ،  کی  دورب .  نارگید  عترم  هعرزم و  هب  تسا  نارگید 
حّلـسم يدیحوت  رپس  نیا  اب  تسوا .  رپس  هک  تسا  هیاقو  نامه  دنب ،  بآ  نیا  هک  دراد  تسد  رد  يدـنب  بآ  کی  مارحو  لالح  لئاسم  رد 
تاریخ نیا  ادابم  هک  دراد  یم  هگن  دوخ  فرط  هب  ار  رپس  نآ  ًاروف  دید  یقیفوت  تمعن و  تمحر ،  تکرب ،  تلیـضف ،  ریخ ،  هاگرهو  تسا 
كرابم هام  رد  هک  مدوب  نم  مدش و  تاکربو  تاریخ  نیا  شیادیپ  عبنم  نم  هک  دـیوگب  دوش و  رورغم  دـنادب و  دوخ  زا  یـشان  ار  تاکرب  و 

 ، بیـسآ تیـصعم ،  رگا  هّللا و  نمف  ۀنـسح  نم  کباصا  ام  هک :  ارچ  متخادرپ ،  بش  ياهاعدو  زور  ياـهتدابع  هب  متفرگ و  هزور  ناـضمر 
 ، تفآو تبیصم  نیا  ادابم  هک  دراد  یم  هگن  هّللا »  فرط «  هب  ار  رپس  نیا  ًاروف  دوش  وا  ریگنماد  نآ  دننام  تیمورحم و  یقیفوت ،  یب  دنزگ ، 
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نیا رد  اهنت  اوقت  مدرکن .  ادیپ  قیفوت  یگتسیاش  هک  مدوب  نم  دیوگ :  یمو  دهد  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  اهنیا  هکلب  دنک ،  ادیپ  دانـسا  ادخ  هب 
نیدنچ تسا و  هدمآ  الاب  شّنس  هک  یسک  هب  دیابنو  تسا  نید  یتامدقم  بتارم  ( 207  ) اهنیا دیوگن ،  غورد  دنکن ،  هانگ  ناسنا  هک  تسین 

 ، تسا هار  لها  هک  یسک  يارب  اهنیا  نکن و ، ...  هاگن  مرحمان  نکن ،  تبیغ  وگن ،  غورد  دنیوگب  تسا ،  هدش  انشآ  یمالسا  لئاسم  اب  لاس 
ینیب ناهج  کی  هک  يریگرپس  نیا  رد  دـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  رپس  دـشاب و  تیاقو  لها  هک  دـسرب  ّدـح  نادـب  دـیاب  وا  تسا ،  کـچوک 

زا رت  يوق  اهنز  رد  تسا  هار  نیا  حالـس  هیامرـس و  هک  اه  هلاـنو  کـشا  اـهتاجانم و  هکلب  تسین .  یقرف  چـیه  درم  نز و  نیب  تسا  هناـفراع 
 . 78 و79 ءاسن ،   . 1 تسا .  اهدرم 

ربکا داهج  رد  نموم  حالس 

هدافتـسا هآ »  زا «  دیاب  دگنج  یم  ینورد  نمـشداب  رگا  یلو  دنک ،  هدافتـسا  شتآو  نهآ  زا  دیاب  دگنج  یم  ینوریب  نمـشد  اب  یـسک  رگا 
هک یناسنا  تسین .  هتخاس  يراک  نهآ  زا  اـج  نآ  رد  اریز  درک ،  هدافتـسا  هآ »  زا «  دـیاب  سوهو  يوه  اـی  هزراـبم  رد  نهآ . »  زا «  هن  دـنک 
یم لیمک  ياعد  رد  تسا .  حّلسم  سوه  لباقم  رد  درب ،  یم  رس  هب  زاین  زارو و  اعد  شیاین و  رانک  رد  هک  سک  نآ  هکلب  دگنجب ،  سوهاب 

هن تسا  هیرگ  نهآ ،  هن  تسا  هآ  ناسنا ،  هحلسا  ربکا ،  داهج  ههبج  ردو  ینورد  نمـشداب  گنج  رد  ینعی  ( 2  « ) ءاکبلا هحالسو  دیامرف « : 
رد ناحبـس  يادخ  دنراد .  اهدرم  زا  رتشیب  اهنز  ار  هحلـسا  نیا  تسا و  هلان  سفن و  بیذهت  ربکا ،  داهج  ِدمآراک  زیت و  هحلـسا  و  ریـشمش ، 

سلاجم رد  هک  يدارفا  اسب  هچ  تسین ،  یـسک  ره  رنه  هبال ،  هلان و  نوچ  تسا ،  هدـیرفآ  اـهدرم  زا  رت  حّلـسم  ار  اـهنز  سفن ،  بیذـهت  هار 
ضرف رب  دنزیرب ،  کشا  هک  دنرادن  ار  كرد  رنه و  نآ  اّما  دننیشن  یم  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش  رالاس  گوس 

هک تسین  یتلیـضف  تسین و  یـسک  ره  راـک  لد ،  شمرن  لیـصحت  هک  نیا  هچ  تسین ،  اـهنآ  رد  لد  شمرن  دنـشاب ،  هتـشاد  كرد  هک  مه 
هام ياهاعد  نیرت  طوسبم  زا  هک  یلامث  هزمح  وبا  ياعد  رد  تسا .  هیرگ  ربکا ،  داهج  هیامرـس  نیاربانب ،  دوشب .  یـسک  ره  بیـصن  ( 208)

هیرگ رد  ارم  منک ،  مهارف  ار  حالس  ات  نک  کمک  ارم  دنک :  یم  ضرع  هلا  سدقا  تاذ  هب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تسا ،  ناضمر  كرابم 
 ، ملاـنب رتهبو  ممهفب  رتهب  نم  هک  شاـب  نم  نیعُم  مدوخ .  يارب  هیرگ  رد  ارم  نک  يراـی  و  ( 3  « ) یـسفن یلع  ءاکبلاب  یّنعاو  نک « .  تناعا 

داهج و ههبج و  لئاسم  ای  ییارجا  ياهراک  فلتخم  ياه  شخب  رد  نز  رگا  دـشوجب .  کشا  هرابود  دـش  مامت  مکـشا  رگا  هک  نک  کمک 
هب ار  ربکا  داهج  هحلـسا  ادخ  دشاب .  درم  زا  رتمک  شمهـس  هّللا  یلا  بّرقت  رد  هک  دوش  یمن  نآ  لیلد  تشادن ،  روضح  یماظن  ياه  شخب 

يراک هب  دنز  یم  گنس  هب  ار  نآو  دراد  تسد  رد  يریشمش  هک  یسک  دننکب .  فرصم  اج  هب  دیاب  ار  نیا  اهتنم  هداد ،  اهدرم  زا  شیب  اهنز 
 . دـلان یم  اج  یب  اّما  تسا ،  هبال  هلاـن و  لـها  بلقلا و  قیقر  هچرگ  دـنک ،  یم  هیرگ  اـیند  يارب  هک  مه  یـسک  تسا ،  هدروآ  يور  هدوهیب 

راک هب  اج  هب  ار  هحلـساو  نکب  مهارف  هحلـسا  دـیوگ  یم  اهدرم  هب  دربب ،  راکب  اج  هب  ار  حالـس  نیا  ناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  نید  تامیلعت 
 ، تمحز کی  نز  دشکب و  تمحز  ود  دیاب  درم  دـیربب ،  راک  هب  اج  هب  اهتنم  تسا  هداد  امـش  هب  ادـخ  ار  هحلـسا  دـیوگ  یم  اهنز  هب  و  ربب ، 
 ، ربب راک  هب  بسانم  اج و  هب  مه  دعب  نک ،  مهارف  هحلسا  وش و  افکدوخ  دنیوگ  یم  وا  هب  تسین و  حّلـسم  گنج  رد  هک  يروشک  کی  لثم 

راکب اج  هب  یلو  يراد  حالـس  دنیوگ  یم  هکلب  وش ،  حّلـسم  دنیوگ  یمن  دنا  هدیـسر  ییافکدوخ  هب  حالـس  دیلوت  رد  هک  ییاهروشک  هب  اّما 
اج هب  ار  حالس  نیا  هک  تسا  هتفگ  نانآ  هب  هداد و  اهدرم  زا  شیب  اهنز  هب  هلا  سدقا  تاذ  ار  حالـس  نیاو  تسا ،  ناسنا  حالـس  هیرگ  دنبب . 

يارب لاـمج  هک  تسا  تسرد  نیا  دراد .  هچ  يرگید  دیـشوپ و  یم  هچ  يرگید  یـشوپ و  یم  هچ  هک  ( 209  ) شابن رکف  نیا  هب  وربب  راـکب 
 ، دننک تاعارم  ( 4  « ) فافعلا لامجلا  ةاکز  تسا « :  فافع  هک  نآ  تاکز  مه  دـننک و  فرـصم  اـج  هب  مه  دـیاب ،  تسا و  هیامرـس  ناـنز 

ّتقر هیامرـس  هلا  سدقا  تاذ  دـننک .  ّتقد  نآ  لیـصحت  رد  دـیاب  تسا و  قلطم  لامج  يوس  هب  باذـجنا  نامه  نانآ  یقیقح  لامج  نکیل 
حالـس اهنیا  هکلب  دـنک ،  هیرگ  رویز  سابل و  ایند و  رهاظم  يارب  یمـشچ  مه  مشچ و  رثا  رد  ناـسنا  اـت  هدادـن  نآ  يارب  ار  ساـسحا  بلق و 
ياعد نانجلا ،  حـیتافم   . 3 لیمک .  ياعد  ناـنجلا ،  حـیتافم   . 2 تسا .  لامک  برق و  لیـصحت  بابـسا  دانع و  جاجل و  وفک و  اـب  هزراـبم 
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 . تیاور 5 لصف 37 ،  مکحلا ،  ررغ   . 4 یلامث .  هزمحوبا 

تالامک ریاس  لصا  ادخ ،  هب  بّرقت 

هراشا

هفـسلف ریـسفت ،  لوصا ،  هقف و  نوچ  یمولع  یتح  دناد  یم  ادـخ  هب  بّرقت  عرف  دـنک ،  یم  لقن  نآرق  رد  هلا  سدـقا  تاذ  هک  ار  یلامک  ره 
ایآ تسا و  لاـمک  ملع ،  دوخ  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  دـناد .  یم  هّللا  یلا  بّرقت  عرف  دـنا ،  یمالـسا  مولع  نیرتـالاب  وزج  هک  ار  ناـفرعو 
هک یناسک  ایآ  وگب  ( 1) نولمعیال نیذلاو  نوملعی  نیذلا  يوتـسی  له  لق  دـیامرف :  یمو  دـناد  یم  لهاج  زا  رتالاب  ار  ملاع  هک  میرک  نآرق 

رگید لصا  رب  تسا  يا  هرصبت  ای  دنک  یم  نایب  ار  نید  یساسا  نوناق  لوصا  زا  یلصا  دنتـسه ؟  يواسم  دنناد  یمن  هک  یناسک  دنناد و  یم 
تسا و لقتـسم  لصا ،  هک  تسا  نآ  هرـصبت  لصا و  قرف  تسا .  هرـصبت  کـی  هکلب  تسین ،  لـصا  کـی  نیا  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد   ؟
هبال و هلان و  نامه  هیآ  نیا  رد  لصا  هرـصبت  کی  دراد و  یلـصا  کی  رمز  هروس  هکرابم  هیآ  دنـسیون .  یم  لصا  کـی  لـیذ  رد  ار  هرـصبت 

یم ملاعو  ملع  ماقم  هب  هراـشا  لـصا ،  نیا  ( 210  ) لـیذ رد  تسا و  هلا  سدـقا  تاذ  هاگـشیپ  رد  یگتـسراو  يراـکزیهرپ و  اوقت و  هّجض و 
نیذلا نوملعی و  نیذلا  يوتـسی  له  ُلق  ّهبر  ۀمحر  وجری  ةرخالا و  رذحی  ًامئاق  ًادجاس و  لیّللا  َءانا  تناق  وه  نّما  دیامرف :  یم  نآرق  دیامن . 

دسرت و یم  ترخآ  زا  دنک و  یم  ادخ  تعاطا  مایق ،  هدجـس و  رد  بش  لوط  رد  هک  یـسک  نآ  ایآ  ( 2) بابلالا اولُوا  رکذتی  اّمنا  نوملعیال 
 . دنریذپ دنپ  هک  دننادنمدرخ  اهنت  دنناسکی ؟  دنناد  یمن  هک  یناسک  دنناد و  یم  هک  یناسک  ایآ  وگب  دراد ؟  دیما  ار  شراگدرورپ  تمحر 

اهنآ دندوجـسو ،  عوکر  لها  هک  اهنآ  ایآ  دنناسکی ؟  نارگید  اب  دنراد  هدنز  بش  هک  اهنآ  ایآ  دیامرف :  یم  دنک و  یم  حرطم  ار  لصا  لوا 
ادـخ تمحر  هب  هک  اهنآ  ایآ  دـنیاتمه ؟  نارگید  اب  دنتـسه  هلا  سدـق  تحاـس  رد  یگدرب  یگدـنب و  عضاوت و  عوضخ و  تونق و  لـها  هک 
ملاع ریغ  ملاع و  ایآ  دیامرف :  یم  هرـصبت  ناونع  هب  لصا  نیا  لیذ  رد  هاگنآ  دنناسمه ؟  نارگید  اب  دننارگن ،  ناشدوخ  هدنیآ  زا  راودـیما و 

هلا سدق  تحاس  رد  یگدنب  عوضخ ،  تونق ،  لوا  كالم  ینعی  دشاب ،  لصا  نآ  هرـصبت  هک  تسا  یملع  روظنم  دوش  یم  مولعم  دنربارب ؟ 
رگا هک  تسا ،  نتـشاد  تاماقم  بتارم و  نیا  هب  ملع  دعب  ندیـسرت و  دوخ  هدنیآ  زا  ندوب و  راودیما  ادـخ  تمحر  هب  ندرک ،  هنابـش  هلان  ، 

دق ملاع  ّبر  تسا « :  هدمآ  نیلصملا  تاولـص  لضفا  هیلع  نینمؤملاریما  ینارون  تانایب  رد  تسین .  شیب  یلاب  و  ملع ،  نیا  دشابن  لصا  نآ 
یملاع دارفا  اسب  هچ  هک  تسا  هدمآ  نیلصملا -  تاولص  لضفا  هیلع  نینموملاریما -  ینارون  تانایب  رد  ( 3  « ) هعفنیال هعم  هملعو  هلهج  هلتق 

اریز ملع  ربارب  رد  لهج  هن  لقع  ربارب  رد  لهج  ینعی  دنلهاج  دنتسین ،  لقاع  نوچ  دنتسین و  لقاع  یلو  دنملاع  دنتسه ،  ناشلهج  هتـشک  هک 
نورد داهج  ههبج  رد  اّما  دـنملاع ،  هک  نیا  اب  دـندرکن .  بوکرـس  ار  لقع  ربارب  رد  لهج  اّما  دـندرک ،  فرطرب  ار  ملع  ربارب  رد  لـهج  هک 

یم ادـیپ  هلان  اب  لقع ،  نآ  و  تسین ،  هتخاس  ملع  زا  تسا  هتخاس  لـقع  زا  هک  يراـک  دـنا .  هدیـسر  ( 211  ) تکـاله هب  هدروخ و  تسکش 
همیرک هیآ  درامـش .  یم  ادـخ  هب  بّرقت  لصا  یقاحلا  هرـصبت  ناونع  هب  ار  نآ  دـناد ،  یم  تلیـضف  تیزم و  ار  ملع  نآرق ،  رگا  سپ  دوش . 

صخـش راک  نایاپ  هب  ار  سرت  ادـخ و  هب  ار  دـیما  هیآ  نیا  دـهد ،  یم  فراـع  ناـسنا  تسد  هب  رپس  دـنک و  یم  صخـشم  زین  ار  اوقت  قوف ، 
ضحم لامک  ادخ ،  نوچ  تسا ،  راودیما  ادخ  هب  دـسرت و  یم  ادـخ  زا  ّهبر »  ۀـمحر  وجری  ّهبر و  رذـحی  دـیامرف « :  یمن  دـهد  یم  تبـسن 
هلمجاب کلامج  نم  کلاسا  ّینا  ّمهّللا  دیامرف « :  یم  رحس  ياعد  رد  هک  تسا  نامه  هیآ  نیا  نخـس  درادن .  سرت  ضحم ،  لامک  تسا و 

اج رگید  تسا ،  ییابیزو  لامج  رـسارس ،  هلا  سدـقا  تاذ  رگاو  مراد .  تلئـسم  وت  زا  تیئابیز ،  بتارم  نیرتوکین  ّقح  هب  اـهلا !  راـب  ( 4 « )
دسرت یم  دوخ  لمع  راک و  نایاپ  زا  ناسنا  دیوگ  یم  دهد و  یم  ناسنا  تسد  هب  رپس  هیآ ،  اذل  دسرتب .  ادخ  زا  یسک  ات  تسین  سرت  يارب 

مه یتاذ  نآ  لگ ،  زا  هن  دـسرت  یم  راخ  زا  ناسنا  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  باب  زا  هک -  يروط  نامه  تسا  ضحم  لاـمج  ادـخ  هنرگ  و 
جهن  . 3 9 رمز ،   . 2 9 رمز ،   . 1 درادـن .  سرت  وا  تسا و  فرـص  رون  ضحم و  لاـمج  تسا ،  یتـسه  لـگ  نیا  یـش ء  هلثمک  سیل  هک 
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 . رحس ياعد  نانجلا ،  حیتافم  تمکح 104 4 .  ضیف ،  هغالبلا 

یسفنو یلقع  فوخ 

ربارب رد  نداتـسیا  زا  هـک  یـسک  اـّما  و  ( 5) يواـملا یه  ۀـّنجلا  ّناـف  ئوـهلا  نع  سفنلا  یهن  هـّبر و  ماـقم  فاـخ  نـم  اـّماو  زا :  نخـس  رگا 
یلقع فوخ  روظنم  دـشاب ،  یم  ( 212  . ) تسا تشهب  نامه  وا  هاگیاج  سپ  تشادزاـب  سوه  زا  ار  دوخ  سفن  و  دیـساره ،  شراـگدرورپ 

دراو یتقو  هکنانچمه  دریگ ،  یم  میرح  تفرگ  رارق  يدنمجرا  هاگیاج  رد  یتقو  ناسنا  هک  تسا  نآ  یلقع  فوخ  یسفن .  فوخ  هن  تسا 
تراقح و ساسحا  دریگ ،  یم  میرح  ینعی  تسا  یلقع  سرت  سرت ،  نیا  دنک ،  یم  سرت  ساسحا  دوش  یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  مرح 

یـسفن سرت  سرت ،  نیا  دـسرت  یم  هدـنردو  دزدو  نزهار  زا  دـنک و  یم  رفـس  ییاهنت  هب  ینابایب  رد  ناسنا  تقو  کی  دـنک .  یم  یکچوک 
یم یکچوک  ساسحا  ینعی  دریگ ،  یم  میرح  دوش و  یم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  ججُحلا  نماث  رهطم  مرح  دراو  تقو  کی  یلو  تسا 

زا رپ  هک  دراد  دـعب  نکب ،  ّتبحم  زا  رپ  ارم  بلق  ایادـخ  هک  میناوخ  یم  یلامث  هزمح  وبا  ياعد  رد  تسا .  ّتبحم  نیع  یلقع  فوخ  دـنک . 
ناـمه تسه ،  زین  سرت  زا  رپ  تسا ،  ّتبحم  زا  رپ  یبلق  رگا  ( 6  « ) کنم ًۀیـشخو  کل  ًاّبح  یبلق  المت  نا  کـلاسا  ّینا  مهّللا  نکب « :  سرت 

 ، تسوا تاذ  نیع  مه و  نیع  تسوا  رهظم  هک  مه  لـماک  دـبع  تافـص  تسوا ،  تاذ  نیعو  مه  نیع  هلا  سدـقا  تاذ  تافـص  هک  يروـط 
و بجاو ،  شتافـص  بجاو ،  سدقا  تاذ  رد  تسا و  یناکما  اهنآ ،  تینیع  نکمم و  لماک ،  دـبع  دوجو  رد  تافـص  هک  قرف  نیا  اب  اهتنم 
ترورـض و هکلب  تسین ،  دـنوادخ  صوصخم  رگیدـکی ،  اب  تافـص  تینیع  اـی  تاذ ،  اـب  تافـص  تینیع  تسا ،  یبوجو  زین  اـهنآ  تینیع 

هدـمآ اعد  نیا  رد  اذـل  تسا ،  كرتشم  تاذ  تافـص و  تینیع  اّما  تسا  ناگدـنب  صاـخ  رقف ،  ناـکما و  تسا و  قح  صوصخم  بوجو ، 
هن تسا  هناـّبحم  ِتیـشخ  نیا  هک  نکب ،  سرت  زا  رپ  ار  ملد  ماـمت  دـیوگ  یم  دـعب  و  نکب ،  ّتبحم  زا  رپ  ارم  بلق  ماـمت  ایادـخ  هـک :  تـسا 
 . تسا ّتبحم  نیع  تیشخ ،  تیشخ و  نیع  ّتبحم ،  اج  نیا  رد  دسرت ،  یم  تسود  زا  یهاگو  نمشد  زا  ناسنا  یهاگ  هنامصخ ،  ِتیشخ 

 . یلامث هزمحوبا  ياعد  نانجلا ،  حیتافم  40 و 41 6 .  تاعزان ،   . 5

لووسم ناتشگنا 

هّللا ناوضر  یمق  هیوباـب  نبا  موحرم  تسا .  لـئاق  یـصاخ  باـسح  کـی  نز  يارب  نید  هک  تسا  نیا  دومن  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  يا  هتکن 
نز زامن  بادآ  هک  ةالـصلا »  یف  ةارملا  بدا  ناونع «  هب  دراد  زامن  باوبا  رد  یباب  هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  دوخ ،  میق  باتک  رد  هیلع  یلاـعت 
زا یتیاور  باب  نایاپ  رد  دـشاب .  رتراگزاس  وا  فافع  اب  هک  دزیخرب  دـهد ،  ماجنا  دهـشت  دورب ،  عوکر  هب  دتـسیاب ،  هنوگچ  تسا :  هنوگچ 
 « تالوؤسم ّنّهناف  دیوگب « :  حیبست  دوخ  ياهتـشگنا  اب  دیوگب  حـیبست  تساوخ  رگا  نز  هک ،  دـنک  یم  لقن  هیلع  هّللا  تاولـص  مشـش  ماما 

حیبست دوخ  تشگنا  اب  نز  دیامرف  یم  تیاور  نیا  رد  یلو  دیوگب ،  حـیبست  تشگنا  اب  هک  دـشابن  درم  هرابرد  يروتـسد  نینچ  دـیاش  ( 12)
و تسا ،  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  ینیـسح  تبرت  نامه  درم  يارب  هچ  نز و  يارب  هچ  حـیبست  شرامـش  حـیبست و  نیرتهب  هتبلا  دـیوگب . 

هتشذگ نز ،  هرابرد  اّما  تسا  هدشن  دراو  نآ  هب  يروتسد  یلو  دشابن  لوبقم  دیوگب  حیبست  شتشگنا  رس  اب  يدرم  رگا  هک  تسین  مه  نینچ 
اهنیا هک  تسا  هدمآ  روتسد  دراد ،  یناوارف  تلیضف  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  ینیسح  تبرت  اب  حیبست  شرامـش  نتفگ و  حیبست  هک  نیا  زا 

نز هب  تبسن  ادخ  يوس  زا  یتیانع  کی  نیا  دش ،  دنهاوخ  عقاو  لوؤسم  تمایق  رد  ناتـشگنارس  نیا  اریز  دنیوگب  حیبست  ناشناتـشگنارس  اب 
تمایق رد  تایـصوصخ  همهاب  ار  ندـب  دـنوادخ  نوچ  دـنک ،  تدابع  زین  وا  تشگنا  ات  درامـشب  ار  حـیبست  ددـع  دوخ  تشگنا  اب  هک  تسا 

هنو تسد  اـهنت  هن  ار .  شناتـشگنا  مینک  مظنم  هک  نیا  رب  میرداـق  يرآ ،  ( 13) هنانب يّوسن  نا  یلع  نیرداـق  یلب  ( 216  : ) دـنک یم  روشحم 
نز هب  نید  هک  تسا  یتیانع  کی  نیا  دنهدب .  تداهـش  ات  دنادرگ ،  یم  رب  تمایق  رد  زین  ار  ناتـشگنارس  طوطخ  مامت  هکلب  ناتـشگنا  اهنت 

اب رگا  هک  تسا  تسرد  دـنک .  یمن  تیـصعم  تسد  نیا  اب  يرگید  هاگنآ  تسا ،  هتفگ  حـیبست  ناتـشگنا  نیا  اب  هک  دـشاب  هجوتم  اـت  دراد 
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دوب حیبست  شرامش  لماع  تشگنارس  دوخ  هک  یتقو  نکیل  دنرادن ،  یشقن  اجنآ  رد  ناتشگنارس  همه  اّما  درب ،  یم  باوث  دومن  رکذ  حیبست 
ناوـنع هب  هن  دـشاب  لـیثمت  هنوـمن و  ناوـنع  هب  عوـضوم  نیا  هچناـنچ  رگا  و  دـنک .  یم  تداـبع  هک  تسا  تشگنارـس  تشگنا و  نیا  دوـخ 

هک دراد  نیا  رب  رارصا  تیاور  نیا  ساسا  رب  هلا  سدقا  تاذ  هک  دومن  اعّدا  ناوت  یم  دراد  تیمومع  لیلعت  هک  نیا  يارب  نییعت  صیـصخت و 
ار یهاگراب  امـش  تسا .  هداد  رارق  دوخ  تیانع  دروم  درم  زا  لبق  لاس  ار 6  وا  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  قح  هدنب  شندـب  ياضعا  مامت  اب  نز 

مولعم دهدب  هار  درم  زا  رتدوز  لاس  شش  ار  نز  یـسک  عیفر ،  هاگراب  نآ  رد  رگا  دش ،  دراو  ناوت  یمن  دورو ،  ِنذا  نودب  هک  دینک  رّوصت 
ار نز  يرترب  نز و  تمظع  دـهاوش ،  نیا  زا  اـم  رگا  تسا .  هتفرگ  رارق  هاـگراب  بحاـص  تیاـنع  دروم  درم  زا  شیپ  نز  نیا  هک  دوـش  یم 
ار دوخ  تیعقوم  دیاب  نز  اهتنم  دراد  نز  هب  تبسن  یصاخ  تیانع  کی  نید  دوش  یم  مولعم  لقاال  مینکن  طابنتسا  ساسحا و  درم  هب  تبـسن 

کی رد  هک  نیا  لثم  دریذـپ  یم  روضح  هب  ار  نز  یلو  نک ،  يزاب  لاـس  شـش  ورب و  وت  دـیوگ  یم  درم  هب  ًاحیرـص  نید  هک  دـنکب  كرد 
هک تسا  نآ  يارب  هن  نیا  دنهد  یم  هار  ار  اهرتگرزب  اّما  تسین  امش  ياج  اجنیا  دینک  يزاب  دیورب  امـش  دنیوگ  یم  اه  هچب  هب  یملع  عمجم 

نارق و طقف  لگ ،  نیا  ِنابغاب  دـشاب و  نابغاب  تسد  هب  دـیاب  طـقف  لـگ  نیا  تسا و  هناـحیر  نز  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسا  صقاـن  نز 
امش هک  تسادخ  و  ( 14) ًاتابن ضرالا  نم  مکتبنا  هّللاو  دیامرف :  یم  هک  تسادخ  یناسنا  ره  نابغاب  ( 217  . ) تسا هلا  سدقا  تاذ  ترتع و 
مادک دنک ،  ظفح  دیاب  يرگید  زا  رتدوز  يرگید و  زا  رتهب  ار  لگ  مادـک  دـناد  یم  رتهب  نابغاب  نآ  و  دـینایور .  نیمز  زا  یهایگ  دـننام  ار 

ادخ ار  نزو  درم  اهلاهن  نیا  و  تسادخ ،  نابغاب  ناکما  ِناهج  رد  هک  دنک  یم  نایب  نآرق  ار  یّلک  لصا  دنک .  ییاریذپ  رتشیب  دـیاب  ار  لاهن 
 . ددرگ هدرمژپ  دوش و  هدولآ  هدرکان  يادخ  ادابم  ات  داد  رارق  رظن  شـشوپ و  ریز  رتدوز  دیاب  ار  اهلاهن  زا  یـضعب  هک  دناد  یم  وا  هدـیرفآ و 

لاس شـش  ار  وا  ادخ  دنادب  هک  دبای  یم  ار  دوخ  تمظع  نز  یتقو  تسوا ،  تمظع  هناشن  نیا  دروآ و  نید  شـشوپ  ریز  ار  وا  دـیاب  رتدوز 
 . تیاور 1089 13 ص 374 ،  ج 1 ،  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال   . 12 دـنک .  یم  زاب  يرگید  باـسح  وا  يارب  و  دریذـپ ،  یم  درم  زا  رتدوز 

17 حون ،   . 14 4 تمایق ، 

رهق ای  رهم 

هراشا

رگا تسا .  تنوشخ  اب  هارمه  شمهف  اـّما  دـمهف  یم  بوخ  ناـسنا  یهاـگ  هک  اریز  تسین ،  هتـسباو  يرظن  ياـه  هشیدـنا  هب  تـالامک  همه 
تالامک تسا و  فنص  ود  زین  یهلا  ءامسا  نز ،  مان  هب  دنراک  فیرظ  یضعب  و  درم ،  مان  هب  دنراک  مکحم  یشخب  تسا :  فنص  ود  ناسنا 

قح لالج  رهق و  رهظم  يزیتس و  متس  هزرابم و  مایق و  ماوق و  گنج و  ساسا  رب  تالامک  زا  یـضعب  دوش .  یم  ناسنا  بیـصن  هار  ود  زا  زین 
تنوشخ رد  فنـص  ود  نیا  زا  یکی  رگا  تسا و  ندوب  ّقح  فطل  لامج و  ّتبحم و  هفطاع و  تفار و  رهم و  رهظم  یـضعب  و  تسا ،  ندوب 

 . دنشاب رت  يوق  زین  ّتقر  تیمیمص و  افص ،  تفار ،  فطل ،  هفطاع ،  رهم ،  ياهشخب  رد  هک  تسین  نآ  رب  یلیلد  دنرت ،  يوق  هشیدنا  و 

رهم نامرف  رد  رهق ، 

دـنک و یم  هرادا  تبحم  روـحم  رب  ار  ملاـع  هـلا ،  سدـقا  تاذ  تـسا .  زاـسراک  رهق  هار  زا  شیب  مـحرو ،  رهم  هفطاـع ،  هار  یهاـگ  ( 218)
زا رتهب  نز  ار  ّتبحم  هار  اّما  دـنک ،  یط  نز  زا  رتهب  درم  تسا  نکمم  ار  رهق  هار  هچرگا  دـهد .  یم  ّتبحم  سرد  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب 

تایآ و ریثات  هک  هنوگ  نامه  درم  ات  دراد  يرتشیب  رثا  نز  رد  ینافرع  بدا  مظن و  رثن و  ینافرع و  راعـشا  ثیداحا و  دـنک .  یم  كرد  درم 
ییاهن لامک  هب  نز  رگا  هتبلا  تسا .  راک  میسقت  عون  کی  نیا  تسا و  رترثؤم  درم  رد  یسامح ،  بدا  رثن و  ثیداحا و  و  یسامح ،  نانخس 

زا نیطسوتم  اما  دراد .  ار  اوق  لیدعت  تردق  دبای ،  راب  ییاهن  لامک  هب  رگا  درم  هکنانچمه  تفای ،  دهاوخ  زین  ار  اوق  لیدعت  ناوت  تفای  هار 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


ّتبحم هکلب  تسین و  رهق  هتشر  زا  رتمک  تبحم  هتشر  دنریگ .  یم  ددم  صاخ ،  ياه  هتشر  زا  درم ،  نز و  زا  کیره  تالامک  میـسقت  باب 
یتـقو هلا  سدـقا  تاذ  ًـالوصا  دوـش .  هرادا  رهم  يربـهر  تحت  رد  هک  تـسا  بوـلطم  رهق  یناـمز  و  درک ،  یفرعم  رهق  ياورناـمرف  دـیاب  ار 

ادخ ( 1) ًالیلخ میهاربا  هّللا  ذـّختاو  دـیامرف :  یم  دـنک و  یم  داـی  لـیلخ  ناونع  هب  ار  وا  دـناد ،  یم  اـم  همه  ردـپ  ار  هیلع  هّللا  مالـس  میهاربا 
لیلخ امـش  ردپ  ینعی  ( 2) میهاربا مکیبا  ۀـّلم  دـیامرف :  یم  زینو  دـهد  یم  نادـنزرف  هب  ّتلخ »  سرد «  وا  ینعی  تفرگ .  تسود  ار  مـیهاربا 
اهدرم هک  تفگ  ناوت  یمن  دزومآ .  یم  تیمیمص  تقادص و  ّتبحم ،  ّتلخ ،  سرد  لیلخ ،  دنزرف  دیلیلخ ،  دنزرف  امـش  تسا و  نامحرلا 

 . تسا اـهدرم  زا  رتـشیب  افـص  ّتبحم و  تلخ ،  بتکم  رد  ناـنز  تفرـشیپ  هک  ( 219  ) تفگ دـیاب  هکلب  دـنلیلخ ،  نادـنزرف  اهنز ،  زا  رتشیب 
هک ینانز  ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نیّبحم  تاجانم  اّما  دنمهفب ،  رتهب  اهدرم  ار  نارادزرم  ياعد  تاجانم و  تسا  نکمم  هچرگا  نیاربانب 
 . تسا نادرم  زا  رتشیب  فنـص  نیا  رد  ّتبحم  هقالع و  شیارگ و  هفطاع و  حور  اریز  دـننک .  یم  كرد  رتهب  دنتـسه  كولـس  ریـس و  لـها 

نادرم رتشیب  تسا  نکمم  هک  نیا  هچ  دـنک .  یم  كرد  طسوتم  درم  کی  زا  رتهب  ار  نیّبحم  تاجانم  نیفراع و  تاـجانم  طـسوتم  نز  ینعی 
 . 78 جح ،   . 2  . 125 ءاسن ،   . 1 دننک .  كرد  نانز  زا  رتهب  ار  یبلط  تداهش  داهج و  تاجانم  نارادزرم و  ياعد 

بیبح تّما 

هراشا

يرشب عماوج  مّلعم  ار  وا  سپسو  درک  یفّرعم  هّللا  بیبح  ناونع  هب  ار  ملس  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  هلا  سدقا  تاذ 
 ، فصو نآ  دوش ،  یم  هداد  ملعم  نآ  هب  هک  یفـصو  اّما  تسا .  ماع  بقل  کـی  ملعم  ( 1) ۀـمکحلا باتکلا و  مهمّلعی  و  دومرفو :  داد  رارق 

سیردت هسدنه  هک  یسک  تسا .  ملعم  دیوگ ،  یم  یـضایر  سرد  هک  یـسک  ینعی  دنک .  یم  صخـشم  ار  وا  سیردت  هتـشر  و  وا ،  میلعت 
یسکو تسا  ملعم  دیوگ ،  یم  سرد  تایبدا  هک  یـسک  تسا .  ملعم  دنک  یم  سیردت  تایعیبط  بط و  هک  یـسک  تسا .  ملعم  دنک ،  یم 

و دهد .  یم  هسدنه  سرد  ینعی ،  دنک  یم  سیردت  سدنهم ،  دنتفگ  رگا  یلو  تسا ،  ملعم  زین  دنک  یم  سیردت  نافرعو  هفـسلفو  هقف  هک 
ملعم هچرگ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  دهد .  یم  تایبدا  سرد  ینعی ،  دنک  یم  سیردـت  بیدا  دـنتفگ  رگا 

ترـضح نآ  یـصاصتخا  بقل  دنـشاب ،  یم  بقل  نآ  ياراد  یهلا  ناربهر  همه  هک  تسا  ماع  بقل  میلعت  نیا  اّما  تسا ،  تمکح  باـتک و 
دـش هتفگ  رگا  و  تسا .  هّللا  بیبـح  تّما  شتّما  تسا و  ( 220  ) هّللا بیبح  وا  تسا .  ّتبحم  انامه  تسوا ،  یـصصخت  هتـشر  رگنایامن  هک 

 . 129 هرقب ،   . 1 تسا .  ّتبحم  روآ  مایپ  ّتبحم و  ملعم  وا  دهد .  یم  ّتبحم  سرد  ینعی  دنک ،  یم  سیردت  هّللا  بیبح 

لطاب تّبحمو  قح  تّبحم 

 . دهدب صیخشت  حیحـص  ندناوخ  زا  ار  طلغ  ندناوخ  دناوت  یم  رهام  بیدا  اهنت  و  حیحـصو ،  طلغ  تسا :  مسق  ود  تئارق  هک  يروطنامه 
 ، دنک ادـج  حیحـص  زا  ار  طلغ  هک  تسا  یـسک  نیتسار  بیبط  و  ّقح ،  حیحـص و  لطاب و  طلغ و  تسا :  مسق  ود  نامرد  هک  يروطنامه  و 

نیا وا  راک  دـهد و  یم  ّتبحم  سرد  دـشاب  تمکح  باتک و  ملعم  بیبح ،  رگا  و  قح .  ّتبحم  لـطاب و  ّتبحم  تسا :  عون  ود  مه  ّتبحم 
رایعم هن  دنراک ،  رازبا  ایند  لام  دنزرف و  رسمه و  هب  هقالع  هک  دزومایب  شنادرگاش  هب  دنک و  ادج  قح ،  ّتبحم  زا  ار  لطاب  ّتبح  هک  تسا 

ًاّبح لاملا  نّوبحتو  دیراد .  تسود  ار  رذگدوز  يایند  هکلب  تسا  نینچ  هن  ( 2) ۀلجاعلا نّوبحت  لب  ّالک  دیامرف :  یم  هلا  سدقا  تاذ  لامک . 
لد هب  هن  دینزب  لگ  هب  ار  اهتبحم  عون  نیا  دنکن و  ادیپ  هار  امش  لد  رد  اهتّبحم  نیا  رایسب .  ینتـشاد  تسود  دیراد  تسود  ار  لام  و  ( 3) ًاّمج

دشاب و رخ  بسا و  يو  ردنا  هک  لد  هن  نآ ،  دوب  هد  دننک .  یم  بحاصت  ار  لد  دندرک ،  ادیپ  هار  لد  هب  رگا  دـنراک و  رازبا  اهنیا  هک  ارچ  . 
اب یتقو  ناسنایتقو  نیاربانب  رادلد .  هن  تسا  رادـهد  وا  تسا ،  هداد  ياج  ار  يزرواشک  ماد و  هب  هقالع  لد  رد  هک  یـسک  نآ  راقع  عایض و 
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بوخ نت  يارب  اما  تسا  یبوخ  زیچ  ماد  تسا ،  بوخ  ندـب  يارب  اـما  تسا  ( 221  ) یبوخ زیچ  لام  هک  دمهف  یم  دـش ،  انـشآ  ّقح  بتکم 
نیتسار ياه  تبحم  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  هاگنآ  و  دوش .  یم  لدبحاص  رادلد و  هکلب  دنک  یمن  رادـهد  ار  دوخ  یـسک  زگره  اذـل  تسا . 

ار نآ  تسا  قیقر  فیطل و  نیکمن و  سب  زا  ّتبحم  اهتنم  دنهدن .  ّتبحم  سرد  نآ  رد  هک  دینیب  یم  ار  ییاعد  رتمک  امش  دوش .  یم  مرحم 
هنازرف ياهناسنا  راک  نیغورد ،  ّتبحم  زا  نیتسار ،  ّتبحم  صیخـشت  نوچ  دنناوخ  یمن  همه  شوگ  رد  و  دنیوگ ،  یمن  اج  همه  همه و  هب 

همه و  دومن ،  شیاشخب  ترفغم و  بلط  درک و  ریهطت  ار  دوخ  ناسنا  دش ،  هیفصت  هدنیآ  هتـشذگ و  یتقو  لیمک  فیرـش  ياعد  رد  تسا . 
تتبحم هتفیـش  راتفرگ و  ار  مبلق  ( 4  « ) ًامیتم کّبحب  یبلق  لعجاو ...  دـنک « :  یم  ضرع  ادـخ  هب  هاگنآ  تفاـی ،  هدیـشخب  ار  دوخ  ناـهانگ 

ياعد هک  یماگنه  ای  دیآ .  یم  رامـش  هب  فیرـش  ياعد  نا  ياه  هلمج  ررغ  زا  تسا و  لیمک  ياعد  دـقعلا »  ۀطـساو  هلمج «  نیا  نادرگ . 
 : » دراد یم  هضرع  هاگنآ  دوش ،  یم  لصاح  بسانم  یحور  هنیمز  دوش و  یم  هدـناوخ  ناضمر  هام  ياهرحـس  رد  یلامث  هزمح  وبا  كرابم 

داجس ماما  تهج  نیمه  هب  هدب .  رارق  تدوخ  ّتبحم  زا  زیربل  ار  ملد  ایادخ  ( 5  « ) کیلا ًاقوش  کنم و ...  ًۀیشخو  کل  ًاّبح  یبلق  الما  مهّللا 
ار و وت  دای  تذـل  وت ،  یتسود  تذـل  وت ،  تاجانم  تذـل  هک  تسیک  ایادـخ  دـنک :  یم  ضرع  نیّبحملا ،  تاجانم  زاغآ  رد  هیلع  هّللا  مالس 

سنآ يذلا  اذ  نمو  ًالدب  کنم  مارف  کتّبحم  ةوالح  قاذ  يذلا  اذ  نم  دـشاب « .  يرگید  زیچ  رکف  هبو  دـشاب  هدیـشچ  ار  وت  ّتبحم  توالح 
لد اـج  نیا  تسین .  دـمآ  راـک  اـمزآروز ،  دـنمروز و  نشخ و  دارفا  يارب  تـّبحم ،  سرد  نـیا  ( 222 ( ) 6  « ) ًالوح کنع  یغتباـف  کـبرقب 
رد دراذگ .  یم  رثا  رتشیب  وا  رد  تسود  نخس  دنک ،  لیصحت  يرتشیب  بلق  ّتقر  تسناوت ،  یسک  رگا  و  دنرخ ،  یم  هتـسخ  نت  هتـسکش و 

رگید یناسنا و  لامک  هار  رد  اـی  كولـس  ریـس و  هار  رد  وا  تسا ،  رتمک  نز  زغم  مجح  اـی  نز ،  زغم  نزو  نوچ  تفگ  ناوت  یمن  ماـقم  نیا 
 ، ّتبحم ّتقر ،  راـسکنا ،  هار  نیا  تسوا و  ياـتمه  دـشابن ،  لـقع  هار  زا  رت  يوـق  رگا  لد  هار  تـسا .  درم  زا  رت  هداـتفا  بـقع  یهلا  قرط 

ّتبحم زا  ار  یناویح »  هفطاـع  دـناوتب «  یـسک  رگا  و  تسا .  رت  بلقلا  قیقر  تسا  هیرگ  لـها  هک  یـسک  نآ  دـبلط .  یم  شیارگ  هفطاـع ، 
هار هاگنآ  دهنن ،  تفار  ياج  هب  ًاهابتـشا  ار  سفن  فعـض  دهرب و  سفن  فعـض  ّرـش  زا  دنک و  ادـیپ  هار  ّتبحم  زرم  هب  دـنک و  ادـج  یناسنا 

رگید ياهسرد  زا  شیب  ار  ّتبحم  سرد  دننیشنب و  ّتبحم  سالک  رد  ماجنارس  هک  دنراچان  زین  اهدرم  تسا .  زاب  ّتبحم  سالک  رد  وا  يارب 
سپ ار ،  ادخ  دـیراد  تسود  رگا  وگب  ( 7) هّللا مکببحی  ینوعّبتاف  هّللا  نّوبحت  متنک  نا  لق  دومرف :  ام  هب  ناحبـس  يادخ  نوچ  دنک .  جـیورت 

امش رگا  دشاب و  یم  بوبحم  ّبحم و  نیب  یطابترا  هقلح  تسا  بیبح  هک  ربمایپ  نیا  ینعی  درادب .  تسود  ار  امـش  ادخ  ات  ارم  دینک  يوریپ 
ندش بوبحم  بحم و  رگا  یعیبط  روط  هب  دیـسر .  یم  ندـش  قح  بوبحم  هلحرم  هب  ندوب  ادـخ  ّبحم  هلحرم  زا  دیـشاب ،  هّللا  بیبح  وریپ 

هب تسا ،  دـنمزاین  رهق  هب  هعماج  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  تسین .  اهنآ  زا  رتمک  دـشابن  رـسیم  اهدرم  زا  رتهب  ناـنز  فنـص  يارب  قح  قلخ و 
هک نیا  هچ  دنک .  یمن  تفرشیپ  تنوشخ  يدنت و  اب  دنک ،  یم  تفرشیپ  شمرن  ّتبحم و  اب  هعماج ،  هک  يروط  نآ  تسا و  جاتحم  زین  رهم 

امبف ( 223  . ) دوب تهج  نیا  رد  مه  شتیقفوم  و  دوب .  فوصوم  فصو ،  نیا  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كراـبم  دوـجو 
 ، يدش نابرهم  وخ و  مرن  نانآ  اب  یهلا  تمحر  تکرب  هب  سپ  ( 8) کلوح نم  اوّضفنال  بلقلا  ظیلغ  ًاّظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هّللا  نم  ۀمحر 

تفار ینابرهم و  رثا  رد  دنعمج  وت  فارطا  هک  اهنیا  دیامرف :  یم  دندش .  یم  هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  ًاعطق  يدوب  لد  تخس  وخدنت و  رگا  و 
 . 2 دـنا .  هدـش  عمج  راو  هناورپ  وت  رود  هب  یهد ،  یم  ّتبحم  سرد  يدروآ و  یتـسود  ماـیپ  ییادـخ و  بیبـح  وت  نوچ  تسوت .  ّتبحم  و 
 ، نیّبحملا تاجانم   . 6 نانجلا .  حـیتافم  یلامث ،  هزمح  وبا  ياـعد   . 5 نانجلا .  حـیتافم  لیمک ،  ياعد   . 4  . 20 رجف ،   . 3  . 20 تمایق ، 

159 نارمع ،  لآ   . 8 31 نارمع ،  لآ   . 7 نانجلا .  حیتافم 

نز ینافرع  تاماقم  زا  ییاه  هنومن 

هراشا
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يراعشا ای  هتفگ و  ینافرع  دنلب  تاملک  تالمج و  هدش و  افوکش  مالسا  طسوت  قوذ  نآ  دنا و  هدوب  ینافرع  قوذ  ياراد  هک  ینانز  ( 224)
 . دوش یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  ناوارف  خیرات  رد  دنا  هداد  رس 

بیغ شورس  بطاخم 

بیغ شورس  بطاخم 

 : دـیوگ یم  شرـسمه  دوبن ،  راکنا  لباق  وناب  نیا  تمارک  تلیـضف و  تسا ،  يراوحلا  یبا  نب  دـمحا  رـسمه  هیماش  هعبار  ( 1  ) هیماش هعبار 
 . تسا هدش  هتخپ  حیبست  اب  اذغ  نیا  حـیبستلاب »  ّالا  تجـضن  ام  اّهناف  روخب «  تفگ :  یم  نم  هب  هعبار  دوش ،  یم  هدرتسگ  اذـغ  هرفـس  یتقو 

هراـبرد هک  ینخـس  ریظن  تسا  هتفگ  یم  حـیبست  يزپـشآ  ماـگنه  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  اـیآ  تسیچ ؟  هلمج  نیا  زا  روظنم  هک  دـید  دـیاب 
ناحبـس نم  اذغ  نتخپ  ماگنه  ینعی  ادخ  مان  هب  رگم  ما  هدادن  ریـش  ار  وا  هتفگ :  یم  شردام  هک  تسا  هدمآ  ( 225  ) دیلقت عجارم  زا  یضعب 
تسرد حیبست  اب  اذغ  ایآ  ًالوصا ،  و  تسا ،  هدش  داجیا  هدش و  تسرد  حیبست  اب  اذغ  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  نیا  ای  و  متفگ ،  یم  هّللا 

میرک نآرق  رد  نایتشهب  طسوت  اذغ  لوانت  یگنوگچ  دروم  رد  دوش ؟  یم  رـضاح  اذغ  دیوگب  هّللا »  ناحبـس  یـسک «  رگا  ینعی  دوش ؟  یم 
تشهب رد  اهنآ  شیاین  ( 2) نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  نا  مهاوعد  رخآ  مالس  اهیف  مهتیحتو  ّمهّللا  کناحبـس  اهیف  مهیوعد  تسا :  هدمآ  نینچ 

هک نیا  تسا .  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  نانآ :  شیاین  نایاپ  مالس و  اجنآ  رد  ناشدورد  تسا و  یهزنم  كاپ و  وت  ایادخ  مهّللا  کناحبس  : 
ار يرما  دنتـسه و  یعّدم  اهنیا  هک  نیا  لوا :  دنک ،  یم  نایب  ار  بلطم  ود  هملک ،  نیا  هچ ؟  ینعی  تسا  حیبست  نایتشهب  ياوعد  دیامرف  یم 
 ، هک تسا  نشور  يدودـح  اـت  طـسو  هلمج  ياـنعم  ّمهّللا ،  کناحبـس  اـهیف  مهاوـعد  دـننک  یم  حـیبست  هک  نیا  مود :  و  دـننک ،  یم  بلط 

یبسانت هچ  و  تسیچ ؟  رخآ  لوا و  هلمج  ود  نکیل  تسا ،  میلـست  مالـس و  ابو  زیمآ  تملاسم  اه  هتـشرف  اب  رگیدـکی و  اب  نایتشهب  دروخرب 
اّما دنهاوخ ،  یم  اذغ  اذل  دنجاتحم ،  دنتـسه و  نکمم  دوجوم  اهنیا  هک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دراد ؟  دوجو  دـیمحت  حـیبست و  اعّدا و  نیب 

هویمو دنوش  غاب  دراو  ناشدوخ  ای  و  نک ،  هیهت  هویم  ام  يارب  دنیوگب :  یـسک  هب  دنهاوخب ،  هویمو  اذـغ  نایتشهب  یتقو  هک  تسین  نینچ  نیا 
 » دنیوگ یم  دندومن ،  رثوک  بآ  هدارا  رگا  دوش ،  یم  رـضاح  حیبست  اب  دنهاوخب  هچره  اهنآ  ّمهّللا  کناحبـس  اهیف  مهاوعد  هکلب  دـننیچب ، 

جاتحم ار  دوخ  یتقو  هک  تسا  نیا  حیبست  يوعد و  نآ  تابثا  نیب  بسانت  دـننک .  یم  تیبثت  حـیبست ،  اب  ار  يوعد  سپ  ّمهّللا . »  کناحبس 
بآ ای  هویم  ام  هب  دنیوگ :  یمن  اهنآ  دنبای ،  یم  تجاح  نیا  زا  هّزنم  ار  هلا  سدـقا  تاذ  دـننیب ،  یم  یتشهب  ياه  تمعن  زا  یتمعن  ( 226  ) هب
یم اضتقا  بدا  و  یهکاوف ،  رثوک و  هب  زاین  زا  ياربم  وت  اّما  میدـنمزاین ،  جاـتحم و  اـم  ینعی  یتجاـح ،  زا  هزنم  وت  دـنیوگ :  یم  هکلب  هدـب ، 

هب مجاتحم ،  نم  دیوگن :  نیرفآ .  متاح  يادخ  اب  دروخرب  هب  دسر  هچ  دشاب ،  هتشاد  هنوگ  نیا  يدروخرب  نایوخ ،  متاح  اب  ناسنا  هک  دنک 
هزنم وت  ّمهّللا »  کناحبس  دنیوگ «  یم  نخس  نینچ  نیا  زین  نایتشهبو  یتسین ،  دنمزاین  هک  وت  یهاوخ ،  یمن  هک  وت  دیوگب :  هکلب  هدب ،  نم 

نا مهاوعد  رخآ  دمح و  اعّدا و  نیب  هطبار  موس  هلمج  اّما  حیبست .  اعّدا و  نیب  هطبار  نایب  نیا ،  هدب ،  ام  هب  ینعی  یشاب ،  دنمزاین  هک  ینآ  زا 
 : دنیوگ یم  دنیآ و  یم  رب  ساپس  رکـشت و  ماقم  رد  دندومن ،  تفایرد  یماعنا  هلا  سدقا  تاذ  زا  یتقو  حیبست ،  نآ  زا  دعب  ینعی  هّلل  دمحلا 

تباجا هب  تساوخرد  هک  یماگنه  تسا و  تساوخرد  يانعم  هب  ًاـحیولت  حـیبست  تسا ،  حـیبست  زا  دـعب  دـمح  نیملاـعلا »  ّبر  هّللدـمحلا  » 
 « . نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  دنک «  یم  ضرع  اذل  دسر ،  یم  دمح  ساپـس و  هب  تبون  تفای  تسد  دوخ  زاین  دروم  هب  دنمزاین  نیاو  دیـسر ، 

هب یتقو  نم  هک  دـشابن  نیا  شروظنم  دـیاش  حـیبستلاب »  ّالا  تجـضن  ام  اّهناف  روخب «  ار  اذـغ  نیا  دـیوگ :  یم  شرـسمه  هب  هک  هیماش  هعبار 
اب اذغ  نیا  هک  دشاب  نیا  شروظنم  هکلب  متفگ ،  یم  هّللا »  ناحبـس  اذغ «  خبط  لاح  رد  دوب و  يراج  منابز  رب  حـیبست  متفر ،  یم  هناخزپشآ 
زین يا  هدنزومآ  راعـشا  دنک .  ادیپ  یـسرتسد  یماقم  نینچ  هب  و  دشاب ،  هتـشاد  یماقم  نینچ  کی  دناوت  یم  نز  سپ  تسا .  هدیـسر  حیبست 

هک نیا  لیلد  هب  دـنراد ،  نوگانوگ  ِراکفا  نارظن  بحاص  هک  هنوگنامه  تشاد  ینوگانوگ  تالاح  دـیوگ :  یم  شرـسمه  دراد ،  وناـب  نیا 
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رد نوگانوگ  تاداراو  نوچ  دنراد ،  ینوگانوگ  ياهدروآ  هر  زین  نالدـبحاص  دـنک ،  یم  روهظ  ناشنهذ  رد  ینوگانوگ  یقطنم  تامدـقم 
هب ینخـس  هدراو  ره  ربارب  رد  و  دـیما ،  هدراو  یهاـگو  فوخ  هدراو  یهاـگ  ( 227  ، ) بح هدراو  یهاگ  دـنک ،  یم  ادـیپ  روهظ  اـهنیا  بلق 
هک یتسود  بیـصن  یبلق  یف  هاوسل  امو  بیبح  هلدـعی  سیل  بیبح  تفگ :  یم  دـش و  یم  دراو  وا  رب  ادـخ  بح  یهاگ  دـنیوگ  یم  بسانت 
مرب مشچ و  زا  هک  یتسود  بیغی  ام  يداؤف  نع  نکلو  یصخشو  يرصب  نع  باغ  بیبح  تسین .  وا  زج  یـسک  نم  بلق  ردو  درادن  دننامه 
هزنم نوچ  تسا  روتسم  مشچ  زا  (4  « ) ًامیتم کبحب  یبلق  و  اّما «  ( 3 «) راصبالا هکردتال  هک «  تسا  یبیبح  تسا .  رضاح  ملد  رد  یلو  ناهنپ 

دورـس و یم  رعـش  وا  ياربو  درب ،  یم  رـس  هب  ادخ  اب  سنا  لاح  رد  زین  یهاگ  دراد .  اج  بلق  رد  یلو  دنیبب  ار  نآ  مشچ  هک  تسا  نآ  زا  رت 
 . تسا نارگیداب  ممسج  مدومن و  وت  اب  نخـس  مه  ار  ملد  یـسولج  دارا  نم  یمـسج  تحباو  یثّدحم  داؤفلا  یف  کتلعج  دقلو  تفگ :  یم 
زین یهاگ  تسا .  نیـشنمه  تسود  اـب  ملد  تسا و  نیـشنمه  سینا  ممـسج  یـسینا  داؤفلا  یف  یبلق  بیبح  سناؤم و  سیلجلل  یّنم  مسجلاـف 

دـصقم هب  ارمو  تسا  مک  هشوت ،  یتفاسم  لوطل  ما  یکبا  دازللا  یغّلبم  هارا  ام  لیلق  يدازو  تفگ :  یم  دـش و  یم  بلاغ  وا  رب  فوخ  تلاح 
اب ایآ  یتفاخم ؟  نیا  کیف ؟  یئاجر  نیاف  ینملا  ۀیاغ  ای  رانلاب  ینقرحتا  منک ؟  هیرگ  رفس  لوط  رب  ای  هشوت  یمک  رب  مناد  یمن  دناسر ،  یمن 

هیعدا رد  هیلع  هّللا  مالـسریما  ترـضح  زا  ینانخـس  دـش ؟  هچ  مسرت  تفر و  اجک  مدـیما  سپ  میاهوزرآ ؟  همه  يا  تخوس  یهاوخ  مشتآ 
زارد و هار  كدـنا و  هشوت  زا  هآ !  ( 5  « . ) دروملا میظعو  رفـسلا  دُعب  قیرّطلا و  لوط  داّزلا و  ۀـّلق  نم  هآ ،  ( » 228  : ) دـیامرف یم  هک  تسه 

رکف تسا و  مک  هشوت  هر  هک  تسا .  هدناجنگ  رعش  نیا  رد  یبدا  تاجانم  تروص  هب  وناب  نیا  ار  اهنامه  كانسرت !  هاگلزنم  رفـس و  يرود 
تیاهن هک  ییادـخ  يا  مزیرب ،  کشا  رفـس  لوط  يارب  ای  منک  هلاـن  هشوت  یمک  يارب  اـیآ  مسرب ،  دـصقم  هب  مک  هشوت  هر  نیا  اـب  منک  یمن 

ینانز ص 201 ،  روثنلا ،  رد   . 1 مدوب .  راودیما  وت  هب  نوچ  دوش ؟  هچ  مدـیما  سپ  دـنازوس ،  یهاوخ  دوخ  شتآ  اب  ارم  ایآ  ینم ،  يوزرآ 
هک تسا  نیا  هوجو  زا  یکی  دنا ،  هدومن  رکذ  یهوجو  مان  نیا  هب  يراذگمان  ّرـس  دروم  رد  دـنا .  هتـشاد  ترهـش  هعبار  مان  هب  هک  دـنا  هدوب 

 . تمکح 74 ضیف ،  هغالبلا  جهن   . 5 لیمک .  ياعد   . 4  . 103 ماعنا ،   . 3  . 10 سنوی ،   . 2 دنتفگ .  یم  هعبار  ار ،  مراهچ  رتخد 

هیودع هیرصب  هعبار 

هک نیمه  تخیر ،  یم  کشا  رایـسب  وا  هک  دنا  هدروآ  خیرات  رد  تسا .  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هدنزومآ ،  یتاملک  زین  هیودـع  هعبار  زا  ( 6)
نیا مینک ،  رافغتسا  دیاب  نامرافغتسا  زا  ام  رافغتسا »  یلا  جاتحی  انرافغتسا  تفگ «  یم  دش و  یم  شوهدم  دمآ  یم  نایم  هب  شتآ  زا  نخس 

يواـسم هنـساحم  تناـک  نَم  یهلا  دراد « :  یم  هضرع  هفرع  ياـعد  رد  هیلع  هّللا  تاولـص  نادیهـش  رـالاس  هک  تسا  يدـنلب  تفرعم  ناـمه 
یبوخ هک  یـسک  دشابن ،  دب  هنوگچ  شیاه  يدـب  تسا ،  يدـب  وا  ياه  یبوخ  هک  یـسک  ایادـخ ،  ( 7  « ) يواسم هیواسم  نوکتـال  فیکف 

دنک یم  لایخ  دناوخ و  یم  زامن  هک  یسک  تسا .  هتفای  تسد  یعیفر  ياه  هیاپ  هب  شدوخ  لایخ  هب  دوش  یم  مولعم  دنادب ،  بوخ  ار  دوخ 
یم يرافغتساو  دزیر  یم  یکشا  هک  یـسک  تسا ،  یهلا  فطل  تکرب  هب  تاقیفوت  نیا  همه  هک  دناد  یمن  رگید  و  تسا ،  هدرک  يراک  هک 

هب دسر  هچ  تسا ،  هئیس  وا  هنـسح  تسا ،  هئیـس  وا  هنـسح  تسا ،  يواسم »  هنـساحم  اهنیا «  تسا ،  هدرک  یّمهم  راک  دنک  یم  لایخو  دنک 
صلاخان بوشم و  زین  رافغتسا  نیمه  اریز  تسا .  يرگید  رافغتـسا  جاتحم  دوخ  ام  رافغتـسا  هک :  دیوگ  یم  ( 229  ) مه وناـب  نیا  وا ،  هئیس 

 « انزحاو دیوگ « :  یم  يروث  نایفـس  دینـش ،  یتقو  ایندلاب »  ۀجاح  یل  ام  تفگ « :  یمو  تفریذپ  یمن  مدرم  زا  يزیچ  زگره  وا  دشاب .  یم 
مک ما  هلان  ارچ  هک  ملان  یم  نم  میتسه ،  نوزحم  مک  ارچ  هک  میـشاب  رثاتم  دـیاب  هانزح »  ۀـّلقاو  تفگ « :  میـشاب ؟  نیگمغ  دـیاب  اـم  یک  اـت 
زا تسا ،  هدیـسر  زین  يرگید  هدـنزومآ  نانخـس  وناب  نیا  زا  ارچ ؟  نزح  یمک  میوگ :  یم  نم  اّما  ارچ ؟  نزح  لـصا  ییوگ  یم  وت  تسا ، 
یم ناهنپ  ار  دوخ  ياـه  يدـب  هک  هنوگناـمه  مکتائیـس . »  نومتکت  اـمک  مکتانـسح  اومتُکا  هک « :  دومن  یم  هیـصوت  همه  هب  هک  نیا  هلمج 

 . تسا ییامندوخ  هک  ارچ  تسا ،  صقن  ناسنا  کی  يارب  یبوخ  روهظ  راهظا و  نوچ  دینک ،  ناهنپ  مه  ار  اه  یبوخ  دنیبن ،  یـسک  ات  دینک 
اـضتقا ترورـض  رگا  تیبوبر .  رد  ات  تسا  رتذـیذل  یلوا و  اهنآ  يارب  تیدوبع  رد  یهلا  يایلوا  روهظ  دـنیوگ :  یم  تفرعم  لها  ناـگرزب 
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نآرق هک  نیا  تسا .  ندش  راگدرورپ  رهظم  ینعی  تیبوبر  روهظ  زاجعا ،  نوچ  دهد ،  یمن  ناشن  هزجعم  یهلا  يایلوا  زا  ییلو  چیه  دنکن ، 
رگا ینعی  یهلا .  نذا  اب  زج  دروایب  هزجعم  هیآ و  هک  هتـشادن  قح  يربمایپ  چـیه  ( 8) هّللا نذاب  ّالا  ۀیاب  یتای  نا  لوسرل  ناک  ام  دـیامرف :  یم 

 « نوکیف نک  ابو «  تسا  ینیوکت  نذا  زین  اجنیا  رد  نذا  زا  روظنم  هک  دروایب  دـناوت  یمن  يا  هناـشنو  هزجعم  یلوسر  چـیه  دـشابن  ادـخ  نذا 
ّقح نامرف  اب  ملاع  مامت  تسین .  هتخاس  وا  زا  لالقتـسا  اب  يراک  چیه  ناسنا  هچ  هتـشرف و  هچ  يدوجوم  چـیه  هنرگ  دوش و  یم  عورـش  قح 

ییادج هّتبلا  تسا  هدرک  ادیپ  روهظ  لماک  ناسنا  توسک  رد  هک  تسا  ّقح  تیبوبر  نیا  دنک  یم  روهظ  يزاجعا  هک  اجنآ  دوش و  یم  هرادا 
رد هک  تسا  نیا  لصا  ناکلاس و  هریس  هک  ( 230  ) نآ ضرغ  تاذ .  ماقم  هن  تسا  لعف  ماقم  نیا  هزات  و  تسا .  ظوفحم  رهظم ،  زا  رهاـظ ، 

روهظ تیبوبر  رد  هک  دراد  لیم  ینعی  دوش  اشفا  شریخ  راک  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دروم  رد  وناب  نیا  تیبوبر .  رد  هن  دننک  روهظ  تیدوبع 
نومتکت امک  مکتانـسح  اومتُکا  تسوا « :  راصق  تاملک  وزج  نیا  دـیناشوپ و  یم  ار  ناتتائیـس  هک  روطناـمه  دیـشوپب  ار  ناتتانـسح  دـنک : 

زین هیودـع  هعبار  هب  تسا  دنتـسم  هیماش  هعبار  هب  هک  ار  یتیب  ود  فراعملا  فراوع  باتک  رد  يدرورـس  نیدـلا  باهـش  خیـش  مکتاـئیس » . 
یّنم مسجلاـف  یـسولج  دارا  نم  یمـسج  تحبا  یثّدـحم و  داؤـفلا  یف  کـتلعج  ّینا  زا :  تسا  تراـبع  تیب  ود  نآ  هک  تـسا  هداد  دانتـسا 

هب تبسن  هک  وناب  نیا  نادیرم  زا  یضعب  دندوب .  رادیب  ار  بش  مامت  ناوناب  نیا  زا  يرایسب  یـسینا  داوفلا  یف  یبلق  بیبح  سناؤم و  سیلجلل 
یم باطخ  شدوخ  هب  مه  یهاگ  دـسر  یم  نم  هب  رون  ياه  قبط  رد  شریخ  راثآ  اـیؤر  ملاـع  رد  تفگ :  یم  دـندرک ،  یم  یبدا  راـهظا  وا 

سفن يا  ینعی  روشنلا . »  موی  ۀخرصل  ّالا  اهنم  نیموقتال  ًۀمون  یمانت  نا  کشوی  نیمانت  مک  یلاو  نیمانت  مک  یـسفن  ای  تفگ « :  یم  درک و 
هک ارچ  يوش ،  رادـیب  روشنلا  موی  دایرفو  هخرـص  اب  طقف  هک  يور  باوخ  رد  نانچ  نآ  مسرت  یم  یباوخ ؟  رد  یک  اتو  یباوخ  یم  ردـقچ 
؛  سبو تسا  دایرف  کی  ( 9) نورضحم انیدل  عیمج  مه  اذاف  ًةدحاو  ۀحیص  ّالا  تناک  نا  دننک .  یم  رادیب  هحیص  کی  اب  ار  همه  زور  نآ  رد 

کل و ًاّبح  لب  کتّنج  یف  ًاعمطال  كران و  نم  ًافوخ  کتدبع  ام  یهلا  تفگ « :  یم  نینچمه  دنرضاح .  ام  هاگشیپ  رد  همه  هاگان  سپـسو 
قاتـشم مراد و  تسود  ارت  هک  نآ  رطاخ  هب  اـهنت  هکلب  تشهب  عمط  هب  هن  شتآ و  سرت  زا  هن  ار  وت  ایادـخ  ینعی :  کـهجو » .  ءاـقلل  ًادـصق 

 . دننک یم  یّسات  اهنآ  هب  زین  ناشنادرگاش  تسا  بوسنم  مالسلا  هیلع  نیموصعم  هب  هک  نخس  نیا  منک .  یم  تتدابع  متـسه  وت  يور  رادید 
رطاخ هب  هکلب  منک  یمن  تدابع  تشهب  هب  قوش  شتآ و  ( 231  ) زا سرت  رطاخ  هب  نم  دنیوگ  یم  هک  دهد  یم  تسد  اهنآ  هب  یلاح  یهاگ 

ّبح وه  يذـلا  اّماف  كاذـل  لها  کـنال  ًاـّبحو  يوهلا  ّبح  نیّبح  کـّبحا  دنیارـس :  یم  ار  تاـیبا  نیا  منک و  یم  تداـبع  بوبحم  هب  ّبح 
کل نکلو  یل  كاذ  الو  اذ  یف  دمحلا  الف  كارا  یتح  بجحلا  یل  کفشکف  هل  لها  تنا  يذلا  اّماو  كاوس  نّمع  كرکذب  یلغشف  يوهلا 

زا یتسود  یتـسه .  ینتـشاد  تسود  هک  نیا  يارب  يرگیدو  وت  هب  هقـالع  لـیلد  هب  یکی  مراد ،  تسود  ربارب  ود  ار  وت  كاذو  اذ  یفدـمحلا 
یمو هدـش  هتـشادرب  اه  هدرپ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  زین  تندوب  ینتـشاد  تسود  تسا .  هدرب  مدای  زا  ار  وت  ریغ  هک  تساجنآ  ات  هقـالع  يور 

نآ رطاخ  هب  یهاگ  تسا و  رکذ  زا  بح  یهاگ  تسا .  وت  دوخ  قیال  زین  دمح  ود  ره  هک  یمود  هن  تسا و  نم  زا  یلوا  هنارکش  هن  تمنیب . 
يارب دـمح  هن  تقیقح  رد  اّما  مراد ،  دـمح  نم  بح  ود  نیا  يارب  يدومن و  نم  هب  ار  باـجح  ءارواـم  يدرک و  باـجح  فشک  هک  تسا 
تبحم ود  ره  ِدمح  سپ  وت ،  هیحان  زا  تسا  یتمعن  ای  یقیفوت و  دمح  نیا  دوخ  نوچ  تسین  نم  لام  مود ،  ّبح  يارب  دمح  هن  لوا و  ّبح 

 . 53 سی ،   . 9  . 38 دعر ،   . 8 ینایاپ .  شخب  هفرع ،  ياعد   . 7  . 202 ص 203 -  روثنملا ،  رد   . 6 تسوت .  ِنآ  زا 

لیعامسا رتخد  هعبار 

لها تیار  تفگ « :  یم  دـید و  یم  ار  تشهب  لها  دـمآ  یم  شیپ  وا  يارب  یلاح  هچناـنچ  رگا  هک  (10) تسا هدمآ  وناب  نیا  لاح  حرـش  رد 
دوخ هک  دنـسر  یم  ییاج  هب  نادرم  یهاگ  هک  يروط  نامه  ّنهمامکاب »  یّنم  نورتتـسی  نیعلا  روح  تیار  اّمبر  نوئیجی و  نوبهذی و  ۀّنجلا 
یم اهنآ  زا  ار  دوخ  اهیروح  هک  دنـسر  یم  ییاج  هب  ( 232  ) یهاگ اه  هتشرف  یضعب  نینچمه  دنراد ،  یم  روتـسم  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  ار 
دریگ یم  وضو  هک  یسک  تسا « :  هدمآ  تیاور  رد  هک  نیا  دنریگ ؟  یم  رارق  اهنآ  رون  عاعشلا  تحت  ای  دننک  یم  ناهنپ  ایآ  یلو  دنناشوپ . 
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هکلب نیط  زا  هنو  دـنران  زا  هن  اه  هتـشرف  دوش .  یم  نوکیف »  نک ،  اهنآ «  حـلاص  لمع  اب  ینعی  دوش ، »  یم  قلخ  هتـشرف  وا  يوضو  بآ  اب  ، 
لـسع نم  راـهناو  دـیامرف :  یم  هک  نیا  دوش .  یم  هتخاـس  حـلاص  لـمع  اـب  هک  تشهب  لـسع  رهن  ریظن  دـنوش ،  یم  تسرد  زاـمن  اـب  اـهنآ 
يروح دوش .  یم  تسرد  ةالـص  موـص و  اـب  هکلب  تسین .  ودـنک  روـبنز و  زا  تشهب ،  لـسع  باـن .  لـسع  زا  ییاـهرابیوجو  ( 11) یّفصم
هانقلخ ّناجلاو  ات :  تسین ،  ّنج  لثم  ای  دشاب و  لگ .  زا  يرـشب  هدنروآ  دـیدپ  ( 12) نیط نم  ًارـشب  قلاخ  ات :  تسین  ناسنا  ریظن  مه  تشهب 

اب دوش ،  یم  تسرد  زامن  اب  وا  هکلب  دـشاب ،  میدـیرفآ .  دود  یب  هدـننازوس و  یـشتآ  زا  نآ  زا  لبق  ار  ناـیرپ  ( 13) مومّـسلا ران  نم  لبق  نم 
 ، تسا زامن  زا  رتالاب  رازگزامن  و  دوش ،  یم  تسرد  زامن  اب  هک  تسا  يدوجوم  هتـشرف  رگا  نیاربانب  دوش .  یم  تسرد  تعاـطا  تداـبع و 
 . تسا رت  يوق  ( 233  ) شدوخ رثا  زا  يرثؤم  ره  نوچ  تسا  راک  نآ  بحاص  ریخ ،  راک  ره  زا  رتالاب  ( 14  « ) هنم ریخ  ریخلا  لعاف  نوچ « : 

ییارجا ياه  تیدودـحم  یـضعب  هک  دـنک  مهوت  یـسک  رگا  و  تسا .  نز  یعقاو  هاگیاج  نیا  و  دـنرتالاب ،  اهیروح  زا  یتشهب  ناـنز  سپ ، 
دوب لصاو  ناکلاس  زا  يا  هنومن  دش  هدرب  هک  ییاه  مان  تسا .  هدوهیب  یمهوت  نیا  دـسرب ،  قیمع  ياه  هاگیاج  نیا  هب  نز  هک  دراذـگ  یمن 

رد باتک  زا  لـقن   . 10 تسین .  اهنآ  نیب  تـالامک  ریـس  تهج  رد  یقرف  چـیه  تسا و  زاـب  ناـسکی  درم  نز و  يارب  هار  هک  دوش  نشور  اـت 
 . تمکح 31 ضیف ،  هغالبلا  جهن   . 14  . 27 رجح ،   . 13  . 71 ص ،   . 12  . 15 دّمحم ،   . 11 ص 203 .  روثنملا ، 

؟  دننایک داتوا  لادبا و 

 : » دیتفگن ارچ  هک :  دندرک  لاؤس  و  دنتـسه ،  نت  لهچ  لادبا  ًاسفن »  نوعبرا  دومرف « :  دنرفن ؟  دنچ  لادـبا »  دندیـسرپ « :  یفراع  زا  یتقو 
نانآ نیب  رد  هکلب  دنتـسین ،  درم  ناگرزب  نیا  همه  ًالوا :  تفگ :  باوج  رد  دنتـسه ؟  سفن  لهچ  دیتفگ :  و  دندرم ،  لهچ  ًالجر »  نوعبرا 

رد لادبا ،  ( 15  . ) درادن درم  ای  نز  هب  صاصتخا  ندوب  ناسنا  تسا و  ناسنا  دیآ  یم  لئان  لادبا  ماقم  هب  هک  یـسک  ًایناث :  و  دنتـسه .  نانز 
یم هدام  تملظ  باجح  عفر  هدام و  دویق  زا  ندش  يداع  هطـساو  هب  دنتـسین و  نیعم  صخـش  ریبدت  تحت  هک  دنتـسه  یناکلاس  حالطـصا ، 

ییاهنت هب  ار  هار  اهنیا  هک  اریز  دوش ،  یم  دای  دَرفم »  ای «  دِرفم »  ناونع «  هب  اهنآ  زا  و  دـنوش .  رادومن  نوگانوگ  روص  لاکـشا و  هب  دـنناوت 
مه ییاهنت  هب  نکل  تسا ،  رتشیب  ّربدم  ریدم و  رظن  تحت  ناسنا  تفرـشیپ  هچرگ  تسا و  ینتفر  یلو  تسا  تخـس  هچ  رگ  دـننک .  یم  یط 

 » ناونع هب  نانآ  زا  دـنقیرط ،  نیا  یط  مرگرـس  و  دنتـسین ،  نیعم  داتـسا  ریبدـت  تیبرت و  تحت  هک  اهنآ  نیاربانب  دومن .  قیرط  یط  ناوت  یم 
 « لادبا صوصخ «  هرابرد  باوج  لاؤس و  نیا  یلو  دنراد ،  صوصخم  مان  کی  ره  هک  دنتـسه  یناوارف  ياه  هورگ  دوش .  یم  دای  لادـبا » 

نکمم زاب  دـنرفن ؟  دـنچ  داتوا ،  باطقا و  هک  دوش  لاؤس  رگا  ًارهق  ًاـسفن »  نوعبرا  دومرف «  باوج  رد  راوگرزب ،  نآ  اذـل  و  هدـش ،  حرطم 
تسا و ناـسنا »  تسین «  درم »  دـسر « ،  یم  تاـماقم  نیا  هب  هـک  یـسک  نآ  ینعی  ًاـسفن »  نوـعبرا  دوـش «  هـتفگ  باوـج  رد  ( 234  ) تسا

الو لاجرلا  یلع  ءاسنلا  تلّـضفل  انرکذ  نمک  لاجّرلا  ناک  ولو  هدـش :  هتفگ  هک  تسا  هتکن  نیمه  ساـسا  رب  و  درادـن .  درم  نز و  تیناـسنا 
هن داد .  يرترب  نادرم  رب  ار  نانز  دـیاب  میدرب  مان  هک  دنـشاب  هنوگ  نآ  اـهدرم  رگا  ( 16) لالهلل رخف  ریکذتلاو  بیع  سمّـشلا  مسال  ثیناتلا 

و تسام ،  هعماج  رد  هک  تسا  نیمه  نز  درم و  رگا  ینعی  دشاب .  یم  هام  يارب  يراختفا  ریکذـت  هن  تسا و  بیع  دیـشروخ  مان  يارب  ثینات 
اّما رکذم ،  رمق  تسا و  ثنؤم  سمش  هک  تسا  تسرد  دننادرم .  زا  رتالاب  بتارم  هب  نانز  میدومن  نایب  ار  نانآ  فاصوا  ام  هک  تسا  نیمه 

ار يرگید  هملک  دننک و  یم  رکذ  ءات »  اب «  ار  يا  هملک  دروآ .  یم  رخف  لاله  يارب  ریکذت  نآ  هن  تسا و  بیع  سمـش  يارب  ثینات  نیا  هن 
قرفلا ءات  تسا ،  قرفلا »  ءات  ناونع «  هب  ءات »  نیا «  هک  تسا  هدمآ  یطویـس  نتم  رد  تایبدا  بتک  رد  اذـل  دـننک .  یم  ظفلت  ءات »  نودـب « 

نییبت ددرگن ،  بلاغ  شیاه  هشیدنا  رب  دوشن و  لح  ناسنا  دوخ  يارب  هتکن  نیا  ات  ًارهق  دـنک ،  یم  ادـج  مه  زا  ار  ظفلت  ود  هک  یفرح  ینعی 
نیبم نشور و  ًالماک  دوش  وگزاب  رگا  هک  تسا  یناوارف  ياه  هنومن  اـهنیا  لاـح  ره  هب  دوب .  دـهاوخ  لکـشم  لـمع  رد  نارگید و  يارب  نآ 
دروآ میهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  یلاعت  هّللا  ءاشنا  تسا و  هدوب  ردقچ  درم  اب  هسیاقم  رد  مالـسا  ردـص  رد  نز  شقن  نازیم  هک  دـش  دـهاوخ 

 . دـنا هدـنام  مانمگ  نانچمه  دـنا ،  هدـشن  حرطم  هک  نیا  رطاخ  هب  اّما  دـنا  هدوب  ینرق  سیوا  رذوبا و  فیدر  مه  یناـنز  خـیرات  لوط  رد  هک 
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ملا ( 235  : ) هفیرش هیآ  لیذ  رد  شا  هصق  هراومه  هتفای و  ریگمـشچ  یترهـش  افرع  هرکذت  خیرات و  ناسل  رد  هک  ضایع  نب  لیـضف  ناتـساد 
یم حرط  ددرگ .  نتورف  ادـخ  دای  هب  نانمؤم  بلق  هک  تسا  هدیـسرن  ارف  نآ  ناـمز  اـیآ  ( 17) هّللا رکذـل  مهبولق  عشخت  نا  اونمآ  نیذـّلل  نای 

هتفیـش نانچ  نآ  وناب  نآ  داتفا و  قافتا  تشاد  يدنمرنه  هقباس  هک  هفراع  ییوناب  يارب  نآ  هباشم  هک  تسا ،  ینافرع  دنلب  ثداوح  زا  دوش ، 
یم اریز  داتـسرف ،  ناتـسرامیت  هب  ار  وا  هرخالاب  تریح و ...  ینادرگرـس و  تّدش  رطاخ  هب  وا  يالوم  دنیوگ  یم  هک  دش  یهلا  سدـقا  تاذ 

؟  تسیک تسود  نآ  هک  دندش  نادرگرس  همه  دنک ،  یم  ریحتم  ار  اه  لقاع  دیوگ ،  یم  بوبحم  هرابرد  دنلب  ياهرعـش  سب  زا  وا  هک  دید 
دنک و یم  هلان  دیارـس و  یم  رعـش  نینچ  وا  يارب  نز  نیا  هک  تسا  یـسک  هچ  نز  نیا  بوبحم  هک  دیمهفن  نظ ،  ءوس  رثا  رد  زین  وا  يالوم 
هک هدیسر  یماقم  هب  نز  نیا  هک  دندیمهف  دنتفر ،  ناتسرامیت  رد  نز  نیا  رادید  هب  یتقو  رصع  نآ  رادمان  يافرع  زا  یضعب  دنز .  یم  هّجض 

رارق ریثات  تحت  ار  افرع  وا  نانخس  تالاح و  دنز .  یم  هجـض  دیارـس و  یم  یبدا  دنلب  راعـشا  همه  نیا  وا  قارف  ردو  دنیب ،  یمن  ار  ادخ  زج 
شیپاشیپ رگا  هار  نیا  رد  نانز  و  تسین ،  درم  يافرع  صوصخم  لد ،  هار  هک  دنتـسناد  و  دندومن ،  شدازآ  ناتـسرامیت  زا  ماجنارـس  داد و 

 . 16 نارمع .  لآ  هیآ 42 ،  لیذ  ص 34 ،  ج 2 ،  نایبلا ،  حور  ریسفت   . 15 دوب .  دنهاوخ  اهنآ  وفک  مهو  اهنآ  يوسمه  دنـشاب  هتفرن  نادرم 
 . 16 دیدح ،   . 17 نارمع .  لآ  هیآ 42 ،  لیذ  ص 34 ،  ج 2 ،  نایبلا ،  حور  ریسفت 

نافراع هاگن  رد  نز 

يرـصیق ددرگ .  نشور  رادـمان  نافراع  دوهـش  لوصحم  ات  دوش  یم  لقن  هدـمآ  تفرعم  لها  باتک  رد  هچنآ  زا  یخرب  شخب  نیا  نایاپ  رد 
ّلک زیمتی  نیعتلا  رابتعابو  لجرلا  نیع  ۀقیقحلا  رابتعاب  ةارملا  ّنا  ملعا  دیوگ « :  یم  نینچ  نیّدلا  یحم  صوصف  زا  يدـمحم  ّصف  حرـش  رد 

زا طـقف  تسا ،  درم  تقیقح  ( 236  ) نیع نز  تقیقح  تـسین و  يزاـیتما  درم  نز و  نـیب  تـقیقح  رظن  زا  ینعی  ( 1  ... « ) رخالا نع  اـمهنم 
ییاه ماقم  همه  تسین ،  يزیامت  اهنآ  نیب  تقیقح  رظن  زا  تسا و  یکی  ود  ره  لصا  نوچ  دـنزاتمم و  رگیدـکی  زا  صّخـشت  نیعت و  تهج 

ًۀصوصخم تسیل  تاماقملا  هذه  ّنا  تسا « :  هدومرف  ربکا  خیـش  هکنانچ  دشاب ،  یم  زین  نز  رودقم  اهنآ  هب  لین  تسا  روصتم  درم  يارب  هک 
ياه ماقم  هب  لین  رد  نانز  رب  نادرم  هبلغ  زورما  ( 2  « . ) لاجرلا مساب  ُرکُذت  لاجرلل  ۀبلغلا  تناک  اّمل  نکل  ًاضیا  ءاسنلل  نوکت  دقف  لاجرلاب ، 

تیبرت رثا  رد  ای  تسا و  نز  رهوگ  يدادعتـسا  یب  درم و  یتاذ  دادعتـسا  هب  طوبرم  هبلغ  نیا  ایآ  دید  دیاب  یلو  تسا  شریذـپ  دروم  يونعم 
هکلب دنرتدادعتسا  مک  رگید  نادرم  زا  اهنت  هن  زین  فلتخم  ياهداژن  ياهدرم  زا  یخرب  هتبلا  تسا .  تداعو و ...  ّتنس  و  هداوناخ ،  طیحم و 

رد تسا  هدمآ  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نایب  رد  هک  ار  نز  ندوب  بوبحم  ّرـس  نیدلا  یحم  بانج  دوب .  دنهاوخ  رت  لزان  زین  نانز  زا  یـضعب  زا 
ءامسا عماج  رتشیب  هک  يرهظم  ره  و  دوش ،  هدهاشم  رهظم  یلجم و  نودب  هک  تسا  نآ  زا  هّزنم  دنوادخ  سدقا  تاذ  نوچ  هک  دناد  یم  نیا 
لاعفنا لوبق و  رهظم  طقف  درم  اریز  تسا ،  درم  زا  رت  لماک  ادخ  تیرهظم  رد  نز  و  دهد .  یم  ناشن  ار  ادـخ  رتهب  دـشاب ،  یهلا  فاصوا  و 

رد نوچ  تسه  زین  یهلا  ریثات  لـعف و  رهظم  تسا  یهلا  لاـعفنا  لوبق و  رهظم  هک  نآ  زا  هتـشذگ  نز  تسا و  قح  قولخم  نوچ  تسا  یهلا 
 ، تسادخ تیلعاف  زا  يرادومن  ریثات  فّرصت و  نیا  و  دزاس ،  یم  دوخ  ّبحم  هداد و  رارق  شیوخ  بوذجم  ار  نآ  دنک و  یم  فّرـصت  درم 

دهاوخب رگا  یلو  تسین  مات  وا  دوهش  دنک ،  هدهاشم  دوخ  تیرهظم  رد  ار  ادخ  دهاوخب  درم  رگا  تسا .  درم  زا  رت  لماک  نز  تهج  نیا  زا 
تفرگ رارق  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بوبحم  نز  اذل  دسر .  یم  مامت  لامک و  هب  وا  دوهـش  درگنب ،  نز  تیرهظم  رد  ار  ادخ 

(237 ( ) 3  . ) تسا زامن  رد  نم  مشچ  رون  دش و  هداد  رارق  نم  بوبحم  شوخ  يوب  نز و  امـش  يایند  زا  دومرف :  فورعم  ثیدح  نآ  رد  و 
توهـش هن  تسا  یهلا  ّبح  ثحب  نـیا  رد  تـّبحم  زا  روـظنم   - 1 زا :  تسا  تراـبع  تسا  مزـال  نیدـلا  یحم  راـتفگ  نییبت  رد  هک  یتاـکن 

الب ًةروص  ناکف  ةوهـشلا  هذه  ملع  هصقن  ۀّصاخ  ۀیعیبطلا  ةوهـشلا  ۀهج  یلع  ّنهّبحا  نمو  تسا « :  هدومرف  یبرع  نبا  دوخ  هکنانچ  یناویح ، 
فده و هب  ملع  نوچ  و  دناد ،  یمن  ار  قایتشا  نیا  زار  دشاب  هتشاد  تسود  یعیبط  هزیرغ  تهج  زا  ار  نانز  یـسک  رگا  ینعی  ( 4  ... « ) حور

تـسا یهلا  ّتبحم  نودـب  ِتوهـش  لـها  هک  یـسک  تسا ،  لـکیه  تروص و  هلزنم  هب  شیارگ  ِدوخ  هدوـب و  حور  هلزنم  هب  زار  زا  یهاـگآ 
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لعاف هدوب و  درم  زا  لعفنم  نز  ینعی  تسا  درم  هب  تبـسن  انامه  نز  تیلعفنم  تیلعاف و  زا  روظنم   - 2 دشاب .  یم  حور  یب  تروص  دننامه 
نوچ دراد  شقن  محر  رد  نینج  یهدنامزاس  رد  هدش و  ادخ  تیقلاخ  رهظم  اجنآ  رد  هک  دـشاب  نینج  رد  لعاف  وا و  زا  لعفنم  هن  تسوا  رد 
دزن نز  تیبوبحم  حیرـشت  رد  ثحب  اریز  تسا ،  نوریب  ینونک  ثحب  روحم  زا  یلو  تسا  تیمها  ياراد  دوـخ  هبوـن  هب  هچرگ  نز  تیقلاـخ 

هک تسا  هدش  دای  ثیدح  نامه  ریـسفت  يدّمحم  ّصف  زاغآ  رد  یبرع  نبا  نخـس  ًالوصا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
زا نشور  رایسب  هدمآ  عوضوم  نیا  هب  عجار  يرـصیق  حرـش  رد  هچنآ   - 3 تسا .  هدـش  هداد  رارق  ربماـیپ  بوبحم  شوخ  يوب  نز و  نآ  رد 

ریبک باتک  رد  نیّدـلا  یحم  تسا .  هدـمآ  یناـشاک و ...  قازرلادـبع  ّـالم  يدـنج و  نیدـلادیؤم  ریظن  حورـش  ریاـس  رد  هک  تسا  یبلاـطم 
هیآ دـسر و  یمن  درم  هـجرد  هـب  نز  زگره  اذـل  دـشاب  یم  درم  زا  نز  شیادـیپ   - 1 زا :  تسا  تراـبع  هک  دراد  يرگید  تاـکن  تاـحوتف 

رد اـمو  تسا ،  رظن  دـیدجت  قیقحت و  روخ  رد  یبلطم  درم  زا  نز  شیادـیپ  هتبلا  (5  . ) دـناد یم  بلطم  نیا  دـییات  ار  هجرد  ّنهیلع  لاجرللو 
3 ( 6  . ) درادن درم  هب  یـصاصتخا  ّقح  هب  لوصو  دندرم و  نز و  زا  معا  ادخ  يوس  هب  نالـصاو   - 2 ( 238  . ) میتخادرپ نآ  هب  ینآرق  ثحب 

ضیح غورد ،  هک  دـنراد  قافتا  تضایر  تقیرط و  ِناتوسک  شیپ  همه  تسا و  مزال  نآ  زا  لاـستغا  هک  تسا  یگدولآ  يدـیلپ و  ضیح  - 
رد بذـک »  ِضیح «  زا  ِلسغ  یتسار ، »  نیارباـنب «  درم .  هچ  دـشاب و  نز  هچ  تسا  هدولآ  ضئاـح و  وگغورد  ِناـسنا  ینعی  تسا ،  سوفن 
ود ره  رب  دهاوخب  ماما  دشاب و  هدـش  عمجو  هدامآ  ربق  رد  نفد  زامن و  يارب  درمو  نز  هزانج  هک  یتروص  رد   - 4 ( 7  . ) تسا نانز  نادرم و 
 ، سکع هب  ای  دهد  رارق  دوخ  فرط  هب  ار  درم  هزانج  درادب و  مدقم  هلبق و  کیدزن  ار  نز  هزانج  دـیاب  ایآ  دـنک ،  هفیظو  ماجنا  زامن  کی  هب 

رارـسا نییبت  رد  اّما  دراذـگب .  دوخ  کیدزن  ار  نز  هزانج  هداد و  رارق  هلبق  کیدزن  ار  درم  هزاـنج  هک  تسا  نآ  رتهب  دـیوگ :  یم  یبرع  نبا 
اذـل تسا  درم  زا  رت  کیدزن  دـنوادخ  ینعی  یقیقح  نّوکم  هب  تسا و  دـنزرف  نیوکت  لحم  نز  نوچ  هک  تسا  نیا  وا  فیرـش  رظن  مکح ، 

رد  - 5 ( 8  . ) دوش دـلوت  يدـیحوت  ترطف  هب  وا  دـنزرف  ات  دـشاب  رت  کـیدزن  هلبق  هب  هدـش و  عقاو  درم  رب  مّدـقم  نز  هک  تسا  نآ  رتراوازس 
 . دنک یمن  لوغشم  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  یشورف  دیرخ و  تراجت و  چیه  هک  ینادرم  هّللا ...  رکذ  نع  عیبال  ةراجت و  مهیهلتال  لاجر  ریسفت : 

يو مان  ًاحیرص  هچرگ  دشاب  یم  همیرک  هیآ  لومشم  مه  نز  تسین و  عونمم  روجحم و  نانز  هب  تبسن  لامک  هجرد  هک  دیامن  یم  حیرـصت 
هدش رارکت  زین  ود ،  داتفه و  باب  رد  درم  مّدقت  هب  هجوت  اب  لامک  زا  نز  تیروجحم  مدع  مدـع  ینعی  بلطم  نیمه   - 6 ( 9  . ) تسا هدماین 

تیناسنا رد  هچرگ  اریز  دراد  فـالتخا  درم  ( 239  ) اب جـح  ماکحا  زا  يرایـسب  رد  نز  دـیامرف :  یم  نینچ  ود  داتفه و  باب  رد   - 7 تسا . 
رن و دهد و  یم  لیکـشت  ار  اهنآ  رهوگ  تیناسنا  ینعی  دنتفای (  زایتما  رگیدـکی  زا  تیثونا  تیروکذ و  ضورع  رثا  رد  نکیل  دـنراد  عامتجا 

يروط هب  درم  یهاگ  دسر و  یم  لاجر  هجرد  هب  لامک  رد  نز  یهاگ  دیامرف :  یم  روبزم  باب  رد   - 8 ( 10  ( . ) تسا یضراع  ندوب  هدام 
راب عینم  ياه  ماقم  هب  هک  يرادـمان  نانز  نادرم و  موس  داتفه و  باـب  رد   - 9 ( 11  . ) دـیآ یم  رت  نییاپ  زین  نز  صقن  زا  هک  دـنک  یم  لّزنت 

ّالا و لاجرلل  ۀفـص  نم  ام  دـیوگ « :  یم  نینچ  ملح  ثحبم  رد  یهلا و  دودـح  تاـظفاح  نوظفاـح و  ثحب  رد  دـیامرف و  یم  حرطم  دـنتفای 
نداد ناشن  تهج  زا  مه  ثحب و  یلک  طوطخ  هئارا  ظاـحل  زا  مه  يرگید ،  ناوارف  دراومو  ملحلاـب » ...  هّللا  مهّـالوت  برـشم  اـهیف  ءاـسنلل 

فراع نیا  ياه  هتـشون  رد  ناوت  یم  تسا  هتفر  نانآ  تاقالم  هب  يو  ای  هدـمآ  یبرع  نبا  رادـید  هب  هک  رومان  ناـنز  زا  نآ ،  زراـب  قیداـصم 
حرش  ، 477 ص 478 -  يدّـمحم ،  ّصف   . 3 ص 452 .  يوـسوم ،  ّصف   . 2 و 478 .  ص 473  يرصیق ،  حرـش   . 1 تفاـی . .  راوگرزب 

 ، جنپ لهچ و  باب   . 6 ییحی .  نامثع  قیقحت  ص 287 و 248 .  ج 2 ،  متفه ،  باب  تاحوتف ،   . 5 يدّمحم .  ّصف  ص 480 ،   . 4 يرصیق . 
 ، ص 89 ج 8 ،  هنو ،  تصش  باب   . 8 ییحی .  نامثع  ص 391 ،  ج 5 ،  تشهو ،  تصش  باب   . 7 ییحی .  نامثع  قیقحت  ص 109 ،  ج 4 ، 

 . نامه  . 11 ییحی .  نامثع   ، 143 ص 142 ،  ج 10 ،  ییحی 10 .  نامثع  ص 151 ،  ج 8 ،   . 9 ییحی .  نامثع 

ناهرب رد  نز  موس : لصف 

هراشا
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لـصف نافرع ،  رظن  زا  مود  لصف  نآرق ،  رظن  زا  نز  لوا  لصف  تسا .  لـصف  هس  رد  ثحاـبم  میظنت  هک  دـش  هراـشا  ثحب  زاـغآ  رد  ( 243)
ثعاب تاحالطـصا  زا  هدافتـسا  اب  ثحب  میظنت  زرط  یلو  نآ ،  زا  هتفای  ددـم  دـننآرق و  رادـماو  نافرعو ،  ناهرب  هچرگ  ناهرب .  رظن  زا  موس 

هب نز  تسا  نکمم  هتبلا  تسین .  لاـمک  لـصا  رد  درمو  نز  نیب  یتواـفت  یلقع  لـئاسم  رظن  زا  دوـش .  حرط  لـصف  هس  رد  بلاـطم  هک  دـش 
ناوارف ياهدرم  اّما  دوشن ،  لیان  تفاـی ،  راـب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كراـبم  دوجو  ینعی  لـماک  ناـسنا  درم –  کـی  هک  یجوا 

نز نوچ  نز ،  هک  تسا  ّتلع  نآ  هب  هن  نیا  دنا  هدیسرن  ماقم  نآ  هب  مه ،  ناوارف  يایصوا  ایلوا و  رامـش و  یب  نیلـسرم  ایبنا و  یتح  يرگید 
زا یلیخ  اذـل  دوش  یم  لماک  ياه  ناسنا  زا  يدـح  وا  بیـصن  طـقف  یماـقم  ناـنچ  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  دـسر ،  یمن  ماـقم  نآ  هب  تسا 

افـش رد  یلعوب  موحرم  هک  یبلطم  لثم  هدـمآ  یلقع  ياه  باـتک  رد  هچنآ  رباـنب  هلاـسم  نیا  لـیلد  دـنا .  هتفاـین  هار  هبترم  نآ  هب  مه  اـهدرم 
 ، یبایدـح ياـهثحب :  رظن  زا  یلقع ،  بتک  رد  هک  تـسا  نـیا  ( 244 ( ) 2) هدرک رکذ  لیـصحت  رد  راینمهب  شردـقنارگ  درگاش  (1)و  هدروآ
زا روظنم  هکنانچمه  تسین ،  لصف  همزال  یقطنم و  لصف  دوصقم  هتبلا  دنناد -  یم  لصف  ار  قطان  یـسانش ،  ضرع  یتاذ و  یـسانش ،  مسر 
 ، اذـل دوش  یم  قتـشم  قطان »  سفن  زا «  قطن  نیا  نوچ  تسا و  هقطاـن  سفن  روظنم ،  هکلب  ینطاـب ،  قطن  هن  تسا و  يرهاـظ  قطن  هن  قطاـن 

بیرق و لصف  هب  ار  لوصف  یتقو  اذل  و  مّوقم .  هن  دـنناد ،  یم  فّنـصم  ار  ندوب  ّثنؤم  رکذـم و  اّما  دـنناد  یم  ناسنا  مّوقم  لصف و  ار  قطان 
ار تاناویح  هک  تسا  رئاخو و ...  لهاص  قطان و  زا  نخـس  تسین ،  ندوب  ثنؤم  رکذم و  زا  نخـس  دـننک  یم  میـسقت  دـعبا  دـیعب و  برقا ، 

یم حرط  تثونا  تروکذ و  هلاسم  هاگنآ  دیـسر ،  دوخ  باصن  هب  دش و  مامت  ناسنا ،  تیناسنا  ینعی  تاذ ،  یتقو  نیاربانب  دـنک .  یم  عیونت 
هدـهع یلقع  ياهباتک  ار  ثحب  زا  شخب  نیا  دریگ .  یم  تروص  قیرط  نیمه  زا  زین  ود  نآ  ياه  هناـشن  یـضرعو و  یتاذ  صیخـشت  دوش . 

