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هدیکچ

رادروخرب يا  هژیو تیمها  زا  زین  نآ  یسانش  بیسآ  ور ، نیا  زا  دشاب ؛ یم  مالسا  رظن  دروم  هک  تسا  ینامرآ  یعامتجا  رظتنم ، هعماج 
ندیمهفن .داد  ياج  یعامتجا  يدرف و  ورملق  ود  رد  يراتفر  يرکف و  هلمج  زا  دـنچ ، ییاه  هورگرد ناوت  یم ار  اه  بیـسآ  نیا  .تسا 

رادـنپ نآ ، طیارـش  اب  روهظ  ياه  هناـشن  نتخیمآ  راـظتنا ، تبیغ و  میهاـفم  زا  اوراـن  تشادرب  یهلا ، تجح  هب  زاـین  یگتـسیاب  تسرد 
ثحابم حرط  دارفارب ، اه  هناـشن  يزاـسربارب  روهظ ، يدـنب  ناـمز  داـسف ، يرگدادـیب و  شرتسگ  هار  زا  روهظ  يزاـس  هنیمز  تسرداـن 

ییاز و جرم  جره و  تسخن ، هتـسد  روـهظ و…زا  هـب  هتـسباو  ياـه  هزوـمآ هـئارا  رد  لوؤـسم  ياـه  ناـسنا يراـک  مـک  يرورـضریغ ،
لجع رصع  یلو  ترضح  اب  رادید  ياعدا  تیودهم ، نیغورد  نایعدم  ندشراکشآ  روهظ ، عوضوم  رد  يزرو  باتش  دنت ، تافالتخا 

رد یناسناریغ  ياـه  هزیگنا شیادـیپ  یطارفا ، ییارگداـمن  رظتنم ، هعماـج  رد  یتیلوؤسم  یب یتسـس و  زورب  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا 
یناور راثآ  رد  ماهبا  ینونک ، طیارش  اب  نارظتنم  ياه  یهاگآ یناسمهان  یعامتجا ، ياهدنویپ 
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ندرکن يوریپ  يزاس ، هنیمز  هراب  رد  نارظتنم  یتوافت  یب  هعماج ، عاضوا  ینوگرگد  هب  مادـقا  نودـب  شخب  ییاهر  راظتنا  تیودـهم ،
.دنیآ یم رامش  هب  مود  هتسد  زا  ماما و … دوبن  ياه  يراوشد ندرکن  نشور  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  زا 

يدیماان راظتنا ، ياه  هتـسیاب نداهن  رانک  ماما ، ياه  نامرآ زا  يریگ  هلـصاف  نوچمه  ییاهدـمایپ  هدـش ، دای  ياه  بیـسآ تسا  ینتفگ 
ناـموصعمو یهلا  تیـالو  ندرکن  شومارف  دـننام  ینوریب ، ینورد و  لـماوع  هب  زین  اـه  نآ زا  تفر  نورب .دراد  یپ  رد  ار  عاـمتجا و …

ییوگ شیپ  زا  تخانش  یهاگآ و  بسک  نیقی ، هب  .تسا  هتسباو  اه  ههبش ندودز  اه و  یهاگآ ینوزف  یگنهرف ، يانغ  مالـسلا ، مهیلع 
ناما رد  رورـش ، زا  مدرم ، ات  دوش  یمرظتنم  هعماج  رت  قیمع  رتهب و  كرد  ثعاب  تبیغ ، نامز  ياه  بیـسآ  باب  رد  ناموصعم : ياـه 

.دننامب
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راتفگ شیپ

نیا .دراد  تیرـشب  رمع  يازارد  هب  دـیاش  يا  هنیـشیپ دادـیبو ، متـس  هریجنز  زا  اه  ناـسنا هدـننکاهر  تیـصخش  ندـش  راکـشآ  هب  رواـب 
هـشیر ناونع  هب  رظتنم  هعماج  يداقتعا  یگنهرف و  ياه  ییاسران هب  دـیاب  تسخن  .تسا  هدوب  زین  ییاه  بیـسآ جاـمآ  هراومه  هشیدـنا ،

نیغورد و ياه  نافرع نایعدـم  ياه  هورگ راو  هزخ شیور  نوچ  ییاه  هخاش يا ، هشیر نینچ  زا  .درک  هراـشا  روبزم  ياـه  بیـسآ همه 
زا ییاه  هیرظن  مالسا ، نانمشد  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ اتسار  نیا  رد  هراشا  لباق  دراوم  رگید  زا  مه  ییادزدیما  .تسا  هدزرـس شیوارد 

.دننک یم حرطم  یمومع  راکفا  فارحنا  روظنم  هب  ار  اه » ندمت گنج  و« خیرات » نایاپ   » هلمج

ياه تخاسریز رد  ییاز  دـیدرت لیلد  هب  زین  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  يوس  زا  نایدا ، همه  تیناـقح  اـی  ینید   (1) مسیلارولپ هشیدنا  جاور 
.دریگ ياج  هدشدای  ياه  بیسآ فیدر  رد  دناوت  یم مالسا ، يداقتعا 

Pluralism - 1

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 19 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12365/AKS BARNAMEH/#content_note_8_1
http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :

.تسا    بیسآداجیارد  يرگید  ماگ  ، زین دشاب  یمن يا  هدش هتخانش  درف  ًامتح  تیصخش نیا هکنیاو « یعون يدهم  » درکیور

نتـشاد یپ  رد  لیلد  هب  هاگ  هک  ارچ  تسا  ؛ یمالـسا  يابیز  هدیدپ  نیا  ياه  تفآ رگید  زا  زین  هتینردم  تنـس و  نایم  تسردان  دـنویپ 
.دنار یم هیشاح  هب  دراد ، یتنس  یتحاس  هک  ار  راظتنا  موهفم  هناگیب ، ياه  هشیدنا ندمت و  ربارب  رد  یگنهرف  ياه  یگتخاب دوخ 

، روهظ زا  شیپ  یتموکح  عون  ره  راکنا  درط و  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یهلا  لدـع  تموکح  هب  داـقتعا 
هنالداع و تموکح  لیکشت  روما و  حالصا  يارب  یشالت  هنوگ  چیه  هجیتن  رد  دوش و  یم  یسایس  دعب  رد  ییارگراصحنا  یعون  ببس 

هنوگره نیکمت  هب  اـی  دـناشک  یم  یبلط  اوزنا  ینیـشن و  هشوگ  هب  ار  ناـسنا  يا  هدـیا  نینچ  .دریگ  یمن  تروص  یهلا  ماـکحا  يارجا 
.دوش یم  رجنم  راکمتس  یتوغاط و  تموکح 

یسانش پیت  ساسا  رب  (1) .تسا هتفهن  راک  شقن و  هفیظو ، رصنع  هس  راظتنا ، هدیدپ  رد 

ص144. رصاعم ، نارود  رد  یسانش  هعماج  ياه  هیرظن  - 1
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ادـج اه  نآ  زا  زگره  هدرک و  تکرح  نیلقث  اب  وسمه  هک  یعقاو  نایعیـش  نانمؤم و  طقف  ییارگدرکراک ، هیرظن  یعامتجا  ياه  هورگ 
.دنتسه راظتنا  تبثم  راکشآ و  ياهدرکراک  ياراد  دنا ، هدشن 

هلأسم اـب  دروخرب  شرگن و  عون  هب  هجوت  اـب  یمالـسا و  عماوج  یـسایس  یگنهرف و  یعاـمتجا ، عاـضوا  یخیراـت و  عباـنم  هب  هجوت  اـب 
.درک ییاسانش  ار  ینوگانوگ  یعامتجا  ياه  بیسآ  ناوت  یم  راظتنا ،

لوبق تسا ، هدـش  هتفریذـپ  اـم  ینید  گـنهرف  رد  هک  ار  راـظتنا  گـنهرف  یجنم و  هب  داـقتعا  عقاو  رد  بیـسآ ، ياـه  هورگ  زا  یـضعب 
ماوع هب  یمدرم  یهاگیاپ  بسک  دوخ و  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  نانآ  .دنا  هدرک  نآ  نیزگیاج  يرگید  هلیـسو  فده و  اما  دنرادن ؛

نیا اب  هک  تسا  هدهاشم  لباق  تاقوا ، بلغا  رد  زین  يرابکتـسا  ياه  تردـق  تیامح  .دـنا  هدرک  تیودـهم  ياعدا  هدز ، تسد  یبیرف 
.دناسانش یمالسا  هعماج  هب  ار  نانآ  درک و  هلباقم  نیغورد  نایجنم  نیا  اب  دیاب  فاصوا 
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تایلک

هراشا

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :

یسانش بیسآ 

بیـسآ .تسا  تالالتخا  اه و  يرامیب  اه ، بیـسآ  یملع  هعلاطم  ، (1) یسانش بیسآ  دروفـسکآ ، هتفرـشیپ  گنهرف  فیرعت  ساسا  رب 
(2) .تسا هدـش  عنم  بسانم  ای  حیحـص و  درکلمع  زا  مزیناگرا  کی  نآ  رد  هک  تسا  یتخانـش  تسیز  یتلاح  ای  یتیعقوم و  یـسانش ،
هب  Patho دور. یم  راـک  هب   Pathology ینعی دوخ  یـسیلگنا  هژاو  قیقد  لداعم  ناونع  هب  یـسانش » بیـسآ   » حالطـصا هزورما ،

درکراکءوس یتحاران ، ثعاب  هک  دنیوگ  یم  ناور  ای  ندب  رد  يداعریغ  تیعضو  ره  هب  هک  تسا  بیسآ  يرامیب و  موهفم 

Pathology - 1
ص36-37. ینید ، گنهرف  هعسوت ي  یسانش  بیسآ  - 2
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(1) .ددرگ یم  التبم  درف  اب  طابترا  رد  دارفا  ای  التبم  درف  رد  شنت  ای 

هب و  یناسناریغ ، یناسنا و  یعیبط ، یبرجت و  هیاپریغ ، هیاپ و  یعازتنا ، يدربراک و  زا  معا  مولع ، ياـه  هتـشر  همه  رد  یـسانش  بیـسآ 
ياهدنیآرف نیمأت  لیمکت و  یتاعلاطم ، نینچ  زا  یلـصا  فدـه  .دراد  ار  دوخ  صاخ  دربراک  تیبرت  میلعت و  یـسانش و  ناور  رد  هژیو 

.تسا اه  بیسآ  تافآ و  عفر  ای  عفد  يارب  بسانم 

ینید یسانش  بیسآ 

هب هک  تـسا  یتالاکـشا  اـه و  بیـسآ  تخانـش  موـهفم  هـب  ینید و  هشیدـنا  هزوـح  رد  يدـیدج  حالطـصا   (2) ینید یسانش  بیـسآ 
رب .دوشب  دراو  تسا  نکمم  ای  دوش  یم  دراو  ینید  هعماج  کی  رد  یملع  ینید و  تفرعم  یهاگآ و  هب  ای  ینید  ياهرواب  تاداقتعا و 

ناونع هب  ار  تسا  داضترد  ینید  تفرعم  نید و  لصا  اب  هک  يروما تخانش  یسررب و  ناوتب  دیاش  ساسا ، نیا 

درک يراذگ  ناینب  2001م  لاسرد زلو  یمیج  هک  تسا  یتنرتنیا  هاگیاپ  مان  ایدپ ، یکیو  یـسراف ،» ایدپ  یکیو  همان  شناد  : » ك.ر - 1
(. www.wikipedia.org)

.Religious Pathology - 2
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دنیآرف رب  لباقم ، رد  دیمان و  هملک  صخا  يانعم  هب  ینید  یسانش  بیـسآ  دنز  یم  هبرـض  نآ  هب  هتفر و  هناشن ار  نید  ساسا  هک  یلماع
.داهن مان  ینید ) تفرعم   ) یـشرگن یـسانش  بیـسآ  دوش ، یم  رجنم  نارادـنید  ینیدریغ  لمع  هب  هک  ییاه  شرگن  میهافم و  تخاـنش 
روهظ دعب  ود  رد  اه  نآ  عومجم  یلو  دشاب ؛ هتـشاد  نوگانوگ  ياهأشنم  لماوع و  دناوت  یم  ینید  ياه  بیـسآ  هک  تسا  رکذـت  لباق 

نارادنید و راتفر  لمع و  هب  طوبرم  رگید  دعب  یـسانش و  نید  نایعدم  ای  ناسانـش  نید  تفرعم  دیاقع و  هب  طوبرم  لوا  دُعب  دـبای : یم
(1) .تسا يرادنید  هب  نارهاظتم 

مدـع درب : مان  دراوم  نیازا  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  هک  دـبای  یمزورب  يراد  نید  نید و  ياه  بیـسآزا  ینوگانوگ  هوجو  ور  نیا  زا 
ياهداینب ندـش تسـس ینید ، ياهراتفر  اهرواب و  ندـش  فیعـض  ینید ، میهافم  تسردان  تفایرد  ینید ، كولـس  نید و  قیمع  مهف 

روما نید و  هب  يداقتعا  یب  ینید ، ياه  شزرا  ندش  شزرا یب یقالخا ،

ص 220-233. دقن ، هلجم  ینید ، تفرعم  تیبسن  يرهطم و  داتسا  هلاقم  یلع ، ماکژد ، ك.ر : - 1

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12365/AKS BARNAMEH/#content_note_14_1
http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :

.اه تعدب  زورب  روهظ و  یبهذم و  ینید و  روما  زا  زیرگ  یبهذم ، يرگ  یحابا ینامیا ، یب  یبهذم ،

تیودهم یسانش  بیسآ 

هزومآ ًاساسا  هک  دوش  تشادرب  تسا  نکمم  دیآ ، یم  نایم  هب  تیودهم  یسانش  بیـسآ  زا  نخـس  یتقو  هابتـشا ، ای  هحماسم و  هب  هاگ 
بیــسآ راـچد  دراد ،  (2) یمالــسا یعطق  تاــیاور  (1) و  نآرق رد  هـشیر  هـک  مالــسا  دوـعوم  یــشخب  تاـجن  هشیدـنا  تیودـهم و 

هب هزومآ  نیا  زا  هک  یطلغ  ریـسافت  هب  مییوگ ، یم  نخـس  نآ  یـسانش  بیـسآ  تیودـهم و  ياـه  بیـسآ  زا  یتقو  هک  یلاـحرد.تسا
ثحب نیا  ساسا  لصا و  هنرگو  میراد  رظن  تسا  هدـش  داجیا  تقیقح  نیا  هب  تبـسن  مدرم  ناهذا  رد  هک  یتاـفارخ  اـی  هدـمآ و  دوجو 

وزج

مان هب  ینیوزق  يرئاح  يدهمدیس  طسوت  هک  ینارحب  ینیسح  مشاهدیس  همالع  هتـشون  هجحلا  مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  هجحملا  باتک  - 1
تیودـهم ثحب  هب  هک  دـنک  یم  یفرعم  ار  ینآرق  تایآ  زا  یلماـک  هعومجم  تسا ، هدـش  همجرت  نآرق  رد  يدـهم  ترـضح  ياـمیس 

.دوش یم  طوبرم 
نوماریپ یمالـسا  تایاور  زا  یلماک  هرود  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  يدلج  تشه  هعومجم  - 2

.تسا هدیسر  پاچ  هب  نارکمج  سدقم  دجسم  هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  طسوت  هک  دشاب  یم  تیودهم 
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.دور یم  رامش  هب  رشب  یگدنز  ياه  ناینب  نیرت  یساسا  نیرت و  یقیقح 

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

                                          

 

رظتنم هعماج  یسانش  بیسآ  لوا : لصف 

هراشا
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رکذ یبیسآ  بیاغ ، ماما  رظتنم  هعماج  يارب  یمالـسا  عبانم  نوتم و  رد  هکنیا  .تسا  یـساسا  لاؤس  ود  هب  خساپ  راد  هدهع  شخب ، نیا 
، نیا رب  هوالع  تسا ؟ هدش  هراشا  يدراوم  هچ  هب  تسیچ و  هصرع  نیا  رد  اه  نآ  نیرت  مهم  اه ، بیسآ  نیا  رکذ  ضرف  اب  تسا ؟ هدش 

ریسافت اه و  تشادرب  رد  فارحنا  هب  هک  هدمآ  دوجو  هب  ماما  روهظ  راظتنا  هب  طوبرم  ياه  هزومآ  تایاور و  هراب  رد  ییاه  بیـسآ  هچ 
؟ تسا هدیماجنا  اه  نآ  زا 

خیش تبیغو  قودص  خیـشنیدلا  لامک  ، ینامعن تبیغ ، یفاک ياه : باتک  تیودهم ، تایاور  یـسررب  تالاؤس و  نیا  خساپ  نتفای  يارب 
تایاور نامه  بیوبت  هب  هک  ، راونالراحب باتک  ات 53  تادلجمو 51  یلصا  عبانم  ناونع  هب یسوط ،
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.دیآ یم  رامش  هب  مود  هجرد  عبنم  تسا ، هتخادرپ  یلصا  بتک 

یم همادا  رد  هک  دنا  هدش  يدنب  هتسد  يراتفر  يراجنه و  ياه  بیسآ و  يداقتعا ، يرکف و  ياه  بیسآ  شخب  ود  رد  اه ، بیسآ  نیا 
.دنیآ

رظتنم هعماج  یسانش  موهفم  . 1

یگژیو دیاب  سپ  دشاب ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تلود  زاس  هنیمز  دناوت  یم  هک  تسا  ینامرآ  يا  هعماج رظتنم ، هعماج 
.دنک مادقا  يزیر و  همانرب  نآ ، ساسارب  دشاب و  هتشاد  يزاس ، هنیمز  ِدنیآرف  رب  قبطنم  بسانتم و  ییاه 

: تسا نینچ  نآ ، هصالخ  هک  دراد  یطوسبم  نایب  نآ  ییاور  ینآرق و  هشیر  یسررب  راظتنا و  يانعم  حیضوت  رد  يرهطم  دیهش  داتسا 

هلیـسو هب  ...و  یمالـسا  نامیا  یناهج  شرتسگ  ملظ ، زیتس و  لطاب و  يورین  رب  تلادـع  حلـص و  قح و  يورین  ییاهن  يزوریپ  هشیدـنا 
همه شیب ، مک و  هک  تسا  يا  هشیدنا  تسا  هدش  ریبعت  يدهم »  » هب وا  زا  یمالسا  رتاوتم  تایاور  رد  هک  ردقیلاع  سدقم و  یتیصخش 

، هشیدنا نیا  .تسا  ینآرق  هشیر  لصا و  بسح  هب  هشیدنا ، نیا  اریز  دندقتعم ؛ نمؤم و  نادب  یمالسا  بهاذم  قرف و 
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درط هدنیآ و  هب  نانیمطا  خیرات و  یلماکت  ریـس  تعیبط و  ماظن  یلک  نایرج  هب  تبـسن  ینیب  شوخ  رـصنع  رب  لمتـشم  زیچ  ره  زا  شیب 
.تسا رشب  راک  نایاپ  هب  تبسن  ینیبدب  رصنع 

لـضفا هکلب  تدابع _  هدش و  هدناوخ  جرف » راظتنا   » یمالـسا تایاور  نابز  رد  یناسنا ، یناهج  یلک  دیون  نیا  ققحت  يوزرآ  دـیما و 
تمرح  » لصا نآ ، دوش و  یم  جاتنتـسا  رگید  ینآرق  یمالـسا و  یلک  لصا  کی  زا  جرف  راظتنا  لصا  .تسا  هدـش  هدرمـش  تادابع _ 

سأی و میلـست  دنهد و  یمن  تسد  زا  ار  شیوخ  دیما  یطیارـش  چیه  رد  زگره  یهلا ، تایانع  هب  نمؤم  مدرم  .تسا  هللا » حوَر  زا  سأی 
.دندرگ (1) یمن  ییارگ  هدوهیب  يدیماان و 

ناحلاص يزوریپ  عقوت  يانعم  هب  راظتنا  ینید ، گنهرف  رد  تسا و  هتفهن  يرگن  هدـنیآ  راظتنا ، يوغل  يانعم  رد  دـش ، هتفگ  هچنآربانب 
یخیرات ریـس  رد  هک  تسا  يا  هعماج  رظتنم ، هعماج  زا  دارم  میریگب  هجیتن  میناوت  یم  سپ  تسا ؛ ناهج  هدنیآ  رد  نابوخ  تیمکاح  و 

دهاوخ دوخ  ینید  ياه  هدیا  یناسنا و  ياه  هتـساوخ  مامت  هب  نآ ، رد  هک  دنیب  یم  ار  نشور  يزادنا  مشچ  دوخ ، یعامتجا  تکرح  و 
نآرق و نتم  زا  دیسر و 

ص5_7. خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقنا  مایق و  - 1
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.تسا یعیش  یمالسا و  هعماج  هتفای  لماکت  لکش  یلو  دریگ ؛ یم  لکش  هتساخرب و  تایاور 

يداقتعا يرکف و  ياه  بیسآ  . 2

تجح هب  رارطضا  زا  حیحص  كرد  مدع  . 1  _ 2

كرد مدع  یهاگآ و  ان  لیلد  هب  دارفا  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  نانآ ، يایـصوا  ناربمایپ و  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن  اب 
، تجاجل دانع و  رس  زا  هن  ترـضح ، نآ  مایق  روضح و  راثآ  رگید  تمکح و  قطنم ، ینابرهم ، دننامه  تجح ، هب  رارطـضا  زا  حیحص 
هب رارطـضا  هلأسم  ندشن  لح  ترـضح و  هاگیاج  تخانـش  مدع  لیلد  هب  ینعی  دنتخادرپ ؛ ینمـشد  هب  وا  اب  كرد ، مدع  لیلد  هب  هکلب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هطبار  نیمه  رد  .دنزیخ  یم  رب  ینمشد  هب  تجح ،

(1) تسین .» يزاین  دمحم : لآ  هب  دیوگ « : لهاج  هک  تشاد  دهاوخ  یتبیغ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

رس مهوت  نیا  زا  همه  همه و  یحو ، ياج  هب  يرازبا  لقعو ، ینید  هبرجت  ندرک  نیزگیاج 

ص 341. لصف 5 ، یسوط ،، تبیغ  . 2 - 1
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قـح و ندینـش  زا  هک  تسا  اـج  یب  بجعت  ببـس  هب  رتـشیب  تجح ، هب  رارطـضا  زا  حیحـص  كرد  مدـع  نیا  هـتبلا  .دریگ  یم  همـشچ 
.دنزرو یم  عانتما  نآ ، نتفریذپ 

تبیغ موهفم  زا  یفارحنا  تشادرب  . 2  _ 2

اهراب ترضح  نآ  دوخ  هلیسو  هب  هدوب و  حرطم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نامز  زا  نایعیـش  مهدزاود  ماما  تبیغ  هلأسم 
؛ تسا هدش  نایب  فلتخم  ریباعت  هب  اهراب  و 

هنتف زا  ندادربخ  نمض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  هدیـشک  ریوصت  هب  تایاور ، رد  تبیغ  نیا  تیهام  تیعـضو و 
: دنک یم  هراشا  نامدرم  اب  وا  هطبار  بیاغ و  ماما  روضح  تیعضو  هب  نآ ، تخس  طیارش  تبیغ و 

ملظ لیلد  هب  دنوادخ  تسین ، یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  هک  اجنآ  زا  دوش و  یمن  هتخانش  اما  دسانش ؛ یم  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  وا 
هب تبـسن  فسوی  تیعـضو  دـننام  هب  وا  تیعـضو  زین  .تسا  هتخاـس  اـنیبان  وا  هراـب  رد  ار  اـهنآ  ناـشدوخ ، رب  مدرم  فارـسا  هاـنگ و  و 

.تسا (1) وا  ناردارب 

هب نخس  تبیغ  نیا  عون  ود  زا  نینچمه 

ص142. ینامعن ، تبیغ  - 1
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.تسا (1) هدش  هتفرگ  رظنرد  بیاغ  ماما  يارب  اربک  تبیغ  ارغص و  تبیغ  ساسا  نیمه  رب  هدمآ و  نایم 

رد .تسا  مدرم  ربارب  رد  وا  لاعفنا  یناسنا و  هعماج  زا  ماما  يریگ  هراـنک  ضرف  دـبای ، یم  زورب  ناـکما  ناـیم  نیا  رد  هک  یبیـسآ  اـما 
ملاـع نآ  زا  روـهظ ، ماـگنه  تسا و  هدرک  ترجاـهم  ملاوـع  زا  يرگید  ياـیفارغج  هب  ماـما  دوـش  روـصت  تسا  نکمم  ییاـضف  نینچ 

رکذ نآ  تیهام  تبیغ و  هرابرد  یمالـسا  ياه  هزومآ  تایاور و  رد  هچنآ  اب  تسد  نیا  زا  ییاـه  یفاـب  لاـیخ  هک  دـنک  یم  تعجارم 
.دشاب یم  ریاغت  رد  تسا ، هدش 

دیدپ 1241ق )  _ 1166 « ) ییاسحا دمحا  خیش   » هب فورعم  نیدلا  نیز  نب  دمحا  هلیسو  هب  مهدزیس  نرق  لیاوا  رد  هک  هیخیش  بتکم 
هیلع نامز  ماما  دوب  دـقتعم  .دـیماجنا  تیئاهب  تیباب و  يریگ  لکـش  هب  تیاـهن  رد  هک  دوب  یفارحنا  تاـنایرج  نیا  زا  يا  هنومن  دـمآ ،

.دنک یم  یگدنز  اسلباج  اقلباج و  رهش  رد  ییایلق و  روه  اهنت  يرصنع و  ریغ  یندب  اب  مالسلا 

ص340. ج1 ، یفاک ، - 1
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مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  یعطق ، صوصن  قبط  تسا و  هیماما  ياملع  دزن  نآ  نالطب  يایوگ  ، يرکف نایرج  نیا  تاداقتعا  یسررب  اب 
تیـشم هکنآ  ات  دـهد ؛ یم  تایح  همادا  یهلا ، ظفح  هب  دوخ  یعیبط  یگدـنز  هب  تسا و  يرـصنع  ندـب  رد  یکاـخ و  ملاـع  نیمه  رد 

.دریگ ّقلعت  وا  روهظ  مایق و  رب  دنوادخ 

يور رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يدام  تایح  راکنا  يانعم  هب  ییایلقروه ، ندب  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تایح  هب  داقتعا  تقیقح ، رد 
تایاور اب  هتـشادن ، ینید  دنتـسم  ییاور و  يانبم  چـیه  هک  تسا خزرب  ملاـع  رد  ناـگدرم ، تاـیح  لـثم  وا  تاـیح  .تسا و  نیمز  نیا 
راگزاس يور ، چیه  هب   (1) دناد یم  نآ  رد  ادـخ  تجح  روضح  هب  طونم  ار  یتسه  نیمز و  یگدـنز  رارمتـسا  هک  یلیـصا  فورعم و 

.تسین

: تسا هدمآ  نینچ  دهد ، یم  حیضوت  ار  تبیغ  رصع  رد  ناشیا  روضح  تیفیک  هک  يرگید  تیاور  رد  نینچمه 

هب دنک ، یم  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رمالا ، بحاص 

.دراد نومضم  نیمه  هب  هراشا  ینایاپ  تیاور  راهچ  هجح ، نم  ولختال  ضرالا  نا  باب  ص179 ، ج1 ، یفاک ، - 1
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.دنسانش (1) یمن  ار  وا  یلو  دهن ؛ یم  مدق  ناشیاه  شرف  رب  دور و  یم  ناشیاهرازاب 

راظتنا موهفم  زا  یفارحنا  تشادرب  . 2  _ 3

لجع يدهم  جرف  روهظ و  راظتنا  تسا ، هدش  حرطم  يودهم  ياه  هزومآ  تایبدا و  رد  نآ  زا  یفلتخم  ياه  تشادرب  هک  یمیهافم  زا 
دارفا و يارب  يرگید  بیـسآ  زورب  ناکما  ریـسافت ، فالتخا  اـه و  تشادرب  ددـعت  نیمه  هطـساو  هب  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

.ددرگ یم مهف  كرد و  يرگید  يانعم  هدش و  یهت  دوخ  یلصا  يانعم  زا  راظتنا  موهفم  نآ ، رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  رظتنم  هعماج 

، روما رد  گنرد  هب  رگید  يوس  زا  تسا و  ندـش  هدامآ  نتـشاد و  هدـنیآ  هب  دـیما  ندوب ، هار  هب  مشچ  ياـنعم  هب  وس  کـی  زا  راـظتنا ،
مّولت و فقوت ، هب  دوخ  ياـنعم  زا  یهجو  رد   (2) راظتنا رگید ، ترابع  هب  دراد ؛ هراشا  ندـیزرو  تماقتـسا  ندوب و  بقارم  ینابهگن و 

زیهجت و عقوت ، أیهت ، هب  انعم  زا  يرگید  هجو  رد  ددرگ و  یم  فدارتم  ندراذگ ، لمهم  اب  دسر و  یم  ثُّبلت 

ص164. ینامعن ، تبیغ  - 1
ص218  ) ج5 ، برعلا ، ناسل   ) .ُهُرِظَْتنَت ام  ُعُّقََوت  ُرُّظَنَّتلا  و  هدیس : نبا  یشلا ء _  عَّقََوت  ُرُّظَنَّتلا : - 2

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 36 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12365/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12365/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :

.دنروخ یم  مشچ  هب  زین  تایاور  رد  انعم ، ود  نیا  .دنک  یم  تلالد  شاب  هدامآ 

بیغرت جرف  رما  عقوت  هب  ار  نایعیـش  هتـشاد و  هراـشا  یکیدزن  رد  نآ  عقوت  روهظ و  رما  يوج  تسج و  هب  تاـیاور  زا  رگید  يا  هتـسد 
دروم ار  رما  نیا  هتـشاد و  رذـحرب  نآ  هب  تبـسن  یگداـمآ  روهظ و  رما  هراـب  رد  یتـالابم  یب  یهجوـت و  یب  زا  ار  ناـنآ  زین  .دـنک  یم 

(1) .دنا هدرک  یقلت  دنوادخ  بضغ 

داـجیا هب  يدرف ، دـعب  زا  شیب  هک  تسا  هدـیماجنا  نآ  زا  تشادرب  ریـسفت و  هنوگ  ود  هب  راـظتنا ، هراـبرد  یباـجیا  یبلـس و  ياـنعم  ود 
.تسا هدیماجنا  راظتنا  یعامتجا  داعبا  رد  ییاه  توافت 

یمن ناشن  یباجیا  یحالـصا و  ياه  تکرح  هب  یـشوخ  يور  هتـسناد ، تبیغ  راگزور  لمحت  ربص و  يانعم  هب  ار  راظتنا  هک  یهورگ 
شالت دنناد و(2)  یم  لطاب  موکحم و  ماما  روهظ  زا  لبق  ار  یمچرپ  مایق و  هنوگره  ندش  هتشارفا  رب  هک  یتایاور  هب  کسمت  اب  دنهد ،

ار تبیغ  رصع  رد  یمالسا  تموکح  ییاپرب  يارب 

ص334. ج1 ، یفاک ، ص160 ؛ ج51 ، راونألاراحب ، - 1
ص115. ینامعن ، تبیغ  - 2
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.دننک یم  لوکوم  ناشیا  روهظ  نامز  هب  دنناد و  یم  ماما  نوؤش  ءزج  ار  هلأسم  نیا  هتفاتنرب ،

