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101 یلصوت : يدبعت و  بجاو  - 7
بجاو 107 همدقم  - 3
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نآ 107 فیرعت 
هصالخ 111

شدض 115 زا  یهن  هب  تبسن  رما  ياضتقا  - 4
عازن 117 هرمث 

هصالخ 119
تسا 121 دوقفم  هب  رومأم  طرش  هکنیا  هب  ملع  اب  رمآ  رمأ  - 5

بوجو 125 خسن  - 6
يرییخت 127 بجاو  - 7

عّسوم 129 بجاو  - 8
یهن 133 هغیص  هّدام و  یهاون 1 - مود : باب 

یهن 133 هدام 
یهن 133 هغیص 

رارکت 137 ماود و  رب  یهن  تلالد 
یهن 141 رما و  عامتجا  - 2
زاوج 145 هب  نیلئاق  لئالد 

داسف 149 رب  یهن  تلالد  - 3
طرش 155 موهفم  میهافم 1 - موس : باب 

فصو 163 موهفم  - 2
تیاغ 169 موهفم  - 3

صاخ 173 ماع و  صوصخ 1 - مومع و  مراهچ : باب 
8 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

صاخ 173 ماع و  ظافلا 
صوصخ 181 مومع و  قفاوت  - 2

صّصخم 187 لامجا  - 3
صّصخم 197 يوجتسج  زا  لبق  ماع  هب  لمع  - 4

نیعنام 197 لئالد 
نیزوجم 205 هلدا 

ماع 211 لابند  هب  ریمض  ندمآ  - 5
فلاخم 215 موهفم  قفاوم و  موهفم  هلیسو  هب  ماع  ندز  صیصخت  - 6

قفاوم 215 موهفم  هلیسو  هب  ماع  صیصخت 
فلاخم 217 موهفم  اب  ماع  صیصخت 

نآ 217 لابند  هب  موهفم  فلاخم  ندروآ 
ددعتم 221 تامومع  زا  سپ  ءانثتسا  ندمآ  - 7
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ّتنس 225 باتک و  هلیسو  هب  نآرق )  ) باتک ندز  صیصخت  - 8
دّیقم 231 قلطم و  فیرعت  دّیقم 1 - قلطم و  مجنپ : باب 

دّیقم 235 قلطم و  عامتجا  - 2
تابحتسم 239 رد  دّیقم  قلطم و  عامتجا 

هظحالم 239 ود 
همتاخ 245

ظافلا 245 یضعب  تاحالطصا 
همدقم 251 یلقع  هلدا  مود : ءزج 

253 عطق ] ندوبن  لوعجم  . ] عطق 1 لوا : لصف 
255 رفیک ] قاقحتسا  يّرجت و  . ] 2

9 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
259 عطق ] ّتیجح  باب  رد  نایرابخا  نخس  دقن  . ] 3

261 عاّطق ] عطق  ّتیجح  . ] 4
263 یلامجا ] ملع  طسوت  فیلکت  زّجنت  . ] 5

265 یلامجا ] ملع  رد   ] یلامجا لاثتما 
همدقم 271 ّنظ  مود : لصف 

ظافلا 273 رهاوظ  - 1
يوغل 279 لوق  - 2

لوقنم 281 عامجا  - 3
دحاو 287 ربخ  - 4

دحاو 291 ربخ  هب  لمع  زاوج  هلدا 
هیبنت 293

قلطم 305 ّنظ 
همدقم 309 کش  موس : لصف 

تئارب 313 لوا : لصا 
ّصن 313 نادقف  ببس  هب  یمیرحت  ههبش  تسخن : ماقم 

تئارب 313 هلدا 
نآرق 313 فلا .

ّتنس 319 ب .
عامجا 333 ج .

لقع 333 د .
نایرابخا 335 هلدا 

نآرق 335 فلا .
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ّتنس 337 ب .
لقع 341 ج .

10 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
تاهیبنت 343

یمکح 343 لصا  رب  یعوضوم  لصا  مدقت  . 1
ننس 345 هلدا  . 2

طایتحا 347 نسح  . 3
لیلد 347 لامجا  اب  یمیرحت  یمکح  ههبش  مود : ماقم 

صن 349 ود  ضراعت  اب  یمیرحت  یمکح  ههبش  موس : ماقم 
یبوجو 351 یمکح  ههبش  مشش : مجنپ و  مراهچ ، ماقم 

یعوضوم 351 ههبش 
هیبنت 355

رییخت 361 مود : لصا 
طایتحا 371 موس : لصا 
هروصحم 371 ریغ  ههبش 

یمیرحت 371 یعوضوم  ههبش  تسخن : مسق 
هروصحم 371 ههبش  . 1

هروصحم 375 ههبش  هرابرد  تایاور  تلالد 
يرگنشور 379

عرف 389
هتکن 397 کی 

هروصحم 397 ریغ  ههبش  . 2
یمیرحت 403 یمکح  ههبش  مود : مسق 

یبوجو 405 یعوضوم  ههبش  یبوجو و  یمکح  ههبش  مراهچ : موس و  مسق 
نانیابتم 405 نایم  ریاد  یبوجو  یمکح  ههبش  . 1

نانیابتم 407 نایم  ریاد  یبوجو  یعوضوم  ههبش  . 2
یطابترا 407 رثکا  لقا و  نایم  ریاد  یبوجو  یمکح  ههبش  . 3

یطابترا 413 رثکا  لقا و  نایم  ریاد  یبوجو  یعوضوم  ههبش  . 4
هیبنت 415 ود 

قلطم 415 روطهب  يزیچ  ندوب  طرش  ای  ءزج  رد  کش  . 1
روسیم 417 هدعاق  هلدا 

11 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
يزیچ 421 ندوب  عنام  ای  طرش  رد  کش  . 2
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تئارب 421 طایتحا و  طورش 
باحصتسا 429 مراهچ : لصا 

باحصتسا 429 فیرعت 
باحصتسا 431 عاونا 
باحصتسا 435 هلدا 

يرگنشور 457
باحصتسا 459 تاهیبنت 

نیقی 459 هریاد  رد  هعسوت  . 1
کش 461 هریاد  رد  هعسوت  . 2

باحصتسا 461 رد  کش  نتشاد  ّتیلعف  موزل  . 3
یّلک 463 باحصتسا  . 4

تبثم 465 لصا  . 5
یجیردت 471 روما  رد  باحصتسا  نایرج  . 6

ثداح 473 ود  رّخأت  مّدقت و  رد  کش  ماگنه  هب  باحصتسا  نایرج  . 7
يرقهق 475 باحصتسا  . 8

دوجوم 475 رما  ندوب  عطاق  رد  کش  . 9
یهقف 477 ياهدعاق  هباثم  هب  باحصتسا  . 10

همتاخ 477
لصا 477 هراما و  نایم  توافت  تسخن : بلطم 

غارف 479 زواجت و  هدعاق  ندوب  هراما  مود : بلطم 
غارف 481 زواجت و  هدعاق  هرابرد  شهوژپ 

هقف 487 باوبا  همه  رد  غارف  هدعاق  نایرج  . 1
تسا 489 مولعم  هب  فّلکم  هک  ییاج  هب  هدعاق  صاصتخا  . 2

طرش 491 رد  کش  ماگنه  رد  هدعاق  نایرج  . 3
باحصتسا 491 رب  تّحص  تلاصا  مدقت  موس : بلطم 
یلمع 495 لوصا  رب  باحصتسا  مدقت  مراهچ : بلطم 

495 مجنپ : بلطم 
12 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دمآرد 499 حیجارت  لداعت و 
ضراعت 501 عاونا  . 1

دورو 501 تموکح و  صصخت ، صیصخت ، . 2
ناضراعتم 505 نایم  یلالد  عمج  . 3

ناضراعتم 505 ؤفاکت  تروص  رد  رییخت 
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يرگید 507 رب  ناضراعتم  زا  یکی  زایتما  تروص  رد  حیجرت 
تاهیبنت 523

ّتنس 523 لها  باتک و  اب  تفلاخم  يانعم  . 1
رییخت 525 يارجا  زا  شیپ  حجرم  زا  صحف  موزل  . 2

دّلقم 529 دهتجم و  هب  تبسن  رییخت  . 3
ناسانشلاجر 529 ناسانشتغل و  ياههتفگ  رد  ؤفاکت  ضراعت و  . 4

داهتجا 535 دیلقت  داهتجا و 
يّزجتم 535 ای  تسا  قلطم  ای  داهتجا 

دیلقت 537
ملعا 541 زا  دیلقت  هرابرد 

ملعا 553 زا  دیلقت  موزل  هلدا 
دیلقت 557 عجرم  ندوب  هدنز  موزل 

ماکحا 559 هلدا  زا  ياهراپ  يداقتنا  لیلحت 
سایق 559 . 1

ناسحتسا 575 . 2
لسرم 577 حلاصم  . 3

ناینیشیپ 581 تعیرش  . 4
یباحص 583 بهذم  . 5

13 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

ناگدنناوخ اب  ینخس 

دعاوق لوصا و  نییبت  رادهدـهع  هک  مالـسا  ناهج  یملع  ياـههزوح  رد  عیفر  یتلزنم  دـنلب و  یهاـگیاج  اـب  هنیرید  تسا  یـشناد  هقف  لوصا 
[1] زاغآ نامز  زا  شناد  نیا  دـنکیم . وگزاب  ار  طابنتـسا  شور  ناـیب و  ار  هقف  يژولوتم  تسا و  یعرـش  ماـکحا  طابنتـسا  يارب  زاـین  دروم 
رد لوصا  ملع  تفرگ . غارـس  ناوتن  ار  نآ  ریظن  یمالـسا  مولع  زا  کیچیه  رد  دـیاش  هک  تسا  هدوب  یلماکت  لّوحت و  نانچ  دـهاش  نونکات 

دهاش دیدرگ و  نیون  ياهصرع  دراو  [ 2] ردص رقاب  دمحم  دیس  هّللا  ۀیآ  دیهش  همالع  نوچ  یگرزب  ياهتیصخش  طسوت  زین  رـصاعم  هرود 
. دش هزات  يراتخاس  دیدج و  ياههاگدید 

قیقد يریگارف  ییانشآ و  زا  سپ  دننز و  تسد  میظع  يداهتجا  داهج و  هب  شناد  نیا  هصرع  گرتس  نادنمـشیدنا  تسا  هتـسیاش  زین  زورما 
: نوچ ییاهشناد  قیمع  و 

14 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
يارب دـنبایرد و  هدـش  حرطم  هصرع  نیا  رد  هک  ار  ياهزات  ياهشـسرپ  یـسانشنابز ، یناـبز و  لـیلحت  هفـسلف  ناـبز ، هفـسلف  کـیتونمره ،

هب دهاش  يدوزب  هللا  ءاش  نا  هک  هدش  زاغآ  يوزوح  رگـشالت  نادنمـشیدنا  طسوت  یبوخ  ياهشالت  هتبلا  دننک . داهتجا  نآ ، هب  یهدخـساپ 
. دبلطیم ار  رتشیب  یمامتها  ّمهم ، نیا  اّما  دوب ، میهاوخ  نآ  نتسشن  رمث 
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یهاگشناد يوزوح و  لفاحم  رد  تسا  يدنچ  هک  تسا  يدنمجرا  راثآ  زا  يردیح ، یقن  یلع  دیـس  هّللا  ۀیآ  فیلأت  طابنتـسا ، لوصا  *** 
و دناهدوب ، یسراف  نابز  هب  نآ  همجرت  راتساوخ  نازیزع  یخرب  شیپ ، ینایلاس  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  ثحب  سرد و  روحم  هجوت و  دروم  ام 

ءزج مرازگساپس . رکاش و  ار  ادخ  تسا ، هدیسر  ماجنا  هب  مهم  نیا  نایورغ  داتسا  بانج  یمارگ  تسود  تکراشم  يراکمه و  اب  هک  کنیا 
. دزاس دونشخ  ار  ناگدنناوخ  دتفا و  دیفم  هک  دشاب  تسا ، هدش  همجرت  هدنب  نیا  طسوت  نآ  مود  ءزج  ناشیا و  طسوت  باتک  نیا  تسخن 

 Shirvani @hawzeh .com یناوریش یلع  هیملع  هزوح  مق - دادرم 83 
15 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

راتفگشیپ

مولع و زا  دـیاب  ایآ  ام  هعماج  نابزیـسراف  ناـهوژپشناد  وجـشناد و  ناـناوج  هک  تسا  نیا  لاؤس  فلا ) يرازفامرن  شبنج  نوتم و  همجرت 
مولع و دندقتعم  ياهدع  دنباین ؟ یهاگآ  اهشناد ، مولع و  نیا  زا  دننامب و  مورحم  یتسیاب  ای  دنریگرب  ياهرهب  دـنوش و  هاگآ  ینید  فراعم 
رب یهورگ  و  درک ! همجرت  ای  تشون و  یـسراف  نابز  هب  ار  اهنآ  دیابن  تشون و  دناوخ و  یبرع  نابز  هب  دیاب  ار  يوزوح  ینید و  ياهشناد 

لاقتنا رازبا  زا  اههار و  زا  یکی  رگید ، نابز  هب  ینابز  زا  همجرت  داد و  شرتسگ  نکمم  هلیـسو  ره  هب  دیاب  ار  شناد  ملع و  هک  دناهدیقع  نیا 
. تساهشناد مولع و 

دنـشیدنیب و لقتـسم  دـنریگن و  رارق  نایبرغ  گنهرف  راکفا و  اههفـسلف و  ریثأـت  تحت  هک  مینکیم  هیـصوت  ناـمناناوج  هب  ییوس  زا  اـم  ب )
ياهباتک رگیديوسزا  و  دنهدن . تسد  زا  ار  دوخ  ینید  یبهذم و  تیوه  دـننک و  یگدـنز  یمالـسا  ياههشیدـنا  ینید و  ینابم  ساسارب 

يامدـق یـسرد  نوتم  دـننک و  هدافتـسا  اـهنآ  زا  دـنناوتن  ناـناوج  نیا  هک  میراـگنیم  یناـبز  هب  ار  یلوصا و ...  یمـالک ، یهقف ، یفـسلف ،
لیم تبغر و  اب  ام  بالط  نایوجشناد و  هک  مییامنیمن  هضرع  ناور  هداس و  یتروص  هب  ار  اهنآ  مینکیمن و  همجرت  یسراف  هب  ار  نامدوخ 

دنریگب و تسد  رد  ار  اهباتک  نوتم و  نیا  دنیایب و  اهنآ  تمس  هب 
16 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ریثأـت تحت  اـم  ناـناوج  هک  میراد  عقوت  هنوگچ  هاـگنآ  و  تسا ؟ راـگزاس  رگیدـکی  اـب  رما  ود  نیا  اـیآ  دـنریگرب ! ياهرهب  دـننک و  هعلاـطم 
رادنپ مهوت و  نیا  دسریم  رظن  هب  دـننکن !! يریگوگلا  نانآ  زا  دوخ  كولـس  یگدـنز و  رد  دـنریگن و  رارق  نیمزبرغم  هفـسلف  ياهباتک 

مولع هعسوت  هار  قیرط ، نیا  زا  دنهاوخیم  اههدیا  راکفا و  نیا  ناحاّرط  دراد و  يرامعتسا  هشیر  هدرک ، ذوفن  ام  زا  یخرب  نهذ  رد  هک  طلغ 
یمالک یهقف ، یقوقح ، یفسلف ، ياهباتک  ام  یتقو  تسا  یعیبط  دندنبب . ام  ناناوج  نایم  رد  صوصخب  هعماج و  رد  ار  ینید  ياهشناد  و 

هاگـشناد و هناخ و  رد  ار  ام  ناناوج  باـتک  ياـههسفق  نارگید  ياـهباتک  همجرت  مینکن ، همجرت  میراـگنن و  یـسراف  هب  ار  ناـمدوخ  و ... 
هکنیا يارب  ام  نیارباـنب  دـنریگیم . ياـج  اـم  ناـناوج  ریمـض  نهذ و  رد  نارگید  ياههدـیا  راـکفا و  لآـملاب  دـنکیم و  رپ  ناتـسریبد و ... 
نیمه اب  مییوگب و  نخـس  نانآ  نابز  اب  دـیاب  میهد ، ياج  نامروشک  هتـساخون  ناوج و  لسن  هشیدـنا  نهذ و  رد  ار  نامدوخ  ینید  گنهرف 

، ورنیازا دـنزادرپب . اهنآ  هعلاطم  هب  تبغر  لیم و  اب  دـنمهفب و  هک  میراگنب  یملق  اب  ار  ناشیـسرد  نوتم  میـسیونب و  زیچ  نانآ  يارب  نابز 
. تسا ترورض  کی  یسراف  نابز  هب  اهنآ  نادرگرب  و  تسا - یبرع  نابز  هب  ابلاغ  هک  يوزوح - یسرد  نوتم  ندرک  همجرت 

یکرت نابز  هب  نانابزكرت  يارب  یبرع و  نابز  هب  نانابزبرع  يارب  یـسراف و  نابز  هب  نانابزیـسراف  يارب  هیملع  ياههزوح  رد  ام  رگم  ج )
يوزوح سورد  سیردت  نیب  یقرف  هچ  مینکیمن ؟ سیردت  ودرا و ...  نابز  هب  نانابزودرا  يارب  یسیلگنا و  نابز  هب  نانابزیسیلگنا  يارب  و 
امیقتـسم دنریگارف و  ار  یبرع  نابز  هک  دنراد  تصرف  دنناوتیم و  هک  اهنآ  هتبلا  دراد ؟ دوجو  يوزوح  مولع  شزومآ  يارب  نوتم  فیلأت  و 
یمالسا ینید و  ياهشناد  مولع و  هب  نادنمهقالع  زا  یمیظع  رشق  يارب  اما  دننک . نینچ  هک  رتهبهچ  دننک ، هدافتـسا  یـسرد  یبرع  نوتم  زا 

سیلـس و ناور و  یـشراگن  ملق و  اب  نوتم  نیا  همجرت  زج  یهار  دـنرادن ، ار  هزوح  یـسرد  یبرع و  نوتم  زا  میقتـسم  هدافتـسا  ییاـناوت  هک 
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شود رب  نیگنس  تلاسر  هفیظو و  کی  ناونع  هب  مهم  تیلوئسم  نیا  درادن و  دوجو  باّذج 
17 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. دننک هضرع  ناوج  لسن  يارب  ار  یملع  بلاطم  ابیز  یشراگن  اویش و  یملق  اب  دنناوتیم  دنراد و  یگدنسیون  تردق  هک  تسا  یناسک 
ار ام  یملع  ياهباتک  نیا  زا  يرایـسب  : » دـندومرف هفـسلف  تمکح و  باحـصا  زا  یهورگ  عمج  رد  یلاعلا ) هلظ  ماد   ) يربهر مظعم  ماـقم  د )
هک تسا  یبوخ  رایسب  راک  راک ، نیا  دنوشب ...  علطم  القا  نامدوخ  یملع  یهاگـشناد ، ياهطیحم  هک  یـسراف  هب  لوا  درک ، همجرت  دوشیم 

ار اهنیا  هزوح  تسه ...  یچ  الصا  دننادیمن  بوخ  اهنیا  دننادب ، دنهاوخیم  دنرادن ، مالسا  اب  یلکشم  دنرادن ، یضرغ  بخ  هک  یناسک 
، تسا مهم  یلیخ  مه  اهنیا  همجرت  اّما  راک ، نیا  تسا  یبوخ  راک  رایـسب  هزوح ، دنک  رـشتنم  ار  اهنیا  تسا ، بوخ  رایـسب  دـنک ، حیحـصت 

نیا اب  یملع ، لفاحم  يوت  دورب  دـینک ، همجرت  ییاپورا  ياهنابز  هب  یـسیلگنا ، هب  ار  اـهنیا  دـینک  تمه  دـش ، همجرت  یـسراف  هب  هک  دـعب 
[3 .«] تسه یچ  اجنیا  دنرادن  ربخ  الاح  هک  یناگناگیب  دنوش  انشآ  میهافم 

؟ دروآیم نییاپ  ار  ملع  نأش  نوتم ، نیا  ندرک  همجرت  دنیوگیم  یضعب  مدرک : ضرع  بناج  نیا 
زا رترخاف  یبرع  ظفل  رگم  تسین ، هک  ظفل  هب  ملع  نأش  دروآیمن ، نییاپ  مه  چـیه  هن  دروآیم ؟ نییاپ  ارچ  : » دـندومرف يربهر  مظعم  ماـقم 

[4 [»؟ تسا یسراف  ظفل 
یسمش لاس 1383  نایورغ  نسحم  هیملع - هزوح  مق -

19 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ۀعومجم وه  عرـشلا  و  ۀّماع - رـشبلا  یلا  فینحلا  عرّـشلاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  ءاج  اّمل  [ 5] هلوصأ هقفلا و  خـیرات  یلا  عاملإ 

لمعلا مهل  یّنستیل  اهب ، ملعلا  مهیلع  بجو  نأ  مرج  الف  اهجهن - یلع  مهتایح  یف  ریـسلا  اهقیبطت و  سانلا  رئاس  یلع  بجی  ۀمظنأ  فیلاکت و 
: یه نانثا و  ماکحألا  اهنم  ذخؤت  یّتلا  ۀعیرشلل  ۀیلّوألا  رداصملا  ّنإ  و  اهاضتقمب ،

. رکذ امک  ابیرقت  ۀیآ  ۀئامسمخ  یف  ماکحألا  تاهّمأ  نم  ۀلمج  هیف  تءاج  دق  و  یهلالا ، روتسدلا  وه  يذلا  دیجملا  باتکلا  لوألا :
: یه ۀفیرشلا و  ۀّنسلا  یناثلا :

. اهب هاف  یّتلا  هتامیلعت  هیهاون و  موصعملا و  رماوأ  - 1
وأ لمعلا  کلذ  بوجو  یلع  ّلدـتف  بابحتـسالا ، وأ  بوجولا  ناونعب  اهب  یتأ  اذا  ّالإ  اهتحابإب  رعـشت  یّتلا  اهب و  ماق  یّتلا  هلامعأ  هلاعفأ و  - 2

. اهوحن لیّللا و  لفاونک  هصئاصخ  نم  هب  یتأ  ام  نکی  مل  ام  هبابحتسا 
. هنم رظنم  رضحمب و  المع  هباحصأ  نم  لمعی  نم  اهب  ّرقأ  یّتلا  هتاریرقت  - 3

یلع اوقّفتا  مهّلک  ءاهقفلا  ناک  ناف  ۀّنـسلا ، نم  هیلا  لوصولا  نم  نّکمت  ام  باـتکلا و  رهاوظ  یف  ماـکحألا  نم  هتیغب  فّلکملا  دـجی  مل  اذإـف 
ذخألا هیلع  بجو  ءیّشلا  کلذ  یف  يوتف 

20 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
مکحلا یف  عامجإ  نکی  مل  نإف  هنایب . یتأیس  امک  مهقاّفتا  نم  موصعملا  لوق  فاشکتـسال  وأ  أطخلا ، یلع  قفّتت  ۀّمألا ال  ّنأل  اّمإ  مهعامجإب .

-. هّللا ءاش  نإ  یتأی - لیصفت  بسح  یلع  ۀّیلمعلا  لوصألا  نم  لقعلا  هیضتقی  امب  لمعلا  هیلع  بجو 
، هتحابإ هنم  مزلیف  نایب  الب  باقعلا  حـبقب  مکاحلا  لقعلا  یلإ  هیف  عجریف  عامجإلا  ۀّنـسلا و  باتکلا و  یف  نیخدـّتلا  مکح  دـجی  مل  اذا  ـالثمف :

اذه نم  حّضتاف  هتمرحب . فیلکّتلا  نم  ۀّمذلا  ةءارب  هتحابإب و  مکحیف  عراشلا ، لبق  نم  لصا  نایب و  الف  ۀّنـسلا ، باتکلا و  یف  هنع  هنی  مل  ّهنأل 
: ۀعبرألا عبانملا  هذه  دحأ  نم  نوکی  اّمنإ  ۀّیعرشلا  ماکحألا  جارختسا  ّنأ 

لقعلا مکح  و  عامجإلا ...  و  ۀّنسلا ...  و  باتکلا ... 
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: نیرمأل نایفنی  امکح و ال  ناتبثی  اندنع ال  امّهنإف  ناسحتسالا  سایقلا و  اّمأ  *** 
ۀّماتلا ۀـّلعلا  وه  کلذ  ّنأ  ملعن  الف  مکحل ، ۀـّلع  وأ  ۀحلـصم  انفرع  ولف  اّنع . بلاغلا  یف  ۀـبوجحم  حـلاصم  للعب و  ۀـطونم  ماکحألا  ّنأل  ـالّوأ :

نم عرـشلا  یف  مکف  هل . ۀّمات  ۀّلع  هانفرع  ام  نوکی  الف  مکحلا ، کلذل  اضیأ  يرخا  اللع  حلاصم و  بیغلا  راتـس  ءارو  ّلعل  ذإ  مکحلا ، کلذل 
؟ مکحلاب لهجلا  دنع  ضعب  یلع  اهضعب  ساقی  فیکف  ۀفلتخم  ماکحأب  ۀهباشتم  تاعوضوم 

يرّخأتم دنع  هتالیثمت  سایقلا و  تافیرعت  نم  رعـشتسی  نکل  و  اضیفتـسم . مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀّمئأ  نع  کلذ  یف  یهّنلا  دورول  ایناث :
همکح تبث  اّمم  وه  لب  ءیش ، یف  سایقلا  نم  سیل  هّنکل  و  ۀتباث ، هتیّجح  اندنع  اذه  و  ۀّلعلا ، صوصنم  وه  هعاونأ  ضعب  ّنأ  هتیّجحب  نیلئاقلا 
يّذلا راکسالا  هنم  لصحی  ءیش  ّلکف  راکسإلا ، وه  رمخلا  ۀمرحل  ۀّماتلا  ۀّلعلا  ّنأ  یلع  ّلد  اهراکـسإل » رمخلا  تمرح   » درو ول  الثم : ۀّنـسلاب .

. اهتّلع دوجول  ۀمرحلا  هیف  تتبث  ۀمرحلا  ۀّلع  وه 
ظافلألا تالالد  ۀفرعم  نم  هل  ّدب  الف  ۀـکرابملا  ۀـعبرألا  عبانملا  کلت  نم  ۀعیرّـشلا  ماکحأ  ذـخأی  امنإ  فّلکملا  ّنأ  ّرم  اّمم  حـّضتا  اّمل  *** 

لوصأ ملع  نم  ظافلألا  ثحابمب  یّمـسی  اّمم  کلذ ، ریغ  یلإ  اهموهفم  اهقوطنم و  اهّـصاخ و  اهّماع و  اهیهاون و  اـهرماوأ و  یف  اـهیناعم  یلع 
هل ّدب  و ال  هقفلا .

21 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ّلدی ام  ۀفرعم  و  هتیّجح ، هعاونأ و  عامجالا و  ۀفرعم  و  اهضراعت ، اهداحآ و  اهرتاوتم و  یف  اهعاونأ  رابخألا و  وه  ۀّنسلل و  یکاحلا  ۀفرعم  نم 

اهنم و دـحاو  ّلک  دراوم  رییّختلا و  وأ  ۀـحابالا  ةءاربلا و  وأ  لـمعلا  یف  طاـیتحالا  نم  هب  فّلکملا  وأ  فیلکّتلا  یف  ّکـشلا  نیح  لـقعلا  هیلع 
. هقفلا لوصأ  ملع  ۀیغب  یه  هذه  و  هطورش .

لاـقتنا دـعب  مالـسالا  ردـص  یف  انّودـم  نکی  مل  ملعلا  اذـه  نکل  و  لوصـألا ، ملع  یلع  فوقوم  هقفلا  ماـکحأ  جارختـسا  ّنأ  اذـه  نم  نّیبتف 
هّللا یّلـص  یبّنلا  نم  ۀـهفاشم  هوعمـس  امب  نوتفی  ۀباحّـصلا  ءاهقف  ناک  لب  یلعألا ، قیفرلا  یلإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مظعألا  لوسرلا 

قاطن عّستا  اّمل  و  ۀعساو ، ۀّیهقفلا  عورفلا  ةرئاد  نکت  مل  و  دیجملا . باتکلا  یناعم  نم  هوعو  ام  هلامعأ و  نم  هودهاش  ام  مّلس و  هلآ و  هیلع و 
یلإ روهمجلا  ءاهقف  أجل  هقفلا و  ةرئاد  تعـّستا  ةدـیدج  ۀـّیهقف  عورف  یف  تاءالتبا  تثدـح  و  اجاوفأ ، هّللا  نید  یف  ساـنلا  لـخد  مالـسالا و 

. لیلقلا رّزنلا  ّالإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا  ثیداحأ  نم  هقفلا  یف  هدنع  ّحصی  مل  نم  امّیس  ال  ناسحتسالا ، سایقلا و 
لهأ ۀّـمئأ  مولع  لهانم  نم  ۀـّیوبنلا - ثیداحألا  باتکلا و  یف  هودـجی  مل  امیف  روصعلا - کلت  یف  نووتری  اوناک  مّهنإـف  ۀعیـشلا  ءاـهقف  اـّمأ 
ۀّیور لهانم  یه  امهب و  کّسمتلاب  اهرمأ  ۀـمألا و  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسرلا  امهفلخ  نیذـّللا  نیلقّثلا  یناـث  مه  نیذـّلا  تیبلا 

. ریزغلا ّيوبنلا  عبنملا  نم  ّدمتست  ۀبذع 
لب ۀنس 260 ه ، یف  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دّمحم  وبأ  وه  مهنم و  رشع  يداحلا  مامالا  ةافو  رصع  یلا  مالّسلا  مهیلع  مهتّدم  تناک  و 

ۀّینیدلا و ۀفاقثلا  رشنل  نیقّرفتم  ۀّینمزلا و  ۀطلسلا  نع  نیّحنتم  اوناک  مّهنأ  امب  و  اهب . ناهتسی  ةّدم ال  ۀنس 330 ه  دعب  يرغصلا  ۀبیغلا  ءاهتنا  یلإ 
نم رـصع  ّلک  یف  ةریبک  دادعأ  جـیرخت  نم  اونّکمت  دـقف  مهتقورأ ، یلع  هبانطأ  ابراض  یـسایسلا  طغـضلا  سوباک  ناک  نإ  ۀـّیهلإلا و  مولعلا 

، ریسفتلا ثیداحألا و  فراعملا و  مولعلا و  نم  مهنم  اولّمحت  ام  اورشن  ۀّیمالـسالا و  قطانملا  راطقأ  یف  اورـشتنا  نّمم  ثیدحلا  ملعلا و  ۀلمح 
. ۀّیلقعلا مهتایلباق  ۀیهلإلا و  سرادملا  کلت  یف  مهتسارد  بسح  نونفلا  یّتش  نم  اهریغ  لب و 

***
22 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. راوطألا فالتخا  بسح  راودأ  ۀعبرأ  یلإ  مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا  مّسقن  نأ  نکمی  و 
نیّذلا ءافلخلا  نوملسملا و ال  نکی  ملف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ملع  ۀنیدم  باب  ۀمألا و  هذه  یضقأ  مالّـسلا  هیلع  یلع  رود  لوالا 
سفن هب  هتیذـغتب  ینع  يذـّلا  یماّطلا  هملع  ریزغ  ضیف  نم  مهـسفنأ  اومرحیل  وأ  ةّذـفلا ، ۀـّیملعلا  هتلزنم  هوسخبیل  هدـهع  یف  ۀـفالخلا  اودـّلقت 
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باتکلا یف  هودجی  مل  اّمم  مهیلع  لکشی  ام  ّلک  یف  اوناکف  ۀینّابر . تاماهلإب  لب  ۀّیدایتعالا ، قرّطلاب  مّلس ال  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسرلا 
همولع راحب  نم  نوفرتغی  مالّـسلا و  هیلع  هیلإ  نوئجلی  هّلح  هریـسفت و  مهیلع  سبتلا  وأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  نم  هوعمـسی  مل  و 

. ۀّیوبنلا
هلأسی مّلعملا و  نم  مّلعتملا  عضاوت  هل  عضاوتی  مکح  هیلع  لکـشأ  اذإ  ناک  ۀفورعملا ، هتّدش  ۀـقومرملا و  هتناکم  یلع  ءافلخلا ، یناث  ّنإ  یّتح 

ّیلع ول ال  : » هلوق و  نسحلا » وبأ  اهل  سیل  ۀلضعمل  هّللا  یناقبأ  ال  : » هلوقک ةدلاخلا  هتاملکب  هیرطی  ّمث  هیدل ، ترضح  یّتلا  ۀلکشملا  مکح  نع 
. نانثا هیف  فلتخی  مل  نوثّدحملا و  نوخّرؤملا و  هلقانت  اّمم  نسحلا » وبأ  اهل  سیل  ۀلضعم  نم  هّللاب  ذوعأ  : » هلوق و  رمع » کلهل 

. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  دعب  هذیمالت  هیلع و  الایع  اوناک  نیعباتلا  ۀباحّصلا و  نم  هداّور  ملعلا و  باّلطف 
یـضر سابع  نب  هّللا  دبع  ۀّمألا  ربح  مهتعیلط  یف  و  ملعلل ، ۀلمح  ۀعیرـشلل و  ارانم  اوناک  لاجر  ةّدتمملا  هتـسردم  باّلط  نم  غبن  عرب و  دـق  و 
لوسر باحصأ  ملع  یملع و  ام  : » هلوقک هنع  لئس  نیح  مالّسلا  هیلع  هذاتسأ  ملع  ریدقت  یف  ةاورلا  هنع  اهاور  یّتلا  ۀّیبهذلا  هتاملک  هنع و  هّللا 

ّهنأل ال هاّنّیب ، ام  یلع  دـهاش  مظعأل  هلاثمأ  و  رحبأ » ۀعبـس  نم  ةرطقک  اـّلإ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملع  بنج  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 
. هووذ ّالإ  لضفلا  فرعی 

هحرـش ۀمّدقم  یف  یلزتعملا  دیدحلا  یبأ  نباک  ءاملعلا  لوحف  هرکذ  ام  دـعب  ائیـش  هیف  لوقی  نأ  یلثمل  یغبنی  اّمم ال  هیلا  ملع  ّلک  باستنا  لب 
. هریغ ۀغالبلا و  جهنل 

23 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ناکف مالّسلا  مهیلع  نیدباعلا  نیز  نینسحلا و  رود  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  رود  دعب  ءاج  مالّـسلا  مهیلع  داجـسلا  نینـسحلا و  رود  یناثلا 

مالسالا و یلع  یضقت  نأ  تداک  یّتلا  ءاجوهلا  نتفلا  رکنملا و  دادبتـسالا  دیدشلا و  فسعلا  شحافلا و  ملّظلا  هیف  داس  اسوبع  ابیـصع  ارود 
مالّـسلا مهیلع  اوناک  لب  اراهج ، فراعملا  مولعلا و  اّوثبی  نأ  روصعلا  کـلت  یف  مالّـسلا  مهیلع  يدـهلا  ۀّـمئأ  عسیل  نکی  ملف  هملاـعم . ّكدـت 

. صرفلا مهل  حنست  ام  بسح  اهیطقتلمل  مکحلا  ماکحألا و  رهاوج  يرخأ  ۀنوآ و  نیب  نورثنی 
ملعلا و رود  مالّـسلا  مهیلع  مظاکلا  مامالا  دـهع  تایلوأ  قداصلا و  مامالا  رقابلا و  مامالا  رود  ناـک  مالّـسلا  اـمهیلع  نیقداـصلا  رود  ثلاـثلا 
روهمجلا و ءاملع  نم  هظاّفح  هداّور و  رثک  و  هقاور ، هباّلطب  محدزا  و  هقاطن ، هیف  عّستا  و  ۀـّینیدلا ، مولعلا  قئادـح  هیف  ترهدزا  ّهنـأل  ناـفرعلا ،

امک ملعلا ، لهأ  يروهـشم  نم  فالآ  ۀـعبرأ  مهددـع  ناک  هدـحو ، مالّـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  نع  يور  نم  ّنإ  یّتح  ۀعیّـشلا ، ءاـملع  نم 
. هریغ و  يرولا » مالعا   » باتک نع  يور 

. ثیدح فلأ  نیثالث  مالّسلا  هیلع  هنع  يور  يّذلا  بلغت ) نب  نابأ   ) مهنم
فلأ نیثالث  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  مامالا  هیبأ  نع  يور  و  ثیدـح . فلأ  رـشع  ۀّتـس  مالّـسلا  هیلع  هنع  يور  يذـّلا  ملـسم ) نب  دّـمحم   ) مهنم و 

. ثیدح
. ایور ام  رثکأ  امف  یفعجلا ) رباج   ) و ةرارز )  ) مهنم و 

همامإ نع  اهذـخأ  یّتلا  اهریغ ، تایعیبّطلا و  ءایمیکلاک و  مولعلا ، یّتش  یف  ةروهـشملا  هلئاسر  ّفلأ  يذـّلا  یفوکلا ) ناّیح  نب  رباـج   ) مهنم و 
. رصم یف  هلئاسر  نم  عبط  امیف  هب  حّرص  امک  مالّسلا  هیلع  قداصلا 

24 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یف تاعوسوم  عبرأ  یف  تحّقن  تعمج و  ّمث  لصأ ، ۀـئامعبرأ  اهنم  فرع  لوصألاب ، یّمـست  تناک  ثیدـحلا  یف  ةریثک  ابتک  اوفّنـص  دـقل  و 

. هب قحلی  ام  هقفلا و  باوبأ  ثیداحأ  عیمج 
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دادغب یف  یّفوتملا   ) ینیلکلا دّمحم  رفعج  یبأ  لیلجلا  ۀقّثلا  خیشلل  اثیدح  ( 16199  ) یلع لمتشملا  اعورف  الوصأ و  یفاکلا »  » باتک اهدحأ :
(. ۀنس 329 ه

(. ۀنس 381 ه یّفوتملا   ) قودّصلا رفعج  یبأ  خیّشلل  اثیدح  ( 9044  ) یلع لمتشملا  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک اهیناث :
یبأ ۀفئاطلا  خیشل  اثیدح  ( 5511  ) یلع لمتشملا  راصبتـسالا »  » باتک و  اثیدح ، ( 13590  ) یلع لمتـشملا  بیذهّتلا »  » باتک اهعبار : اهثلاث و 

(. ۀنس 460 ه فرشألا  فجنلا  یف  یفوتملا   ) یسوّطلا رفعج 
بتک يوس  فالآلاب  ّدـعت  مهدـنع  ثیدـحلا  بتک  تناک  نإ  ثیدـحلا و  بتک  نم  ۀعیـشلا  ءاهقف  هیلع  دـمتعی  اـم  ّمهأ  یه  ۀـعبرألا  هذـه  و 

. فولألا تارشعب  ّدعت  یّتلا  مههقف 
ّومن و یف  یه  لب  ۀـّیملعلا ، ۀـکرحلا  مهدـنع  ّلشت  ملف  هیعارـصم . یلع  مهدـنع  حوتفم  داهتجالا  باب  ّنأل  ۀـّیهقفلا ، مهتاّفلؤم  ترثک  اّمنإ  و 

هّدس سیل  هتامّدقم و  لیصحت  یف  ّدجلا  ۀجیتنب  ارهق  لصحی  يّذلا  داهتجالا  باب  ّدسی  فیک  و  رصع ، دعب  ارـصع  و  دهع ، دعب  ادهع  دایدزا ،
. رشبلا دیب  هحتف  و 

ام فاعـضأ  ملعلاب  اولغتـشا  اوّدج و  ول  یّتح و  داهتجالل ، مهتاّیلباق  اودقف  دق  لوالا  نیدهتجملا  رـصع  دعب  نیملـسملا  ّنأب  لوقن  نأ  ّالإ  معن ،
. مهقوقحل طمغ  اذه  و  لئاوألا ، لغتشا 

مهبارضأ يزارلا و  یلازغلا و  مالسالا  ۀجح  يدهلا و  ملع  یضترملا  دّیسلا  دیفملا و  خیـشلا  لثم  یلع  داهتجالا  مساب  لخبن  نأ  ّقحلا  نمف  أ 
!؟ نیقباسلا نیدهتجملا  کئلوا  ریغ  دیلقت  نع  امیدق  ۀطلّسلا  عنم  لجأل  ءاملعلا  لحاطف  نم 

، حوتفم داهتجالا  باب  ّنأب  اوحّرـص  ۀظوحلملا و  هذه  یلع  اوهّبن  اذه  انرـصع  یف  روهمجلا  ءاملع  نم  ۀّلث  ّنأ  هب  فارتعالا  یغبنی  امم  نکل  و 
. لئاسولا یّتشب  اهتیذغت  اهتیمنت و  یلإ  ۀجاحلا  ّسمأ  یف  نحن  یّتلا  ۀّیملعلا  ۀکرحلل  ّلش  هیف  هّدس  ّنأ  و 

25 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
روّدلا ءاهقف  ناک  و  اضیأ ، قاطّنلا  ۀعـساو  ۀّیملعلا  ۀـکرحلا  تناک  رودـلا  اذـه  یف  مالّـسلا  مهیلع  نیمایملا  هدالوأ  اضرلا و  مامالا  رود  عبارلا 

رثک و  تاـقبّطلا ، نم  مهدـعب  نم  یلإ  مهذـیمالت و  یلا  اـهولّمحت  یّتلا  مهثیداـحأ  اوور  مهمولع و  اورـشن  دـالبلا و  یف  اورـشتنا  دـق  قباـسلا 
ۀّمئألا لوح  مهفافتلا  نکی  مل  نکل  و  اهانرکذ ، یّتلا  ۀـئامعبرألا  لوصألا  ۀعیـشلا  يدـیأب  تناک  و  بهاذـملا ، ّلـک  نم  نوفّقثملا  ءاـهقفلا و 

هیلع يداهلا  مامالا  لاقتنا  و  هل ، نومأملا  ۀبقارم  ناسارخ و  یلإ  مالّسلا  هیلع  اضرلا  مامالا  لاقتنا  دعب  امّیـس  و ال  مّدقتملا ، رودلا  لثم  راهطألا 
. ةدیدش ۀبقارم  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  مامالا  هدلول  هل و  ۀطلّسلا  ۀبقارم  ءارماس و  یلإ  مالّسلا 

. ۀّمجلا مولعلا  ثیداحألا و  مهنع  اوور  نوریثک و  ذیمالت  تارتفلا  یف  مهیلع  جّرخت  دقف  کلذ  عم  و 
یلع باتک  ۀئامتس  فالآ و  ۀّتس  يرکسعلا  دهع  یلا  نینمؤملا  ریمأ  دهع  نم  مالّـسلا  مهیلع  راهطألا  ۀّمئألا  باحـصأ  ّفلأ  ّهنأ  ۀصالخلا : و 
تیب لهأ  نع  ۀّیورملا  ثیداحألا  یف  ۀعوسوم  طبـضأ  نسحأ و  وه  يّذلا  لئاسولا »  » باتک بحاص  یلماعلا  ّرحلا  لیلجلا  خیـشلا  اهطبـض  ام 

. هقفلا باوبأ  عیمج  یف  مالّسلا  مهیلع  ۀمصعلا 
مهیلع يوبنلا  تیبلا  لهأ  بهذم  هقفلا  یف  ۀیمالسالا  بهاذملا  نیب  نم  ۀعیشلا  راتخا  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  هقفب  ۀعیشلا  صاصتخا  هجو 

: تاهجل بهاذملا  رئاس  نود  مالّسلا 
. مهب کّسمتلا  مهنع و  ذخألا  مهعاّبتاب و  مظعألا  لوسرلا  نم  ةرتاوتملا  رماوألا  - 1

. ۀّمألا دارفأ  رئاس  يوتسم  یلع  ملعلا  یف  مهقّوفتب  ملعلا  ۀفرایص  مالسالا و  غباون  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  ةداهش  - 2
. مهنع نیذخآلا  مهلبحب و  نیکّسمتملا  مهتعیشل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  حدم  - 3
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26 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هب جرخن  بابلا و  اذه  یف  مخض  باتک  فیلأت  یلإ  جاتحی  کلذ  یف  مهّتلدأ  ءاصقتـسا  ّنأل  هّلک ، کلذ  یلع  دهاوشلا  ضعب  کل  درونـس  و 

هاور ام  ضعب  ّالإ  انه  رکذـن  و ال  ۀـیادهلا . دارأ  نمل  ۀـیافکلا  هیف  زاجیاب و  بولطملا  یلإ  حاملالا  نآلا  مورن  اّمنإ  اذـه و  انباتک  عوضوم  نع 
. ءاصحالا ّدح  قوفی  يّذلا  ۀعیشلا  هاور  ام  نود  مهبتک ، یف  مهتالاجر  عوضوملا و  یف  روهمجلا  ءاملع 

ۀفلتخم و ءاحنأب  کلذ  عمجأ  نوملسملا  يور  دقف  مالّسلا  مهیلع  هتیب  لهأ  عاّبتاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسرلا  رماوأ  یلوالا  ۀهجلا 
: اهنم ۀلمج  رکذن  ةدیدع ، تاماقم  یّتش و  تارابعب 

هّللا یضر  ساّبع  نبا  نع  هدنسب  يور  دقف  بابلا 5 . لوألا ، ءزجلا  یف  یعفاشلا  ینیومحلا  میهاربا  خیشلا  ۀماّلعلل  نیطمّـسلا  دئارف  یف  ام  - 1
لاویلف یبر ، اهسرغ  ندع  ۀّنج  نکسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ییحی  نأ  هّرس  نم  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع 

نم مهلـضفب  نیبّذکملل  لیو  امهف ، املع و  اوقزر  یتنیط و  نم  اوقلخ  یترتع  مّهنإف  يدعب ، نم  ۀمئألاب  دـتقیل  هّیلو و  لاویل  يدـعب و  نم  ایلع 
«. یتعافش هّللا  مهل  انأ  یتلص ال  مهیف  نیعطاقلا  یتّمأ ،

. لّوألا ءزجلا  ءایلوألا ، ۀیلح  نع  مارملا » ۀیاغ   » یف ینارحبلا  مشاه  دیسلا  ۀماّلعلا  هاور  و 
ذإ هنع  هّللا  یـضر  ۀملـس  ّمأ  دنع  تنک  لاق : بشوح  نب  رهـش  نع  هدنـسب  هدـئارف  نم  بابلا 36  یف  اـضیأ  یعفاـشلا  ینیومحلا  هاور  اـم  - 2
ّمث هب ، تبحرف  لخدـف ، لخدا  تباث  ابأ  ای  کب  ابحرم  ۀملـس : ّمأ  تلاقف  یلع . یلوم  تباث  وبأ  انأ  لاق : تنأ ؟ نم  هل : تلاـقف  لـجر  نذأتـسا 
هّللا لوسر  تعمس  دقل  هدیب ، یـسفن  يّذلا  تقّفو و  تلاق : یلع . عبت  لاق : اهرئاطم ؟ بولقلا  تراط  نیح  کبلق  راط  نیأ  تباث ، ابأ  ای  تلاق :

«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  ّیلع و  عم  نآرقلا  ّقحلا و  نآرقلا و  ّقحلا و  عم  ّیلع  : » لوقی مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
. يرخأ نیماضم  قرطب و  ینیومحلا  هاور  و 

ّیلع : » لوقی مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تعمـس  تلاق  ۀشئاع . نع  ادنـسم  ۀباحّـصلا » لئاضف   » باتک نع  مارملا  ۀیاغ  یف  ام  - 3
و ضوحلا » ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  یلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم 

27 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ارتاوتم نیقیرفلا  نع  يورم  رابخألا  هذه  نومضم 

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع  هّللا  یضر  ّرذ  یبأ  یلا  ادنسم  لبنح  نب  دمحأ  دنسم  نع  هیف ...  ام  - 4
«. ینقراف کقراف  نم  هّللا و  قراف  دقف  ینقراف  نم  ّهنإ  یلع  ای  »

لاق لاق : رمع  نبا  یلإ  هدنـسب  مالّـسلا » هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لئاضف   » باـتک یف  یفنحلا  مزراوخ  بطخأ  دـمحأ  نب  ّقفوم  نع  هیف ...  اـم  - 5
نبا نع  ینیومحلا  نع  اضیأ  يور  و  ّلج » ّزع و  هّللا  قراف  ینقراـف  نم  ینقراـف و  اـّیلع  قراـف  نم  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 

. هلثم رمع 
قراف دقف  ینقراف  نم  یلع  ای  : » لاق ّهنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هنع  هّللا  یـضر  ّرذ  یبأ  نع  ینیومحلا  نع  اضیأ  يور  ام  - 6

«. ینقراف دقف  یلع  ای  کقراف  نم  هّللا و 
: لاق یلیل  یبأ  نب  دمحا  نب  ّقفوم  باتک  نع  بابلا 44 ، یف  اضیأ ، مارملا  ۀیاغ  یف  ام  - 7

نیب لصافلا  ربکألا  قورافلا  هناف  بلاط  یبأ  نب  یلع  اومزلاف  ناک  اذإف  ۀـنتف  يدـعب  نوکتـس  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـق 
«. لطابلا ّقحلا و 

هنع هّللا  یـضر  ساّبع  نبا  نع  یعفاشلا  یلزاغملا  نبال  بقاـنملا  نع  بابلا 69  یف  یفنحلا  میهاربإ  خیـشلا  ۀـماّلعلل  ةّدوملا ، عیبانی  یف  ام  - 8
هّللا لبح  امف  هّللا » لبحب  اومصتعا  و  : » لوقت کتعمـس  هّللا  لوسر  ای  لاقف : یبارعأ  ءاج  ذإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  دنع  انک  لاق :

«. نیتملا هّللا  لبح  وه  اذهب  اوکّسمت  : » لاق یلع و  دی  یف  هدی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  برضف  هب ؟ مصتعن  يّذلا 
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: لاق یلیل  یبأ  نع  ۀباصالا »  » باتک نع  بابلا 15 ، یف  اضیأ ، ةّدوملا  عیبانی  یف  ام  - 9
نم لّوأ  ّهنإف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اومزلاف  کلذ  ناک  اذإف  ۀـنتف  يدـعب  نم  نوکتـس  : » لوقی مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تعمس 

بوسعی لاـملا  نینمؤـملا و  بوـسعی  وـه  ۀـمألا و  هذـه  قوراـف  وـه  ربکـألا و  قیّدّـصلا  وـه  ۀـمایقلا و  موـی  ینحفاـصی  نم  لّوأ  یب و  نمآ 
«. نیقفانملا

بحأب تحان  ۀبقنم  و  اهضایر ، یلع  ةداعسلا  بحـس  تّحـس  ۀلیـضف   » ناونعب بابلا 27  یف  یعفاشلا  ینیومحلل  نیطمـسلا  دـئارف  یف  ام  - 10
یل بکـسا  سنأ  ای  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  هدنـسب  اهـضایغ » یف  فرـشلا  يرامق  ناـحلألا 

نیملسملا و دّیس  نینمؤملا و  ریمأ  بابلا  اذه  نم  کیلع  لخدی  نم  لّوأ  سنأ  ای  لاق : ّمث  نیتعکر  یّلصف  ماق  ّمث  اءوضو .
28 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ای اذه  نم  لاقف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ءاج  ذإ  هتمتک ، راصنألا و  نم  الجر  هلعجا  ّمهللا  تلق : سنأ  لاق  نیّیـصولا . متاخ  نیلّجحملا و  ّرغلا  دئاق 
هّللا لوسر  ای  مالّـسلا : هیلع  یلع  لاقف  ههجوب . ّیلع  قرع  حسمی  ههجو و  قرع  حـسمی  لعج  ّمث  هقنتعاف ، ارـشبتسم  ماقف  ّیلع ، تلقف : سنأ ؟

« يدعب هیف  اوفلتخا  ام  مهل  نّیبت  یتوص و  مهعمست  یّنع و  يّدؤت  تنأ  ینعنمی و  ام  و  : » لاق لبق . نم  یب  تعنص  ام  ائیش  تعنص  کتیأر  دقل 
. رخآ قیرطب  هاور  ّمث 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  نع  دیعس  یبأ  نع  هدنسب  راطخألا » ۀعیفر  راطقألا  ۀعیـسو  ۀلیـضف   » ناونعب بابلا 31  یف  اضیأ  هیف  ام  - 11
«. ۀّیربلا ریخ  ّیلع  : » لاق

مّکلدأ أ ال  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مقرأ  نب  دیز  نع  یلزتعملل  ۀغالبلا  جهن  حرـش  نع  مارملا  ۀـیاغ  یف  ام  - 12
«. کلذب ینربخأ  لیئربج  هوقّدص . هوحصانف و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مکمامإ  مکّیلو و  ّنإ  اوکلهت . مل  هیلع  متملاست  نإ  ام  یلع 

لدنج لخد  لاق : يراصنألا  هّللا  دبع  نب  رباج  نع  عفـسألا  نب  ۀـلثاو  نع  بقانملا  یف  و  هّفلؤم : لاق  بابلا 76  یف  ةّدوملا  عیبانی  یف  اـم  - 13
هّللا لوسر  ای  ینربخأ  لاق : نأ  یلإ  لیوط - ثیدـح  یف  ءایـشأ  نع  هلأسی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلع  ریبج  نب  ةداـنج  نب 

مهّمس هّللا  لوسر  ای  لاق : ةارّوتلا و  یف  مهاندجو  اذکه  لدنج : لاق  رشع . انثالا  یئایـصوأ  لاق : مهب ؟ کّسمتأل  كدعب  نم  کئایـصوأ  نع 
نب یلع  دلو  اذإف  نیلهاجلا ، لهج  ّکنّرغی  مهب و ال  کسمتساف  نیسحلا  نسحلا و  هانبا  ّمث  یلع ، ۀّمئألا  وبأ  ءایصوألا  دیس  مهلّوأ  لاقف : یل ،

بتک یف  ةاروتلا و  یف  اندجو  لدنج : لاقف  هبرـشت . نبل  ۀبرـش  ایندـلا  نم  كداز  رخآ  نوکی  کیلع و  هّللا  یـضقی  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا 
ةّدـم تضقنا  اذإ  لاق : مهیماسأ ؟ ام  نیـسحلا و  دـعب  نمف  نیـسحلا ، نسحلا و  یلع و  مسا  هذـهف  اریبش  اّربش و  ایلیا و  مالّـسلا : مهیلع  ءایبنألا 

یعدی یسوم  هنبا  هدعبف  قداّصلاب ، یعدی  رفعج  هنبا  هدعبف  رقابلاب ، بّقلی  دّمحم  هنبا  هدعبف  نیدباعلا ، نیز  بّقلی  ّیلع و  هنبا  مامالاف  نیسحلا 
هنبا هدعبف  يداهلا ، یقّنلاب و  یعدـی  یلع  هنبا  هدـعبف  یکزلا ، یقّتلاب و  یعدـی  دّـمحم  هنبا  هدـعبف  اضرلاب ، یعدـی  یلع  هنبا  هدـعبف  مظاکلاب ،

، الدع اطـسق و  ضرألا  ألمی  جرخ  اذاف  جرخی  ّمث  بیغیف  ۀّجحلا ، مئاقلا و  يدهملاب و  یعدی  دّمحم  هنبا  هدـعبف  يرکـسعلاب ، یعدـی  نسحلا 
اروج و تئلم  امک 

29 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ثیدحلا رخآ  یلا  هتبیغ . یف  نیرباّصلل  یبوط  املظ ،

دقف نیملـسملا . نیب  رهتـشملا  نیلقّثلا  ثیدح  وه  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بهذـمب  کّسمتلا  یلإ  ۀعیـشلا  تعد  یّتلا  ثعاوبلا  ّمهأ  نم  و 
. ۀّنسلا لهأ  قرط  نم  هاور  ام  ضعب  رکذن  اثیدح ، یف 82  ۀعیشلا  قرط  نم  اثیدح و  یف 39  ۀّنسلا  لهأ  بتک  نع  مارملا  ۀیاغ  یف  هاور 

تکرت دق  ّینإ  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  لبنح  نب  دمحأ  دنـسم  نع  بابلا 28  یف  يورف 
یترتع و  ضرألا ، یلا  ءامّـسلا  نم  دودمم  لبح  هّللا  باتک  رخآلا : نم  ربکأ  امهدـحأ  نیلقثلا و  يدـعب ، اّولـضت  نل  هب  متکّـسمت  نإ  ام  مکیف 

«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنأ  ّالإ  یتیب  لهأ 
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باتک نیتفیلخ : مکیف  كرات  ّینإ  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : تباث  نب  دیز  یلا  هدنـسب  لبنح  نبا  دنـسم  نع  اضیأ 
«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإ  یتیب و  لهأ  یترتع  و  ضرألا ) یلإ  ءامّسلا  نیب  ام  وأ   ) ضرألا ءامّسلا و  نیب  ام  دودمم  لبح  هّللا 

. قرط ۀثالثب  ملسم  حیحص  نع  اضیأ  هاور  و 
«. اوقّرفت اعیمج و ال  هّللا  لبحب  اومصتعا  و   » ریسفت یف  یبلعّثلا  ریسفت  نع  و 

. قرط ۀعبس  یف  یعفاشلا  یلزاغملا  نبال  بقانملا  باتک  نع  و 
. يذمرتلا حیحص  و  ننسلا ، باتک  وه  یناتسجسلا و  دواد  یبأ  حیحص  نع  هاور  و 

. یفوأ یبأ  نبا  دنسم  نع  يدیمحلا  نع  هاور  و 
. ۀباحصلا لئاضف  باتک  یف  یناعمّسلا  نع  و 

. قرط ۀثالث  یف  لئاضفلا  باتک  یف  یفنحلا  دمحأ  نب  ّقفوم  ۀّمئألا  نع  و 
. نیقیرط یف  ۀباحصلا » ریس   » باتک نع  هاور  و 

. ةریثک قرط  یف  دیدحلا  یبأ  نبا  نع  و 
. نوملسملا هیلع  ملاست  اّمم  ثیدحلا  اذه  ّنإ  ۀصالخلا : و 

30 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یه ۀمألا و  دارفا  رئاس  یلع  مالّـسلا  مهیلع  هتیب  لهأ  یلع و  ۀّیملعأب  هتّما  ءامظع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  ةداهـش  ۀیناثلا  ۀـهجلا 

: اهنم ةریثک ،
هیلع و هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نبا  نع  هدنـسب  یعفاشلا  یلزاغملا  نبا  هیقفلا  بقاـنم  نع  بابلا 25  یف  مارملا  ۀـیاغ  یف  ام  - 1

اّیلع هتمّلع  ّالإ  ائیـش  تمّلع  امف  یناجان  ینمّلک و  ّیبر  يدی  نیب  ترـص  اّملف  هیلع  تسلجف  ۀـّنجلا  نم  كونردـب  لیئربج  یناتأ  : » مّلـس هلآ و 
«. يدعب یتّمأ  نیب  ینیب و  امیف  ملعلا  تنأ  یبرح و  کبرح  یملس و  کملس  یلع  ای  : » لاقف هیلإ  هاعد  ّمث  یتنیدم » ملع  باب  وهف 

یتّما ملعأ  : » لاق ّهنأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ناملـس  نع  هدنـسب  یفنحلا  مزراوخ  بطخأ  دمحأ  نب  ّقفوم  نع  هیف ...  ام  - 2
«. بلاط یبأ  نب  ّیلع  يدعب  نم 

یف مدآ  یلا  رظنی  نأ  دارأ  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : ءارمحلا  یبأ  نع  مزراوخ  بطخأ  نع  اضیأ ...  هیف  ام  - 3
ینیوـمحلا هاور  و  بلاـط » یبأ  نب  ّیلع  یلإ  رظنیلف  هشطب  یف  نارمع  نب  یـسوم  یلإ  هدـهز و  یف  ییحی  یلإ  همهف و  یف  حوـن  یلإ  هـملع و 

بابلا 35. یف  یعفاشلا 
: لاقف هباحـصأ  نم  عمج  یف  ناک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنأ  انغلب  لاق : ّهنأ  روعألا  ثراـحلا  نع  هدنـسب  اـضیأ  هنع  هاور  اـم  - 4
هّللا أ لوسر  ای  رکب : وبأ  لاقف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  علط  نأ  نم  عرسأب  نکی  ملف  هتمکح » یف  میهاربا  و  همهف ، یف  احون  هملع و  یف  مدآ  مکارأ  »
؟ رکب ابأ  ای  هفرعت  وأ ال  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  لاق  هّللا ؟ لوسر  ای  وه  نم  لجّرلا . اذهل  ّخـب  ّخـب  لسّرلا  نم  ۀـثالثب  الجر  تسق 

؟ نسحلا ابأ  ای  کلثم  نیأ  و  نسحلا ، ابأ  ای  کل  ّخب  ّخب  رکب : وبأ  لاق  بلاط . یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  لاق : ملعأ . هلوسر  هّللا و  لاق :
نأ دارأ  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  هدنـسب  یعفاشلا  یلزاغملا  نبا  بقانم  نع  هیف ...  ام  - 5

«. بلاط یبأ  نب  ّیلع  یلإ  رظنیلف  حون  هقف  مدآ و  ملع  یلا  رظنی 
ۀبیع یلع  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  لوق  یف  لـیوط  ثیدـح  یف  ۀملـس  ّمأ  نع  هدنـسب  مزراوخ  بطخأ  بقاـنم  نع  هاور  اـم  - 6

بابلا 27. یف  ینیومحلا  هاور  و  یملع »
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31 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  لوق  نم  نیبملا » حتفلا   » باتک یف  يذمرتلا  نع  بابلا 27  یف  هاور  ام  - 7

«. ادحاو اءزج  سانلا  ۀعست و  یلع  یطعأ  ءازجأ  ةرشع  ۀمکحلا  تمسق  : » هلوق و  بلاط » یبأ  نب  ّیلع  يدعب  یتّمأ  ملعأ  »
نم یتّمأ  ملعأ   » لاق ّهنأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ناملـس  نع  هدنـسب  بقانملا  یف  یمزراوخلا  نع  بابلا 39  یف  هاور  اـم  - 8

«. بلاط یبأ  نب  ّیلع  يدعب 
یبأ نب  ّیلع  یتّما  یـضقأ  ّنإ  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق : يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع  هدنـسب  اـضیأ  هنع  هاور  اـم  - 9

«. بلاط
«. یلع ۀمالا  یضقأ  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : دیعس  یبأ  نع  هدنسب  اضیأ  هنع  يور  و 

« یتّما یضقأ  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نبا  نع  هدنسب  یناعمّسلل  ۀباحصلا » لئاضف   » باتک نع  يور  و 
. خلا ... 