لباق تسا  هدـمآ  مراهچ  لصف  مهد ،  هلاقم  رد  هک  یبلاطم  زا  یـضعب  ًانمـض  مراهچ .  لـصف  مجنپ ،  هلاـقم  افـش ،  تاـیهلا   . 1 تـسا .  راد 
 . مراهچ لصف  مراهچ ،  هلاقم  لیصحتلا ،   . 2 دشاب .  یم  هیجوت 

ناسنا تیلعف  رد  تثوناو  تروکذ  ریثات  مدع 

هراشا

هب هن  ددرگ  یم  رب  هداـم  هب  تثوـنا  تروـکذ و  دـنا :  هتفگو  هدرک  رکذ  هداـم  تروـص و  نـیب  قرف  ار  ثـحب  رگید  شخب  یلقع  بـتک  رد 
لیخد اهنآ  تیئیش  تیلعف و  رد  ءایـشا  ندوب  ثنؤم  رکذم و  سپ  دهد ،  یم  لیکـشت  نآ  تروص  ار ،  یـش ء  ره  تیئیـش  نوچ  و  تروص . 

نآ تقیقح  تسا و  نآ  تیلعف  رگنشور  وا  تروص  میسانشب ،  یتیلعف  اب  ار  يدوجوم  میتساوخ  رگا  هک :  تسا  نیا  هلاسم  حیـضوت  تسین . 
 . تسین نآ  تقیقح  هناشن  اذل  دیایب  رد  زین  رگید  ياه  تروص  هب  دناوت  یم  تسا و  كرتشم  نآ ،  هدام  نوچ  اّما  دـهد ،  یم  ناشن  ام  هب  ار 
رد فلتخم  ياه  هصح  اه و  هبح  نوگانوگ ،  ياه  هویم  ندعم ،  تخرد ،  تروص  هب  دـناوت  یم  تسا و  هدام  نوگانوگ  روص  يارب  كاخ 

ادیپ صاخ  تیلعف  هدماینرد ،  یّصاخ ،  تروص  هب  هک  یتقو  ات  اّما  دریگ و ، ...  لکـش  توافتم  ياه  ناویح  ای  ناسنا  تروص  هب  ای  و  دیآ ، 
تـسا يرهوج  تیلعف  ناـمه  روظنم  هکلب  تسا  یـضرع  هفاـیق  لکـش و  نوچ  تسین ،  هفاـیق  مادـنا و  تروص ،  زا  روظنم  هتبلا  دـنک .  یمن 

رکذـم و دـنیوگ :  یم  تمکح  لها  ناگرزب  ددرگ .  یم  رب  نآ  یتسه  هوحن  هب  تهج  کی  زاو  هدرک  نیماـت  ار  یـش ء  تقیقح  هک  ( 245)
رد اهنت  تسا و  ریثات  یب  تیلعفو  تروص  شخب  رد  ود ،  نیا  ینعی  نآ .  تروص  نوؤش  زا  هن  تسا ،  یـش ء  هداـم  نوؤش  زا  ندوب ،  ثنؤم 
نآ زا  یـضعب  هک  دراد  یفانـصا  هداـم  دـنیوگ :  یم  دـننک ،  یم  رکذ  ار  هداـم  تروص و  نیب  قرف  هک  اـجنآ  اذـل  دراد ،  شقن  هداـم  شخب 
نیا تروص ،  هب  هن  ددرگ  یم  رب  هداـم  هب  تثونا  تروکذ و  و  ندوب ،  نز  درم و  هک  نیا  هناـشن  و  تسا .  ثنؤـم  یـضعب  رکذـم و  فانـصا 

ییانثتـسا سایق  کی  ساـسارب  و  تسه ،  مه  ناـهایگ  رد  یتح  ناویح و  رد  هکلب  هتـشادن  ناـسنا  هب  صاـصتخا  فنـص ،  ود  نیا  هک  تسا 
تروص هب  رگا  نوچ  ددرگ ،  یمن  رب  یناسنا  تروص »  هب «  دشاب ،  یم  اراد  ار  نآ  سنا ،  زا  رت  نییاپ  بتارم  هک  يزیچ  ره  دوش  یم  مولعم 
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دنـشاب هتـشاد  یتـالامک  دـنهاوخب  رگا  مه  تاـناویح  هک  نیا  هـچ  دـش .  یمن  نآ  دـجاو  ناـسنا ،  زا  رت  نییاـپ  زگره  تـشگ  یم  رب  ناـسنا 
 . دوش یم  طوبرم  نآ  هب  يو  تالامک  هتـشاد و  یتروص  تیلعف و  دوخ  يارب  ناویح  ره  هکلب  تسین ،  اهنآ  تثونا  تروکذ و  رد  ناشلامک 
 . تسین یناویح  تالامک  یندب  ياه  تردق  نیا  اّما  دشاب ،  هتـشاد  ریثات  یندب  ياه  تردـق  رد  تسا  نکمم  ناویح  کی  ندوب  هدام  ای  رن و 
رت نییاپ  رد  ددرگ ،  یم  رب  هدام  هب  هک  تهج  نآ  زا  ندوب  هدامو  رن  و  تسا .  ناویح  دوخ  صاخ  تایقلخ  فاصوا و  رد  یناویح  تـالامک 
ره زا  و  ( 3) نورکذـت مکّلعل  نیجوز  اـنقلخ  یـش ء  ّلـک  نم  و  دـیامرف :  یم  نآرق  تسا .  دوجوم  مه  ناـهایگ  هبترم  رد  ینعی  ناویح ،  زا 

دیاب تسا  فراعم  هشیر  میرک  نآرق  نوچ  نکیل  دوب ،  یلقع  لئاسم  زا  هنومن  ود  نیا  دیریگ .  تربع  امـش  دیاش  ات  میدـیرفآ  تفج  يزیچ 
 ، دهد یم  دانسا  ادخ  هب  هتسناد و  هلا  سدقا  تاذ  ملاع  زا  ار  نآ  دنک ،  یم  یفرعم  هدوتـس و  ار  حور  یتقو  میرک  نآرق  دنک .  اضما  ار  اهنیا 

تروکذ زا  هزنم  تسا ،  رگید  هئشن  کی  زا  ادج و  قلخ  ملاع  زا  و  هدوب ،  قح  ملاع  زا  هتشاد و  ادخ  هب  یفیرـشت  ( 246  ) هفاضا هک  يزیچ  و 
49 تایراذ ،   . 3 دشاب .  یم  تثونا  و 

ناسنا تقیقح  مامت  حور ، 

دهاوش تروص  هدودـحم  هن  دـنا  هدرک  طبترم  هدام  میرح  هبو  لصا  هن  دـنا  هدروآ  فنـص  وزج  ار  تثوناو  تروکذ  هلاسم  یلقع  بتک  رد 
یّفوت ار  حور  مامت  هلا  سدقا  تاذ  دریم  یم  هک  ناسنا  دیوگ :  یم  هتـسناد و  درجم  ار  حور  میرک  نآرق  دنک .  یم  دـییات  ار  نآ  مه  ینآرق 

نیع ندب  هک :  تسا  نآ  نخـس  نیا  هجیتن  ئ  دشاب ،  یم  ظوفحم  وا  تقیقح  مامت  زاب  دهدب ،  تسد  زا  ار  ندـب  ناسنا ،  رگاو  ( 4) دنک یم 
نآ اب  بسانم  ندـب  تمایق ،  ای  خزرب و  رد  اـی  اـیند ،  رد  هچ  ناـسنا  هچرگ  تسا .  تاذ  رازبا  هکلب  تسین ،  تاذ  همزـال  تاذ و  وزج  تاذ ، 

نامگ دیامرف :  یم  تداهش  تایآ  رد  تسا ،  تداهش  تایآ  نخـس  نیا  لیلد  تسا .  راک  رازبا  ندب  هلحرم ،  هس  ره  رد  اما  دراد ،  ار  ملاع 
َو دشاب . -  هدنامن  چیه  ندب  زا  هک  نیا  اب  دنا –  هدنز  اتقیقح  اهنیا  هکلب  دنا ،  هدرم  دنهد ،  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ندب  هک  ینادیهـش  دـینکن 

رادنپم هدرم  دنا ،  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  ( 5  ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َال 
ایآ تسا ،  هداتفا  لاتق  نادیم  رد  شندب  هک  تسا  يدیهـش  نامه  یح  نیا  دنوش .  یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  هک  دنا  هدـنز  هکلب  ، 

همزال ای  تقیقح  زج و  ای  تقیقح  مامت  ندـب  ایآ  تسا ؟  هدـنز  ندـب  اـب  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  تسا  هدـنز  وا  دـیامرف :  یم  ادـخ  هک  نیا 
یم رب  ار  يرگید  ندب  دشن ،  دیفم  ندب  نیا  رگا  اذل  هدوبن ،  شیب  يراک  رازبا  ندب  تسا و  هدنز  ییایند  نیا  ِندب  نودبو  تسا ! ؟  تقیقح 
ْنِک َو ل? ٌءاَیْحَأ  َْلب  ٌتاَْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو َال  ( 247  : ) دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  تسا .  هدنز  وا  لاح  ره  هب  و  دننیزگ ، 

نودب نانآ  اریز  دیناد .  یمن  امـش  یلو  دنا ;  هدنز  هکلب  دـیناوخن ،  هدرم  دـنوش ،  یم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  و  ( 6  ) َنوُرُعْشَت َال 
ٍْقلَخ یَِفل  اَّنِإ  َأ  ِضْرَْألا  ِیف  اَْنلَلَـض  اَذِإ  َأ  اُولاَق  َو  میوش :  یم  دوبان  مگ و  نیمز  رد  گرم ،  اب  ام  دنتفگ :  هک  اهنآ  باوج  رد  دنا و  هدنز  ندـب 

؟  دوب میهاوخ  يدیدج  تقلخ  رد  ام  زاب )  ایآ (  میدش ،  مگ  نیمز  ِلد )  رد (  یتقو  ایآ  دنتفگ « :  و  ( 7  ) َنوُِرفاَک ْمِهِّبَر  ِءاَِقِلب  ْمُه  َْلب  ٍدیِدَج 
ْمُِکب َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  دومرف :  ناحبـس  يادـخ  دـنرفاک .  وا )  روضح  و  ناشراگدرورپ (  ياقل  هب  اهنآ  هکلب  هن ) ،  « ) 

ناـتراگدرورپ يوس  هب  هاـگ  نآ  دناتـس ،  یم  ار  ناـتناج  هدـش ،  هدراـمگ  امـش  رب  هک  یگرم  هتـشرف  وـگب « :  ( 8  ) َنوـُعَجُْرت ْمُکِّبَر  َیلِإ  َُّمث 
رد و  دنک .  یم  ذخا  یفوت و  گرم ،  هتشرف  ار  امش  تقیقح  مامت  دیوش ،  یم  یفوتم  هکلب  دیوش  یمن  مگ  امـش  دیوش » .  یم  هدینادرگزاب 
هب هرابود  دوب ،  كاخ  زا  امـش  ندب  دیامرف :  یم  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  نآ  ارچ  درادن ،  یـشقن  ندب  رگا  هک  ههبـش  نیا  هب  خـساپ  ماقم 

ار امـش  نیمز  زا  ( 9) يرُخا ًةرات  مکجرخن  اهنم  مکدـیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اـهنم  دوش :  یم  هدـنز  كاـخ  زا  سپـس  ددرگ و  یم  رب  كاـخ 
 - هب هک  تسا  ییاطخ  کی  نیا  تفگ :  دـیاب  میروآ .  یم  نوریب  نآ  زا  ار  امـش  رگید  راب  مینادرگ و  یم  زاب  ار  امـش  نآ  رد  و  میدـیرفآ ، 
ناج ار  ناسنا  تقیقح  مامت  نآ ،  لاثما  تداهـش و  تایآ  تلالد  هب  هنرگ  دوش و  یم  هداد  دانـسا  ناسنا  هب  لّوا  هقالع  هب -  ای  ناک  ام  هقالع 
یف تمت  مل  یتـلا  اـهتوم و  نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا   . ) 4 تسا .  هدنز  نانچمه  دیهـش  دیوگ :  یم  ببـس  نیدـب  و  دـهد ،  یم  لیکـشت  وا 
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 . 5 42 رمز ،  تسا ،  هدرمن  شباوخ  عقوم  رد  هک  یحور  زین  دنانـس و  یم  زاب  یمامت  هب  نتاشگرم  ماگنه  هب  ار  مدرم  حور  ادـخ  اـهمانم ، ) 
55 هط ،   . 9 . 11 هدجس ،   . 8  . 10 هدجس ،   . 7  . 154 هرقب ،   . 6  . 169 نارمع ،  لآ 

ینوریب ینورد و  للع  بسح  هب  درم  نز و  زایتما 

زا رگا  و  تسا .  ینورد  لماوع  ای  ینوریب و  للع  بسح  هب  ای  ناشزایتما  زیامتم ،  توافتم و  یـش ء  ود  هک ،  دیوگ  یم  یلقع  ناهرب  ( 248)
عون ود  زگره  هدوب و  فنـص  کی  زا  درف  ود  ای  عون ،  کی  زا  فنـص  ود  دشابن ،  اهنآ  نیب  يزیامت  چـیه  ینورد  لماوع  ینوریب و  للع  رظن 

لماوع للع و  رظن  زا  درم ،  هچ  نز و  هچ  اه  ناسنا  دـننک .  یم  ادـیپ  يرهوج  توافت  تروص  نیا  رد  نوچ  دوب ،  دـنهاوخن  سنج  کـی  زا 
دحاو فنـص ،  ود  ره  هب  تبـسن  هدـمآ  اهنآ  تیبرت  يارب  هک  مه  ینیدو  تسا  یکی  ناش  یئاغ  ادـبم  یلعاف و  ادـبم  دـنرادن  یتوافت  ینورب 
دروم دراوم ،  زا  يرایـسب  رد  یجراخ ،  زیامت  یفن  ینعی  رما ،  نیا  تسا .  يواـسم  ود  ره  يارب  تسا ،  لـمع  هجیتن  هک  مه  شاداـپ  هدوب و 
دحاو ّبرلا  ّنا  دیامرف « :  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هنومن  ناونع  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  زین  مهیلع  هّللا  مالـس  نیموصعم  داهـشتسا 
نامز تیموق ،  هدوبن ،  توافت  هیاـم  داژن  ینعی  ( 10  « ) ناسللا یه  اّمناو  مُاو  باب  مکدحال  ۀیبرعلا  تسیل  دحاو ،  نیّدـلا  ناو  دـحاو  بالاو 

ینب دروم «  رد  نینمؤملاریما ...  زا  تاراـغلا »  بحاـص «  هک  یتیاور  رد  اـی  تیاور و  نیا  رد  هک  دـنک ،  یمن  مهارف  ار  زاـیتما  هنیمز  ناـبزو 
تسا و یکی  راگدرورپ  نوچ  دیامرف :  یم  هدرک و  داهشتسا  یجراخ  لماوع  للع و  يواست  هب  تسا  هدرک  لقن  لیعامـسا »  ینب  قاحـسا و 
رد اّما  تسین .  یتوافت  للم  ماوقا و  نیب  سپ  دـشاب ،  یم  لمع  ربارب  رد  ناگمه  شاداپ  تسا و  دـحاو  عجرم  نامه  يوس  هب  همه  تشگزاب 
رد اّما  دـنک  اعدا  ار  یتوافت  نینچ  یناسک  ای  دـشاب و  يرـصتخم  ياـه  تواـفت  درم  نز و  نیب  تسا  نکمم  ینورد ،  لـماوع  لـلع و  دروم 

هتبلا دشاب ،  هتشاد  يرترب  يرگید  رب  یکی  لئاضف  میسقت  یـساسا و  تایـصوصخ  رد  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  اه ،  توافت  نیا  دوجو  تیاهن 
(249  ) زا یخرب  هـب  لـین  يارب  دراد و  دوـجو  درم  زغم  رد  هـک  دـشاب  مزـال  يرازبا  تامّدـقم و  یناـسفن ،  فاـصوا  زا  یــضعب  يارب  دـیاش 

همه نیب  هطبار  وس  کی  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب ،  دوش .  تفاـی  نز  زغم  هاگتـسد  رد  هک  دـشاب  يرورـض  يرازبا  رگید ،  یناـسنا  تـالامک 
ياهشخب زا  یتمسق  هچ  صاخ  تلیضف  ره  هب  ندیسر  يارب  هک  دش  نشور  وا  يارب  ًالماک  دومن و  یـسررب  ار  هدام  تارذ  یناسفن و  لئاضف 

هک دنک  اعّدا  دـناوت  یم  هاگنآ  تفاین ،  نز  رد  ار  یکی  نآ و  تفای و  درم  زغم  رد  يرثؤم  ياه  نیرترب  رگید  يوس  زا  و  تسا ،  مزال  يزغم 
راوشد و لیلد ،  نیا  هماقا  هک  یلاح  رد  تسا ،  رتلزاـن  درم  ماـقم  زا  نز  ماـقم  هجیتن ،  رد  تسا  تواـفت  درم  نز و  زغم  هاگتـسد  نیب  نوچ  ، 

توافت هب  مکح  يارب  مه  یهار  و  تسین ،  یتوافت  ینوریب  لماوعو  للع  رظن  زا  نوچ  نیاربانب ،  تسین .  لوبق  لباق  لیلد ،  نودـب  اـعّدا  نیا 
رد دراد .  یتلیضف  نز  رب  درم  تفگ :  دوش  یمن  سپ  تسا ،  لکـشم  توافت ،  هب  مکح  لقاال  ای  و  درادن ،  دوجو  ینورد  لماوع  للع و  رد 

يدـهاوش درم ،  نز و  نیب  يدام ،  يواست  تابثا  يارب  هک  یناسک  ینوریب ،  لماوعو  مسج  هن  تسا  ناـج  حور و  رادـم  رد  ثحب  لاـح  ره 
اطخ هب  دنریگب ،  ددم  يدام  دهاوش  زا  و  هدرک ،  حرطم  توافت  فالتخا و  ّدح  رد  ار  لئاسم  دـنا  هتـساوخ  هک  يدارفا  زینو  دـنا  هدرک  هماقا 
نیا رد  و  تسا .  تثوـنا  تروـکذ و  زا  هزنم  حور  و  تسا ،  حور  رادـم  رد  هکلب  تسین  ندـب  هداـم و  روـحم  رد  ثحب  هک  اریز  دـنا .  هـتفر 

ص 404 هموکحلا ،  ملاعم   . 10 درادن .  یقرف  هیلاعتم  تمکح  وطسرا و  ناوریپ  يانبم  هچ  اه و  ینوطالفا  يانبم  تهج 

درمو نز  نیب  یلقع  توافت 

هراشا

نیا دیؤم  زین  لاح  هتـشذگ و  براجت  تسا و  نز  لقع  زا  شیب  درم  لقع  هک  دوش  یم  یهاگ  دش  رکذ  هک  یتاکنو  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اب 
هدومرف صخـشم  هدروآ و  نازیملا  فیرـش  ریـسفت  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ییابطابط  همـالع  موحرم  ار  عوضوم  نیا  دـشاب ،  یم  بلطم 
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لقع دنا  هتفگ  يا  هّدع  هک  نیا  بلطم  حیـضوت  لضف .  رایعم  هن  تسا  هدـئاز  تلیـضف  کی  تسا  نز  زا  شیب  درم  رد  هک  یلقع  نآ  تسا ، 
ره و  تسا ،  ( 250  ) رت بّرقم  ادـخ  دزن  رت و  کیدزن  یناسنا  لامک  هب  تسا  رتلقاع  هک  سکره  ینعی  تسا  یناسنا  لامک  رایعم  مالـسا  رد 

تسا نز  زا  شیب  درم  رد  لقع  نوچ  نیاربانب  تسا ،  رت  مورحم  یهلا  برق  ماقم  زا  رت و  هرهب  مک  یناسنا  لامک  زا  تسا  رترود  لقع  زا  هک 
كارتشا رثا  رد  هک  تسا  يا  هطلاغم  هکلب  تسین  مامت  لالدتـسا  نیا  هک  یتروص  رد  دنتـسه .  رت  کیدزن  ادـخ  هب  اهنز  زا  شیب  اهدرم  سپ 

 ، لقع مادک  دوش  نشور  ًالّوا ،  دیاب  اذـل  دوش ،  یم  قالطا  نوگانوگ  یناعم  رب  یظفل  كارتشا  تروص  هب  لقع  نوچ  دـهد .  یم  ُخر  ظفل 
؟  دنراد توافت  فالتخا و  رگیدکی  اب  درم  نز و  لقع  مادک  رد  ًایناث ،  تسا و  یهلا  برق  یناسنا و  لامک  رایعم 

هطلاغم عفد 

طـسو دـح  رد  لقع ،  ظفل  رهاظ ،  هب  هچرگا  دوب .  دـهاوخن  جـتنم  اذـل  هدـشن ،  رارکت  سایق  نیا  رد  طسو  دـح  هک  تسا  نآ  هطلاغم  اـشنم 
لقعو دـنراد ،  توافت  لقع  رد  درم  نز و  هک  دوش  یم  هتفگ  هچرگ  ینعی  تسا ،  توافتم  همّدـقم  ود  رد  نآ  يانعم  اـّما  دوش ،  یم  رارکت 

زا ریغ  دوش ،  یم  رکذ  مّود  همدـقم  رد  هک  یلقع  اـّما  تسا ،  رت  کـیدزن  ادـخ  هب  دـشاب  رتشیب  شلقع  هک  رهو  تسا ،  هّللا  یلا  برق  راـیعم 
تـسا یلقع  زا  ریغ  دـنراد  توافت  فالتخا و  درم  نز و  نآ ،  رد  هک  یلقع  رگید  ترابع  هب  تسا ،  هدـما  یلوا  همدـقم  رد  هک  تسا  یلقع 

یم مینک ،  رکذ  مه  رانک  طسو  دـح  کی  ظفح  اب  ار  همدـقم  ود  و  دوشب ،  ادـج  مه  زا  لقع  يانعم  ود  رگا  تسا .  هّللا  یلا  بّرقت  هیام  هک 
لقع تسا  توافتم  درم  نز و  رد  هک  یلقع  اریز  دوش ،  جاتنتسا  نز  رب  درم  تلیضف  نآ ،  زا  ات  داد  بیترت  یسایق  ناوت  یمن  زگره  هک  مینیب 

رد دوشب  تباث  هک  مه  ضرف  رب  و  تسا .  یـضایر  یبرجت ،  یملع ،  يداصتقا ،  یـسایس ،  لئاسم  رد  تیریدم ،  هوحن  رد  ینعی  یعامتجا ، 
دوجو لاؤس  نیا  یلو  تسین  یناسآ  راک  زین  بلطم  نیا  تابثا  هک  تسا  نز  لقع  زا  شیب  درم  لـقع  ییارجا ،  لـئاسم  مولع و  زا  هنوگ  نیا 

ناوت یم  اـیآ  دـشاب ؟  یم  زیاـمت  دروم  درم  نز و  نیب  هک  تسا  یلقع  نیمه  تسا  هّللا  یلا  بّرقت  هیاـم  هک  یلقع  نآ  اـیآ  تشاد :  دـهاوخ 
هیام لقع ،  نیا  ایآ  تسا ؟  رت  کیدزن  ادخ  هب  دمهفب  رتهب  ار  نآ  دـننام  یعیبط و  بط ،  یـضایر ،  کیزیف ،  لئاسم  ( 251  ) سکره تفگ 

دـشاب یم  بّرقت  بجوم  هک  یلقع  تسا ؟  برقت  هیاـم  دـشاب  یم  (1  « ) ناـنجلا هب  بستکا  ناـمحرلا و  هب  دـبع  هک «  یلقع  اـی  تسا  برقت 
هب ناسنا  هک  تسا  يزیچ  لقع ،  تسا :  هدمآ  نینچ  مسا  نیا  هب  نآ  يراذگمان  هرابرد  هلاو  هیلع  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  نامه 
اب ار  وا  ياهوناز  دنراد  هگن  دـنهاوخب  ار  شکرـس  رتش  یتقو  هک  تسا  يدـنبوناز  لاقعدـنک  یم  لاقع  ار  لایما  زیارغ و  ورین ،  نآ ،  هلیـسو 

دراو تسبن و  ار  شرتش  هک  يدرم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید  يریبعت  رد  اـی  دـنکن  رارف  هدرکن  یـشومچ  اـت  دـندنب  یم  نآ 
ینعی هکلب  نکب ،  لکوت  دعب  نکب  لقعت  هک  تسا  انعم  نآ  هب  هن  هلمج  نیا  ( 2  « ) لکوتو اهلقعا  دومرف « :  دندرب ،  ار  رتش  نآ  دش و  دجسم 

 . ریگب لیکو  ار  ادخ  تسا ،  وت  رایتخا  زا  جراخ  هک  مه  یلیاسو  نآ  رد  هدرک و  ظفح  ار  يداع  لیاسو  نیا  ینعی  امن ،  لکوت  نکب و  لاقع 
رد دنک .  یم  لاقع  ار  توهش  لهج و  شکرس  رتش  يوناز  هتفرگ و  ار  زیارغ  لایما و  يولج  هک  دنیوگ  یم  لقع  لیلد  نیا  هب  ار  لقع  سپ 
 . تساهنآ لیطعت  هن  لیدـعت و  زیارغ ،  نتـسب  ياـنعم  هتبلا  دوش و  یم  رتلماـک  ددـنبب  ار  زیارغ  رتشیب  رتهب و  ناـسنا  هچ  ره  ندرک  لاـقع  نیا 

تـسا نکمم  هک  یلقع  نآ  و  تسا .  نانجلا »  هب  بستکی  نامحرلا و  هب  دبعی  هک «  تسا  یلقع  تسا  هّللا  یلا  بّرقت  بجوم  هچنآ  نیاربانب 
رت و لقاع  ییارجا  ای  یسایس  لئاسم  رد  یسک  رگا  و  تسا .  ییارجا  ياهراک  لقعو  تسایس  لقع  مولع ،  لقع  دشاب ،  نز  زا  شیب  درم  رد 
هچ دناشکب و  منهج  هب  ار  وا  یملع ،  شوه  ای  یـسایس  شوه  نیمه  اسب  هچ  تسا ،  رتکیدزن  ادخ  هب  هک  تسین  نآ  هناشن  دوب ،  رتدـنمدرخ 

بهذـم همه  دـشاب .  هتـشادن  ار  شیوخ  زیارغ  ندرک  لاقع  ناوت  اّما  دـمهفب ،  نز  زا  رتهب  ییارجا  مولع  رد  يدرم  ( 252  ) تسا نکمم  اسب 
درم دنتـساخرب ،  یبهذم  هزرابم  هب  ایبنا  ربارب  رد  هک  اه  یّبنتم  رثکا  دـش و  لعج  اهدرم  هلیـسو  هب  دنتـسب  فص  ایبنا  ربارب  رد  هک  یلطاب  ياه 

هک نانآ  ( 3) ۀـمایقلا موی  هموق  مدـقی  دـیامرف :  یم  دـندروآ  یلعج  ياـه  بهذـم  نوعرف  ریظن  هک  یناـسک  دروـم  رد  میرک  نآرق  دـندوب . 
يرترب رکف  ییارجا  یـسایس و  ای  یملع  لئاسم  رد  یـسک  رگا  نیاربانب ،  نز ؟  ای  دـندرم  ایآ  دـنور  یم  هتفر و  منهج  هب  نارگید  شیپاـشیپ 
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شنتسنادن هک  تسا  یملع  ( 4  ) هلهج نم  رـضی  ملع ال  كاذ  اریز :  تسا  دیاز  تلیـضف  کی  هکلب  تسین ،  هللا  یلا  برقت  هناشن  نیا  تشاد 
رت لقاع  وا  دنک  بسک  تشهب  دنک و  لیدعت  ار  یناسفن  لایما  دبوکب و  مه  رد  ار  زیارغ  يرگید  زا  رتهب  دناوتب  یسکره  دناسر .  یمن  نایز 

يدورو نالاد  ياراد  هک  دراد  يدـبا  ریـس  کی  ناسنا  هک  نوچ  درادـن ،  نایز  دوس و  هک  تسا  یلئاسم  رد  تسه  یتوافت  رگا  سپ  تسا . 
شوه يرابتعا و  لئاسم  زا  هنوگ  نیا  دش  رگید  هئـشن  دراو  هک  یماگنه  تسایند و  هئـشن  هک  لاس ،  دص  رثکادـح  ای  داتـشه  داتفه ،  مان  هب 

دـش خزرب  هئـشن  دراو  هک  هاگنآ  دریگ ،  یم  ددم  يرکف  رازبا  زا  تسا  هدنز  ایند  رد  ات  ناسنا  درادن .  يرادـیرخ  ییارجا ،  ای  یـسایس  ياه 
هب دبعی  هبنج «  رد  درم  لقع  هک  دنک  اعّدا  یـسک  رگا  دوش .  یم  يدوهـش  مولع  هب  لیدبت  یلوصح  مولع  هدوبن و  يربخ  مولع  نیا  زا  رگید 

ناهرب هن  دهد و  یم  ناشن  ار  نآ  هبرجت  هن  هک  ارچ  تسین ،  رودقم  نآ  تابثا  زگره  تسا ،  نز  زا  رت  يوق  نانجلا »  هب  بستکی  نامحرلا و 
 ، ج 1 یفاک ،  لوصا   . 4  . 98 دوه ،   . 3 ثیدح 359 .  هحاصفلا ،  جهن   . 2  . 11 باب 1 ،  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا   . 1 دنک .  یم  دییات  ار  نآ 

 . 32 باب 3 ، 

تیم رب  دیلقت  ياقب  رد  یتاهبش 

دومن توف  يدیلقت  عجرم  هیقف و  رگا  هک  تسین  نیا  هلاسم ،  مهم  لاکشا  هن ؟  ای  تسا  زیاج  تیم  دیلقت  رب  اقب  ایآ  دنا  هتفگ  هک  نیا  ( 253)
هکلب تسین ،  حور  يدوباـن  زا  تراـبع  گرم  نوچ  دوـمن ،  دـیلقت  وا  زا  ناوـت  یمن  نیارباـنب  دور  یم  نیب  زا  مه  وا  يارآو  راـکفا  نوـچ  ، 

یم اهر  ندب  نیا  دیق  زا  حورو  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تسرپرـس  اریز  دریم ،  یم  ندـب  تسا ،  ندـب  زا  حور  ییادـج  زا  ترابع  گرم 
هب دناوت  یم  دـلقم  هک  نیا  رد  نیاربانب  تسا .  هدوبن  يار  بحاص  هدرم  هک  نآ  هدرمن و  تسا  يار  بحاص  هک  نآ  سپ  دریم  یمن  اّما  دوش 

 . تسین یثحب  دنامب  یقاب  تسا ،  هدرک  یم  دیلقت  وا  زا  تایح ،  نامز  رد  هک  یعجرم  ياوتف 

يروضح هب  یلوصح  ملع  لیدبت  گرم و 

لمع وا  یلبق  ياوتف  قبط  دناوت  یمن  دوش ،  ضوع  يدیلقت  عجرم  يار  اوتف و  رگا  یلک  هدعاق  کی  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  یساسا  لاکـشا 
نامه هب  ایآ  هک  میناد  یمن  ایند ،  زا  لاحترا  زا  دعب  تفای  تافو  يدـیلقت  عجرم  رگا  لاح  دومن ،  لمع  شدـیدج  ياوتف  هب  دـیاب  هکلب  درک 

هک دوش  یم  نشور  هرخالاب  گرم  زا  دـعب  نوچ  تسا ؟  هدـش  ضوع  وا  رظن  اوتف و  قیاقح  فشک  گرم و  زا  دـعب  ای  تسا  یقاب  یلّوا  رظن 
باتک و زا  نخـس  رگید  گرم  زا  دـعب  یلو  درک  یم  تفایرد  باـتک  زا  ار  اوتف  گرم  زا  لـبق  اریز  تسا .  هدوب  ّقح  ارآ  نیا  زا  کیمادـک 

تسا یلبق  رظن  نامه  گرم ،  زا  دعب  صخـش  نیا  رظن  اوتف و  ایآ  نیاربانب  دوش .  یم  نشور  وا  يارب  عقاو  ِدوخ  هکلب  تسی  هزوح  هسردم و 
تسا ربتعم  دیلقت  عجرم  رد  هک  یملع  هک :  تسا  نیا  رگید  ههبش  تسا .  یساسا  لاکـشا  کی  نیا  هدش ؟  لح  وا  يارب  يرت  هزات  لئاسم  ای 

ای ّتنس  باتک و  رهاوظ  زا  طابنتـسا  اب  هک  تسا  یلالدتـسا  یلوصح و  مولع  دننک  یم  دیلقت  عجارم ،  زا  صاخ ،  ملع  نآ  رثا  رد  نیدلقم  و 
يارب يداهتجا  عبانم  هتشر  کی  تسا و  داهتجا  يارب  ینابم  هلسلس  کی  ینعی  تسا .  ( 254  ) هدش مهارف  لقع ،  یلوصح  نیهارب  ای  عامجا 

زا رگید  تسبرب  تخر  ایند  زا  هک  یتقو  یلو  دـهد ،  یم  اوتف  هدرک و  طابنتـسا  عباـنم  نآ  زا  ار  دـعاوق  یناـبم و  نیا  دـهتجم  هک  طابنتـسا ، 
يدوهـش و مولع  هب  لیدـبت  یلوصح  مولع  نیا  ًالک  هکلب  دـنک ،  یمن  دادمتـسا  عامجا  ای  ّتنـس ،  باتک و  رهاوظ  یهقف و  دـعاوق  یناـبم و 

تسا نکمم  هک :  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  هک  یلاکشا  دنک و  یم  ادیپ  روهظ  یبلق  ملع  هتـسب و  تخر  هسردم  ملع  دوش و  یم  يروضح 
وا ياوتف  زا  دـنناوت  یم  مه  نارگید  ایآ  یلو  دـشاب ،  تّجح  شدوخ  يارب  دوش  لح  هدـنز  هیقف  دزن  رد  دوهـش  فشک و  اـب  يا  هلاـسم  رگا 

رگا یلو  دشاب  هدش  طابنتـسا  حلطـصم ،  يوزوح و  عبانمو  ینابم  زا  هک  تسا  ربتعم  یهیقف  ياوتف  دنیوگ  یم  خساپ  رد  هن ؟  ای  دننکب  دیلقت 
 ، درک دـیلقت  وا  زا  ناوت  یمن  دـش  تباث  وا  يارب  ماکحا  لوصا ،  هقف و  هسردـم و  هار  نودـب  نطاب  هیکزت  سفن و  بیذـهت  هیاـس  رد  یـسک 

فشک و زا  ًائادـتبا  هک  یملع  نآ  نیب  تسا  قرف  هتبلا  دـنک و  لمع  دوخ  ياوتف  هب  تسا  زاجم  دـنیب  یم  ار  عقاو  نیع  شدوخ ،  نوچ  اـهتنم 
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يروضح ملع  هب  لیدبت  گرم  زا  دعب  دوش و  یم  طابنتـسا  يوزوح  يدابم  ینابم و  زا  تایح  نامز  رد  هک  یملع  اب  دریگ  یم  تاشن  دوهش 
يروضح و ملع  هب  وا  یلوصح  ملع  لیدـبت  و  عجرم ،  ای  دـهتجم  کی  لاحترا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  تروص  ره  هب  دوش .  یم 
رب اقب  هرابرد  رگا  هک  تسا  نآ  ضرغ  هن ؟  ای  دوب  یقاب  ییاوتف  نینچ  رب  ای  درک  لـمع  وا  ياوتف  هب  ناوت  یم  مه  زاـب  اـیآ  دوهـش ،  فشک و 
 . دراد شقنحور  ناـج و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسا  رثؤـم  ملع  رد  ندـب  هک  تسا  نآ  يارب  هن  تسه  ینخـس  نآ  دـننام  تـیم و  دـیلقت 

سفن بیذـهت  دوهـش و  فشک و  هب  يروضح ،  مولع  نآو  دـنک  یم  لیدـبت  يروضح  مولع  هب  ار  یلوـصح  موـلع  گرم ،  زا  دـعب  ناـجو 
زا دعب  يا  هدـع  نوچ  دوش  یمن  نشور  یناسآ  هب  ّقح  وا  يارب  مه  گرم  زا  دـعب  دـشابن  حور  تهازن  لها  یـسک  رگا  هتبلا  تسا .  هتـسباو 
رد ار  اه  هدرم  هک  نیا  تسا  هدش  هچ  دنناد  یمن  اّما  تسا  هدش  ضوع  يا  هئـشن  هک  دننیب  یم  ( 255  ) طقف دنا ،  هدرم  هک  دنناد  یمن  گرم 
یم صاوخ  هتبلا  يا .  هدرم  وت  هک :  دنک  میهفت  وا  هب  دنهاوخ  یم  تسا ،  قح  گرم  هک  نادب  دنیوگ :  یم  هدرم  هبو  دـننک ،  یم  نیقلت  ربق 

هچ دنتـسه ؟  اجک  هدش ؟  هچ  اّما  تسا  هدش  ضوع  يا  هئـشن  دننیب  یم  طقف  فیعـض  طسوتم و  دارفا  زا  يرایـسب  یلو  دنا  هدرم  هک  دـنمهف 
تسا و لـئاسم  نیرت  هدـیچیپ  زج و  گرم  هلاـسم  نوچ  دـنا .  هدرم  هک  دـنمهف  یم  مک  مک  اهدـعب  دـنناد ،  یمن  هدـمآ ؟  شیپ  يا  هثداـح 

تعیبط ملاع  هب  ردام  محر  زا  هک  دـمهف  یمن  لیاوا  رد  هدـما و  ایند  هب  هزات  هک  تسا  یکدوک  دـننام  دوش  یم  رگید  هئـشن  دراو  هک  یناسنا 
 . تسا هدرک  ادیپ  يدیدج  تایح  هدش و  دلوتم  هک  دمهف  یم  اهدعب  هدش ،  لقتنم 

تیلضفا رایعم 

مولع دـناوتب  وا  اـب  ناـسنا  هک  یلقع  ینعی  تسا ،  يرازبا  لـقع  دروم  رد  دـشاب ،  یلقع  رظن  زا  یتواـفت  درم  نز و  نیب  رگا  هک  نآ  هصـالخ 
دنیوگ یم  یلو  تسا  رت  کیدزن  ادخ  هب  ملعاو ،  صـصختم  دنیوگ  یمن  اذل  دخرچب .  ایند  خرچ  ات  دـنک  مهارف  ار  یهاگـشناد  يوزوح و 

اب یلمع ،  لقع  يرظن و  لقع  دراد :  روهظ  ناسنا  رد  یساسا  ناش  ود  دمآ  دهاوخ  ًالیصفت  هک  هنوگ  نامه  تسا .  رت  کیدزن  ادخ  هب  یقتا 
يرظن لقع  بعـش  نوؤش و  وزج  نآ  دننام  لایخ و  مهو ،  هّنظم ،  مزج ،  نیقی ،  دهد .  یم  ماجنا  راک  رگید  ناش  اب  دـمهف و  یم  ناش  کی 
راـیعم اـه  نیمهو  تسا  یلمع  لـقع  زج و  نآ  دـننام  لدـع و  اوـقت ،  يّربـت ،  ّیلوـت ،  ّتبحم ،  هدارا ،  صـالخا ،  مزع ،  تین ،  اـّما  تسا ، 

هچ رگ  دوب ،  رت  لقاع  یملع  لئاسم  رد  یـسک  رگا  و  تسا ،  هّللا  دنع  لضفا  یقتا ،  یلو  تسین  هّللا  دنع  لضفا  ملعا ،  اذـل  تسا ،  تلیـضف 
هئـشن خرچ  ات  درک  دیلقت  وا  زا  دیاب  يویند  روما  رد  و  درک ،  راذگاو  وا  هب  دـیاب  ار  اهراک  تسا و  رت  مرتحم  رت و  یمارگ  ییایند  نوؤش  رد 

 . دشاب رت  بّرقم  مه  ادخ  شیپ  صخش  نیا  هک  تسین  نینچ  اّما  ددرگب ،  مظن  اب  تعیبط 

نآرق گنهرف  رد  تهافس 

ًالثم دناد .  یم  هیفس  فیعض ،  یلمع  لئاسم  رد  اّما  دنشاب  يوق  یملع  لئاسم  رد  تسا  نکمم  هک  ار  يدارفا  زا  یـضعب  میرک  نآرق  ( 256)
زا یـضعب  بکترم  دزغلب و  شیاپ  تسد و  هاـنگ  اـب  هطبار  رد  یلو  دـشاب  يوق  یلیخ  نآ  دـننام  یبرجت و  یـضایر ،  لـئاسم  رد  یـسک  رگا 

ناهیفـس رایتخا  رد  ار  ناتلام  ( 5) مکلاوما ءاهفـسلا  اوتؤتالو  هیآ :  لیذ  رد  هک  یتایاور  دوشب ،  تسا  هدـمآ  یمالـسا  نوتم  رد  هک  یناهانگ 
تسا يداع  لئاسم  رد  تهافس  زا  ریغ  نید  گنهرفو  نآرق  بتکم  رد  تهافس  دناد .  یم  هیفس  ار  یـصخش  نینچ  هدش ،  دراو  دیراذگم . 

رد هک  ییاه  نادـکیزیف  تسا .  هیفـس  دزرلب  شتـسد  یلمع  ناـحتما  ماـگنه  رد  یلو  دـشاب ،  صـصختم  یملع  هتـشر  کـی  رد  یـسک  رگا 
اّما تسا ،  لوقعلا  ریحم  هک  دنتـسرف  یم  نیـشنرس  یب  ای  نیـشنرس  اب  ياه  هنیفـس  یناهیک ،  ياه  هموظنم  زا  یـشخب  هب  يداحلا  ياـهروشک 

ار يدارفا  نینچ  دننک ،  یم  دروخرب  هنادحلم  يداقتعا ،  لئاسم  رد  ای  دنرادن ،  طبـض  تردق  دزغل و  یم  دـسر  یم  هانگ  هب  ناشتـسد  یتقو 
مالسلا هیلع  میهاربا  نییآ  زا  یـسک  هچ  و  ( 6) هسفن هفـس  نم  ّالا  میهاربا  ۀّلم  نع  بغری  نمو  دیامرف :  یم  دناد و  یم  هیفـس  ینآرق  گنهرف 
ضارعا هیلع  همالـسو  هّللا  تاولـص  لـیلخ  میهاربا  شور  زا  هک  یـسک  دـیارگ ؟  يزغم  کبـس  تهافـس و  هب  هک  نآ  زج  دـبات  یم  رب  يور 
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 » هک تسا  لقع  نآ  لباقم  رد  هَفَس  نیا  نوچ  ارچ ؟  دناد  یم  هیفـس  ار  وا  نآرق  یلو  تسا  رکتبم  عرتخم و  هک  نیا  اب  تسا ،  هیفـس  هدرک ، 
وه ینعی و  لقاعب  سیل  وهف  نانجلا »  بستکی  مل  ناـمحرلا و  دـبعی  مل  یـسک «  رگا  سپ  ( 257  « ، ) نانجلا هب  بستکی  نامحرلا و  هب  دـبعی 

حلطـصم ملع  يانعم  هب  لقع  درم ،  ای  تسا  برقم  ادخ  شیپ  نز  دنیبب  دنک و  يرواد  درم  نز و  نیب  تساوخ  یـسک  رگا  نیاربانب ،  هیفس . 
تسد زا  نآ  همه  ناسنا ،  گرم  اب  هدش و  میظنت  یگدنز  خرچ  هرادا  يارب  هک  تسا  يدئاز  تلیـضف  لقع  نآ  اریز  دهدن ،  رارق  رایعم  ار ، 
دروخ یم  اجنآ  درد  هب  يزیچ  دشاب .  يدبا  هک  دربب  هارمه  هب  ار  يزیچ  دیاب  اذل  دنام  یم  دبا  يارب  گرم  زا  دـعب  ناسنا  نوچ  و  دور ،  یم 
يوس نآ  رد  دراد ،  رادـیرخ  يوس  نیا  رد  هک  هچنآ  نیاربانب  تسا .  هّلل  لـمعلا  صـالخا  نآ  دـشاب و  هتـشاد  یمهـس  تیدـبا  اـقب و  زا  هک 

 ، هرقب  . 6  . 5 ءاسن ،   . 5 تسین .  یقرف  درم  نز و  نیب  دراد ،  رادـیرخ  يوس  نآ  هک  هچنآ  رد  و  تسا ،  دـکار  شرازاـب  هتـشادن و  يرتشم 
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ناسنا لامج  لقع ، 

يروتـسد رما  کی  تیاور  نیا  ًالوا  ( 7  « ) مهلوقع یف  لاجرلا  لاـمجو  ّنهلاـمج ،  یف  ءاـسنلا  لوقع  هک « :  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  نیا 
اهنز رثکا  دـیامرف :  یم  تسا .  نامحرلا »  هب  دـبعی  هک «  یلقع  هن  تسا  يرظن  لقع  لقع ،  زا  روظنم  ًاـیناث  و  تسا ،  یفیرعت  رما  هکلب  هدوبن 

رد شلقع  دـیاب  نز  هک  تسین  نینچنیا  اّما  تساهنآ ،  لقع  رد  ناشلامج  اهدرم  رثکا  تساهنآ و  لاـمج  رد  ناـشلقع  هک  دنتـسه  نینچ  نیا 
ار یلامج  دنناوخ و  یم  مه  اب  درم  نز و  ار  رحس  ياعد  تسوا .  لقع  هب  یسک  ره  لامج  هکلب  دشاب ،  لقع  رد  شلامج  دیاب  درم  لامج و 

ّینا ّمهّللا  لیمج ،  کلامج  ّلکو  هلمجاب  کلامج  نم  کلاسا  ّینا  ّمهّللا  تسا « .  یلقع  لاـمج  ناـمه  دـننک  یم  تلاـسم  اهرحـس  رد  هک 
زا اهلا !  راب  تسابیز ،  نآ  همه  هک  تیئابیز  بتارم  نیرتوکین  ّقح  هب  مراد  تلئـسم  وت  زا  ادـنوادخ !  ( 258 ( ) 8  « . ) هّلک کلامجب  کلاسا 
رد و  نانجلا »  هب  بستکیو  نامحرلا  هب  دـبعی  هک «  تسا  یلقع  رد  ود  ره  نز ،  لامج  درم و  لامج  تیئابیز .  یمامت  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت 

حیتافم  . 8 ص 224 .  ج 103 ،  راونالا ،  راـحب   . 7 ّنهلوقع . »  یف  ءاسنلا  لاـمج  مهو «  مهلوقع »  یف  لاـجرلا  لاـمج  مه «  یلقع ،  نینچ 
 . رحس ياعد  نانجلا ، 

نآرق گنهرف  رد  لقع  يانعم 

لمعو هدیمهف  ار  قح  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  هک  دنا  هدرک  ریسفت  يزیچ  هب  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نینچمهو  میرک  نآرق  ار  لقع 
هک یـسک  و  تسین ،  لقاع  دنک  یمن  كرد  تسرد  هک  نآ  دنیوگ .  یم  لقع »  ار «  راک  كرد و  هعومجم  نید ،  گنهرف  رد  سپ  دـنک ، 

لقع تروص  هب  تایآ  رد  هک  تلیـضف  ود  نیا  هعومجم  تسین .  لقاع  مه  وا  دنک  یمن  لمع  شملع  هب  یلو  تسا  ملاع  دـنک و  یم  كرد 
دناوت یمن  دنادن ،  هک  یسک  ینعی  تسا ،  هدش  وگزاب  نانجلا »  هب  بستکاو  نمحرلا  هب  دبع  ام  لقعلا  تروص « :  هب  ثیدح  رد  هدش  نییبت 

 « نمحرلا هب  دـبع  ام  لـمعلا  تقیقح «  دـیامن .  مهارف  ار  تشهب  دـناوت  یمن  دـنکن  لـمع  یلو  دـنادب  هک  مه  یـسک  دـنک و  بسک  تشهب 
مزع نآ  دش ،  لئان  مزع  ماقم  هب  یلمع  لقع  تردـق  رثا  رد  دیـسر و  مزج  ماقم  هب  يرظن  ناهرب  اب  ناسنا  رگا  ینعی  تس  مزعو  مزج  هراصع 
هدـش ریبعت  نانجلا »  هب  بستکی  نمحرلا و  هب  دـبعی  هب «  ثیدـح  رد  هک  دوش .  یم  بوسحم  لقع  نآرق ،  حالطـصا  رد  مزج  نیا  هفاضا  هب 

هک تسا  نآ  هناشن  ناـیب ،  نیا  ( 1) نولقعت الفا  باتکلا  نولتت  متنا  مکـسفنا و  نوسنتو  ّربلاب  سانلا  نورماـتا  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  تسا . 
هظعوم داشرا و  ینارنخس ،  فیلات ،  سیردت ،  هدرک ،  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  هک  اهنآ  تسا .  ملاع  هچرگ  تسین  لقاع  ظعّتم  ریغ  ِظعاو 
بایماک نارگید  حالصا  رد  هن  دنوش  یم  حلاص  دوخ  ( 259  ) هن اریز  دنتسین ،  لقاع  یلو  دنملاع  دنتسین ،  دوخ  حالـصا  رکف  هب  یلو  دنراد 

یلا ًةاـعد  اوـنوک  هک « :  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  هکلب  تسین ،  یظفل  فورعم  هب  رما  فرـص  نارگید ،  حالـصا  نوـچ  دوـب ،  دـنهاوخ 
ناونع هب  هک  امش  رگید ،  ترابع  هب  دیشاب .  هوسا  ینعی  دینک  توعد  دوخ  شور  هب  ار  مدرمو  دیـشاب  حلاص  دیاب  ( 2) مکتنسلا ریغب  مکسفنا 
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دینک توعد  دوخ  دنوادخ  هار  هب  يادتقا  هبار  مدرم  ناتتّنسو  تریس  اب  دیتسه  ناراکزیهرپ  هوسا  دیرب ،  یم  رس  هب  هعماج  رد  هتسراو  یملاع 
 . 77 ج 2 ،  یفاک ،  لوصا   . 2  . 44 هرقب ،   . 1 دناد .  یمن  لقاع  ار  ظعّتم  ریغ  ظعاو  میرک  نآرق  نیاربانب  ، 

ندب ریبدت  حور و 

هراشا

نآ نیارباـنب  تسا .  درم  زغم  نزو  مجح و  زا  رتـمک  وا ،  زغم  نزو  اـی  نز و  زغم  مجح  هک  تـسا  نـیا  دوـش  یم  حرطم  هـک  يرگید  هلاـسم 
 ، مه فیعـض  رازبا  رب  بترتم  راثآ  دوب ،  فیعـض  رازبا  یتقو  تسا و  هشیدـنا  رازبا  زغم  اریز  درادـن ،  نز  دراد ،  درم  هک  ار  يرکف  شـشک 

ناسنا هک  دوش  یم  نشور  هتـشذگ  ثحابم  رد  تقد  اب  یلو  دسر  یم  رظن  هب  حیحـص  یلیلحت  لوا  هاگن  رد  نایب  نیا  دوب .  دـهاوخ  فیعض 
یمن ندـب  ار  حور  تسا ،  حور  دـنب  رد  ندـب  هکلب  دـشاب .  نت  دـنب  رد  حور ،  هک  تسین  نینچ  نیا  اّما  تسا ،  حور  ندـب و  ياراد  هچ  رگ 

ار يوق  رازبا  نتخاس  ناوت  دوب  فیعـض  حور  رگا  دزاسب و  يوق  رازبا  دناوت  یم  دش  يوق  حور  رگا  دزاس .  یم  حور  ار  ندب  هکلب  دـنزاس . 
رگید ای  بط ،  ملع  تسا  نکمم  هچرگا  میرادن ،  ندب  رد  یتباث  لولس  هّرذ و  و  تباث ،  وضع  چیه  ام  هک  تسا  نیا  بلطم  حیضوت  درادن . 

رد يداـم ،  دوجوم  ره  هک  دـنک  یم  نییبت  ار  بلطم  نیا  ًـالماک  یلقع  مولع  اـّما  دریگن ،  هدـهع  هب  ار  هلاـسم  نیا  حرط  ناوت  یعیبط ،  مولع 
كرحتم ِندـب  و  تسا ،  تباث  هک  تسا  درجم  ِحور  اهنت  دوش و  یم  ضوع  ندـب  تارذ  مامت  لاس ،  دـنچره  تسا و  ینوگرگد  تکرح و 

لقاال تسا ،  هدیسر  یگلاس  داتـشه  نس  هب  الثم  هک  یـسک  دنام .  یم  اجرب  اپ  تباث ،  درجم  دوجوم  کی  هانپ  ( 260  ) رد تسا ،  ریغتم  هک 
و تسا ،  حور  هدـهع  هب  ازجا ،  تاّرذ و  نیا  ندرک  نیزگیاج  تسا .  هدـش  ضوع  رـس  زغم  ات  اپ  كون  زا  وا ،  ندـب  تارذ  مامت  راـب  تشه 

ندب هک  انبم ،  نیاربانب  و  دزاس .  یم  فیعض  دشاب  فیعـض  رگا  هک  نانچمه  دزاسب ،  يوق  ار  ندب  يازجا  دناوت  یم  دشاب  يوق  حور ،  رگا 
نیا رگید  هک  ارچ  دنامب ؟  دناوت  یم  لاس  دنچ  رگم  ندـب  نیا  هک  تفگ  ناوت  یمن  رگید  تسا ،  ریغت  لّوحت و  رد  ًامئاد  تسین و  یتباث  رما 

یفـسلف بدا  مظن و  رثن و  رد  ناگرزب  هک  يروطنامه  ندـب ،  دراد .  یتیفرظ  کـی  ندـب  ره  دوش ،  هتفگ  اـت  درادـن  دوجو  ندـب  نآ  ندـب و 
لزنم بحاص  درذـگب و  یـسک  لزنم  زا  یبآ  ُرپ  رهن  رگا  دراد .  رارق  ناور  رهن  طسو  رد  هک  تسا  یـضوح  لثم  دـنا ،  هدرک  رکذ  ینافرعو 

یلو تسا  بآ  ياراد  ضوـح  نیا  هراوـمه  دورب ،  رگید  یهار  زا  دـیایب و  یهار  زا  رهن  نـیا  هـک  دـنک  رفح  شلزنم  طـسو  رد  ار  یـضوح 
تـسا نامه  نیا  تسا .  لبق  لاس  دنچ  ای  لبق و  هام  دنچ  ای  لبق و  زور  دنچ  بآ  نامه  بآ ،  نیا  دـنک  یم  لایخ  حول  هداس  لزنم  بحاص 

یلو دوش  یم  ضوع  ضوح ،  بآ  هظحل  ره  ( 1) رارقرب رتخا  سکعو  هام  سکع  راب  دنچ  وج  نیا  بآ  لّدبم  دش  دـیوگ :  یم  يولوم  هک 
هام و سکع  ای  دوخ  سکع  تعاس  کی  هک  یسک  تسا .  هدوب  زورید  ًالثم  هک  تسا  یـضوح  بآ  نامه  نیا  دنک  یم  لایخ  صخـش  نیا 
هک دنک  یم  لایخ  و  دهد .  یم  ناشن  ار  تباث  سکع  هنیآ ،  لثم  ناور  رهن  نیا  دنک  یم  لایخ  دنیب ،  یم  میالم  ِناور  رهن  حطس  رد  ار  رتخا 
یم نوگرگد  هظحل  ره  سکع  نیا  هک  یلاح  رد  تسا .  هدـید  ناور  بآ  رد  تعاس  کی  ار  هاـم  تباـث  سکع  اـی  ار ،  دوخ  تباـث  سکع 

هظحل ود  رد  هک  درادن  دوجو  ام  ندب  رد  يوضع  چیه  درادنپ ،  یم  تباث  ار  نآ  هدننیب  دوش  یم  ضوع  فیرظ  جـیردت و  هب  نوچ  اّما  دوش 
دوش یم  ریبدت  درجم  تباث و  حور  طسوت  لایسو ،  ریغتم  ِندب  هک  نیا  هصالخ  درادن .  ( 261  ) رارق زین  هظحل  ود  یتح  دشاب .  مارآ  تباث و 

 . درادهگن لاس  اهنویلیم  ار  دوخ  ندب  دناوت  یم  هادف ،  انحاورارصع  یلو  ترـضح  سّدقم  حور  ریظن  لماک  ِناسنا  ِحور  تهج ،  نیمه  هب  ، 
لاـس نوـیلیم  ود  اـی  نوـیلیم ،  کـی  یناـسنا  تسا  نکمم  هنوـگچ  هک  تسین  حرطم  ًالـصا  نالدـبحاص  يارب  لاؤـس  نیا  تهج  نیمه  هب  و 

 ، درذـگب مه  لاس  نویلیم  رازه  رگاو  درذـگ ،  یم  ترـضح  نآ  كرابم  رمع  زا  لاـس  تسیود  رازه و  ًاـبیرقت  نونکا  مه  دـنک ؟  یگدـنز 
یعیبط کی  ات  تسین  رادیاپ  تباث و  ندـب ،  رد  يا  هرذ  چـیهو  دزاس ،  یم  دّرجم  حور  ار  ندـب  نوچ  تسین .  یلاکـشا  درخ  نابحاص  شیپ 
ندـب رد  یتباث  رـصنع  ًالـصا  هک  ارچ  درادـن ،  ماود  نیا  زا  شیپ  رـصنع  نیا  ای  درادـن .  تمواقم  ناوت  هّرذ  نیا  هک  دـیوگب  بیبط  اـی  ناد و 
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هک دنا  هدرک  لقن  تمکحو  ثیدح  لها  ناگرزب  رگیدو  یـسوط  میکح  موحرمو  یلاما  فیرـش  باتک  رد  قودص  موحرم  درادـن .  دوجو 
باب تعلق  ام  دومرف « :  تخادنا ،  رود  هب  دـنک و  ار  ربیخ  هعلق  برد  یتقو  نیّلـصملا  تاولـص  لضفا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

نم ( 2  « ) ۀئیـضم اّهبر  رونب  سفن  ۀیتوکلم و  ةّوقب  تدُیا  یّنکل  ۀیئاذغ  ۀکرحال  ۀـیدسج و  ةّوقب  ًاعارذ  نیعبرا  يرهظ  فلخ  هب  تیمرو  ربیخ 
رد مداد .  ماجنا  یهلا  تردق  اب  ار  راک  نیا  هکلب  مدرکن ،  تسا  هدش  دنمورین  هدومن و  هیذغت  اذغ  هرفـس  رانک  زا  هک  یناوزاب  اب  ار  راک  نیا 

تردـق تروص  ره  رد  درک ،  ار  راک  نیا  تسد  اـب  هدارا  زا  هتـشذگ  مییوگب  هچ  درک و  ار  راـک  نیا  هدارا  فرـص  اـب  مییوگب  هچ  لاـح  ره 
يرـصنع يازجا  اذغ و  اب  يراک  نیاربانب  تسین و  خبطم  زا  مه  ایبنا  تردق  تسین و  خبطم  زا  مه  یناسنا  حور  تردق  هچنانچ  دوبن  یخبطم 

 . ص 26 ج 21 ،  راونالا ،  راحب   . 2 يولوم .  يونثم   . 1 درادن .  يدام  و 

یلاصاو یلآ  مولع 

یلمع و ملع  هچ  میرادن  دشاب  لامک  فده و  ًاتاذ  دوخ  هک  یملع  چیه  امو  تسین  تاذلاب  بولطم  تسا  ملع  هک  تهج  نآ  زا  ملع  ( 262)
اهدرم زا  شیب  رگا  اهنز  يارب  زین  لد  هار  و  لقع ،  هب  هن  تسا  هتـسب  لد  هب  لـمع  و  تسا ،  لـمع  همدـقم  هراومه  ملع  هکلب  يرظن  ملع  هچ 

هک تسا  تایبدا  ریظن  ای  یلآ  مولع  دنا .  هدومن  میـسقت  یلاصا  مولعو  یلا  مولع  هب  ار  مولع  نادنمـشناد ،  تسین .  رتمک  نیقی  روطب  دشابن ، 
تسین و تاذـلاب  بولطم  تسا و  نتـشون  نتفگ و  تسرد  يارب  طقف  هک  ارچ  تسین -  شیب  يرازباو  تلآ  تسا و  يراـبتعا  مولع  هلمج  زا 
 . دنک رکف  حیحـص  دشیدنیب و  تسرد  رکفت  هشیدنا و  ماگنه  رد  ات  دریگ  یم  ارف  ار  یقطنم  لئاسم  ناسنا  هک  تسا ،  قطنم  ملع  دـننامه  ای 

دوخ ملق  نابز و  بظاوم  دیاب  هدنسیون ،  ای  هدنیوگ ،  کی  دراد .  ظفلت  اب  تایبدا  هک  تسا  يراک  هباشم  دنک  یم  رکفت  اب  قطنم  هک  يراک 
 ، هقف ملع  دنتـسه .  يرازبا  مولع  يراـبتعا ،  ریغ  هچ  يراـبتعا و  هچ  مولع  زا  هنوگ  نیا  دـشاب .  دوخ  نهذ  بظاوـم  دـیاب  رکفتم ،  کـی  و  ، 
زا هقف  هک  حیـضوت  نیا  اب  تسا .  ندرک  لمع  همدـقم  اهنآ ،  يریگارف  دنتـسه )  یناسنا  مولع  لیبق  زا  هک  زین (  تسایـس  قـالخا و  قوقح ، 

تسا و بولطم  نآ ،  دننام  و  بجاو ،  لاثتما  و  مارح ،  زا  زیهرپ  يارب  هکلب  تسین ،  بولطم  ًاتاذ  تسا  مارح  لالح و  هب  ملع  هک  تهج  نآ 
دوش یم  قالخا  ملع  هب  ملاع  ناسنا ،  تسین و  بولطم  ًاتاذ  قالخا  ملع  نینچمه ،  و  دـنک ،  لمع  ادـخ  ماکحا  هب  ات  دوش  یم  هیقف  ناـسنا ، 

هک دنیآ  یم  رامش  هب  یلمع  تمکح  وزج  دنا ،  یناسنا  مولع  بعـش  زا  هک  مولع ،  هنوگ  نیا  ددرگ .  قیلخو  ّقلختم  قالخا  ملع  وترپ  رد  ات 
یلاصا لقتسم و  زا  روظنم  یلو  دنتسه ،  لقتـسم  و  بولطم ،  ًاتاذ  یمولع  هفـسلفو ،  تایهلا  نوچمه  يرظن  مولع  اّما  دنلمع .  همّدقم  همه ، 

هنوگ نیا  اه ،  هشیدنا  مولع و  هلـسلس  رد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هکلب  تسا ،  دوصقم  بولطم و  ًاتاذ  تایهلا  ندـیمهف  هک  تسین  نیا  ندوب ، 
يرشح ودب و  و  داعم ،  ادبم و  دراد ،  یماجنا  زاغآ و  ( 263  ) ناهج هک  دمهف  یم  مولع  نیا  طسوت  ناسنا  دنتسین .  رگید  مولع  عبات  مولع ، 

تسا لمع  نآ  و  دنتسه ،  يرگید  رما  همدقم  هکلب  دنتسین  تاذلاب  دوصقم  زین  ناشدوخ  یلو  دنتسین  رگید  مولع  عبات  مولع  نیا  سپ  دراد . 
هدرک وگزاب  نآ  دـننامو  قالخا  هقف ،  هلاسم  رد  نف  لها  ار  حراوج  لمع  هحناج .  لمع  هحراج و  لمع  تسا :  مسق  ود  رب  زین  لمع  اهتنم  . 

 ، دـش نیب »  ناهج  یـسک «  رگا  و  دـننک .  یم  حرطم  يداقتعا  ثحابم  رد  رتشیب  دـشاب  یم  داقتعا  هک  ار  لد  لمع  هحناج و  لمع  اّما  دـنا ، 
 ، يرظن ملع  سپ ،  تسا .  راک  رد  يرـشن  رـشح و  و  دراد ،  ییادخ  ملاع  هک ،  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  رارقا  دوشب و  دقتعم  هک  تسا  نآ  يارب 

تـسین يرظن  هوق  ِلامک  يارب  ملع  تسین .  وا  يرظن  لقع  لامک  هب  اهنت  ناسنا ،  لامک  یلو  دـنک  یم  نیمات  ار  يرظن  لـقع  ِلاـمک  هچ  رگ 
 . تسا ناسنا  تیناسنا  ِلامک  يارب  هکلب 

ناسنا هناگود  نوؤش 

رد مه  و  دوش ،  لماک  رظن ،  حانج  رد  دیاب  مه  دسرب  لامک  هب  دـهاوخب  ناسنا  رگا  دراد .  مه  زا  ادـج  ناش  ود  حانج و  ود  ناسنا  تیناسنا 
بلطم حیـضوت  تسا .  رازبا  تسا ،  رکفتو  هشیدـنا  هک  رظن ،  لقع  راک  و  تسا ،  فدـه  بلقو ،  لد  لمع  ددرگ .  لماکتم  لـمع ،  حاـنج 
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تسا و يرارقرب  يرون  ياهباجح  اهنیا  نیب  اّما  دندرجم .  دنیلاع ،  حطـس  رد  هک  زین  نآ  نوؤش  زا  مادکره  تسا  دّرجم  نوچ  حور  هک :  نآ 
نـشور يارب  اجنیا  رد  تسین .  یناسآ  راک  نآ  ّتقر  ّتقد و  باجح و  لصا  هب  ندرب  یپ  هک  دشاب ،  یم  قیقرو  قیقد  باجح  نیا  ردـق  نآ 

دوش یم  نییبت  لثمم  نآ  ینآرق ،  تایآ  اب  هاگنآ  میسرب ،  یلقع  لثمم  هب  یسح  لثم  نیا  زا  ات  دوش  یم  نایب  یـسح  لثم  کی  بلطم  ندش 
فّرشم هیلع  هّللا  تاولص  قداص  ماما  روضح  هب  يدرم  ( 264  . ) دراد دوجو  یقیقر  قیقد و  ياهباجح  سفن  نوؤش  نیب  هک  ددرگ  نشور  ات 

مخت یکدوک  تسد  رد  تفرگ .  ددم  مظن  ناهرب  زا  لئاس ،  نیا  تیفرظ  دادعتـسا  هب  ترـضح  درک ،  تلاسم  ار  ملاع  دـیحوت  لیلد  دـش و 
ایرد ود  هک  تسا  يا  هظفحم  کی  نیا  دومرف :  داد و  هئارا  لئاس  هب  ار  غرم  مخت  دومرف ،  راضحا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دوب ،  غرم 
هرقن اب  هدش  بآ  يالط  هن  هک  تسا  هدش  هیبعت  مظنم  نانچنآ  اّما  هدش ،  بآ  هتخادـگ و  هرقن  يایرد  هتخادـگ و  يالط  يایرد  تسوا ،  رد 
مارآ دماج و  هن  دنتسه ،  ناور  عیام و  هک  یتروص  رد  دوش .  یم  طبترم  هتخادگ  يالط  اب  هدش  بآ  هرقن  هن  و  دوش ،  یم  جوزمم  هتخادگ 

هب باجح  نیا  هچرگ  هک  تسا .  یقیقر  فیرظ و  رایـسب  باجح  کی  اهنآ  نیب  اّما  دنرب  یم  رـس  هب  یگنت  هدودـحم  کی  رد  هک  نیا  اب  و  . 
ود نیا  تردـق  تسا و  قیقر  رادـج  نآ  مجح  زا  شیب  عیام  ود  نیا  مجح  تسا و  عیام  ود  نیا  دوخ  زا  رت  قیقر  رت و  كزان  رهاـظ ،  بسح 

تسا هتشاد  هگن  مظنم  ار  هتسب  همشچ  ود  نیا  ای  هتسب  هناخدور  ود  نیا  نانچنآ  هلا  سدقا  تاذ  اّما  تسا ،  كزان  هدرپ  نآ  زا  شیب  مه  عیام 
لوصا  . 1 ( 1  . ) تسا هدیدرگ  اهنآ  جازتما  عنام  كزان ،  شـشوپ  نآ  دننک و  یمن  تیارـس  يرگید  هب  ناور ،  عیام  ود  زا  مادـکچیه  هک  ، 

 . ص 79 ج 1 ،  یفاک ، 

يرظن لقعو  یلمع  لقع 

هراشا

لقع مان «  هب  دراد  يرگید  ناش  دـشیدنا و  یم  ناش  نآ  هطـساو  هب  هک  رظن »  لقع  مان «  هب  دراد  یناش  ناسنا  هک  تسا  نآ  یلقع  لّثمم  اـّما 
ناسنا دنناسنا و  رّـسفم  تایاور ،  تایآ و  هک  ارچ  دـنا ،  هفیاط  ود  مه  تایاور  ینآرق و  تایآ  دریذـپ .  یم  ناش  نآ  هطـساو  هب  هک  لمع » 

راد هدـهع  مه  لـمع  شخب  و  تسا .  رکفتو  هشیدـنا  شنیب و  راد  هدـهع  رظن ،  شخب  دـننک .  میهفت  ناـسنا  هـب  ار  نوؤـش  نـیا  ياراد  مـه 
یم عوجر  رظن  هب  تسا  رکف  هچره  و  ( 265  ) ددرگ یم  رب  لمع  هب  تسا  راک  هچره  دشاب .  یم  هبذج و ...  شیارگ ،  شـشوک ،  شریذپ ، 

ياهباجح هک  اهنآ  دوش .  یهتنم  لمع  هب  رظن ،  هلـصافالب  دراذـگ  یمن  هک  تسا  یقیقد  رایـسب  باـجح  کـی  ناـش ،  ود  نیا  نیب  و  دـنک . 
ندـعم یلا  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبا  قرخت  یتح  دـنناوخ « :  یم  هینابعـش  تاجانم  رد  دـنا و  هدـیرد  ار  يرون  ياهباجح  يداـم و 

حطـس کی  هب  ار  لمع  رظن و  نانآ  دوش .  لصا  تمظع و  همـشچرس  هب  هاگنآ  دردـب ،  ار  يرون  ياه  باجح  لد  نامـشچ  ات  ( 1  « ) ۀمظعلا
دنموهفم ود  هک  لاح  نیع  رد  دوش .  یم  ملع  نیع  شتردق ،  تردق و  نیع  شلمع  دش ،  لئان  الاب  ماقم  نیا  هب  یناسنا  رگا  و  دنا ،  هدناسر 

رگا تسا و  هارمه  ملع  اب  ناشتردـق  تردـق و  اب  ناشملع  ریدـق ،  مه  دـنمیلع  مه  يدـحوا  ياهناسنا  دنتـسه .  تقیقح  کـی  ياراد  یلو  ، 
درم هاوخ  و  اهیلع ،  هّللا  مالسارهز  همطاف  نوچ  دشاب  نز  هاوخ  تسین .  وا  ششوک  هشیدنا و  نیب  يرادج  رگید  دیسر ،  ماقم  نیا  هب  یـسک 

باجح وا  لمع  رظن و  نیب  هراومه  تفاین ،  هار  الاو  ماقم  نآ  هب  رگا  اـّما  نیّلـصملا .  تاولـص  لـضفا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نوچ  دـشاب 
تسا و لمع  رپ  سّدـقم  یهاگو  لمع ،  یب  اما  تسا  ملاع  ناسنا  یهاگ  دوش .  یم  رتشیب  هلـصاف  نیا  دـیایب  رت  نییاـپ  هچره  تسا و  یقیقر 
 ، تسا یقیقر  رادـج  کی  ناشلمع  رظن و  نیب  زین  اهناسنا  زا  طاسوا  کتهتم ،  لهاج  یهاگ  تسا و  لمع  اب  ملاـع  یهاـگ  صیخـشت ،  مک 

تسین گنهامه  اهنآ  اب  رظن ،  لقع  هک  دنراپـس  یم  لد  اهزیچ  زا  یلیخ  هب  و  دنک ،  یمن  لمع  اهنآ  هب  اّما  دنمهف  یم  ار  اهزیچ  زا  یلیخ  اذل 
روما زا  یضعب  هب  تسین و  قفاوم  هشیدنا  اب  هک  دنراپس  یم  رـس  ننـس  تاداع و  موسر و  بادآ و  زا  یخرب  هب  و  دنک ،  یمن  دییات  ار  اهنآ  و 

 . 1 تسه .  مدرم  طاسوا  رد  شیارگ  هشیدـنا و  نیب  هراومه  لادـج  نیا  تسین .  گنهامه  لـمع  لـقع  اـب  هک  یتروص  رد  دنـشیدنا ،  یم 
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 . هینابعش تاجانم  نانجلا ،  حیتافم 

نآرق رد  هشیدنا  لد و  یّطخت 

هـصق رد  لوا  دروم  دـیامرف .  یم  نایب  ار  ییاه  هنومن  هدـش و  رکذ  رکف  هشیدـنا  و  لد ،  لمع  نیب  باجح  هلـصاف و  میرک  نآرق  رد  ( 266)
يور زا  تشاد ،  نیقی  نآ  هب  ناشیاهلد  هک  نآ  اـب  ( 2) ًاّولعو ًاملظ  مهسفنا  اهتنیقتساو  اهب  اودحجو  دیامرف :  یم  هک  تسا  نوعرف  یـسوم و 

زا دش و  نیب  اهنآ  يارب  ّقح  هیلع  هّللا  مالس  میلک  یـسوم  رامـش  یب  تازجعم  هدهاشم  زا  دعب  نوعرف  لآ  دندرک .  راکنا  ار  نآ  ّربکت  ملظ و 
اب قح  دنتـشاد  نیقی  هک  نیا  اب  و  دنریذپب .  دندشن  رـضاح  دندوب و  تمحز  رد  رکذ »  رظن «  زا  اّما  دنتـشادن ،  یلکـشم  رکفو ،  هشیدـنا  رظن 

لمع لد ،  شیارگ  ینعی  لمع  یلو  دوب  ملع  دشن .  هدـییاس  یهلا ،  سدـق  تحاس  رد  اهنآ  رـس  درکن ،  عوضخ  اهنآ  لد  اّما  تسا ،  یـسوم 
یم هدش  رحس  ار  وت  ًادج  نم  یـسوم  يا  ( 3) ًاروحسم یـسومای  کّنظال  ّینا  درک :  ضرع  میلک  یـسوم  هب  نوعرف  اذل  دوبن ،  بلق  هحناج و 

(4) ًاروبثم نوعرف  ای  کّنظال  ّیناو  َرئاصب  ضرالاو  تاومـسلا  ّبر  ّالا  ءالؤه  لزنا  ام  تملع  دقلو  دومرف :  هیلع  هّللا  مالـس  یـسوم  مرادـنپ . 
وت نوعرف ،  يا  یتسار  و  تسا ،  هدرکن  لزان  نیمز  اه و  نامسآ  راگدرورپ  زج  تساه  تریـصب  ثعاب  هک  اه  هناشن  نیا  هک  یناد  یم  ًاعطق 
هن تسا  زاجعا  نم  راک  هک  يدیمهف  وت  يرادن .  یملع  لکشم  چیه  يدش و  ملاع  وت  نوعرف ،  دومرف :  شترضح  مرادنپ .  یم  هدش  هابت  ار 

(267  ) لوبق یلو  یملاع  وت  یهد .  یم  رد  نت  تکاله  هب  يریذپ و  یمن  اّما  دنز ،  یمن  ولهپ  نم  زاجعا  اب  نارحاس  رحـس  يدـیمهف  رحس ، 
ًاریبک ّـالا  ًاذاذـج  مهلعجف  تسکـش :  ار  اـهتب  یتقو  هک  تسا  هیلع  همالـسو  هّللا  تاولـص  لـیلخ  میهاربا  ناـیرج  رد  رگید  دروم  ینک .  یمن 
عمج یمومع  عمجم  نآ  رد  ناتـسرپ  تب  درک ،  یباـتفآو  نیب  ار  هلاـسم  ار .  اـهنآ  نیرتگرزب  زا  ریغ  درک  زیر  زیر  ار  اـهتب  همه  سپ  ( 5) مهل

 : دومرف هیلع  هّللا  مالس  لیلخ  میهاربا  دینک .  يرای  ار  ناتنایادخ  دینازوسب و  ار  وا  ( 6) مکتهلا اورصناو  هوقّرح  دوب :  نیا  ناشراعش  دندش و 
یلا اوعجرف  دیـسرپب .  اـهنآ  زا  دـنیوگ  یم  نخـس  رگا  ( 7) نوقطنی اوناک  نا  مهولاساف  دنتـسین :  شتـسرپ  هتـسیاش  اهتب  نیا  دـیدیمهف  اـمش 

رد دنتفگ  رگیدکی  هب  هدمآ و  دوخ  هب  سپ  ( 8) نوقطنی ءالؤه  ام  تملع  دقل  مهسوؤر  یلع  اوسکن  ّمث  نوملاظلا ،  متنا  مّکنا  اولاقف  مهسفنا 
هن دندنکفا ،  ریز  هب  رس  اهنیا  دنیوگ .  یمن  نخس  اهنیا  هک  يا  هتسناد  ًاعطق  دنتفگ :  دندش و  هدنکفارـس  سپـس  دیراکمتـس ،  امـش  تقیقح 

رادربت اب  ّقح  دندیمهف ،  اهنآ  دیملاظ .  امش  دنتفگ :  یم  رگیدکی  هب  دندش و  هدنکفارس  جاجتحا  ماقم  رد  هکلب  دندیشک ،  تلاجخ  هک  نیا 
(268  ) هدـیقعو دراد ،  یمن  رب  نآ  زا  تسد  دوخ ،  هدـیقع  داسف  هب  ملع  اب  یهاگ  ناسنا  دـنتفریذپن .  ار  نآ  اّما  تسا ،  نمحرلا  لیلخ  ینعی 

یم رظن  فرـص  دوخ  یلبق  دساف  هدیقع  زا  نوعرف  هنرگ  تسین و  وا  رظن  عبات  ناسنا ،  لمع  هاگتـسد  هراومه  دنک .  یمن  بذـج  ار  حـیحص 
دندرک یم  در  دندوب  التبم  نآ  هب  يدامتم  نایلاس  هک  ار  یکرش  میهاربا ،  موق  نینچمه  تفریذپ و  یم  تشادن ،  ًالبق  هک  ار  يداقتعاو  درک 
هتـسب لد  ِدوخ  هب  لد  راکو  تسا  لد  راک  راکناو ،  رارقا  راکناو ،  داقتعا  عفد ،  بذج و  نیا  دندومن .  یم  لوبق  ار  یمیهاربا  قح  هدـیقع  و 

 . دوش یمن  لصاح  نآ ،  تیناّقح  زارحا  نییبت و  مغر  یلع  ّقح ،  هب  ندرپس  لد  لطاب و  زا  ندـنک  لد  یهاگ  رکف .  هشیدـنا و  هب  هن  تسا ، 
هچنآ هب  ناـسنا  هک  تسین  نینچ  نیا  تسا .  یباـجح  تسا  لد  هک  مزع  زکرم  و  تسا ،  مزج  هک  هشیدـنا  زکرم  نیب  هک  تسا  نآ  شّرِـس  و 

ملع نودـب  هچ  رگ  دـشاب ،  مه  ملاع  یلیـصفت  ملع  وحن  هب  ینمؤم ،  ره  تسین  مزـال  هک  هنوگ  ناـمه  درواـیب .  ناـمیا  دـنک ،  یم  ادـیپ  ملع 
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لدو لقع  یگنهامه 

یمن لقع  لاب  اب  ییاهنت ،  هب  زگره  دنک .  زاورپ  لقع  لد و  لاب  ود  اب  ات  دهد  لیوحت  لد  هب  هدیمهف  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  رد  ناسنا  لامک 
لاب کی  طقف  لمع ،  نوچ  درک .  رفـس  دوش  یمن  لد  لاب  اب  زگره  هک  نیا  هچ  تسا .  لاـب  کـی  طـقف  هشیدـنا  هک  اریز  درک ،  زاورپ  ناوت 
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ساسا رب  هک  یسک  نآ  یلو  دریذپ ،  یم  مه  دمهف و  یم  مه  رکذ .  لها  مهو  تسا  رکف  لها  مه  تسا  كولس  ریـس و  لها  هک  نآ  تسا . 
رگا هک  نیا  هچ  تسارگ .  ملع  دوخ ،  ِهار  زا  یـشخب  رد  هچرگ  دسر  یمن  دصقم  هب  تسا  هدش  نمؤم  لهج  يور  زا  هدروآ و  نامیا  دـیلقت 

ققحم هک  دسر  یم  دصقم  هب  یسک  رود .  هن  دراد  کیدزن  ياه  نیمزرس  هب  يرفس  ریس و  دنک  فرص  ملع ،  هار  رد  ار  شرمع  مامت  یسک 
ات دوش  یم  ( 269  ) یهلا ناسنا  هکلب  تسین ،  یتاذ  فده  مه  هفسلفو  تایهلا  هک  نیا  هجیتن  رکذ .  هار  زا  دشاب  ققحتم  و  رکف ،  هار  زا  دشاب 

 . دریذپب ار  دیحوت  ات  دوش  یم  نیب »  ناهج  ینعی «  دنامب .  یهلا  میکح  هک  نیا  هن  ددرگ  ّهلاتم 

لقعو بلق  دقع  نامیا ، 

هراشا

یملع ره  ینعی  تسا ،  لد  هار  یـساسا  هارو  لمع  يرگید  رظن و  یکی  تسا  ناش  ود  ياراد  ناسنا  دـش  صخـشم  ناهرب  رظن  زا  هک  نونکا 
ای دنناسکی  تهج  نیا  رد  درم  نز و  ایآ  دید  دیاب  تسا ،  هتـشاذگ  هحـص  میـسقت  رظن و  نیا  رب  زین  ینآرق  تایآ  تسا و  لد  شریذپ  هنیمز 

هیـضق لومحم  عوضوم و  نیب  هرگ  کی  دراد :  دقع  ود  هرگ و  ود  ندروآ  نامیا  ماگنه  هب  ناسنا  هک  تسا  هدـمآ  یفـسلف  ثحابم  رد  هن ؟ 
ار عوضوم  کی  تالومحم  هناقّقحم ،  تسا ،  هشیدناو  رکف  راد  هدهع  هک  رظن  لقع  تسا .  رظن  لقع  هدـهع  هب  يدـنب ،  هرگ  نیا  هک  تسا 

ضراوع زا  یلومحم  رگا  تسین و  راک  رد  يدقع  ینعی  دزاس ،  یم  هبلاس  هیـضق  دوبن ،  عوضوم  روخ  رد  یلومحم  رگاو  دـنک  یم  یـسررب 
 « دقع قطنم «  حالطصا  رد  ار  هیضق  اذل  دنک .  یم  رارقرب  هدقع  ددنب و  یم  هرگ  عوضوم  لومحم و  نیب  دوب ،  هیضق  عوضوم  مزاول  یتاذ و 

لوقعم لقاع و  داحتا  هب  لئاق  مه  رگا  سب .  لومحم و  عوضوم و  نیب  ینعی  فرط ،  ود  نیب  تسا  دقع  يارجا  رظن ،  لقع  راک  دـنمان .  یم 
ملع اب  رظن  شخب  رد  ناسنا  ناج  رگا  دوش .  یم  یکی  ملع  اـب  هک  تسا  ناـج  يرظن  شخب  نیا  تسا  نیمه  ّقح  نخـس  هک  نیا  هچ  میدـش 
نیب هک  تسا  نیا  رگید  دـقع  نآ  تسا و  مزال  يرگید  دـقع  کی  تسا و  هدرک  یط  ار  هار  زا  یمین  هزات  دـش ،  یکی  ملع  اب  دروخ و  هرگ 
هرگ و  قیقحت ، »  دنیوگ «  یم  ار  لومحمو  عوضوم  نیب  ندز  هرگ  لومحم .  عوضوم و  نیب  هن  دروخب ،  هرگ  هیـضق  نآ  هراصع  نیب  ناج و 

 ، تسین رظن  لقع  راک  نامیا  تسا .  نامیا »  نامه «  نیا  دنمان و  یم  داقتعا »  ققحت و  ار «  ناج  نیب  و  قیقحت )  هراصع  ّقح (  نآ  نیب  ندز 
قیمع بلطم  نیا  هب  نم  دـیوگ :  یم  ددـنب و  یم  دـقع  قیقحت ،  هراصع  نیب  و  ( 270  ) ناسنا ياج  نیب  لمع  لقع  تسا .  لمع  لـقع  راـک 

رد يدرف  نینچ  دشابن  ققحتم  یلو  دـشاب  ققحم  یـسک  رگا  تسا .  هدـش  هتـسب  ناج  هب  هدوب و  رون  هک  تسا  ملع  هراصع  نیا  و  مدـقتعم ، 
روط هب  دـنک و  یمن  تعاطا  لمع  لـقع  زا  ددـنب و  یم  هرگ  لومحم  عوضوم و  نیب  طـقف  هراومه  دـنک و  یم  یگدـنز  هرگ  کـی  اـب  عقاو 
لمع نیاربانب ،  دوش .  دقتعم  ناج  دسرب و  ناج  هب  روکذم ،  دنویپ  دراذگ  یمن  دـنک و  یم  عطق  ار  ملع  هراصعو  سفن ،  نیب  دـنویپ  بترم 

ۀّنئمطملا سفنلا  اهتیا  ای  دینـش :  ار  همیرک  هیآ  نیا  هار  ناکلاس  زا  یکی  یتقو  اذل  دیامیپ .  یم  ار  دوخ  هار  مه  رظن  هدرک و  یط  ار  دوخ  هار 
یم نم  تفگ :  دش و  شوهدم  درگ .  زاب  تراگدرورپ  دزن  هب  دنسپادخو  دونـشخ  نئمطم  سفن  نیا  ( 9) ًۀیضرم ًۀیضار  ّکبر  یلا  یعجرا 
یم نم  مراد .  هلگ  شـشوک  هبذج و  شـشک و  لمع و  حانج  نیا  زا  ینعی  مراد .  هلگ  شیوخ  ناج  زا  دیآ .  یمن  ناج  نیا  یلو  ایب  میوگ 

(11) ضرالا یلا  دلخا  دیهد .  یم  جرخ  هب  يدنک  ( 10) ضرالا یلا  متلقّاثا  ینعی :  هدش  هتسباو  تعیبط  هب  و  دیآ ،  یمن  وا  یلو  ایب ،  میوگ 
 ، دورب دیاب  هک  نآ  یلو  دمهف ،  یم  لقع  دور .  یمن  لد  نکیل  ایب  هک  دونـش  یم  ار  ادن  نیا  لقع  تسا .  دـش .  ریگنیمز  دـییارگ ،  نیمز  هب 
رب لد  یلو  دونـش  یم  ار  راگدرورپ  يوس  هب  عوجر  روتـسد  لقع  دـنک .  یمن  رفـس  دـش ،  التبم  ضرالا  یلا  دالخا  هب  رگا  لدو  تسا ،  لد 

داهج ههبج  رد  دنتسناوت  یناسک  رگا  تسه .  لادج  نیا  ششوکو ،  هشیدنا  رکف ،  رکذ و  بلق ،  لقع و  نیب  هراومه  نیاربانب  ددرگ .  یمن 
ققحتم مه  تسا  ققحم  مه  رکذ ،  لها  مه  تسا  رکف  لها  مه  عماج ،  کـلاس  (12) بآم نسح  مهل و  یبوط  دننک  گنهامه  ار  اهنیا  ربکا 

 . دنک یم  یط  ار  هار  زا  یشخب  طقف  ای  دنک  یم  طوقـس  ای  دنک ،  ( 271  ) عمج تساوتن  رگا  و  تسا ،  هار  رد  لداع و  مه  تسا  ملاـع  مه  . 
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 ، هبذج هشیدنا ،  ظاحل  زا  و  دنتوافتم ،  زغم  ياههاگتـسد  رظن  زا  هچرگا  دنراد ،  تسا  ندـب  هک  بکرم -  رظن  زا  یتوافت  هچرگا  درمو  نز 
لها دنـشیدنیب و  رتهب  اهنز  زا  طسوتم  دح  زا  اهدرم  زا  طسوتم  دـح  تسا  نکمم  دنتـسین و  ناسکی  هفطاع  باذـجنا و  شـشک ،  شیارگ ، 

هار هفطاع ،  هار  لد ،  هار  اهنز ،  زا  طسوتم  دح  زا  رتشیب  اهدرم  زا  طسوتم  دح  هک  دنک  تباث  دـناوتب  یـسک  تسین  نکمم  اّما  دنـشاب ،  رکف 
 ، رجف  . 9 درادن .  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  یلیلد  هک  اریز  دننک ،  یم  یطو  حرط  رتهب  ار  هبذج  شـشوک و  شـشک ،  زردنا ،  هار  هظعوم ، 

 . 292 دعر ،   . 12  . 176 فارعا ،   . 11 38 هبوت ،   . 10 27 و 28 . 