لـضفأ تسا «: مادـقا  کی  لـمع و  کـی  راـظتنا ، هک  تسا  نآ  ياـیوگ  دوش ، یم  تشادرب  یمالـسا  تاـیاور  زا  هطبار  نیا  رد  هچنآ 
یتیعضو هب  راظتنا  نتساکورف  ور  نیا  زا  دوش ؛ یمن  دودحم  یناور  یحور و  تلاح  کی  هب  ًافرـص  (1) و   « جرفلا راظتنا  انتعیش  لامعأ 

.دراد تافانم  دوش ، ققحم  لمع  رد  دیاب  یم  هک  هزومآ  نیا  حور  اب  دشاب ، هارمه  رییغت  حالصا و  هنوگ  ره  یفن  اب  هک  هنالعفنم 

نانمؤم و هدارا  میلـست  تروص  رد  هک  تسا  نآ  يایوگ  دوعوم ، راظتنا  اب  هطبار  رد  نیـشیپ  ياه  تما  ياه  هبرجت  یهلا و  ياه  تنس 
.دور (2) یم  نیب  زا  تبیغ  تنحم  تدش و  هدش و  رت  کیدزن  روهظ ، رما  نآ ، زا  لابقتسا  ادخ و  تساوخ  ربارب  نارظتنم 

هراشا یباجیا  روما  زا  ضارعا  ربص و  لمأت ، هب  هک  یتایاور  راظتنا ، هلأسمرد  ور  نیا زا 

ص377. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص224. ج5 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2
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هنیمز أیهت و  عّقوت و  هب  هک  تایاور  زا  رگید  يا  هتـسد  لباقم ، فرط  رد  .دنتـسه  یهلا  هدارا  هرابرد  رادـشه  راذـنا و  ماقم  رد  دـنراد ،
مهم نیا  يایوگ  دـنوش و  یم  طوبرم  یناسنا  هدارا  هزوح  هب  دـننک ، یم  دـیکأت  راـظتنا  یباـجیا  داـعبا  رب  دـنوش و  یم  طوبرم  يزاـس 

تیاعر دوخ و  حیحـص  داقتعا  ظفح  اب  دیاب  یم  نمؤم  ياه  ناسنا  اما  تسا ؛ هتفرگ  قلعت  ماما  تبیغ  رب  دـنوادخ  تساوخ  هک  دنتـسه 
.دننکن یلاخ  هناش  گرزب  تیلوؤسم  نیا  راب  ریز  زا  دنزادرپب و  یعامتجا  يدرف و  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  عرو ،

مئاقلا مایق  لبق  عفرت  هیار  لک  : » تیاور هعلاطم  اب  دـننک ، یم  هراشا  ماما ، روهظ  زا  لـبق  ماـیق  زا  یهن  هب  هک  یتاـیاور  هراـبرد  نینچمه 
هک اه  نآ  هن  دنراد ، تیودهم  تماما و  ياعدا  هک  تسا  ییاه  مایق  اه و  مچرپ  روظنم ، هک  دوش  یم  صخـشم   (1)« توغاط اهبحاصف 

؛(2) دننک یم  توعد  موصعم  تموکح  روهظ و  يارب  يزاس  هنیمز  هب 

ص31. ینامعن ، تبیغ  - 1
مامإب و سیل  مامإ و  هنأ  معز  نم  همامإلا و  یعدا  نمیف  يور  ام  باب  » ناونع تحت  ینامعن  تبیغ  باتک  زا  مجنپ  لصف  لاثم ، يارب  - 2

نیغورد نایعدـم  تازاجم  هب  هک  یتایاور  نمـض  رد  تسا و  هدـش  يدـنب  باب  توغاط » اهبحاصف  مئاقلا  مایق  لبق  عفرت  هیار  لـک  نأ 
.دوش یم  هدروآ  زین  مئاق  مایق  زا  لبق  اه  مچرپ  نتشارفارب  هب  طوبرم  تایاور  دنک ، یم  هراشا  تماما 
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روهظ طیارش  اب  روهظ  ياه  هناشن یگتخیمآ  . 2  _ 4

نآ میالع  روهظ و  ياه  هنیمز  ناونع  هب  اه  نآ  زا  هک  دراد  ییاه  هناشن  طیارـش و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ 
، اـه نآ  ندـش  مهارف  اـب  هک  يا  هنوگ هب  دـنراد ؛ یعقاو  ریثأـت  روهظ ، ققحت  رد  اـه  هنیمز  هک  تسا  نآ  ود  نیا  تواـفت  .دوش  یم  داـی 
هب ناوت  یم  اه  نآ  هلیسو  هب  هک  دنتـسه  ییاه  هناشن  اهنت  هکلب  دنرادن ؛ یـشقن  روهظ  عوقو  رد  میالع  یلو  دتفا ؛  یم قافتا  ماما  روهظ 

.درب یپ  نآ  ندش  کیدزن  ای  روهظ  لصا 

هب دـنوش و  یم طلغ  تشادرب  راچد  رظتنم  تما  ینعی  تسا ؛ هلوقم  ود  نیا  نایم  طلخ  رظتنم ، هعماـج  رد  يرکف  ياـه  بیـسآ  زا  یکی 
نآرق و میلاعت  ساسا  رب  هک  یلاـحرد دنـشاب ، یم  روهظ  میـالع  يریگ  یپ لاـبند  هب  روهظ ، ياـه  هنیمز  طیارـش و  ندرک  مهارف  ياـج 

للع و یعیبط و  يارجم  زا  ملاع  روما  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  تنس  موصعم ،: نایاوشیپ 
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.دریگ (1) ماجنا  يداع  بابسا 

ادـیپ فرـص  ار  دوخ  تقو  هک  نیا هن  دراد ؛ رب  ماـگ  نآ ، ققحت  هار  رد  دسانـشب و  ار  روهظ  ياـه  هنیمز  دـیاب  رظتنم  هعماـج  نیارب  اـنب 
هک هیکز  سفن  لتق  لاّجد ، ینامـسآ ، هحیـص  ینامی ، جورخ  ءادیب ، فسخ  ینایفـس ، جورخ  دننام : دننک ؛ ثداوح  زا  يدادعت  ندرک 

.دراد دوجو  يدایز  ياه  قرف  میالع ، طیارش و  نایم  اذل  دنرادن ؛ روهظ  عوقو  رد  یشقن  چیه 

داسف ملظ و  شرتسگ  هار  زا  يزاس  هنیمز  . 2  _ 5

راظتنا لصا  زا  فارحنا  یتقد و  یب  نامه  زا  یـشان  هک  دبای  یم  زورب  ناکما  يرگید  ههبـش  راظتنا ، موهفم  زا  طلغ  تشادرب  همادا  رد 
؛ تسا

هب اه  يراجنهبان  اه و  یهابت  نیا  نایاپ  دوب و  دـهاوخ  هارمه  اه  ملظ  اهداسف و  زا  ناهج  حالـصا  اب  دوعوم  ماما  روهظ   » هک هرازگ  نیا 
روما حالصا  يارب  یـششوک  شالت و  ره  ناشیا  روهظ  زا  لبق  دنرب ، نامگ  یخرب  تسا  هدش  ببـس  دروخ » دهاوخ  مقر  ناشیا  تسد 

هجیتن یب 

مهارف نآ  بابسا  هار  زا  زجا  روما  هکنیا  زا  .دراد  عانتما  دنوادخ  اهبابـساب » رومالا  يرجت  ِنَا  الا  هللا  یبأی  : » دندومرف قداص ع  ماما  - 1
ص178. ج3 ، یفاک ، لوصا  حرش  .دروآ »

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12365/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
http://www.ghaemiyeh.com


31 ص :

نارظتنم هک  هدـش  تینهذ  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  ببـس  یهجوت  یب  نیا  .دـنرادن  زاربا  یتیـساسح  لـیاسم  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  هدوـب و 
ات هیور  نیا  دـنرادن و  يا  هفیظو  نامزلارخآ ، ياه  هنتف  تبیغ و  رـصع  رد  هدـمآ  شیپ ياه  يراـجنهان  اـه و  یهاـبت  ربارب  ماـما  روهظ 
يا هدـع  يوس  زا  دوعوم ، روهظ  هنیمز  داجیا  يارب  اه ، یتشز  اه و  يدـب  جـیورت  هب  بیغرت  رب  ینبم  يا  هعیاـش  هک  هتفاـی  همادا  اـجنآ 

.تسا هدش  هدینش  فرحنم  لهاج و  دارفا 

یم رظن  هب  درادـن و  یقطنم  طاـبترا  نارظتنم  درکلمع  اـب  تسا ، روج  ملظ و  زا  اـیند  ندـشرپ  زا  سپ  ترـضح  روهظ  هکنیا  عقاو ، رد 
؛ تسا روج  ملظ و  زا  ملاع  ندـشرپ  زا  سپ  ترـضح  روهظ  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  نایم  نیا  رد  هطلاغم  یعون  دـسر 
اب ساسا  نیا  رب  دشاب و  یم  روج  ملظ و  شرتسگ  ماما ، روهظ  ققحت  هار  دش  دقتعم  ناوت  یمن  تسین و  حیحص  هرازگ  نیا  سکع  اما 

.تفاتش روهظ  لابقتسا  هب  داسف ، ملظ و  جیورت 

نیا زا  تسا ، هتفرگ  لکش  نآ  جیورت  هب  کمک  ای  داسف و  ملظ و  عویش  نایم  رد  یتوافت  یب  هرابرد  هک  يریسفت  ساسا ، نیا  رب 
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نتفر نیب  زا  تامدقم و  ندش  مهارف  هب  روهظ  ّتلع  هکنآ  لاح  تسا ؛ نآ  هناشن  هن  روهظ و  ِتلع  ملظ ، عویـش  هک  هدـش  یـشان  رادـنپ 
.تسا راگدرورپ  هدارا  ورگ  رد  رایتخا و  رد  یلک  روط  هب  دوش و  یم  طوبرم  كرابم  هعقاو  نیا  عناوم 

کی رد  دینک  ضرف  .درب  هرهب  لیثمت  کی  زا  ناوت  یم  ، مالـسلا هیلع  يدـهم  ماماروهظ  ( للع  ) طیارـشو اه  هناشن توافت  حیـضوت  يارب 
زا دعب  هتبلا  دنک و  یم  مالعا  ار  نآ  ندمآ  هاگتسیا ، هب  راطق  ره  دورو  زا  لبق  هقیقد  دنچ  هک  دنا  هدرک  تسرد  ییولبات  راطق ، هاگتسیا 

ندمآ هب  میهاوخب  ام  رگا  نآ و  ندـمآ  تلع  هن  تسا و  راطق  ندـمآ  تمالع  مالعا ، نیا  .دوش  یم  دراو  هاگتـسیا  هب  راطق  مالعا ، نیا 
رد ندرک  يراک  تسد  هب  هن  دراد و  دوجو  نآ  ریـسم  رد  هک  یعناوم  ندرب  نیب  زا  نآ و  كرحم  روتوم  هب  دـیاب  مینک ، کـمک  راـطق 

.میشیدنیب روکذم  يولبات 

یصاعم هب  هدولآ  دارفا  نارظتنم و  حالطصا  هب  نایم  یتوافت  هچ  ًالوا  ، داسف ملظ و  شرتسگ  قیرط  زا  ماما  روهظ  ضرف ، رب  هکنیا  رگید 
هنوگچ دـنا ، هتـسج  تکراشم  تبیغ  رـصع  ياه  تملظ  اه و  یهایـس  رد  هک  يدارفا  اـب  ماـما  ًاـیناثو  ؟ تشاد دـهاوخ  دوجو  ملاـظم  و 

؟ درک دهاوخ  دروخرب 
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.دریذـپ ماجنا  اه  ناسنا  دوخ  طسوت  دـیاب  یم  توغاـط  ملظ و  اـب  هلباـقم  ناـیرج  هک  دـنراد  هراـشا  بلطم  نیا  رب  ینآرق  ياـه  هزومآ 
ملظ و ریگارف  يا و  هشیر  ییاهن و  حالصا  نایرج  یلو  دنتـسیاب ؛ ملظ  ربارب  دیاب  هک  دنتـسه  اه  نآ  نیا  (1) و  ِطْسِْقلِاب ،» ُساَّنلا  َموُقَِیل  »

.دش دهاوخ  ققحم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  ماما  تسد  هب  اهنت  یتسه ، رد  متس 

تیقوت . 2  _ 6

، » هدـش هراشا  نآ  هب  تیب : لها  تایاور  رد  ًاحیرـص  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  رظتنم  عماوج  دارفا و  يدـج  روط  هب  هک  ییاه  بیـسآ  زا   
رد (2) و  دـشاب یم  ءیـش  کی  يارب  نآ  ندومن  دودـحم  نامز و  ندرک  صخـشم  ياـنعم  هب  يوغل  رظن  زا  موهفم  نیا  .تسا  تیقوت »

.دوش یم  هتفگ  بیاغ  ماما  روهظ  نامز  نییعت  هب  حالطصا 

ِساَّنِلل ُِعفاَنَمَو  ٌدـیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدـیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأَو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  اَْـنلَْزنَأَو  ِیَْبلِاب  ِتاَـنّ اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  - 1
(. 25 (: 57) دیدح هروس   ) .ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُسُرَو  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیلَو 

: تیقْوَّتلا و  ص107 _ ) ج2 ، برعلا ، ناسل  .هَّدُـملا ( رادـقم  ُنایب  وه  و  هب ، ضتخی  ٌْتقَو  یـشلل ِء  لَـعُْجی  نَأ  ُتِیقْأَّتلا : ُتِیقْوَّتلاـف و  - 2
(. ص108 ج2 ، برعلا ، ناسل  ) .تاقوَألا ُدیدحت 
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تیقوت هلأسم  رد  هک  یبیـسآ  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  رایتخا  رد  اـهنت  نآ  ملع  تسین و  صخـشم  ماـما  روهظ  ناـمز  هک  میتفگ  رت  شیپ 
ناـمه عقاو ، رد  .دوش  یم  طوبرم  یناـسنا  هدارا  یهلا و  هدارا  تلاـخد  طـلخ و  هب  راـظتنا ، زا  یفارحنا  تشادرب  نوچمه  تسا ، هتفهن 

رب اهنت  زین  مالسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  روهظ  مایق و  هماگنه  دوش  یم  طوبرم  یهلا  هدارا  هب  تبیغ  تیعـضو  ندروخ  مقر  هک  هنوگ 
.تسویپ (1) دهاوخ  عوقو  هب  یعفد  یناهگان و  تروص  هب  هدش و  صخشم  یهلا  هدارا  ساسا 

داـی نآ  زا  ماـش  حبـص و  راـظتنا  بلاـق  رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  تاـیاور  رد  حیرـص  روط  هب  روهظ ، ناـمز  ندوـب  یعفد  یناـمز و  یب 
اب هباشم  تمایق و  هماگنه  دننام  هب  هدش ، دراو  دوعوم  راظتنا  جرف و  باب  رد  هک  يا  هیعدا  رد  زین  .تسا   (2) هدش

رییغت اب  هک  تسا  هدوب  مولعم  ناماما  يارب  جرف  رما  عوقو  نامز  هک  هدـمآ  نینچ  نیا  ناـموصعم  تاـیاور  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق  - 1
ج1، یفاک ،  ) .تسا دـنوادخ  رایتخا  رد  اهنت  نآ  ملع  هدـشن و  صخـشم  ناشیا  يارب  يرگید  نامز  هراـب ، نیا  رد  ءادـب  لوصح  نآ و 

(. ص368
ص159. ینامعن ، تبیغ  - 2
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تلاخد و رد  یعس  ياج  هب  هدوب و  میلست  یهلا  هدارا  ربارب  هک  تسا  نیا  حیحـص  شنکاو  اتـسار ، نیا  رد  .تسا (1)  هدش  هراشا  نآ ،
.تفرگ رارق  دنوادخ  تاروتسد  رماوا و  نتسب  راک  هب  مهف و  ریسم  رد  دش و  لوغشم  دوخ  فیاظو  هب  راگدرورپ  تاردقم  رییغت 

: دیامرف یم  خساپ  رد  ماما  دنک ، یم  لاوس  مئاق  هراب  ردمالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  هک  یماگنه 

.مینک (2) یمن  تقو  نییعت  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دنتسه و  وگغورد  تقو  ناگدننک  نییعت 

يراددوخ نمض  ناشیا  .دوش (3)  بیذکت  تشاد ، اور  نانآ  هب  یتبـسن  نینچ  سک  ره  هک  دـنا  هدومرف  رما  ناموصعم : نیا ، رب  هوالع 
ار نامز  دـیدحت  تیقوت و  باب  ور  نیا  زا  دوش و  رادـیدپ  ییاه  هناشن  هک  دـنا  هتـسناد  ینامز  هب  لوکوم  ار  روهظ  رما  تقو ، نییعت  زا 

.دنا (4) هتسب 

ص177. یمعفک ، حابصم  - 1
ص368. ج1 ، یفاک ، - 2

ص289. ینامعن ، تبیغ  - 3

ص290. ینامعن ، تبیغ  - 4
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ملع رد  تکراشم  رد  یعس  روهظ ، تقو  ناگدننک  نییعت  هک  ارچ  دیـسر ؛ دهاوخن  هجیتن  هب  هاگ  چیه  تیقوت ، ًاساسا  رگید  یهاگن  رد 
رما عوـقو  عـقوت  دـنوش و  یم  صخـشم  مدرم  طـسوت  هـک  ییاـه  ناـمز  رد  رییغت  قـیرط  زا  دـنوادخ  رگید ، يوـس  زا  .دـنراد  ار  یهلا 

.دهد (1) یم  رییغت  ار  هدش  نییعت  نامز  دزادرپ و  یم  ناشیا  شیامزآ  هب  تسا ، رتشیب  اه  نآ  رد  راگدرورپ 

دوخ راگدرورپ  دزن  ندرب  ماغیپ  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یتیاور  رد 
« درک هدعو  فلخ  ام  اب  یـسوم  : » دنتفگ وا  موق  دوزفا ، مایا  نیا  رب  زور  هد  دنوادخ  نوچ  داد و  هدعو  زور  یـس  هب  ار  دوخ  موق  تفر ،

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  بلطم ، نیا  رکذ  زا  سپ  .دندییارگ  فارحنا  هب  ور  نیا  زا  و 

امش هب  رگا  تسا و  هدومرف  تسار  ادخ  دییوگب  دش ، ام  هتفگ  قبط  میداد و  يربخ  امش  هب  ام  رگا   

ناگدنب یهاگآ  هب  رما  کی  یعقاو  نامز  دریگ و  یم  تروص  ءادب  ساسا  نیا  رب  ص290  . ینامعن ، تبیغ  ص368 ؛ ج1 ، یفاک ، - 1
.دنوش ادج  نارفاک  زا  نانمؤم  هدش و  شیامزآ  نامدرم  رما ، نآ  عوقو  مدع  نامز و  نآ  هب  ندیسر  اب  ات  دسر  یمن 
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.دیریگ (1) شاداپ  ود  ات  هدومرف  تسار  ادخ  دییوگب  دش ، عقاو  ام  هتفگ  فالخرب  میتفگ و  يربخ 

.دنا هدومرف  هراشا  هدارا ، نیا  فاشکنا  اب  ییورایور  هوحن  یهلا و  هدارا  هب  نایب  نیا  نمض  موصعم ، ماما  هک  دوش  یم  هدهاشم 

دوش و یم  یهتنم  راذگ  تقو  صخـش  تکاله  هب  تیاهن  رد  تشاد و  دهاوخن  يدیفم  هرمث  چـیه  بیاغ  ماما  تبیغ  نامز  رد  تیقوت 
نالطبم و تکاله  نالهاج ، تریح  هب  تبیغ ، تسا  هدمآ  زین  تایاور  رد  .تشاد  دهاوخ  هارمه  ار  نانآ  بیذـکت  نامز ، تشذـگ  اب 

.(2) دماجنا یم  نوتاّقو  بیذکت 

ار نآ  فـالخ  یلو  هدرک  رواـب  ار  نیغورد  ياـه  هدـعو  نیا  هـک  تـسا  یناـسک  يارب  يدـیماان  ساـسحا  زورب  تیقوـت ، رثا  نیرتـمک 
.دنا هدرک  هدهاشم 

قیبطت . 2  _ 7

هک انعم  نیا  هب  نامز ؛ ره  تیعضو  رب  روهظ  ياه  هناشن  نداد  تقباطم  ینعی قیبطت 

ص369. ج1 ، یفاک ، - 1
ص160. ج51 ، راونالاراحب ، - 2
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صیخـشت نودب  دنهد ، یم  قیبطت  صاخ  یثداوح  ای  دارفا  رب  ار  اه  نآ  روهظ ، میالع  رد  تیاور  دنچ  ندینـش  ای  ندـناوخ  اب  يا  هدـع 
هب لطاب ، قح و  هاپـس  میالعو  اه  هناشن صیخـشت  تایاور ، رد  هکنیا  اب  .رگید  تایاور  تایآ و  یـسررب  نودب  اه و  نآ  ندوب  حـیحص 

.دنتشگ روما  راد  هدهع  ماع ، باون  ناونع  هب  اربک  تبیغ  رصعرد  هک  اه  نامه تسا ؛ هدش  هتشاذگ  نیتسار  ياملع  هدهع 

شیوشت راچد  ار  مدرم  يراتفر  يرکف و  ياضف  یفارحنا  یجوم  روهظ ، قوش  داجیا  هناهب  هب  هاگ ، دـنچ  زا  ره  ام ، نامز  رد  هنافـسأتم 
.دنز یم رظتنم  هعماج  هب  يدج  بیسآ  بذاک ، تاعقوت  تاراظتنا و  یخرب  داجیا  اب  هدرک ،

نودب درادـن  قح  تایاور  لقن  رد  یـسکو  تسا  رادروخرب  یلقن  یلقع و  هناوتـشپ  زا  ینید ، فراعم  رگید  دـننام  تیودـهم ، ثحابم 
رد نودب   [ ار روهظ  ياه  هناشن هداد و  رارق  دوخ  ياه  فرح هیامتسد  ار  نآ  ثیدح ، نتمو  اوتحم  رد  لاکشا  دنـس و  فعـض  هب  هجوت 

.دهد قیبطت  نامز  ثداوحو  فلتخم  دارفارب  ] یمتح ریغ  و  یمتح ياه  هناشن نتفرگ  رظن 

باتک یمالسا ، يروهمج  همانزور  لقن  هب 
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، یناسارخ دیـس  ینـسح ، دیـس  باتک ، نآ  رد  .دریگ  یم پاچ  زوجم  هدش و  هتـشون  لاـس 84 ش  رد  هخـسن  رازه  هس  رد  روهظ  ههد 
هب ههد 80  .درک  دـهاوخ  روهظ  ماـما  ( 80  ) ههد ناـیاپ  اـت  هک  دوش  یم هتفگو  دوش  یم هداد  قیبطت  فلتخم  دارفا  رب  ینایفـسو  یناـمی 

مدرم تاداقتعاو  اهرواب  فیلکت  دراد ؟ مدرم  يارب  یخساپ  هچ  باتک  نآ  هدنـسیون  نونکا  .تسا  هدش  عورـش  ههدو 90  دیسر  نایاپ 
اقآ تمدـخ  یتقو  مسق ! ادـخ  هب  ار  امـش  : » دـنک یم باـطخ  مدرم  هب  تحارـص  هب  یمومع  نوبیرت  رد  يرگید  صخـش  دوش ؟ یم هچ 

هـشیر هک  تسا  یگنج  مرن ، گـنج  تسا ؛ مرن  گـنج  زراـب  قادـصم  نیا ، دـیناسرب .» ناـشیا  هب  مه  ار  اـم  مالـس  دـیوش  یم فّرـشم 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  هب  داـقتعا  دـننام  يزاـس  تشونرـسو  گرزب  مهم و  هلوقم  دـنک و  یم تسـس  ار  تاداـقتعا 

.دنک (1) یم زاب  نید  نانمشد  يارب  ار  هار  دهد و  یم هولج  تسس  کچوک و  هزادنا  نیا  ات  ار  فیرشلا  هجرف 

يا هقیقد هدزناپو  تعاس  کی ملیف  رگید  راب 

«. تسا نیا  مرن  گنج   » هلاقمرس .1390 نیدرورف 27 هبنش مودو ، یس لاس  ، 9155 هرامش یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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یم قافتا  روهظ  هدنیآ  لاس  دـنچ  رد  هکنیا  تابثا  يارب  ددرگ و  یم شخپ  روشک  حطـس  رد  هدرـشف  حول  تروص  هبو  دوش  یم هیهت 
زا لبق  هک  دنک  یم قبطنم  يدرف  هب  ملیف ، نیا  رد  ار  حلاص  نب  بیعش  لاثم ، يارب  دنک ؛ یم قیبطت  يدارفا  رب  ار  روهظ  ياه  هناشن  دتفا ،

یـصاخشا هچ  هب  هدـنیآ  رد  تسین  مولعم  تسا و  هدـش  هداد  قیبطت  رفن  هس  رب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  لاس  یـس  یط  رد  نیا 
تیاور کی  یتح  تسا ، هدـش  حرطم  روهظ  هناشن  ناونع  هب  هک  حـلاص  نب  بیعـش  هرابرد  هک  یتروص رد  دـش ، دـهاوخ  هداد  تبـسن 

يدامتعا یب  يدیماان و  ثعاب  يرورض ، ریغ  ثحابمو  نانخس  هنوگ  نیا حرط  ایآ  .میرادن  یلیـصفت  تروص  هب  دامتعا  لباق  حیحص و 
میالع زا  رگا  صوصخ  هب  تامالع ؛ رظتنم  هن  میتسه ، مامارظتنم  ًالوصا  ام  .تسا  لکشم  نیقیو  عطق  ناونع  هب  قیبطت  دوش ؟ یمن مدرم 

قبط هک  تسا  هعقاو  ثداوح  زراب  قادصم  تاقافتا ، نیا  نیقی  هب  دـشاب .) نآ  عوقو  مدـع  ناکما  ینعی   ) دـشاب یمتح  ریغ  ياه  هناشنو
مه املع  تسا و  لمع  كالم  نانآ ، كرابم  رظن  .درک  عوجر  عجارمو  املع  هب  دیاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روتسد 

هنوگ نیا عامجا ، هب 
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.دنا هتسناد گرزب  يرطخ  مالسا  تما  يارب  ار  یقیبطت  لئاسم 

صاخشا میالع و  هراب  رد  هک  دنراکهار  نیا  رگنایب  دننک ، عوجر  اهقف  هب  دیاب  نوگانوگ  روما  رد  مدرم  دنهد  یم  نامرف  هک  یتایاور 
.تسج يرود  باوصان  قیبطت  زا  درک و  هعجارم  نانآ  هب  دیاب  تایاور ، رد  هدش  نایب 

هب دارفا  يداقتعا  یب ثعاب  هدـش ، حرطم  ياـه  قیبطت ققحت  مدـع  لـیلد  هب  نینچمه  .دراد  لـیجعت  تیقوت و  نوچ  ییاهدـمایپ  قیبطت ،
مهوت بیـسآ ، نیا  ياه  هنیمز  اـه و  هشیر  .دـنتفا  یم دـیدرت  کـش و  هب  تاـیاور ، روهظ و  لـصا  رد  دارفا ، ددرگ و  یم  روهظ  لـصا 

یمتح و میالع  نییبت  مدـع  املع ، طسوت  یفاک  يرگنـشور  مدـع  ، ینف لئاسم  رد  صـصختم  ریغ  دارفا  تلاخد  سوه ، اوه و  یگدز ،
.دشاب یم  نایعدم  لباقم  رد  بسانم  شنکاو  نتشادن 

يرورضریغ ثحابم  حرط  . 2  _ 8

رارق ریثأت  تحت  ار  يودـهم  ياه  هزومآ  صاخ ، روط  هب  ینید و  فراعم  جـیورت  شزومآ و  نایرج  تسا  نکمم  هک  ییاه  بیـسآ  زا 
اهنت هن  اه  نآ  يریگیپ  هک  ، تسا نانآ  ییوج  یپ  رب  رارصا  يرورضریغ و  تایئزج  ثحابم و  حرط  دهد ،
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.دشاب (1) از  بیسآ  تقو فالتا  ببس  هب  تسا  نکمم هکلب  هتشادن  يدوس 

و ناشیا ، هداوناخ  جاودزا و  هب  طوبرم  تایئزج  تبیغ ، رـصع  رد  ماـما  یگدـنز  قیقد  ناـکم  نوچ  یثحاـبم  هب  نتخادرپ  هنومن ، يارب 
راظتنا گنهرف  لیبق ، نیا  زا  یلیاسم  ناشیا و  نانمشد  نارای و  لیامش  لکش و  یگنج و  تاودا  حالـس و  هب  طوبرم  تایئزج  يریگیپ 

.دزاس یم  ادج  تسا ، هتفرگ  لکش  رشب  یخیرات  تیاده  رد  یهلا  هدارا  ماما و  تفرعم  ساسا  رب  هک  دوخ  یلصا  حور  زا  ار 

ببـس هب  هتفرگ و  رارق  هیـشاح  رد  هتفر  هتفر  يودـهم ، گـنهرف  یلـصا  ياـه  هزوـمآ  دوـش  یم  ثعاـب  یثحاـبم ، نینچ  هب  ندز  نماد 
چیه رد  هکنآ  لاح  .دوش  داجیا  رظتنم  هعماج  حطـس  رد  یتافارحنا  اه و  بیـسآ  دروآ ، یم دوجو  هب  لیاسم  نیا  هک  یبذاک  تیباذـج 
موزل هب  سکع  رب  تسا و  هدـشن  هراشا  اه  نآ  هب  نتخادرپ  رد  رارـصا  لـیاسم و  نیا  تخانـش  هب  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  یتیاور 

هک یطیارش  اه و  هنتف  ربارب  رد  تریصب  ياقترا  ماما و  هب  تفرعم  بسک 

ص219. ج1 ، راونألاراحب ، ص394 ؛ هغالبلا ، جهن  - 1
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.تسا هدش  دیکأت  هدمآ ، دوجو  هب  تبیغ  نامز  رد 

فراعم هئارا  رد  نایلوتم  یهاتوک  . 2  _ 9

روتسد (1)« نیداهلا دـعب  نیداهلا  نم   6 هللا لوسر  ُرما  لثتُمی  مل   » هک ییاج  نآ  زا  دریگ و  یم  همـشچرس  وا  یغلاـبان  زا  رـشب ، یماـکان 
یلع ٌةّرـصُم  ۀـّمُالاو   » هکلب .دـندرکن  يوریپ  يرگید  زا  سپ  یکی  شنانیـشناجةرابرد ، ار  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

«، ترتف  » هناگراهچ ياه  شلاـچ  تاـیاور ، عومجم  هب  ارذـگ  یهاـگن  اـب  .دـندیزرو  يراـشفاپ  ناـنآ  اـب  ینمـشد  هب  تما  »(2) و  هتقَم
.دیناشک تقد  لمأت و  هب  ناوت  یم  تبیغ  رصع  رد  ار  سأی »  » و هنتف » «، » تریح »