و املح ، نیملـسملا  مظعأ  اـیلع  ّنإ  : » لـیوط ثیدـح  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هنع  دیعـس  یبأ  یلا  هدنـسب  اـضیأ  هنع  هاور  اـم  - 10
«. املس مهمدقأ  و  املع ، مهرثکأ 

امیف لاق  ّهنأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  میعن  یبأ  ظفاحلا  نع  يور  ّهنأ  دیدحلا  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جـهن  حرـش  نع  هاور  ام  - 11
«. ۀّیضقلاب مهرصبأ  و  : » یلعل لاق 

«. یملع نزاخ  ّیلع  : » لاق ّهنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  نع  اضیأ  جهّنلا  حرش  نع  هاور  ام  - 12
للاحم رطع  ۀبقنم  اهجرد و  اهبتارم و  لالجلا  کلف  یف  تلع  ۀلیـضف   » ناونعب بابلا 18  یف  یعفاشلا  ینیومحلل  نیطمـسلا  دئارف  یف  ام  - 13

یبأ نب  ّیلع  يدعب  نم  یتّما  ملعأ  : » لاق ّهنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  ناملـس  نع  هدنـسب  اهجرأ » اهمیمـش و  ۀیالولا  افـصلا و 
«. بلاط

دارأ نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ   » روهشملا يوبنلا  ثیدحلا  وه  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بهذم  ۀعیـشلا  رایتخال  یعاوّدلا  ّمهأ  نم  و 
«. بابلا تأیلف  ملعلا - دارأ  نم  وأ  ۀنیدملا -

و قرط ، عبس  یف  یعفاشلا  هیقفلا  یلزاغملا  نبا  بقانم  نع  اهنم : قرط ، ةّدع  یف  روهمجلا و  ءاملعل  بتک  ةّدع  نع  مارملا  ۀیاغ  یف  هاور  دق  و 
، جهّنلا حرش  یف  دیدحلا  یبأ  نبا  نع  کلذک  و  قرط ، ثالث  یف  ینیومحلل  نیطمـسلا  دئارف  نع  و  نیقیرط ، نم  هبقانم  یف  یمزراوخلا  نع 

نع و 
32 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. مهریغ ةرهاطلا و  ةرتعلا  یف  ةرخافلا  بقانملا  باتک  نع  و  فلألا ، باب  لّوألا  ءزج  یف  یسودرفلا  باتک 
. روهمجلا ءاملع  نم  ةاقثلا  ۀیاورب  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀّیملعأب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکألا  یبّنلا  تاداهش  نم  ۀلمج  هذه 

ۀّمألا و ربح  هنع  هّللا  یضر  سابع  نبا  نع  دیدحلا  یبأ  نبا  حرش  نعف  کلانه ، ام  ضعب  کیلاف  کلذ  یف  نیملسملا  ءامظع  تاداهش  اّمأ  و 
: لاقف یلع ؟ کّمع  نبا  ملع  نم  کملع  نیأ  هل : لیق  ّهنأ  اههیقف 

«. طیحملا رحبلا  یلا  رطملا  نم  ةرطق  ۀبسنک  »
همّلع املع  مّلع  اّیلع  ّنإ  : » لاق ّهنأ  هنع  هّللا  یضر  ساّبع  نبا  نع  هدنسب  هیوری  ام  شاقنلل  رودصلا » ءافـش   » باتک نع  مارملا  ۀیاغ  یف  يور  و 

، یلع ملع  نم  یملع  و  یبّنلا ، ملع  نم  یلع  ملع  و  هّللا ، ملع  نم  یبّنلا  ملعف  هّللا ، هملع  هّللا  لوسر  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر 
«. رحبأ ۀعبس  نم  ةرطقک  ّالإ  یلع  ملع  یف  دمحم  باحصأ  ملع  یملع و  ام  و 

«. یلع اناضقأ  : » رمع لوق  نیحیحصلا  نیب  عمجلا  باتک  نع  بابلا 41  یف  يور  و 
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: هلوق یلإ  اّرغ - ملعلا  هّرغی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ناک  ّهنأ  یلع  نع  لاق  ّهنأ  ۀیواعم  نع  لبنح  نب  دمحأ  دنـسم  نع  يور  و 
. لّوألا ءزجلا  بابلا 68  یف  ینیومحلا  ثیدحلا  اذه  يور  و  خلا . هنم ...  ذخأی  ءیش  رمأ  هیلع  لکشأ  اذإ  رمع  ناک  و 

. ةروکنم ریغ  ۀمولعم  هّقح  یف  رمع  لاوقأ  ةروهشم و  ۀضیفتسم  مالّسلا  هیلع  هنم  ۀباحّصلا  رمع و  ذخأ  تایاور  و 
ۀیاور یف  و  ۀّنـسلاب : ملعأ  وه  مالّـسلا : هیلع  یلع  یف  تلاق  ۀـشئاع  ّنأ  ادنـسم  باـبلا 68  یف  لوـألا  ءزجلا  یف  هدـئارف  یف  ینیومحلا  يور  و 

. ۀنسلاب ساّنلا  ملعأ  وه  یمزراوخلا ،
نب یلع  نم  لضفأ  ایـشرق  تیأر  ام  يرهزلا : لوق  يراخبلا  ۀـجاوخ  دّـمحمل  باطخلا  لـصف  باـتک  نع  باـبلا 65  یف  عیباـنیلا  یف  يور  و 

مالّـسلا هیلع  رقابلا  مامالا  رکذ  دنع  لاق : ّمث  ریثکلا ، ءیـشلا  هلئاضف  نم  رکذ  فلـسلا و  نم  ۀـعامج  نع  هوحن  يور  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا 
. هیفخ ملع  هلصأ و  فرعف  هّقش  يأ  ملعلا ، رقب  هنأل  کلذب  یمس 
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ۀلیل هریزو  روصنملا  رفعج  وبأ  اعد  لاق : نأ  یلإ  ریزغلا - ملعلاب  هفصو  اریثک و  هیلع  ینثأف  مالّسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  رکذ  یلإ  ءاج  نأ  یلإ 

لوقت ّکنإ  روصنملا : لاق  كرـضی . الف  یلوملا  ةدابعل  هّجوت  اینّدـلا و  نع  ضرعأ  لجر  وه  لاـق : هلتقأ ، یّتح  قداـصلا  رفعجب  ینتئا  لاـق  و 
هیلع مامالل  ۀمیظع  ۀمارک  هیف  رکذ  و  هرخآ ...  یلإ  هب ...  ینتأف  میقع  کلملا  نیعمجأ و  قئالخلا  مامإ  یمامإ و  کمامإ و  هنا  هّللا  و  هتماماب ،

لئاضفلا و نم  هل  و  ملحلا ، رفاو  ملعلا ، عساو  هنع  هّللا  یـضر  قداصلا  رفعج  ناک  لاق : ّهنأ  هخیرات  یف  یعفایلا  هّللا  دبع  نع  لقن  مث  مالّـسلا .
يور و  لاق : نأ  یلا  هبقانم - ضعب  هتدابع و  هلـضف و  هملع و  رکذـف  مالّـسلا  هیلع  مظاـکلا  ماـمالا  رکذ  یلا  ءاـج  ّمث  یـصحی . ـال  اـم  رثآـملا 
مامإ انأ  هداـبع ، یلع  هتفیلخ  هقلخ و  یلع  هّللا  ۀّـجح  ساـنلا و  ماـمإ  اذـه  مظاـکلا : یـسوم  ّقح  یف  هینبل  لاـق  ّهنأ  دیـشّرلا  هیبأ  نع  نومأـملا 

ول هّللا  اعیمج و و  قلخلا  نم  یّنم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ماقمب  ّقحأل  هّللا  ّهنإ و  رهقلا و  ۀـبلغلا و  رهاظلا و  یف  ۀـعامجلا 
نبا یـسوم  اذه  نییبّنلا ، ملع  ثراو  اذه  ّینب  ای  نومأملل : دیـشرلا  لاق  و  میقع . کلملا  ّنإف  هانیع  هیف  يذلاب  تذـخأل  رمألا  اذـه  یف  ینعزان 
یّتح مهیلع - هّللا  مالـس  مهرثآم - ضعب  مهملع و  رکذ  دحاو و  دعب  ادحاو  ۀّمئألا  رکذ  مث  اذه . هنع  دجت  حیحـصلا  ملعلا  تدرأ  نا  رفعج ،

. ةدوملا عیبانی  باتک  نم  بابلا 65  یف  کلذ  عجار  هجرف - هّللا  لّجع  رظتنملا - يدهملا  رکذ  یلإ  یهتنا 
نم عاش  ام  ۀعامجلا  ۀّنسلا و  لهأ  ءاملع  ریهاشم  نم  ۀعامج  نع  هباوبأ  نم  ریثک  یف  اضیأ  عیبانیلا  بحاص  یفنحلا  نامیلس  خیـشلا  لقن  دق  و 

. نیملاعلا نم  دحأ  اهب  مهینادی  یّتلا ال  مهبقانم  مالّسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأ  مولع 
سمخ و ۀنـس  یفوتملا   ) یفنحلا یمزراوخلا  دّمحم  نب  دومحم  نب  دّمحم  ةاضقلا  یـضاقل  لّوألا  ءزجلا  یف  هفینح  یبأ  دـیناسم  عماج  نع  و 

ّنأ روصنملا : رفعج  وبأ  ّیلإ  ثعب  دقل  و  تیأر . نم  هقفأ  دّمحم  نب  رفعج  لاق : لوألا ص 222  ءزجلا  نکد  دابآردیح  عبط  ۀئامتس ) نیتس و 
یلع هتیفاوف  ّیلإ  دربأ  ّمث  ةریحلاب ، روصنملا  یلا  اهب  تثعبف  ۀلأسم  نیعبرأ  تصّخلف  دادش  لئاسم  هل  ئّیهف  دّمحم ، نب  رفعجب  اونتف  دـق  سانلا 
هّللا دبع  ابأ  ای  الئاق : رفعج  یلإ  تفتلا  ّمث  ینسلجأف  روصنملا ، نم  اهدجأ  مل  ۀبیه  رفعج  نم  ینلخادتف  هنیمی ، نع  دّمحم  نب  رفعج  هریرس و 

اذه
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نع باجأ  یّتح  محفی  ۀّقحلا و  ۀباجالا  بیجی  هلأسأ و  تلعجف  ۀفینح ، ابأ  ای  کل  ادب  ام  هلس  روصنملا : لاق  ّمث  هفرعأ ، معن  لاقف : ۀفینح  وبأ 
نع هدنسم  یف  دّمحم  نب  ۀحلط  ظفاحلا  هجرخأ ) . ) تیأر نم  هقفأ  ّهنأ  مکحأ  کلذلف  ءاهقفلا ، فالتخاب  ساّنلا  ملعأ  هتیأرف  ۀلأسم ، نیعبرأ 
نب نسحلا  نع  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  نبا  میهاربإ  حـیجن  یبأ  نع  يرئاحلا  نیـسحلا  نب  رفعج  نع  دیعـس  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  ساّبعلا  یبأ 

راعـشأ و  نیخرؤملا . نیثّدـحملا و  نیب  فورعم  قداصلا  مامالا  یلع  کلام  ذّـملت  هذّـملت و  و  یهتنا . هنع  هّللا  یـضر  ۀـفینح  یبأ  نع  داـیز ،
ةرازغ یلع  نیملـسملا  قافتا  و  مهلئاضف . مهمولع و  رکذب  ءولمم  لبنح  نب  دـمحأ  دنـسم  و  نابکرلا . اهب  تراس  دـق  مهحئادـم  یف  یعفاشلا 
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اّمم ال مهثیداحأ  مهتامارک و  مهنونف و  مهمولع و  یف  مهتعیش  هّفلأ  ام  ریغ  اهرصح  رـسعی  مهلئاضف  یف  روهمجلا  فلأ  ام  و  رکنی . مهملع ال 
. یصحی ّدعی و ال 

تایعیبّطلاک و ۀـبیرغ  مولع  یف  ۀـلاسر  فـالآ  ۀـثالث  نم  رثکأ  یفوکلا  ناـّیح  نب  رباـج  برغلا  قرّـشلا و  یف  ریهـشلا  فوسلیفلا  ّفلأ  دـق  و 
ۀئامـسمخ اهنم  رـصم . یف  اهنم  عبط  امیف  هیلع  صوصنملا  وه  امک  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  همّلعم  نم  هذـخأ  اّمم  ءایمیکلا  تالیلحتلا و 

زرب نم  رهـشأ  ّنإ  لوألا : لصفلا  نم  یف ص 2  ۀـّماعلا » ءایمیکلا   » باتک یف  ءاج  دـق  و  ناکّلخ . نبال  نایعألا  تایفو  نع  امک  ءاـیمیکلا  یف 
ّهنأ ءایمیکلا » خیرات  رـصتخم   » هباتک یف  يدنلوهلا » کیدناف   » ذاتـسألا رکذی  يذـّلا  یفوکلا  ناّیح  نب  رباج  وه  برعلا  نم  ءایمیکلا  ملع  یف 

ثیح ءایمیکلا  یف  ةّذفلا  ۀـّیملعلا  هتربخب  زاتما  ّهنأ  رکذ  مالّـسلا و  هیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  دـی  یلع  ذـملتت  ّهنأ  و  برعلا ، ّيوایمیک  رهـشأ 
. مویلا یتح  اهنم  ریبک  طسق  لمعتسی  لازت  یّتلا ال  ۀّیوایمیکلا  تابّکرملا  نم  ریثکلا  رضحتسا 

ُدیُِری امَّنِإ  یلاعت : لاق  هتیکزت . هاوس و  نم  حدـم  نع  ینغ  مهاّیإ  هریهطت  مهل و  هّللا  ۀـیکزت  یف  و  مهّقح ، یف  سانلا  تاداهـش  نم  ةذـبن  هذـه 
[6 .] ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا 
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مهیلع ءاسکلا  باحـصأ  ۀسمخلا  یلع  ّالإ  فیرـشلا  یهلالا  ماسولا  اذه  قابطنا  مدع  یف  ۀّیلقعلا - ۀهجولا  نم  مّلکتأ - نأ  نآلا  دـیرأ  انأ ال  و 

هنع نوملـسملا  هاور  اّمم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّقحلاب  عداصلا  نع  اهریـسفت  یف  درو  ام  یلا  ةراشإ  ریـشأ  نأ  دیرأ  یّنکل  و  مالّـسلا .
. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

یف ریهطتلا  ۀیآ  لوزن  یف  اثیدح  نیثالث  نم  رثکأ  اهنم  ینارحبلا  مشاه  دیـسلا  ۀمالعلا  عمج  دق  و  کلذب . مهتایاور  ترتاوت  دـقف  ۀعیـشلا  اّمأ 
. مهریغ نود  ۀّصاخ  مالّسلا  مهیلع  ءاسکلا  لهأ  ۀسمخلا 

، ملسم حیحص  و  يراخبلا ، حیحص  نم  عبارلا  ءزجلا  نع  امک  مهبتک  تاهمأ  یف  ّيورملا  اضیأ و  مهدنع  روهشملا  وه  اذهف  ۀّنسلا  لهأ  اّمأ  و 
باتک و  ۀشئاع ، دنسم  نع  يدیمحلا  باتک  و  یبلعثلا ، ریسفت  و  لبنح ، نب  دمحأ  مامالا  دنـسم  و  يذمرتلا ، حیحـص  و  دواد ، یبأ  حیحـص  و 

نیطمسلا دئارف  باتک  و  یفنحلا ، دمحأ  نب  ّقفوم  مزراوخ  بطخأل  لئاضفلا  باتک  و  سنأ ، نب  کلام  أّطوم  و  ۀّتسلا ، حاحـصلا  نیب  عمجلا 
قرطب اهریغ  یکلاملا و  غاّبـصلا  نبال  ۀّـمهملا  لوصفلا  و  یلزتعملا ، دـیدحلا  یبأ  نبال  ۀـغالبلا  جـهن  حرـش  و  یعفاـشلا ، ینیومحلا  خیـشلل 

. ةدیدع
مهتعیـشل مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـّنلا  حـئادم  مالّـسلا ، مهیلع  تیبـلا  لـهأ  بهذـمب  ۀعیـشلا  صاـصتخا  بابـسأ  نم  ۀـثلاثلا  ۀـهجلا 

: اهنم ةریثک  یه  مهب و  نیکّسمتملا 
هیلع و هّللا  یّلص  یبّنلا  دنع  اّنک  لاق : رباج  نع  هدنـسب  بابلا 31  لوألا  ءزجلا  یف  نیطمسلا  دئارف  یف  یعفاشلا  ینیومحلا  خیـشلا  هاور  ام  - 1

ۀبعکلا یلا  تفتلا  ّمث  یخأ ، مکاتأ  دـق  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاقف  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لـبقأف  مّلـس  هلآ و 
و هّللا ، دهعب  مکافوأ  یعم و  انامیإ  مکلّوأ  ّهنإ  لاق : ۀمایقلا ، موی  نوزئافلا  مه  هتعیـش  اذه و  ّنإ  هدـیب  یـسفن  يذـّلا  و  لاق : ّمث  هدـیب  اهبرـضف 

و لاق : ۀّیزم ، هّللا  دنع  مکمظعأ  و  ۀّیوسلاب ، مکمسقأ  و  ۀّیعرلا ، یف  مکلدعأ  و  هّللا ، رمأب  مکموقأ 
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لبقأ اذا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  باحصأ  ناکف  لاق : [ 7 (] ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) هیف تلزن 
نع هاور  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نع  رباج ، نع  یمزراوخلا ، نع  مارملا » ۀیاغ   » یف هلثم  يور  و  ۀّیربلا . ریخ  ءاج  دق  اولاق  یلع 

. اضیأ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا  نع  رباج ، نع  نیعبرألا »  » باتک
هذه تلزن  اّمل  لاق : سابع  نبا  نع  میعن  یبأل  ءایلوألا » ۀـیلح   » باتک نع  مارملا » ۀـیاغ   » یف هاور  و  روثنملا » رّدـلا   » یف یطویـسلا  نع  ام  - 2
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تنأ و مه  : » مالّـسلا هیلع  یلعل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لاق  ِۀَّیِرَْبلا ) ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) ۀـیآلا
«. کتعیش

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  هدنـسب  یعفاشلا  یلزاـغملا  نبا  بقاـنم  نع  مارملا » ۀـیاغ   » یف هاور  اـم  - 3
. مهمامإ تنأ  کتعیش و  نم  مه  لاقف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  یلا  تفتلا  ّمث  مهیلع ، باسح  افلأ ال  نوعبس  ۀّنجلا  یتّمأ  نم  لخدی  مّلس :

یف مالّسلا  هیلع  یلعل  ابطاخم  لاق  ّهنأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  نع  یناثلا  دّلجملا  بابلا 61  یف  یمزراوخلا  نع  اضیأ  هاور  ام  - 4
. هرخآ یلا  کناسل ...  یلع  ّقحلا  ّنإ  و  رون ، نم  ربانم  یلع  کتعیش  ّنإ  و  لیوط : ثیدح 

ّنأ سابع : نبا  نع  هدنـسب  بقانملا  یف  یمزراوخلا  دـمحأ  نبا  ّقفوم  نع  اضیا  لـیوط  ثیدـح  یف  یناـثلا  ءزجلا  بابلا 71  یف  هاور  اـم  - 5
. هرخآ یلا  كاّلخت ...  نم  رسخ  كّالوت و  نم  حلفأ  دق  اّفز ، اّفز  هبزح  دّمحم و  عم  ۀّنجلا  یلإ  کتعیش  تنأ و  ّفزت  یلعل : لاق  لیئربج 

یلع مدق  امل  لاق : لیوط  ثیدح  یف  هدانـساب  ّقحلل  رـصاّنلا  يور  لاق : یمزراوخلا  بقانم  نع  اضیا  یناثلا  ءزجلا  بابلا 71  یف  يور  ام  - 6
یتمأ نم  ۀفئاط  کیف  لوقت  نأ  ول ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاق  ربیخ  حتفل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلع  مالّسلا  هیلع 

كروهط لضف  نم  کیمدق و  تحت  نم  بارتلا  اوذخأ  ّالإ  إلمب  ّرمت  الاقم ال  مویلا  کیف  تلقل  مالّـسلا  هیلع  حیـسملا  یف  يراصّنلا  تلاق  ام 
، هب نوفشتسی 

37 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لتاقت و  یتمذ ، ئربت  ّکنأ  و  يدعب ، ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  کثرأ ، ینثرت و  کنم ، انأ  یسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  کبـسح  نکل  و 
ۀّنجلا یف  لخاد  لّوأ  و  یعم ، یسکی  نم  لّوأ  و  ضوحلا ، ّیلع  دری  نم  لّوأ  ّکنإ  و  ینم ، ساّنلا  برقأ  ةرخآلا  یف  ادغ  ّکنا  و  یتّنس ، یلع 

یّلص یبّنلا  حئادم  نم  کلذ  ریغ  یلإ  کینیع ... » نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  ّقحلا  ّنإ  و  رون ، نم  ربانم  یلع  کتعیش  ّنإ  و  یتّمأ ، نم 
. نیقیرفلا قرط  نم  مالّسلا  هیلع  یلع  ۀعیشل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

رکذی مل  ذإ  هنم . یناثلا  نرقلا  یف  هیف  نیودّتلا  أدتبا  اّمنإ  و  مالسالا ، نم  لّوألا  نرقلا  یف  انّودم  ملعلا  اذه  نکی  مل  هقفلا  لوصا  ملع  سیسأت 
ماـمالا یّیراوح  نم  ۀنـس 179 ه ) یفوتملا   ) مکحلا نب  ماشه  میکحلا  ملاعلا  باـتک  نم  قبـسأ  هقفلا  لوصأ  ملع  یف  ّفلأ  اـباتک  نوخرؤملا 

. ظافلألا ثحابم  یف  هذیمالت ، لضفأ  نم  مالّسلا و  هیلع  قداصلا 
کیلإ و  ملعلا ، اذه  سیسأت  یف  الصف  مالسالا » نونف  ۀعیشلا و   » هباتک یف  هّللا  مهمحر  ردصلا  نسح  دیسلا  ریهشلا  ۀثاّحبلا  ۀماّلعلا  رکذ  دق  و 

«. هقفلا لوصأ  ملع  یف  ۀعیشلا  مّدقت  یف  سماخلا  لصفلا   » لاق هترابع : ّصن 
دق و  قداصلا ، هّللا  دـبع  وبأ  هنبا  هدـعب  رقابلا و  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  مامالا  مولعلا  رقاب  وه  هلئاسم ، قتف  و  هباـب ، حـتف  نم  لّوأ  ّنأ  ملعاـف 
لآ لوصأ   » باتکک هثحابم ، بیترت  یلع  نورّخأتملا  اهّبتر  لئاسم  کلذ  نم  اوعمج  هلئاسم ، هدعاوق و  امهتذمالت  نم  ۀعامج  یلع  هیف  ایلمأ 

لهأ یلإ  دانـسالا  ۀلـصّتم  ةدنـسم  ةاقثلا  تایاورب  اهّلک  ۀیلـصألا » لوصألا   » باتک و  ۀّـمئألا » لوصأ  یف  ۀّـمهملا  لوصفلا   » باتک و  لوسرلا »
مالّـسلا هیلع  قداصلا  هّللا  دبع  یبأ  ذیملت  نیمّلکتملا  خیـش  مکحلا  نب  ماشه  فینـصّتلاب  هثحابم  ضعب  درفأ  نم  لّوأ  مالّـسلا و  مهیلع  تیبلا 

نب یـسوم  مظاکلا  مامالا  ذیملت  نیطقی  لآ  یلوم  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  مث  ملعلا ، اذـه  ثحابم  مهأ  وه  اهثحابم  و  ظافلألا ، باتک  فّنص 
. امهنیب حیجرتلا  لداعتلا و  نیلیلّدلا و  ضراعت  ثحبم  وه  و  ثیدحلا » فالتخا   » باتک فنص  مالّسلا  هیلع  رفعج 

38 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ریظن و  ۀّنـسلا . لهأ  نم  ۀعبرألا  ۀّـمئألا  نم  ینعی  عامجالاب  یعفاشلا  هقفلا  لوصأ  یف  فّنـص  نم  لّوأ  لئاوألا :» باتک   » یف یطویـسلا  لاق : و 

فورعملا نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفملا  خیشلل  هقفلا » لوصأ   » باتک ثحابملا  ریرحت  مجحلا و  رغص  یف  هّرـس  سّدق  یعفاشلا  باتک 
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. نافینصّتلا عبط  دق  ۀعیشلا و  خیش  مّلعملا  نباب 
یف ثحابملا  مات  یضترملا  فیرشلا  دیـسلل  ۀعیرـشلا » لوصأ  ملع  یف  ۀعیرذلا   » باتک لّوألا  ردصلا  یف  هقفلا  لوصأ  یف  باتک  طسبأ  معن ،

دّمحم رفعج  یبأ  خیشلل  ةّدعلا »  » باتک ۀعیرذلا  نم  نسحأ  و  ۀعیرذلا »  » اهطسبأ اهنسحأ و  ةدیدع  بتک  هقفلا  لوصأ  ملع  یف  هل  و  نیءزج .
. قیقّحتلا طسبلا و  ۀیاغ  یف  هلبق ، هلثم  فّنصی  مل  لیلج  باتک  ّهنإف  یسوّطلا ، یلع  نب  نسحلا  نب 

هلئاـسم ضعب  یف  اوفّنـص  یّتـح  فلـس  نع  اـفلخ  هلئاـسم  قیقدـت  مـلعلا و  اذـه  قـیقحت  یف  ۀـیاهنلا  اوـغلب  دـق  ۀـیلوصألا  ۀعیـشلا  ّنأ  مـلعا  و 
. هثحابم ّلک  نع  الضف  تاطوسبملا 

. یهتنا مهترثکل ، مهتاقبط  نم  ۀقبط  لب و ال  عضوملا ، اذه  یف  مهرکذ  نکمی  ّنفلا ال  اذه  ۀّمئأ  و 
و عورفلا ، اوعّرف  دعاوقلا و  اوسّـسأ  و  امهیف ، اوعّـسوت  و  هسفن ، هقفلا  یف  ملعلا و  اذه  یف  اوعدبأ  و  مهیلع - هّللا  ناوضر  انؤاملع - عرب  دـقل  و 
و ۀّیمالسالا ، دالبلا  ءاجرأ  یف  امهورشن  و  ةورذلا ، ۀیاهنلا و  اوغلب  یّتح  لیج ، دعب  الیج  هّومن ، ملالـس  و  هّولع ، یقارم  یف  نوجّردتی  اولاز  ام 

نم امهبالط  یلع  ۀـیلاعلا  ثحابملا  ۀـمّیقلا و  سوردـلا  اوقلأ  و  ةرـصتخملا ، ۀـلّوطملا و  بتکلا  امهل  اوّفلأ  و  ۀـیلاعلا ، سرادـملا  اـمهل  اوحتف 
لحاطف نم  نوقلتی  امهباّلط ، نم  تائملا  تارـشعلا و  اهیف  محدزت  ثیح  سوردلا  تاقلح  یف  و  ربانملا ، تاورذ  یلع  نم  لضافألا  ءاملعلا و 

. مهتاجرد بسح  مهتذمالت  اذکه  مهتذمالت و  یلع  اهنوقلی  اضیأ  مه  ّمث  ۀـمّیقلا . تاقیقدـتلا  ۀـعئارلا و  تاقیقحتلا  مهخویـش  مهتذـتاسأ و 
یتأی نأ  رهدلا  مقع  یـصحت ، بتک ال  امهیف  تّفلأ  یّتح  نیفیرـشلا . نیملعلا  نیذهل  لبـسلا  ریونت  و  ثحابملا ، حیقنت  یف  هرودـب  موقی  ّلکف 

نم نوفرتغی  فراعملا ، قاّشع  مولعلا و  باّلط  نم  فالآ  ةرومعملا  ءاحنأ  نم  مهیلإ  رجاـه  دـقف  کلذـل  و  ۀـّقد . ۀـناتم و  ۀماخـض و  اـهلثمب 
مصاوع یف  امّیس  و ال  مهثاحبأ . ریمن  نم  نوعرکی  و  مهمولع ، ضایح 

39 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نادمه ناهفصا و  نارهط و  ناسارخ و  مق و  دادغب و  ۀّلحلا و  ءارماس و  ۀیمظاکلا و  ءالبرک و  فرشألا و  فّجنلاک  ءاهقفلا ، محدزم  ملعلا و 

. ۀیمالسالا کلامملا  رئاس  یف  دالبلا  نم  اهریغ  و 
مهلیجل ۀیمالسالا  فراعملا  مولعلا و  لعشم  اولمح  نّمم  نفلا  ةذباهج  نم  ۀّلث  رصم ، ّلک  نم  لب و  رصع ، ّلک  یف  جّرختی  ّهنأ  يرت  کلذل  و 

ناک ارمأ  هّللا  یـضقی  یّتح  مهدـعب ، نم  یلإ  ۀـقیقحلا  ملعلا و  رونب  هّللا  مهاـبح  نّمم  تـالاجر  اـهغلبی  تاـنامأ  یه  و  ۀـمداقلا ، لاـیجألل  و 
. اهیلع نم  ضرألا و  ثری  وأ  الوعفم 

امک ال  اهّتلدأ ، نم  ۀّیعرشلا  ماکحألا  طابنتسا  یف  دهجلا  لذب  وه  و  یقیقحلا ، یعقاولا  هانعمب  نکل  و  اندنع ، داهتجالا  باب  لضفب  کلذ  ّلک 
نمزلا و تایـضتقم  بسح  دـهتجملا  يأرب  ماـکحألا  یف  يوتفلا  وه  داـهتجالا  ّنأ  نم  مویلا  بابـش  نم  هاـنعمب  هل  ةربـخ  ـال  نم  ضعب  همهف 
ءاهتـشا ال ّالإ  وه  ام  داهتجالا و  اذـه  لثم  نم  نوءربی  هلهأ  نیدـلا و  ّنإف  مهتاداـع . مهلویم و  هلهأ و  تاـبغر  عم  ایّـشمت  رـصعلا و  تاـفّیکت 

. اهّتلدأ نم  هّللا  ماکحأ  طابنتسا  یف  داهتجا 
فلؤملا

41 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ظافلا ثحابم  لوا  ءزج 

هراشا

42 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
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«. اهّتلدأ نم  ۀیعرفلا  ۀیعرّشلا  ماکحألا  طابنتسال  ةدّهمملا  دعاوقلا  وه   » هقفلا لوصا  هفیرعت  أ ) ( ؟ هقفلا لوصأ  وه  ام  دیهمت 
: يأ هقفلا » لوصأ   » ینعمف ةدعاق . ّلک  لمشی  ماع  سنج  دعاوقلاف :

یف دیفت  تناک  نإ  اّهناف و  الثم ، قطنملا  ۀـیبرعلا و  ملع  دـعاوق  جرخت  ملعلا و  اذـه  دـعاوقب  هّصخت  ماکحألا : طابنتـسال  ةدّـهمم  و  هدـعاوق .
. هل دّهمت  مل  نکل  طابنتسالا و 

. ۀیعرش نکت  مل  اّمم  امهریغ  ۀیروتسدلا و  ۀیلقعلا و  ماکحالا  جرخت  ۀیعرشلا : و 
. لقعلاب فرعت  یّتلا  نیّدلا  لوصأ  ماکحأ  جرخت  ۀیعرفلا : و 

43 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

همدقم

؟ تسیچ هقف  لوصا 

نآ فیرعت  فلا )

، فیرعت نیا  رد  دعاوق »  » سپ تسا . هدش  مهارف  اهنآ ، هلدا  زا  یعرف  یعرش  ماکحا  طابنتـسا  يارب  هک  يدعاوق  زا  تسا  ترابع  هقف  لوصا 
طابنتـسال ةدهمم   » ترابع تسا و  [ 8] هقف دـعاوق  ياـنعم  هب  هقف  لوصا  نیارباـنب  دوشیم و  لـماش  ار  ياهدـعاق  ره  هک  تسا  یّماـع  سنج 

جراخ فیرعت  نیا  زا  الثم - قطنم - دعاوق  یبرع و  وحن  فرـص و  ملع  دـعاوق  دـنکیم و  هقف  ملع  دـعاوق  هب  رـصحنم  ار  هدـعاق  ماکحالا ،»
. دناهدشن مهارف  یهقف  طابنتسا  يارب  یلو  دندیفم  طابنتسا  رد  هچرگ  دعاوق  نیا  هک  ارچ  دنوشیم ،

دیق و  دـنکیم . نوریب  فیرعت  زا  دـنوشیمن ، بوسحم  هیعرـش  ماکحا  هک  ار  اـهنیا  لاـثما  يروتـسد و  یلقع و  ماـکحا  ۀّیعرـشلا »  » دـیق و 
. دنکیم جراخ  هقف  لوصا  فیرعت  زا  دنوشیم ، تفایرد  لقع  اب  هک  ار  نید  لوصا  ماکحا  ۀّیعرفلا » »

44 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ام ال  ملعلا ، کلذ  ۀـیاغ  یف  لـخد  هل  اـمم  هب  قلعتی  اّـمع  و  هلاوحأ ، نع  ملعلا  یف  ثحبی  اـم  وه  ملع : ّلـک  عوضوم  ملع  ّلـک  عوضوم  (ب )
یف اهنم  هل  لخد  اـم ال  یتح  ضورعلا  یف  ۀطـساو  ـالب  تاّذـلاب  ـالوأ و  هضرعت  یّتلا  اـهّلک ، ۀـیتاّذلا  هضراوع  صوصخ  نع  ملعلا  یف  ثحبی 

ضراوع ضراوع  و  اـضیا ، هعاونأ  ضراوـع  و  ۀـیتاذلا ، عوـضوملا  ضراوـع  نع  وأ  نییقطنملا ، ءامدـق  نم  ریثـک  رهاـظ  هیلع  اـمک  ضرغلا ،
. ۀیتاّذلا عوضوملا 

. همسال عضاولا  ملعلا و  کلذل  نّودملا  ضرغ  یف  اهنم  لخد  هل  ام  یّتح  ۀیتاذلا  ریغ  نود  نیریثک ، سیئرلا و  خیشلا  نع  کلذ  لقن  امک 
باتکلا  » الثمف اهنع . ملعلا  یف  ثحبی  ملعلا ال  کلذ  ۀیاغ  یف  لخد  اهل  نکی  مل  اذا  عوضوملا  عونل  وأ  ملع ، عوضومل  ۀیتاّذلا  ضراوعلا  ّنأل 

، ... اهنع هقفلا  لوصا  ملع  یف  ثحبی  ۀیتاّذلا ال  هضراوع  نم  ریثک  هقفلا  لوصأ  ملع  عوضوم  قیداصم  دحأ  وه  و  دیجملا »

45 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ملع ره  عوضوم  ب )

ثحب دراد ، ملع  نآ  تیاغ  رد  یتلاخد  تسا و  نآ  هب  طوبرم  هچنآ  زا  نآ و  لاوحا  زا  ملع  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  یملع : ره  عوضوم 
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ـالوا و هک  تسا  یـضراوع  نآ  هیتاذ  ضراوع  و  ددرگ . ثحب  [ 9] شاهیتاذ ضراوع  ماـمت  زا  ارـصحنم  ملع  نآ  رد  هک  يزیچ  نآ  هن  دوـش ،
رهاظ هکنیا  امک  دنرادن . ملع  کی  ضرغ  رد  یلخد  هک  یضراوع  ول  و  دندرگ ، ضراع  يزیچ  رب  [ 10] ضورع رد  هطساو  نودب  تاذلاب و 

ضراوع ای  نآ  هیتاذ  ضراوع  زا  هک  تسین  يزیچ  ملع ، کی  عوضوم  زا  اـم  دوصقم  زین  تسا و  نیمه  نییقطنم ، يامدـق  زا  يرایـسب  لاوقا 
لقن رگید  يرایـسب  و  انیـس ] نبا   ] سیئرلا خیـش  زا  لوق  نیا  هکنیا  امک  دوش ، ثحب  عوضوم  نآ  [ 11] هیتاذ ضراوع  ضراوع  اـی  شعاونا و 

ثحب دنراد - نآ  عضاو  ملع و  نّودم  ضرغ  رد  یلخد  هک  یـضراوع  یتح  یتاذ - ریغ  ضراوع  زا  هک  تسین  نیا  ام  دوصقم  و  تسا . هدش 
ملع نآ  تیاغ  رد  یلخد  رگا  عوضوم ، عون  هیتاذ  ضراوع  زا  ای  ملع  کی  عوضوم  هیتاذ  ضراوع  زا  هک  تسا  نیا  ام  ياعدـم  لـیلد  دوشن .

زا يرایـسب  تسا ، هقف  لوصا  ملع  عوضوم  قیداصم  زا  یکی  هکیلاـحرد  دـیجم » نآرق   » ـالثم دوشیمن . ثحب  ملع  نآ  رد  دنـشاب ، هتـشادن 
زین و  دریگیمن . رارق  ثحب  دروم  هقف  لوصا  ملع  رد  شاهیتاذ  ضراوع 

46 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
و ال يرخأ . مولع  یف  اهنع  ثحبی  لب  ووو . هتحاـصف  هتغـالب و  تاـبیغملا و  نع  هفـشک  هزاـجعإ و  ةءارقلا و  دـیوّجتلا و  لـئاسم  نم  ریثکک 

. ۀیعرشلا ماکحألا  نم  اهنم  هطابنتسا  نکمی  ام  ضعب  طابنتسال  هتایآ  رهاوظ  ۀیجح  نع  ّالإ  هقفلا  لوصأ  یف  ثحبی 
يأ ۀیتاذلا - ریغ  ضراوعلا  و  اهنع . ملعلا  کلذ  یف  ثحبی  ملعلا ال  کلذ  ۀیاغ  یف  لخد  اهل  نکی  مل  اذا  ۀیتاذلا  ضراوعلا  ّنأ  اذه  نم  نیبتف 

لئاسم نم  ریثکک  کلذ  و  اهنع . ملعلا  یف  ثحبی  ملعلا  کلذ  ۀـیاغ  یف  لخد  اهل  ناک  اذا  طئاسو - وأ  ۀطـساوب  عوضوملا  یلع  ضرعت  یتلا 
ضراوعلا نم  تسیل  اّهناف  هحیقنت . هقیقحتل و  يدایتعالا  ناسنالا  رمع  یفکی  داکی  يذـلا ال  هقاطن  عاـّستا  دـعب  امّیـس  ـال  هقفلا و  لوصأ  ملع 

اذه یفّنصم  ةریس  هیلع  امک  ماکحألا . طابنتسا  وه  ملعلا و  ۀیاغ  یف  دیفت  دق  اهنأل  اهنع  ملعلا  یف  ثحبی  نکل  و  ملعلا . اذه  عوضومل  ۀیتاّذلا 
. همساب لئاسملا  نم  هیف  هنونّودی  ام  عومجم  نوّمسی  و  مویلا . ملعلا 

لعج نکمی  الف  اهتایاغ . لب و  اهلئاسم ، یحر  رودـت  اهیلع  و  اهتاعوضوم ، وه  اّمنإ  مولعلا  نیودـتل  روحملا  ساسألا و  ّنأ  انرکذ  امم  قثبناـف 
نع ثوحب  یه  اـمنإ  ملع  لـک  لـئاسم  ّنـأل  روّدـلا ، موزلل  اهنیودـت  دـعب  هلئاـسم  تاـعوضوم  نم  عزتـنملا  یّلکلا  وه  ملع  ّلـکل  عوضوملا 

نیودتل ۀیاغ  یه  امنإ  ملعلا ، ۀیاغ  کلذک  و  اهنیودت . لئاسملا و  نیوکت  لاحتـسا  عوضوملا ، فرعی  مل  اذاف  ملعلا . کلذ  عوضوم  ضراوع 
لاحتسا لئاسملا ، صّخشت  مل  اذاف  هلئاسم .

47 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
عقاو ثحب  دروم  نآ  تحاصف و ...  تغالب و  یبیغ و  روما  زا  نآرق  تیفشاک  نآرق و  زاجعا  نایراق و  تئارق و  دیوجت و  لئاسم  زا  يرایسب 

یـضعب هک  ارچ  دوشیمن ، ثحب  نآرق  تایآ  رهاوظ  ّتیجح  زازج  هقف ، لوصا  ملع  رد  و  دنوشیم . ثحب  يرگید  مولع  رد  هکلب  دوشیمن ،
. درک طابنتسا  نآرق  تایآ  رهاوظ  زا  ناوتیم  ار  هیعرش  ماکحا  زا 

- یتاذ ریغ  ضراوع  و  دوشیمن . ملع  نآ  رد  یثحب  اـهنآ  زا  دنـشاب ، هتـشادن  ملع  تیاـغ  رد  یلخد  رگا  هیتاذ  ضراوع  هک  دـش  نشور  سپ 
ملع نآ  رد  اهنآ  زا  دنشاب ، هتـشاد  ملع  نآ  تیاغ  رد  یلخد  رگا  دنوشیم - ضراع  عوضوم  رب  هطـساو  دنچ  ای  کی  اب  هک  یـضراوع  ینعی 

ناسنا يداع  رمع  تفگ  ناوتیم  هک  هقف  لوصا  ورملق  هعسوت  زا  سپ  صوصخب  و  هقف ، لوصا  ملع  لئاسم  زا  يرایـسب  لثم  دوشیم : ثحب 
زا ملع  نیا  رد  یلو  دنتـسین  هقف  لوصا  عوضوم  هیتاذ  ضراوع  زا  لئاسم ، نیا  زا  يرایـسب  دـهدیمن . ار  اـهنآ  همه  حـیقنت  قیقحت و  فاـفک 

راگزور رد  ملع  نیا  نیفنصم  هریس  هکنیا  امک  دنراد . تلاخد  ماکحا ، طابنتسا  ینعی  ملع  نیا  تیاغ  رد  یهاگ  هک  ارچ  دوشیم  ثحب  اهنآ 
[. 12] دننکیم يراذگمان  هقف  لوصا  مان  هب  دننکیم ، نیودت  هک  ار  یلئاسم  همه  هعومجم  اهنیا  تسا و  نیمه  ام 

رب مولع  همه  تایاغ  هکلب  لئاسم و  هنودرگ  تساهنآ و  تاعوضوم  مولع ، نیودـت  روحم  ساـسا و  هک  دـمآ  تسد  هب  میتفگ  هچنآ  زا  سپ 
. دخرچیم عوضوم  روحم 

هک ارچ  دوشیم ، عازتنا  شنیودـت  زا  سپ  ملع  نآ  لئاسم  تاعوضوم  زا  هک  داد  رارق  يایلک  نآ  ار ، یملع  ره  عوضوم  ناوتیمن  نیارباـنب 
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عوضوم اـت  سپ  دریگیم . تروـص  ملع  نآ  عوـضوم  ضراوـع  رد  هک  ییاـهثحب  زا  تستراـبع  یملع  ره  لـئاسم  اریز  دـیآیم . مزـال  رود 
لئاسم ات  سپ  تسا . ملع  نآ  لئاسم  نیودت  تیاغ  تقیقح  رد  ملع  کی  تیاغ  زین  و  تسا . لاحم  لئاسم  نیودـت  نیوکت و  دوشن ، هتخانش 

صیخشت دوشن ، صخشم 
48 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

امولعم عوضوملا  نوکی  نأ ال  لیحتـسیف  عوضوملا . یلع  ۀـفوقوم  لئاسملا  و  لـئاسملا ، یلع  ۀـفوقوم  ۀـیاغلا  نأ  نّیبتف  اـهل . ۀـیاغ  صیخـشت 
. اهنیودت دعب  هلئاسم  تاعوضوم  نم  عزتنی  اّمنإ  اصّخشم و 

ملعک قلطم ، صوصخ  مومع و  امهنیب  نیملعل  دـّحتت  دـق  ۀـیاغلا  ّنأل  اهتایاغ ، اهتاعوضوم ال  زیامتب  وه  اّمنإ  مولعلا  زیاـمت  مولعلا  زیاـمت  (ج )
. ۀحارجلا ملع  بّطلا و 

. ۀّحّصلا ظفح  ۀیاغل  اهعفاود  اهعفاور و  اهبابسأ و  نع  بّطلا  یف  ثحبی  یّتلا  اقلطم ، ندبلا  ضارمأ  لوألا : عوضومف 
عاونأب اهعفاود  اـهعفاور و  اهبابـسأ و  نم  هیف  ثحبی  یتلا  ۀـّیحارجلا  تاـّیلمعلاب  اـهجالع  نکمی  یّتلا  ضارمـألا  صوصخ  یناـثلا : عوضوم  و 

. ۀحّصلا ظفح  ۀیاغل  حیرّجتلا 
یّتلا لئاسملا  نع  اهتیّجح و  نع  ملعلا  یف  ثحبی  یّتلا  ۀـیهقفلا  ۀـلدألا  تاهّمأ  وهف  هقفلا : لوصأ  ملع  عوضوم  اـما  هقفلا  لوصا  عوضوم  (د )

: ۀلدألا یف  لخدیف  ۀیعرّشلا ، ماکحألا  طابنتسا  ۀیفیک  ۀفرعم  لجأل  اهیلع  ۀلدألاب  جاجتحالا  صوصخ  فّقوتی 
. عمجأ نوملسملا  هتینآرقب  فرتعا  يذلا  نیتفّدلا  نیب  ام  عومجم  وه  و  باتکلا : - 1
. اهنع ۀیکاح  نوکت  ثیداحألا  هریرقت و  وأ  هلعف  وأ  موصعملا  لوق  یه  و  ۀنسلا : - 2

49 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لاحم سپ  تسا . عوضوم  رب  فوقوم  لئاسم  و  تسا . لئاسم  رب  فوقوم  تیاـغ ، هک  دـش  نشور  سپ  تسا . لاـحم  زین  لـئاسم  نآ  تیاـغ 

. ددرگ عازتنا  اهنآ  تاعوضوم  زا  لئاسم ، نیودت  زا  سپ  اتیاهن  دشابن و  صخشم  مولعم و  عوضوم  هک  تسا 

مولع زیامت  ج )

نآ نیب  تبسن  تسا و  زیچ  کی  ملع ، ود  رد  تیاغ  یهاگ  هک  ارچ  اهنآ . تایاغ  زیامت  هب  هن  تساهنآ  تاعوضوم  زیامت  هار  زا  مولع ، زیامت 
ینعی تسا  قلطم  وحن  هب  ندـب  ضارما  ّبط ، عوضوم  اـجنیا  رد  هک  یحاّرج . ملع  بط و  ملع  لـثم  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  ملع ، ود 

. دوشیم ثحب  یتمالس  ظفح  يارب  اهنآ  يریگشیپ  ياههار  اهنآ و  عفر  ياهشور  اهنآ ، بابسا  زا  بط  رد  هک  یضارما 
زا ملع  نیا  رد  هک  یـضارما  ینعی  درک . هجلاعم  ار  اهنآ  ناوتیم  یحارج  تایلمع  اـب  هک  تسا  یـضارما  صوصخ  یحارج ، ملع  عوضوم  و 

. دوشیم ثحب  یتمالس  ظفح  يارب  اهیحارج  عاونا  اب  اهنآ  يریگشیپ  ياههار  اهنآ و  عفر  ياهشور  اهنآ و  بابسا 

هقف لوصا  عوضوم  د )

هک یلئاـسم  زا  زین  دوـشیم و  ثحب  اـهنآ  ّتیجح  زا  ملع  نیا  رد  هـک  یهقف  هـلدا  نـیرتمهم  زا  تـسا  تراـبع  هـقف ، لوـصا  مـلع  عوـضوم 
هلدا رد  لئاسم  نآ  اذل  تسا و  هیعرش  ماکحا  طابنتسا  تیفیک  تخانـش  يارب  فقوت  نیا  دراد و  فقوت  اهنآ  رب  هلدا ، اب  لالدتـسا  صوصخ 

: زا دنترابع  هلدا  و  دنوشیم . لخاد 
. دنراد فارتعا  نآ  ندوب  نآرق  هب  نیملسم  همه  تسا و  دّلجم  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هعومجم  نآرق ، و  نآرق :)  ) باتک . 1
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. دناتنس زا  یکاح  ثیداحا  و  وا ، ریرقت  ای  وا  لعف  ای  موصعم  لوق  زا  تسا  ترابع  و  تنس : . 2
50 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. هلحم یف  یتأیس  امک  لقعلا  نم  رابخألا ال  نم  هتیجح  نوک  یلع  ءانب  باحصتسالاک  امهب  هتیجح  تبث  ام  - 3
. یناثلا ءزجلا  یف  هّلحم  یف  هنایب  یتأیس  و  عامجالا : - 4

. هنایب یتأیس  امک  لقعلاب  اهتیجح  تتبث  امم  اهریغ  ۀیلقعلا و  ةءاربلاک  ۀیلقعلا : ۀلدألا  - 5
ۀلدألاب جاجتحالا  صوصخ  فقوتی  یتلا  اهریغ ، ظافلألا و  ثحابم  ۀلمج  ۀلدألا و  کلت  ۀیجح  نایب  نّمـضتت  ام  یهف  هلئاسم ، اما  هلئاسم  (ه )

. اهیلع
ۀفرعم اهیلع  فقوتت  لب  اهیلع ، ۀـصاخ  جاجتحالا  فقوت  مدـعل  ۀـلخاد  ریغف  الثم  ۀـغللا  وحنلا و  لئاسم  نم  جاجتحالا  اهیلع  فقوتی  اـم  اـما  و 

. اهریغ تارواحملا و  تاباطخلا و  یناعم 
***

51 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هن دوش  هتفرگ  رابخا  زا  باحـصتسا ]  ] نآ تیجح  هک  نیاربانب  هتبلا  باحـصتسا ، لثم  دوش  تباث  تنـس  باتک و  اب  نآ  ّتیجح  هک  هچنآ  . 3

. دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  هکنیا  امک  لقع ، زا 
. دمآ دهاوخ  شدوخ  ياج  رد  نآ  حیضوت  و  عامجا : . 4

. دمآ دهاوخ  شاحیضوت  هکنیا  امک  دوشیم ، تباث  لقع  اب  اهنآ  ّتیجح  هک  ياهلدا  زا  نآ  لاثما  یلقع و  تئارب  لثم  یلقع : هلدا  . 5

هقف لوصا  لئاسم  ه )

هک یثحابم  ینعی  ظاـفلا ، ریغ  و  [ 13] ظافلا ثحابم  هیلک  قوف و  هلدا  ّتیجح  ناـیب  رب  تسا  لمتـشم  هک  تسا  یبلاـطم  هقف ، لوصا  لـئاسم 
- الثم تغل - وحن و  لـئاسم  لـثم  دراد  فقوت  اـهنآ  رب  جاـجتحا  قلطم  هچنآ  اـّما  و  دراد . فقوت  ثحاـبم  نآرب  هلدا ، اـب  جاـجتحا  صوصخ 

اهوگتفگ تاباطخ و  یناعم  تخانـش  هکلب  درادن ، فقوت  اهنآ  رب  هلدا  اب  جاجتحا  صوصخ  اریز  دنتـسین  هقف  لوصا  لئاسم  رد  لخاد  اهنیا 
. دراد فقوت  تغل و ...  وحن و  رب  یگمه - اهنیا - ریغ  و 

52 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. الّوأ روکذملا  هفیرعت  نم  کلذ  فرعی  ۀیعرفلا و  ۀیعرشلا  ماکحألا  طابنتسا  ۀفرعم  ملعلا  اذه  ۀیاغ  هتیاغ  (و )

. نیءزج یلع  هانعضوف  ۀیلوصألا  مهبتک  یف  نییلوصألا  يرخأتم  جهانمل  اقفو  باتکلا  اذه  انبّوب  هبیوبت  (ز )
. ۀیلوأ ثحابم  ۀعبرأ  یلع  يوتحی  و  ظافلألا ، ثحابم  یف  لوألا : ءزجلا 

ۀیعرشلا ۀقیقحلا  - 1
معألا حیحصلا و  - 2

ۀغللا یف  یظفللا  كارتشالا  - 3
قتشملا - 4

. دّیقملا قلطملا و  (- 5  ) صوصخلا مومعلا و  (- 4  ) میهافملا (- 3  ) یهاّونلا (- 2  ) رماوألا (- 1 : ) باوبأ ۀسمخ  یلع  و 
. ظافلألا ضعب  تاحالطصا  یف  ۀمتاخ  و 

: باوبأ ۀثالث  یلع  يوتحی  و  ۀّیلمعلا ، لوصألا  ۀیداهتجالا و  ۀیلقعلا و  ۀلدألا  یف  یناّثلا : ءزجلا  و 
. فیلکتلاب عطقلا  ماکحأ  یف  - 1
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. اهریغ دحاولا و  ربخ  و  عامجالا ، و  رهاوظلا ، ۀیجح  نّمضتی  و  هب ، ّنظلا  ماکحأ  یف  - 2
ملعلا لئاسم  اهنمضب  و  باحصتسالا ، ثحابم  و  رییختلا ، ثحابم  و  طایتحالا ، ثحابم  و  ةءاربلا ، ثحابم  نّمـضتی  و  کّشلا ، ماکحأ  یف  - 3

. یلامجالا
. دیلقتلا داهتجالا و  یف  و  حیجارتلا ، لداعّتلا و  یف  ۀمتاخ  و 

53 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

هقف لوصا  تیاغ  و )

. دوشیم هدیمهف  دش ، رکذ  ادتبا  رد  هک  یفیرعت  زا  بلطم  نیا  و  تسا . هیعرف  هیعرش  ماکحا  طابنتسا  تخانش  ملع ، نیا  تیاغ 

هقف لوصا  يدنبباب ]  ] بیوبت ز )

: میاهدرک میظنت  ءزج  ود  رد  ار  نآ  يدنبباب و  ناشیلوصا ، ياهباتک  رد  رخأتم  نویلوصا  شور  قبطرب  ار  باتک  نیا  ام 
: دشابیم یتامدقم ]  ] هیلوا ثحبم  راهچ  رب  لمتشم  تسا و  ظافلا  ثحابم  رد  لوا : ءزج 

یهاون ( 2  ) رماوا ( 1 : ) تسا باب  جنپ  رب  لمتشم  ءزج  نیا  و  قتـشم . تغل 4 - رد  یظفل  كارتشا  معا 3 - حیحص و  هیعرش 2 - تقیقح  - 1
. دراد ظافلا  یضعب  تاحالطصا  رد  ياهمتاخ  ءزج  نیا  و  دّیقم . قلطم و  ( 5  ) صوصخ مومع و  ( 4  ) میهافم ( 3)

. دشابیم باب  هس  رب  لمتشم  تسا و  هیلمع  لوصا  يداهتجا و  یلقع و  هلدا  رد  باتک ، مّود  ءزج  و 
رد - 3 تساهنآ . ریغ  دـحاو و  ربخ  عامجا ، رهاوظ ، تیجح  ثحب  لـماش  هک  فیلکت  هب  نظ  ماـکحا  رد  فیلکت 2 - هب  عطق  ماـکحا  رد  - 1

نمـض رد  باحـصتسا و  ثحابم  رییخت ، ثحابم  طایتحا ، ثحابم  تئارب ، ثحابم  تسا : لیذ  ياهثحب  لماش  هک  فیلکت  رد  کـش  ماـکحا 
. دیلقت داهتجا و  رد  حیجارت و  لداعت و  رد  دراد  ياهمتاخ  ءزج  نیا  دوشیم و  حرطم  زین  یلامجا  ملع  ثحابم  نآ 

54 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ۀعرتخم ناعم  یف  اهریغ  تادابع و  ظافلال  ۀقیقحلا - ناونعب  عراشلا - لامعتسا  یه   » اهفیرعت ۀیعرـشلا  ۀقیقحلا  لوالا  ثحبملا  ۀیلّوأ  ثحابم 

«. هل
: نیتمّدقم میدقت  نم  ّدب  عوضوملا ال  یف  ضوخلا  لبق  و 

«. اینّیعت  » یّمسی نیعتلا و  وحنب  يرخأ  و  اینییعت »  » یّمسی نییعتلا و  وحنب  ةرات  نوکی  اهیناعمل  ظافلألا  عضو  ّنإ  - 1
اظفل هل  عضیف  ایلک  ینعم  ظحلی  وأ  دـیزک . هدـلول ، امـسا  دـلاولا  عضی  ام  لثم  ایئزج ، اظفل  هل  عضیف  ایئزج  ینعم  عضاولا  ظحلی  نأـب  لوـالاف :

و لدـبلا ، یلع  درف  درف  ّلکل  تارکّنلا  عضوک  عضولا ، ءاحنأ  نم  کلذ  ریغ  یلإ  قطانلا ، ناویحلا  یّلکل  ناـسنالا  ظـفل  عضی  نأ  لـثم  اـیلک ،
اذه ّنأ  صیخشتل  عفرلاک  ۀیبارعإلا ، تاکرحلا  عضوک  و  یضاملا ، نمزلا  یف  أدبملا  ثودح  ینعمل  یـضاملا  لعفلا  ۀئیهک  تائیهلا ، عضوک 

 ... اذکه لوعفملا و  صیخشتل  بصّنلا  و  لعافلا ، وه  عوفرملا 

55 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

[ یتامدقم  ] هیلوا ثحابم 
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هیعرش تقیقح  لوا  ثحبم 

نآ فیرعت 

رد دورو  زا  لبق  و  دنک . لامعتسا  شدوخ ، یعارتخا  یناعم  رد  ار  اهنآ  ریغ  ای  تارابع  ظافلا  عراش ، هک  تسا  نیا  يانعم  هب  هیعرش  تقیقح 
: تسا مزال  همدقم  ود  نایب  عوضوم ، نیا 

« ینّیعت  » عضو تسا و  نّیعت  وحن  هب  یهاگ  دوشیم و  هدـیمان  ینییعت »  » عضو نیا  تسا و  نییعت  وحن  هب  یهاگ  یناعم ، يارب  ظافلا  عضو  - 1
. دوشیم هدیمان 

دنکیم عضو  شیارب  ار  یئزج  ظفل  کی  سپـس  دـنکیم و  ظاـحل  ار  یئزج  ییاـنعم  عضاو ، هک  تسا  تروص  نیدـب  ینییعت ) عضو   ) یلوا
عـضو شیارب  ار  یلک  یظفل  سپـس  دنکیم و  ظاحل  ار  یّلک  ییانعم  ای  دـیز . دـننامه  دراذـگیم  یمـسا  شدـنزرف  يارب  ردـپ ، هکنآ  لثم 

ره يارب  اههرکن  عضو  لثم  عضو  رگید  عاونا  تسا  روطنیمه  دنکیم و  عضو  قطان » ناویح   » یلک يارب  ار  ناسنا  ظفل  هکنیا  لثم  دنکیم .
عفر لثم  یبارعا  تاکرح  عضو  لثم  هتـشذگ و  نامز  رد  لعف  ثودـح  يارب  یـضام  لعف  تئیه  لثم  تاـئیه  عضو  دـننام  لدـبلایلع و  درف 

 ... روطنیمه لوعفم و  صیخشت  يارب  بصن  تمالع  تسا و  لعاف  عوفرم ، نالف  هکنیا  صیخشت  يارب 
56 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نهذلا یلا  اردابتم  نوکی  یّتح  هیف  هلامعتـسا  رثکی  ّمث  ینییعّتلا ، عضولا  ناونعب  ینعم ال  یف  اظفل  دـحأ  لمعتـسی  نأب  ینّیعتلا ، وه  و  یناثلا : و 
. ظفّللا نم 

. لامعتسالا ةرثک  نم  هسفنب  نّیعت  هنأل  اّینّیعت ، عضولا  نم  وحنلا  اذه  یّمسیف 
هیلع مدآ  ۀـقیلخلا  لصأ  رـشبلا و  ابأ  قلخ  اّمل  هناحبـس  هّللا  ّنأل  کلذ  و  لوالا . رهاظلا  و  سانلا ؟ وأ  هّللا  وه  أ  تاغّللا . عضاو  یف  اوفلتخا  - 2
امم کلذ  ریغ  و  ۀنّیعم ، ةرجـش  ابرقی  نأ ال  و  ۀنجلا ، نم  اءاش  ثیح  لکألا  نم  یحوأ  ام  امهیلا  یحوأ  و  ۀنجلا ، هجوز  هنکـسأ و  و  مالّـسلا ،

هب نابطاختی  ام  امهمّلع  هناحبـس  ّهنا  رهاظلا  لب  امهیلا . هب  یحوأ  ام  هب و  امهبطاخ  ام  یناعم  امهمّلع  ّهنأ  کـش  ریغ  نم  ّدـب  ـالف  هب ، اـمهبطاخ 
َءامْسَْألا َمَدآ  َمَّلَع  َو  : ) یلاعت هلوق  نم  ینعملا  اذه  رهظتسی  نأ  نکمی  و  ۀنجلا . یف  امهیلع  ۀمعّنلا  مامتإل  کلذ  و  ۀکئالملا ، عم  وأ  امهنیب  امیف 

مث ۀیلـصألا ، ۀـغّللا  عیـسوت  ةوق  نیلّوألا  هتّیرذ  مدآ و  یف  عدوأ  هّللا  ّنأ  زئاجلا  نم  مث  رهاـظلا . یلع  اـهّلک  تایّمـسملا  ءامـسأ  يأ  [ 14 (] اهَّلُک
. ۀصاخلا اهتمغن  اهتجهل و  اهتغل و  مهنم  ۀلتک  ّلکل  ناکف  ةرومعملا ، راطقأ  یف  ۀیرشبلا  تالّتکتلا  بسح  کلذ  دعب  تاغل  اهنم  تعّرفت 

- لاعفالا ّنأل  اهیلع . ۀعرفتمف  فورحلا  لاعفالا و  اّمأ  و  ظافلالل . لصالا  یه  ءامـسالا  ّنأ  ۀمیرکلا  ۀیآلا  هذه  نم  طبنتـسی  نأ  نکمی  اذـه و 
نمزلا یف  برّضلا  ثدح  لعج  ظحول  مث  مولعملا ، ثدحلا  ینعمل  عضو  الثم  برضلاف  ءامـسأ . یه  رداصملا و  نم  ۀقتـشم  قحلا - وه  امک 

ۀئیه هل  عضوف  یضاملا ،

57 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نیا سپـس  دربیم و  راـک  هب  ینییعت - عضو  ناوـنع  هب  هن  ییاـنعم - رد  ار  یظفل  صخـش  هک  تسا  تروـص  نیدـب  ینّیعت ) عـضو   ) یمود و 
نوچ دوشیم ، هدـیمان  ینّیعت  عضو ، زا  هوحن  نیا  و  دوشیم . ردابتم  نهذ  هب  ظفل  نیا  زا  انعم  نآ  هک  اجنآ  ات  دوشیم  رارکت  داـیز  لامتـسا ،

. دنکیم ادیپ  نّیعت  دوخهبدوخ  لامعتسا ، ترثک  رثا  رد  عضو  نیا 
رـشبلا و وبا  یتقو  دـنوادخ  اریز  تسا . لوا  لوق  رهاظ ، و  مدرم ؟ ای  تسادـخ  تاغل ، عضاو  ایآ  دـنراد . فالتخا  تاغل ، عضاو  رد  اـملع  - 2
، دـنک یحو  دوب  رارق  ار  هچنآ  دـینادرگ ، نکاس  تشهب  رد  ار  شرـسمه  وا و  دـیرفآ و  ار  ع )  ) مدآ ترـضح  ینعی  یمدآ  تاـقولخم  لـصا 

نانخـس اب  زین  دنوشن و  کیدزن  ینّیعم  تخرد  هب  یلو  دنروخب  دنهاوخیم ، تشهب  ياجکره  رد  هک  درک  ماهلا  ود  نآ  هب  ینعی  درک  یحو 
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هکلب دـینامهف . ود  نآ  هب  درک ، یحو  نانآ  هب  تفگ و  نانآ  هب  ار  هچنآ  یناعم  دـنوادخ  کش  نودـب  سپ  دومن . هبطاـخم  ناـنآ  اـب  يرگید 
يارب نیا ، داد و  میلعت  نانآ  هب  دوب  مزال  هکئالم  اب  بطاخت  نینچمه  ود و  نآ  نیب  بطاخت  يارب  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رهاظ 
میلعت ار  ءامسا  یمامت  ع )  ) مدآ هب  دنوادخ  ( » اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو   ) هیآ زا  ناوتیم  ار  انعم  نیا  و  دوب . تشهب  رد  ود  نآرب  تمعن  مامتا 

رد دنوادخ  هک  تسا  نکمم  هوالعهب  تسا . ءایشا )  ) تایّمسم همه  ءامـسا  هیآ ، نیا  رد  ءامـسا »  » زا دارم  ارهاظ  و  دومن . راهظتـسا  [ 15 «] داد
فلتخم ياهنابز  تاغل و  هیلوا  تاغل  نآ  زا  سپس  دشاب و  هداد  رارق  ار  هیلوا  یلصا و  تاغل  هعسوت  تردق  شاهیلوا ، دالوا  مدآ و  ترضح 

هجهل و نابز و  اهناسنا ، زا  یهورگ  هقرف و  ره  يارب  هجیتن  رد  دـشاب و  هدـمآ  دـیدپ  ناهج  دابآ  طاقن  رد  رـشب  دارفا  یگدـنکارپ  بساـنت  هب 
. دشاب هدش  تسرد  یصاخ  همغن 

ارچ دنوشیم . هتخاس  ءامسا  زا  فورح  لاعفا و  اّما  و  دنتسه ، ءامسا  ظافلا ، رد  لصا  هک  درک  طابنتسا  ناوتیم  همیرک  هیآ  نیا  زا  نینچمه 
سپـس تسا . هدش  عضو  مولعم  یثدح  يانعم  يارب  برـض »  » الثم دنتـسه . مسا  رداصم ، دـنرداصم و  زا  قتـشم  قح - لوق  قبط  لاعفا - هک 

تئیه انعم  نیا  يارب  هدش و  ظاحل  یضام  نامز  رد  ثدح  نیا  ندش  عقاو 
58 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یه ءامسألاف  لعافلا . وه  برـضلا و  هنم  عقو  نم  مساب  هعم  یتأ  هب  ةدافتـسالا  ینعملا و  مامتا  دیرأ  اذاف  ۀثالثلا ، فرحألا  ۀحوتفم  برـض » »
ّالإ ءادالا  مامت  هاّدؤم  لـعفلا  يّدؤی  ـال  ذا  ءامـسالا . ریغب  ۀـمات  اـهانعمب  موقت  ـال  و  اـهنم ، ۀـعرفتم  لاـعفالا  و  ۀیلـصالا ، ۀـیقیقحلا  تاّلقتـسملا 

ینعمل اعوضوم  افرح  يرت  اذل ال  و  ءامسالا ، نع  عورف  یه  اّمناف  فورحلا ، کلذک  و  مسالا . نم  ۀیلاخ  ۀلمج  بیکرت  نکمی  و ال  لعافلاب ،
یّلکلا هانعمل  الثم  ءادتبالا  ظفل  عضو  عضاولاف  ءاهتنالا . یّتح و  و  ءالعتـسالا ، یلع  و  ءادـتبالا ، نمک و  مسا ، یلالقتـسالا  هانعمل  عضو  ّالإ و 

یف ۀفوکلا ، ریّسلاک و  نیئیش ، نیب  طبارلا  ءادتبالل  نم »  » ظفل عضو  و  ءاهتنالا ، ءالعتسالا و  ظفل  کلذک  و  ّیمسالا . یلالقتـسالا  يردصملا 
یف اهلامعتـسا  نم  ّدـب  لب ال  یلالقتـسالا ، ءادـتبالا  یف  نم »  » ظفل لمعتـسی  الف  یّتح » یلع و   » ظفل کلذـک  و  ۀـفوکلا ، نم  ترـس  کلوق :

. فورحلا رئاس  و  یتح » یلع و   » ظفل کلذک  و  نیفرّطلا . نیب  ینافلا  یمهولا  یطبرلا  ءادتبالا 
و اهانعم . دّدـحت  اهـصّخشت و  رخأ  ظافلأ  عم  ّالإ  لمعتـست  اهنأ ال  ۀـهج  نم  فورحلاک  یهف  ةراشالا ، ءامـسأ  تالوصوملا و  رئامـضلا و  اّمأ 
و نیفرطلا ، نیب  ۀیناف  ریغ  اجراخ  ۀصخشتم  اهـسفنب و  ۀمئاق  ۀلقتـسم  ناعم  تاذ  اّهنا  لب  ۀیلالقتـسالا ، مدع  ۀهج  نم  فورحلاک  تسیل  اهّنکل 

. افورح تناک  الإ 
. هتنّیع هتصّخش و  ینمّلع  ۀملک  نکل  و  مّلعملا ، صخش  تاذ  یلع  ّلدت  ینمّلع ، يّذلا  وه  اذه  کلوق : یف  يذلا » و  وه ، و  اذه ،  » ۀملک الثمف 

. فاضملا یف  هیلا  فاضملاب  صیصختلاک  ۀیلالقتسالا ، یفانی  نییعتلا ال  صیخشتلا و  و 
یف ةدوصقملا  ۀیلالقتـسالا  یفانی  صیـصختلا ال  اذه  و  ۀلالجلا ، ظفلب  ۀصّـصخملا  ۀلقتـسملا و  تاذلا  یلع  ّلدت  هّللا  دبع  یف  دبع »  » ۀـملکف

. ءامسألا فیرعت 

59 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یـسک اب  ار  برـض  لعف  ددرگ ، مات  هدافتـسا  دوش و  مامت  انعم  میهاوخب  هاگره  تسا و  هدش  عضو  فرح ، هس  ره  ندوب  حوتفم  اب  برـض » »

اهنآ زا  لاعفا  دنتـسه و  یلـصا  یقیقح و  لقتـسم و  یناعم  ءامـسا ، سپ  دوب . دهاوخ  لعاف  صخـش ، نآ  میروآیم و  هداد  ماجنا  ار  نآ  هک 
و لعاف ، اب  رگم  دنکیمن  هدافا  ار  شدوخ  يانعم  مامت  لعف  هک  ارچ  دنکیمن . ادیپ  ققحت  ءامـسا ، نودب  لاعفا ، ّمات  يانعم  دـناهدش و  هتفرگ 

يارب هک  دـینکیمن  ادـیپ  ار  یفرح  امـش  اذـل  و  دناءامـسا . رب  عرف  فورح ، نینچمه  دوشیمن . تسرد  مسا ، زا  یلاخ  ياهلمج  چـیه  الـصا 
. ءاهتنا یتح و  ءالعتـسا - یلع و  ءادتبا - نم و  لثم  تسا  هدش  عضو  یمـسا  شایلالقتـسا  يانعم  يارب  هکنیا  ّالا  دـشاب ، هدـش  عضو  ییانعم 
. ار ءاهتنا  ءالعتسا و  ظفل  زین  و  تسا . هدرک  عضو  نآ  یمسا  یلالقتـسا و  يردصم و  یلک و  يانعم  يارب  ار  ءادتبا  ظفل  الثم - عضاو - سپ 
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تـسا روطنیمه  و  تسا . هدومن  عضو  ۀفوکلا ) نم  ترـس   ) هلمج رد  هفوک  ریـس و  لثم  زیچ  ود  نیب  طبار  يادتبا  يارب  ار  نم »  » ظفل سپس 
«. یتح یلع و   » ظفل

، تسا نیفرط  رد  یناف  هک  ینهذ ]  ] یمهو یطبر  يادتبا  رد  دـیاب  امتح  هکلب  دوریمن ، راک  هب  یلالقتـسا  يادـتبا  رد  نم »  » فرح هجیتن  رد 
. فورح ریاس  و  یّتح »  » و یلع »  » ظفل تسا  روطنیمه  و  دوش . لامعتسا 

رگم دنوشیمن  لامعتسا  زین  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تهابش  نیا  دنتسه و  فورح  دننام  زین  هراشا  ءامسا  تالوصوم و  رئامـض و  اما  و 
 ... رئامـض و هکلب  دنتـسین ، فورح  دـننام  لالقتـسا ، مدـع  تهج  زا  اّما  و  دـنیامن . نشور  صخـشم و  ار  اهنآ  يانعم  هک  يرگید  ظافلا  اـب 
اذـل دـندوبیم . فورح  هلمج  زا  ّالا  دنـشابیمن و  نیفرط  رد  یناف  هدوب و  صخـشتم  جراخ  رد  هدوب و  تاذ  هب  مئاق  لقتـسم و  یناعم  ياراد 

نآ ینمّلع »  » هملک یلو  دنراد  مّلعم  صخـش  تاذ  رب  تلالد  هس  ره  ینمّلع » يّذلا  وه  اذه   » هلمج رد  الثم - يذـّلا -» وه ، اذـه ،  » ياههملک
رد هیلا  فاضم  ببـس  هب  هک  یـصیصخت  دننامه  درادـن  تیلالقتـسا  اب  یتافانم  نییعت  صیخـشت و  و  تسا . هدرک  نّیعم  صخـشم و  ار  ملعم 

. دیآیم دیدپ  فاضم 
رد هک  یتیلالقتـسا  اب  صیـصخت  نیا  و  دراد . هّللا  هلالج  ظفل  هب  هتفای  صاصتخا  لقتـسم و  تاذ  رب  تلالد  هّللا » دـبع   » رد دـبع »  » هملک الثم 

. درادن یتافانم  تسا ، دوصقم  ءامسا  فیرعت 
60 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

کلت عضو  عراشلا  ّنأ  ینعمب  نکل ال  و  اهتوبث ، قحلا  همدـع و  ۀیعرـشلا و  ۀـقیقحلا  توبث  یف  نویلوصالا  فلتخا  ّهنأ  ملعاـف  اذـه ، نّیبت  اذا 
- ازاجم ۀیوغللا  یناعملل  ۀبسانم  ۀیعرش  ناعم  یف  ظافلالا  کلت  لمعتـسا  عراّشلا  ّنا  ینعمب  لب  ایقیقح ، اعـضو  ۀعرتخم  ناعمل  ءادتبا  ظافلالا 

نم مهفت  تراصف  اتاتب ، ۀیوغّللا  یناعملل  اکرات  ۀبراقتم  ۀنمزأ  یف  ةدیدجلا  یناعملا  کلت  یف  اریثک  اهلامعتـسا  رّرک  مث  ۀـنیرقب ، رمألا - ئداب 
یف اّدج  ریصق  نمز  یف  ۀنیرق  الب  مهماهفا  یلا  یناعملا  کلت  تردابتف  هتاحالطـصا  اوفرع  نیبطاخملا  ّنأل  ۀنیرق ، الب  ةدیدجلا  یناعملا  هناسل 

. ۀیعرّشلا ۀقیقحلا  ینعم  وه  عیرشتلا و  ءادتبا 
لیلجلا نع  مالّـسلا  هیلع  لیئاربج  ناسل  یف  وأ  نآرقلا  یف  کلذ  ناک  الثم  موصلا  ةالـصلا و  ظـفل  نم  هب  قطن  اـم  لوأ  ّنا  کـلذ  حیـضوت  و 

یلع ۀیلاقم  وأ  ۀیلاح  نئارق  دوجو  نم  ّدب  و ال  اعطق ، یعرشلا  ینعملا  اهب  دیرأ  دق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلل  اهبوجو  اغلبم  یلاعت 
یف نئارقب  نیملـسملل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ناسل  یف  لیئاربج و  ناـسل  یف  نآرقلا و  یف  کـلذ  رّرکت  مث  اـهنم ، کـلذ  ةدارا 

ةردابتم و مهدنع  تراصف  تابراقتملا  تاقوألا  یف  تاریرکتلا  کلت  نم  عراشلا  تاحالطصا  نوملـسملا  فرع  مایأ  دعب  مث  ةوعدلا ، ءادتبا 
. کلذ ّالإ  ۀیعرشلا  ۀقیقحلاب  ینعن  ال 

یف لاکشا و  الب  ۀیعرـشلا  یناعملا  یلع  لمحی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ناسل  یف  نآرقلا و  یف  درو  ام  ّلک  ّنأ  وه  اهتوبث : رثأ  و 
. لاوقألا عفد  یف  لاقلا  لیقلا و  نع  ینغ  اذه 

61 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نیا هب  هن  یلو  تسا . نآ  توبث  قح ، یلو  دـنراد  فالتخا  هیعرـش  تقیقح  مدـع  توبث و  رد  نویلوصا  هک  نادـب  بلطم ، نیا  زا  سپ  لاـح 

رد عراش  هک  انعم  نیدـب  هکلب  دـشاب  هدرک  عضو  شایعارتخا  یناعم  نیا  رد  یقیقح  عضو  تروص  هب  ءادـتبا  ار  ظافلا  نیا  عراـش  هک  اـنعم 
ار اهنآ  رّرکم  روطهب  سپس  و  تسا . هدرب  راک  هب  هنیرق  اب  ازاجم و  اهنآ  يوغل  یناعم  اب  بسانم  یعرـش  یناعم  رد  ار  ظافلا  نیا  راک ، يادتبا 

نابز زا  هنیرق  نودب  جـیردت  هب  اذـل  تسا و  هدرک  كرت  ار  يوغل  یناعم  اّلک  هدومن و  لامعتـسا  مک ، ینامز  هلـصاف  اب  دـیدج  یناعم  نیا  رد 
نودب دیدج  یناعم  نیمه  اذل  هدش و  انشآ  عراش  تاحالطصا  اب  مکمک  نیبطاخم  هک  ارچ  تسا . هدش  هدیمهف  هدیدج  یناعم  نیمه  عراش ،

، هیعرـش تقیقح  يانعم  تسا و  هدش  عقاو  عیرـشت  يادتبا  رد  هاتوک  ادج  ینامز  رد  نایرج  نیا  تسا و  هدرک  ردابت  نیبطاخم  نهذ  هب  هنیرق 
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. تسا نیمه 
لاعتم يادـخ  بناج  زا  لیئاربج  نابز  رد  ای  نآرق و  رد  هدـش ، نایب  هک  راب  نیلوا  موص  ةالـص و  ظفل  ـالثم  هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت  و 

ای هیلاح  نئارق  امتح  تسا و  هدـش  دـصق  ظافلا  نیا  زا  یعرـش  يانعم  اعطق  و  تسا . هدومن  غـالبا  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  اـهنآ  بوجو  هک  هدوب 
. تسا هدش  هدارا  ظافلا  نآ  زا  یناعم  نیا  هکنیا  رب  ینبم  هتشاد  دوجو  ياهیلاقم 

هدش رارکت  مالـسا  توعد  يادتبا  رد  نئارق  اب  هارمه  اهناملـسم  يارب  ص )  ) ربمایپ نابز  رد  لیئاربج و  نابز  رد  نآرق و  رد  رما  نیمه  سپس 
نیا اذـل  و  دـناهدش . انـشآ  عراش  تاحالطـصا  اب  مه ، هب  کیدزن  تاقوا  رد  اهرارکت  نیا  قیرط  زا  اهناملـسم  يزور ، دـنچ  زا  سپ  و  تسا .