تایاور نآرق و  رد  لد  هار  تیمها 

یم هیجوت  ار  رکف  هک  نآ  زا  هتشذگ  تسا  هدرک  یعـس  اذل  (14  ، ) تسا تیادهو  (13) رون باتک  هکلب  تسین  ملع  باتک  طـقف  نوچ  نآرق 
یـصخش هب  ار  یبلطم  دهاوخب  یـسکرگا  هک :  نیا  حیـضوت  دهد .  رارق  باطخ  دروم  ار  لد  میقتـسم  ریغ  مه  میقتـسم و  تروص  هب  دنک ، 

لقع يرکف و  هاگتسد  اب  هدنسیون  ای  هدنیوگو  سردمو  تسا ،  صخـش  نآ  يرظن  لقع  يرکف و  حانج  تقیقح  رد  عمتـسم ،  دهد ،  میلعت 
هدنونش ای  هدنناوخ  هاگنآ  دراد .  راکو  رس  هدنونش  ای  هدنناوخ  يرکف  هاگتسد  اب  هدنسیون  ای  هدنیوگ  سردم و  و  تسا ،  صخـش  نآ  يرظن 

یمن ار  نآ  هک  نآ  ای  دـنک  یم  لمع  دریذـپ  یم  ار  نآ  هک  يوحن  هب  دریگ و  یم  میمـصت  نا  ساـسا  رب  دـیمهف ،  ار  بلطم  هک  نیا  زا  سپ 
نیا نآرق  اّما  دشاب .  هتـشاد  يرکف  رثا  هک  دیوگب  ینخـس  ای  دشاب  هتـشاد  یملع  رثا  طقف  هک  دسیونب  یباتک  ناسنا  تسا  نکمم  اذل  دریذپ . 
نیا ( 272  . ) دیوگ یم  نخس  لد  اب  میقتسم ،  ریغ  زین  رگید  دراوم  رد  درادراک و  لد  اب  ًامیقتسم  تایآ  زا  يرایـسب  رد  نآرق  تسین ،  نینچ 

هتـسراو اسراپ و  کی  ار  هظعوم  رگا  ای  دوش  یم  رثاـتم  دوز  هدـنناوخ  دـسیونب ،  بوخ  ملق  اـب  یـسک  ار  یبوخ  بلطم  رگا  دـنیوگ  یم  هک 
هاگتـسد رکذ و  اب  مه  دنک ،  یم  رارقرب  طابترا  عمتـسم  رکف  هشیدـنا و  اب  مه  مایپ ،  کی  اب  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ،  رتشیب  شرثا  دـیوگب 

اب دنک ،  یم  هدرک و  لمع  نادب  تسا و  فقاو  نآ  نومـضم  هب  ًاقیقد  دوخ  هک  ار  ییاوتحم  رپ  بوخ و  رعـش  یـسک  رگا  عمتـسم .  شریذپ 
اب مه  هدنونـش ،  دشاب ،  وکینو  بوخ  ًاعومجم  ظفالو  ظفلت ،  و  نومـضم ،  یتقو  دراذگ .  یم  قیمع  عیرـس و  ریثات  دناوخب ،  بوخ  گنهآ 

و هدوب ،  بوخ  يزیماگنر  ياراد  ییولبات  رگا  ًالثم  ای  ششک .  هظعوم و  رکذ و  هاگتـسد  اب  مه  دریگ ،  یم  لیوحت  هشیدنا  رکف و  هاگتـسد 
تیفیک مه  دنک ،  یم  عناق  ار  لقع  تسا و  دنلب  نومـضم  مه  اریز  دوش  یم  رثاتم  دوز  هدننیب ،  دـشاب  هدـش  هتـشون  بوخ  يرثن ،  رعـش و  ای 

اب دییوگب  نخـس  وا  اب  ( 15) ًانیل ًالوق  هل  الوقف  دومرف :  نوراه  یـسوم و  هب  هلا  سدـقا  تاذ  اذـل  دـنک .  یم  نییعت  ار  لـمع  هبنج  تساـبیز و 
مه دیتفگ  نخس  نیریش  میالم و  یتقو  دیا ،  هتسراو  هک  امش  دییوگب .  بوخ ،  نخـس  مهو  دییوگب  نخـس  بوخ ،  مه  ینعی  مارآ .  ینحل 

 ، تسین موهوم  نوهوم و  ای  تسس ،  يانعم  هب  نیل  لوق  دنکب .  رثا  دیاش  اذل  دیا ،  هدرزاین  ار  هدنونش  مه  دیا و  هتفگ  نخس  مکحم  اج و  هب 
یطعا يّذلا  اّنبر  هلاسم :  مه  تفگ .  نخس  ینیکمن  نایب  اب  مهو  درک  هماقا  یعطق  ناهرب  مه  میلک  یسوم  اذل  فیرظ .  مکحم و  ینعی  هکلب 
تیاده ار  وا  سپسو  درک  اطع  نآ  یگتسیاش  دح  رد  یشنیرفآ  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ  ( 16) يده ّمث  هقلخ  یش ء  ّلک 

مهو درک  نایب  تسا ،  مکحم  لوق  هک  هاتوک  هلمج  کی  رد  دراد  رب  رد  ار  یئاغو  یلعاـف  یلخاد ،  ماـظن  زا  مظن  هس  هک  ار  ( 273  . ) دومرف
نیمه يور  تسا .  نیل  لوق  نیا  دـشاب ؟  وت  دوس  هب  هک  میوگب  ینخـس  یتسه  لـیام  دومرف :  تفگ و  نخـس  نوعرف  اـب  هظعوم  تروص  هب 

نک هجوت  ( 17  « ) لاق نَم  یلا  رظنت  الو  لاق  ام  یلا  رظنُا  دـینکن « :  هجوت  هدـنیوگ  هب  يرکف ،  یملع و  لئاسم  رد  هک  دـنا  هتفگ  ام  هب  لـصا 
ره و  تسیک ؟  هدنیوگ  دینیبب  ًامتح  هک  دنا  هدرک  شرافس  یتیبرت ،  یبلق و  لئاسم  رد  اّما  دیوگ .  یم  یـسک  هچ  رگنم  دیوگ و  یم  هچ  هک 

رارق هجوت  دروم  ار  دوخ  ناعذا  دـیاب  ناـسنا  سپ  ( 18) هماعط یلا  ناسنالا  رظنیلف  همیرک :  هیآ  لـیذ  رد  و  دیونـشن .  یـسک  ره  زا  ار  یفرح 
قبط نینچمه  ( 19  « ) هذخای نّمع  ذخای  يذلا  هملع  تسیک « .  ناتداتـسا  دینیبب  دـیریگ  یم  دای  هک  یملع  دـیامرف :  یم  مشـش  ماما  دـهد . 
لاق ام  یلا  رظنُا  دومرفن «  مینک ؟  هدافتـسا  ِملاـع  مادـک  زا  مینیـشنب ؟  هک  اـب  دندیـسرپ  هیلع  هّللا  مالـس  یـسیع  زا  یتقو  ینیلک  موحرم  لـقن 

یـسک اب  دومرف :  هکلب  تسا ،  هراـک  هچ  وا  هک  شاـب  هتـشادن  يراـک  نیـشنب و  یـسّردم  ره  سرد  ياـپ  دومرفن :  لاـق . »  نَم  یلا  رظنتـالو 
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ادخ و دای  هب  ار  امـش  وا  رادـید  ( 20  « ) هلمع ةرخـالا  یف  مکبّغریو  هقطنم  مکملع  یف  دـیزیو  هتیؤر  هّللا  مکرکذـی  هک « :  دـینک  تسلاـجم 
هک دنققحتم  ققحم  ياملع  زا  هنوگ  نیا  دنک .  کیدزن  ترخآ  هب  ار  امش  وا  لمع  دیازفیب و  امش  ملع  رب  وا  قطنمو  نخـسو  دزادنیب  تمایق 
هب تبغر  ناسنا  رد  ناشلمع  و  دننک .  یم  رکذـتم  تمایق  و  ( 274  ) دـنوادخ هب  تبـسن  ار  ناسنا  نوچ  تسا .  تدابع  اهنآ  هناخ  ِرد  هب  هاگن 
ادخ هب  ریبخ ،  نولمعت  امب  هّللاو  انلزنا  يذلا  رونلاو  هلوسرو  هّللاب  اونماف   . 13 تسا .  هناملاع  هناققحم و  ناشقطنم  دنک و  یم  داجیا  ترخآ 
هیف بیرال  باتکلا  کلذ   . 14  . 8 نباغت ،  تسا .  هاگآ  دینک  یم  هچنآ  هب  دـنوادخو  دـیروآ ،  نامیا  مدرک  لزان  هک  يرون  هبو  شربمایپو 
زنک  . 17  . 50 هط ،   . 16 44 هط ،   . 15  . 2 هرقب ،  تسا .  ناگـشیپاوقت  تیاده  هیامو  تسین ،  يدیدرت  وا  رد  باتک ،  نآ  نیقّتملل ،  يده 

 ، یفاک لوصا   . 20 ح 8 .  ص 50 ،  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا   . 19  . 24 سبع ،   . 18 ص 485 .  ج 6 ،  همکحلا ،  نازیمو  خ 42218  لامعلا ، 
 . ح 3 ص 39 ،  ج 1 ، 

نز یبلق  شیارگ  ِتفارظ 

هراشا

هار زا  مه  و  دـیوگب ،  نخـس  ناسنا  اـب  دراد ،  لد  بلق و  اـب  میقتـسم  گـنتاگنت و  طاـبترا  هک  هظعوم ،  هار  زا  مه  دراد  یعـس  میرک  نآرق 
 ، دـسرن رکذ  لد و  يدورو  نالاد  هب  رکف  لـقع و  لاـناک  رگا  و  دـهد .  شزومآ  ار  ناـسنا  دراد ،  لد  اـب  میقتـسم  ریغ  طاـبترا  هک  تمکح 
یم هیرگ  رتدوز  نز  هک  نیا  تسه .  مه  نز  بلق  شیارگ  تفارظ  زا  نخـس  هکلب  تسین ،  درم  زغم  مجح  زا  نخـس  اـهنت ،  درادـن .  يدوس 

 . تسا نآ  همدقم  يریذپ ،  فاطعنا  هک  تسا  رکذ  هار  هار ،  نیرتمهم  و  تسا .  رت  یفطاع  وا  شریذپ  هاگتـسد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنک 
ای (21) نولقعت الفا  اب  هک  تسا  رکفت  هشیدـنا و  لقع و  هب  طوبرم  تایآ  زا  یـشخب  دراد .  یفلتخم  ياه  باـطخ  تهج  نیا  زا  میرک  نآرق 

مکـسفنا نوسنتو  ّربلاب  ساّنلا  نورماتا  دیامرف :  یم  هک  اجنآ  تسا .  لمع  هار  هب  طوبرم  اهنیا  زا  یـشخب  و  تسا .  هارمه  (22) نورکفتت الفا 
ناظعاو هب  دیـشیدنا ؟  یمن  ایآ  ار ،  ناتدوخ  دـینک  یم  شومارف  هک  نآ  لاح  ندرک  یکین  هب  ار  مدرم  دـینک  یم  رما  اـیآ  ( 23) نولقعت الفا 

یلمع لقع  لقع ،  نیا  دیتسین ؟  لقاع  رگم  دـینک ؟  یم  شومارف  ار  ناتدوخ  دـینک و  یم  تحیـصن  ار  نارگید  ارچ  دـیوگ :  یم  ظعّتم  ریغ 
شدنب عیجرت  هک  میرادـن  يا  هروس  نآرق ،  ياج  چـیه  رد  اّما  دـنک  یم  عمج  مه  رانک  ار  لّقعت  رکفت و  دراوم  رثکا  رد  میرک  نآرق  تسا . 
هدومرف رّرکم  رمق  هکراـبم  هروس  رد  تسا .  هدومن  دوخ  تاـیآ  دـنب  عیجرت  ار  رکذـت  رکذ و  ( 275  ) نآرق روـس  زا  یکی  یلو  دـشاب .  رکف 

يا هدـنریگ  تربع  ایآ  سپ  میا ،  هدومن  ناسآ  نتفرگ  تربع  يارب  ار  نآرق  ًاققحم  ( 24) رکدم نم  لهف  رکذلل  نآرقلا  انرّـسی  دقل  و  تسا : 
یـسک ایآ  دـیامرف  یمن  اّما  دـناوخ .  یم  رکفو  هشیدـنا  هب  ار  ام  نآرق  رد  یناوارف  تاـیآ  تسا و  مه  رکف  هشیدـنا و  باـتک  نآرق  تسه ؟ 

تسارگ و ملع  ناسنا  یهاگ  تسه ؟  رکذ ،  لها  ایآ  دوشب ؟  رادیب  هّبنتم و  هک  تسه  یـسک  ایآ  دـیامرف  یم  هکلب  دوشب ؟  ملاع  هک  تسه 
دنتسه مه  یناسک  اّما  تسا ،  ملع  ثحب و  باتک و  سرد و  نم  هفیظو  دیوگ :  یم  دنک و  یم  هدنسب  هاگشنادو  هزوح  هب  ار  دوخ  شـشوک 

رکذ باتک  نم ،  باتک  دیوگ :  یم  ادخ  یتقو  دسرب .  رکذـت  هب  رکفت  زا  ناسنا  ات  تسا  هلیـسو  ود  ره  هاگـشناد  هزوح و  دـنیوگ :  یم  هک 
 . تسا ادخ  رصان »  نم  له  هلزنم «  هب  دنوادخ  مالک  دوش ،  رکذتم  هک  تسه  یـسک  ایآ  ما و  هداتـسرف  هرکذت  رکذت و  يارب  ار  نآ  تسا و 
زا رتدوز  اه  نز  رگا  هک  تسا  ماقم  نیا  رد  دـشاب ؟  نم  داـی  هب  تسه  یـسک  اـیآ  دـنک ،  یم  بلط  رکذـتم »  نم  لـه  اـهریبعت «  نیا  رد  وا 
رد هک  دـمآ  تسد  هب  نز  ود  تدابع  زا  دـنتفای ،  نآرق  رد  نارمع  لآ  هک  یتمظع  دوب .  دـنهاوخ  ادـص  مه  ّلقادـح  دـنیوگن  کیبل  اـهدرم 
اب یملع  زکارم  رد  ناگتشرف  دنتفگ .  نخس  وا  اب  بارحم  رد  هکئالم  داد و  میرم  هب  بارحم  رد  ار  حیـسم  دنوادخ  دندوب ،  تدابع  بارحم 

سپ ( 25) بارحملا یف  یّلـصی  مئاق  وهو  ۀـکئالملا  هتدانف  دـیامرف :  یم  نآرق  دـندرک .  ملکت  وا  اب  بارحم  رد  هکلب  دـندزن ،  فرح  ایرکز 
لهج لقع و  نیب  گنج  زامن ،  گنج و  لـحم  بارحم  ( 276  . ) بارحم رد  زامن  هب  دوب  هداتـسیا  وا  هک  یلاح  رد  دنداد  ادـن  ار  وا  هکئالم 
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دوش یم  ّقفوم  ناسنا  زامن ،  رد  دسر .  یم  روهظ  هب  زامن  رد  گنج  نیا  دنک و  ادـیپ  تاجن  ملع ،  ّرـش  زا  دـهاوخ  یم  ناسنا  یهاگ  تسا . 
ار مهف  نیا  دـعب  درکن ،  تیملعا  ياعدا  درک و  ادـیپ  تاجن  ندـیمهف  ّرـش  زا  ناـسنا  یتقو  دـنک .  ادـیپ  تاـجن  شیارگ  نودـب  شناد  زا  هک 
رب كاخ  هک  نیا  هن  ینک  عضاوتم  ارم  ات  يدیرفآ  كاخ  زا  ارم  وت  هک  مدـیمهف  ایادـخ  دراد :  یم  راهظا  نینچ  نیا  دـهد و  یم  رارق  همّدـقم 

ار رکف  ماـمز  رکذ ،  رگا  دوشب .  داـجیا  هیعاد  ناـسنا  رد  هک  نآ  يارب  هن  دوش ،  هداـیپ  ناـسنا ،  هک  تسا  نیا  يارب  مهف  ًالـصا  يزیرب .  مرس 
هّللاذاعم رگا  یلو  دوش ،  یم  دـنابات ،  یم  دـهاوخب  هک  ره  بلق  رد  ادـخ  هک  يرون ،  ءاـشی »  نم  بلق  یف  هّللا  هفذـقی  رون  ناـمه «  تفرگ ، 

 . دـننک یم  هنخر  ناج  هب  هک  تسا  یبرقعو  رام  نامه  تامولعم و  رد  رثاکت  ملع و  رد  رخاـفت  ناـمه  دریگب ،  ار  رکف  ماـمز  تسناوتن  رکذ 
 . 39 نارمع ،  لآ   . 25  . 17 رمق ،   . 24  . 44 هرقب ،   . 23  . 50 ماعنا ،   . 22  . 65 نارمع ،  لآ   . 21

نآ کلاس  اب  هار  بسانت 

رّسیم ّلک  دنسرب «  دصقم  هب  یصاخ  ياه  هار  زا  کیره  هار ،  نیا  ناکلاس  تسا  نکمم  تسا ،  ددعتم  یهلا ،  فراعم  هب  ندیسر  هار  نوچ 
لیبسلا ّمث  دومرفو :  دومن  ناسآ  یکلاس  ره  يارب  ار  هار  ندومیپ  هلا ،  سدـقا  تاذ  دراد .  بساـنت  یهار  اـب  یگلاـس  ره  (26  « ) هل قلخ  امل 

همه يارب  اههار  همه  ندومیپ  هک  نیا  هن  اّما  تسا ،  هدرک  ناسآ  ادخ ،  ار  هار  ندومیپ  ینعی  دینادرگ .  ناسآ  وا  رب  ار  هار  سپـس  ( 27) هرّسی
 ، درم فنـص  رد  هک  هنوگنامه  هل »  قلخ  امل  رّـسیم  ّلک  تسا «  ناسآ  هار  نآ  کلاس  يارب  یهار  ره  ندومیپ  هکلب  دـشاب ،  ناسآ  ناـکلاس 

نکمم دنک و  یم  باختنا  ار  دوخ  صاخ  هار  ینز  ره  تسا ،  نینچ  نیا  مه  نز  فنـص  دنک ،  یم  باختنا  ار  ( 277  ) یصاخ هار  يدرف  ره 
تخس نادرم  يارب  نانز ،  هار  ندومیپ  تسا  نکمم  هک ،  نیا  هچ  دشاب .  راوشد  رگید  نز  يارب  دنک  یم  باختنا  نز  کی  هک  یهار  تسا 

مجح هاگتـسد و  زا  شیب  درم ،  يزغم  مجح  هاگتـسد و  رگا  هک  تسین  نینچ  نیا  دشابن .  ناسآ  نانز  يارب  زین  نادرم  هار  ندومیپ  دـشاب و 
همه نوچ  دشاب ،  رت  يوق  درم  مه  رگید  دراوم  رد  تسا ،  نز  زا  رت  يوق  رکفت ،  هشیدنا و  لئاسم  رد  درم ،  میدرک  ضرف  دوب و  نز  يزغم 

 ، میرک نآرق  تسین .  نآ  زا  رت  فیعـض  دشابن ،  هشیدنا ،  رکف و  هار  زا  رت  يوق  رگا  هظعوم ،  تبحم و  رکذ ،  هار  تسین ،  رکف  هار  اههار ، 
دیاب دوب ،  دنمورین  میمصت  مزع و  هب  دیاب  دوشب ،  يوق  رظن ،  مزج و  هار  رد  دهاوخب  یسک  رگا  تسا و  هدرک  گنهامه  مهاب  ار  هار  ود  نیا 

زا اریز  دـنک ،  یم  گنهامه  لـمع ،  مزع  اـب  ار ،  رظن  مزج  هراومه  نآرق  دـبای .  راـب  رترب ،  تاـیح  هب  اـت  دـبای  هار  مه ،  هشیدـنا  مزج و  هب 
هک نآ  دـناد و  یمن  هدـنز  ار  وا  نآرق  دـناد ،  یم  طقف  هک  یـسک  نآ  دریگ .  یم  تاشن  تایح  تردـق ،  ملع و  و  لـمع ،  ملع و  هعومجم 

تـسرد لمع  نیتسار و  ملع  هیاس  رد  یبوط  تایح  تسین .  رادروخرب  بیط  تایح  زا  زین  وا  هشیدـنا ،  ساسارب  هن  اّما  دـنک  یم  راـک  طـقف 
رگاو دنک .  یم  حرط  مه  ار  لمع  هار  دهد ،  یم  هئارا  ار  یملع  لئاسم  یتقو  نآرق  هک  تسا  حانج  ود  نیا  ندرک  گنهامه  يارب  و  تسا . 

یـشخب هار  نیا  ناکلاس  رگا  و  دهد .  یم  هئارا  وا  هب  مه  ار  رکف  هشیدنا و  هار  دنک ،  یم  بصن  کلاس  يوسارف  ار  هظعوم  رکذ و  ياه  هار 
ص سی ،  هدام  راحبلا ،  ۀنیفس   . 26 دنبای .  راب  دصقم ،  کی  هب  ود  ره  تسا  نکمم  ماجنارس  لمع ،  رد  یـشخب  دندوب و  رت  يوق  رظن  رد  ، 

 . 20 سبع ،   . 27  . 732

هّللا لیلخ  تّنس  ای  لقعو  لد  دنویپ 

هریس نینچمه  ایبنا و  یملع  هریس  دهد ،  رارق  لمع  ( 278  ) لپ رـس  ار  ملع  هداد و  دـنویپ  مه  هب  ار  لقع  لد و  هار  هک  نیا  يارب  میرک  نآرق 
میهاربا لاثم  روط  هب  دـنهد .  یم  میلعت  دـنزومآ و  یم  لمع  اب  ماوت  ار  ملع  اـهنآ  هک  دـنک ،  یم  حرط  هنوگ  نیا  ار  ّهلاـتم  ياـمکح  نیتسار 

دنک یم  هاگن  نامسآ  هب  یتقو  وا  دریگ .  یم  کمک  لد  مشچ و  زا  دیآ  یم  رب  يدیحوت  لئاسم  حرط  ددص  رد  یتقو  هیلع  هّللا  مالس  لیلخ 
ار ییادخ  نم  دیوگ :  یم  هراتس  نآ  بورغ  ماگنه  سپـس  تسا  نم  راگدرورپ  نیا ،  دیامرف :  یم  تسا  هدرک  عولط  يا  هراتـس  دنیب  یم  و 
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ار وا  بش  یتقو  سپ  ( 28) نیلفالا ّبُحا  لاق ال  لفا  اّملف  ّیبر  اذه  لاق  ًابکوک  يار  لیّللا  هیلع  ّنج  اّملف  مرادن .  تسود  دـنک  یم  بورغ  هک 
نیمه و  مرادن .  تسود  ار  ناگدش  دیدپان  تفگ :  دش ،  ناهنپ  یتقو  اّما  تسا ،  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ :  دـید ،  ار  يا  هراتـس  تفرگارف 

يریگارف هب  ار  ام  نآرق ،  هک  تفای  تیمسر  نانچ  نآ  شتّلم ،  هک  لیلخ  میهاربا  ترضح  دیوگ .  یم  مه  دیشروخ  هام و  دروم  رد  ار  هویش 
دوب وا  میهاربا ،  ناتردپ  نییآ  ( 29) لبق نم  نیملسملا  مکاّمس  وه  میهاربا  مکیبا  ۀّلم  دیامرف :  یم  و  دنک ،  یم  توعد  ترـضح ،  نآ  ّتلم 

زا وا  دهد .  یم  هئارا  ار  لد  هار  و  رصب ،  هار  رظن ،  لالدتسا  ياج  هب  كرش ،  درط  دیحوت و  حرط  ماقم  رد  دیمان .  ناملسم  ار  امـش  ًالبق  هک 
دناوت یمن  كرحتم  سپ  دهاوخ ،  یم  كرحم  كرحتم ،  دنک و  یم  تکرح  هراتـس ،  نوچ  دـیامرف :  یمن  دوش و  یمن  دراو  ناهرب  قیرط 

ياه هشیدنا  هلـسلس  کی  ناکما و ، ...  ناهرب  ای  ثودح ،  ناهرب  ای  تکرح  ناهرب  هک  ارچ  تسا .  بر  نآ ،  كرحم  نیاربانب  دشاب ،  ّبر 
ریـسفت یعون  هب  مادـکره  ریـسفت ،  لها  نیققحم  نیملکتم و  رظن ،  بحاص  ياـمکح  ار ،  میهاربا  ترـضح  ییاـمنهار  نیا  دنتـسه .  يرظن 

باتفآ هام و  هراتـس ،  نوچ  ینعی  تسا .  ناکما  ناـهرب  هماـقا  هیلع  هّللا  مالـس  لـیلخ  ( 279  ) میهاربا روظنم  دـنا :  هتفگ  یـضعب  دـنا .  هدرک 
ثودـح ناهرب  ترـضح ،  نآ  دارم  دـنا :  هتفگ  رگید  یخرب  دنتـسین .  بجاو  اهنآ  سپ  تسا ،  بجاو  هب  جاـتحم  نکمم  دنتـسه و  نکمم 

ینعی تسا .  تکرح  ناهرب  قیرط  زا  لالدتـسا  دنا :  هتفگ  زین  رگید  یخرب  دـنهاوخ و  یم  ثدـحم  اذـل  دنتـسه  ثداح  اهنیا  نوچ  تسا و 
هراتس رمق ،  سمش و  نیا  مظتنم  ریـس  ینعی  دنا ،  هدرک  قیبطت  مظن  ناهرب  رب  ار  نآ  مه  یـضعب  دنبلط و  یم  كرحم  دنکرحتم ،  اهنیا  نوچ 

یلو تسا .  هجوت  دروم  لوبقم و  دوخ  ياج  رد  شیوخ  رادقم  هب  مادکره  نیهارب  نیا  همه  تسا .  مظان  دوجو  رب  لیلد  نآ ،  دـننام  و  اه ، 
یپ ادخ  هب  هدـش  دای  ياههار  زا  هیلع  هّللا  مالـس  لیلخ  میهاربا  هک  تسین  نیا  هیآ  دارم  تسین .  گنهامه  اهنآ ،  زا  مادـک  چـیهاب  هیآ  رهاظ 

بوبحم دـیاب  ادـخ ،  ینعی  نیلفالا .  ّبُحا  ّینا ال  مرادـن  تسود  دـنک ،  یم  بورغ  هک  ار  يزیچ  نم  دـیوگ :  یم  لیلخ  میهاربا  هکلب  دُرب . 
 ، رمق سمـش و  هک  نیا  تسین .  ّبر  تسا ،  بورغ  هب  موکحم  هک  يزیچ  سپ  تسین .  بوبحم  دراد ،  لوفا  بورغ و  هک  يزیچ  و  دشاب ، 

رارق تبحم  ار ،  ناهرب  طسو  دح  اج ،  نیا  رد  دنتـسین .  بوبحم  نوچ ،  هکلب  دـندوجولا ،  نکمم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  دنتـسین ،  ّبر 
هقـالع رکذ و  هار  زا  هک  دـش ،  ناـمحرلا  لـیلخ  تهج  نآ  زا  میهاربا  ترـضح  تسا و  لد  راـک  هـکلب  تـسین ،  لـقع  راـک  تـّبحم  هداد و 

لفا نم  دیوگب  یسک  ات  تسین  حرطم  اهنخس ،  هنوگ  نیا  زگره  یلقع ،  ياهباتک  رد  هشیدنا .  رکف و  هار  زا  هن  تخانش ،  ار  ادخ  ّتبحمو ، 
گنهامه دـنز و  دـنویپ  لقع ،  هار  اب  ار  لد  هار  تسا ،  رون  باتک  هک  نآرق  مراد .  تسود  ار  نآ  نم  دـیوگب  يرگید  مرادـن و  تسود  ار 

جح  . 29  . 76 ماعنا ،   . 28 تخومآ .  تخیمآ و  مهاب  ار  رکف  هار  لد و  هار  تسا ،  ینید  تفرعم  نیرت  هتسجرب  هک  یسانشادخ  رد  دومن و 
 . 78 ، 

تیبرتو میلعت  رد  میکح  نامقل  هریس 

هراشا

تاذ تسا .  هدش  دادمتـسا  یلمع ،  تمکح  و  لمع ،  ( 280  ) لقع نوؤش  زا  وا ،  تمکح  هب  هراشا  ماگنه  هب  زین  میکح  نامقل  ناتـساد  رد 
ۀمکحلا یتؤی  دـیامرف :  یم  هرقب  هروس  رد  هک  میدومن  رادروخرب  تمکح  زا  ار  وا  ( 30) ۀمکحلا نامقل  انیتآ  دقلو  دیامرف :  یم  هلا  سدـقا 

تمکح هک  سکره  هبو  دـشخب ،  یم  تمکح  دـهاوخ  یم  هک  سکره  هب  ادـخ  ( 31) ًاریثک ًاریخ  یتُوا  دـقف  ۀـمکحلا  تؤی  نمو  ءاشی  نم 
ریثـک ریخ  زا  میکح  ناـمقل  هک  دوش  یم  طابنتـسا  یبوخ  هب  هیآ ،  ود  نیا  عمج  زا  و  تسا .  هدـش  هداد  ناوارف  يریخ  نیقی ،  هب  دوش ،  هداد 

يرادروخرب وگب  ( 32) لیلق اینّدلا  عاتم  لق  دیامرف :  یم  درامش و  یم  كدنا  ار  ایند  عاتم  همه  میرک  نآرق  هک  یتروص  رد  دوب .  رادروخرب 
ملظل كرشلا  ّنا  هّللاب  كرشتال  ینب  ای  هک :  تسا  نیا  دنک ،  یم  لقن  نامقل  زا  هک  یتمکح  نیلوا  هاگنآ  تسا .  زیچان  كدنا و  ایند  نیا  زا 

 ، نآرق یهاگ  تسا .  میکح  کی  هنامیکح  نخـس  نیا  تسا .  یگرزب  ملظ  كرـش  ًاعطق  دنوادخ ،  هب  زرون  كرـش  مدنزرف  يا  ( 33) میظع
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 ، ادـخ زج  هب  نامـسآ  نیمز و  رد  رگا  ( 34) اتدـسفل هّللا  ّالا  ۀـهلا  امهیف  ناک  ول  دـیامرف :  یم  و  دـنک ،  یم  هماقا  ناهرب  كرـش ،  یفن  يارب 
(281  ) مه یهاگ  و  دروآ .  یم  لیلد  دیحوت  هماقا  يارب  رظنو  رکف  هار  زا  ینعی  دندش .  یم  هابت  ود  نآ  ًاعطق  تشاد  دوجو  رگید  ینایادـخ 
هب كرـش  زا  دوخ  ياج  رد  میرک  نآرق  هچرگ  تسا .  یلمع  تمکح  رکذ و  هار  هک  میظع  ملظل  كرـشلا  ّنا  هّللاب  كرـشتال  دـیامرف :  یم 

دوبعم ادـخ  اب  سکرهو  ( 35) ّهبر دـنع  هباسح  اّمناف  هب  هل  ناهربال  رخآ  ًاهلا  هّللا  عم  عدـی  نم  و  دـنک .  یم  داـی  ناـهرب  نودـب  بلطم  ناونع 
نهربم ریغو  لطاب  يرما  كرـش ،  ینعی  دـشاب .  یم  شراگدرورپ  اب  طقف  شباسح  سپ  تشاد  دـهاوخن  یناـهرب  نآ  رب  دـناوخب ،  يرگید 

نسحو و ملظ  حـبق  دـنک .  یم  تیبـثت  ار  كرـش  یفن  یلمع ،  تمکح  یلمع و  لـقع  هار  زا  شتیبرت  میلعت و  رد  میکح  ناـمقل  اـّما  تسا ، 
هک تسا  نکمم  هشیدـنا  درادـن .  هار  ملظ  زا  زیرگ  لدـع و  هب  شیارگ  هلاـسم  يرظن  تمکح  رد  نوچ  تسا .  رکذ  هار  هب  طوبرم  لدـع ، 

بلقو لمع  هبنج  تسا ،  نازیرگ  ملظ  زا  دراد و  شیارگ  لدع  هب  هک  سفن ،  زا  هبنج  نآ  اّما  دـنک ،  كرد  ار  تلادـع  نسح  ای  ملظ ،  حـبق 
دـش يوق  لد  هار  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  يارب  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  دـنویپ  رد  میرک  نآرق  فدـه  رکف .  لقع و  هبنج  هن  تسا ، 

باختنا هک  یهار  اـب  یـسکره  نوچ  دـنک .  میمرت  ار  لد  هار  رد  یـسک  رگا  و  دـنک .  ناربج  ار  لـقع  هار  فعـض  لد ،  هار  تّوق  زا  دـناوتب 
شیب یفنص  يرادروخرب  ای  و  دنا ،  مدقم  رگید  فنص  رب  اه  ناسنا  زا  یفنص  تفگ :  ناوت  یمن  تهج ،  نیا  زا  تسا .  بسانم  تسا  هدرک 

 . 117 نونمؤم ،   . 35  . 22 ءایبنا ،   . 34  . 13 نامقل ،   . 33  . 77 ءاسن :   . 32  . 269 هرقب ،   . 31  . 12 نامقل ،   . 30 تسا .  رگید  فنص  زا 

ثحب هصالخ 

دراد يوق  هشیدنا  ناسنا  یهاگ  لد .  هار  يرگید  لقع و  هار  یکی  رکذ .  هار  یکی  رکف و  هار  یکی  تساتود ،  یهلا  فراعم  هب  ندیسر  هار 
ود ره  میرک  نآرق  دوش .  یم  لصاح  هشیدنا  لد ،  تکرح  هیاس  رد  دنک و  یم  تکرح  لد  یهاگو  دنک  تکرح  لد  هشیدـنا ،  وترپ  رد  ات 
رد یلسن  ره  يارب  نانز و  نادرم و  همه  مدرم و  همه  يارب  لومش و  ناهج  ( 282  ) یباتک نوچ  اهتنم  تسا .  هدرک  بصن  ام  يور  ارف  ار  هار 

دارفا زا  يرایسب  اریز  دهد ،  یم  اهب  هشیدنا  رکف و  هار  زا  شیب  ار  ترطف  هار  لد و  هار  اذل  تسا .  هدمآ  یطیارش  ره  رد  رصم و  رصع و  ره 
یصاخ ّنس  ثحب  سرد و  رد  تکرش  ندناوخ و  باتک  تسا .  زاب  اهنآ  يارب  لد  هار  اّما  دنرادن ،  هاگشناد  هزوح و  هسردم و  هب  یسرتسد 
تـسا نکمم  اسب  هچ  ندناوخ ،  سرد  هلـصوح  هن  دراد و  نتفگ  سرد  هلـصوح  هن  دیـسر ،  رتالاب  ّنس  هب  یتقو  ناسنا  اّما  دـنک ،  یم  اضتقا 

یبرع دـعاوق  بدا و  نیناوق  اـب  تراـبع  هحفـص  کـی  ِندـناوخ  هک  يروـط  هب  دورب ،  شرطاـخ  زا  زین  لـئاسم  نیرت  ییادـتبا  نیرت و  هداـس 
طساوا رد  هک  تسا  یهار  هسردم ،  هار  دشاب .  هتشاد  فیلات  فینـصت و  ای  هدرک  سیردت  هتـشر  نآ  رد  اهلاس  رگا  یتح  دشابن ،  شرودقم 

زا ینعی  دوب .  دـهاوخ  تسه و  هدوب و  ناسنا  اـب  لد ،  هار  اـّما  دوش .  یم  هتـسب  مه  ّنس  رخاوا  رد  دوش و  یم  عورـش  نس  لـئاوا  رد  اـی  نس 
روتـسد هک  نیا  رکف ،  هار  هن  تسا  لد  هار  شمهم  تمـسق  يوجب »  شناد  روگ  ات  هراوهگز  نیا «  روگ .  راـنک  اـت  تسه  لد  هار  هراوهگ ، 

 ، رکف هار  هن  تسا  لد  هار  نامه  نیا  دییوگب ،  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتسار  شوگ  رد  دمآ  ایند  هب  كدوک  یتقو  تسا  هدش  هداد 
هنرگو تسا .  لد  هار  دریذپ ،  یم  یبوخ  هب  ار  تاجانم  اعد و  زامن و  اّما  درادـن ،  ثحب  سرد و  هلـصوح  يریپ  لاح  رد  هار  ناسنا  هک  نیا 

یم ار  اهزیچ  زا  یلیخ  لمع  اب  ناسنا  تسا .  حـلاص  لـمع  تاـجانم و  رکذ ،  هظعوم ،  هار  نآ  دراد ،  همادا  روگ  اـت  هراوهگ  زا  هزوح ،  هار 
نآ هناشن  دنتسرپب .  ارم  هک  نآ  يارب  زج  مدیرفآین  ار  سنا  نج و  ( 36) نودبعیل ّالا  سنالاو  ّنجلا  تقلخ  ام  و  دیامرف :  یم  هک  نیا  دمهف . 

 . 36 تسا .  رّـسیم  توافت  نودـب  یفنـص ،  ره  رد  یطرـش و  ره  رد  یّنـس و  ره  رد  و  هشیمه ،  يارب  نیا  تسا و  تدابع  ساـسا ،  هک  تسا 
 . 56 تایراذ ، 

تبالص ای  تمالس 
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 ، دنک یم  قرف  فعض  تردق و  رظن  زا  درم ،  نز و  ندب  هچنانچ  رگا  هک ،  تسا  نیا  دراد ،  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  ههبـش  ( 283)
دیاب ههبـش  نیا  ّلح  يارب  دنک .  یم  یط  ار  هار  رتهب  رتعیرـس و  بکار  دشاب  رت  يوق  رگا  بکرَم  سپ  تسا ،  بکار  حور  بکْرَم و  ندب  و 

يورین رظن  زا  دارفا  زا  يرایسب  هک  دوش  یم  هدید  اریز  تسین ،  دشاب  یم  یضعب  روصت  رد  هک  انعم  نآ  تردق ،  زا  روظنم  هک ،  دومن  هجوت 
تسین نینچ  نیاربانب ،  دنفیعض  كرد  رظن  زا  هک  ارچ  تسین ،  اهنآ  هدهع  هب  هعماج  راوشد  تخس و  ياهراک  اّما  دنتـسه  يوق  رایـسب  یندب 

هب ندیسر  رد  هچنآ  تبالـص ،  هن  تسا  ندب  تمالـس  زا  نخـس  دشیدنا .  یم  رتهب  وا  دراد  يرتدنمورین  ندب  رت و  يوق  ناوزاب  سکره  هک 
يرتشیب مهس  ندب  بلصت  زا  هک  يدارفا  هدهع  هب  ار  مکحم  نیگنس و  ياهراک  ندب .  تبالص  هن  تسا  ندب  تمالـس  تسا  رایعم  تالامک 

زا دنراد .  يرتشیب  هرهب  یحور  لادـتعا  تفارظزا و  هک  دنراپـس  یم  یناسک  هدـهع  هب  ار  هعماج  فیرظو  قیقد  روما  اّما  دنراپـس  یم  دـنراد 
یـضعب تسین .  یناسآ  راک  كدوک  يرادراب  اّما  درادرب ،  وا  لداعم  ای  درم ،  راب  زا  رت  نیگنـس  يراـب  دـناوتن  نز  تسا  نکمم  رگید  يوس 

نورد رد  يراب  لمح  تسا و  شود  يور  يراب  لمح   . دنتـسه يوق  ءاح  حتف  هب  لمح -  رد  یخرب  دـنراد و  ءاح  رـسک  هب  لمِح  رب  تردـق 
لمِح رد  نز  رگا  (، 37) تسا هدمآ  حالطصا  ود  ره  میرک  نآرق  رد  دنشاب .  یم  يوق  ًالمِح  اهدرمو  دنتـسه  يوق  ًالمَح  اه  نز  تسا .  مدآ 

ّلک لهذـت  اهنورت  موی   . 37 تسین .  نآ  يارب  حـلاص  درادـن و  ار  نآ  ناوت  ًالـصا  تسین ،  نز  لـثم  لـمَح  رد  مه  درم  تسین ،  درم  لـثم  ، 
 ... لمحیال اهلمح  یلا  ۀـلقثم  عدـت  نا  يرخا و  رزو  ةرزاو  رزتال  2 و  جح ،  اهلمح و ، - ...  لمح  تاذ  ّلک  عضتو  تعـضرا  اّمع  ۀعـضرم 

.18 رطاف ، 

ینآرق صصق  توافت 

هراشا

دیاب روظنم  نیا  يارب  دـنا .  مه  ياتمه  ای  درم ،  اـی  ( 284  ) تسا رت  لقاع  نز  هک  دـید  دـیاب  هاگنآ  دـش  نییبت  نآرق  گنهرف  رد  لقع  یتقو 
هصق نیب  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  نآرق  صصق  یسررب  زا  لبق  درک .  لیلحت  میرک  نآرق  هاگدید  زا  ار  یخیرات  صصق  دهاوش و 
دنـس ًابلاغ  یخیرات  ياه  هصق  رد  هک  اریز  دراد .  دوجو  هجوت  لباق  يا  هلـصاف  رـشب ،  یخیرات  ياه  هصق  نایبو  نآرق ،  گـنهرف  رد  ییوگ 
لصا کی  ناوت  یم  یصخش  هیضق  دنچ  شرازگ  زا  هتبلا  تسا .  یصخش  يایاضق  اهنآ  بلاغ  نوچ  تسین ،  فرط  ود  زا  یکی  يارب  یعطق 

نآ درامش و  یم  هصق  هفسلف  ار  طابنتسا  نیمه  میرک  نآرق  اّما  تسا .  ینظ  یهاگ  یعطق و  یهاگ  زین  طابنتسا  یلو  درک ،  طابنتسا  ار  یلک 
ّناف ربصی  ّقتی و  نم  ّهنا  دیامرف :  یم  فسوی  ترضح  نایرج  رد  یلک  یلـصا  نایب  ماقم  رد  نآرق  دنک .  یم  رکذ  عطق  مزج و  تروص  هب  ار 

نایرج هچرگ  دـنک .  یمن  عیاض  ار  ناراـکوکین  شاداـپ  دـنوادخ  سپ  دـیامن  هشیپ  ربص  اوقت و  هک  یـسک  ( 1) نینسحملا رجا  عیـضیال  هّللا 
یخیرات ياه  شرازگ  اب  دنک و  یم  نییبت  ار  نآ  یحو  هک  تسا  يا  هیصخش  هیـضق  اّما  تسا  هیـصخش  هیـضق  کی  هیلع  هّللا  مالـس  فسوی 

 ، یحو یتقو  یلو  دنیوگ  یم  نخس  رورپ  نامگ  ادبم  کی  زا  دنهد  یم  هئارا  ار  یخیرات  يایاضق  یتقو  ناسیون  خیرات  دراد .  قرف  نارگید 
ناتـساد رد  دراد .  یم  مالعا  هئارا و  یئزج  هنومن  رکذ  اب  ینیع  شرازگ  کی  ناونع  هب  ار  یلک  لصا  دهد  یم  هئارا  ار  یخیرات  هیـضق  کی 

نم صوصخم  تیقفوم  نیا  دومرف :  دـید  دوخ  راـنک  رد  ار  ردارب  دیـسر و  دـصقم  هب  ترـضح  نآ  یتقو  هیلع  هّللا  مالـس  فسوی  ترـضح 
همه يارب  یّلک  لـصا  کـی  ناونع  هب  هکلب  دـشاب ،  هتـشاد  نم  هب  صاـصتخا  هلا ،  سدـقا  تاذ  ضیف  هضاـفا  هک  تسین  هنوـگ  نیا  تسین و 

زا دشاب ،  ظوحلم  ًالماک  میرک  نآرق  ياهطابنتـسا  دهاوش  رگا  ( 285  . ) نینسحملا رجا  عیـضیال  هّللا  ّناف  ربصیو  ّقتی  نم  تسا  ناراکزیهرپ 
راـبخا هک  یتروص  رد  دـشاب .  هتـشاد  ظوـحلم  ار  دراوـم  همه  طبنتـسم  هک  نآ  طرـش  هب  دـسر ،  یم  مزج  دـح  هب  درذـگ و  یم  هنظم  ّدـح 

رانک رد  ناحبس  يادخ  نوچ  ینآرق ،  ياه  هصق  رد  یلو  تسا .  ءارقتسا  دح  رد  ًابلاغ  نوچ  تسا  هارمه  هّنظم  اب  ًانایحا  يرشب  نارگشرازگ 
تـسین هیقافتا  هیـضق  تسا و  یلک  لصا  نآ  زا  يا  هنومن  صاخ ،  دروم  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  دـهد  یم  هئارا  ار  یّلک  لصا  کی  ناتـساد 
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 . 90 فسوی ،   . 1 دشاب .  نیا  رب  دیاب  دیواج  باتک  بولسا  هتبلا  تسا و  یّلک  کی  درف  یقیقح و  عماج  کی  قادصم  هکلب 

رصاعم نایتوغاط  ءایبنا و 

 . دیامن یم  نییبت  زین  راگزور  نایغاط  اب  ار  نانآ  دروخرب  ایبنا ،  تشذگرس  نایب  نمـض  رد  دنک ،  یم  وگزاب  هک  ار  ییاه  هصق  میرک  نآرق 
هچنآ ایرد  زا  ( 2) مهیشغ ام  ّمیلا  نم  مهیشغ  ماجنارس :  ات  دیشخبن  رثا  دنداد  دیعو  هدعو و  ار  ناشرصع  نایتوغاط  دندمآ و  ایبنا  زا  يرایسب 
يارب امهیلع  هّللا  مالـس  نوراه  یـسوم و  ار  يروضح  مایپ  همه  نیا  دش .  ناشریگنماد  یهلا  باذع  ینعی  دیناشوپورف .  دیناشوپ ،  ورف  نانآ 

رد هکلب  درکن  رثا  چـیه  دـنداد ،  ناشن  اهنیا  هب  ار  رامـش  یب  یـسح  تازجعم  همه  نآ  درکن .  رثا  چـیه  دـندرک  نییبت  نوعرف  لآ  ناـیرابرد 
حبذ ار  موق  نیا  نارـسپ  ام  هک  دوب  نیا  ناشرخف  دنتـسشن و  مارآ  دـنتفرگ و  ریـسا  دنتـشک و  ار  لیئارـسا  ینب  موق  زا  يرایـسب  اهنآ  لـباقم ، 

رس ار  امش  نارسپ  ( 3) مکءاسن نویحتـسیو  مکءانبا  نوّحبذی  دیامرف :  یم  نآرق  رد  هک  روطنامه  میتشاد  هگن  هدنز  ار  ناشنارتخد  میدرک و 
زا يرایـسب  لیلخ و  حیـسم و  ترـضح  دروم  رد  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  ایاضق  نیا  دنتـشاد .  یم  هگن  هدـنز  ار  ناتیاهنز  دـندیرب و  یم 
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نآرق رد  ابس  هکلم  ناتساد 

هارمه دیون  اب  شدیدهت  دوب و  هتخیمآ  دیعو  اب  شا  هدعو  هک  نامیلـس  ترـضح  زا  همان  کی  دسر  یم  ابـس  هکلم  هب  تبون  یتقو  اّما  ( 286)
ریاس زا  رت  لقاع  اّما  دوبن  رتمک  رگید  نیطالـس  زا  شتردـق  نز ،  نآ  هک  یلاح  رد  دـش ،  هداـمآ  ّقح  شریذـپ  يارب  وا  دیـسر ،  يو  هب  دوب 

 ، دـشاب نز  زا  رت  هدوشگ  درم  يارب  رظن  لقع  ناهرب و  هار  مالک و  هشیدـنا و  هار  رگا  هک  دـیدرگ  نشور  لـبق  ياـه  ثحب  رد  دوب .  اـهدرم 
تاـجانم و تسا و  درم  زا  رت  يوق  نز  هار  نیا  رد  هکلب  دـشاب  نز  زا  رت  يوـق  درم  زین  هظعوـم  بلق و  ناـفرع و  لد و  هار  رد  تسین  موـلعم 

یهار رد  سپ  رت .  عیـسو  يدربراک  اـب  رترثؤم و  رتدـمآراک و  رت و  یمومع  تسا  یهار  نیا  دراذـگ و  یم  رثا  درم  زا  شیب  نز  رد  هظعوم 
رد زور  نآ  تسا .  درم  ياتمه  لقاّدـح  اـی  تسا  درم  زا  رت  قفوم  ًاـنیقی  اـی  نز ،  هار  نآ  رد  دـسر ،  یم  دـصقم  هب  رتهب  رتدوز و  ناـسنا  هک 
 : دنک یم  ریوصت  نینچ  ار  وا  تنطلـس  دهده  نابز  زا  نآرق  هک  درک  یم  تنطلـس  ییوناب  نمی  نیمزرـس  رد  نیطـسلف و  زا  يرترود  هلـصاف 

متفای ار  ینز  نم  ( 1) هّللا نود  نم  سمشلل  نودجسی  اهموقو  اهتدجو  میظع  شرع  اهلو  یـش ء  ّلک  نم  تیتُواو  مکهلمت  ةارما  تدجو  ّینا 
هب ادـخ  ياج  هب  هک  متفای  نینچ  ار  شموق  وا و  تشاد .  گرزب  یتخت  دوب و  هدـش  هداد  وا  هب  يزیچ  ره  زا  درک و  یم  تنطلـس  اهنآ  رب  هک 

نامیلس نم  ّهنا  هک :  تشون  یهاتوک  همان  ترضح  نآ  هیلع  هّللا  مالس  نامیلس  هب  شرازگ  نیا  ندیسر  زا  دعب  دندرک .  یم  هدجس  دیشروخ 
رگتمحر دـنوادخ  مان  هب  تسا :  هتـشون  نآ  رد  تسا و  نامیلـس  زا  همان  ( 2) نیملـسم ینوتاو  یلع  ولعتـال  نا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ّهناو 

مرک ار  همان  ًالوا  دیـسر  وناب  نآ  رابرد  هب  دهده  طسوت  یتقو  همان  نیا  ( 287  . ) دییآرد تعاطا  ِرد  زا  ارم  دـینکم و  یگرزب  نم  رب  نابرهم 
بدا هچرگ  دوب .  نآ  تمارک  هیام  هماـن  ياوتحم  هکلب  دوبن ،  نآ  ندرک  رهم  رد  اـهنت  هماـن  تمارک  ( 3) میرک باـتک  یلا  یقُلا  ّینا  دوتس : 

وناب نیا  تسا ،  همان  نومـضم  نامه  همان ،  تمارک  رد  رثؤم  مهـس  یلو  تسین  شقن  یب  مه  یناسر  همان  يراـگن و  هماـن  هنوگ  نآ  يروص 
ةّوق اولُوا  نحن  دنتفگ :  اهنآ  درک ،  تروشم  شنایرابرد  اب  اذل  مالسا .  هب  توعد  نآ  ياوتحم  تسا و  نامیلس  فرط  زا  باتک  نیا  تفگ : 

میمصت ( 5) نیرمات اذام  يرظناف  کیلا  رمالاو  اّما :  میرادـن  يدوبمک  میدـنمتردق و  یماظن  یـسایس و  لئاسم  رظن  زا  ( 4) دیدش ساب  اولُواو 
طایتحا تسیچ و  سرت  تسا ،  مادک  تعاجش  تسیچ و  روهت  هک  دید  دیاب  دعب  هب  نیا  زا  دیروشک .  لوؤسم  هک  تسامش  اب  ییاهن  يریگ 

ّقح هاگـشیپ  رد  هک  نیا  تسا .  روهت  هکلب  تسین  تعاجـش  ّقح  ربارب  رد  ندشن  میلـست  تسا ؟  مادک  لقع  و  تسیچ ،  لهج  تسا ،  مادک 
ای تسا  ییایند  ياهتردق  وا  فده  منیبب  میامزآ  یم  ار  وا  نم  هک  تفگ  وناب  نیا  اذل  تردق .  هن  تسا  یگدـنز  رد  نآ  دـننک  یمن  عوضخ 

(6) نولسرملا عجری  مب  ةرظانف  ۀیدهب  مهیلا  ۀلـسرم  ّینا  تفگ :  دومزآ و  ار  نامیلـس  يدام  روما  اب  زاغآ  رد  وا  تسا .  هدرک  یط  ار  ایبنا  هار 
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رگا دنروآ  یم  یمایپ  هچ  دندرب  ار  ایاده  هک  نم  ياه  کیپ  ( 288  ) نیا منیبب  ات  منام  یم  رظتنم  هاگنآ  متسرف ،  یم  اهنآ  يارب  يا  هیده  نم 
 ، دنرادرب ام  توعد  زا  تسد  میزادرپ ،  یم  اهنآ  هب  هک  یلام  لابق  رد  دنوش  رضاح  دنهاوخب و  جارخو  جاب  دننکب ،  بلط  یلام  لئاسم  اهنآ 
 . میریگ یم  رگید  میمـصت  ام  دـندشن ،  عناق  یلام  يایادـه  نیا  اب  اهنآ  و  دـشن ،  نینچ  رگا  میریذـپب و  ار  اهنآ  بتکم  ام  تسین  مزال  رگید 

ینامداش دوخ  ناغمرا  هب  امـش  ( 7) نوحرفت مکتیدهب  متنا  لب  دومرف :  درک و  ّدر  ار  ایاده  هیلع  هّللا  مالـس  نامیلـسو  داتـسرف  ار  ایاده  یتقو 
نداد اب  ناوتب  هک  تسین  یماظن  دـشاب ،  نکمم  وا  عیمطت  هک  تسین  یلام  ماـظن  نامیلـس  ماـظن  دـیمهف  وناـب  نآ  هک  داد  یباوج  دـینک .  یم 

ّنا هک :  تسناد  یم  وا  رگید  يوس  زا  دـنک .  رظن  فرـص  مالـسا  هب  توـعد  زا  اـت  درک ،  یـضار  ار  وا  روـشک ،  عفاـنم  راـیتخا و  تردـق و 
یهلا ياضما  ای  تسا  وناب  نآ  مالک  هیا ،  لـیذ  هک  نیا  رد  ( 8) نولعفی کلذک  ًّۀلذا و  اهلها  ةّزعا  اولعج  اهودسفا و  ۀـیرق  ولخد  اذا  كولملا 

هب دننکب ،  زیزع  تسا  نکمم  ار  نالیلذ  دـننک و  یم  لیلذ  ار  نازیزع  دـنوشب  يا  هقطنم  دراو  رگا  نادـنمتردق  ینعی  تسا -  يرگید  هلاسم 
زا لبق  هتبلا  ما .  هدامآ  نامیلس  رادید  تاقالم و  يارب  نم  تفگ :  وا  تهج  نیدب  دنراپـس .  یم  تلذ  تسد  هب  ار  يزاجم  ياهتّزع  لاح  ره 

يذلا لاق  دندروآ .  شروضح  هب  ترضح  نآ  داهنشیپ  اب  ار  هکلم  تخت  دوشب  فرشم  هیلع  هّللا  مالس  نامیلس  ترایز  هب  ابـس  هکلم  هک  نیا 
مشچ زا  لبق  ار  نآ  نم  تفگ  دوب  شدزن  باتک  ملع  زا  يزیچ  هک  یسک  ( 9) کفرط کیلا  ّدتری  نا  لبق  هب  کیتا  انا  باتکلا  نم  ملع  هدنع 

ینونک ثحب  هب  طوبرم  ادج و  یثحب  هیآ  نیا  نوماریپ  عماج  قیقحت  هتبلا  ( 289  . ) مروآ یم  تصرف ،  نیرت  کیدزن  رد  ای  امش  ندز  مه  هب 
رییغت يرـصتخم  ار  ابـس  هکلم  تخت  دومرف  روتـسد  شوه ،  شیامزآ  ناونع  هب  هیلع  هّللا  مالـس  نامیلـس  دـمآ  وناب  نیا  یتقو  اّما  تسین ،  اـم 

نآ ًاـمتح  ینعی  وـه »  ّهنا  تفگن «  تسا و  نم  تخت  نیا  اـیوگ  (10) وه ّهناـک  تفگ  مه  وا  دـیامزایب .  ار  وا  هجوت  شوه و  نازیم  اـت  دـنهد 
یـسفن تملظ  ّینا  ّبر  تفگ :  سیقلب  باوج ،  لاؤس و  هرواحم و  هثحابم و  هرظاـنم و  هلـسلس  کـی  زا  دـعب  ماجنارـس  و  تسا ،  نم  تخت 

تناک ام  اهّدـصو  دریذـپب :  رتدوز  هک  دوب  هدـش  عنام  یتسرپ  تب  تینث و  يوخ و  نآ  هچرگا  ( 11) نیملاعلا ّبر  هّلل  نامیلس  عم  تملـساو 
سفن نوچ  درک ،  یم  فرـصنم  ار  وا  دوب و  ّداـص  شتیمنـصو  تینثو  يوخ  نیا  ینعی  ( 12) نیرفاک موق  نم  تناک  اّهنا  هّللا  نود  نم  دـبعت 

ترطف و هار  لاـح  نیع  رد  یلو  دوب  هتـشادزاب  هار  زا  ار  وا  نتفر ،  ههاریب  نیا  دـیامرف  یم  اذـل  تسا ،  قـح  قـیرط  زا  فارـصنا  یتـسرپ  تب 
یم دروایب ،  ناـمیا  نز  نیا  هک  تشاذـگن  یتسرپ  تب  دومرف  هک  نیا  زا  دـعب  نآرق  اذـل  دوب ،  هدوشگ  شیور  هب  يریگ  میمـصت  هشیدـنا و 
نم ایادخ  ینعی  نیملاعلا  ّبر  هّلل  نامیلس  عم  تملساو  یسفن  تملظ  ّینا  ّبر  تفگ :  درک  وگتفگ  نامیلـس  اب  کیدزن  زا  يو  یتقو  دیامرف 

نامیلس اب  نم  هکلب  متسین  ینامیلس  ناملسم  نم  میآ .  یم  وت  يوک  هب  نامیلس  هارمه  نم  مدیتسرپن و  ار  وت  هک  نیا  زا  مدرک  متـس  مدوخ  هب 
سدقا تاذ  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیملاعلا  ّبر  هّلل  نامیلس  عم  تملسا  تفگ  هکلب  نامیلسل »  تملسا  تفگن «  ماوت ،  ناملسمو  مناملسم  ، 
تساوخ یسک  رگا  هک  تسه  مه  یناوارف  صصق  هصق ،  نیا  لباقم  رد  دنک .  یم  دای  يزومآ  تربع  تمظع و  ناونع  هب  نایرج  نیا  زا  هلا 

دوب وربور  اهنآ  اب  هیلع  هّللا  مالـس  حیـسم  ( 290  ) هک ینیطالـس  نز ،  نیا  ای  دـنرتلقاع  دورمن  لآ  نز ،  نیا  اـی  دـنرتلقاع  نوعرف  لآ  دـمهفب 
رادمامز درک و  یم  تنطلـس  هک  ینز  نیا  دید  دهاوخ  دومن ،  نییبت  ار  نآرق  گنهرف  رد  لقع  يانعم  هک  نیا  زا  دعب  نز ،  نیا  ای  دـنرتلقاع 

تسا ّقح  لباقم  رد  ندش  میلست  رد  تعاجش  هک  تسناد  یم  وا  تسا .  هدوب  درم  ياهرادمامز  زا  یلیخ  زا  رتلقاع  دوب ،  نمی  عیـسو  روشک 
یتریـس يوخ و  نینچ  هک  اریز  میورب ،  هناـگیب  ناربماـیپ  راـب  ریز  میتسین  رـضاح  اـم  تفگن :  داد و  زیمت  روهت  زا  ار  تعاجـش  وا  روهت ،  هن 

هدروآ و ار  تسود  ماـیپ  هک  تسا  يربماـیپ  تسا  انـشآ  نامیلـس  دوبن ،  راـک  رد  يا  هناـگیب  هک  ارچ  تفریذـپ ،  وا  تسا .  یگدـنرد  يوخ 
حالف حالـص و  هب  ینادرم  هچناـنچ  رگا  دـنک .  یم  حرط  هنومن  کـی  ناونع  هب  ار  ناتـساد  نیا  میرک  نآرق  تسا .  هداد  هئارا  ار  ّقح  نخس 

اّما دنتشک .  ار  هانگ  یب  مدرم  زا  يرایـسب  دندیزای و  تسد  اهنآ  ثرح  اهناسنا و  لسن  تکاله  داسفا و  داسف و  هب  مه  ینادرم  دنا ،  هدیـسر 
هّلل هّللا ،  لوسر  عم  تملسا  دنتفگ « :  مالسا  ردص  رد  یناوارف  نانز  نایرج ،  نیمه  ساسا  رب  و  دومن .  ظفح  ار  اهنوخ  زا  يرایـسب  نز  نیا 

 . 8  . 36 لمن ،   . 7  . 35 لمن ،   . 6 نامه .   . 5  . 33 لمن ،   . 4  . 29 لمن ،   . 3 30 و31 .  لمن ،   . 2 23 و 24 .  لمن ،   . 1 نیملاعلا . »  بر 
 . 43 لمن ،   . 12  . 44 لمن ،   . 11  . 42 لمن ،   . 10  . 40 لمن ،   . 9  . 34 لمن ، 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


نز یسایس  يرکف و  غوبن 

هراشا

نیا رد  دنک .  یم  رکذ  ناسن  يارب ا  ادـخ  هک  تسا  ییاهتلیـضف  نیرت  مهم  رد  درم  اب  وا  ییاتمه  نز ،  يرکف  غوبن  زراب  ياه  هنومن  زا  یکی 
يرکف و غوبن  دومن .  رکذ  ناوت  یم  ار  عامتجا  تسایـس و  هنحـص  رد  روضح  یـسایس و  غوبن  و  یگنهرف ،  يرکف و  غوبن  هنومن :  ود  دروم 
زا دومن و  هعلاطم  نارگید  زا  رتدوز  ار  یباتک  یـصخش  رگا  ًالثم  دوش ،  ربخ  اـب  نارگید  زا  رتدوز  ار  یبلطم  یـسک  هک  تسین  نآ  یگنهرف 

هناشن ینامز ،  قبس  نیا  دش  ربخاب  لفحم  ياوتحم  زا  دناسر و  مه  هب  روضح  یملع  هسلج  رد  يرگید  زا  رتدوز  ای  و  دش ،  هاگآ  شنومضم 
صخش ياتمه  درک  یم  تکرش  یملع  لفحم  نآ  رد  لوا  زور  نامه  زین  مود  صخش  نیا  رگا  هک  تسا  نکمم  اریز  تسین  وا  يرکف  غوبن 

قیمع هلاسم  کی  رگا  اّما  تسین  غوبن  تلیـضف و  هناشن  اهمّدـقت ،  و  ( 291  ) اه تقبـس  زا  هنوگنیا  نیاربانب  دـیمهف ،  یم  وا  زا  رتهب  ای  لوا و 
يارب دوش  یم  مولعم  دوب  يرورـض  رگید ،  یـضعب  يارب  يرظن و  ناگدنونـش ،  زا  یـضعب  يارب  یملع  قیمع  هلاسم  نیا  دش و  حرط  یملع 
ینامز قبس  اجنیا  رد  دنمهف .  یم  نارگید  زا  رتهب  هورگ  نیا  دنرادروخرب و  یصاخ  غوبن  زا  تسا  يرورض  نشور و  یملع  لئاسم  هک  اهنآ 

يرگید زا  رتدوز  ار  قـیمع  بلطم  هک  سک  نآ  تسا .  تاـهابم  هیاـم  دارفا ،  نآ  یملع  یگنهرف و  يرکف و  قبـس  هکلب  تسین ،  رخف  هیاـم 
نیا تعرس  اب  ای  تسا و  هدرک  یط  ار  هار  نیا  ًالبق  ای  تسا و  هاگآ  هلاسم  نآ  یلالدتسا  لوصا  يدابم و  هب  ای  هک  دوش  یم  مولعم  دمهف  یم 

هک نیا  هچ  تسا .  غوبن  هناشن  اجنیا ،  رد  تقبـس  دـمهف و  یم  نارگید  زا  رتدوز  ار  یملع  قیمع  هلاسم  تروص  ره  رد  دـیامیپ و  یم  ار  هار 
راثن هک  يراک  هب  مادقا  یلو  تسین ،  رخف  هناشن  ینامز ،  رّخات  مّدقت و  نیا  فرص  دنداد ،  ماجنا  ینامز  هلـصاف  اب  رفن  ود  ار  يریخ  راک  رگا 

یم تیاکح  یـصاخ  صولخ  يرکف و  غوبن  زا  لمع  نیا  هکلب  تسین  ینامز  قبـس  فرـص  اجنیا  دـش ،  قفوم  داد و  راک  نآ  هب  نت  راثیا ،  و 
 . تسا یّلک  لصا  کی  نیا  مزع و  لمع و  هرابرد  هاوخ  مزجو ،  رظن  هرابرد  هاوخ  دنک ، 

نیقباس زایتما  تّلع 

ار هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلاسر  دنتفریذپ و  ار  مالـسا  نارگید  زا  رتدوز  هک  یناسک  يارب  میرک  نآرق  یلک ،  لصا  نیمه  ربارب 
رد دندرک و  يرای  ار  نید  دوخ  لامو  ناج  راثن  اب  نارگید  زا  لبق  هک  اهنآ  يارب  نینچمه  تسا و  هدش  لئاق  صاخ  تمرح  دندرک  قیدصت 

ببـس دراوم ،  زا  هنوگنیا  رد  تسا و  لئاق  صوصخم  هجرد  صاخ و  مارتحا  دـنتفای ،  روضح  نارگید  زا  لبق  قح  زا  ِعافد  گـنج و  هنحص 
ار نآ  دنتخانـش و  ار  نید  نارگید  زا  لبق  هک  اهنآ  تسا .  لمع  هلحرم  رد  یلمع  غوبن  و  رظن ،  شخب  رد  يرکف  یگنهرف و  غوبن  تلیـضف ، 

يرای ار  نارجاهم  نارگید  زا  لبق  ای  دـندمآ  هنیدـم  هب  هکم  زا  دـندرک و  مادـقا  ترجه  هب  نارگید  زا  ( 292  ) لبق هک  اهنآ  دـندرک و  يرای 
دنراد ینامز  قبـس  طقف  هک  دنتـسین  لضفا  تهج  نیا  زا  نانآ  اّما  دـنا  هدوبر  ار  تقبـس  يوگ  ناشراثیا  راثن و  اب  دارفا  زا  هنوگ  نیا  دـنداد ، 

 ، مکاح هشیدـنا  جـیار و  رکف  هک  يزور  نانچ  رد  دـندرک .  كرد  ار  مالـسا  نارگید  زا  رتهب  هک  دـنراد  صاخ  تمرح  تهج  نآ  زا  هکلب 
ییاسانـش ار  بان  مالـسا  دـنادرگرب و  يور  یلهاج  تاـبوسر  زا  تسناوت  یـسک  رگا  دوب ،  یتسود  لاـم  یتسرپ و  منـص  تیلهاـج و  رکفت 

زا ًالمع  ًارظن و  دروایب و  مالسا  تماهش  لامک  رد  دراذگب و  هدوسرف  ياه  ّتنـس  همه  يور  رب  ياپ  دنک و  قیدصت  ار  نآ  تیناّقح  دیامن و 
لیلجت اب  قباس ،  راصنا  نیرجاهم و  زا  هلا  سدـقا  تاذ  تهج  نیدـب  تسا ،  رادروخرب  یّـصاخ  غوبن  کـی  زا  دـنک ،  تیاـمح  زیزع  مالـسا 
تمرح اب  اهنیا  زا  دـیدح  هکراـبم  هروس  رد  هکناـنچمه  ( 1) راصنالاو نیرجاهملا  نم  نولوالا  نوقباّـسلا  دـیامرف :  یم  هدومن و  داـی  صاـخ 

هکم حتف  زا  لبق  هک  اهنآ  یلو  دنمرتحم ،  اهنآ  همه  دنتفاتـش  نید  يرای  هب  دنتفریذپ و  ار  نید  هک  اهنآ  دـیامرف :  یم  درب و  یم  مان  یّـصاخ 
نم اوقفنا  نیذلا  نم  ۀجرد  مظعا  کئلُوا  لتاقو  حتفلا  لبق  نم  قفنا  نم  مکنم  يوتـسیال  دنرخؤم .  دندرک  يرای  ار  نآ  دنتخانـش و  ار  نید 
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کمک وا  هب  دندرک و  يرای  ار  ربمایپ  مالسا ،  فعـض  نامز  رد  هک  اهنآ  یلو  دنروجام  همه  ینعی  ( 2) ینسحلا هّللا  دعو  ًالکو  اولتاق  دعب و 
ار نید  دندروآ و  نامیا  مالـسا  شرتسگ  نآرق و  يریگارف  زا  دـعب  هک  نارگید  دـنرادروخرب و  یـصاخ  تمرح  زا  دـندرک ،  یناج  یلام و 
هب يزوریپ  زا  لبق  هک  اهنآ  داد ،  خر  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  هک  یناـیرج  ریظن  دـنرادن .  یمهـس  صاـخ  تمرح  نآ  زا  دـندرک ،  يراـی 

يرکف و غوبن  مالـسا ،  لصا  تیناّقح  صیخـشت  دنتـسین .  ناـسکی  ( 293  ) دـندش یبالقنا  يزوریپ ،  زا  دـعب  هک  اهنآ  اب  دـندیورگ  بـالقنا 
هب ندرک  کمک  اذـل  دـهاوخ ،  یم  یـصاخ  تعاجـش  نآ ،  يزوریپ  هلحرم  ات  بالقنا  زا  لـبق  هنارگراـثیا  تمدـخ  و  دـبلط ،  یم  یگنهرف 

تسین ناسکی  حلص  نامز  راثن  راثیا و  اب  گنج  نامز  ِراثن  راثیا و  تسین .  ناسکی  يزوریپ  زا  دعب  نآ  هب  کمک  اب  يزوریپ ،  زا  لبق  بالقنا 
دنک و یم  دای  تمظع  هب  نیقباس  زا  هک  ینآرق  دهاوش  دنک .  یم  یلمع  مزع  تماهش و  یگنهرف و  دوهـش  زا  فشک  اهنیا  تروص  ره  رد  . 

لـضفا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  حدـم  رد  هک  ار  یتایاور  قّقحم ،  کی  هک  دوش  یم  ببـس  دـنک  یم  داـی  لـیلجت  اـب  بـالقنا  ناماگـشیپ  زا 
نآ هب  ترضح  دوخ  مه  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتسجرب  لئاضف  زا  یکی  نوچ  دنک .  لیلحت  یبوخ  هب  تسا  هدمآ  نیّلـصملا  تاولص 

دانتسا نآ  هب  عیـشت  نادنمـشیدنا  ناققحم و  مهو  دنا ،  هدرک  لالدتـسا  تلیـضف  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریاس  مه  هدرک و  جاجتحا 
 ، یلع ای  دومرف « :  هک  نیا  تسا .  هدش  ناملـسم  نارگید  زا  لبق  وا  هک  تسا  نیا  دنفرتعم  نآ  هب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  مهو  دـنا ،  هتـسج 

فرـص نارگید ،  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  مّدـقت  هک  تسا  نآ  يارب  هن  نیا  ( 3  « ) ًامالـسا نیملـسملا  لّوا  ًاـنامیا و  نینمؤملا  لّوا  تنا 
قبـس فرـص  نوچ  تسا .  هدروآ  مالـسا  هیلع  هّللا  مالـس  نینمؤملاریما  دنروایب ،  مالـسا  نارگید  هک  ینامز  زا  لبق  ینعی  هدوب  ینامز  مّدقت 
ماقم تابثا  ای  تیالو  ای  تماما  ای  تفالخ  يارب  دناوت  یمن  ّلدتـسم  کی  ّلدتـسم .  ناهرب  يارب  طسو  دح  هن  و  تسا ،  رخف  هناشن  هن  ینامز 
کی زا  وا  سپ  دروآ  نامیا  نارگید  زا  لبق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  دیوگب  دنک و  لالدتسا  ینامز  قبس  فرص  هب  رترب ،  ياه 

مالسا نآرق و  هک  يزور  ینعی  تسا ،  یبتر  قبس  روظنم  هکلب  تسین  لامک  هناشن  ینامز  قبس  درجم  نوچ  تسا  رادروخرب  یصاخ  تمرح 
ناتصیخشت رد  ای  دیهدب  صیخشت  ار  تیناّقح  دیتسناوتن  ًالصا  ای  امش ،  دش و  هضرع  امش  همه  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  و 

لمحت رد  ییابیکش  ربص و  دوبن و  امش  رد  ( 294  ) راثن راثیا و  تماهش  دیتشادن و  تیامح  ناوت  دیداد  صیخـشت  رگا  ای  و  دیدوب ،  فیعض 
اهتفرعم و زا  هنوگ  نیا  دومن .  تیامح  نآ  زا  دروآ و  نامیا  نآ  هب  دمیهف و  ار  نآ  تیناّقح  يدوز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیتشادن ،  ار  جـنر 
 ، ج 3 ریدغلا ،   . 3  . 10 دیدح ،   . 2  . 100 هبوت ،   . 1 تسا .  لمع  شخب  رد  تماهـش  هناشن  و  رظن ،  شخب  رد  يرکف  غوبن  هناشن  اهربص ، 
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نید رد  زاتشیپ  نانز 

هیمـسو هیلع  هّللا  مالـس  نینمؤملاریما  دننام  يدارفا  هک  هنوگ  نامه  دنیب  یم  دـنک  یم  هعجارم  نید  ناماگـشیپ  ماقرا  رامآ و  هب  ناسنا  یتقو 
هک ارچ  تسوا ،  یبتر  قبـس  رطاخ  هب  مالـسا  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  مّدقت  دنراد .  روضح  مّدـقم ،  فص  رد  هّللا  ۀـمحر  اهیلع  رـسای  لآ 

دیاش هتبلا  داد .  صیخـشت  ار  ّقح  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  یلو  دـندوب ،  دّدرم  مالـسا  تیناّـقح  صیخـشت  رد  هک  دـندوب  اـهدرم  زا  يرایـسب 
اهیلع هجیدخ  اّما  دنتـشادن ،  ار  تماهـش  نآ  یلو  تسا ،  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  اب  ّقح  هک  دـنداد  صیخـشت  زین  نادرم  زا  يرایـسب 
غوبن مه  دریذپب ،  ار  دیدج  ّقح  نید  دراذگب و  اپ  ریز  ار  يا  هدوسرف  لطاب و  ّتنس  دهاوخب  یسک  رگا  تشاد .  زین  ار  نآ  تماهش  مالـسلا 

ود نیا  زا  یکی  دقاف  ای  و  ود ،  ره  دقاف  اهدرم  زا  يرایسب  هک  یطیارش  رد  ینکـش .  لطاب  ّتنـس  تماهـش  مه  دبلط و  یم  یگنهرف  يرکف و 
هیمس زاتشیپ  نانز  زا  رگید  یکی  درکن .  غیرد  لام  راثن  زا  رطاخ  نیمه  هب  و  دوب ،  لصا  ود  ره  دجاو  اهیلع  هّللا  مالس  هجیدخ  دندوب ،  لصا 
ریظن مک  ییابیکـش  اب  هکلب  دـش  ناملـسم  داد و  صیخـشت  ار  نید  تیناّقح  یگنهرف  يرکف و  غولب  رثا  رد  اـهنت  هن  هک  دوب  یـسک  وا  تسا . 

اهنآ تشذـگ و  یم  راّمع  لآ  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  دوجو  یتقو  هک  اجنآ  ات  درک  لمحت  ار  اسرف  ناوت  ياه  هجنکش 
هک دینک  ظفح  ار  يرابدربو  ربص  ینعی  ( 295  « ) ۀّنجلا مکدعوم  ّنا  رـسای  لآ  ای  ًاربص  دومرف «:  یم  دید  یم  اسرف  ناوت  هجنکـش  نآ  رد  ار 
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نیلوا رد  نز  نیا  هجیتن  رد  دندرک و  بیغ  ینابرق  ار  تداهـش  هک  ینامیا  نانچ  نآ  دندروآ  نامیا  بیغ  هب  اهنآ  تسا .  تشهب  امـش  هدـعو 
 ، دنشاب درم  همه  اهوتسنو  نازرابم  نادیهـش ،  ناگدنروآ ،  مالـسا  مّدقم  طخ  رد  هک  تسین  نینچنیا  تفرگ .  رارق  مالـسا  نادیهـش  فیدر 

یگنهرف و غوبن  شخب  رد  نز  روضح  هب  عجار  تسا  ییاه  هنومن  اهنیا  دنا .  هتشاد  روضح  اه  هنحـص  نیا  رد  نادرم  نوچمه  زین  نانز  هکلب 
 . لمع لقع  راثن  راثیا و 

تسایس هنحص  رد  نز  روضح 

هراشا

یهاتوک همدـقم  رکذ  ثحب ،  ندـش  نشور  يارب  زین  دروم  نیا  رد  هک  تسا  عامتجا  تسایـس و  هنحـص  رد  نز  روضح  نخـس ،  مّود  ماـقم 
یقیقح هعماج  هاوخ  تسا  دـقتعم  یعمج  تیوه  کی  ناسنا  ياربو  درگن ،  یم  یعمج  دـید  اـب  ار  رـشب  هک  تهج  نآ  زا  نید  تسا .  مزـال 
فیاظو نآ  ماجنا  هب  ار  ناناملسمو  دنک  یم  حرطم  یعامتجا  لئاسم  ناونع  هب  ار  یفیاظو  هلـسلس  کی  دشاب  هتـشادن  ای  دشاب  هتـشاد  دوجو 

ار یعامتجا  یلک  طوطخ  دنتـسه ،  ناشدوخ  رکف  هب  طقف  دنـشیدنا و  کت  اـی  دنتـسین ،  رادروخرب  غوبن  زا  هک  اـهنآ  دـنا .  هدـناوخ  یم  ارف 
یسک رگا  دنهن .  یمن  مدق  عامتجا  هنحص  رد  اذل  دنرادن ،  راثیا  راثن و  ناوت  دندرک  كرد  ار  هعماج  یلک  طوطخ  رگا  ای  دننک  یمن  كرد 

تـشادیمارگ يارب  يراکادـف  موزل  مه  هدرک ،  كرد  بوخ  ار  رـشب  یعامتجا  تیوه  هلاسم  مه  هک  دوش  یم  مولعم  دوب  مادـقا  مایق و  لها 
هّللاب اونما  نیذـلا  نونمؤملا  اّمنا  هک :  دـنک  یم  یفرعم  نینچ  ار  نیتسار  نینمؤم  میرک  نآرق  تسا .  هدرک  لیـصحت  بوخ  ار  یعمج  تیوه 
ادـخ هب  هدـیقع  رظن  زا  مه  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسار  نینمؤم  ینعی  ( 1) هونذاتـسی یتح  اوبهذـی  مل  عماج  رما  یلع  هعم  اوناـک  اذاو  هلوسرو 

یعمج لـئاسم  رد  دنـسانش و  یم  بوخ  ار  هعماـج  یعمج ،  شوـه  یعاـمتجا و  لـئاسم  كرد  رظن  زا  مه  دـندقتعم و  شربماـیپ  و  ( 296)
کی یعمج  لئاسم  نامه  عماج ،  رما  هونذاتـسی  یتح  اوبهذـی  مل  عماج  رما  یلع  هعم  اوناـک  اذاو  دنتـسین .  يوزنم  دـنراد و  روضح  هراومه 

نیلوؤسم يربهر و  دـییات  تاباختنا ،  رد  روضح  رابکتـساو ،  نایغط  هیلع  تارهاظت  تسا ،  عماج  رما  کـی  هعمج  زاـمن  ًـالثم  تسا .  ماـظن 
 . دنتسه عماج  روما  همه  لیبق  نیا  زا  هنومن  اهدص  یعمج و  رکنم  زا  یهن  یمومع و  فورعم  هب  رما  نیتسار ،  نارازگتمدخ  دییات  یمالسا ، 

ماقم زا  هزاجا  بسک  نودب  دنراذگ و  یمن  اهنت  ار  ناشربهر  عماج  رما  چیه  رد  هک  دنتسه  یناسک  نیتسار  نینمؤم  دیامرف  یم  دنوادخ  اذل 
ادـخ لوسر  هزاجا  هب  هک  تسا  هدـمآ  تایآ  زا  شخب  نیمه  لیذ  رد  هکئـالملا  لیـسغ  هلظنح  هّصق  هک  دـننک  یمن  كرت  ار  هنحـص  ربهر ، 

هک تسا  مرتحم  يردق  هب  یعمج  تیثیح  تیاعر  یعامتجا و  شوه  نتشاد  تسا .  هدرک  كرت  ار  گنج  هنحـص  ًاتقوم  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
دنراد روضح  هعماـج  یعمج  لـئاسم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسار  نینمؤم  دـیامرف :  یم  هتـسناد و  نینمؤم  ياـه  یگژیو  زا  ار  نآ  نآرق 

یتح دنور .  یمن  عالطا  نودب  دندوب  روذعم  مه  رگا  دننک و  یمن  كرت  ار  هنحـص  هّجوم  رذع  نودـبو  دـنراذگ ،  یمن  اهنت  ار  ناشربهرو 
يریگ هناهب  هار  ات  میآ  یمن  مضیرم  نوچ  هک  دنک  یم  مالعا  هکلب  دنک ،  یمن  كرت  ار  هنحص  مالعا ،  نودب  تسا  ضیرم  ًالثم  هک  یـسک 
یـسک رگا  هاگنآ  میحر  روفغ  هّللا  ّنا  هّللا  مهل  رفغتـساو  مهنم  تئـش  نمل  نذاف  مهناش  ضعبل  كونذاتـسا  اذاف  دـنکن .  زاب  نارگید  يارب  ار 

یلص شلوسر  هب  هلا  سدقا  تاذ  ور  نیا  زا  دهد ،  یم  تسد  زا  ار  یتلیضف  مه  زاب  درک  كرت  ار  هنحص  يربهر  ماقم  نذا  هب  دوب و  روذعم 
یمن هنحـص  رد  رذع  مالعا  زوجم و  بسک  اب  دننک و  یم  كرت  ار  هنحـص  رذع  اب  هک  ییاهنآ  يارب  وت  هک  دـهد  یم  روتـسد  هلا  هیلع و  هللا 
هدنام هرهب  یب  یضیف  زا  دنک  ادیپ  روضح  یعامتجا  هلاسم  کی  رد  دشن  قفوم  یـسک  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  نک .  رافغتـسا  دنیآ 
زامن قیفوت  زا  هام  ماـیا  زا  ( 297  ) یـضعب رد  نز  هک  يروطنامه  دوش .  میمرت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رافغتـسا  اـب  دـیاب  هک  تسا 

نآ میمرت  دیما  دـیوگب  رکذ  زامن ،  تقو  رادـقم  هب  دنیـشنب و  هلبق  هب  ور  دوخ  يّالـصم  رد  دریگب و  وضو  رگا  هک  دـنا  هتفگو  تسا  مورحم 
تاحیبست راب  لهچ  ای  یـس  تعکر ،  ود  مامتا  زا  دـعب  رگا  تسا ،  مورحم  یتعکر  راهچ  زامن  ندـناوخ  زا  هک  يرفاسم  اـی  و  تسه ،  باوث 
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اب دـنک و  ادـیپ  روضح  هنحـص  رد  تسناوتن  دوب و  روذـعم  یـسک  رگا  مه  اجنیا  رد  دوب ،  دـهاوخ  باوث  نآ  میمرت  بجوم  دـناوخب  ار  عبرا 
هنینامطو شمارآ  تنیکـس ،  هیام  یهلا  ناربهر  ترفغم  بلط  نوچ  دننک ،  ترفغم  بلط  وا  يارب  هک  دـنرومام  یهلا  ناربهر  تفر ،  زوجم 

درم نز و  نیب  یقرف  شخب  نیا  رد  دنک و  یم  میـسرت  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  هعماج  دارفا  یعمج  هفیظو  زا  يرادومن  نیا  دوش .  یم  وا  بلق 
 . 62 رون ،   . 1 تسین . 