اب دـنهد و  یم  شـشوپ  ار  نآ  دوخ  ةزادـنا  دـح و  رد  دـنور و  یم  ترتف »  » فاـصم هب  شیوخ  توعد »  » اـب تبیغ  رـصع  رد  ناـملاع 
هرگ دـنور و  یم  اه  هنتف  فاصم  هب  عافد » ّبذ و   » اب دـننک و  یم  ییادز  تریح  دـنور و  یم  اه » تریح   » فاصم هب  شیوخ  تلالد » »

زا ار  نآ  روک  ياه 

.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2
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« تاجن ذاقنا و   » اب و  دنربن ، ورف  تاهبش  تاوهـش و  رد  ار  ناشیا  اه  هنتف  نافوط  جاوما  ات  دنیاشگ ، یم  مدرم  ياپ  تسد و  لد و  نهذ ،
.دنناهرب تکاله  رعق  زا  ار  اه  نآ  ات  دنور  یم  سأی »  » فاصم هب  شیوخ 

ياه شور  يدمآراکان  فعـض و  .تسا  راظتنا  ةژاو  لگ  تیودهم و  فراعم  هعـسوت  جـیورت و  تبیغ ، رـصع  رد  ناملاع  هفیظو  اذـل 
هاگیاج رد  دناوت  یم  تیودـهم  يزاس  گنهرف  تهج  رد  یناسر  عالطا  یطابترا و  نیون  ياهرازبا  زا  يریگ  هرهب  مدـع  مایپ و  لاقتنا 

گنهرف جـیورت  تخانـش و  رما  نایلوتم  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  دـهد ؛ رارق  ریثأت  تحت  ار  رظتنم  هعماج  يایوپ  تایح  بیـسآ ، کی 
.دنزادرپب هتشذگ  ياه  شور  حالصا  يروآون و  هب  هدوب ، اشوک  زین  هنیمز  نیا  رد  يودهم 

يراتفر ياه  بیسآ  . 3

دیدش تافالتخا  زورب  جرم و  جره و  داجیا  . 3_1

مدـع هب  تیعـضو  نیا  هدـمع  لیلد  .تسا  ینادرگرـس  تریح و  زا  راشرـس  تسا ، هدـش  هراشا  تایاور  رد  هک  ناـنچنآ  تبیغ ، رـصع 
؛ ددرگ یم  زاب  تکرب  نیا  زا  نایعیش  تیمورحم  ماما و  روهظ 
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هیلع نینمؤملاریما  .تسا  هتفرگ  رارق  هراـشا  دروم  تاـیاور  رد  دروخ ، یم  مقر  نآ  رد  هک  ییاـه  هنتف  قـمع  تبیغ و  نوـمزآ  یتـخس 
هیلع رـصع  ماما  هب  نامدرم  داقتعا  نآ ، رد  هک  دهد  یم  ربخ  رابمغ  يدادـخر  راوشد و  ینومزآ  زا  دوعوم ، ماما  زا  يرکذ  ردمالـسلا 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  دتفا ؛ یم  هرطاخم  هب  مالسلا 

زا وا  دـیدرت  یب  .دناتـس  یم  ار  ام  نوخ  ماقتنا  هک  دزیگنا  یمرب  نامزلارخآ  رد  ارم  نادـنزرف  زا  يدرم  ًامتح  دـنوادخ  دیـشاب ...، هاگآ 
درف هک  دشک  یم  ازارد  هب  نانچ  نآ  تبیغ  نیا  دنوش و  ادـج  ناگتفای  هار  فص  زا  ناهارمگ  هکنآ  يارب  دوش ؛ یم  بیاغ  مدرم  نایم 

.درادن (1) دمحم  لآ  هب  یتجاح  چیه  نییآ [ يراوتسا  نید و  ییاپرب  رد  [ دنوادخ دیوگ  یم  هک  دسر  یم  رواب  نیا  هب  نادان 

.دوش یم  جتنم  يرکف  بهاذم  تاداقتعا و  یگراپدنچ  فالتخا و  هب  تبیغ ، زا  یشان  یگتشگرس  تریح و 

رد یتسار  هب  هک  ینارظتنم  ات  هدش  ادج  رگید  کی  زا  دب  کین و  دارفا  هجیتن ، رد  هک  دراد  ینومزآ  ناحتما و  رد  هشیر  تیعضو  نیا 

ص112. ج51 ، راونألاراحب ، ص140  ؛ هغالبلا ،» ، جهن  - » 1
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.دندرگ زیامتم  نارگید  زا  دنا  هتفرگ  رارق  راظتنا  حیحص  ریسم 

رما ریـسم  زا  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  نید  دادـماب ، ات  بش  ای  ماش  ات  حبـص  هلـصاف  رد  ناسنا  تسا  نکمم  :» تسا هدـمآ  یتیاور  رد 
رما نآ ، ياه  بیسآ  زا  ندنام  رود  يارب  شالت  یتیعضو و  نینچ  تخانـش  دسر  یم  رظن  هب  حیـضوت  نیا  اب  (1)« .دوش جراخ  موصعم 

.دیآ رامش  هب  رظتنم  هعماج  تایح  رد  یمهم 

لاجعتسا . 3  _ 2

هلجع يانعم  هب  و  ع ج ل »  » هشیر زا  لاجعتسا  .دشاب  یم  روهظ  لاجعتسا  تسا ، رظتنم  هعماج  هجوتم  هک  رگید  يدج  ياه  بیـسآ  زا 
سفن فعض  لیلد  هب  لوجع  ياه  ناسنا  .تسا (2)  نآ  يارب  مزال  ياه  هنیمز  قّقحت  تقو و  ندیسر  زا  لبق  يزیچ  نتساوخ  ندرک و 

دوخ شمارآ  نوکس و  تناتم و  ندوب ، تیفرظ  مک  و 

ص207. هغالبلا ، جهن  - 1
ینعمب دحاو : لُّجَعَّتلا  لاجْعِإلا و  لاْجِعتْـسالا و  ص425 _  ج11 ، برعلا ، ناسل  .ءُْطبلا  فالخ  هعْرـسلا  هلَجَعلا : ُلَجَعلا و  لـجع : - 2

(. ص419 ج5 ، نیرحبلا ، عمجم   ) .هتلجع تبلط  هتلجعتسا : .هلَجَعلا  ِبَلَط  ثاثِْحتْسالا و 
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.دنتسه اه  هدیدپ  قّقحت  ناهاوخ  طیارش ، نتفرگ  رظن  رد  نودب  دنهد و  یم  تسد  زا  ار 

تسا و روهظ  راتـساوخ  قایتشا  دوجو و  مامت  اب  تسا و  روهظ  بلط  رد  هتـسویپ  رظتنم ، هعماج  ناسنا و  تیودـهم ، بان  گـنهرف  رد 
ربص و مه  زاب  دوش  ینالوط  راظتنا ، دشک و  ازارد  هب  تبیغ  هچ  ره  .دـنک  یمن  هلجع  زگره  یلو  دـنک ؛ یم  اعد  جرف  رما  لیجعت  يارب 

قّقحت يارب  دـهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  ار  میلـست  لامک  وا ، تساوخ  راگدرورپ و  هدارا  ربارب  رد  هکلب دـهد ؛ یمن  فک  زا  ار  ییابیکش 
.دنک یم  يرابدرب  دشوک و  یم  روهظ  يارب  مزال  ياه  هنیمز  همه 

روهظ هک  یناهج  یخیرات و  گرزب  حلاصم  یهلا و  هدارا  هب  هجوت  یب  هدمآرب و  لاجعتـسا  ددصرد  يا  هدع  تسا  نکمم  لباقم ، رد   
لالحمـضا تکاله و  کش  نودـب  يدرکیور ، نینچ  یعطق  هجیتن  .دنـشاب  ترـضح  نآ  روهظ  راتـساوخ  دراد ، رظن  اه  نآ  هب  دوعوم 

هدارا ربارب  دنزرو و  یم  لاجعتـسا  دـنوادخ  رما  دروم  رد  هک  یناسک  نّونمَتُم و  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  هکنانچ  نآ  .تسا 
، لباقم رد  .دنوش  یم  كاله  دننک ، كرد  ار  روهظ  دنبای و  هار  دوخ  بولطم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دنتسین ، میلست  یهلا 
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.دننام (1) یم  رادیاپ  دنوش _  یم  لماش  ار  یمک  هورگ  دنچره  دنا _  هتفای  هار  نامیا  هبترم  هب  هدوب و  میلـست  ربص و  لها  هک  اه  نآ 
.تسا هتفرگ  رارق  حیبقت  شهوکن و  دروم  : نیموصعم تایاور  رد  رظتنم ، هعماج  ياه  بیسآ  زا  یکی  ناونع  هب  لاجعتسا  ور  نیا  زا 

: دندومرف دوب  هدیسرپ  روهظ  رما  عوقو  نامز  زا  هک  يدسا  مزهم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنبای و یم  تاجن  ناگدنوش  میلـست  دنوش و  یم  كاله  دنزرو  یم  لاجعتـسا  هک  نانآ  دنیوگ و  یم  غورد  نایارگوزرآ ، مزهم ! يا 
(2) .دندرگ یم  زاب  ام  يوس  هب 

یم ادـیپ  رظتنم  ِناسنا  رد  يدـیمون  سأی و  هیحور  هلجع ، لابند  هب  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  روهظ  رما  رد  یگدز  باتـش  هلجع و  زا  یهن 
، روهظ ریخأت  زا  دوش و  یم  لیدبت  تیاکش  يدنم و  هلگ  تلاح  هب  وا  میلست  تلاح  دهد و  یم  تسد  زا  ار  يروبـص  شمارآ و  دوش ،

.ددرگ یم  رارق  یب 

ِهَّللا ُْرمَا  یتا  : َ هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

ص196. ینامعن ، تبیغ  - 1
ص98. ینامعن ، تبیغ  - 2
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دوعوم رما  نامه  نیا  : » دومرف تسا ، یهلا  یتنـس  زا  یکاح  هک  دـینکم » باتـش  نآرد  سپ  دیـسر ، ادـخرما  ناه  « ؛ (1) ُهُولِْجعَتْسَت الَف 
(2) دیآ .» یمن  رد  لاجعتسا  هب  هک  تسام 

نآ تلیضف  شزرا و  راظتنا و  حور  هب  تایاور ، نیا  یلک  نومـضم  .تسا  هدرک  هراشا  زین  لاجعتـسا  زا  تاجن  هار  هب  يرگید  تایاور 
: دومرف قداص :  ماما  .ددرگ  یم  زاب 

.دشاب (3) هدوب  رظتنم  ماما  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دریمب ، نآ  ریسم  رب  راظتنا و  نیا  رد  هک  یسک 

نیغورد نایعدم  روهظ  . 3_3

رد ار  ناناملسم  عماوج  یگنهرف ، يرکف و  يایفارغج  دوش و  یم  راکشآ  ماما  تبیغ  زا  یـشان  یگتـشگرس  تریح و  هک  يا  هنیمز  رد 
ياه شیارگ  راکفا و  تیودهم ، تماما و  يوعد  اب  ات  هدمآ  مهارف  عالطا  مک  وجدوس و  دارفا  یخرب  هدافتساءوس  هنیمز  دریگ ، یمرب 

دننک و بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  یبهذم  كاپ 

.1 هیآ (: 16  ) لحن هروس  - 1

ص198. ینامعن ، تبیغ  - 2

ص198. ینامعن ، تبیغ  - 3
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ماد رد  يراتفرگ  ار  رظتنم  هعماج  رگید  هدمع  بیـسآ  ناوتب  دیاش  ور  نیا  زا  دنور ؛ شیپ  دوخ  عماطم  فادها و  ریـسم  رب  ینامز  دنچ 
.تسناد تیودهم  نیغورد  نایعدم 

سدقم ناونع  زا  یـصاخ  یـصخش  فده  لیلد  هب  ای  تردق و  هب  یبایتسد  لیلد  هب  يرایـسب  دارفا  هک  تسا  نآ  رگناشن  مالـسا  خیرات 
لاس زا    _ نایسابع تفالخ  هرود  رد  دش و  زاغآ  ترجه  لوا  نرق  نامه  زا  هدافتسا  ءوس  نیا  .دنا  هدرک  هدافتـسا  ءوس  : دوعوم يدهم 
هللا لجع  يدهم   ترضح  هوکش  اب  مایق  بلطم و  لصا  هب  اهنت  هن  عوضوم  نیا  هتبلا  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  دعب _  هب  يرمق  يرجه   132

.تسا یمالسا  ياه  هزومآ  تنس و  رد  نآ  يراد  هشیر  تیعقاو و  تلاصا و  رگنایب  هکلب  دناسر ؛ یمن  یبیسآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

 _ درادـن یـسایس  یعامتجا  ياه  بیـسآ  هلأسم  هب  یطبر  هتـشاد و  یبلط  قح  هبنج  هک  مالـسا  ناهج  ياـه  تضهن  یخرب  زا  يادـج   
نب راتخم  ناوریپو  دندناوخ  دوعوم  یجنم  ار  يو  وا  ناوریپ  اما  تشادن  ییاعدا  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  دـننام 

هدیبع یبا  نبا 
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 _ دندرک یفرعم  وا  بیان  ار  راتخم  دنداد و  تبـسن  هیفنح  نب  دـمحم  هب  ار  تیودـهم  روطنیمه ، دـندناوخ و  یجنم  ار  يو  مه  یفقث 
یسابع يدهم  هیکز ، سفن  دمحم  ياه  تضهن  هب  ناوت  یم  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  .دنا  هدمآ  دیدپ  تیودهم  مان  اب  اه  تضهن  زا  یعون 
دمحم یئاتربع ، لاله  نب  دمحا  يریمن ، ریصن  نب  دمحم  یعیرش ، نسح  نویمطاف ،)  ) يدهملا هللادیبع  نومیم ، نب  هللادبع  نایسابع ،) )
هللادبع نب  دمحم  يدادغب ، دمحا  نب  دمحم  بتاک ، فلدوبا  یناغملش ، یلع  نب  دمحم  جالح ، روصنم  نب  نیـسح  لالب ، نب  یلع  نب 
دمحم یـسونس ، يدهم  دمحم  ناتـسزوخ ،) مایق   ) عشعـشم دمحمدیـس  سراف ،) مدرم  مایق   ) نیدلا فرـش  خیـش  نودحوم ،)  ) ترموت
يزاریش یلعدیس  هیدمحا .،) هینایداق ،  ) ینایداق دمحا  مالغ  ینادوس .) هللادبع  نب  دمحا  نب  دمحم  نادوس ، نویدهم  ، ) ینادوس دمحا 

.درک هراشا  ناتسبرع )  ) یناطحق هللادبع  نب  دمحم  درُک و  يدهم  يرگ ،) ییاهب   ) ءاهب یلعنیسح  ازریم  تیباب ،) )

تادنتسم هب  انب  هدرک و  موکحم  ار  تماما  هب  طوبرم  نیغورد  ياعدا  هنوگره  تایاور ،
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هروس زا  تصش  هیآ  ریـسفت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دنا  هتفرگ  رظن  رد  رما  نیا  يارب  یتخـس  تازاجم  ینآرق ،
: هک تسا  هدمآ  رمز 

(1) .تسین نینچ  هکنآ  لاح  تسا و  ماما  هدرب  نامگ  هک  تسا  یسک  وگ ، غورد  دارفا  نیا  زا  دوصقم 

عورـشمریغ ار  تیودـهم  تماـما و  رب  ینبم  اـعدا  هنوگره  روـهظ  دـنوش ، یم  طوـبرم  تبیغ  ناـمز  هب  هک  تاـیاور  زا  يرگید  شخب 
.تسا هدیمان  رفاک  ای  كرشم  ار  اه  تکرح  نیا  نابحاص  هدناوخ و 

: دیامرف یم  .دنا  هتشاد  لاسرا  دوخ  بئان  نیرخآ  هب  ارغص  تبیغ  رصع  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  تسا  یفیرش  عیقوت 

هحیـص عوقو  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دنوش ، یم  هدهاشم  یعدم  هک  دمآ  دـنهاوخ  ام  ناوریپ  زا  یناسک 
.تسا (2) هدننز  ارتفا  وگغورد و  دنک ، هدهاشم  ياعدا  ینامسآ 

ییارگ تاقالم  . 3_4

یطارفا شیارگ  ود  اربک ، تبیغ  نامز  رد  دوعوم  ماما  اب  رادید  تیبولطم  ناکما و  هرابرد 

ص112. ینامعن ، تبیغ  - 1

ص396. یسوط ، تبیغ  - 2
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یم اه  بیسآ  زا  يا  هعومجم  زورب  هب  یلمع _  راثآ  تهج  زا  هچ  يداقتعا و  تهج  زا  هچ  هاگن _   ودره  هک  دراد  دوجو  یطیرفت  و 
همه نیاربانب  .دـشاب  یم  تبیغ  نامز  رد  ترـضح  اب  طابترا  مزال  طرـش  ماما ، رادـید  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  یطارفا  شیارگ  .دـماجنا 

بیغرت قـیوشت و  رما  نیا  هب  زیچ  ره  زا  شیب  مه  روـهظ  نارظتنم  دوـش و  یم  یقلت  رما  نـیا  هخاـش  عرف و  یعوـن  هـب  رگید  تـالامک 
.دندرگ

هتسناد ناسآ  نکمم و  یطیارش  ره  رد  سکره  يارب  يداع و  جیار و  رایسب  رما  مالـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  اب  تاقالم  شیارگ ، نیا  رد   
بوبحم دصق  هب  ریخ و  تین  اب  ور  نیا  زا  .دوش  یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  هب  مدرم  مومع  تبحم  هقالع و  ثعابو  هدش 

و.دوش یناگمه  ماما  ءاقل  قوش  ات  تسناد  لهـس  هدرتسگ و  رایـسب  ار  ناشیا  اب  تاقالم  ناکما  باـب  دـیاب  ترـضح ، نآ  رتشیب  ندرک 
، دنک لقن  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  اب  تاقالم  هرابرد  غورد  یگتخاس و  دنچره  ییارجام  سدـقم ، تین  نیا  اب  یـسک  رگا 

قحتسم ناشیا ، ياه  لد  رد  ترضح  تبحم  قوش و  داجیا  لیلد  هب  هکلب  هدرکن ؛ یهابتشا  راک 
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! دشاب یم  زین  يرازگ  ساپس  یسانش و  قح 

.دنا هدش  طیرفت  راچد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  رادـید  هب  شیارگ  هراب  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  شنیب  یطارفا ، رکفت  نیا  ربارب  رد 
یم طوقس  لزان  یحطس  هب  ماما  هب  داقتعا  تیودهم و  تبیغ ، نامز  رد  ماما  رادید  نتشاگنا  لهس  اب  هک  تسا  نیا  هورگ  نیا  ضارتعا 

.دیآ یم  دوجو  هب  ییارگ  تاقالم  ریسم  رد  نیغورد  نایعدم  زورب  هنیمز  دنک و 

هنوگره ياعدا  مات ، تبیغ  ندیـسر  ارف  ناـیب  نمـض  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تشذـگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  نآ
.(1)« رتفم باّذک  وهف  هحیصلا  ینایفسلا و  جورخ  لبق  هدهاشملا  یعدا  نمف  الأ  : » دنا هدناوخ  ارتفا  بذک و  ار  دارفا  طسوت  هدهاشم 

، تراـبع نیا  زا  یلک  دوـصقم  دـسر  یم  رظن  هب  اـما  ؛(2)  تسا هدـش  رکذ  ینوگانوگ  هوجو  عیقوت ، نیا  رد  هدـهاشم  ياـنعم  هراـبرد 
تبیغ نامز  فرع  هب  انب  .دشاب  هارمه  ماما  بناج  زا  تباین  ياعدا  هلمج  زا  ییاعدا  اب  هک  تسا  یسک  بیذکت 

ص396. یسوط ، تبیغ  ك.ر : - 1
ص208-205. رمحالا ، توقای  ج2 ؛ ناسحلا ، يرقبع  ك.ر : - 2
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.دشاب ماما  بیان  هک  تفرگ  یم  تروص  یسک  طسوت  هدهاشم  ارغص ،

رد هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  تسا ، هدـشرکذمراکملا  لایکم يوأملاهنج و  هلمج  زا  هعیـش  ناـملاع  ياـه  باـتک  رد  هک  یتافرـشت 
ناراوگرزب نیا  زا  کی  چـیه  هکنآ  رگید  .دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  نانآ  ییوگ  غورد  ناکما  هتـشاد و  رارق  ملع  اوقت و  تیاـهن 

یخرب زا  هک  اجنآ  ات  دـنا  هدوب  ساسح  زین  ربخ  نیا  راشتنا  ربارب  هتـشادن و  رـصع  ماما  اـب  یگـشیمه  طاـبترا  صاـخ و  تباـین  ياـعدا 
.دننکن شاف  ار  ماما  اب  تاقالم  عوضوم  ما  هدنز هک  ینامز  ات  هک  دنا  هتفرگ  لوق  دوخ  ناکیدزن 

ار ماما  اب  تاقالم  هنوگ  ره  هن  تفرگ ؛ شیپ  ار  لادـتعا  قیرط  تسیاب  یم  تبیغ  نامز  رد  ماـما  رادـید  ناـکما  هراـبرد  هکنآ  لـصاح 
دراد ار  ماما  تباین  ترافـس و  طابترا و  يوعد  هک  یـسک  ياعدا  هن  تسناد و  دودـسم  یلک  هب  ار  ناـشیا  اـب  رادـید  هار  دـش و  رکنم 

.تفریذپ

اه نآ  نیرت  مهم  هک  تبیغ  رـصع  فیلاکت  فیاـظو و  ماـجنا  هب  میلـست  نیا  رد  دوب و  میلـست  دـنوادخ  ریبدـت  ربارب  رد  دـیاب  نیارباـنب 
.تخادرپ تسا ، بیاغ  ماما  هب  تفرعم  بسک 
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یلاح یب  یتسس و  تلاسک ، زورب  . 3_5

هدش طبـض  هعیـش  نادنمـشناد  املع و  ینید  یملع و  بتک  رد  هدیـسر و  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  سدـقم  هیحان  زا  یتارایز  هیعدا و 
یفورعم ياعد  دریگ ، یم  رب  رد  ار  رظتنم  هعماج  هدش و  رداص  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سدقم  هیحان  زا  هک  ییاهاعد  هلمج  زا  .تسا 

.دوش یم  زاغآ  هعاطلا » قیفوت  انقزرا  مهّللا  : » ترابع اب  هک  تسا 

راتفرگ اه  نادب  هعماج  دارفا  هک  یلمتحم  ياه  بیسآ  هب   (1) تسا ، هدش  تیاور  هیعدا  ییاور و  نوتم  رد  هک  فیرـش  ياعد  نیا  رد 
یملع يدنم  هرهب  ناکما  دنوادخ ، طسوت  اه  نآ  نامرد  تباجا  بلط  رب  هوالع  هک  هدش  هراشا  اه  نآ  نامرد  ياه  هار  هب  دـنیآ و  یم 

.دشاب یم  ایهم  زین  نآ  زا 

یب یهلا و  مراـحم  هب  یهاـگآ  مدـع  تین ، صولخ  مدـع  تعاـطا ، زا  يرود  ياـه  بیـسآ  اـعد ، نیا  تاراـبع  نمـض  رد  رَظتنم  ماـما 
رگنایب دنا ، هتفرگ  رارق  اعد  نیا  ردص  رد  هک  دراوم  نیا  .دنک  یم  بلط  ار  ...و  ینید  ياه  هزومآ  هب  یهجوت 

ص350. نیمألادلب ، ص281 ؛ یمعفک ، حابصم  - 1
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رظن هب  یهیدب  اه  نآ  نامرد  اه و  نآ  زا  يریگ  هرانک  يارب  شالت  موزل  هک  تسا  رظتنم  هعماج  اب  هطبار  رد  یلک  يراتفر  ياه  بیسآ 
.دسر یم 

.دنک یم  بلط  ار  اه  بیسآ  نیا  نامرد  ناربج و  دنوادخ  زا  رظتنم  ماما  اعد ، همادا  رد 

فیلاکت فیاـظو و  هب   (1) تسا ، هدـش  رما  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  طـسوت  هک  يرگید  ياـعد  رد  نینچمه   
: تسا هدمآ  یتاکن  رظتنم  هعماج  يراتفر  ياه  بیسآ  یخرب  هب  تبسن  هدش و  هراشا  نارظتنم 

یلاـغ ره  هک  یحیحـص  لدـع و  تقیرط  نأـشلا و  میظع  ریـسم  هب  نک و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  دوعوم ، ماـما  تسد  هب  ایادـخ !
يربهار دـندرگزاب ، نآ  هب  دـیاب  تماما ) رما  رد  رگ  طیرفت  رگن و  هتوک   ) یلات ره  و  تماما ) یقیقح  دودـح  زا  زواجتم  زاورپدـنلب و  )

.میرب یم  هانپ  وت  هب  تعاط  رد  یتسس  نید و  راک  رد  تلاسک  یلیم و  یب  یگتسخ و  زا  ام  ادنوادخ....وامرف !

یطارفا ییارگدامن  . 3  _ 6

زیچ ياج  هک  يزیچ   » .دهد ناشن  يرگید  زیچ  دوخ  ِسپ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  دامن ،

ص507. عوبسألا ، لامج  - 1
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(1) «. دنک یم  تلالد  نآ  رب  دریگ و  یم  ار  يرگید 

ینعی تسین .» نم  زا  رت  گرزب  يا  هناشن  هیآ و  ادـخ  يارب  ؛(2)  یّنم ربکا  هیآ  هِّلل  ام  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ 
يدارفا اب  : » دنا هدومرف  تایاور  یخرب  ربانب  .تفای  ترضح  دوجو  رد  ار  ادخ  دیسر و  ادخ  هب  ناوت  یم  وا  راتفر  ترضح و  هب  هاگن  اب 

«. دزادنا ادخ  دای  هب  ار  امش  اه  نآ  ندید  هک  دیوش  تسود 

یبهذم و ینید و  يدامن  نارکمج  سدقم  دجسم  ام  رـصع  رد  .دنتـسه (3)  ادخ  ۀناشن  دامن و  نمؤم ، ياه  ناسنا  تایاور ، نیا  ربانب 
دـبای و یگریچ  شا  یقیقح يامیـس  رب  نآ  نیدامن  ۀـبنج  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  دوخ  هاـگ  نآ  بیـسآ ، اـما  تسا ، بهذـم  هب  طوبرم 

تخانـش وا ، یگدنب  ادـخ و  دـیاب  دوخ  يارو  رد  سدـقم  ناکم  نآ  .دـنامب  ناهنپ  درف  دـید  زا  دراد  دوجو  نآ ، ِسپ  رد  هک  یتیعقاو 
يارب ترضح  نآ  روتسد  زا  فده  لصا  هک  نانچ  دهد ؛ ناشن  ار  تجح  نآ  سدقم  دوجو  هب  یکیدزن  ماجنارس  يو و  تجح 

ص 95. یعامتجا ، شنک  - 1
ص 309. ج 1 ، یمق ، ریسفت  - 2
ص147. ج77 ، راونالاراحب ، - 3
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نیمه هب  زین  روبزم  ناـکم  سیـسأت  يارب  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  هب  ترـضح  ناـمرف  رد  .تسا  هدوـب  نیمه  زین  ناـکم  نآ  سیـسأت 
: تسا هدش  هراشا  عوضوم 

سک ره  … دـنروآ ياج  هب  زامن  تعکر  راهچ  نآ  رد  دـنرادب و  یمارگ  زیزع و  ار  نآ  دـنروایب و  يور  ناکم  نیا  هب  ات  وگب  مدرم  هب 
.دشاب (1) هدناوخ  زامن  هبعک  رد  هک  تسا  یسک  نآ  دننام  دناوخب ، ار  زامن  نیا 

: زا دنترابع  یطارفا  ییارگدامن  رگید  ياه  هنومن 

یناث نارکمج  ناونع  هب  زین  رگید  ياه  ناکم هک  يروطب اه ؛ نآ  سدـقت  یلـصا  لیلد  زا  ندـش  لفاغو  سدـقم  ناکم  ندـش  لصا  . 1
.تسا هداتفا  قافتا  نیا  ناریا  ياه  ناکم یخرب  رد  هک  نانچ  مه  دوش ؛ یم  هدرمش 

هجو چیه  یلو  ، هدش جیار  نانمؤم  نایم  رد  هچ  رگا  ، نارکمج دجسم  رد  هبنشراهچ  بش  رد  روضح  لثم  صاخ  ینامز  ندش  لصا  . 2
، درادن یملع 

دوخ دوجو  رد  يا  هفیظو  رگید  دامن ، هب  هجوت  زا  دعب  صخش  هک  تسا  نیا  تافآ  زا  یکی  . 3

ص385. بقاثلا ، مجن  - 1
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اوتحم زا  هک  دوش  دامن  بذج  ردق  نآ  هک  يروط  هب  دشاب ؛ یـضار  نامه  هب  و  درامـش ، تمینغ  دوخ  يارب  ار  نیمه  دنکن و  ساسحا 
.دوشب لفاغ 

یعطقم هتسسگ و  طابترا  . 3  _ 7

؛ تسا ترضح  اب  هتسسگ  تقوم و  ۀطبار  ، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  شیارگ  رد  یعامتجا  ياه  بیـسآ  هلمج  زا 
، صاخ ياه  ناکم  رد  طابترا  ای  نابعش ، همین  بش  زور و  ای  هبنشراهچ بش  ای  هعمج  زور  لثم  صاخ ، نامزرد  یعطقم طابترا  زا  معا 

…. هبدن و ياعد  يرازگرب  لحم  هلهس ، دجسم  هیدهم ، نارکمج ، سدقم  دجسم  لثم 

جرفلا اورظتنا  : » تیاور ربانب  اذل  دشاب ، هتـشاد  روضح  یگدنز  ياه  هصرع  ۀمه  رد  دشاب و  هتـسویپ  دـیاب  شیارگ  نیا  تایاور ، ربانب   
، هتـشادن یناکم  ینامز و  دیق  دـنا ، هدرک  شرافـس  راظتنا  هب  هک  یتایاور  و  دیـشاب » جرف  رظتنم  ماش  حبـص و  ره   (1) ًاءاسم ؛ و  ًاحابص 

.دنوش یم  اه  ناکم  اه و   نامز  مامت  لماش 

زا ترضح و … یتمالسو جرف  ياعد  ندناوخ  هبدن ، ياعد  هیدهم ، نارکمج ، رد  روضح 

ص339. نیدلا ، لامک  ص 333 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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مهللا ياعد   » لثم تبیغ ، رـصعرد  اهاعد  یخرب ندـناوخ  يریگیپ و  هب  شرافـس  تسا  نینچمه  .نآ  ماـمت  هن  تسا ، راـظتنا  قیداـصم 
(1) …«. کسفن ینفرع 

هصالخ ینوریب  تارهاظت  نیمه  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هب  شیارگ  ناروای ، يدهم  نارظتنم و  زا  یخرب  راتفر  رد   
.دشاب يراج  یعامتجا ، يدرف و  ياهراتفر  زا  معا  نانآ ، ياهراتفر  حطس  رد  یپایپ  ییارگ  يدهم  هکنیا  هن  تسا  هدش 