. تسانعم نیمه  هیعرش ، تقیقح  زا  دارم  و  تسا . هدش  ردابتم  اهنآ  نهذ  رد  یناعم 
یناعم رب  لاکـشا  نودـب  هدـش ، دراو  ص )  ) ربمایپ ناـبز  رد  نآرق و  رد  هک  یظاـفلا  همه  هک  تسا  نیا  هیعرـش  تقیقح  توبث  هرمث  رثا و  و 

. مینک عفد  ار  لاوقا  رکذ و  ار  اهلاق  لیق و  هک  میزاینیب  ام  ثحب ، رادقم  نیمه  اب  و  دوشیم . لمح  هیعرش 
***
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ینعم ال یف  اـظفل  ظـفاّللا  لمعتـسی  نأ  وه  و  ّینّیعت ، و  عضولا ، دـصقب  هاـنعمل  اـظفل  عضاولا  عضی  نا  وه  و  ینییعت ، عضولا  ّنإ  أ )  ) ۀـصالخلا

. ۀنیرق الب  ردابتی  یتح  هل  سانلا  لامعتسا  رثکی  ّمث  عضولا ، دصقب 
تالّتکتلا بسح  تاغّللا  تلّکـشت  یتح  عیـسوتلا ، عیرفتلا و  ةوق  رـشبلا  یف  عدوأ  مث  هناحبـس ، هّللا  وه  ءادـتبا  تاـغّللا  لـصأ  عضاو  ّنإ  (ب )

. ۀیرشبلا
. امهل طباور  فورحلا  و  اهنم ، ۀعّرفتم  لاعفالا  و  ءامسالا ، یه  تاملکلا  لصأ  ّنإ  (ج )

مالک یف  ۀیعرـشلا  اهیناعم  یلع  ۀیعرـشلا  ظافلالا  لمحتف  هیلع  و  ۀیمالـسالا ، ةوعدلا  ءادتبا  یف  ینّیعتلا  عضولاب  ۀـتباث  ۀیعرـشلا  ۀـقیقحلا  (د )
. عراشلا

؟ ۀیعرشلا ۀقیقحلا  فیرعت  وه  ام  تانیرمت 1 -
؟ عضاولا نم  عضولا و  ماسقأ  یه  ام  - 2

مأ ال؟ ۀتباث  ۀیعرشلا  ۀقیقحلا  له  - 3
؟ ةدیدجلا اهیناعمل  ظافلألا  کلت  عراشلا  عضو  ۀیفیک  ام  - 4

؟ همدع یلع  بترتملا  رثألا  اهتوبث و  یلع  بترتملا  رثألا  وه  ام  - 5

63 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

هصالخ

هک اـنعم  نیدـب  تسا  ینّیعت  اـی  و  دـهد . رارق  عضو ، دـصق  هب  شیاـنعم  يارب  ار  یظفل  عضاو ، هک  اـنعم  نیدـب  تسا  ینییعت  اـی  عضو  فـلا )
انعم نیا  هک  اجنآ  ات  دننک  لامعتـسا  دایز  انعم  نآ  رد  ار  نآ  مدرم  سپـس  دربب و  راک  هب  عضو - دـصق  هب  هن  ییانعم - رد  ار  یظفل  هدـنیوگ ،

. دوش ردابتم  ظفل ، نآ  زا  هنیرق  نودب 
ماجنارـس هک  اـجنآ  اـت  تسا  هداد  رارق  ار  عیـسوت  عیرفت و  هوق  ناـیمدآ ، رد  وا  سپـس  تسا و  دـنوادخ  ءادـتبا ، رد  تاـغل  لـصا  عضاو  ب )

. تسا هدمآ  دیدپ  اهناسنا ، یهورگ  ياهیگدنکارپ  بسح  هب  فلتخم  ياهنابز 
. دناهتسد ود  نآ  نیب  یطباور  فورح ، دناءامسا و  رب  عرفتم  لاعفا  دنتسه و  ءامسا  تاملک ، رد  لصا  ج )
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ناشهیعرش یناعم  رب  عراش ، مالک  رد  یعرش  ظافلا  نیاربانب ، تسا و  تباث  مالسا ، توعد  ءادتبا  رد  ینّیعت  عضو  هار  زا  هیعرـش  تقیقح  د )
. دنوشیم لمح 

تانیرمت

؟ تسیچ هیعرش  تقیقح  فیرعت  - 1
؟ تسیک عضاو  تسا و  مادک  عضو  ماسقا  - 2

؟ هن ای  تسا  تباث  هیعرش  تقیقح  ایآ  - 3
؟ تسا هنوگچ  عراش  طسوت  اهنآ  یعرش  دیدج  یناعم  يارب  یعرش  ظافلا  عضو  تیفیک  - 4

؟ تسیچ هیعرش  تقیقح  مدع  رب  رثا  زین  دوشیم و  بترتم  يرثا  هچ  هیعرش  تقیقح  توبث  رب  - 5
64 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ءایشأب لوألل  اّولدتسا  ّمعألا و  وأ  حیحصلل  ۀعوضوم  یه  له  تادابعلا  ءامسأ  ّنأ  یف  نویلوصألا  فلتخا  ّمعالا  حیحـصلا و  یناثلا  ثحبملا 
: اهنم

ظفل نم  ردابتملا  نإ  اولاق : و  ۀقیقحلا . ۀـمالع  هنأل  ۀـنیرق ، الب  ظفللا  قالطا  نع  تارواحملا  لهأ  ناهذأ  یلا  ینعملا  قبـس  وه  و  ردابتلا : - 1
. ةدسافلا نود  بسحف ، ۀحیحصلا  وه  الثم  ةالصلا 

. ۀقیقحلا هیناعم  نم  سیل  ّهنأ  یلع  ّلدی  ینعم  نع  ظفل  بلس  ۀحص  ناف  ةالصب . تسیل  الثم  اهنع  لوقت  نأب  ةدسافلا : نع  بلسلا  ۀحص  - 2
. ۀیهاملا یفن  هرهاظ  امم  هوحن  و  باتکلا » ۀحتافب  ّالإ  ةالص  ال  : » مالّسلا هیلع  هلوق  - 3

ّمعألا اهنم  دیرأ  اذا  ۀیهاملا  و  ۀیهاملا . یلع  راثآلا  ّبترت  هرهاظ  امم  هوحن  و  نمؤملا » جارعم  نیدلا و  دومع  ةالـصلا  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  - 4
. نمؤملل اجارعم  نیّدلل و ال  ادومع  نوکت  حیحصلا ال  نم 

: یتأی امب  یناثلل  اّولدتسا  و 
. نیمسقلا الک  وه  الثم  ةالصلا  ظفل  نم  ردابتملا  نإ  اولاق  و  ردابّتلا : - 1

. ةالصب تسیل  الثم  ةدسافلا  ةالصلا  نع  لوقت  نأ  حصی  الف  بلسلا : ۀحص  مدع  - 2
. ةدسافلا ۀحیحصلا و  یلا  میسقتلا  ۀحص  - 3

 ... ءیشب دحأ  دانی  مل  و  ۀیالولا ، و  موصلا ، و  ّجحلا ، و  ةاکزلا ، و  ةالصلا ، سمخ : یلع  مالسالا  ینب  : » مالّسلا هیلع  هلوق  - 4

65 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

معا حیحص و  مود  ثحبم 

هراشا

( حیحص  ) لوا لوق  رب  و  دساف . حیحص و  زا  معا  يارب  ای  دناهدش  عضو  حیحـص  يارب  تادابع  ءامـسا  هکنیا  رد  دناهدرک  فالتخا  نویلوصا 
: دناهدرک لالدتسا  لیلد  دنچ  هب 

تقیقح تمالع  ردابت  نیا  و  تسا . هنیرق  نودـب  ظفل  قالطا  ماگنه  رد  هرواـحم  لـها  ناـهذا  هب  اـنعم  نتفرگ  تقبـس  ياـنعم  هب  رداـبت : - 1
. دساف هن  تسا  حیحص  زامن  طقف  الثم - ةالص - ظفل  زا  ردابتم  دناهتفگ : و  تسا .
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دنکیم تلالد  انعم ، کی  زا  ظفل  کی  بلس  تحـص  سپ  تسین . زامن  دساف ، زامن  هک  یئوگب  یناوتیم  ینعی  دساف : زا  بلـس  تحـص  - 2
. تسین ظفل  نآ  یقیقح  یناعم  زا  انعم ، نآ  هک 

. دننکیم دساف  زامن  زا  تیهام  یفن  ارهاظ  هک  تایاور  نیا  لاثما  و  باتکلا » ۀحتافب  ّالا  ةالص  ال  : » دیامرفیم هک  موصعم  لوق  - 3
حیحـص زامن  تیهام  رب  راثآ  بترت  ناشرهاظ  هک  اهنیا  لاثما  و  نمؤملا » جارعم  نیدـلا و  دومع  ةالـصلا  : » دـیامرفیم هک  موصعم  لوق  - 4

[16 .] دوب دهاوخن  نمؤم  جارعم  نید و  دومع  رگید  دشاب ، حیحص  زا  معا  ةالص ، تیهام  زا  دارم  رگا  و  تسا .

ص65 طابنتسا ؛  لوصا  همجرت 
: تسا هدش  لالدتسا  ریز  هلدا  اب  مود  لوق  رب 

. تسا دساف  حیحص و  مسق  ود  ره  الثم - ةالص - ظفل  زا  ردابتم  دناهتفگ  ردابت : - 1
. تسین زامن  الثم - دساف - زامن  هک  دوش  هتفگ  تسین  حیحص  ینعی  بلس : تحص  مدع  - 2

. دساف حیحص و  رب  میسقت  تحص  - 3
ادن دروم  روما  نیا  رد  سکچیه  و  تیالو . هزور ، جح ، تاکز ، زامن ، تسا : راوتـسا  زیچ  جـنپ  رب  مالـسا  : » دـیامرفیم هک  موصعم  لوق  - 4

دروم رد  هکنانچنآ  دریگیمن  رارق 
66 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ّهناف ةالـص » موص و ال  هل  لبقی  ۀیالو ال  ریغب  تام  هلیل و  ماق  هراهن و  ماص  ادحأ  ّنأ  ولف  هذه . اوکرت  عبرأب و  سانلا  ذخأف  ۀیالولاب  يدون  امک 
. ۀیالو الب  ةدابعلا  داسف  یلع  ءانب  ةدسافلا  یلع  تادابعلا  ءامسأ  قلطأ  مالّسلا  هیلع 

. ةالصلا مسا  ةدسافلا  یلع  مالّسلا  هیلع  قلطأف  کئارقا » ماّیأ  ةالصلا  یعد  : » مالّسلا هیلع  هلوق  - 5
. ةدساف نوکت  ةالصلا  ّنأ  عم  ۀفلاخملاب  ثنحلا  لوصح  ةالصلا و  هیف  هورکملا  ناکملا  یف  ةالصلا  كرتب  رذنلا  ّقلعت  ۀحص  - 6

بسح یلع  ءامـسأب  اهاّمـس  عراشلا و  اهعرتخا  اّمنإ  سانلل و  ۀمولعم  نکت  مل  تادابعلا  تایهام  ّنا  بیرقتب  لوألا  وه  نیلوقلا  نم  برقألا  و 
. اهب فّلک  مث  ۀیعرشلا  ۀقیقحلا  یف  هاّنیب  ام 

فیلکتلا ناونعب  ءادـتبا  ناک  لامعتـسالا  ّنأل  دـسافلا ، نود  حیحـصلا  یف  اـهل  هلامعتـسا  ناـک  عراـشلا  اهلمعتـسا  اـم  لوأ  نأ  مولعملا  نم  و 
. ۀعرتخم تایهامب 

ۀبـسانمب وا  اعرتخم  امـسا  اهل  عضو  ّصاخ و  رثأ  لمعب و  یتأت  تراص  ثیحب  اهبّکر  ۀصوصخم و  تالآ  الثم  عرتخا  نم  ّنأ  یهیدـبلا  نم  و 
هناسل یف  لمعتـسی  امبر  معن ، کلذ . یف  ّالإ  ءادتبا  هلمعتـسی  رثألا و ال  کلذب  یتأی  امل  ّالإ  مسالا  کلذ  عضی  ال  لیلق ، نمزب  ۀقیقح  راص  ّمث 

. ۀیفرعلا ۀهباشملل  ازاجم  ۀیانعلاب  تالآلا  ءازجألا و  ضعبل  دقافلا  یف  کلذ  دعب  فرعلا  ناسل  یف  و 
. ۀمّلسم ریغف  بلسلا  ۀحص  مدع  ردابّتلاب و  ّمعألاب  نیلئاقلا  لالدتسا  اما  و 

67 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
شیاهزور همه  یـسک  رگا  هکنآ  لاح  و  دندرک . اهر  ار  یکی  نیا  دـنتفرگ و  ار  زیچ  راهچ  نآ  مدرم  یلو  دریگیم . رارق  ادـن  دروم  تیالو 

ثیدح نیا  رد  دوشیمن .» لوبق  يزامن  چیه  هزور و  چـیه  وا  زا  دریمب ، تیالو  نودـب  دـنامب و  رادـیب  تدابع  هب  ار  اهبـش  دریگب و  هزور  ار 
. تسا دساف  تیالو ، نودب  تدابع  هک  تسا  نیا  ضورفم  هک  ارچ  هدومن ، قالطا  دساف  رب  ار  تادابع  ءامسا  ع )  ) موصعم ماما 

مـسا دـساف ، زامن  رب  ع )  ) ماما تیاور  نیا  رد  نک .» اهر  ضیح ]  ] ءرق لاـح  رد  ار  زاـمن  ضئاـح ، يا  : » دـیامرفیم هک  ع )  ) موصعم لوق  - 5
. تسا هدومن  قالطا  ار  ةالص 
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هار زا  رذـن ] نتـسکش   ] ثنح لوـصح  تسا و  هورکم  نآ  رد  ندـناوخ  زاـمن  هک  یناـکم  رد  زاـمن  كرت  هـب  رذـن  قـّلعت  ندوـب  حیحـص  - 6
. تسا دساف  زامن  هکنیا  اب  تفلاخم ،

تسا و هدوبن  مولعم  مدرم  يارب  ادـتبا  زا  تادابع ، تایهام  هک  ناـیب  نیدـب  حیحـص .) يارب  عضو   ) تسا یلّوا  لوق ، ود  نیا  زا  برقا  لوق  و 
هیعرـش تقیقح  رد  هک  تسا  یبلطم  نآ  ساسارب  نیا ، و  تسا . هداد  رارق  يایماسا  اهنآ  يارب  هدرک و  عارتخا  ار  اهنآ  هک  تسا  عراـش  نیا 

رد ار  اهنآ  يو  عراش ، لامعتـسا  نیلوا  رد  هک  تسا  مولعم  و  تسا . هدومرف  تاداـبع  نیا  هب  فّلکم  ار  مدرم  عراـش  سپـس  میداد . حیـضوت 
و تسا . هدوب  یعارتخا  تایهام  نیا  هب  مدرم  ندرک  فّلکم  روظنم  هب  ادـتبا  رد  لامعتـسا  هک  ارچ  دـساف ، رد  هن  هدرب  راک  هب  حیحـص  يانعم 
ار یـصاخ  رثا  لمع و  هک  ياهنوگ  هب  دـنک  بیکرت  مه  اب  ار  اهنآ  دـنک و  عارتخا  ار  يرازبا  تالآ و  ـالثم - یـسک - رگا  هک  تسا  یهیدـب 

تقیقح یمک ، ینامز  هلصاف  رد  سپس  دراذگب و  مسا  شیور  یتبسانم  هب  ای  دیامن و  عادبا  ار  یصاخ  مسا  بکرم ، نآ  يارب  دننک و  داجیا 
نآ دروم  رد  زج  رابنیتسخن - يارب  ار - نآ  دهنیمن و  دـشاب ، هتـشاد  ار  رثا  نآ  هک  يزیچ  رب  زج  ار  مسا  نیا  عضاو  هک  تسا  نشور  دوش ،
هب یئیـش  دروم  رد  فرع  نابز  رد  ای  عضاو و  نابز  رد  مسا  نآ  تسا  نکمم  یتدم ، تشذگ  زا  سپ  يرآ ، دربیمن . راک  هب  رثا  ياراد  زیچ 

. تسا یفرع  تهباشم  رطاخب  يزاجم و  تیانع ، اب  لامعتسا  نیا  تسا و  تالآ  ءازجا و  یضعب  دقاف  هک  دور  راک 
. تسین مّلسم  بلس ، تحص  مدع  ردابت و  هار  زا  معا ، هب  نیلئاق  لالدتسا  اّما  و 

68 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ازاجم ۀهباشملا  ۀیانعلاب و  وهف  میسقتلا : اّمأ  و 

لوبقلا ّنأل  ذئنیح  اهتّحص  کلذ  یفانی  ۀیالولا و ال  ادع  ام  طئارّشلل  ۀعماج  تناک  اذا  مهتادابع  لوبق  مدع  اهرهاظف  مالسالا ، ینب  ۀیاور  اما  و 
اهتّحص مهداقتعا  بسحب  اهلمعتسا  مالّسلا  هیلع  مامالا  ّنأب  ۀیاورلا  نع  ذئنیح  باوجلا  نکمیف  لیق ، امک  ۀحّصلا  مدعب  انلق  نا  و  ۀحّصلا . ریغ 

. ازاجم وا 
. یهّنلا اذه  دعب  ةدساف  تراص  اّهنا  رمألا  ۀیاغ  ۀحیحصلا ، یف  اهلمعتسا  مالّسلا  هیلع  ّهناف  کئارقا ، ماّیأ  ةالصلا  یعد  مالّـسلا : هیلع  هلوق  اما  و 

ةالّـصلا نع  یهّنلا  هّجوتی  الف  روّدـلا ، موزلل  هنع  ّیهنملا  سفن  یف  ادـیق  یهّنلا ، نم  لصاحلا  هنع ، ّیهنملا  یف  داسفلا  ذـخؤی  نأ  نکمی  ـال  و 
ۀمرحب اومزتلی  نأ  ّنظن  ذإ ال  یهنلا ، اذـه  ۀـهج  ریغ  نم  ةدـسافلا  اهنم  دارملا  سیل  و  یهنلا . اذـه  دـعب  ةدـساف  تراص  اـمنإ  اـهنأل  ةدـسافلا ،

. ۀّینب نکت  مل  ول  ۀیفرعلا و  ةالصلا  ةروص 
ناکملا یف  ةدسافلا  یه  ةالصلا و  ةروص  كرت  هرذن  یف  دصقی  رذان  ّيأف  اعطق ، ۀحیحصلا  یف  اهلمعتسا  رذانلا  ّناف  رذنلا ، ۀحص  ۀیضق  اما  و 

یه هذه  رذنلا و  لوصح  دعب  تّبترت  یّتلا  رذنلا  ۀفلاخم  ادع  تاهجلا  عیمج  نم  ۀحیحـص  ةالـصب  یتأ  ّهنألف  ثنحلا  لوصح  اما  و  هورکملا .
. اهکرت روذنملا 

نوکی عماج  اهل  نوکی  نأ  نم  ّدب  الف  ۀفلتخملا ، تاقوألا  یف  نیفّلکملا  لاح  بسحب  فالتخالا  ّدشأ  ۀفلتخم  الثم  ةالّـصلا  تناک  اّمل  ّهنا  مث 
، ... هتیهامب عماجلا  ۀفرعم  مزلی  ّهنا ال  یل  حضّتی  يّذلا  و  عماجلا ، ریوصت  یف  اوفلتخا  دق  و  ةالصلا ، ظفلب  یّمسملا  وه 

69 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
همه عماج  هک  دارفا  تادابع  هک  تسا  نیا  شرهاظ  مالـسالا » ینب   » تیاور اّما  و  تسا . يزاجم  تهباشم  تیانع و  رطاـخ  هب  میـسقت ، اـّما  و 
نیا میئوگب  رگا  و  تسا . تحص  زا  ریغ  لوبق ، اریز  درادن  تادابع  تحص  اب  یتافانم  رما  نیا  و  دوشیمن . لوبق  دشاب ، تیالو  زج  هب  طئارش 

رد رگا  ار  یماسا  نیا  ع )  ) ماـما هک  داد  باوج  نینچ  تیاور  نیا  هب  لالدتـسا  زا  ناوتیم  دـناهتفگ - هکنیا  اـمک  تسین - حیحـص  تاداـبع 
هب ازاجم  ع )  ) ماما الصا  میئوگیم  ای  تسا و  حیحـص  ناشتادابع  دناهدرکیم  لایخ  هک  هدوب  مدرم  داقتعا  ظاحل  هب  تسا  هدرب  راک  هب  دساف 

. تسا هدرب  راک 
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تیاهن تسا ! هدرب  راک  هب  حیحص  رد  ار  ةالص  ع )  ) ماما میئوگیم  کئارقا » ماّیا  ةالصلا  یعد  : » هدومرف هک  ع )  ) موصعم لوق  باب  رد  اّما  و 
هب دوشیم  لصاح  یهن  نیا  دوخ  هیحان  زا  هنع  یهنم  رد  هک  يداسف  درادن  ناکما  و  دوشیم . دساف  یهن ، نیا  زا  دعب  زامن  نآ  هک  تسا  نیا 

، یهن نیمه  تهج  ریغ  زا  هک  تسین  يدساف  دساف ، زامن  نیا  زا  دارم  و  دیآیم . مزال  رود  هک  ارچ  دوش  ذخا  هنع  یهنم  دوخ  رد  دـیق  ناونع 
. دشاب هدش  دساف 

هیحان زا  تسه  يداـسف  رگا  ینعی   ) دنـشاب مزتلم  ّتین - دـقاف  ول  و  زاـمن - یفرع  تروص  تمرح  هب  نیلئاـق ، نیا  هک  مینکیمن  ناـمگ  نوچ 
(. رگید تهج  زا  هن  تسا  یهن  نیمه 

شرذن رد  هک  تسا  رذان  مادک  تسا . هدرک  لامعتـسا  هحیحـص  رد  ار  ةالـص  اعطق  رذان  هک  تسا  نیا  شخـساپ  رذـن ، تحـص  هیـضق  اّما  و 
ار يزامن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ثنح ، لوصح  اّما  و  دـنک !؟ كرت  هورکم ، ناکم  رد  تسا  دـساف  هک  ار  یتالـص  تروص  هک  دـنک  دـصق 
، هداـتفا قاـفتا  رذـن  لوصح  زا  دـعب  تفلاـخم ، نیا  هتبلا  هک  رذـن  اـب  تفلاـخم  ثیح  زا  اـّلا  تسا  حیحـص  تاـهج  عیمج  زا  هک  هداد  ماـجنا 

. تسا هدوب  رذن  ّقلعتم  ةالص ، نیمه  كرت  هکیلاحرد 
يانعم کی  دـیاب  سپ  دـنکیم ، ادـیپ  يدایز  ياهتوافت  فلتخم ، تاقوا  رد  نیفّلکم  لاح  بسح  هب  الثم - زاـمن - نوچ  هکنیا  رگید  هتکن 
حـضاو نم  رب  هچنآ  دـناهدرک و  فالتخا  عماج ، نیا  ریوصت  رد  املع  دـشاب . ةالـص  ظفل  يامـسم  هک  مینک  ادـیپ  اهزامن  همه  يارب  یعماج 

هکلب تسین  مزال  شتیهام  مامت  اب  عماج  ناونع  نیا  تخانش  هک  تسا  نیا  تسا 
70 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ظفل نم  ردابتملا  وه  حیحّـصلا و  ینعم  وه  اذه  ماقملا و  اذه  یف  عراشلل  بولطملا  ضرغلل  يّدؤملا  لثم  هصاوخ  هراثآب و  هتفرعم  یفکی  لب 
. ةالصلا

ۀیئزج یف  ّکـش  اذا  اـمیف  طاـیتحالا  وا  ةءاربلا  لـصأ  یلا  عوجرلا  اورکذ ، اـمک  یهف ، نیلوقلا  یلع  ۀـبترتملا  ةرمثلا  اـما  و  [ 17] نیلوقلا ةرمث 
ّلقألا نیب  بجاولا  نارود  ۀلأسم  یف  فالخلا  یلع  ذئنیح  عراشلا  نم  اهب  باطخلا  لامجإل  حیحّـصلاب » لوقلا  یلع   » هتیطرـش وا  ةدابعل  ءیش 

. ةالّصلاک نیّیطابترالا  رثکألا  ءازجألا و  نم 
ّالإ و  ظفللا ، قالطاب  ذـخألا  طرـش  وه  امک  نایبلا  دروم  ادراو  قالطالا  کلذ  ناک  نإ  ةدابعلا  مسال  یفرعلا  یظفللا  قـالطالا  یلا  عوجرلا  و 

«. ّمعألاب لوقلا  یلع   » اضیا رثکألا  ّلقألا و  یف  فالخلا  یلع  طایتحالا  وا  ةءاربلا  لصأ  وه  ماقملا و  یف  یلمعلا  لصألا  یلاف 
یلع یّتح  لب  ةءاربلاب ، لوقلا  رثکألا  ّلقألا و  ۀلأسم  یف  رهشألا  ّنأل  کلذ  و  ماقملا ، ضورفم  یف  ةالصلا  ۀحص  نیّیحیحّـصلا  نع  لقن  دقل  و 

نم ۀلمج  یف  اهطئارش  اهؤازجأ و  ۀنّیبم  اهنأل  ةالّصلا ، ۀحصب  لوقلا  هیجوت  نکمی  روّصلا - ضعب  یف  رهظألا  وه  امک  اهیف - طایتحالاب  لوقلا 
. ۀیعرش ۀجحب  اهئازجأ  ةالصلا و  ۀیهام  تبث  ام  دعب  کلذ  نع  دئازلا  یف  کّشلل  دروم  الف  رابخألا ،

مامت یه  اّهنا  یلع  ۀجح  مقت  مل  اهنم و  ءازجأ  انفرع  ۀیعرـش و  ۀـجحب  اهتیهام  اهؤازجأ و  انل  نّیبی  مل  ۀـصاخ و  ةدابع  بوجوب  انملع  ول  معن ،
، ۀیهاملا

71 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ماقم نیا  رد  ار  عراش  بولطم  ضرغ  هک  تسا  يزیچ  عماج ، نیا  میئوگب  هکنیا  لثم  میسانشب  شصاوخ  راثآ و  هار  زا  ار  نآ  ام  تسا  یفاک 

. دوشیم ردابتم  حیحص  يانعم  نیمه  ةالص  ظفل  زا  تسا و  نیمه  حیحص ، زا  دوصقم  و  دنکیم . نیمأت 

لوق ود  هرمث 

يزیچ تیطرش  ای  تیئزج  رد  ّکش  هک  یئاج  رد  یحیحص  لوق  يور  هک  تسا  نیا  دناهتفگ - هکنانچ  لوق - ود  نیا  رب  بترتم  هرمث  اّما  و 
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عراش هیحان  زا  تدابع  نآ  هب  عجار  باطخ  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دوش  عوجر  طایتحا  ای  تئارب و  لصا  هب  دیاب  دـیآ ، شیپ  یتدابع  يارب 
. زامن ءازجا  لثم  دراد  دوجو  یطابترا  رثکا  لقا و  نیب  بجاو  نارود  هلئسم  رد  هک  تسا  یفالخ  يانبم  رب  لامجا  نیا  دوشیم و  لمجم 

ماقم رد  قالطا  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  عوجر  نیا  مینک و  هعجارم  تداـبع  مسا  رد  یفرع  یظفل  قـالطا  هب  دـیاب  یّمعا  لوق  يور  اـّما  و 
ماقم نیا  رد  یلمع  لصا  هب  دیاب  دشابن ) نایب  ماقم  رد  رگا   ) ّالا و  تسا . نیمه  یظفل  قالطا  هب  ذخا  طرش  هکنیا  امک  دشاب  هدش  رداص  نایب 

. دوشیم هتفگ  رثکا  لقا و  رد  هک  تسا  یفالخ  نامه  بسح  هب  نیا  و  طایتحا ، ای  تئارب  لصا  ینعی  دوش  عوجر 
تئارب هب  لوق  رثکا  لقا و  هلئـسم  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا ، تسا و  حیحـص  زامن  کش ، نیا  رد  هک  هدش  لقن  حیحـص ، هب  نیلئاق  زا  و 

ار زامن  تحص  هب  لوق  تسا - رهظا  طایتحا  روص ، یضعب  رد  هکنیا  امک  هلئـسم - نیا  رد  طایتحا  هب  لوق  رب  انب  یتح  هکلب  تسا ، رتروهـشم 
اب شئازجا  ةالـص و  تیهام  هکنیا  زا  سپ  اذـل  تسا . هدـش  رکذ  راـبخا  زا  يرایـسب  رد  زاـمن  طئارـش  ءازجا و  هک  ارچ  درک . هیجوت  ناوتیم 

. درادن دوجو  دئاز ، طرش  ای  ءزج  رد  کش  يارب  ییاج  رگید  هدش ، نشور  تباث و  یعرش  لیلد 
یخرب هب  ام  و  دـشن ، حـضاو  ام  رب  یعرـش  تجح  اب  تدابع  نآ  تیهام  ءازجا و  و  صاخ ؛ یتداـبع  بوجو  هب  میدرک  ادـیپ  ملع  رگا  يرآ ،

کش يرگید  ءزج  رد  سپس  دناتدابع و  نآ  تیهام  مامت  ءازجا ، نیا  هکنیا  رب  دشن  هماقا  یلیلد  اّما  میدرک  ادیپ  ملع  نا  ءازجا 
72 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

قالطالا یلا  و  حیحّصلاب ،» لوقلا  یلع   » رثکألا نع  لقن  امک  ةءاربلا  وأ  طایتحالا  انه  عجرملا  ناک  الوأ ، لخاد  ّهنا  رخآ  ءزج  یف  انککش  ّمث 
ۀلأسم یف  فالخلا  یلع  ةءاربلا  وا  طایتحالا  یلإف  ّالإ  و  ةدابعلا ، کلتب  افرع  یّمـست  اهانفرع  یتلا  ءازجألا  تناک  و  نایبلا ، دروم  یف  ناـک  نإ 

«. ّمعألاب لوقلا  یلع   » اضیا ناروّدلا 
؟ حیحصلاب نیلئاقلا  ۀلدأ  یه  ام  تانیرمت 1 -

؟ اهنع باوجلا  وه  ام  و  معألاب ، نیلئاقلا  ۀلدأ  یه  ام  - 2
؟ نیلوقلا نم  برقألا  وه  ام  - 3

؟ ةالصلل عماجلا  ۀفرعم  مزلی  له  - 4
؟ نیلوقلا ةرمث  یه  ام  - 5

73 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
رثکا زا  هکنیا  امک  مینک  عوجر  تئارب  ای  طایتحا  هب  دیاب  یحیحـص  لوق  قبط  اجنیا  رد  هن ؟ ای  تسا  تیهام  رد  لخاد  زین  نآ  ایآ  هک  میدرک 

. تسا هدش  لقن  رظن  نیمه  املع 
ار اهنآ  هک  یئازجا  انمـض  دـشاب و  هدـش  رداـص  ناـیب  ماـقم  رد  قـالطا  رگا  هتبلا  مینک  عوجر  یظفل  قـالطا  هب  دـیاب  یمعا  لوق  قبط  اـّما  و 
رد هک  تسا  یفالتخا  بسح  هب  نیا  مینک و  عوجر  تئارب  ای  طایتحا  لصا  هب  دیاب  ّالا  و  دنوش . هدـناوخ  تدابع ، مان  نیدـب  افرع  میاهتخانش ،

. دراد دوجو  رثکا  لقا و  نارود  هلئسم 

تانیرمت

؟ تسیچ حیحص  هب  نیلئاق  هلدا  - 1
؟ تسیچ اهنآ  باوج  تسا و  مادک  معا  هب  نیلئاق  هلدا  - 2

؟ تسا برقا  لوق ، مادک  - 3
؟ تسا مزال  زامن  يارب  عماج  ناونع  تخانش  ایآ  - 4
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؟ تسیچ لوق  ود  هرمث  - 5
74 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

«. ةدحاو ۀغل  یف  دحاو  ظفلل  ۀّیقیقحلا  یناعملا  دّدعت  وه   » ّیظفللا كارتشالا  هفیرعت  ۀغّللا  یف  ّیظفّللا  كارتشالا  ثلاثلا  ثحبملا 
. اهریغ نازیملا و  نیع  و  ۀعباّنلا ، و  ةرصابلل ، نیع )  ) ظفلک

. اهیف هتوبث  یلع  ناهربلا  ۀماقإ  یلا  ۀجاح  الف  ۀیبرعلا  ۀغّللا  یف  اّدج  ریثک  وه  اّمم  کلذ  ریغ  یلا  رهّطلا  ضیحلل و  ءرق )  ) ظفلک و 
ظفلک دـحاولا » ظفّلل  دـحاولا  یقیقحلا  ینعملا  دارفأ  ددـعت   » وه و  ّيونعملا » كارتشالا   » جارخإل یناعملا  دّدـعت  فیرعتلا - یف  انلق - اّمنإ  و 

. هدارفأ ّلک  یلع  قداصلا  ناسنإ ) )
ریغ يزاجملا  هانعم  یف  لمعتـسی  اّمنإ  ظـفللا  لـب  كارتشـالا  باـب  نم  تسیل  اـهنأل  ۀـّیزاجملا ،» یناـعملا   » جارخـإل ۀـیقیقحلا ، اـنلق : اـّمنإ  و 

. عضولاب ۀنیرقلاب ال  یقیقحلا 
یّتلا رهش )  ) ۀملک کلذ : لاثم  دوصقملا ، كارتشالا  نم  وه  سیل  ۀغللا  دّدعت  عم  دحاولا  ظفّلل  ینعملا  ددعت  ّنأل  ةدحاو ، ۀغل  یف  انلق : اّمنإ  و 

. تاغللا یف  ریثک  اذه  لثم  و  ۀنیدملا »  » ۀیسرافلا ۀغّللا  یف  و  ةدودعم ،» مایأ   » ۀیبرعلا ۀغللا  یف  اهانعم 
سرتفملا ناویحلل  دـسأ )  ) و ثیل )  ) لثم یف  اـمک  یقیقحلا » ینعملا  ةدـحو  عم  ظـفّللا  ددـعت   » وه و  فداّرتلا )  ) یظفللا كارتشـالا  لـباقی  و 

. فورعملا

75 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تغل رد  یظفل  كارتشا  موس  ثحبم 

نآ فیرعت 

مـشچ همـشچ و  مشچ و  يارب  هک  نیع »  » ظفل دـننام  تسا » دـحاو  نابز  کی  رد  ظفل  کی  هیقیقح  یناعم  ددـعت  يانعم  هب  یظفل  كارتشا  »
هک رگید  ظافلا  زین  و  دوریم . راک  هب  ضیح ) زا  یکاپ   ) رهط ضیح و  يارب  هک  ءرق »  » ظفل دـننام  زین  و  دوریم . راک  هب  اـهنیا  ریغ  وزارت و 

. دراد دوجو  یبرع  نابز  رد  یظفل  كرتشم  مینک  تابثا  هک  تسین  يزاین  رگید  اذل  دندایز و  رایسب  یبرع  نابز  رد 
يونعم كارتشا   » و مینک . جراخ  قوف  فیرعت  زا  ار  يونعم  كارتشا  هک  تسا  نیا  يارب  تسا » ددعتم  یناعم   » میتفگ فیرعت  رد  ام  هکنیا  و 

. تسا قداص  شدارفا  هیلک  رب  هک  ناسنا »  » ظفل دننام  تسا » دحاو  ظفل  کی  رد  دحاو  یقیقح  يانعم  کی  دارفا  ددعت  يانعم  هب 
هکلب تسین  كارتشا  باب  زا  يزاـجم  یناـعم  هک  ارچ  تسا ، هیزاـجم » یناـعم   » جارخا يارب  میدروآ ، فیرعت  رد  ار  هیقیقح »  » دـیق هکنیا  و 

هب دـحاو » تغل  رد   » میتفگ هکنیا  و  عضو . رطاخ  هب  هن  تسا  هنیرق  کمک  هب  دوشیم  لامعتـسا  یقیقح  ریغ  يزاجم و  ياـنعم  رد  هک  یظفل 
: الثم دـشابیمن . تسام ، دوصقم  هک  یکارتشا  لیبق  زا  نوگانوگ ، ياهنابز  تاغل و  رد  دـحاو  ظفل  يارب  اـنعم  ددـعت  هک  تسا  نیا  رطاـخ 

ظفل نیا  دننام  تسا و  هنیدم »  » يانعم هب  یـسراف  نابز  رد  یلو  تسا  زور ] ای 30   29 « ] ةدودعم مایا   » يانعم هب  یبرع  نابز  رد  رهـش »  » هملک
رد هک  دـسا »  » و ثیل »  » لثم دـحاو » یقیقح  يانعم  اب  ظفل  ددـعت   » ینعی تسا  فدارت »  » یظفل كارتشا  لـباقم  و  تسا . ناوارف  اـهنابز ، رد 

. دناهدش عضو  فورعم  هدنرد  ناویح  يارب  یبرع  نابز 
76 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یلا عجار  کلذ  ّنأل  هزاوج ، مدـع  رهاّظلاف  دـحاو ، لامعتـسا  یف  ینعم  نم  رثکأ  یلع  ظفللا  قالطإ  اما  ینعم  نم  رثکا  یف  ظـفّللا  لامعتـسا 
. هلامعتسا ۀنّسلا  باتکلا و  یف  تبثی  مل  و  کلذ ، اولمعتسا  مهرن  مل  و  ناسّللا ، لهأ 
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َو ُلابِْجلا  َو  ُموُجُّنلا  َو  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْسَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  : ) یلاعت هلوقک  کلذ  هنم  مّهوتی  ام  و 
. کلذ ریغ  یلا  عوضخلا )  ) وه دوجّسلل و  ماع  ینعم  ةدارإ  یلع  لومحمف  [، 18 (] ِساَّنلا َنِم  ٌرِیثَک  َو  ُّباَوَّدلا  َو  ُرَجَّشلا 

. لاکشا الب  ینعم  نم  رثکأ  یلع  اهرابخأ  ماکحألا و  تایآ  لمحت  مل  ّهنأل  يودجلا . لیلق  ۀلأسملا  هذه  لثم  یف  قّمعّتلاف  ّلک  یلع  و 
رفظن مل  اّمل  و  ناسّللا ، لهأ  دـنع  هزاوج  یف  مالکلا  ّنأل  اـضیا ، کـلذ  لـثمف  اـعم  يزاـجملا  یقیقحلا و  ینعملا  یف  ظـفللا  لامعتـسا  اـّمأ  و 

. مهدنع زئاج  ریغ  ّهنا  انملع  وّحنلا  اذه  یلع  مهل  لامعتساب 
هذـه لثم  یف  کلذ  یلوصألا  نأـش  نم  سیلف  ۀـیلقع ، رومأ  یلا  عاّزنلا  عاـجرا  نم  نیعناـملا  نیزّوجملا و  ضعب  جـجح  نم  رهظی  اـم  اـّمأ  و 

، ءاعمج هیناعم  یف  كرتشملا  لامعتـسا  نم  لقعلا  عنمی  الف  کلذ  ول ال  و  تارواحملا . لهأ  دـنع  یظفللا  لامعتـسالا  یلإ  ۀـعجارلا  ۀـلأسملا 
ینعم و  اددـعتم . عضاولا  ناک  اّمبر  و  اهریغ ، ةدـحو و  نم  ءیـش  طرـشب  لقتـسم ال  عضوب  هیناعم  نم  ینعم  ّلکل  عضو  كرتشملا  ظفل  ّنأل 

راطخا یف  ۀلاحتـسا  ّيأف  ینعملا . کلذـل  عوضوملا  ظفّللاب  قطّنلا  نیح  هل  دوصقملا  ینعملل  مّلکتملا  راـطخا  وه  هاـنعم  یف  ظـفللا  لامعتـسا 
؟ امهل عوضوملا  كرتشملا  ظفلب  ظفّلتلا  نیح  الثم  نیینعمل  ملکتملا 

77 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دحاو يانعم  زا  رتشیب  رد  ظفل  لامعتسا 

ام ددرگیمرب و  هرواحم  لها  هب  رما  نیا  هک  ارچ  تسین ، زیاج  ارهاظ  لامعتـسا ، کی  رد  دـحاو  يانعم  زا  رثکا  رب  ظـفل  کـی  قـالطا  اـّما  و 
هدش مهوت  يزیچ  نینچ  تایآ  یخرب  رد  رگا  و  تسا . هدشن  تباث  یلامعتسا  نینچمه  ّتنـس  باتک و  رد  دننک و  لامعتـسا  نینچ  میاهدیدن 
ٌرِیثَک َو  ُّباَوَّدـلا  َو  ُرَجَّشلا  َو  ُلابِْجلا  َو  ُموُجُّنلا  َو  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْـسَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ   ) هیآ لـثم 

. دوش نآ  ریاظن  و  عوضخ »  » ینعی دوجس »  » ماع يانعم  رب  لمح  دیاب  هیآ  نیا  رد  دجسی »  » ظفل يانعم  [ 19 (] ِساَّنلا َنِم 
لمح انعم  کی  زا  شیب  رب  لاکـشا  نودـب  ماکحا ، تایاور  تاـیآ و  اریز  تسا ، هدـئافمک  ياهلئـسم ، نینچ  لـثم  رد  نتفرورف  لاـحرههب  و 

. دنوشیمن
هک اجنآ  زا  دنیوگب و  نخس  نآ  زاوج  رد  دیاب  نابز  لها  اریز  تسا  یلبق  هلئسم  لثم  مهاب ، يزاجم  یقیقح و  يانعم  رد  ظفل  لامعتسا  اما  و 

زیاج نانآ  دزن  رد  لامعتـسا  نیا  هک  میربیم  یپ  دـننک ، لامعتـسا  مهاب  يزاجم  یقیقح و  يانعم  رد  ار  ظفل  کی  نابز ، لها  میاهدـیدن  اـم 
. تسین

نیا ام  رظن  هب  دنهدیم ، عاجرا  یلقع  روما  هب  ار  عازن  هک  دیآیم  تسد  هب  نیفلاخم  نیزوجم و  یـضعب  ياهلالدتـسا  رهاوظ  زا  هچنآ  اّما  و 
رگا و  دنک . هعجارم  یلقع  روما  هب  تسا ، هرواحم  لها  دزن  رد  یظفل  لامعتسا  هب  طوبرم  هک  ياهلئسم  رد  هک  تسین  یلوصا  ملاع  نوئـش  زا 

، شیناعم زا  کیره  يارب  كرتشم  ظفل  نوچ  دور . راک  هب  شایناعم  همه  رد  كرتشم  ظفل  هک  دـنکیمن  عنم  لقع  دـشابن ، یفرع  عنم  نیا 
شیانعم رد  ظفل  لامعتسا  يانعم  و  دشاب . هدوب  ددعتم  عضاو  اسبهچ ، و  تسین ، نآ  ریغ  تدحو و  طرش  هب  طورـشم  دراد و  یلقتـسم  عضو 

لاح دنک . راطخا  بطاخم  نهذ  هب  هدـش ، عضو  انعم  نآ  يارب  هک  یظفل  نآ  هب  قطن  ماگنه  ار  شدوخ  دوصقم  يانعم  ملکتم  هک  تسا  نیا 
؟ دنک راطخا  هدش ، عضو  انعم  ود  ره  يارب  هک  یظفل  ظفلت  ماگنه  رد  ار  انعم  اتود  الثم - ملکتم - هک  دراد  لاکشا  هچ 

78 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
اما و  کلذ . ّالإ  ۀلأسملا  هذـه  یف  عازنلا  عضوم  اورّرح  نیذـّلا  لئاوألا  دارم  ارهاظ - نکی - مل  و  انـسفنأ . نم  ایهیدـب  کلذ  ناکمإ  يرن  امک 
لوح مالکلا  کلذـک  و  ۀـهیدبلا ، لباقم  یف  ۀهبـش  هیف  ۀلاحتـسالا  ریوصت  ّنا  امک  عازنلا ، عضوم  نع  جورخ  وهف  اذـه ، قوف  مـالکلا  ریوطت 

. اعم يزاجملا  یقیقحلا و  ینعملا  یف  ظفللا  لامعتسا 
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؟ فدارتلا وه  ام  و  يونعملا ، كارتشالا  وه  ام  و  یظفللا ، كارتشالا  وه  ام  تانیرمت 1 -
. اهنم لکل  لثم 

؟ کلذ لقعلا  یف  نکمی  له  و  اعم ؟ يزاجملا  یقیقحلا و  ینعملا  ةدارا  وا  ظفلل  دحاو  لامعتسا  یف  ینعم  نم  رثکا  ةدارا  حصی  له  - 2

79 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ار هلئـسم  نیا  رد  عازن  لحم  هک  نیـشیپ  ياملع  دارم  ارهاظ  و  دراد . ناکما  ام  دوخ  طسوت  راـک  نیا  یهیدـب  روطهب  مینیبیم  اـم  هکنیا  اـمک 

هلاحتـسا ریوصت  هکنیا  امک  تسا . عازن  لحم  زا  جورخ  نیا ، قوف  ياهلئـسم  هب  ثحب  ندـناشک  اّما  و  تسا . هدوبن  نیا  زج  دـناهدرک ، ریرحت 
! مهاب يزاجم  یقیقح و  يانعم  رد  ظفل  لامعتسا  باب  رد  نخس  تسا  روطنیمه  و  تسا . یهیدب  رما  رد  ههبش  رما ، نیا  رد 

تانیرمت

. نزب لاثم  اهنآ  زا  کیره  يارب  تسانعم ؟ هچ  هب  فدارت  يونعم و  كارتشا  یظفل ، كارتشا  - 1
نینچ القع  ایآ  و  تسا ؟ حیحـص  مهاب ، يزاجم  یقیقح و  يانعم  هدارا  ای  ظفل  کی  دحاو  لامعتـسا  رد  دـحاو  يانعم  زا  رثکا  هدارا  ایآ  - 2

؟ تسا نکمم  يزیچ 
80 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

لوعفملا و مسا  نم  امهلاثمأ  براـض و  ملاـعک و  [، 20 «] إدـبمب تاذ  سّبلت  یلع  لاد  مسا  ّلک  وه   » ّقتـشملا هفیرعت  ّقتـشملا  عبارلا  ثحبملا 
. نامزلا ناکملا و  مسا  ۀهبشملا و  ۀفصلا 

؟ امهنم معألا  یف  ۀقیقح  وه  وأ  أدبملا ، هنع  یضقنا  امیف  زاجم  لاحلا و  یف  ادبملاب  سبلت  ام  صوصخ  یف  ۀقیقح  وه  أ  فالخلا ، عقو  دق  و 
. ّقحلا وه  ۀلزتعملا و  انباحصأ و  رثکا  نع  یناثلا  و  انباحصأ . نم  ۀلمج  ةرعاشألا و  نع  لّوألا  لوقلا  لقن  و 

دیز ناک   » لثم یـضاملا  یف  ناک  ول  هئدـبمب و  ّقتـشملا  عوضوم  سّبلت  لاح  وا  قطّنلا ، لاح  وه  أ  لاحلا ، ینعم  یف  مهتارابع  تفلتخا  دـق  و 
لب ال عازنلا ، عضوم  یف  الخاد  سّبّلتلا  لاح  لعجی  نأ  یغبنی  ّهنا ال  ّقحلا  ّنکل  و  ادـغ ؟» کلذ  لعاف  ّینإ   » لثم لابقتـسالا  وأ  سمأ ،» ابراض 

لبق ام  لوألا  لاثملا  نم  دـیرأ  اذا  ۀـیزاجملا  یف  لاکـشالا  یغبنی  امک ال  هیلع . قاّفتالا  مهـضعب  لقن  لب  ۀـقیقح ، نیلاثملا  نوک  یف  لاکـشا 
نم حّضتاف  ایزاجم . لامعتـسالا  ناک  هل  عضو  ام  ریغ  یف  لمعتـسا  اذاف  دغ ، سمأب و  دّیق  ّقتـشملا  ّنأل  دغ ، دعب  ام  یناثلا  لاثملا  نم  سمأ و 
یف هنع  ایـضقنم  أدـبملا  ناک  قطّنلا و  لاـح  یف  ّقتـشملا  لمعتـسا  اذا  اـم  ـالإ  ۀـلأسملا  یف  عازنلل  ادروم  نوکی  نأ  یغبنی  اـم  قبی  مل  ّهنا  اذـه 

. هنم هبتنا  دق  همون  ناک  و  مئان » دیز   » لثم یضاملا 

81 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

قتشم مراهچ  ثحبم 

نآ فیرعت 

لوعفم و مسا  لیبق  زا  ود  نیا  لاثما  براض و  ملاـع و  لـثم  دـشاب » [ 21] یئدـبم هب  یتاذ  سبلت  رب  لاد  هک  تسا  یمـسا  ره   » قتـشم زا  دارم 
. نامز مسا  ناکم و  مسا  ههبشم و  تفص 

زاجم هدش ، یضقنم  نآ  زا  أدبم  هچنآ  رد  تقیقح و  لاح ، رد  تسا  أدبم  هب  سبلتم  هچنآ  صوصخ  رد  قتشم  ایآ  هک  هدش  فالتخا  هتبلا  و 
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سبلتم هدنیآ  رد  هک  یتاذ  رد  قتـشم  هک  دنراد  رظن  قافتا  املع  هک  هدـش  لقن  هتبلا  و  تسا ؟ تقیقح  ود  نیا  زا  ّمعا  رد  قتـشم  هن  ای  تسا ؟
. تسا زاجم  دوشیم ، أدبم  هب 

هدـش و لقن  هلزتعم  نامدوخ و  ياملع  رثکا  زا  مود  لوق  و  تسا . هدـش  لقن  هعیـش ) ياملع   ) ام باحـصا  زا  یعمج  هرعاشا و  زا  لوا  لوق  و 
. تسا قح  لوق ، نیمه 

هکنیا ول  دـشابیم و  شئدـبم  هب  قتـشم  عوضوم  سبلت  لاح  ای  تسا  قطن  لاح  دارم  ایآ  تسا : فلتخم  لاح »  » ياـنعم رد  اـملع  تاراـبع  و 
تـسا نیا  قح  یلو  دوب .» مهاوخ  راک  نآ  لعاف  ادرف ، نم  : » لثم دشاب  هدنیآ  رد  ای  دوب » براض  زورید  دـیز   » لثم دـشاب  هتـشذگ  رد  سبلت 

نآرب قاـفتا  لـقن  یـضعب  هکلب  دنتـسه و  تقیقح  لاـثم ، ود  نیا  لاکـشا ، نودـب  هکلب  دوش ، لـخاد  عازن  لـحم  رد  دـیابن  سبلت ، لاـح  هک 
تـسا زاجم  دوش ، هدارا  ادرف  دـعب  مود ، لاثم  رد  دوش و  هدارا  زورید  لبق  لوا ، لاثم  رد  رگا  هک  تسین  لاکـشا  ياج  هکنیا  امک  دـناهدرک .

نیا دوش ، لامعتـسا  دناهدش ، عضو  نآ  يارب  ظفل  ود  نیا  هچنآ  ریغ  رد  قتـشم  رگا  سپ  تسا . هدـش  ادرف  زورید و  هب  دـّیقم  قتـشم  هک  ارچ 
قطن لاح  رد  قتـشم  هک  اجنآ  رگم  دـنامیمن  یقاب  عازن  لحم  يارب  يدروم  هک  دـش  نشور  بلاطم  نیا  زا  سپ  دوشیم . يزاجم  لامعتـسا 

. دشاب هدش  رادیب  باوخ  زا  دیز  هکیلاحرد  مئان » دیز   » لثم دشاب  هدش  یضقنم  البق  أدبم  هکیلاحرد  دوش  لامعتسا 
82 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ریغب يرخأ  ۀفرحلا و  ۀعانّـصلا و  وحنب  يرخأ  ۀکلملا و  وحنب  نوکی  ةراتف  هتاهج ، فالتخاب  ادـبملاب  تاّذـلا  سّبلت  فلتخی  أدـبملا  فالتخا 
الاح نکی  مل  ول  لاحلاب و  سبّلتلا  قدـص  ۀـباتکلا  ۀـنهم  هنم  دـیرأ  اذاف  لماع ، بتاک و  لـثم  نیتهجل ، دـحاو  أدـبم  فلتخی  ةراـت  و  کـلذ ،

. اذکه مالک و  الب  ۀیلعفلا  ۀباتکلاب  الوغشم 
. ردابّتلاب ّقتشملا  ۀلأسم  یف  نیقیرفلا  نم  لک  ّلدتسا  دق  و 

. الاح مایقلاب  سّبلتملا  وه  الثم  مئاق )  ) ظفل نم  ردابتملا  ّنإ  لوألا : قیرفلا  لاقف 
. یضاملا وا  لاحلا  یف  ناک  ءاوس  اقلطم ، اسبلتم  ناک  ام  هنم  ردابتملا  نإ  یناثلا : قیرفلا  لاق  و 

. أدبملا هنع  یضقنا  دق  امع  بلّسلا  ۀّحصب  لوألا  قیرفلا  ّلدتسا  و 
. هنع بلسلا  ۀّحص  مدعب  یناثلا  قیرفلا  و 

وا ۀّیلاح  نئارقب  اّفتحم  ناقیرفلا  هب  دهشتسا  ام  ضعب  یّتح  اهرثکا  يرن  ّقتشملا  تالامعتسا  دراوم  انأرقتـسا  اذا  ّهنا  هانرتخا  ام  بّرقی  يذلا  و 
نـسحی کلذل  و  نیهجولل ، ۀلمتحم  اهارنف  ۀنیرق  ّيأ  هیف  سیل  يّذلا  اهنم  لیلقلا  اما  و  ردابّتلل ، نذإ  اهیف  عضوم  الف  دارملا  یلع  ّلدـت  ۀـّیلاقم 

. ّقتشملا ینعم  نم  نیدرفلا  ّيأ  دارملا  ّنأ  نع  بطاخملا  ماهفتسا 
نـسحیف لاجرلا . ءالؤه  نم  لکآلا  ءاملا  قسا  هلوقب : هدبع  رمأف  جوف  دعب  جوف  هنم  لکأی  ماعط  یلع  لاجر  ةوعد  دیّـسلل  ناک  ول  کلذ : لاثم 

ۀنیرق اذـه  ناک  لاجرلا ، نم  لکآلا  ياّشلا  قسا  هل : لاق  ول  معن  لکألاب ؟ نآلا  لغتـشملا  وأ  هلکأ  یهتنا  نم  یقـسأ  أ  مهفتـسی : نأ  دـبعلا  نم 
 ... ۀیلاخلا دراوملا  عیمج  اذکه  و  لکألا ، نم  غرافلا  یقس  یلع 

83 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

أدبم فالتخا 

تسا و هفرح  تعانـص و  وحن  هب  یهاگ  تسا و  هکلم  وحن  هب  أدـبم  یهاگ  دوشیم . فلتخم  أدـبم ، تاهج  بسح  هب  تاذ ، هب  أدـبم  سبلت 
یگدنـسیون لغـش  بتاک )  ) نآ زا  دارم  رگا  هک  لماع : بتاک و  لثم  دراد  فلتخم  تهج  ود  أدـبم ، کی  یهاـگ  و  رگید . روص  هب  یهاـگ 

یثحب نیا ، رد  دشابن و  یلعف  تباتک  هب  لوغـشم  لعفلاب  هکنیا  ول  دوش و  بوسحم  تباتک  هب  سبلت  لاح  رد  دـناوتیم  صخـش  کی  دـشاب ،
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«. لماع  » رد روطنیمه  تسین و 
هک تسا  یسک  الثم - مئاق -»  » ظفل زا  ردابتم  دنیوگیم : لوا  هورگ  دناهدرک . لالدتسا  ردابت  هار  زا  قتشم  هلئسم  رد  هورگ ، ود  زا  کیره  و 
رد هاوخ  لاح و  رد  هاوخ  هدش ، مایق  هب  سبلتم  هک  تسا  یـسک  هملک ، نیا  زا  ردابتم  دنیوگیم : مود  هورگ  و  دـشاب . مایق  هب  سبلت  لاح  رد 

. هتشذگ
بلس تحص  مدع  هار  زا  مود  هورگ  و  دناهدرک . لالدتسا  هدش ، یضقنم  نآ  رد  أدبم  هک  يزیچ  زا  تفص  بلس  تحص  هار  زا  لوا  هورگ  و 

. دناهدرک لالدتسا  دوخ  ياعدم  رب 
دراوم یضعب  یتح  دراوم ، نیا  رثکا  مینیبیم  مینک  یسررب  ار  قتشم  لامعتـسا  دراوم  رگا  هک  تسا  نیا  دنکیم  بیرقت  ار  ام  راتخم  هچنآ  و 
ردابت يارب  ییاج  رگید  نیاربانب  دنشابیم و  دارم  رب  لاد  هک  دنتسه  ياهیلاقم  ای  هیلاح  نئارق  هارمه  دننکیم ، داهشتسا  اهنآ  هب  هورگ  ود  هک 

دارم دـسرپب ، بطاخم  هک  دراد  اج  اذـل  و  دـنراد . ار  هجو  ود  ره  لامتحا  تسین ، ياهنیرق  چـیه  اهنآ  رد  هک  دراوم  زا  یکدـنا  اـّما  و  تسین .
. تسا قتشم  يانعم  ود  زا  کی  مادک 

هب الوم  هاگنآ  دنوش ، سلجم  دراو  اذغ  فرـص  يارب  هورگهورگ  نانامهم  دـنک و  توعد  اذـغ  ندروخ  يارب  ار  ياهدـع  ییالوم  رگا  لاثم :
یسک هب  نم  ایآ  دنک : لاؤس  دبع  هک  تساجب  اجنیا  رد  هدب . بآ  دنتـسه ، اذغ ) هدنروخ  « ) لکآ  » هک نانامهم  زا  کیره  هب  دیوگب : شدبع 

؟ تسا ندروخ  اذغ  لوغشم  هک  یسک  هب  ای  مهدب  بآ  هدش  مامت  شندروخ  اذغ  هک 
اذـغ زا  هک  تسا  یـسک  هب  ییاـچ  نداد  دارم ، هک  تسا  نیا  رب  هنیرق  دوـخ  نیا  هدـب ، ياـچ  لـکآ »  » هـب دـیوگب : وا  هـب  ـالوم  رگا  اـّما  يرآ 

مامت رد  روطنیمه  و  تسا . هدش  غراف  ندروخ ،
84 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نوکی و ال  الاح ، هب  سبلتملا  أدـبملا و  هنع  یـضقنملا  هتحت  لخدـی  ماع  ینعمل  هعـضو  لیلد  وه  و  ماهفتـسالا ، اـهیف  نسحتـسی  ۀـنیرقلا  نم 
. ازاجم نیدرفلا  نیذه  دحأ  یف  هلامعتسا 

ۀلأسملا یف  يرخأ  لاوقأ  تثدـح  کلذـل  و  اهیف ، لمأتلاب  رهظت  ۀـقیقد  نئارقل  یه  اّمناف  یـضقنملا ، وأ  لاحلا  اهنم  ردابتی  یّتلا  دراوملا  اما  و 
نم لقن  امب  راـتخملا  یلع  ّلدتـسا  دـق  و  ۀـقیقدلا . نئارقلا  نم  ۀـیلاخ  اـّهنأ  ءدـب  ئداـب  يءارتی  یّتلا  لامعتـسالا  دراوم  فـالتخا  نم  تأـشن 

یـضاملا یف  ملّظلاب  هسّبلتل  اهل  ۀفالخلل  يّدصتملا  ۀقایل  مدع  یلع  [ 22 (] َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  ال  : ) یلاعت هلوقب  مالّسلا  هیلع  مامالا  لالدتـسا 
اـضیا أدبملا  هنع  یـضقنا  ام  یلع  انه  ملاظلا )  ) وه قتـشملا و  قدص  یلع  فوقوم  لالدتـسالا  اذه  و  هیلع ، ملاّظلا  قدص  مانـصألا و  ةدابعک 

وه و  ازاـجم ، لامعتـسالا  نوکی  نأ  لـمتحی  یّتح  هنع  یـضقنا  اـم  صوصخ  دارملا  ّنأ  یلع  ۀـنیرق  ۀـیآلا  یف  سیل  هنـأل  ازاـجم ، ـال  ۀـقیقح 
. نیبم هانرتخا  امل  نیتم و  لالدتسا 

؟ قتشملا وه  ام  تانیرمت 1 -
؟ لاحلا ینعم  وه  ام  - 2

؟ تاهجلا فالتخاب  ادبملاب  تاّذلا  سبلت  فلتخی  له  - 3
؟ برقأ راص  اذ  امل  و  امهنم ، برقألا  وه  ام  و  معألاب ، لوقلا  لیلد  ام  و  لاحلا ، یف  ادبملاب  سبلت  امیف  ۀقیقح  هنأب  لوقلا : لیلد  ام  - 4

؟ راتخملا یلع  َنیِِملاَّظلا ) يِدْهَع  ُلانَی  ال  : ) یلاعت هلوق  ۀلالد  هجو  ام  - 5

85 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لماش مه  هک  هدش  عضو  ماع  ییانعم  يارب  قتشم  هک  تساعدم  نیا  رب  لیلد  نیا  و  تسه . ماهفتسا  ياج  تسا ، هنیرق  زا  یلاخ  هک  يدراوم 

. تسین زاجم  انعم ، ود  نیا  زا  کیچیه  رد  قتشم  لامعتسا  و  لاحلا . یف  سبلتم  لماش  مه  دوشیم و  أدبملا  هنع  یضقنم 
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هب و  دنوشیم . راکشآ  لمأت  اب  هک  تسا  یقیقد  نئارق  رطاخ  هب  دوشیم  ردابتم  یـضقنم  ای  لاح  صوصخ  قتـشم ، زا  يدراوم  رد  رگا  اّما  و 
زا یلاخ  لّوا  هلهو  رد  دراوم  نیا  تسا و  لامعتـسا  دراوم  فالتخا  زا  یـشان  هک  هدـش  ادـیپ  قتـشم  هلئـسم  رد  يرگید  لاوقا  نیمه ، رطاـخ 

[23 (] َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع  ُلاـنَی  ـال   ) هیآ هب  ع )  ) ماـما لالدتـسا  زا  یمـالک  هب  ماـع ) ياـنعم   ) راـتخم هیرظن  رب  و  دنـسریم . رظن  هب  هقیقد  نئارق 
نیا هدوب و  ملظ  هب  سبلتم  هتـشذگ ، رد  هک  ارچ  درادـن  ار  ماقم  نیا  تقایل  تفـالخ ، يدـصتم  هک  هدومرف : ع )  ) ماـما تسا . هدـش  لالدتـسا 
أدـبم هک  یـسک  رب  ملاظ »  » قتـشم هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  ماما ، لالدتـسا  نیا  و  تسا . قداص  يو  رب  ملاظ  اذـل  تساهتب و  تدابع  ملظ ،
دشاب یضقنم  صوصخ  دارم ، هک  تسین  ياهنیرق  روبزم  هیآ  رد  نوچ  يزاجم . هن  یقیقح و  وحن  هب  دشاب  قداص  هدش ، یضقنم  يو  زا  ملظ 

. دنکیم نییبت  ار  ام  راتخم  تسا و  نیتم  یلالدتسا  ام ، ياعدم  رب  لالدتسا  نیا  و  تسا . يزاجم  لامعتسا  هک  میهد  لامتحا  ات 

تانیرمت

؟ تسیچ قتشم  - 1
؟ تسیچ لاح »  » يانعم - 2

؟ دوشیم فلتخم  تاهج  فالتخا  بسح  هب  تاذ ، هب  أدبم  سبلت  ایآ  - 3
هب برقا  کی  مادـک  و  تسیچ ؟ معا  هب  لوق  لیلد  و  تسیچ ؟ تسا » لاـحلا  یف  أدـبم  هب  سبلتم  رد  تقیقح  قتـشم   » هک لوق  نیا  لـیلد  - 4

؟ تسا برقا  ارچ  و  تسا ؟ باوص 
؟ دیسیونب ار  ام  راتخم  هیرظن  رب  َنیِِملاَّظلا ) يِدْهَع  ُلانَی  ال   ) هیآ تلالد  یگنوگچ  - 5

86 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
( ءالعتسا لوقلاب  لعفلا  بلط  وه  : ) هتدامب رمألا  ینعم  ّنأ  رهاظلا  رمألا  ةدام  هغیص  رمألا و  ةدام  ( 1  ) ثحابم ۀینامث  هیف  رماوألا و  لّوالا  بابلا 

. ۀغیّصلا یف  هحضونس  امک  ابلط ، ّدشألا  ّهنأل  ۀنیرق ، الب  قالطالا  دنع  ردابتملا  وه  لوألا  و  بدّنلا ، بوجولا و  يدرف  لمشی  وه  و 
. ابتک هرمأ  بتک  وه  اذکب و  ناطلسلا  رمأ  لاقی : امک  هلثم . ۀباتکلاک  هماقم  موقی  ام  ّنأ  رهظألاف  ّالإ  و  رهشألا ، عاّبتال  لوقلاب  هاندّیق  اّمنإ  و 

نئارقلا و  ۀنیرقلاب ، ّالإ  دارملا  فرعی  الف  هیلع  و  عمجلا . فالتخال  ینعم  اظفل ال  ۀـکرتشم  یهف  لعفلا ، نأشلا و  اضیا : هیناعم  نم  ّنأ  رهاظلا  و 
. نیرخآلا نیینعملا  یف  هلامعتسا  دراوم  ریغ  یئالعتسالا  بلطلا  یف  هلامعتسا  دراوم  ّنأل  ةریثک ، ۀحضاو و 

نکت مل  اذا  دارملا  فرعی  مل  تکس  و  رمأ » كانه  ناک  اذا   » لئاق لاق  ول  معن ،
87 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

رماوا لوا : باب 

هراشا

تسا ثحبم  تشه  باب ، نیا  رد 

نآ هغیص  رما و  هدام  - 1 - 

رما هدام 

«. ماقم يرترب  ظاحل  هب  مالک  هلیسو  هب  راک  ماجنا  ندومن  بلط  : » تسنیا رمأ  هدام  يانعم  ارهاظ 
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تدش هک  ارچ  دوشیم  ردابتم  لّوا  يانعم  هنیرق ، نودب  قالطا  تروص  رد  هتبلا  دوشیم و  بابحتسا  بوجو و  يانعم  ود  لماش  انعم ، نیا  و 
. تسا رتشیب  بوجو  رد  بلط 

. داد میهاوخ  حیضوت  رما  هغیص  رد  هکنیا  امک 
. تسا لوق  دـننامه  زین  تباتک  لثم  لوق  ماقممئاق  هک  تسا  نیا  رهظا  ّالا  تسا و  رهـشا  رظن  عبت  هب  میدرک ، یلوق  بلط  هب  دـّیقم  اـم  هکنیا  و 
« لعف نأش و  ، » رما یناعم  زا  ارهاظ  و  تسا . هتـشون  ابتک  ار  شرما  وا  هکنآ  لاح  و  درک ، رما  زیچ  نالف  هب  ناطلـس  دوشیم : هتفگ  هکنیا  اـمک 
زا دارم  نیارباـنب  و  رماوا ) روما -  ) تسا فلتخم  دراوم  نیا  عمج  هغیـص  هک  ارچ  يوـنعم  هن  تسا و  یظفل  كرتـشم  رما »  » هداـم سپ  تسا .