تاغیلبت شقن 

دوب و رادروخرب  یعامتجا  شوه  زا  مه  تسا ،  خـیرات  بان  فورعم و  صـصق  وزج  شا  هصق  هک  ینادـمه  کسالا  نب  راّـمع  رتخد  هدوس 
مکاح تایه  زا  ای  و  درب ،  نوریب  بآ  زا  ار  شیوخ  میلگ  هک  دوبن  نیا  رکف  وا  تسناد .  یم  دوخ  هفیظو  ار  تسایس  هنحص  رد  تکرـش  مه 
تشاد هجوت  دیاب  یلو  دشاب ،  لفاغ  نارگید  جنر  زا  دنک و  هدنـسب  نادب  دش  لح  شدوخ  لکـشم  رگا  و  دهد ،  هار  لد  رب  یـساره  نایوما 

نآ يارب  تسا ،  هدش  قافا  هرهش  هزرابم  تهج  زا  هیلع  هّللا  ناوضر  رذابا  هک  نیا  ّرـس  تسا ،  رثؤم  رایـسب  صاخـشا ،  نوماریپ  تاغیلبت  هک 
ملیف ریغ  ملیف و  تروص  هب  راب  نیدنچ  تسا ،  هدیدرگ  حرط  اهینارنخس  رد  هدیسر و  تبث  هب  اهباتک  رد  وا  یلمعو  یلوق  تازرابم  هک  تسا 

و دنتـشاد ،  روضح  ًالماک  گنج ،  هنحـص  رد  ًالوا  هک  دندوب ،  هنوگرذابا  مه  ینانز  تسا .  هدش  هضرع  یغیلبت  ياه  تروص  هب  هدمآرد و 
يربهر توعد و  دندومن و  یم  دادمتسا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  یمزر  یمازعا و  ياهورین  عیجشت  يارب 
دندرک یم  توالت  دوخ  ياج  رد  ار  تایآ  عقوم ،  هب  دنتشاد و  عالطا  یفاک  هزادنا  هب  نآرق  تایآ  زا  نانآ  دوب .  میرک  نآرق  روحم  رب  اهنیا 

هب تبـسن  ناشینهذ  روضح  زین  فعـض  نامز  رد  هکلب  تردـق ،  نامز  رد  اهنت  هن  دـندرک و  یم  هدافتـسا  لیلد  ناونع  هب  اهنآ  ( 298  ) زا و  ، 
عافد رتشا  کلام  نوچمه  زین  تردق  ماگنه  هب  هک  نیا  هچ  دننک ،  ضارتعا  هنوگرذابا  دنریگب و  ددم  تایآ  زا  دنناوتب  هک  دـش  ثعاب  نآرق 

تروص هب  دش و  یم  هتفگ  راب  اههد  دندرک ،  مالـسا  یـسایس  ياه  هنحـص  اهگنج و  رد  هنوگرذابا ،  نانز  هک  ییاهراک  رگا  دـندرک .  یم 
ردص رد  یماظن  لئاسم  دربشیپ  رد  اهنز  هک  دش  یم  صخشم  هاگنآ  دش ،  یم  هتشون  هنیمز  نآ  رد  باتک  اههد  و  دمآ ،  یم  رد  یغیلبت  ملیف 

دای هب  ناوارف  مالـسا  ردص  نانز  زا  ءاّرـض  ءاّرـس و  تلاح  رد  اه  تیلاعف  هنوگ  نیا  دنا  هدوب  هنحـص  رد  رتشا  کلام  رذابا و  نوچمه  مالـسا 
زا عافد  یـسایس و  ياه  هنحـص  رد  نانآ  روضح  نانز و  يرکف  غوبن  ات  مینک  یم  هراشا  اه  هنومن  زا  یخرب  هب  شخب  نیا  رد  هک  تسا  هدنام 

 . ددرگ نییبت  مالسا ، 

تسایس هنحص  رد  هدوس 

هب هاطرا  نب  رسب  ياه  يرگمتس  يراب  هودنا  هعقاو  رثا  رد  هیلع  همالـسو  هّللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  تلحر  زا  دعب  ینادمه  هدوس  ( 2)
عیجـشت رد  هک  یتسین  نامه  وت  تفگ :  تخانـش  ار  وناب  نیا  هیواعم  یتقو  تفگ .  نخـس  هیواعم  اب  تفر و  نایوما  راـبرد  هب  تیاکـش  مزع 

عد تفگ « :  هدوس  يدرک ؟  یم  کـیرحت  ار  اـهنآ  يدـناوخ و  یم  رعـش  تشاد  يوَمَا  هیلع  بلاـط ،  یبا  نب  یلع  هک  یگنج  رد  تناردارب 
زین ناماگـشیپو  تسا  هدرک  تلحر  دوب  هورگ  نیا  ربهر  هک  نآ  نک .  اهر  ار  اه  هتـشذگ  ینعی  سارلا »  تام  یـسن ،  دـق  ام  راکذـت  کـنع 

وا هدوبن  يداع  رما  کی  گنج  نآ  رد  تردارب  روضح  تفگ :  هیواعم  تسین .  اهنآ  زا  رگید  يرثا  دندش و  عطقنم  مه  اهور  هلابند  دنتفر و 
نآ رد  هدوس  هک  ار  يراعشا  هیواعم  ( 299  ) سپس يدرک .  یم  عیجشت  تراعـشا  اب  ار  وا  وت  دوب و  يولع  گنج  روآ  مان  ناروشحلـس  وزج 
نک رظن  فرص  اه  هتشذگ  نآ  زا  تفگ  ًاددجم  هدوس  ناوهب  اهنباو  دنهل  دصقاو  هطهرو  نیسحلاو  ًایلع  رـصناو  دناوخ :  دوب ،  هدناوخ  عقوم 

طسق هاگتسد  رد  تسا ،  هتفرگ  هدهع  هب  ار  هعماج  هرادا  تیلوؤسم  هک  یسک  تفگ :  يدمآ ؟  هچ  يارب  تسیچ و  تتجاح  تفگ  هیواعم  . 
تسا هدمآ  ام  راید  هب  تسامش و  هدنیامن  هک  ةاطرا  نب  رسب  دوشب ،  عیاض  ادخ  ّقح  دوشب و  متس  یقلخ  هب  دیابن  تسا و  لوؤسم  هلا  لدع  و 
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ماـیق میروشب و  وت  هیلع  تسا  نکمم  يدرکن ،  لزع  رگا  و  دوب ،  میهاوخ  مارآ  اـم  ینک  لزع  ار  وا  رگا  دـنک ،  یم  تیاـعر  ار  قلخ  ّقح  هن 
عـضو اب  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  ینک ،  یم  دیدهت  مایق  هب  ار  ام  تفگ  دوب  هدش  هیبعت  وا  ناج  رد  نایغط  یگدنرد و  يوخ  هک  هیواعم  مینک . 

هلالا یّلص  دناوخ :  ار  ریز  فورعم  رعش  وناب  نیا  هاگنآ  دریگب ؟  میمصت  وت  هرابرد  وا  ات  میتسرفب  مکاح  نامه  شیپ  اج  نیمه  زا  یکاندرد 
لدع يو ،  نتفرگ  رب  رد  اب  ربق  دیسر ،  ربق  هب  یتقو  هک  یسک  حور  رب  ادخ  تاولص  ینعی  ًانوفدم  لدعلا  هیف  حبـصاف  ربق  هنّمـضت  مسج  یلع 

ّقح هک  درک  دای  دـنگوس  انورقم  نامیالاو  ّقحلاب  راـصف  ًالدـب  هب  یغبیـال  ّقحلا  فلاـح  دـق  دیـشک .  شوغآ  رد  ار  تلادـع  تفرگ و  رب  ار 
هیواعم تخاس .  مه  ياتمهو  نیرق  مه و  گنهامه  ار  نامیا  ّقح و  دوخ  ناج  رد  وا  دـنکن .  تفایرد  قح  لابق  رد  ییاـهبو  دـنکن  یـشورف 
تاولص لضفا  هیلع  نینمؤملاریما - »  بلاط  یبا  نب  یلع  كاذ  تفگ « :  هدوس  تسیک ؟  صخـش  نیا  تفگ :  تیب  ود  نیا  ندینـش  زا  سپ 

نیا هک  يا  هدـید  یلع  زا  يرما  هچ  دـسرپب :  ات  درک  راداو  ار  هیواعم  هک  ییاج  اـت  درمـش  هیواـعم  لـفحم  رد  ار  یلع  لـئاضف  و  نیّلـصملا ، 
ناونع هب  ام  دـمآ و  شیپ  بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  نامز  رد  هنحـص  نیمه  هباشم  تفگ :  هدوس  ییاشگ ؟  یم  نابز  وا  شیاتـس  هب  نینچ 

متفر مدرک و  ( 300  ) تکرح مدوخ  موق  زا  هدـنیامن  ناونع  هب  نم  میدرک ،  هعجارم  يولع  تموکح  زکرم  هب  رازگراک ،  کـی  زا  تیاـکش 
لوغشمو زامن  لاح  رد  مدید  مدش ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لزنم  دراو  یتقو  مربب  هیلع  هّللا  مالـس  نینمؤملاریما  همکحم  هب  تیاکـش  هک 

ضرع يراد ؟  يراک  ایآ  دومرف :  نم  هب  هنافوطع  هنافوئر و  هاگن  کی  اب  درک و  اهر  ار  زامن  وا  هتالـص »  نم  لتفناف  تسادـخ «  تداـبع  هب 
ضرع هب  شرازگ  نیا  یتقو  دراد .  یم  اور  متـس  ام  رب  دنک و  یمن  تیاعر  ار  لدع  طسق و  یلام  لئاسم  رد  امـش  رازگراک  يرآ ،  مدرک : 

هیرگ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دش ،  نشور  شرازگ  لصا  قدص  شرازگ ،  نیا  دهاوش  زا  دیسر و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
نانچ ار  منارازگراک  نم  ایادـخ  کّقح »  كرتبال  کقلخ و  ملظب  مهرما  مل  ّینا  ّمهّللا  درک «  ضرع  تشادرب و  نامـسآ  هب  تسد  هدرک و 

دروآ و رد  شبیج  زا  یتسوپ  هعطق  هاگنآ  مشاب ،  هدرک  زیوجت  ار  ادـخ  ّقح  كرت  ای  مشاـب ،  هداد  هزاـجا  ار  ملظ  اـهنآ  هب  هک  مدرکن  تیبرت 
اوسخبتالو طسقلاب  نازیملاو  لـیکلا  اوفواـف  مّکبر  نم  ۀـنیب  مکتءاـج  دـق  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دومرف « :  موقرم  نینچ  نیا  هعقر  نآ  رد 

امب ظفتحاف  یباتک  تارق  اذا  (3) ظیفحب مکیلع  انا  امو  نینمؤم  متنک  نا  مکل  ریخ  هّللا  ۀـیقب  نیدـسفم  ضرالا  یف  اوثعت  الو  مهءایـشا  ساّنلا 
شموق هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیعـش  هک  يا  هیآ  همان  زاغآ  رد  مالـسلاو »  کنم  هضبقی  نم  کیلع  مدقی  یّتح  انملع  نم  کیدی  یف 

هناـهب یـسک  اـت  تسین  کـیرات  یحو  دروآ  هر  تسین .  مهبم  تسا و  نیب  نشور و  تاروتـسد  یهلا  تاروتـسد  هک :  تسا  هدـمآ  دومرف ، 
یفوتسم ار  نامیپو  لیک  امش  تسا ،  هدرک  ادیپ  لزنت  هلا  سدقا  تاذ  فرط  زا  نشور  هنیب  اریز  مدیدن ،  ای  مدیمهفن  نم  هک  دیوگب  دریگب و 

لـصا کی  نآ  رانک  رد  نوچ  تسین  یلام  روما  صوصخم  هیآ  هک  تسا  نآ  لیلد  هیآ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هراـشا  دـینک .  ادا 
ّقح ینعی  تسین  هدرتـسگ  تمظع  نیا  هب  یلـصا  چـیه  مهءاـشا  ساـنلا  اوسخبتـالو  دـنک :  یم  حرطم  هیلک  هبلاـس  ناوـنع  هب  هک  تسا  یلک 
دنک یم  سیردت  یسک  رگا  یقوقحو .  یضرِع  لئاسم  ( 301  ) رد هاوخ  و  دشاب ،  یلام  لئاسم  رد  هاوخ  دینکن  ضقن  سخب و  ار  سکچیه 

اه هدنناوخ  ّقح  دراگن ،  یم  ار  باتک  یسک  رگا  دنکن ،  عیاض  ار  نحتمم  ّقح  دنک ،  یم  ناحتما  یـسک  رگا  دراذگن و  مک  ار  درگاش  ّقح 
لصا نیرت  عماج  ناونع  هب  هک  تسا  یلک  لصا  کی  نیا  دراذگن ،  مک  ار  نیعمتـسم  ّقح  دیوگ ،  یم  نخـس  یـسک  رگا  دراذگن و  مک  ار 

ای دشاب و  ناملسم  فرط  نآ  هاوخ  دینکن  مک  ار  یسک  قح  مهءایـشا  سانلا  اوسخبتالو  تسا .  هدش  هئارا  قوقح  تیاعر  لئاسم  رد  ینآرق 
یللملا نیب  لومـش و  ناهج  قوقح  کی  تسا و  اهنیا  ترواجم  رد  مالـسا و  نامیا و  ورملق  رد  هک  دراد  صاخ  قوقح  کی  مالـسا  رفاک . 

امـش فرط  هاوخ  دـینکن ،  عییـضت  ار  یـسک  چـیه  ّقح  دومرف  درادـن  نآ  دـننام  ناـگیاسمه و  نینمؤم ،  نیملـسم ،  هب  صاـصتخا  هک  دراد 
وکین فرح  ناـهج  مدرم  همه  هـب  ینعی  ( 4) ًانـسح سانلل  اولوقو  دـیامرف :  یم  ام  هب  فرط  کی  زا  رگا  ناملـسم .  ریغ  هاوخ  دـشاب  ناملـسم 

ّقح مهءایـشا  ساـنلا  اوسخبتـالو  دـیامرف  یم  هیلک  هبلاـس  تروـص  هب  ار  یهن  مه  یفرط  زا  تـسا ،  هبجوـم  تروـص  هـب  رما  هـک  دـییوگب . 
 : نوچ تسا  موکحم  لاوز  دافن و  هب  ایند  دنا و  هدز  ایند  دنّقح ،  عییضت  رکف  هب  هک  یناسک  مکل  ریخ  هّللا  ۀیقب  نکن .  عییـضت  ار  یـسکچیه 
ره تسا و  یهلا  راـک  کـی  نیا  هک  تسا  نارگید  قوقح  هب  نداـهن  تمرح  ّقح و  يادا  قح ،  هیفوت  ( 5) قاب هّللا  دنع  ام  دفنی و  مکدـنعام 
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یّلک یلـصا  کی  تروص  هب  هیآ  رد  ار  سایق  نیا  تسا .  یندـنام  زین  مدرم  قوقح  تیاعر  نیارباـنب  تسا .  هّللا  دـنع  یندـنام و  یهلا  راـک 
يارب هک  دراد  یم  هگن  ار  يزیچ  ( 302  ) ادخ دراد .  یم  هگن  ادخ  ار ،  هچنآ  ینعی  هّللا ،  ۀیقب  مکل  ریخ  هّللا  ۀیقب  دـیامرف :  یم  هدرک و  رکذ 
یهلا هغبص  يراک  رگا  ( 7) مارکالاو لالجلاوذ  ّکبر  هجو  یقبیو  اـی  (6) ههجو ّالا  کلاه  یـش ء  ّلک  هک :  ارچ  دـشاب  هّللا  هجول  دـشاب ،  وا 

 . دراد اـقب  زا  یمهـس  تسا  هّللا  هجوـل  هک  يراـک  تسا .  تکـاله  هب  موـکحم  دوـبن  هّللا  هـجو  رگا  و  تـسین ،  وا  رد  هـّللا  هـجو  تشادـن ، 
مناوت یمن  متسه  امش  ربهر  ماما و  هک  نم  ظیفحب  مکیلع  انا  ام  و  هک :  دنک  یم  يروآدای  ار  بیعش  نخس  نایاپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ردص رد  ار  هکرابم  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دینک .  ظفح  ار  نتشیوخ  دوخ ،  حلاص  لمع  نامیا و  اب  دیاب  امش  مشاب  امـش  ظفاح 
هب دـیاب  طقفو  يرادـن  راک ،  قح  دیـسر  وت  تسد  هب  نم  همان  هک  نیمه  دومرفو :  درک  باطخ  شرازگ  راک  هب  دـعب  و  تشون ،  لزع  نامرف 
 . دریگب لیوحت  وت  زا  ار  تمـس  تسپ و  دـیایب و  تسوا  تسد  رد  غالبا  هک  يدـعب  رازگراک  ات  ینک  ظفح  ار  يدوجوم  نیما ،  کی  ناونع 
ار لکشم  نیا  هباشم  نونکا  یلو  دش .  لح  ام  لکشم  همان  نامه  اب  و  داد ،  ام  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ار  همان  نیا  تفگ :  هدوس 
رب ار  نز  نآ  لکشم  هک  داد  روتسد  نانخس  نیا  ندینش  اب  هیواعم  ینک !  یم  دیدهت  ارم  وت  مهد و  یم  شرازگ  وت  هب  وت  تموکح  نامز  رد 

رئاسک اناف  ّالاو  ًالماش  ًالدع  ناک  نا  ءاشحفلا  نذا  هّللاو  یه  تفگ « :  نز  دننادرگرب  وا  هب  دوب  هدش  عیاض  وا  زا  هک  ار  یّقح  دـننک و  فرط 
هدرک یهن  حـیبق  راک  زا  ادـخ  تسا و  حـیبق  نیا  مشکب ،  نوریب  بآ  زا  ار  شیوخ  میلگ  اـهنت  مشاـب و  مدوخ  رکف  هب  طـقف  رگا  نم  یموق » 

 . منک ایحا  ار  هعماج  ّقح  مرامـشب و  مرتحم  ار  یعمج  تیثیح  ما ،  هدمآ  نم  منک  ایحا  ار  دوخ  یـصخش  ّقح  طقف  هک  ما  هدماین  نم  تسا ، 
هیلع یلع  ار  تعاجـش  تماهـش و  نیا  ناطلـسلا »  یلع  ةارجلا  بلاط  یبا  نبا  مکظمل  دـقل  تفگ «  درک و  باطخ  نز  نیا  هب  هیواعم  هاگنآ 

هیواعم هاـگنآ  دیـشاب ،  هعماـج  هریـشع و  هلیبق و  رکف  هب  هکلب  دیـشابن  دوخ  رکف  هب  ( 303  ) اهنت امـش  هک  تسا  هدرک  هدنز  امـش  رد  مالـسلا 
نآ تفگ  درک و  تئارق  لفحم  نامه  رد  دوب  هدـنام  دای  هب  نیّلـصملا  ةالـص  لـضفا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  يراعـشا 
یم تشهب  هب  ار  اه  ینادـمه  مدوب  تشهب  نابرد  رگا  نم  هک :  تسا  هتفگ  امـش  شیاتـس  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  يراعـشا 

روتسد هیواعم  ماجنارس  تسا .  هدومن  هدنز  امـش  رد  ار  یعمج  رکفت  نخـس  نامه  تسا و  عمج  زا  نخـس  هکلب  تسی  درف  زا  نخـس  مدرب ، 
 . 6  . 96 لمن ،   . 5  . 83 هرقب ،   . 4  . 85 فارعا ،   . 3 ص 324 .  ج 7 ،  هعیشلا ،  نایعا  زا  لقن   . 2 دوشب .  رانکرب  ملاظ  رازگتمدخ  نآ  داد 

 . 27 نمحر ،   . 7  . 88 صصق ، 

ثحب هجیتن 

يارب دـناوت  یم  اهنت  هن  نز ،  ًایناث :  تسا و  درم  دـننامه  یـسایس  یعامتجا و  لـئاسم  رد  نز  روضح  ًـالوا :  دوش  یم  هدافتـسا  هنومن  نیا  زا 
فظوم هکلب  دشاب ،  نارگید  قوقح  یماح  دـناوت  یم  اهنت  هن  دـنک و  هعجارم  روز ،  نامکاح  ياه  همکحم  هب  هدـش  لامیاپ  ّقح  قاقحتـسا 

اّمنا هیآ :  رد  رگا  دنک ،  یّقلت  رکنم  ار ،  هعماج  قوقح  ياهنم  صخـش ،  قوقح  زا  عافد  دنادب و  فورعم  ار  نارگید  قوقح  تیامح  تسا 
هنحـص رد  ار  نامیا  اب  نادرم  همه  روضح  ( 8) هونذاتـسی یتح  اوبهذی  مل  عماج  رما  یلع  هعم  اوناک  اذاو  هلوسرو  هّللاب  اونما  نیذـلا  نونمؤملا 
درمش یم  مزال  ود  ره  يارب  ار  مکح  نیا  و  دوش ،  یم  لماش  اجکی  ار  درم  نز و  نآ ،  طانم  حیقنت  هیآ و  نیا  قایس  قالطا و  هتسناد ،  مزال 

 ، تسا درم  صوصخم  نخس ،  نآ  شریذپ  هن  هدش و  رداص  درم  صوصخم  نخس  نآ  هن  دسرب ،  ینامسآ  ناربهر  زا  ینخس  هچنانچ  رگا  . 
يارب هک  یثداوح  اب  هطبار  رد  ار  بلطم  نیمه  دنـشاب .  ماگـشیپ  لـئاسم  هنوگ  نیا  رد  اـهدرم  طـقف  هک  دوب  نینچنیا  مالـسا  ردـص  رد  هن  و 
نیمه نید  مایپ  نوچ  میراد ،  دای  هب  نیلوؤسم  ریاس  نانخس  زا  هیلع و  هّللا  ناوضر  ماما  نانخـس  زا  ( 304  ، ) دمآ یم  شیپ  یمالسا  بالقنا 
یمن یـسک  رگید  شنیب ،  نیا  اب  رکفت و  نیا  اب  دوب ،  دهاوخ  درم  نز و  كرتشم  هفیظو  یعامتجا ،  یـسایس ،  هنحـص  رد  روضح  هک  تسا 

 . دنک عافد  هعماج  قوقح  زا  دیابن  ای  هدومن و  تلاخد  یـسایس  روما  رد  دیابن  تسا  صقان  شلقع  ای  تسا ،  مک  شنامیا  نز  نوچ  دـیوگ : 
 . 62 رون ،   . 8
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هنحص رد  روضح  و  ص )  ) ادخ لوسر  همع 

دنزرف دروآ ،  نامیا  هزمح ،  شردارب  دـننامه  هک  نیا  رب  هوالع  مشاـه ،  نب  بلطملادـبع  رتخد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  همع  ( 9)
لباق یبدا  هعطق  رعـش و  ردـپ ،  ياثر  رد  هک  دوب  رادروخرب  ییالاو  تاـیبدا  زا  و  دومن ،  یم  قیوشت  ادـخ  نید  يراـی  ترـصن و  رد  ار  دوخ 

یم ناشن  وناب  نیا  یگدنز  دومن .  تلحر  رمع  دـهع  رد  تمارک  لامک  رد  ماجنارـس  دـنارذگ و  تمارک  هب  ار  يرمع  دورـس و  یم  یهجوت 
ًاصخش ادهشلادیس  هزمح  رگا  درک .  یمن  افتکا  دوخ ،  مالسا  هب  اهنت  تسناد و  یم  لوؤسم  ادهشلا ،  دیـس  هزمح  دننام  ار  دوخ  وا  هک  دهد 

تـسایس هنحـص  رد  وناب  نیا  روضح  درک .  یم  قیوشت  نید  يرای  ياه  ههبج  رد  روضح  هب  ار  شدـنزرف  وناـب  نیا  دیـشون  تداهـش  تبرش 
رد دوبن و  یناسآ  راک  مالـسا  ردـص  رد  نید  يرای  هک  اریز  دـنک ،  يرای  ار  ربماـیپ  نید  اـت  دـنک  یم  قیوشت  ار  شدـنزرف  هک  تسا  ناـمه 
 : میرک نآرق  ریبعت  هب  و  كدنا ،  ناتـسود  دـندوب و  دایز  اه  نمـشد  هک  زور  نآ  دوب ،  یگنج  يرای  هلزنم  هب  ینابز  يرای  دراوم  زا  یـضعب 
 ، دننک فاطتخا  ار  اهنآ  ناگناگیب  هک  دندوب  كانساره  نیملـسم  ( 10) سانلا مکفّطختی  نا  نوفاخت  هک :  دندوب  فعض  لامک  رد  نیملـسم 

هناحلـسم دهاوخب  هک  دوب  نآ  لثم  درک ،  یم  يرای  ار  نید  نابز ،  اب  یـسک  رگا  دنیابرب ،  ار  نانآ  سکرک  نیهاش و  نوچمه  ( 305  ) ینعی
 . 26 لافنا ،   . 10 ص 25 .  رودخلا ،  تابر  تاقبط  یف  روثنملا  رد   . 9 دنک .  تیامح  نید  زا 

يوما تموکح  ربارب  رد  بلطملادبع  نب  ثرح  رتخد 

زا هیلع  هّللا  مالـس  یلع  باحـصا  ریاس  دـننامه  دوب و  هیواـعم  رـصاعم  هک  تسا  مشاـه  نب  بلطملادـبع  نب  ثرح  رتخد  رگید  هنومن  ( 11)
ار يدایز  نس  هک  یلاح  رد  وناب  نیا  دوب ،  هتـسشن  ناورم  صاع و  ورمع  اب  هیواعم  يزور  درک .  یم  عاـفد  تیاـمح و  يولع  يـالاو  بتکم 
هک میتسه  وربور  يا  همکاح  تئیه  اب  ام  تفگ :  دیرب ؟  یم  رس  هب  یطیارش  هچ  رد  امش  درک :  لاؤس  وا  زا  هیواعم  دش .  دراو  دوب  هدنارذگ 

متّیلوف روصنملا  وه  ءانثلاو  ۀیحتلا  فالا  هیلع  انیبنو  ایلعلا  یه  انتملک  اّما « :  دـنک .  یم  يراتفر  دـب  ام  هب  تبـسن  تسا و  هدرک  تمعن  نارفک 
یبا نب  یلعو  نوعرف  لآ  یف  لیئارـسا  ینب  ۀـلزنمب  مکیف  اـّنکو  مکنم  هیلا  برقا  نحنو  هّللا  لوسر  نم  مکتبارقب  نوّـجتحتو  هدـعب  نم  اـنیلع 

تحاصف و لامک  رد  ار  نانخـس  نیا  راّنلا »  مکتیاغو  ۀـّنجلا  انتیاغو  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  انیبن  نم  ناک  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  بلاـط 
رگا ( 12  « ) تزجوا تمّلکت  اذاو  تزجعا  تبطخ  اذا  هک « :  دوب  یـسک  دـنا  هتفگ  وناب  نیا  هرابرد  درک .  ءاشنا  هیواـعم  راـبرد  رد  تغـالب 

تـسا نکمم  دز .  یم  فرح  رـصتخم  زجوم و  تفگ ،  یم  نخـس  رگا  و  دومن ،  یم  راداو  زجع  هب  ار  نارگید  درک ،  یم  داریا  يا  هباـطخ 
نوچ ایلعلا ،  یه  انتملک  تفگ  هبطخ  زاغآ  رد  تشاد .  یبوخ  مایپ  وناب  نیا  اّما  دشاب  هتشادن  بوخ  فرح  یلو  دنزب  فرح  بوخ ،  یـسک 

وه اـنیبنو  تسا «  دـنمرفظ  زوریپ و  یلاـع و  هراومه  یقطنم  نینچ  تسادـخ و  قطنم  اـم  قـطنم  ینعی :  ( 13) ایلعلا یه  هّللا  ۀـملکو  ( 306 : )
هّللا بتک  هک :  تسا  هداد  ربـخ  دوخ  نـالوسر  ندوب  روصنم  زا  مه  هتفگ و  نخـس  دوخ  هملک  يـالتعا  زا  مه  هلا ،  سدـقا  تاذ  روصنملا » 

يوناب نیا  دنـشاب .  رادروخرب  صاخ  ترـصن  زا  نم ،  نید  ناظفاح  ناروآ و  مایپ  نم و  نید  هک  ما  هدرک  ررقم  نم  ( 14) یلسرو انا  ّنبلغال 
 ، امش تیالو  دنـس  هک  یتروص  رد  دینک ،  یم  تموکح  ام  رب  هناملاظ  امـش  ّقح »  ریغب  انیلع  متّیلوف  دیوگ « :  یم  شنخـس  همادا  رد  عاجش 
ام و  میرت .  کیدزن  امـش  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  ام  تساـم ،  ماـن  هب  تسا ،  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبارق  هک 

ینب نوچ  ام  و  دیتسه ،  نوعرف  لآ  نوچ  امش  ینعی  میرب .  یم  رس  هب  نوعرف ،  لآ  نایم  رد  لیئارسا  ینب  دننامه  امش  تموکح  رد  هنافساتم 
نوراه تلزنم  هلا ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تبسن  هیلع  هّللا  مالـس  بلاط  یبا  نب  یلع  تلزنم  و  میمورحم .  فعـضتسم و  لیئارـسا 

انتملک تسا «  هدیناجنگ  ار  یثیدح  ینآرق و  هلمج  نیدنچ  هاتوک ،  هبطخ  نیا  رد  رونخس ،  يوناب  نیا  مالسلا .  هیلع  یسوم  هب  تبسن  تسا 
زا زین  لیئارـسا » ...  ینب  ۀـلزنمب  مکیف  اّنک  نینچمهو «  هدـش ،  هتفرگ  نآرق  زا  زین  روصنملا »  وه  انیبن  تسا « ،  نآرق  زا  ساـبتقا  اـیلعلا »  یه 
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یّنم نوکت  نا  یضرت  الفا  هک « :  تسا  هدش  ذخا  تلزنم  ثیدح  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تلزنم  نایبو  تسا .  هدش  هتفرگ  نآرق 
 ، هبطخ لالخ  رد  اهنآ  زا  يریگ  هرهب  نآرق و  تایآ  هب  تبـسن  وناب  نیا  ینهذ  روضح  ( 15  « ) يدعب یبنال  ّهنا  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب 
هب نایوما  تردق  هحوبحب  رد  دنملاس  نز  نیا  هاگنآ  تسا .  وا  یبدا  غولب  هناشن  نخس ،  نمـض  رد  نآ  تالمج  لامعاو  ثیداحا  رب  طلـست 

سلجم رد  هک  صاع  ورمع  تسا .  خزود  امـش  راک  نایاپ  تشهب و  ام  رما  نایاپ  راّنلا »  مکتیاغو  ۀّنجلا  انتیاغو  ( » 307  : ) دیوگ یم  هیواعم 
تناو تفگ « :  (16) تسا هدروآ  جاجتحا  رد  یـسربط  موحرم  هک  مود  ماما  باوج  هباشم  داد  یباوج  وناب  نیاو  دومن ،  تناـها  دوب  هتـسشن 

 ، يراد يداژن  تیبوشم  وت  شیرق » ...  نم  رفن  ۀسمخ  كاعّدا  ةرجالل  ّنهذـخاو  ۀـکمب  یغب  ةارما  رهـشا  تناک  کّماو  مّلکتت  ۀـیغابلا  نبای 
ناورم يرادـن .  ارم  اـب  نتفگ  نخـس  ّقح  وت  نیارباـنب  دـندومن ،  قحلم  صاـع  هب  ار  وت  هرخـالابو  دنتـشاد  ار  وت  يردـپ  هیعاد  يداـیز  هدـع 

زج ادخ  هب  دـنگوس  كریغ »  ءالؤه  یلع  اّرج  ام  هّللاو  تفگ « :  درک و  هیواعم  هب  ور  سپـس  داد .  یخلت  باوج  زین  وا  هبو  دومن ،  ضارتعا 
؟  يراد يراک  کتجاح » ؟  تاه  ۀـجاح ؟  کلا  تفگ « :  يراچان  يور  زا  هیواـعم  دومنن .  هریچ  مشاـه -  ینب  اـم -  رب  ار  اـهنیا  یـسکوت 
هب ور  وناـب  نیا  نتفر  زا  سپ  هیواـعم  و  دـمآ .  نوریب  هیواـعم  راـبرد  زا  مهاوخ و  یمن  یتجاـح  وـت  زا  نم  ۀـجاح »  کـیلا  یل  اـم  تفگ « : 

امـش کت  کت  رگا  فقوت »  الب  رخالا  فالخ  باوجب  مهنم  دحاو  ّلک  تباجال  یـسلجم  یف  نم  ّلک  اهمّلک  نال  تفگو «  دومن  نایرابرد 
نخـس کی  امـش  همه  وا  هب  تناها  رد  تسا  نکمم  ینعی  دومن .  یم  تکاس  ار  امـش  همه  فقوت  رارکت و  نودب  وا  دیتفگ  یم  نخـس  وا  اب 

یف ّنهریغ  لاجر  نم  بعـصا  ماشه  ینب  ءاـسن  ّنا  نوچ «  دراد ،  صوصخم  باوج  کـی  ره  يارب  امـش  خـساپ  رد  وا  یلو  دیـشاب ،  هتـشاد 
ناو تزجعا  تبطخ  اذا  هک « :  تسا  وناب  نیمه  اهنآ  هنومن  دنرتدنمورین و  رگید  لیابق  نادرم  زا  نخس  هباطخ و  رد  یمشاه  نانز  مالکلا » 
نز تقو  کی  اما  تسین  یـسایس  روضح  هناشن  تسا و  هفطاـع  ّتقر و  لـها  وا  دـنیوگ :  یم  دـناوخب  هیثرم  ینز  رگا  تزج . »  وا  تمّلکت 

نخـس هناعطاق  دنک و  یم  موکحم  ار  اهنآ  همهو  دوش  یم  نایوما  دنمورین  رابرد  دراو  هداد ،  تسد  زا  ار  يدـنمناوت  هک  نیا  اب  يدـنملاس ، 
یـسایس روضح  هناشن  اهنت  ندز  فرح  نتفگ و  رعـش  دـنک .  یم  میهفت  ار  دـنملاس  نز  کی  یـسایس  روضح  رما ،  نیا  دـیوگ ،  یم  ( 308)

نآرق یسایس  تایآ  زا  هدافتسا  اوتحم ،  رگا  یلو  تسین  هنحص  رد  روضح  هناشن  مه  نآ  تسا ،  هحون  هیثرم و  ّتقر و  اوتحم ،  رگا  تسین ، 
یـسایس روضح  هناشن  نیا  دشاب ،  یم  متـس  نامکاح  ندرک  موکحم  دروخرب ،  زرط  و  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یـسایس  ثیداحا  و 

دروم رد  یلو  داد  ماـجنا  زین  هیلع  هّللا  ناوضر  رذاـبا  ار  راـک  نیا  هباـشم  هک  تسا  نآ  تسا ،  مزـال  نآ  رب  دـیکات  هک  یمهم  بلطم  تسا . 
روضح هرابرد  اه  هلاقم  اه و  هتـشون  اه و  هتفگ  ناوارف و  ياه  هلاسر  نیمه  رگا  هک  هدـش  هیهت  هلاسر  هلاقم و  راتـشونو و  راتفگ  اههد  رذابا 

 ، هتشادن یسایس  روضح  هقباس  ای  درادن ،  ار  یسایس  لئاسم  رد  تکرش  قح  نز  تفگ ،  یمن  یسک  رگید  دش ،  یم  هتشون  نز  نیا  یسایس 
وا دنت  ياهدروخرب  یسایس و  ياه  هبحاصم  نامه  رذابا  ترهـش  ببـس  درادن و ...  یـسایس  دشر  رگید  دش  دنملاس  توترف و  نز ،  رگا  ای 
زین یـسایس ،  ناوناب  نیا  دروخرب  رگاو  دـننک ،  ادـیپ  روضح  هنوگرذابا  ات  دـنداتفا  هار  هب  اـهدرم  زا  يا  هدـع  ترهـش ،  نآ  رثا  رد  هک  هدوب 

 . 12 ص 25 .  رودـخلا ،  تّابر  تاـقبط  یف  روثنملا  ّرد   . 11 دنتفای .  یم  روضح  هنحـص  رد  نانآ  دننامه  یناوارف  ناوناب  دـش ،  یم  وگزاب 
 ، ج 1 فجن ،  يدـلج  ود  پاچ  جاجتحالا ،   . 16 ص 520 .  ج 2 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 15  . 21 هلداجم ،   . 14  . 40 هبوت ،   . 13 نامه . 

 . ص 411

ةاطرا نب  رسب  زا  ماقتنا  میکح و  ّما 

داد تیرومام  نانآ  هب  و  داتسرف ،  نمی  هب  ار  ةاطرا  نب  رسب  سیق و  نب  كاحض  باذعلا  ۀنعللا و  هیلع  هیواعم  تیمکح ،  هلاسم  زا  دعب  ( 17)
وا هک  یماگنهو  دندرب ،  موجه  نایعیش  زا  یکی  هناخ  هب  اهنآ  دنیامن ،  ماع  لتق  اجنآ  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  هعیش و  نادرم  ات 

و دوب ،  لکشم  ردام  يارب  زوسناج  هنحـص  نیا  لّمحت  دندیرب ،  رـس  ناشردام  روضح  رد  ار  يو  لاسدرخ  كدوک  ود  دنتفاین ،  هناخ  رد  ار 
نزربو يوک  ره  رس  رد  هراومه  دورـس و  دوخ  دنزرف  ود  تداهـش  رد  يدنلب  ياهاثر  دش و  یبصع  تالکـشم  راچد  وناب  نیا  یتدم  زا  دعب 
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زا ار  اهنآ  ماقتنا  دنزرف و  ود  نیا  ياهبنوخ  تفرگ  میمصت  ینمی  رفن  کی  هک  دوب  رثؤم  ردام  ( 309  ) نیا یبدا  راعشا  يردق  هب  دناوخ ،  یم 
ماجنارس دش ،  عقاو  دامتعا  دروم  دومن و  بّرقم  ار  دوخ  رسب ،  هاگتـسد  رد  ذوفن  اب  درک و  هدامآ  ار  دوخ  هرخالاب  و  دریگب ،  ةاطرا  نب  رـسب 

هرابرد رسب  هک  تسا  یلتق  نآ  رفیک  نیا  تفگ :  و  تشک ،  دیرب و  رـس  ار  اهنآ  درب و  دوخ  هارمه  هب  نانیمطا ،  بلج  زا  سپ  ار  وا  رـسپ  ود 
ص 56 روثنملا ،  ّرد   . 17 دوب .  نز  نآ  كّرحم  جیهم و  یبدا و  یسامح و  راعشا  راثآ  زا  یـشخب  همه  نیا  و  داد ،  ماجنا  نز  نآ  دنزرف  ود 

.

نیّفص رونخس  ریخلا ،  ّما 

ییـالاب مّلکت  تردـق  زا  وا  تسا ،  مالـسا  ردـص  رادـمان  ناـنز  زا  هک  ریخلا »  ّما  ناوـنع «  هب  هقارـس  نب  شیرح  رتـخد  رگید ،  هنوـمن  ( 18)
دـشر هنیدم  رد  هک  دوبن  ینز  وا  درک ،  یم  یگدنز  هفوک  رد  هک  دوب  برع  مان  هب  نانز  زا  و  دـش ،  یم  هدرمـش  یغیلب  بیطخ  رادروخرب و 

هلا و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  بتکم  هک ،  دوـش  هتفگ  تشاد  ناـکما  تساـخ ،  یم  رب  هنیدـم  زا  ینز  رگا  هک  نیا  هچ  دـشاب ،  هتفاـی 
سرد هدـید و  ار  مالـسلا  ةولـصلا و  مهیلع  همئا  رگید  داجـس و  ماما  نیـسح ،  ماما  نسح ،  ماـما  بلاـطیبا ،  نب  یلع  ارهز و  همطاـف  بتکم 

نآ ناـمز  رد  زین  هفوـک  هدوـمن و  كرد  ار  هیلع  هّللا  مالـس  بلاـط  یبا  نب  یلع  طـقف ،  هک  تساـخرب  هفوـک  زا  نز  نیا  یلو  تسا .  هـتفرگ 
وا زا  همان  نمـض  رد  و  تشون ،  هفوک  رد  دوخ  یلاو  يارب  يا  همان  هیواعم  تشادن .  نادنچ  يا  هقباس  ًالبق  هنرگ  دش و  نید  دـهم  ترـضح 

میمـصت هک  دومن  دـیکات  یلاو  هب  ًانمـض  دتـسرفب ،  ماش  هب  هفوک  زا  دـنک و  زیهجت  ار  وا  هدومن  مهارف  ار  ریخلا  ّما  رفـس  لیاسو  هک  تساوخ 
وت زا  رگا  هیف »  اهلوقب  ًاّرش  ّرشلاب  ًاریخ و  ریخلا  هب  هیزاجم  ّهنا  هملعاو  دهد «  یم  نز  نیا  هک  تسا  یـشرازگ  رب  ینبم  وت  دروم  رد  نم  يریگ 

رظن رد  وت  يارب  یبوخ  شاداپ  داد ،  بولطم  شرازگ  و  دوب ،  یـضار  وت  زا  رگا  و  منک ،  یم  نییعت  خـلت  رفیک  وت  هراـبرد  نم  دوب ،  یکاـش 
هدیبلط روضح  هب  هدومن و  توعد  ار  امش  هیواعم  تفگ :  دناوخ و  وا  يارب  ار  همان  دمآ و  نز  نیا  روضح  هب  هفوک  ( 310  ) یلاو مریگ ،  یم 

متـسین و تبغر  یب  هیواعم  اب  تاقالم  هب  تبـسن  نم  تفگ  بذکب »  ۀلتعمالو  هتعاط  نع  ۀغئاز  ریغف  اّما  تفگ « :  باوج  رد  وناب  نیا  تسا . 
درک مهارف  ماش  هب  هفوک  زا  ار  نز  نیا  رفس  هلیسو  هفوک  یلاو  مرادن .  زین  ندروآ  غورد  هناهب  دصق  مرادن و  مه  تعاطا  مظن و  رد  یفارحنا 

نییعت هب  تبـسن  شیریگ  میمـصت  يانبم  هک  تسا  هتـشون  نم  يارب  هیواعم  ریخلا ،  ّما  يا  تفگ :  وناب  نیا  هب  یظفاح  ادخ  هقردب و  ماگنه  و 
رد وناب  نیا  اّما  دنکب  هیواعم  رابرد  رد  وا  عفن  هب  يا  هیـصوت  نز  نایب ،  نیا  اب  تشاد  عقوت  و  دوب .  دـهاوخ  وت  شرازگ  نم ،  رفیک  ای  شاداپ 
هک نیا  زا  ینعی  قحلا . »  ریغ  کیف  لوقا  نا  کب  یتفرعم  کسیؤی  لطابب و ال  كّرـسا  نا  یب  كّرب  کعمطیال  اذـه  ای  تفگ « :  وا  باوج 
یم ار  وت  نم  هک  تهج  نآ  زاو  منک  لاحـشوخ  رورـسم و  ار  وت  مهدـب و  لطاب  شرازگ  نم  هک  نکن  عمط  يدرک  ّتبحم  نم  هب  تبـسن  وت 

ار ّتبحم  همه  نیا  میوگ .  یم  مراد  غارـس  وت  زا  ار  هچنآ  نم  میوگب .  ّقح  ریغ  وت  هرابرد  هک  دنکن  تدـیما  ان  وت  زا  نم  تخانـش  مسانش ، 
یم وناب  نیا  ینمض ،  ولو  دراد  هیصوت  تساوخرد  رادنامرف  یتقو  لباقم  رد  دنک ،  یم  تفایرد  زور  نآ  هفوک  یمسر  رادنامرف  زا  نز  کی 
مناد یم  هچره  شابم .  مه  دیما  ان  مسانش  یم  ار  وت  نم  هک  نیا  زاو  شاب  هتشادن  اجیب  عمط  يدرک ،  تبحم  نم  هب  تبسن  هک  نیا  زا  دیوگ 

یناسآ تلوهس و  لامک  رد  یتقو  هاگنآ  تسا  وناب  نیا  ياوقت  رگناشن  هک  تسا ،  نآ  دننامو  يریذپن  هوشرو  يریذپن  هطبار  نیا  میوگ  یم 
عم اهلزناف  داد «  اج  دوخ  مرح  لها  اب  ار  وا  درک و  لیلجت  وناـب  نیا  زا  ًـالماک  هیواـعم  دـش ،  ماـش  دراو  درک و  یط  ار  ماـش  اـت  هفوک  هلـصاف 
وا مراهچ  زور  سپـس  دوش .  فرطرب  الماک  هار  یگتـسخ  ات  دومن  ییاریذپ  ارـسمرح ،  رد  وا  زا  زور  هس  عبارلا »  مویلا  یف  اهلخدا  ّمث  مرحلا 

(311  ) یمـسر مسارم  ربارب  وا  هئاسلج »  هدنعو  دندوب «  هتـسشن  نایرابرد  دـش ،  هیواعم  رابرد  دراو  وناب  نیا  یتقو  تفریذـپ ،  روضح  هب  ار 
باطخ نینمؤملاریما »  ماـن «  هب  يدز و  ادـص  یبوخ  ریخ و  مسا  هب  ارم  امـش  تفگ :  هیواـعم  سپـس  دینـش ،  یباوج  دومن و  مالـس  زور  نآ 

 ، یتفگ تسرد  ۀلاخ »  ای  کلاح  فیکف  ِتقدص  تفگ « :  هیواعم  دراد .  یتدـم  يزیچ  ره  باتک »  لجا  ّلکل  تفگ « :  وناب  نیا  يدومن ! 
 : تفگ يدومن ؟  یط  ار  هار  هنوگچ  تسا و  هنوگچ  تلاح  دش ،  دهاوخ  يرپس  نآ  ندیسر  ارف  اب  هک  دراد  یـصخشم  دح  کی  يزیچ  ره 
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ۀیفاعو ریخ  یف  نینمؤملاریما  اـی  لزا  مل  لزنم «  رد  مهو  تشذـگ  شوخ  نم  هب  هار  رد  مه  مدـمآ ،  ار  هار  نیا  ارادـم  قفر و  لاـمک  رد  نم 
یتصرف ره  زا  دوب و  رادروخرب  یصاخ  رکف  زا  هک  تهج  نآ  زا  هیواعم ،  هاگنآ  قیفر . »  کلم  دنع  قینا  سلجم  یف  اناف  کیلا  ترـس  یتح 

ماش و  مدش ،  زوریپ  امش  رب  نیفص  ریغ  نیّفص و  گنج  رد  متشاد  ریخ  تین  نوچ  نم  تفگ :  وناب  نیا  هب  دومن ،  یم  یـسایس  هدافتـسا  ءوس 
ییوگب یبلطم  و  يروآ ،  نابز  رب  یلطاب  فرح  هک  نیا  زا  دهد  هانپ  ار  وت  ادخ  تفگ :  نز  نیا  دروآرد .  دوخ  هطلس  ریز  ار  هفوک  تسناوت 

نیا مدش  زوریپ  تین  نسح  رثا  رد  نم  یتفگ  هک  نیا  هتبقاع »  یشخت  امو  لاقملا  ضحد  نم  هّللا  كذیعی  تسا «  كانـساره  نآ  تبقاع  هک 
اذـه سیل  لاق  درک « .  زوریپ  اروت  داد و  مه  تسد  هب  تسد  هک  مدرم  روضح  فعـض  دوب و  وت  ياهیزاب  تسایـس  نیا  ینعی  تسین .  نینچ 

هک وگب  نامیارب  هکلب  مییوگب  نخـس  میتساوخن  هنیمز  نیا  رد  ام  تفگ  هیواعم  رـسای »  نب  رامع  لتق  اذا  کمالک  ناک  فیک  ینیربخا  اندرا 
نارگید يارب  ار  اهنآ  مه  ًادعب  مدوب و  هتخاسن  ار  نانخس  نآ  ًالبق  نم  داد :  باوج  یتفگ ؟  هچ  نیفص  هنحص  رد  رسای  رامع  لتق  ماگنه  رد 
مودصم ماگنه  هک  دوب  یتاملک  ۀمدصلا »  دـنع  یناسل  اهثفن  تاملک  تناک  اّمناو  هکلب «  دـشاب ،  یلبق  هئطوت  هک  دوبن  هنوگنیا  مدرکن .  لقن 

 ، مییوگب نخس  امش  اب  رگید  هنیمز  رد  ام  دیشاب  لیام  رگا  تلعف »  کلذ  ریغ  ًالاقم  کثّدُحا  نا  تببحا  ناف  دش «  يراج  منابز  رب  رامع  دش 
درک و شنایرابرد  هب  ور  هیواعم  اهمالک »  ظفحی  مکیا  لاقف  هئاسلج  یلا  ۀـیواعم  تفتلاف  ( » 312  . ) دـینکن حرطم  اجنیا  رد  ار  اه  هتفگ  نآ 
 ، برع ظفح  هلاسم  زور  نآ  نوچ  دیدوب - ؟  نیفـص  گنج  رد  رامع  لتق  هنحـص  رد  وناب  نیا  نانخـس  ظفاح  امـش  زا  کی  مادـک  تفگ : 

طبض دندینش  یم  گنج  نادیم  رد  یمسر  تیصخش  کی  زا  هک  ینانخس  ًاصوصخم  دنراد  یـصاخ  تردق  هظفاح  رظن  زا  هک  دوب  فورعم 
نیدرب نیب  اهب  ّیناک  لاق  وگب « :  تفگ  هیواعم  متـسه ،  ظفح  ار  وا  نانخـس  زا  یـضعب  نم  تفگ :  هیواعم  نایرابرد  زا  یکی  دندرک -  یم 

هک دُرب  ود  وا  مدید  نم  هتقـشقش »  یف  ردهی  لحفلاک  یهو  ةریفـضلا  رـشتنم  طوس  اهدـیبو  کمرا  لمج  یلع  یهو  جیـسنلا  یفیثک  نیرئاز 
تلاح کی  رد  تسه و  هدنکارپ  نآ  ياه  هبل  هک  تسا  يا  هنایزات  شتسد  رد  تسا و  راوس  رتش  يور  هدرک و  رب  رد  دوب  هدش  هتفای  مکحم 

ياهشخب زا  یضعب  سپس  (19  . ) دراد يا  هقـشقش  ریده و  رن ،  ریـش  کی  لثم  لحف ،  کی  نوچمه  دیوگ  یم  نخـس  یهدـنامرف  جـیهم و 
(20) میظع یـش ء  ۀعاسلا  ۀـلزلز  ّنا  مّکبر  اوّقتا  ساّنلا  اهیا  ای  تفگ :  یم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  نیفـص  گنج  نایرج  رد  وناب  نیا  ینارنخس 

سپس دش و  داعم  رکذتم  ار  دوخ  ناگدنونـش  دروآ و  مدرم  دای  هب  ار  داعم  زا  زیهرپ  درک و  توالت  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  نخـس  زاغآ  رد  يو 
امش دومن و  راکـشآو  نیب  ار ،  لیلد  درک و  نشور  امـش  يارب  ار  ّقح  ناحبـس  يادخ  لیلّدلا »  ناباو  ّقحلا  مکل  حضوا  دق  هّللا  ّنا  تفگ « : 

 « ۀّمهلدم ءایمع  یف  مکعدی  ملو  داد «  هئارا  امـش  هب  ار  هار  تشارفارب و  ار  اه  هناشنو  تمالع  ملعلا »  عفرو  لیبّسلا  نیب  و  دیتسین « .  روذـعم 
 » درک نشور  امـش  يارب  ار  تیادـه  ناکرا  همهو  داد ،  تماما  تلاسر و  تعیرـش ،  یحو ،  لقع ،  درکن .  اهر  ریگارف  یکیرات  رد  ار  اـمش 
هک مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دـیهاوخ  یم  ایآ  نینمؤملاریما »  نع  ًارارفا  هّللا  مکمحر  دـیورب «  دـیهاوخ  یم  اجک  نودـیرت »  نیاف 
ما مالـسالا  نع  ۀـبغر  ما  دـیزیرگب « ؟  گنج  نادـیم  زا  دـیهاوخ  یم  ای  فحزلا »  نم  ًارارف  ما  دـینک « ؟  رارف  تسا  ( 313  ) نید ياورنامرف 
اما تسا « ،  هریبک  تیـصعم  ای  قافن و  اـی  رفک  اـی  اـهنیا  همه  دـیتشگرب ،  قح  زا  اـی  دـیدش  رازیب  هّللا  ذاـعم  مالـسا -  زا  ّقحلا »  نع  ًادادـترا 

ار امـش  دومرف  دنوادخ  هک  دیدینـشن  ایآ  مکرابخا »  ولبنو  نیرباصلا  مکنم و  نیدهاجملا  ملعن  یّتح  مّکنولبنل  لوقی و  هناش  ّلج  هّللا  متعمس 
تسیک و عوزج  رباـص و  تسیک ،  دـعاق  تسیک ،  دـهاجم  دوـش  نشور  اـت  مـینک  یم  ناـحتما  ار  امـش  اـم  مییاـمزآ  یم  ءاّرـضو  ءاّرـس  هـب 

تعفر ّمث  تفگ «  هیلع  هّللا  مالس  یلع  نازابرس  هب  باطخ  وناب  نیا  ار  نانخـس  نیا  مینک .  یم  یـسررب  اهناحتما  نیا  اب  ار  امـش  ياهـشرازگ 
تحت رد  ربص  ایادخ  ۀبغّرلا »  ترشتناو  نیقیلا  فعض  ربصلا و  لیع  دق  ّمهّللا  تفگو « :  درک  دنلب  نامسآ  هب  رس  هاگنآ  ءامّسلا »  یلا  اهسار 

تتـشتم قرفتم و  اه  هزیگنا  ینعیدش :  رـشتنم  تبغر  دش و  مک  نیقی  دش ،  مامت  ربص  ینعی  دمآرد ،  (21) هلولیع دح  هبو  تفرگ  رارق  راشف 
 ، تسا مک  ناشنیقی  نوچ  تسا و  فیعـض  اهنیا  بلق  یمدرم ،  ياهلد  رادمامز  وت  اراگدرورپ  بولقلا »  ۀّمزا  ّبرای  كدـیب  و  تسا «  هدـش 
هب اـهلد  اراـگدرورپ  هلها »  یلا  قحلا  ددراو  يدـهلا  یلع  بولقلا  ّفلاو  يوـقّتلا  یلع  ۀـملکلا  اـهب  ّمهّللا  عمجاـف  تسا « .  مک  زین  ناـشتّمه 
ات نادرگرب  ّقح  هب  ار  اهنیا  تسا .  وت  رایتخا  رد  طقف  بولق  فیلات  نوچ  نکب ،  داجیا  یتفلاو  نک  دّحتم  ار  نانیا  ياهلد  وت  تسوت .  تسد 
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یضرلاو لداعلا  مامالا  یلا  هّللا  مکمحر  اوّمله  تفگ « :  درک و  نازابرس  هب  ور  سپس  دننک ،  بوکرس  ار  لطاب  دننک و  قفاوت  ّقح  هملک  رب 
رد یـسکو  تسا  ربکا  قیدص  اوقت و  لها  اضر و  دروم  هک  یـسک  لداع ،  ماما  روضح  هب  دییایب  دـیور  یم  اجک  ربکالا »  قیدـصلا  یقتلا و 

دنتـسب فص  هیلع  هّللا  مالـس  یلع  نازابرـس  یلع و  ربارب  رد  هک  اهنآ  ینعی :  ۀیلهاجلا »  داقحاو  ۀیردب  ّنحا  اّهنا  تسین « .  وا  نوچ  تقادص 
نیا تسا ،  هدرک  روهظ  نایوما  تسد  هب  مالـسا ،  ( 314  ) هیلع دربن  تروص  هب  هک  تسا  رفک  ینعی  تساهنآ .  رد  نینح  ردـب و  ياـه  هنیک 

 . دـننک ناربج  ار  نایوما  ياه  هتـشک  یلهاج و  ياه  تسکـش  دـنهاوخ  یم  تسا و  رفک  مالـسا و  گنج  تقیقح  رد  تسین  یلخاد  گنج 
اب دینک  هلتاقم  اهنآ  اب  دیروآرد  ياپ  زا  ار  رفک  نارادمامز  امـش  مهل »  نامیا  مّهنا ال  رفکلا  ۀّـمئا  اولتاق  درک « :  وگزاب  ار  اه  هلمج  نیا  دـعب 

یهتنم رکنم  زا  یهن  ربارب  رد  دینیبب و  ار  امـش  یماظن  تردق  ات  نوهتنی »  مهّلعل  دیرادن « .  ینامیپ  دهع و  اهنآ  اب  هک  ارچ  دـینک  هزرابم  اهنآ 
دیدوب و هنیدم  رد  ای  دـیدمآ  هکم  زا  دـیتشاد .  ترـصن  ترجه و  هقباس  هک  یهورگ  يا  راصنالاو »  نیرجاهملا  رـشاعم  ای  ًاربص  دـنوشب « . 

یلع اولتاق  دینک « .  یم  ششوک  شالت و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باکر  رد  زورما  هک  دیتسه  اهنامه  امـش  دیدرک .  يرای  ار  نید 
اب خـسار و  نامیا  اب  يراد ،  يداقتعا  تابث  ینید و  تریـصب  هک  یلاـح  رد  دـینک  هزراـبم  هلتاـقم و  مکنید »  نم  تاـبث  مّکبر و  نم  ةریـصب 

کلـسی ًایا  يردتال  ةروسق  نم  تّرف  ةرفنتـسم  رمحک  ماشلا  لها  متیقل  دق  ًادغ و  مکب  ّیناکف  دیناسرب « .  نایاپ  هب  ار  گنج  نیا  لد ،  شنیب 
دیدش زوریپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يربهر  هب  هفوک ،  مدرم  امـش  هک  منیب  یم  کیدزن  هدنیآ  رد  نم  ایوگ  ضرالا »  جاجف  یف  اهب 

دیهاوخ يرارف  دننک ،  رارف  ریـش  زا  هک  ییاهرامح  دننامه  دـندرک ،  تکرح  نایوما  هنایغاطو  هناملاظ  يربهر  تحت  رد  هک  ار  ماش  مدرم  و 
دنتخورف لهج  ایند و  لباقم  رد  ار  لقعو  ترخآ  اهنیا  يدهلاب »  ۀلالضلا  اورتشا  ایندلاب و  ةرخالا  اوعاب  هک «  دنتسه  یناسک  هورگ  نیا  داد . 

 « صانم نیح  تالو  ۀلاقالا  نوبلطیف  ۀمادنلا  مهب  ّلحت  نیح  دش «  دنهاوخ  نامیـشپ  هک  دشک  یمن  یلوط  و  نیمدان »  ّنحبـصیل  لیلق  اّمعو  » 
ینامیـشپ رگید  اّما  دـیریذپب ،  ار  ام  ینامیـشپ  دـیوگ :  یم  هاگنآ  دـنک ،  لولح  ناـنیا  دوجو  رد  دوش و  ناـشریگ  نماد  ینامیـشپ  هک  یتقو 

 : نوچ دوش ،  یم  التبم  لطاب  هب  ًانیقی  تخیرگ  قح  زا  هک  یـسک  ادخ  هب  مسق  لطابلا »  یف  عقو  ّقحلا  نع  هّللاو  ّلض  نم  ّنا  درادن «  يدوس 
ایندلا رمع  اورغصتسا  هّللا  ءایلوا  ّنا  الا  دش « .  دهاوخ  هارمگ  ًانیقی  تفرگ ،  هلصاف  میقتسم  طارص  زا  یـسک  رگا  لالـضلا  ّالا  ّقحلا  دعب  اذام 

(315  ) يایلوا ناطیـشلا »  ۀملک  يوقت  دودحلا و  لّطعتو  قوقحلا  لطبت  نا  لبق  ساّنلا  اهیا  هّللا  هّللاف  اهل  اوعـسف  ةرخالا  اوباطتـساو  اهوضفرف 
دـندرک و یقلت  یبوط  بیط و  ار  ترخآ  دندرمـش و  کچوک  ار  ایند  رمع  هک  دوب  نآ  يارب  دـندش ،  زوریپ  دربن  ياه  هنحـص  رد  هک  یهلا 

مدرم قوقح  هک  نیا  زا  لبق  ددرگ ،  لیطعت  یهلا  دودح  دوش و  لطاب  یـسک  ّقح  ادابم  هک  ار ،  ادخ  ار  ادـخ  دـندرک ،  یعـس  ترخآ  يارب 
نع هّللا  مکمحر  نودیرت  نیا  یلاف  دیناشنب « .  دوخ  ياج  رس  ار  نمشد  و  دیشاب ،  هنحص  رد  امش  دنامب ،  لطعم  یهلا  دودح  دوشب و  لطاب 

داماد زا  ربمغیپ ،  يومع  رسپ  زا  ایآ  دیورب ؟  دیهاوخ  یم  اجک  امش  هیطبس »  یبا  هرهـص و  مّلـسو و  هلاو  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّمع  نبا 
هلعجو هتعبن  نم  عفرتو  هتنیط  نم  قلخ  هک «  یـسک  زا  دیریگب ؟  هلـصاف  دیهاوخ  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  ود  ردـپ  زا  ربمغیپ ، 

دش و قلخ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنیط  زا  هک  یسک  مانصالا »  رّـسکم  ماهلا و  قلفم  اذ  وه  اهو  نیقفانملا ،  هضغب  ناباو  هنید  باب 
انا دومرف «:  داد و  رارق  دوخ  نید  باب  ار  وا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  دوجو  دمآ و  الاب  وا  تلاسر  هاگششوج  هاگتساخ و  زا 
وت دومرف :  هک  دوب  نیا  داد  مالـسلاو  ةولـصلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ادـخ  لوـسر  هک  یتیـصوصخ  ( 22  « ) اهباب یلعو  ملعلا  ۀـنیدم 

تسا یسک  وا  تسا .  قفانم  تسوت ،  نمـشد  هک  نآ  نمؤم و  تسوت ،  تسود  هک  نآ  تسا ،  لطاب  قح و  رایعم  وت  يالوت  رهِم و  ینازیم ، 
بلاط یبا  نب  یلع  نوهراک »  ساّنلا  عاطاو و  نوکرشم  ساّنلاو  یّلـص  دیبک « .  مهرد  ار  اهتب  دوخ  تسکـش و  ار  ناتـسرپ  تب  ياهرـس  هک 

وا دندرک  یمن  تعاطا  نارگید  هک  هاگنآ  و  زامن ،  لوغـشم  و  دوب ،  دّحوم  وا  دـندوب  كرـشم  نارگید  یتقو  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع 
ریـسم نیا  رد  رخآ  ات  هکلب  درادـن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رمع  لیاوا  هب  یـصاصتخا  نیا  و  دوب ،  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  عیطم 

ات مهئاوها »  عمج  هب  قّرف  ربیخ و  لها  هب  هّللا  لتقو  بازحالا  مزهو  دـُحا  لها  ینفاو  هیزرابم  لـتق  یتح  کـلذ  یف  لزی  ملف  دوب « .  میقتـسم 
ناحبس يادخ  دیسر و  يزوریپ  هب  وا  تسد  هب  قدنخ  گنج  دنتفر و  نیب  زا  وا  هلیـسو  هب  دُحا  لها  تشک و  ار  نانآ  نازرابم  هک  هظحل  نآ 
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اهنیا درک .  هدنکارپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلیسو  هب  ار  ناشموش  ضارغا  و  ( 316  ) لایما ءاوها و  تشک و  ار  ریخ  لها  وا  هلیسو  هب 
ار نانخـس  نیا  یتقو  امـش  دش .  هتفگ  هیواعم  روضح  رد  يرابرد ،  صخـش  نآ  طسوت  هک  تسا  رونخـس  يوناب  نیا  نانخـس  زا  يا  هشوگ 

زگره لقع ،  اب  گنهامه  ای  تسا و  نآرق  عبات  ای  وا  نانخـس  تسین .  نآ  رد  ینآرق ،  ریغو  یقطنم  ریغ  فرح  دینیب  یم  دـینک  یم  حیرـشت 
ياهگنج رد  هک  دـندوب  لباقم  هطقن  رد  مه  ینانز  هتبلا  تسین .  وا  رد  يزیرغ  روما  هب  بیغرت  ای  و  ایند ،  لئاسم  ای  فعـض  ساسحا  ای  راعش 

نیا دندناوخ .  یم  ( 23  « ) قرافن اوربدت  نا  قناعن  اولبقت  نا  دننام « :  ییاهراعش  دنتشاد و  روضح  نایفسوبا  هیواعم و  دوس  هب  مالـسا  ردص 
 ، تشهب هب  توعد  شراعش  هدش ،  انشآ  یمالسا  لیـصا  ياهتیبرت  هب  هک  وناب  نیا  اّما  دوب ،  هزیرغ  دح  رد  طقف  اهنآ ،  یجییهت  ًافرـص  راعـشا 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تلیـضف  نایب  يوبن و  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زا  هتفرگرب  و  مالـسلا ،  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  هب 
تروص هب  اه  هتفگ  نیا  رگا  دنرادن ،  یقرف  درم  نز و  دوش ،  یم  نشور  دیراذگب ،  رذابا  نانخس  رانک  رد  ار  وناب  نیا  نانخس  یتقو  تسا . 

نز دوش ،  یم  زین  وا  هاگنآ  دوش ،  تبث  لقن و  اه  همانزور  رباـنم و  رد  و  ددرگ ،  ناـیب  ررکم  ياـه  نخـس  هنیمز  نیا  رد  و  دـیآرد ،  یباـتک 
دادمتـسا ابو  لالدتـسا  اب  نز  کی  یهاگ  اّما  تسین ،  رنه  نیا  دنک ،  یم  جییهت  ار  نایماظن  عزج ،  يراز و  اب  نز ،  کی  یهاگ  هنوگرذابا . 

ةرخالا اوباطتـساو  اهوضفرف  ایندـلا  رمع  اورغـصتسا  هّللا  ءایلوا  ّنا  ـالا  دـیوگ « :  یم  دـنک و  یم  قیوشت  بیغرت و  ار  ناـنآ  ناـفرع ،  جوا  زا 
درادن یبجعت  نیا  و  تفای .  اهنآ  يالبال  رد  ار  قیمع  نایب  نیا  هنومن  ات  دومن  وجتسج  ار  ناگرزب  نانخس  زا  يرایسب  دیاب  هک  اهل ، »  اوعـسف 

زا هک  دوب  نامه  تیلهاج  رد  نز  راعـش  ياـه  هناـشن  تسا .  هدرک  تیبرت  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ار  اـهنیا  هک  نیا  هچ  ، 
وگزاب نیفص  رد  ریخلا  ّما  هک  تسا  نیمه  زین  مالسا  ردص  یسایس  یماظن و  ياه  هنحص  رد  نز  تیقفوم  ( 317  ) هناشن و  دش ،  رکذ  نایوما 

ام ریخلا  ّمُا  ای  تفگ « :  درک و  وناـب  نیا  هب  ور  هیواـعم  دـش  ماـمت  يراـبرد  نآ  نخـس  هک  یتقو  تسا  هدـمآ  شرازگ  نیا  ناـیاپ  رد  دومن . 
تجرح ام  کتلتق  ولو  يدرک «  جییهت  نم  لتق  رب  ار  مدرم  یتفگ و  نیفص  گنج  نایرج  رد  ار  اهفرح  نیا  وت  یلتق »  ّالا  مالکلا  اذهب  یتدرا 

یلع یلتق  يرجی  نا  ینءوسی  ام  هّللاو  تلاق  تسین « .  نم  رب  یجرح  منکب ،  مادـعا  ار  وت  نالا  مریگب و  اهبنوخ  مهاوخب  رگا  نم  کلذ »  یف 
رثا رد  دنوادخ  هک  دتفیب  قافتا  یسک  تسد  هب  نم  لتق  هک  متـسین  نارگن  نم  ادخ  هب  مسق  هیواعم  تفگ :  هئاقـشب . »  هّللا  یندعـسی  نم  دی 

نامز رد  وناب  نیا  ار  نانخـس  نیا  یقـش .  نتـشک  نیا  اب  وت  دـش و  مهاوخ  دنمتداعـس  گرم  نیا  اـب  نم  ینعی  دـنک ،  دیعـس  ارم  وا  تواـقش 
ای دندیهشو  ریسا  ای  نایعیش  همه  هک  دنز ،  یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاحترا  زا  دعبو  نایوما  تردق  هحوبحب  اه و  هعیـش  فعض 

ةریثک ای  تاهیه  لاق  يدنمتواقـش « .  وت  مدیعـس و  موش  هتـشک  رگا  منئمطم  نمو  میرادـن  یکاب  ندـش  هتـشک  زا  ام  ینعی  دنتـسه .  يراوتم 
ۀیواعم ای  هّللا  قحب  کلاسا  انا  و  تفگ « :  هیواعم  هب  نز  نیا  دیشک ،  شیپ  ار  ریبز  نامثع و  ناتـساد  هیواعم  نامثع »  یف  نیلوقت  ام  لوضفلا 

 » تسا هتـشذگ  هک  ریبز  ناـمثع و  هصق  ینعی  رادرب ،  تسد  لـئاسم  نیا  زا  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  یتـسه ،  یمیلح  ناـسنا  وت  هک  مدینـش  نم  « 
نیا رب  هفاضا  وناب  نیا  ًالوا :  هک  تسا  نآ  لیـصفت ،  نیا  لقن  زا  روظنم  سرپب .  يراد  يرگید  لئاسم  رگا  اهریغ »  نم  تئـش  اّمع  ینلاـستو 

مهیلع هّللا  مالـس  نیرهاط  ترتعو  نیموصعم  ّتنـسو  نآرق  زا  هتفرگرب  وا  نانخـس  ًایناث :  تشاد .  زین  یغیلبت  راک  تشاد ،  یماـظن  راـک  هک 
دح رد  ( 318  ) هن دوب  یحو  لقع و  دـح  رد  شراعـش  ًاعبار :  دـش .  رـضاح  مه  تداهـش  زرم  ات  شماماو  يربهر  يارب  ًاثلاث :  دوب .  نیعمجا 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نذا  نودب  نوچ  تسا ،  موصعم  یلو  هک  دوب  یـسک  روضح  اب  جـیهم ،  ینارنخـس  نیا  ًاسماخ :  ساسحا .  هفطاع و 

اهرگداهج همه  رگم  دوش  یم  هتفگ  تسین ،  داهج  ینارنخس ،  دوش  هتفگ  رگا  و  دنک ،  ینارنخـس  گنج  رد  تشادن  هزاجا  یـسک  مالـسلا 
لمح هحلـسا  يا  هدع  دنراد ،  یتاکرادت  ياهراک  يا  هدع  دنراد ،  یغیلبت  ياهراک  يا  هدع  دنگنج ؟  یم  هناحلـسم  دنمدقم و  زیرکاخ  رد 

اّما تسین  یماظن  ياهراک  درادن ،  ریـشمش  هحلـسا و  اب  گنتاگنت  سامت  هک  ییاهراک  هتـسد  نآ  دنگنج .  یم  يا  هدع  دـننک و  یم  لقن  و 
نآرق و هک  دوش  یم  نشور  هاـگنآ  دوش  یـسررب  اـه  هنومن  وا  هنوگنیا  رگا  تسا .  ناـگمه  ناوـت  رد  هک  تسا  یتاکرادـت  یغیلبت و  شخب 

قیفوت زین  زیتس  نمـشد  وگ و  قح  ینانز  میلعت  رد  دندوب ،  قفوم  هنوگرذابا  ینادرم  تیبرت  رد  هک  هنوگنامه  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  ترتع 
تسا و فازگ  ینخس  تسا ،  هدیسرن  تّوبن  ماقم  هب  ینزچیه  هک  نیا  يارب  تس  نز  زا  رتالاب  درم  هک :  نخـس  نیا  هجیتن ،  رد  دنا .  هتـشاد 
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تاهابم و رخف و  رب  هن  سپ  دـسرب .  متاخ  ربمایپ  ماـقم  هب  تسا  هتـسناوتن  زین  يدرم  چـیه  اریز  درادـن ،  نز  ماـقم  ندوب  رت  لزاـن  رب  یتلـالد 
يارب هار  هک  تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  دوب .  دهاوخ  نانز  ندیلان  فعض و  ساسحا  رد  يرثا  هن  و  تسا ،  بترتم  يا  هدیاف  نادرم  ندیلاب 

ّرد  . 18 تسا .  هدـش  میـسقت  اهنآ ،  عبط  ظاـحل  هب  مه ،  یـضعب  و  كرتشم ،  فیاـظو ،  زا  يرایـسب  هتبلا  و  زاـب ،  ود  ره  لـماکت  تیبرت و 
هناـشن تلوـحف  هکلب  يوـق ،  درمو  تسا  فیعـض  نز  هـک  تـسا  نآ  يارب  هـن  رن )  ياـنعم  هـب  لـحفلاک (  هـملک   . 19 ص 57 .  روـثنملا ، 

کی نیا  هک  دـنیاملع  زا  لوحف  اهنیا  دـنیوگ  یم  دـننک  دای  دـنهاوخ  یم  قیقحت  لها  ياـملع  زا  یتقو  نیققحم ،  نیب  رد  تسا  یگتـسجرب 
ینعی هلیع »  دنیوگ «  یم  تسا  زجاع  شا  یگدنز  هرادا  زا  هک  يدنمزاین  ناسنا  هب  ًاحالطصا   . 21 1 جح ،   . 20 تسا .  یبدا  هیبشت  ریبعت و 

ص ج 2 ،  ماشه ،  نبا  هریس   . 23  . 61 ص 81 -  ج 6 ،  ریدغلا ،   . 22 تسا .  هدمآ  رس  هب  شناوت  تسا ،  کمک  جاتحم  تسا ،  دنم  هلئاع 
 . 68

نانز زا  یثدحم  دلاخ ،  ّما 

هللا یلص  مرکا  لوسر  ترضح  زا  یناوارف  تایاور  هک  تسا  دلاخ  ّما  هب  روهشم  دیعس -  نب  دلاخ  رتخد  مالـسا  ردص  هنومن  ياهنز  زا  ( 24)
راتسرپ کی  ناونع  هب  ات  دنتسین  گنج  ياه  هنحـص  رد  یتاکرادت  روما  راد  هدهع  ًافرـص  نانز ،  زا  هنوگنیا  هک  ارچ  هدومن ،  لقن  هلا  هیلع و 

دندوب هثّدحم  نانز  نیا  زا  یهجوت  لباق  شخب  ًابلاغ  ( 319  ، ) نآ رب  هوالع  هکلب  دندرگ  یّقلت  لهس ،  یلمع و  راک  بحاص  رازگتمدخ و  و 
هلمج زا  دـندرک .  یم  لقن  نارگید  يارب  دـندوب ،  هدینـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  ار  یثیداـحا  باحـصا ،  رگید  دـننامه  و 

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  تعمس  اّهنا  هک « :  تسا  نیا  هدومن  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كرابم  هریس  رد  نز  نیا  هک  یثیداحا 
تقو کی  و  دیربب ،  هانپ  ادخ  هب  ربق  باذع  زا  امـش  دومرف :  ترـضح  ًالثم  هک  دننک  یم  لقن  ار  یثیدح  یهاگ  ربقلا »  باذع  نم  ذّوعتی  هلا 

و تسا ،  رارمتـسا  تمـالع  هک  ذّوعتی  لـثم  ددرگ  یم  رکذ  يرارمتـسا  عراـضم  لـعف  هنوگ  هب  هک  تسا  ربماـیپ  هریـس  ناـیب  ثیدـح ،  لـقن 
هک تسا  نیا  رد  دلاخ  ّما  ثیدح  تیمها  درب ،  یم  هانپ  ادخ  هب  ربق  باذع  زا  رّرکم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  شلولدم 

ص روثنملا ،  ّرد   . 24 دراد .  ار  ربمایپ  اب  موادـم  طابترا  تبحاصم و  رب  تلالد  هک  تسا  هدومن  تیاور  هریـس  لقن  ینعی  مود  شور  قبط  وا 
 . 67

ناگدنمزر زوسلد  همیما ، 

هدومن و لـقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  يداـیز  تاـیاور  و  دوـب ،  تاثّدـحم  زا  مه  يراـفغلا  تلـصلا  یبا  نب  سیق  رتـخد  ( 25)
نیا نیعباتلا »  نم  ۀلمج  اهنع  يور  دندرک « .  یم  لقن  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  وناب ،  نیا  تطاسو  هب  هک  دندوب  وا  نادرگاش  نیعبات  زا  يدادـعت 
يارب تشاد و  روضح  اهگنج  رد  وا  نیدهاجملا . »  یلع  ۀقیفـش  تناکو  تشاد «  ار  تقفـش  لامک  اه  هدنمزر  تیدهاجم و  هب  تبـسن  وناب 
هوالع وا  یلتقلا »  نیب  رودت  یحرجلا و  يوادت  عیاقولا و  رضحت  ًامئاد  و  تشاد «  ییازس  هب  رثؤم و  مهس  ادهـش  هیلخت  نیحورجم و  ياوادم 

هک تسا  یتالامک  نامه  ًاقیقد  اهنیا  دوب .  زین  یمزر  يورین  کی  دومن ،  یم  لقن  دـیمهف و  یم  بوخ  ار  ثیداحا  دوب و  هثدـحم  هک  نیا  رب 
تاـقیقحت اـهباتک و  هباحـص ،  رگید  زا  هک  دوبن  نینچنیا  دـندرک ؟  یم  هچ  هباحـص  رگید  ( 320  ) رگم دـندیلاب ،  یم  نآ  هب  هباحـص  رگید 

یکدنا رایـسب  هورگ  نانآ  نایم  رد  اریز  تسا .  هدش  لقن  ثیدح  کی  یهاگ  ثیدح و  دنچ  مادک  ره  زا  هکلب  دشاب ،  هدنام  دای  هب  یقیمع 
یلاجر بتک  رد  هنومن ،  ناونع  هب  دنیامن .  يروآ  عمج  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تانایب  ثیداحا و  عون  دندش ،  قفوم  هک  دندوب 

تافو و تایح و  خیرات  تیوه و  مسا و  ًاقیقد  هک  هدمآ  مقر  هب  یباحـص  رازه  هدزاود  دودح  هریغ  هباصالا و  هباغلا و  دـسا  دـننام  مجارت  و 
راب کی  نانآ  زا  یضعب  هک  دوش  یم  هدید  یهاگ  و  تسا .  هدیدرگ  نشور  هیلع  هّللا  تاولص  مرکا  لوسر  اب  ناشتباحـص  تبحـص و  تّدم 
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یلص ادخ  لوسر  تباحص  راختفا  باحصا  همه  هچرگ  هک  تسا  نیا  دنا .  هدومن  تیاور  ثیدح  کی  ای  هدومن و  تاقالم  ار  ترـضح  نآ 
نانآ زا  کی  چـیه  دـندوبن و  هیلع  همالـسو  هّللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  اب  هسیاقم  لباق  زگره  اـّما  دنتـشاد ،  ار  هلا  هیلع و  هللا 

نیاربانب دنا .  هدرکن  لقن  ثیدح  وا  زا  هتـشادن و  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سّدقم  دوجو  يدرگاش  راختفا  وا ،  هزادـنا  هب  وا و  دـننامه 
مامت زا  هک  دنوش ،  یم  تفای  يدنمـشزرا  نانز  مه ،  یباحـص  نانز  نیب  رد  هک  میبای  یم  رد  مینک ،  یـسررب  ار  هباحـص  نادرم  شزرا  رگا 
رارق شجنـس  رایعم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درم ،  نز و  ماقم  هسیاقم  رد  هک  تسا  نشور  دـنرادروخرب و  یحور  تالامک  اهـشزرا و 
زارط مه  ینانز  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  نیب  رد  میهد ،  رارق  رذوبا  ناملـس و  ار  رایعم  رگا  یلو  تسین  شیب  ییاطخ  نداد ، 

 ، داتسرف یم  اهدرم  لابند  هب  داهج  يارب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یتوافت  اهنت  دنوش  یم  تفای  اهنیا  اب 
يارب ار  اـهنآ  هک  دـندرک  یم  اعدتـسا  دـندمآ  یم  دوخ  ناـنیا  دوبن ،  مزـال  نز  رب  ههبج  رد  روضح  نوـچ  دـنتفر .  یم  هناـبلطواد  اـهنز  اـّما 

ادهش و نفد  نیحورجم ،  هیلخت  لیبق :  زا  ههبج  یکرادت  روما  زا  هتـشذگ  وناب ،  نیا  تروص  ره  رد  دنربب .  هارمه  هب  ههبج  لیاسو  كرادت 
داجیا بیغرت و  یتاغیلبت و  فیاظو  راد  هدـهع  رگید  يوس  زا  تشاد ،  ( 321  ) دربن ياه  هنحـص  رد  تهج  نیا  رد  هک  يا  هدرتسگ  روضح 
عماجم رد  رعـش  زور  نآ  کلذ . »  یلع  ساّنلا  ّثحت  تناـکو  دوب «  نآ  دـننام  رعـش و  هباـطخ و  داریا  هار  زا  ناگدـنمزر ،  رد  روش  قشع و 

کی تسا .  ناهرب  رثا  دـننامه  رعـش  رثا  صاخ ،  تاعامتجا  یخرب  رد  مینیب  یم  یهاگ  مه  هزورما  هکنانچ  تشاد .  ییازـسب  ریثاـت  برع ، 
دنا هدرک  لـقن  ( 26  . ) دـنک داریا  یبدا  يرثن  ای  هدیـصق  رهام  رعاش  کی  هک  دراد  رثا  ردـق  نامه  دـنک  هماـقا  یناـهرب  لـئاسم  رگا  نارنخس 

ضرع دوب ،  هورگ  نیا  يوگنخس  هک  وا  دندیسر و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  روضح  هب  وناب  نیا  هارمه  رافغ  ینب  نانز  زا  يا  هدع  يزور 
هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  انعطتـسا . »  امب  نیملـسملا  نیعنو  یحرجلا  يوادنف  اذه  کهجو  یف  کعم  جرخن  نا  دیرن  ّانا  درک « : 
و تسا .  هتخاـس  اـم  زا  اـهراک  نیا  مینک ،  يراـکمه  ادهـش  نفد  نیحورجم و  هیلخت  رد  اـم  هک  دـییامرف  هزاـجا  دـندرک :  تساوـخرد  هـلا 

یبا نب  سیق  رتخد  نیمه  ناشربهر  دندرک و  ادیپ  روضح  ربیخ  نایرج  رد  نانآ  دندومرف و  هزاجا  زین  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
نآ هملعم  وا  نیروصنم »  نوملـسملا  عجرو  برحلا  یهتنا  یتح  کلذل  مزلی  امل  ّنیدـهت  یهو  هک «  تسا  هدـش  لقن  دوب .  يرافغ  تلـصلا 

 ، روثنملا ّرد   . 25 دنتشگزاب .  هنادنمزوریپ  ناناملـسم  تفای و  نایاپ  گنج  هک  هاگنآ  ات  دومن  یم  ییامنهار  تیاده و  ار  نانآ  دوب و  هورگ 
تـسود رنه  هک  رظن  نآ  زا  یناسنا  هفطاع  دوش و  یم  هتخیمآ  رنه  اب  بلاطم  هدیـصق  رد  هک  تسا  نآ  رـشن  اـب  هدیـصق  قرف   . 26 ص 67 . 