( یعامتجا تسسگ   ) ملاسان یعامتجا  طباور  . 3  _ 8

ماجسنا یگتسبمه و  ناسانـش ، هعماج  .تسا  اه  ناسنا  نایم  طباور  يرارقرب  یعامتجا و  یگدنز  فادها  زا  رگید ، کی  ياهزاین  عفر 
.دنا هتسناد  ریذپان  راکنا  یترورض  یعامتجا ، نامزاس  ییاپوپ  ییایاپ و  يارب  ار  یعامتجا 

لباقتم قوقح  ثحب  مالـسا  نید  ور  نیا  زا  دشخب ؛ یم  ینوزف  ار  یعامتجا  طباور  هک  تسا  یلماوع  زا  ینید ، ياه  هزومآ  بهذـم و 
ناردارب

ص337. ج1 ، یفاک ، ص411  ؛ دجهتملا ، حابصم  ص166 ؛ ینامعن ، تبیغ  - 1
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رب رارصا  هک  یصخش  تساوخرد  هب  خساپ  ردمالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  .دیامن  یم  دیکأت  نآ  رب  رایـسب  هدرک ، حرطم  ار  ینید 
نایب نینچ  نیا  ار  قح  نیرت  تحار  هاگ  نآ  یهدب .» ماجنا  یناوتن وت  میوگب و  مسرت  یم  : » دومرف تشاد  ار  ینید  ناردارب  قوقح  نایب 

: دنک یم 

.دنسپم (1) مه  وا  رب  يدنسپ ، یمن  دوخ  رب  هچره  دنسپب و  مه  وا  رب  يدنسپ ، یم  دوخ  رب  هچنآ  ره 

: دیامرف یم  روهظ  زا  شیپ  هتخیسگ  مه  زا  هدروخ و  لسگ  ۀعماج  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

؛(2) هعم لام  نصُغلا  لام  امنیا  ٍنصُِغب  هنم  ذخآ  مهنم  ٍبزح  لک  یتعیش …  تالعَف  نم  یفسا  اوو 

یخرب نانآ ، زا  یخرب  نم  زا  سپ  هنوگچ  .دنراد  کیدزن  یتسود  مه  هب  هنوگ  نیا هک  زورما  زا  سپ  .ام  نایعیـش  راتفر  زا  سوسفا  يا 
دنزیوآ و یمرد  يا  هخاش  هب  نانآ  زا  هورگ  هتسد و  ره  .دنشک  یم  ار  رگید  یخرب  یضعب  دنزاس و  راوخ  ار  رگید 

ص563. ج2 ، مراکملا ، لایکم  - 1
ج51 ص122. راونالاراحب ، - 2
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.دنخرچ یم  زین  نانآ  دخرچب ، هخاش  هک  يوس  ره  هب 

راچد یـشنک  يرکف و  یگدـنکارپ  تتـشت و  هب  هک  يا  هعماج  .دـنهد  یم  شرازگ  ار  روهظ  زا  شیپ  یعامتجا  نامزاس  تاـیاور  نیا 
.تسا هداد  ییادج  هقرفت و  هب  ار  دوخ  ياج  نآ  رد  یگچراپکی  داحتا و  هتخیسگ و  مه  زا  نآ  رد  یعامتجا  طباور  تسا و 

یناسنا فطاوع  ندش  غورف  مک  . 3  _ 9

یناسنا راشرـس  فطاوع  قیمع و  ياهدـنویپ  دوجو  یعامتجا ، رگید  ياه  هنوگ  زا  یناسنا  هعماـج  صیخـشت  يارب  مهم  ياـهرایعم  زا 
.تسا

، اهدنویپ نیارد  هطباض  هکلب  دـخرچ ؛ یمن  ناسنا  ياه  شزرا  تلادـع و  قح و  روحم  رب  یعامتجا  ياهدـنویپ  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد 
.تسا وا  یناسنا  ياه  شزرا  قوقح و  هب  یهجوت  یب  متس و  يدنسپدوخ ، یهاوخدوخ ،

زورب روهظ و  يا  هنوگ  هب  اهدنویپ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  راظتنا  رصع  ياه  بیـسآ  روهظ و  زا  شیپ  راگزور  فیـصوت  رد  تایاور  زا 
.تسا اه  ناسنا  یعامتجا  طباور  رد  قیمع  یتسسگ  رگنایامن  هک  دبای  یم 

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


64 ص :

هب اهرت  گرزب  یهجوت  یب  لباقم  رد  نادنزرف و  دزن  رد  اهرت  گرزب  ردام و  ردپ و  هاگیاج  ندـش جرا  مک  ، يدـنواشیوخ طباور  عطق 
تبیغ و جاور  تداسح ، ینمـشد ، يزوت و  هنیک  ییوگ ، غورد  هیاـسمه ، قوقح  هب  هجوت  مدـع  هداوناـخ ، رتورف  ياـضعا  نادـنزرف و 

نایب هب  نونکا  .دـنا  هدرک  نایب  ار  اهنآ  ثیداـحا ، هک  تسا  یناـسنا  فطاوع  یعاـمتجا و  طـباور  رب  یلـسگ  مادـک  ره  ارتفا ، ناـتهب و 
: میزادرپ یم  اه  يراجنهان  نیا  زا  یخرب 

: محر عطق 

.تسا هدش  هدرمش  تابجاو  ةرمز  ردو  هیـصوت  نآ  هب  مالـسا  رد  هک  تسا  ناشیوخ  اب  نتـشاد  طابترا  تبحم و  يانعم  هب  محر  ۀلـص   
نایم رد  هدـیدپ  نیا  روهظ ، زا  شیپ  راگزور  رد  تایاور ، ربانب  .تسا  يدـنواشیوخ  دـنویپ  تسـسگ  یهجوت و  یب  يانعم  هب  نآ  عطق 

.دنبات یمن  رب  زین  ار  جاتحم  نادنواشیوخ  زاین  تسد  هک  دبای  یم  عویش  يا  هنوگ  هب  مدرم 

ماحرالا تیأر  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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«. تسا هدش  هتسسگ  يدنواشیوخ ، ياهدنویپ  يدید  یتقو  ؛(1)  تعّطقت دق 

: دومرف  9 مالسا ربمایپ 

دنویپ هب  ار  نانآ  دننک و  هعجارم  دوخ  ناگتـسب  ماوقا و  هب  رقف [ تدـش  زا   [ یمدرم هک  دـسر  ارف  ینامز  هکنآ  ات  دوش  یمن  اپرب  تمایق 
.دنهد (2) یمن  وا  هب  يزیچ  یلو  دننک ؛ کمک  وا  هب  هکلب  ات  دنهد  دنگوس  يدنواشیوخ 

: رگید کی  هب  اه  ناسنا  یتمرح یب 

رگیدکی هب  یتمرح  یب  زا  دنراذگب و  مارتحا  رگید  کی  هب  هک  تسا  هدش  شرافـس  یمالـسا  هعماج  ياضعا  هب  ینید  ياه  هزومآ  رد 
.دننک بانتجا 

مالسا ربمایپ  .دنناد  یمن  مزلم  نآ  تیاعر  هب  ار  دوخ  دارفا ، دوش و  یم  هداهن  اپ  ریز  یمالسا  شزرا  نیا  روهظ ، زا  شیپ  هعماج  رد  اما 
: دیامرف یم  بیسآ  نیا  فیصوت  رد 

يوق دننک و  یمن  راتفر  ینابرهم  اب  اهرت ، کچوک  ناتسدریز و  هب  اهرت  گرزب  راگزور ، نآ  رد 

ص256. ج52 ، راونالاراحب ، -  1
ص271 . ج2 ، يرجش ،، یلامالا  - 2
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.دیامن (1) یمن  محرت  فیعض  رب 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) نیدلاولاب ّفُِختساو  رهظ  دق  قوقعلا  تیأر   

.تسا هدش  هدرمش  کبس  ردام  ردپ و  هاگیاج  هتشگ و  راکشآ  نیدلاو  قاع  يدید  هک  یتقو 

.تسا نانآ  نادنزرف  دزن  هفطاع  غارچ  بورغ  لوفا و  زا  ناشن  نیا  و 

: ناگیاسمه قوقح  هب  یهجوت  یب 

هن یناسنا ، فطاوع  يورین  ندش  فیعض  ببس  هب  روهظ  زا  شیپ  رظتنم  هعماج  ناگیاسمه ، هراب  رد  مالسا  دیکا  شرافـس  هب  هجوت  اب   
.دننک یم  شالت  يو  نداد  رازآ  رد  هکلب  دنوش ، یمن  لئاق  مارتحا  شیوخ  هیاسمه  يارب  اهنت 

: تسا هدمآ  تایاور  رد 

.دننک یمن  کمک  وا  هب  اما  دهد ؛ یم  دنگوس  يدنواشیوخ  قح  هب  ار  وا  دبلط و  یم  يرای  دوخ  ۀیاسمه  زا  هیاسمه  راگزور ، نآ  رد 
(3)

ص380. ج52 ، راونالاراحب ، - 1
ص259. ج52 ، راونالاراحب ، ص378 ؛ ج16 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2

ص271. ج2 ، يرجش ، یلامالا  . 1 - 3
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يراتفر ياه  يراجنهان عویش  . 3  _ 10

ياـه شزرا  یمالـسا ، ۀـعماج  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  ینازیم  هب  روـهظزا  شیپ  راـگزور  رد  اـه  يور  جـک هـب  شیارگ  قـمع 
.درک (1) دنهاوخ  یقلت  شزرا  دوخ  يارب  ار  مالسا  ياه  شزرا  دض  شزرا و  دض  ار  یمالسا 

تابورشم برـش  يراوخ ، هوشر  يزابرامق ، یباجح ، یب  یتفع و  یب  ءاشحف ، يزاب ، سنج  مه  نوچ  ییاه  يور  جک  زا  تایاور ، رد 
.تسا هدرب  مان  یشورف ، مک  تقرس و  یلکلا ،

هب هک  ار  يرگید  نادرم  نادرم ، هک  دبای  یم  تّدـح  تدـش و  ینازیم  هب  يزاب  سنجمه  هب  شیارگ  دـنیآرف  تایاور ، یخرب  ساسارب 
.دننک (2) یم  شهوکن  دنراد ، لیامت  نانز 

رد .دننک  یم  اضرا  عورـشمان  تروص  هب  ار  یـسنج  ياه  شهاوخ  اه  نآ  قیرط  زا  هک  دوش  یم  ییاه  هویـش  ۀـمه  لماش  هک  ءاشحف ؛
.تسا هدش  هراشا  اه  يراجنهان  نیا  هب  يرامش  یب  تایاور 

ص 426. رثالا ، بختنم  - 1
ص257. ج52 ، راونالا ، راحب  - 2
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: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

یم ییامندوخ  دنا و  هنهرب  هک  دنوش  یم  رهاظ  ینانز  تسا ، اه  نامز  نیرتدب  هک  تمایق  ییاپرب  کیدزن  ایند و  ياه  لاس  نیسپاو  رد 
.تسا (1) خزود  رد  نانآ  ياج  .دننک  یم  لالح  ار  مارح  دنراد ، لیامت  ینارتوهش  هانگ و  هنتف و  هب  دنفرحنم و  نید  هار  زا  دننک ،

هدش هراشا  يراوخ  تنار  یشورف و  مک  بلاغ  رد  تقرس  هب  دنا ، هتخادرپ  روهظ  زا  شیپ  راگزور  فیـصوت  هب  هک  تایاور  یخرب  رد 
: دومرف میسرت  هنوگ  نیا ار  نارود  نآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  .تسا (2) 

(3) «. دنیابر یم  ار  نایاون  یب  یگدنز [ تاناکما  یتشیعم و  لیاسو   [ قازرا هعماج ، نارگناوت  اینغا و  ءارقفلا ؛ داز  نوقرسی  مهؤاینغا  »

یعامتجا طباور  رد  یناسنا  ریغ  ياه  هزیگنا  . 3_11

شون شیع و  هب  یبای  تسد  ساسارب  اهدـنویپ ، بلاغ.تسین  یناسنا  یهلا و  روهظ ، زا  شیپ  راگزور  رد  اه  هزیگنا  تایاور ، ساسارب 
تذل و و 

ص390. هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
ص 258. ج52 ، راونالاراحب  ، - 2

ص 380. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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.دنکدنا ناگدنهد  يرای  یعقاو ، زاین  ماگنه  اما  دور ؛ یمن  رتارف  نابز  دح  زا  اه  تیمیمص  زاربا  تسا و  یگدولآ  داسف و 

: دنیامرف یم  اضف  نیا  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

سانلا اوُرجاـشت  ناـسّللاب و  ةَّدَوَملا  ِتَلِمُعتـساَو  بِذَـکلا … یلع  اوُّباـحت  نیدـلا و  یلع  اوُرجاـهت  روجفلا و  یلع  ساـنلا  یَخاوت  و  … 
؛(1) بولقلاب

و تسا … نیغورد  اـه  یتسود  .دـندرگ  یم  ادـج  رگید  کـی  زا  نید  هار  رد  دـنوش و  یم  ردارب  مه  اـب  يراـکهانگ  ةزیگنا  اـب  مدرم 
.تسا اه  لد  هب  مدرم  ینمشد  نابز و  هب  یتسود 

راظتنارصع رد  یسایس  ياه  بیسآ  . 3  _ 12

لصاح هک  تریصب  رصنعزا  تسا  مزال  ، دروخن بیرف  یسایس  یعامتجا و  یگدنز  ياه  یگدیچیپ  ثداوح و  رد  دهاوخب  ناسنا  رگا 
.ددرگ رادروخرب  تسا ، رکفت  تخانش و 

، یسانش قح  زا : دنترابع  هک  تسا  دنمزاین  یعامتجا  یسایس و  ياه  هصرع  رد  روضح  يارب  تخانش  عون  هس  هب  یسایس  لاعف 

ۀبطخ 108. هغالبلا ، جهن  - 1
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.تسا (1) هدرک  هراشا  تریصب  تخانش و  عون  هس  ره  هب  نآرق ، .یسانش و  هار  یسانش و  لطاب 

ههبج زا  ندنام  زاب  لماوع  هلمج  زا  دوش ؛ یم  قرغ  اه  هنتف  تاهبـش و  رد  تسا ، ادـخ  ّیلو  هار  تداعـس ، هار  اهنت  دـمهفن  یناسنا  رگا 
.دنتسه اه  هنتف  اه و  ههبش  ادخ ، یلو  اب  یهارمه  قح و 

نیا هک  دـتفا  یم  اه  بادرگ  اـه و  هنتف  رد  دریگن ، رارق  تسا  قح  تجح  تفرعم  اـنامه  هک  دوخ  یعقاو  هاـگیاج  رد  راـظتنا  رگا  اذـل 
زاب لطاب  زا  ار  قح  هرسان و  زا  ار  هرـس  ات  دروآ ، يور  یـسانش  لطاب  هب  اه  هنتف  نیا  عفر  يارب  دیاب  اذل  و  تسا ؛ ریذپان  ناربج  بیـسآ 

.دسانش

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

يادخ اریز  دنیاه ؛ نامز  همه  مدرم  زا  رترب  دنتسه ، وا  روهظ  رظتنم  دندقتعم و  وا  تماما  هب  هک  تبیغ  نامز  مدرم  انامه  دلاخوبا ! يا   
.تسا (2) هدش  دوهش  ۀلزنم  هب  نانآ ، يارب  تبیغ  هک  هداد  تخانش  لقع و  زا  هزادنا  نآ  نانآ  هب  لاعتم ،

.9 (: 39  ) رمز هروس  50 ؛  (: 6  ) ماعنا ةروس  - 1
ص 330. نیدلا ، لامک  - 2
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رضاح رصع  طیارش  اب  نارظتنم  فراعم  حطس  بسانت  مدع  . 3  _ 13

، میلعت شزومآ و  شخب  رد  بیسآ  نیا  .تسا  ینونک  نارود  رد  اهروشک  یشزومآ  ياه  ماظن  تالکشم  لئاسم و  زا  تیفیک ، نارحب 
يدـهم رتشیب  تفرعم  تامولعم و  حطـس  هکنانچ  .تسا  هدـش  زین  ییارگ  تیودـهم  هلمج  زا  ینید  فراـعم  اـه و  شزومآ  ریگ  نماد 
نارحب هچره  هک  ارچ  تسا ؛ نامزلارخآ  نارود  رد  لومعم  زا  رت  نییاپ  رایسب  تبیغ ، رصع  رد  دوخ  فیاظو  ترضح و  ةرابرد  نارواب 

رد اریز  تسا ؛ رت  يرورض  تیودهم  هلمج  زا  ینید  ياهرواب  هب  ندیـشخب  قمع  دوش ، رتریگارف  ادز  نامیا  لماوع  دشاب و  رتدیدش  اه 
تحار یلیخ  اه  نامیا  هک  تسا  يراگزور  نامه  زورما  ًارفاک .» یسُمی  ًانمؤم و  لجرلا  حبـُصی  : » تایاور لوق  هب  هک  میتسه  يا  هنامز 

.دور (1) یم  تسد  زا 

رد هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  تعکر  ره  ردمالـسلا  هیلع  نامز  ماما  صوصخم  زامن  رد  نیعتـسن  كاّیا  دـبعن و  كاّیا   ) رابدـص رارکت 
.تسا تخس  رایسب  نامیا  ظفح  تبیغ ، نارود 

ص 97. تیالو ، باتفآ  - 1
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هب هک  ترضح  ناقاتشم  نارئاز و  ياهراتفر  رد  بیـسآ  نیا  ياهدومن  تیودهم و  رما  رد  نامز  اب  بسانتم  تخانـش  تفرعم و  فعض 
هسیاقم رد  هژیو  هب  باتک ، یگنهرف و  تالوصحم  هیهت  هب  نارئاز  مک  شیارگ  .دیآ  یم  مشچ  هب  دنیآ ، یم  نارکمج  سدقم  دجـسم 

.دیآ یم  مشچ  هب  رایسب  يرذن  ياذغ  هیهت  اب 

تیودهم یناور  راثآ  رد  ماهبا  . 3  _ 14

یمیهافم .دوش  یم  لیلحت  هیزجت و  یملع ، ظاحل  زا  نید ، لئاسم  رگید  دننام  زین  تیودهم  میهافم  ینید ، یـسانش  ناور  درکیور  رد 
؛ دنتسه يو  ناور  يایاپ  رصانع  زا  ناملسم و  ناسنا  تاذ  ءزج  ییارگ و ،… نامرآ  هدنیآ ، هب  دیما  یبلط ، تاجن  ییارگ ، یجنم  دننام 

.دریذپب ار  اه  نآ  هرابرد  ثحب  دیاب  یسانش  ناور  اذل 

یم يدعب ، دنچ  هعومجم  نیا  .دریگ  یم  رب  رد  ار  يراتفر  یفطاع و  ینورد ، يدوهش و  یتخانش ، داعبا  تسا و  يدعب  دنچ  تیودهم 
هب نتخادرپ  هک  دنتسین  نئمطم  ناسانش  ناور  زا  یضعب  زونه ، هچرگ  .دوش  هدناجنگ  یـسانش  ناور  ياه  لصفرـس  هعومجم  رد  دناوت 

دوخ و يا  هفرح  یسانش  ناور  نایم  دنناوت  یمن  ًاتعیبط  دشاب و  اهنآ  يراک  یتاعلاطم و  هزوح  وزج  نید ،

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


73 ص :

همانرب حرط و  ناسنا ، تداعس  يارب  تسا و  یگدنز  نید  مالسا ، هک  دنلفاغ  هتکن  نیا  زا  ناسانش  ناوریخرب  .دنبایب  یطابترا  تیودهم 
.تسا انعم  نیا  رگنایب  تسا » يزیچرهرگنشور  نآرق  ٍ؛(1)  ٍءیش لکل  ًانایبت  زا  نآرقریبعت  هکنانچ  دراد ؛

امـش رب  ار  نید  ریدغ [  [ زور نیا  رد  (2)، مکنید مکل  ُتلمکا  مویلا   » .درک لیمکت  تماما  اب  ار  یگدـنز  يوگلا  نیا  يدـعب ، هلحرم  رد 
لماک صخـشم و  وگلا  نیا  اب  یگدـنز  شور  ریـسم و  فدـه ، هتـشاد و  یهارمه  تماما  اب  شخب ، تداعـس  نید  ینعی  مدرک » لماک 

.ددرگ یم

يودـهم درکیور  اب  ینید  تیبرت  تسا و  یکی  ود  ره  هکلب  دـشاب ؛ يودـهم  تیبرت  زاـین  شیپ  ینید ، تیبرت  هک  تسین  هنوگ  نیا هتبلا 
یمالسا یـسانش  ناور  ینعی  دنک ؛ هعلاطم  درکیور  نیمه  اب  ار  نآ  دیاب  دزادرپب ، مالـسا  نید  هب  دهاوخب  یملع  رگا  .دوش و  ارجا  دیاب 

.تسا يودهم  یسانش  ناور  نامه  عقاو  رد 

اریز تسا ؛ روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  نامه  عقاو  رد  يودهم ، يانبم  اب  یسانش  ناور تیلاعف 

.89 (: 16  ) لحن ةروس  - 1
.3 (: 5) هدئام هروس  - 2
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.تسا يواسم  يزاس  هنیمز  ققحت  اب  تیودهم  هعسوت  دش  هتفگ  هکنانچ 

یم عفر  تیب  لها  امـش  اـب  طـقف  اـهراشف ، اـه و  یتحاراـن  رّـضلا ؛ فشکی  مهلا و  سّفنی  مُکب  : » میناوخ یم  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد 
شدوخ عون  رد  دوخ  نیا  دنک و  دنُک  ار  روهظ  تمـس  هب  يزاس  هنیمز  دناوت  یم  یـسانش  ناور زا  تیودهم  نایرج  ییادج   (1) ؛» دوش

.دیآ یم  باسح  هب  بیسآ 

نیودت یسانش  ناور رظنم  زا  يودهم ، گنهرف  لاقتنا  فلتخم  تاجرد  لحارم و  دوش  یم  داهنـشیپ  بیـسآ ، نیا  زا  تفر  نورب  يارب 
.دوش

رییغت يارب  شالت  نودب  یجنم  راظتنا  . 3  _ 15

دوش و یم  ققحم  وا  ةدارا  اب  دـنوادخ و  تسد  هب  هعماـج ، تشونرـس  لیدـبت  نیداـینب و  رییغت  هنوگره  میرک ، نآرق  تاـیآ  ساـسارب 
هتبلا .دـنک  یم  افیا  میقتـسم  شقن  همات ، تلع  ناونع  هب  نآ ، هار  رـس  رب  عنام  داجیا  اـی  لوحت ، رییغت و  داـجیا  رد  شا  هدارا  هک  تسوا 

داجیا يزاس  هنیمز  تامدقم و  اما  تسا ؛ ادخ  رییغت ، همات  تلع 

.هریبک هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  -   1
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.تسا ناسنا  رایتخا  رد  نآ ،

هب بستنم  اه و  نآ  لمع  هب  هتـسباو  ار  تلم  کـی  تشونرـس  رییغت  تسا ، یهلا  تاـیآ  ررغ  زا  هک  هنیمز  نیا  رد  هیآ  نیرتروهـشم  رد 
.دنک یم  حیرصت  دناد و  یم  شیوخ  سدقم  تاذ 

(1)  « .مهِسُفناب ام  اوُّریُغی  یّتح  موقب  ام  ّریُغی  هللا ال  نا   »

.دنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  ات  دهد ، یمن  رییغت  ار  یموق  لاح  ادخ  تقیقح ، رد 

نا  » تسا یطرـش  هلأسم  نیا  دـهد ، یمن  خر  يزیچ  نوریب ، رد  مینکن ، مهارف  ار  اـه  هنیمز  میـشاب و  هتـشادن  یلوحت  اـم  هک  یناـمز  اـت 
يابیز ریبعت  هب  .دننک  هدافتسا  ناشدوخ  ياه  يدنمناوت  زا  دیاب  دنهاوخ  یم  ار  یهلا  دادما  هک  یناسک  ینعی   (2) مُکرصنی .» هللاوُرصنت 

.(3)« كادَی تَمَّدَق  ام  » دشاب ناتدوخ  تسد  هب  ناتهاگن  نآرق ،

تالاح راتفر و  رد  يرییغت  رگا  تسادخ ، تجح  یجنم و  رظتنم  هک  یسک  فصو  نیا  اب   

.11 (: 13) دعر هروس  - 1
.7 (: 47  ) دمحم هروس  - 2

.10 (: 22) جح هروس  - 3
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هب شقّقحت  تسا و  یهلا  ةدـعو  هکلب  تسین ؛ ینیوکت  يرما  ترـضح ، روهظ  اریز  تسا ؛ یگرزب  بیـسآ  راتفرگ  دـنکن ، داـجیا  دوخ 
.دش دهاوخ  ماجنا  وا  نامرف  نذا و  هب  دش ، مهارف  شتامدقم  رگا  .دراد  یگتسب  ادخ  صاخ  نامرف  نذا و 

يزاس هنیمز  لابق  رد  نارظتنم  یتوافت  یب  . 3_16

هب ار  راظتنا  هک  تسا  یتقو  هزوح ، نیا  رد  يدـج  ياه  بیـسآ  زا  .تسا  هدـش  هراشا  يزاس  هنیمز  ترورـض  هب  يدّدـعتم  تایاور  رد 
نتخاس مهارف  رد  هعیش ، کی  هفیظو  ماجنا  مادقا و  راظتنا  هک  یلاح  رد  مینک ؛ هدنـسب  راظتنا  راعـش  هب  هدرک ، یقلت  تلاح  کی  ناونع 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  تیاور  رد  هچنانچ  .تسا  روهظ  ياه  هنیمز 

؛… ًامهس ول  مئاقلا و  جورخل  مکدحا  نّدعیل 

.ار (1) ریت  کی  ولو  دنک  هدامآ  مئاق  مایق  يارب  دیاب  امش  زا  کی  ره 

، فدـه نیا  هلق و  نیا  .میـسرب  نآ  هب  هدرک ، تکرح  نآ  يوـس  هب  دـیاب  هک  يا  هّلق  لـثم  درک ؛ تکرح  دـیاب  روـهظ  هب  ندیـسر  يارب 
هن تسا  یلیصحت  روهظ ، اذل  یندمآ ؛ هن  تسا  ینتفر 

ح10. ص320 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
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زا هدـنکآ  هعماج  هکلب  دـنک ؛ یمن  روهظ  ماما  مینکن ، لـمع  ناـم  هفیظو  هب  اـم  رگا  هک  تسین  نیا  رد  بیـسآ  تقیقح  هتبلا  .یلوصح 
 «. تسا ینتفر لطاب  دیدرت  یب   (1) ؛» ًاقوُهَز ناک  لطابلا  ّنِا  : » نوچ دشاب ؛ رون  روهظ  زاس  هنیمز  دناوت  یم  شدوخ  ملظ ،

.میوش یم  مورحم  تروص  نیا  ریغ  رد  مینک ، مهارف  ار  روهظ  ياه  هنیمز  دیاب  هک  میتسه  ام  تسا ، قح  ندروآ  ام ، تلاسر  سپ 

.درادن ار  ماما  شریذپ  تیلباق  هعماج  زونه  ینعی  دراد ؛ یلباق  لکشم  درادن ، یلعاف  لکشم  روهظ 

بیـسآ و نیرت  گرزب  تفگ : ناوت  یم  ینعی  .تسام (2) رب  هک  تسام  زا  میتسه و  ام  عناـم ، اـّنم ،» ُهُمدـع  و  : » سوط هجاوخ  ریبعت  هب 
هدرک یهاتوک  ام  .تسا  وا  روضح  عنام  هک  تسا  ام  هدولآ  سفن  نیا  .تسا  ام  یتیلباق  یب  میتسه و  ام  دوخ  تیودهم ، هزوح  رد  عنام 

.دش بیاغ  هک  مینک  تیامح  وا  زا  میا  هتسناوتن  میا و 

: تسا هدمآ  تیاور  رد 

.81 (: 17) ِءارسا هروس  - 1
ص507. دارملا ، فشک  - 2
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؛(1) رظتنم وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و  لمعْیلو   َ ْرظتنیلَف مئاقلا  باحصا  نم  نوکی  نا  هّرس  نَم 

ياه ییابیز هب  هتـسارآ  دـنک و  يرود  هانگ  تامرحم و  زا  دـشکب و  راظتنا  دـیاب  سپ  دـشاب ، مئاـق  ناراـی  زا  دراد  تسود  هک  یـسک  »
«. دشاب یقالخا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  زا  يوریپ  مدع  . 3  _ 17

زا مدرم  يریذپ  تعاطا  رد  دوش  یم  ثعاب  نیا  تسا و  هیقف  یلو  هاگیاج  هب  تبـسن  طلغ  مهف  رظتنم ، هعماج  رد  مهم  ياه  بیـسآ  زا 
.دراذگب یفنم  رثا  تبیغ  رصع  رد  هیقف  یلو 

هیلع موصعم  ماما  هک  ینأش  تسا _  نیمه  مه  قح  هک  رـصاعم _   ياهقف  زا  یخرب  1 و  لحار ماما  رظن  هیقف و  تیالو  ینابم  ساسارب 
یلو دراد ، يدرف  ظاحل  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  ینأش  ره  هکنیا  هن  هتبلا  .دراد  مه  هیقف  یلو  دراد ؛ عمتجم  ياضف  رد  مالـسلا 
یم لزان  ردـق  ياه  بش  رد  هکئالم  موصعم ، ماما  رب  .تسین  موصعم  هیقف  یلو  اما  تسا ؛ تمـصع  ماـقم  ياراد  ماـما ، .دراد  مه  هیقف 

لزان هیقف  یلو  رب  اما  دنوش ؛

ص200. ینامعن ، تبیغ  - 1
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ياضف رد  هک  تسا  نیا  وگ  تفگ و  لحم  هکلب  تسین ؛ یـصخش  نوؤش  اـه و  ماـقم  هنوگ  نیا  اـم  يوگ  تفگ و  لـحم  .دـنوش  یمن 
هعماج ةرادا  يارب  هیقف  یلو  رگا  نیاربانب  دراد ؛ مه  هیقف  یلو  دراد ، مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هک  ینأـش  ره  عمتجم ، هرادا  هعماـج و 

.دنشاب (1) شبحاص  هب  زینک  زا  رتریذپ  تعاطا  هیقف  تیالو  هب  تبسن  مدرم  دیاب  دنکب ، یمکح  ای  دهدب  يروتسد 

هیقف یلو  زا  تعاطا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبحم  یّلجت  .تسا  لوسر  زا  تعاـطا  رد  ادـخ  تبحم  یّلجت  نآرق ، ریبعت  هب  رگا 
بتکم کی  ساسا  نیا  درک و  یگدـنز  نآ  اب  دـیاب  هکلب  تسین  فرـص  راعـش  کی  يرادـمتیالو  تساـم ، داـقتعا  ساـسا  نیا  .تسا 

.تسا

، مومأم ماـما و  هطبار  اریز  تسا ، هیقف  یلو  زا  تعاـطا  رد  شا  یلجت  میراد ، تسود  ارمالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  میئوگ  یم  رگا  اذـل  و 
.تسا دنزرف  ردپ و  هطبار  زا  شیب 

مالسلا هیلع  ماما  نادقف  تالکشم  نییبت  مدع  . 3  _ 18

بناج زا  هک  حاتتفا  ياعد  زا  ییاهزارف  رد 

.اهدّیسل ۀمَألا  نم  هل  عوطَا  مُه  - 1
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: میناوخ یم  تسا ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