لامعتسا دراوم  زا  ریغ  ییالعتسا ، بلط  رد  رما  لامعتسا  دراوم  هک  ارچ  دناناوارف . نشور و  نئارق  دوشیمن و  مولعم  هنیرق  اب  زج  رما  يانعم 
. تسا رگید  يانعم  ود  رد  نآ 

تروص رد  دنامب ، تکاس  رگید  و  دشاب » يرما  هاگره  : » دیوگب ياهدنیوگ  رگا  يرآ ،
88 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

رابتعا و ال  بلطلا . دارملا  ّنأ  فرع  رماوألا » نم   » وأ نأشلا ، وأ  لعفلا  دارملا  ّنأ  فرع  رومألا » نم  : » هلوقب هّمتأ  اذاف  ماقملا ، یف  ۀیلاح  ۀنیرق 
ۀقیقح نع  اعوضوم  ناجراخ  ءاعدلا  لاؤسلا و  ّنأل  ءالعتـسالا  انربتعا  اّمنإ  و  اقاقحتـسا . هل  كراتلا  ّمذـل  هرمأ  بجوتـسم  یلاعلا  معن ، ّولعلل ،

. هتدامب رمألا 
بوجولا دیفت  لئاق أ  ّيأ  نم  تردـص  اذا  اّهنأ  وه  ۀغیّـصلا ، دافم  یف  نییلوصألا  نیب  عاّزنلا  عضوم  نوکی  نأ  یغبنی  ام  ّنأ  رهاظلا  رمالا  غیص 

نّمم ناک  اذا  رمآلا  ّنأل  یجراخ ، رمأ  وه  امنإ  و  ۀغیّـصلا ، دافم  نم  وه  سیلف  كّرتلا ، یلع  مّذـلا  یلع  اهتلالد  اما  و  کلذ ؟ ریغ  وأ  ّمعألا  وأ 
. الف ّالإ  لاثتمالا و  كرت  یلع  باقعلا  ّمذلا و  لصح  هرمأ  هلوق و  لاثتما  بجی 

رّـصقی لثم : ۀیمـسالا ، وا  ۀـیلعفلا  ۀـلمجلا  وا  رمألا  مالب  نورقملا  عراـضملاک  اههابـشأ - لـعفا و  ۀغیـص  ّنأ  رهاـظلا  اههابـشأ  لـعفا و  ۀـغیص 
لعفا لاق : اذا  لئاقلا  ّنا  ینعمب  لعفلا  یلع  ّثحلا  بلطلا و  یف  ۀـقیقح  اهریغ - مکحلا و  نایب  ماقم  یف  هتالـصب ، رّـصقی  رفاسملا  وا  رفاسملا ،

، لعفلا یلع  ّثحلا  بلطلا و  ۀقیقح  نع  ۀـجراخ  رومأ  یهف  همدـع ، وأ  هکرت  نم  عنملا  ۀیـضق  اما  و  هرودـص . لعفلا و  عاقیإ  دارأ  دـقف  الثم ،
، ... لعفلا داجیا  ةدارا  ّالإ  وه  سیل  و  طیسب ، ینعم  هنأل 

89 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
دوشیم مولعم  دـنک ، مامت  روما » زا  رومألا : نم   » ترابع نتفگ  اـب  ار  هلمج  رگا  یلو  دوشیمن . مولعم  وا  دارم  ماـقم ، رد  هیلاـح  هنیرق  مدـع 

. تسین ربتعم  ّولع »  » و تسا . بلط  شدارم ، دوشیم  مولعم  دـنک ، مامت  رماوا » زا  رماوألا : نم   » ترابع اب  رگا  ای  تسا . نأش  ای  لـعف  شدارم ،
نیا يارب  ار ) ّولع  هن   ) میتسناد ربتعم  ار  ءالعتـسا »  » ام هکنیا  و  دوش . تمذـم  قحتـسم  نآ ، هدـننکكرت  هک  دوشیم  بجوم  یلاـع  رما  يرآ 

[24 .] دنتسه جراخ  رما  هدام  تقیقح  زا  اصصخت ) و   ) اعوضوم ءاعد ، لاؤس و  هک  تسا 

رما ياههغیص 

رداص یـسک  بناج  زا  رما  هغیـص  یتقو  هک  تسا  نیا  دشاب  عازن  لحم  رما  هغیـص  دافم  هب  عجار  نویلوصا  نیب  رد  دناوتیم  هک  هچنآ  ارهاظ 
دوشیمن و بوسحم  هغیـص  دافم  زا  كرت ، رب  تمذـم  رب  تلالد  اّما  و  اهنیا ؟ ریغ  ای  بوجو و  زا  معا  اـی  تسا  بوجو  دـیفم  اـیآ  دوشیم 

كرت رب  باـقع  تمذـم و  تسا ، بجاو  شرما  شلوـق و  لاـثتما  هک  دـشاب  یناـسک  زا  رگا  رمآ  نوـچ  تسا . هغیـص  زا  جراـخ  يرما  هـکلب 
. هن ّالا  دوشیم و  لصاح  شلاثتما 
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نآ رئاظن  لعفا و  هغیص 

رـصق رفاسم  : » لثم هیمـسا  هلمج  هیلعف و  هلمج  ای  دـشاب و  رما  مال  هارمه  هک  یعراضم  لـثم  نآ - ریاـظن  لـعفا و  هغیـص  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
. دنتسه راک  ماجنا  يارب  نتخیگنارب  بلط و  رد  تقیقح  اهنیا - ریغ  مکح و  نایب  ماقم  رد  دنکیم ،» هاتوک  ار  شزامن  رفاسم   » ای دناوخیم »
ای لعف  كرت  زا  عنم  هلئـسم  اّما  و  تسا . نآ  رودص  لعف و  ندرک  عقاو  شدارم  الثم - هدـب - ماجنا  دـیوگیم : یتقو  هدـنیوگ  هک  انعم  نیدـب 

هدارا زج  دراد و  طیسب  ییانعم  بلط ، هک  ارچ  تسا . لعف  رب  کیرحت  بلط و  تقیقح  زا  جراخ  هک  تسا  يرما  عنم ، مدع 
90 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

اـضیا وه  ءیـش  یلا  بدّنلا  و  ۀـنیرق ، الب  ردابتملا  وه  و  اّثح ، ابلط و  دارفألا  دـشأ  بوجولا  ّنکل  و  بدـّنلا ، بوجولا و  هدارفا ، یف  لخدـی  و 
ینعم دـحاو و  بلط  دـحاو و  وحنب  یتأت  اهّلک  ۀـیمهألا و  ثیح  نم  لحارم  بتارم و  اهل  رماوـألا  ّنکل  و  ءیـشلا . کـلذ  یلع  ّثح  بلط و 

. ردابتملا وه  ّدشألا  و  ّفخأ ، اهضعب  ینعملا و  اذه  یف  ّدشأ  اهضعب  نکل  و  جراخلا ، یف  هعاقیا  لعفلا و  داجیا  بلط  وه  و  طیسب ،
ّقاح نود  جراخلا  نم  هکرت  وأ  هلعف  یلع  ۀبترتملا  رومألا  ّثحلا و  بلطلا و  اذـه  بتارم  مهف  اّمنإ  و  ۀـنیرق . یلا  هریغ  جاتحا  دـقف  کلذـل  و 
ریظن ینعملا  اذـه  و  طیـسب ، ینعملاف  ّالإ  و  بودـنملاب ، اهـضعب  یلع  بجاولاـب و  هبتارم  ضعب  یلع  ۀعرـشتملا  وأ  عراـشلا  حلطـصاف  ظـفّللا ،

و طیـسب ، دحاو  تادوجوملا  عیمج  یف  هانعم  ّناف  دوجولا ، ظفلک  کلذ  و  هدارفا ، یلع  یّلکلا  قدص  توافت  وه  ءامـسألا و  یف  کیکـشتلا 
. مظعأ تبثأ و  مودأ و  ّدشأ و  دوجولا  بجاو  دوجو  نکل 

وه ءاعّدلا و  و  ءالعتـسالا » دصقب  ۀبتر ال  يواسملا  نم  يواسملا  بلط   » وه لاؤّسلا و  لثم  رخألا ، دارفألا  ضعب  لاخداب  لوقلا  نکمی  ّهنا  مث 
. دارفألا فعضأ  ذئنیح  نوکت  ۀغیصلل و  ینعملا  اذه  یف  ءالعتسالا » دصقب  ۀبتر ال  یلاعلا  نم  لفاّسلا  بلط  »

ّنأب مازتلالا  ادج  دعبی  هنأل  و  اهنم ، ّلک  یلع  بلّطلا  قدصل  ۀقیقح  اهنم  درف  ّلک  یف  لامعتـسالا  و  نهّذلا ، یلا  قاسنملا  وه  لمکألا  درفلا  و 
، لاؤسلا وه  و  باتکلا » ینلوان   » هیخأل لجّرلا  لوق  لثم  وأ  ءاعّدـلا ، وه  و  یل » رفغا  مهّللا   » وأ بدـّنلا ، وه  و  مالّـسلا » هیلع  نیـسحلا  رز   » لثم

. زاجم

91 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
بـلط و ثـیح  زا  بوـجو ، یلو  دــنلخاد  ود  ره  بابحتــسا  بوـجو و  بـلط ، قیداــصم  دارفا و  رد  تـسین و  يرگید  زیچ  لــعف ، داــجیا 
، ءیـش کی  بدـن )  ) یبابحتـسا بلط  و  دوشیم . ردابتم  هنیرق  نودـب  رما  هغیـص  زا  بوجو  نیمه  تسا و  دارفا  هبترم  نیرتالاب  نتخیگنارب ،

همه دنتسه و  یلحارم  بتارم و  ياراد  ّتیمها ، ثیح  زا  رماوأ  یلو  دوشیم . بوسحم  ءیش  نآ  تمـس  هب  نتخیگنارب  بلط و  یعون  دوخ 
. تسا جراخ  رد  نآ  نتخاس  عقاو  لعف و  داجیا  بلط  انعم ، نآ  دنیآیم و  هداس )  ) طیـسب ییانعم  اب  دحاو و  یبلط  دـحاو و  ياهنوگ  هب  اهنآ 

نیمه هب  و  تسا . ّدشا  يانعم  دنکیم ، ردابت  نهذ  هب  هک  هچنآ  دنرتفیعـض و  یخرب  رتدیدش و  بلط ، يانعم  نیا  رد  رماوا  یـضعب  نکل  و 
هدیمهف ظفل  جراخ  زا  دوشیم ، بترتم  رمأ  كرت  ای  لعف  رب  هک  يروما  شزیگنا و  بلط و  بتارم  و  دراد . هنیرق  هب  جایتحا  دشا  ریغ  رطاخ ،

يانعم ّالا  و  دناهتسناد ، بحتسم  ار  نآ  بتارم  یخرب  بجاو و  ار  بلط  بتارم  زا  یضعب  نیعرـشتم  ای  عراش  اذل  و  ظفل . دوخ  زا  هن  دوشیم 
شدارفا رب  یلک  قدـص  توافت  يانعم  هب  کیکـشت  و  تسا . یماسا  رد  ندوب ) بتارم  وذ   ) کیکـشت ریظن  انعم ، نیا  و  تسا . طیـسب  بلط ،

، رتدیدش تانکمم ) هب  تبـسن   ) دوجولابجاو دوجو  یلو  تسا  طیـسب  دحاو و  تادوجوم  همه  رد  شیانعم  هک  دوجو  ظفل  لثم  دـشابیم .
يواسم زا  يواـسم  بلط   » هک لاؤس  لـثم  بلط  رگید  دارفا  یـضعب  تفگ : ناوتیم  هکنیا  رگید  هتکن  تسا . رتمیظع  رترادـیاپ و  رتماوداـب ،

بلط دارفا  نیرتفیعض  تروص ، نیا  رد  دنوشیم و  لخاد  رما  هغیص  يانعم  رد  زین  اهنیا  تسا ، ءالعتـسا » دصق  هب  هن  هبتر  ثیح  زا  رگید 
لیبق زا  دوشیم ، لامعتـسا  دارفا  نیا  همه  رد  رما  هغیـص  هکنیا  و  دوشیم . ردابتم  نهذ  هب  هک  تسا  نامه  لمکا  درف  و  دـنوشیم . بوسحم 
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رز : » لاثما هکنیا  هب  میوش  مزتلم  هک  تسا  دیعب  ادـج  زین  و  دـنکیم . قدـص  دارفا  نیا  زا  کیره  رد  بلط  هک  ارچ  تسا ، یقیقح  لامعتـسا 
، تساعد دراوم  زا  هک  شخبب » ارم  ایادخ  یل ؛ رفغا  مهّللا   » ای تسا و  بابحتسا  يانعم  هب  هک  ار » ع )  ) نیسح ماما  نک  ترایز  ع ؛)  ) نیسحلا

! دنزاجم اهنیا  همه  تسا ، لاؤس  قیداصم  زا  هک  ناسرب » نم  هب  ار  باتک  باتکلا ؛ ینلوان  : » دیوگیم شردارب  هب  هک  یسک  نخس  لثم  ای 
92 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

زیجعتلا وا  متئش » ام  اولمعا   » لثم الثم ، دیدهّتلا  وه  ۀغیّصلا  ءاشنال  یعادلا  ناک  اذا  نئارقب  یقیقحلا  بلّطلا  ینعم  نع  ۀغیصلا  خلسنت  دق  معن ،
ریغ یلا  ضرألا » یف  اورـشتناف  ةالـصلا  تیـضق  اذاف   » لثم میرّحتلا  ۀـّنظم  دروم  یف  ناـک  اذا  اـمک  صیخّرتلا  وا  هلثم » نم  ةروسب  اوتأـف   » لـثم

. ۀنیرقب الإ  کلذک  لمعتست  اّهنأل ال  ازاجم  نوکت  و  کلذ ... 
و يونعملاب ، لیق  و  یظفّللا ، كارتشالاب  بدّنلا  نیب  هنیب و  ۀکرتشم  لیق  و  اعـضو ، بوجولا  یلع  ۀغیّـصلا  ۀلالد  روهـشملا  نأ  لقن  دق  ّهنا  مث 

وه هترکذ و  ام  وه  لاوقألا  نم  هتدمتعا  يّذلا  و  زاجم . درف  ّلک  یف  هلامعتـسا  ّنإ  لاق : يونعملا  كارتشالاب  لاق  نم  ضعب  کلذ و  ریغ  لیق 
. بلّطلا وه  عماجلا : و  لاؤسلا ، و  ءاعدلا ، و  بدنلا ، و  بوجولا ، ۀعبرألا ، نیب  ّيونعملا  كارتشالا 

. رارکت وا  ةّرم  نم  کلذ  نم  رثکا  یلع  اهیف  ۀلالد  ال  لوقنف : هیلع  لدت  ام  یلع  ۀغیـصلا  ۀلالد  انّیب  ام  دعب  رارکّتلا  وا  ةّرملا  یلع  ۀغیّـصلا  ۀلالد 
. ۀیجراخ ّۀلدأل  یه  اّمنإ  عرشلا  یف  ةررکملا  تابجاولا  و  یجراخ . لیلدب  ّالإ  رارکّتلا  یلا  راصی  بولطملل و ال  ۀلّصحم  ةّرملا  معن ،

، ۀیفرعلا ۀیروفلا  یلع  ّلدی  لقعلا  معن ، اضیا . اهمدع  رهاظلاف  یخاّرتلا ، وا  روفلا  یلع  ۀغیصلا  ۀلالد  اما  یخاّرتلا و  وا  روفلا  یلع  ۀغیصلا  ۀلالد 
 ... یلوملا ّنا  بیرقتب 
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دشاب دیدهت  هغیص  ياشنا  هزیگنا  هک  اجنآ  لثم  تسا  هنیرق  اب  نیا ، دوشیم و  ادج )  ) خلسنم یقیقح  بلط  يانعم  زا  رما  هغیص  یهاگ  يرآ ،

، هزیگنا ای  دـیروایب » نآرق  لثم  ياهروس  : » دـننام دـشاب  نتخاس ) زجاـع   ) زیجعت اـی  دـینکب » دـیهاوخیم ، راـک  ره  متئـش ؛ اـم  اولمعا  : » دـننام
و اهنیا ...  لاثما  و  دیوش » هدنکارپ  نیمز  رد  دش ، مامت  زامن  یتقو  : » دـننام دـشاب  میرحت  هنظم  هک  اجنآ  لثم  دـشاب  نداد ) هزاجا   ) صیخرت

. دوشیمن لامعتسا  هنیرق  کمک  هب  زج  یناعم  نیا  رد  نوچ  تسا  زاجم  رما ، هغیص  دراوم ، نیا  رد 
، رما هغیـص  هک  تسا  نیا  رگید  لوق  و  تسا . یعـضو  بوجو ، رب  رما  هغیـص  تلالد  هک  تسا  نیا  روهـشم  هک  هدـش  لقن  هکنیا  رگید  هتکن 

زین يرگید  لاوقا  و  تسا . يونعم  كرتـشم  اـنعم ، ود  نیا  نیب  هک  تسا  نیا  رگید  لوـق  تسا و  بابحتـسا  بوـجو و  نیب  یظفل  كرتـشم 
هک یلوق  و  تسا . زاجم  صوصخب )  ) انعم دارفا  زا  کیره  رد  رما  هغیـص  لامعتـسا  دـناهتفگ : يونعم  كارتشا  هب  نیلئاـق  زا  یخرب  و  تسه .

نیب عماج  و  لاؤس . ءاعد و  بابحتـسا ، بوجو ، يانعم  راهچ  نیب  يونعم  كارتشا  ینعی  مدومن  رکذ  هک  تسا  نامه  مراد  دامتعا  نادـب  نم 
. تسا بلط » ، » یناعم نیا 

رارکت ای  هّرم  رب  رما  هغیص  تلالد 

یتلالد رارکت  ای  رابکی )  ) هّرم لثم  يرگید  بلطم  رب  شدوخ ، لولدم  زج  رما  هغیص  میئوگیم : شلولدم  رب  رما  هغیـص  تلالد  نایب  زا  دعب 
عرـش رد  يرّرکم  تابجاو  رگا  و  یجراخ . لیلد  اب  رگم  درک  هجوت  دیابن  رارکت  هب  تسا و  بولطم  هدننکلیـصحت  رابکی ، يرآ ، درادـن .

. تسا هغیص ) لولدم  زا  جراخ  ینعی   ) یجراخ لئالد  رطاخ  هب  میراد ،

ریخأت ای  تیروف  رب  رما  هغیص  تلالد 
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یفرع تیروف  رب  لقع  هلب ، درادن . یتلالد  چـیه  یلبق - ثحب  نوچمه  ارهاظ - دـشاب ، هتـشاد  یخارت  ای  روف  رب  تلالد  رما  هغیـص  هکنیا  اما  و 
یلوم هک  نایب  نیدب  دراد . تلالد 

94 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ۀیروفلا موزل  یلع  ّلدی  یلوملا  نم  عیرقتلا  اذه  نسح  و  لعفت ؟ مل  مل  هل : لوقی  نأ  یلوملل  ناک  انامز ، لعفی  ملف  اذک ، لعفا  هدـبعل : لاق  اذا 

. ریغ هیلا ال  ثعبلا  لعفلا و  داجیا  بلط  یلع  ّالإ  ۀلالد  هیف  سیل  ۀغیّصلا  ظفل  ّقاح  ّنأل  القع ،
. بدّنلا بوجولا و  يدرفل  لماشلا  بلطلا  اهانعم  رمألا  ةّدام  أ )  ) ۀصالخلا

. ءاعدلا لاؤسلا و  بدنلا و  بوجولل و  لماشلا  اضیا  بلطلا  اهانعم  رمألا  ۀغیص  (ب )
. زاجم ۀقیقح ال  دارفألا  نم  ّلک  یف  ۀغیصلا  ةداملا و  لامعتسا  (ج )

. یخارتلا و  روفلا ، و  رارکتلا ، و  ةّرملا ، یلع  ۀغیصلل  ۀلالد  ال  (د )
؟ هتدامب رمألا  ینعم  ام  تانیرمت 1 -

؟ ۀغیصلا لدت  ءیش  يأ  یلع  - 2
؟ ۀغیصلا لولدم  یف  لاوقألا  یه  ام  - 3

؟ یخارتلا روفلا و  رارکتلا و  ةرملا و  یلع  ۀغیصلا  لدت  له  - 4

95 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ماجنا ارچ  دـیوگب : وا  هب  دراد  قح  یلوم  دـهدن ، ماجنا  ار  نآ  دـبع  یتدـم  زا  سپ  یلو  هدـب » ماجنا  ار  راـک  نیا  : » دـیوگب شدـبع  هب  یتقو 

دوخ  ) ظفل ّقاح  یلو  تسا . مزال  راک ، ماجنا  رد  تیروف  القع ، هک  دراد  نیا  رب  تلالد  یلوم  بناج  زا  شنزرس  نیا  ندوب  اجب  و  ياهدادن ؟
. سب نیمه و  لمع ، داجیا  تمس  هب  نتخیگنارب  لعف و  داجیا  بلط  رب  زج  درادن  یتلالد  رما  هغیص  هسفنیف ) ظفل 

هصالخ

. دوشیم ود - ره  بابحتسا - بوجو و  لماش  هک  تسا  بلط  يانعم  هب  رما  هدام  فلا )
. دوشیم ءاعد  لاؤس و  بابحتسا و  بوجو و  لماش  تسا و  بلط  يانعم  هب  زین  رما  هغیص  ب )

. زاجم هن  تسا  تقیقح  دارفا ، زا  کیره  رد  رما  هغیص  هدام و  لامعتسا  ج )
. درادن ریخأت )  ) یخارت تیروف و  هّرم ، رب  یتلالد  رما  هغیص  د )

تانیرمت

؟ تسیچ رمأ »  » هدام يانعم  - 1
؟ دراد تلالد  ییانعم  هچ  رب  رما  هغیص  - 2

؟ تسیچ رما  هغیص  لولدم  رد  املع  لاوقا  - 3
؟ دراد تلالد  یخارت  تیروف و  هّرم ، رب  رما  هغیص  ایآ  - 4

96 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
: ماسقا ۀسمخ  یلا  نیفلکملا  لاعفأ  مسقنت  دیهمت  بجاولا  ماسقأ  ( 2)
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. موّصلا ةالصلاک و  هکرتب » هنذإ  مدع  عم  نیفّلکملا  یلع  هلعف  هّللا  ضرف  ام  وه  و   » بجاولا - 1
. ماعطلا ماعطإ  نآرقلا و  ةءارقک  هکرتب » هنذإ  عم  هلعف  یلا  نیفّلکملا  هّللا  بدن  ام  وه  و   » بودنملا - 2

. رامقلا بعل  رمخلا و  برشک  هلعفب » هنذإ  مدع  عم  هنع  نیفّلکملا  هّللا  یهن  ام  وه  و   » مارحلا - 3
. ةرمثملا راجشألا  تحت  ءاملا و  یف  لوبلاک  هلعفب » هنذإ  عم  هنع  نیفّلکملا  هّللا  یهن  ام  وه  و   » هورکملا - 4

. یلّوألا امهناونعب  برشلا  لکألاک و  هکرت » هلعف و  هّللا  حابأ  ام  وه  و   » حابملا - 5
: یهف بجاولا  ماسقأ  اما  و 

. ةالصلاک نیقابلا » نع  هل  مهضعب  لعفب  طقسی  نیفلکملا و ال  نایعأ  هب  فّلکی  ام   » ّینیعلاف ّیئافکلا  ّینیعلا و  ( 1)
. ّتیملا لیسغتک  نیقابلا » نع  هل  ضعبلا  لعفب  طقسی  ام   » ّیئافکلا و 

97 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

بجاو ماسقا  - 2 - 

همدقم

: دوشیم میسقت  مسق  جنپ  هب  نیفلکم  لاعفا 
. هزور زامن و  دننام  تسا » هدادن  شکرت  رد  هزاجا  هتسناد و  مزال  نیفلکم  رب  ار  شماجنا  دنوادخ  هک  تسا  یلعف  : » بجاو - 1

ماعطا نآرق و  تئارق  دننام  تسا » هداد  نذا  زین  شکرت  هب  یلو  هدـناوخ  ارف  شماجنا  هب  ار  نیفلکم  دـنوادخ  هک  تسا  یلعف  : » بحتـسم - 2
. اذغ

. يزابرامق بارش و  ندیشون  لثم  تسا » هدادن  شماجنا  رد  هزاجا  هدرک و  عونمم  ار  شماجنا  دنوادخ  هک  تسا  یلعف  : » مارح - 3
رد بآ و  رد  ندرک  لوب  لثم  تسا » هداد  زین  شلعف  هب  نذا  لاح  نیع  رد  یلو  هدرک  یهن  شماجنا  زا  دنوادخ  هک  تسا  یلعف  : » هورکم - 4

. رادهویم تخرد  ریز 
[. 25] ناشهیلوا ناونع  اب  ندیماشآ  ندروخ و  لثم  تسا » هداد  هزاجا  ناسکی  ار  شکرت  ای  شماجنا  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  : » حابم - 5

: زا دنترابع  بجاو  ماسقا  اّما  و 

: یئافک ینیع و  - 1

. زامن دننام  دوشیمن » طقاس  نارگید  زا  فیلکت  نآ  یضعب ، ماجنا  اب  تسا و  بجاو  نیفلکم  کتکت  همه  رب  هک  تسا  نآ  ینیع  بجاو  »
. ّتیم نداد  لسغ  لثم  دوشیم » طقاس  نیفلکم  هیقب  زا  یضعب ، ماجنا  اب  هک  تسا  نآ  یئافک  بجاو   » و

98 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. تابجاولا رثکأک  فلکملا » یلع  هنیعب  بجاولا  نّیعتی  ام   » ینییعتلاف ّيرییّختلا  ّینییعّتلا و  ( 2)

. يدمعلا راطفالا  ةراّفک  لاصخک  ۀّیلدبلا » یلع  رثکا  وا  نیرمأ  دحأ  نایتإ  یف  فّلکملا  ّریختی  ام   » يرییّختلا و 
« هنم عسوأ  هیف  تقولا  ناک  ام   » عّسوملا و  ناضمر . رهش  موصک  بجاولا » ردقب  هیف  بجاولا  تقو  ناک  ام   » قیضملاف عّسوملا  ّقیـضملا و  ( 3)

. ةالّصلاک
. تابجاولا رثکا  ةاکّزلاک و  هریغ » نود  هسفن  یف  هتحلصم  تناک  ام   » یسفنلاف ّيریغلا  ّیسفّنلا و  ( 4)
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. ةالصلا ءوضوک  تابجاولا » نم  هریغ  یف  هتحلصم  تناک  ام   » ّيریغلا و 
. موصلاک عرّشلا » نم  هبوجو  لیلد  ناک  ام   » یعرّشلاف ّیلقعلا  ّیعرشلا و  ( 5)

رومألا ال هذه  لثم  ّنأل  هّللاب ، ۀفرعملا  بوجوک  مهزجاعم و  ءایبنألا و  يوعد  یف  رظّنلا  بوجوک  لقعلا » نم  هبوجو  لیلد  ناک  ام   » یلقعلا و 
. هسفن یلع  ءیشلا  فقوت  وه  لاحملا و  رودلا  مزل  عرشلاب  یه  تتبث  اذاف  اهب . تبثی  امنإ  عرشلا  ّنأل  عرشلاب ، تبثت 

99 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

: يرییخت ینییعت و  بجاو  - 2

. ینید تابجاو  رثکا  لثم  تسا » بجاو  فلکم  رب  انیع  شدوخ  هک  تسا  یبجاو  نآ  ینییعت  بجاو  »
يدـمع راطفا  هرافک  لـثم  تسا » ّریخم  لدـبلایلع ، تروص  هب  رتشیب  اـی  رما  ود  زا  یکی  ماـجنا  رد  فّلکم  هک  تسا  نآ  يرییخت  بجاو   » و

(. هدنب کی  ندرک  دازآ  ای  هزور و  زور  تصش  ای  نیکسم  تصش  ماعطا  )

: عّسوم قّیضم و  بجاو  - 3

. ناضمر هام  هزور  لثم  تسا » بجاو  دوخ  هزادنا  هب  نآ  ماجنا  تقو  هک  تسا  نآ  ّقیضم  بجاو  »
. زامن لثم  تسا » بجاو  دوخ  زا  رتشیب  شماجنا ، تقو  هک  تسا  نآ  عّسوم  بجاو   » و

: يریغ یسفن و  بجاو  - 4

. ینید تابجاو  رثکا  تاکز و  لثم  شریغ » رد  هن  تسا  شدوخ  رد  شتحلصم  هک  تسا  نآ  یسفن  بجاو  »
. زامن يوضو  لثم  دشابیم » شدوخ  زا  ریغ  يرگید  بجاو  رد  شتحلصم  هک  تسا  نآ  يریغ  بجاو   » و

: یلقع یعرش و  بجاو  - 5

. هزور لثم  دشاب » عرش  هیحان  زا  شبوجو  لیلد  هک  تسا  نآ  یعرش  بجاو  »
اـهنآ و تازجعم  ناربماـیپ و  ياعدـم  رد  تقد  لـمأت و  بوجو  لـثم  دـشاب » لـقع  هیحاـن  زا  شبوجو  لـیلد  هک  تسا  نآ  یلقع  بجاو   » و

روما نیا  رگا  اذل  و  دوشیم . تباث  اهنآ  هار  زا  عرش  هکلب  دنوشیمن ، تباث  تعیرش  هار  زا  روما  نیا  لثم  هک  ارچ  دنوادخ . تخانش  بوجو 
. تسا شدوخ  رب  زیچ  کی  فقوت  يانعم  هب  رود ، دیآیم و  مزال  لاحم  رود  دوش  تباث  عرش  هار  زا 

100 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ةالّصلاک اهلیصحت » بجی  لب  هتامدقم ، دوجو  یلع  فّقوتم  ریغ  اقلطم  هبوجو  ناک  ام   » قلطملاف طورشملا  قلطملا و  ( 6)

بجی تلـصح  ام  یتمف  ۀعاطتـسالا ، یلا  ۀبـسنلاب  ّجحلاک  هتامدقم » دوجو  یلع  هبوجو  فّقوتی  ام  وه   » اضیا دـّیقملاب  یّمـسملا  طورـشملا  و 
لامعأ ضعبل  ةراهّطلاک  اهلیـصحت ، بجی  یتلا  هتامدـقم  ضعب  یلا  ۀبـسّنلاب  اقلطم  بجاولا  نوکی  اـم  اریثک  و  اهلیـصحت . بجی  ـال  ّجـحلا و 

. طورشم ۀعاطتسالا  یلا  ۀبسنلاب  قلطم و  ةراهّطلا  یلا  ۀبسنلاب  ّجحلاف  ۀعاطتسالاک . رخآلا ، اهضعب  یلا  ۀبسنلاب  اطورشم  و  ّجحلا ،
هب هنایتإب  الثتمم  هتباین  ۀعورشملا  هبئان  وا  هسفنب  بجاولاب  فّلکملا  نایتإب  ّالإ  ّمتی  هنم ال  ضرغلا  ناک  ام   » ّيدبعّتلاف ّیلّـصّوتلا  ّيدّبعّتلا و  ( 7)

. موّصلا ةالّصلاک و  تادابعلا ، کلذ  لاثم  قفتا » وحن  يأب  اجراخ  هب  فّلکملا  لوصحب  طقسی  و ال  هناحبس ، یلوملا  رمأ 
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ءاـملا و یف  هل  حـیّرلا  یمرب  ول  طقـسی و  ّهناـف  ةالّـصلل ، بّوثلا  ریهطتک  قفتا » وحن  يأـب  اـجراخ  هلوـصحب  بجاوـلا  طقـسی  اـم   » یلّـصّوتلا و 
. هسامغنا

ّنا لاقی  نأ  نکمیف  کلذ ، ملعی  مل  نإ  و  لاکـشا . الف  تّرم  یّتلا  ماسقألا  نم  هؤاحنأ  بوجولا  لیلد  نم  ملع  اذا  ّهنا  ملعاـف  اذـه ، تفرع  اذا 
ریغ بجاولاب  یتأ  اذا  ّهنا  یلع  لیلد  ۀـنوئم  یلا  جاتحی  یئافکلا  ّنأل  طورـشم . ریغ  اقلطم  اینییعت  اینیع  بوجولا  نوک  یـضتقی  ۀغیّـصلا  رهاظ 

. هنع طقسی  فّلکملا  اذه 

101 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

: طورشم قلطم و  بجاو  - 6

بجاو تامدـقم  نآ  لیـصحت  هکلب  تسین  شتامدـقم  دوجو  رب  فقوتم  تسا و  دـیق  نودـب  قلطم و  شبوجو  هک  تسا  نآ  قـلطم  بجاو  »
. زامن دننام  تسا »

جح بوجو  دـننام  دـشابیم » شتامدـقم  دوجو  هب  دـّیقم  شبوجو  هک  تسا  نآ  دوـشیم  هدـیمان  زین  دـّیقم  بجاو  هک  طورـشم  بجاو   » و
. تسین بجاو  تعاطتسا ، لیصحت  یلو  ددرگیم  بجاو  جح  دوش ، لصاح  تعاطتسا  هاگره  اذل  تعاطتسا . طرش  هب  تبسن 

یـضعب يارب  تراهط  لثم  دشابیم ، قلطم  تسا ، بجاو  اهنآ  لیـصحت  هک  یتامدقم  زا  یـضعب  هب  تبـسن  بجاو  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  و 
تسا و قلطم  تراهط ، هب  تبـسن  جـح  هکنآ  لصاح  تعاطتـسا . لثم  تسا  طورـشم  تامدـقم ، زا  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  و  جـح . لامعا 

. دشابیم طورشم  تعاطتسا  هب  تبسن 

: یلصوت يدبعت و  بجاو  - 7

هک فـّلکم  بئاـن  اـی  دـهد و  ماـجنا  ار  بجاو  شدوـخ  فـّلکم  هکنیا  رگم  دوـشیمن  لـصاح  نآ  زا  ضرغ  هک  تسا  نآ  يدـبعت  بجاو  »
جراخ رد  هک  يوحن  ره  هب  يدـبعت ، بجاو  دـشاب و  ادـخ  رما  لاثتما  يارب  تدابع  نیا  دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  تسا ، حیحـص  اعرـش  شتباـین 

. هزور زامن و  لیبق  زا  تادابع  دننام  دوشیمن » طقاس  دتفیب ، قافتا 
زامن يارب  سابل  ندیشک  بآ  دننام  دوشیم » طقاس  فّلکم  ندرگ  زا  دتفیب ، قافتا  جراخ  رد  يوحن  ره  هب  هک  تسا  نآ  یلصوت  بجاو   » و

. ددرگیم طقاس  فیلکت  دوشیم و  كاپ  درببورف ، دزادنایب و  بآ  رد  ار  سابل  نآ  داب  اضرف  رگا  هک 
دوش مولعم  تشذـگ ، هک  یماسقا  زا  مسق  عون  ینعی  بجاو  هوحن  بوجو ، رب  لاد  لـیلد  زا  رگا  هک  نادـب  یتسناد ، ار  بلطم  نیا  هک  لاـح 

- ینیع بوجو ، هک  دـنکیم  اـضتقا  رما  هغیـص  رهاـظ  هک  تفگ  ناوـتیم  ددرگن ، موـلعم  بلطم  نیا  رگا  اـّما  و  تسین . یلاکـشا  ياـج  هک 
ماجنا ار  نآ  صخش ، نیا  زا  ریغ  یفّلکم  رگا  دیوگب  هک  دراد  یلیلد  هب  جایتحا  یئافک  بجاو  هک  ارچ  دشاب . طورشم  ریغ  قلطم و  ینییعت -

بجاو و  دوشیم . طقاس  داد ،
102 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

لیلد ۀنوئم  یلا  جاتحی  طورـشملا  و  یفک . بجاولا  اذه  نع  الدـب  رخآ  لعفب  یتأ  اذا  فلکملا  ّنأ  یلع  لیلد  ۀـنوئم  یلا  جاتحی  يرییّختلا  و 
ۀـّینییعتلا و ۀـّینیعلا و  یـضتقی  ۀغیـصلا  قالطاف  ۀـلدألا  هذـه  لصحت  مل  اذاف  هتامدـقم . تلـصح  اذا  اـّلإ  هلعف  بجی  ـال  بجاولا  اذـه  ّنأ  یلع 

. قالطالا
. ۀحلصملا اذ  وه  نوکی  رخآ  ءیش  بوجو  مدع  ۀلاصأل  ایسفن  هنوک  یضتقی  اهقالطا  ّنا  اضیا  لاقی  و 
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یف رمألا  کلذ  لاثتما  دـیق  رمآلا  ذـخأی  نأ  نکمی  ناک ال  اّمل  معن ، روهـشم . مالک  لاکـشا و  هیفف  ۀیلـصّوتلا  وا  ۀـیدبعّتلا  ۀغیّـصلا  ءاضتقا  اما 
ناکمإ ۀـیمامت  یلع  فوقوم  ءیـشب  رمألا  ّنا  ثیح  هسفن ، یلع  ءیّـشلا  فقوت  وه  و  روّدـلا ، موزلل  دـحاولا  رمـألا  کلذـب  هب  رومأـملا  سفن 
فوقوم ءیـشلا  کلذف  هیلا ، هجوتملا  رمألا  کلذ  لاثتما  دیق  هطئارـش  وا  هئازجأ  نم  ّنأ  ضرف  اذاف  هطئارـش ، هئازجأب و  ءیـشلا  کلذ  دوجو 

یلع ۀغیّـصلا  ۀـلالد  نکمی  اذاف ال  لاـحم ، وه  و  رمـألا ، یلع  اـفوقوم  نوکی  رمـألاف  اـضیا ، هیلع  فوقوم  رمـألا  ّنا  انـضرف  دـق  و  رمـألا ، یلع 
. ۀیدبعّتلا

ۀیلـصّوتلا یلع  اهتلالد  نکمی  الف  لیلدـب ، ّالإ  هیلا  راصی  نأ  نکمی  اّمم ال  قفتا  وحن  ّيأب  اجراخ  بجاولا  لوصحب  رمألا  طوقـس  ناـک  اّـمل  و 
رمأ لاثتماب  ّالإ  لصحت  القع و ال  ۀـبجاو  ۀـعاطالا  يری  لقعلا  ناک  اّمل  نکل  و  ۀـلمجم . یقبتف  ضورفملا  وه  امک  اهیلع  لیلّدـلا  مدـعل  اـضیا 

لوصحب رمألا  طوقـس  يأ  ۀیلـصّوتلا ، یلع  یجراخ  لیلد  ّلدـی  مل  ام  ۀـیدبعّتلا  یلع  ۀـلمجملا  رماوألا  لمح  القع  نذإ  مزل  هناحبـس ، یلوملا 
یلوملا رمأ  لاثتماب  ذئنیح  هیف  ۀعاطالا  بجت  الف  کلذک  اجراخ  عوضوملا  لصح  اذاف  قفتا . وحن  ّيأب  اجراخ  هعوضوم 

103 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
طورـشم بجاو  و  دـنکیم . تیافک  دـهد ، ماجنا  يرگید  لعف  لـعف ، نیا  ياـج  هب  فّلکم  رگا  دـیوگب  هک  دراد  یلیلد  هب  جاـیتحا  يرییخت 

قالطا دشابن ، دوجوم  هلدا ، نیا  یتقو  سپ  ددرگ . مهارف  شتامدـقم  هکنیا  رگم  تسین  بجاو  لعف ، نیا  دـیوگب  هک  دراد  یلیلد  هب  جایتحا 
. دشاب قلطم  ینییعت و  ینیع - بجاو ، هک  دنکیم  اضتقا  بجاو  هغیص 

هک تسین  بجاو  يرگید  زیچ  هک  تسا  نیا  رب  لصا  هک  ارچ  دشاب  یسفن  بجاو ، هک  دنکیم  اضتقا  هغیـص  قالطا  هک  دوشیم  هتفگ  زین  و 
. دشاب تحلصم  ياراد  نآ ،

رمآ هک  مینادیم  يرآ ، تسا . حرطم  روهشم  یلاؤس  نآ  رد  تسا و  لاکـشا  لحم  تیلـصوت ، ای  تسا  تیدبعت  هغیـص ، ياضتقا  هکنیا  اّما  و 
دیآیم مزال  رود  هک  ارچ  دـنک  ذـخا  هتفرگ ، رارق  رمأ  دروم  فلا )  ) رما نیمه  اب  هک  هب  رومأم  دوخ  رد  ار  فلا )  ) رما لاثتما  دـیق  دـناوتیمن 

دوجو ناکما  شطئارـش ، ءازجا و  مامت  اب  ءیـش  نآ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  ءیـش  کی  هب  رما  نوچ  شدوخ . رب  ءیـش  کـی  فقوت  ینعی 
نآ سپ  تسا ، ءیش  نآ  هجوتم  هک  تسا  يرما  نامه  لاثتما  دیق  ءیش ، نآ  طئارش  ای  ءازجا  زا  یکی  هک  مینک  ضرف  رگا  سپ  دشاب . هتشاد 
نیا دوشیم و  رمأ  رب  فوقوم  رمأ  هجیتـن  رد  تسا ، ءیـش  نآرب  فقوتم  مه  رمأ  هک  میدرک  ضرف  ییوـس  زا  و  تسا . رمأ  رب  فـقوتم  ءیش 

. دنک تیدبعت  رب  تلالد  هغیص  هک  درادن  ناکما  سپ  تسا . لاحم  رود ) )
هتـشاد بلطم  نیا  رب  یلیلد  هکنیا  رگم  دوشیم  طـقاس  رمأ  دـتفیب ، قاـفتا  جراـخ  رد  هک  روج  ره  بجاو  میئوگب  میناوتیمن  هک  اـجنآ  زا  و 
لمجم هغیـص  سپ  میرادـن ، هلئـسم  نیا  رب  ضورفملا - یلع  یلیلد - هک  ارچ  تسا ، نکمماـن  مه  تیلّـصوت  رب  هغیـص  تلـالد  سپ  میـشاب ،

، دوشیمن لصاح  یلوم  رما  لاثتما  اب  زج  تعاطا  نیا  دـنادیم و  بجاو  القع  ار  یلوم  تعاطا  ناـسنا ، لـقع  هک  اـجنآ  زا  نکل  و  دوشیم .
ره هب  جراخ  رد  شعوضوم  لوصح  هب  رما  طوقس  ینعی   ) تیلـصوت رب  یجراخ  لیلد  هک  مادام  ار - یلوم  لمجم  رماوا  هک  تسا  مزال  القع 
هار زا  رما  نآ  رد  تعاطا  رگید  دشاب ، هدش  لصاح  جراخ  رد  رما  عوضوم  رگا  اّما  و  مینک . تیدبعت  رب  لمح  میرادن - دتفا ) قافتا  هک  وحن 

بجاو یلوم  رما  لاثتما 
104 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ۀیقاب یه  لب  ۀمرخنم  هلاثتماب » هّللا  رماوأ  نم  رمأ  ّلک  ۀعاطإ  بوجو   » یه ۀیلقعلا و  ةدعاقلا  نوکت  الف  هطوقـس ، ضرفل  کلذ  رمألا و  مدـعل 
. اهمومع یلع 

. ةروکذملا ریغ  ۀلثمأب  یلصوتلا ، طورشملا ، يریغلا ، قیضملا ، يرییختلا ، یئافکلا ، بجاولا  نم  لکل  لثم  تانیرمت 1 -
؟ هب رومأملا  سفن  یف  رمألا  لاثتما  دیق  ذخأ  یف  رودلا  موزل  ۀیفیک  فرعت  له  - 2
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هک ياهیلقع  هدعاق  یلـصوت ، بجاو  رد  هکنآ  لصاح  تسا . هدـش  طقاس  رما  ضرفلا ، یلع  هک  ارچ  تسین  راک  رد  يرمأ  الـصا  اریز  تسین 

تیمومع رب  نانچمه  هدـعاق  نیا  هکلب  دوشیمن  ضقن  دریگ » رارق  تعاطا  دروم  شلاثتما  اب  یهلا  رماوا  زا  کیره  تسا  بجاو  : » دـیوگیم
. تسا یقاب  شدوخ 

تانیرمت

. روایب دش - روکذم  نتم  رد  هچنآ  زا  ریغ  ییاهلاثم - یلصوت  طورشم و  يریغ ، ّقیضم ، يرییخت ، یئافک ، بجاو  زا  کیره  يارب  - 1
؟ دیآیم مزال  رود  هنوگچ  مینک ، ذخا  هب  رومأم  دوخ  رد  ار  رما  لاثتما  دیق  میهاوخب  رگا  هک  ینادیم  ایآ  - 2

106 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
(. هب ّالا  بجاولا  ّمتی  ام ال  ّلک  یه   ) بجاولا ۀمدقم  اهفیرعت  بجاولا  ۀمّدقم  ( 3)

همدـع ۀـلمج  نع  و  اقلطم . بوجولاب  لوقلا  رثکألا  نع  لقنیف  اضیا  ماـقملا  یف  مهتاریرحت  فـالتخا  عم  اـهبوجو  یف  نویلوصـألا  فلتخا  و 
. اقلطم

فوقوملا مّحللا  خبطب  رمألا  لثم  ببسلا ، وه  لوألا و  یف  بوجولاب  لاقف  هریغ ، و  ۀماّتلا - ۀلعلا  وه  و  ببّـسلا - نیب  لیـصفتلا  مهـضعب  نع  و 
. یناثلا نود  هتحت ، راّنلا  داقیإ  وه  هببس و  یلع 

نود اهتامدقم  یلا  ۀبـسنلاب  ةالـصلاک  قلطملا  بجاولا  یف  ّالإ  ّیتأتی  عاّزنلا ال  نأ  هحیرـص - لب  مهمالک  رهاظ  وه  امک  مولعملا - نم  اذـه و 
لوصح دنع  هیف  ۀمدقملا  وذ  بجی  اّمنإ  لب  هتمّدقم ، بوجو  مدع  یف  لاکشإ  طورشملا ال  ّنأل  ۀعاطتـسالا ، یلا  ۀبـسنلاب  ّجحلاک  طورـشملا 
هتامدقم ۀّیقب  یلا  ۀبـسنلاب  اقلطم  ابجاو  بجاولا  راص  اهلوصح » دنع  ۀمدقملا  وذ  بجو  یّتلا  يأ   » ۀیبوجولا ۀمدقملا  تلـصح  اذاف  ۀـمّدقملا ،

. ماقملا یف  عاّزنلل  ادروم  تراص  ّجحلل و  ۀبسنلاب  ۀّکم  یلا  ریسملاک  اهلعفب » ّالإ  بجاولا  دوجو  نکمی  یّتلا ال  يأ   » ۀّیدوجولا
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بجاو همدقم  - 3 - 

نآ فیرعت 

«. دوشیمن مامت  نآ ، اب  زج  بجاو  هک  تسا  يزیچ  نآ  بجاو  همدقم  »
لوق املع ، رثکا  زا  اّما  دنراد . یتافالتخا  رگیدکی  اب  زین  بلطم  ریرحت  رد  زین  دـنراد و  رظن  فالتخا  بجاو ، همدـقم  بوجو  رد  نویلوصا  و 

زا و  قلطم . وحن  هب  دنتـسه  نآ  بوجو  مدـع  هب  لئاق  هک  هدـش  لقن  ياهدـع  زا  و  تسا . هدـش  لـقن  قلطم  وحن  هب  بجاو  همدـقم  بوجو  هب 
. دناهدش نآ  ریغ  هّمات و  تلع  ینعی  ببس  نیب  لیصفت  هب  لئاق  هک  هدش  لقن  یضعب 

تـسا ببـس  رب  فقوتم  خبط ، نیا  دزپب و  ار  تشوگ  یـصخش  هک  دنکیم  رما  یلوم  هک  اجنآ  لثم  دناهدش  بوجو  هب  لئاق  ببـس  رد  ینعی 
. تسین بجاو  دراوم ، هنوگنیا  ریغ  رد  یلو  تسا ) بجاو  همدقم ، اعطق  دراوم  هنوگنیا  رد   ) تشوگ ریز  رد  شتآ  ندرک  نشور  ینعی 

رد طقف  دوشیم - هدـیمهف  اهنآ  مـالک  حیرـص  زا  هکلب  اـملع  مـالک  رهاوظ  زا  و  تسا - مولعم  هکناـنچ  عازن  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 
، طورشم بجاو  رد  اریز  تعاطتسا . هب  تبـسن  جح  دننام  طورـشم  بجاو  رد  هن  شتامدقم ، هب  تبـسن  زامن  لثم  تسا  حرطم  قلطم  بجاو 
. دوـشیم بجاو  همدـقم ، لوـصح  ضرف  رد  هک  تسا  همدـقملا  يذ  تسا  بجاو  هچنآ  هکلب  تسین ، بجاو  شاهمدـقم  هک  تـسا  نـشور 
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هب تبـسن  روبزم  بجاو  دوش ، لصاح  دوشیم » بجاو  همدقملا  يذ  نآ ، لوصح  اب  هک  ياهمدـقم  نامه  ینعی   » هیبوجو همدـقم  یتقو  ینعی 
، اهنآ ماجنا  اب  زج  بجاو  دوجو  هک  تسا  یتامدـقم  يدوجو ، تامدـقم  زا  دارم  و  دوشیم . قلطم  بجاو  بجاو ، يدوجو  تامدـقم  ریاس 

. دناهدش عقاو  عازن  لحم  ماقم ، نیا  رد  هک  دنتسه  تامدقم  نیمه  و  جح . هب  تبسن  هکم  يوس  هب  ندرک  ریس  لثم  تسین  ریذپناکما 
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و هیف . لاکشا  اّمم ال  هنأل  یلقعلا ، بوجولا  یعرّشلا ال  بوجولا  وه  نوریثک - هب  حّرص  امک  همدع - ۀمّدقملا و  بوجو  نم  اضیا  رهاّظلا  مث 
. ۀلالّدلا مدع  هتامّدقم و  بوجو  یلع  ۀمدقملا  يذ  لیلدل  ۀیظفّللا  ۀلالدلا  یف  عاّزنلا  نا  مهنم  ۀلمج  نم  رهاّظلا 

اهف اهمدع  ۀمّدقملا و  بوجو  نیب  ۀمدقملا و  يذ  بوجو  نیب  ۀّیلقعلا  ۀـمزالملا  یف  نوکی  نأ  یغبنی  عازنلا  ّنا  اضیا  مهـضعب  حّرـص  نکل  و 
: ناماقم انه 

. ۀمدقملا يذ  بوجو  یلع  لاّدلا  ظفّللا  يأ  ظفللا ، ۀلالد  یف  لوألا :
. ۀمدقملا بوجو  نیب  ۀمدقملا و  يذ  بوجو  نیب  ۀیلقعلا  ۀمزالملا  یف  يأ  لقعلا ، ۀلالد  یف  یناثلا :

يدحاب ۀلالد  ۀمّدقملا  يذب  رمألا  یف  سیل  هنأل  نییعرـشلا ، طرّـشلا  ءزجلا و  ادع  امل  اقلطم  ۀلالدلا  مدـع  لوألا  ماقملا  یف  يدـنع  رهظألا  و 
اعرـش بوجولاب  مکحی  یظفل ال  یعرـش  لیلد  كانه  نکی  مل  ام  و  القع . ۀـبجاو  یه  لب  اعرـش ، ۀـمّدقملا  بوجو  یلع  ثالّثلا  تالالّدـلا 

أرقا ّربک و  لیلّحتلاب : ّلص »  » ینعم ّناف  لیلّحتلا . بسحب  انمض  هبوجو  یلع  لعفلاب  رمألا  ّلدی  هب  رومأملا  ءزج  معن ، ظفّللا . یلا  ادنتسم  ابوجو 
. احماست تامدقملا  نم  هّدع  نوکی  اذل  و  یمدقم ، رخآ  بوجوب  ّلکلا ال  بوجو  سفنب  بجاو  وهف  اهرخآ ...  یلا  دجسا  عکرا و  و 

يّذلا و  ةراهّطلاب . ّالإ  نوکت  یتلا ال  ةالّصلا  مقأ  هانعمف  ّلص » : » لاق مث  روهطب » ّالإ  ةالـص  ال  : » لاق اذا  یلوملا  ّناف  طرّـشلا ، یلع  ۀلالدلا  اما  و 
: کلذ ریغ  یف  بوجولا  مدع  نم  هانرتخا  ام  دّیؤی 
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بوجو هن  تسا  یعرش  بوجو  دناهدرک - حیرصت  يرایسب  هکنیا  امک  نآ - بوجو  مدع  همدقم و  بوجو  زا  دارم  ارهاظ  هکنیا  رگید  هتکن 

ایآ هک  تسا  نیا  رد  عازن  هک  تسا  نیا  دـیآیمرب  املع  یـضعب  نانخـس  زا  هچنآ  و  تسین . یلاکـشا  نآ ، یلقع  بوجو  رد  هک  ارچ  یلقع ،
؟ هن ای  دراد  زین  شتامدقم  بوجو  رب  یظفل  یتلالد  همدقملا ، يذ  یظفل  لیلد 

. دشاب همدقم  بوجو  همدقملا و  يذ  بوجو  نیب  هیلقع  همزالم  مدع  دوجو و  رـس  رب  یتسیاب  عازن  هک  دـناهدرک  حیرـصت  املع  یـضعب  یلو 
: میراد ماقم  ود  اجنیا  رد  سپ 

. تسا همدقملا  يذ  بوجو  رب  لاد  هک  یظفل  ینعی  تسا ، ظفل  تلالد  رد  لوا : ماقم 
. همدقم بوجو  همدقملا و  يذ  بوجو  نیب  هیلقع  همزالم  رد  ینعی  تسا ، لقع  تلالد  رد  مود : ماقم 

تلـالد یعرـش ، طرـش  ءزج و  بوجو  رب  زج  ظـفل  ینعی  قلطم ، وـحن  هب  تسا  تلـالد  مدـع  تسا ، رترهاـظ  نم  يارب  لوا ، ماـقم  رد  هچنآ 
یعرش بوجو  رب  یقباطم ) یمازتلا ، ینمـضت ،  ) تلالد هناگهس  ماسقا  زا  یکی  اب  یتلالد  چیه  همدقملا ، يذ  هب  رما  رد  نوچ  درادن . يرگید 
بوجو هب  مکح  ناوتیمن  اعرش  دشاب ، هتشادن  دوجو  یظفل  یعرش  لیلد  هک  مادام  و  تسا . بجاو  القع  همدقم  هکلب  درادن ، دوجو  همدقم 

رومأم نمـض  رد  ءزج  بوجو  رب  هتبلا  تسا ، ءازجا  ياراد  هک  لعف  کی  هب  رما  يرآ ، دشاب . ظفل  هب  دنتـسم  هک  یبوجو  ینعی  درک ، همدـقم 
، نک تئارق  ار  هروس  دـمح و  وگب ، ریبـکت  هک : تسا  نیا  مینک  لـیلحت  ار  ّلـص »  » ياـنعم رگا  ینعی  دـنکیم . تلـالد  لـیلحت ، بسح  هب  هب 

هبنج هک  رگید  یبوجو  اب  هن  دوشیم  بجاو  لمع ، لک  بوجو  ناـمه  اـب  هب ، رومأـم  ءزج  سپ  رخآ ...  اـت  نک و  هدجـس  روآ ، اـجب  عوکر 
. تسا یحماسم  ندرمش ، بجاو  تامدقم  زا  ار  ءزج  اذل  و  دشاب . هتشاد  یمدقم 

ار يزامن  هک  تسا  نیا  شیانعم  ناوخب » زامن  : » دـیوگب سپـس  و  تسین » روهط  اـب  زج  زاـمن  : » دـیوگب یتقو  یلوم  طرـش : رب  تلـالد  اـّما  و 
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ءزج و  ) دروم ود  نیا  رب  زج  ظفل  میئوگیم  هک  تسام - ياعدم  دیؤم  هک  هچنآ  و  تسین . هارمه  تراهط  اب  زج  هک  ناوخب 
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باّوثلا ّبترتب  انلق  و  ایعرـش ، ابوجو  ۀمدقم  ّلک  بوجوب  انلق  اذاف  هب . نایتإلل  ةدیدع  تاکرح  ةریثک و  تامدقم  نم  هل  ّدب  بجاو ال  ّلک  ّنأ 
نأ مزلیف  باقعلا ، باوثلا و  ّبترت  وه  ۀـلأسملا  یف  عازنلا  ةرمث  لعج  ثیح  مهـضعب ، لوق  وه  امک  اهکرت  تامّدـقملا و  لعف  یلع  باـقعلا  و 
یف هل  ضرعّتلا  نسحل  کلذک  رمألا  ناک  ول  ّهنأل  و  ۀیاغلل . دیعب  وه  تامدقملا و  رادقم  یلع  ةریثک  تابوقعب  بجاو  ّلکل  فلاخملا  بقاعی 

. تابوقعلا ةرثکب  تامدقملا  تابجاولل و  ۀفلاخملا  نع  اعدر  مالّسلا  مهیلع  نیموصعملا  نع  رابخالا 
نّکمتیل اهلعف  بجی  بجاولل  ۀـمدقم  ّلک  ّنأب  مکاح  لقعلا  ّنا  عازنلل  ادروم  ۀـیلقعلا  ۀـمزالملا  لعج  نم  دارم  ناک  ناف  یناثلا ، ماقملا  اـما  و 

یغبنی ّهنأل ال  عازنلل  ادروم  ینعملا  اذـهب  نوکی  نأ  یغبنی  نکل ال  هیف . لاکـشإ  ـال  هاـّنیب و  اـمک  ّقح  اذـهف  بجاولا  سفن  لـعف  نم  فّلکملا 
لب مالکلا ، لوأ  وهف  هتامدـقمب  ایولوم  ارمأ  اضیا  رمأی  نأ  ّدـب  قلطملا ال  بجاولاب  رمآلا  ّنأب  مکاح  لقعلا  ّنأ  دارملا  ناـک  نإ  و  هیف . کـشلا 

. اهبوجوب همکحب  لقعلا  لالقتسا  یفکی  لب  ۀمّدقملا ، يذ  نم  نایرّسلا  اذه  یلع  لیلد  ذإ ال  عنملا ، ّلحم  وه 
ءزجلا و ادع  مازتلالا - نّمضّتلا ، ۀقباطملا ، ثالثلا : تالالّدلا  يدحاب  هتامدقم  بوجو  یلع  اظفل  بجاولا  لیلد  ۀلالد  مدع  رهظألا  ۀصالخلا 

. اهبوجوب عرّشلا  مکح  فشتکا  ّهنا  ال  اسأر ، لقعلا  مکحب  ۀبجاو  تامدقملا  لب  نییعرّشلا - طرشلا 
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لئاق ام  رگا  نیاربانب  دنک . ادیپ  ققحت  ات  دبلطیم  یناوارف  تاکرح  دایز و  تامدقم  اموزل  یبجاو ، ره  هک  تسا  نیا  درادـن - تلالد  طرش )

امک دوشیم - بترتم  باقع  باوث و  تامدـقم ، كرت  لعف و  رب  هک  میوش  لئاق  رگید  يوس  زا  و  میوشب ، ياهمدـقم  ره  یعرـش  بوجو  هب 
يدرف هک  دیآیم  مزال  تروص  نیا  رد  دناهتسناد - باقع  باوث و  بترت  ار  هلئسم  نیا  رد  عازن  هرمث  هک  ارچ  تسا  نیمه  یخرب  لوق  هکنیا 

نیا زا  بلطم  رگا  زین  و  تسا ! دیعب  تیاغ ، هب  نیا  و  دشاب ! هتـشاد  تامدقم  رادقم  زا  رتدایز  یتابوقع  دنکیم ، تفلاخم  بجاو  کی  اب  هک 
اهنآ تامدقم  تابجاو و  اب  تفلاخم  ولج  ات  دندشیم  بلطم  نیا  ضرعتم  اهنآ  دـمآیم و  ع )  ) نیموصعم تایاور  رد  تسیابیم  دوب ، رارق 

. دنتفرگیم اهتبوقع  ترثک  اب  ار 
دیاب ار  یبجاو  همدـقم  ره  هکنیا  هب  دـنکیم  مکح  لـقع  هک  تسا  نیا  تسا  عازن  دروم  هّیلقع  همزـالم  هکنیا  زا  دارم  رگا  مود : ماـقم  اـما  و 

رد مه  یلاکـشا  میدرک و  نشور  ار  نآ  هکنیا  امک  تسا ، یّقح  بلطم  نیا  دـهد ، ماجنا  ار  بجاو  دوخ  دـناوتب  فّلکم  هکنیا  ات  داد  ماـجنا 
لقع هک  دـشاب  نیا  دارم  رگا  اّما  و  تسین . یکـش  ياج  بلطم  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، عازن  لحم  هک  تسین  انعم  نیا  اتقیقح  اـّما  تسین . نآ 
لّوا انعم  نیا  دنک ، رما  يولوم  رما  وحن  هب  زین  شتامدـقم  هب  یتسیاب  امتح  دـنکیم ، رمأ  قلطم  بجاو  کی  هب  یتقو  رمآ  هک  دـنکیم  مکح 

هکنیمه هکلب  دنک ، ادیپ  نایرس  تامدقم ، هب  همدقملا  يذ  زا  بوجو  نیا  هک  میرادن  یلیلد  اریز  ددرگ . عونمم  دناوتیم  هکلب  تسا ، مالک 
. تسا یفاک  دنکیم ، تامدقم  بوجو  هب  مکح  القتسم  لقع 

هصالخ

درادـن شتامدـقم  بوجو  رب  یمازتلا - ینمـضت و  یقباطم ، تلالد  تروص  هس  زا  یکی  اب  یتلالد - اظفل  بجاو ، لـیلد  هک  تسا  نیا  رهظا 
. یعرش طرش  ءزج و  بوجو  رب  رگم 

. تسا هدومن  تامدقم  بوجو  هب  مکح  عرش  هک  دنک  فشک  لقع  هکنیا  هن  دنابجاو ، لقع  مکح  اب  امیقتسم  بجاو ، تامدقم  هکلب 
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؟ بجاولا ۀمدقم  یه  ام  تانیرمت 1 -
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؟ امهنم معألا  وا  طورشملا  وا  قلطملا  بجاولا  یف  عازنلا  له  - 2
ةراهطلا یلع  ةالـصلا و  یف  ۀحتافلا  بوجو  یلع  لدی  له  و  اهتامدقم ؟ بوجو  یلع  ۀیقباطملا  ۀـلالدلاب  ةالـصلا » اومیقأ   » رمأ لدـی  له  - 3

؟ اهلبق
؟ القع اهبوجو  یلع  لیلدلا  ام  و  اعرش ، تامدقملا  بوجو  مدع  یلع  لیلدلا  ام  - 4

113 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تانیرمت

؟ تسیچ بجاو  همدقم  - 1
؟ تسا ود  ره  زا  ّمعا  عازن  ای  تسا  طورشم  بجاو  ای  قلطم  بجاو  رد  عازن  ایآ  - 2

لبق تراهط  بوجو  رب  زامن و  رد  هحتاف  بوجو  رب  ایآ  و  دراد ؟ تلالد  شتامدقم  بوجو  رب  یقباطم  تلالد  اب  ةالصلا » اومیقا   » رما ایآ  - 3
؟ دراد تلالد  زامن  زا 

؟ دراد دوجو  تامدقم  یلقع  بوجو  رب  یلیلد  هچ  تامدقم و  یعرش  بوجو  مدع  رب  یلیلد  هچ  - 4
114 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. لاوقأ یلع  ماعلا  وا  صاخلا  هّدض  نع  یهنلا  یضتقی  له  ءیّشلاب  رمألا  ّنأ  یف  نویلوصألا  فلتخا  هّدض  نع  یهّنلا  رمالا  ءاضتقا  ( 4)
. ّدّضلا نع  یهّنلا  نیع  وه  ءیشلاب  رمألا  ّنإ  لوألا :

. نّمضّتلاب هیلع  هتلالدب  لوقلا  یناثلا :
. مازتلالاب هیلع  هتلالدب  لوقلا  ثلاثلا :

نع ۀـساّجنلا  ۀـلازاب  رمألل  ۀبـسنلاب  الثم  مّونلا  ةالّـصلا و  لثم  ۀـیدوجولا » لاـعفألا  وه  و   » صاـخلا ّدّـضلا  یف  ۀـلالّدلا  مدـعب  لیـصفتلا  عبارلا :
ام : » وه ّمعألا و  ینعملاب  نّیبلا  مازتلالا  ۀلالدب  ماعلا  دّضلا  یف  هّنکل  و  کلذ ، وه  قحلا  و  كّرتلا » وه  و   » ماعلا دّضلا  یف  ۀلالّدلاب  و  دجـسملا ،

«. موّزللاب مکحی  امهنیب  ۀبسنلا  هکرت و  روصت  هب و  رومأملا  رمآلا  روصت  ول 
. الثم ةالّصلا  نع  یهّنلا  یلع  ۀلالد  ّيأ  دجسملا » نع  ۀساجنلا  لزأ   » ظفل یف  سیل  ّهنا  ّصاخلا  یلع  ۀلالّدلا  مدع  یلع  انتجح  و 

دق لب  ۀـیمّدقملا ، یف  ۀـشقانملا  وه  هیلع ، انباوجف  ۀـلازإلا . وه  بجاولا و  لعفل  ۀـمدقم  الثم  ةالّـصلا  وه  دّـضلا و  كرت  نأ  نم  لاقی  ام  اما  و 
و تامدقملا ، نم  ّدع  نإ  ءزجلا  یف  ّالإ  اقلطم  اعرش  ۀمدقملا  بوجو  مدعب  لوقی  نّمم  نحنف  میلستلا  ضرف  یلع  و  تانراقملا ، نم  ّهنأب  لاقی 

. یعرّشلا طرّشلا 
هب و رمأ  ام  یلا  تفتلا  اذا  رمآلا  ّنأب  عطقن  ثیح  هیف  لاکـشالا  یغبنی  امم ال  وهف  هنیع - ّهنأب  لقن  مل  نإ  ماعلا - ّدّـضلا  یلع  امازتلا  هتلالد  اما  و 

: وه ّصخألا و  ینعملاب  انّیب  نوکی  امبر  لب  هکرت . نع  عنم  امهنیب  ۀبسنلا  هکرت و  یلا 

115 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

شدض زا  یهن  هب  تبسن  رما  ياضتقا  - 4 - 

هراشا
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دنچ رب  و  تسین ؟ ای  تسه  نآ  ماع  دض  ای  صاخ  دض  زا  یهن  یـضتقم  ءیـش ، کی  هب  رما  ایآ  هک  دـنراد  فالتخا  هلئـسم  نیا  رد  نایلوصا 
هب رما  مّوس : دنکیم . دض  زا  یهن  ینمـضت ، تلالد  هب  ءیـش ، کی  هب  رما  مّود : تسا . نآ  دض  زا  یهن  نیع  ءیـش ، کی  هب  رما  لّوا : دنلوق :

دارم درادن و  یتلالد  صاخ ، دض  رد  هک  تروص  نیدب  تسا  لیصفت  هب  لوق  مراهچ : دنکیم . دض  زا  یهن  یمازتلا ، تلالد  هب  ءیـش ، کی 
ماع دض  رد  یلو  دجـسم . زا  تساجن  هلازا  هب  رما  هب  تبـسن  تسا  صاخ  دض  هک  باوخ  زامن و  لثم  تسا  يدوجو » لاعفا   » صاخ دـض  زا 

ینعملاب نّیب  یمازتلا  تلالد  اب  ماع  دض  رد  تلالد ، نیا  تسا و  قح  لیـصفت ، نیا  و  دراد . دوجو  تلالد  تسا ، هب » رومأم  كرت   » نامه هک 
زا یهن  ءیش و  هب  رما  نیب  همزالم  موزل :(  هب  مکح  دنک ، روصت  ار  ود  نآ  نیب  تبـسن  نآ و  كرت  هب و  رومأم  رمآ ، رگا  : » ینعی تسا  معألا 

«. دومن دهاوخ  ماع ) دض 
- زامن زا  یهن  رب  یتلالد  عون  چیه  نک » هلازا  دجـسم  زا  ار  تساجن   » هلمج رد  الثم  هک  تسا  نیا  صاخ  دـض  رد  تلالد  مدـع  رب  ام  لیلد  و 

كرت سپ   ) تسا هلازا  ینعی  بجاو  ماجنا  همدـقم  الثم - تسا - زامن  نامه  هک  دـض  كرت  دوشیم  هتفگ  هکنیا  اّما  و  درادـن . دوجو  الثم -
زا صاخ  دض  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ  هکلب  میراد ! هشقانم  صاخ ، دض  ّتیمدـقم  رد  ام  هک  تسا  نیا  ام  باوج  تسا !) مزال  صاخ  دـض 

روطهب تسین - بجاو  اعرـش  بجاو ، همدقم  هک  میتسه  لئاق  ام  تسا ، تامدقم  زا  میریذپب  هک  ضرفرب  و  تامدـقم ) زا  هن   ) تسا تانراقم 
. دوش بوسحم  تامدقم  زا  هک  يایعرش  طرش  ای  ءزج  رد  رگم  قلطم -

تـسین نآ  رد  یلاکـشا  چیه  هک  تسا  یبلاطم  زا  دنتـسه - مه  نیع  ود  نیا  هک  میئوگن  رگا  ماع - دـض  زا  یهن  رب  رمأ  یمازتلا  تلالد  اّما  و 
زا اـمتح  دـشاب ، هتـشاد  تاـفتلا  كرت  لـعف و  نیب  تبـسن  نآ و  كرت  هب  زین  دـنک و  هجوت  هدرک ، رما  هچنآ  هب  رگا  رمآ  میراد  عطق  هک  ارچ 

زا : » ینعی دشاب  صخألا  ینعملاب  نّیب  انعم ، نیا  اسبهچ  هکلب  درک . دهاوخ  عنم  شکرت 
116 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

«. هکرت نع  یهّنلا  هکرت  رّوصت  هب و  رمأ  ام  رّوصت  نم  مزلی  ام  »
وه طیسب و  ینعم  بوجولا  نأل  کلذ  و  هکرت ، نع  عنملا  عم  لعفلا  بلط  وه  لیق  امک  بوجولا  نأ  رابتعاب  ۀینّمـضت  هیلع  هتلالد  نوکت  و ال 

. ۀیجراخلا همزاول  نم  هکرت  نع  یهنلا  ناّماتلا و  ثعبلا  ّثحلا و 
یلع اهنالطب  و  ءاضتقالا ، مدعب  لوقلا  یلع  ۀلازالا  كرت  عم  ةالـصلا  ۀحـص  وه  صاخلا  ّدضلا  یف  عاّزنلا  ةرمث  رثکألا  لعج  دق  عازنلا و  ةرمث 

. اضیا ءاضتقالا  مدعب  لوقلا  یلع  ذئنیح  ةالصلاب  رمألا  مدعل  اقلطم  نالطبلا  هنع  هّللا  یضر  یئاهبلا  خیشلا  نع  لقن  و  هب . لوقلا 
. ذئنیح ۀیبوبحملا  ۀیافکب  ّدر  و 

ۀلازالا لعف  نوکیف  ّقیـضم  ۀـلازالا  رمأ  عسوم و  ّهنا  هتیاـغ  ءاـضتقالا ، مدـعب  لوقلا  یلع  دوجوم  ةالـصلاب  رمـألا  ّنأـب  ّدرلا  اذـه  هّجتی  اـمبر  و 
. ةالصلاب رمألل  ةالصلا ال  دارفأ  ضعبل  اضراعم 

دقف یلـص  لزی و  مل  فلکملا و  یـصع  اذاف  عّسوم ، هرمأ  ّنأل  هریغب  نایتالا  هکرت و  نکمی  يذلا  درفلا  یلع  ّقیـضملا  میدقتب  مکحی  لقعلاف 
. ۀحیحص نوکتف  رومأم  ةالصب  یتأ  هنکل  و  هلقع ، یضتقم  فلاخ 

فیلکتلا موزلب  لاکشالا  اما  و 

117 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. دیآیم مزال  نآ  كرت  زا  یهن  هرورضلاب  نآ ، كرت  ریوصت  هدش و  رما  نادب  هچنآ  ریوصت 

زا عنم  اب  هارمه  لعف  بلط  زا  تسا  ترابع  دـناهتفگ - یخرب  هکنیا  امک  بوجو - میئوگب  هک  انعم  نیدـب  تسین  ینمـضت  تلالد ، نیا  اّما  و 
مزاول زا  لعف ، كرت  زا  یهن  هتبلا  تسا و  مات  کیرحت  نتخیگنارب و  يانعم  هب  و  بکرم ) هن   ) دراد طیـسب  ییانعم  بوجو ، هک  ارچ  شکرت !