هب هن  دنراد  اوتحم  هب  راک  دنشیدنا  یم  یلعا  دح  رد  هک  اهنآ  هچرگ  دراد ،  ییازـسب  رثا  يا  هدع  عمج  رد  رعـش  ددرگ .  یم  کیرحت  تسا 
قوذ هک  دراد  يا  هبذاج  اهنآ  يارب  ندوب  مظن  هتبلا  دنک  یمن  یتوافت  اهنآ  يارب  مظن  ای  دشاب ،  رثن  هاوخ  بلاق  ظفل و  لکش  رکیپ ،  بلاق و 

 . دوش یم  گنهامه  لقع  اب  ناسنا 

نانز ترجاهم  موثلک و  ّما 

 » دـنا هتفگ  وا  هراـبرد  نیخّروم  تسا و  هدوـب  ( 322  ) تارجاـهم وزج  وا  تسا .  طـیعم  یبا  نب  ۀـبقع  رتـخد  موـثلک  ّما  رگید ،  هنوـمن  ( 27)
يا هرجاهم  نیلّوا  دـنیوگ ،  یمو  دومن ،  ترجاهم  يرجه  متفه  لاـس  رد  وا  هلا . »  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  تعیاـب  ترجاـه و  تملـسا و 

ینامز دیسر .  تداهـش  هب  هتوم  گنج  رد  هک  دوب  هثراح  نب  دیز  شرـسمه  تسا و  هدومن  ترجه  هدایپ  ياپ  اب  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  تسا 
الف تانمؤم  ّنهومتملع  ناف  دش :  لزان  هیآ  نیا  هک  دننادرگرب  هرابود  ار  وا  ات  دندمآ  رافک  زا  يا  هدـع  دومن ،  ترجه  هکم  زا  وناب  نیا  هک 

نانیا دندرک ،  ترجاهم  هنیدم  هب  هکم  زا  یهلا ،  یحو  رثا  رد  هدروآ و  نامیا  نانز  نیا  هک  دیناد  یم  رگا  امـش  ( 28) راّفکلا یلا  ّنهوعجرت 
 ، دوش یم  نشور  اـه  هنومن  نیا  زا  ( 29) ّنهل نّولحی  مهالو  مهل  ّلح  ّنهال  هک :  اریز  دنـشاب ،  ناشناگتـسب  هچرگ  دینادرگنرب ،  راّفک  هب  ار 

دوخ ياهمایپ  یبلق ،  یلقع و  یّلک  لصا  نیمه  زا  دادمتسا  اب  مالسا  دنناسکی و  نآ  رد  درم  نز و  تسا ،  یناسنا  ناج  هب  طوبرم  هک  يزیچ 
تسا نآ  يارب  تشذگ ،  هکنانچ  دنرادن ،  ینادنچ  ترهش  هنومن ،  نانز  مینیب  یم  هچنانچ  رگا  تسا و  هدومن  غالبا  فنـص  ود  ره  يارب  ار 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


ینانز دندوبن .  مک  هنوگرذابا  نانز  هک  دـهد  یم  ناشن  دـش ،  رکذ  هک  ییاه  هنومن  هنرگ ،  و  تسا ،  هدـشن  غیلبت  نز  يرکف  غوبن  يور  هک 
نانز دـندومن ،  شـشوک  شالت و  يوما  ملظ  هیلع  يولع و  تیالو  عفن  هب  نآ ،  دـننام  لمج و  نیّفـص و  گنج  رد  نایوما و  نارود  رد  هک 

 ، دـندومن موکحم  ار  نایوما  هشیپ  متـس  تموکح  روش  رپ  ياه  هباطخ  اـه و  هبطخ  داریا  اـب  دـنتفای و  هار  ناـیوما  راـبرد  هب  هک  يزیتس  متس 
نامه  . 29  . 10 هنحتمم ،   . 28 ص 62 .  روثنملا ،  ّرد   . 27 دندوب .  ناوارف 

بدا رعش و  رد  هغبان  نانز 

هراشا

رازاب رد  ار  شرعشو  دراد  هقّلعم »  هعبس  هک «  تسا  هدیسر  ( 323  ) ییاج هب  یبدا  غوبن  رثا  رد  درم ،  فنص  هچنانچ  رگا  تایبدا ،  رظن  زا  اّما 
یم داشنا  يدنلب  راعـشا  هک  دـندوب ،  نینچ  نیا  زین  ینانز  دوش ،  یم  هدـنرب  ظاکع  یللملا  نیب  هقباسم  رد  دـنک و  یم  هضرع  زاجح  ظاکع 

ار يونعم  ياـه  هیامرـس  نید ،  هک  هنوگناـمه  زین  مالـسا  رد  و  دوب ،  تیلهاـج  عضو  نیا  دنتـشاد .  یم  هضرع  ظاـکع  رازاـب  رد  دـندرک و 
نیا و  دنیوگب .  نخس  دنیارسب و  رعش  یهلا  فراعم  هرابرد  یلهاج ،  نیماضم  ياج  هب  ات  درک  تیبرت  زین  ار  ابدا  دومن ،  ییامنهار  تیاده و 

ار تایبدا  یلهاج ،  رکفت  زرط  اب  تیلهاج  رد  هک  نز  نامه  دوب .  رثؤم  مه  نز  نابیدا  رد  تشاذـگ ،  رثا  اهدرم  رد  هک  هنوگناـمه  تیادـه 
نادنزرف ناناوج و  نآرق ،  دورس  اب  مالسا  شریذپ  زا  دعب  دورـس ،  یم  يدنلب  ياهرعـش  شا  هداوناخ  ياضعا  هیثرم  رد  دیـشخب و  یم  غورف 

 . دوش هراشا  زین  مالسا  ردص  بیدا  نانز  زا  هنومن  کی  هب  تسا  بسانم  شخب  نیا  نایاپ  رد  درک .  یم  مازعا  گنج  نادیم  هب  ار  دوخ 

رورپ دیهش  يرعاش  ءاسنخ 

مود هفیلخ  دـهع  يارعـش  زا  تسا و  روهـشم  رعاش  سیقلا »  ءرما  ناـگداون «  زا  دنـسیون  یم  هک  تسا  ءاـسنخ »  برع «  ناـنز  زا  یکی  ( 1)
 ، دورـس یم  دندوب  هدش  هتـشک  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  رخـص »  هیواعم و  شناردارب «  هرابرد  يدنلب  ياه  هیثرم  وا  تسا .  هدـش  تب  نوعلم 
 ، وناب نیا  نوچ  دومن ،  یم  شیرای  یلام  ياهانگنت  رد  دوب و  رتزوسلد  رت و  هدنشخب  رخـص  اریز  دش ،  رترادغاد  وا  رخـص  لتق  زا  دعب  اهتنم 
وا ياهرعش  دوب .  هدرک  ظفح  ار  رهاوخ  نیا  تیثیح  راب  نیدنچ  رخص  تخاب و  یم  ار  دوخ  یگدنز  لوصحم  هک  تشاد  يزاب  رامق  رسمه 

رومان نابیدا  زا  یتقو  تسا .  هتفگن  رعـش  وناب  نیا  تمظع  هب  ینز  يو  زا  دـعب  هنو  وا  زا  لبق  هن  تسا ،  ناـبیدا  دزناـبز  شناردارب  ياـثر  رد 
صخـش نیرترعاش  دش :  هتفگ  ریرج  هب  دنراد .  يدنلب  نانخـس  تسا  تایبدا  ( 324  ) زا یهاـگیاپ  هچ  رد  ءاـسنخ  هک  دوش  یم  لاؤس  برع 

یم راشب  متسه .  نم  رصع  نیا  مدرم  نیرترعاش  متفگ :  یم  دوبن  ءاسنخ  رگا  ینعی  هذه »  الول  انا  تفگ « :  سانلا » ؟  رعـشا  نم  تسیک « ؟ 
یمن مانب ،  یگدنیارـس  ماقم  هب  نز  رگا  دنتفگ :  راشب  هب  يزور  و  وناب .  نیا  رگم  تسا  هتفگن  رعـش  یبدا  صقن  نودب  نونکات  ینز  تفگ : 

رب ار  هیلیلخا  يالیل  یعمصا ،  هتبلا  تسا .  درم  يارعش  زا  رتالاب  وا  لاجرلا »  قوف  کلت  تفگ « :  تسیچ ؟  ءاسنخ  هرابرد  ترظن  سپ  دسر 
 « امهراعـشا یف  نیتقئاف  یلیلو  ءاـسنخلا  تناـک  تفگ « :  یم  دربم  درک .  یم  داـی  تمظع  هب  مه  ءاـسنخ  زا  یلو  داد ،  یم  حـیجرت  ءاـسنخ 
هک ییارعـش  و  تشاد .  هدـهع  هب  ار  ظاکع  رازاب  يرواد  تمـس  ینایبذ ،  هغبان  دنتـسه .  قئاف  رترب و  ارعـش  رثکا  رب  ءاسنخ  هیلیلخا و  يـالیل 

ياثر رد  هک  ار  ءاسنخ  هیئار »  هدیصق «  هک  یماگنه  دیامن .  یبایزرا  ات  دندومن  یم  هضرع  وا  هب  ظاکع  رازاب  رد  دندورس ،  یم  دیدج  رعش 
ینعی کلبق  یندشنا  يذلا  یمعالا  اذـه  الول  نییدـث و  تاذ  تناک  نم  رعـشا  تناف  یبهذا  تفگ « :  یتفگـش  اب  دینـش  دوب ،  هدورـس  رخص 

نیا رعاش  نیرتالاو  نیرتمهم و  متفگ :  یم  دوب  هدورسن  يرعش  وت  زا  لبق  یشعا ،  رگا  ینعی  مسوملا . »  اذه  ءارعش  یلع  کتلّضفل  یشعالا 
 ، دینـش هقباسم  رواد  زا  ار  نخـس  نیا  یتقو  دوب ،  هقباسم  رد  ناگدننک  تکرـش  زا  یکی  هک  فورعم ،  تباث  نب  ناسح  یتسه .  وت  هقباسم 
هک هنوگ  نیا  تننظ »  امک  رمالا  سیل  تفگ « :  هغبان  ءاسنخ ،  زا  مه  و  مرترعاش ،  یتسه  رواد  هک  وت  زا  مه  نم ،  تفگ :  دـش و  ینابـصع 
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 : » تفگ دومن و  تباث  نب  ناّسح  هب  ور  ءاسنخ  هدب ،  ار  تباث  نب  ناسح  باوج  تفگ  دومن و  ءاسنخ  هب  ور  سپس  تسین ،  ینک ،  یم  رکف 
تیب مادک  یتشاد ،  هضرع  نونکا  مه  هک  وت  رعش  نیرتاسر  نیرت و  عماج  نیرتابیز و  ًافنا »  اهتضرع  یّتلا  هذه  کتدیـصق  یف  تیب  دوجا  ام 

ةدـجن نم  نرطقی  انفایـساو  یحّـضلا  یف  نعملی  ّرغلا  تانفجلا  انل  هک :  تسا  نیا  تفگ  ناسح  تسیچ - ؟  وت  هدیـصق  لزغلا  تیب  تسا - ؟ 
تفگ تفرگ ،  تیب  کی  نیمه  يور  یبدا  لاکشا  تشه  ءاسنخ  تسا ،  نیا  هدیصق  نیا  تیب  نیرتمهم  تفگ  ناّسح  یتقو  ( 325 ( ) 2) ًامد

نافج و نود  ام  تانفج ، »  یتفگ « :  هک  نیا  لوا :  دراد ،  یبدا  (3) لاکشا تشه  دوش  یم  بوسحم  هدیصقلا  تیب  لزغلا و  تیب  هک  نیا  : 
و تسا ،  یناشیپ  يدیفس  يانعم  هب  تسا و  ّرغا  عمج  ّرغ »  یتفگ «  هک  نیا  مود :  یتفگ .  یم  نافج  هک  دوب  نیا  قح  تسا و  نآ  زا  رت  مک 
 » نعملی ياـج  هب  رگا  و  نعملی »  یتفگ « :  هک  نیا  مّوس :  لاکـشا  دوب .  رت  عیـسو  شیاـنعم  دوب و  يدیفـس  قلطم  ضیب »  یتـفگ «  یم  رگا 

قارـشا تسا و  ندز  کمـشچ  دـیآ  یم  هظحل  هب  هظحل  ناعمل  تسا .  ناعمل  زا  رت  يوق  قارـشا  نوچ  دوب  رتهب  يدرب  یم  راک  هب  نقرـشی » 
اریز دوب  یحـض  زا  رتهب  یجد  درب  راک  ًاقارطا »  رثکا  ناکل  یجّدـلاب  تلق  ولو  یحّـضلاب  یتفگ «  هک  نیا  مراهچ :  تسا .  یمئاد  شـشخرد 

 « یجد یکیرات «  رد  يریشمش  رگا  هچ  تسین ،  مهم  تقو ،  نآ  رد  ریـشمش  شبات  تسا و  زورمین  کیدزن  تسا  تشاچ  نامه  هک  یحض 
 « ةرـشعلا نود  ام  فایـسالاو  فایـسا  یتفگ « :  هک  نیا  مجنپ :  تسین ،  رنه  دیـشروخ  رون  ساکعنا  رثا  رد  ریـشمش  شبات  تسا ،  رنه  دباتب 

نیا ینعی  رثکا »  ناـکل  نلـسی  تلق  ول  نرطقی و  یتفگ « :  مشـش :  دوب .  رتهب  رتشیب و  ًافویـس »  یتـفگ «  یم  رگا  و  تسا ،  هِّلق  عمج  فایـسا 
ًاـمد و یتـفگ « :  هک  نیا  متفه :  دراـب .  یم  نوخ  هرطق  هرطق  یتـفگ  هک  دوب  نآ  زا  رت  يوق  نیا  دـنزیر ،  یم  نوخ  هنوـگ  لیـس  اهریـشمش 

نیا دادن .  یباوج  رگید  دش و  تکاس  ناسح  لاکـشا ،  تشه  نیا  لابند  هب  تسا .  مد  زا  رتشیب  ءامد  هک  یلاح  رد  مّدـلا »  نم  رثکا  ءامدـلا 
زا اهدرم  اهنز و  زا  یلیخ  تیلهاج ،  يوخ  رثا  رد  مالـسا و  زا  سپ  دوب .  سیقلا  ءرما  ياـه  هداون  زا  هک  هبیدا  يوناـب  نیا  یبدا  تردـق  دوب 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  ءاسنخلا  تمدـقف  دروآ «  مالـسا  تشاد  هک  يرکف  غوبن  رطاخ  هب  وناب  نیا  یلو  دـنتفاترب  رـس  نآ  لوبق 
وا و  دومن ،  رعـش  تساوخرد  وناب  نیا  زا  هیلع  هّللا  تاولـص  مرکا  لوسر  كرابم  دوجو  اهرعـشب »  بجعاـف  هتدـشناف  اهدشنتـساو  تملـساف 

تیبرت یمالسا  هعماج  رد  ار  ینادنزرف  ءاسنخ  دمآ .  تفگـش  هب  وا  رعـش  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و  ( 326  ، ) تفگ يرعش 
ربمایپ تلحر  زا  دـعب  هک  مالـسا  ردـص  ياهگنج  زا  یکی  رد  داتـسرف و  یم  ههبج  هب  دومن و  یم  قیوشت  زیهجت و  دوخ ،  ار  ناـنآ  و  دومن ، 

وه ّالا  هلا  يذـلا ال  هّللاو  نیراتخم ،  مترجاهو  نیعئاط  متملـسا  مّکنا  ینب  اـی  دومن «  تیـصو  نینچ  ناـنآ  هب  دـمآ  شیپ  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
 ، ۀینافلا رادلا  نم  ریخ  ةرخالا  رادلا  ّنا  اوملعاو  مکبـسن ،  تریغ  الو  مکبـسح  تنجه  ام  ةدحاو  ةارما  ونب  مّکنا  امک  دـحاو  لجر  ونبل  مّکنا 
 ، تسا رادـپان  راد  زا  رتهب  رادـیاپ  راد  تسا ،  شزرا  یب  ترخا  ربارب  رد  ایند  ینعی  نوحلفت . »  مکّلعل  هّللا  اوّقتاو  اوطبارو  اورباص  اوربصا و 

مرگ ار  اه  ههبج  و  دینک ،  شالت  ناتنید  يارب  دیشوکب و  مدومنن ،  هدولآ  ار  امش  بسن  بسح و  نم  دیردامو .  ردپ  کی  نادنزرف  امش ،  و 
هروس ینایاپ  هیآ  هاگنآ  دیدرک ،  ترجه  رایتخا  اب  و  دیدروآ ،  مالـسا  تبغر  عوط و  اب  دیدش و  ناملـسم  رایتخا  اب  امـش  اریز  دـیراد ،  هگن 

اورباص و اوربصا و  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  دومن :  تئارق  تسا  اـهنآ  عیجـشت  جـییهت و  ههبج و  هب  ورین  مازعا  تیفیک  هراـبرد  هک  ار  نارمع  لآ 
گنج و لثم  یعمج  ثداوح  رد  اّما  دـنک  یم  ربص  ناسنا  يدرف  ثداوح  رد  تسا ،  هطبارم  هرباصم و  زا  ریغ  ربص ،  هیآ  نیا  رد  ( 4) اوطبار

ههبج هب  ار  نانآ  دومن و  هیـصوت  شنادـنزرف  هب  ءاسنخ  ار  هیآ  نیا  نومـضم  دراد .  هطبارم  يربهر  اب  دـنویپ  رد  دراد و  هرباصم  نآ ،  دـننام 
امـش اهـسیسر »  اودلاج  و  اهـسیطو ،  اومّمیتف  اهقاورا ،  یلع  ًاران  تّللجو  اهقاس ،  نع  ترّمـش  دـق  برحلا  متیار  اذاف  تفگ « :  درک و  مازعا 

(327 ( ) 5  . ) تسا یبوخ  تیعقوم  تیعقوم ،  نیا  هک  دـیریگرب ،  رونت  زا  نان  تقو  نامه  دـش ،  غاد  مرگ و  گنج  ههبج  دـیدید  هک  هاگنآ 
 ، تسا غاد  رونت  هک  نونکا  ینعی  تسا  سیطولا »  یمح  نالا  هلمج «  نیمه  هتـشادن ،  هقباس  ابدا  نایم  رد  دـنیوگ  یم  هک  یتاـملک  زا  یکی 
یم شنادـنزرف  هب  نز  نیا  درک .  رپ  ار  اه  ههبج  دومن و  یعـس  دـیاب  تسا  مرگ  تداهـش  رازاب  یتقو  تسا ،  نتفرگ  نان  نتخپ و  ناـن  عقوم 

 « اهسیط اومّمیتف و  دینک «  ادیپ  روضح  دیرامش و  منتغم  ار  تصرف  تسا  غاد  گنج  نادیم  مرگ و  تداهـش  رازاب  دیدید  هک  یتقو  دیوگ ، 
ای تسا و  تمینغ  يزوریپ  هک  دنوش  یم  حتاف  ای  دـنروایب .  تمینغ  ار  تداهـش  ات  دـنک  یم  توعد  ههبج  رد  روضح  هب  ار  شنادـنزرف  وا  . 
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هب ار  شنادـنزرف  نز  نیا  یلو  دـنروایب  تمینغ  هب  یگرب  زاـس و  هک  دـنرکف  نیا  هب  نارگید  تسا .  تمینغ  تداهـش  هک  دـنوش  یم  دـیهش 
یلا اورکاب  حبـصلا ،  مهل  ءاضا  اّملف  ۀماقملاو « . »  دلخلا  راد  یف  ۀمارکلا  منغلاب و  اورفظت  دیوگ «  یم  دنک و  یم  توعد  تمارکو  تداهش 

هب ار  ردام  يایاصو  نادنزرف ،  نیا  زا  کیره  مهل »  زوجعلا  ۀیـصو  اهیف  نورکذی  زیجارا  نودشنی  دحاو ،  دـعب  ًادـحاو  اومّدـقتف  مهزکارم ، 
هک دیسر  رورپ  دیهش  ردام  نیا  هب  ربخو  دندش ،  دیهـش  همه  هک  نیا  ات  مهرخا »  نع  اولتق  یتح  دندیناجنگ «  یم  دوخ  ياهزجر  رد  يوحن 

ساپـس ۀمحرلا »  ّرقتـسم  یف  مهب  ینعمجی  نا  ّیبر  نم  وجراو  مهلتقب  ینفّرـش  يذـلا  هّلل  دـمحلا  تلاقف :  دـندش «  هتـشک  تدـنزرف  راهچ  ، 
نیمه دشخب .  ياج  شتمحر  هیاس  رد  نانآ  هارمه  ارم  هک  مراودـیما  دیـشخب و  تفارـش  نم  هب  نانآ  تداهـش  هطـساو  هب  هک  ار  يدـنوادخ 
تایآ زا  دناوت  یم  هک  تسا  قوذ  نیمه  و  دوش ،  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باجعا  هیام  هک  دیارسب  يرعش  دناوت  یم  هک  تسا  یبدا  قوذ 

یم شنادـنزرف  تداهـش  تفایرد  زا  سپ  هک  تسا  یبدا  قوذ  نامه  زاـب  و  دـیامن ،  قیوشت  ههبج  هب  ار  شنادـنزرف  دزاـسب و  هباـطخ  نآرق 
درم دنچ  مالسا  ردص  رد  تسا !  وسرت  نز ،  هک  دنک  رواب  ای  دیوگب  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  مهلتقب . »  ینفّرش  يذلا  هّلل  دمحلا  دیوگ « 

ناتـساد اهراب  رگا  زین  نانز  دروم  رد  تسا ،  هدـش  رکذ  اهنآ  تماهـش  اهراب  نوچ  دراد ،  دوجو  رذابا  لثم  رفن  دـنچ  رگا  میتشاد ؟  هنوگنیا 
ّرد  . 1 دندرمـش .  یمن  وسرت  فیعـض و  ار  وا  دـش و  یم  هتخانـش  نز  ماقم  ناـگمه ،  يارب  هاـگنآ  دـش ،  یم  ( 328  ) وگزاب ناـنز  هنوگنیا 
هب هراشا  نمـض  لقن ،  دروم  عبنم  رد   . 3 دوش .  یم  رکذ  دـهاش  ناونع  هب  یبدا  بتک  رگید  لّوطم و  رد  رعـش  نیا   . 2 ص 109 .  روثنملا ، 
هک تسا  یتاملک  زا  سیطولا »  یمح  نالا  هلمج «   . 5  . 200 نارمع ،  لآ   . 4 تسا .  هدومن  شرامش  ار  داریا  تفه  طقف  لاکـشا ،  تشه 

ترضح كرابم  دوجو  زا  هزجوم ،  تاملک  ناونع  هب  هیقفلا »  هرضحیال  نم  میق «  باتک  نایاپ  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  یمق  هیوباب  نبا  موحرم 
تـسا هتـشادن  نابیدا  نیب  رد  يا  هقباس  دـنیوگ ،  یم  ار  هزجوم  تاملک  نیا  زا  یـضعب  تسا  هدومن  لـقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هیقفلا هرضحیال  نم  تسا ( .  هلمج  کت  یساسا  نوناق  لوصا  دننامه  رتشیب  تسین و  هنوگ  هبطخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نانخس 

 ( . ص 377 ج 4 ،  ، 

ثحب هجیتن 

رد نز  مان  یتقو  اهتنم  دنرایـسب ،  هنومن  نانز  دینیب  یم  دینک  یـسررب  ثیدح  نافرع و  یـسایس ،  یماظن ،  ياهـشخب  زا  یـشخب  ره  رد  امش 
نیا هچ  دنک .  روهظ  وا  تمظع  ات  دشاب  باتک  رد  شمان  باجح و  رد  شدوخ  دیاب  دنام .  دهاوخن  هعماج  رد  وا  زا  يربخ  دـشاب ،  باجح 

عم تملـسا  دومرف :  ابـس  هکلم  هرابرد  تسا ،  هدروآ  باتک  رد  ار  شمان  دنک  یم  انـشآ  باجح  هب  ار  نز  هک  یلاح  رد  هلا  سدقا  تاذ  هک 
تـسین نیا  رد  رنه  دیامن ،  یم  یفرعم  هلقاع  ار  وا  ماجنارـسو  درب ،  یم  مان  دنک و  یم  دای  وا  زا  تمظع  اب  هک  ( 6) نیملاعلا ّبر  هّلل  نامیلس 

ار رنه  نیا  و  دیامن ،  عوضخ  ّقح  هاگـشیپ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رنه  هکلب  دنکـش  یم  رـس ،  نوچدنک  يزارفرـس  ّقح  ربارب  رد  ناسنا  هک 
شرع اهلو  یـش ء  ّلک  نم  تیتُواو  دوب :  رادروخرب  یناوارف  تردق  زا  ابـس  هکلم  هک  نیا  اب  دهد .  یم  تبـسن  ابـس  هکلم  هب  هلا  سدقا  تاذ 

 ، دوش ادخ  هدنب  میلـست  تسا ،  رادروخرب  یماظن  یـسایس ،  ياهتردق  تاناکما و  همه  زا  و  دراد ،  یتردـق  نینچ  هک  یـسک  رگا  ( 7) میظع
طلخ راچد  میقتسم  طارص  صیخشت  رد  هک  دنتسه  یناسک  دنراذگ ،  یم  تعاجـش  باسح  هب  ار  رّوهت »  هک «  اهنآ  تسا .  لقع  هناشن  نیا 
اهباتک رد  اهنآ  مان  اریز  دـشن ،  هدرب  مان  اهنآ  ناگدـش  تیبرت  نادـنزرفو و  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم  زا  اه  هنومن  نیا  رکذ  رد  دـنا .  هدـش 

وگلا و ناونع  هب  هدیسر و  تاماقم  نیا  هب  يداع  نانز  هک  تسا  نیا  مهم  ( 329  ) یفرط زا  و  تسا ،  هدش  وگزاب  ناشخیرات  هدمآ و  ناوارف 
تسا لماکت  عوضوم  هک  ساسا  شخب  نآ  رد  تفگ  دیاب  یبلقو  یلقعو  ینآرق  دهاوش  نیا  ساسارب  دنا .  هدش  نادرم  نانز و  يارب  تّجح 

 ، تسا هدیـسرن  وا  ماقم  هب  هدشن و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دننام  ینز  دـیوگب :  یـسک  رگا  و  درادـن ،  هار  ًالـصا  تثوناو  تروکذ  ، 
دنناوت یم  دـندرم  هک  ییاهنآ  ایآ  تسین ،  ضقن  دروم  نیا  و  دـنتفاین ،  هار  ماقم  نآ  هب  دـندشن و  وا  دـننامه  زین  اـیبنا  زا  یلیخ  تفگ :  دـیاب 

دشاب رت  کیدزن  ترضح  نآ  هب  یلامک  ریس  رظن  زا  هک  یسکره  هتبلا  تسا ؟  يرخافت  هچ  نیا  دنوشب ؟  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لثم 
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 ، نز قوقح  ثحب  رد  نخـس  تسا .  ّتلذـم  ساسحا  عضاوت و  رد  شرخف  تسا ،  يرخف  یب  رد  وا  رخف  اـهتنم  دـیامن ،  رخف  هک  دراد  اـج  ، 
یششوک یشالت و  اهدرم  رگا  ات  دشاب  يدشر  هنیمز  هک  تسا  نیا  يارب  یتیبرت و ...  یقالخا و  لئاسم  رد  درم ،  نز و  يواست  نز ،  لماکت 

هک هنوگ  نامه  رگا  و  دسرب ،  دناوت  یم  مه  نز  دنسر ،  یم  یماقم  ره  هب  فراعتم  ياهدرم   ، دنشاب داهج  ششوک و  لها  مه  اهنز  دنراد ، 
رد ناحبـس  يادخ  هک  اجنآ  تسه .  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  عضو  دش ،  یم  وگزاب  زین  یخیرات  نانز  نایرج  دش ،  وگزاب  خـیرات  نادرم  نایرج 

تروکذ تیناسنا  رد  تسا و  تیناسنا  هب  باـطخ  نیا  ( 8  ) ِهِیقَالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اَی  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق 
ءاقل هب  ایو  دبای  یم  هار  یهلا  لامج  ءاقل  هب  ای  دسر ،  یم  هّللا  ءاقل  هب  هرخالاب  ناسنا  هک ،  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  درادن .  شقن  تثونا  و 

 . 6 قاقشنا ،   . 8  . 23 لمن ،   . 7  . 44 لمن ،   . 6 دنرگیدکی .  ياتمه  درم  نز و  هار  نیا  رد  و  یهلا ،  لالج 

ضراعم تایاورو  تاهبش  لح  مراهچ : لصف 

مالسا رد  قوقح  يانبمو  عبنم 

هراشا

 ، یناـبم نآ  هب  قوقح  يداـهتجا  ّداوم  عاـجرا  ناونع  هب  زین  لوصا و  نآ  عیرفت  ناوـنع  هب  صاـخ  یناـبم  لوـصا و  زا  یقوـقح  ّداوـم  ( 333)
هقف لوصا  رد  هک  يروطنامه  داهتجا  عبانم  دـنیآ .  یم  تسد  هب  يداهتجا  ّصاخ  عباـنم  زا  زین  روبزم  یناـبم  لوصا و  دـنوش ،  یم  طابنتـسا 

رب ّتنـس  هب  دوش  ریرقت  هک  یبیرقت  ره  هب  عامجا  نوچ  و  عامجا .  نهربم و  لقع  نیموصعم ،  ّتنـس  میرک ،  نآرق  زا :  دـنترابع  هدـش  تباث 
عبانم زا  حیحص  لیلحت  نیاربانب ،  ددرگ  یمن  لصاح  ربتعم  ِعامجا  دشاب ،  هتشادن  روضح  وا  ياضر  ای  موصعم  صخـش  ات  اریز  ددرگ ،  یم 

دوب ّتنـس  رگا  ّتنـس و  ای  تسا و  نآرق  ای  دوب  یلقن  رگا  یلقن و  ای  تسا  یلقع  ای  طابنتـسا :  عبنم  هک  دوب  دـهاوخ  تروص  نیا  هب  داـهتجا 
یم نشور  داهتجا  عبانم  مه  بیترت  نیا  اب  عامجا و ...  يرگید  و  ربخ ؛  یکی  دـیامن :  یم  فشک  ار  نآ  هدومن و  تیاکح  نآ  زا  زیچ  دـنچ 

 ، تسا لقن  لیلد  ياتمه  هک  یلقع  لیلد  زا  روظنم  ددرگ .  یم  مولعم  دشاب  عامجا  ربخ و  هک  نآ  هعومجم  ریز  ّتنـس و  هاگیاج  مه  دوش و 
هزوح زا  ات  دـیامن  لالدتـسا  یعطق ،  تامدـقم  زا  هدوب و  هّزنم  مهو  لایخ و  ناـمگ و  ساـیق و  زا  هک  تسا  ( 334  ) ینهربم لقع  صوصخ 
رابتعا زا  ار  نآ  یعطق  لـقن  هنرگ  ددرگ و  جراـخ  یهقف  ساـیق  یقطنم و  لـیثمت  زین  ناسحتـسا و  ورملق  زا  دـشاب و  رود  هب  هلـسرم  حـلاصم 
برقا مهیا  نوردتال  مکؤانباو  مکؤابا  دش ... :  لزان  يا  هیآ  نینچ  یثرا  ياجبان  تاعّقوت  زا  یخرب  هرابرد  هک  يروطنامه  دنک .  یم  طقاس 

زا تسا  یـضرف  نیا  دنرتدنمدوس ؟  امـش  يارب  کی  مادک  ناتنادـنزرف  ناردـپ و  ( 1) ًامیکح ًامیلع  ناـک  هّللا  ّنا  هّللا  نم  ًۀـضیرف  ًاـعفن  مکل 
ترتع نآرق و  یّلک  صوصن  اب  هک  زین  رگید  یطیرفت  ای  یطارفا  تاعقوت  زا  یـضعب  هرابرد  تسا .  میکح  ياناد  دنوادخ  اریز  ادخ ،  بناج 

رگید ربتعم  یلقن  لیلد  ای  روبزم  هیآ  زا  ار  اهنآ  عنم  ناوت  یم  زین  دـشاب ،  یم  فلاـخم  یعطق  ّتنـس  ِعماـج  طوطخ  اـب  تسین و  گـنهامه  ، 
هب زگره  دش  نیعم  نآ  یعطق  عبانم  زا  جرختـسم  ینابم  لوصا و  دـش و  صخـشم  یقوقح  داهتجا  روحم  هک  یـسک  نیاربانب  درک .  هدافتـسا 

 . 11 ءاسن ،   . 1 دیامن .  یمن  افتکا  نهربم  ریغ  ياه  ناسحتسا 

نهربم لقع  شیاریپ  هار 

ای مهَو  یّنظ  تامّدـقم  اـت  تسا  مزـال  یلماـک  یـسررب  تسا  هدـش  تباـث  هقف  لوصا  رد  نآ  یعطق  تیجح  هک  نهربـم  لـقع  شیاریپ  يارب 
ياهزیرگ ای  یفطاع  ياه  شیارگ  زین  دـنکن و  ادـیپ  هار  لقع  حیحـص  كاردا  هدودـحم  رد  يرظن  تمکح  شنیب و  تهج  زا  لایخ  يرعش 

شیارگ و تهج  زا  دـنراد  هیاپ  هیام و  اج  یب  توادـع  ای  اوران  ّتبحم  زا  دـنریگ و  یم  تاشن  یلمع  لـقع  نود  اـم  زا  هک  یبضغ  يرهق و 
کی زا  باوصان  راجزنا  تهارک و  زیچ و  کی  هب  طرفُم  هقالع  اریز  دـننکن ،  ادـیپ  ذوفن  يرظن  لقع  بان  تفرعم  ورملق  رد  یلمع  تمکح 
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ضُغب هک « :  نیا  هچ  ّمصی »  یمعی و  یـشلا ء  ّبح  اریز «  دوش ،  یم  توقمم  اـی  بوبحم  نآ  تیعقاو  ( 335  ) حیحص كاردا  عنام  یش ء ، 
نانآ نوگ  هنوگ  ياه  تیحالص  یبایزرا  يرواد و  رد  درم  نز و  فنـص  هب  تبـسن  زیرگ  شیارگ و  زا  زیهرپ  اذل  ّمصیو ، »  یمعی  یـشلا ء 

 . دراد ییازسب  مهس 

تاعوضوم رد  داهتجا  هویش 

ماقم هب  رظان  يرگید  تسا و  توبث  ماقم  هب  عجار  یکی  تسا :  مزال  يروحم  رصنع  ود  نز ،  عوضوم  هب  تبـسن  بئاص  ياضق  هب  لین  يارب 
هّزنم يرعـش  ای  یّنظ  شنیب  هنوگره  زا  نوصم و  یفطاع  ضغب  ّبُح و  هنوگره  زا  هک  يادـبم  اهنت  توبث ،  ماـقم  رد  اـّما  دـشاب ،  یم  تاـبثا 

 ، دسانش یم  ار  درم  نز و  كرتشم  ِتقیقح  نایسن ،  وهـس و  ِبیـسا  لهج و  ِدنزگ  زا  موصعم  یحو  اب  هک  تسا  یلاعت  دنوادخ  نامه  تسا 
هتشادن و يروصق  روتف و  مادک ،  ره  هب  صتخم  شخب  ییامنهارو  اهنآ  كرتشم  شخب  ِتیاده  رد  تسا و  هاگآ  ار  مادکره  تیصوصخ  و 

زین نآ  هک  تسا  مزال  یلقع  ِتامدقم  ِقیمع  ِلیلحت  یلقن و  نوتم  قیقد  یـسانشراک  لماک و  داهتجا  تابثا ،  ماقم  رد  اّماو  تشاد .  دـهاوخن 
ناکرا و ِعماج  ِطبنتـسم  هتبلا  دوش .  یم  تفای  دـنا  نوصم  نآ  دـننام  مسینمف و  سباول  مجاهت  زا  هک  هنامز  نامز و  هب  هاگآ  ناـهیقف  دزن  رد 

یهقف عوضوم  هقطنم  دـش و  دـهاوخن  نوگرگد  اذـل  تسا  یحو  راصحنا  رد  یهقف  مکح  ورملق  هک  تسا  رـضحتسم  ًالماک  داهتجا  طیارش 
دراد و رارق  لایـس  تعیبط  هدودحم  رد  هک  تسا  یجراخ  قادصم  اهنت  دوش .  یمن  عقاو  لّوحت  رهن  لاوز و  رتسب  رد  تسا  عماج  ِناونع  هک 

رداص اهنآ  هرابرد  یعّونتم  ماکحا  هنامز  ياهدادخر  هب  هاگآ  دهتجم  اذل  دیآ ،  یم  دیدپ  وا  رد  يریگمـشچ  تارییغت  نوگانوگ  راصعا  رد 
تابثا ماقم  توافت  هتبلا  دنیب ،  یم  اّرغ  تعیرش  نتم  سانش  هنامز  عّلضتم  هیقف  و  درادنپ ،  یم  هنابآم  رکفنـشور  رّجحتم  ار  نآ  هک  دیامن  یم 

زا تابثا  ماقم  نکیل  تسا ،  هّزنم  سّدـقم و  نیقی ،  دوهـش و  عطق و  ملع و  ریغ  ِبَْوث  زا  توبث  ماـقم  اریز  تسا ،  ظوفحم  ناـنچمه  توبث  و 
رجا کی  هب  روجام  یطخم و  یهاگ  فعاضم و  ِباثم  تسا و  تبیصم  یهاگ  تهج  نیا  زا  تسین .  رود  هب  يرشب  ِتَْرثَع  و  ( 336  ) تَْوفَه

 . تسا

نز قوقح  میسرت  رد  يروحم  رصنع  ود 

هراشا

تیعقاو اب  قباطم  زین  دشاب و  هدرب  یمهس  ینیوکت  تابث  زا  هک  دناد  یم  ّقح  ار  يزیچ  مالسا ،  رد  قوقح  ینابم  لوصا و  يوق  ینغ و  عبانم 
ياه هتساوخ  زا  هتساخرب  هکلب  دراد ،  ینیوکت  هناوتـشپ  هن  دراد و  ییازـسب  مهـس  ینیوکت  ِتابث  زا  دوخ  هن  هک  يزیچ  و  دشاب .  یتسه  ماظن 

رـصنع ود  یـسررب  نز  قوقح  میـسرت  يارب  لدع .  توسک  رد  تسا  یملظ  ّقح و  هیبش  تسا  یلطاب  هکلب  دوب  دهاوخن  ّقح  تسا ،  یناسفن 
تیعقاو هک  نز  یفنـص  تیوه  رگید  تسا و  درم  نز و  نیب  كرتـشم  ِتقیقح  هک  تیناـسنا  لـصا  تخانـش  یکی  دـشاب ؛  یم  مزـال  روحم 

راگدیرفآ هک  دنوادخ  زا  رت  حلاص  صتخم ،  ِتیوه  نیا  كرتشم و  تقیقح  نآ  حیحص  صیخشت  يارب  يادبم  چیه  و  تسوا .  هب  صتخم 
نآ حرـش  هدومن و  نشور  یبوخ  هب  ینامـسآ  یحو  هرهچ  رد  ار  شیوخ  بقاث  يار  بئاص و  رظن  دنوادخ  و  دشاب .  یمن  تسا  مدا  ملاع و 

صتخم ّقح  كرتشم و  ّقح  یّلک  ِطوطخ  حیرشت  رد  هچنآ  درپس .  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  حورـشم  رودص  هدهع  هب  ار 
ّرثؤم درم  نز و  نیب  كرتشم  ِتیناـسنا  ياـقترا  حور و  یلاـعت  رد  هک  تسا  كرتشم  ّقح  يزیچ  هک  تسا  نآ  دوش  یم  طابنتـسا  درم  نز و 
مولع يریگارف  ًالثم  دشاب .  هتـشاد  ییازـسب  مهـس  درم  ای  نز  صتخم  ِتیوه  شرورپ  رد  هک  دشاب  یم  صتخم  ّقح  يزیچ  نینچمه  دشاب و 
تسا درم  یعطق  ّقح  زین  اهنآ  مّلعت  هک  نیا  هچ  دشاب  یم  نز  مّلـسم  ّقح  تسا ،  تیناسنا  لامک  هیاپ  يرظن  تمکح  شخب  رد  هک  فراعمو 

 . تسا هدش  دای  ِفنص  ود  ره  مّلسم  ّقح  دشاب  یم  تیرشب  لامک  هیام  یلمع  تمکح  شخب  رد  هک  یقالخا  لئاضف  هب  ّقلخت  نینچمه  و 
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؟  تسیچ رد  شزرا  تساجک و  ّقح 

هدمآ دیدپ  لاوما  اه و  یلدنص  زیم و  اه و  تسپ  رد  ار  یناسنا  قوقح  هتسناد و  ییارگ  نهذ  ار  هدش  دای  لیلحت  یسک  تسا  نکمم  ( 337)
نانچ نکیل  دنادب ،  تیعقاو  نیع  ار  لطاب  ِرادنپ  نینچ  دنک و  وجتـسج  تورث  برغ  تردق و  قرـش  هاج و  ِلامـش  ماقم و  بونج  یحاون  زا 
ینعی رگید  يوس  زا  یهلا  يایلوا  تیالو  لوصحم  و  وس ،  کـی  زا  تیرـشب  ناـناد  قوقح  هراـصع  ناـهج و  نادّـحوم  ریما  ار  لـطاب  لاـیخ 
ِراـمیب ِتسد  رد  كوخ  ِناوختـسا  نوچمه  ار  اـهنآو  دـناد  یم  زب  ینیب  بآ  و  زنع »  ُۀـطفع  بلاـط « ...  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
دناهر یم  وا  بیرف  زا  ار  دوخ  دنک و  یم  هقالط  هس  ار  نآ  دنار و  یم  دوخ  زا  تینابـصع  اب  ار  يا  هرهچ  نینچ  ودسانـش  یم  ماذج  هب  التبم 
نخس میرک  نآرق  هک  يروطنامه  دیامرف .  یم  تلاحا  تسود  رویز  رز و  نارادماوهو  تسرپاوه  نارادمایند  هب  ار  نآ  زا  ندروخ  بیرف  و 

انل تیل  ای  دنتفگ :  یم  هک  ینوراق  لاوما  ناگدروخ  بیرف  ربارب  رد  هدوب ،  دـنم  هرهب  بان  نامیا  حیحـص و  ملع  زا  هک  ار  یهلا  ناروشیدـنا 
ضقن نینچ  دراد .  یناوارف  هرهب  نآ  زا  نوراق  تسا ،  نوراق  يارب  هچنآ  دوب  ام  يارب  شاـک  يا  ( 2) میظع ّظح  وذل  ّهنا  نوراق  یتُوا  ام  لثم 
باوث امـش !  رب  ياو  ( 3) نورباصلا ّالا  اهْالیّقلیالو  ًاـحلاص  لـمع  نمآ و  نمل  ریخ  هّللا  باوث  مکلیو  ملعلا  اوتُوا  نیذـلا  لاـقو  دـیامرف :  یم 
هجوت هب  مزال  دـنک .  یمن  تفایرد  یـسک  نارباـص  زج  ار  تقیقح  نیا  و  تسا ،  رتهب  دـشاب  حـلاص  لـمع  ياراد  هک  ینمؤم  يارب  دـنوادخ 
یقلت رترب  هفیظو  هدودـحم  زا  دـنادب و  یعقاو  لامک  ار  نآ  دـنک ،  ( 338  ) وجتـسج يّدام  تردق  رد  ار  تیناسنا  ّقح  یـسک  رگا  هک  تسا 

 ، صصق  . 2 دوب .  دهاوخن  بایماک  درم  نز و  صتخم  ای  كرتشم  قوقح  لیلحت  رد  یباوصان  دید  نینچ  ابو  درادن ،  یبئاص  شنیب  دیامن ، 
 . 80 صصق ،   . 3  . 79

نز لالقتسا 

رذگدوز عاتم  ایند و  ياهالاک  يارب  يرازبا  شدوخ  زگره  و  دراد ،  دوخ  رایتخا  رد  لماکت  يارب  یناوارف  رازبا  درم  هاوخ  نز ،  هاوخ  ناسنا 
دروآ و یمن  رد  زاین  عفر  رازبا  راک و  نیـشام  تروص  هب  ار  وا  زگره  هدش  نییعت  اه  ناسنا  يارب  هک  یفیاظو  هک  نیا  هچ  دوب .  دهاوخن  نآ 

دوجوم ناوـنع  هب  نز  تسا و  هنوـگرازبا  شرگن  نز  هب  مالـسا  شرگن  دوـش :  هتفگ  اـت  تسین  درم  نز و  نیب  يزاـیتما  چـیه  تهج  نیا  رد 
یتلاصا وا  دوخ  يارب  ایوگ  تسا ،  بوخ و ...  ردام  کی  بوخ ،  رـسمه  کی  هنومن  ِنز  دنیوگ :  یم  هشیمه  ًالثم  دوش .  یم  یّقلت  هتـسباو 

فذح ریباعت  نیا  زا  روظنم  زگرهو  دراد  دوجو  زین  درم  يارب  اهریبعت  هنوگ  نیا  هتبلا  دنجنس .  یم  هنادرم  ياهشزرا  اب  ار  وا  هراومهو  تسین 
هداوناخ رازبا  ای  دنک ،  طوقس  اهدرم  نیب  هک  تسا  لصو  هزمه  نوچ  نز  هک  تسین  نآ  دوصقم  هدوبن و  درم  ای  نز  یناسنا  تیوه  لالقتسا 

هناشن تسا و  نوگانوگ  نوؤش  ياراد  لماکتم ،  ناسنا  نوچ  دنامب ،  رازبا  ّدـح  رد  هرامه  وا  دنـسرب و  لامک  هب  نارگید  ات  ددرگ  هعماج  ای 
ای یبوخ  هک  نیا  هچ  تسا  رولبتم  هدش  دای  ياه  تَمِس  يامیس  رد  نز  يدب  ای  یبوخ  دیامن .  یم  روهظ  هلّوحم  فیاظو  هرهچ  رد  وا  لامک 
رد ناشدـعبو  برق  دـننیب و  یم  ار  دوخ  لمع  هجیتن  نانآ  زا  کیره  دـشاب ،  یم  رگ  هولج  شیوخ  ِصاخ  ِفیاـظو  هرهچ  رد  زین  درم  يدـب 

يرازبا تیوه  هاگچیه  دـیامن و  تفایرد  یگتـسباو  ِقوقح  ات  تسین  هتـسباو  ِدوجوم  نز  زگره  هک  نآ  ضرغ  تسا .  اهنآ  دوخ  لمع  ورگ 
یلص مرکا  لوسر  نایب  زا  ناوت  یم  ار  یگداوناخ  میرح  رد  رهوش  نز و  لباقتم  تیلوؤسم  هناشن  دشاب .  مورحم  یتاذ  لالقتـسا  زا  ات  درادن 
ۀیعار ةارملاو  هتیعر ،  نع  لوؤسم  عار  ّلکو  هتیب  لها  یلع  عار  لجرلا  ( » 339  : ) دومرف نینچ  ترضح  نآ  هک  درک  طابنتسا  هلا  هیلع و  هللا 

لوؤسم نز  تسا و  هناخ  لها  يرادـهگنو  زاین  نیمات  يرادـهگنو  زاین  نیمات  لوؤسم  درم  ینعی  ( 1  « . ) هنع ۀـلوؤسم  و  اهجوز ،  لام  یلع 
 ، ج 20 هعیشلا ،  ثیداحا  عماج   . 1 دشاب .  یم  دهعتم  دراد  هک  یتیلوؤسم  لابق  رد  یلوؤسم  ره  دشاب و  یم  رهوش  لام  يرادـهگن  ظفح و 

 . ص 255

ینید تیوه  کی  جاودزا ، 
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دوش وگزاب  یحو  بحاص  نابز  زا  جاودزا  زومر  حاـکن و  رارـسا  زا  يا  هشوگ  هک  دوش  یم  نشور  یتقو  ینید  تیوه  ناونع  هب  نز  شزرا 
درم هک  تسا  یصوصرم  ناینب  نوچ  هکلب  تسین  رازبا  اهنت  هن  دشاب و  یمن  هتسباو  اهنت  هن  تسین و  درم  هبعلم  اهنت  هن  نز  هک  ددرگ  مولعم  ات 

حالف هارمه  گنهامه  دنوش و  یم  هدوسآ  یکیرات  یگریت و  رطخ  زا  مه  اب  دهد و  یم  تاجن  فارحنا  زا  دناهر و  یم  خزود  هاگترپ  زا  ار 
 : » دیامرف یم  نینچ  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ترضح  مرکا  لوسر  دنهر .  یم  رابت  هابت و  حالط و  زا  دننک و  یم  یط  ار  حاجن  حالـص و  و 

ار دوخ  نید  فصن  مادکره  ددنبب  ییوشانز  دقع  درم  اب  هک  ینز  دیامن و  جاودزا  نز  اب  هک  يدرم  ینعی  ( 1  « ) هنید فصن  زرحا  جوزت  نم 
شزیمآ يزیرغ و  هن  تسا  ینید  تیوه  کی  جاودزا  رد  درم  يارب  نز  تیوه  زین  حاکن و  رد  نز  يارب  درم  تیوه  ینعی  دنا .  هدومن  ظفح 

جع الا  هنس  ۀثادح  یف  جوزت  باش  نم  ام  دیامرف « :  یم  ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زاب  و  دوش ،  یم  تفای  يا  هدام  رن و  ره  رد  هک  یناویح 
یناوج ناوفنع  رد  هک  تسین  یناوـج  چـیه  ینعی  ( 340 ( ) 2  « ) رخـالا ثلثلا  یف  دـبعلا  هللا  قـتیلف  هنید ،  یثـلث  ینم  مصع  هلیو  اـی  هناـطیش : 

زا دعب  ادخ  هدنب  تسا ،  هدومن  ظفح  نم  زا  ار  دوخ  نید  موس  ود  وا  هک :  دروآ  یم  رب  هلان  يو  بقارم  ناطیـش  هک  نآ  رگم  دیامن  جاودزا 
اب ددـنب  یم  ار  كرتشم  یگدـنز  دـنویپ  هک  ناوج  نز  ای  درم  لاحنیا  رد  دـشاب .  راکزیهرپ  دوخ  نید  رگید  موس  کی  هرابرد  دـیاب  جاودزا 

لیکـشت هب  ینامـسآ  شنیب  جاودزا و  هب  یهلا  هاگن  نز و  هب  یتوکلم  یـشرگن  نینچ  دنیامن .  یم  ظفح  ار  دوخ  نید  مهم  شخب  لمع  نیا 
عماج  - 1 دـناد .  یم  نوصم  يرازبا  یگتـسباو و  هاگن  زا  زین  ار  نز  دـنیب و  یمن  دازآ  ای  هتـسباو  ار  درم  زگره  ییوشانز ،  كرتشم  نوناک 

 . ص 9 ذخام ،  نامه   - 2 ص 8 .  ج 20 ،  هعیشلا ،  ثیداحا 

یسدق شزرا  هیرهم ، 

نیباک نییبت  قادص و  نییعت  هرابرد  هک  ینامسآ  ياهروتسد  زا  یخرب  تسا  مزال  ددرگ  نشور  رتهب  درم  نز و  یناسنا  تیوه  هک  نیا  يارب 
حاکن ینعی  رـشب  ینونک  لسن  ادـبم  يارب  هک  ینیباک  نیلوا  اهنت  هن  اریز  دریگ ،  رارق  تقد  دروم  تسا  هدیـسر  یهلا  یحو  بحاص  زا  رهم  و 

نا ياـضر  دومرف « :  مدآ ...  ترـضح  هب  دـنوادخ  هرارز ،  ثیدـح  قبط  هکناـنچ  دوب  یهلا  مکحو  ماـکحا  شزومآ  دـش  نیعم  اوح  مدآ و 
لوبق تفگ :  مدآ ...  يزوماـیب ،  وا  هب  ارم  نید  فراـعم  هک  تسا  نآ  نم  ياـضر  ( 1  « ) برای کل  کلذ  لاقف : ...  ینید ،  ملاـعم  اـهملعت 

 ، داد یم  رارق  نآرق  زا  يا  هروس  میلعت  ار  مالـسا  لوا  ردـص  باحـصا  زا  یخرب  قادـص  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  یهاـگ  هکلب  مدرک . 
تسا يدام  يالاک  کی  هک  تفرگ  رارق  مهرد  دصناپ  هنـسلا  رهم  رگا  2)و   . ) دوش یم  هدافتسا  رقاب ...  ماما  ترـضح  زا  یلقن  قبط  هکنانچ 
تسا هدروآ  نینچ  عنقم  باتک  رد  قودص )  هیوباب (  نبا  موحرم  اریز  دشاب ،  یم  تدم  هدام و  زا  هزنم  یسدق و  رما  کی  نآ  یلـصا  هشیر 

دـصکی حیبست و  راب  دصکی  ریبکت و  راب  دـصکی  ینمؤم ،  ره  رگا  هک  تسا  هدرک  مزال  دوخ  رب  هداد و  ( 341  ) هدعو ناحبس  دنوادخ  هک : 
روحلا نم  ینجوز  مهللا  دیوگب « :  هاگنآ  دتـسرفب ،  وا  تیب  لها  و  ص )  ) ربمایپ رب  تاولـص  راب  دصکی  لیلهت و  هبترم  دصکی  دیمحت و  راب 

تسا و یتوکلم  ياه  تقیقح  انامه  يدام  روما  زا  هنوگ  نیا  اشنم  دوش ،  یم  نشور  اجنیا  زا  (3  . ) دیامن نیعلا  روح  جیوزت  ار  وا  نیعلا ، » 
 ، ذخام نامه   - 2 ص 206 .  ج 21 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج   - 1 دراد .  ار  نیعلا  روح  اب  نایتشهب  جاودزا  هغبـص  درم  نز و  حاکن  نایرج 

 . ص 196 و 200 هعیشلا ،  ثیداحا  عماج   - 3 ص 193 و 194 . 

ییارگ شزرا  ییارگ و  سح 

هراشا

رجحت ییارگ ،  نهذ  هناسفا ،  هروطـسا ،  ار  ینید  فراعم  زا  هنوگ  نیا  هتخاب ،  تعیبط  ناگدز  ایند  هدز ،  هبرجت  نایارگ  سح  تسا  نکمم 
هب نانمؤم  نکیل  دننک ،  یقلت  يورخا  ياهدیون  دهعو و  نیا  يالبال  رد  هدش  مضه  ار  نز  یناسنا  قوقح  دنرادنپب و  نآ  دـننام  عاجترا و  ، 
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دـنرگن و یمن  ینید  نوتم  نینچ  هب  میظعت  لیلجت و  میرکت و  نودـب  زگره  یمالـسا  هعماـج  نارواـب  نید  مالـسلاامهیلع و  نیموصعم  تنس 
ود ره  هتبلا  دننز ،  یمن  ینید  ندـمت  نیدـت و  هب  ار  رجحت  ياوران  تمهت  دـنیامن و  یم  ظفح  هرامه  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  اب  دروخرب  بدا 

ماما درک ،  تنایخ  نم  هب  مرسمه  تفگ :  قداص ...  ماما  ترـضح  هب  يدرم  هنومن  ناونع  هب  دنتـسه .  هدوب و  نورق  راصعا و  یط  رد  هورگ 
تهارک ار  نآ  وت  دـیاش  دومرف :  قداص ...  ماـما  هدـییاز ،  رتخد  مرـسمه  تفگ :  درم  نآ  تسا ؟  هدوب  هچ  تناـیخ  نآ  دومرف :  قداـص ... 
ياضعا زا  کی  مادک  دـیناد  یمن  امـش  ینعی  ( 1) اعفن مکل  برقا  مهیا  نوردتال  مکؤانباو  مکؤابا  دـیوگ :  یم  دـنوادخ  اما  یـشاب ،  هتـشاد 

و یعیبط ،  يایازم  رد  قوقح  راـصحنا  يداـم  روما  رد  یناـسنا  شزرا  رـصح  هک  نآ  ضرغ  ( 342 ( ) 2  . ) دنرتدنمدوس امـش  يارب  هداوناخ 
ندرک و هاگن  قالخا  هاگدـید  زا  طقف  ار  اـهنآ  قوقح و  یناـبم  لـیلحت  رد  اـهنآ  ندومن  عطق  ندـیرب و  قوقح و  زا  يونعم  لـئاسم  فذـح 
ار دوخ  لباقم  بتکم  هک  تسا  یگدز  تعیبطو  ییارگ  سح  صاخ  يانبم  لوصحم  نتـسناد ،  يدام  قوقح  يایازم  زا  رت  نییاپ  اب  قـالخا 

لوبقم لوقعم و  رایعم  زا  دـنک و  ادـییپ  رثاکت  هبنج  نز  نیباک  رگا  دراد ،  یتوکلم  هغبـص  حاکن  ساـسا  نوچ  و  درادـنپ .  یم  ییارگ  نهذ 
ماما ترـضح  زا  هکناـنچ  تسا .  وا  رهم  ینوزفا  قادـص و  ینارگ  رد  وا  حـبق  تماـشو و  دوب  دـهاوخ  هموؤشم  ینز  ناـنچ  دریگب ،  هلـصاف 

 - 1 تسا .  وا  ییازاـنو  رهم  ینوزفا  رد  نز  یتـشز  ینعی  ( 3  « ) اهمحر مقعو  اهرهم  ةرثکف  ةارملا  مؤش  اـماف  تسا ... « :  هدیـسر  قداـص ... 
 . 203 ص 204 -  ج 21 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج   - 3 ص 306 .  ج 21 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج   - 2  . 11 ءاسن ، 

تلیضف زا  ییاهدومن 

يدرم یتقو  اذـل  درادـن .  يریثات  درم  نز و  یفنـص  تیـصوصخ  تهج  نیا  رد  تسا و  وا  یلمع  یملع و  لئاضف  نامه  ناسنا  شزرا  رایعم 
دومرف یم  غالبا  ماهلا و  وت  هب  دنوادخ  رگا  دومرف :  وا  هب  دید  كانبضغ  یضاران و  ار  وا  قداص ...  ماما  ترـضح  هدش و  رتخد  بحاص  هک 

 : تفگ درم  نآ  یتفگ ؟  یم  هچ  باوج  رد  وت  ینک ،  یم  باـختنا  دـنزرف »  تدوخ «  يارب  وت  اـی  منک  باـختنا  دـنزرف »  وت «  يارب  نم  هک 
 « رتخد وت «  يارب  دنوادخ  دومرف :  قداص ...  ماما  ترـضح  هاگنآ  امرف ،  باختنا  رایتخا و  دـنزرف »  نم «  يارب  وت  اراگدرورپ !  متفگ :  یم 
هک ار  یضوع  لدب و  تشک ،  ار  وا  رضخ  ترـضح  میلک  یـسوم  اب  هارمه  ملاع  هک  يرـسپ  نآ  دومرف :  سپـس  دومن ،  رایتخا  باختنا و  ار 

دیدپ هنیمز  ات  دور  یم  نیب  زا  رـسپ  یهاگ  ینعی  دش ،  ربمایپ  نیدنچ  شیادـیپ  اشنم  هک  دوب  رتخد  دومرف ،  اطع  وا  ردام  ردـپ و  هب  دـنوادخ 
دسر و یم  ارف  هار  رـضخ  یعقوم  نینچ  رد  تسا ،  هدوب  رترب  رـسپ  زا  هدوب و  شزرا  رایعم  دـجاو  رتخد  نآ  اریز  دوش ،  ( 343  ) رتخد ندمآ 

هرابرد هچنآ  هب  تسا  مزال  ماقم  نیا  رد  ددرگ .  نشور  يرتخد  نینچ  جرا  اـت  دـنک  یم  زیگنا  تفگـش  راـک  میلک ...  یـسوم  تباحـص  رد 
هچرگ دوش ،  هجوت  تسا  نانز  هژیو  نوؤش  يالتعا  هناشن  (4)و  هدش دراو  نز  سافن  نارود  لمح و  عضو  رجا  يرادراب و  لمح و  تلیـضف 

هچ تسا  تشهب  دورو  هیام  ناردام  مدـقم  تشادـیمارگ  ینید  نوتم  رد  دـنکن .  هولج  نادـنچ  يونعم  روما  هب  نارواب  ان  يارب  تسا  نکمم 
ص)  ) مرکا لوسر  ترضح  زا  دراد و  يا  هدننک  نییعت  شقن  تشهب  لها  هتسراو  دنزرف  تیبرت  رد  ردام  راتفر  تیفیک  یشم و  طخ  هک  نیا 

ناف عوطتلا  ةالـص  یف  تنک  اذا  هک « :  نآ  رگید  و  ( 5  « ) تاهمالا مادقا  تحت  ۀـنجلا  هک « :  نآ  یکی  تسا  هدیـسر  بلطم  ود  هراب  نیا  رد 
عطق ار  زامن  دناوخ  ار  وت  تردپ  یتسه ،  یبحتسم  زامن  لوغشم  رگا  ینعی  ( 6  « ) اهعطقاف کتدلاو  کتعد  ناو  اهعطقت  الف  كدلاو  كاعد 

 . تسین ناسکی  نآ  ناحجر  ای  عطق  زاوج ،  تلاح  رد  نکیل  تسین  مارح  هلفان  عطق  هتبلا  امن ،  عطق  ار  زامن  دناوخ  ار  وت  تردام  رگا  نکن و 
رسو (7) تسا هدیـسر  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  هکنانچ  تسا  ردـپ  هب  تبـس  ناسحا  زا  لـضفا  رداـم  هب  تبـسن  یکین  تهج  نیا  زا  و 

هب ردام  نادـقف  دوبن و  رد  ردام )  رهاوخ  هلاـخ (  تشادـیمارگ  زین  (8)و  تسا هدـش  ریبعت  ردام  ناوارف  ياهجنر  لـمحت  رد  مه  نآ  حـیجرت 
 - 6  . 428 ص 429 -  ج 21 ،  ذخام ،  نامه   - 5 ص 11 .  ج 20 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج   - 4 ( 9  . ) تسا هدش  یقلت  ردام  میرکت  هلزنم 
 ، ذخام نامه   - 9  . 433 ص 425 -  ذخام ،  نامه   - 8  . 433 ص 425 -  ذـخام ،  نامه   - 7  . 428 ص 429 -  ج 21 ،  ذخام ،  نامه 

 . 433 ص 425 - 
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یمالسا تیریدم  ای  يرالاس  تلادع  ملع و 

لالقتـسا نز  هک  یتروص  رد  اریز  تسین ،  ریذـپان  فـالتخا  اـی  فـلخت  یقوـقح  رما  کـی  نز  هب  تبـسن  رهوـش  ندوـب  میق  ياـنعم  ( 344)
حاکن دقع  نتم  رد  دناوت  یم  دشاب ،  دجاو  ار  شیوخ  تیثیح  يرادـهگن  ینابهگن و  ریبدـت و  هرادا و  تیحالـص  دـشاب و  تشاد  يداصتقا 
نیکمت هتبلا  دسرن ،  یبیـسآ  وا  يدوجو  نایک  لالقتـسا و  هب  هجو  چـیه  هب  هک  هدومن  نییعت  نیفرط  قفاوت  اب  ار  تیمومیق  نآ  هدودـحم  الثم 

نیفرط یضارت  لباقتم و  دهعت  اب  دناوت  یم  هک  تسا  یلقتـسم  قح  کی  یگدنز  هرادا  هب  مایق  اریز  تسا ،  یگناخ  تیمومیق  زا  ریغ  يزیرغ 
ياضتقم اب  هن  تسا و  فلاخم  نیموصعم  تنسو  باتک  اب  هن  نآ  لحارم  ای  بتارم  ای  ءاحنا  زا  یـضعب  دیدحت  و  دوش ،  صخـشم  نآ  ورملق 

مزال قوف  رذگهر  زا  درادن .  هارمه  هب  ار  يروذحم  دقع ،  نیفرط  قفاوت  اب  دوقع  زا  یخرب  ياضتقم  قالطا  دییقت  نوچ  نیابم ،  حاکن  دقع 
تسین اور  يرگید  هب  تبسن  یسکچیه  يارب  لوؤسم ،  ریغ  نوناق و  قوفو  نارمکح  اورنامرف و  يانعم  هب  رالاس  ناونع  هک  دوش  هجوت  تسا 

مهم اریز  رگید ،  نیوانع  ای  يرالاس  هیقف  ای  يرالاس  سیئر  ناونع  هب  هعماج  نتم  رد  هاوخ  يرـالاسدرم و  ناونع  هب  هناـخ  میرح  رد  هاوخ  ، 
لوصا صیخـشت  نایرج  رد  ینعی :  تسا ،  لدـع  ملع و  يروحم  رـصنع  ود  اـنامه  هعماـج  اـی  هداوناـخ  تسرپرـس  تیحالـص  طرـش  نیرت 

هب مالسا  ماظن  رد  اه  تیلوؤسم  نینچ  تشگزاب  اریز  دشاب ،  لدتعم  لداع و  تیریدم ،  داوم  لوصا و  يارجا  رد  علطم و  هاگآ و  تیریدم ، 
ملع ياج  هب  لهج  زگره  هک  دنتـسه  ییاورناـمرف  ینارمکح و  نینچ  ناـهاوخ  يرـشب  ناـگتخیهرف  همه  هک  تسا  يرـالاس  تلادـع  ملع و 
ماما ترضح  هچنانچ  درک ،  هدافتسا  یلع ...  ترضح  تنس  تریـس و  زا  ناوت  یم  ار  نآ  هنومن  دنارن .  مکح  لدع  ياج  هب  روج  دنیـشنن و 

یم هک  دـید  هداتـسیا  ار  ینز  تشگ ،  یم  رب  دوخ  هناخ  هب  راک  لحم  زا  یمرگ  زور  رد  نینمؤملاریما ...  هک  دـنک  یم  لـقن  رقاـب ...  دـمحم 
 : دومرف یلع ...  ترضح  ( 345  ، ) دنزب ارم  هک  هدومن  دای  دنگوس  درک و  يدعت  نم  رب  دـناسرت و  ارم  دومن و  متـس  نم  هب  مرهوش  دـیوگ : 

هناخ دومرف :  یلع ...  ترـضح  دوش ،  یم  رتدـیدش  نم  رب  مرهوش  مشخ  تفگ :  نز  میآ ،  یم  وت  اب  هاگنآ  دوش  کـنخ  زور  هک  نک  ربص 
 : دومرف وا  هب  یلع ...  ترضح  دمآ ،  نوریب  یناوج  دومن ،  مالس  هناخ  لها  هب  درک و  تکرح  نز  نآ  هناخ  فرط  هب  هاگنآ  تساجک ؟  تا 

فورعم و هب  رما  ار  وت  نم  دومرف :  نینمؤملاریما ...  منازوس .  یم  ار  وا  نم  هچ ،  وت  هب  تفگ :  ناوج  نآ  زیهرپـب ...  ادـخ  زا  ادـخ  هدـنب  يا 
ار یلع ...  ترـضح  دندیـسر و  هار  زا  مدرم  ینک ؟  یم  راـکنا  ار  فورعم  دوـش و  یم  وربور  نـم  اـب  رکنم  اـب  وـت  مـنک ،  یم  رکنم  زا  یهن 
داتفا و یلع ...  ترـضح  ياپ  تسد و  هب  تخانـش و  ار  ترـضح  ناوج  نآ  نینمؤملاریما ،  اـی  مکیلع  مالـس  دـنتفگ :  یم  وا  هب  دـنتخانش و 

 - 1 ( 1  . ) نکن راداو  يراـک  نینچ  هب  ار  ترهوش  ورب و  تا  هناـخ  لـخاد  دوـمرف :  نز  نآ  هب  نینمؤـملاریما ...  هاـگنآ  درک .  یهاوخرذـع 
 . دازآ همجرتاب  ص 255 ،  ج 20 ،  هعیشلا ،  ثیداحا  عماج 

ثرا ماهس  نز و 

رهم لیمحت  زین  رهوش و  رب  وا  یگدنز  هنیزه  لیمحت  دننام  يروما  ار  ماهس  دراوم  زا  یخرب  دوبمک  هچرگ  تفگ  ناوت  یم  نز  ثرا  هرابرد 
 ( دوب دهاوخن  نآ  دننام  هدازردارب و  ردارب و  ییاطخ  هید  لوؤسم  زگره  نز  ینعی  نز (  هن  درم  هلقاع  رب  هید  لیمحت  صاصتخا  رـسمه و  رب 

مولعم الوا  دـشاب .  یم  دـنمدوس  ثحبم  نیا  رد  نآ  ماسقا  زا  یخربو  نز  ثرا  لصا  نوماریپ  یهاتوک  حیـضوت  نکیل  دریگ ،  یم  هدـهع  هب 
یفوتم رهوش  نز  ثرا  هدش  يدـنب  هقبط  تبارم  یمامت  رد  دراد و  یقوقح  روضح  ثرا ،  تاقبط  مامت  اب  هارمه  رهوش  دـننام  نز  هک  دـشاب 

درم مهـس  زا  رتشیب  زین  ینامز  نآ و  زا  رتمک  یهاگ  تسا و  درم  مهـس  يواسم  یهاگ  نز  مهـس  ایناث  دراد .  روضح  ةافوتم  نز  رهوش  دننام 
درب یم  ثرا  درم  ياتمه  نز  هک  يدراوم  ( 346  . ) دشاب درم  مهس  زا  رتمک  نز  مهـس  ثرا  ءاحنا  مامت  رد  هک  تسین  نینچ  نیا  دراد ،  رارق 
کی سدس (  نیوبا  زا  مادکره  هک  دشاب  هتـشاد  دنزرف  تیم  هک  یتروص  رد  تیم :  ردام  ردپ و   - 1 زا :  تسا  تراـبع  نآ ،  زا  رتمک  هن  و 

ردارب و ینعی  يرداـم  هلـالک   - 2 تسین .  رداـم  مهـس  زا  رتشیب  دـنزرف ،  لاـم  زا  روبزم  ضرف  صوصخ  رد  ردـپ  مهـس  دـنرب و  یم  مشش ) 
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تیم يردام  ردارب  مهـس  لداعم  تیم  يردام  رهاوخ  هک  يروط  هب  توافت ،  اب  هن  دنرب  یم  ثرا  يواسم  هزادـنا  هب  هک  تیم  يردام  رهاوخ 
ثاریم باوبا  زا  باب 8  باب 3 و  هعیشلا  لئاسو  هکنانچ  تسا  مکح  ود  نیا  لیلد  ءاسن  هروس   11 هیآ 12 -  نآ و  زا  رتمک  هن  درب  یم  ثرا 

رـسپ زا  رتمک  هک  رتخد  دـننام :  درب ،  یم  ثرا  درم  زا  رتمک  نز  هک  يدراوم  اما  و  تسا .  هدومن  ضرعت  ار  هلالک  مکح  دادـجالاو  هوخالا 
تیم رهاوخ  ینعی  نز  زین  تروص  نیا  رد  هک  تیم  يرداـم  يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  ینعی  يرداـم  يردـپ و  هلـالک  دـننام  درب و  یم  ثرا 
هدـهع تسا  ءاسن  هروس  نایاپ  هک  هیآ 176  رـسپ و  رتخد و  ثرا  توافت  زین  دنـشابن و  دنزرف  ياراد  هک  تیم  ردارب  ینعی  درم  مهـس  فصن 

رد دوش  یم  يردپ  هلالک  مهـس  هجوتم  ثرا  صقن  یهاگ  هتبلا  (1  . ) دشاب یم  تیم  يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  هلالک  ثرا  توافت  نایب  راد 
یما هلالک  هجوتم  مهـس  صقن  هاگچیه  نکیل  دـشاب .  یم  بوجحم  فوذـحم و  درم  مهـس  تسا و  ظوفحم  ناـنچمه  نز  مهـس  دروم  نیا 

هتشادن رگید  ثراو  رتخد  ردپ و  زا  ریغ  تیم  هک  يدروم  دننام :  دشاب ،  یم  درم  مهـس  زا  شیب  نز  مهـس  هک  يدراوم  اما  ( 2  . ) دوش یمن 
رد وا  ياهدنزرف  دشاب و  هون  ياراد  تیم  هک  يدروم  دننام :  و  نآ .  زا  شیب  رتخد  درب و  یم  مشش )  کی  سدس (  ردپ  اجنیا  رد  هک  دشاب 

ینعی تیملاب )  برقتی  نم  بیصن  ار (  رتخد  مهس  يرتخد  هون  درب و  یم  ار  رسپ  مهس  يرـسپ  هون  اجنیا  رد  هک  دشاب  هدرم  يو  تایح  نامز 
توافت نیا  اشنم  هچ  رگ  درب ،  یم  رـسپ  نیا  ربارب  ود  رتخد  نآ  لاـح  نیا  رد  دـشاب  رـسپ  يرتخد  هون  و  ( 347  ) دشاب رتخد  يرـسپ  هون  رگا 

ثرا درم  ربارب  ود  نز  هک  تسا  نیا  دریذپ  یم  تروص  یجراخ  میـسقت  رد  العف  هچنآ  نکیل  دـشاب ،  یم  رـسپ  رتخد و  ثرا  توافت  نامه 
رسپ رتخد  ینعی  (3  « ، ) تنبلا نبا  نم  برقا  نبالا  تنب  تسا « :  هدـمآ  نینچ  مالـسلاامهیلع  نیموصعم  ثیداحا  زا  یخرب  رد  و  تسا ،  هدرب 

يرطف قوقح  ربارب  ار  یقوقح  نیناوق  ماـمت  دـنوادخ  هچرگ  هک  نآ  هجوت  لـباق  هتکن  تسا .  رتکیدزن  دوخ  ثروم  تیم و  هب  رتخد  رـسپ  زا 
نایاپ رد  نکیل  ددرگ ،  مهارف  يرـشب  هعماج  ینورد  ياه  هنیجنگ  ییافوکـش  يرطف و  نئافد  هراثآ  هنیمز  اـت  تسا  هدومرف  نیودـت  میظنت و 

نیا نآ  دیامن و  ایحا  اه  هرطاخ  رد  ار  نیوکت  عیرشت و  ماظن  یگنهامه  هک  دوش  یم  روآدای  ار  یهلا  يانسح  يامسا  زا  مسا  ود  ثرا ،  هیآ 
امیلع ناک  هللا  نا  تسا ... :  هدومرف  نینچ  دـشاب ،  یم  توافتم  ياـه  ثرا  زا  یخرب  راد  هدـهع  هک  ءاـسن  هروس  هیآ 11  ناـیاپ  رد  هک  تسا 

 ، دـینک وجتـسج  نآ  رد  هتفهن  لدـع  يزکرم  هتـسه  رد  هک  ار  توافت  زار  ات  دـیتسین  رادروخرب  یفاک  تمکح  ملع و  زا  امـش  ینعی  امیکح 
داوم تروص  هب  ار  اهنآ  تمکح  رادـم  رب  هدومن و  يدـنب  عمج  ار  توافت  لماوع  يواست و  للع  همه  تسا  میکح  هاـگآ و  دـنوادخ  نکیل 

نوصم نردم  دـیدج و  تیلهاج  طارفا  زا  نهک و  تیلهاج  طیرفت  زا  نآ  دـننام  تنـس و  رد  لئاسم  ات  دـیامرف ،  یم  هناور  یقوقح  لدـتعم 
هتـسناد و ملـسم  ار  نآ  هداد و  رارق  انبم  لصا و  ار  نز  ثرا  لوا  ثرا ،  ماهـس  نییعت  ماگنه  نز ،  قح  هب  ماـمتها  يارب  میرک  نآرق  دـنامب . 
هک دـیامرف  یمن  نینچ  ردارب ،  مهـس  نایب  عقوم  رد  ینعی  نییثنالا ،  ظـح  لـثم  رکذـلل  دـیامرف :  یم  هاـگنآ  دـیامن ،  یم  یفرعم  ثرا  راـیعم 

رتخد هک  رهاوخ  ثرا  ار  ملـسم  ضورفم و  لصا  رایعم و  هکلب  دـشاب ،  ردارب  مهـس  یلـصا ،  رتماراپ  هک  درب  یم  ردارب  مهـس  فصن  رهاوخ 
 . دشاب هنع  غورفم  یعطق و  نز  ثرا  لصا  ات  دناد  یم  رهاوخ  مهس  ربارب  ود  دشاب  یم  افوتم  رسپ  هک  ردارب  مهس  دهد و  یم  رارق  تسا  تیم 

ثاریم باوبا  زا  باب 3  ثرا ،  باتک  هعیـشلا ،  لئاسو   - 2 دادـجالاو .  هوخالا  ثاریم  باوبا  زا  باب 3  ثرا ،  باتک  هعیـشلا ،  لئاسو   - 1
 . دالوالاو نیوبالا  ثاریم  باوبا  زا  باب 7  ثرالا ،  باتک  هعیشلا ،  لئاسو   - 3 دادجالاو .  هوخالا 

نز تواضق 

هراشا

دقاف نز  ات  دنا ،  هدومن  تروکذ  تیطرش  هب  حیرـصت  هن  هیماما  روآ  مان  ناهیقف  زا  یخرب  تفگ :  ناوت  یم  نز  يرواد  اضق و  هرابرد  ( 348)
طارتشا هب  هک  هعنقم  رد  هر  دیفم  خیـش  دننام  دشاب .  يرواد  عنام  دجاو  نز  ات  دنا ،  هدرک  تثونا  تیعنام  هب  حیرـصت  هن  دـشاب و  اضق  طرش 

رد هر )  یسوط (  خیش  ریظن  و  تسا ،  هدومن  افتکا  دراد  هارمه  هب  ار  مالسلاامهیلع  نیموصعم  تنـس  هک  یهلا  باتک  هب  ملع  لامک ،  لقع ، 
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دننام و  تسا ،  هدربن  ندوب  نز  عانتما  ای  ندوب  درم  طارتشا  زا  یمان  هدوزفاین و  ار  اوقت  رب  صرح  زج  يزیچ  دـیفم  هعنقم  رب  نوزفا  هک  هیاـهن 
نایم هب  ار  یضاق  ندوب  نز  درم و  زا  نخس  و  دش ،  روآدای  ار  یهلا  مراحم  زا  عروت  روکذم ،  طیارش  زا  هتشذگ  هک  رئارـس  رد  سیردا  نبا 
اـضق يارب  تثونا  تیعنام  رب  حیرـصت  هدونب و  تروکذ  طارتشا  هب  حیرـصت  هک  هرهز  نب  یلع  نب  هزمح  عوزنلا  ۀینغ  ریظن  و  تسا .  هدرواین 
هتبلا ـالقاع . » ...  لـجرلا  ناـک  اذا  تسا « :  هدومرف  نینچ  اریز  دـهد  یم  ناـشن  ار  درم  هب  اـضق  صاـصتخا  يو  ناونع  هتبلا  تسا ،  هدوـمنن 

عیارـش رد  هر  ققحم  و  بذـهملا ،  رد  جاربلا  نبا  یـضاق  دـننام  دـنا  هدومن  تروکذ  طارتـشا  هب  حیرـصت  هعیـش  گرزب  ياـهقف  زا  یهورگ 
ماظن هکنانچ  هقشمدلا .  ۀعمللا  رد  هر  لوا  دیهـش  ناهذالا و  داشرا  رد  ماکحالا و  دعاوق  رد  هر  همالع  عفانلا و  رـصتخملا  رد  زین  مالـسالا و 
هدرک تروکذ  رابتعا  هب  حیرصت  هعیرشلا  حابـصمب  هعیـشلا  حابـصا  باتک  رد  یتشرهـص  نامیلـس  نب  نسحلا  نب  ناملـس  نسحلا  یبا  نیدلا 

نیعمجا مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یقارع  نیدلاءایـض  الم  يراصنا و  خیـش  رهاوج و  بحاص  دننام  مه  رخاتم  ناگرزب  زا  يا  هدع  و  تسا ، 
طارتشا يارب  یعطق  ناهرب  دنا ،  هدومن  ثحب  هراب  نیا  رد  لدتـسم  حورـشم و  روط  هب  هک  يا  هدع  دنا .  هدرک  تروکذ  طارتشا  هب  حیرـصت 

 ، نید ناـهیقف  همه  یعقاو  قاـفتا  تیماـمت  ضرف  رب  هـک  ( 349  ) دـننک یم  کسمت  عامجا  هب  یهاـگ  ناـنآ  (1) دـنا هدرکن  هئارا  ندوـب  درم 
رابتعا تیجح و  طرش  دقاف  یعامجا  نینچ  و  دشاب ،  یم  نونظم  تسا  حرطم  هلاسم  رد  هک  رگید  هجو  دنچ  ای  کی  هب  نانآ  دانتـسا  لامتحا 

دناد یم  هعماج  حالف  عنام  ار  نز  تموکح  يانعم  هب  تیالو  صوصخ  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  فیعـض  يوبن  ثیدـح  هب  یهاـگ  و  تسا ، 
فیعض ربخ  زا  یهاگ  دوب و  دهاوخن  فیعض  ثیدح  نانچ  لومشم  ددرگ ،  بوصنم  نیملـسم  یلو  فرط  زا  اضق  طیارـش  دجاو  نز  رگاو 
روبزم ربخ  صوصخ  هب  تهاقف  باحصا  دانتسا  لامتحا  هک  دوشن  نآ  یلوتم  دریذپن و  ار  اضق  تمـس  نز  هک  دوش  یم  هتفرگ  کمک  رگید 

هرـضحیال نم  نایاپ  رد  هر )  قودص  یمق (  هیوباب  نبا  هچنآ  هب  زین  ینامز  و  دشاب ،  یم  رگید  لیلد  هب  دنمزاین  ددرگ ،  نآ  فعـض  رباج  ات 
هب صوصخم  شخب  ثیدح (  لصا  دوش ،  یم  دامتعا  هدومن  لقن  یلع ...  ترـضح  هب  تبـسن  ص )  ) مرکا لوسر  يایاصو  ناونع  هب  هیقفلا 
نع هیبا  نع  دـمحم  نب  سنا  و  ورمع ،  نب  داـمح  نع  هدانـساب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  تسا :  هدـمآ  نینچ  (2) لئاسو رد  نز )  ءاـضق 

یسلجم موحرم  ءاضقلا .  یلوت  الو  لاق :  نا  یلا  ۀعمج ،  ةارملا  یلع  سیل  یلع  ای  لاق :  ص ... )  ) یبنلا ۀیصو  یف  هئابا  نع  دمحم  نب  رفعج 
یم لمتحم  ار  نآ  لاجر  زا  یخرب  فعض  دنـس ،  توق  لامتحا  نیع  رد  (3) نیقتملا ۀضور  رد   ( 1003  - 1070 یقت (  دمحم  انالوم  لوا ، 

رتاوت هک  تسا  نآ  يارب  ای  تحـص  هب  مکح  نیا  تسا و  هدرک  نآ  تحـص  هب  مکح  هر )  قودص  فنـصم (  دـیوگ :  یم  نینچ  یلو  دـناد 
زا حیحص  ای  ضیفتسم  ای  رتاوتم  رابخا  رد  نآ  لئاسم  رثکا  هک  نآ  يارب  دشاب  یم  رتاوتم  نآ  نومضم  ای  هدش ،  تباث  وا  دزن  تیصو  ثیدح 

یموزل ریغ  نآ  رد  جردنم  ماکحا  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  روبزم  ثیدح  نتم  هب  طوبرم  هک  یساسا  هتکن  تسا .  هدیـسر  نیقداص 
عنام دیاش  دحاو  قایس  روهظ  و  دشاب .  یمن  دنا  یموزل  مکح  هک  بجاو  ای  مارح  ( 350  ) زگره و  هورکم ،  ای  تسا  بحتسم  ای  ینعی  تسا 

تلفغ دروم  دیابن  هک  دـیابن  هک  نز  ياضق  هب  عجار  مهم  بلطم  دـشاب ،  طلتخم  قفلم و  بکرم و  ثیدـح  نینچ  زا  یموزل  مکح  طابنتـسا 
دشاب هدومن  مورحم  اضق  قح  زا  ار  وا  هک  نآ  هن  هدش  هتشادرب  نز  زا  اضق  بعص  قاش و  فیلکت  روبزم  ثیدح  رد  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق 

درم هفیظو  فیلکت و  دشاب ،  خسرف  ود  هلـصاف  زا  دنچره  هعمج  زامن  رد  روضح  بوجو  دننام  راوشد  ياهراک  زا  یخرب  هک  نآ  حیـضوت  ، 
 ( یئافک هاگ  ینیع و  یهاگ  تسا (  بجاو  درم  رب  اضق  تخس  تیلوؤسم  نتفریذپ  نینچمه  تسین و  نز  رب  يریـسع  فیلکت  نینچ  تسا و 

نینچ روبزم  ثیدح  رد  اریز  قح ،  یفن  هن  تسا  فیلکت  بلـس  دوش  یم  راهظتـسا  تیـصو  ثیدح  زا  هچنآ  و  تسین ،  بجاو  نز  رب  نکیل 
ار هعمج  زامن  رد  تکرش  قح  نز  اذل  دوش ،  هدافتسا  قح  بلـس  نآ  زا  ات  ءاضقلا »  یلوت  الو  ۀعمج ...  ةارملا  یلع  سیل  هک « :  تسا  هدمآ 
هب هعمج  زامن  ندناوخ  اب  هک  درم  دـننامه  دـنک  هداعا  ار  رهظ  زامن  تسین  مزال  دـناوخ  درم  هعمج  ماما  تماما  هب  ار  هعمج  زامن  رگا  دراد و 

طایتحا تسین و  مزال  درم  يارب  هعمج  زامن  اب  نآ  عمج  رهظ و  زامن  هداـعا  اـم  رظن  هب  هک  يروطناـمهو  دزادرپ ،  یم  رـصع  زاـمن  ندـناوخ 
تعکر راـهچ  زاـمن  هعمج و  زاـمن  نیب  عمج  رد  مه  یبوجو  طاـیتحا  یتـح  تسا و  یفاـک  مه  نز  يارب  هعمج  زاـمن  درادـن ،  مه  یبوـجو 

نینمؤملاریما هب  ص )  ) مرکا لوسر  تیصو  مایپ  هک  نآ  ضرغ  تسا .  عیسو  عمجو  هداعا  بابحتـسا  نادیم  هتبلا  دوب ،  دهاوخن  رهظ  دوهعم 
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عافد دوش ،  یم  نشور  اجنیا  زا  تسا .  یقیمع  قرف  بلطم  ود  نیا  نیب  و  قح ،  بلس  هن  تسا  نز  ياهراک  تلوهس  يارب  فیلکت  بلس  ... 
(351  ) ندوب رباج  فصو  هب  یعطق  ترهـش  هن  اریز ،  دیـسر ،  دهاوخن  مامت  باصن  هب  (4  ، ) همالع دعاوق  حرـش  رد  همارکلا  حاتفم  بحاص 
زا دـنچ  ره  ار  نز  تاذ  رهوگ  هک  دراد  يربتعم  لیلد  وا ،  نید  لقع و  ناصقن  هن  تسا ،  هدـش  تباث  رقاب ...  ماـما  زا  رباـج  فیعـض  تیاور 
 . دیامن مورحم  يرواد  اضق و  تیحالـص  زا  دشاب ،  دنم  هرهب  لدـع  طسق و  لئاضف  زا  هدوب و  رادروخرب  هاگـشناد  هزوح و  فراعم  مولع و 
رد یهاگ  دیوگ :  یم  نینچ  نآ  رب  عامجا  يوعد  تروکذ و  طارتشا  لقن  زا  دـعب  (5) تاتشلا عماج  رد   ( 1151  - 1231 هر (  یمق  ققحم 

نوچ دـنرادن ،  ار  اضق  ناوت  اـبلاغ  اـه  نز  هک « :  نیا  زا  دوش  یم  رکذ  نآ  يارب  هک  یتلع  اریز  دوش ،  یم  لاکـشا  و ...  تروکذ ،  طارتشا 
نکمم اهنآ  نادهاش  صیخشت  نامـصاختم و  صیخـشت  ات  هدوب  مدرم  نیب  رد  روضح  هعماج و  رد  زورب  هب  دنمزاین  نامـصاختم  نیب  يرواد 

نز ءاـضق  زاوج  مدـع  هب  مکح  قلطم  وحن  هب  ناوت  یمن  سپ  تسین ،  دوجوم  یتـلع  نینچ  دراوم  همه  رد  هدوـبن و  عیاـش  درطم و  دـشاب . » 
تیالو و رایتخا  هب  رظان  روبزم  عامجا  دیاش  میوگ :  یم  نم  هگ  دنک  یم  هفاضا  هاگنآ  دشاب ،  هدش  دـقعنم  قلطم  عامجا  هک  نآ  رگم  دومن 

نآ اه  ترابع  زا  یخرب  هچرگ  تسین  مولعم  نآ  لقان  زا  یعامجا  نینچ  یعطقم ،  صاخ و  ياه  تموکح  رد  اـما  دـشاب و  یمومع  بصنم 
يافوتم هدق  یلیبدرا  ققحم  مالک  هب  تبسن  يو  دننام  همارکلا و  حاتفم  بحاص  دقن  دوش  یم  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  دیامن .  یم  لمحت  ار 

اماو رما  هیف  ةارملل  زجی  مل  امیف  رهاظ  کلذـف  ةروکذـلا  طارتشا  اماو  تسا « :  نینچ  یلیبدرا  سدـقم  ترابع  دـشاب  یم  مامت  ان  لاس 993 ، 
ذا ثحب ،  لحم  ۀـیلکلاب  عنملاف  ـالاو  ثحب ،  ـالف  اـعامجا  ناـک  ولف  روهـشملا ،  وه  کـلذ  معن  احـضاو ،  ـالیلد  هل  ملعن  ـالف  کـلذ  ریغ  یف 
نآ هصالخ  ( 352 ( ) 6  . « ) مکحلا طئارشب  اهفاصتا  عم  یشب ء  الثم  نیتارملا  نیب  نهتداهش  عامس  عم  ءاسنلا ،  ةداهشب  اهمکح  یف  روذحمال 
نآ دـننام  مرحمان و  اب  هنامرحمان  ساـمت  مزلتـسم  هک  ییاـج  ریظن  تسین  ذـفان  نآ  رد  وا  رما  تساوراـن و  نز  روضح  روما  زا  یخرب  رد  هک 

ای تس  ناـنز  صوصخم  هک  يدراوم  رد  اـما  تسین و  حیحـص  نآ  رد  نز  يرواد  تسا  درم  صتخم  مهـس  هک  دراوم  زا  هنوگ  نیا  دـشاب ، 
لیلد دـشاب ،  یمن  مرحمان  اب  سامت  لیبق  زا  يروذـحم  چـیه  مزلتـسم  نکیل  دـشاب ،  یم  نادرم  صوصخم  اـی  هدوب  درم  نز و  نیب  كرتشم 
نیب رد  ملسم  عامجا  رگا  سپ  دشاب ،  یم  روبزم  طارتشا  نامه  هدق )  ) ءاهقف نیب  روهشم  هتبلا  دوش ،  یمن  تفای  تروکذ  طارتشا  رب  ینشور 

هب تبـسن  نز  ءاضق  رد  يروذحم  چیه  اریز  تسا ،  دـقن  ثحب و  دروم  یلک ،  وحن  هب  اضق  زا  نز  عنم  هن  رگ  تسین و  نآ  رد  یثحب  دـشاب ، 
نآ دننام  لدـع و  ملع و  تهج  زا  اضق  طیارـش  همه  دـجاو  نز  هک  تسا  ییاج  رد  روبزم  بلطم  هتبلا  درادـن ،  دوجو  نز  تداهـش  اب  نانز 

ربتعم یـضاق  فاصوا  اضق و  رد  هک  يرگید  طیارـش  دوب و  تلادع  هکلم  ياراد  هدیـسر و  داهتجا  خـماش  ماقم  هب  نز  رگا  نیاربانب  دـشاب . 
یمالسا هعماج  يربهر  نیملسم و  رما  تیالو  هک  طیارشلا  عماج  هیقف  فرط  زا  بصن  اب  ار  نانز  ياضق  يدصت  تساوخ  دوب و  دجاو  تسا 
لامتحا هک  ار (  عنم  رب  یعطق  عامجا  یـسک  رگا  یلب  درادن ،  یعنام  یلیبدرا  سدقم  نوچ  یناگرزب  رظن  زا  دوش  دهعتم  دراد ،  هدـهع  هب  ار 

یم عونمم  روبزم  يدصت  لاح  نیا  رد  دنک ،  زارحا  دباین )  هار  نآ  رد  هشدـخ  لباق  يرابتعا  هوجو  ای  فیعـض  تایاور  زا  یخرب  هب  دانتـسا 
رهاوج  - 1 دوب .  دـهاوخن  زیاج  نآ  يدـصت  دـیآ ،  یم  مزال  یقالخا  هدـسفم  ای  یعامتجا  روذـحم  نز  يدـصت  زا  رگا  هک  نیا  هچ  دـشاب 

ج 2  - 5 ص 9 .  ج 10 ،   - 4  . 3 ص 4 -  ج 12 ،   - 3 یضاقلا .  تافص  باوبا  زا  باب 2  ءاضقلا ،  باتک   - 2 ص 14 .  ج 40 ،  مالکلا ، 
 . ص 15 ج 12 ،  ناهربلاو ،  ةدئافلا  عمجم   - 6 یضاقلا .  طئارش  ص 680 ،  ، 

نانز تیعجرم 

یبنج ياهروذحم  يارب  اریز  دوب ،  دهاوخ  رت  ناسآ  يو  تیعجرم  نایرج  دمآ ،  لمع  هب  نز  ياضق  هرابرد  هک  ییارذگ  هاتوک و  لیلحت  اب 
روبزم تیعجرم  لاح  نآ  رد  دـنک ،  هارمه  ار  نز  تیعجرم  هراچ ،  نودـب  یعرـش  روذـحم  رگا  هتبلا  دراد ،  دوجو  زین  یبناج  ياه  جالع  ، 
تسا عینم  ماقم  نیا  کته  هیام  نز  تیعجرم  تفگ :  نینچ  اهافش  هدق  هتشذگ  عجارم  زا  یکی  هک  مراد  دای  هب  ( 353  . ) دوب دهاوخ  عونمم 

هزیرغ و يالاک  ناونع  هب  نز  زا  يدـعت ،  نایغط و  ماظن  هناملاظ  یفرعم  و  وسکی ،  زا  نز  یناسنا  تیوه  نتخانـشن  زا  یـشان  روبزم  راـتفگ  ، 
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و موس ،  يوس  زا  یلقن  یلقع و  عینم  الاو و  فراعم  رد  دورو  زا  راوگرزب  میظع  رـشق  نیا  نتـشاد  هگن  مورحم  و  رگید ،  يوس  زا  يداصتقا 
تـشذگرس دـشاب .  یم  هدوب و  رگید  روهـشم  روتـسم و  لماوع  لـلع و  زا  یخرب  زین  مراـهچ و  تهج  زا  ناـنز  دوخ  يارب  دوخ ،  يرواـبان 

دوش هجوت  تسا  مزال  تسا .  یضاق  رد  تروکذ  رابتعا  رب  عامجا  يوعد  تشذگرس  ياتمه  دیلقت  عجرم  ندوب  درم  طارتشا  هرابرد  عامجا 
زا درم  نوچ  نز  هک  تسا  یتروص  رد  ثحب  ماـمت  دوب و  دـهاوخن  وا  يرکف  یلقع و  ياوق  لیدـعت  عناـم  اـتاذ  نز  ندوـب  یفطاـع  هبنج  هک 
اریز ددرگن ،  ساـسحا  هفطاـع و  روهقم  تیعجرم ،  اـضق و  رد  ربـتعم  یگنازرف  يزرودرخ و  هبنج  هدوب و  رادروـخرب  يرظن  لـقع  لادـتعا 
ياه هبنج  رگید  شـشوپ  تحت  اـهنآ  یگنازرف  هبنج  هدـش و  وا  یناـسفن  نوؤش  زا  یـضعب  روهقم  زین ،  نادرم  زا  یخرب  يزرودرخ  یهاـگ 
نانز نیرمت  ضایترا و  موزل  تسا  نکمم  دشاب .  یمن  تیعجرم  ایاضق  طیارش  دجاو  يدرم  نینچ  لاح  نیا  رد  هک  دریگ ،  یم  رارق  یناسفن 

تمـس زا  نانز  تیمورحم  رب  یلیلد  دیآ  دـیدپ  يواسم  طیارـش  نیرمت ،  وترپ  رد  رگا  نکیل  دـشاب ،  نادرم  زا  رتشیب  فطاوع  لیدـعت  يارب 
یعامتجا يایازم  قوقح و  هنوگره  زا  شیب  نآ  تمرح  هک  یمهم  بلاطم  درادـن .  دوجو  ناـنز  هعماـج  هب  تبـسن  هژیو  هب  هدـش  داـی  ياـه 

ار یمالـسا  تما  یعقاو و  ياه  ناسنا  ینعی  هدنیآ  لسن  شرورپ  یمالـسا ،  دنمدوس  نونف  مولع و  يریگارف  نیع  رد  نز  هک  تسا  نآ  تسا 
الاو و ماقم  يداع ،  يدام و  ياه  شزرا  ادابم  دـنراد ،  یهلا  یناسنا و  قح  ینونک  نانز  رب  هدـنیآ  هعماج  رگید  ترابع  هب  دراد .  هدـهع  هب 
هک هداوناخ  یلخاد  تیریدـم  يراد و  هناخ  و  دـنک ،  دومناو  رگید  ياه  تمـس  زا  رتمک  ار  نآ  دنراپـسب و  نایـسن  تسد  هب  ار  يردام  عینم 

دارفا هن  دنهد و  لزنت  ار  يردام  خماش  ماقم  دنزاجم  هداوناخ  ياضعا  هن  ینعی  ددرگ ،  گنر  مک  تسا  یمالسا  هعماج  لیـصا  ( 354  ) نکر
ياهب زا  دراد  قح  هعماج  هرادا  متـسیسو  یتموکح  ماظن  هن  و  دننک ،  یقلت  کبـس  ار  هناخ  یلخاد  تیریدـم  عیفر  تلزنم  دـننوذام ،  هعماج 

ومـس هنومن  دـنیامن .  لهاجت  ای  هدوب  لهاج  یعیفر  هاگیاج  نینچ  تخانـش  زا  هک  دـننوذام  نانز  دوخ  هن  و  دـنک ،  لفاغت  ای  تلفغ  نآ  مزال 
نهربم و نانچمه  نآ  زا  سپ  یگدـنزاس  نارود  هلاس و  تشه  سدـقم  عافد  یمالـسا و  بالقنا  نایرج  رد  نز  تبترم  ولع  ردام و  تلزنم 

 . دشاب یم  دوهشم 

يواستم هرافک  توافتم و  هید 

یم هدش  هتشک  ناسنا  ندب  هبترم  هب  رظان  هک  تسا  یـصاخ  روتـسد  کی  هکلب  تسین ،  لوتقم  ناسنا  يونعم  شزرا  رایعم  رب  مالـسا  رد  هید 
دـنیب و یم  توافتم  دـنا  یلمع  ای  یملع  فـالتخا  ياراد  هک  ار  درم  نز و  زا  معا  دارفا  زا  يرایـسب  مالـسا  هک  تسا  نیا  نآ  هناـشن  دـشاب ، 

له دـیوگ ... :  یم  لهاج  ملاع و  توافت  هراـبرد  ـالثم  دـناد ،  یم  يواـسم  ار  اـهنآ  هید  لاـح  نیع  رد  و  دـنک ،  یم  یفن  ار  اـهنآ  يواـست 
مئاق و دهاجم  توافت  هرابرد  و  دنیواسم ؟  دنناد  یمن  هک  یناسک  اب  دنناد  یم  هک  یناسک  ایآ  ( 1) نوملعیال نیذلا  نوملعی و  نیذلا  يوتسی 

نیشن هناخ  نانمؤم  ( 2) هللا لیبس  یف  نودهاجملا  ررضلا و  یلوا  ریغ  نینمؤملا  نم  نودعاقلا  يوتـسیال  دیامرف :  یم  نینچ  دعاق  دهاجم  ریغ 
لبق هک  یسک  فالتخا  هرابرد  و  دنشاب .  یمن  ناسکی  دننک  یم  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  لام  اب  هک  ینادهاجم  نآ  اب  دنتـسین  هدید  نایز  هک 
یسک اب  دومن  یم  قافنا  هزرابم و  ادخ  هار  رد  درک و  یم  یلام  کمک  داهج و  نآ  هرابرد  ( 355  ، ) مالسا ریگمشچ  يزوریپ  هکم و  حتف  زا 

نم قفنا  نم  مکنم  يوتسی  ال  دیامرف ... :  یم  نینچ  دومن  یم  یلام  کمک  مالسا  هار  رد  درک و  یم  تکرش  داهج  رد  هکم  حتف  زا  دعب  هک 
امش زا  یناسک  ( 3) ریبخ نوملعت  امب  هللاو  ینـسحلا  هللا  دعو  الکو  اولتاقو  دعب  نم  اوقفنا  نیذلا  نم  ۀـجرد  مظعا  کئلوا  لتاق  حـتفلا و  لبق 

قافنا و هب  ادعب  هک  دنا  یناسک  زا  رتگرزب  هجرد  ثیح  زا  نانآ  دنتـسین ،  ناسکی  نارگید  اب  دنا  هدرک  داهج  قافنا و  هکم  حـتف  زا  شیپ  هک 
يونعم توافت  رب  رارـصا  اب  هدـش و  دای  دارفا  یهلا  ياه  شزرا  يواست  مدـع  هب  حیرـصت  اب  میرک  نآرق  هک  نآ  ضرغ  دـنا .  هتخادرپ  داهج 

نا اهیف  مهیلع  انبتکو  دـیامرف :  یم  نینچ  ناگمه  يواست  هب  عجار  هراـب  نیا  رد  دراد و  هید  صاـصق و  رد  ناـنآ  يواـست  هب  حیرـصت  ناـنآ 
ررقم و  ( 4) هل ةرافک  وهف  هب  قدـصت  نمف  صاصق  حورجلاو  نسلاب  نسلاو  نذالاب  نذالاو  فنـالاب  فنـالاو  نیعلاـب  نیعلاو  سفنلاـب  سفنلا 

یم نادند  ربارب  رد  نادند  شوگ و  ربارب  رد  شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  ربارب  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  ناشیارب  میدرک 
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نز زا  معا  یناسنا  ره  ینعی  دوب .  دهاوخ  وا  ناهانگ )  هرافک (  سپ  دشخبب  ار  نآ  هکره  دنراد و  صاصق  بیترت  نامه  هب  اه  مخزو  دـشاب 
 ، تسا يواسم  زین  اه  تحارج  صاصق  فارطا و  ازجا و  صاصق  هک  نیا  هچ  دوش  یم  صاصق  درم  نز و  هاوخ  رگید  ناسنا  لابق  رد  درم  و 