« نامیالوم تبیغ  زا  نامربمایپ و  ندوبن  زا  مینک  یم تیاکش  وت  هب  ام  ایادخ  انّیلو ؛» ۀبیغ  انّیبن و  دقف  کیلا  وکشن  ّانا  مّهللا   »

رد هچ  لخاد و  رد  هچ  مدرم  يارب  نآ ، تالکشم  ماما و  دوبن  هک  دشاب  نیا  تلود ، کی  یگنهرف  نالک  ياه  صخاش  دیاب  میدقتعم 
تقیقح رد  .دوشب  لیلحت  نییبت و  دـیاب  تیعـضو  نیا  .میتحاران  میراد و  تیاکـش  ماما  دوبن  زا  اـم  .دوش  هداد  حیـضوت یناـهج  هرتسگ 

.تسا نامسآ  دنمزاین  نیمز ، هک  میهدب  ناشن  دیاب 

تبیصم زونه  اریز  میدوجوم ؛ عضو  هب  یضار  میرادن و  یتیاکـش  ام  هک  دهد  یم  ناشن  نینچ  ًالمع  رظتنم  هعماج  زورما  هنافـسأتم  اما 
: تسا هدمآ  اعد  نآ  رد  هک  یلاح  رد  .تسا  هدشن  نییبت  اه  یلیخ  ياربمالسلا  هیلع  ماما  نادقف  ياه 

فـشکناو ِءافخلا  حرب  ِءالبلا و  مظع  یهلا  : » مییوگ یم  هکنیا  تسا ؟ میظع  ییـالب  اـم  يارب  ماـما  دوبن  ًاـعقاو  اـیآ  ِءـالبلا » مظع  یهلا  »
َتنا ِءامّسلا و  تعنُم  ضرالا و  تقاض  ِءاجّرلا و  عطقناو  ِءاطغلا 
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هاگرد هب  تیاکـش  رارطـضا و  زرم  هبو  میا  هتفرگن رارق  انگنت  رد  ماما  تبیغ  اب  ایند  رد  ام  زونهاـیآ   (1) یکتشُملا .» کیلا  ناعتسُملا و 
زا تسا و  اه  ییابیز  همه  رصع  هک  روهظ  رصع  زا  زونه  دوش  یم مولعم  تسا ، نینچ  رگا  میهاوخب ؟ ار  شروهظ  ات  میا ، هدیـسرن یهلا 

.میرادن یتخانش  چیه  شفادها ، اه و  ییابیز  ماما 

(2) کله .» هریغ  کلس  نَم  يذلا  هللا  لیبس  ای  کیلع  مالسلا   » تسا هار  اهنت  هک  هار ؛ کی  هن  تیودهم ، هک  داد  ناشن  دیاب 

ص64-65؛ دیهـشلارازملا ، ص196و  ریبـکلارازملا ، حاـجنلازونک و  زا  لــقن هـب  ص119  جو 99 ، ص275 ج53 ، راونـالاراحب ، - 1
. 280 یمعفک ، حابصملا 

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  ص204 ؛ لوالادیهشلارازملا ، - 2
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رظتنم هعماج  رد  بیسآ  شیادیپ  لماوع  مود : لصف 

هراشا
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تفر نورب  يارب  هنیمز  لماوع ، نیا  یسررب  اب  .تسا  يرورض  دماجنا  یم  رظتنم  هعماج  رد  اه  بیـسآ  ییادیپ  هب  هک  یلماوع  تخانش 
.دش دهاوخ  مهارف  هدمآ  شیپ  تالکشم  زا 

يدرف نورد  لماوع  . 1

مالسلا مهیلع  ناموصعم  ادخ و  تیالو  یشومارف  . 1  _ 1

یـشومارف  » هب یعون  هب  ناسنا  مینک ، ادج  يرادنید  زا  ار  هلوقم  نیا  هچنانچ  تسا ؛ يرادنید  يزکرم  هتـسه  دـنوادخ ، دای  هک  اجنآ  زا 
يزکرم هتسه  زا  نوچ  اما  دنادب ؛ نید  هب  لسوتم  رهاظ  هب  ار  دوخ  ناسنا  تسا  نکمم  .دوش  یم  نازیرگ  نید  زا  هدش ، التبم  دنوادخ »

هتفرگ رارق  يزیرگ  نید  یبیشارس  رد  یعون  هب  هدنام ، لفاغ  ادخ  هب  داقتعا  ینعی  نید ،
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.دنک یم  مهارف  نید  زا  ندش  نازیرگ  يارب  ار  يرت  عیرس  هنیمز  یشومارف ، ادخ  رگید  ریبعت  هب  تسا ؛

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

.(1) دننانامرفان نامه  نانآ  درک ؛ یشومارف  دوخ  راچد  ار  نانآ  زین  وا  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابم  یناسک  نوچ  و 

.دنوش یمن  عمج  مه  اب  يرادنید  قسف و  تسا و  قسف  یشومارف ، ادخ  ماجنارس  سپ 

.دـهد یم  تینوصم  يزیرگ  نیدو  ینید  یب  ثداوح  لـباقم  رد  ار  ناـسنا  موـصعم ، ناـماما  ینعی  یهلا ، نیقّتملا  لـبح  هب  لاـصتا  زین 
يریـسم هب  دـنرادن و  تمواقم  بات  ینید  یب  جاوما  موجه  ضرعم  رد  دـنزرو ، فلخت  یهلا  نأشلا  میظع  تاماقم  نیا  زا  هک  یناسک 
يراجو ربمایپ  تنـس  نتـشاد  هگن  هدـنز  ار  ناماما  شقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـنوش  یم  هدـناشک  نید  تیادـه و  ریـسم  فالخرب 

: دناد یم  یهلا  دودح  نتخاس 

دنپ و رد  ندرکن  یهاتوک  نآ ، دیامرف و  رما  ادخ  هک  ار  هچنآ  زج  تسین  بجاو  ماما  رب  انامه 

(19 (: 59 ، ) رشح هروس  «. ) َنوُقِسَافلا ُمُه  َکئلُوا  مُهَسُفنَا  مُهَاسنَاَف  َهللا  اوُسَن  َنیذَّلاَک  اُون  ُوکت  َو َال  - » 1
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تیب ياه  مهس  ندناسر  نامرجم و  رب  یهلا  دودح  نتخاس  يراج  ربمایپ ، تنس  نتـشاد  هگن  هدنز  یهاوخ ، ریخ  رد  شالت  تحیـصن ،
.تسا (1) مدرم  تاقبط  هب  لاملا 

یگنهرف رقف  . 1  _ 2

، یگنهرف رقف  زا  دارم  .تسا  هتفر  راک  هب  یلام  يزاین  یب  یتسد و  یهت  زا  يرت  هدرتسگ  يانعم  رد  ناـموصعم : هشیدـنا  رد  اـنغ  رقف و 
، لباقم رد  .تسا  گنهرف  مهم  ءزج  ناونع  هب  نید  لئاسم  هب  لمع  تخانـش و  مدع  دننام  یگنهرف ، لئاسم  هب  تبـسن  مدرم  یتسدیهت 

ماما هشیدـنا  رد  .تسا  ینید  گنهرف  لئاسم  هب  مازتلا  گنهرف و  یلمع  یملع و  هصرع  رد  ماکحتـساو  توق  یگنهرف ، ياـنغ  زا  دارم 
»؟ تسا رتدب  رتدیدش و  رقف  عون  مادک  : » دش لاؤس  ترضح  زا  .تسا  رقف  عون  نیرتدب  نیرت و  تخس  یگنهرف ، رقف  مالسلا  هیلع  یلع 

(2) نامیا .» زا  سپ  ندیزرو  رفک  : » دومرف

.105 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1
تمکح ياه  هولج  نامیالادعب ،» رفکلا  مالسلا : هیلع  لاق  ّدشارقف »؟ يا  : » هل لیق  ص511 . - 2
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رقف یلو  تشاد ؛ دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  ینید  ياـه  تفآ  ییادز  بیـسآ  دوش و  یم یگنهرف  يرکف و  تینوصم  ثعاـب  یگنهرف  ياـنغ 
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  ینید  یگنهرف و  يریذپ  بیسآ  ینید ، لئاسم  اب  قیمع  ییانشآ  مدع  یگنهرف و 

بیـسآ کی  عورـش  دوخ  هک  تسا  یقطنم  حیحـص و  هرظاـنم  ياـج  هب  ینید ، لـئاسم  رد  لـصاح  یب  لادـج  یگنهرف ، رقف  دراوم  زا 
دنناوت یمن  مادک  چیه  نوچ  دنک ؛ یم  ناینب  تسـس  ار  هشقانم  نیفرط  ًالوا  اریز  دراد : ریثأت  يزیرگ ، نید دنور  رد  نوچ  .تسا  يدـج 

: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  اج  نیا  .دنسر  یمن  ینشور  هجیتن  هب  مه  نایرج  نیا  نادهاش  ًایناثو  دننک  یضار  رگیدمه 
«. دینک اهر  ار  لادجو  ءارم  هَموُصُخلا ؛ ءاَرِملاَو و  ِیا  مُکاّ »

ییارگایند یهاوخدوخ و  . 1  _ 3

هعماج هاگن  رییغت  اب  ، روهظ رـصع  .تسا  نایوج  لطاب  زا  نابلط  تقیقح  هدـننکادج  لماوع  زا  ، ایند ماد  رد  تراسا  يانعم  هب  یبلطایند ،
.درک دهاوخ  فرطرب  ار  عناوم  نیا  یلمع ، یملع و  تروص  هب  ییایند ، رهاظم  هب 
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یم هداد  قوس  تلادـع  هب  نابلط  تعفنم  تسا و  ریگ  ملاع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  هک  اج  نآ  زا 
یهاوخ هدایز  قشع  قوش و  رد  ای  نآ ، نداد  تسد  زا  ساره  رد  هک  تسا  یناهاوخایند  نابلطایند و  زا  اه ، تفلاخم  نیرتشیب  دـنوش ،

.دننآ

یم هلاحتـسا  فده »  » هب هلیـسو »  » .دوش یم  لیدبت  یگتـسباو  هب  شا  هقالع  دـنکن ، تبقارم  دوخ  زا  دوشن و  يربهر  بوخ  ناسنا  رگا 
هداد رادـشه  نآ  هرابرد  ار  ناسنا  هغالبلا ، جـهن  نآرق و  هک  تسا  یتفآ  نیا  .دـیآ  یم  رد  ریجنز »  » و دـنب »  » تروص هب  هطبار » ، » دوش

(1) .تسا

هنیمز دوخ  نیا  دزاس و  یم  رفنتم  دیوگب ، ایند  زا  ریغ  ینخـس  هک  سک  ره  زا  ار  یمدآ  یگدنز ، هب  ییایند  ًافرـص  هاگن  ایند و  تراسا 
رایـسب زین  نارظتنم  يرگن  هتوک رد  یهاوخایند  ور  نیا  زا  .دروآ  یم مهارف  ار  ماما  زا  ترفن  هاـگ  یهارمه و  تعاـطا و  مدـع  يارب  يا 

.تسا لیخد

فیلاکت و ماجنا  زا  زین  ار  نارگید  تسا ، ییایند  طقف  ناشهاگن  نوچ  ایند ، ناگتسب  لد زین   

هبطخ 214. هغالبلا ، جهن  - 1
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، داهج یتخـس ، تدـهاجم ، دوخ  اب  هک  ادـخ  هار  ققحت  زا  ساسا  نیا  رب  .دـنریگ  هرهب  رتشیب  ایند  زا  ات  دـنراد ، یم  زاـب  اـه  تیلوؤسم 
.تسا (1) یهارمگ  نیرت  گرزب  دوخ  نیا  هک  دننک  یم  ییارآ  فص  نید  لباقم  رد  دننازیرگ و  دراد  ار  نامورحم  يرای  تلادع و 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ترایز  رد 

.دندروآ (2) يور  نارگید ، هب  دنتسه و  نآ  هب  لهاج  ایند  لها  هک  يداد  یتفرعم  ارم  هک  ار  وت  رکش  ایادخ ...! 

وا زا  سفن ، نیرخآ  ات  دندوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  ناگدنسیون  زا  هک  هفوک ، زا  یهورگ  ینیسح ، مایق  نایرج  رد  نینچمه 
اهدنگوس دهع و  یلو  دندروآ ؛ هدامآ ،» رکشل  دّنجم ؛ دنُج   » ریبعت دوخ  ياه  هتشون اه و  هتفگ  مامت  رد  رگید ، یهورگ  دندرک و  عافد 

، نانیا .دندرک  راکنا  ار  همان  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  جاجتحا  نخس و  لباقم  رد  هدرک و  شومارف  ار 

هروـس «. ) ٍدـیَعب ٍلالـَـض  یف  َکـِئلوُأ  ًاـجَوِع  اـهَنوُْغبَی  ِهَّللا َو  ِلـیبَس  ْنَـع  َنوُّدُـصَی  ِهَرِخآـْلا َو  یَلَع  اْینُّدـلا  َهاـیَْحلا  َنوُّبِحَتـْـسَی  َنـیذَّلا  - » 1
(3 (: 14) میهاربا

ص336. ج97 ، راونالاراحب ، - 2
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اب هکنآ  لاح  دنفرط ؛ یب  دوخ  معز  هب  اه  نآ  .تسا  هتفیرف  ار  نانآ  ناطیـش ، هک  دنتـسه  ینافرط  یب  رگید ، هورگ  .دندوب  ایند  ناگدنب 
نک و يرای  ار  نیسح  ایادخ ! هک  دندرک  یم  اعد  دنتسیرگ و  یم  هک  دندوب  یهورگ  .دنتسه  نمـشد  رگیرای  دوخ ، توکـس  اشامت و 

.دندرک هدنسب  نیمه  هب 

: دومرف دسر ؟ یم  ینامز  هچ  جرف  دوب  هدیسرپ  هک  ریصبابا  خساپ  رد  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما 

جرف وا  يارب  شراـظتنا ، هطـساو  هب  دـنک ، كرد  ار  رما  نیا  تقیقح  هک  یـسک  دنتـسه ؟ اـیند  ناـهاوخ  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  اـیآ 
.دوش (1) یم  لصاح 

لوقعم ریغ  قایتشا  . 1  _ 4

لمع يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبحم  تیب و  لها  هب  داقتعا  اهنت  هک  تسا  ینعم  نیا  هجوتم  نارظتنم ، ناـیم  رد  اـه  تینهذ  یخرب 
ربارب رد  ور  نیا  زا  دنا ؛ هدیسر  يراگتسر  هب  رظتنم ، هعماج  رد  روضح  فرص  هب  هک  دنرادنپ  یم  یناسک  نینچ  .تسا  یفاک  راظتنا  هب 

ناهانگ لابق  رد  هدوبن و  لوؤسم  دوخ  فیاظو  راتفر و  لامعا و 

ص372. ج1 ، یفاک ، - 1
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نآ .دراد  مان  بذاک  دیما  ای  یّنمت  تسا ، هدش  هدرمـش  دودرم  زین  تایاور  نآرق و  رد  هک  مهوت  نیا  .تشاد  دـنهاوخن  یباذـع  دوخ 
.دش (1) دنهاوخن  باذع  دنتداعس و  لها  دنا ، هداهن  دوخ  رب  ار  بهذم  نید و  مان  هک  نیمه  دندرب  یم  نامگ  زین  باتک  لها  هکنانچ 

.تسا (2) هدش  هداد  ربخ  اه  نآ  زا  نّوُّنَمَتُملا »  » ناونع تحت  دنا و  هدش  بیذکت  زادرپوزرآ ، هورگ  نیا  زین  يرگید  تایاور  رد 

هب ندرکن  لمع  هب : ناوت  یم  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  دوش  یم  ییاه  بیـسآ  زورب  ببـس  راـظتنا ، باـب  رد  لـمع  نودـب  ییارگوزرآ 
ياج یب  مهوت  زورب  ماما و  لابق  رد  هفیظو  ماجنا  یلمع و  مادقا  مدـع  یفنم و  راظتنا  هب  ندز  نماد  راظتنا ، یعامتجا  يدرف و  فیاظو 

یتایاور تایآ و  رد  ّربدت  لمأت و  هب  رظتنم  دارفا  نداد  هجوت  فاصوا ، نیا  اب  .درک  هراشا  نارگید  هب  ینامگدـب  شیوخ و  زا  تیاضر 
ار راتفر  لامعا و  تمالس  هک 

هرقب هروـس  «. ) َنِیقِداـص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناـهُْرب  اُوتاـه  ْلـُق  ْمُهُِّیناـمَأ  َکـِْلت  يراـصَن  ْوَأ  ًادوُـه  َناـک  ْنَم  ـَّالِإ  َهَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َْنل  اُولاـق  َو  - » 1
(111 (: 2)

ص197. ینامعن ، تبیغ  ص383 ؛ ج6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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.تسا يرورض  لماع ، نیا  اب  هزرابم  يارب   (1) دننک ، یم  نایب  ار  حلاص  لمع  ياهرایعم  هدرک ، میظنت 

.تسا هتفهن  یهاوخدوخ  يروحمدوخ و  تماما و  ماما و  هاگیاج  كرد  مدع  رد  لماع  نیا  یلصا  هشیر  هتبلا

«. تخاس یم  مّدـقم  شیوخ  هتـساوخ  رب  ار  ماما  هتـساوخ  هک  دوب  نیا  ناملـس  زاتمم  ياه  یگژیو  زا  یکی  (:» (ع قداص ماماهدومرف  هب 
(2)

يدرف نورب  لماوع  . 2

یمومع تفرعم  مدع  . 2 - 1

یمومع تفرعم  مدع  ار  دماجنا  یم  رظتنم  هعماج  رد  یعامتجا  ياه  بیسآ  زورب  هب  هک  یلماع  نیرت  يدج  نیرت و  یلصا  ناوتب  دیاش 
دودحم رظتنم  دارفا  هب  اهنت  هلأسم  نیا  .تسناد 

ناسنا  [ .دنک یم  نایب  ار  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  ماجنا  اب  هارمه  صلاخ  لمع  طیارـش  هک  رـصعلاو  هروس  ياوتحم  دننام  یتایآ  - 1
رگید کی  هدرک و  شرافس  قح  هب  ار  رگید  کی  دنا و  هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننایز ، رد  همه  اه 

.دنور یم  رامش  هب  هتسد  نیا  زا  دنا ،[ هدومن  هیصوت  تماقتسا  ییابیکش و  هب  ار 
ص328. ج22 ، راونألاراحب ، ص133 ؛ یسوط ، یلاما  - 2
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قیمع تاریثأت  هدش ، طوبرم  دوش  یم  لماش  ار  یعامتجا  یمومع و  ياضف  هک  تفرعم  مدع  زا  يرت  عیـسو  حطـس  هب  هکلب  دوش ؛ یمن 
.دراذگ یم  ياجرب  دوخ  زا  يرت 

ياه بیسآ  لماوع و  نیا  شریذپ  ببس  هچنآ  مینادب ، هتفگ  شیپ  لماوع  زا  یشان  ار  يدرف  ياه  بیسآ  زورب  رگا  رگید ، ترابع  هب   
.دهد یم  زورب  روهظ و  ناکما  یتاکرحت ، اهاعدا و  نینچ  هب  هک  تسا  هعماج  مومع  تامولعم  نییاپ  حطس  دوش ، یم  نانآ  زا  هدمآرب 

، داریا يانعم  هب  هک  ههبـش  .دزاس  یم  هدولآ  ار  رظتنم  هعماج  ینید  تایح  ياـضف  هتفاـی ، زورب  تعدـب »  » و ههبـش »  » يا هنیمز  نینچ  رد 
نتفای فدـه  اب  لاؤس ، .دراد  لاؤس  حرط  اـب  يریگ  مشچ  تواـفت  تسا ، ندوبن  ملـسم  نتخادـنا و  هابتـشا  هب  دـیدرت ، داـجیا  لاکـشا ،
.دریگ یم  تروص  رخسمت  ءازهتسا و  يور  زا  یتساک و  ای  صقن و  داجیا  فده  اب  ههبـش  اما  دوش ؛ یم  حرطم  خساپ  نتفای  لوهجم و 

يراذـگ مان  دوش و  یم  هتخانـش  ههبـش  قیداصم  زا  تسین ، قح  ًاعقاو  ًاتقیقح و  اما  دراد ، قح  هب  هیبش  يرهاـظ  هک  هچنآ  ره  نیارباـنب ،
ههبش ببس  نیدب  ههبش  تسا ؛ لیلد  نیمه  هب  تسرد  ههبش ، مان  هب  مه  نآ 
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.تسا (1) قح  هیبش  هک  هدش  هدیمان 

طابترا رد  تسیاب  یم  اهراجنه  دراد و  ار  دوخ  صاخ  هاگتساخ  تسا و  یگنهرف  ماظن  رد  یلوصا  رادیاپ و  ياه  شزرا  زا  هک  قح » »
.ددرگ یم  طالتخا  راچد  اه ، ههبش  دورو  اب  دشاب ، اه  نآ  اب 

هب الومعم  دوش و  یم  قالطا  دشاب ، فلاخم   6 مرکا یبن  تنس  اب  هک  يزیچ  ره  هب  تسا و  یهقف » یحالطـصا  » لصا رد  هک  زین تعدب   
،، دوش یم هتفگ  ، دشاب هتفای  جاور  یمالـسا  هعماج  رد  هتفرگ و  تأشن  یـصخش  ياه  هاگدید  زا  هک  يدـیدج  ياه  تداع  اه و  هیرظن 

تعدـب داـجیا  رد  تسیاـب  یم  ار  دوخ  ياز  بیـسآ  لـماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  رظتنم  هعماـج  ور  نیا  زا  تسا ؛ تفرعم  مدـع  لوـلعم 
.دنک وج  تسج و 

يریذپ هعماج  فعض  . 2  _ 2

يریذپ هعماج  موهفم 

هب هعماج  رد  تیوضع  يارب  ار  شزاین  دروم  ِبسانم  تایصوصخ  ریاسو  تادقتعم  راکفا ، اه ، هار صخش  هک  تسا يدنیارف  ای  لحارم 
، نآ دمایپ  نیرت  مهم  هک  دروآ  یم تسد 

ص81. هغالبلا ، جهن  - 1
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.دیامن (1) یم شیوخ  ّتیصخش  ءزج  ار  اه  نآو تسا  دوخ  تخانش 

نیاربانب دنک ؛ یم کمک  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  ینتفریذپراتفر  اهراجنه و  لاقتنا  هب  هک  تسا یـشزومآدنور  یـسایس ، يریذپ  هعماج
.دنشاب هعماج  دمآراک  ياضعا  هک  تسا  یتروص  هب  دارفا  شرورپ  ای  تیبرت  يریذپ  هعماج  فده 

راتفر اهراتـسیا و  اهراجنه ، یجیردت  يریگدای  یـسایس ، يریذـپ  هعماج  »(2): لگیـس هدـیقع  هب  یـسایس ، ياه  ثحب  رد  هنومن ، يارب 
(3) تسا .» رییغت  لاحرد  یسایس  ماظن  کی  يارب  لوبق  لباق 

سامت یعمج و  ياه  هناسر  راکهرود ، یط ياه هبرجت اتمه ، ياه  هورگ هسردم ، هداوناخ ، زادنترابع : يریذـپ  هعماج هدـمع  ياه  لماع
نایمرد دارفا  تایبرجت  .دنراد  اه  هاگشنادای  سرادم  زا  يرترادیاپ  ریثأت  هتسبلدای ، اتمه  ياه  هورگ هتبلا  .یسایس  ماظن  اب  میقتسم 

(. داژن يراعش  ربکا  یلعو   rogers cruton زا لقن  هب   ) ص24 یسایس ، يریذپ  هعماج  تیناحور و  - 1
robert  sigel - 2

ص118. تسایس ، ملع  ياهداینب  - 3
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زیمآ و تموـصخ  يراتـسیا  یتاریثأـت ، نینچ  هجیتـنرد  .تسا  یـساسا  ناـنآ  ینهذ  ياهراتـسیا  رد  لـماک  يرییغت داـجیارد  ناتـسود ،
.سکعرب (1) ای  دوش  لیدبت  يراکمهراتسیا  هب  تسا  نکمم  یناسآ  هب  هنارگشاخرپ 

زا ار  دوخ  ، يا هعماج نینچ  شریذـپ  اب  دـنناوتب  ات  هدومن  داجیا  نآ  یلاها  يارب  ار  تصرف  نیرتهب  نآ ، يدـیلک  نیناوق  رظتنم و  هعماج 
.دنرادب ناما  رد  اه  بیسآ

يداصتقا طرفم  يانغ  رقف و  . 3-2

هیلوا و ياهزاین  نیمأت  يارب  هک  يدرف  .دوش  يراد  نید ناصقن  فعـض و  ثعاب  دـناوت  یم  زین  يداـصتقا  رقف  یگنهرف ، رقف  رب  هوـالع 
تسا یعیبط  دهد ، یم نت  اسرف  تقاط  تخس و  راک  هب  رمتـسم  روط  هب  بش  زا  یـساپ  ات  دوز  حبـص  زا  دوخ ، يدام  یگدنز  يرورض 

ناصقن فعض و  ثعاب  زین  ینید  فیلاکت  هتسیاش  ماجنا  مدع  .دهد  ماجنا  هتـسیاش  تروص  هب  ار  دوخ  یعرـش  ینید و  فیاظو  دناوتن 
هشیدنا رد  تیعقاو ، نیا  هب  هجوتاب  .دش  دهاوخ  يراد  نید

ص121. تسایس ، ملع  ياهداینب  - 1
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.تسا (1) هدش  رکذ  يراد  نید فعضو  ناصقن  للع  هلمج  زا  رقف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

يانغو رقف  هکنیا  هجیتن  ؛(2) دناد یم  نایـصعو  نایغط  لماع  ار  يداصتقا  طرفم  يزاین  یب  انغ و  نآرق ، دننامه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دننک دراو  بیسآ  يرادنید  هب  دنناوت  یم  ودره ، يداصتقا  طرفم 

.319 تمکح هغالبلا ، جهن  - 1
.  4707 مقر ج3 ، ملکلارردو ، مکحلاررغ  - 2
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رظتنم هعماج  رد  بیسآ  ياهدمایپ  راثآ و  موس : لصف 

هراشا
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یلک دنور  رد  یتالکشم  زورب  ثعاب  هک  تسا  هارمه  یبّرخم  یفنم و  ياهدمایپ  راثآ و  ندمآ  دوجو  هب  اب  بیسآ ، زورب  یلک  روط  هب 
، ناسنا يدارفنا  دشر  درف و  رد  یتالکـشم  هب  ندز  نماد  رب  هوالع  زین  یگنهرف  يرکف و  ياه  بیـسآ  .دوش  یم  داجیا  مزیناگرا  کی 
اه بیـسآ  نوگاـنوگ  داـعبا  تخانـش  رد  اـه  نآ  هعلاـطم  هک  تشاد  دـنهاوخ  یپرد  یعاـمتجا  تاـیح  هرتسگ  رد  یبرخم  ياهدـمایپ 

.دراد رایسب  تیمها 

ار رظتنم  هعماج  درف و  هرتسگ  ود  هک  میتسه  رظتنم  هعماج  يارب  هدـش  رکذ  ياه  بیـسآ  ياهدـمایپ  راثآ و  تخانـش  ددـصرد  کـنیا 
.مینک یم  یسررب  ار  یعامتجا  ياه  بیسآ  مها  سپس  هتخادرپ ، يدرف  ياه  بیسآ  نیرت  هدمع  هب  تسخن  ور  نیازا  دوش ؛ یم  لماش 

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :

يدرف ياه  بیسآ  . 1

وا ياه  نامرآ  ماما و  زا  سرت  . 1  _ 1

زا سرت  هب  عوضوم ، کی  اب  هطبار  رد  یملع  ألخ  زا  یـشان  ماهبا  دریگ و  یم  لکـش  نآ  زا  عالطا  یمک  ببـس  هب  زیچ  کـی  زا  سرت 
مدـع هب  اه  بیـسآ  نیا  همه  ساسا  یلـصا و  هیاپ  مینک  ناعذا  ات  تسا  یفاک  رظتنم  هعماـج  ياـه  بیـسآ  رب  يرورم  ؛ دـماجنا یم  نآ 

، تیقوت نوچمه  ییاه  بیـسآ  زا  کی  ره  .دوش  یم  طوبرم  تیودـهم  هزومآ  رتسب  رد  یـساسا  میهافم  تاـعوضوم و  تسرد  كرد 
یناسنا هدارا  یهلا و  هدارا  تبسن  رد  ماهبا  دوش و  یم  یشان  روهظ  تبیغ و  میهافم  تسردان  كرد  زا  نیغورد  ياهاعدا  لاجعتـسا و 

.دسر یم  رظن  هب  یهیدب  اه  بیسآ  نیا  مامت  رد 

جنر هتفگ  شیپ  ياه  بیـسآ  زا  یـشان  ماهبا  زا  هراومه  دنیآ و  راتفرگ  یناهنپ  یـسرت  هب  هتفر  هتفر  هکدوش یم  ثعاب  یتیعـضو  نینچ 
.دنربب

زا كدـنا  مهبم و  رایـسب  یتخانـش  اـه  نآ  رت  شیب  تسا ، هـتفرگ  تروـص  ناوـجون  رتـخد  رازه  دودـح  زا  هـک  يریگراـمآ  کـی  رد 
تیودهم
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نوخرد ناشیا  بسا  ياپدنک  یم  روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یتقو  تسا  حیحـص  ایآ  هک  دوب  نیا  نانآ  لکـشم  هدمع  .دنا  هتـشاد 
؟(1) دور یمورف  تسا ، هدش  هدز  اقآ  طسوت  اه  نآ  رس  هک  ییاه  مدآ 

رَظتنم ماما  اب  یفطاع  یملع و  طابترا  عطق  هب  هک  يدرف  دـعب  رد  اه  بیـسآ  رثا  نیرت  یلـصا  یکانـسرت ، دولآ و  ماـهبا  هنیمز  نینچ  رد 
اـه و هماـنرب  زا  لابقتـسا  یهارمه و  هنوگره  هنیمز  دوش  یم  ثعاـب  سرت  نیا  هک تسا  نیا  تیمها  زئاـح  هتکن  .دـبای  یم  زورب  تسا ،

.دوش داجیا  رظتنم  دارفا  لمع  رد  یبرخم  راثآ  هجیتن ، رد  دورب و  نیب  زا  ماما  ياه  نامرآ 

وا ياه  نامرآ  ماما و  زا  زیرگ  . 1  _ 2

.دوش یم  هتخانـش  مومذـم  ددرگ ، یم  ترخآ  یـشومارف  ثعاب  هک  اجنآ  زا  اـیند  هب  یگدرپسرـس  یگتـسبلد و  ياـنعم  هب  ییارگاـیند 
یخرب ییارگایند  ناموصعم ،: یگدنز  نارود  هژیو  هب  خیرات   فلتخم  ياه  هرود  رد  هکنانچ 

.تیودهم یتیبرت  ياه  بیسآ  زا  یخرب  رب  يزادنا  مشچ  هرامش 12 ، راظتنا ، یصصخت  همانلصف  - 1
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یم لماش  ار  نید  زا  جورخ  رفک و  ات  ینکـش  نامیپ  زا  هک  تسا  هتـشاد  نانآ  یعامتجا  ياـه  شنک  رد  یفـصولادیاز  ریثأـت  رـصانع ،
.دش (1)