. تسا بوجو  هیجراخ 
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عازن هرمث 

زامن هلازا ، كرت  تروص  رد  میوش ، اضتقا  مدع  هب  لئاق  رگا  هک  دناهتسناد  تروص  نیدب  ار  صاخ  دض  رد  عازن  هرمث  لوصا ، ياملع  رثکا 
هدش لقن  هر )  ) یئاهب خیـش  زا  و  تسا . لطاب  دجـسم ) زا  تساجن  هلازا  كرت  ضرف  رد   ) زامن میوش ، اضتقا  هب  لئاق  رگا  یلو  تسا . حیحص 

روبزم ضرف  رد  زامن  هب  رما  الـصا  ناشیا - رظن  هب  هک - ارچ  تسا  هدـش  هلازا  مدـع  ضرف  رد  زامن  نالطب  هب  لـئاق  قلطم ، روطهب  ناـشیا  هک 
. میشابن شدض ، زا  یهن  هب  تبسن  ءیش  هب  رما  ياضتقا  هب  لئاق  هکنیا  ول  و  درادن ، دوجو 

ناوتیم و  زامن .) تحـص  يارب   ) تسیفاک هلازا ، كرت  ضرف  رد  عراش ، يارب  زامن  ّتیبوبحم  فرـص  هک  ارچ  تسا  دودرم  نخـس  نیا  یلو 
، زامن هب  رمأ  هک  تسا  نیا  تیاـهن  تسا . دوجوم  زاـمن  هب  رما  اـضتقا ، مدـع  هب  لوق  رب  اـنب  میئوگب  هک  تروص  نیدـب  درک  هیجوت  ار  ّدر  نیا 

ضراعم زامن  هب  رما  لصا  اب  هکنیا  هن  تسا  زامن  دارفا  یـضعب  اب  ضراـعم  هلازا ، ماـجنا  اذـل  دـشابیم و  ّقیـضم  هلازا ، هب  رمأ  تسا و  عّسوم 
درف شیاج  هب  درک و  كرت  ار  نآ  ناوتیم  هک  زاـمن ) زا   ) يدرف رب  ار  ّقیـضم  بجاو  هک  دـنکیم  مکح  تروص  نیا  رد  لـقع  سپ  دـشاب .
زامن شیاـج  هب  دـنکن و  دجـسم  هلازا  دـنک و  نایـصع  فّلکم  رگا  سپ  تسا . عّسوم  مّود ، رما  هک  ارچ  میرادـب  مدـقم  داد ، ماـجنا  يرگید 
. تسا حیحص  شزامن  اذل  هداد و  ماجنا  تسا ، هب  رومأم  هک  ار  يزامن  لاحرههب  یلو  تسا  هدرک  تفلاخم  شلقع  ياضتقم  اب  دناوخب ،

فیلکت دوش ، زامن  لوغشم  هلازا ، كرت  اب  فّلکم  رگا  هک  دناهدرک  لاکشا  یخرب  اّما  و 
118 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. ذئنیح اعم  ۀلازالا  ةالّصلاب و  رمألا  عامتجال  ةالّصلاب  سبّلتلا  نیح  لاحملاب 
. ۀحّصلاب لوقلا  یلع  اهعطق  بوجو  مدعل  ةالصلاب  سبّلتلا  نیح  ۀلازالاب  فیلکتلا  زّجنت  عافتراب  هنع  باوجلا  نکمی  هّلعلف 

نکی مل  نإ  نیفلکملا - نم  ریثـک  ةالـص  داـسفب  مکحلا  مزلی  داـسفلاب  لوقلا  یلع  ّهنا  ماـقملا  یف  ـالثم  ةالـصلا  ۀحـصب  لوقلا  بّرقت  اـمم  و 
وا فورعمب ، رمأ  وا  اهل ، بّسکت  وا  هلایعل ، ۀـقفن  وا  هیف ، حـماست  هلجأ  ّلـح  نید  ءادأـک  ةالـصلا  تقو  ّقیـضم  بجاوب  اوفّلک  نّمم  مهرثکا -

. کلذ ریغ  وا  اهئانثأ  یف  ةالصلا  ماکحأ  نم  هب  یلتبی  ام  ضعبل  مّلعت  وا  رکنم ، نع  یهن 
وه صاخلا و  ّدّـضلا  نع  یهنلا  یلع  هتلالد  مدـع  و  كرتلا )  ) وه ّماعلا و  دّـضلا  نع  یهّنلا  یلع  امازتلا  ءیـشلاب  رمألا  ۀـلالد  ّقحلا  ۀـصالخلا 

. دجسملا نع  ۀساجنلا  ۀلازاب  رمألل  ۀبسنلاب  ةالصلا  لثم  ۀیدوجولا ) لاعفالا  )
. اهب عّسوملا  رمألا  دوجول  انایصع  ۀلازالا  كرت  عم  ةالصلا  ۀّحص  هّجتملا  ّنا  و 

؟ ماعلا دضلا  وه  ام  صاخلا و  دضلا  وه  ام  تانیرمت 1 -
؟ صخألا ینعملاب  نیبلا  معألا و  ینعملاب  نیبلا  مازتلالا  وه  ام  - 2

؟ رثکألا دنع  عازنلا  ةرمث  یه  ام  - 3

119 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. تسا فّلکم  هجوتم  مه - اب  تساجن - هلازا  هب  رما  مه  زامن و  هب  رما  مه  لاح ، نیا  رد  هک  ارچ  دیآیم  مزال  لاحم  هب 

زامن تحص  هب  لئاق  رگا  هک  ارچ  تسین ، زّجنم  هلازا ، هب  فیلکت  رگید  زامن ، هب  سّبلت  لاح  رد  هک  داد  باوج  لاکـشا  نیا  زا  ناوتب  دیاش  و 
. درادن بوجو  زامن  عطق  میدش ،

(. تسین زّجنم  هلازا  هب  فیلکت  دوشیم  مولعم  سپ  )
زامن دیاب  میوش ، زامن  نیا  داسف  هب  لئاق  رگا  هک  تسا  نیا  دنکیم  کیدزن  ماقم  نیا  رد  الثم - ار - زامن  تحـص  هب  لوق  هک  یتادـیؤم  زا  و 
دنتسه فّلکم  یقّیضم  بجاو  کی  هب  زامن ، تقو  رد  نیفّلکم  رثکا  هک  ارچ  میروآ . رامـش  هب  دساف  ار  اهنآ  رثکا  هکلب  نیفّلکم  زا  يرایـسب 
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ای دنزادرپب و  ار  ناشلایع  هقفن  دیاب  ای  و  دناهدرکن . تخادرپ  ار  نآ  هدومن و  يراگنالهس  اهنآ  هدیسر و  رـس  شلجا  هک  دنراد  یـضرق  الثم 
زامن ماجنا  نیح  رد  زامن  يالتبا  دروم  ماکحا  زا  یضعب  دیاب  ای  دنیامنب و  يرکنم  زا  یهن  یفورعم و  هب  رما  ای  دنیامن و  باستکا  لایع ، يارب 

. اهنیا لاثما  دنریگب و  ارف  ار 

هصالخ

یتلالد صاخ  دـض  زا  یهن  رب  یلو  دـنکیم  تلالد  كرت »  » ینعی ماـع  دـض  زا  یهن  رب  یمازتلا ، تلـالد  هب  ءیـش ، هب  رما  هک  تسا  نیا  قح 
. دجسم زا  تساجن  هلازا  هب  رما  هب  تبسن  زامن  لثم  تسا  يدوجو ) لاعفا   ) صاخ دض  زا  دارم  درادن و 

( زّجنم و   ) دوجوم زامن  هب  عّسوم  رما  هک  ارچ  تسا  هیجوت  لباق  زامن  یتسرد  هلازا ، كرت  نایـصع و  تروص  رد  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  و 
. تسا

تانیرمت

؟ تسیچ ماع  دض  صاخ و  دض  - 1
؟ تسیچ صخألا  ینعملاب  نّیب  معألا و  ینعملاب  نّیب  مازتلا  - 2

؟ تسیچ لوصا ، ياملع  رثکا  دزن  رد  عازن  هرمث  - 3
120 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

 ... ّقحلا وه  هب و  رومأملا  طرش  دقفب  رمآلا  ملع  عم  رمألا  زاوج  مدع  انباحصأ  نیب  روهشملا  هب  رومأملا  طرش  دقفب  هملع  عم  رمآلا  رمأ  ( 5)
. هزاوج ةرعاشألا  نع  لقن  و 

ضرملا و نم  ّولخلا  لثم  لب  لـعفلا ، یلع  ةردـقلا  لـثم  اـضیا  عوقولا  طرـش  وه  يذـلا  بوجولا  طرـش  وه  طرـشلا  نم  دارملا  ّنأ  رهاّـظلا  و 
، ةالصلل ةراهطلا  لثم  طقف ، عوقولا  طرش  لثم  ال  یلقعلاک ، یعرـشلا  طرـشلا  ذإ  اعرـش ، هعوقو  موّصلا و  بوجو  طرـش  امه  نیذّللا  ضیحلا 

. ماقملا یف  عازنلا  دروم  وه  سیل  و  هلیصحت ، فلکملا  یلع  بجی  طرش  ّهناف 
امب ال افیلکت  نوکی  ّهنـأل  هبجوی  فیک  ضورفملا  وه  اـمک  هئاـقتناب  رمـآلا  ملع  عوقولا و  بوجولا و  طرـش  یفتنا  اذا  ّهنا  کـلذ : یلع  اـنلیلد 

. قاطی
. القع کلذ  نم  عنام  و ال  هب ، فّلکملا  فیلکتلا ال  سفن  یف  ۀحلصملا  نوکت  اّمم  ارابتخا  اناحتما و  ءیشب  رمآلا  رمأی  امبر  معن ،

هنوک نم  عنام  و ال  اعقاو ، لعفلا  عوقو  هنم  دـصقی  ام  يأ  یعقاو ، بلطب  سیل  وه  ذإ  روکذـملا ، طرـشلا  نادـقف  عم  یتح  ّحـصی  اذـه  لثم  و 
تلمعتسا دق  هب و  رومأملا  وحن  ثعبلا  بلّطلا و  یف  تلمعتـسا  ۀغیـصلا  هیف  نوکت  ام  ّالإ  انه  یقیقحلا  نم  ضرغلا  سیل  ذإ  ایزاجم ، ایقیقح ال 

، ... هرایتخا فّلکملا و  ناحتما  وه  ثعبلا  اذهل  یعاّدلا  معن ، کلذ . یف 

121 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تسا دوقفم  هب  رومأم  طرش  هکنیا  هب  ملع  اب  رمآ  رمأ  - 5 - 

هراشا
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 ... تسا قح  رظن  نیا  و  دنک . رداص  رما  تسین  زیاج  تسا ، دوقفم  هب  رومأم  طرش  هک  دنادیم  رمآ  رگا  هک  تسا  نیا  املع  نیب  روهشم 
لثم دشابیم  زین  عوقو  طرـش  هک  تسا  بوجو  طرـش  اجنیا  رد  طرـش  زا  دارم  ارهاظ  و  دننادیم . زیاج  ار  رما  هک  هدش  لقن  هرعاشا  زا  اما  و 

. دنتسه ثحب  نیا  لومشم  دناهزور ، عوقو  بوجو و  طرش  اعرش  هک  زین  ضیح  ضرم و  زا  ّولخ  لاثما  هکلب  لعف . رب  تردق 
. زامن يارب  تراهط  لثم  تسین ، حرطم  تسا ، عوقو  طرش  طقف  هک  یطرش  رد  ثحب  نیا  اّما  تسا . یلقع  طرش  لثم  یعرـش  طرـش  هک  ارچ 

. تسین عازن  دروم  ماقم  نیا  رد  الصا  دنک و  لیصحت  ار  نآ  دیاب  فّلکم  هک  تسا  یطورش  زا  یطرش ، نینچ  اریز 
یلع تسا - دوقفم  طرـش  نیا  هک  دشاب  هتـشاد  ملع  مه  رمآ  دـشاب و  یفتنم  عوقو  بوجو و  طرـش  یتقو  هک : تسا  نیا  یعدـم  رب  ام  لیلد 

! تسین شماجنا  ناوت  هک  دوب  دهاوخ  يراک  هب  فیلکت  هک  ارچ  دنک ، بجاو  ار  نآ  دناوتیم  هنوگچ  ضورفملا -
رد هن  دراد  دوجو  فیلکت  دوخ  رد  یتحلصم  هک  تساجنآ  رد  نیا  شیامزآ و  ناحتما و  يارب  هتبلا  دنکیم  رما  يزیچ  هب  رمآ  یهاگ  يرآ ،

، رما نیا  هک  ارچ  تسا  حیحص  مه  روکذم  طرش  نادقف  تروص  رد  یتح  يرما  نینچ  لثم  و  تسین . عونمم  القع  يرما  نینچ  و  هب ، فّلکم 
یقیقح ار  رما  نیا  هک  درادـن  دوجو  مه  یعنام  و  تسین . دـشاب  هدـش  دـصق  لـعف  عوقو  اـعقاو  نآ  اـب  هک  يرما  ینعی  تسین  یعقاو  ندـیبلط 

هب رومأم  تمـس  هب  نتخیگنارب )  ) ثعب بلط و  رد  رما  هغیـص  هک  تسین  نیا  زج  اجنیا  رد  یقیقح  رما  زا  ضرغ  هک  ارچ  يزاجم . هن  مینادـب ،
يارب تسا  فـّلکم  شیاـمزآ  ناـحتما و  هتبلا - یکیرحت - ثعب و  نینچ  يارب  هزیگنا  يرآ ، تسا . نینچ  اـجنیا  رد  دـشاب و  هدـش  لامعتـسا 

هب مادقا  ایآ  مینیبب  هکنیا 
122 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. ایعقاو ابلط  نوکی  یّتح  اعقاو  فلکملا  نم  هلوصح  اجراخ و  هب  رومأملاب  نایتالا  وه  هل  یعادلا  سیل  و  مجحی ، مأ  مدقی  أ 
اعم عوقولا  بوجولا و  طرـش  ءافتناب  رمآلا  ملع  عم  ایعقاو  بلطلا  رمألا و  زوجی  له  وه : اهیلع  عزانتملا  ۀلأسملا  ناونع  نوکی  نأ  یغبنی  نذاف 

. هزاوجب حّرصم  يروصلا  یناحتمالا  رمألاف  ّالإ  و  هب ؟ رومأملل 
. هتّحص یناحتمالا و  رمألاب  مهلالدتسال  کلذ  وه  زاوجلا  نم  ةرعاشألا  دارم  ّلعل  و 

. مالّسلا امهیلع  هدلو  حبذب  میهاربا  رمأ  یناحتمالا - رمألا  يأ  هنم - ّلعل  و 
ریغب امهنم  لکل  لثم  طقف ؟ عوقولا  طرـش  وه  ام  و  اـمهنم ، یعرـشلا  وه  اـم  و  اـمهنم ، یلقعلا  عوقولا  بوجولا و  طرـش  وه  اـم  تانیرمت 1 -

. ةروکذملا ۀلثمألا 
. لاثمب هل  تأ  و  یناحتمالا ؟ رمألا  وه  ام  - 2

123 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
اعقاو هب  رومأم  نآ  دـهد و  ماجنا  جراخ  رد  ار  هب  رومأم  فّلکم  هک  تسین  نیا  ندرک  رمأ  هزیگنا  هتبلا  و  دـنزیم . زابرـس  اـی  دـنکیم  لـمع 

. دشاب یعقاو  بلط  رما ، هکنیا  ات  دوش  لصاح  فّلکم  طسوت 
طرـش هک  دراد  ملع  رمآ  هک  یتروص  رد  یعقاو - تروص  هب  بلط  رمأ و  ایآ  دشاب : نیا  عازن  دروم  هلئـسم  ناونع  هک  تساجب  بیترت  نیدب 
نکمم زیاج و  هک  هدـش  حیرـصت  يروص  یناحتما  رما  رد  ّالا  و  تسا ؟ زیاـج  حیحـص و  تسا - دوقفم  هب  رومأـم  رد  ود  ره  عوقو  بوجو و 

. تسا
رمأ دیاش  و  دناهدرک . لالدتـسا  نآ  یتسرد  یناحتما و  رما  ساسارب  اهنآ  هک  ارچ  دشاب  دروم  نیمه  ناکما ، زاوج و  زا  هرعاشا  دارم  دیاش  و 

. دشاب هدوب  یناحتما  رما  نیمه  لیبق  زا  دنک ، حبذ  ار  شدنزرف  هکنیا  هب  میهاربا  ترضح  ندش 

تانیرمت
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زا ریغ  یلاثم  اهنیا  زا  کـیره  يارب  هچ ؟ ینعی  طـقف - عوقو - طرـش  و  تسیچ ؟ ود  نآ  یعرـش  طرـش  عوقو و  بوجو و  یلقع  طرـش  - 1
. روایب روکذم  ياهلاثم 

. نک رکذ  یلاثم  تسیچ ؟ یناحتما  رمأ  - 2
124 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

؟ فالخ هدعب  زاوجلا  یقبی  له  بوجولا  خسن  اذا  بوجولا  خسن  ( 6)
مدعل ۀحابالا  وه  يذلا  ّصخألا  ینعملاب  زاوجلا  و ال  ۀهارکلا ، ۀحابالا و  بابحتـسالل و  لماّشلا  معألا  ینعملاب  زاوجلا  یقبی  ّهنا ال  رهظألا  و 

. کلذ یلع  ۀلالدلا 
هلاح یلع  لعفلا  زاوج  یقبیف  كّرتلا  نم  عنملا  وه  هیئزج و  دـحأ  عفر  بّکرملا  عفر  یف  یفکی  ۀـبکرم و  ۀـیهام  بوجولا  ّنأ  نم  لاقی  اـم  و 

. دیکألا ماّتلا  ثعبلا  وه  ۀطیسب و  ۀیهام  بوجولا  ّنأل  فیعضف ،
قباسلا مکحلا  ّنا  رهاظلا  لب  خسّنلا ، دعب  رخآ  مکح  فّلخت  یلع  لیلد  و ال  اهخـسن ، دـعب  زاوجلا  یقبی  الف  هتیهام ، خـسن  وه  هخـسن  ینعمف 

. دیدج لیلد  یلا  کلذ  جایتحال  اضیا  عجری  بوجولا ال  لبق 
. دراوملا بسح  طایتحالا  ۀلاصا  وا  فیلکتلا  نم  ةءاربلا  ۀلاصا  لثم  ۀیلوألا ، ۀیلمعلا  لوصألا  یلا  ۀلأسملا  یف  عجری  ّهنا  رهاظلا  معن ،

؟ صخالا ینعملاب  وه  ام  و  معألا ، ینعملاب  زاوجلا  وه  ام  تانیرمت 1 -
؟ ۀطیسب مأ  ۀبکرم  ۀیهام  بوجولا  - 2

125 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

بوجو خسن  - 6 - 

هراشا

. تسا فالتخا  دروم  هلئسم  هن ؟ ای  تسا  یقاب  زاوج  نآ  زا  سپ  ایآ  دوش  خسن  بوجو »  » رگا
هحابا نامه  هک  صخا - يانعم  هب  زاوج  زین  و  دوشیم - تهارک  هحابا و  بابحتـسا و  لماش  هک  معا - يانعم  هب  زاوج  هک  تسا  نیا  رهظا  و 

دراد بکرم  تیهام  بوجو ، هک  دوشیم  هتفگ  یلوق  قبط  هتبلا  و  درادن . دوجو  ءاقب  نیا  رب  یتلالد  هک  ارچ  دنامیمن  یقاب  کیچیه  تسا -
ینعی رگید  ءزج  تروص ، نیا  رد  دوش و  عفترم  كرت ، زا  عنم  ینعی  نآ  ءزج  ود  زا  یکی  هک  تسا  یفاک  بکرم ، نیا  ندش  عفترم  يارب  و 

مات و نتخیگنارب )  ) ثعب يانعم  هب  و  بکرم ) هن   ) تسا طیسب  بوجو  تیهام  نوچ  تسا  فیعض  لوق  نیا  تسا . یقاب  نانچمه  لعف ، زاوج 
. تسا دیکا 

يرگید مکح  هک  میرادن  مه  یلیلد  و  دنامیمن . یقاب  يزاوج  تیهام ، خسن  زا  دعب  اذل  تسا و  نآ  تیهام  خسن  بوجو ، خسن  يانعم  سپ 
لیلد هب  جایتحا  تشگزاب  نیا  نوچ  ددرگیمنرب ، زین  بوجو  زا  لبق  مکح  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دوش . بوجو  نیزگیاج  خسن ، زا  دـعب 

. دراد دیدج 
دراوم بسح  هب  هک  طایتحا  لصا  ای  فیلکت  زا  تئارب  لصا  لثم  دوش  عوجر  هیلوا  هیلمع  لوصا  هب  هلئسم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  يرآ ،

. دنکیم قرف 

تانیرمت
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؟ تسانعم هچ  هب  صخا  يانعم  هب  زاوج  معا و  يانعم  هب  زاوج  - 1
؟ طیسب ای  دراد  بکرم  یتیهام  بوجو » - » 2

126 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
راطفالا ةرافک  لاصخک  ۀیلدبلا » یلع  رثکا  وا  نیرما  دـحا  نایتا  یف  فلکملا  ریختی  ام  وه   » يرییختلا بجاولا  هفیرعت  يرییختلا  بجاولا  ( 7)

. يدمعلا
قحلا و ال وه  ارییخت و  عیمجلا  باـجیا  یـضتقی  رییختلا  هجو  یلع  ءایـشألا  وا  نیئیـشلاب  رمـألا  نأ  ۀـلزتعملا  انباحـصأ و  رثکا  نع  لوقنملا  و 

. هیف لاکشا 
. دحاو ءیش  یلا  امهعجرم  لعل  فلکملا و  لعفب  نیعتی  هنیعب و  دحاو ال  بجاولا  نأ  ةرعاشألا  نع  و 

نیتعکرلا یف  عبرألا  تاحیبستلاک  رثکـألا  نمـض  یف  لقتـسم  دوجو  لـقألل  ناـک  رثکـألا و  لـقألا و  نیب  رییختلا  رمـألا  رهاـظ  ناـک  ول  معن ،
. لاکشا لاوقأ و  هیف  ابحتسم ، لقألا  یلع  دئازلا  نوکی  وا  امهنیب  رییختلا  لقعی  لهف  نیتریخألا ،

رثکألاب فلکملا  یتأیف  لمعلا ، ماقم  یف  بدنلا  بوجولا و  ۀین  بوجو  مدع  ققحت  دـعب  ماقملا  یف  ۀـیلمعلا  ةرمثلا  ةردـنل  نیه  رمألا  نکل  و 
. بدنلا بوجولا و ال  هب  دصاق  ریغ 

. روکذملا لاثملا  ریغب  هل  لثم  و  يرییختلا ، بجاولا  فرع  تانیرمت 1 -
. رثکألا نمض  یف  لقتسم  دوجو  لقألل  ناک  اذا  رثکألا  لقألا و  نیب  يرییختلا  بجاولل  لثم  - 2

127 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

يرییخت بجاو  - 7 - 

نآ فیرعت 

راطفا هرافک  لاصخ  لثم  دنکیم » رایتخا  ار  نآ  تیلدب  وحن  هب  رما ، دنچ  ای  رما  ود  زا  یکی  ماجنا  رد  فّلکم  هک  تسا  نآ  يرییخت  بجاو  »
[. هدنب کی  ندرک  دازآ  ای  هزور  زور  نتفرگ 60  ای  نیکسم  تصش  ماعطا  يدمع :[ 

همه هک  دـنکیم  اضتقا  يرییخت ، وحن  هب  دایز  ءایـشا  هب  ای  زیچ و  ود  هب  رما  هک  تسا  نیا  هدـش  لقن  هلزتعم  هعیـش و  ياـملع  رثکا  زا  هچنآ  و 
. تسین نآ  رد  یلاکشا  تسا و  قح  رظن  نیمه  دندرگ و  بجاو  ّریخم  تروص  هب  اهنآ 

تـشگزاب دیاش  دوشیم و  نّیعتم  فّلکم ، ماجنا  اب  تسا و  نّیعم  ریغ  دحاو  بجاو ، تروص ، نیا  رد  دنیوگیم  هک  هدـش  لقن  هرعاشا  زا  و 
. دشاب زیچ  کی  هب  نارگید ، هرعاشا و  لوق 

تعکر ود  رد  هعبرا  تاحیبست  لثم  دشاب  لقتـسم  يدوجو  ياراد  رثکا ، نمـض  رد  لقا  دشاب و  رثکا  لقا و  نیب  رییخت  رما ، رهاظ  رگا  يرآ ،
دوجو یتالاکـشا  لاوقا و  اجنیا  رد  تسا ؟ بحتـسم  لقا ، رب  دـئاز  ای  دراد ، دوجو  بجاو ) ناونع  هب   ) رثکا لقا و  نیب  رییخت  ایآ  زاـمن ، ریخا 
رگید درادن ، یترورض  بابحتـسا ، ای  بوجو  ّتین  فیلکت ، لمع و  ماقم  رد  میدش  لئاق  هکنیا  زا  سپ  اریز  تسا  ناسآ  هلئـسم ، یلو  دراد .

بابحتـسا ای  بوجو  دـصق  دـیوگب و  ار  راب ) هس   ) رثکا تاـحیبست  دـناوتیم  فّلکم  اذـل  و  درادـن . ماـقم  نیا  رد  ياهیلمع  هرمث  قوف  ثحب 
. دنکن ار ) کیچیه  )

تانیرمت
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. روایب لاثم  نآ  يارب  روکذم ، لاثم  زا  ریغ  نک و  فیرعت  ار  يرییخت  بجاو  - 1
. دشاب لقتسم  يدوجو  ياراد  رثکا  نمض  رد  لقا ، هک  یتروص  هب  روایب ، لاثم  رثکا  لقا و  نیب  يرییخت  بجاو  يارب  - 2

128 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
اعرـش و عّسوملا  بجاولا  دوجو  روهـشملا  و  ةالّـصلاک . هنم » عسوا  هیف  تقولا  ناـک  اـم  وه   » عّسوملا بجاولا  هفیرعت  عّـسوملا  بجاوـلا  ( 8)

. القع هنم  عناملا  مدع  اهضعب و  حیرص  نکی  مل  نإ  رماوألا  نم  ریثک  رهاوظل  قحلا  وه  القع و  هزاوج 
. تقولا دارفأ  نیب  اّریخم  بجاولا  نوکی  ّهنا  هتیاغ :

. هب بجاولا  طقس  همّدق  اذا  تقولا و  رخآ  یف  بجاولا  لیق : و  هنع ، یفعی  هلوأ  نع  هرّخأ  اذا  تقولا و  لّوأ  نم  وه  بجاولا  لیق : و 
. ۀهیدبلا لباقم  یف  ۀهبش  نیفرّطلا  ۀلدأ  و 

لیق و  معن ، لیق  لوألا ؟ نآلا  یف  هب  نایتالا  فلکملا  رّخأ  نا  بجاولاب  یناثلا  نآلا  یف  نایتإلا  یلع  مزعلا  بجی  له  ۀعـسوتلاب  لوقلا  یلع  ّمث 
ۀیجراخ ۀلدأ  نم  دافتـسی  ّهنا  لاقی  امبر  معن ، مزعلا . اذـه  بوجو  یلع  ۀـلالد  ّيأ  اهیف  رن  مل  عّسوملا  بجاولا  رماوأ  سفن  یلا  انرظن  ول  و  ال .

وا لبقتـسملا ، یف  اهئادأ  یلع  مزعی  نأ  اّماف  اتفتلم ، اهتقو  لوأ  نع  اـهرّخأ  ـالثم و  ةالّـصلا  تقو  لـخد  اذا  فلکملا  ّنإ  ثیح  مزعلا ، بوجو 
. ددرتی وا  اهکرت ، یلع  مزعی 

 ... ّنأ نظأ  الف  اهکرت ، یلع  مزعلا  اّمأف 

129 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

عّسوم بجاو  - 8 - 

نآ فیرعت 

. زامن لثم  تسا » بجاو  دوخ  زا  رتعیسو  نآ ، ماجنا  تقو  هک  تسا  نآ  عّسوم  بجاو  »
. تسا نکمم  زیاج و  القع ، تسا و  دوجوم  عّسوم  بجاو  اعرش  هک  تسا  نیا  روهشم  و 

، رگید فرط  زا  و  تساهنآ . حیرـص  هک  میئوگن  رگا  تسا  یعرـش  رماوا  زا  يرایـسب  رهاوظ  اعدـم ، نیا  رب  لیلد  و  تسا . نیمه  قح  لوق  و 
. درادن دوجو  مه  یعنام  القع 

[. تقو رخآ  ای  تقو و  طسو  ای  تقو ، لوا  رد  زامن   ] تسا ّریخم  بجاو  تقو ، دارفا  نیب  رد  بجاو  هک  تسا  نیا  عسوم : بجاو  تیاغ 
. دریگیم رارق  وفع  دروم  هتبلا  دزادنیب ، ریخأت  تقو  لوا  زا  ار  نآ  فّلکم  رگا  دشاب و  تقو  لوا  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  هک : هدـش  هتفگ  و 

طقاـس يو  زا  بجاو  دـهد ، ماـجنا  تقو  لوا  رد  ار  نآ  فّلکم  رگا  تسا و  تقو  رخآ  رد  یقیقح ) « ) بجاو : » هک تسا  نیا  رگید  لوـق  و 
. دوشیم یقلت  یهیدب  رما  ربارب  رد  ياههبش  ام  رظن  هب  فرط ، ود  ره  هلدا  اّما  دوشیم .

تـسا بجاو  ایآ  تخادنا ، ریخأت  هب  تقو ، لوا  تصرف  زا  ار  بجاو  ماجنا  فّلکم  هک  یتروص  رد  میدـش ، تقو  هعـسوت  هب  لئاق  رگا  اّما  و 
دوخ رد  رگا  ام  و  تسین . بجاو  دیوگیم  یلوق  تسا و  بجاو  هک  تسا  نآرب  یلوق  هن ؟ ای  دشاب  هتـشاد  مّود  تصرف  رد  نآ  ماجنا  رب  مزع 

هیجراـخ هلدا  زا  مزع ، بوـجو  نیا  هک  دوـش  هتفگ  اـسبهچ  يرآ ، مینیبیمن . مزع  نیا  بوـجو  رب  یتلـالد  مـینک ، رظن  عّـسوم  بـجاو  رماوا 
هـس زا  دزادنایم ، ریخأت  تقو  لوا  زا  ار  نآ  هجوت ، تافتلا و  اب  دوشیم و  لخاد  زامن  تقو  الثم - یتقو - فّلکم  هک  ارچ  دوشیم ، هدیمهف 

زامن كرت  رب  مزع  رگا  اّما  و  تسا . دّدرم  ای  دراد و  زامن  كرت  رب  مزع  ای  دراد و  يدـعب  نامز  رد  زامن  ماجنا  رب  مزع  ای  تسین : جراخ  لاـح 
منکیمن نامگ  دشاب ، هتشاد 
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130 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. رماوألا لاثتما  يوقتلا و  ۀعاطالا و  یف  سدقملا  عراشلا  نم  تادیکأتلا  ةرثک  عم  هزیوجت  یلع  رساجتی  ادحأ 
. نمؤملا تافص  نم  وه  سیل  و  ۀیثیحلا ، هذه  نم  بجاولا  كرت  یلع  مزعلا  ریظن  ّهنا  فاصنالاف  ددرتلا  اّمأ  و 

. جراخلا نم  لب  عّسوملا ، بجاولاب  رمألا  سفن  نم  کلذ  دافتسی  نکل ال  مزعلا ، بوجو  قحلا  نذاف ،
هلعجل مهـضعب  هرکذ  امک  الثم ، ۀنـس  نیرـشع  لبق  ول  لبقتـسملا و  یف  ناسنالا  هب  فّلکی  بجاو  لک  لعف  یلع  مزعلا  بوجو  لامتحا  اّمأ  و 

. هیلع ّلدی  دمتعم  لیلد  ضوهن  مدعل  دیعبف  نامیالا ، مزاول  نم  کلذ 
. اعرش دوجوم  القع و  زئاج  عسوملا  بجاولا  أ )  ) ۀصالخلا

لّوأ نع  فلکملا  هرّخأ  نإ  بجاولاب  یناـثلا  نـآلا  یف  ناـیتالا  یلع  مزعلا  بوجو  یلع  ۀعّـسوملا  تاـبجاولا  رماوأ  سفن  یف  ۀـلالد  ـال  (ب )
. هتقو

. ۀیجراخ ۀلدأ  نم  دافتسم  کلذ  یلع  مزعلا  بوجو  معن ،
؟ هیف لاوقألا  نیب  عسوملا و  بجاولا  فرع  تانیرمت 1 -

؟ کلذ یف  ددرتلا  وا  بجاولا  ءادأ  كرت  یلع  مزعلا  زوجی  له  - 2
؟ دعب اهب  فلکی  مل  یتلا  ۀلبقتسملا  تابجاولا  لعف  یلع  مزعلا  بجی  له  - 3

131 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
يوقت و تعاطا و  رب  سدـقم  عراش  بناج  زا  تادـیکأت  همه  نیا  هک  ارچ  دـنیامن ، زیوجت  ار  مزع  نیا  دـننک و  تراسج  اـملع  زا  کیچـیه 

. تسا هدش  دراو  رماوا  لاثتما 
نمؤم تافـص  زا  دـیدرت ، نیا  تسا و  بجاو  كرت  رب  مزع  ناـمه  لـثم  یتهج  زا  مه  دـیدرت  نیا  هک  تسا  نیا  فاـصنا  دوش ، ددرم  رگا  و 

. تسین
زا هکلب  دوشیمن  هدافتـسا  عسوم  بجاو  لـیلد  دوخ  زا  بوـجو ، نیا  یلو  تسا  بجاو  بجاو ، ماـجنا  رب  مزع  هک  تسا  نیا  قـح  نیارباـنب 

. دیآیمتسدهب یجراخ  لیلد 
ناسنا رب  الثم - لاس  تسیب  زا  لبق  ول  و  دوشیم - فّلکم  نادب  هدنیآ  رد  ناسنا  هک  یلعف  ره  ماجنا  رب  مزع  هک  دناهداد  لامتحا  یضعب  اّما  و 

لباق لـیلد  هک  ارچ  تسا  دـیعب  رظن ، نیا  اـّما  دناهتـسناد . فّلکم  ناـمیا  مزاول  زا  ار  نیا  دـناهدرک و  رکذ  ار  لوق  نیا  یخرب  تسا و  بجاو 
. درادن دوجو  نآرب  يدامتعا 

هصالخ

. تسا دوجوم  اعرش  تسا و  زئاج  القع  عّسوم  بجاو  فلا )
دـشاب بجاو  مزال و  دزادـنیب ، ریخأت  تقو  لوا  زا  ار  فیلکت  فّلکم  رگا  هکنیا  رب  درادـن  دوجو  یتلالد  عّسوم  تابجاو  رماوا  دوخ  رد  ب )

. دوشیم هدافتسا  هیجراخ  هلدا  زا  یمزع  نینچ  بوجو  يرآ ، دشاب . هتشاد  مّود  تصرف  رد  نآ  ماجنا  رب  مزع 

تانیرمت

. امن نییبت  ار  نآ  رد  لاوقا  نک و  فیرعت  ار  عسوم  بجاو  - 1

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا زیاج  هلئسم ، نیا  رد  دّدرت  ای  بجاو و  ماجنا  كرت  رب  مزع  ایآ  - 2
؟ تسا بجاو  هدشن ، فّلکم  اهنادب  زونه  ناسنا  هک  ياهدنیآ  تابجاو  ماجنا  رب  مزع  ایآ  - 3

132 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لوقلاب لعفلا  كرت  بلط  وه   » هتدامب یهّنلا  ینعم  ّنا  رهاظلا  یهّنلا  ةدام  هغیـص  یهّنلا و  ةدام  ( 1  ) ثحابم ۀثالث  هیف  یهاّونلا و  یناّثلا  بابلا 

« ءالعتسا
هیهن بجوتـسی  هتعاط  بجت  يّذلا  یلاعلا  معن ، ّولعلاب . رابتعا  و ال  ارهاظ ، هلثم  ۀـباتکلاف  ّالإ  و  رثکألا ، نع  لوقنملل  اعبت  لوقلاب  هاندـّیق  اّمنإ  و 

. باقعلا ّمّذلا و  هلعاف  قاقحتسا  ءیش  نع 
وه ناک  کلذـل  و  هکرت ، یلع  اـثعب  هنع و  اـیهن  دارفـالا  دـشأ  وه  میرّحتلا  نکل  و  ۀـهارکلا ، میرّحتلا و  يدرف  لمـشی  یهّنلل  ینعملا  اذـه  مث 

. رمألا یف  کلذ  لثم  انحضوأ  امک  ءامسألا  یف  کیکشتلا  ینعم  لیبق  نم  ّهنأل  ۀهارکلا ، نود  ردابتملا 
لعفلا كرت  بلط  یف  ۀقیقح  اّهنأ  رهاّظلاف  اههابشأ ، و  لعفت » ال   » ۀغیص اما  یهّنلا و  ۀغیص 

133 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یهاون مود : باب 

هراشا

دراد دوجو  ثحبم  هس  باب ، نیا  رد 

یهن هغیص  هّدام و  - 1 - 

یهن هدام 

هب مینکیم  لوق »  » هب دّیقم  ار  یهن  ام  هکنیا  و  تسا .» يرترب )  ) ءالعتـسا يور  زا  لوق  هلیـسو  هب  لعف  كرت  بلط  «: » یهن  » هدام يانعم  ارهاظ 
، يرآ تسین . ربتعم  یهن  رد  يرترب )  ) ّولع و  تسا . لوق  لثم  ارهاظ - مه - تباتک  ّالا  و  تسا . هدـش  لقن  اـملع  رثکا  زا  هک  تسا  ینخـس  عبت 

باقع تمذـم و  قحتـسم  هنع ، یهنم  لمع  نآ  لعاف  دـنک ، یهن  يزیچ  زا  رگا  تسا ، بجاو  شتعاط  هک  ماـقمیلاع ) صخـش   ) یلاـع درف 
. دوب دهاوخ 

رذحرب ثیح  زا  مه  تسا  یهن  دارفا  نیرتدـیدش  میرحت ، اّما  تهارک . مه  دوشیم و  میرحت  لماش  مه  میتفگ ، یهن  يارب  هک  قوف  يانعم  و 
. تهارک هن  دوشیم  ردابتم  میرحت  يانعم  یهن  زا  يور ، نیمه  زا  و  هنع . یهنم  كرت  رب  کیرحت  ثیح  زا  مه  هنع و  یهنم  ءیش  زا  نتـشاد 

. میداد حیضوت  رما  يانعم  رد  ار  بلطم  نیا  هیبش  هکنانچ  تسا ، ءامسا  رد  بتارم ) وذ   ) یکیکشت یناعم  لیبق  زا  یهن  يانعم  هک  ارچ 

یهن هغیص 

نیا رد  دنتسه و  لعف  كرت  بلط  رد  تقیقح  ارهاظ  نآ ، ریاظن  و  لعفت » ال   » هغیص اّما  و 
134 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. ءامسألا یف  اضیا  کیکشتلا  ۀلوقم  لیبق  نم  هّنکل  و  لاؤسلا ، ءاعّدلا و  ادرف  لب  ۀهارکلا ، میرّحتلا و  ادرف  ینعملا  اذه  یف  لخدی  و 
یلا جاتحت  دارفالا  یقاب  معن ، دارفالل . ۀـنّیعملا  ۀـنیرقلا  مدـع  دـنع  قالطالا و  دـنع  نهّذـلا  یلا  قاسنملا  وه  میرحتلا - وه  و  لوألا - درفلا  و 
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. اههابشا لعفا و  ۀغیص  یف  کلذ  اّنیب  امک  ازاجم  کلذب  نوکت  اهنّیعت و ال  ۀنیرق 
ریثک بهذ  ّهنأ  و  لوألا ، یلا  اوبهذ  مّهنأ  رثکألا  نع  لقن  و  لـعفت ، ـال  نأ  سفن  وا  ّفکلا ، بلط  وه  یهّنلا ، نم  دارملا  ّنأ  یف  اوفلتخا  دـق  و 

. یناثلا یلا 
. رودقم ریغ  ّهنأل  فیلکتلا  هب  ّقلعتی  فیکف  یلزأ ، مدعلا  و  ضحم ، مدع  وه  یناثلا  ینعملا  ّنأب  هیلع  ضرتعا  و 

. ۀیفاک مدعلا  رارمتسا  یلع  ةردقلا  ّنأب  بیجأ  و 
تافتلالا عم  قباسلا  مدعلا  رارمتـسا  وه  ّفکلا  نأ  لعفت ، نأ ال  نیب  هنیب و  قرفلا  نکل  و  یمدع ، اضیا  ّفکلا  نأ  نهذلاب  جلتخی  يّذلا  ّنا  و 

. امهوحن وأ  عاد  وأ  هلعف  یلا  ام  لیم  دوجو  هنع و  یهنملا  یلا 
. هنع ّیهنملا  نع  ۀلفغلا  عم  ول  لب و  کلذ ، ریغ  عم  ول  مدعلا و  رارمتسا  وهف  لعفت  نأ ال  اّما  و 

عم وأ  ریسیلا  لیملا  مدع  عم  ول  هنع و  یهنملا  لعفلا  مدع  ّنأل  هنع ، ّفکلا  بلط  وه  ءیـش  نع  یهّنلا  ینعم  ّنأ  رهاّظلا  لوقنف : اذه  نّیبت  اذاف 
. افرع الاثتما  ّدعی  سفنلا ال  زازئمشا 

؟ باوثلا کلذب  ّقحتسی  ّهنأ  و  کلذ ، یف  هناحبس  هّللا  رمأ  الثتمم  فرعلا  یف  ّدعی  له  الثم ، عبطلاب  ةرذقتسملا  ثئابخلا  لکأ  كرت  نمف 
. اّلک ّمث  اّلک 

135 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
کیکـشت هلوقم  لیبق  زا  زین  دروم  نیا  یلو  دـنلخاد ، زین  لاؤس  اعد و  درف  ود  هکلب  دـنوشیم ، لخاد  ود  ره  تهارک  میرحت و  درف  ود  انعم ،

ردابتم یمدآ  نهذ  هب  صاخ ، درف  کی  يارب  هنیعم  هنیرق  مدـع  قـالطا و  تروص  رد  هک  تسا  میرحت - ینعی  لوا - درف  و  تسا . ءامـسا  رد 
دنوشیمن یقلت  يزاجم  يانعم  رطاخ ، نیدب  دارفا ، نیا  دیامن و  نّیعم  ار  اهنآ  هک  دنراد  ياهنیرق  هب  جایتحا  یهن ، دارفا  هیقب  يرآ ، دوشیم .

. میداد حیضوت  نآ  ریاظن  و  لعفا »  » هغیص رد  ار  هتکن  نیا  هکنیا  امک 
هب شیارگ  هک  هدـش  لقن  اهنآ  رثکا  زا  و  دـنراد . رظنفالتخا  لعف ، ماجنا  مدـع  فرـص  ای  تسا  ّفک  بلط  یهن ، زا  دارم  هکنیا  رد  اـملع  و 

ضارتعا مود  لوق  نیا  رب  و  دنراد . لعف ) ماجنا  مدع  فرص   ) مود لوق  هب  شیارگ  مه  يرایسب  هتبلا  دنراد و  سفن ) ّفک  بلط   ) لوا يانعم 
، یفیلکت نینچ  هک  ارچ  دریگیم ؟ قلعت  یلزا  مدع  هب  فیلکت  هنوگچ  نیاربانب  تسا و  یلزا  مدع ، تسا و  ضحم  مدـع  انعم ، نیا  هک  هدـش 

. تسا یفاک  مدع ، رارمتسا  رب  تردق  هک  هدش  هداد  خساپ  ضارتعا  نیا  زا  و  تسین ؟! رودقم 
. تسا یمدع  يرما  زین ، سفن  ّفک  هک  تسا  نیا  دنکیم  ناجلخ  ام  نهذ  رد  هک  هچنآ  و 

هنع و یهنم  هب  هجوت  اب  هارمه  تسا  قباس  مدـع  رارمتـسا  يانعم  هب  سفن  ّفک  هک  تسا  نیا  لعف  ماـجنا  مدـع  سفن و  ّفک  نیب  قرف  یلو 
تسا قباس  مدع  رارمتسا  يانعم  هب  لعف ، ماجنا  مدع  اّما  و  ود . نیا  لاثما  لعف و  ماجنا  رب  ياهزیگنا  دوجو  ای  لعف و  ماجنا  هب  یـششک  دوجو 

! هنع یهنم  زا  تلفغ  اب  یتح  هکلب  قوف ، تافتلا  نودب  ول  و 
ول هنع و  یهنم  لعف  مدع  هک  ارچ  تسا ، نآ  زا  ّفک  بلط  ءیش ، کی  زا  یهن  يانعم  ارهاظ  میئوگیم : هتکن  نیا  ندش  نشور  زا  سپ  لاح 

. دوشیمن بوسحم  یهن  لاثتما  افرع  سفن ، رّفنت  اب  ای  كدنا  لیم  مدع  اب 
، مدرم فرع  رد  اـیآ  دـنکیم ، كرت  دراد ، رفنت  اـهنآ  زا  یمدآ  عـبط  هک  ار  فیثـک  ثیبـخ و  ياـهزیچ  ـالثم - ندروـخ - هک  یـسک  اذـل  و 

نینچ زا  یهن  اذل  و  زگره ! زگره و  تسا ؟ باوث  قحتسم  تهج  نیا  زا  ایآ  دوشیم و  بوسحم  هنیمز  نیا  رد  یهلا  رماوا  هدننکلاثتما 
136 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

لکأت ال  : » لـثم ّماـع ، ءیـش  میرحت  نمـض  یف  کـلذ  لـثم  نع  یهنی  اـّمنإ  معن ، اـفرع . صوصخلاـب  کـلذ  نع  یهّنلا  نجهتـسی  کلذـل  و 
. ناجهتسالا عفر  یف  فاک  رادقملا  اذه  و  هنع ، یهنملا  ّماعلا  دارفا  ضعب  لعف  یف  نیفّلکملا  ضعبل  لیم  یندأ  اهیف  يذلا  ثئابخلا »
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. اهمدع وأ  رارکّتلا  ماوّدلا و  یلع  یهنلا  ۀلالد  یف  اوفلتخا  رارکّتلا  ماوّدلا و  یلع  یهّنلا  ۀلالد 
كرتب ّالإ  لصحی  اهل ال  كّرتلا  و  اهنع ، یهنملا  ۀیهاملا  كرت  یلع  هتلالد  ثیح  نم  لب  کلذ ، یلع  ّلدت  ۀغیـصلا  ّنأل  ال  لوألا ، وه  ّقحلا  و 

. یهّنلل ۀفلاخملا  لصحت  اهنم  درفب  نایتالاب  ّنأل  اهدارفأ ، عیمج 
. يرخأ ةّرملل  ةرات و  رارکّتلل  یهنلا  دوروب  مدعلل  ّجتحا  و 

. قلطملا یهّنلا  یف  عاّزنلا  اّمنإ  درفلل و  ادّیقم و  هدورو  نم  عنمن  ّانإ ال  باوجلا : و 
. ردابتملا وه  میرّحتلا  و  ۀهارکلا . میرّحتلا و  يدرفل  لماّشلا  هنع  یهنملا  نع  ّفکلا  بلط  وه  یهّنلا  ةدام  أ )  ) ۀصالخلا

. ردابتملا وه  میرّحتلا  و  ءاعّدلا . لاؤّسلا و  ۀهارکلا و  میرّحتلل و  لماّشلا  اضیا  ّفکلا  بلط  اهانعم  یهّنلا  ۀغیص  (ب )
. زاجم ۀقیقح ال  دارفالا  نم  ّلک  یف  ۀغیّصلا  ةداملا و  لامعتسا  (ج )

. اهدارفا عیمج  كرتب  ّالإ  لصحی  يذلا ال  ۀیهاملا  كرت  یلع  هتلالدل  رارکّتلا  ماوّدلا و  یلع  یهّنلا  ّلدی  (د )

137 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یهن ماع ، ءیـش  کی  میرحت  نمـض  رد  يراـک  نینچ  لـثم  زا  يرآ ، تسا . نجهتـسم  اـجبان و  مدرم ، فرع  رد  یـصاصتخا  روطهب  يراـک 

یفیعـض لیم  اهنآ  زا  یـضعب  هب  تبـسن  نیفلکم  یـضعب  هک  تسا  ییاهنآ  ثئابخ ، زا  دارم  تسا و  ماع  دیروخن » ار  ثئابخ  : » الثم دوشیم .
. تسا یفاک  ناجهتسا  عفر  يارب  رادقم  نیمه  و  دنراد .

رارکت ماود و  رب  یهن  تلالد 

هک تهج  نآ  زا  هن  هتبلا  دراد . تلـالد  هک  تسا  نیا  قـح  و  دـناهدرک . فـالتخا  هن ، اـی  دراد  تلـالد  رارکت  ماود و  رب  یهن  هکنیا  رد  اـملع 
كرت و  دوش . كرت  دیاب  هنع  یهنم  تیهام  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هغیص  هک  ثیح  نیا  زا  هکلب  دشاب ، هتـشاد  یتلالد  بلطم  نیا  رب  هغیص 

هک اهنآ  و  دوشیم . ققحم  یهن  اب  تفلاخم  هنع ، یهنم  درف  کی  ماجنا  اب  اریز  تیهام . دارفا  عیمج  كرت  رب  زج  دوشیمن  لـصاح  تیهاـم ،
دراو رابکی  ماجنا  يارب  یهاگ  هدمآ و  رارکت  يارب  دراوم  یخرب  رد  یهن  هک  دناهدرک  لالدتـسا )  ) جاجتحا نینچ  دناتلالد  مدـع  هب  لئاق 
عازن لحم  هچنآ  یلو  دشاب . هدش  دراو  مه  درف  کی  يارب  دّیقم و  تروص  هب  یهن  هک  مینکیمن  عنم  ام  هک  تسا  نیا  باوج  و  تسا ! هدـش 

. تسا دیق ) نودب  و   ) قلطم یهن  تسا ،

هصالخ

، تسا ردابتم  هچنآ  هتبلا  دوشیم و  ود - ره  تهارک - میرحت و  درف  ود  لماش  هک  تسا  هنع  یهنم  زا  ّفک  بلط  يانعم  هب  یهن  هداـم  فلا )
. تسا میرحت 

. تسا میرحت  نامه  ردابتم ، هتبلا  دوشیم و  اعد  لاؤس و  تهارک و  میرحت و  لماش  هک  تسا  ّفک  بلط  زین  یهن  هغیص  يانعم  ب )
. زاجم هن  تسا  تقیقح  روکذم ، دارفا  زا  کیره  رد  یهن  هغیص  هدام و  لامعتسا  ج )

لـصاح تیهام ، دارفا  عیمج  كرت  اب  زج  تیهام ، كرت  نیا  تسا و  تیهام  كرت  رب  لاد  یهن  اریز  دراد  رارکت  ماود و  رب  تلـالد  یهن  د )
. دوشیمن

138 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
؟ هتدامب یهنلا  ینعم  ام  تانیرمت 1 -

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ۀغیصلا لدت  ءیش  يأ  یلع  - 2
؟ ایهن دعی  لهف  ءیش  نع  یلاعلا  لفاسلا  یهن  اذا  - 3

؟ هیلع لدت  ۀنیرق  یلا  جاتحت  لهف  لاؤسلا  وأ  ءاعدلا  ۀغیصلا  نم  دیرأ  اذا  - 4
؟ نیعم تقوب  ادیقم  وأ  رارکتلا  نود  ةرملل  یهنلا  لامعتسا  حصی  له  - 5

139 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تانیرمت

؟ تسیچ یهن  هدام  يانعم  - 1
؟ دراد تلالد  يزیچ  هچ  رب  یهن  هغیص  - 2

؟ دوشیم بوسحم  یهن  افرع )  ) ایآ دنک ، یهن  يراک  زا  ار  هبترمدنلب  یلاع و  صخش  تسدورف ، نیئاپ و  صخش  رگا  - 3
؟ دنک تلالد  نآرب  هک  تسا  ياهنیرق  جاتحم  ایآ  دشاب ، لاؤس  ای  اعد  یهن ، هغیص  زا  دارم  رگا  - 4

؟ تسا حیحص  صاخ ، تقو  هب  دّیقم  تروص  هب  ای  و  رارکت - هن  رابکی - يارب  یهن  لامعتسا  ایآ  - 5
140 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

: لاوقأ یلع  کلذ  یف  اوفلتخا  نیتهج ؟ يذ  یصخش  دحاو  یف  یهّنلا  رمألا و  عامتجا  زوجی  له  یهّنلا  رمألا و  عامتجا  ( 2)
. ۀعیشلا ءاملع  رثکا  نع  لوقنملا  وه  و  زاوجلا ، مدع  - 1

. روهمجلا ءاملع  رثکا  نع  لوقنملا  وه  و  زاوجلا ، - 2
وه و  اهب ، رمأ  دوجول  ۀبوصغملا  راّدـلا  یف  ةالّـصلاب  کلذـل  اوّلثم  باحـصألا و  ضعب  نع  لوقنملا  وه  و  افرع ، عانتمالا  و  القع ، زاوجلا  - 3

(. بصغت ال   ) وه یهن و  و  ّلص ،) )
یهن اذاف  اهب ، رومأم  ّهنا  ثیح  اهمدع ، دنع  لاحملاب  فیلکتلا  موزلل  ۀـبوصغملا  رادـلا  یف  ةالّـصلا  نع  ۀـحودنم  دوجو  موزلب  ریثک  حّرـص  و 

ۀبوصغم اراد  محتقا  نم  ّنأل  الاحم ، نوکی  اـمبر ال  لاـحملاب  فیلکتلا  ّنکل  و  لاـحملاب . اـفیلکت  ناـک  جورخلا  نع  هل  ۀـحودنم  ـال  اـهنع و 
ةالّـصلاب و هیلا  یهنلا  رمألا و  هّجوت  لیحتـسی  اـمبر ال  هتالـص ، تقو  قاـض  جورخلا و  نم  نکمتی  مل  ثیحب  باـبلا  هیلع  دـصوأ  مث  اـملاع ،

. کلذ یف  هسفن  عقوأ  يّذلا  وه  ّهنأل  بصغلا ،
اذه و  لاحم ، نیتدارالا  عامتجا  و  همدـع ، ةدارا  هنع  یهّنلا  ینعم  و  هتدارا ، هب  رمألا  ینعم  ّنأل  لاحم ، کلذ  ّنأب  ةرات ، عنملل  اوّجتحا  مّهنا  مث 

. مهضعب لالدتسا  نومضم 
، ... امارح ابجاو و  کلذ  عم  نوکی  فیکف  هتدحو ، کلذب  ملثنت  هیتهج و ال  دّدعتب  اددعتم  نوکی  نیتهجلل ال  عماجلا  درفلا  ّنأب  ةرات ، و 

141 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یهن رما و  عامتجا  - 2 - 

هراشا

رب دنراد و  فالتخا  هنیمز  نیا  رد  املع  تسا ؟ زیاج  نکمم و  تسا ، تهج  ود  ياراد  هک  يایصخش  دحاو  کی  رد  یهن  رما و  عامتجا  ایآ 
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: دنلوق دنچ 
. تسا هدش  لقن  هعیش  ياملع  رثکا  زا  لوق  نیا  و  زاوج : مدع  . 1

. تسا هدش  لقن  ّتنس ) لها   ) روهمج ياملع  رثکا  زا  لوق  نیا  و  زاوج : . 2
زا هک  دـناهدز  لاثم  ار  یبصغ  هناخ  رد  زامن  نآ  يارب  تسا و  هدـش  لقن  هعیـش  ياملع  یخرب  زا  لوق  نیا  و  اـفرع : عاـنتما  ـالقع و  زاوج  . 3

حیرـصت اـملع  زا  یخرب  و  تسا . دوـجوم  نکم » بصغ  بـصغت : ـال   » یهن رگید  فرط  زا  دراد و  دوـجو  ناوـخب » زاـمن  ّلـص :  » رمأ یفرط 
لاحم هب  فیلکت  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یبصغ  هناخ  رد  زامن  نیا  زا  يزیرگ  هراچ و  هار  یتسیاـب  هک  دـناهدرک 
دهاوخ لاحم  هب  فیلکت  دـشابن ، يزیرگ  هار  رگا  تسا و  هدـش  یهن  نآ  زا  رگید  فرط  زا  هدـش و  عقاو  رما  دروم  زامن  اریز  دـیآیم . مزال 

رب برد  سپـس  دوشیم و  یبصغ  هناخ  دراو  رایتخا  اب  املاع و  شدوخ  هک  یـسک  نوچ  دـشابن . لاحم  اـسبهچ  لاـحم  هب  فیلکت  یلو  دوب .
هجوتم وا  رب  زاـمن  هب  رما  مه  اـسبهچ  دوشیم ، گـنت  وا  رب  مه  زاـمن  تقو  دوش و  جراـخ  دـناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم  هتـسب  وا  يور 

نینچ یهاگ  دـناهدرک ، عنم  هک  اهنآ  اّما  و  تسا . هداد  رارق  یتیعقوم  نینچ  رد  ار  شدوخ  رایتخا ، اـب  وا  هک  ارچ  بصغ ! زا  یهن  مه  تسا و 
نیا نآ  زا  یهن  يانعم  و  هدش ، هدارا  ءیش  نآ  دوجو  هک  تسا  نیا  ءیش  هب  رما  يانعم  اریز  تسا  لاحم  عامتجا  نیا  هک  دناهدرک  لالدتـسا 

. تساملع یخرب  لالدتسا  نومضم  نیا ، و  تسا . لاحم  هدارا ، ود  نیا  عامتجا  هک  تسا  مولعم  و  تسا . هدش  هدارا  ءیش  نآ  مدع  هک  تسا 
ددـعتم اـعقاو  تهج ، دّدـعت  نیا  اـب  تسا ، یهن ) رما و  قـّلعتم   ) تهج ود  ياراد  هـک  يدرف  هـک  دـناهدرک  لالدتـسا  نـینچ  یخرب  یهاـگ  و 

و مارح ؟ مه  دوشیم و  بجاو  مه  ءیش  نیا  هنوگچ  فصو ، نیا  اب  و  دوریمن . نیب  زا  شتدحو  تهج ، ددعت  نیا  اب  دوشیمن و 
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؟ هب ۀعاطالا  نکمی  فیک  و 
. نیینعملا نیذه  لوح  موحت  اّهنأ  ّالإ  لالدتسالا ، نایب  یف  فلتخا  نإ  مهتارابع و  ّنا  لصاحلا  و 

رمألا و هّجوت  ۀلاحتـسا  یلع  ّلدی  لوألا  ّنإ  ثیح  عاّزنلا ، وا  لیلدلا  ۀهجو  فالتخا  امهنم  حولی  ّهنأ  تیأر  نیناهربلا  نیذه  تلمأت  اذا  تنأ  و 
نیذـه لعج  مهـضعب  نم  رهظی  و  فّلکملا . نم  عماـجلا  درفلا  اذـهب  ۀـعاطالا  ناـکمإ  مدـع  یلع  ّلدـی  یناـثلا  و  دـحاو ، هاـن  رمآ  نم  یهنلا 

[26 :] لوقنف نیتلحرملا  نع  مّلکتن  نحنف  لاح  لک  یلع  و  عازنلل . ادروم  نوکی  نأ  نکمی  امهنم  دحاو  ّلک  و  نیتفلتخم ، نیتلأسم  نیبلطملا 

ص142 طابنتسا ؛  لوصا  همجرت 
ّنأ امب  نکل  و  بصغلا ، ۀیهامب  یهنلا  و  ةالصلا ، ۀیهامب  ّقلعت  رمألا  ناک  نإ  ّهنا و  ماقملا  یف  یهّنلا  رمألا و  عامتجا  وه  یلوألا و  ۀلحرملا  یف 

حّـشرتتف یهّنلا ، ّقلعتم  یه  لدـبلا  یلع  و ال  رمألا ، ّقلعتم  یه  لدـبلا  یلع  دارفالا  تناک  دارفـالا ، دوجو  اـّلإ  اـجراخ  اـهل  دوجو  ـال  ۀـیهاملا 
. ارهاظ دحاو  درف  یف  امهعامتجا  نکمی  الف  دارفالا ، یلا  عئابطلا  نم  ۀیضوغبملا  ۀیبوبحملا و 

، بصغلا عم  ۀعمتجملا  ةالّصلا  هذهب  ۀعاطالا  القع  لب و  افرع  اضیا  نکمی  ّهنإ ال  لوقنف : همدع ، ۀعاطالا و  ناکمإ  یه  ۀیناثلا و  ۀلحرملا  اما  و 
نکمی یلوملل ال  اضوغبم  هتاهج  نم  ۀهج  نم  ناک  اذاف  تحب ، هیف  بوغرم  و  فرـص ، بوبحم  ءیـشب  الإ  افرع  نوکت  ۀـعاطالا ال  ّنا  ثیح 

. اعطق ۀعاطالا  درفلا  کلذ  یف 
یلع مّدـقملا  وه  یهّنلا  بناج  ّنا  وه ) و  ، ) یهّنلا وأ  رمألا  بناـج  میدـقت  نم  عاـنتمالاب  لوقلا  یلع  هورکذ  اـم  ّنأ  رهظی  بیرقتلا  اذـه  نم  و 

، ... ةالّصلا هضراعت  بصغلا ال  ّنأل  هانرکذ ، ام  بسح  رمألا 

143 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
!؟ درک تعاطا  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ 

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


يانعم ود  نیمه  نوماریپ  تارابع  همه  اّما  تسا ، فلتخم  یهن  رما و  عامتجا  عانتما  رب  لالدتـسا  نایب  رد  هچرگ  املع  تارابع  هکنآ  لصاح 
. تسا روکذم 

نیا رب  ینتبم  لوا  لالدتسا  هک  ارچ  ینیبیم . راکـشآ  ار  عازن  نیفرط  لیلد و  ود  هاگدید  فالتخا  ینک ، تقد  ناهرب  ود  نیا  رد  رگا  امـش  و 
هیحان زا  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  مود  لالدتـسا  و  تسا . لاحم  یهان ، مه  دـشاب و  رمآ  مه  هک  صخـش  کی  زا  یهن  رما و  رودـص  هک  تسا 

. درادن دوجو  یهن ، مه  تسا و  نآ  يور  رما  مه  هک  یئیش  تعاطا  ناکما  فّلکم ،
زا کیره  دـناهتفگ  دـناهدرک و  یقلت  هناگادـج  هلئـسم  ود  ناونع  هب  ار  بلطم  ود  نیا  هک  دـیآیمتسدهب  املع  یخرب  تاملک  رهاوظ  زا  و 

: رارق نیدب  میئوگیم  نخس  هلحرم  ود  رد  ام  لاحرههب  دشاب و  عازن  لحم  دناوتیم  ود ، نیا 
قلعت بصغ  تیهاـم  هب  یهن  هتفرگ و  قـلعت  زاـمن  تیهاـم  هب  رما  هچرگ  میئوـگیم  تسا  ماـقم  رد  یهن  رما و  عاـمتجا  هک  لوا : هـلحرم  رد 
نیمه دنرما و  ّقلعتم  لدبلایلع  هک  دندارفا  نیا  سپ  درادـن ، شدارفا  دوجو  زج  يدوجو  جراخ ، رد  تیهام  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، هتفرگ 
دارفا هب  تیهام  زا  تیضوغبم  تیبوبحم و  سپ  دنتـسه -) هنع  یهنم  اهنآ  همه  ینعی   ) دنایهن ّقلعتم  لدبلایلع - تروص  هب  هن  هک - دندارفا 

. تسین نکمم  رهاظلایلع - دحاو - درف  رد  تفص  ود  نیا  عامتجا  اذل  دوشیم و  لقتنم 
بـصغ هارمه  هک  يزامن  نیا  اب  تعاطا  یلقع  هکلب  یفرع و  ناکما  میئوگیم : تسا  تعاطا  ناـکما  مدـع  ناـکما و  هک  مود : هلحرم  رد  و 

سپ دشاب . یلوم  تبغر  دروم  صلاخ  روطهب  بوبحم و  افرص  هک  يزیچ  اب  رگم  دوشیمن  ققحم  تعاطا  افرع  هک  ارچ  درادن . دوجو  تسا 
. تسا نکممریغ  نآ  اب  تعاطا  ققحت  اعطق  دشاب ، یلوم  ترفن  ضغب و  دروم  یتهج ، زا  هک  دشاب  يزیچ  رگا 

دناهدومرف ینعی  دـناهتفگ  یهن  ای  رما  بناج  میدـقت  ثحب  رد  عانتما  هب  لوق  ساـسارب  اـملع  یخرب  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  ناـیب  نیا  اـب  و 
زامن اب  بصغ  اّما  دنکیمن ، ياهضراعم  بصغ  اب  زامن  نوچ  میدرک . رکذ  ام  هک  تسا  ییانبم  رب  تسا ، مدقم  رما  رب  یهن  بناج 
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. بصغلا اهضراعی  ةالّصلا  ّنکل  و 

ةرذقلا و ۀنکمألا  وأ  مامحلا  یف  ةالّصلا  لثم  ۀهارکلا ، بوجولاک و  اریثک ، ۀعیرـشلا  یف  نیمکحلا  عامتجا  عوقو  زاوجلاب 1 - نیلئاقلا  ججح 
بوجولا و وأ  بوجولا  ۀمرحلا و  ءاوس  ةداضتم ، اهّلک  ۀسمخلا  ماکحألا  نأ  بیرقتب  ۀـهارکلا ، بوجولا و  اهیف  عمتجا  اّهناف  کلذ ، هبـشأ  ام 

. امهریغ وأ  ۀهارکلا 
. نیتهج نم  ایصاع  اعیطم و  افرع  ّدع  هیف  هطاخف  صوصخم  ناکم  یف  نوکلا  نع  یهن  بوث و  ۀطایخب  رمأ  نم  ّنأب  عطقلا  - 2

. نیمکحلا نیب  داضّتلا  عفر  یف  فاک  ۀهجلا  ددعت  ّنإ  - 3
. عنملا یلع  انلالدتسا  یف  لمأتلاب  رهظی  امک  ۀهجلا  ددعت  ۀیافک  عنمب  ریخألا : نع  باوجلا  و 

، مّرحملا درفلا  اذهب  بوثلا  ۀطایخب  رمألا  طقـس  کلذلف  یلّـصوت ، بجاو  ۀطایخلا  ّنا  امب  معن ، کلذ . یف  ۀعاطالا  قدص  عنمب  یناثلا : نع  و 
. رمألل ۀعاطالا  تلصح  ّهنا  ال 

یف هب  نایتالاب  رمألا  طقـسی  ایلّـصوت  ناک  اذا  ّهنا  هتیاغ  عازنلا ، لـحم  یف  یلّـصوتلا  يدـبعّتلا و  نیب  بجاولا  یف  قرف  ـال  ّهنا  ملعی  اذـه  نم  و 
ّنأل ۀعاطالا  لصحتف  مارحلاب ، ملعلا  مدع  دروم  یف  ّالإ  ۀعاطالا  لصحت  و ال  مارحلا ، نمـض  یف  طقـسی  الف  ایدـبعت  ناک  اذا  و  مارحلا ، نمض 

. هب ملعلا  مدعل  زّجنی  مل  یهنلا  و  هانّیب ، امک  دوجوم  رمألا 

145 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
(. ددرگیم مدقم  زامن  ینعی  رما  بناج  رب  بصغ  ینعی  یهن  بناج  سپ   ) دنکیم هضراعم 
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زاوج هب  نیلئاق  لئالد 

ای مامح  رد  ندـناوخ  زامن  لـثم  رد  تهارک  بوجو و  لـیبق  زا  تسا  ناوارف  تعیرـش ، رد  مکح  ود  عاـمتجا  هک  تسا  نیا  لـیلد  کـی  - 1
. اهنیا لاثما  هدولآ و  فیثک و  نکاما 

بوجو تمرح و  عامتجا  هچ  دـنراد . داضت  مهاب  یگمه  هناگجـنپ  ماکحا  هکیلاحرد  دـناهدرک . عامتجا  تهارک  بوجو و  دراوم  نیا  رد 
. اهنیا ریغ  هچ  دشاب و  تهارک  بوجو و  عامتجا  هچ  دشاب و 

یناـکم رد  هکنیا  زا  دـشاب  هدـش  یهن  زین  دزودـب و  ار  یـسابل  دـشاب  هدـش  رومأـم  یطاـیخ  رگا  میراد  عـطق  هـک  تـسا  نـیا  مود  لـیلد  - 2
زا تسا و  عیطم  یتهج  زا  فرع ، دزن  رد  یـصخش  نینچ  دـهد ، ماجنا  ار  سابل  یطایخ  صاـخ ، ناـکم  ناـمه  رد  وا  یلو  دـشاب  صوصخم 

. دوشیم هدرمش  یصاع  رگید  تهج 
. تسا یفاک  مکح ، ود  نیب  داضت  عفر  يارب  تهج  ددعت  هک  تسا  نیا  موس  لیلد  - 3

نـشور عنم  رب  ام  لالدتـسا  رد  تقد  لمأت و  زا  بلطم  نیا  هکنیا  امک  تسین ، یفاک  تهج  ددـعت  هک  تسا  نیا  موس  لـیلد  زا  باوج  اـّما  و 
هن و   ) یلـصوت بجاو  تطایخ  نوچ  هتبلا  يرآ  دـنکیمن . قدـص  قوف ، دروم  رد  تعاطا  هک  تسا  نیا  مّود  لیلد  زا  باوج  اّما  و  دوشیم .