نیذلا اهیا  ای  ( 356  : ) دومرف نینچ  رگید  هیآ  رد  دـنوادخ  اریز  دریذـپ  یم  صیـصخت  دـییقت و  رگید  هیآ  رد  قالطا  اـی  مومع  نیمه  نکیل 
هرابرد دـیا  هدورآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( 5) یثنالاب یثنـالا  دـبعلاب و  دـبعلاو  رحلاـب  رحلا  یلتقل  یف ا  صاـصقلا  مکیلع  بتک  اونما  نیذـلا 

یلبق هیآ  قالطا  ای  مومع  هیآ ،  نیا  اـب  نز .  ضوع  نز  هدـنب و  ضوع  هدـنب  دازآ و  ضوع  دازآ  هدـش :  ررقم  صاـصق  امـش  رب  ناگتـشک ، 
یم نییعت  درم  نز و  نیب  توافت  اب  مالسا  رد  هید  مکح  و  درم ،  هن  دوش  یم  صاصق  نز  لابق  رد  نز  ینعی  دریذپ ،  یم  دییقت  ای  صیـصخت 

زا هن  لهاج  ملاع و  هید  يواست  نیاربانب  دشاب  برقم  ادـخ  دزن  درم  زا  شیب  ینز  تسا  نکمم  يونعم  ياه  شزرا  تهج  زا  هچرگ  ددرگ . 
یم نز  ماقم  زا  هن  دیازفا و  یم  درم  تلزنم  رب  هن  نز  درم و  هید  توافت  زین  و  دیازفا .  یم  لهاج  ماقم  رب  هن  دهاک و  یم  ملاع  تلزنم  جرا و 

هید و نیب  یلقن  ای  یلقع  مزالت  چـیه  درادـن .  يونعم  ياه  ماقم  هب  یطابترا  هنوگچیه  یلاـم  يداـم و  ياـه  تواـفت  زا  یخرب  اریز  دـهاک ، 
یمالک مکح  نوچ  دشاب  رت  نوزفا  ادـخ  دزن  يو  برقت  لوتقم و  حور  تسادـق  دوش ،  رتشیب  هید  هزادـنا  ره  ات  درادـن  دوجو  يونعم  لامک 

لتق رگا  ینعی  تسا  ناسکی  یمالک  ياه  ثحب  تهج  زا  نمؤم  نز  ای  درم  يدـمع  لتق  اذـل  تسا  لوتقم  ناسنا  يونعم  شزرا  هب  رظان  لـتق 
هچ درادن ،  دوجو  درم  ای  دشاب  نز  يدمع  لوتقم  نمؤم  هک  نآ  نیب  یقرف  زگره  دراد  لابند  هب  ار  تدم  زارد  ای  دبا  باذـع  نمؤم  يدـمع 

تـصش هزور  هدرب و  ندرک  دازآ  نیب  عمج  هرافک  يدمع  لتق  رد  ینعی  تسین  درم  نز و  لتق  نیب  یقرف  چیه  هرافک  موزل  تهج  زا  هک  نیا 
دوش و یم  بجاو  رییخت ،  روط  هب  هن  عمج و  وحن  هب  هن  بیترت  وحن  هب  هرافک  دمع  ریغ  لتق  ردو  تسا  بجاو  نیکسم  تصش  ماعطا  زور و 
 ، هرقب  - 5  . 45 هدئام ،   - 4  . 10 دیدح ،   - 3  . 95 ءاسن ،   - 2  . 9 رمز ،   - 1 تسین .  درم  نز و  لـتق  نیب  یقرف  زین  یهقف  ظاـحل  نیا  زا 
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یسح تداهش  ای  یصصخت  یسانشراک 

هراشا

یبرجت ياه  هتشر  مامت  رد  يو  ندش  هربخ  لها  نز و  ( 357  ) یسانشراک نکیل  تسا ،  دودحم  صوصن  زا  یخرب  قبط  هچرگ  نز  تداهش 
زا شرازگ  تداهـش ،  رایعم  اریز  درادـن ،  دوجو  نز  درم و  نیب  یتوافت  چـیه  تهج  نیا  زا  تسا و  حیحـص  اور و  نآ  دـننام  يداصتقا و  و 

الماک یـسانشراک  شرازگ  یملع و  سدـح  شزرا  و  تسا ،  یملع  يرکف و  سدـح  هربخ ،  لها  يار  رد  یـسانشراک  رایعم  تسا و  سح 
يزیر همانرب  عامتجا ،  هنحـص  رد  يو  روضح  مدع  رثا  رد  یـسح  روما  زا  یخرب  رد  نز  يارب  یتیدودحم  رگا  هک  نآ  ضرغ  تسا ،  مولعم 

شرازگ زا  شیب  هچرگ  يرکف  داهتجا  شزرا  و  دوب ،  دهاوخن  یـسانشراک  یـسدح و  يرکف و  روما  رد  يو  يارب  یتیمورحم  زگره  دـش ، 
 . دشاب یمن  يراج  نآ  رد  تداهش  مکح  تسین ،  تداهش  باب  زا  ربخ  لها  لوق  تیجح  نوچ  یلو  تسا ،  یسح 

ارجا ناشو  نز 

ناونع هب  زین  صاخ  روما  يدصت  هکلب  درادن ،  يروذـحم  تلاکو  ناگدـنیامن و  نالک  ياهراک  رد  اهنت  هن  نز  يارب  ییارجا  روما  يدـصت 
هک نیا  هچ  تسین .  حرطم  تروکذ  طارتشا  هنوگچیه  تیاصو  يارب  اریز  تساور ،  دـشاب  یم  هب  یـصوم  رب  تیالو  زا  یعون  هک  تیاـصو 

میق و ار  ردام  دناوت  یم  یعرش  یلو  ندوبن  تروص  رد  یمالسا  تموکح  ینعی  درادن ،  يروذحم  نز  يارب  راغـص  ماتیا و  رب  تیالو  لعج 
نوچ دـیامن ،  نـالک  تیلوـت  بحاـص  ار  وا  هداد و  رارق  فـقو  تاـبقر  یلوـتم  ار  نز  دـناوت  یم  هک  نیا  هچ  دـهد .  رارق  راغـص  تسرپرس 

فافع رس و  نیزاوم  رب  هعماج  هرادا  متـسیس  رگا  تسین .  يو  ندوب  نز  هب  عونمم  ای  یلوتم  ندوب  درم  هب  طورـشم  فقو  رب  تیلوت  شریذپ 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


تابقر رب  تیالو  نیروجحم و  رب  تیالو  تیاصو ،  تلاکو ،  رد  نز ،  روضح  يارب  یعرـش  عنم  هنوگچیه  دـشاب ،  راوتـسا  حور  تراهط  و 
رد روبزم  قح  زا  يرادومن  دوش ،  یمن  هصالخ  هناضحلا  قح  دننام  دودحم  يدراوم  رد  نز  قح  زگره  و  دوب ،  دـهاوخن  نآ  رئاظن  فقو و 
قح رصح  رب  یلیلد  زگره  نکیل  (1  ، ) تسا رتراوازـس  یلوا و  لاسدرخ  ( 358  ) دنزرف يرادهگن  يارب  ردام  هک  تسا  هدـمآ  یئاور  عماوج 

عماج  - 1 درادن .  دوجو  نیعم  روما  رب  درم )  لابق  رد  نز (  قح  رـصح  رب  یلیلد  هک  نیا  هچ  تسین  هناضحلا  قح  رد  رهوش )  لابق  رد  نز ( 
 . 401 ص 403 -  ج 21 ،  هعیشلا ،  ثیداحا 

یلمع يارجا  یملع و  يایحا  نز ،  قوقح 

 : لوا دشاب :  یم  يرورض  يروحم ،  رصنع  دنچ  عامتجا  هعماج ،  رد  هداوناخ و  رد  نز  قوقح  ینیع  ققحت  يارب  هک  دوش  هجوت  تسا  مزال 
تروص هب  نآ  نیودت  و  دوب ،  دهاوخ  تجح  هقف  لوصا  قیقحت  قبط  مادکره  هک  ربتعم  یلقن  ای  یلقع  لیلد  اب  نآ  نوؤشو  قح  لصا  تابثا 
محازم هدش  تباث  قوقح  نآ  هب  لمع  هک  یتروص  رد  مود :  يراذگنوناق .  یمـسر  لفاحم  رد  نآ  بیوصت  یقوقح و  ياه  هرـصبت  داوم و 

هب افو  موزل  ربانب  لقتـسمو  ییادتبا  دهعت  کی  یط  ای  رگید و  مزال  عورـشم  دـقع  ای  حاکن  دـقع  نتم  رد  نیفرط  قفاوت  اب  دـشاب ،  رهوش  قح 
 ، هداوناخ ای  هعماج  حالـص  ظاحل  زا  مهم  مها و  تیاـعر  اـب  زین  و  رگید ،  مزـال  دـقع  نمـض  رد  نآ  حرط  جاـیتحا  مدـعو  ییادـتبا  طورش 

نوچ دوش .  تیبثت  عییـضت ،  نودب  درم  نز و  صتخم  كرتشم و  قوقح  يارجا  تنامـض  موس :  دوش .  نییبت  حضاو  روط  هب  اهنآ  هدودحم 
نیودـت عبنم  مدرم ،  گنهرف  هعماج و  تداـع  ناـمه  ددـنب و  یم  رب  تخر  اـه  هرطاـخ  ناوید  زا  هتفر  هتفر  درادـن  ارجا  نماـض  هک  یقوقح 

اریز دریگ ،  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  تسا  یگدـنز  نتم  رد  نآ  ینیع  يایحا  لـماع  هک  قوقح  يارجا  ناـیرج  اذـل  دوش .  یم  یقلت  قوقح 
اهنآ ینهذ  ای  یظفل  تایح  زج  يرمث  یـسرد ،  ياه  هزوح  رد  اهنآ  میلعت  زین  یقوقح و  ینید و  ياـه  باـتک  رد  نز  قوقح  یملع  ياـیحا 

زا دوب .  دهاوخن  تسا  شیوخ  ناگدنب  قوقح  هدننک  نییعت  نیرت  یلصا  هک  دنوادخ  یـضرم  يا  هدیهوکن  شور  نینچ  و  تشاد ،  دهاوخن 
زا هیئاضق  هوق  عقوم  هب  حیحـص و  يرواد  اضق و  تراظن و  وس و  کی  زا  هیرجم  هوق  هننقم و  هوق  یگنهامه  ( 359  ) زج يا  هراچ  تهج  نیا 

دنوادـخ دومنهر  قبط  هداوناـخ  ساـسا  نوچ  مراـهچ :  دـنک .  یمن  لآ  هدـیا  ار  هعماـج  ضحم ،  يروئت  هنرگ  و  دـشاب ،  یمن  رگید  يوس 
يزیرغ یتسود  ياج  هب  یلقع  دادو  ات  دنوش .  یم  بوسحم  قالخا  یلصا  رصانع  زا  تلیضف  ود  نیا  (1)و  تسا تمحر  تدوم و  ناحبس ، 

يدام شیارگ  ياج  هب  یلقع  رهم  و  دـناشنن ،  دوخ  ياـج  هب  ار  یعیبط  ارف  قاـیتشا  دزیخنرب و  ياـج  زا  یعیبط  هقـالع  و  دنیـشنن ،  یناویح  و 
زا ار  رگید  مه  كرتشم  ترطف  رهوش  نز و  و  دنیـشنن ،  اضق  دنـسم  هب  زگره  دنامن و  دوخ  صاخ  میرح  رد  یـسنج  هبذاج  و  دریگن ،  رارق 
مه لمکم  ار  یفنـص  ياه  تیـصوصخ  دـننکن و  كاردا  حیحـص  روط  هب  رگید  يوس  زا  ار  رگیدـکی  صاـخ  فنـص  یگژیو  وس و  کـی 

قوقح باصن  زا  رتمک  هعماج  زین  هداوناخ و  رد  قالخا  باصن  اذـل  دوش .  یمن  انب  تسا  مالـسا  هتـساوخ  هک  صوصرم  ناـینب  نآ  دـننادن ، 
ضراعت نادقف ،  لامجا ،  رثا  رد  هرصبت ،  ای  هدام  تهج  زا  نوناق  يدروم  رد  رگا  تفگ  ناوت  یم  قوقح  قالخا و  دنویپ  رد  دوب .  دهاوخن 

 ، هداوناخ ای  هعماج  رد  رگا  الباقتم  هک  نیا  هچ  دریگ ،  یم  هدـهع  هب  ار  هدـش  دای  ياه  صقن  ناربج  قالخا ،  دوب ،  مهبم  نآ  دـننام  داوم و 
يدرف ره  يارب  دـیامن و  یم  فیرحت  ریـسفت و  شیوخ  ياوه  يار و  هب  ار  نوناق  یـسک  ره  دـشابن  مکاح  یناسفن  لئاضف  یقالخا و  لوصا 

اریز دوب ،  دـهاوخن  قوقح  يارجا  نماض  زگره  قـالخا ،  دـقاف  سیلپ  هک  نآ  زا  هتـشذگ  تسین .  روسیم  سیلپ  کـی  بصن  ییاـج  ره  رد 
مجاـهت زا  ار  دوخ  بلق  و  درادـن ،  بضغ  توهـش و  تقرـس  اوه و  جاراـت  سوه و  دربتـسد  زا  ار  دوخ  نید  رهوگ  ظـفح  ناوت  هک  یـسک 

لماـع نیرت  مهم  یقـالخا  لوصا  تیاـعر  نوچ  و  درادـن .  ار  نارگید  قوقح  ظـفح  ناوـت  زگره  دـنک ،  یمن  يرادـهگن  نورد  ناـنمیرها 
ار درم  بناج  یقالخا  هیصوت  رد  هک  نآ  هن  دراد  یقالخا  ربارب  لداعتم و  هیصوت  رهوش  نز و  هب  مالسا  تسا ،  دارفا  قوقح  هدننک  نیمـضت 

ظوحلم درم  نز و  زا  یفنـص  ره  یگژیو  یقالخا  ياه  شرافـس  لـیلحت  رد  دـیاب  نکیل  دـشاب ،  هدرک  تیاـعر  ( 360  ) نز بناـج  زا  شیب 
لیمحت نز  رب  قالخا  توسک  رد  ار  یلهاج  هدوسرف  مسر  نامه  هداد و  رارق  درم  راسکاخ  ار  نز  مالـسا  هک  دـشون  مهوت  نینچ  ات  ددرگ ، 
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ماظن يرارقرب  يارب  رگیدـمه  اب  اه  نز  زین  رگیدـکی و  اب  اـهدرم  زا  رگید  فانـصا  تواـفت  دـننام  درم  نز و  یفنـص  تواـفت  تسا .  هدومن 
ار انعم  نیاو  ایناث   . هیوس کی  هبناج و  کی  ریخـست  هن  الوا و  هنالهاج  ای  هناملاظ ،  ریخـست  هن  تسا  لباقتم  هنالداع  ریخـست  ساسا  رب  نسحا 

ْمُهَضَْعب اَنْعَفَر  َو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب  اَنْمَسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َۀَمْحَر  َنوُمِسْقَی  ْمُه  َأ  درک :  راهظتسا  فرخز  هروس  هیآ 32  زا  ناوت  یم 
دننک یم  میسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  هک  دننانآ  ایآ  َنوُعَمْجَی  اَّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُۀَمْحَر  َو  ًاّیِرْخُس  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاَجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف 

 ) یـضعب زا  رتالاب  تاجرد ،  رظن )  زا (  ار  نانآ  زا  یخرب  و  میا ،  هدرک  میـسقت  ناشنایم  ایند  یگدـنز  رد  ار  ناـنآ  ِشاـعم  لـیاسو )  اـم (   ؟
رتهب دنزودنا  یم  نانآ  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  تمحر  و  دـنریگ ،  تمدـخ  رد  ار  رگید )  یـضعب (  اهنآ  زا  یـضعب  ات  میا  هداد  رارق  رگید ) 

 . 21 مور ،  ۀمحرو ،  ةدوم  مکنیب  لعجو   - ... 1 دیامن .  یم  یفن  ار  نا  دناد و  یمن  يدام  تفرشیپ  ار  شزرا  رایعم  هیآ  نیا  تسا . 

كرتشم ششوک  ششک و 

يدوجوم هک  تسا  ناسنا  تاذ  رهوگ  تسا ،  یهلا  ناروآ  مایپ  یمـسر  همانرب  هک  بیذهت  هیکزت و  تمکح و  باتک و  میلعت  یلـصا  روحم 
نز نیب  هچنآ  و  تسا .  تسا  هدش  نایب  طوسبم  روط  هب  باتک  ثحابم  رد  هچنانچ  ثنؤم ،  هن  تسا و  رکذم  هن  تهج  نیا  زا  تسا و  درجم 

حور هک  نیا  نآ  دـشاب و  یم  درجم  سفن  نوؤش  زا  یخرب  تسا ،  یناسنا  درجم  حور  رازبا  هک  ندـب  راـتخاس  زا  هتـشذگ  تسا  قرف  درم  و 
زا یخرب  زین  نز  درجم  حور  تسا و  راگزاس  وا  سفن  درجت  اب  هک  دراد  صاخ  ياـه  شیارگ  اـه و  شنیبو  فاـصوا  زا  یـضعب  درم  درجم 

مولعم دوش  یـسررب  درم  نز و  كرتشم  فیاظو  رگا  درادـن .  تافانم  ( 361  ) یناسنا سفن  درجت  اـب  مه  نآ  هک  دراد  صوصخم  فاـصوا 
زا مادـک  ره  صاخ  فیاظو  هب  رگا  دراد و  روضح  اهنآ  رد  تسا  ایبنا  تلاسر  نیرت  مهم  هک  هیکزت  میلعت و  عماج  طوطخ  هک  دـش  دـهاوخ 

تسا و كرتشم  عماج و  نتم  نامه  حرـش  هلزنم  هب  زین  مادـکره  یـصاصتخا  فیاظو  دـش ،  دـهاوخ  مولعم  دوش ،  هاـگن  روبزم  فنـص  ود 
درجت اب  نیابم  هن  هفطاع ،  دننام  دراد  يرتشیب  هولج  نز  رد  فاصوا  زا  یخرب  رگا  هک  نآ  ضرغ  دـشاب .  یمن  كرتشم  نتم  اب  نئابم  زگره 
اجنیا زا  و  دـش .  هراـشا  نآ  هب  هکناـنچ  تسا ،  وا  یملع  یلقع و  هبنج  شهاـک  بجوم  هن  كرتـشم و  فدـه  اـب  یفاـنم  هن  تسا و  وا  حور 
هطبار زگره  دشاب و  یم  نز  بلق  بذج  يارب  شالت  رد  درم  مه  درم و  لد  شیارگ  دادو و  بذج  ددصرد  نز  مه  هک  دش  دهاوخ  نشور 

زا جراخ  هک  اوران  ياهدنویپ  رگم  نز ،  مسج  راکـش  یپ  رد  درم  دشاب و  درم  بلق  راکـش  ددص  رد  نز  ات  تسین  رباربان  شـشوک  هبذـج و 
 . تسا ثحب  رادم  درم  نوچ  وا  حور  درجت  هک  تسا  ینز  سدقم  تحاس  زا  نوریبو  ینونک  ثحب  ورملق 

لالح نیرت  ضوغبم 

ياـضعا شمارآ  بلـس  هیاـم  هراومه  دـشاب ،  یم  اـه  لـالح  نیرت  ضوغبم  زا  مالـسا  عرـش  رد  تسا و  هداوناـخ  ماـظن  رگناریو  هک  قـالط 
دنمدوس یقالخا و  حیاصن  ندوب  رمث  یب  زا  دعب  ینعی  ترورـض  دروم  رد  طقف  هک  نآ  لیدعت  يارب  و  دوب ،  دهاوخ  نز  اصوصخم  هداوناخ 

نمـض طورـش  نامه  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  تسا  هدـش  ینیب  شیپ  یجالع  هار  دریذـپ  یم  ماجنا  فرط  ود  زا  حـلاص  دارفا  تیمکح  ندوبن 
يرارقرب رد  نآ  مهم  تمـسق  هدوب و  اوران  ماـخ و  يریگ  میمـصت  هنوگ  ره  رد  درم  ندومنن  اـهر  قـالط و  هدودـحم  ندرک  لرتنک  دـقع و 

ات ینعی  دش .  وگزاب  هتـشذگ  لوصف  زا  یـضعب  رد  مزال  روط  هب  هک  دـشاب  یم  یبلاق  هن  یبلق  دادو  ندرک  راوتـسا  يزیرغ و  هن  یلقع  هبذاج 
لوصا میکحت  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  قـالخا  ( 362  ) تلیـضف دـشوپن و  لمع  هماج  ۀـمحر »  ةدوم و  مکنیب  لـعجو  هکراـبم ... «  هیآ  ياـنعم 
لوصا میکحت  نماض  ناوارف  یقوقح  ياه  هرـصبت  داوم و  زگره  دوشن ،  هتخانـش  هللا  قح  ناونع  هب  نز  تیثیح  اـت  دـنکن و  زاـب  یگداوناـخ 

رد یفاک ،  نوناق  نتـشاد  اب  هک  تسا  قالخا  زا  رود  هب  ياهروشک  نآ  هناشن  دوب ،  دـهاوخن  قالط  هلئاه  هلئاغ  زا  نآ  تاـجن  یگداوناـخ و 
لوصا هب  مالسا  مامتها  درادن .  یماود  نادنچ  اهنآ  رد  یگداوناخ  هزاریـش  یهلا ،  تمحرو  دادو  حور  دوبمک  یقالخا و  لئاضف  نادقف  رثا 

 ، قالط تحـص  طیارـش  زا  یکی  الثم  دوش ،  یم  مولعم  الماک  نآ  دودـح  طیارـش و  ماکحا و  یـسررب  اب  قالط ،  زا  نآ  ریذـحت  هداوناخ و 
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هدوبن هاگآ  عوضوم  ای  مکح  هب  هدنهد  قالط  هچرگ  تسا  لطاب  قالط  دـندوبن  لداع  روبزم  دـهاش  ود  رگا  هک  تسا  لداع  درف  ود  روضح 
روضح قالط و  عامتسا  فرظ  رد  ای  هدوبن  لداع  الصا  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوش  مولعم  قالط ،  يارجا  زا  دعب  رگا  هک  يروط  هب  دشاب ، 

زامن تحـص  طارتشا  ریظن  دـهاش ،  تلادـع  هب  قالط  تحـص  طارتشا  نایرج  دوب .  دـهاوخ  لطاب  قالط  تسا ،  هدوبن  لداع  نآ  هسلج  رد 
درادن هار  اجنآ  رد  فالخ  فشک  اذل  تلادع ،  دوخ  هن  تسا  طرش  تلادع  زارحا  اجنآ  رد  اریز  تسین ،  تعامج  ماما  تلادع  هب  تعامج 

هک تلادع  هکلب  هتفرن  نیب  زا  تسا  تلادع  زارحا  هک  ادتقا  تحـص  طرـش  تس  هدوبن  لداع  تعامج  ماما  هک  دوش  مولعم  ادعب  رگا  ینعی  ، 
نادهاش رد  تلادع  رابتعا  فالخ  رب  دوبن  طرـش  دـشن ،  ققحم  هچنآ  دـش و  ققحم  دوب ،  طرـش  هچنآ  ینعی  تسا  هدوب  دوقفم  هدوبن  طرش 

ارهق اذل  تسین ،  ناسآ  نآ  لیـصحت  دایز و  قالط  تحـص  طیارـش  نوچ  و  نآ .  زارحا  هن  دشاب  یم  طرـش  تلادـع  دوخ  هک  قالط  هنحص 
تسا هدیسر  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  یتایاور  قالط  نایرج  هب  رگید  مامتها  يارب  و  دوش ،  یمن  ققحم  تلوهس  هب  مالسا  رد  قالط 
تیاعر ار  نآ  تحص  طیارش  همه  قالط  رد  هک  مینک  یم  راداو  ریشمش  اب  ار  اهنآ  امتح  ام  دشاب  ام  تسد  هب  نیملسم  روما  تیالو  رگا  هک 

هللا باتک  یلا  مهتددرل  مهتیلو  ولو  فیـسلاب  الا  قالطلا  یف  سانلا  حلـصی  ـال  ( » 363  : ) هک تسا  هدیـسر  رقاب ...  ماما  ترـضح  زا  دـننک ، 
 . نآ طیارشو  قالط  تامدقم  باوبا  زا  باب 6  قالط ،  باتک  هعیشلا ،  لئاسو   - 1 ( 1  « ) لجوزع

يرادم اوه  يرادم و  قح 

زا یتح  هک  قلطم  قح  هک  نآ  حیضوت  نآ ،  ریغ  هن  ددرگ  یم  قح  رادم  رد  یهلا  تموکح  دوخ  نوچمه  یمالـسا  تموکح  هداوناخ  ماظن 
تسین و یهار  وا  تاذ  هنک  هب  ار  يدحا  هک  تسا  دنوادخ  سدقا  تاذ  نامه  دیامن  یمن  دودحم  ار  وا  ینیعت  چـیهو  هدوب  هزنم  قالطا  دـیق 

يانـسح يامـسا  اهنآ  همه  هک  دوش  یم  ثحب  وا  ياه  نیعت  زا  هراـمه  اریز  دریگ ،  یمن  رارق  يا  هلاـسم  چـیه  عوضوم  زین  قلطم  تاذ  دوخ 
یم هک  هدوب  ققحتم  ققحم و  ياه  ناسنا  ریـس  رادم  تسا ،  قلطم  قح  نامه  ضیف  روهظ و  هک  نیعتم  قح  اما  دنهد .  یم  ناشن  ار  دنوادخ 

ناماما ناـمه  ناـنیا  دـنیوگ و  یم  رادـم  قح  ار  یـصاخشا  نینچ  هک  دـنریگ ،  ضیف  وا  عاعـش  زا  دـنیامن و  تکرح  نآ  روحم  رد  دنـشوک 
تفرعم هب  ار  اهنآ  هک  دنیامن  یم  تکرح  دوخ  يرطف  بلق  رادم  رد  نانیا  نیتسار  ناوریپ  دنا و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تیب  لها  موصعم و 

ینارادماوه هتشذگ  هورگ  ود  نیا  زا  و  دنرادم .  بلق  هورگ  نیا  هک  دنک  یم  تیاده  ماما  تبحم  هب  دیامن و  یم  يربهر  تینارون ،  هب  ماما 
 ، یقوقح لئاسم  مامت  رد  تسا  مزال  دشاب .  یم  نارادـم  قح  عبات  هک  بلق  رادـم  رد  هن  دـندرگ ،  یم  شیوخ  سوه  روحم  رد  هک  دنتـسه 

ناشن هک  یموهوم  ریباعت  زا  نآ  ریاظن  يرالاس و  یلو  یلاو و  يرالاس ،  نز  يرالاسدرم ،  ياج  هب  هعماج  قوقح  هداوناـخ و  قوقح  زا  معا 
يرادم قح  ناونع  دنار ،  یم  مکح  دوخ  تردـق  ورملق  رد  شیوخ  یـصخش  يارآ  رب  دامتعا  اب  صاخ  فنـص  ای  نیعم  صخـش  دـهد  یم 

کچوک و ياه  هزوح  رد  هچ  راک و  لحم  رد  هچ  یگدـنز و  لحم  رد  هچ  ار  تیبوبر  ماخ  لایخ  سکچیه  ات  ددرگ  حرطم  يرـالاس  قحو 
موصعم ریغ  تسد  هدش و  نیودت  يرطف  قح  رادم  رد  ( 364  ) هک مالسا  یقوقح  فراعم  زگره  دنارورپن و  رس  رد  گرزب  يا  هزوح  رد  هچ 

ار نامه  دنناد و  یم  يرهاظ  تردق  رد  ار  اهشزرا  مامت  هک  يا  هدع  لایما  اب  هدرواین  ناغمرا  هب  ار  نآ  رهاط  ریغ  رکف  هدرکن و  سمل  ار  نآ 
ار رطاف  هروس  هکرابم  هیآ  ماتخ  نسح  ناونع  هب  راتفگـشیپ  نیا  نایاپ  رد  دنزاسن .  بوشم  دـنرگن  یم  اه  ناسنا  يواست  ای  توافت  رایعم  زین 

لقن دنک  یم  یفرعم  اهریخ  مامت  هب  قباس  ار  رادم  قح  دناد و  یم  رادم  قح  عبات  ار  روحم  بلقو  هدرک  ادـج  رادـم  بلق  زا  ار  رادـماوه  هک 
وه کلذ  هللا  نذاب  تاریخلاب  قباـس  مهنمو  دـصتقم  مهنمو  هسفنل  ملاـظ  مهنمف  اـندابع  نم  انیفطـصا  نیذـلا  باـتکلا  اـنثروا  مث  میاـمن :  یم 

دوـخ رب  ناـنآ  زا  یخرب  سپ  میداد  ثاریم  هب  میدوـب ،  هدـیزگرب  ار  ناـنآ  هـک  دوـخ  ناگدـنب  هـب  ار  باـتک  نـیا  سپـس  ( 1) ریبکلا لضفلا 
 . تسا گرزب  قیفوت  دوخ  نیا  دنماگـشیپ و  ادـخ  نامرف  هب  کین  ياـهراک  رد  ناـنآ  زا  یخرب  و  ور ،  هناـیم  ناـشیا  زا  یخرب  دـنراکمتس و 

فراع ار  دصتقم »  دناد و «  یم  تراهط  تیب  لها  دننام  موصعم  ماما  ار  تاریخلاب »  قباس  هک «  هدـمآ  روبزم  هیآ  لیذ  رد  یناوارف  تایاور 
قح هن  دنگ و  یم  تکرح  قح  رادم  رد  دوخ  هن  هک  دناد  یم  رادم  سوه  ار  هسفنل »  ملاظ  دـنک و «  یم  یفرعم  وا  قح  هب  يانـشآ  ماما و  هب 
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يرادـم قح  زج  هعماج  قوقح  دـننام  هداوناخ  قوقح  نییبت  رد  هک  نآ  ضرغ  ( 2  . ) دنیزگ یم  رب  ار  اهنآ  يوریپ  دسانـش و  یم  ار  نارادـم 
توعد نایاپ  ددرگ .  فورـصم  نآ  یهلا  دودـح  يارجا  گـنهرف و  نیا  تخانـش  يارب  دـیاب  شـشوک  ماـمت  دوب و  دـهاوخن  حرطم  يزیچ 
فیرش ریـسفت  هب  روبزم  هیآ  یئاور  ریـسفت  ندش  رت  نشور  يارب   - 2  . 31 رطاف ،   - 1 تسادخ .  دمح  ادخ ،  باتک  زاغآ  دـننام  نایتشهب 

 . دوش هعجارم   361 ص 365 -  ج 4 ،  نیلقثلارون ، 

يدارا گرمو  یعیبط  گرم 

 ، تکرح ياراد  ناسنا  هک  اریز  تسا ،  کیرـش  ناهایگ  یتح  تاناویح و  اب  نآ ،  رد  هک  دراد  یعیبط  گرم  یگدنز و  کی  ناسنا  ( 365)
 . تسا ناویح  ناسنا و  نیب  كرتشم  رگید  یخرب  ناهایگ و  ناسنا و  نیب  كرتشم  یضعب  هک  تسا  نا  دننام  ومن و  هیذغت ،  مهوت ،  لیخت ، 
ای یهایگ  لامک  دـح  رد  رگم  تسین  لامک  هناشن  اهنیا  دوش .  یم  یعیبط  گرم  هب  ریبعت  اـهنا  دوبن  زا  یعیبط و  تاـیح  رب  لـیلد  اـهنیا  ندوب 

راـیتخا و ءوس  اـب  دـناوت  یم  ناـسنا  تسوا ،  دوخ  راـیتخا  رد  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  یگدـنز  گرم و  نانـسا  يارب  یناوـیح .  لاـمک 
ار دوخ  رایتخا ،  ءوس  اب  هک  یناسک  زا  میرک  نآرق  دنک .  هدنز  ار  دوخ  کین ،  باختناو  رایتخا  نسح  اب  ای  دناریمب و  ار  دوخ  دـب ،  باختنا 
رب یماگ  يونعم  تایح  ندرک  مهارف  تهج  رد  ای  هداد  تسد  زا  ار  يونعم  تایح  هک  یسک  ینعی  دنک ،  یم  دای  رفاک  ناونع  هب  دنناریم  یم 

مالسا زا  دعب  هللا  ذاعم  ( 366  ) هک اهنآ  ریظن  تسا ،  هدرک  طوقـس  نآ ،  هب  سرتسد  زا  دعب  ای  هدـمآ ،  رب  نآ  عفر  عفد و  ماقم  رد  ای  هتـشادن 
نآ دناریم .  یم  ار  دوخ  کین ،  یباختنا  اب  دریمب  هک  نیا  زا  لبق  ناسنا  زین  یهاگ  تسا .  رایتخا  ءوس  رثا  رد  ییاهگرم  اهنیا  دنوش  یم  دترم 
هب ناسنا  هک  تسا  يرایتخا  گرم  نیا  هب  رظان  ( 1  ، ) مروآ یمرب  رـس  ندش  هتـشرف  زا  مریم و  یم  تیناسنا  زا  نم  رگید  راب  دیوگ :  یم  هک 

يوخ دـناریمب و  ار  ماـکدوخ  هاوخدوخ و  زیارغ  دـناوتب  ناـسنا  هک  دـبای  یم  قـقحت  یناـمز  اـهگرم  زا  هنوـگ  نیا  دریم .  یم  راـیتخا  نسح 
لاگنچ زا  دوخ ،  رایتخا  نسح  اب  دـیبوک و  مه  رد  ار  یهاوخدوخ  رورغ و  يوخ  نیا  هچناـنچ  دـبوکب و  مهرد  ار  یبلط  تینم  یگدـنرد و 
هتشرف زرم  هب  ناسنا  هک  تسا  دح  نیا  رد  دراد و  مان  يدارا  توم  هدمآ ،  تسد  هب  تیفیک  نیا  اب  هک  یکین  گرم  تفای ،  تاجن  تیناویح 

رکذ یبحتـسم  ياه  هزور  ماکحا  رد  هورع و  رهاوج و  فیرـش  باتک  ریظن  یهقف  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  بلطم  نیا  دنک .  یم  ادـیپ  هار  اه 
هنوگ هب  دوخ  نیبطاخم  اب  مهیلع  هللا  مالس  نیموصعم  همئا  دوش .  یم  هتشرف  هیبش  ناسنا  هک  سب  نیمه  هزور ،  تلیـضف  رد  هک :  تسا  هدش 
دارفا يارب  لیلعت  نیا  دیوشب ،  ربخاب  نادنمتـسم ،  یگنـسرگ  درد  زا  ات  دیریگب  هزور  دـنا :  هدومرف  یهاگ  دـنا ،  هتفگ  نخـس  فلتخم  ياه 

مینک دای  نانآ  زا  یگنسرگ  ساسحا  رثا  رد  مه  نآ  ناضمر ،  كرابم  هام  رد  ات  دوب  ربخ  یب  اهنآ  لاوحا  زا  دیاب  ارچ  تسا ،  فیعض  رایـسب 
يارب لیلعت  نیا  دیـشاب ،  تمایق  یگنـشتو  یگنـسرگ  دای  هب  یگنـسرگ ،  یگنـشت و  راشف  رثا  رد  ات  دیریگب  هزور  دـنیامرف  یم  زین  یهاگ   ؟
دنتسه یناسک  رگید ،  هورگ  میشاب ؟  داعم  دای  هب  یگنشت  یگنسرگ و  راشف  اب  ات  مینک  تلفغ  تمایق  زا  لاس  مایا  رد  ارچ  تسا ،  نیطسوتم 
تسا توت  گرب  کنآ  یپ  زا  ینک  دهج  را  يوش  هتـشرف  وت  ( 367  : ) دنیوگ یم  دنرادرب و  مدق  اه  هتـشرف  دح  رد  ات  دنریگ  یم  هزور  هک 
تـسا نآ  زا  رتالاب  وا  شزرا  دنک ،  فرـص  ندیماشآ  ندروخ و  هب  ار  دوخ  تقو  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ناسنا  سلطا  شدننک  جـیردت  هب 

دینک كرت  ار  یناویح  یهایگ و  تافرصت  قلطم  ینعی  دیوشب  هتشرف  ات  دیروخن  دنا  هدومرف  هک  نیا  هتبلا  دنک .  یگدنز  ندروخ ،  يارب  هک 
هنوگچ دوش ،  یم  ناینرپ  ریرح و  دنک  ادیپ  هار  مشیربا  مرک  هاگراک  هب  توت  گرب  کی  تعیبط ،  ناهج  رد  رگا  دیـشاب .  شنم  هتـشرف  ات  ، 
رایتخا نسح  اب  هک  دنتسه  یناسک  موس  هورگ  نیاربانب  درادرب .  مدق  اه  هتـشرف  زا  رترب  دناوت  یم  هک  یتروص  رد  دوشن .  هتـشرف  ناسنا  کی 

ریظن دریم ،  یم  دوخ  رایتخا  ءوس  اب  ناسنا  یهاگ  هک  نیا  هچ  دـنا .  هدیـشوپ  مشچ  یتابن  یناویح و  ملاـع  زا  يدارا  گرم  اـب  دـنا و  هدرم  ، 
تیم کلذ  دـیامرف « :  یم  لمع  یب  ملاـع  هراـبرد  هیلع  هللا  مالـسریما  ترـضح  كراـبم  دوجو  اـی  دـناد و  یم  هدرم  ار  نارفاـک  هک  یتاـیآ 
یقفا هزانج  اهنآ  هک  تسا  نیا  رد  تاوما  ریاس  اب  وا  قرف  تسا .  يدومع  هزانج  کی  اه ،  هدنز  نیب  رد  لمع  یب  ياناد  ینعی  ( 2  « ) ءایحچا

و تسا .  اه  هدرم  ریاس  نوچ  يرادرم  لمع ،  یب  ملاع  دـنا .  هدرم  ود  ره  هنرگ  تسا و  نیمز  يور  يومع  هزاـنج  نیاو  دنتـسه  نیمز  يور 
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دهاوخ رت  قفوم  دنک ،  یط  رتدوز  دـنک و  باختنا  ار  رتهب  هار  هک  یـسک  ره  دـنراتخم ،  اهدرم  اهنز و  ریـسم  ود  نیا  زا  کیره  باختنا  رد 
سپ مدش  مدآ  یناویح و  زا  مدرممدز  رس  ناویح  هب  مدرم  امنزومدش  یمانو  مدرم  يدامج  زا   : موس رتفد  يولوم ،  يونعم  يونثم   - 1 دوب . 

 . تمکح 374 حلاص ،  یحبص  هغالبلا  جهن  رپ 2 -  لاب و  کیالم  زا  مرارب  اترشب  زا  مریمب  رگید  هلمحمدش  مک  ندرمز  هک  مسرت  هچ 

نامیا صقن  ههبش 

تسا هدومرف  هدرک و  دای  يدب  هب  اهنز  زا  نآ  رد  هک  تسا  هغالبلا  جهن  رد  یتیاور  نومضم  دوش ،  یم  حرطم  هراومه  هک  یتاهبـش  زا  یکی 
مایـصلاو ةالـصلا  نع  نهدوعقف  نهنامیا ،  ناصقن  اماف  لوقعلا ،  صقاون  ظوظحلا ،  صقاون  نامیالا ،  صقاون  ءاسنلا  نا  ساـنلا ،  رـشاعم  : » 
فاصنالا یلع  نهثیراومف  نهظوظح  ناصقن  اماو  دحاولا ،  لجرلا  ةداهشک  نیتارما  ةداهشف  نهلوقع  ناصقن  اماو  نهضیح ،  ( 368  ) مایا یف 

اریز تسا ،  مک  شلقع  تسا ،  مورحم  هزور  زاـمن و  زا  تداـع  ماـیا  رد  اریز  تـسا ،  صقاـن  شناـمیا  نز ،  ( 1  ... « ) لاـجرلا ثیراوم  نم 
هدیـسر زین  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نومـضم  نیا  هباشم  تسا .  درم  هیمهـس  فصن  زین  وا  یلام  ظحو  تسا ،  درم  کی  لداعم  نز  ود  تداهش 
تایاور تایآ و  زا  یـضعب  رد  هک  ییاه  شهوکنو  اه  شیاتـس  هنیمز  دروم  رد  يا  همدقم  تسا  مزال  ههبـش  نیا  هب  خساپ  يارب  ( 2  . ) تسا

 . ص 259 ج 103 ،  راونالا ،  راحب   - 2 هبطخ 80 .  حلاص ،  یحبص  هغالبلا  جهن   - 1 دوش .  رکذ  تسا  هدمآ 

اه شهوکن  اه و  شیاتس 

هراشا

یم شهوکن  ای  شیاتس  نآ ،  بابـسا  للع و  طیارـش و  دارفا ،  نامز ،  یخیرات ،  لماوع  هلـسلس  کی  رثا  رد  یعوضوم ،  ای  هثداح و  یهاگ 
ای شیاتس و  لباق  یش ء ،  نآ  تعیبط  لصا  هک  تسین  نیا  هثداح ،  کی  یبنج  روما  ای  ثداوح و  یضعب  شهوکن  ای  شیاتس  يانعم  دوش ، 

ءانث و يا  هلیبق  زا  رگا  الثم  تسا .  هدـش  شهوکن  اـی  شیاتـس  نیا  ببـس  یـصاخ  هنیمز  دراد  لاـمتحا  هکلب  دـشاب ،  یم  شهوکن  قحتـسم 
مک يا  هلصاف  رد  دیاش  و  دنا ،  هتساخرب  هلیبق  نیا  زا  رصع  نآ  رد  یبوخ  نادرم  هک  دشاب  نآ  رثا  رد  دراد  لامتحا  هدمآ ،  لمع  هب  یشیاتس 

دروم يدارفا  نیمزرـس  کـی  رد  سکع ،  هب  یهاـگو  دـنوش .  عقاو  شهوکن  دروم  هک  دـنزیخرب  هلیبق  نآ  زا  يرگید  دارفا  ددرگرب ،  قرو 
هدوب ییاهرهـش  ناریا  نیمه  رد  دنزیخ .  یم  رب  نیمزرـس  نآ  زا  یـشیاتس  نایاش  دارفا  هک  دشک  یمن  یلوط  دعب  دنریگ ،  یم  رارق  شهوکن 

وزج زین  دالب  اهرهـش و  هدـش ،  ضوع  نادنورهـش  تیب  لها  تکرب  هب  یتقو  نکیل  تسا  هدـش  دراو  یناوارف  ياه  تمذـم  اهنآ  هراـبرد  هک 
زاتمم غوبن ،  یملع و  یقالخا و  لئاضف  رظن  زا  هک  ( 369  ) دنا هتساخرب  نیمزرس  نآ  زا  يدارفا  دنا و  هدش  روشک  نیا  هتسجرب  هنومن و  دالب 

کی اب  هک  تسا  نآ  شلیلدو  تسا .  یعطقم  هکلب  هدوبن ،  كاخو  بآ  نآ  همزال  دـبا  ات  اـه  شهوکن  اـه و  تمذـم  هجیتن ،  رد  دـنا  هدـش 
دروم رد  هغالبلا  جهن  ياه  شهوکن  زا  یشخب  تفگ  دیاب  هتکن  نیا  هب  هجوتاب  ددرگرب .  قباس  رظن  تسا  نکمم  يداقتعا ،  يرکف و  لوحت 
هرصب هک  نیا  اب  تسا  هدش  شهوکن  هنیمز  نیا  رد  زین  هفوک  هرـصب و  زا  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ،  یم  رب  لمج  گنج  نایرج  هب  ارهاظ  نز ، 

یهاوخنوخ هب  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  هدومن و  مالـسا  میدـقت  ار  يریظن  مکو  زراـبم  نادرم  هفوک  هدرک و  تیبرت  یناوارف  یملع  لاـجر  ، 
ترضح روهظ  راظتنا  هب  هک  تسا  ییاج  هفوک  زین  نونکا  مهو  دنتفرگ ،  تاشن  هفوک  زا  دنتساخرب  هیلع  همالسو  هللا  تاولص  نادیهش  رالاس 

ناوت یمن  تسا و  هدـش  عقاو  نآ  رد  نیقیدـص  نیحلاص و  زا  يرایـسب  تاماقم  هک  دراد  يدجـسم  دـنناوخ ،  یم  زامن  اجنآ  رد  يدـهم ... 
يایاضق دنشاب .  یم  شهوکن  راوازس  دب و  اتاذ  هشیمه و  يارب  رهش  ود  نآ  تسا ،  هدش  شهوکن  هرصب  زا  ای  هفوک  زا  الثم  نوچ  هک  تفگ 

یم یفتنم  زین  مذ  حدم و  هنیمز  عطقم  نآ  تشذگ  اب  سپس  دنک و  یم  مهارف  ار  شهوکنای  شیاتـس  هنیمز  ساسح  عطقم  کی  رد  یخیرات 
 . دوش
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یحو ینیب  شیپ 

ربمایپ نانز  هراـبرد  میرک  نآرق  هک  يرارـصا  ـالوصا  تسا .  تقد  لـباق  صاـخ  دروم  نیا  رد  هژیو  هب  نز و  عوضوم  لـصا  رد  لـیلحت  نیا 
نرق و  دـیامرف :  یم  ص )  ) ربمایپ نانز  هب  رارـصا ،  اب  نآرق  هک  نیا  تسا .  یخیرات  خـلت  هثداح  کی  زا  یحو  ینیب  شیپ  هناـشن  دراد  (ص )

راکشآ ار  دوخ  ياه  تنیز  میدق  تیلهاج  راگزور  دننام  دیریگ و  رارق  ناتیاه  هناخ  رد  و  ( 3) یلوالا ۀیلهاجلا  جربت  نجربتالو  نکتویب  یف 
يا هدنیآ  زا  تداهش  بیغ و  ملاع  دنوادخ  ( 370  . ) تسا هدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  يا  هنحـص  هلآ  سدقا  تاذ  هک  تسا  نآ  هناشن  دـینکن . 

ناشن ار  دوخ  دینیـشنب و  اه  هناخ  رد  دومرف  اذـل  تشاد ،  یم  رذـحرب  اج ،  یب  مایق  نآ  خـلت  تارمث  زا  ار  ص )  ) ربمایپ ناـنز  هدوب و  ربخ  اـب 
بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح  قلطم  هللا  یلو  يور  رد  ور  دمآ و  شیپ  لمج  گنج  اهرادشه ،  نیا  مغریلع  هک  دینکن و ، ...  جربت  دـیهدن ، 
هلسلس کی  تشاد و  یپ  رد  ار  ییاه  شهوکن  هلسلس  کی  عطقم ،  نآ  دنتساخرب .  هزرابم  هب  نیلصملا ،  تاولـص  لضفا  هیلع  نینمؤملاریما 

یهورگ و زا  هدوـمن و  لـمع  بوـخ  هنحـص ،  نآ  رد  هک  هدـش  شیاتـس  یمدرم  زا  اـی  ینیمزرـس ،  زا  تشاد .  هارمه  هب  ار  ییاـه  شیاـتس 
رهوگ باسح  هب  اه ،  شیاتـس  اه و  شهوکن  نیا  دیابن  نیاربانب  دنا  هدرک  لمع  دب  دادخر ،  نیا  رد  نوچ  تسا  هدـش  شهوکن  ینیمزرس ، 

رد هک  مه  هشیاـع  تسا  یعیبط  دـنتفرگ ،  رارق  شهوکن  دروم  دنداتـسیا و  قلطم  هللا  یلو  ربارب  رد  ریبز  هحلط و  رگا  دوش .  هتـشاذگ  یش ء 
نیا دیابن  نیاربانب  دنریگ .  رارق  شهوکن  دروم  دندرک ،  کمک  نیگنس  هحناس  نیا  هب  هک  مه  يرگید  دارفا  تفرگ و  رارق  ترـضح  لباقم 

 . 33 بازحا ،   - 3 تسا .  ظوفحم  نآ  یعطقم  ریثات  هتبلا  ددرگرب ،  تاذ  رهوگ  هب  اه  شیاتس  ای  اه  شهوکن  زا  هنوگ 

اهتمذمو لمج  گنج 

 ، تسا هیجراخ  هیـضق  ای  هیـصخش  هیـضق  ریظن  ابیرقت  تسین ،  هیقیقح  هیـضق  کی  ناونع  هب  تسا ،  هدـش  دراو  هغالبلا  جـهن  رد  هک  یتیاور 
كرحم ببس و  هدومن و  اپ  هب  وا  ار  لمج  گنج  دندقتعم  مه  تنس  لها  تخادنا .  هار  هب  ار  گنج  نیا  هشیاع ،  هک  تسا  نیا  هیضق  لصا 

وا لاثما  وا و  مهوت  اهتنم  تاطخا »  دق  هک « :  تسا  هدرک  لوبق  تنس  لها  ناگرزب  زا  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هک  نیا  هچ  تسا .  هدوب  وا  ، 
 ، لمج گنج  نایرج  رد  هک  نیا  زا  دـعب  تروص  ره  هب  ۀـبئات . »  تمت  مل  دـنیوگ «  یم  نارگید  یلو  ۀـبئات »  تتامو  تبات  هک «  تسا  نیا 

هیلع نینمؤملاریما  دروخ ،  تسکش  ماجنارـس  دش و  هتخیر  یناوارف  ياه  نوخ  درک و  کیرحت  مه  ار  ریبز  هحلط و  دش و  رتش  راوس  هشیاع 
اب يا  هبطخ  هرصب ،  مدرم  لمج و  گنج  نایرج  نیمه  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  ( 371  . ) دومرف نایب  ار  نانخس  نیا  نیلصملا  تاولص  لضفا 
نز هاس  امش  ( 4  « ) ۀـمیهبلا عابتا  ةارملا و  دـنج  متنک  هک «:  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  لمجلا »  ۀـعقو  دـعب  ةرـصبلا  لها  مذ  یف  ناونع « 

تکرح ولج  درب ،  یم  ار  هشیاع  هک  رتش  نآ  ینعی  دیدش ،  ییاپراهچ  ناویح  ور  هلابندو  تشاد ،  هدهع  هب  هشیاع  ار  امـش  یهدنامرف  دیدوب 
يا هتخپن  راک  هب  دیداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هدومزآ  ان  امـش  دیامرف :  یم  دیدرک .  یم  تکرح  هناهاگآان  نآ  لابند  هب  مه  امـش  درک و  یم 

 : دـیامرف یم  دـهد و  یم  رارق  شهوکن  دروـم  ار  هرـصب  نیمزرـس  دـنک ،  یم  تمذـم  ار  هورگ  نیمه  هک  زین  هبطخ 14  رد  دیدرک .  مادـقا 
بآ هب  کیدزن  ندرک و  تمذم  ار  رتش  ناوریپ  تسا و . ...  کیدزن  بآ  هب  رود و  نامسآ  زا  تسا ،  دب  امش  نیمزرـس  ییایفارغج  تیعقوم 
نیا رد  نآ ،  نکاس  بکار و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسا ،  دب  نتفرگ  رارق  ایرد  لحاس  رد  ای  تسا و  دب  رتش  هک  تسا  نآ  يارب  هن  ندوب 

دـمآ و هنیدـم  هب  هکم  زا  ترجاهم ،  نایرج  رد  دـش و  راوس  رتش  زین  ص )  ) ربمغیپ كراـبم  دوجو  هنرگو  تسا .  هدومن  راـتفر  دـب  هنحص ، 
يوس هب  ار  ص )  ) ربمایپ رتش  قایتشا  هقالع و  يور  زا  هنیدـم  لـها  ( 5  « ) ةرومام اهناف  اهلیبس  اولخ  دومرف « :  دـش  هنیدـم  دراو  هک  یماگنه 

رتش نیا  دیـشاب ،  هتـشادن  رتش  هب  يراک  دومرف :  دوشن  هدرزآ  یـسک  هک  نآ  يارب  ص )  ) ربمایپ و  دندرک ،  یم  تیادـه  دوخ  هناخ  هقطنم و 
رد هک  بویاوبا  لزنم  رد  دمآ  رتش  موش و  یم  هدایپ  اجنامه  نم  دیباوخ  دز و  وناز  داتسیا و  رتش  نیا  دوخ  هک  اجره  دراد  ییادخ  تیرومام 
هب ندرک ،  ( 372  ) راک رتش  تکرح  ساسارب  ای  ندش  رتش  راوس  ای  نتفر  رتش  لابند  هب  سپ  داتـسیا .  دوب  هنیدـم  مدرم  نیرتدنمتـسم  فیدر 
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هللا مالـسریما  ترـضح  دوخ  رگا  ایآ  تسا ؟  يا  هصق  هیـضق و  هچ  رد  یـسک و  هچ  شبکار  درک  هجوت  دیاب  درادـن ،  یتمذـم  دوخ  يدوخ 
تفگ ناوت  یم  دننک  تکرح  ناشیا  لابند  هب  يا  هدع  دـنوش و  هلغب  ای  بسا  ای  رتش  راوس  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدـص  ترـضح  ای  هیلع 
 . ص 108 ج 19 ،  راونالا ،  راحب   - 5 هبطخ 13 و 14 .  هغالبلا ،  جهن   - 4 دنمومذم ؟  هلغب  بسا و  ناوریپ  ای  دنمومذم  رتش  ناوریپ  هک 

تسین لامک  لام  نتشاد 

هراشا

رادروخرب يرتـمک  ثرا  زا  نز  نوچ  دـیوگ :  یم  هدـش و  هیجوت  ثرا  رد  صقن  هب  ظـح ،  ناـصقن  روبزم ،  تیاور  رد  هک  نیا  رگید  هتکن 
هک یسک  هناخ  لباقم  رد  ترـضح  رتش  هنیدم ،  هب  ص )  ) ربمایپ ترجاهم  ماگنه  هب  هک  یتروص  رد  تسین ،  مرتحم  دراد و  صقن  اذل  تسا 

جهن رد  یطوـسبم  هبطخ  تسین .  لاـمک  نآ  نتـشاد  هک  نیا  هچ  تسین  صقن  لاـم ،  نتـشادن  سپ  دـیباوخ  دوـب  هنیدـم  مدرم  نـیرتریقف  زا 
هتشادن يا  هرهب  ایند  لام  زا  ایبنا  همه  هک  تسا  نآ  تسین ،  لامک  لام  نتشاد  هک  نیا  هناشن  دیامرف :  یم  یلع ...  ترضح  هک  تسا  هغالبلا 

هللا مالـسریما  ترـضح  تس  هدادن  دوخ  يایبنا  هب  ار  لامک  نیا  ادخ  هک  تفگ  دیاب  هللا  ذاعم  ای  تسین  لامک  لام  نتـشاد  تفگ  دیاب  ای  دنا 
عـضو دیامرف  یم  دنک و  یم  رکذ  ار  مالـسلاو  ةالـصلا  مهیلعادـخ  لوسر  دوخ  دواد و  حیـسم ،  یـسیع  میلک ،  یـسوم  ترـضح  هصق  هیلع 

هنوگ نامه  الوا :  هک :  نیا  رب  افاضم  تسین .  لام  یناوارف  رد  لامک ،  دوش  یم  مولعم  ناوارف  دهاوش  نیا  اب  سپ  دوب ،  هداس  اهنیا  یگدـنز 
رد درب و  یم  ثرا  رتشیب  درم  يدراوم  رد  دنرب ،  یم  ثرا  مه  ياتمه  درم  نز و  دراوم  زا  یـضعب  رد  تشذگ  لصف  نیا  لوا  شخب  رد  هک 

نیمات درم  طسوت  نز  یگدـنز  مامت  لباقم ،  رد  تسا ،  مک  تیم  رهاوخو  رتخد  نز  ثرا  رگا  اـیناث :  درب .  یم  ثرا  رتشیب  نز  مه  يدراوم 
دریگ و یم  هرهب  نز  تالآ ،  رویز  اه و  یندیـشوپ  اهتذل و  زا  ( 373  . ) دراد رایتخا  رد  یگدـنز  جراخم  رب  هفاضا  زین  ار  هیرهم  دوش و  یم 

ادـج مه  زا  ـالماک  قیقد و  هلاـسم  ود  اـجنیا  تسا .  درم  هب  طوبرم  مهم  دـیلوت  نز و  نآ  زا  مهم ،  هرهب  ینعی  تسا  درم  هفیظو  اـهنآ  دـیلوت 
شزرا زا  سپ  تسا ،  يرتمک  ثرالا  مهـس  ياراد  نز  نوچ  تسا و  شزرا  رایعم  لام  تورث و  دـیامرف :  یمن  مالـسا  هک  اریز  دراد  دوجو 

رد امیقتـسم  یهاگ  يداصتقا  رازبا  نیاو  دراد  يداصتقا  هبنج  اهنت  درادن و  یـشزرا  هبنج  لام  دـیامرف :  یم  هکلب  تسا .  رادروخرب  يرتمک 
نانز درب و  یم  هرهب  نآ  دوس  زا  میظنت ،  تیریدم و  تیلوئـسم  دیلوت و  تمحز  نودب  ناسنا  یهاگ  و  دوش ،  یم  هداد  رارق  صخـش  رایتخا 

 . دنوش یم  رادروخرب  هقفن  رهم و  زا  دنوش  جرخ  لخد و  راد  هدهع  هکنیا  نودب 

یلزتعم رکفت  مهوت 

اهنت ناـمیا ،  دـندقتعم :  هلزتـعم  نوچ  دـنک  یم  طابنتـسا  ار  یلازتـعا  رکفت  نآ  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  دراد  دوـجو  يا  هتکن  هبطخ  نیا  رد 
لمع یلو  دشاب ،  هتشاد  ص )  ) ربمایپ ادخ و  هب  رارقا  یسک  رگا  دیوگ :  یم  اذل  تسا .  میهـس  نامیا  نتم  رد  مه ،  لمع  هکلب  تسین  داقتعا 

 ، تسا مورحم  نامیا  زا  سپ ،  تسا  مورحم  هزور  زامن و  زا  تداع  مایا  رد  نز  نوچ  هک  تسا  هدومرف  ترـضح  اریز  تسین ،  نمؤم  دـنکن 
لمع یـسک  رگا  دـنیوگ :  یم  نانآ  تسا ،  هلزتعم  رادـنپ  سکع  هب  لیلد  نیا  هک ،  نیا  زا  لـفاغ  تسا  ناـمیا  وزج  لـمع  هک  نیا  لـیلد  هب 

 . تسا مک  ناشنامیا  اهتنم  دننمؤم  دنرادن  لمع  هک  یلاح  رد  اهنیا  دیامرف  یم  ترضح  تسین ،  نمؤم  دنکن 

نایسنو نز  تداهش 

 : دیامرف یم  نآرق  رد  هک  اریز  تسا ،  درم  کی  تداهـش  مکح  رد  نز ،  ود  تداهـش  هک  تسا  نیا  لقع  ناصقن  دروم  رد  ترـضح  لیلعت 
نیا رد  تسا .  درم  کی  تداهـش  مکح  رد  نز ،  ود  تداهـش  ( 374 ( ) 6) ءادهـشلا نم  نوضرت  نمم  ناتارماو  لجرف  نیلجر  انوکی  مل  ناف 
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رد نز  دوهـش  روضح و  تسا و  هدـهاشم  سح و  هب  دنتـسم  يرما  تداهـش  هک  نیا  هب  دـش  هراشا  لصف  زاغآ  رد  هچنآ  رب  افاضم  زین  دروم 
تداهـش مکح  رد  نز ،  ود  تداهـش  هک  نیا  دیامرف :  یم  دنک و  یم  رکذ  ار  نآ  هتکن  نآرق  دوخ  دشاب  یم  دودحم  ای  روذـحم و  اج  همه 

رکذتف امهادحا  لضت  نا  هکلب :  دنک  یم  هابتـشا  صیخـشت ،  رد  دراد و  صقان  یکرد  لقع و  نز ،  هک  تسا  نآ  يارب  هن  تسا ،  درم  کی 
و هچب ،  تیبرت  هناخ ،  ياهراک  لوغـشم  نز  هک  اریز  دهدب .  رکذت  ار  وا  يرگید  دومن  شومارف  ود  نیا  زا  یکی  رگا  ( 7  ) يرخالا امهادحا 
ار وا  يرگید  تفر  شدای  یکی  رگا  ات  دنشاب  رفن  ود  نیاربانب  دنک ،  شومارف  هدید  هک  ار  يا  هنحص  تسا  نکمم  هدوب و  يردام  تالکشم 

 . 282 هرقب ،   - 7  . 282 هرقب ،   - 6 دنک .  رکذتم 

یتسرپ نز  تمذم 

هراشا

یم نینمؤملاریما ...  ترضح  هنومن  ناونع  هب  تسا .  هدش  عنم  وا  اب  طابترا  زا  هدش و  تمذم  نز  زا  تایاور  یـضعب  رد  هک  نیا  رگید  ههبش 
نیا تشاد  هجوت  دیاب  تسا .  مومـسم  یلو  نیریـش  زاغآ  رد  نآ  شین  هک  تسا  برقع  لثم  نز  ( 1  « ) ۀسبللا ةولح  برقع  ةارملا  دـیامرف «: 
رگا هکلب  تسین  نزوس  ریظن  لـسع و  روبنز  شین  لـثم  برقع  شین  دروـخن .  ار  توهـش  بیرف  اـت  تسا  درم  هب  يرادـشه  تاـیاور  هنوـگ 

شرهاظ هک  دـنزیرب  هچب  ماک  رد  ینیریـش  کی  هک  نآ  لـثم  دـیامن  یم  ینیریـش  تذـل و  ساـسحا  نآ  شین  زا  تسا  برقع  دـنادن  ناـسنا 
(375  ) هب ار  دوخ  دـیامرف :  یم  هکلب  تسا  برقع  نز  دـیوگب  هک  تسین  نآ  يارب  نخـس  نیا  تسا .  مومـسم  خـلت و  شنورد  اما  نیریش ، 

درم ماد  هب  ینز  رگا  هک  نیا  هچ  تسا ،  برقع  شنورد  هانگ ،  نیا  اما  تسا  نیریش  مرحمان  ندید  دیهدن ،  شتآ  هب  مرحمان  هب  هاگن  هلیسو 
هللا مالـسریما  ترـضح  تسا ،  رتشیب  وس  نآ  زا  هبذاج  نوچ  اـهتنم  تسین ،  یقرف  درم  نز و  نیب  دوش و  یم  برقع  یتسرپ ،  درم  نآ  دـتفیب 
نآ لثم  ایند ،  لثم  ( 2  « ) اهمـس لتاق  اهـسم  نیل  ۀیحلا ،  لثم  ایندلا  لثم  امناف  دیامرف « :  یم  دسیون ،  یم  ناملـس  يارب  هک  يا  همان  رد  هیلع 
نز اب  هحفاصم  ارچ  تسا .  مس  مرن ،  تسوپ  نیمه  اما  تسا  مرن  رایـسب  مه  وا  تسوپ  تسابیز ،  شگنر  هک  تسا  یلاخو  طخ  شوخ  راـم 

 ، تیاور نآ  هکنانچمه  تسا .  مرحمان  هب  هاگن  تمذم  هکلب  تسین ،  نز  تمذم  هلمج  نیا  اهمس ،  لتاق  اهـسم  نیل  نوچ  تسا ؟  تیـصعم 
هدرک و شیاتـس  ایند  زا  هغالبلا  جهن  نیمه  رد  هنرگ  و  تسا .  ندـش  بذـج  ایند  يوس  هب  یتسرپایند و  تمذـم  تسین ،  ایند  تمذـم  لیلد 

نیمه رد  ادهش ،  نیقیدص و  نیحلاص و  افرع و  امکح و  ایلوا و  ایبنا و  همه  نیا  تسا .  هدیـسر  ایند  رد  هدیـسر ،  اجره  هب  سکره  هدومرف 
یمن لامک  هب  دندش و  یم  نفد  ردپ  هارمه  هک  دندوب  يا  هفطن  ای  دندوب ،  یکاخ  دندمآ  یمن  ایند  هب  رگا  اهنیا  دـنا ،  هدیـسر  لامک  هب  ایند 

رد نابوخ  همه  تسایلوا »  رجتم  ایند  هک « :  اریز  دندرب ،  دوس  دندرک ،  دتـس  داد و  دندمآ و  ایند  رازاب  نیا  هب  هک  یماگنه  یلو  دندیـسر . 
ار قلبا  رام  تشپ  هتخانـشن ،  هک  تسا  یکدوک  نآ  لثم  دومن  راتفرگ  ار  دوخ  ایند  قرب  قرز و  عمط  هب  یـسک  رگا  سپ ،  دندش  بوخ  ایند 

 . همان 68 حلاص ،  یحبص  هغالبلا  جهن   - 2 مقر 61 .  راصق ،  تاملک   – 1 دنک .  یم  يزاب  یبرقع  مد  اب  ای  دیامن و  یم  سمل 

حلاص لام  ایند و  شیاتس 

ترـضح دنک ،  یم  ییوگدب  ایند  زا  هک  دید  ار  یـصخش  هیلع  هللا  مالـسریما  ترـضح  يزور  ( : 376  ) تسا هدمآ  هغالبلا  جـهن  نیمه  رد 
؟  ینک یم  شتمذـم  هاگنآ  دوش  یم  ایند  هتفیرف  ایآ  ( 3  « ) کیلع ۀمرجتملا  یه  ما  اهیلع  مرجتملا  تنا  اهمذـت ؟  مث  ایندـلاب  رتغتا  دومرف « : 

تسیز هئشن  نیا  تسا ؟  دب  اوهو  بآ  نیا  ینعی  ایند ،  ایآ  دنک ؟  مرج  مالعا  وت  هیلع  دیاب  وا  ای  یشاب  یعدم  وا  هیلع  دیاب  هک  یتسه  وت  نیا 
يرامیبو هداد ،  ناشنار  یتمالس  هدرکن ،  دروخرب  یسک  اب  هناقفانم  وا  دیا ؟  هدید  ایند  زا  رتوگتـسار  ایند ،  زا  رتهب  ییاج  الوصا  تسا ؟  دب 

ار ودره  تسا و  هرهچ  ود  وا  تسا ،  هداد  ناشن  مه  ار  ناتـسربق  اه و  هدرم  گرم و  هداد و  ناشن  ار  اـه  هدـنز  هداد ،  ناـشن  مه  ار  ضرم  و 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


لام دروم  رد  اهریبعت ،  نیمه  هباشم  دهدن .  هئرا  ار  رگید  هرهچ  و  دهدب ،  ناشن  ار  هرهچ  کی  طقف  هک  تسین  نینچ  نیا  دـهد و  یم  ناشن 
لالح لام  ردقچ  ( 4  « ) حلاصلا لجرلل  حلاصلا  لاملا  معن  دیامرف « :  یم  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا .  هدمآ  زین 

زا تساه .  ههبج  رد  نازرابم  نادـهاجم و  تیوقت  يارب  ییورین  مهو  تدابع  يارب  یکمک  مه  نوچ  تسا .  بوخ  حـلاص  صخـش  يارب  ، 
اهب يوکتف  منهج  ران  یف  اهیلع  یمحی  موی  دننک :  یم  غاد  ار  اهنامه  تسا ،  هدرک  هریخذ  هک  ار  اه  هکس  نامه  دیامرف :  یم  مه  فرط  نآ 

قافنا هدرک و  هریخذ  هتخودـنا و  وا  هک  ییاهلام  نامه  ( 5) نوزنکت متنک  ام  اوقوذف  مکـسفنال  متزنکام  اذه  مهروهظ  مهبونج و  مههابج و 
ياضر هار  رد  صخش  کی  هک  ار  هکس  نیمه  تسا .  یبیجع  هنحص  تمایق ،  دننک .  یم  غاد  زوسن ،  سانکسا  هکس و  تروص  هب  هدرکن ، 

حور و وا  يارب  تسا ،  هدناسر  یمالـسا  ( 377  ) فراصم زا  يرگید  فرـصم  ای  دادـما  هتیمک  هب  نآ  ریغ  ای  ناضمر  كرابم  هام  رد  ادـخ ، 
 . دوش یم  هتخادـگ  هظحل  نامه  نآ و  نامه  رد  هکـس  نامه  هدرک ،  يراتفر  دـب  هدرک ،  راکتحا  هریخذ و  هک  يرگید  دوش و  یم  ناـحیر 
زلف تروص  هب  مه  دوش ،  یم  یبـالگ  بیـس و  مه  لاـح  کـی  رد  یـش ء  کـی  دوش ؟  یم  مسجم  لاـمعا  همه  هک  تسا  يا  هئـشن  هچ  نیا 

ۀغالبلا جهن   - 3 داد .  دانـسا  لمع  عوضوم  هب  دـیابن  ار  ناسنا  لـمع  هب  طوبرم  ياـه  تمذـم  هک  تسا  نیا  ضرغ  دـیآ .  یم  رد  هتخادـگ 
 . 35 هبوت ،   - 5 ص 38 .  ج 2 ،  تاداعسلا ،  عماج   - 4 تمکح 131 .  حلاص ،  یحبص 

ناصقن ههبش  هب  خساپ 

داهـشتسا نآ  هباشم  تایاور  هغالبلا و  جـهن  هبطخ  هب  مه  دوخ  رظن  هیجوت  يارب  دـنناد و  یمن  درم  ياتمه  ار  نز  هک ،  ناـنآ  مهوت  ربارب  رد 
یساسا یقیقحت  دنناد ،  یم  لاس  مایا  زا  یخرب  رد  هزور و ...  زامن و  زا  نز  تیمورحم  ار  طابنتسا  داهشتسا و  نیا  دنتـسم  مه  دنیامن و  یم 

هاتوک يا  همدـقم  عوضوم  نیا  نییبت  يارب  تسا .  درم  ياتمه  لـقا  ـال  دـشابن  درم  زا  رت  قفوم  رگا  نز  هک ،  دوش  نشور  اـت  تسا  يرورض 
هک یسک  تسا ،  مزال  يرورض و  ییامنهار  بوخ و  يدنس  هللا ، »  یلا  ناکلاس  يارب «  ینید  تاروتسد  الوا :  هک :  نیا  نآ  و  تسا .  مزال 

دـنا و هار  لها  هک  یناسک  يارب  یلو  دـهد ،  یمن  هئارا  يا  همانرب  وا  يارب  نید  درادـن ،  نتفر  ناوت  اـی  تسین ،  هار  رد  اـی  تسین ،  هار  لـها 
رتدوز و رت و  کیدزن  هار  نیا  یط  يارب  سک  ره  یگدامآ  ایناث :  دـنک .  یم  عضو  تاررقم  هماـنرب و  دـنراد  ار  میقتـسم  طارـص  یط  ناوت 

 . دوب دهاوخ  رتشیب  رت و  بسانم  وا  يارب  مه  ینید  ياه  همانرب  دشاب  رتشیب 

هللا ءایلوا  صاخ  فیلاکت 

هیلعایبنا متاخ  يارب  الثم  دنمورحم .  فیلاکت  نآ  زا  نارگید  هک  دراد  دوجو  ایبنا  يارب  یفیلاکت  هلسلس  کی  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  دیؤم 
هچرگ دـنرادن .  تکرـش  ضیف  نآ  رد  نارگید  هک  تسه  بش  زامن  ریظن  تادابع  هنیمز  رد  یـصاخ  فیلاکت  ( 378  ) مالسلا هیلعو  ةالصلا 

ياـهزامن هب  رما  هک  نیا  اـب  دراد ،  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  صاـصتخا  نآ  هب  مازتلا  اـما  تسا  تلیـضف  اور و  ناـگمه  يارب  بش  زاـمن  لـصا 
ناـک رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرقو  لـیللا  قـسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  ةالــصلا  مـقا  تـسا .  هدـمآ  بـش  زاـمن  هلاـسم  راـنک  رد  هناـگجنپ 

 . تسا ناگتـشرف  هاوگ  اب  نورقم  حبـص  زامن  اریز  ار ،  حبـص  زامن  و  راد ،  اپرب  بش  یکیرات  تیاهن  ات  باتفآ  لاوز  زا  ار  زاـمن  ( 6) ادوهشم
یساپ و  ( 7) ادومحم اماقم  کبر  کثعبی  نا  یـسع  کل  ۀلفان  هب  دـجهتف  لیللا  نم  و  دـیامرف :  یم  تایآ  نیا  رانک  رد  هروس و  نیمه  رد  اما 
صاخ روتـسد  کی  نیا  ینعی  دـهد .  راب  هدوتـس  یماقم  هب  ار  وت  راگدرورپ  هک  دـیما  دـشاب ،  يا  هلفان  وت  يارب  اـت  رادـب ،  هدـنز  ار  بش  زا 

 . تسا یـصاصتخا  هضیرف  کی  بش  زامن  یمومع و  بجاو  هضیرف و  کـی  هناـگجنپ  ياـهزامن  تسا .  وت  يارب  طـقف  هک  تسا  يا  هلفاـنو 
فوذحم فوصوم  يارب  تسا  تفص  ۀلفان »  هملک «  هکلب  هدوب  بحتسم  ترضح  نآ  يارب  بش  زامن  هک  درک  هدافتـسا  هلفان  هنیرق  زا  دیابن 

مه هون  وا  هب  ام  تساوخ  دنزرف  ام  زا  میهاربا ...  هک :  بلطم  نیا  ریظن  ةدئاز ،  ۀضیرف  ینعی  کل »  ۀلفان  ۀضیرف  هب  دجهتف  لیللا  نم  و  ینعی « 
میدیشخب و وا  رب  نوزفا  ار  بوقعی  قاحـسا و  و  ( 8) نیحلاص انلعج  الکو  ۀلفان  بوقعیو  قاحـسا  هل  انبهو  و  دـیامرف :  یم  هک  اجنآ  میداد ، 
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تفـص هن  تسا  هوـن  هک  بوـقعی  هبه  يارب  هتفرگ  رارق  تفـص  یبدا ،  رظن  زا  هلفاـن »  هیآ «  نیا  رد  هک  مـیداد .  رارق  ناگتـسیاش  زا  ار  هـمه 
شریذپ تهج  شترـضح  هک  تسا  نآ  مه  بوجو  تلعو  ( 379  ) دوب بجاو  ص )  ) ادـخ لوسر  يارب  بش  زامن  هک  نآ  ضرغ  قاحـسا . 

هجوتم يرتشیب  تاروتـسد  فیلاکت و  دشاب  رت  قیال  هک  یناج  ره  دـشاب و  رت  هدامآ  هک  یحور  ره  تسا .  نارگید  زا  رت  هدامآ  فیلکت  نیا 
 . 72 ءایبنا ،   - 8  . 79 ءارسا ،   - 7  . 78 ءارسا ،   - 6 تسوا . 

فیلکت هب  فرشت  رد  نز  مدقت 

هراشا

لقادـح دـنک  لزنت  ناسنا  رگا  تسا و  درم  زا  شیب  يونعم  یحور و  یلاعت  رد  نز  قیفوت  تفگ  ناوت  یم  هنومن  نیاو  همدـقم  نآ  ساسا  رب 
نز هلآ  سدقا  تاذ  دوشب ،  فلکم  درم ،  هک  نیا  زا  لبق  لاس  شـش  ابیرقت  روهـشم  ياوتف  قبطرب  اریز  تسا .  درم  دننامه  نز  دیوگب  دـیاب 

نخـس وا  ابو  دریذپ  یم  روضح  هب  ار  وا  ادخ  دش ،  یگدنز  لاس  نیمهد  دراو  تشذگ و  یگلاس  هن  زا  هک  نیمه  دریذپ .  یم  روضح  هب  ار 
درم زونه  هک  یتقو  نآ  دهد .  یم  شوگ  یعرش  بحتـسم  روتـسد  ناونع  هب  ار  وا  ياهتاجانم  دنک ،  یم  بجاو  وا  رب  ار  هزور  دیوگ و  یم 

وا یناوجون  نارود  زا  ندرک و  يزاس  هنیمز  لاس  شـش  تسا .  زامن  زاینو و  زار  لوغـشم  نز  تسا ،  يزاب  لوغـشم  ناوجون  کی  ناونع  هب 
تسا و هللا  یلا  دـفو  هک  ار  جـح  تسا و  نید  رپس  هک  ار  هزور  ندرک ،  بجاو  وا  رب  تسا  نید  دومع  هک  ار  زاـمن  نتفریذـپ ،  روضح  هب  ار 
 ، لئاضف تفایرد  يارب  نز  هک  تسا  نآ  هناشن  همه  اـهنیا  ندرک ،  بجاو  نز  رب  دـنور ،  یم  دـنوادخ  هاگتفایـض  هب  رفـس  نآ  رد  ناـنامهم 

درم ياتمه  لقا  درم و ال  زا  رتالاب  نز  هک  دش  دهاوخ  مولعم  اتجیتن  ددرگ ،  ارجا  نییبت و  تسرد  قطنم  نیا  رگا  و  تسا .  درم  زا  رت  هتسیاش 
ياضق اریز  تسا ،  ریذـپ  ناربج  اه  نآ  یمامت  اـما  دـشاب  مورحم  تاداـبع  یخرب  زا  تداـع  نارود  یط  رد  تسا  نکمم  هچرگ  نز  تسا . 

زامن باوث  دیوگب  رکذ  زامن ،  رادقم  هبو  دنیشنب ،  هلبق  هب  ور  دوخ  يالـصم  رد  دریگب و  وضو  رگا  زامن  ياربو  دروآ  یم  اج  هب  ار  اه  هزور 
نآ ناربج  دنک ،  رارکت  ار  هعبار  تاحیبست  راب  لهچ  ای  یس  بجاو ،  تعکر  ود  ندناوخ  زا  سپ  يرفاسم  رگا  هک  هنوگ  نامه  درب .  یم  ار 

یگلاس هدزناپ  یتقو  درم  هک  تسا  نآ  هدمع  ( 380  . ) تسا ریذپ  ناربج  لئاضف  زا  هنوگ  نیا  سپ  درک .  دهاوخ  ار  هدش  طقاس  تعکر  ود 
اریز درادن ،  یتقایل  نینچ  نآ  زا  لبق  دیامن و  یم  بسک  ار  یهلا  باطخ  یگتـسیاش  دـش ،  یگدـنز  لاس  نیمهدزناش  دراو  دومن و  مامت  ار 

 . تسا تیدوبع  ماقم  هب  فرشت  هنیمز  غولب 

غولب هب  فرشت  نشج 

هراشا

هدزناپ زا  یتقو  وا  تفرگ ،  نشج  ار  شغولب  زور  هیلع -  هللا  ناوضر  سوواط  نبا  دیـس  موحرم  هعیـش  مانب  ياملع  زا  یکی  تسا  هدـش  لقن 
يادخ هک  دیسر  يدح  هب  نم  نسو  مدرمن  نم  هک  نیا  هنارکش  هب  ار  دوخ  نایانـشآو  ناتـسود  دش  یگدنز  لاس  نیمهدزناش  دراو  یگلاس 

و تسین ،  ادـخ  یفیلکت  باطخ  دروم  غولب ،  زا  لبق  ات  ناسنا  نوچ  تفرگ  نشج  درک ،  بلط  فیلکت  نم  زاو  تفگ  نخـس  نم  اب  ناـحبس 
ای تسه  ننس  وزجو  دراد  تیعورشم  مالسا  رد  نشج  نیا  ایآ  امادوش  عقاو  ناحبس  يادخ  باطخ  دروم  هک  دبای  یم  تقایل  غولب  ماگنه  هب 

کی هنارکـش  هب  ار  نشج  نیا  هکلب  دنک ،  یمن  مسارم  نیا  يرازگرب  هب  مادقا  تنـس  دورو  دصق  هب  یـسک  تسا ،  هناگادج  يا  هلاسم  هن ؟ 
سانش و قح  تسا  هدیسر  امش  هب  یتمعن  ره  هک :  هیلوا  تاقالطا  ششوپ  ریز  سوواط  نبا  دیـس  موحرم  دیاش  و  دیامن .  یم  رازگرب  تمعن 

 . تسا هداد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  نیا  دیشاب ،  رکاش 
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ندش فلکم  هن  تسا  ندش  فرشم  غولب 

نایم رد  یتقـشم  تمحز و  نوچ  فلکم ،  هن  دـنناد  یم  فرـشم  ار  دوخ  دنکولـس  لها  هک  اهنآ  تسا .  تفارـش  کی  غولب  ساسا ،  نیا  رب 
 : » میناوخ یم  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  داجس  ماما  نیرکاذلا  تاجانم  رد  هک  ارچ  دنوش ،  یم  لئان  ادخ  اب  وگتفگ  فرش  هب  هکلب  تسین ، 
دای هب  رکذ ،  نیا  هیاس  رد  دیوگ و  ادخ  رکذ  هک  دسرب  ییاج  هب  یسک  رگا  تسا .  تفارش  هیام  وت  مان  هک  ییادخ  يا  فرش »  هرکذ  نم  ای 
رگا دسر .  یم  تفارـش  نیا  هب  درم  ( 381  ) زا لبق  لاس  شـش  نز  و  تسا ،  هدیدرگ  وا  بیـصن  یتفارـش  دشاب ،  وا  دای  هب  مه  ادـخ  ادـخ و 

یط ار  هار  نیا  زا  يدایز  شخب  نز  درادرب ،  ماگ  میقتـسم  طارـص  رد  دـتفیب و  هار  هب  درم  هک  نیا  زا  لبق  دوش ،  تقد  هتکن  نیا  هب  هچناـنچ 
همه زا  درم ،  زا  لبق  لاـس  شـش  مه  تسا و  ناربج  لـباق  دراد  تداـع  نارود  رد  نز  هک  ییاـه  تیمورحم  نآ  مه  نیارباـنب  تسا .  هدرک 
ماـیا زا  نخـس  یگلاـس  هاـجنپ  نس  زا  سپ  تاداـس  ریغ  ناـنز  يارب  زین  رمع  ناـیاپ  رد  دوش .  یم  رادروخرب  تسا  مورحم  درم  هک  ییاـیازم 
قیفوت دـنرادراب و  هک  اهنآ  ایناث ،  تسین .  رتشیب  زور  دـنچ  دودـحم و  تداع  ماـیا  ـالوا ،  زین  تیمورحم  تدـم  نیا  رد  تسین و  تیمورحم 

شـش تدـم  اثلاث ،  دوش .  یمن  عمج  لمح  اب  تداع  ابلاغ  نوچ  دوش ،  یمن  اهنآ  لـماش  تداـبع  زا  تیمورحم  زین  دـنراد  ار  تناـما  لـمح 
مه نآ  تلعو  دـشاب  نامیا  رد  یناصقن  رگا  نیارباـنب  دـنک .  یم  میمرت  ار  اـه  صقن  همه  دوش  یم  هغلاـب  درم ،  غولب  زا  لـبق  نز  هک  یلاـس 

رتنوزف یتمظع  درامـشب  منتغم  ار  هلاس  شـش  نارود  هک  دتفیب  رکف  نیا  هب  نز  رگا  هکلب  تسا  ناربج  لباق  اهنت  هن  دـشاب ،  تدابع  رد  صقن 
هب باطخ  نز  فصو  رد  هک  هغالبلا  جهن  رد  هیلع  هللا  مالـسریما  ترـضح  نایب  رـس  دوش  یم  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تفای .  دـهاوخ  زین 

تحت درم ،  زا  رتدوز  ار  وا  دـیاب  تسا ،  ناـحیر  نز  هک  نیا  ینعی  ( 1  « ) ۀنامرهقب تسیلو  ۀـناحیر  ةارملا  ناف  دـیامرف «:  یم  یبتجم ...  ماما 
هک تسا  هدـش  لقن  هیلع  هللا  مالـس  قداص  ترـضح  زا  زین  رگید  یتیاور  دوش .  یم  عیاض  تروص  نیا  ریغ  رد  داد ،  رارق  فیلکت  تیبرت و 

بابسا هچیزاب و  تیاور ،  رد  بعل  زا  دارم  ( 2  « ) اهعیـضی الف  اهذختا  نمف  ۀبعل  مکدحا  ةارما  امناف  اهمرکیلف  ةارما  ذختا  نم  دیامرف «:  یم 
هب هک  ( 382  ) دـهد یم  روتـسد  لزنم  هسردـم و  يایلوا  هب  مالـسا  دـینکن .  عیاض  ار  هناحیر  نیا  تسا  هناحیر  نز  ینعی  هکلب  تسین ،  يزاب 

هسردم لزنم و  يایلوا  نیاربانب  دوش  یم  عورـش  رـسپ  زا  لبق  لاس  شـش  رتخد ،  رب  فیلکت  رگا  دینک .  یگدیـسر  اهرـسپ  زا  شیب  اهرتخد 
درم زا  رتدوز  زاـین ،  زار و  زاـمن و  يارب  نز  دوـش  یم  موـلعم  لـیلحت ،  نـیا  يور  تساهرـسپ .  زا  شیب  اـهرتخد  هـب  تبــسن  ناـشتیلوؤسم 

ار اههار  نآ  يدابع  فیلاکت  دـهد ،  رارق  نز  يور  شیپ  ار  فارحنا  ياه  هنیمز  یفطاـع ،  ياـههار  اـنایحا  رگا  دـنک و  یم  ادـیپ  یگداـمآ 
 . ص 224 ج 103 ،  راونالا ،  راحب   - 2 همان 31 .  هغالبلا ،  جهن   - 1 دورب .  فارحنا  هب  ادابم  ات  دنک  یم  لیدعت 

نز رب  فیلاکت  یخرب  مازلا  مدع  تلع 

 ، هدش هتـشادرب  وا  شود  زا  راوشد  ياهراک  زا  یـضعب  هب  تبـسن  بوجو  مازلا و  ۀنامرهقب ، »  تسیل  تسا و «  هناحیر  هک  تهج  نآ  زا  نز 
دـش دراو  يزیچ  رب  یهن  رگا  ینعی  تمیزع ،  تسا  قرف  تمیزع  تصخر و  نیب  هک  تسا  یهیدـب  و  تـمیزع .  هـن  تـصخر  دـح  رد  هـتبلا 
هزور دـیابن  رفاسم  دوش  هتفگ  هک  نیا  لثم  تسین ،  نآ  ماـجنا  زج  يا  هراـچ  دـش  دراو  يزیچ  رب  رما  رگا  درادـن و  ار  نآ  ماـجنا  قح  یـسک 
دیاب ینعی  دنیوگ ،  یم  تمیزع »  اهدـیابن «  اهدـیاب و  نیا  هب  احالطـصا  دـناوخب ،  تعک  راهچ  ار  اشع  ای  رـصع  ای  رهظ  زامن  دـیابن  دریگب ، 
زامن دوش  یم  هتفگ  رگا  دشاب .  هدش  میرحت  هک  نیا  نودب  هدش ،  هتـشادرب  بوجو  یلمع  زا  هک  تسا  نآ  تصخر »  اما «  دـیامن .  تعاطا 

 ، تسین حیحـص  ای  تسین ،  لوبقم  درک  ادیپ  روضح  رگا  هک  نیا  هن  اما  دنک  ادـیپ  روضح  امتح  هک  تسین  بجاو  ینعی  تسین  نز  رب  هعمج 
 ، تعامج زامن  هعمج ،  زامن  رد  تکرـش  دننام  یبهذـم  يایازم  یـضعب  زا  نز  هک  ههبـش  نیا  قوف  حیـضوت  هب  هجوت  اب  درادـن .  تلیـضف  ای 

ءاسنلا یلع  سیل  یلع  ای  ایلع : ...  هللیبنلا  هب  یـصوا  امیف  دـیامرف « :  یم  هک  نیا  اریز  دوش  یم  لح  تسا ،  هدـش  مورحم  هزانج و ...  عییـشت 
هعمج و زاـمن  یلع  اـی  هک :  دوب  نیا  یلع ...  هب  ص )  ) ربماـیپ ياـه  تیـصو  نمـض  رد  ( 383 ( ) 3  « ) ۀـماقا الو  ناذا  الو  ۀـعامج  الو  ۀـعمج 
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هن هدـش  هتفرگ  نز  زا  مازلا  ینعی  تمیزع ،  هن  تسا  تصخر  دـح  رد  اه  تیمورحم  نیا  تسین .  بجاو  نانز  يارب  هماقا  ناذا و  تعامج و 
 ، هعمج زامن  بوجو  نیعت  تروص  رد  هک  تسا  نیا  هعمج  زامن  ماکحا  زا  یکی  اریز  درادن .  ار  تاعامج  هعمج و  رد  تکرش  قح  هک  نیا 

يرگید هعمج  زامن  لیکـشت  یخـسرف  کی  عاعـش  ات  زین  دنوش و  رـضاح  هعمج  زامن  رد  یخـسرف  ود  عاعـش  ات  هک  تسا  بجاو  نیفلکم  رب 
رد هک  تسا  مهم  دح  نیا  ات  هعمج  زامن  رگا  نیاربانب  دشاب .  خـسرف  کی  زا  رتمک  دـیابن  زامن  ود  هلـصاف  رگید ،  یترابع  هب  تسین و  زاجم 
 ، تهج نیا  زا  دوب  دهاوخ  راوشد  نز  يارب  راک  نیا  دننک ،  تکرـش  ناناملـسم  دیاب  امتح  یخـسرف  ود  عاعـش  ات  ینییعت ،  بوجو  تروص 

هعمج زامن  رد  درک و  لـمحت  ار  جـنر  نیا  رگا  اـی  درادـن و  تکرـش  قح  نز  هک  اـنعم  نیدـب  هن  تسا .  هدـش  بلـس  نز  زا  تمیزع  مازلا و 
نینچ نیا  مه  تعامج  هرابرد  دشاب .  هعمج  زامن  تلیـضف  دقاف  ای  و  دنکن ،  رهظ  زامن  زا  تیافک  ای  دـشابن ،  لوبقم  شزامن  تفای ،  روضح 

مالـسا ردص  رد  ناقفانم  قافن  زا  يریگولج  يارب  ص ، )  ) ادخ لوسر  زا  هک  تسا  مهم  ربتعم و  مالـسا  رد  يردـق  هب  تعامج  زامن  تسا ، 
هک اهنآ  زین  دـنراد و  ار  مالـسا  فیعـضت  هئطوت و  دـصق  اجیردـت  دـننک و  یمن  تکرـش  تعاـمج  زاـمن  رد  هک  یناـسک  دیـسر « :  روتـسد 

هدیشک شتآ  هب  ناشیاه  هناخ  دننک ،  یمن  تکرش  نآ  رد  دنرامش و  یمن  یمارگ  ار  تعامج  زامن  یلو  دنراد  تعامج  زامن  هب  یـسرتسد 
عونمم روضح ،  مدع  مزال و  يرذـع  ندوبن  تروص  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  تعامج  زامن  رد  تکرـش  ساسا ،  نیا  رب  ( 384 ( ) 4  . « ) دوش
تعامج زامن  رد  درک و  لمحت  ار  جـنر  نیا  ینز  رگا  هک  نیا  هن  دـشن ،  مزال  اهنز  رب  دوب ،  يراوشد  اـب  ماوت  نوچ  يروتـسد  نینچ  و  دوب . 