دارفا هک  یماگنه  .دوش  یم  یهتنم  ماما  زا  ترفن  زورب  ًاتیاهن  تالیامت و  رد  یگناگود  داجیا  هب  يدـعب ، لحارم  رد  مه  ماـما  زا  سرت 
، دنرادن یفاک  تخانـش  دهد ، رییغت  ار  یگدنز  عضو  نیا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هب  هدرک و  هدنـسب  دوخ  یگدنز  ینونک  تیعـضو  هب 

.دنزیخ یمرب  نآ  اب  هلباقم  ددصرد  هتفای و  رّفنت  رییغت ، لماع  نیا  زا  هتفر  هتفر 

اـه و يورجک  زا  يریگ  شیپ  يارب  یعاـمتجا  مزیناـکم  نیرتـهب  دوـخ  رظتنم ، هعماـج  یخیراـت  مـهم  تلاــسر  يروآداــی  رب  دــیکأت 
زا هدـنرادزاب  ینید و  ياهراجنه  ساسا  رب  اهراتفر  میظنت  هک  دـش  دـهاوخ  لیدـبت  یلماـع  هب  تسا و  رظتنم  هعماـج  ياـه  ییارگاـیند 

.دنک یم  نیمضت  ار  ینید  ياه  يورجک 

نادب مازتلا  وترپ  رد  ات  دریذپ  تروص  راظتنا  ياهراجنه  ساسا  رب  دـیاب  یم  زین  یعامتجا  طباور  رظتنم ، هعماج  کی  رد  تسا  یهیدـب 
اه

ص49. ، 3 هبطخ هغالبلا ، جهن  ك.ر : - 1
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.دوش نومنهر  لامک  تداعس و  تمس  هب  ار  اه  نآ  نارگ ، شنک  تیاضر  يدنیاشوخ و  نیمأت  نمض 

شنک زا  تسردان  ياهریسفت  دراد ، ییازسب  ریثأت  هعماج  ياضعا  يدرف  تالماعت  رب  هک  رظتنم  هعماج  ياه  بیسآ  ياهدمایپ  رگید  زا 
؛ دوش یم  ور  هبور  بیـسآ  اب  هعماج  ياضعا  ینید  تادقتعم  یتلاح ، نینچ  زورب  تروص  رد  .تساه  نآ  هب  نظ  ءوس  نارگید و  ياه 

تـسیاب یم  هکلب  تشاد ؛ هعماج  ياضعا  رگید  راتفر  لامعا و  زا  یتسردان  ریـسفت  دیابن  ناوت و  یمن  ینید  ياه  هزومآ  ساسا  رب  اریز 
.درک ریبعت  ریسفت و  ینید  ياهراجنه  قالخا و  اب  بسانتم  لوبقم و  يوگلا  بلاق و  کی  رد  ار  نانآ  راتفر  هراومه 

راظتنا فیلاکت  فیاظو و  كرت  . 1  _ 3

یم نارظتنم ، يدرف  تایح  تینیع  رد  نآ  ققحت  يارب  اما  دوش ؛ یم  طوبرم  رظتنم  دارفا  یگدـنز  داعبا  مامت  هب  دوخ  تیلک  رد  راظتنا ،
رب ار  اهدـیابن  اهدـیاب و  هک  تسا  نآ  لاـبند  هب  یناـسنا  ره  یهاوخ  هداـیز  یبـلط و  تعفنم  حور  .تشاد  هجوت  زین  نآ  عـناوم  هب  دـیاب 

ساسا
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ماظن تروص  هب  دراوم  ریاس  اب  یتقو  اما  دوش ؛ یم  دادملق  یعیبط  تیـصوصخ  رما ، ودـب  رد  یگژیو  نیا  .دـنک  ریـسفت  دوخ  تالیامت 
یهد تهج  لرتنک و  دـنمزاین  دـنک ، یم  دراو  اه  شخب  ریاـس  هب  هک  ییاـه  بیـسآ  اـی  بیـسآ  لـیلد  هب  دوش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  راو 

.تسا

اب ضیارف ، فیلاکت و  ماجنا  رد  تسناد و  دازآ  ار  دوخ  دـیابن  ینید  ياهراجنه  تامازلا و  ماجنا  رد  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  ور  نیا  زا   
اـه و شزرا  اـهرواب ، ناوـنع  هب  نید  هیحاـن  زا  هچنآ  دـیاب  یم  هکلب  درک ؛ دروـخرب  حـماست  نتفرگ و  هدـیدان  اـی  لـهاست و  یتـسس و 
هب بیـسآ  بجوم  فیلاکت ، نیا  رد  لهاستو  حـماست  هنرگ  و  دریذـپ ؛ تروص  لامک  مامت و  تسا ، هدـمآ  ینید  کسانم  اـهراجنه و 

ياه هتـسیاب  راظتنا و  فیلاـکت  هب  یهجوت  یب  رظتنم ، هعماـج  رد  بیـسآ  زورب  دـمایپ  نیرت  مهم  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  اـه  شخب  ریاـس 
.تسا هنارظتنم  تایح 

نیمه هب  تسا و  هدش  ینیب  شیپ  نید ، دوخ  طسوت  هتشاد ، دوجو  اه  نآ  رد  يریگ  ناسآ  یشوپ و  مشچ  ناکما  هک  يدراوم  دنچ  ره 
هب نارظتنم  هکنآ  يارب  دوش  يا  هناهب  دیابن  یگژیو  نیا  اما  دوش ؛ یم  هلهس » هحمس و   » نید تلع ،
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، هجیتن رد  راظتنا و  فیلاکت  زا  یشوپ  مشچ  بجوم  اه ، لقادح  هب  تیاضر  هکنانچ  .دنهد  تیاضر  نیع  نهذ و  فرظ  رد  اه  لقادح 
.دوش یم  راظتنا  هفسلف  زا  تلفغ 

یعامتجا ياه  بیسآ  . 2

هعماج دارفا  يدیماان  . 2  _ 1

يراتفر و یگدروخرـس  هعماج و  دارفا  يدـیماان  هب  دوش ، یم  یـشان  رظتنم  هعماج  ياـه  بیـسآ  زا  هک  یعاـمتجا  دـمایپ  نیرت  هدـمع 
ببس اه  نآ  زورب  رارکت  زین  تشذگ و  ناشرکذ  هک  رظتنم  هعماج  ياه  بیسآ  زا  کی  ره  زورب  .دوش  یم  طوبرم  نانآ  يرکف  دیدرت 

زین يراتفر  ظاحل  زا  هدش ، دیدرت  ماهبا و  راچد  تسا ، طبترم  اه  بیـسآ  نیا  هب  هک  ییاه  هرازگ  تاعوضوم و  رد  هتفر  هتفر  دوش  یم 
.دندرگ توافت  یب  دراوم  نیا  هب  تبسن 

تدـضاعم و زا  هدرب و  نایم  زا  ار  دـشر  حالـصا و  هنوگره  ناکما  هک  دـنز  یم  نماد  یعامتجا  يدـیماان  هب  یعون  هب  تیعـضو ، نیا   
تافارحنا اه و  نارحب  زورب  ثعاب  تیعـضو ، نیا  .دـهاک  یم  دوخ  فیلاکت  فیاظو و  ماـجنا  ياتـسار  رد  رظتنم  هعماـج  دارفا  لـماعت 

یلمع يرکف و 
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.تسا لمتحم  اه  نآ  عوقو  رطخ   (1) خیرات ، هتشذگ  نوچمه  هک  دوش  یم  یصاخ 

رگا .داد و  دـهاوخ  ناشن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  كرت  رد  ار  دوخ  رثا  نیرت  مهم  رظتنم ، هعماج  یتوافت  یب  يدـیماان و 
لیلد نیمه  هب  تشاد ؛ دـهاوخ  لاـبند  هب  يراوگاـن  ياهدـمایپ  دـشابن ، رادروـخرب  دوـخ  هاـگیاج  زا  یعاـمتجا ، راـتخاس  رد  ود  نـیا 

: دهد یم  رکذت  نینچ  هدرک ، رطخ  نالعا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

رما دنوادخ ، ...دروخ  یم  مشچ  هب  يا  هدـنرادزاب  هن  دوش و  یم  ادـیپ  يا  هدـنهد  رییغت  هدـننک و  راکنا  هن  هدـش ، راکـشآ  دـسافم  … 
یم تنعل  دـنوش ، یم  نآ  بکترم  دوخ  هک  ار  رکنم  ناگدـننک  یهن  زین  دـنفورعم و  هدـننک  كرت  دوـخ  هک  ار  فورعم  هب  ناگدـننک 

.دنک (2)

.دنـشاب هتـشاد  یناسکی  شور  لمع ، اهراجنه و  ات  دـیاقع  اهرواب و  یلوط  بتارم  هلـسلس  رد  هک  تسا  نآ  ایوپ  هعماج  کـی  یگژیو 
ماظن یگنهرف و  ماظن  يازجا  اب  قبطنم  اه  لمع 

ص369. ج1 ، یفاک ، - 1
ص188. هغالبلا ، جهن  - 2
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ینیع ققحت  یشزرا ، ياهراتـسیا  هعماج  ياضعا  نهذ  رد  دوش  یم  ثعاب  ینوگ  مه  نیا  .دشاب  هعماج  ياهزاین  يوگ  خساپ  یگنهرف 
.ددرگ هدهاشم  اه  نادب  مازتلا  لمع ، ماقم  رد  دنیبب و  دوخ  هب 

رگنایب ناشیا ، مالک  نایاپ  .تسا  هدش  هراشا  یمسر  یعامتجا  لرتنک  یمـسرریغ و  یعامتجا  تراظن  مزیناکم  ود  ره  هب  مالک  نیا  رد 
ًاقیقد یمزیناکم  نینچ  .دـش  دـهاوخ  نآ  ياـضعا  هعماـج و  لداـعت  تداعـس و  تمالـس ، نماـض  تراـظن ، نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا 

فورعم هبرما  يارجا  .دنک  یم  دیکأت  شیپ  زا  شیب  ار  راظتنا  یعامتجا  فیلاکت  هب  لمع  موزل  دنک و  یم  قدص  رظتنم  هعماج  هرابرد 
.دوش یم  نآ  بیسآ  عنام  هدرک ، تیوقت  ار  هعماج  نآ  رد  راظتنا  تیمکاح  رظتنم ، هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  و 

نادنمشناد اهقف و  زا  يوریپ  مدع  . 2  _ 2

نیا .تسا  تداعـس  يراگتـسر و  حالف ، يوس  هب  اه  ناسنا  عون  رـشب و  ییامنهار  يدـهعتم ، ناملـسم  ره  هغدـغد  تسا  ادـیپ  هتفگاـن 
يرادـنید لوؤسم  ار  دوخ  ناملـسم ، نارکفتم  ناملاع و  هک  ارچ  دوش ؛ یم  نادـنچ  ود  ناناملـسم ، نامیا  ظـفح  صوصخ  رد  هفیظو ،

ناناملسم
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یم رب  هزرابم  هب  نآ  اب  هتسناد ، تفآ  ار  دناسرب  بیـسآ  نیع ، رد  هاوخ  نهذ و  رد  هاوخ  اه ، نآ  يرادنید  هب  هک  هچنآ  ره  دنناد و  یم 
هک تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  تبیغ ، رـصع  لوط  رد  هعیـش  ياـملع  اـهقف و  یخیراـت  تدـهاجم  ریذـپان و  یگتـسخ  شـالت  .دـنزیخ 

سأر رد  نآ  یعقاو  يرکف و  دودـح  ظفح  تماما و  میقتـسم  طخ  رد  هعیـش  رظتنم  هعماج  يربهار  بهذـم و  ناـیک  زا  عاـفد  هراومه 
.تسا هدوب  ناشیا  یلمع  یملع و  ياه  تیلاعف 

هب نداد  هجوت  مالـسا و  يالاو  ياه  نامرآ  هب  ناگدـنیآ  ندروآ  نامیا  یمالـسا و  هعماج  هدـنیآ  زا  ربمایپ  ياه  ینیب  شیپ  هب  هجوت  اب 
اربک تبیغ  رصع  رد  یمالسا _   يربهر  موادت  نیمـضت  يارب  راچان  ماما  نیمهدزاود  ینالوط  تبیغ  وا و  زا  سپ  ماما  هدزاود  تماما 

رد يربهر  نیاربانب  دـنتفین ؛ رطخ  هب  مالـسا  یگنادواج  تیعماج و  لامک ، ات  دـشاب  یماقم  مئاق  نیزگیاج و  بیاغ  ماما  يارب  دـیاب  _ 
.تسا مالسا  هیلوا  لوصا  اب  گنهامه  يرورض و  رایسب  ینالقع و  يداهن  لوقعم و  یقطنم و  یلصا  موصعم ، ماما  تبیغ  رصع 

، طیارش عماج  تیافک و  اب  هیقف  ّتیعجرم 
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ات هدوـب  حرطم  نید  تاـمیلعت  نتم  رد  ّتیعجرم  داـهن  لـیلد  نیمه  هب  تسا ؛ موـصعم  ماـما  تبیغ  تروـص  رد  نـکمم  ضرف  نیرتـهب 
خیرات لوط  رد  يداهن  نینچ  تکرب  هب  هعیـش ، .دـننک  فرطرب  يدایز  دودـح  اـت  تبیغ  رـصع  رد  ار  رظتنم  هعماـج  لـضعم  لکـشم و 

.تسا هتشاد  رارق  یسایس  یملع و  يرکف ، تیعضو  نیرتهب  رد  یتموکح  یعامتجا و  طیارش  نیرتدب  اب  مخ و  چیپرپ و 

.تسا هداد  رارق  مدرم  تجح  مکاح و  ار  نانآ  هدرک و  دای  ار  نانآ  ینید  یملع و  ّتیعجرم  اهقف و  زا  دـیلقت  موزل  ناموصعم  تایاور 
(1)

يرکف و ياه  بیـسآ  هب  دـتفا ، هلـصاف  رظتنم  هعماـج  ناـمدرم  میظع و  نصح  نکر و  نیا  ناـیم  دوش  یم  ببـس  هچنآ  دوجو ، نیا  اـب 
نآ نادنمـشناد  ناملاع و  شقن  نیرت  مهم  .تسا  هدش  رظتنم  هعماج  ریگ  نماد  هک  دوش  یم  طوبرم  اه  نآ  زا  هدـمآرب  راثآ  يراتفر و 

دنمـشناد و ملاع و  نایم  یناسنا  طباور  ياضف  یتقو  .دنـشاب  هتـشاد  يدـج  روضح  هدرک ، دروخرب  هنالاعف  يزومآ ، ملع  رد  هک  تسا 
هاگیاج وجشناد ، رگ و  شسرپ 

ص141. ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

اه بیسآ  اه و  شلاچ  رظتنم ، هعماج  www.Ghaemiyeh.comراظتنا 14 : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 177زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12365/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
http://www.ghaemiyeh.com


111 ص :

عویـش رگ  نیمـضت  رما ، نیا  دوش و  یم  تیوقت  نادنمـشناد  زا  يرگ  شـسرپ  هب  لـیم  دوش و  یم  ریگارف  يزومآ  ملع  دـبایب ، ار  دوخ 
، دوشن تیاعر  مکاـح  ياـهراجنه  قـالخا و  رگا  اـما  دوب ؛ دـهاوخ  رظتنم  هعماـج  یخیراـت  تلاـسر  راـظتنا و  هراـبرد  ینید  تریـصب 

یم یقاب  دوخ  تالوهجم  اـب  یملع  نادـنمزاین  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـنیآ و  یمن  ملع  لـها  غارـس  هب  ملع  ناـبلاط  نایوجـشناد و 
رظتنم هعماـج  ياـه  بیـسآ  یعاـمتجا  راـثآ  زا  هک  نادنمـشناد  اـهقف و  زا  يرود  .دوش  یم  هریچ  اـه  نآ  رب  یناداـن  لـهج و  دـننام و 

.دش دهاوخ  يرگید  رامش  یب  تالکشم  لیاسم و  زورب  زاس  هنیمز  دوخ  دوش ، یم  بوسحم 

ياهراتفر دنناوت  یمن  رظتنم  هعماج  نامدرم  اریز  دوش ؛ یم  نادنچ  ود  نآ  ریثأت  دشاب ، نید  هزوح  هب  طوبرم  تالوهجم  نیا  رگا  لاح 
ياهراجنه زا  نامدرم ، تیعـضو ، نیا  رد  الوصا  .دـنوش  نید  اـب  اون  مه  هعماـج ، دارفا  دـنزاس و  قباـطم  ینید  ياـهراجنه  اـب  ار  دوخ 

نیمه هک  تسا  یتـقو  رت  كاـنرطخ  نـیا  زا  دـنزاس و  اوـنمه  نآ  اـب  ار  دوـخ  ياـهراتفر  اـت  دـنرادن  یفاـک  مزـال و  تاـعالطا  ینید ،
صصختم و ملع  لها  نادنمشناد و  هب  هعجارم  ياج  هب  نارگشسرپ 
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هب اه  نآ  نید  هدش ، اه  جرم  جره و  شیادـیپ  ثعاب  رما  نیمه  دـنروآ و  يور  دـنرادن ، ار  مزال  تیحالـص  هک  یناسک  هب  تیافک ، اب 
.دتفا یم  هرطاخم 

عیشت ياه  لسن نایم  تسسگ  . 2  _ 3

صاخ طیارـش  اهنت  هن  هلحرم  نیا  .دـش  دوخ  یخیرات  تایح  زا  يدـیدج  هرود  دراو  نایعیـش  هعماج  تبیغ ، رـصع  زیگنا  مغ  زاغآ  اـب 
بلاق رد  یهلا  تیاده  نایرج  .تسا  توافتم  نیـشیپ  راودا  اب  هسیاقم  رد  زین  نآ  رد  یهلا  تیادـه  قیرط  ًاساسا  هک  هدوب  اراد  ار  دوخ 

عجرم و ناونع  هب  اهقف  مالسلا ، هیلع  رـصع  ماما  تیریدم  اب  نامزمه  هتفای و  شرتسگ  یلوط  تروص  هب  راب  نیا  دنوادخ ، ياه  تجح 
لیلد هب  تبیغ ، رـصع  رد  عیـشت  یخیرات  تایح  یـسررب  هک  تفای  همادا  اج  نادـب  ات  هیور  نیا  .دـندش  لمع  دراو  هعیـش  هعماج  أـجلم 

.تسا هعیش  ّتیعجرم  لماکت  لحارم  تخانش  ورگ  رد  نایعیش ، یگدنز  ياه  تیعقاو  اب  ّتیعجرم  نایرج  مکحم  دنویپ 

ار عیشت  ياه  لسن  هک  دنک  یم  لمع  یحیبست  خن  ناونع  هب  رظتنم  هعماج  ییانبم  فراعم  مولع و  ظفح  رب  هوالع  ّتیعجرم ، نایرج 
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یسایس و ياهراشف  هوبنا  ربارب  هدمآ ، رد  تیلقا  زا  عیشت  ات  هدش  ثعاب  هچنآ  عقاو  رد  .درب  یم  شیپ  هب  هتشاد و  هگن  دحاو  يریسم  رد 
، فلتخم ياه  نامز  رد  هتبلا  هک  تسا  ّتیعجرم  مان  هب  رمتـسم  یگـشیمه و  يرـصنع  دوجو  دشاب ، دنلبرـس  یبهذم  یتح  یعامتجا و 

.تسا هدیسر  روهظ  هب  توافتم  ياه  هرهچ  رد  هرود ، ره  طیارش  اهزاین و  هب  هتسب 

ّتیعجرم ور  نیا  زا  تسا ؛ عیشت  خیرات  زا  هرود  ره  طیارش  يایوگ  تبیغ ، رصع  رد  يربهر  تیعجرم و  نایرج  هعلاطم  نیا ، رب  هوالع 
.دیآ یم  باسح  هب  خیرات  لوط  رد  رظتنم  هعماج  تایح  راد  هنیآ  هعیش ،

لاقتنا هئارا و  دنمزاین  تسا ، هتفرگ  لکش  تبیغ  رصع  رد  رظتنم  هعماج  یخیرات  جنرتسد  ناونع  هب  هک  ینالوط  راختفارپ و  هنیشیپ  نیا 
.دوش یم  مهم  دادـخر  نیا  عنام  رظتنم ، هعماج  يارب  هدـش  رکذ  ياه  بیـسآ  زورب  نایم  نیا  رد  هک  هدوب  عیـشت  هدـنیآ  ياـه  لـسن  هب 

هتفر و نیب  زا  تنـس ، اب  نآ  طابترا  ددرگ  یم  ببـس  يراـتفر ، يرکف و  ياـه  بیـسآ  رد  رظتنم  هعماـج  ندـمآ  راـتفرگ  ندز و  نماد 
نینچ رد  .دورب  نایم  زا  هتشذگ  ياه  لسن  اب  طابترا  يرارقرب  ناکما 
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یم روهظ  هب  ییاه  یتسـس  تاماهبا و  نآ ، ییاهن  نامرآ  رد  هدش ، عقاو  ریثأت  تحت  رظتنم  هعماج  یخیرات  تلاسر  هک  تسا  يا  هنیمز 
.دسر

ياه لـسن  ناـیم  تسـسگ  داـجیا  رد  تسیاـب  یم  ار  رظتنم  هعماـج  رد  بیـسآ  زورب  ياهدـمایپ  راـثآ و  نیرت  مهم  زا  یکی  ور  نیا  زا 
.درک شالت  نآ  اب  هلباقم  ياه  هار  اهدمایپ و  نیا  هرتسگ  هعلاطم  یسررب و  يارب  هدرک و  وج  تسج و  عیشت  یخیرات 
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رظتنم هعماج  رد  اه  بیسآ دنتسم  یسررب  دقن و  مراهچ : لصف 

هراشا
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یمالـسا ياـهروشکرد  دراد ، ناوارف  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياـه  هبذاـج نآ ، هب  هتـسباو  رـصانع  تیودـهم و  ثحب  هکنآ  هب  هجوت  اـب 
تباین و تیودـهم و  نیغورد  نایعدـم  .تسا  هتفرگرارق  صاخ  هجوت  دروم  دـنه ، دـننام  یقرـش  گنهرف  ياراد  ياـهروشک  یخربو 

يرادرب هرهبهویش اه و  شیارگ نیا  هنیمز  تسا  مزال  اذل  .دنا  هدرک هدافتـسا  ءوس  یمومع  شیارگو  تیفرظ  نیا  زا  زین  ییارگ  تاقالم 
تنرتنیا و هراوهام و  دـننام  زور ؛ يروآ  نف  تاـناکما و  زا  هدافتـسا  اـب  هژیو و  ياهدـنفرط  اـب  دـیدج  نایعدـم  .دوش  نشور  نایعدـم 

.دنزادرپ یم  یمومع  تاساسحا  کیرحت  هب  تاعوبطم ،

هکنآ لاح  دننک ؛ یم  یفرعم  نامز  ماما  مدرم و  نایم  طبار  اردوخ ، نایامن ، فراع  بلغا 
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.دنا (1) هدرکن  ییاعدا  نینچ  هعیش ، گرزب  یعقاو و  يافرع 

؟ دـندوب هتفاین  ینیلک  لاثما  هک  میا  هدروخرب يدـیدج  تایاور  هب  زورما  ایآ  تسا ؟ هداد  خر  اـم  ناـمز  رد  تارییغت  نیا  ارچ  یتسار  هب 
رـصعرد ایآ  دنا ؟ هدوب هرهب  یب  نآزا  يراصنا  خیـش  دیفم و  خیـش  لاثما  هک  دنرادروخرب  ینامیا  تفرعم و  نانچ  زا  یخرب  زورما ، ایآ 

دعاسم تاقالم ، ياهاعدا  نتفای  جاور  يارب  ام  نامز  یبهذم  یگنهرف و  طیارـش  ای  تسا  هدـش  زاب  اه  نآ  يور  هب  تاقالم  ياهرد  ام 
؟ دنا هدرک  ادیپ  يرتشیب  تراسج  تأرج و  نایعدم  هدش و 

نیغورد نایعدم  ياه  هدنورپ یناوخزاب  . 1

، مچرپ نتفرگ  تسد  رد  اب  دوخ  صاخ  هسلجرد  يو  .دش  نارامیب  يافش  نامز و  ماما  اب  هطبار  یعدم  ناتـستشد ، رد  نز  کی  . 1  _ 1
هتفگ ساسارب  دینک .» مایق  ناشیا  مارتحا  هب  دـیاب  دراد و  روضح  عمج  رد  نامز  ماما  نالا  : » تفگ هژیو  یتلاح  اب  دـمآ و  عمج  نایم  هب 

سیلپ و روضح  دوجو  اب  يو  زوین ، سراپ راگنربخ 

ص128. فارحنا ، کچیپ  - 1
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(1) دش .» دهاوخ  هلزلز  ِبب ، دیرَ ار  وا  رگا  : » دندرک اعدا  ناگدروخ  بیرف  دشن و  سیلپ  هارمه  ندمآ  هب  رضاح  تاعالطا ،

زین ًالبق  يو  تسا ! يدهم  ترضح  هک  درک  مالعا  ناتسبرع  ياهرهش  زا  یکی  هعمج  زامن  يالصم  رد  ناهگان  يرصم ، کشزپ  . 1-2
.دوب (2) هدرک  توبن  ياعدا 

، درکاعدا هزغ ، بونج  رد  ینیطـسلف  دنورهـش  نیا  .تسا  هدرک  تیودـهم  ياعدا  یتسینویهـص ، میژر  اب  طبترم  ینیطـسلف  کی  . 3-1
.تسا (3) هتشاد  ناهنپ  طباور  یتسینویهص ، میژر  اب  وا  هتبلا  .دننک  تیعبتوا  زا  تساوخ  سامح  ناراداوه  زا  تسا و  دوعوم  يدهم 

اب يو  .تسا  هدرک  هفشاکم  ياعدا  زین  تجح و  ترـضح  فرط  زا  ضیف  هطـساو  ياعدا  تسا ،  1314 دلوتم هک  يرگید  درف  . 1  _ 4
رد ناشناهانگ  هب  فارتعا  هب  دارفا  ندرکراداو 

ص2. ، 29 لاس ، 8235 هرامش ، 1429 مرحم 12 ، 1386 نمهب 1 هبنشود یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.نایعدمرابخا ص59 ، ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 2
.نایعدمرابخا ص59 ، ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 3
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طابترا ياعدا  نینچمه  وا  .دراد  دارفا  بذجرد  یعس  دهشم ، رد  نارکمجدجسم  يارب  ینیمز  هیهت  ناهانگ و  نآ  نتـشون  يو و  ربارب 
(1) تسا .» هدشرضاح  مدرم  تیاده  يارب  تبیغ  نامز  رد  هنت  کی  ناشیا  :» شنارایزا یکی  لقن  هب  دراد و  ار  نامز  ماما اب  مئاد 

هتفگ وا  هب  یبیغ  ملعم  تسا  یعدـم  .دراد  تعجر  ياعدا  هدوب و  هاگـشناد  یجارخا  يو  .تسا  نارهت  دلوتم 1344  .ي  .یلع  . 1  _ 5
يوک هثداـحزا  سپ   [ هیکرت هلزلز  ثداوـح  یّتـح  يو  یـسر .» یم ماـما  هب  روـهظ  حبـص  رد  هک  یـشاب  یـسک  نیلوا  دـیاب  وـت  : » تسا

هب ییاج  رد  یّتح  داد .» ماجنا  وا  میتساوخ و  ادخ  زا  ام  : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  نیبار  قاحـسا  گرم  و  هاگـشناد [
.منک (2) یم  مادقا  مدوخ  نم  ّالا  ریگب و  ار  اه  یلیئارسا يولج  هک  دهد  یم رادشه  یسوم  ترضح 

هب تسـش و  یم  نارفعز  بالگ و  اب  ار  هللا  مالک  زا  یتایآ  .دوب  شیاـه  هویـش زا  یناـمرد  نآرق  درجورب ، 1337 دلوتم .ك ب  . 1  _ 6
ناعجارم

ص145و146. ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 1
ص151. ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 2
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هب ییاه  همان .داد  یم ار  ّنِسلاب » ّنِسلا   » هیآ درد ، نادـند  يارب  و  ملقلاَو » ن   » هیآ اـهاونان ، هب  ًـالثم  دوش ؛ لـح  ناشتالکـشم  اـت  داد  یم 
یـسوم ماما  متفهو  تسیب  هون  ار  دوخ  يو  .دـناوخ  مولظم  یبهذـم و  ّلقتـسم و  ياوشیپ  ار  دوخ  تشون و  پاپ  یللملا و  نیب  عماـجم 

قطان نیشن ، هناخ  حلـصم  نیرطـضملا ، فهک  هلمج  زا  یباقلا  .درک  یم یفرعم  يدرجورب  هللا  تیآ  هون  نینچمهو  مالـسلا  هیلع  مظاک 
حیرـص صن  فـالخرب  هیملع ، هزوح  حطـس  سورد  ندـنارذگ  نودـب  یتح  یعدـم ، نیا   (1) .دـیزگ یم رب  دوخ  يارب  تاوعدـلا و…

.تسا هدش  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخهدنیامن  » ماقم هب  ندیسر  یعدم  تایاور ،

ماظن حالطـصا [ هب  : [ هکدـنک یم مالعا دوخ ، ياه  هیعـالطا رد  درک  یم تیلاـعف  ياه 1379و1380  لاـسرد هک  رگید  یعدـم  . 1  _ 7
لآ مئاق  درک : مالعا  نینچمه  .دربب  نیب  زا  ار  نآ  دراد  تیرومأـم  ناـمز ، ماـما  فرط  زا  وا  تسا و  دولآ  كرـش  یمالـسا ، يروهمج 

یمو دناد ، یم مارح  ار  موصعم  ریغ  هب  سمخ  دمحم ،

ص154و155. ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 1
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 (1) .درادن زاین  هیرهق  ياوق  هب  نامز  ماما  دیوگ :

ًامتح دـنورن ، دوخرـسمه  دزن  هام  شـشرگا  : » درک یم ناونع  اهمناخ  هب  دوب ، نامز  ماما  اب  میقتـسم  طابترا  یعدـم  هک  یمناخ  . 1  _ 8
، هورگ دارفا  رگید  يو ، هورگ  زا  صخـش  ییادـج  تروص  رد  درک .» دـنهاوخ  تیؤر  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما 

.دندرک (2)  یم رازگرب  متخ  سلجم  شیارب  وا ، هب  نداد  تیناویح  تبسن  یتح  ینلع و  نیهوت  نمض 

: دنا هدومرف  وا  هب  نامز  ماما  دنک ، یم  اعدا  .درک  زاغآ  لاس 1363  زا  ار  دوخ  ياهاعدا  نارهت ،  1330 دلوتم فلا  مناخ گ _  . 1  _ 9

نینچمه مناخ  نیا  دیتخادنا .» ولج  ارم  روهظ  لاس  لهچ  هک  امـش  زا  منونمم  نم  .مدوب  هدـمآ  الاح  ات  متـشاد  وت  لثم  رفن  هس  نمرگا  »
مرظتنم دـنا و  هداد  نم  هب  نارهت  رد  لزنم  باب  کی  لیبموتا و  کی  ناـشیاو  ما  هتـشاد تاـقالم  ترـضح  اـب  راـب  نیدـنچ  : » درک اـعدا 