. دوشیمن ققحم  لصاح و  هتبلا - رما - تعاطا  یلو  دوشیم ، طقاس  مه  مارح  درف  نامه  ماجنا  اب  سابل  تطایخ  هب  رما  تسا ، يدّبعت )
یلـصوت بجاو  رگا  هک  تسا  نیا  تیاـهن  تسین . یلـصوت  يدـبعت و  بجاو  نیب  یقرف  اـم ، عازن  لـحم  رد  هک  ددرگیم  موـلعم  اـجنیا  زا  و 

و دوشیمن . طقاس  مارح  درف  نمـض  رد  رما  دـشاب ، يدـبعت  بجاو  رگا  یلو  دوشیم  طقاس  رمأ  مارح ، درف  نمـض  رد  لمع  ماجنا  اب  دـشاب ،
ققحم تعاطا  مارح ) هب  ملع  مدـع   ) تروص نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  مارح  هب  ملع  هک  يدروم  رد  رگم  دوشیمن  لـصاح  تعاـطا 

. درادن دوجو  یهن  هب  ملع  اریز  تسین  زّجنم  مه  یهن  تسا و  دوجوم  رما  میدرک - نایب  هکنانچ  نوچ - دوشیم .
146 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

اهنم دارملا  لب  ۀیبوبحملا ، عم  عمتجت  الف  ۀیـضوغبملا  نم  ۀجرد  اهنم  دارملا  سیل  ماقملا  لثم  یف  ۀـهارکلا  ّنأ  وهف  لوألا : نع  باوجلا  اما  و 
ینعملا وه  سیل  ّهنأل  ایزاجم ، نوکی  ۀهارکلا  نم  ینعملا  اذه  یلع  لاّدـلا  یهّنلا  نکل  و  کلذ . یف  ریـض  ۀـیبوبحملا و ال  نم  ۀـجرد  ناصقن 

. اهدارفأ ۀیقب  نع  ةدابعلا  نم  درفلا  اذه  باوث  ناصقن  یلا  ایداشرا  نوکی  وأ  یهنلل ، یقیقحلا 
و ۀیهاملا . دارفأ  یلا  ۀیضوغبملا  ۀیبوبحملا و  حّشرتت  نکل  ۀیهامب  ّقلعت  نإ  امهنم و  الک  ّنأل  یهنلا ، رمألا و  عامتجا  القع  نکمی  ۀصالخلا ال 

اذا اما  ۀـبوصغملا . رادـلا  یف  ةالّـصلاک  ایمیرحت  یهّنلا  ناک  اذا  ناتیهاملا  هیلع  قبطنت  يذـّلا  درفلاب  ۀـعاط  الا  القع  افرع و ال  اضیا  نکمی  ـال 
. ارهاظ باوثلا  ۀلق  اهانعم  انه  ۀهارکلا  نأل  مامحلا ، یف  ةالّصلاک  امهعامتجا  نکمیف  ایهیزنت  ناک 

؟ یهنلا رمألا و  عامتجا  ۀلأسم  یف  لاوقألا  یه  ام  تانیرمت 1 -
؟ نیتهج يذ  یصخش  دحاو  ینعم  ام  - 2

؟ عازنلا لحم  نم  دعت  له  ۀبوصغملا  ضرألا  یف  سوبحملا  ةالص  - 3
؟ عانتمالاب لوقلا  ۀجح  یه  ام  - 4
؟ زاوجلاب لوقلا  ۀجح  یه  ام  - 5

؟ ۀبوبحم یه  ةدابعلا و  یف  ۀهارکلا  هجو  ام  - 6

147 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ّتیبوبحم اب  هک  تسین  تیـضوغبم  تاـجرد  زا  ياهجرد  یماـقم ، نینچ  لـثم  رد  تهارک  زا  دارم  هک : تسا  نیا  لّوا  لـیلد  زا  باوج  اـّما  و 
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زا يانعم  نیا  رب  لاد  هک  يایهن  یلو  درادن . لاکشا  يزیچ ، نینچ  تسا و  تیبوبحم  زا  ياهجرد  یمک  تهارک ، زا  دارم  هکلب  دوشن . عمج 
(، يولوم هن   ) مینادب يداشرا  ار  یهن  نیا  دیاب  ای  و  تسین . یهن  یقیقح  يانعم  ّتیبوبحم  ناصقن  نیا  هک  ارچ  تسا ، يزاجم  دشاب ، تهارک 

. شدارفا ریاس  هب  تبسن  تدابع  زا  درف  نیا  باوث  ناصقن  هب  داشرا  ینعی 

هصالخ

تیبوبحم و اّما  دریگیم  قلعت  هناگادج  یتیهام  هب  یهن  رما و  زا  کیره  هچرگ  نوچ  تسین . نکمم  یلقع  رظن  زا  یهن  رما و  عامتجا  ارهاظ 
، تسا قبطنم  نآرب  تیهام  ود  ره  هک  يدرف  اب  تعاطا  تسین  نکمم  القع  افرع و  نینچمه  دـنکیم و  تیارـس  تیهام  دارفا  هب  تیـضوغبم 

رما  ] ود نآ  عامتجا  دشاب  یهیزنت  یهن ، رگا  اّما  و  یبصغ . راد  رد  زامن  لثم  دشاب  یمیرحت  یهن ، هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دریگ و  تروص 
. تسا باوث  یمک  يانعم  هب  ارهاظ  اجنیا  رد  تهارک  نوچ  مامح ، رد  زامن  لثم  تسا  نکمم  یهن ] و 

تانیرمت

؟ تسا مادک  یهن  رما و  عامتجا  هلئسم  رد  لاوقا  - 1
؟ تسیچ تسا  تهج  ود  ياراد  هک  یصخش  دحاو  يانعم  - 2

؟ تسا لخاد  عازن  لحم  رد  ایآ  هدش ، ینادنز  یبصغ  نیمز  رد  هک  یسک  زامن  - 3
؟ تسیچ عانتما  هب  لوق  لیلد  - 4
؟ تسیچ زاوج  هب  لوق  لیلد  - 5

؟ دراد یهیجوت  هچ  تسا - بوبحم  تدابع  هکیلاحرد  تدابع - رد  تهارک  - 6
148 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تادابعلا یف  وا  طقف  اعرـش  وا  ۀـغل  اعرـش و  تالماعملا  تادابعلا و  یف  داسفلا  یلع  یهّنلا  ۀـلالد  یف  اوفلتخا  داـسفلا  یلع  یهّنلا  ۀـلالد  ( 3)
. لاوقأ یلع  طقف 

. تالماعملا نود  ۀغل  اعرش ال  تادابعلا  یف  داسفلا  یلع  لدی  ّهنا  رهظألا  و 
نکی مل  اذاف  اهب ، رمألا  دوجو  مدع  یلع  ّلدی  ینعی  هب . اهب  ماعلا  رمألا  صیـصخت  یلع  ّلدی  یهنلا  ّنألف  تادابعلا  یف  اما  کلذ : یلع  انتجح 

. اهنع یهن  اذا  فیکف  ۀیفیقوت ، اّهنا  ثیح  ۀعاطا ، الف  لاثتما  الف  رمأ  ةدابعلاب 
نأ ّدـب  ةدابع ال  لک  نوک  اما  اهنع . یهنم  ةدابعلا  کلت  نأ  نم  رثکا  یلع  ّلدـت  ۀـغللا ال  نإ  ثیح  نمف  ۀـغللا ، عرّـشلا ال  یف  کلذ  ّنا  اـما  و 
ۀغل یهّنلا  ظفل  قاح  نم  مهفت  ۀیعرـش ال  ۀـیجراخ  تامدـقم  هذـهف  ةدـساف ، نوکتف  ماقملا  یف  اهب  رمأ  اـهرمأ و ال  لاـثتما  دـصقب  اـهب  یتؤی 

. یهّنلا نم  ۀیعرشلا و  تامدقملا  کلت  نم  اهداسف  فرعن  ّانأ  ینعمب  ۀیعرشلا . ۀیجراخلا  تامدقملا  ۀنوعمب  يأ  ۀیعرش ، ۀلالدلا  نوکتف 
، لاثتمالا ۀبرقلا و  دصق  یلا  اهیلع  اهراثآ  بترت  اهتحـص و  یف  جاتحت  ۀلماعملا ال  نألف  تالماعملا ، یف  داسفلا  یلع  یهنلا  ۀلالد  مدـع  اما  و 

اهتمرح یلع  ّلدی  نأ  وه  ایداشرا ، نکی  مل  اذا  اهنع  یهنلا  ّلدی  ام  ۀیاغف 
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هراشا

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


رب دـناهدرک و  فالتخا  طقف ، تادابع  رد  ای  طقف  اعرـش  ای  يوغل ، یعرـش و  ثیح  زا  تالماعم  تادابع و  رد  داسف  رب  یهن  تلالد  رد  اـملع 
. يوغل ثیح  زا  هن  تسا و  داسف  رب  لاد  اعرش  تالماعم - رد  هن  تادابع - رد  طقف  هک  تسا  نآ  رهظا  و  دنلوق . دنچ 

صیـصخت یهن  نآ  اـب  تاداـبع ، هب  ماـع  رما  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوش  دراو  یهن  یتقو  تاداـبع  رد  هک  تسا  نیا  اعدـم  نیا  رب  اـم  لـیلد 
یلاثتما دشاب  هتشادن  دوجو  رما  یتدابع  هب  تبـسن  یتقو  و  درادن . دوجو  تدابع  نآ  هب  تبـسن  رما  هک  تسا  نیا  رب  لاد  ینعی  تسا . هدروخ 

ینعی  ) دشاب هدش  یهن  یتدابع  زا  هک  اجنآ  دـسر  هچ  دنتـسه ، یفیقوت  تادابع  هک  ارچ  دوشیمن . ققحم  یتعاطا  هجیتن  رد  تسین و  راک  رد 
(. دوب دهاوخن  راک  رد  یتعاطا  لاثتما و  یلوا ، قیرط  هب 

نیا هک  درادـن  تلـالد  نیا  زا  شیب  رب  تغل  هک  تسا  رطاـخ  نیدـب  تغل ، هن  تسا  عرـش  ثیح  زا  داـسف  رب  تلـالد  نیا  میتـفگ  هکنیا  اـّما  و 
دـساف سپ  تسین  يرما  اجنیا  رد  دوش و  ماجنا  شرما  لاثتما  دـصق  اب  یتسیاب  یتدابع  ره  هک  نیا  اـّما  تسا . هدـش  عقاو  یهن  دروم  تداـبع ،

هب ینعی  تسا  یعرش  داسف ، رب  تلالد  نیا  سپ  دوشیمن ، هدیمهف  ایوغل - یهن - ظفل  زا  هک  تسا  ياهیعرش  هیجراخ  تامدقم  اهنیا  تسا ،
تـسد هب  یهن  زا  هیعرـش و  تامدـقم  نآ  زا  ار  تدابع  نیا  داسف  ام  هک  اـنعم  نیدـب  دـیآیم . تسد  هب  هیعرـش  هیجراـخ  تامدـقم  کـمک 

. میروآیم
تبرق و دصق  هب  یجایتحا  شراثآ  ّبترت  تحـص و  رد  هلماعم  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  درادـن  داسف  رب  یتلالد  تالماعم ، رد  یهن  هکنیا  اّما  و 

مارح هلماعم  نآ  هک  تسا  نیا  دشاب -) يولوم  هکلب   ) دشابن يداشرا  یهن  رگا  هلماعم - رد  یهن  تلالد  تیاهن  سپ  درادن . لاثتما 
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. لاثتمالا برقّتلا و  ۀّین  یلا  اهتحص  یف  جاتحت  اهنأل ال  اهیلع ، اهراثآ  بترت  نم  عنام  ریغ  وه  و 
ّنأل اهداسف ، یلع  الیلد  کلذ  ناک  اهنع ، ّیهنملا  ۀلماعملا  کلت  یلع  رثألا  بترت  مدع  یجراخ  لیلد  نم  وأ  ۀنیرقب  یهنلا  نم  انمهف  ول  معن ،
ّمعأ وه  اهنع و  یهنم  اّهنأ  نم  رثکا  یلع  ّلدی  ّهنا ال  ثیح  یهّنلا ، ظفل  ۀلالد  نم  نوکی  کلذ ال  نکل  اهداسف ، هانعم  اهیلع  رثألا  بترت  مدـع 

. ۀحّصلا مدع  نم 
ضعبل ءانثتـسا  وا  امهدارفا  ضعب  نع  یهن  دری  مث  ۀلماعمب  ۀصخر  وأ  ةدابعب  رمأ  دری  نأ  وه  ۀلأسملا  هذه  یف  عازنلا  دروم  ّنأ  اذـه  نم  رهظف 

نیب ۀـصخرلا و  وا  رمألا  دروم  نیب  ناک  امم  ۀـعمجلا ، ةالـصل  ءادـنلا  تقو  عیبلا  نع  یهّنلا  وا  ضئاحلا  ةالـص  نع  یهّنلا  لثم  اهب ، نیفلکملا 
كانه هجو و  نم  صوصخ  مومع و  امهیدروم  نیب  نوکی  یتلا  یهّنلا  رمألا و  عامتجا  ۀلأسم  فالخب  قلطم ، صوصخ  مومع و  یهنلا  دروم 

. رخأ قورف 
لیلد وا  ۀـنیرق  ّتلد  اذا  ّالإ  اهرثأ  اهیلع  بترتی  لب  ۀـلطاب ، نوکت  اـهنع ال  یهن  اذا  ۀـلماعملا  و  ۀـلطاب ، نوکت  اـهنع  یهن  اذا  ةداـبعلا  ۀـصالخلا 

. رثألا کلذ  ّبترت  مدع  یلع  یجراخ 
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. درادن لاثتما  تبرق و  دصق  هب  جایتحا  هلماعم  تحص  هک  ارچ  دوشیمن ، هلماعم  نآرب  راثآ  بترت  زا  عنام  تمرح ، نیا  تسا و 

رب لیلد  دوخ  نیا  دوشیمن ، بترتم  رثا  هلماعم ، نیا  رب  هک  میدیمهف  یجراخ  لیلد  اب  ای  هنیرق و  کمک  اب  هلماعم ، رد  یهن  نیا  زا  رگا  يرآ ،
ظفل هک  ارچ  تسین ، یهن  ظفل  تلالد  زا  بلطم  نیا  اّما  تسا . نآ  داسف  ياـنعم  هب  هلماـعم ، رب  رثا  بترت  مدـع  هک  ارچ  تسا ، هلماـعم  داـسف 
. تسا هلماعم  تحص  مدع  یتسردان و  زا  معا  انعم ، نیا  تسا و  هدش  عقاو  یهن  دروم  هلماعم ، نآ  هک  درادن  تلالد  نیا  زا  شیب  رب  یهن 

هب تبـسن  یتـصخر  هزاـجا و  اـی  دـشاب و  هدـش  دراو  یتداـبع  هب  تبـسن  يرما  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  رد  عازن  دروم  هک  دـش  نشور  سپ 
یناسک زا  یضعب  دروم  رد  ییانثتسا  ای  دوش  دراو  روبزم  هلماعم  ای  تدابع  دارفا  یضعب  هب  تبسن  يایهن  هاگنآ  دشاب و  هدش  دراو  ياهلماعم 

هدش یهن  هعمج  زامن  ناذا  ماگنه  رد  شورفودـیرخ  زا  ای  هدـش و  یهن  ضئاح  زامن  زا  هکنیا  لثم  دوش . دراو  دـنافیلکت  نادـب  فّلکم  هک 
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. تسا رارقرب  قلطم  صوصخ  مومع و  هطبار  یهن ، دروم  نیب  تصخر و  ای  رما  دروم  نیب  دراوم  نیا  رد  تسا .
رد زین  يرگید  ياـهقرف  هتبلا  و  تسا . رارقرب  هجو  نم  صوصخ  موـمع و  تبـسن  فرط ، ود  نیب  هک  یهن  رما و  عاـمتجا  هلئـسم  فـالخرب 

. دراد دوجو  داسف ) رب  یهن  تلالد  هلئسم  یهن و  رما و  عامتجا  هلئسم  نیب   ) اجنیا

هصالخ

هکنیا رگم  دوشیم  راب  نآرب  نآ  رثا  هکلب  تسین ، لطاب  دوش ، عقاو  یهن  دروم  رگا  هلماعم  و  تسا . لطاب  دوش ، عقاو  یهن  دروم  رگا  تدابع 
. دوشیمن راب  نآرب  هلماعم  رثا  هکنیا  رب  دنک  تلالد  يایجراخ  لیلد  ای  ياهنیرق 
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؟ هب ةالصلا  حصت  لهف  ۀتیملا » دلجب  لصت  ال   » درو اذا  تانیرمت 1 -

له و  [ 27 (] َْعیَْبلا اُورَذ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْـساَف  ِۀَـعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِةالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  : ) ۀـیآ لوزن  عم  ۀـعمجلا  ةالـص  تقو  عیبلا  زوجی  له  - 2
؟ عئابلا یلا  نمثلا  يرتشملا و  یلا  عیبملا  لقتنی 

؟ یهنلا رمألا و  عامتجا  ۀلأسم  ۀلأسملا و  هذه  نیب  قرفلا  ام  - 3
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تانیرمت

؟ تسا حیحص  نآ  اب  زامن  ایآ  ناوخن » زامن  رادرم  تسوپ  اب   » هک دوش  دراو  عراش  هیحان  زا  یتقو  - 1
يوس هب  دـش ، هداد  هعمج  زامن  يادـن  هعمج  زور  رد  یتقو  : » دـیوگیم نآرق  هیآ  هکنیا  اب  تسا  حیحـص  هعمج  زامن  ماگنه  رد  عیب  ایآ  - 2

؟ دوشیم لقتنم  عیاب  هب  نمث  يرتشم و  هب  عیبم  ایآ  و  28 ؟] «] دینک اهر  ار  عیب  دیباتشب و  ادخ  رکذ 
؟ تسیچ یهن  رما و  عامتجا  هلئسم  اب  داسف ) رب  یهن  تلالد   ) هلئسم نیا  نیب  قرف  - 3
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ال هطرـش ) ءافتنا  دنع  طورـشملا  مکحلا  ءافتنا  وه   ) طرّـشلا موهفم  هفیرعت  طرـشلا  موهفم  ( 1  ) ثحابم ۀـثالث  هیف  میهافملا و  ثلاّثلا  باـبلا 

. اذکه تعجر و  ۀمرحلا  ناک  نإ  تعجر و  ۀحابالا  ناک  ناف  طرّشلا ، لبق  لوألا  مکحلا  عجری  لب  دیدج ، مکح  تابثإ 
هرکذ امک  همارکإ  ۀـمرح  ینعمب  همرکت » ـالف   » هموهفم ّنأ  ـال  همارکإ » بجی  ـالف  کـئجی  مل  نإ  « » همرکأـف دـیز  كءاـج  نإ   » وحن موهفمف 

. هانّیب يّذلا  موهفملا  وه  ناک  بوجولا  یفن  وه  ال )  ) نم دیرأ  نإ  معن ، مهضعب .
. موهفملا یلع  امازتلا  طرشلا  ۀلالد  رهاظلا  و 

ریـصب یبأ  نع  لئاسولا  یف  يور  ام  و  هرکنی . نا  اهعبّتت  ناسّللا و  لهأ  تارواحم  فرع  نمم  دـعبی  يذـّلا  ردابّتلا  وه  کـلذ  یلع  لیلدـلا  و 
، طیبع مد  اهنم  قارهی  كرحتت و  الف  حبذت  ةاشلا  نع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس  لاق : يدارملا 
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میهافم موس  باب 

هراشا
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تسا ثحبم  هس  باب ، نیا  رد  و 

طرش موهفم  - 1 - 

نآ فیرعت 

زا لبق  لوا  مکح  هکلب  دوش . تابثا  يدیدج  مکح  هکنیا  هن  تسا » نآ  طرش  يافتنا  ماگنه  طورـشم  مکح  يافتنا   » يانعم هب  طرـش  موهفم 
. رگید ماکحا  روطنیمه  ددرگیمرب و  هدوب ، تمرح  رگا  ددرگیمزاب و  هدوب ، هحابا  یلبق  مکح  رگا  ینعی  ددرگیمزاب . هرابود  طرش 
هکنیا هن  تسین . بجاو  شمارکا  دماین ، وت  دزن  هب  دیز  رگا  هک  تسا  نیا  نک » شمارکا  دمآ  وت  دزن  هب  دیز  رگا   » هیطرش هلمج  موهفم  سپ 

یفن ال »  » زا دارم  رگا  يرآ ، دناهتفگ ! نینچ  یـضعب  هکنانچ  دشاب ، مارح  شمارکا  هک  انعم  نیدـب  نکم » مارکا  ار  وا   » دـشاب نیا  شموهفم 
. میدرک نایب  ام  هک  تسا  نامه  موهفم  دشاب ، بوجو 

لها تارواحم  اب  هک  یـسک  تسا و  ردابت  یعدم ، نیا  لیلد  و  دراد . تلالد  موهفم  رب  یمازتلا ، تلالد  وحن  هب  طرـش  هک  تسا  نیا  رهاظ  و 
ریـصب وبا  زا  ۀعیـشلا  لئاسو  باتک  رد  هک  تسا  یتیاور  رگید  لیلد  و  دـشاب . ردابت  نیا  رکنم  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  دـشاب ، انـشآ  ناـبز 

زونه اّما  دتفایم  تکرح  زا  دوشیم و  حبذ  هک  مدرک  لاؤس  يدنفـسوگ  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  زا  : » دیوگیم هک  تسا  هدـش  لقن  يدارم 
ترضح دوشیم ؟ جراخ  شندب  زا  هزات  نوخ 
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ۀمرح یلع  ّلدتـسا  مالّـسلا  هیلع  مامالا  ناف  لکف » نیعلا  تفرط  وأ  لجّرلا  تضکر  اذا  لوقی : ناـک  مالّـسلا  هیلع  اـیلع  ّنا  لـکأت ، ـال  : » لاـقف

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  موهفمب  لکألا 
اذهف ال رّصقف ،» ناردجلا  تیفخ  اذا   » و کتالص » رّصقف  ناذألا  یفخ  اذا   » وحن رخآ  طرش  هفلخی  امبر  ّهنأب  موهفملا  ۀلالد  عنم  یف  لاقی  ام  و 

: لوقن نکل  و  کلذ . ناکمإ  رکنن  نحن ال  ثیح  موهفملا ، یلع  ۀلالدلا  نم  اعنام  نوکی 
یلع لیلد  ّلد  اذإ  هتیاغ  دحاو . طرش  یلع  ینعی  ةرـصحنملا  ۀلعلا  یلع  بتّرتلا  وحنب  طرّـشلا  یلع  ءازجلا  ّبترت  وه  طرـشلا  ۀلمج  رهاظ  ّنأب 
یفخ نإ   » ینعم نوکیف  رخآلا ، طرشلا  قوطنم  وه  صـصخمب و  ذئنیح  موهفملا  صّـصخی  روکذملا  طرـشلا  اذه  فلخی  رخآ  طرـش  دوجو 

«. اضیا رّصقف  ناردجلا  تیفخ  اذا  ّالإ  رّصقت  الف  ناذألا  فخی  مل  نإ  « » رّصقف ناذألا 
ءاملعلا یلع  يراد  تفقو   » وحن الثم  ۀـفوصوم  وا  ۀطورـشم  تناک  اذا  اهوحن  ناـمیألا و  روذـنلا و  فاـقوألا و  غیـص  لـثم  یف  اوفلتخا  دـق  و 

هتوبث نکمی  اّمع  هطرـش  ءافتنا  دنع  مکحلا  ءافتنا  وه  موهفملا  ۀیـضق  نأ  ۀجحب  اهل ، موهفم  نا ال  لیق  دقف  ءاحلـص .» اوناک  نا   » وا ءاحلـصلا »
، ّقحلا وه  و  اموهفم ، اهل  ّنا  لیق  دق  و  مهریغ . یلع  اهفقو  ءاحلـصلا  ءاملعلا  یلع  اهفقو  دـعب  نکمی  ال  الثم ، راّدـلا  وه  انه و  عوضوملا  و  هل ،

یلع ال  ءاحلصلا ، ءاملعلا  یلع  يراد  تفقو   » لاقی نأ  ّحصی  انه  و  ظفللاب . هزاربا  ۀحص  تارواحملا و  لهأ  دنع  هردابتب  ۀطونم  هتحص  ّنأل 
157 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تیاور نیا  رد  روخب .» هاگنآ  دـش ، هتـسب  شنامـشچ  ای  دروخ و  ناکت  ناویح  ياپ  یتقو  دومرفیم : ع )  ) یلع هک  ارچ  روخم ، نآ  زا  دومرف :
هدومرف لالدتـسا  ناویح ) مشچ  ندـش  هتـسب  ای  اپ و  ندروخ  ناکت  زا  لبق   ) ندروخ تمرح  رب  ع )  ) یلع مـالک  موهفم  اـب  ع )  ) قداـص ماـما 

. تسا
رهش ناذا  يادص  یتقو   » لثم دوش  لوا  طرش  نیشناج  يرگید ، طرـش  اسبهچ  هک  ارچ  تسا  عونمم  موهفم  رب  طرـش  تلالد  دناهتفگ  یخرب 

رب طرش  تلالد  زا  عنام  يزیچ  نینچ  ناوخب !» رصق  ار  تزامن  دش ، یفخم  رهش  ياهراوید  یتقو   » و ناوخب » هتـسکش  ار  تزامن  دش ، یفخم 
تسا نیا  هیطرش  هلمج  رهاظ  میئوگیم : یلو  مینکیمن . راکنا  ار  رگید  طرـش  ياج  هب  یطرـش  ینیـشناج  ناکما  ام  هک  ارچ  تسین ، موهفم 
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یلیلد رگا  هکنیا  تیاهن  دحاو . طرش  رب  بترت  ینعی  تسا  هرـصحنم  تلع  رب  بترت  وحن  هب  بترت  نیا  دوشیم و  بترتم  طرـش  رب  ءازج  هک 
نآ دروخیم و  صیصخت  یصّصخم  هلیـسو  هب  موهفم  تروص  نیا  رد  دوشیم ، روکذم  طرـش  نیـشناج  هک  میتشاد  رگید  طرـش  دوجو  رب 

يادص يادص  رگا   » هک تسا  نیا  ناوخب » هتسکش  ار  زامن  دش ، یفخم  ناذا  يادص  رگا   » يانعم سپ  تسا . رگید  طرش  قوطنم  صّصخم ،
«. نکشب ار  زامن  زین  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یفخم  دلب  ياهراوید  هکنیا  رگم  نکشم  ار  زامن  هدشن  یفخم  ناذا 

فقو : » ریظن دناهدرک  فالتخا  دنشاب - فوصوم  ای  طورشم  هک  یتروص  رد  اهنآ - ریاظن  مسق و  رذن و  فقو ، ياههغیـص  لاثما  رد  املع  و 
نیا هک  هدـش  هتفگ  دراوم  نیا  رد  دنـشاب .» حـلاص  هکنیا  طرـش  هب  املع  رب  ار  ماهناـخ  مدومن  فقو   » اـی حـلاص » ءاـملع  رب  ار  ماهناـخ  مدومن 

هتـشادرب تسا  توبثلا  نکمم  شیارب  هک  هچنآ  زا  زین  مکح  طرـش ، ءافتنا  اـب  هک  تسا  نیا  موهفم  ياـضتقم  نوچ  دـنرادن  موهفم  تاراـبع 
یلو درادـن . دوجو  اهنآ  ریغ  رب  شفقو  ناکما  رگید  حـلاص  ءاملع  يارب  نآ  فقو  زا  سپ  هک  تسا  هناخ  الثم - اجنیا - رد  عوضوم  و  دوش .

هرواحم لها  دزن  رد  نآ  ردابت  هب  طونم  موهفم ، تحـص  اریز  تسا  قح  لوق ، نیمه  دـنراد و  موهفم  تارابع ، نیا  هک  تسا  نیا  رگید  لوق 
هن حلاص ، ءاملع  رب  ار  ماهناخ  مدومن  فقو  : » دوش هتفگ  تسا  حیحص  اجنیا  رد  و  تسا . ظفل  اب  نآ  زاربا  یتسرد  و 
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ترج ال اذا  ۀغیصلا  نأل  رخآ ، فصو  وأ  طرش  اهیف  فصولا  طرشلا و  فلخی  نأ  نکمی  ّهنأ ال  ّالإ  اهریغ ، نیب  اهنیب و  قرف  ال  معن ، مهریغ .»

طرـشلا اذه  یلع  هرذن  ّمت  دقف  يدلو » یفوع  نإ  اذک  ّیلع  هّلل  : » الثم رذانلا  لاق : اذاف  اضیا ، اهریغ  روذّنلا و  یف  راج  اذه  و  اهلیدـبت . نکمی 
لّدبت نإ  وا  : » ریثک لصف  دعب  لوقی  نأب  رذنلا  اذـه  یف  رخآ  طرـش  روکذـملا  طرـشلا  فلخی  نأ  نکمی  و ال  هیلع ، ۀغیـصلا  ترج  نّیعملا و 

. رذّنلا هیلع  عقو  ام  فالخ  ّهنأل  ۀلهّسلا ،» ضارمألا  نم  هریغب  يدلو  ضرم 
الف عوضوملا ، تابثإ  لجأل  هب  ءیج  قیس و  طرّشلا  ّنأل  طرـشلا ، یفتنا  اذا  ءازجلا  عوضوم  یفتنی  ۀیطرـشلا  لمجلا  نم  ریثک  یف  رظن  تافلإ 
دلو نإ  : » وحن و  [، 29 (] ًانُّصََحت َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتایَتَف  اوُهِرُْکت  ال  : ) وحن ذئنیح  عوضوملا  ءافتنال  طرـشلا  یفتنا  اذا  موهفم  اهیف  نوکی 

«. هنتخاف دلو  کل 
نإ  » لثم راثآلا . اهیلع  ۀبترتملا  تابحتسملا  رکذ  یف  ةدراولا  رابخألا  نم  ریثک  لثم  ۀلعلا  نود  یضتقملا  یف  اضیا  طرشلا  لمعتسا  امبر  اذه و 

كرت ّنأ  اضیا  راـبخألا  یف  ءاـج  ّهنا  نیح  یف  اـهلاثمأ . و  کـل » هّللا  رفغ  اـعّوطت  تمـص  نإ   » و کـل » هّللا  رفغ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  ترز 
یضتقملا یلع  یلوألا  لمحت  نأ  نیتفئاطلا  نیب  عمجلا  یضتقمف  بونذلا . نارفغ  نم  ناعنمی  ةاکزلا  عنم  ةالّصلا و 
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يرگید فصو  ای  طرش  هک  درادن  ناکما  اههغیص ، نیا  رد  هکنیا  ّالا  درادن ، دوجو  اهنیا  ریغ  اههغیـص و  نیا  نیب  یقرف  يرآ ، اهنآ .» ریغ  رب 

رد بلطم  نیمه  و  درادن . دوجو  نآ  لیدبت  ناکما  رگید  دش ، يراج  یتقو  هغیص  هک  ارچ  دوش ، اهنآ  رد  روکذم  فصو  طرـش و  نیـشناج 
ار راک  نالف  هک  تسادخ  يارب  نم  ندرگ  رب  دوش  بوخ  مدنزرف  رگا  : » دیوگب هدـننکرذن  یتقو  الثم  تسا . يراج  زین  اهنآ  لاثما  اهرذـن و 

طرش هک  تسین  نکمم  رگید  دوشیم و  يراج  نآرب  هغیص  تسا و  مامت  نّیعم  طرـش  نیا  اب  صخـش  نیا  رذن  تروص  نیا  رد  مهد » ماجنا 
لیدبت مدنزرف  تخس  يرامیب  رگا  ای  : » دیوگب دتمم  ینامز  هلصاف  زا  دعب  هکنیا  لثم  دریگ  رارق  قوف  رذن  رد  روکذم  طرش  ياج  هب  يرگید 

. تسا هدش  عقاو  نآ  يور  رب  رذن  هک  تسا  يزیچ  فالخرب  یطرش  نینچ  هک  ارچ  دوش .»...  یناسآ  يرامیب  هب 

رظن هجوت 

يارب طرش  الوصا  دراوم ، نیا  رد  هک  ارچ  دوشیم  یفتنم  الصا  ءازج  عوضوم  ددرگ ، یفتنم  طرـش  یتقو  هیطرـش ، تالمج  زا  يرایـسب  رد 
یفتنم عوضوم  الـصا  هک  ارچ  درادـن  دوجو  موهفم  ددرگ ، یفتنم  طرـش  یتقو  تالمج ، نیا  رد  تسا . هدـمآ  هدـش و  نایب  عوضوم ، تابثا 
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تیارب يدـنزرف  رگا  : » لثم و  [. 30 «] دـننامب ظوفحم  دـنهاوخیم  ناشدوخ  رگا  دـینکن  هارکا  انز  رب  ار  دوخ  ناکزینک   » هیآ لـثم  ددرگیم ،
«. نک هنتخ  ار  وا  دش ، دلوتم 

ینعی هدش ، دراو  تابحتسم  باب  رد  هک  يرابخا  زا  يرایسب  لثم  تلع ، رد  هن  دوش  لامعتسا  یـضتقم  رد  طرـش  اسبهچ  هکنیا  رگید  هتکن  و 
هب ادخ  يارب  رگا   » و دشخبیم » ار  وت  دـنوادخ  ینک ، ترایز  ار  ع )  ) نیـسح ماما  رگا   » لثم دوشیم . بترتم  اهنآ  رب  يراثآ  هک  یتابحتـسم 

زامن و كرت  هک  هدـمآ  تایاور  رد  رگید  يوس  زا  هکیلاحرد  اـهنیا . ریاـظن  و  دزرمآیم » ار  وت  دـنوادخ  يریگب  هزور  یبحتـسم  تروص 
رب هن  دوش  لمح  یضتقم  رب  لوا  هتسد  هک  تسا  نیا  رابخا  هتسد  ود  نیب  عمج  ياضتقم  سپ  دنوشیم . ناهانگ  شیاشخب  عنام  تاکز ، عنم 

زاجم یضتقم ، رب  طرش  لمح  نیا  ارهاظ  و  هّمات . تلع 
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. اضیا کلذ  ریغ  یف  لمعتسی  دق  و  طرشلا ، نم  ۀماتلا  ۀیلعلا  ردابتل  ازاجم  نوکی  ّهنا  رهاظلا  و  ۀماتلا . ۀلعلا  نود 
عوضوملا تابثإ  لجأل  هب  قیس  طرشلا  نکی  مل  اذا  نکل  ردابتلا ؛ مکحب  ةرهاظ  موهفملا  یلع  هتلالد  طرشب  طورـشملا  مکحلا  أ )  ) ۀصالخلا

«. هّمسف دولوم  کل  دلو  نإ   » وحن
دحأ صیـصخت  وه  دـحاو ، مکحل  نیطرـشلاب  نیتطورـشملا  نیتـلمجلا  رهاـظف  مکحلا  کلذـل  رخآ  طرـش  يرخأ  ۀـلمج  یف  ءاـج  اذا  (ب )

. ۀغیصلا ءاهتنال  اهطرشل  طرش  فّلخت  زاوج  مدعل  اهلاثمأ ، ۀطورشملا و  روذّنلا  فاقوألا و  یف  يرجی  اذه ال  و  رخآلا ، قوطنمب  نیموهفملا 
هل ّناف  هل » رفغ  ّجـح  نم   » لثمک ازاجم ، ۀـیلعلا  نود  ءاضتقالا  یلع  ۀـلالّدلا  یلا  ۀـماتلا  ۀـیّلعلا  یلع  هتلالد  رهاظ  نع  طرّـشلا  جرخی  دـق  (ج )

. نارفغلل ۀمات  ۀلع  ّجحلا  راص  تمدع  نا  عناوم 
؟ رخآ طرش  طرشلا  فلخی  نأ  هیلع  ۀلالدلا  عنمت  له  و  طرشلا ؟ موهفم  ام  تانیرمت 1 -

هتناع یلع  نشخلا  رعـشلا  تبن  اذا   » و فلک » ینمأ  اذا   » و لاجرلا » فیلاکتب  فلک  غولبلا  نس  یبصلا  غلب  اذا   » لثم یف  موهفم  كانه  له  - 2
؟» فلک

؟ موهفم تیبلاب » فطف  تججح  اذا   » انلوق لثمل  له  - 3
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. دوریمراکهب زین  دراوم  نیا  ریغ  رد  طرش  یهاگ  یلو  دوشیم ، ردابتم  هّمات  ّتیلع  هچرگ ) ، ) طرش زا  هک  ارچ  تسا 

هصالخ

طرش هک  تسا  یتروص  رد  تلالد  نیا  هتبلا  تسا . نشور  ردابت ، ساسارب  موهفم  رب  شتلالد  تسا ، یطرـش  هب  طورـشم  هک  یمکح  فلا )
«. راذگب شیارب  یمسا  دش ، دلوتم  تیارب  يدنزرف  رگا   » لثم دشاب  هدماین  عوضوم  تابثا  يارب 

دننکیم نایب  دـحاو  مکح  يارب  طرـش  ود  هک  هلمج  ود  نیا  رهاظ  دـیایب ، طورـشم  مکح  يارب  يرگید  طرـش  يرگید ، هلمج  رد  رگا  ب )
يراج اهنآ  لاـثما  طورـشم و  رذـن  فقو و  ياههغیـص  رد  هتکن  نیا  و  دروخیم . صیـصخت  يرگید  قوطنم  اـب  یکی  موهفم  هک  تسا  نیا 

. تسین زیاج  لوا ، طرش  ياج  هب  یطرش  نیشناج  رگید  هغیص ، تیمامت  زا  سپ  هک  ارچ  تسین ،
: لثم تسا  يزاجم  تلالد ، نیا  همات و  تیلع  هن  دوشیم  اضتقا  رب  لاد  دوشیم و  جراخ  هّمات  تیلع  رب  شتلالد  رهاـظ  زا  طرـش  یهاـگ  ج )

همات تلع  جح  دوش ، هتشادرب  عناوم  نآ  رگا  هک  تسه  نارفغ  يارب  یعناوم  اجنیا  رد  دزرمآیم .» ار  وا  دنوادخ  دروآ ، اجب  جح  هک  یسک  »
. دوشیم نارفغ 
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تانیرمت

؟ دوش لوا  طرش  نیشناج  یطرش  هک  دوشیم  عنام  موهفم  رب  تلالد  ایآ  و  تسیچ ؟ طرش  موهفم  - 1
فّلکم دوش ، جراخ  وا  زا  ینم  یتقو   » و دوشیم » فّلکم  نادرم  فیلاکت  هب  دـسرب ، غولب  نس  هب  كدوک  یتقو   » لثم یتـالمج  رد  اـیآ  - 2

؟ دراد دوجو  موهفم  دوشیم » فّلکم  دیورب ، شتلآ  فارطا  رب  نشخ  يوم  یتقو   » و دوشیم »
؟ دراد دوجو  موهفم  نک » فاوط  هناخ  رود  هب  يروآیم  اجب  جح  یتقو  : » میئوگیم هک  هلمج  نیا  رد  ایآ  - 3

162 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یلع مکحلا  قیلعت  یف  نویلوصألا  فلتخا  و  هفـصو ) ءافتنا  دـنع  فوصومل  مکح  ءاـفتنا  وه   ) فصولا موهفم  هفیرعت : فصولا  موهفم  ( 2)

. مدعلاب مهضعب  لاق  و  هتیّجح ، هیف و  موهفملا  توبثب  مهضعب  لاقف  ةاکز » ۀمئاسلا  منغلا  یف   » لثم فصولا ،
هیف سیل  اّمم  هرئاظن ، اذـک  و  ةاکز ، ۀـفولعملا  یف  سیل  ّهنا  روکذـملا  لاـثملا  نم  مهفلا  یلا  رداـبتلا  لیلدـب  اـمازتلا  موهفملا  توبث  رهاـظلا  و 

. ۀنیرق
: لاقف اهعضاوم » یف  رومألا  عضی  نم  : » لاقف لقاعلا . یل  فص  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأل  لاق  الجر  ّنأ  يور  امب  هیلع  لالدتـسالا  نکمی  و 

. موهفملا ۀلالدب  ینعی  تلعف » دق  : » مالّسلا هیلع  لاقف  لهاجلا  یل  فص 
ینبم یّتلا  ۀـیّلعلا  یف  رـصحنت  ةریثک ال  دـئاوفلا  ّنأب  نوفانلا  باجأ  و  ةدـئافلا ، نع  فصولا  يرعل  کلذ  ول ال  ّهنأـب  اـضیا  نوتبثملا  لدتـسا  و 

. اهیلع موهفملا  ۀلالد 
. روکذملا لاثملا  یف  ۀمئاّسلل  اکلام  بطاخملا  نوکی  نأک  فصولا ، ّقلعتم  مکحب  مامتهالا  ةّدش  دئاوفلا  نم  اورکذ  و 

. عاّزنلا ّلحم  نع  ماقملا  جرخت  ۀیلاح  ۀنیرق  وهف  یفک  نا  و  فصولا ، رکذ  یف  فاک  ریغ  کلذ  ّنأ  هباوج : و 
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فصو موهفم  - 2 - 

نآ فیرعت 

رظنفالتخا فصو  رب  مکح  قیلعت  رد  لوصا  ءاملع  و  تسا » نآ  فصو  ءافتنا  ماگنه  رد  فوصوم  مکح  ءاـفتنا   » ياـنعم هب  فصو  موهفم 
یضعب دنتسه و  نآ  ّتیجح  موهفم و  توبث  هب  لئاق  فصو  رد  لوصا  ءاملع  یخرب  دراد .» دوجو  تاکز  ییارچ  دنفـسوگ  رد   » لثم دنراد ،

اعدم نیا  لیلد  تسا و  یمازتلا  موهفم ، رب  تلالد  دراد و  دوجو  موهفم  فصو ، يارب  ارهاظ  ام  رظن  هب  یلو  دنـشابیم . موهفم  مدع  هب  لئاق 
ياهلاثم تسا  روطنیمه  و  درادن . دوجو  تاکز  راوخفلع  دنفـسوگ  رد  هک  دوشیم  نهذ  هب  ردابتم  نینچ  روکذم  لاثم  زا  هک  تسا  نیا 

. درادن دوجو  مه  ياهنیرق  اهنآ  رد  هک  يرگید 
. نک فیـصوت  نم  يارب  ار  لقاع  درک : ضرع  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  یـصخش  : » درک لالدتـسا  لیذ  تیاور  اـب  فصو  موهفم  رب  ناوتیم  و 

نم يارب  ار  لـهاج  کـنیا  درک : ضرع  صخـش  نآ  دـهدیم . رارق  دوخ  هاـگیاج  رد  ار  يرما  ره  هک  تسا  یـسک  لـقاع  دومرف : ترـضح 
تروص لوا ، مالک  نامه  اب  زین  لهاج  فیـصوت  موهفم ، تلـالد  ساـسارب  ینعی  مداد » ماـجنا  ار  راـک  نیا  دومرف : ترـضح  نک . فیـصوت 

. تسا هتفرگ 
هدـئاف زا  یلاخ  دـشاب  هتـشادن  موهفم  فصو ، رگا  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  نینچمه - دنتـسه - فصو  موهفم  توبث  هب  لئاق  هک  یناـسک  و 

- تسا موهفم  رب  فصو  تلـالد  ياـنبم  هک  تیلع ...  رد  رـصحنم  تسا و  داـیز  فصو  دـئاوف  هک  دـناهداد  باوـج  نیرکنم  یلو  دوـشیم .
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. دشابیمن
دنفـسوگ کلام  بطاخم ، هکنیا  لثم  دناهتـسناد . فصو  ّقلعتم  هب  طوبرم  مکح  هب  هجوت  مامتها و  تدش  ار  فصو  دـئاوف  زا  یکی  املع  و 

دـشاب یفاک  رگا  و  تسین . یفاک  فصو  رکذ  يارب  هدئاف ، رادقم  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  باوج  و  دشاب . روکذـم - لاثم  رد  ییارچ -
. دنکیم جراخ  عازن  لحم  زا  ار  دروم  ماقم و  نیا  هک  تسا  ياهیلاح  هنیرق  دوخ  نیا 
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. داهتجالا ثحبلاب و  هادع  ام  صّنلاب و  فوصوملا  مکح  بطاخملا  مالعال  ۀیضتقم  ۀحلصملا  نوکت  نأ  دئاوفلا  نم  اورکذ  و 

لّوعی یمهولا ال  لامتحالا  و  کلذ ، لثم  عراشلا  ۀّنـس  نم  دهعی  مل  ذإ  عاّزنلا ، ّلحم  وه  مالکلا و  لوأ  دروملا  اذـه  لثم  دوجو  ّنأ  هباوج : و 
عزانتملا نع  ماقملا  جرخی  دارملا و  یلع  ۀـیلاقم  وا  ۀـیلاح  ۀـنیرق  کلذ  نوکی  ذإ  ضرفلا ، ضقتنا  ضرغلا  اذـه  عراـشلا  نم  ملع  ول  و  هیلع ،

. هیف
. هقبط یلع  باوجلا  دورو  فوصوملا و  صوصخ  نع  لاؤسلا  عوقو  دئاوفلا  نم  اورکذ  و 

. قباّسلاک ۀنیرق  کلذ  ّنأ  هباوج : و 
هیف تدرو  یّتلا  عقاوملا  نم  اضیا  وهف  بلاغلا  دروم  دراو  فصولا  اذه  ّنأ  جراخلا  نم  ملع  اذا  ّهنأل  بلاغلا ، یلع  فصولا  دورو  کلذـک  و 
یف ۀـبیبّرلا  میرحتب  ملعلا  عم  [. 31 (] ْمُکِروُجُح ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئابَر  َو  : ) لثم کلذ  هل و  ۀیفـصولا  ۀلمجلا  تعـضو  ام  فالخ  یلع  ۀـلاد  ۀـنیرق 

. اهّلک ةروکذملا  دراوملا  یف  ۀیزاجملا  مازتلا  نم  عنام  و ال  روجحلا ، یف  ّنهنوک  بلاغلا  ناک  نإ  اضیا و  رجحلا  ریغ 
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هلیسو هب  ینارچدنفـسوگ ) لثم   ) فوصوم مکح  هک  دنکیم  اضتقا  تحلـصم  هک : دناهدرک  رکذ  نینچ  ار  فصو  دئاوف  زا  یکی  املع  زین  و 

هب داهتجا  ثحب و  هار  زا  راوخفلع ) دنفـسوگ  لـثم   ) تسین روکذـم  فصو  هب  فوصوم  هک  هچنآ  مکح  دوش و  مـالعا  بطاـخم  هب  ّصن 
نینچ سدقم  عراش  تنس  رد  اریز  تسا  عازن  لحم  مالک و  لوا  يدروم ، نینچ  لثم  دوجو  هک : تسا  نیا  یعدم  نیا  باوج  و  دیآ . تسد 
نینچ عراش  ضرغ  هک  میشاب  هتشاد  ملع  رگا  و  تسین . ءاکتا  دامتعا و  لباق  اجنیا  رد  یمهو  لامتحا  فرـص  و  تسا . هتـشادن  هقباس  يزیچ 
عازن لحم  زا  ار  دروم  رگید  دوشیم و  دوصقم  دارم و  رب  هیلاقم  ای  هیلاـح  هنیرق  دوخ  نیا  اریز  دوشیم  یفتنم  اـم  ضرغ  تسا ، هدوب  يزیچ 

. دنکیم جراخ 
لاؤس قبطرب  زین  باوج  تسا ، فوصوم  صوصخ  زا  لاؤس  نوـچ  هک  تسا  نیا  دـناهتفگ  فـصو  رکذ  يارب  هک  يدـئاوف  زا  رگید  یکی  و 
تسا ییاج  رد  ام  ثحب  دوشیم و  بوسحم  هنیرق  یلبق - هتکن  نوچمه  هتکن -، نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  یعدم  نیا  باوج  و  دوشیم . دراو 

. دشابن هنیرق  هک 
هک میـشاب  هتـشاد  ملع  جراـخ  زا  رگا  نوچ  دـشاب . هدـش  دراو  تیبلغا  رب  اـنب  فصو  هک  ییاـجنآ  درادـن ) موهفم  ینعی   ) تسا روطنیمه  و 

تـسا ییانعم  فالخرب  ّلاد  هنیرق  نیا  دراد و  دوجو  ياهنیرق  هک  دوب  دهاوخ  يدراوم  زا  دروم  نآ  تسا ، هدش  دراو  تیبلغا  رب  انب  یفـصو 
یگدنز امش  اب  و   ) دنتسه امـش  نماد  رد  هک  ییاه  نز ) رتخد   ) هبیبر و   » هیآ دروم  نیا  لاثم  و  تسا . هدش  عضو  نآ  يارب  هیفـصو  هلمج  هک 

هچرگ تسا ، مارح  نز  رهوش  رب  دـشابن  مه  وا  هناخ  رد  درم و  نماد  رد  ول  و  نز ) رتخد   ) هبیبر هک  میراد  ملع  ام  دـشابیم . [ 32 («] دننکیم
. دنتسه نادرم  هناخ  رد  اهرتخد  نیا  هک  تسا  نآ  بلاغ 

[33 .] میوش فصو ) لامعتسا   ) تیزاجم هب  لئاق  دراد ) دوجو  هنیرق  هک   ) روکذم دراوم  مامت  رد  ام  هک  درادن  یعنام  و 
166 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

فصولا جرخی  دق  معن ، امدع . ادوجو و  فصولا  عم  رودی  ّهنا  یف  ردابّتلا - مکحب  روهظ - هل  نوکی  فصو ، یلع  ّقلع  اذا  مکحلا  ۀصالخلا 
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. ۀنیرقلا نع  ّولخلا  ماقم  وه  عاّزنلا و  دروم  نع  کلذب  جرخیف  ۀیلاقم  وا  ۀیلاح  نئارقب  کلذ  نع 
؟ فصولا موهفم  وه  ام  تانیرمت 1 -

؟ نیتبثملا لیلد  ام  - 2
؟ موهفم ْمُکِروُجُح ) ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئابَر  َو   ) یلاعت هلوق  یف  روجحلا  یف  یتاللاب  بئابرلا  فصو  یف  له  - 3
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هصالخ

. تسا فصو  رادم  رئاد  امدع  ادوجو و  مکح  نآ  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  یفرع  ردابت  مکح  هب  دوش ، فصو  رب  ّقلعم  یتقو  مکح 
لحم زا  تقیقح  رد  یفـصو  نینچ  و  درادن ) موهفم  رگید  و   ) دوشیم جراخ  هیلاقم - ای  هیلاح  نئارق  اب  تلاح - نیا  زا  فصو  یهاگ  يرآ ،

. دشابن راک  رد  ياهنیرق  هک  تسا  يدروم  عازن  لحم  هک  ارچ  تسا  نوریب  عازن 

تانیرمت

؟ تسیچ فصو  موهفم  - 1
؟ تسیچ فصو  موهفم  هب  نیلئاق  لیلد  - 2

؟ دراد دوجو  موهفم  ْمُکِروُجُح ) ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئابَر  َو   ) نآرق هیآ  رد  روجحلا » یف  یتاّللا  بئابرلا   » فصو رد  ایآ  - 3
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ءافتنا بجوی  ۀـیاغ  یلا  دـیدّحتلا  ّنا  ّقحلا  و  ۀـیاغلا ) کـلت  دـعب  ۀـیاغب  یّیغملا  مکحلا  ءاـفتنا  وه   ) ۀـیاغلا موهفم  هفیرعت : ۀـیاغلا  موهفم  ( 3)
. ۀنیرقلاب موهفملا  اذه  نع  جرخی  امبر  و  ةرمث ، ۀیاغلل  ناک  امل  کلذ  ول ال  ّهنأل  و  ردابّتلل ، رثکألا  نع  لقن  امک  اهدعب  دودحملا  مکحلا 

يراد یف  كؤاقب   » وحن مکحلل  ادیق  نوکت  امبر  و  کل » هّلحأ  ۀعمجلا  موی  یلا  يراد  یف  كؤاقب   » وحن عوضوملل  ادیق  نوکت  امبر  ۀـیاغلا  و 
ۀجراخ وا  یّیغملا  مکح  یف  ۀلخاد  یه  لهف  ۀیاغلا  سفن  اّمأ  و  موهفملا . یلع  ۀـلالدلا  یف  رهظأ  نوکی  اذـه  و  ۀـعمجلا .» موی  یلا  کل  هّلحأ 

. فالخ
. ۀنیرقلاب ۀلخاد  نوکت  امبر  و  ۀجراخ ، ۀیاغلا  نوکت  امبرف  کلذ ، نم  ءیش  یلع  ظفّلل  ۀلالد  ّهنا ال  رهظألا  و 

. لوخّدلا مدع  لصألاف  ۀنیرق  نکت  مل  اذا  معن ،
نوکت نأ  یغبنی  و ال  اعطق ، نیجراخ  اهدعب  ام  یه و  نوکتف  مکحلل  ادـیق  تناک  اذا  ۀـیاغلا  ّنأ  نم  ماقملا  یف  لوحفلا  ضعب  هلّـصف  ام  اّمأ  و 
اهدعب ام  یه و  تناک  ةرـصبلا » یلا  رـس   » وحن عوضوملل  ادیق  تناک  نا  و  مارح ،» ّهنا  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیـش  ّلک   » وحن عازنلل  ادروم 

. نیهجولل ۀلمتحم  اضیا  مکحلل  ادیق  نوکت  یّتلا  ّنأب  هیف  ۀشقانملا  نکمیف  عاّزنلل ، ادروم 
 ... وه روکذملا و  لاثملا  یف  نکل  و 
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تیاغ موهفم  - 3 - 
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نآ فیرعت 

کی ندرک  دودـحم  هک  تسا  نیا  قح  و  دوـش . یفتنم  تیاـغ  نآ  زا  دـعب  تسا ، یتیاـغ  هب  دـیقم  هک  یمکح  هک  تسا  نیا  تیاـغ  موـهفم 
هدـش و لقن  املع  رثکا  زا  لوق  نیا  هکنیا  اـمک  دوش ، یفتنم  تیاـغ  نآ  زا  دـعب  دـّیقم ، مکح  نآ  هک  دوشیم  بجوم  تیاـغ  کـی  هب  مکح 

تیاغ هتبلا  و  دوب . دـهاوخن  ياهرمث  نآ  يارب  سپ  دـشاب ، هتـشادن  موهفم  تیاـغ  رگا  هکنیا  رگید  لـیلد  و  تسا . رداـبت  لوق ، نیا  رب  لـیلد 
. دوش جراخ  تلاح  نیا  زا  هنیرق - رطاخ  هب  اسبهچ -

: لثم تسا  مکح  دیق  تیاغ ، یهاگ  و  منکیم » لالح  وت  رب  ار  هعمج  زور  ات  نم  هناخ  رد  تندنام  : » لثم تسا  عوضوم  دیق  یهاگ  تیاغ  و 
مکح رد  تیاغ  دوخ  هکنیا  رد  اّما  و  تسا . رهظا  موهفم ، رب  تلالد  رد  یمّود  و  منکیم .» لالح  هعمج  زور  ات  وت  رب  ار  ماهناخ  رد  تندنام  »
اسبهچ اذل  درادن و  هلئـسم  نیا  رب  یتلالد  ظفل  دوخ  هک  تسا  نیا  رهظا  و  تسا . فالتخا  املع  نیب  تسا ، جراخ  نآ  زا  ای  تسا  لخاد  اّیغم 
لصا تسین ، ياهنیرق  هک  ییاج  رد  يرآ ، تسا . هنیرق  هب  هتسب  نیا  دشاب و  لخاد  دراوم ، یضعب  رد  دشاب و  جراخ  تیاغ  دراوم  یـضعب  رد 

. تسین لخاد  اّیغم  رد  تیاغ  هک  تسا  نیا 
زا اعطق  تسا ، تیاغ  زا  سپ  هچنآ  تیاغ و  دشاب ، مکح  دیق  تیاغ ، رگا  دناهتفگ  دناهدش و  لیصفت  هب  لئاق  ماقم  نیا  رد  املع  یضعب  اّما  و 
دیق تیاغ ، رگا  اّما  و  تسا .» مارح  ینادـب  هک  اجنآ  اـت  تسا  لـالح  وت  رب  يزیچ  ره   » لـثم دنـشاب  دـنناوتیمن  عازن  لـحم  دـنجراخ و  اـّیغم 
دیق هک  یتیاغ  رد  درک و  هشقانم  ناوتیم  لیصفت  نیا  رد  اّما  تسا . عازن  دروم  نآ  زا  سپ  تیاغ و  هرصب ،» ات  نک  ریـس   » لثم دشاب  عوضوم 

يزیچ ره   » ینعی روکذم  لاثم  رد  اّما  و  دراد . دوجو  اّیغم ) زا  جورخ  لوخد و   ) هجو ود  ره  لامتحا  تسا  مکح 
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لّوأ ّدح  اهل  سیل  هیف  ۀیاغلا  ّنأل  و  مارحلا ، ۀفرعم  وه  هیلع و  ۀیاغلا  قوطنم  ۀلالدل  اعطق  ناجراخ  اهدعب  ام  ۀـیاغلا و  لالح » کل  ءیـش  ّلک  »
عـضوم یف  لخدت  نأ  لقعی  الف  ۀیروف ، تناک  لب  ناّدح ، اهل  نکی  مل  اذا  ۀیاغلا  ّنأل  عازنلا ، عضوم  یف  لخدـت  نأ  ّحـصی  یتح  رخآ  ّدـح  و 

. عاّزنلا
. ارخآ الوأ و  نیّدح ، ۀعمجلل  ّنأل  عاّزنلل ، ادروم  تناک  ۀعمجلا » موی  یّتح  لالح  کل  ءیش  لک   » انلق ۀیاغلا و  انّریغ  اذا  نکل  و 

و مکحلل . ادیق  نوکت  دق  و  عوضوملل ، ادیق  نوکت  دق  ۀیاغلا  ّنا  و  ردابّتلا ، مکحب  ۀیاغلا ، ءافتناب  یفتنی  ۀیاغب  یّیغملا  مکحلا  ّنا  أ )  ) ۀصالخلا
. رهظأ موهفملا  یلع  اهتلالد  نوکت  مکحلل  ادیق  تناک  اذا 

ریغ ۀـیاغلا  تناک  اذا  اذـه  ۀـنیرقب . ّالإ  هیف  اهلوخد  وا  اهب  یّیغملا  مکح  نع  ۀـیاغلا  جورخ  یلع  ۀـیاغب  یّیغملا  مکحلا  ۀـلمجل  ۀـلالد  ـال  (ب )
. کش ریغب  یّیغملا  مکح  نع  ۀجراخ  نوکتف  رخآ ، لّوأ و  ناّدح  اهل  سیل  ۀیروف و  تناک  اذا  اّمأ  و  ۀیروف ،

؟ ۀیاغلا موهفم  وه  ام  تانیرمت 1 -
؟ ۀجراخ وا  ییغملا  مکح  یف  ۀلخاد  ۀیاغلا  - 2

مأ ال؟ دادغب  لخاد  یف  ریسلا  بجی  أ  دادغب » یلا  رس   » انلق اذا  - 3

171 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
زین و  دراد . تلالد  جورخ  نیا  رب  مارح ، تخانـش  ینعی  تیاغ  قوطنم  هک  ارچ  دنجراخ  اّیغم  زا  اعطق  نآ  دعب  ام  تیاغ و  تسا » لالح  وت  رب 

ياراد تیاغ ، یتقو  هک  ارچ  دوش . لخاد  عازن  لحم  رد  ات  درادـن  مود  ّدـح  لوا و  ّدـح  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اجنیا  رد  تیاغ  هکنیا  لیلد  هب 
. ددرگ لخاد  عازن  لحم  رد  هک  تسین  لوقعم  رگید  تسا ، یعفد )  ) يروف تیاغ  هکلب  تسین  رخآ  لّوا و  دح  ود 

ود ياراد  هعمج  نوچ  دشاب  عازن  دروم  دـناوتیم  هعمج » زور  ات  تسا  لالح  وت  يارب  يزیچ  ره  : » میئوگب میهد و  رییغت  ار  تیاغ  رگا  اّما  و 
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؟ هعمج زور  رخآ  ای  هعمج  زور  لوا  تسا : ّدح 

هصالخ

تسا و عوضوم  دیق  یهاگ  تیاغ  تسا و  ردابت  اعدم ، نیا  لیلد  دوشیم و  یفتنم  تیاغ ، ءافتنا  اب  دشاب ، یتیاغ  هب  دـّیقم  هک  یمکح  فلا )
. تسا رتراکشآ  موهفم ، رب  شتلالد  تسا ، مکح  دیق  تیاغ  هک  اجنآ  و  تسا . مکح  دیق  یهاگ 

هکنیا رگم  درادن  اّیغم  مکح  رد  نآ  لوخد  ای  اّیغم و  مکح  زا  تیاغ  جورخ  رب  یتلالد  هدمآ ، نآ  رد  تیاغ  هب  دّیقم  مکح  هک  ياهلمج  ب )
رخآ لوا و  ّدح  ود  دـشاب و  يروف  تیاغ  رگا  اّما  و  دـشاب . یعفد ) ریغ   ) يروف ریغ  تیاغ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـشاب . راک  رد  ياهنیرق 

. تسا جراخ  اّیغم  مکح  زا  کش  نودب  دشاب ، هتشادن 

تانیرمت

؟ تسیچ تیاغ  موهفم  - 1
؟ تسا جراخ  ای  تسا  لخاد  اّیغم  مکح  رد  تیاغ  - 2

؟ هن ای  تسا  بجاو  مه  دادغب  دوخ  لخاد  رد  ریس  ایآ  دادغب » ات  نک  ریس   » میئوگب یتقو  - 3
172 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

و هتحت ) یّتلا  دارفالا  عیمجل  لماش  ظفل  وه   ) ماعلا اـمهفیرعت : صاـخلا  ماـعلا و  ( 1  ) ثحابم ۀـینامث  هیف  صوصخلا و  مومعلا و  عباّرلا  باـبلا 
(. لاجرلا  ) یلا ۀبسنلاب  صاخ  و  ءاهقفلا )  ) یلا ۀبسنلاب  ماع  ءاملعلا )  ) لثمف نییبسن  نانوکی  دق  امه  هریغ و  ّصاخلا 

وحن عضولاب  کلذ  ازاجم و  صوصخلا  یلع  و  ۀقیقح ، دارفألا  عیمجل  یقارغتـسالا  مومعلا  یلع  ّلدـت  ظافلأ  دوجو  یف  لاکـشا  ال  امهظافلا :
. ردابّتلل عیمج » ّلک و  »

الثم رمأ  اذا  میکحلا  ّنأ  یه : اهریرقت  و  لوق . یلع  دهع  ثیح ال  ماّللاب ، یّلحملا  عمجلا  یف  امک  ۀـمکحلا  تامدـقمب  ۀـلالدلا  نوکت  امبر  و 
، ... هسلجم یف  نیلخادلا  لاجرلا  ریقوتب 

173 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

صوصخ مومع و  مراهچ  باب 

هراشا

تسا ثحبم  تشه  باب  نیا  رد  و 

صاخ ماع و  - 1 - 

اهنآ فیرعت 

دنتسه یبسن  یهاگ  صاخ  ماع و  و  تسا . نآ  ریغ  صاخ ، و  دوشب » دنتسه ، شاهعومجمریز  هک  يدارفا  عیمج  لماش  هک  تسا  یظفل  ماع  »
[. 34] تسا صاخ  لاجر »  » هب تبسن  تسا و  ماع  ءاهقف »  » هب تبسن  هک  ءاملع »  » لثم
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صاخ ماع و  ظافلا 

يزاجم صوصخ ، رب  اهنآ  تلالد  دنتسه و  دارفا  عیمج  هب  تبسن  یلومش )  ) یقارغتسا مومع  رب  لاد  اتقیقح  هک  میراد  یظافلا  ام  لاکشا  الب 
. تسا ردابت  ام ، لیلد  و  عیمج » لک و   » ياهظفل لثم  تسا  عضو  زا  یشان  نیا  تسا و 

مال فلا و  هک  یتروص  رد  ءاملعلا ) لثم   ) مال فلا و  اب  هارمه  عمج  تلالد  لثم  تسا  تمکح  تامدـقم  هار  زا  مومع ، رب  تلالد  یهاـگ  و 
رما یتقو  میکح  درف  تسا : رارق  نیدـب  تمکح  تامدـقم  ریرقت  و  تسا . هلئـسم  رد  لوق  کی  نیا  و  دـشابن ، ینهذ ) ای  يرکذ   ) دـهع يارب 

ضرف و  دنوش ، مارتحا  دنوشیم ، وا  سلجم  رد  لخاد  هک  ینادرم  الثم - هک - دنک 
174 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

الب احیجرت  نیرخآلا  نود  مهنم  ۀـلمج  ریقوت  نوکیف  ّالإ  و  عیمجلا ، دـیری  نأ  ّدـب  ال  نیـصوصخم ، ادارفأ  نّیعی  مل  ناـیبلا و  ماـقم  یف  ناـک  و 
فوصوملا وأ  دّیقملا  دارفأ  مومع  یلع  ّلدیف  فصوب  وأ  دـیقب  دـّیقی  امبرف  لاح ، ّلک  یلع  و  عضولاب . مومعلا  یلع  هتلالد  ّنا  لیق  و  حـجرم .