باب 2 ص 376 (  ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو   - 4 ص 115 .  باب 35 ،  ج 81 ،  راونالا ،  راحب   - 3 دشاب .  یمن  لوبقم  شزامن ،  دومن  تکرش 
 : لاقو ةالصلا ،  دوهش  دجسملا  ناریج  یلع  ص )  ) هللا لوسر  طرتشا  لاق :  هئابآ  نع  قداصلا  نع  تیاور « :  نتم  ۀعامجلا )  ةالص  باوبا  - 

مزحب مهتویب  ماوقا  یلع  نقرحیلف  یلع ...  وهو  یتـیب  لـها  نم  ـالجر  رما  میقی  مث  نذؤـی  اـنذؤم  نرمـال  وا  ةالـصلا  نودهـشیال  ماوـقا  نهتنل 
 « . ةالصلا نوتایال  مهنچ  بطحلا ، 

یتیبرت رادشه 

هراشا

 . « تسا لاـحم  نز  زا  اـفو ،  هک  تسا  نیا  دراوـم  زا  یکی  تسا :  لاـحم  رفن  دـنچ  زا  زیچ  دـنچ  تسا « :  هدـمآ  زین  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
باقع هانگ  شـش  هب  ار  هورگ  شـش  ناحبـس  يادخ  دیوگ :  یم  هک  یتیاور  ریظن  تسا  یمومع  ياه  تیبرت  هب  رظان  تایاور  هنوگ  نیا  (1)

هن تسالتبم ،  دوخ  هتشر  رد  یسکره  هک  تسا  نیا  هب  رظان  تایاور  نیا  نومـضم  ( 2  « ) دسحلاب ءاهقفلا  هک « :  تسا  نیا  یکی  دـنک ،  یم 
هک یهلا  ناربماـیپ  دـنکن .  ادـیپ  هار  هتـشر  نیا  رد  رطخ  نیا  هک  دوب  بظاوم  دـیاب  ینعی  هکلب  تسا ،  دوـسح  هیقف  اـی  تسا  دـب  هقف  هک  نیا 
هک دنهد  یم  رادـشه  رگید  يوس  زا  و  دـنربمغیپ ،  ثراو  نیما و  اهنیا  ( 3  « ) لسرلا ءانما  ءاهقفلا  دـنیوگ « :  یم  وس  کی  زا  دنرـشب  نایبرم 
ود ره  قودص  موحرم   . تسه امش  رد  دسح  هنیمز  دیکشر و  هنظم  رد  امش  نوچ  دیزوسب ،  دسح  هانگ  رثا  رد  دیوشب و  دسح  راتفرگ  ادابم 

نیا مه  نز و  ( 385  ) زا افو  یکی  تسا  لاحم  سک  جنپ  زا  زیچ  جنپ  دومرف  هک  ار  هسمخ  تیاور  نآ  مه  هدرک ،  لقن  لاصخ  رد  ار  تیاور 
ای هقف  صیقنت  تیاور  نیا  هک  يروطنامه  نیرباـنب  دـسح .  هب  اـهقف  یکی  دـنوش  یم  بذـعم  زیچ  شـش  هب  هورگ  شـش  هک  ار  هتـس  تیاور 

طیارـش هب  هجوت  اب  ای  تسا  هیـصخش  يایاضق  ریظن  ای  تاـیاور  نیا  رثکا  تسین .  نز  صیقنت  زین  هسمخ  تیاور  نآ  تسین ،  هیقف  تهاـقف و 
نالف دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  الثم  تسا .  هدش  لقن  ایشا  یـضعب  صاوخ  هرابرد  هک  هچنآ  ریظن  تسا ،  عوضوم  نآ  ای  رـصع  نآ  صوصخم 

يا هقطنم  رد  يا  هویم  یهاگ  هقطنم ؟  نامه  مدرم  يارب  ای  تسا  تیصاخ  نیا  ياراد  مدرم  همه  يارب  ایآ  دراد ،  ار  تیصاخ  همه  نیا  هویم 
دنمدوس نانچنآ  رگید  قطانم  مدرم  يارب  هدینایور و  ار  هویم  نآ  هقطنم  نامه  مدرم  ياهزاین  نیمات  يارب  ناحبـس  يادخ  هک  دنک  یم  دشر 

حدـق یهاگ  هک  نانچمه  درک .  یقلت  یقیقح  ای  یعیبط  يایاضق  ناونع  هب  دـیابن  ار ،  یمیلقا  يا و  هقطنم  مکح  لاثما و  تالمج و  تسین . 
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هب ار  اهنیا  دیابن  تسا ،  هدمآ  لمع  هب  یحدق  ای  یحدم  یـصوصخم  هورگ  زا  یـصاخ  طیارـش  رد  هچنانچ  رگا  تسا .  نینچنیا  مه  حدـم  و 
نم ۀقفشلاو  لاحم ،  دساحلا  نم  ۀحیصنلا  لاحم :  ۀسمخ  نم  سمخ  هللادبع : ...  یبا  لاق   - 1 درک .  یقلت  هیقیقح  ای  هیعیبط  يایاضق  ناونع 
 ... لاق  - 2 ثیدح 5 .  قودص ،  لاصخ  لاحم ، »  ریقفلا  نم  ۀبیهلاو  لاحم ،  ةارملا  نم  ءافولا  و  لاحم ،  قسافلا  نم  ۀمرحلاو  لاحم ،  ودعلا 

لهاو ۀـنایخلا ،  راجتلاو  دـسحلاب ،  ءاهقفلاو  روجلاب ،  ءارمالاو  ربکلا ،  ۀـنقاهدلاو  ۀـیبصعلاب ،  برعلا  ۀتـسب :  ۀتـس  بذـعی  لـجوزع  هللا  نا  : 
ص 46 باب 17 ،  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا   - 3 ثیدح 14 .  قودص ،  لهجلاب . »  قاتسرلا 

يزار ماما  هب  تاحوتف  بحاص  تحیصن 

؟  یلاـن یم  ارچ  دـنتفگ :  شـسرد  نادرگاـش  درک ،  هیرگ  دـمآ و  شیپ  وا  يارب  يرظن  دـیدجت  سرد ،  لـالخ  رد  يزور  يزار  رخف  ماـما 
اب قح  هک  مدـیمهف  نونکا  متـشادنپ و  یم  قحم  ار  دوخ  بلطم  نامه  فارطا  رد  مدیـشیدنا و  یم  نآ  رب  لاس  یـس  هک  دوب  یبلطم  تفگ : 
وت تشون :  يزار  ماما  يارب  راوگرزب  فراع  نآ  هک  تسا  هدـمآ  تاحوتف  بحاص  لئاسر  رد  ما .  هدوب  هابتـشا  رد  لاـس  یـس  تسین و  نم 

یملع لابند  هب  هک  نیا  رگید  ینک .  هابتـشا  رتمک  هک  نک  یط  ار  یهار  يوشن ،  نامیـشپ  لاس  یـس  زا  دعب  هک  ینک  مهارف  یملع  دیاب  الوا 
هتـشاد رادیرخ  مه  گرم  زا  دعب  هک  دینک  هیهت  یملع  دیتسه ،  يدـبا  دوجوم  کی  امـش  ینکن ،  اهر  وا  مه  وت  دـنکن و  اهر  ار  وت  هک  شاب 

 . دشاب

یقیقح مولع  يرازبا و  مولع 

وا لاعفا  لامج و  لالج و  تافص  وا ،  تعن  وا ،  يانـسح  ءامـسا  ادخ و  هرابرد  درک ،  اه  ثحب  یهلا  ینیب  ناهج  هرابرد  یـسک  رگا  ( 386)
اه ثحب  نآ  دـننام  رثوک و  ضوح  تعافـش ،  نازیم ،  باسح ،  طارـص ،  منهج ،  تشهب و  تمایق ،  فقاوم  داعم ،  هرابرد  درک ،  اه  ثحب 
زا سپ  یکی  اهثحب  اهدروآ و  هر  نیا  همه  گرم  زا  دعب  درک ،  یسررب  تماما  توبن و  تلاسر ،  یحو ،  یـسانش ،  هتـشرف  دروم  رد  درک ، 
درک شالت  یـسک  رگا  اما  دوش ،  یم  رتافوکـش  هظحل  هب  هظحل  دبات و  یم  مرخ  زبسرـس و  دوهـشم ،  نشور و  هزات و  رت و  وا  يارب  يرگید 
همه گرم  زا  دعب  دشاب ،  مسج  بیبط  دوشب ،  نامتخاس  هار و  سدـنهم  دزاسب ،  هاگـشناد  هسردـم و  دجـسم ،  دزاسب ،  نابایخ  هنوگچ  هک 

ددـنب یمن  رب  تخر  دوشن  رارکت  هک  یملع  تسین و  ناـمتخاس  هار و  زا  نخـس  رگید  اـجنآ  هکنوچ  دور ،  یم  شداـی  زا  مک  مک  مولع  نیا 
ياهیدنمزاین عفر  يارب  اه  شناد  هنوگ  نیا  هتبلا  تسا .  هنوگچ  نابایب  نابایخ و  هشقن  نامتخاس ،  هشقن  دننک  یمن  لاؤس  یسک  زا  هک  اجنآ 

ماجنا یحلاص  لمع  درک ،  تمدـخ  یمالـسا  ماظن  هب  تفرگ و  يا  هرهب  هار  نیا  زا  یـسک  رگا  تسا و  بجاو  مه  نآ  لیـصحتو  هدوب  اـیند 
فلؤم فنـصم و  تسا ،  تعیبط  هئـشن  هب  طوبرم  مولع  نیا  ددـنب .  یم  رب  تخر  ملع  نیا  دوخ  اما  دـنام  یم  تماـیق  رد  دـبا  يارب  هک  هداد 

کی ددنب ،  یم  رب  تخر  اهنیا  همه  گرم  زا  دعب  هک  تسا  ییایند  ياه  هفرح  وزج  ندش  هدنـسیون  هدـنیوگ و  سردـم و  داتـسا و  ندـش ، 
وا ياه  مولعم  تخومآ  ار  یهلا  فراعم  یسک  رگا  اما  دوش .  یم  زجاع  زین  یبدا  ترابع  رطـس  کی  ندناوخ  زا  رمع  رخاوا  رد  رهام  بیدا 
عفر هک  تسا  یبآ  هنوگچ  هچ ؟  ینعی  رثوک  هک  دنک  لیصحت  هنیمز  نیا  رد  یسک  رگا  دبای .  یم  دوش و  یم  دوهشم  يرگید  زا  سپ  یکی 

تسا یبآ  هچ  نیا  دوش ؟  یمن  هنشت  رگید  دبا  يارب  دشونب  ار  شا  هعرج  کی  یسک  رگا  هک  تسا  یبآ  هنوگچ  دنک ؟  یم  مه  یگنـسرگ 
زا دعب  هک  تسا  یمولع  اهنیا  تسا ؟  هدـش  عمج  وا  رد  هنوگچ  تایـصوصخ  همه  نیا  و  رطع ؟  مهو  بآ  مه  تسا و  نان  ( 387  ) ياج مه 
یم وا  هب  جـنر  تمحز و  اب  ایند  نآ  رد  دزوماـین ،  ار  لـئاسم  نیا  اـیند  رد  یـسک  رگا  یلو  دـنک .  یم  روهظ  وا  يارب  هظحل  هب  هظحل  گرم 
ياه هیال  نیا  دننکن و  يریگدرگ  یبور و  رابغ  ار  وا  لد  اتو  دنهد  یم  دای  لد ،  اب  هکلب  دنهد ،  یمن  دای  شوگ  اب  اجنآ  رد  اریز  دـننامهف ، 

تسا و كرچ  نیر و  هانگ ،  ( 4) نوبسکی اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  الک  دیامرف :  یم  میرک  نآرق  دنیب .  یمن  دنریگن  لد  زا  ار  نیکرچ 
طارص رثوک ،  ربمایپ ،  ایند  نآ  رد  یسک  ددنب ،  یم  شقن  بلق  يور  دنیشن و  یم  لد  يور  هک  تسا  يا  هیال  هانگ  دریگ .  یم  ار  لد  مشچ 
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یبور هیال  ات  دـشاب  هتفرگ  مکارتم  ياـه  هیـال  ار  لد  مشچ  ولج  یتقو  دـنیب و  یم  لد  مشچ  اـب  هکلب  دـنیب ،  یمن  رهاـظ  مشچ  اـب  ار  نازیم  و 
كرابم دوجو  دنناوت  یم  هنوگچ  يداع  دارفا  دنیب .  یمن  ار  تمایق  رارـسا  لد  هنیآ  دنریگن ،  ار  اهدرگ  اه و  كرچ  اهرابغ و  نیا  دـننکن و 

؟  دنیبب ار  ترضح  نآ  ینارون  لامج  دناوت  یم  رگم  دشابن  تیالو  لها  هک  نآ  دنیبب ؟  ار  نیلصملا  تاولص  لضفا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
اهتدم دشاب  هتسب  هک  مه  لد  دنیبب و  لد  دیاب  ار  وا  تسا ،  یناسآ  رما  هیلع  همالس  هللا و  تاولـص  ءادهـشلا  دیـس  كرابم  دوجو  رادید  رگم 

ینارون نایب  رد  دوش .  یم  عورـش  ربق  لوا  زور  زا  یحارجو  راـشف  هک  تسا  نیمه  رطاـخ  هب  و  دوش .  هتـشادرب  اـه  هدرپ  اـت  دـشک  یم  لوط 
ار دوخ  ینیب  ناگتسب  همهو  دوش ،  یم  رادرم  ندب  درم  ناسنا  یتقو  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  میق  باتک  رد  هیلع  هللا  مالس  ریما  ترـضح 

هلها نیب  ۀفیج  راص  دیامرف « :  یم  ترـضح  دنرب  یم  شلمع  قاتا  هب  ار  وا  هاگنآ  دریگن  وب  ات  دینک  شنفد  دوز  دـنیوگ :  یم  دـنریگ و  یم 
یناسآ نیا  هب  مه  يدوهـش  ياه  ملع  ددـنب و  یم  رب  تخر  یلوصح  ياه  ملع  گرم  ماـگنه  هب  نیارباـنب  ( 388 ( ) 5  « ) هلمع یلا  هوملـساو 

ای یکیزیف  تردق  نوچ  تفگ :  ناوت  یمن  دـسر و  یم  دـصقم  هب  درم  زا  رتدوز  زا  دـشاب  رت  بذـهم  نز  رگا  اجنآ  رد  دوش ،  یمن  بیـصن 
 . هبطخ 108 هغالبلا ،  جهن   - 5  . 14 نیففطم ،   - 4 تسین .  برقم  درم  هزادنا  هب  نز  سپ  تسا ،  رت  يوق  درم  یضایر 

لدعو طسق  ماظن 

هراشا

نآ مدع  یضرف ،  نینچ  زا  دنشاب ،  درم  یناسنا  هعماج  همه  هک  دوش  ضرف  رگا  دراد .  هدهع  هب  دنوادخ  ار  شنیرفآ  ماظن  میرک ،  نآرق  رد 
دلوتم يدرم  دـشاب ،  هتـشادن  دوجو  نز  رگا  هک  نیا  يارب  دوب ،  دـهاوخن  راک  رد  يا  همه  رگید  دنـشاب  درم  همه  رگا  اریز  دـیآ ،  یم  مزال 

 ، ود ره  دراد و  درم  نز و  هب  زاین  هعماج  نیاربانب  دشاب ،  لسن  شیادیپ  ادبم  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  نز  دشابن  راک  رد  يدرم  رگاو  دوش  یمن 
نیا مهزاب  دندش ،  یم  درم  دننز  هک  اهنآ  و  نز ،  دـندرم  هک  اهنآ  رگا  رگید  فرط  زا  و  وس ،  کی  زا  نیا  دنتـسه ،  یناسنا  ماظن  نیا  نکر 

يدـحا هب  ناحبـس  يادـخ  هک ،  تسا  نیا  ادـخ  راک  هرابرد  میرک  نآرق  قطنم  دراد .  دوجو  تواـفت  ارچ  هک :  دوب  حرطم  لاؤس  لکـشم و 
تسا طسقلاب  مئاق  الوا ،  هکلب ،  دنک  یمن  متس  ادخ  اهنت  هن  ( 2) دیبعلل مالظب  کبر  امو  (1)و  ادحا کبر  ملظیالو  دنک :  یمن  هدرکن و  متس 

رد دهد ،  یم  هئارا  مدرم  هب  مه  ار  لدع  طسق و  رایعم  اثلاث ،  دـنک و  یم  توعد  لدـعو  طسق  هب  ار  مدرم  تسا  طسقلاب  مئاق  نوچ  ایناث ،  و 
راک تسا  طسق  هب  مئاق  نوچ  دنوادخ  ینعی  ( 3) طسقلاب امئاق  ملعلا  اولواو  ۀکئالملاو  وه  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهش  دیامرف :  یم  لوا  هتکن  نییبت 

کی زا  شیب  هک  تسا  نآ  هناشن  تسه ،  یگنهامه  لدـع و  طـسق و  ناـهج ،  رد  نوچ  درادـن و  ( 389  ) کیرش هک  دهد  یم  تداهـش  وا 
دهـش دش .  یمن  تفای  تقلخ  یگنهامه  ناونع  هب  ناهج  رد  یلدع  طسق و  دوب  ملاع  رد  ادبم  کی  زا  شیب  رگا  اریز  تسین ،  ملاع  رد  ادبم 

یم تینادحو  هب  تداهش  دنتسه  طسق  هب  مئاق  هک  مه  ملعلا  اولوا  هکئالم و  هاگنآ  طسقلاب  امئاق  ملعلا  اولواو  ۀکئالملاو  وه  الا  هلا  هنا ال  هللا 
نآ موس  بلطم  ( 4) طسقلاب یبر  رما  لق  تسا .  هدرک  رما  لدـع  طسق و  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  دـیامرف :  یم  مود  بلطم  هنیمز  رد  و  دـنهد . 

موقیل نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  تسا .  هداتسرف  مدرم  يارب  ایبنا  هارمه  ار  لدع  طسق و  صیخشت  رایعم  هک 
دیوگب دناوت  یمن  یسک  چیه  نیاربانب  درادن .  دوجو  متس  شنیرفآ ،  ماظن  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لقنو  لقع  عمج  زا  ( 5) طسقلاب سانلا 

وا هب  یتسه  ماظن  رد  هک  درادنپب  دناوت  یم  درم  هنو  هدش  متـس  نم  هب  یتسه  ماظن  رد  دیوگب  دـناوت  یم  نز  هن  تسا ،  هدـش  ملظ  نم  هب  هک 
 . 25 دیدح ،   - 5  . 29 فارعا ،   - 4  . 18 نارمع ،  لآ   - 3  . 46 تلصف ،   - 2  . 49 فهک ،   - 1 تسا .  هدش  هداد  يرترب 

درمو نز  نیب  توافت  رس 

ات ایناثو ،  دوش  هرادا  هجو  نسحا  هب  یگدـنز  دـیاب  الوا ،  هک :  تسا  نیا  هدـش  ناـیب  تادوجوم  تواـفت  هب  عجار  میرک  نآرق  رد  هک  هچنآ 
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دوش یمن  هرادا  هجو  نسحا  هب  ماظن  ددرگن ،  داجیا  توافتم  تاقبط  داحآ و  نیب  یگنهامه  دوشن و  ققحم  تادوجوم  نیب  لـباقتم  ریخـست 
ضعب قوف  مهـضعب  انعفرو  ایندـلا  ةایحلا  یف  مهتـشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  کـبر  تمحر  نومـسقی  مها  ( 390  : ) دوـمرف فرخز  هروـس  رد 
شاعم ام  دننک ؟  یم  میـسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  نانآ  ایآ  ( 6) نوعمجی امم  ریخ  کبر  تمحرو  ایرخس  اضعب  مهـضعب  ذختیل  تاجرد 

اهنآ زا  یـضعب  ات  میا  هداد  رارق  یـضعب  زا  رتالاب  تاجرد ،  رظن  زا  ار  نانآ  زا  یخربو  میا ،  هدرک  میـسقت  ناشنایم  ایند  یگدـنز  رد  ار  نانآ 
ياهدادعتـسا اب  ار  مدرم  ام  دومرف :  تسا .  رتهب  دـنزودنا  یم  ناـنآ  هچنآ  زا  تراـگدرورپ  تمحر  و  دـنریگ .  تمدـخ  رد  ار  رگید  ضعب 

 ، دش یم  یشالتم  یتسه  ماظن  دندوب  تردق  زا  حطس  کی  دادعتسا و  زا  حطـس  کی  رد  همه  رگا  میدیرفآ و  نوگانوگ  طیارـشو  فلتخم 
نیا رد  رگا  دشاب .  توافت  دـیاب  اذـل  دریگب ،  هدـهع  هب  نوگانوگ  ياهدادعتـسا  دـیاب  ار  نوگانوگ  ياهراکو  تسا  نوگانوگ  اهراک  نوچ 
زاب دریگب ،  رارق  مجنپ  هجرد  رد  دیایب  تسا  مهد  هجرد  رد  هک  یـسکو  مهد  هجرد  رد  دیایب  تسا  مجنپ  هجرد  رد  الثم  هک  یـسک  توافت 

دهاوخن ضوع  لاؤس  دوش  لیدبت  مه  اه  هرهم  رگا  درک .  راکنا  ار  توافت  لصا  دوش  یمن  ارهق  ارچ ؟  توافت  هک  تسا  ظوفحم  لاؤس  نیا 
 . تسا توافتم  دارفا  دوجو  نآ  همزـالو  تسا  مزـال  نوگاـنوگ  ياهدادعتـسا  ارهق  دراد  دوجو  تواـفتم  نوؤش  هک  یناـمز  اـت  نوچ  دـش ، 
هب همه  همه و  هکلب  دنتـسین ،  تلیـضف  رایعم  مادکچیه  اه ،  عفدو  اه  بذـج  اه و  شیارگ  اهدادعتـسا ،  تاقبط ،  فالتخا  هک  يروطنامه 

نینچ نیا  مه  درم  نز و  فالتخا  ایرخـس  اضعب  مهـضعب  ذـختیل  دوشب  ققحم  هبناج  ود  لباقتم و  ریخـست  اـت  تسا  مزـال  راـک ،  رازبا  ناونع 
دادعتسا نیا  زا  دناوتب  رگا  تسین .  هللا  یلا  برقتو  يونعم  تلیـضف  هناشن  رترب ،  دادعتـسا  نیا  دراد  يرترب  دادعتـسا  یـسک  رگا  ینعی  تسا 

دوب دـهاوخ  رت  کیدزن  ضحم  لامک  هب  تهج  نیا  زاو  دـسر ،  یم  اوقت  زا  يرتالاب  هبترم  هب  دـنک  راک  رت  هناـصلاخو  دربب  رتهب  هدـیاف  رترب 
سپ دـشاب .  لاـبو  وا  يارب  دـئاز  دادعتـسا  نیا  اـسب  هـچ  تـسجن  برقت  ناحبـس  يادـخ  هـبو  تـسبن  یفرط  رترب  دادعتـسا  نـیا  زا  رگا  یلو 
هورگ یهورگ ،  هک  تسا  نآ  يارب  اه  توافت  نیاربانب ،  تسین .  هللا  یلا  برقت  هناـشن  اـما  تسا  يرهاـظ  تلیـضف  کـی  هچرگ  اهدادعتـسا 

اما دروآرد  دوخ  ریخـست  ( 391  ) تحت ار  يرگید  دارفا  درادـن  قـح  یـسکچیه  دـننک و  ریخـست  هبناـج  ود  لـباقتم و  تروـص  هب  ار  رگید 
هبناج کی  ریخست  نارگید  زا  يدادعتسا ،  ریغ  ای  يدادعتـسا  تاناکما  تردق و  نتـشاد  لیلد  هب  دناوت  یمن  یـسک  دوشن ،  رخـسم  شدوخ 
یهن ار  نآ  نآرق  هک  تسا  ندرب  ناگیار  دوخ  دوس  هب  ار  نارگید  عفانم  ندرک و  ءازهتسا  نامه  دشابن  لباقتم  ریخـست  دیاب  هکلب  دنک  بلط 

نیا دـبلط و  یم  فلاختم  لباقتم و  ياهدادعتـسا  شنیرفآ ،  ماظن  نیا  رباـنب  تسا .  هدرک  موکحم  میرحت و  متـس ،  ناونع  هب  ار  نآ  هدرک و 
 . 32 فرخز ،   - 6 تسا .  هللا  یلا  برقت  لامک و  يوس  هب  ریس  تهج  دریگ ،  یم  تروص  لباقتمو  هبناج  ود  ریخست  يارب  هک  توافت 

نز رب  درم  تیمومیق 

هراشا

رد نز  رگا  هک  دومن  هجوت  دیاب  تشذگ ،  لصف  زاغآ  رد  هک  یبلاطم  ینایاپ  ینایم و  ياه  شخب  رد  هک  یتاکن  همدقم و  نیا  حرط  زا  سپ 
درم تیموـمیق  تحت  رد  مه  نز  تسین و  نز  میق  ماوـق و  درم  زگره  تسا ،  حرطم  فنـص  ود  ناوـنع  هـب  نز  لـباقم  رد  درم  درم و  لـباقم 

هناـشن زین  ماـقم  نیا  رد  ندوب  ماوق  دـشاب .  نز  لـباقم  رد  رهوش  رهوش و  لـباقم  رد  نز  هک  تسا  يدروم  هب  طوبرم  تمومیق  هکلب  تسین . 
لوؤسم و ریدم ،  ینعی  يرگید  ماوق  هک  دنتـسه  يدارفا  اه ،  هعماج  عماجم ،  اه ،  هناخترازو  رد  هکنانچمه  تسین ،  هللا  یلا  برقت  لامک و 

تـسایر هک  یـسک  تسا  نکمم  تسا و  ییارجا  تیلوؤسم  کی  هکلب  تسین  يونعم  رخف  تیریدم ،  نیا  اما  دنتـسه  نآ  دـننام  رازگراک و 
 ، تسا ییارجا  تیریدم  هب  طوبرم  ندوب  ماوق  دشاب .  رت  برقم  ادخ  شیپ  دنکب و  راک  میق  زا  رت  هناصلاخ  درادـن  هدـهع  هب  ار  هسـسؤم  نآ 
رد درم  ییاناوت  ( 392 ( ) 7) مهلاوما نم  اوقفنا  امبو  ضعب  یلع  مهضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا  یلع  نوماوق  لاجرلا  دیامرف :  یم  نآرق  هک  اریز 

نوچ و  تسا .  رتشیب  یگدنز  هرادا  لزنم و  ياه  يدنمزاین  نیمات  لام و  لیصحت  يارب  ششوک  شالت و  يداصتقا و  مشو  یعامتجا  لئاسم 
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تسد هب  یتیزم  دهاوخب  یتسرپرس  نیا  زا  هک  تسین  نینچ  نیا  اما  تسا  درم  اب  مه  لزنم  هلخاد  یتسرپرس  تسا  درم  هنیزه ،  نیمات  لوؤسم 
ندوب ماوق  مویق و  حور  تلیضف ،  هن  تسا  هفیظو  تسا ،  ییارجا  راک  کی  نیا  هکلب  متسه  لضفا  سپ  متـسرپرس  نوچ  نم  دیوگب  دروآ و 

 . يراد هدهع  هب  ار  لزنم  نز و  یتسرپرـس  وت  دـیوگ  یم  درم  هب  هکلب  یتسه ،  درم  نامرف  رد  وت  دـیوگ  یم  نز  هب  میرک  نارق  تسا  هفیظو 
 : » يانعم هب  ءاسنلا »  یلع  نوماوق  لاجرلا  هک « :  دوش  یم  نشور  هاگنآ  تیزم ،  ياطعا  هن  دوش  یقلت  هفیظو  نییبت  تروص  هب  هیآ  نیا  رگا 

اونوک دـیامرف :  یم  ییاضق  لئاسم  يارب  هک  يروطنامه  دـینک  مایق  هداوناـخ  رما  هب  امـش  اـهدرم  يا  ینعی  نیماوق »  اونوک  لاـجرلا  اـهیا  اـی 
ماوق امـش  اهدرم  يا  ینعی  تسا  اشنا  شحور  یلو  تسا  هیربخ  هلمج  هچرگ  ءاسنلا »  یلع  نوماوق  لاـجرلا  ءادهش هللا(8 « ) طسقلاب  نیماوق 

شیاسآ و اریز  دـیریگب ،  هدـهع  هب  لزنم  رد  ار  یگدـنز  هرادا  دـیهد ،  ماجنا  نوریب  رد  ار  اـهراک  دیـشاب ،  لزنم  تسرپرـس  دیـشاب ،  لزنم 
و ( 9) اهیلا اونکـستل  اجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نمو  دیامرف :  یم  هفیرـش  هیآ  هک  نیا  تسا .  هناخ  رد  درم ،  یگدـنز  شمارآ 

تـسین انعم  نیا  هب  ءاسنلا »  یلع  نوماوق  لاجرلا  تسا «  ینآرق  ریبعت  نیمه  نییبت  يارب  اهیلا »  يوایل  تسا «  هدمآ  ییاور  تاریبعت  رد  هچنآ 
کی ياوتف  هدـماین  فیلکت  نیا  زگره  دـنک .  لـمع  دوخ  هاوخلد  هب  دـناوت  یمو  تسا  اورناـمرف  میق و  ماوـق  درم  تسا و  درم  ریـسا  نز  هک 

مه رانک  رد  ار  یمازلا  مکح  ود  نیا  مالـسا  رگا  نیارباـنب ،  نکب ،  یهاوخ  یم  هچره  یتسه و  اورناـمرف  وت  دـیوگب  درم  هب  دـهدب و  هبناـج 
یتسرپرسو يزادرپراک  روتـسد  نز  لباقم  رد  درم  هب  رگید  يوس  زاو  دهد  یم  نیکمت  روتـسد  رهوش  لباقم  رد  نز  هب  و  ( 393  ) دنک رکذ 

 ، الوا هجیتن ،  رد  صقن .  بجوم  هن  تسا و  تلیضف  رایعم  هن  کی  چیه  تسا و  هداوناخ  روما  نایرج  هفیظو و  نایب  ودره ،  نیاو  دهد ،  یم 
هکلب تسین  تلیـضف  رایعم  تیمومیق  نیا  ایناث ،  درم .  لباقم  رد  نز  هن  تسا  رهوش  لباقم  رد  نز  هب  طوبرم  ءاسنلا »  یلع  نوماوق  لاـجرلا  » 

لوصا رد  و  نز .  میق  درم  یهاـگ  تسا و  درم  میق  نز  یهاـگ  تسا .  هداوناـخ  لوصا  روحم  رد  درم  نز و  ندوب  میق  اـثلاث ،  تسا .  هفیظو 
رگا و  تسا ،  بجاو  ردام  ردپ و  سدـقم  تحاس  زا  رتخد  هچ  رـسپ و  هچ  دـنزرف  تعاطا  دوش .  یم  ضوع  لئاسم  زا  يرایـسب  یگداوناخ 
يراک زا  ار  دنزرف  ردام  رگا  نیاربانب  تسا .  مارح  نیدلاو  قوقع  دوش و  یم  ردام  ردپ و  قاع  دجنرب  ردام  ای  ردپ  هک  دـنکب  يراک  دـنزرف 

رد نوچ  نم  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  رـسپو  تسا  بجاو  ردام  تعاطا  اجنیا  رد  دوش .  یم  نم  یگدرزآ  هیام  راک  نیا  تفگ :  درک و  یهن 
میق درم  رب  نز  يدراوم  نینچ  رد  تقیقح  رد  متسین و  ردام  نامرف  تحت  رگید  ما ،  هدش  بیبط  سدنهم و  ای  مرب  یم  رـس  هب  يداهتجا  هبتر 
ردام رهوش ،  نز و  تسا  هداوناخ  لخاد  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  رد  دشاب .  صصختم  ایو  دهتجم  رسپ  هچرگ  تسا  میق  رـسپ  رب  ردام  تسا ، 

طیارـش قبط  تیمومیق  نیا  تشذگ  لصف  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  اعبار ،  و  دنراد .  یلباقتم  قوقح  هلـسلس  کی  دنزرف  ردـپ و  دـنزرفو و 
 . 21 مور ،   - 9  . 135 ءاسن ،   - 8  . 34 ءاسن ،   - 7 تسا .  يراذگاو  ای  دیدحت و  لباق  دقع  نمض 

یمالساو يدام  شرگن 

نآ دـنک .  رظن  دـیدجت  دوخ  یبایزرا  رکفت و  لصا  رد  دـیاب  دـنک  هصالخ  ماقم  تسپ و  یلاـم و  لـئاسم  رد  ار  تلیـضف  راـیعم  یـسک  رگا 
تـسا يرتشیب  يایازم  قوقح و  رترب و  تمـس  رتگرزب ،  زیم  ياراد  هک  ار  یـسک  درگن  یم  هداـم  تعیبط و  روحم  زا  ار  لـئاسم  هک  یماـظن 

ناج زا  يادج  هک  يزیچ  تسا و  مدآ  ناج  هب  ناسنا  تمظع  دیوگ :  یم  دهد و  یمن  ییاهب  روما  هنوگ  نیا  هب  مالـسا  اما  دناد ،  یم  لضفا 
هدـشن لماکتم  وا  ناج  دـشاب ،  رادروخرب  ناج  زا  جراخ  يایازم  زا  طقف  یـسک  رگا  نیارباـنب  تسا .  ییارجا  ( 394  ) رازبا طـقف  تسا  مدآ 
قالخا مولعو و  فراعم  ار  حور  ياذـغ  تسا و  حور  ياذـغ  هک  دـشاب  یحور  يایازم  دـیاب  تسا  ناج  لاـمک  هیاـم  هک  يزیچ  اریز  تسا 

هک اجنآو  تسین  زایتما  هیام  تسا ،  توافت  دروم  هچنآ  تسین ،  يزایتما  درم  نز و  نیب  تهج  نیا  رد  دهد و  یم  لیکـشت  هلـضاف  يایازمو 
 . تسین توافت  ثعاب  تسا ،  زایتما  هیام 

نآرق رد  نز  یعامتجا  یقوقح و  تمظع 
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اوبهذـتل نهولـضعتالو  اهرک  ءاسنلا  اوثرت  نا  مکل  لحیال  اونما  نیذـلا  اهیا  اـی  دـیامرف :  یم  نز  یعاـمتجا  یقوقح و  تمظع  هراـبرد  نآرق 
اریخ هیف  هللا  لـعجیو  ائیـش  اوهرکت  نا  یـسعف  نهومتهرک  ناـف  فورعملاـب  نهورـشاعو  ۀـنیبم  ۀـشحافب  نیتاـی  نا  ـالا  نهوـمتیتا  اـم  ضعبب 
نیا تسا ،  نآ  دننام  هیرهم و  تاجوز و  ددعت  حاکن و  هب  طوبرم  یشخب  ثرا و  هب  طوبرم  یشخب  نز  قوقح  هب  طوبرم  لئاسم  ( 10) اریثک

نآ ياهدومنهر  اب  مه  نیرخاتم  دنا و  هدرک  نایب  نازیملا  فیرش  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  هلمج ،  زا  يدایز  هدع  ار  لئاسم  هنوگ 
ار ام  نآرق  یعامتجا ،  لئاسم  شخب  رد  اما  درک .  میهاوخن  یثحب  هنیمز  نآ  رد  اذـل  دـنا .  هتـشون  ییاهباتک  مالـسا ،  ناـهج  رـسفم  گرزب 

تسین ناتدنیآ  شوخ  رگا  دیهد و  هار  دوخ  عماجم  رد  درم  نوچ  ار  نز  دیشاب و  هتشاد  کین  ترشاعم  اهنز  اب  دیامرف :  یم  هدرک و  هجوتم 
امـش دشاب و  راک  نیا  رد  یناوارف  ریخ  تسا  نکمم  هک  ارچ  دینک  لمحت  ار  دنیاشوخان  راک  نیا  دـننک ،  تکرـش  امـش  عماجم  رد  اهنآ  هک 

گنهرف جاور  اـی  یلهاـج  بصعت  یهاـگ  درادـن .  یگداوناـخ  لـئاسم  هب  یـصاصتخا  ترـشاعم ،  نیا  فورعملاـب »  نهورـشاعو  دـینادن « 
ای ینک  يراکمه  هسـسؤم  کی  رد  نز  اب  یناوت  یمن  وت  هک  دنک  یم  نیقلت  ( 395  ) نینچ نیا  درم  هب  نآ ،  دـننامو  ماخ  بصعت  ای  باوصان 
ار یلهاج  تاموسر  تابـصعت و  زا  هنوگ  نیا  دیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  دشاب .  هتـشاد  لاعف  روضح  دـناوت  یمن  هعماج  رد  نز 

دنشاب هتشاد  یتمس  امش  دننام  اهنآ  هک  دیآ  یمن  ناتشوخ  رگا  نهومتهرک »  ناو  فورعملاب  نهورشاعو  دییادزب «  تسا  لطاب  گنهرف  هک 
رد یناوارف  ریخ  دیاش  دینک  لمحت  ار  رما  نیا  دنشاب ،  هتشاد  روضح  سیردتو  گنهرف  هنحـص  یکـشزپ و  نامرد و  هنحـص  هعماج و  رد  و 
 ، هدش هتخانش  تیمـسر  هب  تعیرـش  بحاص  یحو و  شیپو  دسانـش  یم  تیمـسر  هب  لقع  هک  ار  يزیچ  دیناد .  یمن  امـش  دشاب و  راک  نیا 

يروط نز  فنـص  اـب  دـیامرف :  یم  نآرق  تسا ،  هتخانـشانو  رکنم  دسانـش ،  یمن  تیمـسر  هب  نید  لـقع و  هک  ار  يزیچو  تسا ،  فورعم 
دیامرف یم  سپس  دینکن .  يراتفر  دب  اهنآ  اب  هدرکن و  يوزنم  ار  میظع  رشق  نیا  دسانش .  یم  تیمسر  هب  ار  نآ  عرـشو  لقع  هک  دینک  راتفر 

تساوران ناتتهارک  نیا  هک  دینادب  دنشاب  رادروخرب  یملاس  حیحص و  یعامتجا  تایح  زا  اهنز  هک  دیدنـسپ  یمن  رگا  نهومتهرک »  ناو  : » 
نوچ تسا ،  رت  مهم  هدـمآ  داـهج  هیآ  رد  هک  يریبعت  زا  رخآ  هلمج  نیا  اریثک »  اریخ  هیف  هللا  لـعجیو  ائیـش  اوهرکت  نا  یـسعف  هیآ « :  رد  ، 

اما مکل »  رـش  وهو  ائیـش  اوبحت  نا  یـسعو  مکل  ریخ  وهو  ائیـش  اوهرکت  نا  یـسعو  دـیامرف « :  یم  اذـلو  تسا ،  یتقوم  يرما  عافد  داهج و 
داـهجو تیبرتو  گـنهرف  هلاـسم  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  نز  یعاـمتجا  تاـیح  نیمهو  تسا  یگـشیمهو  زور  ره  هنحـص ،  رد  نز  روضح 

 . 19 ءاسن ،   - 10 دنک .  افیا  ار  يرثؤم  مهس  عافدو 

عماوج تیاده  رد  هفطاع  شقن 

نانآ بلق  تقر  تاساسحا و  زا  هتسب و  یفرط  نانآ  فطاوع  زا  دنـشاب و  هتـشاد  فورعم  ترـشاعم  هعماج  نانز  اب  دنا  هتـسناوتن  هک  یناسک 
نز و مالـسا ،  یلو  دنوشب .  فطاوع  رخـسم  هک  نیا  نودـب  هدومن ،  زیارغ  رخـسم  ار  دوخ  هدرک و  دازآ  ( 396  ) ار نز  اهنآ  دنریگب ،  ددـم 
رد تمحر  تفار و  و  هدرک ،  اـنب  یفطاـع  هعماـج  اذـل  تسا  هدرک  فطاوع  رخـسم  ار  هعماـجو  هدرک  دازآ  توهـش  يوه و  دـیق  زا  ار  درم 

نیب رفن  دون  تسیود و  زا  شیب  یهاگو  تسین  يا  هفطاع  چیه  عماوج ،  یضعب  رد  دوش  یم  هدید  هک  نیا  تسا .  هداد  رارق  یمالسا  هعماج 
ییناریا ییامیپاوه  نداد  رارق  فده  نایرج  رد  دنوش  یم  هتخیر  ایرد  هب  دنزوس و  یم  برغ  ياهتردقربا  نیمه  هلیـسو  هب  نیمز  نامـسآ و 

دننک و یم  مومسم  ییایمیش  ياه  بمب  اب  عضو  نیرتدب  اب  ار  نآ  دننام  هچبلح و  ریظن  یقطانم  دوش  یم  هدید  ای  ییاکیرمآ – و  وان  طسوت 
يارب دنا ،  هدروآ  هنحص  هب  ار  نز  هک  دنتـسه  نآ  یعدم  هدوب و  نز  يدازآ  رادفرط  ارهاظ  هک  نیا  اب  دنرب ،  یم  نیب  زا  اجکی  ار  درم  نز و 

محر و هفطاع ،  مان  هب  ادخ  هک  یلامجو  تلیـضفو  رنه  نآ  ینعی  وا ،  هفطاع  رخـسم  هن  دنا  هدـش  نز  تعیبط  هزیرغ و  رخـسم  هک  تسا  نآ 
هب هلا  سدق  تاذ  هک  ار  هچنآ  دنا .  هدرک  طلـسم  دوخ  رب  ار  نآ  هداد  نز  تعیبط  هب  ادخ  هک  ار  هچنآو  دـنمورحم  نآ  زا  هداد  نز  هب  تقر ، 

یگدنرد رب  هدروآ و  زیارغ  شیامن  ضرعم  رد  ار  نز  يدام ،  يایند  یلو  هدرک ،  اطع  وا  هب  تلیضف  کی  ناونع  هب  هداد  نز  حور  ترطف و 
یتیاور اما  هدـش ،  التبم  نآ  هب  برغ  ناهج  هک  تسا  يزیچ  هب  رظان  ( 11  « ) برقع ةارملا  دـیامرف « :  یم  هک  یتیاور  تسا .  هدوزفا  هعماج 
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هب یمالسا  هعماج  هک  تسا  نامه  ( 12  « ) ۀنامرهقب تسیلو  ۀناحیر  ةارملا  ناف  دـیامرف « :  یم  شدـنزرف  هب  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  هک 
ندز شین  رد  یتذل  کی  دیاش  دربب ،  يا  هرهب  برقع  شین  زا  دـهاوخب  ناسنا  هک  تسا  نآ  لثم  ییارگ  نز  تسا .  لماکتم  تلیـضف ،  نآ 

ياهوب اب  ردق  نیا  دیشاب و  رطعم  اهدرم  امـش  و  ( 397  ) تسا لگ  ناحیر و  نز  دـیوگ :  یم  نید  دراد ،  هارمه  هب  مه  ار  مس  اما  دـشاب ،  وا 
ریغ ياهگنج  رد  هک  یتنوشخ  اذـل  دـنهد ،  یم  هفطاع  امـش  هب  دـنرطعم و  ناحیر  رطع  هب  اهنز  دـینکن ،  تداـع  دـب  ار  ناـت  هماـش  نفعتم ، 

هک نیا  اب  دوش  یمن  هدـهاشم  نیملـسم  نایم  رد  دـنراد  نارگید  هک  ییوخ  هدـنرد  نآ  درادـن و  دوجو  یمالـسا  داـهج  رد  تسه  یمالـسا 
هیاس رد  ار  نز  مالـسا  دننک .  یم  هدافتـسا  یتیبرت  روحم  کی  ناونع  هب  نز  هفطاع  زا  اما  دـننک ،  یم  توعد  باجح  هب  ار  اهنز  نیملـسم ، 

 ، ینونک يایند  دوش و  نآ  دـننام  و  افو ،  افـص ،  فطل ،  ناـمرد ،  تقر ،  هفطاـع ،  ملعم  اـت  دروآ  یم  هنحـص  هب  لـیاضف  ریاـس  باـجح و 
ملعم رگید  دـمآ  هعماج  هب  هزیرغ  هیامرـس  اب  یتقو  نز  دـنک .  نیمات  ار  هزیرغ  دـیایب و  رازاب  هب  هبعل  ناونع  هب  نز  ات  هتفرگ  نز  زا  ار  باجح 
دراد رارصا  مالسا  اذل  درادن ،  هارمه  هب  يزیچ  يرک  يروک و  زج  توهـشو  تشذگ ،  روتـسد  هن  دهد  یم  توهـش  نامرف  تسین ،  هفطاع 

11 دزومایب .  هزیرغ  توهـش و  سرد  هک  نیا  هن  دهدب  هفطاع  تفع و  سرد  هک  دیایب  ینعی  دیایب ،  باجح  اب  یلو  دـیایب  هعماج  رد  نز  هک 
 . همان 31 مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن   - 12 راصق 58 .  تاملک  مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 

مالسا برغ و  گنهرف  رد  نز 

مالـسا يوق  ینغ و  گنهرف  زا  هک  دارفا  یخرب  هنافـساتم  و  دراد -  یطلغ  طحنم  گنهرف  زین  رما  نیا  صوصخ  رد  برغ  ناهج  هک  نیا  رس 
رگید ترابع  هب  و  تساهنآ .  ینیب  ناهج  دـننامه  اهنآ  یـسانش  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـنهد  یم  نانآ  ءوس  تاغیلبت  هب  شوگ  دـنعالطا ،  یب 

الا انکلهی  امو  ییحنو  تومن  ایندـلا  اـنتایح  ـالا  یه  اـم  دـح :  رد  اـهنآ  ینیب  ناـهج  تسا ،  ناـنآ  ینیب  ناـهج  رب  عرف  اـهنآ  یـسانش  ناـسنا 
و تسا ،  دناریم .  یمن  ار  ام  یـسک  رهد  زج  تسین و  تعیبط  تایح  گرمو و  ایند  هئـشن  نیمه  ام  یگدـنز  هک  دـنتفگ  نارفاک  ( 13) رهدلا

دننک یم  هصالخ  تعیبط  ورملق  رد  زین  ار  ناسنا  دنرادن ،  یمهـس  تعیبط  ياروام  زاو  دننک ،  یم  هصالخ  تعیبط  هئـشن  رد  ار  ناهج  نوچ 
یمدآ نت  ندـب و  ار  ناسنا  تقیقح  مامت  هک  تسا  نیا  یـسانش ،  ناـسنا  رد  ناـنآ  هاگدـید  ( 398  . ) سانش ناسنا  هن  دنـسانش  نت  افرـص  و 

هک دننک  یم  نامگ  اذل  درم ،  تروص  هب  ای  تسا و  نز  تروص  هب  ای  تسا ،  لکـش  ود  هب  ناسنا  ندب  دـنیب  یم  نوچ  دـهد و  یم  لیکـشت 
یم يدام  یسانش  ناهج  هاگدید  زا  یسانش  ناسنا  هب  هک  یسک  تسا .  توافتم  ناشیاهندب  هک  يروطنامه  دنراد ،  توافت  مهاب  درم  نز و 

نامه دراد ،  یقفا  ریس  هراومه  هکلب  تسیچ  ناسنا  یگدنز  ریس  ياهتنمو  ادبم  هک  دناد  یمنو  درادن  يدومع  ریـس  ناهج  رد  زگره  درگن ، 
ناسنا تسا ،  يداـم  اـهنیا ،  یـسانش و ...  ندـعم  یـسانش ،  نیمز  یـسانشروناج ،  یـسانش ،  هاـیگ  یـسانشایرد ،  یـسانشرتخا ،  هک  هنوگ 

 ، هتـشرف لیبق  زا  یلئاسم  و  تسین ،  لـئاق  تسا ،  تعیبط  هئـشن  رد  هک  هچنآ  زا  رترب  یماـقم  ناـسنا  يارب  وا  تسا .  هداـم  زین  ناـنیا  یـسانش 
 . 24 هیثاج ،   - 13 درادن .  موهفم  وا  يارب  یحو  کلم و 

هجیتن هصالخ و 

یم یبسن  مه  ار  میدـقت  حـیجرت و  دـناد ،  یم  یبسن  ار  رـشو  صقن  هک  هنوگ  نامه  اذـل  درگن ،  یم  ادـخ  دـید  زا  ار  ناهج  دـحوم  ناـسنا 
هب ار  نآ  هکلب  دراذگ ،  یمن  ملاع  یـسدنهم  هسدنه  باسح  هب  ار  نآ  زگره  دنیبب ،  ملاع  رد  ار  يرـش  دـحوم ،  کی  رگا  هچنانچ  درامش . 
یم هدهاشم  نسحا  وحن  هب  مه  ار  ماظن  ارهق  تسین ،  ضحم  ریخ  زج  ماظن  شیادیپ  ادبم  تسا  دقتعم  هک  ارچ  دنادرگ  یم  رب  مدـعو  نادـقف 
دنک یم  یبایزرا  لوصا  اب  ینعی  درگن ،  یم  یـسدنهم  دید  زا  مه  ار  نآ  دیامن  یم  هدـهاشم  اهناسنا  نیب  ییاهلـضافت  اهتوافت و  رگاو  دـنک 

 ، تسا ندچ  نهآ و  یگدنز  همه  هنو  تسا  رطع  شا  همه  یگدـنز  هن  تسین .  يزایتما  درم  نز و  نیب  دوش  یم  مولعم  لوصا  نآ  قبط  هک 
لگ اریز  تسین ،  ییوگ  خـساپ  لباق  یتحار  هب  نهآ  ای  تسا  رتهب  لگ  ایآ  هک  نیا  فیرظ .  ياهراک  مه  تسا و  مزال  مکحم  ياهراک  مه 
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هب لـگ  ار  یفطاـع  قیقد و  يرنه ،  فیرظ  روما  و  نهآ ،  ار  مکحم  ياـهراک  دراد .  ( 399  ) یناوارف ياهـشزرا  زین  نهآ  و  دراد ،  یلئاضف 
رظنو مالسا  یشزرا  لوصا  رگا  تسین .  یندش  نهآ  نودب  زین  لگ  دوجو  نینچمه ،  و  لگ ،  نودب  نهآ  رمث  دوجو و  اساسا  دراد و  هدهع 

اب ار  مالـسا  هک  اـهنآ  یلو  دوش ،  یم  فذـح  تاهبـشو  تـالاؤس  زا  يرایـسب  ارهق  ددرگ  نیعم  زین  ثحب  روحم  دوش و  نشور  میرک  نآرق 
هـضراعمو ضارتعا  ای  یملع  دقن  ای  هدقع  کی  ناونع  هبو  دنک  یم  هولج  مهم  یلیخ  اهنآ  يارب  ییارجا  لئاسم  نیا  دـنا  هتخانـشن  نآ  ینابم 

نید هب  نادـقتعم  يارب  هار  کی  میراد ،  لح  هار  ود  ام  نیاربانب  دریذـپب .  ار  ییارجا  راـک  نـالف  دـناوت  یمن  نز  ارچ ،  هک  دـننک  یم  حرطم 
یتـالاؤس هک  دوش  لـح  اـم  دوخ  يارب  عوضوم  نیا  دـیاب  لوا ،  هلحرم  رد  ینعی  نارگید ،  تـالاؤس  هب  ییوگخـساپ  ناونع  هب  رگید ،  هارو 

 ، تسا هتکن  ود  مزلتسم  بلطم  نیا  حیـضوت  تسین .  حرط  لباق  دوش ؟  ییارجا  روما  زا  يرایـسب  يدصتم  دناوت  یمن  نز  ارچ  هک  نیا  دننام 
ییارجا روما  رگا  اریز  تسین ،  ماقم  ییارجا  روما  ایناث :  تساورو .  زیاج  نز  يارب  اعرش  ییارجا  ياهراک  زا  يرایسب  الوا :  هک :  نیا  نآ  و 

نآ زا  ام  راوگرزب  ياملع  ماظن  ظفح  يارب  هن  لاـمک و  کـی  ناونع  هب  دریذـپب  ار  ییارجا  راـک  نیا  ناـسنا  هک  دوب  بجاو  دـندوب و  شزرا 
 . دنتشادن يزیرگ 

تیعجرم تیلوؤسمو  تهاقف  شزرا 

هراشا

هک اجنآ  ات  و  دندومن ،  یم  لوبق  ار  تیعجرم  تمح  هب  تهاقف ،  ناگرزب  زا  يرایسب  هک  دش  دهاوخ  نشور  نید  ياملع  هریس  هب  یهاگن  اب 
زا دنتـشاد ،  تیدـج  داهتجا  ریـسم  رد  دـندرک و  یم  شالت  تهاقف  تهج  رد  زور  هنابـش  لاح  نیع  رد  دـنتفریذپ ،  یمن  ار  نآ  دوب  نکمم 

(400  ) تسا تلیـضف  هچنآ  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  دنوش ،  عجرم  هک  دندوب  دهاجم  ییوس  زا  و  دنوش ،  دهتجم  ات  دنتـشاد  هدهاجم  یفرط 
نتفریذپ رگا  نیاربانب ،  دومن .  کمک  دییات و  ار  وا  دیاب  درک  مایق  یـسک  رگا  هک  تسا  هفیظو  افرـص  ییارجا  ياه  ماقم  تسا و  رگید  زیچ 
شـشوک شالت و  نآ  هب  یـسرتسد  يارب  ناسنا  هک  دوب  مزال  دوب و  یم  يدـبعت  بحتـسم  یتح  اـی  يداـبع  بجاو  ییارجا  ياـه  تیلوؤسم 

رتدهاز هک  یهیقف  ره  مینیب  یم  ام  هک  نیا  دـنبای .  راب  هاگراب  نیا  هب  هک  دـندرک  یم  شالت  اه  يراصنا  خیـش  ریظن  یناگرزب  امتح  دـیامن ، 
رگم دنک - ،  لوبق  رتمک  ای  دنکن  لوبق  ار  یلام  لئاسم  دشوک  یم  تسا  رت  هتسراو  هک  یهیقف  ره  ای  دریذپن ،  ار  تیعجرم  دشوک  یم  تسا 

 ، ندـش ایبنا  مولع  ثراو  تهاقف ،  داـهتجا ،  اـما  ماـقم .  هن  تسا ،  هفیظو  روما  نیا  هک  تسا  نآ  شرـس  دوش  ینیع  بجاو  وا  يارب  هک  نیا 
نیا دراد .  شیارگ  یملع  لئاسم  هب  شـشوک  اب  تسا ،  نازیرگ  یلام  لئاسم  زا  شالت ،  اب  هک  نامه  و  تسا .  ماـقم  تنـس ،  باـتک و  مهف 

نانخـس رد  هکنانچ  اذـل  تسا .  یلوت  يرگید  يربت و  یکی  راک ،  کی  هن  تسا  راک  ود  تهاقف  فرط  هب  شـشک  لاـم و  زا  زیرگ  زیهرپ و 
 ، تسا هدش  يدنب  هتـسد  نآرق  نطاب ،  رهاظ و  داقتعا و  مهف و  هزادنا  هب  نآرق و  تایآ  ددـع  هب  تشهب  تاجرد  هدـش ،  نییبت  یهلا  يایلوا 

مهـس نز  هب  دوش ،  هتفگ  هجیتن  رد  ات  دشاب  هدـش  میـسقت  ییارجا  ياهرایعم  رب  تشهب  تاجرد  هک  تسا  هدـشن  هدـید  يدروم  چـیه  رد  اما 
تسا یقتا  هک  ره  ای  و  تسا ،  هقفا  ای  ملعا  ره  هک  انعم  نیا  هب  تسا ،  یشزرا  لوصاو  تایونعم  ساسا  رب  میسقت ،  هکلب  دنهد .  یم  يرتمک 

ناشرکف نهذ و  هنحص  زا  اهنآ  دقن  دوش و  لح  مالسا  یشزرا  ینابم  هب  نادقتعم  يارب  لئاسم  نیا  دیاب  دنک .  یم  ریس  بیترت  هب  ار  تاماقم 
ام دوشب ؟  ییارجا  راک  راد  هدهع  دـناوت  یم  درم  و  دـنک ،  لوبق  ییارجا  راک  دـناوت  یمن  نز  ارچ ،  هک  دـنامن  لاؤس  ياج  ات  ددرگ .  كاپ 

یناسک نارگید و  هب  خساپ  ماقم  رد  اما  تثونا .  رد  هن  و  تروکذ ،  رد  هن  مینک ،  وجتسج  نامتیناسنا  رد  ار  یـشزرا  ماظن  يانبریز  نآ  دیاب 
(401  ) الوا هک  داد  حیـضوت  تفگ و  خـساپ  نانآ  دوخ  نابز  اب  و  درک ،  ریـس  يداع  قیرط  زا  دـیاب  دـنا  هتفاـین  هار  قیمع  لـئاسم  نیا  هب  هک 

صوصخم ییارجا  ياهراک  رگا  هژیو  هب  تسا .  زیاج  نز  يارب  ییارجا  ياهراک  زا  يرایـسب  دـش ،  هراشا  لصف  زاـغآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
رد روضح  هار  دـبای ،  راب  تهاقف  ماقم  هب  نز  رگا  هکنانچمه  تسا .  یلوا  هکلب  تسین  عونمم  اـهنت  هن  دـشاب  ناـنآ  هدـهع  هب  ناـنز ،  شخب 
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زا هیقف  رفن  شـش  نابهگن  ياروش  يارب  انایحا  رگا  تسا .  زاب  وا  يارب  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناـبهگن و  ياروش  ریظن  یتروشم ،  لـئاسم 
رـشح نانز و  روضح  رگا  هنرگ  دننک و  لمحت  دنناوت  یم  رتهب  اهنآ  ار  دروخرب  ياهیراوشد  هک  تسا  نآ  يارب  دنا ،  هدـش  هداد  رارق  لاجر 

ینز تسا  نکمم  دنوش .  عقاو  تروشم  دروم  دنهدب و  اوتف  رظن و  نانز  زا  ییاهقف  هک  تسین  دیعب  دشابن ،  روذحم  بجوم  نادرم ،  اب  نانآ 
دیلقت عجرم  مرحمان ،  اب  رشن  رشح و  روذحم و  لیلد  هب  اما  دشاب ،  هدیـسر  يراصنا  خیـش  رهاوج و  بحاص  موحرم  دح  هب  تهاقف  جوا  رد 

 . تسین نز  يارب  یصقن  چیه  نیا  دنشاب ،  دیلقت  عجرم  وا  نادرگاش  یلو  دوشن 

تناما تیعجرم  کلم و  تهاقف 

امش تس  هب  یتناما  نیا  دیامرف :  یم  دناد و  یم  هفیظو  ار  ییارجا  ياهراک  نیلصملا  تاولـص  لضفا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
تسا و تناما  تسپ ،  یلو  تسا  یمدآ  کلم  يونعم  تاماقم  هک :  تسا  نیا  تسپ  ماقم و  نیب  قرف  تسین .  کـلام  نیما ،  زگره  تسا و 
 ، تسامش شیپ  تناما  ناونع  هب  شرف  نیا  دنیوگ  یم  یصخش  هب  تقو  کی  تسا .  رخف  هیام  کلم  هک  نآ  لاح  تسین و  رخف  هیام  تناما 
اما نیما .  لام  هن  تسا  شرف  بحاص  لام  دـشاب  هتـشاد  یـشزرا  شرف  نیا  رگا  درادـن .  يرادرب  هرهب  قح  تسا و  يرادـهگن  هب  فظوم  وا 

تنیز وا  يارب  دنک و  هدافتسا  دناوت  یمو  دراد .  يرادرب  هرهب  قح  وا  تروص  نیا  رد  تسامش  لام  شرف  نیا  دنیوگ  یم  صخش  هب  ینامز 
نکیل دهد  یم  ناسنا  هب  تنیز  ینعی  تسا  ناسنا  ( 402  ) هب قلعتم  فراعم  مولع و  يونعم :  لئاسم  رد  اماو  يرهاظ  لئاسم  رد  اـهنیا  تسا . 

رد تسا .  کلم  اوقت  اما  تسا ،  تناما  ترازو  تسا ،  کلم  تهاقف  یلو  تسا  تناـما  تیعجرم  ماـقم .  هن  تسا  تناـما  هفیظو و  تمس ، 
 ، تسا ناج  زا  يادـج  تسا و  هفیظو  تناما و  هچنآ  هدودـحم  رد  اما  دـنناسکی ،  درم  نز و  تسا  حور  لاـمک  دراد و  ناـج  هب  قلعت  هچنآ 

دریگب هدهع  هب  نز  ار  اههاگـشناد  نآ  ییارجا  تیلوؤسم  رگا  دـشاب ،  نز  صوصخم  ییاههاگـشناد  رگا  نالا  تسا .  هدـش  میـسقت  اهراک 
دنشاب ینانز  دیاب  ینعی  یلوصح ،  هن  تسا  یلیصحت  طیارش ،  نیا  و  دشاب ،  هتشادن  ار  تیریدم  طیارـش  ینز  هک  نیا  رگم  تسا .  رتهب  اعطق 
دـشاب درم  دیاب  نیملـسم  یلو  هتبلا  دوشب .  روما  نآ  هرادا  يدصتم  مرحمان  دشابن  مزال  ات  دـننک  هرادا  ار  نارتخد  نانز و  هب  طوبرم  روما  هک 
یندـب راـک  دراد و  مدرم  اـب  ناوارف  رادـید  دـهد ،  یم  حلـص  گـنج و  روتـسد  یلو  نوـچ ،  تسا ،  تماـما  ناـمه  همتت  تیـالو  هک ،  ارچ 

ییاهـشخب تیریدـم  رگید  حوطـس  رد  هکنانچمه  تسا .  ندوب  درم  روما ،  نیا  همزـال  و  دـبلط و ...  یم  يرتشیب  رـشحو  دراد ،  يرتراوشد 
دیاش دیامن .  یم  تکرـش  درم  دنک  یم  باجیا  ترورـض  نوچ  اما  دـنک ،  تلاخد  درادـن  قح  درم  تسا و  نز  صوصخم  هک  دراد  دوجو 

نشور بلطم  نیا  باوج  تسا .  هبناج  ود  لکشم  نیا  دشاب و  سامت  رد  وا  اب  دیاب  هرخالاب  مه  نز  دشاب ،  درم  ربهر ،  رگا  دیوگب :  یـسک 
 ، تسا درم  هک  اوق  هدنامرف  گنج و  هدـنامرف  ای  یـضاق  ای  يربهر  اب  یهاگ  نز  یلو  تسا ،  طابترا  رد  هعماج  مامت  اب  زور  ره  ربهر  تسا . 

مهم ياـه  تیلوؤـسم  زا  یکی  هماـع  تیـالو  ماـقم  زا  ریغ  نز ،  رگا  هتبلا  تسین ،  وا  هنازور  راـک  طاـبترا  نیا  دریگ و  یم  رارق  طاـبترا  رد 
نیمه هب  دراد و  دوجو  نآ  دننام  یکاشتم و  یـضاقتم ،  درم  اهدص  اب  هنازور  دروخرب  روذـحم  مه  زاب  دریگب ،  هدـهع  هب  ار  رگید  يدـیلک 

 ، تیعجرم هناوتـشپ  اما  تسا ،  ییارجا  تمـس  کی  تیعجرم  هک  نآ  مالک  هصالخ  ( 403  . ) دنا هدومن  میـسقت  ار  ییارجا  ياهراک  تهج 
هیاس رد  ینز  تسا  نکمم  تسین ،  طرـش  تثونا  تروکذ و  روما  نیا  رد  و  تسا ،  تلادـع  داهتجا و  تهاقف و  هب  تیعجرم  ياهب  هشیر و 

تیعجرم ماقم  شدوخ  اما  درادن ،  يروذـحم  چـیه  نیا  دـنوشب و  دـیلقت  عجرم  اهنآ  هک  دـنک  تیبرت  ینادرگاش  دـناوتب  تلادـع  تهاقف و 
یعنم اتلاصا  دشاب  هتـشادن  دوجو  یبناج  روذـحم  رگا  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  زین  دروم  نیا  رد  هچرگ  دریذـپن .  ییارجا  راک  هتـشادن و 

 . دشاب نانز  تعامج  ماما  دناوت  یم  هک  روطنامه  دریگب ،  هدهع  هب  ار  نانز  تیعجرم  رگا  اصوصخم  تسین ، 

اضق هلاسم  نز و 

هب دـنناوت  یم  نانز  هک  دـنا  هتفگ  اذـل  دراد ،  هارمه  هب  ار  دودـح  يارجا  اضق  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ،  داـهتجا  هلاـسم  دـننام  مه  اـضق  هلاـسم 
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ار مالـسا  یقوقح  لئاسم  همه  دـناوت  یم  نز  دـنریذپن ،  تسا ،  ییارجا  تمـس  کی  هک  اضق  اما  دـننک  تیبرت  یـضاق  دـنزادرپب و  تهاـقف 
هب دح  يارجا  تموصخ و  اوعد و  لصف  ماقم  رد  دوخ ،  اما  دننیـشنب ،  اضق  دنـسم  رد  هک  دنک  تیبرت  ینادرگاش  دـنک و  طابنتـسا  ادـهتجم 

عمج رد  دـنک ،  تـیبرت  یـضاق  دـیلقت و  عـجرم  دوـشب و  رهاوـج  بحاـص  ياـتمه  داـهتجا  ماـقم  رد  دـناوت  یم  نز  دربـن .  تـسد  ریـشمش 
هب و  ارجا ،  ماقم  رد  روذحم  عنام و  لاح  ره  رد  و  دوشن .  یـضاقو  دیلقت  عجرم  شدوخ  نکیل  دنک  سیردت  قوقح  هدکـشناد  نایوجـشناد 

اـضق رد  تروکذ  طارتشا  هلدا  همه  تشذـگ  لیـصفت  هب  لصف  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  هنرگ ،  دـشاب و  یم  رگید  ماکحا  اـب  محازت  لـیلد 
 . تسا هشدخ  لباق 

تیاده میلعت و  ماقم  رد  نز 

 ، دریگب سامت  اهدرم  اب  دـناوت  یمن  نز  رگا  تسا و  ییارجا  راک  کـی  ـالوا :  زین  اـهدرم  سیردـت  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرط  هک  یلاؤس 
تابثا ایناث :  و  ( 404  . ) دنک تیبرت  رگشل  هدنامرف  یلاو و  دیلقت ،  عجرم  دهتجم ،  یضاق ،  یملع ،  عماجم  رد  سیردت  اب  دناوت  یم  هنوگچ 

درم يارب  نز  يادـص  ندینـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  بوجو ،  مدـع  تروص  رد  و  تسین .  یناسآ  راک  نز ،  طـسوت  شزومآ  میلعت و  بوجو 
نیا ههبـش  باوج  دوب .  دهاوخ  وا  يارب  یفعـض  تصقنم و  کی  هکلب  تسین ،  شزرا  لامک و  هنیمز  اهنت  هن  وا  سیردت  اذـل  تسا ،  هورکم 
رفن اهدـص  هنازور  ییارجا  ياهراک  اب  ناققحم ،  عمج  رد  سیردـت  نوچ  تسا .  هنازور  ییارجا  راک  زا  ریغ  یمیلعت  راک  الوا :  هک ،  تسا 

 ، داتسا مهو  تسا  سانش  هفیظو  درگاش ،  مه  هک  قیمع  یلمع  ياهراک  رد  دراد ،  توافت  تسا  هارمه  يریگرد  ضارتعا و  هیالگ و  اب  هک 
یمالـسا بلاطم  زا  یقیقد  تاکن  هب  و  دنـسرب ،  تهاقف  خماش  ماقم  هب  دنناوتب  ینانز  رگا  ًایناث :  و  دوش .  یمن  داجیا  يروذحم  ناد ،  هفیظو 

یمولع رگا  هک  نیا  هچ  دوش ،  یم  ینیع  بجاو  نز  رب  میلعت ،  سیردت و  ماقم ،  نیا  رد  دنا ،  هدرکن  هجوت  نآ  هب  اهدرم  هک  دـنبای  یهاگآ 
یلکـشم راک  نز  رب  نالهاج  میلعت  بوجو  تابثا  سپ  دشاب .  یم  یئافک  بجاو  سیردت  میلعت و  دنادب ،  درم  مه  دشاب و  دلب  نز  مه  ار ، 

اههاگـشنادو یملع  زکارم  هیملع و  ياه  هزوح  یلاع  حطـس  رد  دناوتب  هک  دـسرب  یملع  ماقم  نانچ  هب  ینز  رگا  زین  میلعت  هوحن  رد  تسین . 
رادروخرب یفیفخت  زا  باجح  هلاسم  رد  هک  دنک  یم  باجیا  يدنملاس  نس  دشاب ،  (1  « ) ءاسنلا نم  دعاوقلا  وزج «  هچنانچ  دنک ،  سیردت 

دیوگب فورعم  نخـس  هک  یتروص  رد  نز  توـص  ادـص و  هک  ادـص  هب  دـسر  هچ  دـشاب ،  هتـشادن  تنیز  هب  رهاـظت  هک  یتروـص  رد  دـشاب 
نز يادـص  ندینـش  تسا و  یئاـفک  اـی  ینیع و  بجاو  اـی  میلعت  نوچ  تسا ،  هدیـسرن  ءاـسنلا »  نم  دـعاوقلا  دـحب «  رگا  و  تسین .  تروع 

هنوگ نیا  هک  ارچ  صاخ ،  لیلد  هب  رگم  تسا  دیعب  نز  يارب  ادص  عامـسا  ندوب  هورکم  یلو  دشاب ،  هورکم  درم  يارب  دراد  لامتحا  هچرگ 
دناوت یم  درم ،  ایآ  اما  تسین ،  بجاو  نز  رب  تسد  تروص و  زا  يرادقم  ندناشوپ  دنا :  هتفگ  هک  نیا  ریظن  دنتـسین ،  مه  مزالم  اه  مکح 

رد و  دـشاب .  زیاج  مه  درم  هاگن  دـشابن  بجاو  نز  رب  شندـناشوپ  هچره  هک  تسین  روطنیا  دراد ،  ادـج  ( 405  ) یمکح هن ؟  ای  دـنک  هاگن 
باب زا  روما  هنوگ  نیا  تسا ،  اباوث »  لقا  يانعم «  هب  تادابع  رد  تهارک  ریظن  تهارک  نیا  تسا ،  هورکم  عامـسا  دوشب  تباث  هک  یتروص 

نیا هک  یـسک  نآ  هجیتـن ،  رد  ددرگ .  یم  رب  اـباوث »  لـقا  هب «  تهارک  موـهفم  مکح ،  ود  مـحازت  تروـص  رد  هـک  دنتـسه ،  مـهم  مـها و 
و راون ،  تروص  هب  هچ  و  باتک ،  تروص  هب  هچ  دهد ،  یم  میلعت  دنک و  یم  سیردت  ادخ ،  ياضر  يارب  دنک و  یم  لمحت  ار  تدـهاجم 

دـشاب هتـشاد  تهارک  رگا  درادن و  تهارک  ای  نیا  يروضح ،  تروص  هب  دشن  رـسیم  کی  چیه  رگا  باجح و  ءارو  نم  دـشن ،  نکمم  رگا 
 ، هدش لقن  ءارهزلا  ۀـمطاف  ترـضح  زا  نیموصعم  تاجاجتحا  باب  رد  هک  يا  هبطخ  هنومن  ناونع  هب  تسا .  تادابع  باب  رد  تهارک  ریظن 

هبطخ نآ  شرـسمه ،  تفالخ  قاقحتـسا  ای  كدف  دادرتسا  رطاخ  هب  هک  دوبن  بجاو  ترـضح  نآ  يارب  اریز  تسا .  میلعت  هلاسم  هب  طوبرم 
يارب ترـضح  نآ  مادـقا  مایق و  هزیگنا  تسا ،  میرک  نآرق  ءزج  کی  ابیرقت  هبطخ  نیا  هک  یتروص  رد  دـنک .  حرطم  ار  يدـیحوت  لـصفم 

نالقان ناظفاح و  زا  یکی  اقافتا  دوب .  كدـف  فالخ و  دادرتسا  تهج  هنحـص  رد  روضح  تکرـش و  یـسایس و  هرظانم  سیردـت و  میلعت و 
لقن دـیمهف و  تخومآ ،  ار  هبطخ  نآ  یلاسدرخ  نارود  رد  هک  تسا  اهیلع  هللا  تاولـص  بنیز  ترـضح  كراـبم  دوجو  ینارون  هبطخ  نیا 
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میربخ یب  نانآ  یلقع  دـنلب  فراعم  زا  رگید  تسا ،  متامو  گوس  سلاجم  دـح  رد  نید  يایلوا  زا  ام  تخانـش  هنافـساتم  نوچ  یلو  درک . 
 . 60 رون ،   - 1 دنتفگ .  هچ  دندرک و  هچ  هک 

هغالبلا جهن  اب  ارهز  ترضح  هبطخ  هسیاقم 

هراشا

یمن يرسمهو  وفک  ارهز  دوبن ،  هیلع  هللا  مالس  بلاط  یبا  نب  یلع  رگا  هک  هدش  دراو  اهیلع  هللا  مالـسارهز  تمظع  رد  یفورعم  ثیدح  ( 1)
همطاف نانخس  هغالبلا و  جهن  رد  هیلع  هللا  مالسریما  ترضح  نانخس  هب  یهجوت  تسا  بوخ  ثیدح  نیا  ( 406  ) ندش نشور  يارب  تشاد . 

زا یملع  لحارم  زا  هلحرم  چـیه  رد  و  دـنقطان ،  نآرق  نوچ  هرهاط  ترتع  درک .  هدـهاشم  ار  اهنآ  ییاـتمه  اـت  دومن ،  اـهیلع  هللا  مالـسارهز 
روذحم الا  دشاب و  هتفگن  نآرق  هک  دنرادن  اهنیا  ار  یلامک  هک  نیا  هچ  دننادن ،  اهنیا  هک  تسین  نآرق  رد  یبلطم  ینعی  دنتـسین ،  ادـج  نآرق 

ترتع رب  قابطنا  لـباق  تسا ،  میرک  نآرق  رد  هک  یفـصو  ره  اذـل  دـیآ ،  یم  مزـال  نآرق  زا  ترتع  كاـکفنا  اـی  ترتع  زا  نآرق  كاـکفنا 
مه زاجعا  اما  تسا  هداعلا  قوف  هزجعم و  روس ،  مامت  هچرگ  تسین ،  تسدـکی  میرک  نآرق  تاـیآ  همه  رگید  يوس  زا  تسه .  مه  هرهاـط 

اـمومع و اـه  هتـشرف  تاـجرد ،  زا  یـشخب  رد  دراد ،  یتاـجرد  جورع  دوخ  اـما  تسا  هزجعم  ص )  ) مرکا یبـن  جارعم  ـالثم  دراد .  یلحارم 
لحاس رد  اه  هتشرف  اجنآ  دسر ،  یم  رون  يایرد  هب  هک  رگید  یشخب  رد  دننک ،  یم  یهارمه  ار  ترـضح  اصوصخ  هیلع  هللا  مالـس  لیئربج 

(2) یندا وا  نیسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  مث  زا :  نخس  هک  اجنآ  ای  درذگ .  یم  رون  يایرد  زا  ص )  ) مرکا یبن  كرابم  دوجو  دننام و  یم 
کلم کلف و  زا  نخس  اجنآ  تسا ،  دش .  رت  کیدزن  ای  نامک  رس  ود  ردق  هب  شا  هلصاف  هک  اجنآ  ات  دش  رت  کیدزن  دمآ و  کیدزن  سپس 

ادی تبت  زگره «  اما  تسا ،  هزجعم  ص )  ) مرکا لوسر  جارعم  دننامه  زین ،  میرک  نآرق  تسا .  هزجعم  جورع  ریس و  همه  هک  نیا  اب  تسین . 
ثیدح و رارصا  اذل  دش .  دهاوخن  (5  « ) هللا دهش  ناسمه «  نآرق  رگید  تایآ  زگره  تسین .  (4  « ) دحا هللا  وه  لق  ياتمه «  (3  « ) بهل یبا 

نانچ ادـی »  تبت  ياربو «  میناوخب  تابیقعت  رد  ار  هللا »  دهـش  میناوخب و «  زاـمن  رد  ار  ( 407  « ) دـحا هللا  وه  لق  اـم «  هک  تسا  نیا  رب  تنس 
رمالا یـضقو  ءاملا  ضیغو  یعلقا  ءاس  ایو  کئام  یغلبا  ضرا  ای  دـننامه « :  ادـی »  تبت  زگره «  زین ،  یبدا  رظن  زا  تسا .  هدـشن  رکذ  یباوث 

دـش و ارجا  قـح  ناـمرف -  دـش و  هتـساک  بآ  و  نک ،  يراددوـخ  نامـسآ  يا  شکورف و  ار  تبآ  نـیمز  يا  ( 6  «) يدوجلا یلع  توتـساو 
هن تسا و  یعلبا »  ضرا  ای  ياتمه «  ادی »  تبت  تغالب «  تحاصف و  یبدا و  زاجعا  رظن  زا  هن  دش .  دهاوخن  تفرگ .  رارق  يدوج  رب  یتشک 

موحرم مه  هک  یفورعم  ثیدـح  رد  اذـل  تسا .  یهلا  زاجعا  تایآ ،  همه  هک  نیا  لاح  و  تسا .  دـحا »  هللا  وه  لق  ياـتمه «  اوتحم  رظن  زا 
رد تسناد  یم  هلآ  سدقا  تاذ  نوچ  دومرف « :  داجـس ...  ماما  دـنا ،  هدومن  لقن  دـیحوت  باتک  رد  قودـص  موحرم  مه  یفاک و  رد  ینیلک 

هدرک لزان  ار  رودصلا »  تاذب  میلع  هللاو  ات «  دیدح  هروس  لئاوا  و  دـحا »  هللا  وه  لق  هکرابم «  هروس  دـنیآ ،  یم  یقمعتم  ماوقا  نامزلارخآ 
 . دوش یم  دوبان  دنک  دصق  ار  دـیدح  دـیحوت و  هروس  ياوتحم  نآ  زج  یبلطم  هک  ره  سپ  ( 7  « ) کله دـقف  کلذ  ءارو  مار  نمف  تسا « : 

قمعت امـش  تسه و  یهار  هک  نیا  هن  دیوش ،  یم  كاله  هک  تسین ،  یهار  دیورن ،  دعب  هب  نآ  زا  ینعی  تسا ،  عوضوم  یفن  هب  داشرا  نیا 
 . تسا نینچ  نیا  مه  هغالبلا  جـهن  دنتـسین .  مه  ياتمه  ندوب ،  هزجعم  نیع  رد  نآرق  تاـیآ  سپ  دـنا .  هتـشادنپ  یخرب  هکناـنچمه  دـینکن 

قلاخ مالک  نود  قولخم و  مالک  قوف  اه و  مالک  كولم  ( 408  ) ماما مالک  تسا ،  اه  مالک  ماما  ماما ،  مـالک  هک :  دوش  یم  هتفگ  هچرگا 
اما تسا ،  رترب  فراعتم  تحاصف  حطـس  زا  هچرگ  تسین .  تسدـکی  هغالبلا  جـهن  ياه  همان  راصق و  تاملک  اـه و  هبطخ  همه  اـما  تسا ، 
ررغ وزج  بطخ ،  ریاـس  ناـیم  رد  وا  هبطخ  تسا و  یلع ...  ترـضح  نخـس  يریگ  جوا  هک  اـجنآ  رتـشیب .  جوا  یـضعب  دراد و  جوا  یخرب 
لبق مینیب  یم  اجنآ  هن ؟  ای  دراد  لداعم  هبطخ  نیا  ایآ  دمهفب ،  ات  دناوخب  ار  هغالبلا  جهن  راب  نیدنچ  دیاب  ناسنا  دیآ و  یم  رامـش  هب  بطخ 

نآ هیلع ،  هللا  مالسریما  ترضح  يا  هباطخ  ياه  هبطخ  تسا .  هدناوخ  ارهز  ترضح  دناوخب ،  يا  هبطخ  نینچ  یلع ...  ترـضح  هک  نآ  زا 
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يا هرواحم  ۀسناؤملاو »  عاتمالا  باتک «  رد  نایحوبا  اذل  تسا و  فراعتم  دح  قوف  هتبلا  دیوگب  نخس  وا  لثم  دناوتن  یسک  هک  تسین  نانچ 
 ، دـیامن یم  لالدتـسا  هجاحم و  تموکح  تفالخ و  هلاسم  هرابرد  یناث  هفیلخ  اب  هیلع ،  هللا  مالـسریما  ترـضح  نآ ،  رد  هک  دـنک  یم  لقن 

موکحم ریما ...  ترضح  دسیون ،  یم  نایحوبا  هک  اجنآ  ات  دروآ ،  یم  هفیلخ  زین  ییاه  لالدتسا  هدروآ و  ییاه  لالدتساو  نیهارب  ترـضح 
نیا زا  هتفای و  ار  يزادرپ  هصق  نیا  زمر  زار و  نارگید  دیدحلا و  یبا  نبا  نوچ  يا  هدـعو  تسا  یلعج  بذـک و  بلاطم  نیا  همه  هتبلا  دـش 
ياه همان  نیا  رگا  ناسنا  تسا  هدومن  لعج  رمع  و  یلع ...  مان  هب  يدـیحوت  نایح  وبا  ار  اه  هماـن  نیا  همه  دـنا  هتفگ  هتـشادرب و  هدرپ  هئطوت 

و دـنز ،  یم  اوتحم  هن  تحاصف  رظن  زا  بطخزا  يرایـسب  هنت  هب  هنت  تسا و  نیدالوف  ياـه  هبطخ  دـح  رد  دـید ،  دـهاوخ  درگنب  ار  لوعجم 
نیاو هدرک  لعج  دوخ  ناـیحوبا  ار  همه  دـیوگ :  یم  دـیدحلا  یبا  نباو  تسا  غورد  اوتحم  رظن  زا  هچرگ  تسین  یلومعم  ياـه  نخـس  ریظن 
یبا نبا  ریظن  تغـالبو ،  تحاـصف  ناسانـشراک  رنه  زین ،  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اـما  تسا .  هدوب  يرهاـم  هدنـسیون  اریز  هتخاـس ،  ار  هنحص 

ندیمهف زگره  تسا ،  قح  تیلزا  زا  نخس  ای  تسا ،  تاذ  هیقالطا  تدحو  زا  نخـس  هک  اجنآ  یهلا ،  دنلب  فراعم  رد  یلو  تسا .  دیدحلا 
ترـضح یتقو  هنیمز  نیا  رد  ( 409  . ) دـنزاسب ار  اهنآ  هباشم  دـنهاوخب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسین ،  اـه  ناـیحوبا  رودـقم  اـه  هبطخ  نآ 

لبق ینیلک  موحرم  ار  نآ  هک  دراد  يا  هبطخ  دومن ،  یم  زیهجت  هیواعم  هیلع  يددجم  هلمح  يارب  ار  دوخ  داتس  هاپس و  هیلع  هللا  تاولـصریما 
دراوم زا  یضعب  رد  نکیل  هدرک ،  فیلات  ثیدح  عماج  ناونع  هب  ار  دوخ  باتک  هچرگ  ینیلک  موحرم  تسا .  هدومن  لقن  هدق  یضر  دیس  زا 

 ، هیقف دوبن ،  ثدـحم  اهنت  ینیلک  موحرم  نوچ  تسا  هتفگ  لعف  تافـص  تاذ و  تافـص  تایاور  لـیذ  رد  هچنآ  ریظن  دراد  ینخـس  دوخ  زا 
ال دـنلب « :  هلمج  نیا  هب  هراشا  نمـض  زین  هبطخ  نیا  لیذ  رد  تشاد  ییاناوت  تسد  یمکح  فراـعم  رد  دوب و  زین  یلوصا  ملکتم ،  میکح ، 

رگا دیوگ :  یم  دیرفآ .  یش ء »  نم  ال  زا «  ار  اه  هدیدپ  دوب و  یـش ء »  نم  ال  زا «  دوخ  ( 8  « ) ناک ام  قلخ  یش ء  نم  الو  ناک  یـش ء  نم 
 . دننک داریا  یلع ...  هبطخ  دننام  يا  هبطخ  دـنناوت  یمن  زگره  دـشابن ،  یلو  یـصو و  ربمایپ و  اهنآ  نیب  رد  دـنوش و  عمج  سنا  نج و  مامت 
نا یلع  نجلاو  سنالا  تعمتجا  نئل  لق  دـیامرف « :  یم  نآرق  هراـبرد  ادـخ  هک  تسا  ءارـسا  هروس  يدـحت  هباـشم  ینیلک  موحرم  هلمج  نیا 

 ، دنروایب ار  نآرق  نیا  ریظن  ات  دـنیآ  درگ  سنا  نج و  رگا  وگب :  ( 9  «) اریهظ ضعبل  مهـضعب  ناک  ول  هلثمب و  نوتای  نارقلا ال  اذه  لثمب  وتای 
لوصا زا  شخب  نیا  حرـش  رد  نیهلاتملا  ردص  موحرم  دنـشاب .  رگید  یـضعب  نابیتشپ  اهنآ  زا  یخرب  دنچره  دروآ ،  دنهاوخن  ار  نآ  دـننام 

اهنآ نیب  رد  عمج و  نیمز  يور  نادنمشناد  همه  رگا  دومرف :  یم  دیاب  ناشیا  تسین ،  لوبقم  قالطا  هب  ینیلک  نخس  نیا  دیوگ :  یم  یفاک 
 ... بلاط یبا  نب  یلع  نوچ  دنناوت  یمن  مه  مزعلاولوا  ریغ  ناربمایپ  ینعی  دنیوگب ،  يا  هلمج  نینچ  دنناوت  یمن  دـشابن  مزعلاولوا  زا  يربمایپ 

يرایسب هک  تسا  نآ  رد  هبطخ  نیا  يادنلب  دیامرف :  یم  یفاک  لوصا  حرش  رب  شتاقیلعت  رد  داماد ،  ققحم  موحرم  ( 410  . ) دنیوگب نخس 
نم ای «  هدومن  قلخ  یش ء »  نم  ای «  ار  ملاع  هلآ ،  سدقا  تاذ  دیوگ :  یم  يدام  دحلم  رکفتم  کی  نوچ  تسا .  هداد  باوج  ار  تاهبش  زا 

نیضیقن عمج  هک  هنوگ  نامه  دنتـسه و  مه  ضیقن  یـش ء  الو  یـش ء  نوچچیه  زا  ای  هدرک  قلخ  يزیچ  زا  ای  رگید :  ترابع  هب  یـش ء »  ال 
تسا و یلزا  تسا و  هدام  یش ء ،  نآ  سپ  هدیرفآ  یـش ء  زا  ار  ملاع  دییوگب  رگا  نیاربانب  تسا و  لیحتـسم  مه  نیـضیقن  عفر  تسا  لاحم 

ققحم موحرم  دوش .  یـش ء  هدام  ادبم و  دناوت  یمن  مدع  تسا و  مدع  هک  یـش ء  ال  هدومن ،  قلخ  یـش ء  زا ال  رگا  و  تسین .  ادخ  قولخم 
نم ال یش ء « ، »  نم  ضیقن «  دیامرف :  یم  هداد و  باوج  ار  مهوت  نیا  يولع ،  هبطخ  نیا  دیامرف :  یم  دوخ  هقیلعت  رد  هرـس ) سدق   ) داماد

روذحم نامه  دنک ،  قلخ  یـش ء »  نم  ار «  ملاع  ناحبـس  يادـخ  رگا  تسا .  یـش ء »  نم  ال  یـش ء « ، »  نم  ضیقن «  هکلب  تسین  یش ء » 
هن تسا  یش ء »  نمال  یش ء « ، »  نم  ضیقن «  سپ  تسوا  عفر  يزیچ  ره  ضیقن  نوچ  اما  دراد ،  يرگید  روذحم  یشال ء »  نم  تسا « « . 