ترضح

ص157. ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 1

ص130. ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 2
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(1) منک .» جاودزا  ناشیا  اب  ات  دننک  روهظ 

نامز ماما  ترـضح  ار  دوخ  هدـننار  یبهذـم ، مسارم  رد  اه و  مناخ  ناـیم  صوصخ  هب  تاـغیلبت ، اـب  .م ن  هب  فورعم  یمناـخ  . 1_10
.دننک (2) هیده  يو  هدننار  هب  ار  دوخ  تالآ  رویز  درک  یم بیغرت  ار  نانز  وا  .درک  یم یفرعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

يا هیعالطا لاوش 1426  رد  يو  .تشاد  ار  رصع  ماما  تباین  ياعدا  قارعرد ، 1384 لاس رد  نسحلا  نب  دمحا  مان  هب  یصخش  . 1_11
قح رب  وا  ياعدا  اذل  دنتفریذپن ؛ ار  هلهابم  عجارم  نوچ  دنتفگ : یم وا  نارادـفرط  .دـناوخ  هرظانم  هلهابم و  هب  ار  نارگید  درک و  رداص 

.تسا (3)

یتینما ياهورین  تسد  هب  تسا ، نامز  ماما  شدوخ  دـش  یعدـم  سپـسو  دوب  نامز  ماما  اب  طابترا  یعدـم  اه  لاـس  هک  يدرف  . 1_12
مالعا شنادیرم  هب  شرسمه  قیرطزا  لادوگرد ، ندش  یفخم  اب  شلزنم و  رد  دوخ ، قاتا  ریز  یلادوگ  رفح  اب  درف  نیا  .دش  ریگتـسد 

« اقآ : » درک یم

ص142و143. ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 1

ص192و193. ، 1386 دنفسا ههارژک ،) ، ) مج ماج  همان  هژیو  - 2
ص157و158. فارحنا ، کچیپ  - 3
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یعدـم نیا  .دـندرک  یمرواب ار  اعدا  نیا  يو ، ندـیدن  قاتا و  لخاد  هب  هعجارم  اب  يو  نادـیرم  .تسا  هدرک  ضرألا  یط  ترایز  يارب 
ردارب رسمه و  سپسو  هدش  یفخم  نارکمج  هداج  يدورو  لپ  رانک  تفر ، یم نارکمج  هب  هدایپ  ياپ  اب  دوخ  نادیرم  اب  هک  یلاح  رد 

.دش یفخم  شلزنم  رد  لاس  کی  تدم  هب  هدش  دای  درف  دندش و  نادیرم  مشچ  زا  يو  يارغص  تبیغ  یعدم  يو ، رسمه 

نادـیرم هقلح  هب  دنتـشادزین ، یبصانم  هک  ار  دارفا  یهجوت  لباق  دادـعت  دوب  هتـسناوت  تسا ، یـشیرپ  ناور  راچد  رهاـظ  هب  هک  درف  نیا 
يو زا  شنادیرم  مقرد ، ینامتخاس  نیمز  ریزرد  نانآ  سبح  شا و  یلـصا  نادیرم  هارمه  هب  يو  يریگتـسد  زا  سپ  اما  دیازفیب ؛ دوخ 

يدازآ و زا  سپ  یبالق  نامز  ماما  نیا  یناوتان  اب  اما  دنک ؛ کمک  نانآ  يدازآ  يارب  دوخ  تماما  تردـق  زا  هدافتـسا  اب  دـنهاوخ  یم 
.تسا (1) هتفرگرس  زا  ار  دوخ  نیغورد ياهاعدا  تیلاعف  هتشذگدننام  هرابود  تیموکحم ، تدم  ندنارذگ 

ص1و2. متشهو ، تسیب  لاس  ، 7968 هرامش ، 1427 هجحیذ 27 ، 1385 يد 27 هبنشراهچ ، یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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زا یمالـسا ، يروهمج  هماـنزور  هک  دوب  یبـلطم  نیا  .تفرگ  سپ  ار  دوخ  نیغورد  ياـهاعدا  دوب ، تماـما  یعدـم  هک  يدرف  . 1_13
ماـما تفگ  یم تسناد و  یم مهدراـهچ  ماـما  ار  دوـخ  هک  فرحنم  یعدـم  نـیا  .تـسا  هدرک  لـقن  مـق  بـالقنا  یموـمع و  ناتـسداد 

ماما تسا و  هدـش  نفد  نارکمج  رد  ناشیا  ندـب  دـنا و  هتفر ایندزا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترـضح  مهدزاود ،
نارکمج رد  مهدزاود  ماما  هک  یماگنه  زا  .دـنک  یمن راکـشآ  ار  دوخ  یحلاصم  رباـنب  اـما  دـنک ؛ یم یگدـنز  ناهفـصا  رد  مهدزیس ،

ار دوخ  زامن  هدرک ، رواب  ار  وا  ياهاعدا  نزودرم ، يا  هدع  هکنیا  رتروآ  مرش  میناوخب ! نارکمج  يوس  هب  ار  زامن  دیاب  دندش ، نوفدم 
رد ذوفن  یبهذم و  شـشوپ  داجیا  يارب  اهنتو  دنتـسین  مق  لها  شنادـیرم  زا  يرایـسبو  درف  نیا  هتبلا  .دـندناوخ  یم نارکمج  هب  ور  زین 

یم نارئاز  زا  يدایـش  يذاخا و  راک  هب  یترایز ، رهـش  نیا  رد  روضح  اب  مدرم ، كاپ  تاساسحا  زا  هدافتـساو  داوس  یب  دارفا  دـیاقع 
.دنزادرپ (1)

1385ش7965 يد 24 هبنشکیو 28ص1 ، لاس ش7968 ، ، 1427 هجحیذ 27 ، 1385 يد 27 هبنشراهچ ، یمالـسا ، يروهمج  همانزور  - 1
28ص4. لاس
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مهربمایپ مروآ ، یم ناهج  رد  مایپ  نوچو  متـسه  نامز  ماما  نم  :» دـنک یم اـعدا  توبن ، تیودـهم و  یعدـم  د  ق ، اضرلادـبع ، . 1_14
(1) دراذگب .» نم  هدهعرب  دهاوخ  یمار اهراک  يرس  کی  دنوادخ  مدش  هجوتم  یگلاس  لهچ  رد  تسرد  .متسه 

ار دوخ  ياهاعدا  دوخ ، یفارحنا  هسلج  رد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  ماقم  ذخا  یعدم  فلا ، مرکا ، مناخ  . 1_15
.دریگ یم يو  بناج  زا  ار  تجح  ترضح  ياه  فرح  تسا  یعدم  يو  .دنک  یم حرط  دسانش  یمن ار  وا  هک  یسانشان  درف  هطـساو  هب 

اه نآ  هب  تخـس  هّلچ  دیاب  اذل  یهد ؛ یم  ناشن  تفأر  یلیخ  دوخ ، اب  نیطبترم  اب  :» تفگ نم هب  هعفد  نیا  تفگ : شنادیرم  هسلجرد  وا 
چیه زور  لهچ  نیا  رد  .دینیب  یمن ارم  زور  لهچ  اذل  تسین ؛ نم  ندیدن  زا  رت  تخس  امـش  يارب  زور  لهچ  نیا  مناد  یم نم  و  یهدب »

.دـینک هدافتـسا  نم  میدـق  ياه  يد  یـس اهراون و  زاو  دـیورب  اه  هاگترایز اـه و  هدازماـما نیا  هب  .دـینکن  رارقرب  نم  اـب  یطاـبترا  هنوگ 
دیزاسب و ار  ناتدوخ 

(. نیغورد نایعدم  ، ) 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 1
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(1) .دیرادرب ار  اه  باجح

مان لبق  زا  دیاب  لاؤس  يارب  دراد و  نامز  ماما  اب  طابترا  هک  دندرک  شنیزگ  ار  یصخش  نیغورد ، فّرـشت  سالک  رد  نایعدم  . 1_16
هعجارم دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  دـصرد  داتـشه  هک  يدرف  .دریگب  اـقآ  زا  ار  باوج  اـت  داد ، صخـش  نآ  هب  درک و  یـسیون 

(2) دنتفر .» ناشیا  دیدوب و  باوخ  امش  دندمآ  ترضح  : » دنتفگ وا  هب  متسیب  زور  .يریگ  یم ار  باوج  متسیب  زور  دنتفگوا  هب  .درک 

اقآ تفگ : یم تشاذگ و  یم  ماما ، تسد  رد  رهاظ  هب  مامازا ، یلایخ  هداجـس  رانک  ار  ضیرم  تسد  فلا ، مان م ، هب  یـصخش  . 1_17
ام اب  ترخآ  نامزلا  بحاص  ای  نامب ، ام  شیپ  رد  نامزلا  بحاصای  : » دنداد یم راعـش  یگمه  دعب  .دهد  یم افـش  ار  ات  ود  یکی  يزور 

(3) نامب .»

زامن دهشت  رد  دندرک ، یم ادتقا  تجح  ترضح  یضرف  هداجس  هب  هک  يزامن  رد  . 1_18

(. نیغورد نایعدم  ، ) 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 1
(. نیغورد نایعدم  ، ) 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 2
(. نیغورد نایعدم  ، ) 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 3
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هتسد تروص  هب  ار  نامزلا » بحاص  نیضرالا  یف  هللا  هیقب  امیـس  هللا  هجح  نینمؤملا  ُما  هللا  لوسر  تنب  همطافو   » نوچمه ییاه  تعدب 
.دندناوخ (1) یم یعمج 

نایعدم  فارحنا  لماوع  . 2

هراشا

: دنا هدرک  نایب  بذک  و  یهاو ياهاعدا  للع  ار  لیذ  لماوع  نایعدم ، يور  رب  یملع  یسررب  زا  سپ  ناسانشراک 

یناور لالتخا  . 2  _ 1

، یناهج تشادهب  نامزاس  ناسانشراک  دروآرب  قبط  هک  يا هنوگ هب تسا ؛ رـصاعم  نامز  ياه  يرامیب نیرت  جیار  زا  یکی  یناور ، راشف 
راشف اب  یمسج ، ياه  يرامیب زا  دصرد  داتشه  عورش  .دنرب  یم  جنر  یناور  ياه  يرامیب زا  ناهج ، لک  تیعمج  دصرد  شـش  دودح 

تیعطاق اب  يدرف  نینچ  دنیوگ  یم  یلیمحت  نونج )  ) (2) سیزوکیاس نآ ، هب  ًاحالطصا  هک  تسا  هدوب  هارمه  یناور 

(. نیغورد نایعدم  ، ) 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 1
(. نولیباب یسراف  یسیلگنا - يرازفا  مرن  گنهرف  ساسارب   «، ) psychosis - » 2
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.دریذپ (1) یمن  ار  یقطنم  چیه  رگید  دهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  نارگید  ات  دنک  یم  نایب  ار  دوخ  ياعدا 

لها متفگن ؛ نم  :» تفگ دـیدرک ، ار  نامز  ماما  يرـسمه  ياعدا  ایآ  هک  یلاؤس هب  خـساپ  رد  هاگتـشادزاب ، رد  فلا  مناخ ف ، یعدـم ،
ناوج و هرهچ  .مسانش  یم هرهچ  اب  ار  ماما  متـشاد . راگتـساوخ  راب  هدزیـس  زور ، کی  رد  طقف  .دنداد  نم  هب  ار  لوق  نیا  دنتفگ و  تی 

کیدزن يدهم  مدنزرف  روهظ  دـییوگب  مناخ ف  هب  دـنداد  ماغیپ  ارهز  ترـضح  مناخو  مسانـش  یم ار  ناشیا  یلـصا  هرهچ  .دـنراد  ریپ 
زا دنناوت  یم ات  دندرک ، الب  ساسحا  رگا  تسا  کیدزن  ینامسآ  ياهالب  وگب  اهنآ  هب  دننک ، هتـشذگ  ناهانگ  زا  هبوت  دیاب  نانآ  .تسا 

ترـضح ياه  مانزا  دـیناد  یم امـش  میآ و  یم مدـیمح  اب  زین  نم  دـیایب  مدـیمح  هک  زور  نآ  وگب  اه  نآ  هب  .دـنریگب  هلـصاف  اـه  هشیش
دعب بش  ود  .دننک  یمن بلط  ارم  مدرم  نوچ  میایب ؛ مناوت  یمن دندومرف : هلمج ود  ترضح  لاس 70  نینچمه  .تسا  دیمح  تجح ،

سانش .) ناور ) یناهربرتکدراتفگ نایعدم ،» يوخو  قلخ  یسررب  » ناونعاب رون ، راظتنا  یگنهرفهسسؤم  59 تسشن - 1
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کی اذل  ُُکن ؛
ُ

دش مهو  دیایب  مه  ناشیا  متفرگ  میمـصت  نم  .میآ  یمن مشُکن  هکنیا  يارب  مشُکب ؛ دـیاب  میایب  رگا  میایب  مناوت  یمن تفگ 
.يوش (1) یم انیب  ینیب و  یم ارم  میایب ، رگا  دندومرف : ترضح  .داد  تسد  زا  ار  شا  ییانیب  تعرس  هب  میاه  مشچ  .مدرک  هیرگ  لاس 

تراقح ینیب و  مک  دوخ  . 2_2

لابند هب  یلاسگرزب  رد  دنا ، هدوب  یتیمورحم  ای  دوبمک  راچد  یکدوک  رد  هک  يدارفا  ینعی   (2) تراقح هدقع  ناسانش ، ناور  ریبعت  هب 
فادـها لابند  هب  ار  هعماج  ینعی  دنتـسه ؛ كانرطخ  هعماج  يارب  هک  دـنوش  یم یگتفیـش  دوخ  یعون  هب  رجنم  هک  دنتـسه  نآ  ناربج 

(3) .دنشک یم  دوخ  یّلیخت 

طیرفت طارفا و  . 2_3

.تسا اه  نآهنابلط اوزنا  هنایوج و  تولخ  راتفر  نایعدم ، یتیصخش  ياه  هنیمز  زا  یکی   

(. نیغورد نایعدم  ، ) 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 1
.interiority complex - 2

(. سانش ناور  ) یناهربرتکدراتفگ نایعدم ،» يوخو  قلخ  یسررب  » ناونعاب رونراظتنا ،» یگنهرفهسسؤم 59 تسشن - » 3
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دناوت یم دنا ،) هتخادرپ زاین  زار و  تولخ و  هب  ار  ینارود  هک   ) دراد یهلا يایلوا  راتفر  اب  يروص  تهابـش  اهنت  هک  نایعدم ، لامعا  نیا 
.دنراد (1) ناوارف  ياه  شروش  ناوت  رگید  يا  ههرب رد  اه  نیا هتبلا  .دشاب  مدرم  بیرف  لماع 

ینادان زا  هدافتساءوس  . 2_4

ياراد ریذپ و  بیسآ دارفا  اب  نانآ  ترشاعم  اه و  هقرف نارس  نایعدم و  يوسزا  ّصاخ ، ياه  تیلاعف  دنور  زا  دارفا  نتشاد  هاگن ربخ  یب  
، یفرط زا  .دننک و  یم دوخ  روحسم  ار  دارفا  ّصاخ ، تردق  لامعا  اب  اه  هقرف  نارادمدرس  هک  تسا  يرگید  لماع  یگدنز ، تالکشم 

ایرتمک فیلاکت  هکدـننک  یم یفرعم  یـشور  هار و  ًالومعم  نایعدـمو  دـنرادونو  بذاـک  ياـه  ناـفرع  هب  یـصاخ  شیارگ  مه ، مدرم 
.دراد لابند  هب  ار  رت  تحار 

يارب تفگ ، یم نامزاس  نارس  هب  باطخ  ایس  نامزاس  نیرواشم  زا  یکی  :» دیوگ یم اکیرمآ  میقمرگشهوژپ  يدیعسوبا  اضر  سدنهم 

.1386 لاس رونراظتنا ، یگنهرفهسسؤم  ، 59 تشنرد ینارنخس  یناهرب ، رتکد  « نایعدم يوخو  قلخ  یسررب  - » 1
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یلم هدارا  نآ  دوش ، هتخاس  یتقواه  هقرف .مینک  يزاس  هقرف  دییایب  هکلب  دیـشابن  ناریا  يا  هتـسههمانرب لابندردـق  نیا ناریا ، يزادـنارب 
.درک (1) بحاصتار  اهروشک  یلامو  یناسنا  عبانم  نآدوش  یم هداس  هلمح  کیاب  هاگ  نآ دور ؛ یم مدرم  نیبزا

مدرم  يروابدوز  . 2_5

دننک یم اقلا  یهاگ  ؛ دـننک یم  هدافتـسا  نوگانوگ  ياه  هویـش زا  شیدـنا ، هداس  ياـه  ناـسنا  نتخادـنا  ماد  هب  يارب  ناـفرع ، نایعدـم 
حرط ار  دوخ  یفارحنا  ياه  هار اذـل  بش ؛ کی  رد  هلاس  دـص  هر  ندومیپ  لثم  تسا ؛ دـمآراک  ان  یمالـسا  نافرعرد  جـیار  ياه  شور

هللا لجع  نامز  ماما  تیالو  رد  ندشوحم  یهاگ  .دننز  یم  هرگ  یقرـش  یبرغ و  یطاقتلا  گنهرف  اب  ار  یتنـس  دیاقع  یهاگ  .دننک  یم
اب طابترا  هب  راداو  ار  نانز  تعیب ، هناهب  هب  دـنناوتب  ات  دـننک  یم  یفرعم  ناشیا  هدـنیامن  ار  دوخ  هدرک ؛ حرطم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

، لاثم يارب  دنیامن ؛ یم هبذاج  داجیا  نیغورد ، زیمآ  هزجعمو  ناسآ  ياه  لح هار  حرط  اب  یهاگ  دنیامن و  دوخ 

.نیغورد نایعدم  ، 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 1
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دییوگ یم رگا  .دـینک  دایز  نم  هب  ار  ناتتفرعم  .تسا  یناـفرع  راـک  ًاـمامت  اـم  راـک  : » درک یم اـقلا  هنوگ  نیا  مدرم  هب  یعدـم ك ب ،
فیح نک ، تیامح  ام  زا  .تسا  اه  نیمه .دیهدن  تسد  زا  ار  تصرف  هکنیا  زا  هیانک   ) هللا ای  سپ  ًامیظع » ًازوف  زوفنف  کعم  ّانک  انتیلای  »

.دنزب ار  اه  فرح  نیا  تسین  یسک  رگید  نم  دعب  .مورب  ًالوهجم  نم  تسا 

ياه تیلقا  يافرع  زا  یلیخ  .دـشاب  شبیان  هیحان  زا  دـیاب  راـک  همه  .مراد  تیرومأـم  مدرک  تباـث  نم  .مینک  مکحم  ار  نامتـشادرواب 
، تسا شوجو  بنج  عقوم  هچ  دننیبب  ات  دنتـشاذگ  ام  هناخ  کیدزن  ییاه  نیبرود  اذل  تساروهظ ؛ کیدزن  نالا  هک  دنناد  یم یبهذـم 

یم کیدزن  دـیراد  روهظ  نالاد  هب  تدـش  هب  .دـینک  يرای  نات  تشادرواب اب  ناتتیامح ، اب  ارم  تبیغ ، رخآ  ياه  هیناث نیا  .دـننک  ربخ 
.دیوش

یلاخ دـسج  کی  .مرادـن  یچیه  .تسا  هدرم  نم  رد  هزیگنا  توهـش و  .تسا  ادرف  منک  یم رکف  منیب ، یم کیدزن  ار  اقآ  نانچ  یهاگ 
تبیغ سّاسح  ههرب  نیا  رد  ار  مولظم  دیس  نیا  هک  یناسک  همه  زا  منک  یم  رکشت  نم  .متسه 
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(1) دننک .» یم يرای 

جیردـت هب  ات  تسا  یکدوک  نارود  زا  نارتخد ، نارـسپ و  ینید  تریغ  اه و  تمرحو اه  تیـساسح عفر  ناناوج ، يارب  ناـنآ  رگید  ماد 
.دنمان یم يونعم  قشع  یعون  ار  نآو  .دوش  تیبثت  رتالاب  نینس  رد 

هب هجوت  نایعدـم و  در  ای  شریذـپ  رد  نانآ  دـیدرت  همئا و  هب  بستنم  يایـشا  نکاما و  هب  مدرم  هداـعلا  قوف  هجوت  داـمتعا و  یفرط  زا 
تامهوت ایؤر و  باوخ و  نتـسناد  تجح  نآ ، زراب  هنومن  .دنک  یم ایهم  نانآ  مادـنا  ضرع  يارب  ار  اضف  قیقحت ، ياج  هب  نانآرهاوظ 

.دنتسه تیودهم  ثحابم  اب  ییانشآ  یعدم  هک  یناسک  یتح  مدرم ، يوس  زا  نایعدم 

بیرف رتشیب  صاخ ، دراوم  یضعب  رد  هچرگا تسا ؛ ناسکی  نادرم  نانز و  یگدید  بیسآ  اما  دنتسه ؛ درم  نایعدم ، رتشیب  رامآ ، قبط 
يولج تالیصحت ، هکنیا  نمض  .تسا  رتالاب  نیلهأتم  زا  راکـشآ  روط  هب  نیدرجم  یگدید  بیـسآ  نینچمه  .دنتـسه  نانز ناگ  دروخ

يونعم ألخ  تلع ، دیاش  .دریگ  یمن ار  بیسآ 

.نیغورد نایعدم  ، 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 1
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دندـید یتقو  نایعدـم  .دوش  یم  رتشیب  كرد  زاین و  ساسحا  ثعاب  رتشیب ، ملع  اریز  تسا ؛ ناـگدرک  لیـصحت  رتشیب  زاـین  ساـسحاو 
.دندرک ییادخ  ياعدا  اه  نآ  زا  یضعب  دنتفر و  رتولج  دنریذپ ، یم ار  ناشیفارخ  ياهاعدا  یتحار  هب  مدرم  زا  يا  هدع

ییاهن لیلحت  . 3

هـصرعرد زادرپ  غورد  داوس و  یب  رـصانع  هب  نداد  نادیم  يرگن ، یحطـس جیورت  نوچمه  یلماوع  دوهـشم ، ياه  تیعقاو  هب  هجوت  اب 
ياـه يرابودـنب یب ربارب  رد  یتواـفت  یب يداـمرهاظم و  شرتـسگو  دـشر  رثا  رد  يوـنعم  ياـهألخ  شیادـیپ  یبهذـم ، تاـغیلبت  ياـه 

زا تسا ، نآزا  یشان  هک  یناهنپ  راکشآدسافم و  نانز و  نارتخد و  ییامندوخو  ییارآدوخو  یباجحدب  هژیو  هب یقالخا ، یعامتجا و 
تیامحار هدولآ  نایرج  نیا  یجراخ ، ياه  يزیر همانرب  اه و  هیامرـس ًاعطق  .دنتـسه  تافارخ  جاور  ياـه  هنیمز  شیادـیپ  مهم  لـماوع 

.دنروآ یم لمع  هب  ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  ایهم ، هنیمز  نیا  زا  دننک و  یم

طلغ درکلمع  دنک ، یم هدامآ  يرادرب  هرهب  نیا  يارب  ار  هنیمز  هچنآ  هک  تسا  نیا  مهم 
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رادـشه ناگرزب  تساه  تدـم  ار  مجاهت  نیا  رطخ  .تسا  نورد  زا  مجاهت  کی  تافارخ ، دـشر  رت ، نشور ترابع  هب  تساه ؛ يدوخ 
تافارخ و شرتسگ  رطخ  ندرک  دزشوگ  نمض  نانمس ، ناتسا  هب  رفس  رد  يا  هنماخ هللا  تیآ  ترضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  .دنهد  یم
ار نآ  تسناد و  ار  یگژیو  نیاردق  دیاب  تسا و  هدرک  دشر  لالدتـساو  قطنمو  لقعرب  هیکت  يرکف و  دازآاب  هعیـش  » هک هتکن  نیا  نایب 

: دوزفا هدومن ، دیکأت  موش  هدیدپ  نیا  اب  هزرابم  ترورضرب  درک » لابند 

تافارخ هنوگ  نیا  اـب  مالـسا ، ياـملع  شور  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هریـس  ياـنبمرب  دـیاب  لیـصا ، هاـگآ و  تیناـحور 
(1) .دنک هلباقم  هظحالم  نودب  هناعاجش و  كانرطخ ،

: دومرف نینچمه  بالقنا ، هنازرف  ربهر 

لاـمج اـقآ  موـحرم  شیپ  لاـس  دصیـس  .میریگب  دـیاب  يدـج  .درک  هزراـبم  تاـفارخ  اـب  دـیاب  نید ، یـساسا  لـئاسم  نییبـت  راـنک  رد 
.تسا یناحور  نأش  نیا  .تشون  زنط  نابز  اب  ار  هنن  موثلک  باتک  تافارخ ، ندرک  المرب  يارب  هعمل  رب  هیشاح  بحاص  يراسناوخ ،
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: دیامرف یم دهد و  یم رارق  هراشا  دروم  ار  تیودهم  نیغورد  نایعدم  صاخروط  هب  مظعم ، ربهر 

، زاس هفارخ  مدآ  .دـنراد  هقالع  نید  لئاسم  هب  مدرم  .تسا  مدرم  یگدـنز  رد  یلـصا  رـصنع  نیا  هب  شیارگ  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا ،
.دنک بذج  ار  مدرم  هک  دروآ  یم نادـیم  هب  یبّلقت  يالاک  دور  یم تسین ، شرایتخا  رد  یلـصا  يالاک  نوچ  .دـنک  یم تسرد  هفارخ 
هیام مه  رانک  رد  رـصنع  ود  نیا  هعیـش ، تینالقع  يرکف و  دازآ  دینکن ؛ دیآ  یم شدب  یک  هکنیا  هظحالم  .دـییوگب  دـیاب  ار  تارطخ 

(1) .مینک لمع  دیاب  مه  روج  نیمه  میدش و  هداد  قوس  لالدتسا  قطنم و  هب  هعیش  رکفت  رد  لوا  زا  ام  .تسا  ام  راختفا 

رد یناگیاپلگ  یفاص  هللا  تیآ  ترضح  .دننک  یم هدرک و  دزشوگ  ار  تافارخ  جاور  رطخ  هتـسویپ  زین  دیلقت  ماظع  عجارم  زا  يرایـسب 
: دندومرف نایب  نینچ  فراعم  ویدار  نالوؤسم  رادید 

هیاپ دنهاوخ  یم تافارخ  جیورت  اب  يا  هدع  .دـینک  راک  صوصخ  نیا  رد  شیپ  زا  شیب  هتفرگ و  يدـج  ار  تافارخ  ثحب  دـیاب  امـش   
نتخاس و دشرم  ریپ و  تمس  هب  زورما  يا  هدع  هنافسأتم  .دنیامن  فیعضت  ار  ام  یلالدتسا  ینابم  يداقتعا و  ياه 

(. نیغورد نایعدم  ، ) 2 راظتنا میمش  رازفا  مرن  - 1
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(1) .دوش هتفرگ  زین  راک  نیا  يولج  دیاب  هک  دنور  یم ندرک  تسرد  فراع 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بوسنم  ییاه  همان  راـشتنا  دـنا ، هداد  ناـشن  شنکاو  نآ  هراـبرد  ماـظع  عجارم  هک  يرگید  هفارخ 
: دومرف موقرم  یهاوخرظن ، خساپ  رد  ینارکنل ; لضاف  هللا  تیآ  موحرم  ًالثم  .تسا  فیرشلا 

نیا رد  نآ  رئاظن  هدش و  لعج  تلاهج  يور  زا  ای  يویند و  ضارغا  يدام و  فادها  هب  ندیـسر  يارب  لوعجم و  لباقم ، سیون  تسد 
(2) .تسا ناوارف  نامز ،

: تشاد راهظا  هطبار  نیمه  رد  مه  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  ترضح 

هعماج رد  لئاسم  عون  نیا  .تسا  تافارخ  غورد و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  هب  هماـن  عونره  نداد  تبـسن 
تلاصا نید  دننکن ، هفخ  هفطن  رد  ار  اه  تعدب نید ، ياملع  رگا  .دنروخب  ار  تافارخ  هنوگ  نیا  بیرف  دیابن  مدرم  تسا و  هدـش  دایز 

نید رد  ناراذگ  تعدب  .داد  دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ 

ص4. متشهو ، تسیب  لاس  هرامش 7965 ، ، 1427 هجحیذ 24 ، 1385 يد 24 هبنشکی یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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ار نید  نایلوتم  دـنوادخ  دـننکن ، يدـج  دروخرب  دارفا  عون  نیا  اب  نید  ياـملع  رگا  دنـشاب و  یم  نیمز  يور  دارفا  نیرت  ملاـظ  ادـخ ،
(1) .دزرمآ یمن

اه هزیگنا فادها و  . 4

: درک میسقت  زیچ  ود  رد  ار  نایعدم  فادها  ناوت  یم یلک  میسقت  کی  رد 

یصخش ياه  هزیگنا .فلا   

یتالیکشت یهورگ و  فادها  .ب   

، هدوب یسایس  ياه  هگر ياراد  میقتـسمریغ  ایو  میقتـسم  یعدم ، فرحنم  ياه  هورگ ًالومعم  دننک  یم تباث  دوجوم  تایبرجت  دانـسا و 
ياه هزیگنا فادها و  مها  زا  ار  لیذ  دراوم  ناوت  یم يدنب  عمج  کی  رد  .دـنهد  یم تایح  همادا  ناگناگیب  تیامح  ای  تیادـه  تحت 

: درمشرب تیودهم  یهورگو  يدرف  نایعدم 

؛ هزاوآو ترهش  بسک  . 1

؛) حول هداسدارفازا   ) ییوجدوس تورث و  بسک  . 2

؛) ناناوجو نانز  لافغا  اب  هژیو  هب   ) یسنج هدافتسا  ءوسو  ینارتوهش  . 3

يرورپدیرمو یبلط  تردق  ندش _  هنیلا  ینیب _  رگید  دوخ  ینیبرترب ، دوخ  ساسحا  . 4

ص4. متشهو ، تسیب  لاس  ش7880 ، ، 1427 ناضمر 6 ، 1385 رهم  8 هبنش یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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(. دنا هدش  لیختو  مهوت  راچد  هکدنتسه  یناور  نارامیب  نایعدم ، عون  نیا ًالومعم  )

؛ تراقح هدقع  هب  خساپ  هتشذگ و  ياه یگدروخرس هب  نداد  نایاپ  یگدنز و  ياه  تسکش ناربج  . 5

؛ یمالسا ماظن  بهذم و  نید و  اب  تیدض  يریگ و  ههبج . 6

هیوستو لتق  تقرـسدننام ،  ) یعامتجا دـض  ياه  هورگ داـجیا  ردـخم ، داوم  عیزوت  ياهدـناب  یقـالخا ، داـسف  ياـه  هکبـش لیکـشت  . 7
؛) یهورگو یصخش  ياه  باسح

تیامحو تیادـه  اب   ) روشک رد  هناراکبارخ  ياه  تاـیلمع ماـجنا  شاـشتغا و  داـجیا  يارب  یتینما  یـسایس _  ياـه  هکبـش لیکـشت  . 8
(1) ؛) ماظن نانمشد 