. ۀقیقحلا نع  کلذب  جرخی  و ال  ءاملعلا » لاجرلا  مرکأ   » وحن ذئنیح 
ءالؤه ّنأ  یلع  ّلدـی  ّهنأل  ۀبـشخلا » لاـجرلا  لـمح   » وحن يدارفـالا  ـال  ۀـنیرقلاب  یعومجملا  مومعلا  هنم  دـیرأ  اذا  اـهنع  جرخی  ّهنا  رکذ  معن ،

. ادرفنم اهلمح  مهنم  درف  درف  ّلک  مهعومجمب ال  اهولمح  لاجرلا 
درف ّلک  یلع  عیزوتلا  بجول  يدارفالا  دـیرأ  ول  ّالإ  و  مهـسنجل ، يأ  [، 35 (] ِنیِکاسَْملا َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَـمَّنِإ   ) وحن سنجلا  هنم  دـیرأ  وأ 

. نیکاسملا ءارقفلا و  نم 
و اهدارفأ ، مومع  یفن  مزلتسی  ۀیهاملا  یفن  ّنأل  وأ  عضولاب  اّمإ  کلذ  و  هّللا » ّالإ  هلإ  ال   » وحن یفنلا  قایس  یف  ةرکنلا  مومعلا ، یلع  ّلدی  امم  و 

. ۀیهاملا تفتنا  امل  ّالإ 
انایحأ مومعلا  یف  لمعتـسا  امبر  و  ةأرملا .» نم  ریخ  لجّرلا   » وحن سنجلا  هنم  داریف  دـهعلا ، همال  نم  دری  مل  اذا  ماّللاب ، یّلحملا  درفملا  اـما  و 

ءانثتـسالا ّنأل  اونمآ ، نیذلا  ءانثتـسا  ۀنیرقب  کلذ  و  ناسنالا ، نم  درف  لک  يأ  [، 36 (] اُونَمآ َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  : ) یلاعت هلوقک 
 ... لیلد

175 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هدارا ار  نادرم  عیمج  دیاب  امتح  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرکن  نییعت  ار  یصاخ  دارفا  تسا و  نایب  ماقم  رد  میکح  درف  نیا  هک  دشاب  نیا  رب 
هارمه عمج  تلالد  هک  دناهتفگ  یـضعب  و  دوب . دهاوخ  حّجرم  الب  حیجرت  دارفا - هّیقب  زا  يادج  نانآ - زا  صاخ  یهورگ  مارتحا  ّالا  دـنک و 
دارفا مومع  رب  تروص  نیا  رد  دوشیم و  یفـصو  ای  يدـیق و  هب  دـّیقم  ماع  ظفل  یهاگ  لاح ، ره  رد  و  تسا . عضو  ببـس  هب  مال ، فلا و  اب 

و  ) دوشیمن جراخ  تقیقح  زا  ماع  ظفل  فصو ، ای  دـیق  نیا  اب  و  ار » ملاع  نادرم  نک  مارکا   » لثم دومن  دـهاوخ  تلالد  فوصوم  اـی  دـّیقم 
(. ددرگیمن زاجم 

و  ) ددرگیم جراخ  تقیقح  زا  دوش ، هدارا  يدارفا - مومع  هن  و  یعومجم - مومع  هنیرق ، اـب  ماـع و  ظـفل  زا  رگا  هک  دـناهتفگ  یخرب  يرآ ،
لمح ار  بوچ  مهاـب  نادرم  هعومجم  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هنیرق  اـجنیا  رد  دـندرک .» لـمح  ار  بوـچ  نادرم ،  » لـثم دوـشیم ) زاـجم 

. دشاب هدرک  لمح  ییاهنت  هب  ار  بوچ  نانآ  کتکت  هکنیا  هن  دناهدرک 
ریقف و سنج  يارب  تاقدـص  ینعی  [ 37 (] ِنیِکاسَْملا َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ   ) لـثم تسا  سنج  مـال ، فلا و  اـب  عمج  زا  دارم  یهاـگ  اـی  و 

. درک عیزوت  نیکسم  ریقف و  دارفا  زا  کیره  نایم  رد  ار  تاقدص  یتسیاب  دشاب ، يدارفا  مومع  دارم ، رگا  ّالا  و  تسا . نیکسم 
نیا رطاخ  هب  ای  تسا و  عضو  ببس  هب  ای  تلالد  نیا  و  هّللا » ّالا  هلا  ال   » لثم تسا  یفن  قایـس  رد  هرکن  مومع ، رب  لاد  دراوم  زا  رگید  یکی  و 
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ظفل رد  اّما  و  دـش . دـهاوخن  یفتنم  تیهام  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  تسا  تیهام  دارفا  همه  یفن  مزلتـسم  تیهاـم ، یفن  نیا  هک  تسا 
لثم دوب  دهاوخ  سنج  نآ  زا  دوصقم  دشابن ، يرکذ ) ای  ینهذ   ) دهع شمال ، فلا و  زا  دارم  رگا  باتکلا ) لثم :  ) مال فلا و  اب  هارمه  درفم 

: دیامرفیم هک  لاعتم  يادخ  لوق  لثم  دوشیم  لامعتسا  مومع  يانعم  رد  روبزم  درفم  یهاگ  و  ةأرملا .» نم  ریخ  لجرلا  »
هک ارچ  تسا  اونمآ » نیذلا   » يانثتسا هنیرق  هب  نیا ، و  تسا . نایز  رد  ناسنا  زا  يدرف  ره  ینعی  [ 38 (] اُونَمآ َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  )

زا هک  تسا  نیا  رب  لیلد  انثتسا ،
176 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. هنم ینثتسملا  نم  مومعلا  ةدارا 
[، 39 (] ابِّرلا َمَّرَح  َو  َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن  مومعلا  یلع  ذئنیح  ّلدیف  ماّللاب  یّلحملا  درفملا  یف  ۀـمکحلا  تامدـقم  يرجت  امبر  و 
ّهنأل اهنّیبل  مکحلا  نع  ءاملا  دارفا  وأ  ابرلا  دارفا  وأ  عیبلا  دارفا  ضعب  جرخأ  ول  ملکتملا  ّناـف  ءیـش » هسّجنی  مل  ّرک  ردـق  ءاـملا  غلب  اذا   » وحن و 

. نایبلا ماقم  یف 
امل و  ظفللا ، تحت  لوخدلا  نّقیتم  ّهنأل  صوصخلل ، ۀعوضوم  یه  اّمنإ  مومعلل ، اهعـضو  یعّدـملا  ظافلألا  ّنإ  اولاق : نیققحملا  ضعب  ّنا  ّمث 

«. ّصخ دق  ّالإ و  ماع  نم  ام   » ّهنا رهتشا 
اذـه هل . ظفّللا  عضو  یلع  الیلد  نوکی  ةدارالا ال  نّقیت  ّنأل  هل ، عضولا  یلع  صوصخلا ال  ةدارا  نقیت  یلع  ّلدـی  امنإ  ّهنا  لوـألا : یلع  دری  و 

. کلذ یف  هعم  نوقفّتم  نحنف  انیقی ، ظفللا  تحت  لوخدلا  تابثإ  نم  هانّیب  ام  دارأ  نإ  و  صوصخلل ، عضولا  تابثإ  دارأ  نإ 
. صّصخمب امئاد  صّصخت  مومعلل  ۀعوضوملا  ظافلألا  ّنأ  یلع  ّلدی  ّهنأل  ّلدأ ، مومعلل  عضولا  یلع  روهشملا  لثملا  نأ  یناثلا : یلع  دری  و 

. ماعلل ّالإ  نوکی  صیصختلا ال  ّنا  ایناث  و  مومعلل ، عضولاب  فارتعا  الوأ  وهف ،

177 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
دنکیم مومع  رب  تلالد  اذل  دوشیم و  ارجا  مال  فلا و  اب  هارمه  درفم  رد  تمکح  تامدقم  یهاگ  و  تسا . هدش  مومع  هدارا  هنم ، ینثتسم 

رک هزادـنا  هب  بآ  یتقو   » لثم و  درک ] مارح  ار  ابر  لـالح و  ار  عیب  دـنوادخ  [ ] 40 (] ابِّرلا َمَّرَح  َو  َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  : ) لاعتم يادـخ  لوق  لـثم 
مکح زا  ار  بآ  دارفا  ای  ابر  دارفا  ای  عیب  دارفا  یـضعب  دـشاب  هتـشاد  دـصق  مّلکتم  رگا  دراوم  نیا  رد  دـنکیمن .» سجن  ار  نآ  يزیچ  دـسرب ،

(. تسا مومع  شدارم  تسا ، هدرکن  جارخا  یتقو  سپ  . ) تسا نایب  ماقم  رد  هک  ارچ  دنکیم ، نایب  ار  اهنآ  اعطق  دنک ، جراخ 
( الوا  ) هک ارچ  دـناهدش  عضو  صوصخ  يارب  طقف  دـناهدش ، عضو  مومع  يارب  دوشیم  اـعدا  هک  یظاـفلا  دـناهتفگ : نیققحم  یـضعب  اـما  و 

هدروخ صیـصخت  هکنیا  رگم  تسین  یماع  چـیه   » هک تسا  روهـشم  هکنیا  لیلد  هب  ایناث )  ) و تسا . لخاد  ظفل  يانعم  تحت  انیقی  صوصخ 
«. تسا

اّما تسا  لخاد  ماع  يانعم  رد  انیقی  صوصخ ، هک  دراد  نیا  رب  تلالد  طـقف  روکذـم  لـیلد  هک  تسا  دراو  لاکـشا  نیا  لوا  لـیلد  رب  اـّما  و 
صوصخ يارب  ظفل  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  صوصخ ، هدارا  ندوب  نقیتم  نوچ  تسا . هدـش  عضو  صوصخ  يارب  ماـع  هک  درادـن  یتلـالد 

یسک رگا  اّما  دنک و  تابثا  ار  صوصخ  يارب  ماع  ظفل  عضو  دهاوخب  یسک  هک  تسا  دراو  یتروص  رد  لاکشا  نیا  هتبلا  تسا . هدش  عضو 
نیا رد  مه  ام  تسا ، لخاد  ماع  ظفل  تحت  انیقی  صوصخ ، هک  دنک  تابثا  ینعی  دنک  هدارا  میداد  حیـضوت  ام  هک  ار  یبلطم  نامه  دـهاوخب 

. میتسه قفاوم  وا  اب  بلطم 
ماع يارب  ماع  ظافلا  هکنیا  رب  شتلالد  صخ ) دـق  ّالا و  ماع  نم  ام   ) روهـشم لثم  نآ  اـقافتا  هک  تسا  دراو  لاکـشا  نیا  مود  لـیلد  رب  اـّما  و 

، صّـصخم هلیـسو  هب  اـمئاد  دـناهدش ، عضو  موـمع  يارب  هک  یظاـفلا  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  لـثم  نیا  هک  ارچ  تسا  رتـشیب  دـناهدش ، عـضو 
، صیـصخت ایناث  و  دناهدش . عضو  مومع  يارب  روبزم  ظافلا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  فارتعا  یعون  الوا  لثم ، نیا  سپ  دـنروخیم . صیـصخت 
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. ماع هب  تبسن  رگم  دنکیمن  ادیپ  قّقحت 
178 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

«. عیمج ّلک و   » وحن ۀقیقح  يدارفالا  مومعلا  یلع  عضولاب - ّلدت - ظافلأ  دوجو  یف  کش  ال  أ )  ) ۀصالخلا
ۀنیرقلاب ّلدی  امبر  و  ۀـمکحلا ، تامدـقمب  لیق  و  ۀـقیقح ، عضولاب  يدارفالا  مومعلا  یلع  هتلالدـب  لیق  لاجّرلاک ، ماّللاب  یّلحملا  عمجلا  (ب )

. ۀنیرقلاب سنجلا  یلع  اضیا  ّلدی  امبر  و  عومجملا ، ثیح  نم  یعومجملا  مومعلا  یلع  ازاجم 
. اهدارفا عیمج  یفنل  مزلتسم  ۀیهاملا  یفن  ّنأل  وأ  عضولاب ، مومعلا  یلع  ّلدت  یفّنلا  قایس  یف  ةرکّنلا  (ج )

. ۀمکحلا تامدقم  ۀنوعمب  وأ  ۀنیرقب ، مومعلا  یف  لمعتسا  امبر  و  ۀقیقح ، سنجلا  هنم  داری  دهعلا - اهب  دری  مل  اذا  ماّللاب - یّلحملا  درفملا  (د )
؟ صاخلا ملاعلا و  وه  ام  تانیرمت 1 -

؟ مومعلا یلع  لدت  اظافلأ  رکذا  - 2
؟ ۀمکحلا تامدقم  یه  ام  - 3

؟ ماع نینمؤملا » ءارقف  محرا   » انلوق له  - 4
؟ مومعلل ۀعوضوم  ظافلأ  دوجو  مدع  یلع  صخ » دق  الإ و  ماع  نم  ام   » مهلوق لدی  له  - 5

179 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

هصالخ

«. عیمج لک و   » لثم دنراد  يدارفا  مومع  رب  یقیقح  تلالد  اعضو  هک  میراد  یظافلا  ام  هک  تسین  یکش  فلا )
لوق دراد و  يدارفا  مومع  رب  تلالد  اتقیقح  اعـضو و  هک  تسا  نیا  لوق  کی  لاجرلا »  » هملک لثم  مـال  فلا و  اـب  هارمه  عمج  دروم  رد  ب )

هب ازاـجم و  بتکلا ) لـثم   ) مـال فلا و  هب  یّلحم  عـمج  یهاـگ  اـسبهچ  و  تسا . تمکح  تامدـقم  هار  زا  تلـالد ، نیا  هک  تسا  نیا  رگید 
. دنکیم تلالد  زین - سنج - رب  هنیرق  کمک  اب  یهاگ  و  دنکیم . عومجملا - ثیح  نم  یعومجم - مومع  رب  تلالد  هنیرق  کمک 

تسا نیا  رطاخ  هب  مومع  رب  نآ  تلالد  ای  و  دنکیم . مومع  رب  تلالد  اعـضو  تسین ) سالک  رد  يدرف  چیه  لثم :  ) یفن قایـس  رد  هرکن  ج )
. تسا تیهام  دارفا  عیمج  یفن  مزلتسم  تیهام ، یفن  هک 

ياهنوگ هب  اتقیقح  دـشابن - دـهع  مال  فلا و  نآ ، رد  مـال  فلا و  زا  دارم  رگا  ناـسنالا -) لـثم :  ) تسا مـال  فلا و  اـب  هارمه  هک  يدرفم  د )
. دوشیم لامعتسا  مومع  رد  تمکح  تامدقم  هار  زا  ای  هنیرق و  کمک  هب  یهاگ  و  دوشیم . هدارا  سنج  نآ  زا  هک  تسا 

تانیرمت

؟ تسیچ صاخ ، ماع و  - 1
. دنراد مومع  رب  تلالد  هک  نک  رکذ  ار  یظافلا  - 2

؟ تسیچ تمکح  تامدقم  - 3
؟ تسا ّماع  امن » تمحر  ار  نینمؤم  زا  ءارقف  : » میئوگیم هک  هلمج  نیا  ایآ  - 4

مومع يارب  هک  یظافلا  هک  دراد  بلطم  نیا  رب  تلالد  تسا » هدروخ  صیـصخت  هکنیا  رگم  تسین  یماـع  چـیه  : » دـنیوگیم هکنیا  اـیآ  - 5
؟ دنرادن دوجو  دنشاب ، هدش  عضو 
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180 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نوکی و  ءاهقفلا » ءاـملعلا  مرکا   » و ءاـملعلا » مرکا   » وحن اـمهب  لـمع  رهاّـظلا  اـقفاوتم  ّصاـخ  ّماـع و  درو  اذا  صوصخلا  مومعلا و  قفاوت  ( 2)

ّهنأل ّصاخلا  یلع  ماعلا  لمح  مهقاسف » مرکت  ال   » و ءاملعلا » مرکا   » وحن رهاّظلا  یفلاختم  اناک  اذا  اما  کـلذ . ریغ  وأ  دـیکأتلا  ةداـیزل  ّصاـخلا 
. نیلیلدلا نیب  یفرع  عمج 

یف ۀـقیقح  لمجملا  ریغب  صّـصخملا  ّماعلا  نأ  ۀـعامجلا ، نم  ریثک  انباحـصأ و  نع  لقن  امک  ّقحلا ، لمجملا  ریغب  صّـصخملا  ّماـعلا  ۀـیّجح 
دحأ یقابلا  ّنأب  هتیجحل  یفاّنلا  هتیزاجمب  لئاقلا  ّجتحا  و  الـصفنم ، وأ  الـصّتم  صّـصخملا  ناک  ءاوس  اقلطم ، یقب  امیف  ۀـجح  هدارفا و  عیمج 

. المجم ّماعلا  نوکیف  هنّیعت  ۀنیرق  زاجملا و ال  بتارم 
دیری نأ  نکمی  و  رمآلل ، ةدارم  اهّلک  ۀتسلا  وه  یقابلا و  نوکی  نأ  نکمیف  ۀعبرأ  اهنم  صّصخ  ةرشع و  تناک  اذا  ّماعلا  دارفا  ّنأب  هحیـضوت : و 

. ّماعلا یف  لامجالا  أرطیف  اهنم  ّلقأ 
ّنأل تازاجملا ، برقأ  یقابلا  ّنأب  ۀیزاجملا  یلع  مهقفاو  نم  مهّدر  و 

181 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

صوصخ مومع و  قفاوت  - 2 - 

هراشا

هیقف ياملع  نک  مارکا   » و ار » املع  نک  مارکا   » لثم دوشیم  لمع  ود  ره  هب  دـناقفاوتم ، مهاب  رهاظ  رد  هک  دـنوش  دراو  یـصاخ  ماـع و  رگا 
مه اـب  رهاـظ  رد  صاـخ  ماـع و  رگا  اـّما  و  دوب . دـهاوخ  نآ  لاـثما  رتـشیب و  دـیکأت  يارب  هیقف ) مارکا  لـثم   ) صاـخ تروـص ، نیا  رد  و  ار »
املع همه  ینعی   ) دوش صاخ  رب  ماع  لمح  دیاب  تروص ، نیا  رد  ار » قساف  ياملع  نکن  مارکا   » و ار » املع  نک  مارکا   » لثم دـندوب  فلاختم 

. تسا صاخ  ماع و  لیلد  ود  نیب  یفرع  عمج  هار  نیا ، هک  ارچ  دنوش ) مارکا  قساف  ریغ  ياملع  طقف  هکلب  دنوش  مارکا  دیابن 

: تسا هدروخ  صیصخت  لمجم ، ریغ  صّصخم  اب  هک  یماع  تّیجح 

صیصخت لمجم ، ریغ  یصّصخم  هلیسو  هب  ماع  رگا  هک  تسا  نیا  قح  هدش ، لقن  تنس  لها  زا  يرایـسب  هعیـش و  ياملع  زا  هک  هنوگ  نامه 
: تسا تّجح  يدیق ) چیه  هب  زاین  نودـب  ینعی   ) قلطم وحن  هب  دارفا ، هدـنامیقاب  رد  تسا و  تقیقح  ماع ، نآ  دارفا  عیمج  رد  دـشاب ، هدروخ 

نینچ دـنکیم ، یفن  ار  نآ  ّتیجح  هدـش و  صّـصخم  ّماع  تیزاجم  هب  لئاق  هک  یـسک  و  لـصفنم . هاوخ ، دـشاب و  لـصتم  صّـصخم  هاوخ 
نیا رد  سپ  دـنک ، نّیعم  ار  زاجم  هک  تسین  مه  ياهنیرق  لاح  نیع  رد  تسا و  زاـجم  بتارم  زا  یکی  هدـنامیقاب ، دارفا  هک  هدرک  لالدتـسا 

. دوشیم لمجم  ماع ، تروص 
دارفا همه  هک  تسا  نکمم  تروـص  نـیا  رد  دـنروخب ، صیـصخت  اـهنآ  ياـتراهچ  دنـشاب و  رفن  هد  ماـع ، دارفا  رگا  ـالثم  بـلطم : حیـضوت 

. دوشیم ماع  رب  ضراع  لامجا  سپ  دنشاب ، رمآ  دارم  رفن ، شش  زا  رتمک  تسا  نکمم  دنشاب و  رمآ  دارم  رفن ، شش  ینعی  هدنامیقاب 
برقا هدـنامیقاب ، دارفا  ّلک  هک  دـناهتفگ  هدرک ، در  ار  لامجا  ياـعدا  دـناقفاوم ، صّـصخم ، ماـع  تیزاـجم  رد  هورگ ، نیا  اـب  هک  اـهنآ  و 

، قوف لاثم  رد  الثم  تسا و  تازاجم 
182 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. المجم ذئنیح  ّماعلا  نوکی  الف  ةرشعلا ، یلا  اهنود  امم  برقأ  لاثملا  یف  ۀتسلا 
عیمج یف  لمعتـسم  ّهناف  هوحن ، ءانثتـسالاک و  ناک  اذا  لصّتم  وا  لصفنمب  صّـصخ  اذا  ّماـعلا  ّنأ  ۀـیجحلل  نیعناـملا  باوج  یف  ّقحلا  ّنکل  و 
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یف لوخّدلا  نع  اهجرخی  مل  مکحلا و  نع  اهجرخأف  ّماعلل  ۀلومشملا  دارفألا  ضعب  محاز  ضراع و  صّصخملا  ّنأ  رمألا  ۀیاغ  ۀقیقح ، هدارفا 
؟ هیلا لصو  لامجإ  ّيأ  هتیجح و  نع  عنام  ّيأف  مکحلل ، ّماعلل و  ۀلومشم  اهعمجأب  یهف  ّماعلا  دارفا  یقاب  اما  و  ّماعلا .

المعتـسم ّماعلا  ناک  نإ  اذـهف و  هقفلا » ءاملع   » وأ ءاهقفلا » ءاملعلا  مرکا   » وحن هیلا  فاضملا  فصولاک و  لصّتملا  صّـصخملا  ناک  اذا  اما  و 
یه اّمنإ  ماعلا  ۀیمومع  و  صیـصخت . ّماعلا ال  ةرئادـل  قییـضت  ۀـقیقحلا - یف  اذـه - لثم  ّنأل  اضیا ، زاجم  ۀـقیقح ال  هّنکل  و  هدارفا ، ضعب  یف 

. لوحفلا ضعب  هب  حّرص  امک  ۀقیض ، وأ  ۀعساو  تناک  ءاوس  هترئاد ، نم  ةدارملا  دارفألا  عیمجل  هلومش 
. لامجإ ّيأ  اهیلع  أرطی  مل  ۀقیّضلا  دارفألا  هذه  یف  ّماعلا  ۀیجح  اذه  یلعف 

ةدارا یلع  ۀیلاقم  وأ  ۀیلاح  ۀنیرق  بصنب  لب  لصفنم ، لصّتم و ال  صّصخم  نود  نم  نکل  هدارفأ و  ضعب  هنم  دیرأ  ّماعلا و  لمعتـسا  اذا  معن ،
یف ّماعلا  ۀیجح  و  يزاجملا ..  لامعتـسالا  وه  اذـهف  كانه ، ۀـنیرقل  ءاهقفلا  اهب  ادـیرم  ءاملعلا » مرکا   » وحن ضعب  نود  ۀـنّیعملا  دارفألا  ضعب 

. اهریغ ةدارملا و  دارفألا  نیب  ۀلّصفملا  یه  انه  ۀنیرقلا  ّنأل  ازاجم - لامعتسالا  ناک  نإ  و  اهیف - ریض  اضیا ال  هلثم 

183 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. دوشیمن لمجم  ماع ، تروص  نیا  رد  اذل  تسا و  شش  زا  رتنیئاپ  ياهمقر  زا  رتکیدزن  ات  هد  هب  ات  شش 

دننامه لصتم  ای  لصفنم و  صـصخم  هلیـسو  هب  یتقو  ماع  میئوگب : هک  تسا  نیا  دـننکیم  عنم  ار  ّتیجح  هک  یناـسک  باوج  رد  قح  یلو 
زا یضعب  محازم  ضراعم و  صّصخم ، دوجو  یهتنم  دوشیم ، لامعتسا  شدارفا  عیمج  رد  اتقیقح  دروخیم ، صیصخت  نآ ، لاثما  ءانثتسا و 

، دنکیم جراخ  ماع  مکح  زا  ار  اهنآ  صّصخم  اذل  و  دنتسه ) ملاع  لومشم  هک  قساف  ياملع  لثم   ) دنتسه ماع  لومـشم  هک  دوشیم  يدارفا 
رد سپ  دنتـسه . ماع  مکح  ماع و  لومـشم  امامت  ماع ، دارفا  هیقب  اّما  و  دزاسیمن . جراخ  ماع ، لومـش  هرئاد  رد  ندوب  لخاد  زا  ار  اهنآ  یلو 

!؟ دوشیم دراو  نآرب  یلامجا  هچ  و  دراد ؟ دوجو  صّصخم  ماع  ّتیجح  يارب  یعنام  هچ  تروص  نیا 
نیا رد  ار » هقف  ياملع  نک  مارکا   » ای ار » هیقف  ءاملع  نک  مارکا   » لیبق زا  هیلا » فاـضم   » و فصو »  » لـثم دـشاب  لـصتم  صّـصخم  رگا  اـّما  و 

رتگنت يانعم  هب  تقیقح - رد  نیا - هک  ارچ  زاجم . هن  تسا و  تقیقح  مه  زاب  یلو  هدش  لامعتـسا  شدارفا  یـضعب  رد  ماع  هچرگ  تروص 
دارم شدوخ  هرئاد  رد  هک  يدارفا  عیمج  لماش  هک  تسا  نیمه  ماـع  لومـش  تیمومع و  و  صیـصخت . ياـنعم  هب  هن  تسا  ماـع  هرئاد  ندرک 
نیا رد  سپ  دناهدرک . حیرصت  هتکن  نیدب  ناگرزب  زا  یخرب  هکنیا  امک  گنت ، دودحم و  هاوخ  دشاب و  عیـسو  هرئاد  نیا  هاوخ  دوشب ، تسا ،

دوش و لامعتـسا  ماع  رگا  يرآ ، دوشیمن . نآ  ضراع  یلامجا  هنوگچیه  هک  تسا  ياهنوگ  هب  دودحم  دارفا  نیا  رد  ماع  تیجح  تروص ،
، هیلاقم ای  هیلاح  هنیرق  بصن  اب  هکلب  دوشن  هدافتسا  یلصفنم  ای  لصتم و  صّصخم  چیه  زا  لاح  نیع  رد  دشاب و  شدارفا  یضعب  نآ ، زا  دارم 

: هیبش دنوشن  هدارا  یضعب  دنوش و  هدارا  ماع  دارفا  یضعب 
و دوب . دهاوخ  يزاجم  لامعتسا ، نیا  تروص  نیا  رد  دشاب ، ءاهقف  ياهنیرق - دوجو  رطاخ  هب  نآ - زا  دارم  هکیلاحرد  ار » املع  نک  مارکا  »

دارفا نیب  هک  تسه  ياهنیرق  اجنیا  رد  هک  ارچ  دـشاب - يزاجم  لامعتـسا  هچرگ  دـنیبیمن - ياهشدـخ  ماع  ّتیجح  مه  دروم  نیمه  رد  هتبلا 
. دهدیم زییمت  دارم ، ریغ  دارفا  دارم و 
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ۀئامعست ّالإ  ناتسبلا  یف  ۀناّمر  ّلک  تلکا   » زوجی الف  ادارفا ، ّلقألاب  نوکی  نأ  مزلی  صیصّختلا  نأ  انباحصأ  نیب  رهظألا  رهـشألا  نأ  ملعا  هیبنت 

. نجهتسم ّهنأل  تانامر ، رشع  لکأ  دق  فلأ و  اهیف  و  نیعست » و 
. همکحل ۀلومشم  ّماعلا و  تحت  ۀیقاب  اهنم  یقابلا  و  دارفألا ، ضعب  جرخأ  اّمنإ  صّصخملا  ّنأل  یقب ، امیف  ۀجح  صّصخملا  ّماعلا  ۀصالخلا 

. صیصخت ّماعلا ال  ةرئادل  قییضت  وهف  هقفلا » ءاملع  مرکا   » وأ ءاهقفلا » ءاملعلا  مرکا   » لثم اّما  و 
. هیف لمعتسا  امیف  ۀجح  هّنکل  و  ازاجم ، ناک  یظفل  صصخم  الب  هدارفا  ضعب  هنم  دیرأ  ّماعلا و  لمعتسا  اذا  معن ،
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؟ امهمکح امف  ۀمطاف » ینب  نم  نییولعلا  مرکا   » درو و  نییولعلا » مرکا   » درو اذا  تانیرمت 1 -
؟ امهمکح امف  مهنم » نیملاظلا  مرکت  ال   » درو و  نییولعلا » مرکا   » درو اذا  - 2

؟ مهنم لودعلا  هب  ادارم  نیثدحملا » قّدص   » و نیثدحملا » لودع  قّدص  : » نیلامعتسالا نیذه  نم  زاجملا  وه  ام  ۀقیقحلا و  وه  ام  - 3
؟ مهنم ۀعبرأ  الإ  يدالوأ  ءاج  لوقی : نأ  دالوألا  نم  ۀتس  هدنع  نمل  حصی  له  - 4

185 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

هیبنت

تـسین حیحـص  اذل  دریگ و  تروص  رتمک  دارفا  دروم  رد  دـیاب  صیـصخت  هک  تسا  نیا  رهظا  رهـشا و  لوق  هعیـش  ياملع  نیب  رد  هک  نادـب 
هدروخ رانا  هد  طقف  وا  دشاب و  رانا  رازه  غاب ، نآ  رد  هکیلاحرد  رانا » دون  دصهن و  زج  هب  مدروخ  ار  غاب  ياهرانا  همه  نم  : » دیوگب یـسک 

. تسا تسردان  اجبان و  یصیصخت  نینچ  دشاب .

هصالخ

نانچمه دارفا  هیقب  دنکیم و  جراخ  ماع  تحت  زا  ار  دارفا  یـضعب  طقف  صّـصخم  هک  ارچ  تسا ، تجح  دارفا  هدنامیقاب  رد  صّـصخم ، ماع 
. دنشابیم ماع  مکح  لومشم  دننامیم و  یقاب  ماع  تحت  رد 

رگا يرآ  صیـصخت . هن  تسا و  ماع  هرئاد  قییـضت  يانعم  هب  تقیقح  رد  ار » هقف  ءاملع  نک  مارکا   » ای ار » هیقف  ءاملع  نک  مارکا   » لثم اـّما  و 
، لاح نیع  رد  یلو  دوب  دهاوخ  زاجم  ماع ، لامعتـسا  ددرگ ، هدارا  ماع  نآ  دارفا  یـضعب  اهنت  صّـصخم ، دوجو  نودب  دوش و  لامعتـسا  ماع 

. تسا تّجح  هدش ، لامعتسا  هک  يدراوم  رد 

تانیرمت

[ صاـخ ماـع و   ] ود نیا  مکح  نک » مارکا  ار  همطاـف  ینب  زا  نییوـلع   » هک دوـش  دراو  زین  و  نک » مارکا  ار  نییوـلع   » هـک دوـش  دراو  رگا  - 1
؟ تسا هنوگچ 

[ صاـخ ماـع و   ] ود نیا  مکح  نکن » مارکا  ار  نییوـلع  زا  ناراکمتـس   » هک دوـش  دراو  زین  و  نک » مارکا  ار  نییوـلع   » هک دوـش  دراو  رگا  - 2
؟ تسیچ

هکیتروصرد نک » قیدصت  ار  نیثدـحم   » و نک » قیدـصت  ار  لداع  نیثدـحم  : » تسا مادـک  ریز  دراوم  رد  يزاجم  یقیقح و  لامعتـسا  - 3
!؟ دشاب اهنآ  لداع  دارفا  مود ، هلمج  رد  نیثدحم  زا  دارم 

؟ اهنآ ياتراهچ  زج  هب  دندمآ  نم  دالوا  دیوگب : هک  تسا  حیحص  ایآ  دراد  دالوا  شش  هک  یسک  - 4
186 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

مرکت ءاملعلا و ال  مرکا   » وحن صیصختلا » یلع  لادلا  ظفّللا  وه   » یظفللاف ایّبل . امإ  ایظفل و  نوکی  نأ  اّمإ  صصخملا  صّـصخملا  لامجا  ( 3)
. مهنم قاسفلا  ریغ  ةدارا  ملع  اذا  ءاملعلا » مرکا   » وحن ظفللا » نود  لقعلا  هیلع  ّلد  ام  وه   » یبّللا و  مهقاسف .»

. امهیف یناثلا  نع  مالکلا  مّدقت  دق  و  لمجم ، ریغ  وأ  المجم ، نوکی  نأ  اّمإ  امهنم : ّلک  و 
. اقادصم المجم  وأ  اموهفم ، المجم  نوکی  اّمإ  وهف  یظفللا : لمجملا  اما  و 
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هوجولا عیمج  نم  لمجملاف  هوجولا . ضعب  نم  المجم  وأ  هوجولا ، عیمج  نم  المجم  نوکی  نأ  اـمإ  اـموهفم : لـمجملاف  ۀـیموهفملا  ۀهبـشلا 
. لمجم ۀیآلا  یف  ینثتسملا  ّنأل  اتاتب ، ّماعلاب  لمعلا  نکمی  الف  [. 41 (] ْمُْکیَلَع یْلُتی  ام  اَّلِإ  ِماْعنَْألا  ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  : ) وحن

. رثکألا ّلقألا و  نیب  ارئاد  وأ  نینیابتملا ، نیب  ارئاد  نوکی  نأ  امإ  هوجولا : ضعب  نم  لمجملا  و 
ناک ءاوس  حـجرم ، الب  حـیجرت  هنأل  امهدـحأ ، یف  و ال  انیقی ، امهدـحأ  جورخل  اعم  امهیف  ّماـعلاب  لـمعلا  نکمی  ـال  نینیاـبتملا : نیب  رئادـلاف 
امیف ۀجح  ّماعلا  معن ، یلع . نبا  دمحم و  نبا  نیب  دیز  ددرت  اذا  ادیز » مرکت  ال   » وأ ادـیز » ّالإ  ءاملعلا  مرکا   » وحن الـصفنم  وأ  الـصتم  ّصاخلا 

. نیدرفلا نیذه  ادع 

187 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

صّصخم لامجا  - 3 - 

هراشا

ار و اـملع  نک  مارکا   » لـثم دـشاب  صیـصخت  رب  ّلاد  هک  تسا  یظفل  نآ  یظفل ، صـصخم  و  یلقع .)  ) یّبـل اـی  تسا و  یظفل  اـی  صّـصخم 
( القع  ) هکیلاحرد ار » املع  نک  مارکا   » لثم دـشاب  نآرب  ّلاد  ظفل ، هن  لقع و  هک  تسا  نآ  یّبل  صّـصخم  و  نکن .» مارکا  ار  قساف  ياملع 

. دنشابن قساف  هک  دندارم  ییاملع  مینادیم 
اّما و  تشذـگ . البق  یّبل ، یظفل و  لمجم  ریغ  دروم  رد  ثحب  و  لمجم . ریغ  ای  تسا و  لمجم  ای  یّبل ) یظفل و   ) صّـصخم ود  زا  کـیره  و 

. یقادصم لمجم  ای  تسا و  یموهفم  لمجم  ای  یظفل : لمجم 

هیموهفم ههبش 

. دشابیم لمجم  تاهج  یضعب  زا  ای  تسا و  لمجم  تاهج  همه  زا  ای  یموهفم : لمجم 
هیآ نیا  رد  دش » دهاوخ  توالت  امش  رب  هچنآ  رگم  هدش  لالح  امش  يارب  نایاپراهچ  زا  مئاهب  : » تسا ریز  هیآ  لثم  تاهج  عیمج  زا  لمجم 
نیب رئاد  اـی  تاـهج ، یـضعب  زا  لـمجم  و  تسا . لـمجم  هیآ ، نیا  رد  یلتی ] اـم   ] ینثتـسم هک  ارچ  درک  لـمع  ماـع  هب  عطق  روطهب  ناوتیمن 

. دشابیم رثکا  لقا و  نیب  رئاد  ای  تسا و  نینیابتم 
و تسا . نوریب  ماع  تحت  زا  اهنآ  زا  یکی  انیقی  هک  ارچ  درک  لمع  ماع  هب  ود  نآ  زا  کیچـیه  رد  ناوتیمن  دـشاب ، نینیابتم  نیب  رئاد  رگا  و 
، لصفنم هاوخ  دشاب و  لصتم  صاخ  هاوخ  دـش . دـهاوخ  حـجرمالب  حـیجرت  هک  ارچ  درک  لمع  ماع  هب  ناوتیمن  مه  ود  نآ  زا  یکی  رد  زین 

روظنم دـمحم  رـسپ  دـیز  ایآ  هک  دـشاب  ددرم  دـیز  زا  دارم  هکیتروصرد  نکن .» مارکا  ار  دـیز   » ای ار » دـیز  رگم  نک  مارکا  ار  ءاملع  : » لثم
. تسا یلع  رسپ  هک  يدیز  ای  تسا 

. تسا تّجح  درف ، ود  نیا  زا  ریغ  رگید  دارفا  رد  ماع  هتبلا  يرآ ،
188 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. الصّتم امإ  و  الصفنم ، صّصخملا  نوکت  نأ  امإ  رثکألا : ّلقألا و  نیب  رئادلا  و 
هنم ّمعألا  وأ  طقف  ةریبکلا  بکترم  نیب  قسافلا  ددرت  و  ءاملعلا » قاسف  مرکت  ال   » درو مث  ءاملعلا » مرکا   » درو اذا  امک  لصفنملا : صصخملاف 

ماعلا ظفل  تحت  رمألا  لوأ  نم  لخاد  وهف  ةریغصلا  بکترم  اما  طقف . ةریبکلا  بکترم  یف  مّکحم  ّصاخلا  ناف  اضیا ، ةریغصلا  بکترم  نم  و 
. ارهاظ محازم  هل و ال  ضراعم  هیف ال  ّماعلا  روهظف  ماعلا ، تحت  نم  جرخی  یتح  ّصاخلا  تحت  هلوخد  نّقیت  مدعل  هل  جرخم  و ال 
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مرکا  » وأ لودعلا » ءاملعلا  مرکا   » وحن ءانثتسالا : ریغ  ناک  ام  اّماف  ءانثتسالا . وه  نوکی  وأ  ءانثتسالا ، ریغ  نوکی  نأ  امإ  لصتملا : صّصخملا  و 
نم وه  و  لامجالا - دروم  یف  ماعلاب  لمعلا  نکمی  ملف  نامیالا ، رهاظ  یلع  ناک  نم  وأ  ۀـکلملا  بحاص  نیب  لداعلا  دّدرت  و  ءاملعلا » لودـع 
مل لمجملا  درفلل  هلومـشف  ّماعلا ، ةرئادل  قییـضت  ۀقیقحلا - یف  اذه - لثمف  دیقلا . دعب  ّالإ  هروهظ  ّمتی  مل  ّماعلا  نأل  نامیالا - رهاظ  یلع  ناک 

. لصألاب یفنیف  ملعی 
نم هریغب  هقاحلإ  مهضعب  حّجر  مالک ، لاکـشا و  لحم  وهف  قاّسفلا » ّالإ  ءاملعلا  مرکا   » وحن ءانثتـسالا  وه  لصتملا  صّـصخملا  ناک  اذا  اما  و 

لیلدب هدارفا  عیمج  یف  لمعتـسم  هیف  ّماعلا  ّنأ  انرتخا  ثیح  نحن  و  مالکلا . ءاهتنا  دعب  ّالإ  ماعلا  روهظ  مدع  يوعدـب  ۀلـصّتملا  تاصّـصخملا 
بکترم لاـثملا  یف  وه  لاـمجالا و  دروم  یف  ّماـعلاب  لـمعلا  يدـنع  رهظـألا  ناـک  مومعلا ، نم  ـال  مکحلا  نم  ءانثتـسالاب - اهـضعب - جارخإ 

هلمش ماعلا  ّنأل  ةریغصلا ،
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. لصّتم صّصخم  ای  تسا و  لصفنم  صصخم  ای  تسا ، رثکا  لقا و  نیب  رئاد  هک  یلمجم  و 
دیدرت هکیلاحرد  ار » املع  زا  نیقـساف  نکن  مارکا   » هک دوش  دراو  سپـس  و  ار » املع  نک  مارکا   » دوش دراو  هکنیا  لثم  لـصفنم : صـصخم 

؟ دوشیم زین  هریغص  ناهانگ  بکترم  لماش  تسا و  معا  ای  دوشب  هریبک  ناهانگ  بکترم  طقف  هک  تسا  یسک  ایآ  قساف  هک  میراد 
دریگیم رارق  املع )  ) ماع ظفل  تحت  ادـتبا  زا  هریغـص  بکترم  اّما  و  لـمجم .) هن   ) تسا مکحم  هریبک ، بکترم  دروم  رد  صاـخ  اـجنیا  رد 

روهظ سپ  هن ؟ ای  دوش  جراخ  ماع  تحت  زا  ات  دریگیم  رارق  قساف ) ملاع   ) صاخ تحت  هک  میرادن  نیقی  نوچ  درادـن  یجرخم  هکیلاحرد 
. درادن رهاظلایلع - یمحازم - ضراعم و  هریغص ، بکترم  دروم  رد  ماع 

لثم دشاب  ءانثتـسا  ریغ  هنوگ  هب  رگا  دـشابیم . ءانثتـسا  تروص  هب  ای  تسا و  ءانثتـسا  زا  ریغ  ياهنوگ  هب  ای  صـصخم  نیا  لصتم : صّـصخم 
رب هک  یسک  ای  تسا و  تلادع  هکلم  ياراد  هک  یسک  نیب  دشاب  ددرم  لداع  و  ار » املع  ياهلداع  نک  مارکا   » ای ار » لداع  ءاملع  نک  مارکا  »

روهظ اریز  درک  لمع  ماع  هب  ناوتیمن  تسا - نامیا  رهاظ  رب  هک  یسک  لثم  لامجا - دراوم  رد  تروص  نیا  رد  تسا ، عّیـشت ]  ] نامیا رهاظ 
درف هب  تبسن  نآ  لومـش  نیاربانب  تسا و  ماع  هرئاد  قییـضت  لیبق  زا  تقیقح - رد  يدروم - نینچ  سپ  دیق . زا  دعب  رگم  دوشیمن  مامت  ماع 

. دوشیم یفتنم  مدع  لصا  اب  اذل  تسین و  مولعم  لمجم ،
. تسا هدش  عقاو  داقتنا  لاکـشا و  لحم  ار » نانآ  زا  قاّسف  زج  هب  ار  املع  نک  مارکا   » لثم دـشاب  ءانثتـسا  لیبق  زا  لصتم  صـصخم  رگا  اّما  و 

رگم دوشیمن  مامت  ماع  روهظ  زین  اجنیا  رد  هک  دناهدش  یعدم  دـناهدرک و  قحلم  لصتم ، تاصـصخم  هّیقب  هب  ار  دروم  نیا  املع  زا  یـضعب 
نیا یعدم  نیا  لیلد  دوشیم و  لامعتـسا  شدارفا  عیمج  رد  ماع  ءانثتـسا ،)  ) دروم نیا  رد  هک  میاهدیقع  نیا  رب  ام  یلو  مالک . ياهتنا  زا  دعب 

هک لامجا - دراوم  رد  هک  تسا  نیا  ام  دزن  رد  رهظا  اذل  و  مومع ، زا  هن  دنوشیم  جراخ  مکح  زا  ءانثتسا  هلیسو  هب  دارفا  زا  یضعب  هک  تسا 
ماع هک  ارچ  دوشیم . لمع  ماع  هب  تسا - هریغص  بکترم  لاثم  نیا  رد 

190 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. هل جرخم  ماعلا ال  تحت  ةریغصلا  بکترم  وه  كوکشملا و  یقب  ةریبکلا و  بکترم  وه  جورخلا و  نقیتملا  جرخ  مث  هدارفا ، یقاب  عم  هظفلب 

نکمی ّهنا ال  رهظألا  ّنکل  و  ماصخ ، مالک و  ماقملا  یف  نییلوصأللف  اقادصم ، هبتشم  ّصاخب  اصّصخم  ّماعلا  ناک  اذا  اّمأ  ۀیقادصملا و  ۀهبـشلا 
مرکا  » درو وأ  قاسفلا » ّالإ  ءاملعلا  مرکا   » وأ ءاملعلا » لودع  مرکا   » لثم الصفنم ، وأ  الـصتم  صّـصخملا  ناک  ءاوس  ماقملا ، یف  ماعلاب  لمعلا 

هدـییقت ّماعلا و  عیونت  بجوأ  صاخلا  ّنأل  کلذ  و  قساف ، وأ  لداع  ّهنأب  ملاعلا  دـیز  هبتـشا  و  ءاملعلا » قاسف  مرکت  ـال   » هدـعب درو  و  ءاـملعلا »
كوکـشملا راص  قسافلا  ریغب  دییقتلا  دـعب  هّنکل  و  الوأ ، همومعب  كوکـشملا  لمـش  نإ  ثلاثلا و  یناثلا و  لاثملا  یف  ماعلا  ّنأل  قسافلا ، ریغب 

ۀقباس ۀلاح  هل  نوکت  نأ  ّالإ  قسفلا ، كوکـشم  هنأل  ّصاخلا ، تحت  اذک  و  ۀلادعلا ، كوکـشم  ّهنأل  هدـیقب ، ّماعلا  تحت  لوخدـلا  مولعم  ریغ 
. اهب ذخؤیف 
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. قسافلا ریغب  دّیقملا  ّماعلا  تحت  لخاد  وهف  قسافلا ، ریغ  لداعلا و  ریغ  ثلاث  درف  قسفلا  كوکشملا  ّنإ  تلق : ناف 
 ... قسافلا ّالإ  عقاولا  یف  سیل  و  اعقاو ، قسافلا  هنم  داری  ّهنا  رهاظلا  ّنکل  و  قسفلا . مولعم  قسافلا  نم  دیرأ  اذا  حیحص ، اذه  معن ، تلق :

191 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
اّما دوشیم و  جراخ  ماـع  زا  هریبک  بکترم  ینعی  تسا  جراـخ  اـنیقی  هچنآ  هتبلا  دوشیم . شدارفا  هیقب  دروم و  نیا  لـماش  شدوخ  ظـفل  اـب 

. درادن دوجو  نآ  يارب  یجرخم  تسا و  یقاب  ماع  تحت  نانچمه  هریغص ] بکترم   ] كوکشم دروم 

هیقادصم ههبش 

رهظا نکل  و  دنراد . یتاشقانم  اهنخس و  نآ  هرابرد  نویلوصا  دروخب ، صیصخت  تسا  هبتشم  اقادصم  هک  یـصاخ  هلیـسو  هب  ماع  رگا  اّما  و 
[ لصتم تروص  هب   ] هکنیا لثم  لصفنم . هاوخ  دـشاب و  لصتم  صـصخم  هاوخ  درک ، لمع  ماـع  هب  ناوتیمن  یماـقم  نینچ  رد  هک  تسا  نآ 

«. ار نانآ  قاّسف  زج  هب  نک  مارکا  ار  املع   » ای ار » املع  لودع  نک  مارکا  : » دوش دراو 
: هک دوش  دراو  سپس  و  نک » مارکا  ار  املع   » هک دوش  دراو  لصفنم ] تروص  هب   ] ای و 

لمع ماقم  نیا  رد  ماع  هب  هکنیا  لیلد  اـّما  و  قساـف ؟ اـی  تسا  لداـع  اـیآ  هک  دوش  هبتـشم  ملاـع  دـیز  هاـگنآ  و  نکن » مارکا  ار  اـملع  قاّـسف  »
لاثم رد  ماع  نوچ  دوش . قساف  ریغ  هب  دّیقم  دیآ و  دـیدپ  ماع  رد  یعیونت  میـسقت و  هک  دوشیم  بجوم  صاخ  هک  تسا  نیا  درک  ناوتیمن 

نآ هک  تسین  مولعم  قساف ، ریغ  هب  دـییقت  زا  سپ  یلو  دوشیم  مه  كوکـشم  دروم  لـماش  لوا  هلهو  رد  شتیمومع  اـب  هچرگ  موس  مود و 
روطنیمه و  تسا . كوکـشم  شتلادـع  ملاع ) دـیز   ) هک ارچ  هن ؟ ای  تسا  لخاد  قساف ) ریغ  هب   ) دـّیقم ّماع  تحت  رد  اـیآ  كوکـشم  دروم 

. تسا كوکشم  زین  شقسف  هک  ارچ  هن ؟ ای  تسا  لخاد  صاخ  تحت  ایآ  هک  تسین  مولعم 
. تشاذگ تلاح  نامه  رب  ار  انب  دیاب  اباحصتسا )  ) تروص نیا  رد  هک  دشاب  ياهقباس  تلاح  ياراد  ملاع ) دیز   ) هکنیا رگم 

لخاد قساف  ریغ  هب  دّیقم  ّماع  تحت  اذـل  تسا و  قساف  زا  ریغ  لداع و  زا  ریغ  یمّوس  درف  تسا ، كوکـشم  شقـسف  هک  یـسک  ییوگب : رگا 
؟ دوشیم

. دشاب قسفلا  مولعم  قساف ، زا  دارم  هک  یتروص  رد  تسا  حیحص  نیا  يرآ ، میوگیم :
قساف ای  عقاو ، ملاع  رد  و  دشاب . قساف  اعقاو  هک  تسا  یسک  قساف ، زا  دارم  ارهاظ  یلو 
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كوکشم ذئنیح  كوکشملا  نوکیف  طقف ، یعقاولا  لداعلا  وه  صیصختلا  دعب  ماعلا  تحت  یقابلا  درفلا  نوکیف  امهنیب  ۀطـساو  لداعلا و ال  و 

وأ دارملا  تابث  اّهنا ال  ثیح  ماقملا ، یف  اهل  حرسم  ۀیظفللا ال  ّنأل  ۀیظفللا ، ۀّیلمعلا ال  لوصألا  هیف  عجرملاف  نیتّجحلا ، يدحإ  تحت  لوخّدلا 
امنإ امهنم ، دارملا  یف  صاخلا و ال  وأ  ماعلا  ظفل  عضو  یف  کش  ماقملا  یف  ۀـیقادصملا  هبّـشلا  یف  سیل  و  اـمهیف ، کـشلا  ماـقم  یف  عضولا 

. نیناونعلا دحأ  تحت  نّیعملا  درفلا  لوخد  یف  دّدرتلا  تبجوأ  ۀیجراخ  رومأ  یف  کشلا 
. ایظفل لمجملا  صّصخملا  ناک  اذا  هّلک  اذه 

نم هیف  عناملا  مدع  ۀعامج : رکذف  مهقاسف ، مارکاب  هاضر  مدع  ءاملعلا » مرکا   » یف انملع  اذا  امک  ایّبل ، هیف  لمجملا  صـصخملا  ناک  اذا  اّمأ  و 
اضیا کلذ  ۀّلع  یف  مهضعب  رکذ  و  مهنم . هقسف  یف  کش  نم  مارکا  كرت  نمل  یلوملا  ةذخاؤم  نسحل  كوکشملا  یلع  ماعلا  مکح  ءارجإ 

ءاملعلا ال مارکاب  رمآلا  ّنأب  بطاخملا  ملعی  نأ  کلذ  و  موهفملاب ، ۀـیقادصملا ال  دارفالاب  اصیـصخت  ابلاغ  نوکی  اّمنإ  یبّللاـب  صیـصختلا  ّنأ 
امک هّلعل  و  ماعلا . مکح  هیلع  نورجیف  وا ال ، قساـف  ّهنا  مهنم  دـلاخ  یف  کـشی  مث  مهنم ، قساـفلا  ورمع »  » قساـفلا و دـیز »  » مارکاـب یـضری 

. ۀیبلغألا کلت  توبث  مدعل  عساو  لاجم  هیف  لمأتلل  ناک  نإ  و  اورکذ ؛
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یقاب ماع  تحت  صیـصخت ، زا  سپ  هک  يدرف  اهنت  سپ  درادـن . دوجو  نیب  نیا  رد  موس  درف  ناونع  هب  ياهطـساو  رگید  لداع و  اـی  میراد و 

؟ تسا تّجح  مادک  تحت  ایآ  هک  دنامیم  یقاب  لوخدلا  كوکشم  نانچمه  كوکشم  درف  اذل  و  تسا . یعقاو  لداع  درف  دنامیم ،
رد هیظفل  لوصا  اریز  دـنرادن . ییاـج  ماـقم ، نیا  رد  هیظفل  لوصا  هک  ارچ  هیظفل . لوـصا  هب  هن  درک  عوـجر  هیلمع  لوـصا  هب  دـیاب  نیارباـنب 
ماع ظفل  عضو  رد  یکش  رظن ، دروم  هیقادصم  ههبش  رد  هکنآ  لاح  میشاب و  هتشاد  اهنآ  عضو  ای  دارم  رد  کش  هک  دنیآیم  راک  هب  يدراوم 

هک دوش  دّدرم  نّیعم ، درف  هدش  بجوم  هک  تسا  ياهیجراخ  روما  رد  تسه  هک  یکـش  طقف  درادن . دوجو  ود  نآ  زا  دارم  رد  ای  صاخ و  ای 
. تسا لخاد  ناونع  مادک  تحت 

هتـشاد ملع  هکنیا  لثم  دـشاب  یلقع )  ) یّبل لمجم ، صـصخم  رگا  اّما  و  دـشاب . یظفل  لـمجم ، صـصخم  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنیا  همه 
یعنام هک  دـناهتفگ  املع  زا  یتعامج  اجنیا  رد  مینک ، مارکا  ار  املع  قاّسف  هک  درادـن  تیاضر  هدـنیوگ  ار » اـملع  نک  مارکا   » رد هک  میـشاب 
مارکا ار  اـملع  زا  قسفلا  كوکـشم  هک  ار  یـسک  یلوم  تساـجب  هک  ارچ  مینک . ارجا  كوکـشم  دروـم  رب  ار  ماـع  مکح  هک  درادـن  دوـجو 

یقادـصم دارفا  اب  ابلاغ  یّبل  صـصخم  اـب  صیـصخت  هک  دـناهدرک  رکذ  نینچ  ار  بلطم  نیا  تلع  اـملع  زا  یخرب  و  دـنک . هذـخاؤم  هدرکن ،
هک تسین  یـضار  نک ، مارکا  ار  املع  دیوگیم : هک  رمآ  دنادیم  بطاخم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  [ 42 .] موهفم اب  هن  دریگیم  تروص 
رد هن ؟ ای  تسا  قساف  املع ، ناـیم  رد  دـلاخ  هک  دـنکیم  کـش  سپـس  دـنوش . عقاو  مارکا  دروم  اـملع  ناـیم  زا  قساـف  ورمع  قساـف و  دـیز 

لمأت ياج  نخـس ، نیا  رد  هچرگ  دـشاب  املع  زا  هتـسد  نیمه  اب  قح  دـیاش  و  دـننکیم . ارجا  دروم  نیا  رب  ار  ماع  مکح  املع  هک  تساجنیا 
. درادن دوجو  یتیبلغا  نینچ  هک  ارچ  تسا ، ناوارف 
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لوخد ناک  مکحلا  نع  مهنم  هئادعأ  جورخب  ملع  و  یترسأ » دارفأ  نم  درف  ّلک  مرکا  : » هلوقک مومعلا  یف  صّنلاک  ّماعلا  روهظ  ناک  ول  معن ،
هئادعأ مارکاب  یضری  ّهنا ال  حّرص  وا  انملع  و  یناریج » مرکا  : » درو ول  کلذک  و  هلومـش . روهظ  هتّوقل و  اهیجو  ّماعلا  یف  مهنم  كوکـشملا 

درفلا نوکیف  هصیصخت ، یف  کشلل  ارهاظ  ۀیراج  انه  ّماعلل  صیصختلا  مدع  ۀلاصأ  تناک  هناریج ، یف  هل  ءادعأ  دوجو  یف  انککش  و  اقلطم ،
. ّماعلا تحت  الخاد  كوکشملا 

، اقادصم المجم  نوکی  نأ  امإ  یظفللا ، لمجملا  و  لمجم . ریغ  وا  المجم ، نوکی  نأ  امإ  امهنم ، ّلک  و  یظفل . وا  یبل ، صّصخملا : ۀصالخلا 
. اموهفم المجم  وا 

نیب رئادلا  رثکألا و  لقألا و  نیب  وا  نینیابتملا ، نیب  رئاد  اهضعب : نم  لمجملا  و  اهضعب . نم  وا  هوجولا ، عیمج  نم  لمجم  اموهفم : لمجملا  و 
. صاخ مکح  دارفالا  هذه  نم  لکل  و  ءانثتسا . ریغ  وا  ءانثتسا ، لصتملا : و  لصتم . وا  لصفنم ، رثکألا : ّلقألا و 

. ماسقألا نم  لک  مکح  نیب  تانیرمت 
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هتـشاد ملع  مه  ام  و  نک » مارکا  ارم  هداوناخ  دارفا  زا  درف  ره  : » دیوگب یـسک  هکنیا  لثم  دشاب  مومع  رد  ّصن  دـننامه  ماع  روهظ  رگا  يرآ ،
تسرد هیجو و  ماع ، تحت  رد  كوکشم  صخش  ندوب  لخاد  تروص  نیا  رد  دنانوریب ، مکح  نیا  لومش  زا  هدنیوگ  نانمـشد  هک  میـشاب 

. تسا راکشآ  رهاظ و  شلومش  تسا و  يوق  شاتیمومع  رد  ماع  هک  ارچ  تسا 
زا کیچـیه  تسین  یـضار  زگره  هک  دـنک  حیرـصت  هدـنیوگ  دوخ  ای  مینادـب  ام  و  نک » مارکا  ارم  ناـگیاسمه  : » دوش دراو  رگا  نینچمه  و 

، هدنیوگ ناگیاسمه  نایم  رد  ایآ  هک  مینک  کش  یفرط  زا  و  دنوش . مارکا  هیاسمه ) ریغ  هچ  دشاب و  هیاسمه  هچ   ) قلطم روطهب  شنانمـشد ،
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صیـصخت رد  کش  هک  ارچ  دوشیم  يراج  رهاظلایلع - ماع - صیـصخت  مدـع  لصا  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  دراد  دوجو  وا  يارب  ینمـشد 
. دنامیم یقاب  ماع  تحت  رد  نانچمه  كوکشم  درف  هجیتن  رد  تسا و  ماع 

هصالخ

تسا و یقادصم  لمجم  ای  یظفل ، لمجم  و  لمجم . ریغ  ای  تسا و  لمجم  ای  ود  نیا  زا  کیره  و  یظفل . ای  تسا  یلقع )  ) یّبل ای  صّـصخم 
نیب رئاد  ای  تاهج : یـضعب  زا  لـمجم  و  تاـهج . یخرب  زا  اـی  تسا و  لـمجم  تاـهج  همه  زا  اـی  یموهفم : لـمجم  و  یموهفم . لـمجم  اـی 

و ءانثتـسا . ریغ  ای  تسا و  ءانثتـسا  ای  لصتم : و  لصتم . ای  تسا و  لصفنم  ای  رثکا : لقا و  نیب  رئاد  و  رثکا . لقا و  نیب  رئاد  ای  تسا و  نینیاـبتم 
. دنراد صاخ  یمکح  قوف ، ماسقا  زا  کیره 

تانیرمت

. نک نایب  ار  صصخم ) عاونا   ) روکذم ماسقا  زا  کیره  مکح  - 
196 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

: نیلوق یلع  ۀلأسملا  هذه  یف  اوفلتخا  صّصخملا  نع  صحفلا  لبق  ّماعلاب  لمعلا  ( 4)
. رثکألا لوق  وه  و  زاوجلا : مدع  - 1

. دیجملا باتکلا  تامومع  ادع  امیف  رهظألا ، وه  هّلعل  و  زاوجلا : - 2
دوجو یف  عازنلا  اّمنإ  و  مومعلا ، ۀلاصال  مهدنع  ۀملسم  یه  لب  اهیف ، لاکـشا  امم ال  ماعلا  ۀیجح  ّنأ  نیعناملا  لوحف  ضعب  هب  حّرـص  يّذلا  و 

. صّصخملا لامتحا  وه  همدع و  ضراعملا و 
مهنع رابخألاب  نیذـخآلا  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  باحـصأل  ّماعلاب  ذـخألا  زاوج  یف  لاکـشا  ّهنا ال  اـضیا  مهـضعب  مـالک  یف  هب  حّرـصملا  مث 

. مالعتسا صحف و ال  نود  نم  مهنع  هنوّقلتی  ام  تامومعب  لمعلا  یلع  ةّرمتسملا  مهتریسل 
. اهمومعل صّصخملا  اهیف  رثک  ترثک و  رابخألا و  اهیف  ترشتنا  یتلا  هذه  انروصع  یف  عازنلا  اّمنإ  و 

نع صحفلا  لبق  اهب  ذـخؤیف  تارواحملا  لهأ  رئاس  تامومع  اّمأ  و  ۀنّـسلا . باـتکلا و  تاـمومع  یف  صاـخ  عاّزنلا  نأ  اـضیا  اوحّرـص  اـمک 
. اهل صّصخملا 

ربتعملا و نظلا  وأ  دارملاب  ملعلاب  ّالإ  قّقحتت  یه ال  ۀبجاو و  مالّسلا  مهیلع  هئافلخ  هناحبس و  هّللا  ۀعاطإ  ّنأ  مهـضعب : نع  ام  نیعناملا 1 - ّۀلدا 
. صحفلاب ّالإ  لصحی  وه ال 
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صّصخم يوجتسج  زا  لبق  ماع  هب  لمع  - 4 - 

هراشا

: دنفلتخم لوق  ود  رب  لوصا  ياملع  هلئسم  نیا  رد 
. تسا تیرثکا  لوق  نیا  و  زاوج : مدع  هب  لوق  - 1
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. دیجم نآرق  تامومع  زا  ریغ  رد  هتبلا  دشاب  رهظا  لوق ، نیا  دیاش  و  زاوج : هب  لوق  - 2
. تسین یلاکشا  چیه  ماع ، ّتیجح  رد  هک  تسا  نیا  دناهدرک  حیرصت  نادب  زاوج  مدع  هب  لئاق  ناگرزب  زا  یخرب  هک  هچنآ  و 

رد ضراعم  تسا و  ضراعم  مدع  دوجو و  رد  عازن  یلو  تسا . يراج  مومعلا  ۀلاصا  هک  ارچ  تسا  املع  دزن  تاملـسم  زا  تیجح  نیا  هکلب 
. تسا صّصخم  لامتحا  اجنیا 

، دـندرکیم ذـخا  ناراوگرزب  نآ  زا  ار  رابخا  هک  ع )  ) همئا باحـصا  لاکـشا ، نودـب  هک  هدـش  حیرـصت  املع  یخرب  تاملک  رد  نینچمه  و 
دندرکیم و لمع  دنتفرگیم ، همئا  زا  هچنآ  تامومع  هب  هک  دوب  نیمه  نانآ  یمئاد  هریـس  هک  ارچ  دننک . ماع  هب  ذخا  هک  دنتـسنادیم  زیاج 