يوـلع یناروـن  هبطخ  رد  تسین و  باـجیا  بلـس و  زگره  هکلم  مدـع و  و  تسا ،  هکلم  مدـع و  یـشال ء »  نم  نوـچ «  یـش ء ، »  ـال  نم  » 
(10  « ) ناک ام  قلخ  یـش ء  نم  الو  ناک  یـش ء  نم  يذلا ال  درفتملا  دمـصلا  دحالا  دحاولا  دمحلا هللا  هک « :  تسا  هدـمآ  هیلع  هللا  تاولص 

ریم یتقو  دروآ .  دیدپ  ار  تادوجوم  یش ء »  نمال  زا «  دوب و  یش ء »  نمال  زا «  هک  تسازـس  ار  اهنت  زاین  یب  هناگی  ياتکی  دنوادخ  ساپس 
درب یم  راک  هب  ار  ریبعت  نآ  هدق  نیهلاتملا  ردص  دراد و  ار  نخس  نآ  هدق  ینیلک  دیامن ،  یم  عوضخ  هبطخ  نیا  ربارب  رد  هرس ) سدق   ) داماد
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تـسدکی اه  هلمج  اه و  هملک  مه  هبطخ  نیا  رد  یتح  نکل  دـشاب .  یم  نینمؤملاریما ...  بطخ  ررغ  زا  هبطخ  نیا  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  ، 
 . دراد قرف  یلیخ  رگید  تایآ  اب  لوا  هیآ  شـش  نآ  ینعی  تسین .  تسدکی  ( 411  ) شتایآ همه  دـیدح  هکرابم  هروس  هک  نیا  هچ  تسین ، 
رد تسه .  هبطخ  نآ  رد  دنلب ،  ریبعت  نیمه  اقیقد  دینیب  یم  دینزب ،  ارهز  ترضح  هکرابم  هبطخ  هب  يرـس  رگا  بلطم ،  نیا  حیـضوت  زا  سپ 

گنج زا  سپ  ریما ...  ترـضح  هبطخ  تسا .  هدـناوخ  یلع ...  زا  لبق  لاس  نیدـنچ  ار  هبطخ  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  یلاح 
نرق عبر  کی  زا  شیب  هلـصاف  اب  نتـسشن ،  هناخ  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  دـعب  و  ترـضح ،  نآ  تموکح  نارود  رخاوا  رد  ناورهن و  نیفص و 

و تسا .  هدومرف  نایب  ار  اه  هلمج  نیا  هدناوخ و  ار  هبطخ  نیا  لبق ،  لاس  یـس  دودح  اهیلع  هللا  تاولـصارهز  همطاف  یلو  تسا ،  هدش  داریا 
هب هراشا   - 1 ( 11  . ) تشادن وفک  مه  رـسمه و  ارهز  ترـضح  دوبن ،  یلع ...  ترـضح  رگا  ارچ  هک  دوش  یم  مولعم  لیـصفت ،  نیا  زا  سپ 

همطاف ترضح  همولظم  هرهاط  هقیدص  ملاع  ناوناب  رورس  تداهش  اب  سرد  نراقت  تبـسانم  هب  ثحب ،  نیا  لیـصفت  ارهز و  ترـضح  هبطخ 
 - 7  . 44 دوه ،   - 6  . 18 نارمع ،  لآ   - 5 دـیحوت .  هروس   - 4 بهل .  هروـس   - 3  . 8  - 9 مجن ،   - 2 تسا .  هدوب  اهیلع  هللا  مالـسارهز 

تیاور  - 11 ص 136 .  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا   - 10  . 88 ءارسا ،   - 9 ص 136 .  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا   - 8 ص 91 .  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا 
یم رکذ  ص 461 ،  ج 1 ،  یفاـک ،  لوصا  زا  لـقن  هب  ار  تیاور  اـجنیا  رد  تسا ،  هدـش  رکذ  فلتخم  تاریبعت  اـب  یئاور و  بتک  رثـکا  رد 

ام ۀـمطافل ،  نینمؤملاریما ...  قلخ  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  الول  لوقی :  هتعمـس  لاق :  هللادـبع ...  یبا  نع  ناـیبظ  نب  سنوی  نع  مییاـمن ... «. 
 « . هنود نم  مدآ و  نم  ضرالا ،  رهظ  یلع  وفک  اهل  ناک 

ثحب هجیتن 

ریرقت لعف و  لوق و  ربمایپ  ریغ  هچ  ربمایپ و  هچ  اقلطم  موصعم  ایناث :  تسا .  هموصعم  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  همطاف  الوا :  نوچ  نیاربانب ، 
لعف ارهز و  ترضح  لوق  اذل  تسا ،  تجح  تنس ،  اثلاث :  دوش .  یم  بوسحم  یمالسا  تنس  وا  دروخرب  راتفر و  توکـس و  نخـس و  وا ، 
مهیلع هللا  تاولـص  نیموـصعم -  همئا  رگید  نیـسح و  نسح و  یلع و  ارهز و  نـیب  تنـس  تـیجح  رد  یقرف  تـسا و  تـجح  وا  دروـخرب  و 

 . تسا تجح  نانآ  تمصع  لیلد  هب  نیعمجا –  مهیلع  هللا  مالـس  شدنزرف –  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  نانخـس  رگا  تسین .  نیعمجا – 
يانبم یمالسا  هقف  و  تسا .  یمالسا  هقف  عبنم  عیسو ،  يانعم  نیا  هب  تنس  و  تسه ،  زین  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  نآ  زا  تمصع  تیجح و  نیا 
دننامه زین  اهیلع  هللا  مالسارهز  ترضح  هجیتن  رد  و  ( 412  ) تسا تمـصع  مه  ندوب  عبنم  رایعم  و  دنک ،  یم  تفایرد  عبانم  نیا  زا  ار  دوخ 

رب هوالع  ددرگ .  یم  رب  اباوث  لقا  هب  تهارک  نآ  دشاب  تهارک  زا  نخس  رگا  نیاربانب  تسا .  یمالـسا  هقف  عبانم  زا  یکی  یهلا  ججح  رگید 
اب اه  هدنهد  سرد  مه  و  دـنیآ ،  یم  صولخ  روضح و  اب  اه  هدـننک  تکرـش  مه  دـشاب ،  یمالـسا  مولع  روحم  ثحب ،  روحم  یتقو  هک  نیا 

 . دوب دهاوخ  تراهط  تمصع و  ياضف  اضف ،  ارهق  دنصولخ .  فافع و 

داهج هلاسم  نز و 

هراشا

تـسین ندرک  يزادـناریت  ندوب و  رگنـس  رد  داهج ،  مامت  هک  ارچ  دـبای ،  روضح  داـهج  هب  طوبرم  روما  زا  یمهم  شخب  رد  دـناوت  یم  نز 
یم رامش  هب  داهج  زا  یمهم  ياه  شخب  زین  ندرک  ییامنهار  ندیـشک و  هشقن  ههبج ،  نتم  ههبج و  تشپ  یتراکادت  ياه  کمک  رب  هوالع 

هـشقن هب  طوبرم  روما  نانآ  زا  یهجوت  لـباق  شخب  دـنیامن ؟  یم  یماـظن  راـک  همه  دـنراد ،  روضح  گـنج  نتم  رد  هک  ناـنآ  رگم  دـیآ ، 
یمن هدـهع  هب  تسا ،  يراوشدو  قاش  راک  هک  ار  یماظن  گنتاگنت  روما  طـقف  اـهنز  دـنراد .  هدـهع  هب  ار  یگنج و ...  تاـعالطا  يرادرب ، 

 ، دوش یم  دیدهت  اه  هناگیب  فرط  زا  تسا و  عافد  گنج و  لاح  رد  يروشک  رگا  ایناثو :  دنشاب .  مورحم  داهج  ضیف  زا  هک  نیا  هن  دنریگ 
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رثـکا رد  هکلب  تسین  موحرم  نز  لـئاسم ،  نیا  زا  کـی  چـیه  رد  سپ  تسا .  ندـید  یماـظن  شزومآ  عاـفد  همزـالو  دـننک  عاـف  دـیاب  اـهنز 
گنج و دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  تسا .  درم  ياتمه  نز  تالکـشم ،  بئاـصم و  زا  يرایـسب  رد  اـهیراد ،  تناـماو  يرادربراـب  اـهیراوشد و 

ياهقف زا  یـضعب  اهنت  تسا و  هیلع  هللا  مالـس  موصعم  ماما  هب  طوبرم  هک  تسا  ییادـتبا  داهج  هب  طوبرم  تسین ،  نز  هفیظو  هزرابم  داهج و 
هدـنامرف نز  رگا  بناجا ،  دـیک  در  یعافد و  ياهگنج  رد  اما  درادـن ،  موصعم  ماما  هب  یـصاصتخا  هک  دـنا ،  هدومرف  مهیلع  هللا  ناوضر  اـم 

نز دـشاب  عافد  هک  اج  ره  درادـن .  درم  نز و  هب  یـصاصتخا  عافد  نوچ  تسا ،  بجاو  یهاگ  هکلب  تسا  زیاج  اـهنت  هن  دوشب  ناـنز  رکـشل 
درم نز و  رب  تسا ،  ینیگنـس  راـب  هزراـبم  رد  هـک  زین  ترجه  ( 413  . ) دراد روـضح  یگنج  ریغ  یگنج و  لـئاسم  هـمه  رد  درم و  ياـتمه 

ترجاهم مه  نونکا  و  تارجاهم .  مه  دندوب و  نیرجاهم  مه  مالسا ،  ردص  رد  تسا .  هدوب  هارمه  داهج  اب  ترجه  هراومه  تسا ،  بجاو 
 . تسا بجاو  هورگ  ود  ره  رب  ترورض  ماگنه  هب  هکلب  تسین  درم  صوصخم 

تادابع ییارجا و  ياهراک  رد  ینیزگیاج 

تسا مالسا  یشزرا  ماظن  هب  هجوت  مدع  رثا  رد  تسا ،  لئاضف  هب  اهنز  یبایتسد  زا  عنام  ییارجا  ياهراک  میسقت  دنیوگ ؛  یم  هک  ههبـش  نیا 
سکرهو تسا ،  برقت  هیام  دبعت  نیا  تسه و  دبعت  مالـسا  رد  تسا .  رگید  بتاکم  ياهرایعم  زا  ریغ  مالـسا  یـشزرا  ماظن  ياه  كالم  . 

هک تسا  نآ  یگدنب  هکلب  مینک ،  لمع  دوخ  ياهداهنـشیپ  ارآ و  قباطم  هک  تسین  نآ  رد  زین  ادخ  یگدنب  تسا .  رت  برقم  دـشاب  رت  هدـنب 
دنک و نیمضت  یهلا  یحو  دیاب  ار  تلیضف  لماکت و  رایعم  دراد ،  تلیضف  راظتنا  لماکت و  عقوت  یـسک  رگا  مینک .  راتفر  ادخ  روتـسد  ربارب 

مورحم درم  فیاظو  زا  یشخب  هب  تبسن  نم  نوچ  دیوگب :  دناوت  یمن  زگره  نز  تسا .  هدومن  عیزوت  میسقت و  ار  اه  همانرب  مه  یهلا  یحو 
رادـقم هب  یـصخش  ره  هب  تسا و  یـشاداپ  کی  ییارجا  راـک  ره  يارب  نوچ  مشاـب .  یم  مورحم  زین  فیاـظو  نآ  لـئاضف  زا  سپ  متـسه ، 

ياـهراک مه  نز  يارب  تسا ،  نیعم  ياـه  باوـث  صخـشم و  ییارجا  ياـهراک  درم  يارب  هچناـنچ  رگا  دوـش ،  یم  هداد  شاداـپ  صـالخا 
 . تسا صخشم  ياه  باوث  ییارجا و 

ص)  ) ربمایپ زا  ناهج  نانز  هدنیامن  لاؤس 

هراشا

نیا تسا ،  هداد  خساپ  اه ،  لاکـشاو  دـقن  نیا  عون  هب  هاتوک  يا  هلمج  اب  ترـضح  و  هدـش ،  حرطم  ص )  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  ههبـش  نیا 
روثنملا ردلا  باتک «  ( 414  ) زا لقن  هب  نازیملا  میق  ریـسفت  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ییابطابط  همالع  داتـسا  ترـضح  ار ،  باوجو  لاؤس 

دنک یم  لـقن  یقهیب  زا  روثنملا  رد  ( 1  . ) تسا هدومرف  رکذ  ءاسن  هروس  تایآ  زا  یـشخب  یئاور »  ثحب  لالخ «  رد  روثاملاب »  ریـسفتلا  یف 
ربمایپ روضح  هب  راصنا ،  نانز  زا  یکی  هیراصنا ،  دیزی  تنب  ءامسا  دوب ،  هتسشن  شباحـصا  نارای و  عمج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  يزور  هک : 

نانز راصنا و  نانز  لاؤس  اهنت  لاؤس ،  نیا  امـش ،  يوس  هب  متـسه  نانز  مامت  هدـنیامن  نم  درک :  ضرع  دیـسر ،  هیلع  همالـس  هللا و  تاولص 
 ، دریذپ یم  ار  نآ  دونشب  ارم  نخس  یتقو  هک  نیا  رگم  تسین  برغم  رد  ای  قرشم  رد  ینز  چیه  تساهنز و  همه  لاؤس  هکلب  تسین ،  هنیدم 

نانز مومع  لاؤس  نیا  دیتسه و  درمو  نز  زا  معا  يرشب  عماوج  همه  ربمایپ  امـش  اریز  متـسه ،  ملاع  نانز  همه  هدنیامن  تقیقح  رد  نم  سپ 
یـسفن تفگ « :  مه  دـعب  تفگ ،  یماو »  تنا  یباب  هلمج «  شنخـس  زاغآ  رد  درک .  حرط  ار  اهلاؤس  نیا  بدا  لامک  رد  وا  تسا .  امـش  زا 
کثعب لجوزع  هللا  نا  درک « :  ضرع  ناهج  نانز  هدنیامن  ناونع  هب  هبطخ  داریا  زا  سپ  وت .  يادـف  مردام  ردـپ و  نم و  ینعی  ءادـفلا »  کل 

 « کهلابو کب  انماف  ءاسن «  يارب  هچ  لاجر ،  يارب  هچ  درک  ثوعبم  رـشب  ربمایپ  ناونع  هب  ار  وت  ناحبـس  يادخ  ینعی  ءاسنلاو »  لاجرلا  یلا 
لوصا رگنایب  تقیقح  رد  نز  نیا  نخس  میدروآ .  نامیا  داتـسرف  ار  وت  هک  ییادخ  هب  میدروآ ،  نامیا  تلاسر  یحو و  داعم و  ادبم و  هب  ام 
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شرـس یحو ،  ادبم و  لصا  ود  یهاگ  دوش و  یم  رکذ  مه  رانک  رد  یحو  داعم و  ادبم و  لصا  هس  یهاگ  میرک  نآرق  رددوب  نید  هناگ  هس 
ءاسنلا رـشعم  اناو  تسا « .  هدروآ  نامیا  مه  داعم  هب  دروآ  نامیا  ادـخ  هب  یـسک  رگا  تسا و  ادـبم  نامه  هب  داـعم  تشگزاـب  هک  تسا  نیا 

امـش نادـنزرف  لماح  روصحم و  نیـشن و  هناخ  اهنز  ام  مکدالوا »  تالماح  مکتاوهـش و  یـضقم  مکتویب و  دـعاوق  تاروصقم  تاروصحم 
هدنیامن تسا  ناهج  نانز  هدـنیامن  هک  لاح  نیع  رد  نز  نیا  دوب .  یلهاج  رکفت  دوب  جـیار  زور  نآ  رد  هک  ( 415  ) يرکفت میتسه .  نادرم 

زا لفاغ  تسا ،  رهوش  دـنزرف  لماح  نز  دـیوگ ،  یم  وا  دـنک  یم  حرطم  ار  یلهاج  رکفت  شلاؤس  نتم  رد  یلو  تسه ،  زین  ناملـسم  ناـنز 
عمجلاب اـنیلع  متلـضف  لاـجرلا  رـشاعم  مکناو  تسا « .  بوسنم  كرتشم  تروص  هب  رداـم  ردـپ و  هب  هک  تسا  يدـنزرف  لـماح  نز  هک  نیا 

دیراد تلیضف  ام  رب  اهدرم  امشو  هللا »  لیبس  یف  داهجلا  کلذ  نم  لضفاو  جحلا  دعب  جحلاو  زئانجلا  دوهـشو  یـضرملا  ةدایعو  تاعامجلاو 
دیورب جـح  هب  دـیناوت  یم  ررکم  امـش  دـینک ،  یم  تکرـش  هزانج  عییـشت  رد  رامیب ،  تدایع  رد  تعاـمجو ،  هعمج  زاـمن  رد  هک  نیا  يارب 

مکل اـنظفح  ادـهاجم  وا  ارمتعم  وا  اـجاح  جرخ  اذا  مکدـحا  ناو  میمورحم « .  اـم  تسامـش و  هـفیظو  هللا  لـیبس  یف  داـهج  هـمه  زا  رتـالابو 
ار ناتلاوماو  مینیـشنب  اه  هناخ  رد  دیاب  ام  دیدرک  تکرح  داهج  ای  جـح  ناونع  هب  رگا  امـش  مکدالوا »  مکل  انیبر  مکباوثا و  انلزغو  مکلاوما 

چیه رد  اهدرم  امـش  اب  اهنز  ام  ریخلاو »  رجالا  اذه  یف  مککراشن  امف  مینک « .  تیبرت  ار  امـش  نادنزرف  میفابب ،  ار  ناتیاهـسابل  مینک ،  ظفح 
 . لوا پاچ  ص 37 ،  ج 4 ،  نازیملا ،  ریسفت   - 1 میتسین .  کیرش  اه  تلیضف  زا  کی 

نز فیاظو  نییبت  رد  ص )  ) ربمایپ خساپ 

ۀلاسم متعمـس  له  دومرف «:  درک و  باحـصا  هب  ور  تروص  مامت  اب  ص )  ) لوسر ترـضح   « هلک ههجوب  هباحـصا  یلا  ص )  ) یبنلا تفتلاف  » 
لاؤس نینچنیا  ینید  لئاسم  رد  هک  دیا  هدـید  تلیـضف  نیا  هب  ینز  نونکات  امـش  ینعی  هذـه »  نم  اهنید  رما  یف  اهتلاسم  نم  نسحا  طق  ةارما 

یمومع عماـجم  رد  دـناوت  یم  نز  تساور و  مه  موصعم  يارب  ینید  لـئاسم  زا  هنوگ  نیا  رد  نز  يادـص  ندینـش  دوش  یم  موـلعم  دـنک ؟ 
رد هصق  نیا  دنهد .  ( 416  ) شوگ ای  دنونشب و  ینید  لئاسم  هرابرد  ار  نز  نخس  دنناوت  یم  مه  اهدرم  دیوگب و  نخـس  نید  لئاسم  هرابرد 

لاؤس و نینچ  کی  رگا  تسا ،  هدش  لزان  فافع  تاروتسد  ینید و  لئاضف  باجح و  لئاسم  زا  يرایـسب  هک  هدش  عقاو  ینامز  رد  هنیدم و 
نیا اما  هدوبن و ...  باجح  روتـسد  زونه  زور  نآ  دـیوگب  یـسک  دوب  نکمم  داد ،  یم  خر  هکم  رد  مالـسا و  لـئاوا  رد  ینارنخـس  باوج و 

ام هللا  لوسرای  اولاقف  تسا « .  هدوب  داهج  رد  نز  تیعقوم  ماقم و  رد  باوج  لاؤس و  دـتفا و  یم  قافتا  راصنا  عمج  رد  هنیدـم و  رد  نایرج 
ار نز  اـت  دوبن  يا  هنیمز  هک  ارچ  دـسرب .  ماـقم  نیا  هب  نز  میدرک  یمن  رکف  اـم  دـنتفگ :  باحـصا  اذـه »  لـثم  یلا  يدـتهت  ةارملا  نا  اـننظ 
ور ربمایپ  اهیلا »  ص )  ) یبنلا تفتلاف  هاگنآ « :  دشاب .  هتـشاد  ار  اهنز  زا  هنوگ  نیا  تیبرت  ناوت  یلهاج  رکفت  تشاد ،  عقوت  دیابن  دـنارورپب . 

هتقفاوم اهعابتاو  هتاضرم  اهبلطو  اهجوزل  ةارملا  لعبت  نسح  نا  ءاسنلا  نم  کفلخ  نم  یملعاو  ةارملا  اـهتیا  یمهفا  لاـقف  درک « :  نز  نیا  هب 
رد هچ  ییاهنآ ،  هدـنیامن  وت  هک  ییاهنز  همه  هب  درگرب  نز  يا  اهموق . »  ءاسن  یلا  تلـصو  یتح  لـلهت  یهو  تفرـصناف  هلک  کـلذ  لدـعی 

نوریب رد  رهوش  مشچ  هک  لعبت  نسح  يرادرهوش ،  هناخ ،  لیکـشت  هداوناخ و  تیبرت  تیلوؤسم  هک  نکب  مالعا  برغم ،  رد  هچ  قرـشم و 
يرادرهوش کین  دوشن ،  زاب  تنایخ  هب  شتـسد  و  دوشن ،  زاب  لـطاب  گـنهآ  هاـنگ و  هب  لزنم  نوریب  رد  شـشوگ  دوشن و  هدوشگ  هاـنگ  هب 

هک تسا  لئاضف  نآ  همه  لداعم  وربآ ،  نیمات  لاوماو و  دالوا  ظفح  ندیـشک ،  شود  هب  ار  هناخ  ناکراو  ندرک  ظفح  ار  هداوناخ  ندرک و 
سدقا تاذ  تسا و  يدبعت  نید  عورف  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دیتسه ،  یهلا  برقت  باوث و  ناهاوخ  امش  هک  تسا  نآ  هن  رگم  يدرمـش .  رب 

نخس نارگید  زا  رتدوز  داد و  يدابع  روتسد  نارگید  زا  رتدوز  لاس  شش  امش  هب  هک  ییادخ  نآ  دسانش ،  یم  ام  زا  رتهب  ار  ام  حلاصم  هلآ 
اهنآ تسا .  لصا  مالـسا  رد  هداوناخ  هک  تسا  هداد  ( 417  ) روتـسد نینچ  نیا  تفریذپ ،  روضح  هب  نارگید  زا  رتدوز  لاس  شـش  تفگ و 
داسف زکارم  هب  دـندروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  نز  حور  ناج و  اـهنآ  دـنرگن ،  یم  وا  هب  هاـگباوخ  کـی  دـح  رد  هدرک و  لـحنم  ار  هناـخ  هک 
ثحب فیرش  ثیدح  نیمه  لیذ  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  دینیب .  یم  هدید و  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  ار  طاطحنا  زراب  هنومن  دندناشک . 
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يزاب رازبا  ریظن  تسا و  لگ  نز  دیوگ  یم  نید  اما  دـنداد .  رارق  هچیزاب  يدازآ  ناونع  تحت  ار  نز  اهنآ  دـنیامرف :  یم  دـنراد و  یطوسبم 
هک ارچ  دریگب  سامت  وا  اب  مرحمان  دنریگب ،  سامت  مرحمان  اب  دیراذگن  دینکن ،  هئارا  اهنیا  هب  نیگنـس  ياهراک  دینکن ،  عیاض  ار  وا  تسین ، 

هناخ نوناک  نانز ،  رگا  دنک .  تیبرت  ربمغیپ  دناوت  یم  هک  تسا  هاگنآ  دشاب ،  لزنم  ناتـسوب  رد  دیاب  طقف  نیا  دوش ،  یم  هدرم  لگ ال  نیا 
حیحص هرادا  اب  دروخرب ،  نسح  اب  دشاب ،  هناخ  هجوتم  ششالت  مامت  درم ،  هک  دننک  لمع  يا  هنوگ  دنراد و  هگن  مرگ  دننکن و  یشالتم  ار 

و دالوا ،  ربارب  رد  یتح  سابل  فافع و  ظفح  نتـشاد و  هنابدؤم  راتفر  اب  نادـنزرف ،  قیقد  تیبرت  اب  یعقوت ،  مک  تعاـنق و  اـب  لزنم ،  نوؤش 
یلئاضف همه  لداعم  اـهنیا  هک  نیا  هچ  دـننک ،  ناربج  ار  لـئاضف  نآ  صقن  دـنناوت  یم  هاـگنآ  فیفع ،  نیزو و  ینادـنزرف  تیبرت  هجیتن  رد 

 . تسا هدش  دراو  اهدرم  يارب  هک  تسا 

هید ناسنا و  شزرا 

هراشا

یبرغ یلهاج و  گنهرف  خوسر  رثا  رد  و  دوش .  یم  حرطم  میرک  نآرق  یشزرا  ياهرایعم  هب  هجوت  مدع  رثا  رد  هک  یتاهبـش  زا  رگید  یکی 
دـشاب یم  حرطم  یبایزرا  رایعم  ناونع  هب  هک  هچنآ  تسا .  درم  نز و  ثراو  هید  توافت  هلاسم  دوش  یم  هیکت  نآ  رب  اه ،  ناـیب  اـهنهذ و  رد 

زا رتمک  نز  هید  ارچ  هک  هید ،  هلأسم  اب  هطبار  رد  اما  هن  ای  دونـشب  ار  ادخ  مایپ  دیوگب و  نخـس  اه  هتـشرف  اب  دناوت  یم  نز  ایآ  هک  تسا  نیا 
يارب مینک ؟  یبایزرا  اـه  هید  رد  ار  زاـیتما  اـت  تسوا  یندـب  ( 418  ) ياـهب هب  ناـسنا  شزرا  رگم  تفگ :  باوـج  رد  دـیاب  تسا ؟  درم  هید 
تـسا يداصتقا  رما  کی  افرـص  هید  مینک .  وجتـسج  هید  رد  ار  درم  نز و  توافتلا  هب  اـم  اـت  تسین ،  راـیعم  هید  مالـسا  رد  ناـسنا  یباـیزرا 

 . تسا هدش  نییعت  هید  زین  ناسنا  نت  يارب  تسا ،  هدش  نییعت  هید  دشابن -  شاره  بالک  وزج  رگا  گس –  يارب  تعیرـش  رد  هک  نانچمه 
هید دـیلقت ،  عجرم  هید  دنتـسه ،  ناسکی  دارفا  نیرت  هداس  اب  یمالـسا  ياه  تیـصخش  نیرت  مهم  نآ  رد  تسا و  ناسنا  یمـسج  لداعم  هید 

شزرا نییعت  لماع  هید  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  یکی  مالـسا  رد  هداس ،  رگراک  کی  هید  اب  رکتبم ،  ناسنا  کی  هید  صـصختم ،  ناسنا  کی 
(1  « ) مکاقتا هللا  دـنع  مکمرکا  نا  هک «  تسا  هدـش  حیرـصت  نادـب  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  شزرا  رایعم  تسا .  رازبا  کـی  اـهنت  تسین و 
ای سدـنهم ،  ای  بیبط ،  ای  هیقف ،  ای  دـیلقت ،  عجرم  کی  لکیه  رد  هاوخ  رازبا ،  نیا  تسین و  شیب  يرازبا  نت  الوا ،  هک :  نیا  مالک  هصالخ 
زا هن  ناسنا  ناج  تسا و  یمدا  ناج  هب  قلعتم  یبایزرا  ایناث :  تسا .  كرتشم  نت  هید  دـشاب ،  هداس  رگراک  لـکیه  رد  هاوخ  دـشاب و  رکتبم 
مه ندـب  و  تسا ،  ندـب  دـنیب  یم  بیـسآ  هچنآ  هکلب  دوش .  عـقاو  هید  دروـم  هجیتـن  رد  اـت  دریگ  یم  رارق  یعقاو  لوـتقم  هن  دور و  یم  نیب 
راک نوچ  یعیرشت  ياه  یحو  هچ  رگا  دنمیهس ،  درم  نز و  تسا  یحو  اج  ره  نیاربانب  دوش .  یم  میوقت  يدام  رازبا  اب  دش  نشور  هچنانچ 

هطبار رد  رکا  اثلاث ،  تسا .  درم  ياتمه  نز  يدـییات  ینیوکت و  ياه  یحو  رد  اما  تسا ،  هتفرگ  قلعت  اه  درم  هب  دـنراد  لابند  هب  ار  ییارجا 
تسین نیتسار  یحیـسم  مجاهم ،  نآ  دوش ،  یم  مولعم  دننک ،  هلمح  مالـسا  هب  دوش و  يداقتنا  ضارتعا و  تیحیـسم  فرط  زا  هلاسم  نیا  اب 
يدوهی زین  وا  دوش  یم  مولعم  دوـش ،  هدینـش  يدـقن  نخـس  دوـهی  زا  رگا  تسین و  یقرف  درم  نز و  نیب  زین  تیحیـسم  نییآ  رد  هک  نیا  هچ 

هتشرف اب  دوشب و  قاحسا  ترضح  نوچمه  يربمغیپ  ردام  دناوت  یم  هک  تساراذ  یماقم  نز  یحو ،  ( 419  ) گنهرف رد  اریز  تسین ،  لیصا 
 . 13 تارجح ،   - 1 تسین .  شردام  ای  مالسلا و  اهیلع  میرم  رد  رصحنم  ماقم ،  نیاو  دیوگب  نخس  امیقتسم  اه 

مالسا رد  درم  نز و  هید  فالتخا  رس 

هید اج  همه  هشیمه و  دـش  هراشا  لصف  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـبلط و  یم  ار  ییادـج  لصف  کی  یهقف  لئاسم  ریاس  هید و  هلاسم  هچرگ 
ره و  ددرگ ،  یم  رب  ندـب  هب  میرک  نآرق  رد  اـهیبایزرا  زا  هلـسلس  کـی  نکیل  تسا .  نز  نآ  زا  زین  درم  دـمآ  رد  تسین و  نز  زا  رتشیب  درم 
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تـسا نینچ  نیا  مه  یثرا  لئاسم  هک  نیا  هچ  دوش ،  یم  میظنت  وا  بسانت  اب  مه  هید  هلاسم  دشاب ،  رت  يوق  رتشیب و  يداصتقا  اشنم  هک  یندب 
یتموکح روما  رد  نآرق  دـنا .  هتفرگ  رارق  كرتشم ،  باـطخ  دروم  ماـقم  نآ  رد  درم  نز و  تسا  طوبرم  تیبرت  میلعت و  هب  هک  هچنآ  اـما  . 

نا ارما  هلوسرو  هللا  یـضق  اذا  ۀنمؤم  الو  نمؤمل  ناک  ام  دیامرف « :  یم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ناسکی  ار  درم  نز و  یتفرعم  روما  دننامه 
رد ناـنآ  يارب  دـهد ،  یناـمرف  شربماـیپ  ادـخ و  نوچ  هک  تسا  هدـماین  ار  ینمؤـم  نز  درم و  چـیهو  ( 2  « ) مهرما نم  ةریخلا  مـهل  نوـکی 

يروتسد ناحبس  يادخ  فرط  زا  درک و  یمکح  ربمایپ ،  داد و  هئارا  ار  یمکح  اضق و  یمالـسا ،  ماظن  رگا  ینعی  دشاب .  يرایتخا  ناشراک 
هن درادـن .  ار  ربمایپ  ادـخ و  يرواد  اضق و  ربارب  رد  فلاخم  يریگ  میمـصت  قح  نامیا ،  اب  نز  چـیه  و  نامیا ،  اب  درم  چـیه  درک ،  غالبا  ار 

ياضق هاوخ  تواضق ،  باب  ياضق  هاوخ  تسا ،  مکح  اضق و  زا  نخـس  هک  اجنآ  زین  یتموکح  لئاسم  رد  هکلب  یعیرـشت ،  لـئاسم  رد  اـهنت 
اونمآ نیذلا  اهیا  ای  تسا « :  هدمآ  میرک  نآرق  رد  زین  یقالخا  لئاسم  رد  دنرادن .  ضارتعا  ( 420  ) قح هنمؤم  نز  نمؤم و  درم  تموکح ، 

ار رگید  موق  یموق  دیابن  نانموم !  يا  ( 3  «) نهنم اریخ  نکی  نا  یسع  ءاسن  نم  ءاسن  الو  مهنم  اریخ  اونوکی  نا  یسع  موق  نم  موق  رخـسیال 
زا معا  یـسک ،  چیه  دنـشاب .  رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دیاش  دننک  دنخـشیر  ار  رگید  ینانز  دیابن  دنـشاب و  رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دیاش  دننک  دنخـشیر 

طوبرم ریخ  دیایب ،  مشچ  هب  هک  تسین  يرـصب  تاکردم  زا  ندوب  ریخ  اریز  دیامن ،  ریقحت  ای  هرخـسم و  ار  يرگید  درادـن  قح  نز ،  ای  درم 
 ، نیاربانب دنک .  یم  ریقحت  هک  دشاب  یسک  زا  رتهب  دریگ  یم  رارق  ریقحت  دروم  هک  یسک  اسب  هچ  و  تسا ،  روتسم  زین  ناج  تسا و  ناج  هب 

ءاسن نم  ءاسن  مهنم و ال  ًاریخ  اونوکی  نأ  یـسع  دـیامرف :  یم  نآرق  هک  ارچ  تسا .  راک  نیا  هب  زاجم  ینز  هن  و  دراد ،  رخـسمت  قح  درم  هن 
اهبـش نیب  رد  هک  تسا  ردق  بش  یکی  تسا :  روتـسم  زیچ  دـنچ  نایم  رد  زیچ  دـنچ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نهنم  اریخ  نکی  نا  یـسع 
هتفرگ رارق  ریقحت  دروم  هک  یسک  اسب  هچ  و  دنتسه ،  روتسم  مانمگ و  يداع  دارفا  نیب  رد  هک  دنتسه  ادخ  يایلوا  يرگید  و  تسا ،  روتـسم 

ینز يدرم  ای  و  دـنک ،  ریقحت  ار  يدرم  يدرم ،  تسا  نکمم  یهاگ  تسا :  لمتحم  تروص  راهچ  هب  ندرک  ریقحت  دـشاب .  یهلا  يایلوا  زا 
راـهچ نیا  دـهد .  رارق  ریقحت  دروـم  ار  يدرم  ینز ،  اـی  دـنک ،  ریقحت  ار  يرگید  نز  ینز ،  تسا  نکمم  یهاـگ  هکناـنچ  دـنک .  ریقحت  ار 

هک یسک  اسب  هچ  هک ،  دوش  یم  روآدای  ار  یلک  لصا  دیامرف و  یم  نایب  تحارص  اب  نآرق  ار  نآ  تروص  ود  یلو  تسا  ضورفم  تروص 
رد اما  و  تسین .  درم  نز و  نیب  يزایتما  چـیه  یقالخا  لئاسم  رد  نیاربانب  ( 421  . ) دشاب هدـننک  ریقحت  زا  رتهب  دریگ  یم  رارق  ریقحت  دروم 
نآ هید  دوب  رت  يوق  يداصتقا  لـئاسم  رد  ندـب  رگا  اذـل  تسا ،  یندـب  هبنج  هب  طوبرم  هکلب  تسین  وا  رد  ندوب  ریخ  هبنج  نوچ  هید  هلاـسم 
انعم نادـب  نیا  تسا و  رتشیب  زین  اهنآ  هید  دـنراد  يداصتقا  یهدزاب  اهنز  زا  رتشیب  الومعم  يداـصتقا  لـئاسم  رد  اـهدرم  نوچ  تسا و  رتشیب 

تمظع یسانش و  ناسنا  لئاسم  رد  دیابنو  تسین  حور  یبایزرا  هب  طوبرم  هید  لصا  اریز  دشاب  نز  زا  رتدنمشزرا  درم  مالـسا  رد  هک  تسین 
ار ناسنا  هک  تسا  تهج  نادـب  نادـقان  دـقن  تسا و  یمدآ  شزرا  رایعم  هید  نیاربانب  دریگ .  رارق  ضقن  دـقن و  دروم  ناونع  نیا  درم  نز و 
هب ناگتـشرف  و  دیوگب ،  نخـس  هکئالم  اب  گنتاگنت  هک  دـسرب  ییاج  هب  ناسنا  هک  نیا  ریظن  یتایعقاو  اما  دنـسانش ،  یم  هایگ  کی  دـح  رد 
 ! بجع هک  دـنیآ  یم  دوخ  هب  اـهنآ  هزاـت  دوشب  حرطم  لـئاسم  زا  هلـسلس  نیا  یتـقو  و  تسا .  موـهفم  یب  ناـنآ  يارب  دـنیآرد ،  شلابقتـسا 

کی رثکادـح  ام  رذـگدوز  نت  نیا  رمع  میا و  هدـنز  دـبا ،  يارب  امو  دراد !  دوجو  زین  هتـشرف  مان  هب  يدوجوم  تسه ،  مه  یتعیبط  ياروام 
میسر یم  ییاج  هب  ام  و  تسین ،  هام  لاس و  زا  نخس  الصا  هک  لاس  درایلیم  کی  زا  نخـس  هن  تسا ،  يدباو  نادواج  ام  ناج  اما  تسا  نرق 

امش رب  دورد  ( 4  «) نیدلاخ اهولخداف  متبط  مکیلع  مالس  دنتسرف « :  یم  تیحت  دنیوگ و  یم  تینهت  دنیآ و  یم  ام  لابقتسا  هب  اه  هتشرف  هک 
 . 73 رمز ،   - 4  . 11 تارجح ،   - 3  . 36 بازحا ،   - 2 هنادواج .  دییآ  نورد  دیشاب و  شوخ 

مولع يریگارف  ترورض 

هراشا
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نز ارچ  سپ  دـنرادن  يزایتما  یملع  تالامک  یملع و  ( 422  ) لـئاسم رد  درم  نز و  رگا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  هک  یلاؤس  زا  یکی 
دیاب باوج  رد  دوش ؟  یم  مورحم  ملع  بسک  زا  راچان  هب  رهوش  هزاجا  مدـع  تروص  رد  دریگب و  هزاـجا  درم  زا  دـیاب  ملع  يریگارف  يارب 

رد تسا و  ینیع  تاـبجاو  زا  اـهنآ  يریگارف  هک  تسا  یموـلع  هلـسلس  مـسق ،  کـی  تـسا ،  مـسق  ود  رب  مـلع  يریگارف  ـالوا ،  هـک  تـفگ 
اهنآ يریگارف  هک  تسا  یمولع  رگید  مسق  اـما  تسین .  بجاو  شتقفاوم  دومن  عنم  رگا  درادـن و  عنم  قح  درم  مولع  زا  هتـسد  نیا  يریگارف 

هک يدراوم  رد  یتح  درادن و  عنم  قح  درم  زاب  دوش و  یم  ینیع  بجاو  نز  رب  مولع ،  زا  شخب  نیا  رد  هچنانچ  رگا  تسا و  ییافک  بجاو 
يارب ار  تقو  زا  رادـقم  نیا  هک  مهد  یم  ماجنا  ار  لزنم  ياهراک  طرـش  نیا  اب  نم  دـیوگب  دـنک و  طرـش  دـناوت  یم  نز  دراد  عنم  قح  درم 

رد شرسمه ،  اب  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترـضح  جاودزا  نایرج  رد  هکنانچ  تسوا .  دوخ  رایتخا  رد  نیاو  مهدب  صاصتخا  مولع  يریگارف 
ار رادقم  نیا  هک  مهد  یم  ماجنا  ار  لزنم  ياهراک  طرش  نیا  هب  نم  دنک  طرش  دناوت  یم  هک  نیا  هچ  دش .  طرـش  عوضوم  نیا  دقع ،  نیح 

ناونع هب  ار  اهنز  زگره  هعماج  رگید  دنک  دشر  زین  مدرم  گنهرف  دوش و  حرطم  هعماج  رد  لئاسم  نیا  رگا  مهدب .  صاصتخا  مدوخ  هب  مه 
 . تخانش دهاوخن  الاک 

نیملسم زا  یخرب  گنهرف  رد  تیلهاج  ياه  هشیدنا  خوسر 

ینعی دراد ،  جاور  هعماج  رد  تیلهاج  تاـبوسر  زونه  دـیامرف :  یم  نازیملا  فیرـش  ریـسفت  رد  هیلع  هللا  ناوضر  ییاـبطابط  همـالع  موحرم 
درم ناگتـسب  دوش  هدولآ  يدرم  رگا  هک  تسا  نینچ  نیا  ینونک  هعماج  رد  تسا .  تیلهاج  رکف  رکف ،  اما  تسا ،  یمالـسا  هعماج  هعماج ، 
نیا ایآ  میروخ  یم  رب  تاقافتا  نیا  لاثما  هب  تالجم  اه و  همانزور  رد  هچنانچدـنیامن  وا  لتق  هب  مادـقا  اسب  هچ  دـننک و  یمن  گنن  ساـسحا 

دنکب گنن  ساسحا  دیاب  ناملـسم  هتبلا  ینید ؟  تریغ  ای  تسا  تیلهاج  تریغ  تریغ ،  ( 423  ) نیا ایآ  تسا ؟  تیلهاج  رکف  زا  ریغ  رکف ، 
نامه مه ،  تریغ  رد  ضیعبت  تسا ،  برغ  طحنم  گنهرف  قباطم  یتریغ  یب  دشاب .  رویغ  ناسکی  روط  هب  دـیاب  توافتم ،  هن  كرتشم ،  اما 

 ، مییوگ یم  نخـس  یمالـسا  ام ،  هنافـساتم  تسا .  تریغ  رد  لداعت  تسا  مالـسا  گنهرف  اب  قباطم  هک  هچنآ  تسا  یلهاج  طحنم  گنهرف 
تریغ برغ و  گنهرف  زا  اهدرم ،  هرابرد  یتریغ  یب  میراذـگ ،  یم  باـن  باـسح  هب  ار  دوخ  یلهاـج  هشیدـناو  میـشیدنا  یم  یلهاـج  اـما 

دعب میراذـگ و  یم  بان  مالـسا  باسح  هب  هدرک و  عمج  مهاب  ار  ود  نیا  مینک و  یم  ذـخا  تیلهاـج  گـنهرف  زا  ار  اـهنز  دروم  رد  نتـشاد 
سبلو هک «:  تسا  هدمآ  هیلع  هللا  مالـسریما  ترـضح  تانایب  رد  هک  نیا  تسا .  هدـش  لئاق  قرف  درم  نز و  نیب  مالـسا  هک  مینگ  یم  نامگ 

ادخ تسا و  نیمه  شرس  دوشن ،  هتخانـش  ات  دش  هدیـشوپ  هنوراو ،  نیتسوپ  کی  تروص  هب  مالـسا  ینعی  ( 1  « ) ابولقم ورفلا  سبل  مالـسالا 
يرایسب رد  دومن ،  نشور  ار  بان  مالسا  دز و  رانک  ار  اه  هدرپ  نیا  زا  يرایـسب  هک  دنک  ترتع  نآرق و  نامهم  ار  ماما  ترـضح  رهطم  حور 

هدروآ و رد  مالسا  تروص  هب  ار  نوجعم  نیا  میا و  هتفرگ  تیلهاج  تابوسر  زا  ار  یخرب  برغ و  ياه  هناگیب  زا  ار  لئاسم  یخرب  دراوم  زا 
لک اودلجاف  ینازلاو  ۀینازلا  دیامرف « :  یم  نآرق  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  نآرق  هب  یتقو  هک  یلاح  رد  تسا  مالـسا  رظن  نیا ،  هک  میتفگ 
ادـخ مکح  يارجا  رد  دـینزب و  هنایزات  دـص  کیره  ار  راکانز  درم  نز و  ( 2  «) هللا نید  یف  ۀفار  امهب  مکذخاتالو  ةدلج  ۀـئام  امهنم  دـحاو 
نآرق زین  تقرس  دروم  رد  نز .  هرابرد  هن  دینک و  هحماسم  هدولا  درم  هرابرد  هن  دیامرف  یم  ( 424  . ) دریگن ارف  تفار  ار  امش  نانآ  هب  تبسن 

هدرک هچنآ  يازس  هب  دیربب  ار  دزد  نز  درم و  ناتـسد  ( 3  «) هللا نم  الاکن  ابـسک  امب  ءازج  امهیدیا  اوعطقاف  ۀقراسلاو  قراسلا  دـیامرف « :  یم 
هدولآ هلاسم  رد  میرذگ و  یمن  درم  زا  یلو  میرذـگب  نز  زا  تسا  نکمم  تقرـس  دروم  رد  هک  نیا  ادـخ .  بناج  زا  يرفیک  ناونع  هب  دـنا 

 ، یلهاج بوسر  طاقتلا و  نیا  تسا .  هنالهاج  ياه  هشیدنا  راکفا و  زا  یـشان  ضیعبت و  ود ،  ره  مینک ،  یم  لمع  سکع  هب  ندـش ،  نماد 
غارس هب  داقتعا  دید و  نیا  اب  هک  یـسک  تسا و  هدروآ  رد  مالـسا  تروص  هب  يا  هعومجم  کی  هناگیب  طحنم  طلغ و  گنهرف  ثاریم  نآ  اب 
ثرا رد  ای  دنک  وجتـسج  ار  اهنآ  زایتما  دهاوخب  مه  رگا  تسا و  هتـشاذگ  قرف  درم  نز و  نیب  مالـسا  دـنک  یم  لایخ  دورب  یـسانش  مالـسا 

 . ثرا هید و  رد  هن  درک ،  وجتـسج  یـسانش  ناسنا  رد  دـیاب  ار  نز  ماـقم  هک  یتروص  رد  دـنک ،  یم  قیقحت  هید  رد  اـی  دـنک ،  یم  وجتـسج 
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زین يداصتقا  لـئاسم  صوصخ  رد  یتح  تسا .  هدـش  لـئاق  ناـسنا  يارب  هک  تسا  یتمظع  ناـمه  تسا  لـئاق  نز  يارب  نید  هک  ار  یتمظع 
يارب نکیل  دوب و  یفاک  دشاب  یم  دوخ  بسک  کلام  یـسک  ره  دومرف :  یم  رگا  هچرگ  دنلقتـسم ،  درم  نز و  هک  دـیامرف  یم  هراشا  نآرق 

لقتـسم داصتقا  رد  نم  ( 4  «) نبـستکا امم  بیـصن  ءاسنللو  اوبـستکا  امم  بیـصن  لاجرلل  دیامرف « :  یم  دـیادزب  ار  یلهاج  تابوسر  هک  نیا 
تیلهاج هعماج  هشیدـنا  زا  دـیاب  لوا  مدـق  رد  میربب ،  یپ  نز  ماقم  تمظع  هب  هک  نیا  يارب  اذـل  تسا ،  لقتـسم  داصتقا  رد  زین  درم  تسا و 

38 ةدئام ،   - 3  . 2 رون ،   - 2 هبطخ 108 .  ضیف ،  هغالبلا  جهن   - 1 تسین .  مالسا  رظن  دیدقتعم ،  امش  هک  ار  هچنآ  مییوگب  مینک و  ییادز 
 . 32 ءاسن ،   - 4 . 

تاعربت زا  ناگدرم  عافتنا 

هراشا

تافو يدرم  رگا  ارچ  تسین ،  باقع  باوث و  لـماکت و  فراـعم و  رد  یقرف  درمو  نز  نیب  رگا  هک ،  دوش  یم  حرطم  نینچ  یهاـگ  ( 425)
گرزب رـسپ  هدـهع  هب  وا  ياه  هزور  زامن و  ياضق  دریمب  ینز  رگا  یلو  تسا ،  گرزب  رـسپ  هدـهع  هب  وا  ياه  هزور  زاـمن و  ياـضق  دـیامن 
راگدای هب  ناسنا  گرم  زا  دعب  هک  يرثا  ره  تسا .  ناگدـنامزاب  ریخ  لامعا  رظتنم  خزرب ،  رد  ناسنا  هک  دومن  هراشا  دـیاب  اتمدـقم  تسین ؟ 

هب ای  تباین  ناونع  هب  هچدنهدب  ماجنا  یـسک  يارب  خزرب  رد  هک  یعربتو  ادـها  هنوگره  زین  دـسر و  یم  وا  هب  شرـش  ای  ریخ  هجیتن  دـنام  یم 
هک تسا  هدـش  دراو  یناوارف  تایاور  دـسر .  یم  یفوتم  هب  لمع  نآ  باوث  اـعربت  اـی  هراـجا  تروص  هب  هاوخ  مه  تباـین  رد  ادـها ،  ناونع 

ار یـشیاشگ  تحـسف و  ناهگان  دنتـسه ،  يراتفرگ  راشف و  رد  هک  یناگدرم  تسا :  هدـش  لقن  ای  و  دـنناگدنز .  ریخ  راثآ  رظتنم  ناـگدرم 
شناتسود ناگتسب و  زا  یکی  ای  رتخد  ای  رسپ  نالف  نوچ  دوش :  یم  هتفگ  دننک ،  یم  لاؤس  نآ  تلع  زا  هک  یماگنه  و  دننک ،  یم  ساسحا 

تباین هلاسم  نیا  و  تسا .  هدومن  راثیا  وا  حور  هب  ار  شباوث  هداد و  ماجنا  شدوخ  ار  يریخ  راک  ای  هداد  ماجنا  وا  زا  تباین  هب  ار  يریخ  راک 
يادـخ دریذـپ و  یم  هلآ  سدـقا  تاذ  ار  لامعا  مه  دـنراد  طاـبترا  مهاـب  اـهحور  مه  دوش ،  یم  عورـش  نفد  بش  نیلوا  ناـمه  زا  عربت  و 

 ، باوث يادها  لصا  تباین و  تیعورـشم  عربت و  هلاسم  رد  دناسر .  یم  یفوتم  نآ  هب  هیده  کی  ناونع  هب  ار  هدـش  هتفریذـپ  لامعا  ناحبس 
بجاو گرزب  رـسپ  رب  ردـپ ،  ياه  هزور  اهزامن و  ياضق  ارچ  هک  ردام ،  ردـپ و  صوصخ  هرابرد  اما  و  تسین .  درم  نز و  نیب  یقرف  چـیه 

؟  تسین بجاو  گرزب  رسپ  رب  ردام  ياه  هزور  اهزامن و  ياضق  یلو  تسا 

نیدلاو زامن  ياضق  بوجو 

هراشا

دـشاب و بجاو  گرزب  رـسپ  رب  ردـپ  زامن  ياضق  هک  دـشاب  نیمه  مالـسا  نتم  هک  تسین  نینچنیا  الوا :  هک  تسا  نیا  ههبـش  باوج  ( 426)
زا يرایـسب  هچرگ  تسا  اهقف  فالتخا  دروم  هک  تسا  یمکح  نیا  هکلب  دـشابن  بجاو  گرزب  رـسپ  رب  ردام  هدـشن  ماجنا  فیلاـکت  ياـضق 
زا مه  تسین ،  تهج  نیا  رد  رداـم  ردـپ و  نیب  یقرف  هک  دـنا  هداد  اوتف  مه  يرگید  ناـگرزب  اـما  دـنا .  هدوـمرف  ار  نیمه  تهاـقف  ناـگرزب 

نیب هک  تسا  هداد  اوتف  هورع ،  بحاص  هنومن  ناونع  هب  دـنا .  هداد  ار  اوتف  نیا  نیرخاتم  نیب  رد  تهاـقف  خـیاشم  زا  مه  هتـشذگ و  ناـگرزب 
مکح هک  نیا  هب  دنا  هتفگ  یموزل  طایتحا  اب  تسین ،  یقرف  ردام  ردپ و  نیب  هک  تسا  هداد  اوتف  هلیسو  بحاص  زین  تسین و  یقرف  ردامو  ردپ 
ردپ نیب  تهج  نیا  رد  تشادن  دنزرف  الـصا  ای  دوب  رتخد  وا  نادنزرف  مامت  تشادن و  رـسپ  درم و  ردپ  رگا  ایناث :  تسا .  یکی  ردـپ  ردام و 

تـسا بجاو  رـسپ  رب  ردپ  زامن  ياضق  هچنانچ  رگا  سپ  دشاب  بجاو  رـسپ  رب  زامن  ياضق  هک  نیا  ات  درادـن  رـسپ  نوچ  تسین  یقرف  ردامو 
تسا هدش  ردام  هک  مه  نونکا  تشادن  فیلکت  دوب  رتخد  ردام  نیا  یتقو  هک :  تسا  نیا  شرـس  تسین  بجاو  وا  رب  ردام  زامن  ياضق  یلو 
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فیلکت کی  ناونع  هب  ار  ردپ  هزور  زامن و  ياضق  دنوادخ  دوب  رتخد  نز  نیا  هک  تقو  نآ  ینعی  دریگ  یمن  هدـهع  هب  ار  وا  فیلکت  یـسک 
منغلا هل  نم  هک « :  اریز  تسا  بجاو  رـسپ  رب  ردام  نیا  ياهزامن  ياضق  هک  دیامرف  یمن  هدش  ردام  هک  مه  الاح  تشاذگن  وا  هدهع  رب  دئاز 

هدش هداد  نز  نیا  هب  یفیفخت  کی  شیاسآ و  کی  تهج  ود  ره  رد  تسوا .  ندرگ  هب  زین  نایز  درب  یم  دوس  هک  یـسک  ( 1  « ) مرغلا هیلعف 
اهرـسپ و ریاس  تسا و  بجاو  گرزب  رـسپ  رب  طـقف  وا  هزور  زاـمن و  ياـضق  دـشاب  هتـشاد  رـسپ  دـنچ  دریمب و  يردـپ  رگا  اـثلاث :  و  تسا . 

شخب نوچ ،  دـسر  یم  رتگرزب  رـسپ  هب  ردـپ  زا  هک  تسا  يا  هوبح  نآ  ربارب  رد  اـنایحا  ( 427  ) مه نیا  و  دـنفاعم ،  مکح  نیا  زا  اـهرهاوخ 
نیا ناگرزب  زا  یضعب  اذل  تیم و - ...  بوکرمو  ریشمش  هداجسو و  حیبست  تسا  گرزب  رسپ  صوصخم  هوبح »  مان «  هب  لاوما  زا  یـصاخ 

يدعاوق زا  یکی   - 1 دریگ .  یم  رارق  وا  هدهع  رب  مه  فیلاکت  هلـسلس  کی  درب  یم  هوبح  گرزب  رـسپ  نوچ  هک  دنا  هدرک  هراشا  ار  هلاسم 
 . دوش یم  عقاو  داهشتسا  دروم  ثرا  ثحب  رد  رتشیب  هک 

هجیتن

قبط مه  یهقف  هلاسم  رظن  زا  تسین و  یقرف  درمو  نز  نیب  باوث  ادـها  اـی  تباـین  عربت و  تیعورـشم  لـصا  رد  هک  تسا  نیا  یـساسا  بلطم 
لئاسو بحاص  موحرم  هک  ار  یتایاور  زا  یـضعب  تسین .  ردامو  ردپ  نیب  یقرف  دـندومرف  هئارا  هلیـسو  بحاص  هورع و  بحاص  هک  ییاوتف 

درم و نز و  نیب  یهقف  یمالک و  ياهتمـسق  رد  هک  دوش  نشور  ات  مینک  یم  لقن  اعربت  دنا  هدومن  لقن  هنیمز  نیا  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر 
 . تسین یقرف  ردام  ردپ و  نیب  نینچمه 

تیم زامن  ياضق  تایاور 

هراشا

عیمجو جـحلاو  موصلاو  ةالـصلاب  عوطتلا  بابحتـسا  باب  تسا « :  هدـمآ  نینچ  باب 12  زامن ،  ياضق  باوبا  لـئاسو ،  فیرـش  باـتک  رد 
هتشذگ لوا  هلاسم  هدش ،  عمج  باب  کی  رد  هک  تسا  هلاسم  ود  نیا  رذعل »  ةالصلا  نم  هتاف  ام  یلولا  ءاضق  بوجو  تیملا و  نع  تادابعلا 

هلاسم هب  رظان  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ادـها  ای  عربت  بابحتـسا  مهو  تیعورـشم  مه  ینعی  دراد  مه  یهقف  هبنج  دراد  یمالک  هبنج  هک  نیا  زا 
هب تسا  بحتـسم  هدنز  يارب  هک  تسا  نآ  شندوب  یهقف  هلاسم  و  درب ،  یم  هرهب  هدنز  راک  زا  هدرم  هک  دنک  یم  دییات  اریز  تسا ،  یمالک 

(428  : ) هک تسا  هدش  تیاور  هیلع  هللا  مالس  قداص  ماما  زا  لوا  ثیدح  دهدب .  ماجنا  ءاضق  ار  اهنآ  ياه  هزور  اهزامن و  دشاب و  هدرم  دای 
هلو امهل  عنص  يذلا  نوکیف  امهنع  موصی  امهنع و  جحیو  امهنع  قدصتیو  امهنع  یلصی  نیتیمو  نییح  هیدلاو  ربی  نا  مکنم  لجرلا  عنمی  ام  » 
هچ تایح و  لاح  رد  هچ  شردامو  ردپ  يارب  صخـش  دیامرف :  یم  قداص ...  ماما  اریثک »  اریخ  هتلـصو  هربب  لجوزع  هللا  هدیزیف  کلذ  لثم 

تباین لباق  یماکحا  هچ  تسه و  تباین  لباق  یماکحا  هچ  تایح  نامز  رد  هتبلا  دهدب  ماجنا  هزورو  جح  هقدـص و  زامن و  تامم ،  لاح  رد 
ار یبحتـسم  جح  اما  داد  ماجنا  تباین  هب  دوش  یمن  تایح  نامز  رد  ار  بجاو  موص  بجاو و  ياهزامن  هک  دنک  نیعم  هقف  دیاب  ار  نآ  تسین 

تیم فرط  زا  ایآ  تیملا » ؟  نع  یلـصی  دنتـشاد « :  هضرع  هیلع  هللا  مالـس  قداص  ماما  هب  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور  داد .  ماجنا  ناوت  یم 
کنع ففخ  هل  لاقیف  یتؤی  مث  عیضلا  کلذ  هیلع  عسویف  قیض  یف  نوکی  هنا  یتح  معن  لاق : ...  هن « ؟  ای  تسا  عورشم  دناوخب  زامن  یـسک 
هدوب راشف  رد  يدرم  یهاگ  يرآ ،  دومرف :  هن ؟  ای  دراد  رثا  دنناوخب  زامن  هدرم  يارب  ایآ  دندومن :  لاؤس  کیخا »  نالف  ةالصب  قیـضلا  اذه 
نالف هک  تسا  يزامن  تکرب  زا  هتفرگ  رارق  تعـسو  تحـسف و  رد  هدـش و  لـصاح  یـشیاشگ  وت  يارب  هک  نیا  دوش :  یم  هتفگ  وا  هب  دـعب 

هب هزور  زامن و  هدومن و  توف  يدرم  دـننک  یم  لاؤس  هک  تسا  نآ  يدـعب  تیاور  تسا .  هداد  ماجنا  وت  يارب  ینید ،  ردارب  نالف  صخش ، 
 . دهدب ماجنا  اضق  شرتگرزب  رـسپ  ای  شنارـسپ  الثم  ینعی  وا  هب  دننارگید  زا  رتراوازـس  هک  ییاهنآ  هب »  سانلا  یلوا  دومرف « :  تسوا  هدهع 
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نز و نیب  تسا  هلاسم  نیا  یمالک  دـعب  تباین و  تیعورـشم  عربت و  لصا  هراب  رد  هک  یتایاور  دافم  رد  تسا  ناورف  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور 
لجر هملک  تایاور  زا  یضعب  دراد  تیم  هملک  تایاور  زا  یـضعب  تسا  هفیاط  ود  مه  هنیمز  نیا  رد  هدراو  تایاور  هچرگ  تسین  یقرف  درم 

ام هک  درادن  یتیـصوصخ  و  ( 429 ( ) 2  ... « ) تلق دـیعی  لاق  رجفلا ،  یف  کـشی  لـجرلا  دـننام «  تسا  لاـثم  ناونع  هب  لـجر  هملک  نکیل  ، 
یم هدومن و  دـیقم  ار  قلطم  نآ  اـم  لـجر ، »  ریبـعت «  رگید  هفیاـط  دراد و  تیم »  ریبـعت «  يا  هفیاـط  تسا  هفیاـط  ود  تیاور  نوچ  مییوگب 
هنوگ نیا  نوچ  تسین ،  زیاج  تیم  نز  يارب  باوث  يادها  عربت و  تسا و  درم  صوصخم  تباین  باوث و  يادـها  عربت و  هک  نیا  هب  مییوگ 

نینچمه و  مییامن .  لمح  دیقم  رب  ار  قلطم  ات  دنرادن  یضراعت  ینعی  تسین  یلوصا  هدعاق  نیا  لامعا  يارب  اجو  دنتسه  تبثم  ود  ره  هلدا  زا 
هب ار  ردام  ردپ و  هدش  اضق  هزور  زامن و  دنناوت  یم  ناگدنامزاب  همه  تسین  ردامو  ردـپ  درمو و  نز  نیب  یقرف  چـیه  زین  بابحتـسا  باب  رد 
ود تایاور  زین  گرزب  رـسپ  رب  ردپ  هزور  زامن و  ياضق  هلاسم  رد  دنیامن .  باوث  يادـها  ای  دـنهد  ماجنا  عربت  هب  ای  تباین و  هب  هجو  نسحا 
هک باب  نیا  تیاور 18  رد  تسا .  هدـمآ  لجر »  ریبعت «  اهنآ  زا  یـضعب  رد  تسا و  تیم  زا  نخـس  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  تسا  هفیاط 
 ... قداص ماما  هک  هدومن  لقن  هیلع  هللا  مالس  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هللادبع  تسا  هدش  لالدتـسا  نآ  هب  زین  هقف  ردو  تسا  يربتعم  تیاور 

صخـش نکیل  تسا  هدـش  لخاد  شتقو  هک  يزامن  هب »  سانلا  یلوا  هنع  یـضقی  تیملا  تومی  نا  لبق  اهتقو  لـخد  یتلا  ةالـصلا  دومرف « : 
 » هملک دهدب .  ماجنا  دـیاب  ار  شیاضق  وا ،  هب  نارگید  زا  رتراوازـس  سانلا »  یلوا  تسا «  هدرم  دـهدب  ماجنا  ار  زامن  هک  نیا  زا  لبق  فلکم 

ربکا دـلو  نامه  سانلا  یلوا  دـهدب  ماـجنا  ساـنلا »  یلوا  ار «  وا  ياـضق  دـیاب  ینعی  تسا  ءاـشنا  دـیفم  هک  تسا  يا  هیربخ  هلمج  یـضقی » 
دنـشاب یم  مه  هب  قیبطت  لباق  هفیاط  ود  ره  تسین و  ضراعت  هدـش  دراو  درم  ریبعت  اـب  هک  يرگید  تاـیاور  تیاور و  نیا  نیب  دوب .  دـهاوخ 

شیاضق دیاب  دریمب ،  زامن  ندناوخ  زا  لبق  تیم »  رگا «  دیوگ  یم  تایاور  نیا  یلوا  هفیاط  رد  نوچ  دنیامرف  یم  ناگرزب  زا  يا  هدـع  یلو 
صاخ لجر  هملک  نیا  دهدب  ماجنا  وا  گرزب  رـسپ  ار  وا  ياضق  دیاب  دریمب ،  يدرم »  رگا «  هک  تسا  هدمآ  رگید  هفیاط  رد  داد و  ماجنا  ار 

 ، نز تیم  هن  دـشاب  یم  درم  تیم  صوصخم  اضق ،  هدز و  دـییقت  ار  قلطم  صاـخ ،  هجیتن  رد  تسا و  قلطم  و  ( 430  ) ماع تیم  ترابع  و  ، 
تـشاد یمالک  هبنج  مه  هک  اجنآ  رد  تشاد  دوجو  ریبعت  یگناگود  مه  لوا  هلاسم  رد  هک  نیا  لیلد  هب  تسین  مات  یهقف  لالدتـسا  نیا  اـما 

نیا رد  درم  ایناثو :  تسا  تبثمو  تسین  لوا  دـیقم  مود  تیاور  الوا :  هک  دـش  نایب  اـجنامه  دوب و  هفیاـط  ود  اـه  تیاور  یهقف ،  هبنج  مهو 
هنوگ نیا  درک و  کش  نیب 2 و3  زامن  رد  يدرم  دوش  هتفگ  هک  نیا  لثم  درادـن  یتیـصوصخ  دوش و  یم  رکذ  لاـثم  ناونع  هب  دراوم  هنوگ 

 . ار كاش  مکح  هن  دنک  یم  نایب  دراد  ار  کش  مکح  تقیقح  رد  تسا  رگید  زیچ  شمکح  دنک  کش  نز  رگا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نایب 
 . ص 305 ج 5 ،  هعیشلا ،  لئاسو   - 2

اوتف رایعم  ای  یملع  لاکشا 

هملک هک  یهباشم  دراوم  اب  دراوم  هنوگ  نیا  نیب  دنراذگب  قرف  دنا  هتساوخ  کسمتسم  فیرش  باتک  بحاص  ریظن  ناگرزب  زا  یـضعب  هتبلا 
دنک نایب  احیرـص  تسا  هدـشن  رـضاح  دوخ  یهقف  باـتک  رد  هچرگ  کسمتـسم  بحاـص  نیمه  یلو  تسا  هدـش  رکذ  لاـثم  ناونع  هب  درم 

هدومن تقفاوم  هورع  بحاص  موحرم  اب  يدودح  ات  ةالص  تمسق  رد  اوتف و  ماقم  رد  یلو  تسا  مزال  گرزب  رـسپ  رب  ردام  يا  هزور  ياضق 
هدهاشم دیاب  ییاهن  ياهیدـنب  عمج  رد  ار  اوتف  رایعم  اما  دـسرب  یهیقف  نهذ  هب  یملع  لاکـشا  یهقف  باتک  رد  تسا  نکمم  نیاربانب  تسا . 

تفگو دروآ  مالـسا  لصا  باسح  هب  ار  نآ  دوش  یمنو  تسا  رظن  فالتخا  اهقف  دوخ  نیب  هک  تسا  يا  هلاسم  نیا  تروص ،  ره  رد  دومن . 
 . تسا هدومنن  بجاو  رسپ  رب  ار  ردام  هزور  زامن و  ياضق  یلو  هدومن  بجاو  گرزب  رسپ  رب  ار  ردپ  زامن  ياضق  مالسا  ارچ  : 

تدایس باستنا  قیرط 

هراشا
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 ، دنناسکی ردام  ردـپ و  رگاو  تسین ،  یتوافت  درم  نز و  نیب  رگا  هک :  دوش  یم  حرطم  رگید  يا  ههبـش  درم  نز و  قوقح  يواست  هنیمز  رد 
بـستنم ربمایپ  هب  ردام  قیرط  زا  هک  یناسک  ءاـنثلاو  ۀـیحتلا  فـالآ  هیلع  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هب  باـستنا  و  ( 431  ) تدایـس هلاسم  رد  ارچ 

فرط زا  راهطا  همئا  هک  نیا  اب  تسین ؟  بترتم  اـهنیا  رب  نآ  لاـثماو  سمخ  لـیبق  زا  یهقف  ماـکحاو  دـندرگ  یمن  بوسحم  دیـس  دنتـسه ، 
چیه هک  تسا  نیا  لاؤس  باوج  تسین ؟  اهنز  اب  هسیاقم  رد  اهدرم  رشق  ندوب  زاتمم  ناشن  نیا  ایآ  دنبوسنم ؟  ص )  ) ربمایپ هب  ارهز  ترضح 

بوسحم دیـس  رـسپ ،  هچ  دشاب و  رتخد  هچ  وا  ياه  هچب  هک  تسا  نشور  دشاب ،  دیـس  ردپ  طقف  رگا  هک  ارچ  تسین  درمو  نز  نیب  يزایتما 
رگم تسا  مارح  اهنآ  رب  تاکز  دـننک و  هدافتـسا  سمخ  زا  دـنناوت  یم  ینعی  تسا  بترتم  تدایـس  وحن  هب  ناـشیهقف  ماـکحا  دـنوش و  یم 

رد هک  تسا  یهقف  مکح  کی  افرص  نیا  و  دنرادن .  ار  مکح  نیا  رتخد  هچ  رسپ و  هچ  وا  نادنزرف  دوب  هدیس  نز  رگا  یلو  تاداس ،  تاکز 
هچرگ دننک .  هدافتـسا  دنناوت  یم  رگید  یلام  زا  دـننک و  هدافتـسا  دـنناوت  یمن  لام  کی  زا  ینعی  تسا ،  هدـمآ  سمخ  تاکز و  صوصخ 

هب سمخ  دشاب  هتشاد  باستنا  مشاه  ینب  هب  مه  ردام  فرط  زا  یسک  رگا  هک  تسا  هداد  اوتف  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یـضترم  دیـس  موحرم 
رد طقف  هک  تسا  نآ  هیماما  نیب  فورعم  اما  دنا  هتفریذپ  ار  اوتف  نیا  مه  قئادـح  بحاص  ریظن  رگید  ياهقف  زا  یـضعب  دریگ و  یم  قلعت  وا 

يرایـسب رد  هتبلا  تسا .  نیمه  مه  ام  ياهقف  لومعم  ياوتف  دشاب و  ردپ  فرط  زا  شباستنا  هک  دنک  هدافتـسا  دـناوت  یم  سمخ  زا  یتروص 
ردام فرط  زا  ناسنا  هاوخ  تسین ،  یقرف  چـیه  تیمرحم ،  باـب  رد  هلمج ،  زا  تسین  تدایـس  رظن  زا  درم  نز و  نیب  یقرف  یهقف  لـئاسم  زا 

تـسا ناسکی  تیمرحم  هلاسم  دنراد  ردام  فرط  زا  یبسن  طابترا  هک  نآ  دننامو  راهطا  همئاو  ماظعا  يایبنا  اب  ردپ ،  فرط  زا  ای  دشاب  دـیس 
تمرح اج  ره  اما  دراد  لاـبند  هب  مه  حاـکن  تمرح  تسا  تیمرحم  اـجره  نوچ  تسا ،  تیمرحم  زا  ریغ  هک  حاـکن  تمرح  هلاـسم  رد  زینو 

صوصخ رد  تسین و  یقرف  یهقف  باوبا  نیا  ماـمت  رد  نیارباـنب  ( 432  . ) دنک یمن  قرف  مهزاب  دـشابن  تیمرحم  تسا  نکمم  دـشاب  حاکن 
هلسرم تیاور  ترهش  نیا  ساسا  و  دراد ،  دوجو  اهقف  نیب  هک  تسا  یترهـش  لیلد  هب  دنا ،  هدش  لئاق  توافت  هک  مه  تاکز  سمخ و  باب 

 . دریگ یمن  قلعت  وا  هب  سمخ  یلو  دریگب  تاکز  دناوت  یم  دوب  دیـس  ردام  فرط  زا  یـسک  رگا  تسا :  هدمآ  تیاور  نآ  رد  هک  تسا  يا 
تیاور ردـص  یلو  تسین  مات  لیلعت  نیا  هچرگ  تسا .  هدـش  داهـشتسا  (1  « ) مهئابال مهوعدا  همیرک «  هیآ  هب  هلـسرم  تیاور  لـیذ  رد  دـعب 

دنک و هدافتسا  دناوتب  یلام  زا  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  زایتما  تروص  ره  رد  و  تسا .  اوتف  دروم  هتفرگ و  رارق  دانتسا  دروم  تجح و  هلسرم 
زا یتقو  یضترم ،  دیـس  موحرم  ياهلاؤس  باوج  رد  اذل  تاکز ،  سمخ و  باب  صوصخ  رد  تسا  یهقف  مکح  کی  نیا  دناوتن ،  یلام  زا 

تسا هدرک  وحم  مالسا  ار  یلهاج  راکفا  يزاجم و  هن  دنتسه  ناسنا  یقیقح  دنزرف  يرتخد  نادنزرف  هک  دومرف :  دندرک  لاؤس  راوگرزب  نیا 
هناگیب مدرم  نادنزرف  يرتخد  نادنزرف  اما  دنتسه  ام  نادنزرف  ام  نارسپ  نادنزرف  دییوگن  دنفرظ و  ءاعو و  طقف  اهنز  دییوگن  تسا  هتفگ  و  . 

ءانبا نهونب  انتانبو  انءانبا  ونب  اـنونب  دـییوگن :  دومرف  درک و  وحم  مالـسا  دوب  یمـسر  رعـش  کـی  ناونع  هب  تیلهاـج  رد  هک  رعـش  نیا  دـنا ، 
رعش نیا  دندومرف  یضترم  دیس  موحرم  دنا .  هناگیب  نادرم  نادنزرف  ام ،  نارتخد  رسپ  و  دنتسه ،  ام  نارسپ  نارسپ  ام  نارسپ  دعابالا  لاجرلا 

يرتخد دـنزرف  دـیامرف :  یم  ناشیا  اذـل  تانب ،  فرط  زا  هاوخو  دنـشاب  ءانبا  فرط  زا  هاوخ  دنتـسه  ام  نادـنزرف  ام  نادـنزرف  تسا و  لـطاب 
هک تسا  یمومع  رتمک  هدـمآ و  هک  تسا  يرگید  لصا  يور  نآ  هدـش  انثتـسا  یهقف  دراوم  زا  یـضعب  رد  رگا  الاح  تسا .  دـنزرف  اتقیقح 
 - 1 تسا .  یقاـب  شتیمومع  رد  مکح  صیـصخت  دراوم  ریغ  رد  دـشاب و  هتفاـین  دـییقت  هک  تسا  یقلطم  رتـمک  دـشاب و  هدروخن  صیـصخت 

 . 5 بازحا ، 

روکذ دنزرف  بلط  ههبش :  کی  لح 

رگا هک  دنا  هداد  روتـسد  همئا  ارچ  تسین  یقرف  رـسپ  رتخد و  درم و  نز و  نیب  رگا  هک ،  تسا  حرطم  يرگید  ههبـش  هنیمز  نیمه  رد  ( 433)
هریس الوا :  هک ،  تسا  نآ  ههبش  نیا  خساپ  تسین ؟  رتخد  رب  رسپ  يرترب  هناشن  نیا  ایآ  ای ...  دینک و  اعد  دشاب ،  رـسپ  امـش  دنزرف  دیتساوخ 

لامج لالج و  هنیآ  رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


 : اـیناث رتخد .  اـی  تسا  رـسپ  دـنزرف ،  نیا  هک  دـندرک  یمن  لاؤس  زگره  داد ،  یم  ناـنآ  هب  يدـنزرف  دـنوادخ  یتقو  هک  دوب  نیا  همئا  دوخ 
ردـپ يارب  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  تقو  کـی  و  رتـخد ؟  اـی  تسا  رتـهب  رـسپ  درم ؟  اـی  تسا  رتـهب  نز ،  هـک  تـسا  نـیا  رد  نخـس  یهاـگ 

لئاـسم رد  هک  نیا  ثحب  تسا و  بلطم  کـی  لـماکت ،  عوـضوم  رد  ثـحب  یـسانش  نآرق  ثـحب  رد  تـسا ؟  رت  عفاـن  اـهنیا  زا  کیمادـک 
رتخد و درم و  نز و  نیب  یناسنا  فراعم  رد  تسا .  يرگید  بلطم  دنتـسه ،  عفان  رتشیب  ردپ  لاح  هب  رـسپ ،  رتخد و  زا  کیمادـک  يداصتقا 

رـسپ درب و  یم  يرتشیب  هرهب  رـسپ ،  زا  هتبلا  دربب ،  هرهب  دهاوخب  ردپ  رگا  اما  تسا  هدرک  ررقم  همه  يارب  ادـخ  ار  هار  و  تسین ،  یقرف  رـسپ 
ای تسا ،  رتخد  زا  رتهب  رسپ ،  مه  ادخ  رظن  زا  هک  تسانعم  نادب  هن  نیا  دنک و  لح  يدنملاس  نارود  رد  ار  وا  تالکشم  زا  یلیخ  دناوت  یم 

دوجو يرتشیب  يدازآ  رتشیب و  ییاناوت  ردپ  هب  يرازگتمدخ  رد  رسپ  يارب  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسا .  رتخد  زا  رتهب  رسپ  لقعلا  دنع 
لمع نم  دـیامرف « :  یم  رگید  ییاج  رد  زین  و  ( 2  «) مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  دیامرف « :  یم  هلآ  سدـقا  تاذ  نآرق  رظن  زا  هنرگ  دراد و 

هک نیا  رـس  اثلاث :  دوشن .  طلخ  مهاب  هلاسم  ود  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  سپ  ( 3  «) ۀبیط ةایح  هنییحنلف  نمؤم  وهو  یثنا  وا  رکذ  نم  احلاص 
 ، يربهر ینعی  تماما  دـنامب و  ظوفحم  اهنآ ،  يدـعب  ماـما  نیـشناج و  ( 434  ) دنتـساوخ یم  هک  دوب  نیا  دـندرک ،  یم  تلاـسم  رـسپ  همئا 
رد اما  تسا .  نادرم  صوصخم  تسا  ییارجا  راک  هک  تلاـسر  هچرگ  درادـن .  درم ،  هب  یـصاصتخا  تیـالو  تسا و  تیـالو  شا  هناوتـشپ 

ناماما رگا  نیاربانب  تسین .  درم  نز و  نیب  یتوافت  چیه  تسا  وا  یلو  دـنوادخو  هللا  یلو  ناسناو  تسا  هناوتـشپو  لصا ،  هک  تیالو  شخب 
هدـهع هب  اهنآ  زا  دـعب  ار  هعماج  يربهر  دریگب و  ار  اهنآ  ياـج  هک  دوب  نآ  يارب  دـندرک ،  یم  تلئـسم  رـسپ  هلآ ،  سدـقا  تاذ  زا  موصعم 

97 لحن ،   - 3 13 تارجح ،   - 2 تسا .  نادرم  صوصخم  هک  تسا  ییارجا  راک  کی  يربهر ،  دشاب و  هتشاد 

نز يادص  عامسا  عامس و 

هب هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  هن ؟  ای  تسا  زیاج  نز  يادص  ندینـش  ایآ  هک  نیا  رب  ینبم  دـش  یم  حرطم  يرگید  لاوس  تبـسانم ،  نیمه  هب 
هک نیا  مود  و  هن ؟  ای  تسا  زیاج  نز  يادص  ندینـش  ایآ  هک  نآ  لوا  هتکن  دوشب ،  تیانع  هتکن  ود  هب  دیاب  نآ  میمتت  يارب  دش و  هراشا  نآ 

عامسا هب  طوبرم  رگید  ثحب  تسا و  عامس  هب  طوبرم  ثحب  کی  سپ  هن ؟  ای  دناونشب  نارگید  هب  ار  دوخ  يادص  تسا  زیاج  نز  يارب  ایآ 
نآ رد  هک  دراد  صتخم  تهج  کـی  دـنعونمم و  ود  ره  صتخم  تهج  نآ  رد  هک  دراد  دوـجو  یکرتـشم  تهج  کـی  بلطم  ود  نیا  رد  . 

ذذـلت و دـصق  هب  ار  نز  يادـص  دـهاوخب  درم  رگا  هکنیا :  لوا  تروص  دراد :  تروص  هس  ثحب  عقاو  رد  دـنزاجم و  ود  ره  صتخم  تهج 
عامس اذل  دنک  یم  تبحص  يداع  راک  ماجنا  يارب  دنز و  یمن  فرح  دصق  نیا  اب  نوچ  نز  نکلو  تسا  هدرک  تیـصعم  دهدب  شوگ  هبیر 

هب دراد  يدرم  هک  دمهفب  نز  هکنیا  رگم  تسین ،  مارح  عامسا  تسا و  ذذلت  ای  هبیر  اب  عامـس  تسا  مارح  هچنا  سپ  درادن .  یتمرح  وا  يارب 
دهاوخب نز  رگا  هک  تسا  نیا  مود  تروص  دنک .  زیهرپ  دیاب  نز  مثا  رب  نواعت  با  زا  اجنیا  هک  دهد  یم  شوگ  ار  وا  فرح  ذذـلت ،  دـصق 

هب ـالتبم  مه  نآ  دـهدب ،  شوگ  دـصق  نیا  اـب  درم  رگا  تسا و  مارح  شعامـسا  دـنزب ،  فرح  ( 435  ) مرحمان کیرحت  جـییهت و  دـصق  هب 
روط هب  مه  درم  تسین و  کیرحت  جـییهت و  شدـصق  دـیوگ و  یم  نخـس  يداع  روط  هب  نز  هک  تسا  نآ  موس  تروص  دوش .  یم  تمرح 

تمرح يارب  يا  هدع  تسین .  عونمم  عامـسا  مه  تسا و  زیاج  عامـسا  مه  اج  نیا  رد  تسین  هبیر  ذذلت و  شدصق  دهد و  یم  شوگ  يداع 
تسا و هدش  مارح  بکترم  دناسرب ،  مرحمان  عمـس  هب  ار  شتوص  کیرحت ،  جییهت و  دصق  هب  دنهاوخب  نز ،  هچنانچ  رگا  دنا  هتفگ  عامـسا 

تسا لاکشا  ود  ياراد  لالدتسا  نیا  ( 1) ٌضَرَم ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  َالَف  دیامرف :  یم  هک  هیآ  نیا  هب  دنا  هدرک  لالدتـسا 
ربمایپ نانز  هب  صوصخم  هیآ  نیا  ردص  دـنا  هتفگ  هک  تسا  نیا  تسین  دراو  هک  یلاکـشا  اما  تسین .  دراو  يرگید  تسا و  دراو  یکی  هک 

ِِهْبلَق ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  َالَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاَسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی  دراد :  هیا  ردص  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نخـس زان  هب  سپ  دـیراد  اورپ  ِرَـس  رگا  دـیتسین ،  رگید )  نانز (  زا  کی  چـیه  دـننام  امـش  ربمایپ ،  نارـسمه  يا  ًافوُْرعَم  ًـالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم 

قرف رگید  ياهنز  اب  امـش  ربمایپ ،  نارـسمه  يا  ینعی  دـییوگ .  هتـسیاش  يراتفگ  دزرو ; و  عمط  تسا  يرامیب  شلد  رد  هکنآ  اـت  دـییوگم 
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تاصتخم وزج  مکح  نیا  دوش  یم  مولعم  هیآ  ردص  زا  هک  لوقلاب  نعضخت  الف  دیامرف :  یم  دعب  دیتسین و  فراعتم  نز  کی  دننام  دیراد و 
 ، مکح هنرگ  تسا و  هلاسم  دیکات  يارب  باطخ  نیا  هک  تسا  نآ  يارب  لاکشا  ندوبن  دراو  تسا .  ءانثلاو –  هیحتلا  فالآ  هیلع  ربمایپ  نانز 
الف دراد  تمرح  رب  تلـالد  یهن  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  هک  یلاکـشا  اـما  دوـش .  یم  اـهنز  همه  لـماش  تسین و  ربماـیپ  ناـنز  صوـصخم 

و دینزن ،  فرح  هناجیهم  دینکن ،  كزان  قیقر و  ار  ادص  دـییوگب ،  نخـس  دـیهاوخ  یم  یتقو  ینعی  ضرم  هبلق  یف  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت 
الف دیوگ  یم  رگید  ياج  رد  دینزب و  بوخ  فرح  ینعی  ( 2  ) افورعم الوق  نلقو  ( 436  : ) دیامرف یم  اج  کی  رد  دییوگن .  نخس  هناکرحم 

یکـش دشاب .  جـیهم  ناتنخـس  يادا  تیفیک  هن  وو  دـشاب  كرحم  ناتفرح  ياوتحم  هن  هک  دـینک  ادا  بوخ  ار  نخـس  ینعی  لوقلاب  نعـضخت 
نکیلو تسا  نیمه  رب  زین  اوتف  تسا و  مارح  دشاب ،  کیرحت  جییهت و  دـصق  هب  درم  شوگ  هب  توص  ندـناسر  ینعی  عامـسا  رگا  هک  تسین 

هب کیرحت  جـییهت و  دـصق  هب  ار  دوخ  يادـص  ینز  ای  دـناوخب ،  ینز  هک  تسین  نیا  رد  ثحب  اریز  تسا ،  ثحب  لحم  زا  جراخ  هلاسم  نیا 
موحرم لثم  اهقف  زا  یـضعب  دـنک .  هظعوم  دـهاوخب  اـی  دـیوگب ف  سرد  دـهاوخب  ینز  هک  تسا  نآ  رد  ثحب  هکلب  دـناسرب ،  مدرم  عمس 

مرحی اذک  و  دیامرف « :  یم  حاکن –  باب  هعمل –  نتم  رد  ناشیا  دـنراد  داح  ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هیلع –  یلاعت  هللا  ناوضر  لوا –  دـیهش 
ار درم  دـناوت ،  یمن  نز  هک  هنوگ  نامه  ینعی  ( 3  - « ) بطلاو ۀلماعملاک  ةرورـضل -  الا  هتوص  عمـست  وأ  یبنجالا  یلا  رظنت  نأ  ةارملا  ياع 

ياهیوردنت وزج  نیا  تسا .  مارح  نز  يارب  درم  توص  عامـس  هک  ترورـض ،  يارب  رگم  دونـشب  مه  ار  درم  فرح  دناوت  یمن  دنک ،  هاگن 
ۀخـسن نا  نونظملاو  هدومرف « :  دشاب و  طلغ  هعمل  هخـسن  نیا  هک  دنا  هداد  لامتحا  ام  هقف  ناگرزب  زا  یـضعب  اذل  تسا .  تارابع  زا  یـضعب 
دونـشب ار  درم  يادص  درادن  قح  نز  دـیوگب :  هک  دوش  رداص  ییاوتف  نینچ  لوا ،  دیهـش  نوچ  یهیقف  زا  تسا  دـیعب  هنرگ  و  طلغ »  ۀـعملا 

ترورض و يارب  رگا  يداع –  روط  هب  هنرگ  و  دشاب ،  نآ  دننام  بط و  دتس و  داد و  ثحب و  سرد و  يارب  طقف  هک  ترورـض ،  يارب  رگم 
 ، بازحا . 2 . 32 بازحا ،  . 1 تسین .  لوبقم  عومـسم و  لوا  دیهـش  زا  اوتف  نیا  دونـشب .  ار  درم  يادص  دناوتن  نز  دشابن –  ییالقع  فده 

. رتنالک عبط  ص 99 ،  دلج 5 ،  هعمل ،  حرش  . 3 . 32

یهلا قح  باجح 

هراشا

هک تسا  يراـصح  تیدودـحم و  نز  يارب  باـجح  دـننک  یم  لاـیخ  هک  تسا  نیا  تسه ،  دارفا  یـضعب  تینهذ  رد  هک  يا  ههبـش  ( 437)
ههبش و نیا  لح  هار  تسا .  نز  تیدودحم  فعض و  هناشن  باجح  نیاربانب ،  و  تسا ،  هدومن  داجیا  وا  يارب  رهوش  هب  یگتسباو  هداوناخ و 
زا نم  دیوگب  ات  تسین  وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دنک  كرد  الماک  دـیاب  نز  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  شنیب  رد  باجح  نییبت 
ات تسین  هداوناـخ  هب  طوبرم  نز  باـجح  میـضار ،  نم  دـیوگب  درم  اـت  تسین  درم  هب  طوبرم  نز  باـجح  مدرک ،  رظن  فرـص  مدوخ  قـح 

التبم یبرغ  نوناق  هب  هک  ییاهروشک  برغ و  ناهج  رد  دـینیب  یم  اذـل  تسا ،  یهلا  یقح  نز ،  باجح  دـنهدب ،  تیاضر  هداوناخ  ياـضعا 
نینچ نیا  مالسا  رد  اما  دننک ،  یم  مالعا  هموتخم  ار  هدنورپ  اهنآ  نیناوق  داد ،  تیاضر  شرسمه  دش و  هدولآ  يرادرسمه  نز  رگا  دنتـسه 
نآرق دنهدب  تیاضر  رگا  اهنیا  همه  دشاب ،  یم  شنادـنزرف  ردارب و  هژیو  هن  رهوش و  هن  دراد  نز  دوخ  هب  صاصتخا  هن  نز  تمرح  تسین ، 

هک دیرفآ  هفطاع  هیامرـس  اب  ار  نز  ناحبـس  يادـخ  تسا و  حرطم  هللا  قح  ناونع  هب  نز  تیثیح  نز و  تمرح  نوچ  دوب ،  دـهاوخن  یـضار 
هب دـنتفر  توهـش  هزیرغ و  لابند  هب  دـندومن و  كرت  ار  هفطاع  تقر و  سرد  نیا  يا  هعماج  رگا  دروایب ،  هفطاـع  ماـیپ  دـشاب و  تقر  ملعم 

نیا زا  مداد ،  تیاضر  باجح  نتشادن  هب  نم  دیوگب  درادن  قح  یـسک  اذل  تسا .  هدرک  روهظ  برغ  رد  هک  دنوش  یم  التبم  يداسف  نامه 
تمصع دوش  یم  مولعم  دینک ،  ارجا  یگدولآ  ربارب  رد  ار  یهلا  دح  امش  دنشاب ،  مه  یـضار  رگا  یهورگ ،  ره  دیوگ  یم  میرک  نآرق  هک 

یهلا تناما  نیما  نز  دوخ  اصوصخ  هعماج و  ياضعا  هداوناـخ و  ياـضعا  همه  ارهق  درادـن .  طاـبترا  یـسک  چـیه  هب  تسا و  هللا  قح  نز ، 
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دوخ قح  هک  ناحبـس  يادـخ  ار  تیثـیح  تمرح و  نیا  ار و  ماـقم  نیا  ینعی  تسا  حرطم  نآرق  رظن  زا  هللا  قح  نیما  ناونع  هب  نز  دنتـسه . 
یم ناریا  رد  امـش  هک  دـیآ  یم  رد  یتروص  هب  هعماـج  هاـگنا  نک ،  ظـفح  تناـما  ناونع  هب  وت  ارم  قح  نیا  هدومرفو :  هداد  نز  هب  تسوا ، 

فالخ رب  هک  يراک  دومن و  ربص  هظحل ،  نیرخآ  ات  گـنج  هلاـسم  رد  هک  اریز  تسا ،  هدومن  عوضخ  ( 438  ) ناریا ربارب  رد  ناهج  دینیب ، 
یب هنامحر  یب  راتـشک  ینوکـسم ،  قطاـنم  هب  هلمح  زاـغآ ،  زا  وا  نانمـشد  هک  نیا  اـب  دادـن .  ماـجنا  دـشاب  تمح  تفارو و  تقرو  هفطاـع 

زا یمین  هک  تسا  نیا  شرس  تسا و  هفطاع  هعماج  تسا ،  مکاح  وا  رد  نآرق  هک  يا  هعماج  دندومن .  عورـشم  ار  اه  یماظن  ریغ  ناهانگ و 
سرد هداوناخ  لوصا  مینادن  هچ  مینادب و  هچ  میهاوخن ،  هچ  میهاوخب ،  هچ  دنتسه ،  اهردام  نآ  دنراد و  هدهع  هب  هفطاع  ناملعم  ار  هعماج 

 . تسا زاسراک  لئاسم  همه  رد  تقر  تفار و  و  دهد ،  یم  تقرو  تفار 

نآرق رد  باجح  هفسلف 

هراشا

دشاب هنوگ  نآرق  اه  هشیدنا  دیاب  اهتنم  تسین  یتوافت  درمو  نز  نیب  لامک  جرادم  هب  ریس  يارب  داعبا  زا  يدعب  ره  یـشخب و  ره  رد  نیاربانب 
مینک عمج  باجح  باتک و  نیب  یمالـسا  ماظن  رد  زین  ام  دومن ،  عمج  فافع  هشیدناو و  باجح  لامک و  نیب  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ینعی  ، 

 . دـننیبن ار  نانآ  زین  نادرم  ار و  مرحمان  نادرم  دـننیبن  ( 1  « ) لاجرلا نهاریـالو  لاـجرلا  نیریـال  نا  هک « :  تسا  نیا  رد  نز  تمظع  ینعی  . 
نز يارب  ندش  لئاق  تمرح  ندراذـگ و  مارتحا  زا  تسا  ترابع  باجح  دـیامرف :  یم  دـیوگ  یم  نخـس  باجح  هرابرد  یتقو  میرک  نآرق 
نیا نآ  تلع  دناد و  یم  زیاج  یهابت  دصق  نودـب  ار ،  ناملـسم  ریغ  نانز  هب  ندرک  رظن  اذـل ،  دـنرگنن  یناویح  دـید  زا  ار  وا  نامرحمان  هک 

هللا ذاعم  تسا  نکمم  دشاب ،  زجاع  یـشزرا  لوصا  صیخـشت  زا  یـسک  رگا  لاح  دنا .  هرهب  یب  تمرح  نیا  زا  ناملـسم  ریغ  نانز  هک  تسا 
ار باجح  ترورض  هفـسلف  تلع و  دنک ،  یم  وگزاب  ار  باجح  موزل  هلاسم  یتقو  میرک  نآرق  هک  نیا  لاح  و  دنادنب ،  دنب  کی  ار  باجح 
 . دندرگن عقاو  تیذا  دروم  دـنوشن و  هتخانـش  هک  نیا  يارب  ینعی  ( 2  «) نیذؤی الف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ  ( » 439  : ) دـیامرف یم  نایب  نینچ 

 . 59 بازحا ،   . 2 ص 238 .  ج 103 ،  راونالا ،  راحب   . 1 دنراد .  تمرح  دنتسه و  هعماج  فافع  تمرح و  مسجت  نانآ  هک  ارچ 

ثحب هجیتن 

دیاب دـهدن  ماجنا  رگا  هک  تسا  درم  يارب  ییارجا  ياه  تیلوؤسم  هلـسلس  کی  و  دنتـسه ،  مه  ياتمه  یلـصا  ياهرایعم  نآ  رد  نز  درم و 
ار هعماج  زا  یمین  مالسا  هک :  دنیوگ  یمو  هدز  مالسا  هب  هک  ییاه  تمهت  نآ  الوا :  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیاربانب  دنک ،  لمحت  ار  نآ  رزو 

یمالسا عماوج  گنهرف  رد  زاب  رید  زا  هک  یلهاج  تاموسر  تابـصعت و  نیا  ایناث :  تساوران .  تسا ،  هدومن  مورحم  قوقح  زا  يرایـسب  زا 
دنک یم  ساسحا  یسک  رگا  اثلاث :  دوشب .  هدودز  دیاب  نیا  دننک  یم  دای  ینوبز  فعـض و  رهظم  ناونع  هب  ار  نز  هک  تسا  هدرک  ادیپ  جاور 

داقتعا نیا  زا  دیاب  دنک ،  هدافتـسا  دهد  یم  هئارا  هعماج  هب  يا  هضرع  لباق  تامدخ  هک  نآ  دـننام  یتیبرت و  لئاسم  مولع و  زا  دـیابن  نز  هک 
روط هب  هک  ییاجنآ  رگم  دـنک  تمدـخ  هعماج  هب  دـبای و  راب  فراعم  مولع و  نیا  رد  درم  ياتمه  نز  دـشاب  دـنم  هقالع  دـنک و  رظن  فرص 

هعماج لک  رد  هکلب  درادن ،  لزنم  لخاد  لئاسم  هب  یصاصتخا  فورعملاب »  نهورشاع  هلمج «  اعبار :  تسا .  هتفرگ  رارق  درم  هفیظو  انثتـسا 
نیکمت دـیاب  رهوش  لباقم  رد  نز  ینعی  تسا  رهوش  لباقم  رد  نز  زا  ریغ  درم  لباقم  رد  نز  هک  تسا  نیا  مجنپ  هلاـسم  تسا و  يراـج  مه 

یم مه  یگداوناخ  لئاسم  رد  دـنک و  تعاطا  دـیاب  هک  تسین  نینچ  نیا  تسا و  هعماج  دارفا  زا  يدرف  لثم  هعماج ،  لباقم  رد  نز  اما  دـنک 
صصخت زا  ییالاب  دح  رد  ول  دنک و  تعاطا  ردام  زا  دیاب  رـسپ  هکنانچمه  دنک ،  تعاطا  دیاب  درم  تسا و  مویق  ماوق و  نز  یهاگ  هک  مینیب 

دای یلک  لوصا  هب  هجوتاـب  نکیل  تسا  حرط  لـباق  درم  نز و  يربارب  هلاـسم  رد  یتاهبـش  زونه  هچرگ  ناـیاپ  رد  ( 440  . ) دـشاب یملع  ياه 
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بر هللادمحلاو  دوب .  دهاوخ  نشور  اهنآ  خساپ  تواقش  تداعس و  روحم  نییبتو  مالـسا  رد  یـشزرا  ماظن  لیـصا  طوطخ  اب  ییانـشآو  هدش 
نیملاعلا

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)
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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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