؛ تیناحور تیعجرم و  یمالسا ، ماظن  اب  مدرم  نایم  تسسگ  داجیا  . 9

؛ بان مالسا  فیعضت  ياتسار  رد  یفارحنا  ياه  نایرج  داجیا  . 10

؛ یمالسا سدقم  ماظنو  تیناحور  عیشت ، مالسا ، زا  مدرم  ندرک  سویأم  . 11

ص9. ما - یس  لاس  -8507 هرامش -1429 هجحیذ 16-1378 رذآ 25 هبنشود یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
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.دنمناوت زوسلد و  نویناحور  املع و  تیعجرم و  تعیرش ، يرثکادح  فیعضت  . 12

تسا رز  میس و  هب  هن ، ادخ  هب ناشدیما  موق         نیاک  روخم  نایسولاس  هولج  بیرف 

نادیرم بذج  ياهدرگش  . 5

؛ حول هداس  دارفا  بذج  ییاسانش و  . 1

؛ لوپ اب  ناناوج  عیمطت  نادیرم و  ياهزاین  نیمأت  . 2

رد باجح  فشک  يارب  نانز  هب  هیـصوت  و  طلتخم ياـهودرا  يرازگربدـننام يرورپ ، نتو  یـسنج  دازآ  تاـطابترا  هب  ناـناوج  قیوشت 
؛ اه مسارم 

؛ باّذج رهاظ  هب  یعرشریغ و  ياه  لمعلاروتسد  عیزوت  بیرغ و  بیجع و  تاموتخ  روثأم و  ریغ  داروا  راکذا و  هئارا  . 4

؛ حاورا ریخست  هنجا و  راضحا  دننام  يداعریغ ، ای  هداعلا  قراخروم  ماجنا ا یلامر و  ینیب ، فک يدنب ، مشچ  . 5

یتسه و زومر  رارسا و  نتـسناد  ياعدا  هفـشاکم ، هزجعم ، تمارک و  ياعدا  دننام ، گرزب  ياه  يزادرپ  غورد  فازگ و  ياهاعدا  . 6
هبیرغ و مولع  رب  طلست  وگم ، ياهزار  رارسا و  فشک 
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؛ لوادج دادعا و  فورح و  صاوخ  نتسناد 

؛: ناموصعم سدقم  تاوذ  رضحم  هب  نیغورد  تافُّرشت  ياعدا  . 7

؛: ناموصعم هب  نآ  باستنا  فلتخم و  ءایشا  هئارا  . 8

؛ فلتخم ياهدنفرت  اب  شوخ  ياهوب  مامشتسا  رون ، تیؤر  نیقلت  . 9

؛ هاوخلدو باّذج  لکش  هب  نادیرم  ياه  باوخ  ریبعت  ای  يزادرپ و  باوخ  . 10

؛ بطاخم بذج  رد  دوخ  نایب  تردق  زا  هدافتساءوس  يرونخس و  یظافل و  . 11

؛ ییوگ مهبم  . 12

هب زامن  ندناوخ  دننام  يدروآرد ؛ نم  ياهاوتف  رودص  ینید و  کسانم  ماجنا  رد  تعدب  یبهذم و  عبانم  نآرق و  يأر  هب  ریـسفت  . 13
؛ دارم صیخشت  عقاوم  رد  نآ  لماک  كرت  ایو  یسراف  نابز 

؛ بطاخم دنسپ  دروم  حورشم و  روط  هب  لّأفت  هراختسا و  هئارا  . 14

؛ باوخ ریبعت  ياعدا  . 15

؛ دیرم ره  هب  صاخ  ياه  تیرومأم  ترافس و  نداد  دننام  نادیرم  هب  بذاک  تیصخش  سح  لاقتنا  . 16
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؛ جالعلا بعص  ضارما  يافش  ناهانگ و  تعافش  ياعدا  . 17

داـمتعا بلج  يارب  ماـظن  هجوم  زکارم  رگید  یماـظتنا و  یتـینما و  ییاـضق ، يوزوـح ، ياـهداهن  هب  یگتـسباو  طاـبترا و  ياـعدا  . 18
؛ نادیرم

نوچ و یب  تیعبتو  یـسوب  تسد  ندرک و  تعیب  اب  اهنت  ًالثم  يونعم ؛ تاماقم  هب  نادیرم  تمحز  نودب  ناسآ و  ندناسر  ياعدا  . 19
؛ دارم زا  ارچ 

(1) .يونعم ياه  يریگتسدو  يدام  ياه  کمک  هدعو  اب  یتلود _  ریغ  تالکشت  اه _  ngo رد ذوفن  . 20

نیغورد نایعدم  اب  هلباقم  ياهراکهار  مها  . 6

یباجیا تامادقا  . 1

؛ ینید تاغیلبت  هوحن  رد  رییغت  _ 

؛ ینید تاغیلبت  دیلوتزاب   _ 

؛ باذجو ریگارف  تروص  هب  بهذم  نید و  لوصا  تاملسم  ینابم و  هئارا   _ 

ص9. ما - یس  لاس - 8507 هرامش - 1429 هجحیذ 16-1387 رذآ 25 هبنشود ، یمالسا ،» يروهمج  همانزور  - » 1
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؛ یگنهرف یعامتجا و  فلتخم  ياه  هورگو نینس  رد  نابطاخم  هقئاذ  اب  بسانتم  يونعم  یقالخا و  تاسلج  يرازگرب   _ 

؛ فلتخم ياه  گنهرف  نینس و  اب  بسانتم  ینافرع ، یقالخا و  باذج  بسانم و  بتک  هئارا   _ 

.باذج نامر )  ) یناتساد بتک  هئارا   _ 

یبلس  تامادقا  . 2

هراشا

؛) هقرفو درف  مان  رکذ  نودب   ) اه هقرف ياه  هدرک رس  ییالقع  ریغ  ياهراتفر  اهراتفگ و  هنادنمشوه  هناربدم و  يرگاشفا   _ 

؛ ناگدروخ بیرف  هرهچ  هب  هرهچ  یعانقا و  هیجوت   _ 

؛) دوش یم ناشیاعدا  تحص  ندرب  لاؤس  ریز  هب  رجنم  هک   ) نانآ ياه  شور لََدب  زا  هدافتسا  اب  نیغورد  نایعدم  اب  هلباقم   _ 

ینامی دیـس  نم  یـشاب ؟ ینامی  دیـس  وت  ارچ  : » تفگ وا  هب  ینامی ، دیـس  یعدـم  لباقم  رد  یِملاع  ًالثم  اعدا ؛ لباقم  رد  اعدا  شور   _ 
؛ تشادن نتفگ  يارب  يزیچ  یعدم  درف  هاگنآ  .متسه » 

؛ جنس غورد  ياه  تست زا  هدافتسا   _ 

؛ جنس غورد  هاگتسد  زا  يریگراک  هب  _ 
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.هللا ءایلوا  زا  خساپ  تساوخرد  نایعدم و  زا  شسرپ  حرط   _ 

هتکن ود 

اتـسار نیمه  رد  .درک  دهاوخ  کمک  اه  هقرف جیورت  هب  دریگ ، تروص  بسانم  ریبدتو  يزیر  همانرب  نودب  یبلـس  تامادقا  هچنانچ  . 1
.دوش يراددوخ  اه  نآ ناربهر  اه و  هقرف یماسا  رکذ  زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دوش  یم اضاقت  ًًادکؤم 

نایعدـم اه و  بیـسآ هراـب  رد  هتـشاد و  هلظ _  ماد  يراـبدور _   هللا  تیآ  ترـضح  راوگرزب ، ملاـع  اـب  هک  يرادـید  رد  هدـنراگن  . 2
: دومرف راوگرزب  نآ  مدروآ ، نایم  هب  نخس  تیودهم  هصرع  رد  نیغورد 

هک یلاح  رد  دش ؛ ده  اوخ نیغورد  نایعدم  ندش  گرزب  مومع و  رواب  ثعاب  اریز  داد ؛ ناشن  هتسج  رب  یلیخ  ار  اه  بیسآ  دیابن  هتبلا   
.دنا هدادن  ناشن  نانآ  هب  يدرکیور  مدرم  هتشاد و  دوجو  هتسویپ  تبیغ ، خیرات  لوط  رد  نیغورد  نایعدم 

يریگ هجیتن 

رد هـک  یتـیمها  ببـس  هـب  زین  ینید  ياـه  هزوـمآ  .تـسا  ییاـه  بیـسآ  اـهرطخ و  ضرعم  رد  نآ ، تـیمها  تبـسن  هـب  یمهم  رما  ره 
تشونرس
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اه و تفآ  زورب  ناکما  زین  تیودـهم  هزومآ  هرابرد  نایم  نیا  رد  .دنتـسین  انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  دـنراد ، نوگانوگ  عماوج  دارفا و 
، تیودهم هزومآ  ياه  بیسآ  .تشاد  دهاوخ  لابند  هب  یبّرخم  یفنم و  راثآ  دوشن ، هجوت  اه  نآ  هب  رگا  هک  دراد  دوجو  ییاه  بیسآ 

فلتخم داـعبا  اـی  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوجو  لـصا  هب  یمدآ  داـقتعا  یتسـس  بجوم  اـه  نآ  زا  تلفغ  هک  دوش  یم  قـالطا  يدراوم  هب 
نتخانش يارب  دیاب  ور  نیا  زا  دراد ؛ یپ  رد  ار  فرحنم  ياه  هعومجم  ای  دارفا  هب  شیارگ  زین  یهاگ  دوش و  یم  راوگرزب  نآ  تخانش 

.دوش يدج  مادقا  اه  یشیدنا  جک  اه و  يور  جک  نیا 

كرد و .تسا  یمالـسا  گنهرف  نیا  تاعوضوم  زا  تسردان  ياه  تشادرب  اهریـسفت و  ّتیودـهم ، گنهرف  رد  مهم  ياه  بیـسآ  زا 
مالـسلا هیلع  رـصع  ماما  تسد  هب  داسف ، زا  ناهج  حالـصا  نوچ  دننک  نامگ  یـضعب  تسا  هدش  ببـس  راظتنا  موهفم  زا  طلغ  تفایرد 
ترـضح نآ  هدهع  رب  زیچ  همه  هک  ارچ  دوب ؛ توافت  یب  دیاب  هتـشادن و  يا  هفیظو  چیه  اه  يراجنهان  اه و  یهابت  ربارب  دوب ، دـهاوخ 

.تسا

تبیغ نامز  رد  هک  یتموکح  ره  دندقتعم  زین  يدارفا  تشادرب ، نیمه  همادا  رد 
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ینید ياه  هزومآ  حور  هک  تخادرپ  هتکن  نیا  نییبت  هب  دیاب  ییاضف  نینچ  رد  .تسا  مالـسا  فالخرب  لطاب و  یتموکح  دوش ، ققحم   
نالطب هب  هک  ییاه  تیاور  زین  .تسا  یتشادرب  نینچ  اب  داـضت  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچمه  اـه  نآ  زا  یخرب  ساـسا  و 

هتـشارفارب نتـشیوخ  هب  توعد  ببـس  هب  هک  دـنوش  یم  لماش  ار  ییاه  تکرح  دـننک ، یم  هراشا  تبیغ  رـصع  ياه  تضهن  اه و  مایق 
اه يدب  لباقم  رد  ندروآ  دورف  میلست  رس  هعماج ، طیارش  هب  یهجوت  یب  ییانتعا و  یب  یتسـس ، .دنـشاب  یم  نالطب  هب  موکحم  هدش و 

راظتنا دروم  رد  هاگدـید  نیا  جـیاتن  زا  همه  یحالـصا ، تکرح  ره  اب  هلباقم  ندـش و  نافرحنم  نازاب و  تسایـس  هچیزاـب  اـه ، متـس  و 
تواـفت یب  دوـخ  نوـماریپ  لـئاسم  هب  تبـسن  ندرکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتـشادن ، نید  زا  حیحـص  تخانـش  هچ  .تسا 

.درک دهاوخ  رود  یعقاو  راظتنا  زا  ار  رظتنم  هعماج  دارفا و  ندوب ،

، هدرک افتکا  اه  هدینش  هب  اه ، نآ  دنـس  تایاور و  قیقد  یـسررب  نودب  نید و  هب  عماج  هاگن  نتـشادن  تلع  هب  دارفا  یخرب  هکنآ  رگید 
رد دنهد ؛ یم  هئارا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  نشخ  يا  هرهچ 
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ماما نآ  دننام  یب  تیصخش  ترـضح و  تموکح  روهظ و  زا  هک  يا  هرهچ  رد  دنوش و  حرطم  مه  رانک  رد  رهق  رهم و  دیاب  هک  یلاح 
، دارفا یخرب  نـهذ  رد  ار  ماـما  ندرب ، داـی  زا  ار  رهم  نـتفگ و  نخـس  رهق  زا  اـهنت  .دـنیایب  مـه  راـنک  رد  رهق  رهم و  دوـش ، یم  میـسرت 

مومع روط  هب  ار  ناماما  رهم  هک  یتایاور  هچ  تفگ ؛ ناوت  یم  رایـسب  نخـس  ترـضح ، رهم  هراـبرد  .دـنک  یم  یفرعم  بلط  تنوشخ 
.تسا هدیسر  صاخ  روط  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  رهم  اب  طابترا  رد  هک  یتایاور  هچ  دنک و  یم  وگزاب 

ینانمـشد رب  وا  رهق  نوچ  تسوا ؛ تبحم  هولج  زین  وا  رهق  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ هنامیکح  میرک  دـنوادخ  رهم  نوچمه  ماما ، ینابرهم 
.دنراذگ یمن  ندرگ  ار  شلدع  تموکح  هدیزرو و  رفک  وا  هب  مه  زاب  ترـضح ، نآ  تازجعم  تیاده و  هب  هجوت  اب  هک  دوب  دـهاوخ 
یهورگ نمـض ، رد  .رهق  هرهچ  رد  رهم  ینعی  نتـشادرب ، تیناسنا  ناسنا و  هار  رـس  زا  ار  اهراخ  ینعی  نیا  دـننک و  یم  داـسف  نیمز  رد 

یم لح  هزجعم  اب  ار  روما  همه  دـیامن و  یمن  مادـقا  يداهج  هزرابم و  چـیه  هب  يایوگ  هک  دـنا  هدرک  روصت  یتیـصخش  ار  ماما  رگید 
تسردان زین  رکفت  نیا  هک  دنک 
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.دیآ یم  مهارف  يرتسگ  تلادع  ياه  هنیمز  دریگ و  یم  اپ  ماما  تموکح  يانبم  هک  تسا  رهق  رهم و  نیا  يود  ره  اب  هک  ارچ  تسا ؛

دارفا و یهاگ  .تسا  يرورضریغ  ثحابم  حرط  دیآ ، راتفرگ  نآ  ماد  رد  رظتنم  هعماج  تسا  نکمم  هک  دوجوم  ياه  بیـسآ  رگید  زا 
اه نآ  حرط  يارب  یترورض  درادن و  يرمث  چیه  هک  دنروآ  یم  يور  ییاه  ثحب  هب  يراتشون ، يراتفگ و  ياه  بلاق  رد  اه  هعومجم 

دننام ترضح و  یگدنز  لحم  راوگرزب ، نآ  يارب  دنزرف  دوجو  ترـضح و  جاودزا  لیبق  زا  یثحابم  هب  نتخادرپ  .دوش  یمن  ساسحا 
ریغ یبلاطم  نایب  اب  یهورگ  هک  تسا  هدـش  هدـید  رایـسب  ترـضح  جاودزا  اب  هطبار  رد  .تسا  يرورـضریغ  ياه  ثحب  هنومن  زا  نآ ،
نآ در  ای  تابثا  رب  یعطق  لـیلد  چـیه  هک  یلاـح  رد  دـنا ؛ هدرک  در  ار  نآ  رگید  یـضعب  هدرک و  تاـبثا  ار  ترـضح  جاودزا  دنتـسم ،

.دراد یم  زاب  يرورض  یلـصا و  ثحابم  هب  نتخادرپ  زا  ار  ام  هتـشادن ، يا  هدیاف  یثحابم  نینچ  هب  هجوت  هکنیا  رت  مهم  درادن و  دوجو 
نآ زا  يوریپ  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  تیاـضر  تهج  رد  تکرح  ماـما ، تفرعم  تـسا ، هدـش  دـیکأت  نآ  هـب  تاـیاور  رد  هـچنآ 

رادرک و راتفگ و  رد  ترضح 
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.تسا ناشیا  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز 

دروم يرایـسب  تایاور  رد  هک  روهظ  رما  قّقحت  رد  نتـشاد  هلجع  .تسا  یگدزباتـش  لـیجعت و  رطخ  لـمتحم ، ياـه  بیـسآ  رگید  زا 
هنیمز يارب  شـشوک  ندوب و  روهظ  ياـّیهم  .دور  یم  رامـش  هب  هصرع  نیا  ياـه  بیـسآ  نیرت  يدـج  زا  تسا ، هدـش  عقاو  شهوـکن 

تمکح و ندرکن  كرد  زا  یکاح  یگدز  باتـش  .دوب  هدز  باتـش  هار ، نیا  رد  دیابن  اما  تسا ؛ رمث  رپ  دـیفم و  رایـسب  روهظ ، يزاس 
مدـع ضارتـعا و  يرکـش و  اـن  هب  ناوـت  یم  اـه  نآ  هلمج  زا  هک  دراد  ینوگاـنوگ  ياهدـمایپ  تسا و  هنیمز  نـیا  رد  ادـخ  تحلـصم 

ازهتـسا و روهظ ، قّقحت  مدع  رثا  رد  يدیماان  سأی و  ّتیودهم ، نیغورد  نایعّدـم  نافرحنم و  هب  درکیور  یهلا ، تحلـصم  هب  تیاضر 
ییاه بیسآ  اه و  تفآ  زا  یکی  لیجعت  .درک  هراشا  دیدرت  کش و  زورب  زین  روهظ و  تبیغ و  هب  نادقتعم  تایاور و  تایآ و  رخسمت 

روهظ تقو  ندرمش  رود  نآ ، هک  دنا  هدش  بیسآ  راچد  زین  لباقم  هطقن  رد  یخرب  اما  دراد ؛ رارق  رظتنم  يور  ارف  هک  تسا 
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.تسا (1) بلق  تواسق  ییانتعا و  یب  نآ ، هجیتن  تسا و 

هدـیدپ مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  روهظ  يارب  یمومع  قوش  روش و  شرتسگ  .تسا  روهظ  يارب  تقو  نییعت  اه ، بیـسآ  رگید  زا 
، دوش رجنم  نیعم  ینامز  رد  ناشیا  روهظ  هب  مدرم  نتخاس  راودـیما  روهظ و  يارب  نامز  نییعت  هب  هدـیدپ  نیا  رگا  اـما  تسا ؛ یکراـبم 

روهظ نامز  زا  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  زج  سک  چـیه  هّمئا : زا  هدـش  لـقن  تاـیاور  یخرب  ساـسا  رب  اریز  دراد ؛ رایـسب  لـمأت  ياـج 
.تسین زیاج  تیقوت )  ) روهظ يارب  تقو  نییعت  ور  نیا  زا  درادن و  یهاگآ 

نییعت روهظ  يارب  ینامز  دناوت  یمن  يدـحا  اذـل  دـنامب ؛ یفخم  ناگدـنب  رب  ترـضح  نآ  روهظ  تقو  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  تمکح 
نیا اب  .دنک 

اولجاعت نیقتملل ال  هبقاعلا  هدابع و  نم  ءاـشی  نم  اـهثروی  ضرـألا هللا  نإـف  اوربصا  هللااـب و  اونیعتـسا  و   : »... ص622 ج2 ، لاصخلا ، - 1
زا هک  ره  هب  ار  نیمز  .دیـشاب  ابیکـش  دـیهاوخ و  يرای  ادـخ  زا  ...مکبولق ؛  َوُسْقَتَف  دـمألا  مکیلع  نلوطیال  اومدـنتف و  هغولب  لبق  رمـألا 

نامیشپ ات  دینکم  باتش  اهراک  رد  تقو  زا  شیپ.تسا  ناراکزیهرپ  زا  کین  ماجرف  دهد و  یم دشاب ، هتساوخ  هاگره  شیوخ  ناگدنب 
«. دوشن راوشد  امش  لد  رد  ات  دیریگم  زارد  ار  نامز  .دیدرگن 
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یناسک يارب  يدـیماان  سأی و  ساسحا  نآ ، رثا  نیرت  مک  هک  دـننک  یم  نییعت  تقو  روهظ  يارب  هناهاگآان  ای  هناـهاگآ  یـضعب  لاـح 
.دنا هدید  ار  نآ  فالخ  یلو  هدرک ، رواب  ار  نیغورد  ياه  هدعو  نیا  هک  تسا 

دوجو مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  زا  دـعب  هتـسویپ  هک  تسا  ییاه  بیـسآ  هلمج  زا  زین  صاخ  قیداصم  رب  روهظ  ياه  هناشن  قیبطت 
رد تیاور  دنچ  ندینـش  ای  ندـناوخ  اب  يا  هدـع  هک  انعم  نیا  هب  نامز ، ره  تیعـضو  رب  روهظ  ياه  هناشن  نداد  تقباطم  .تسا  هتـشاد 

تایآ و یـسررب  نودب  اه و  نآ  ندوب  حیحـص  صیخـشت  نودب  دـنهد ، یم  قیبطت  صاخ  یثداوح  ای  دارفا  هب  ار  اه  نآ  روهظ ، میالع 
.دنک یم  دیدهت  ار  رظتنم  هعماج  تمالس  هراومه  هک  تسا  يدج  یبیسآ  رگید ، تایاور 

هناهب هب  ای  لیلد  یب  هک  ینایعدم  .دیامن  یم  خر  رظتنم  هعماج  يارب  تبیغ  رصع  رد  هک  تسا  ییاه  بیـسآ  رگید  زا  ییارگ ، تاقالم 
یلـصا فیاظو  زا  دنرادنپ و  یم  ترـضح  رادـید  ار  شیوخ  هفیظو  مامت  هک  یناسک  ای  دـننک  یم  تاقالم  ياعدا  قافتا ، نیرت  هداس 

یبیسآ نینچ  زورب  زاس  هنیمز  دنوش  یم  لفاغ  دوخ 
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یفیاظو يادا  ترضح ، نآ  تیاضر  هب  یبایتسد  يارب  ماما  یعقاو  نارظتنم  یگژیو  اما  تسا ؛ یبولطم  رما  رادید ، ًاملسم  هتبلا  .دنتسه  
.دنا هتفرگ  رظن  رد  اه  نآ  يارب  هک  تسا 

تافارحنا اه و  بیسآ  نیا  .دوب  تیودهم  هزومآ  زادنا  مشچ  رد  رظتنم  هعماج  ياه  بیسآ  تخانش  تشذگ ، رـضاح  باتک  رد  هچنآ 
يریگیپ رد  .دـنراد  هتـشاد و  روهظ  زورب و  ناـکما  یعاـمتجا ، يدرف و  ياـه  هزوح  رد  زین  يراـتفر و  يداـقتعا و  يرکف و  داـعبا  رد 

نامز رد  هک  یناسک  رظتنم و  هعماج  يارب  یمالـسا ، عبانم  نوتم و  رد  ایآ  هک  دش  هداد  خساپ  شـسرپ  نیا  هب  تسخن  باتک ، عوضوم 
هصرع نیا  رد  اه  نآ  نیرت  مهم  اه ، بیسآ  نیا  رکذ  ضرف  اب  تسا ؟ هدش  رکذ  یبیسآ  دنرب ، یم  رـس  هب  بیاغ  ماما  راظتنا  رد  تبیغ ،

؟ تسا هدش  هراشا  يدراوم  هچ  هب  تسیچ و 

رد فارحنا  هب  هک  هدـمآ  دوجو  هب  ماـما  روهظ  راـظتنا  هب  طوبرم  ياـه  هزوـمآ  تاـیاور و  هراـبرد  ییاـه  بیـسآ  هچ  نیا ، رب  هوـالع   
یم ياج  رب  رظتنم  هعماج  درف و  رد  اه  بیـسآ  نیا  هک  ییاهدـمایپ  تارثا و  سپـس  تسا ؟ هدـیماجنا  اه  نآ  زا  ریـسافت  اه و  تشادرب 

.تفرگ رارق  یسررب  دروم  دنز ، یم  نماد  اه  نآ  هب  هک  یتالکشم  دراذگ و 
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مالـسلا هیلع  يدـهم  ماما  تبیغ  اب  هک  میروخ  یمرب  اه  بیـسآ  تارطخ و  زا  يا  هعومجم  هب  ناموصعم  ثیداحا  تایاور و  هعلاطم  اب 
هدش هدینت  مهرد  ناشیا  روهظ  راظتنا و  هلأسم  اب  صاخ  روط  هب  هک  اه  بیـسآ  نیا  نیرت  هدمع  .دـیآ  یم  دوجو  هب  رظتنم  هعماج  يارب 

نایعدم روهظ  روهظ ، نامز  اب  طیارش  قیبطت  تیقوت و  جرم ، جره و  داجیا  هقرفت ، ّتتـشت و  زورب  روهظ ، لاجعتـسا  زا : دنترابع  تسا ،
.فیاظو ماجنا  رد  یتسس  تلاسک و  داجیا  تیودهم و  تباین و  نیغورد 

میـسرت روهظ ، نامز  اب  طبترم  تایاور  زا  لوقعمان  ریـسافت  راظتنا ، هزومآ  زا  یفارحنا  ياه  تشادرب  لـیبق  زا  یلیاـسم  نیا ، رب  هوـالع   
، باب نیا  رد  هناوتـشپ  یب  تایرظن  داجیا  تبیغ و  موهفم  رد  فیرحت  شخب ، ناـیاپ  رگناریو و  دولآرهق ، رـصنع  کـی  ناونع  هب  ماـما 
اب بسانتم  دوخ ، فیاظو  ماجنا  يودهم و  ياه  هزومآ  هئارا  رد  مهف  نایلوتم  یهاتوک  تیودهم ، هنیمز  رد  يرورضریغ  ثحابم  حرط 

نماد تبیغ ، رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ماع  باون  اهقف و  زا  يوریپ  مدـع  ییارگ ، تاقالم  نامز ، تالوحت 
روهظ روضح و  هب  تبسن  يدیماان  یهجوت و  یب  هب  ندز 
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زین دراد و  دوجو  يدرف  دعب  رد  ناشیا  هب  تبسن  هک  یفیاظو  كرت  ماما و  زا  سرت  ترفن و  نوچمه  يراثآ  ات  تسا  هدش  ببـس  ماما ،
یعامتجا و دعب  رد  عیشت  ياه  لسن  نایم  تسسگ  یگدنز و  لیاسم  رد  نادنمـشناد  ناملاع و  زا  يوریپ  مدع  هعماج و  دارفا  يدیماان 

.دنوش تباث  شهوژپ  یلصا  ياه  هیضرف  ات  دش  ببس  بلاطم  نیا  .دیآ  دوجو  هب  یخیرات 

اه بیسآ  نیا  زورب  رد  یلصا  ياه  هنیمز  لماوع و  ناونع  هب  هچنآ  رظتنم ، هعماج  ياه  بیسآ  للع  أشنم و  رورم  تهج  رد  نایاپ و  رد 
، یگنهرفرقف ناموصعمو ،: ادخ  تیالو  یـشومارف  نوچمه  يرـصانع  هلمج  زا  دیـسر ، یم  رظن  هب  اه  نآ  زا  یـشان  ياهدمایپ  داجیا  و 

هویــش هـب  ثحاـبم  حرط  یهاــگآ و  تـفرعم و  مدــع  لــیبق  زا  يدراوـم  زین  يدرف و  هزوـح  رد  لوـقعمریغ  قاــیتشا  یهاوـخدوخ و 
سپـسو تـفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  يداـصتقا  طرفم  ياـنغ  رقف و  يریذـپ و  هعماـج  فعـض  یعاـمتجا ، هزوـح  رد  یـسانشراکریغ 

روط هب  نآ  هرابرد  فلتخم  داعبا  یسررب  نیغورد و  نایعدم  یفارحنا  تانایرج  هب  هاگنآ  .دیدرگ  نییبت  بیسآ ، اب  هلباقم  ياهراکهار 
.دش هتخادرپ  دنتسم 
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.ش 1382 مق ، ینیمخ ،;  ماما یشهوژپو یشزومآ هسسؤم تیالو ، باتفآ یقتدمحم ، يدزی ، حابصم . 71

.ش 1374 نارهت ، داشرا ، گنهرف و  ترازو  نآرقلا ، تاملک یف قیقحتلا نسح ، يوفطصم ، . 72

.ش 1383 نارهت ، اردص ، خیرات ، هفسلف هاگدیدزا بالقناو مایق یضترم ، يرهطم ، . 73

.ش 1382 نارهت ، اردص ، تشونرسو ، ناسنا  یضترم ، يرهطم ، . 74

.ش 1369 نارهت ، هیمالسا ، تانجلا ، تاضور  رقاب ، دمحم  يراسناوخ ، يوسوم  . 75

.ش 1375 مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تمکح ، ياه  هولج  رغصا ، یلع  دیس  یمق ، هداز  مظان  . 76

.ش 1382 مق ، یمالسالا ، رشنلا  هسسوم  یشاجنلا ، لاجر  یلع ، نب  دمحا  یشاجن ، . 77

.ش 1362 نارهت ، هیمالسالا ، باتکلاراد  هبیغلا ، میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، . 78

.ق 1407 توریب ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  لوا ، لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، يرون ، . 79

.ش 1386 مق ، نارکمج ، سدقم  دجسم  ناسحلا ، يرقبعلا  ربکا ، یلع  يدنواهن ، . 80
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.ش 1383 نارهت ، ایتوت ، یسانش ، هعماج  ینابم  نیسحلادبع ، رهگ ، کین  . 81

.ش 1353 نارهت ، یبیبح ، تکرش روپ ، نایرآ  همجرت  یسانش ، هعماج هنیمز  نرب ، گاو  فوک  مین  . 82

اه همان نایاپ تالاقم و 

یصصختزکرم تیودهم ،» یتیبرت ياه  بیـسآ  زا  یخرب  رب  يزادنا  مشچ  » هلاقم ، ) دوعوم راظتنا  همانلـصف  میرم ، مالـسالا ، نیعم  . 83
.ش 1383 مهدزاودهرامش ، مراهچ ، لاس  تیودهم ،

.ش 1380 مودهرامش ، لوا ، لاس  تیودهم ، یصصختزکرم  هبحاصم ،) ، ) دوعومراظتنا همانلصف  یلع ، یناروک ، . 84

.ش 1381 موس ، هرامش  مود ، لاس  تیودهم ، یصصختزکرم  هبحاصم ،) ، ) دوعومراظتنا همانلصف  دمحم ، دنس ، . 85

اه تیاس  اهرازفا و  مرن  تالجم ،

.م 2001 زلو ، یمیج  ایدپ ، یکیو  تیاس  یسراف ،» ایدپ  یکیو  همان  شناد  . » 1

.1386 دنفسا مج ،، ماج  نیغورد ،) ياهنافرعرد  یلمأت   ) ههارژک همان ي  هژیو  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیسو  ادص  . 2

.ش هام 1376 يد  دقن ، باتک  هیرشن  . 3
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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