. دندرکیمن مه  یمالعتسا  صحف و  چیه 
رابخا تامومع  يارب  يدایز  ياهصصخم  نینچمه  تسا و  دایز  هدنکارپ و  رـشتنم و  رابخا ، هک  تسام  رـصع  رد  تسا  عازن  لحم  هچنآ  و 

. تسا دوجوم 
، دنربیم راک  هب  هرواحم  لها  هک  یتامومع  رد  ّالا  و  تسا . تنـس  باتک و  تامومع  صوصخم  عازن  نیا  هک  دـناهدرک  حیرـصت  املع  زین  و 

(. دنامیمن فقوتم  اهنادب  ذخا  رد  یسک  و   ) دوشیم لمع  اهنادب  صّصخم ، زا  صحف  زا  لبق 

نیعنام لئالد 

وا دارم  هب  ام  هکنیا  رگم  دوشیمن  ققحم  تعاطا  نیا  تسا و  بجاو  ام  رب  وا  يافلخ  ناحبـس و  دنوادخ  تعاطا  اعطق  دناهتفگ : یـضعب  - 1
. دوشیمن لصاح  ام  يارب  وجتسج  زا  دعب  زج  نیا ، میشاب و  هتشاد  ربتعم  نظ  ای  ملع 

198 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ۀعاطالا لیصحت  یف  فاک  مّلسملا  وه  امک  ّماعلا ، وه  و  ۀجحلاب ، لمعلا  نأ  هنع : باوجلا  و 

. بجاو يوقألاب  لمعلا  و  ّماعلا ، نم  يوقأ  صاخلا  ّنإ  - 2
وه دوجولا  لمتحملا  صاخلا  و  هب ، لمعلا  بوجو  یف  لاکشا  دوجولا ال  مولعملا  ّصاخلا  ّنأل  ماقملا ، نع  جورخ  کلذ  ّنأ  هنع : باوجلا  و 

. مالکلا ّلحم 
. زاوجلا مدع  یلع  لوقنملا  عامجالا  - 3

. نیریثک نیزوجم  دوجول  تباث  ریغ  لوصألا  یف  هتیجح  میلست  دعب  ّهنا  هنع : باوجلا  و 
ناک مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  باحـصأ  لمع  ّنأ  یف  بایترالا  لاکـشالا و  مدـعب  نیطاسألا  ضعب  لوق  نم  تفرع  ام  دـعب  عامجا  ّمتی  فیک  و 

. صحف نود  نم  تامومعلاب 
ام عومجم  نع  لب  ضراعم ، لـک  نع  صّـصخملا و  نع  نوصّحفتی  اوناـک  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  دـعب  يوتفلا  داـهتجالا و  باـبرأ  ّنا  معن ،

مهنم یتفملا  یتفی  اّلئل  و  ۀیعقاولا ، ماکحألا  یلع  روثعلا  یف  مهمامتها  ةدش  یلع  ّالإ  ّلدی  اذه ال  و  ۀلدألا . نم  رـسع  الب  هیلع  فوقولا  نکمی 
هنم رهظی  ضراعم  وأ  صّـصخم  دوجو  کلذ  دعب  هل  نیبتی  ّمث  اهب ، لمعی  هاوتف و  رـشتنت  و  ۀیظفل - ۀجح  تناک  نإ  و  ۀـیاور - درجمب  يوتفب 

. نهو کلذ  یف  نوکیف  يوتفلا ، کلت  نالطب 
. ادّیقم اقلطم و  اّصاخ و  اّماع و  ۀنسلا  باتکلا و  یف  ّنأ  یلع  رابخألا  نم  ّلدی  ام  - 4

یلع رابخألا  هذـه  ۀـلالد  اـّمأ  تملع . نإ  اـهاضتقمب  لـمعلا  بجی  ۀنـسلا و  باـتکلا و  یف  کـلذ  دوجو  یف  لاکـشا  ـال  ّهنا  هنع : باوجلا  و 
صحفلا بوجو 

199 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. تسا ّماع  نامه  تّجح ، نیا  تسا و  یفاک  تّجح  قبطرب  لمع  تسا ، مّلسم  هک  روطنامه  ادخ  تعاطا  لیصحت  رد  باوج :
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. تسا بجاو  رتيوق ، لیلد  هب  لمع  تسا و  رتيوق  ماع ، زا  صاخ  - 2
هچنآ یلو  درک ، لمع  نآ  قبطرب  دیاب  لاکشاالب  دشاب ، مولعم  شدوجو  صاخ ، رگا  اریز  تسا . ثحب  لحم  زا  جورخ  یعدم ، نیا  باوج :

. تسا یلامتحا  شدوجو  هک  تسا  یصاخ  تسا ، مالک  لحم 
. تسا مئاق  زاوج ، مدع  رب  لوقنم  عامجا  - 3

، اـملع زا  يرایـسب  اریز  تسین  تباـث  یعاـمجا  نینچ  میئوگیم  تسا ، تجح  لوصا  رد  لوقنم  عاـمجا  هک  مینک  لوبق  ضرفب  رگا  باوج :
. دننادیم زیاج  ار  صصخم  زا  صحف  زا  لبق  ماع  هب  لمع 

نودـب همئا  باحـصا  کش ، لاکـشا و  نودـب  هک  دـناهدش  لئاق  ناگرزب  زا  یـضعب  میدـید  هکیلاحرد  تسا  ماـمت  عاـمجا ، نیا  هنوگچ  و 
. دناهدرکیم لمع  رابخا  تامومع  هب  صحف ،

نودب هک  ياهلدا  همه  زا  نانآ  هکلب  دناهدرکیم . صحفت  یضراعم ، ره  زا  صصخم و  زا  ع ،)  ) همئا زا  دعب  ياوتف  داهتجا و  باحصا  يرآ ،
يارب باحـصا  هجوت  ماـمتها و  تدـش  رب  زج  دـنکیمن  تلـالد  يزیچ  رب  نیا  و  دـناهدرکیم . صحفت  تفاـیتسد ، اهنادـب  ناوتب  یتـخس 

ات دـهدن  يوتف  تسا - یظفل  تجح  تیاور ، هچرگ  تیاور - کی  فرـص  هب  يوتف ، بحاـص  هک  روظنم  نیدـب  هیعقاو ، ماـکحا  هب  ندیـسر 
لطاب ار  وا  ياوتف  رهاظلایلع  هک  ددرگ  هاگآ  یـضراعم  ای  صـصخم  دوجو  زا  ادعب  دوش و  لمع  نادب  ددرگ و  رـشتنم  شیاوتف  هک ) دنکن  )

. دوشیم يوتف  نید و  رد  یتسس  نهو و  بجوم  يزیچ  نینچ  دنکیم .
. میراد دیقم  قلطم و  صاخ ، ماع ، تنس ، باتک و  رد  دیوگیم  هک  تسا  هلدا  رابخا و  مراهچ ، لیلد  - 4

رابخا نیا  هکنیا  اّما  و  درک . لمع  دـنمولعم - رگا  اهنآ - ياضتقم  هب  دـیاب  تسا و  دوجوم  تنـس  باتک و  رد  دراوم  نیا  لاکـشاالب  باوج :
دیاب هکنیا  رب  دنشاب  هتشاد  تلالد 

200 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
مالّسلا و مهیلع  نیموصعملاب  هنرق  هناحبس  هّللا  ّنأل  رهاّظلا ، یلع  مزال  دیجملا  باتکلا  یف  هّنکل  و  مولعم . ریغف  ۀنسلا  یف  ماعلا  صّصخم  نع 

یف باتکلا و  سفن  یف  یفاکلا  صحفلا  انیرجأ  اذاف  امهیفانت . ۀیـصخش  تاراشا  ۀـیلاح و  نئارق  همومع  هروهظل و  ناک  اـمبرلف  مهیلع . هلزنأ 
روهظلا وأ  قالطالا  وأ  مومعلا  ۀلاصأ  انیرجأ  ۀقلطملا ، وأ  ۀماعلا  هتایآ  ضعبل  احراش  وأ  ادّیقم  وأ  اصّـصخم  دـجن  مل  نیموصعملا و  صوصن 
نیذـلا تارواحملا  لهأ  رئاس  لاحک  مهعم  انلاح  و  رـصع ، لک  یف  ۀطـساو  الب  اسأر  اهب  نوهفاشملا  نحن  ّاناف  ۀنـسلا  فـالخب  اـهب ، اـنلمع  و 

. صحف لیجأت و ال  الب  لاحلا  یف  اهیلع  نوبیجی  ةرواحملا و  ۀلاح  یف  صیصختلا  مدع  مومعلا و  ۀلاصأ  نورجی 
: رومأب نوهوم  وه  و  صیصّختلا ، مدع  ۀلاصأ  وه  زوجملا  لیلد  ۀیاغ  ّنإ  - 5

. اهب یصخشلا  ّنظلا  یلع  ۀفوقوم  ۀیظفللا  لوصألا  هذه  لثم  ۀیجح  ّنا  مهضعب ، نع  ام  اهدحأ :
ّنأل و  اهب ، یصخش  ّنظ  ۀظحالم  نود  نم  لوصألا  هذه  ءارجا  یلع  ءالقعلا  ةریس  ّنأل  نوققحملا ، هیلع  ام  فالخ  کلذ  ّنأ  هنع : باوجلا  و 

. ابلاغ هلوصح  مدعل  اتاتب  اهتیجح  نهوی  اهب  یصخشلا  ّنظلا  طارتشا 
اّمأ مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعملا  باحـصأ  مه  مههبـش و  رابخألاب و  نیهفاشملل  یه  اّمنإ  ۀیظفللا  لوصألا  ۀـیجح  ّنا  مهـضعب ، نع  ام  اهیناث :

. الف نیّینعم  نکن  مل  اهب و  هفاشن  مل  نیّذلا  نحن 

201 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ار نآرق  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ، مزال  رهاظلایلع  دـیجم ، نآرق  رد  اـّما  و  تسین . مولعم  تخادرپ ، ّتنـس  رد  ماـع  صـصخم  يوجتـسج  هب 

تاراشا هیلاح و  نئارق  نآرق  تامومع  تاروهظ و  يارب  اسبهچ  اذـل  و  تسا . هدومرف  لزاـن  اـهنآ  رب  ار  نآ  هداد و  رارق  ع )  ) نیموصعم نیرق 
ماجنا ع )  ) نیموصعم تایاور  رد  نآرق و  دوخ  رد  یفاک  يوجتسج  رگا  ام  سپ  دشاب . یفانت  رد  مومع  روهظ و  نآ  اب  هک  دشاب  ياهیصخش 
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ۀلاصا ای  قالطالا  ۀلاصا  ای  مومعلا  ۀلاصا  میناوتیم  مینکن ، ادیپ  نآرق  قلطم  ای  ماع  تایآ  یضعب  يارب  یحراش  ای  دّیقم  ای  صّصخم  میهد و 
تنـس باطخ  فرط  هطـساو  نودـب  امیقتـسم و  يرـصع  ره  رد  ام  هک  تنـس  فالخرب  میئامن . لـمع  اـهنیا  قبطرب  مینک و  ارجا  ار  روهظلا 

دننکیم و ارجا  ار  صیصخت  مدع  مومع و  تلاصا  هرواحم ، رد  هک  تسا  هرواحم  لها  رئاس  تلاح  لثم  تنس ، ربارب  رد  ام  تلاح  میتسه و 
. دنهدیم ار  رگیدکی  باوج  صحف ، ریخأت و  نودب  لصا و  نیمه  قبطرب 

. تسا صیصخت  مدع  تلاصا  صحف ، زا  لبق  ماع  هب  لمع  زوجم  لیلد  نیرخآ  - 5
: تسا تسس  تهج  دنچ  هب  لصا  نیا  یلو 

. تساهنآ هب  تبسن  یعون ) نظ  هن   ) یصخش نظ  لوصح  رب  فقوتم  هیظفل  لوصا  نیا  لاثما  تیجح  هک  دناهتفگ  یضعب  لوا :
ارجا یـصخش ، نظ  هظحـالم  نودـب  ار  لوـصا  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ـالقع  هریـس  اریز  تسا  نـیققحم  يأر  فـالخرب  یعدـم  نـیا  باوـج :
. دوشیمن لصاح  یّنظ  نینچ  ابلاغ  هک  ارچ  دربیم  نیب  زا  ار  لوصا  نیا  ّتیجح  اّلک  لوصا ، نیا  هب  یصخش  نظ  طارتشا  زین  و  دننکیم .

دـناهدوب و تایاور  لاثما  تایاور و  بطاخم  یهافـش ، روطهب  هک  تسا  یناسک  يارب  طقف  یظفل  لوصا  ّتیجح  هک  دـناهتفگ  یـضعب  مّود :
لوصا نیا  میتسین ، ع )  ) همئا باطخ  دوصقم  میاهدوبن و  یهافـش  باطخ  دروم  هک  ام  لثم  یناسک  يارب  اـّما  دـنانیموصعم . باحـصا  اـهنآ 

. دنتسین تجح 
202 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

کلتب نّوینعم  اّننا  یلع  ّلدـی  اهب  لمعلاب  کّسمّتلا  مهرابخأب و  ذـخألا  یلع  ۀعیّـشلل  مالّـسلا  مهیلع  راهطألا  ۀـمئألا  ّثح  ّنأ  هنع : باوجلا  و 
یلع ءالقعلا  ةریـس  و  مهّقح ، یف  ۀـیراج  تناک  امک  انّقح  یف  ۀـیراج  اضیا  ۀـیظفّللا  لوصألا  نذاف  ماـکحألا . یف  مهنع  ۀـّیورملا  ثیداـحألا 

. ۀیظفّللا لوصألا  هذه  ۀیّجح  دنتسم  یه  اضیا و  کلذ 
. صیصّختلا مدع  ۀلاصا  ءارجا  مدع  بجوی  تامومعلل  ۀعیرشلا  یف  ةریثک  تاصصخم  دوجوب  یلامجالا  ملعلا  لوصح  ّنأ  اهثلاث :

نیب ةدوجوملا  ةروهـشملا و  ۀلـصّتملاک و  ۀـمولعملا ، تاصّـصخملاب  یلیـصفتلا  ملعلا  یلا  ّلحنم  یلاـمجالا  ملعلا  کـلذ  ّنا  هنع : باوجلا  و 
. ارهاظ ۀتباث  همدع  ۀلاصاف  يودب  هیف  کشلاف  یقابلا  و  انایع ، ءاهقفلا  يدیأ 

، اضیا قاب  تامومع  ضعبل  تاصـصخم  ضعب  دوجوب  یلامجالا  ملعلا  ّناف  الیـصفت  ۀـمولعملا  تاصّـصخملا  کلت  جورخ  عم  ّهنا  لیق : ناـف 
. اهفارطأ ضعب  نع  ّبنجتلا  بجی  یتلا ال  ةروصحملا  ریغ  ۀهبشلا  باب  نم  نوکی  امبر  رادقملا  اذه  ّنا  انلق :

. اهتیّجح میلست  ضورفملا  تامومعلا و  ۀیجح  لصأ  نیهوت  ببس  ناکل  ازّجنم  ناک  ول  یلامجالا  ملعلا  اذه  لثم  ّنا  یلع 
دعب ّالإ  حـیجرت  الف  همدـع ، لامتحال  ایواسم  صیـصختلا  لامتحا  راصف  ّصخ » دـق  ّالإ و  ّماـع  نم  اـم   » لـیق یّتح  صیـصّختلا  عایـش  اـهعبار :

. صحفلا

203 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
رد زین  ام  هک  تسا  نیا  رب  لاد  دـننک ، لمع  اهنآ  قبطرب  دـنریگب و  ار  ناـنآ  راـبخا  هک  دـندرکیم  راداو  ار  نایعیـش  ع )  ) همئا هکنیا  باوج :

. میتسه دارم  دوصقم و  رابخا ، رد  ماکحا و 
نیمه رب  زین  القع  هریـس  و  تسا . هدوب  يراج  ع )  ) همئا باحـصا  قح  رد  هک  روطنامه  دـنوشیم  يراـج  زین  اـم  قح  رد  هیظفل  لوصا  سپ 

. دشابیم هیظفل  لوصا  دنتسم  هک  تسا  هریس  نیمه  تسه و  هدوب و  لاونم 
یلامجا ملع  نیمه  دراد و  دوجو  تنس ) باتک و   ) تامومع يارب  تعیرـش  رد  يدایز  ياهصـصخم  هکنیا  هب  میراد  یلامجا  ملع  ام  موس :

. میئامن ارجا  ار  صیصخت  مدع  لصا  میناوتن  هک  دوشیم  بجوم 
ییاهصصخم روهشم و  لصتم و  ياهصصخم  لثم  مولعم  تاصصخم  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  هب  دوشیم  لحنم  یلامجا  ملع  نیا  باوج :
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مدـع لصا  اـهنآ  رد  دـیاب  رهاـظلایلع  تسا و  يودـب  کـش  اهصـصخم  هّیقب  رد  کـش  سپ  تسا . راکـشآ  روهـشم و  ءاـهقف  دزن  رد  هک 
. درک يراج  صصخم 

یـضعب دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  زونه  دـنوش ، جراـخ  عازن  لـحم  زا  دنتـسه  موـلعم  الیـصفت  هک  یئاهصـصخم  نیا  یتـقو  دوـش : هتفگ  رگا 
!؟ تسا یقاب  نانچمه  تامومع  یضعب  يارب  تاصصخم 

. تسین بجاو  نآ ، فارطا  یخرب  زا  باـنتجا  هک  تـسا  هروـصحم  ریغ  ههبـش  دراوـم  زا  اـسبهچ  تـسا ، یقاـب  هـک  رادـقم  نـیا  میئوـگیم :
نیا ّتیجح  هکنآ  لاح  ددرگ و  تسـس  تامومع ، ّتیجح  لصا  هک  دوشیم  بجوم  دشاب ، زّجنم  يایلامجا  ملع  نینچ  لثم  رگا  هوالعهب ،

. تسا مّلسم  ضورفم و  تامومع ،
لامتحا سپ  تسا » هدروخ  صیصخت  هکنیا  رگم  تسین  یماع  چیه  : » هدش هتفگ  هک  اجنآ  ات  تسا  عیاش  يرما  صیـصخت ، دناهتفگ  مراهچ :
. صحف زا  سپ  رگم  درادن  یحیجرت  صیصخت ) مدع  ای  صیصخت   ) فرط چیه  اذل  تسا و  ربارب  صیصخت  مدع  لامتحا  اب  صیصخت 

204 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
عمجأ و تامومعلا  ۀـیجحل  نیهوت  وهف  هتّحـص  ریدـقت  یلع  و  هتّحـص ، هتمیق و  فرعن  یتح  لـثملا  اذـه  لـئاق  فرعن  مل  ّهنا  هنع : باوجلا  و 

. اهتیّجح میلست  ضورفملا 
ۀیزاجمب نولئاق  رثکألا  ّنأل  ۀّیزاجملا ، یلع  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصا  ۀقیقحلا و  ۀلاصا  نع  يرخأ  ةرابع  ّالإ  یه  ام  صیـصّختلا  مدع  ۀـلاصا  ّنا  مث 

. صحفلا لبق  امهب  دادتعالا  امهنایرج و  یف  ارهاظ - دحأل - لاکشا  امه ال  و  صیصّختلا ،
: یه نیعناملا و  ّدر  یف  هانمّدق  امیف  اهرثکا  حضتا  دق  نیزّوجملا و  ۀلدا 

. ۀمّلسملا ماعلا  ۀیجحب  کّسمتلا  - 1
. صیصّختلا مدع  ۀلاصا  نم  لصاحلا  یعّونلا  ّنظلاب  ءافتکالا  - 2

. اهنایرج لبق  صحفلا  بجی  یّتلا ال  زاجملا  مدع  ۀلاصأک  اّهنا  - 3
نم ماکحألا  ذـخأب  انل  یـضقی  اذـه  و  ثیداحألا ، کلتب  اوبطوخ  نیذـّلا  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  باحـصأ  هب  فّلک  ام  نیعب  نوفّلکم  اـّنإ  - 4
نع صحف  وأ  فّقوت  نود  نم  ثیدحلا  ظافلأ  ّقاح  یلا  عوجرلا  وه  ماکحألا و  طابنتـسا  یف  اهنوکلـسی  اوناک  یّتلا  ۀـقیرطلا  نیعب  اهذـخأم 

. لمتحم صّصخم 
. رابخألا نم  انیدیأب  امیف  تاصّصخملا  ةرثکل  مهنیب  اننیب و  قرفلاب  مهضعب  ّهدر  و 

، ... مهدنع اندنع و  ةدوجوم  تاصّصخملا  ّنا  هباوج : و 

205 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لثم نیا  هک  ضرف  هب  و  مینادب . ار  نآ  تحص  رابتعا و  نازیم  ات  میسانشیمن  ماع ]...  نم  ام   ] لثم نیا  يارب  ار  ياهدنیوگ  لئاق و  ام  باوج :

. مینادیم مّلسم  ار  تامومع  ّتیجح  هکنآ  لاح  دوشیم و  تامومع  همه  ّتیجح  یتسس  بجوم  دشاب ، حیحص 
لئاق املع  رثکا  هک  ارچ  تسین ، تیزاجم  رب  هنیرق  مدع  لصا  تقیقح و  تلاصا  نامه  زج  يزیچ  صیصخت ، مدع  تلاصا  هکنآ  رگید  هتکن 
هجوت دروم  دنوشیم و  ارجا  صحف  زا  لبق  لصا  ود  نیا  ارهاظ - املع - زا  يدحا  بناج  زا  لاکشا  نودب  و  دنتسه . صیـصخت  تیزاجم  هب 

. دنریگیم رارق  القع  يانتعا  و 

نیزوجم هلدا 

: زا دنترابع  راوتسرهف  و  دندش ، هداد  حیضوت  میتفگ ، نیعنام  هلدا  ّدر  رد  هچنآ  رد  هلدا  نیا  رثکا 
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. تسا تاملسم  زا  هک  ماع  ّتیجح  هب  کسمت  - 1
. صیصخت مدع  لصا  زا  لصاح  یعون  ّنظ  هب  افتکا  - 2

. تسین مزال  وجتسج  صحف و  نآ ، يارجا  زا  لبق  هک  تسا  زاجم  مدع  لصا  لثم  مومع  تلاصا  هکنیا  - 3
اـضتقا نیا  و  دـناهدوب . ثیداحا  نیا  باطخ  دروم  باحـصا ، میتسه و  فّلکم  دـناهدوب ، فلکم  ع )  ) همئا باحـصا  هک  هنوگ  نامه  اـم  - 4

و مینک . یط  ار  طابنتسا  هقیرط  نامه  مینک و  ذخا  دندرکیم ، ذخا  شعبانم  زا  ار  ماکحا  باحـصا ، هک  هنوگ  نامه  انیع  زین  ام  هک  دنکیم 
. میشاب هتشادن  صحف  فقوت و  هنوگچیه  لمتحم ، صّصخم  يارب  مینک و  عوجر  ثیداحا  ظافلا  قمع  هب  هک  تسا  نامه  هقیرط  نیا 

تاصصخم تسام ، دزن  کنیا  هک  يرابخا  رد  اریز  تسا  توافت  همئا  باحصا  نیب  ام و  نیب  دناهتفگ  هدرک ، در  ار  لیلد  نیا  املع  یضعب  و 
؟ تسا دوجوم  یناوارف 

باحصا دزن  رد  مه  تسه و  ام  دزن  رد  مه  تاصصخم  نیا  هک  تسا  نیا  باوج : و 
206 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

مالّسلا مهیلع  مهرصع  یف  اوناک  نیّذلا  ّنأل  مهلاح ، نم  رـسیأ  انلاح  ّنإ  لاقی  امبر  ّهنا  عم  اهمدع . ۀیّجحلا و  یف  لخد  ةرثکلا  ۀّلقلل و  سیل  و 
مل ةریثک  ۀصّـصخم  راـبخأ  دوجول  مهلاـمتحا  عم  ةاورلا  ضعب  ۀنـسلأ  یلع  لـیلقلا  اـّلإ  راـبخألا  نم  مهلـصی  نکی  مل  مهنع ، نوءاـن  مهّنکل  و 

. صحفلا لبق  فّقوتلا  مهنع  لقنی  مل  مّهنا  عم  مهلصت ،
یلا اولعجف  اهوبّوب  اهلک و  نکی  مل  نإ  مهیلا  لصو  امم  ثیداحألا  ّلج  اونّود  دـق  اریخ - هّللا  مهازج  حـلاصلا - فلـسلا  ّناف  اـننامز ، یف  اـّمأ 

. هضراعم هصّصخم و  ماع  ّلک  بنج 
. نایبلا ماقم  یف  ّماعلا  ناک  اذا  ارهاظ  اهب  لمعلا  نم  عنام  الف  ۀمّلسم ، یه  اهیف و  للخ  ّماعلا ال  ۀیجح  ّنأ  هانرکذ  امم  حّضتا  دق  و 

امبر ذإ  هیحاون ، عیمج  نم  ربخلاب  لمعلا  نم  عنامک  لیلدـلا  کلذ  نوکی  نأ  نکمی  نایبلا  ماقم  یف  سیل  ربخلا  ّنأ  لیلد  نم  اـنملع  اذا  معن ،
. کلذ ریغ  وا  رّسفم ، وا  صّصخم ، وا  ممتم ، هل  نوکی 

باب یلا  هیقفلا  یتأی  نأ  طابنتسالا  یف  طایتحالا  مدع  حماستلا و  نم  ناک  ۀقّسنم  ۀبوبم و  تناک  اّمل  انروصع  یف  رابخألا  ّنا  فاصنالا  معن ،
ۀعومجملا ۀلأسملا  ثیداحأ  ۀیقب  كرتی  هیلع و  لمعی  هذخأیف و  ثیدح  لوأ  یلا  رظنیف  هتلدأ ، هرابخأ و  تعمج  دـق  هیف  و  هقفلا ، باوبأ  نم 

، ۀیثیدحلا ۀیهقفلا و  بتکلا  نوطب  یف  صوغلا  هیلع  بجی  ال  ارهاظ - ّهناف - هیف  صّصخم  هل  سیل  باب و  یف  اماع  دجو  اذا  نکل  و  بابلا . یف 
رابخألا ۀیجحل  خسم  اذه  ّنأل  ّماعلا ، کلذل  صّصخم  یلع  روثعلا  لامتحال  الامش  انیمی و  برضلا  و 

207 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
، اـم لاـح  هک  دوش  هتفگ  اـسبهچ  هوـالعهب  درادـن . تاـمومع  ّتیجح  مدـع  ّتیجح و  رد  یلخد  صـصخم ، يداـیز  یمک و  و  تسا . هدوـب 

. تسا ع )  ) همئا باحصا  لاح  زا  رتناسآ 
دیـسریم اهنآ  هب  نایوار  یـضعب  قیرط  زا  یکدـنا  ثیداحا  رابخا و  دـندوب ، رود  نانآ  زا  یلو  دـندوب  ع )  ) همئا رـصع  رد  هک  یناـسک  اریز 

لبق اهنآ  هک  هدشن  لقن  لاح  نیا  اب  تسا . هدیسرن  اهنآ  هب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يدایز  صّصخم  رابخا  دندادیم  لامتحا  اهنآ  هکیلاحرد 
. دنشاب هدرک  فقوت  تامومع  هب  لمع  رد  صحف ، زا 

نیودت هدیسر ، نانآ  هب  هک  ار  یثیداحا  ّلک  هکلب  رابخا و  رثکا  دهد - ریخ  شاداپ  نانآ  هب  دنوادخ  هک  هتـشذگ - ياملع  ام ، نامز  رد  اّما  و 
. دناهداد رارق  زین  ار  نآ  ضراعم  صصخم و  یماع ، ره  رانک  رد  دناهدومن و  يدنبباب  ار  اهنآ  هدرک و 

. تسا تاملسم  زا  درادن و  یللخ  چیه  ماع  ّتیجح  هک  دش  نشور  میتفگ  هچنآ  زا  و 
. درادن یعنام  چیه  دشاب ، نایب  ماقم  رد  ماع  هک  يدروم  رد  ارهاظ - نآ - هب  لمع  سپ 

ربخ هب  لمع  يارب  یعنام  ناونع  هب  لیلد  نیمه  تسا  نکمم  تسین ، ناـیب  ماـقم  رد  ماـع )  ) ربخ هک  مینک  ادـیپ  ملع  یلیلد  هار  زا  رگا  يرآ ،
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. دشاب هتشاد  دوجو  اهنیا  لاثما  رّسفم و  ای  صصخم  ای  ممتم  ربخ ، نآ  يارب  اسبهچ  اریز  دوش . یقلت  تاهج  عیمج  زا  ماع ) )
هب هجوت  اب  دوشب و  یهقف  باوبا  زا  یباب  دراو  یهیقف  رگا  اذل  و  دناهدش . مظنم  يدنبباب و  ام  رـصع  رد  رابخا  هک  تسا  نیا  فاصنا  يرآ ،
نآ قبطرب  دریگب و  ار  نآ  دـنکیم  دروخرب  هک  یثیدـح  نیلوا  هب  وا  تسا ، هدـش  يروآعمج  اجکی  رد  باـب  نآ  هلدا  راـبخا و  عیمج  هکنیا 
مدع و  يراگنالهـس )  ) حماست هلزنم  هب  يراک  نینچ  دنک ، كرت  هدمآ ، اعومجم  باب  نآ  رد  هک  ار  هلئـسم  نآ  ثیداحا  هیقب  دـنک و  لمع 

. دوشیم یقلت  طابنتسا  رد  طایتحا 
رد هک  تسین  بجاو  وا  رب  ارهاظ - دـنکن - ادـیپ  صّـصخم  باب ، نامه  رد  نآ  يارب  یلو  دـبایب  ار  یّماع  اهباب ، زا  یکی  رد  هیقف  رگا  یلو 

يارب یـصصخم  رب  دیاش  ات  ددرگب  فرط ) نآ  فرطنیا و   ) بونج لامـش و  رد  دنک و  وجتـسج  روغ و  رگید  یثیدـح  یهقف و  نوتم  همه 
رابخا و ّتیجح  خسم  يانعم  هب  یترورض  نینچ  هک  ارچ  دنک . ادیپ  تسد  ماع ، نآ 

208 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. هقیبطت هاضتقمب و  لمعلا  نیعناملل  نکمی  جرح ال  رسع و  مومعلا و  ۀلاصال  و 

. رثکألا مه  صصخملا و  دوجو  مدعب  نظلاب  اوفتکا  مهضعب  و  هاّنیب . امک  طقف  ۀلأسملا  باب  یف  صحفلاب  ءافتکالا  مهضعب  مالک  یف  معن ،
ایرظن نوفلتخم  طابنتسالا ، ماقم  یف  ایلمع  نوقفّتم  ّلجلا  ّنأ  رهظی  اذه  نمف  طقف . بابلا  رابخأ  ءاصقتـسا  یف  نّظلا  مهل  لصحی  ّهنا  رهاظلا  و 

. لالدتسالا ماقم  یف 
ّماعلا ّنأ  ینعمب  باتکلا ، نود  ۀنّسلا  یف  راتخملا  یلع  زئاج  و  روهشملا ، یلع  زئاج  ریغ  صّـصخملا  نع  صحفلا  لبق  ّماعلاب  لمعلا  ۀصالخلا 

یلع روثعلا  ءاجرل  رافسألا  نوطب  رابخألا و  راحب  یف  صوغلا  ذئنیح  هیلع  بجی  الف  صّـصخم ، الب  دهتجملا  هدجو  ۀیظفل  ۀیعرـش  ۀجح  اهیف 
. ّماعلا کلذل  صّصخم 

. طقف ماعلا  مومعب  ذخألا  بابلا و  رابخأل  عوجرلا  مدع  نیدلا  یف  حماستلا  نم  معن ،
. نیزوجملا ۀلدأ  رکذا  و  اهتبوجأ ، رکذا  و  نیعناملا ، ۀلدأ  رکذأ  تانیرمت 

209 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ياضتقم هب  دنناوتیمن  مه  نیعنام  هک  يّدح  هب  دـیآیم  مزال  جرح  رـسع و  زین  و  تسا . يراج  مومع  تلاصا  اجنیا  رد  زین  تسا و  تایاور 

ام هکنیا  هچ  دنک ، افتکا  هلئسم  باب  نامه  رد  صحف  هب  دیاب  هیقف  هک  هدمآ  املع  زا  یضعب  نانخس  رد  يرآ ، دننک . لمع  جرح  رـسع و  نیا 
تسا یفاک  ماع - هب  لمع  يارب  دراوم - هنوگنیا  رد  صصخم  دوجو  مدع  هب  نظ  هک  دناهتفگ  املع  زا  یـضعب  و  میدرک . نایب  ار  هتکن  نیا 

. تساملع رثکا  لوق  نیا ، و 
زا دوشیم . لصاح  اهنآ  يارب  صصخم  مدع  هب  نظ  دننکیم ، یسررب  وجتسج و  ار  باب  کی  تایاور  رابخا و  یتقو  هک  تسا  نیا  رهاظ  و 

مهاب رظن  ثیح  زا  لالدتـسا ، ماقم  رد  یلو  دـناقفتم  مهاب  لمع  ثیح  زا  طابنتـسا ، ماقم  رد  املع  اهقف و  تیرثکا  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا 
. دنراد فالتخا 

هصالخ

زیاج نآرق )  ) باتک رد  یلو  تسا  زیاج  ّتنس  رد  ام ، رظن  قبطرب  اّما  تسین . زیاج  روهشم  قبط  صصخم ، زا  يوجتـسج  زا  لبق  ماع  هب  لمع 
همه رد  هک  تسین  مزال  وا  رب  تفای ، صـصخم  نودب  ار  نآ  دهتجم  رگا  تسا و  یظفل  یعرـش  لیلد  تنـس ، رد  ّماع  هک  انعم  نیدـب  تسین .

رابخا همه  هب  یهیقف  رگا  يرآ ، دنک . ادیپ  ماع  نآ  يارب  یـصصخم  هک  دیما  نادب  ددرگب  یثیدـح  ياهباتک  ياجياج  ثیداحا و  يایرد 
. دوشیم هدرمش  نید  رد  يراگنالهس  حماست و  وا  لمع  دنک ، کسمت  یّماع  مومع  هب  طقف  دنکن و  هعجارم  یهقف  باب  کی 
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تانیرمت

. نک نایب  ار  نیزوجم  هلدا  زین  و  سیونب . ار  اهنآ  باوج  و  ماع ) هب  لمع   ) نیعنام هلدا  - 
210 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ریغ ریمّـضلا  ۀـلمج  یف  مکحلا  ناک  هدارفا و  ضعب  یلا  عجری  ریمـض  هبّقعت  مث  مومعلا  یف  روهظ  ماـعل  دـقعنا  اذا  ّماـعلل  ریمّـضلا  بّقعت  ( 5)
: ۀثالث لاوقأ  انهاهف  ّماعلا ، یف  مکحلا 

. فّقوتلا و  هعجرم . نم  داری  ام  ضعب  یلا  ذئنیح - هعوجرل - ریمضلاب  زوّجتلا  عم  همومع  یلع  ّماعلا  ءاقب  و  ّماعلا . کلذ  صیصخت 
کلذـل اوّلثم  و  هعجرم ، نم  داری  ام  دارفا  مامت  یلا  هعوجر  یف  ریمّـضلا  روهظ  عم  همومع  یف  ّماعلا  روهظ  فالتخا  وه  اـهأشنم  ّنا  رهاّـظلا  و 

: یلاعت هلوقب 
تاقّلطملا نم  تایعجّرلاب  صوصخم  ّدرلا  ّنأ  ملعی  ّهنـأل  [ 43 (] َّنِهِّدَِرب ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو  : ) یلاعت هلوق  یلا  َّنِهِـسُْفنَِأب ) َنْصَّبَرَتَی  ُتاـقَّلَطُْملا  َو  )

. تانئابلا نود 
قحأ ّنهجاوزأ  تاقّلطملا  و   » وحن ّماعلا  صیـصخت  یلع  ۀـنیرق  ریمّـضلا  ناک  دـحاو ، مکحب  نیموکحم  ریمـضلا  ۀـلمج  عم  ّماـعلا  ناـک  اذا  و 

یلع ماعلا  ءاقب  رهظألا  ّنإ  لاقی : نأ  نکمیف  هیف  نحن  امیف  اما  تاقّلطملا . نم  ۀـصاخ  تایعجرلا  ةدارا  یف  ۀـلمجلا  هذـه  لـثم  روهظل  ّنهّدرب »
، روهظلا کلذ  لیزی  کلذ ال  دعب  ریمضلا  بّقعت  و  مکحب ، هیلع  مکحلا  و  رمألا ، لوأ  نم  ّماعلل  روهظ  داقعنال  ریمّـضلا  یف  زّوجتلا  همومع و 

. رخأتملا ریمّضلا  روهظ  حزحزی  روهظلا  کلذ  ءاقب  و  ّمت ، مکحتسا و  دق  ّهنأل 

211 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ماع لابند  هب  ریمض  ندمآ  - 5 - 

هراشا

دروم رد  مکح  ددرگرب و  ماـع  دارفا  یـضعب  هب  هک  دـیایب  يریمـض  نآ  لاـبند  هب  سپـس  دوش و  دـقعنم  مومع  رد  روـهظ  یّماـع ، يارب  رگا 
تـسا یقاب  شمومع  رب  ماع  مود :) . ) دروخیم صیـصخت  ماع  لوا :) : ) تسا هنوگ  هس  املع  لاوقا  دشاب ، ماع  دروم  رد  مکح  زا  ریغ  ریمض ،
. فقوت موس :) . ) ددرگیمزاب شعجرم  دارفا  زا  یضعب  هب  تلاح - نیا  رد  هک - ارچ  دریگیم  تروص  ریمض  رد  تیزاجم  هوحن  کی  و 
عجرم رد  رظن  دروم  دارفا  مامت  هب  شعوجر  رد  ریمـض  روهظ  اب  شتیمومع  رد  ماـع  روهظ  هک  تسا  نیا  هناـگهس  لاوقا  نیا  أـشنم  ارهاـظ  و 

[. 44 (] َّنِهِّدَِرب ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو   ) زارف ات  َّنِهِسُْفنَِأب » َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو  : » دناهدز لاثم  نآرق  هیآ  هب  دروم  نیا  يارب  و  دراد . فالتخا  ریمض ،
اب هن  دـناهدش  هداد  قـالط  یعجر ، قـالط  اـب  هک  تسا  ياهقلطم  ناـنز  صوـصخم  نز ] هب  درم  تشگزاـب   ] ّدر هک  تسا  موـلعم  هیآ  نیا  رد 

. نئاب قالط 
تاقّلطملا و   » لثم تسا ، ماع  صیـصخت  رب  هنیرق  ریمـض  دوخ  دنـشاب ، ناـسکی  دـحاو و  یمکح  ياراد  ریمـض ، هلمج  اـب  هارمه  ّماـع  رگا  و 

[ یعجر قالط  اـب  هقلطم  ناـنز   ] تاـیعجر صوصخ  تاـقلطم ، زا  دارم  هک  دراد  روهظ  یتراـبع  نینچ  لـثم  هک  ارچ  ّنهّدرب » قحا  ّنهجاوزا 
، دـباییم هار  زاجم  یعون  ریمـض ، رد  تسا و  یقاب  شمومع  رب  ماع  هک  تسا  نیا  رهظا  تفگ : ناوتیم  ام  ثحب  دروم  لاثم  رد  اّما  و  تسا .

لاوز بجوم  روهظ ، نیا  زا  سپ  ریمـض  ندمآ  و  دوشیم . تباث  نآ  يارب  یمکح  دوشیم و  دقعنم  ماع  يارب  يروهظ  راک ، يادتبا  زا  اریز 
روهظ رد  لزلزت  بجوم  ماـع  روهظ  نیمه  ءاـقب  تسا و  هدرک  ادـیپ  تیماـمت  هدـش و  مّکحم  ـالبق  ماـع  روهظ  هک  ارچ  دوشیمن  ماـع  روهظ 
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. دوشیم رخأتم  ریمض 
212 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

فقوتلا ناک  ّالإ  و  انرکذ ، ام  ۀیقحأ  حّضتا  اذه ، ّمت  اذاف  لمجلا . هذه  لاثمأ  نم  نهّذـلا  یلا  هقبـس  ینعملا و  اذـه  ردابت  یعّدـن  نأ  نکمی  و 
. يرحأ

. هناحجر ببس  اهنم و  حجارلا  رکذا  و  ماقملا ، یف  لاوقألا  نیب  تانیرمت 

213 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
تیمامت اب  دریگیم . تقبـس  نهذ ، رد  تسا و  ردابتم  میتفگ  ام  هک  انعم  نیمه  هراومه )  ) تالمج نیا  لاثما  رد  هک  مینک  اـعدا  میناوتیم  و 

ود زا  رتهتسیاش  رتراوازس و  هلئسم ، نیا  رد  فقوت  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوشیم . نشور  ام  ياعدم  نخس و  تیناقح  یتسرد و  بلطم ، نیا 
. تسا رگید  لوق 

تانیرمت

. هدب حیضوت  ار  نآ  يرترب  ببس  امن و  نایب  ار  لوق  نیرتهب  نک و  نایب  ار  قوف  هلئسم  رد  لاوقا  - 
214 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

و ۀقفاوملا ، موهفمب  ّماعلا  صیصخت  یلع  قافتالا  لقن  ۀقفاوملا  موهفمب  ّماعلا  صیصخت  ۀفلاخملا  ۀقفاوملا و  یموهفمب  ّماعلا  صیـصخت  ( 6)
اذـه ال ّنا  رهاّظلا ، و  یلوأ . مّلعملا  سفن  مارکاف  قسافلا » مّلعملا  مادـخ  مرکا  قاسفلا و  مرکت  ـال   » وحن ۀـیولوألاب ، هیف  مکحلا  ناـک  اـم  وه :

نیب ملعملا و  ماّدخ  نیب  مکحلا  طانم  داحتاب  عطقلا  و  ۀیولوألاب ، مکاحلا  لقعلا  ۀنوعمب  ۀـقفاوملا  موهفم  یلع  ظفللا  ۀـلالد  ةوقل  هیف  لاکـشإ 
. روهشم یفرع  عمجب  نیلیلدلا  نیب  عمج  ّهنأل  هیلع  مّدقیف  اماع  ضراع  ّصاخ  یعرش  لیلد  نذإ - وهف - مّلعملا ، سفن 

رئاسک ّهنا  رهظألا  و  فالخ ، هیفف  ءاملعلا » مادخ  مرکا  قاّسفلا و  مرکت  ال   » وحن هجو  نم  صوصخ  مومع و  موهفملا  ّماعلا و  نیب  ناک  اذا  اما 
. کلذک انهف  ۀیلمعلا  لوصألا  امهعامتجا  دروم  یف  هجو  نم  ّصاخلا  ّماعلا و  یف  انیرجأ  اذاف  ۀیظفللا ، ۀلدألا 

***
215 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

فلاخم موهفم  قفاوم و  موهفم  هلیسو  هب  ماع  ندز  صیصخت  - 6 - 

قفاوم موهفم  هلیسو  هب  ماع  صیصخت 

هک تسا  اجنآ  تقفاوم  موهفم  زا  روظنم  و  دز . صیـصخت  ناوتیم  قفاوم  موهفم  اب  ار  ماع  هک  دـنراد  رظنقاـفتا  اـملع  همه  هک  هدـش  هتفگ 
مّلعم دوخ  مارکا  هک  میریگیم  هجیتن  نایب  نیا  زا  نک .» مارکا  ار  قساف  ملعم  نامداخ  نکم و  مارکا  ار  قاّسف   » لـثم دوشب ، تیولوا  هب  مکح 

هب مکح  هک  یلقع  کـمک  هب  تقفاوم  موهفم  رب  ظـفل  تلـالد  هک  ارچ  تسین  لاکـشا  لـحم  بلطم  نیا  ارهاـظ  و  دراد . تیوـلوا  قساـف ،) )
(، قساف  ) ملعم دوخ  و  قساف )  ) ملعم ناـمداخ  يارب  مکح  كـالم  طاـنم و  هک  مینادیم  اـعطق  زین  و  تسا ، نشور  يوق و  دـنکیم ، تیولوا 

هـضراعم قاـسفلا ] مرکت  ـال   ] ماـع اـب  هک  تسا  یـصاخ  یعرـش  لـیلد  تروـص - نیا  رد  تیوـلوا - هب  یلقع  مکح  نیمه  سپ  تسا . یکی 
. تسا لیلد  ود  نیب  روهشم  یفرع و  عمج  هار  میدقت ، نیا  هک  ارچ  دوشیم ، مدقم  نآرب  دنکیم و 

[45 «] نک مارکا  ار  املع  نامداخ  نکن و  مارکا  ار  قاسف   » لثم دـشاب  رارقرب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  هطبار  موهفم ، ماع و  نیب  رگا  اـّما  و 
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رد هک  روطنامه  ینعی  تسا . یظفل  هلدا  ریاس  لـثم  مه  دروم  نیا  هک  تسا  نآ  رهظا  اـم  رظن  هب  تسا و  فـالتخا  اـملع  نیب  دروم ، نیا  رد 
. مینک نینچ  دیاب  زین  اجنیا  رد  مینکیم ، يراج  ار  هیلمع  لوصا  لیلد ، ود  عامتجا  دراوم  رد  هجو ، نم  صاخ  ماع و  هطبار  دوجو  تروص 

216 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
و ءارقفلا » نعأ   » وحن هتّیجحب  انلق  اذا  طرـشلا  موهفم  لثم  وه  ۀـفلاخملا و  موهفمب  ّماعلا  صیـصخت  اّمأ  ۀـفلاخملا و  موهفمب  ّماعلا  صیـصخت 

مکح ۀـنوعمب  یظفل  یعرـش  ّصاخ  لیلد  ّهنـأل  هب  هصیـصختب  لوقلا  روهـشملا  ّنأ  لـقن  لاوقأ ، فـالخف و  نینمؤم » اوناـک  نإ  ءارقفلا  نعأ  »
. ّصاخلا ّماعلا و  نیب  ةدرطملا  ةدعاقلا  یلع  هب  ّماعلا  صّصخیف  اماع  الیلد  ضراع  ۀیّلعلا  ۀمزالملاب و  لقعلا 

. هنم يوقأ  انه  ّماعلا  ّنأل  ماعلا ، یلع  مّدقی  الف  فیعض ، موهفملا  انه  و  يوقأ ، ّهنأل  ماعلا  یلع  مّدق  امنإ  ّصاخلا  ّنأب  ّدر  و 
نم یلوأ  وه  و  روهـشم ، یفرع  عمجب  نیلیلدـلا  نیب  عمج  کلذ  ّنأل  لب  هنم ، يوقأ  ّهنا  لجأل  ماعلا  یلع  صاخلا  میدـقت  نوک  عنم  هباوج : و 

. موهفملا یف  ةدوجوم  اهنیعب  ۀهجلا  هذه  و  حرّطلا ،
« قسافلا دـهاجملا  مرکا   » و الودـع » اوناک  نإ  ساّنلا  مرکا   » وحن هل  ضراعم  ّصاخ  درو  اماع و  موهفملا  ناک  اذا  هفلاخی  امب  موهفملا  بّقعت 

 ... نکمی ۀّیبل ال  ۀیضق  ّهنأل  هسفنب ، نکل ال  و  موهفملا ، صیصخت  رهاظلاف 

217 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

فلاخم موهفم  اب  ماع  صیصخت 

و نک » کمک  ارقف  هب  : » دننام تسا  میشاب - نآ  ّتیجح  هب  لئاق  رگا  طرش - موهفم  شاهنومن  فلاخم ، موهفم  اب  ماع  ندز  صیـصخت  اّما  و 
روهشم هک  هدش  لقن  تسا . ددعتم  لاوقا  تسا و  فالتخا  املع  نیب  صیصخت ، نیا  دروم  رد  نک .» کمک  دنتسه  نامیا  لها  رگا  ارقف ، هب  »

رد هتبلا - تیلیلد - نیا  تسا و  یظفل  یعرش  صاخ  لیلد  موهفم ، نیا  هک  ارچ  دروخیم  صیـصخت  فلاخم )  ) موهفم نیا  اب  ماع  هک  دنلئاق 
جئار هدـعاق  ساسارب  هجیتن  رد  دوشیم و  ضراعم  ماع  لیلد  اب  یلیلد  نینچ  تسا و  ازج ) يارب  طرـش   ) تیلع همزالم و  هب  لقع  مکح  وترپ 
مدقت هک  ارچ  تسا ! هدش  هدرمش  دودرم  لالدتـسا  نیا  یلو  دروخیم . صیـصخت  صاخ ، لیلد  نیا  هلیـسو  هب  ماع  لیلد  صاخ ، ماع و  نیب 
مدقم ماع  رب  اذل  تسا و  فیعض  لیلد  موهفم »  » اجنیا رد  یلو  تسا  يوقا  لیلد  ماع ، هب  تبسن  صاخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ماع  رب  صاخ 

[. تسا موهفم  صاخ ، تسا و  قوطنم  ماع ، نوچ   ] تسا صاخ  زا  رتيوق  ماع  دروم ، نیا  رد  هک  ارچ  دوشیمن 
هب هکلب  تسا ، ماع  زا  رتيوق  صاخ  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  ماـع  رب  صاـخ  میدـقت  هک  مینکیم  عونمم  اـم  هک : تسا  نیا  ّدر  نیا  باوج  و 

راـنک  ) حرط رب  عـمج ، نیا  دوـشیم و  بوـسحم  لـیلد  ود  ره  نیب  عـمج  روهـشم ، یفرع  عـمج  قـبطرب  میدـقت ، نیا  هک  تـسا  نـیا  رطاـخ 
. دراد دوجو  زین  طرش ) موهفم  لثم   ) موهفم رد  انیع  تهج ، نیا  و  دراد . تیولوا  لیلد  ود  ره  نتشاذگ )

نآ لابند  هب  موهفم  فلاخم  ندروآ 

دهاجم  » و نک » مارکا  دنلداع - رگا  ار - مدرم  : » لثم دشاب  ماع  نآ  اب  ضراعم  هک  دوش  هدروآ  یـصاخ  نآ ، لابندب  دشاب و  ماع  موهفم  رگا 
هیـضق موهفم ، هک  ارچ  دروخیمن  موهفم  دوخ  هب  صیـصخت  نیا  اّما  دز . صیـصخت  ار  ماع  موهفم  دیاب  ارهاظ  اجنیا  رد  نک » مارکا  ار  قساف 

ناوتیمن ار  یّبل  هیضق  دناهتفگ ، املع  هکنانچ  تسا و  یلقع )  ) یّبل
218 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

«. الودع مهنم  دهاجملا  ریغ  اوناک  نإ  ساّنلا  مرکا   » ینعملا نوکیف  هقوطنم  یف  نوکی  صیصختلا  ّنکل  و  اورّرق ، امک  اهصیصخت 
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و هوجوف . ءاملعلا » مرکا   » و الودع » اوناک  نإ  ساّنلا  مرکا   » وحن هجو  نم  اصوصخ  امومع و  هبقعت  ام  نیب  موهفملا و  نیب  ۀبـسنلا  تناک  اذا  و 
. کلذک ماقملا  یف  ناک  ۀّیلمعلا  لوصألا  هجو  نم  صوصخلا  مومعلا و  ضراعت  لثم  یف  انیرجأ  اذاف  ۀیظفّللا ، ۀلدألا  رئاسک  ّهنا  رهظألا  ّلعل 

. ۀفلاخملا موهفمب  ۀقفاوملا و  موهفمب  هصیصخت  نکمی  ّماعلا  أ )  ) ۀصالخلا
. هدعب یتأی  ّصاخب  هصیصخت  نکمی  ماعلا  موهفملا  (ب )

نم صوصخلا  مومعلاـب و  ۀـضراعتملا  ۀـیظفللا  ۀـلدألا  رئاـس  مکح  همکحف  هجو  نم  صوصخ  مومع و  موهفملا  ّماـعلا و  نیب  ناـک  اذا  (ج )
. موهفملا مّدقت  وا  ّماعلا  مّدقت  ءاوس  هجو ،

؟ امهنم لکل  لثم  ۀفلاخملا و  موهفم  وه  ام  ۀقفاوملا و  موهفم  وه  ام  تانیرمت 1 -
. هجو نم  صوصخ  مومع و  هدعب  ام  نیب  موهفملا و  نیب  ناک  امل  لثم  و  موهفملل ، صاخلا  بقعتل  لثم  - 2

219 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نک مارکا  ار  مدرم  : » هـک دوـشیم  هنوـگ  نیدـب  اـنعم  هجیتـن  رد  دوـشیم و  عـقاو  موـهفم ، نآ  قوـطنم  رد  صیـصخت  یلو  دز . صیــصخت 

«. دنشاب لداع  نانآ - زا  دهاجم  ریغ  هکیتروصرد -
مارکا ار  اـملع   » و نک » مارکا  دـنلداع - رگا  ار - مدرم   » لـثم دـشاب  هجو  نم  صوـصخ  موـمع و  نآ ، دـعب  اـم  موـهفم و  نـیب  تبـسن  رگا  و 

هک روطنامه  ینعی  تسا . یظفل  هلدا  ریاس  دننام  زین  دروم  نیا  هک  تسا  نیا  رهظا  دـیاش  تسا و  حرطم  یفلتخم  هوجو  اجنیا  رد  [ 46 «] نک
. مینک نینچ  دیاب  زین  ماقم  نیا  رد  مینکیم ، يراج  ار  هیلمع  لوصا  هجو ، نم  صوصخ  مومع و  ضراعت  دراوم  رد 

هصالخ

. دز صیصخت  ناوتیم  تفلاخم - موهفم  اب  مه  تقفاوم و  موهفم  اب  مه  ار - ماع  (أ )
. دز صیصخت  دیآیم ، نآ  زا  دعب  هک  یصاخ  اب  ناوتیم  ار  ماع  موهفم  (ب )

موـمع و وـحن  هب  هک  تسا  ياهیظفل  هلدا  ریاـس  دـننام  شمکح  دـشاب ، هجو  نـم  صوـصخ  موـمع و  موـهفم ، ماـع و  نـیب  تبـسن  رگا  (ج )
. موهفم هاوخ  دشاب و  مدقم  ماع  هاوخ  دنشاب ، ضراعتم  هجو ، نم  صوصخ 

تانیرمت

. نک رکذ  یلاثم  کیره  يارب  و  تسیچ ؟ تفلاخم  موهفم  تقفاوم و  موهفم  - 1
مومع و هطبار  دیآیم  نآ  زا  سپ  هچنآ  موهفم و  نیب  هک  يدروم  يارب  نک و  رکذ  یلاثم  دیآیم ، موهفم  زا  دعب  صاخ  هک  اجنآ  يارب  - 2

. نک نایب  یلاثم  تسا ، رارقرب  هجو  نم  صوصخ 
220 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

: لاوقأ ّلکلا ، وأ  ریخألا  یلا  عجریف  تامومع ، ءانثتسالا  بّقعت  اذا  تامومعل  ءانثتسالا  بقعت  ( 7)
. ریخألا یلا  عوجرلا  یف  هروهظ  - 1

. ۀّماعلا لمجلا  نم  ةدحاو  ّلک  ینعی  عومجملا  یلا  عوجرلا  یف  هروهظ  - 2
. نیروکذملا نیینعملا  نیب  یظفللا  كارتشالا  - 3

. امهنیب يونعملا  كارتشالا  - 4
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. لاوقألا دحأ  یلا  باهذلا  نع  فقّوتلا  - 5
. عومجملا وأ  ةریخألا  یلا  هعوجر  یف  روهظ  ّهنأل ال  عبارلا ، لوقلا  رهظألا  و 

امم جارخالا  قلطمل  عوضوم  نذإ  ءانثتسالاف  ایظفل ، اکرتشم  ریصی  یتح  ۀقیقحلا  ۀمالع  لامعتسالا  سیل  و  امهنم ، ّلک  یف  لمعتسم  وه  معن ،
ماعلا معن ، قاسفلا .» الإ  ءامکحلا  سلاج  ءارقفلا و  نعأ  ءاملعلا و  مرکا   » وحن عومجملا  وأ  طقف  ةریخألا  ۀـلمجلا  نم  نوکی  نأ  نم  ّمعأ  هلبق 

نکمی ۀلمجم ال  اهیف  تامومعلا  یقبتف  ۀنیرق  یلا  اهنم  جارخالا  جاتحی  ۀـلمتحم  تامومعلا  یقاب  لاح و  لک  یلع  هنم  جارخالا  نقیتم  ریخألا 
و ءانثتـسالا ، درومل  یّتح  مومعلا  یف  ّماعلاب  قطنلا  لّوأ  روهظلا  دـقعنا  نإ  ّهنأل و  ارهاظ ، ءانثتـسالا  دروم  یلا  ۀبـسنلاب  اـهمومع  یلع  لـیوعتلا 

، مالکلا ءاهتنا  یلا  الزلزتم  یقبی  روهظلا  اذه  نکل 
221 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ددعتم تامومع  زا  سپ  ءانثتسا  ندمآ  - 7 - 

هراشا

: تسا لوق  دنچ  اجنیا  رد  تامومع ؟ همه  هب  ای  ددرگیمرب  مومع  نیرخآ  هب  ایآ  دیایب ، ددعتم  تامومع  لابند  هب  ءانثتسا  رگا 
. دنکیم عوجر  ریخا  هب  هک  تسا  نیا  رد  ءانثتسا  روهظ  - 1

. دنکیم عوجر  مومع  تالمج  زا  کیره  هب  ینعی  تامومع  عومجم  هب  هک  تسا  نیا  رد  ءانثتسا  روهظ  - 2
. تسا یظفل  كرتشم  قوف ، يانعم  ود  نیب  ءانثتسا  - 3

. تسا يونعم  كرتشم  قوف ، يانعم  ود  نیب  ءانثتسا  - 4
. دنام فقوتم  لاوقا ، زا  یکی  هب  عوجر  رد  دیاب  - 5

، يرآ تامومع . همه  هب  ای  ددرگیمرب  مومع  نیرخآ  هب  هک  درادـن  يروهظ  چـیه  ءانثتـسا  هک  ارچ  دـشابیم  مراهچ  لوق  تسا ، رهظا  هچنآ 
. دوش یظفل  كرتشم  دروم ، ود  نیا  رد  ءانثتسا  هکنیا  ات  تسین  تقیقح  تمالع  لامعتسا  یلو  هدش ، لامعتسا  ود ، نیا  زا  کیره  رد  ءانثتسا 

هلمج زا  طقف  هک  تسا  نیا  زا  معا  انعم ، نیا  دنک و  جارخا  لبق  ام  زا  ار  دوخ  دعب  ام  افرص  ات  تسا  هدش  عضو  تروص  نیا  رد  ءانثتسا  سپ 
«. ناقـساف اب  رگم  امن  تسلاجم  امکح  اب  نک و  کمک  ار  ارقف  نک و  مارکا  ار  املع   » لـثم تاـمومع ، عومجم  زا  اـی  دـنک  جارخا  ریخا  ماـع 

نیا اذـل  و  دراد . هنیرق  هب  جاـیتحا  تسا و  لـمتحم  تاـمومع  هیقب  زا  جارخا  یلو  تـسا  نقیتـم  ماـع  نـیرخآ  زا  جارخا  لاـح  ره  رد  يرآ ،
مالک لوا  رد  هک  ارچ  درک . دامتعا  ارهاظ - ءانثتـسا - دروم  هب  تبـسن  اـهنآ  لومـش  تیمومع و  رب  ناوتیمن  دـننامیم و  لـمجم  تاـمومع ،

لزلزتم مالک ، ياهتنا  ات  روهظ  نیا  اّما  دوشیم ، لصاح  ءانثتسا  دروم  یتح  هب  تبـسن  لومـش  تیمومع و  رد  يروهظ  ماع  هلیـسو  هب  هچرگ 
ءانثتسا ندمآ  دنامیم و 

222 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ارهاظ ۀیلمعلا  لوصألا  یلا  هیف  عجریف  دروملا  اذه  نم  هخالسنا  بجوأ  ءانثتسالا  اذه  بّقعت  و 

؟ اذ امل  اهنم و  رهظألا  وه  ام  ثحبلا و  اذه  یف  لاوقألا  یه  ام  تانیرمت 1 -
؟ تامومعلا ۀیقب  یف  مکحلا  ام  و  تامومعلا ، نم  هؤانثتسا  نقیتملا  وه  ام  - 2

223 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هعجارم هیلمع  لوصا  هب  ارهاـظ - دروـم - نیا  رد  دـیاب  اذـل  دوـش و  لـئاز  ءانثتـسا  دروـم  زا  ماـع  روـهظ  هک  دوـشیم  بجوـم  ماـع ، زا  سپ 
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[47 .] دوش

ص223 طابنتسا ؛  لوصا  همجرت 

تانیرمت

؟ تسا لاوقا  رهظا  لیلد ، هچ  هب  لوق و  مادک  تسا و  مادک  ثحبم ، نیا  رد  لاوقا  - 1
؟ تسیچ تامومع  هیقب  مکح  تسا و  نقیتم  تامومع ، زا  کی  مادک  رد  ءانثتسا  - 2

224 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ۀیعطقلا نئارقلاب  فوفحملا  رتاوتملا و  ربخلاب  باتکلاب و  باتکلا  صیصخت  زاوج  یف  لاکشا  ۀنّسلاب ال  وأ  باتکلاب  باتکلا  صیصخت  ( 8)

: لاوقأ لاکشا و  ۀیجحلا  طئارشل  عماجلا  دحاولا  ربخب  هصیصخت  یف  و 
. رثکألا نع  لوقنملا  وه  و  زاوجلا ، - 1

. مهریغ ققحملا و  خیّشلا و  دیّسلا و  رایتخا  وه  و  عنملا ، - 2
. الف ّالإ  ایناث و  هصیصخت  زوجیف  الوأ  صّصخ  اذا  ام  نیب  لیصفتلا  - 3

. لاوقألا دحأ  یلا  باهذلا  نع  فقوتلا  - 4
تبث ناف  هیلع ، عامجالا  اضیا  لقن  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعملا  نم  یلا ز  صیـصختلا  یلع  ۀیعطقلا  ةریـسلا  ءاعدا  نیزّوجملا  ۀلدأ  ةدـمع  و 
یلع مادـقالا  رّربـی  ردـصلا و  جـلثی  اـم  زاوجلا  ۀـلدأ  یف  سیلف  اـّلإ  و  سفنلا ، هب  ّنئمطت  لـیلد  وـهف  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  نم  یلا ز  عاـمجا 

رابخألا دورو  عم  امّیس  و ال  صّنلاک ، انایحأ  ۀلالدلا  یعطق  ناک  نإ  دنسلا و  یّنظب  ۀلالدلا ، ینظ  ناک  نإ  دنسلا و  یعطقلا  باتکلا  صیصخت 
. اهلاثمأ و  رادجلا ، ضرعب  هبرضا  و  هلقن ، مل  ّهنا  و  فرخز ، وهف  نآرقلا  فلاخ  ام  ّنأب 

225 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تّنس باتک و  هلیسو  هب  نآرق )  ) باتک ندز  صیصخت  - 8 - 

هراشا

. تسین هیعطق  نئارق  اب  هارمه  ربخ  رتاوتم و  ربخ  باتک و  هلیسو  هب  باتک  صیصخت  زاوج  رد  یلاکشا 
: تسا فلتخم  دروم  نیا  رد  لاوقا  تسا و  لاکشا  مینزب ، صیصخت  ّتیجح  طئارش  ياراد  دحاو  ربخ  اب  ار  باتک  هکنیا  رد  یلو 

. تسا هدش  لقن  لوق  نیمه  املع  رثکا  زا  و  صیصخت ، زاوج  هب  لوق  - 1
. تسا نارگید  و  عئارش ) بحاص   ) ققحم و  یسوط )  ) خیش و  یضترم )  ) دیس راتخم  لوق  نیا  و  صیصخت ، عنم  هب  لوق  - 2

، تروص نیا  ریغ  رد  دز و  صیصخت  ار  نآ  ناوتیم  زین  مود  راب  يارب  هدروخ ، صیصخت  رابکی  هچنآ  هک  انعم  نیدب  لیـصفت : هب  لوق  - 3
. ناوتیمن

. فلتخم لاوقا  نیب  رد  فقوت  هب  لوق  - 4
عامجا لقن  بلطم ، نیا  رب  یتح  تسا و  ع )  ) نیموصعم نامز  ات  صیـصخت  رب  هیعطق  هریـس  دوجو  صیـصخت ، زاوج  هب  نیلئاق  لیلد  هدمع  و 

نیب رد  ّالا  و  دوشیم . نئمطم  نآ  هب  ناسنا  سفن  هک  دشاب  یلیلد  دـناوتیم  دوش ، تباث  ع )  ) همئا نامز  ات  عامجا  رگا  ام  رظن  هب  تسا . هدـش 
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- تسا دنـسلا  یعطق  هک  ار  نآرق ] ینعی   ] یباـتک صیـصخت  رب  مادـقا  دوش و  بلق  شمارآ  بجوـم  هک  دوـشیمن  تفاـی  یلیلد  زاوـج ، هلدا 
. ّصن لثم  دشاب  ۀلالدلا  یعطق  ربخ  انایحا  هچرگ  دنک ، زیوجت  دنّسلا  ینظ  ربخ  هلیسو  هب  دشاب - ۀلالدلا  ینظ  هچرگ 

میاهتفگن و ار  نآ  همئا )  ) ام تسا و  بیرف ) لطاب و   ) فرخز دـشاب ، نآرق  فلاخم  هچنآ  دـنیوگیم : هک  يراـبخا  هب  هجوت  اـب  صوصخ  هب 
. اهنیا لاثما  و  دینکفا ) رود  هب  دینزب :(  راوید  هب  ار  نآ 

226 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ینعملا اذه  یلا  اهیف  ةراشالا  مدع  نکل  و  صوصخلا ، مومعلا و  نیابتلاب ال  ۀفلاخملا  وه  اهیف  ۀـفلاخملاب  دارملا  نوکی  نأ  لمتحی  ناک  نا  و 

. ۀبیرلا بجوی 
ۀهج نم  اربتعم  ناک  ناف  ّالإ  و  هب ، باتکلا  صیـصختب  نانئمطالا  نکمیف  هرابتعا  یف  دیزت  نئارقب  ّفتحا  نإ  ّصاخلا  ربخلا  ّنا  لوقلا  ةدبز  و 

وه نآرقلا  ّنأل  لاکـشالا ، ۀـیاغ  لکـشم  وهف  ّالإ  و  هب ، صیـصختلاب  نانئمطالا  اـضیا  نکمیف  هب ، باحـصألا  روهـشم  لـمع  نم  ول  يرخأ و 
یلع ّلدت  هیف  ۀیآ  تناک  اذاف  ۀفاک ، ضرألا  لهأل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  هب  ءاج  يذـّلا  يدـمحملا  نوناقلا  یهلالا و  روتـسدلا 

حلاصلا صّـصخملا  نع  بجاولا  صحفلا  دـعب  و  اهبرغ ، ضرألا و  قرـش  یف  نآرقلا  ۀـیار  تحت  يوضنا  نم  ّلک  اهعمـس  دـق  ماع و  مکح 
ۀیاور ءیجم  درجمب  هنع  دیلا  عفر  همومع و  ضقن  زوجی  لهف  هب ، سانلا  لمعل  یلاعت  هّللا  هّنس  یهلإ  نوناق  اّهنأ  رابتعاب  اهب  اولمع  صیصّختلل 

!؟ لدع نم  ةدحاو 
نع نالعالا  مالّسلا  مهیلع  هئافلخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلل  یغبنی  ناکل  ادارم ، مومعلا  وه  ۀیآلا و  نم  رهاظلا  نکی  مل  ول  ّهنا  عم 
ّالإ کلذ  نوکی  و ال  اهانعمل ، مهداشرا  مزلیف  هّللا ، مکح  ریغ  وه  ائیـش  ۀـیآلا  مومع  نم  اومهف  دـق  ساـنلا  ّنـأل  مهنیب ، هرـشن  ـالملل و  کـلذ 

. مومعلا رهاظ  نع  مهعدرت  سانلا و  نیب  رشتنت  ةریثک  ثیداحأ  مالّسلا و  مهیلع  مهنم  میظع  مامتهاب 
لجأل اهتیمهأ  یعاودلا و  ةرثک  عم  ةدحاو  ۀیاور  ّالإ  درت  مل  ثیح  و 

227 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
مومع و تروص  هب  تفلاخم  هن  دـشاب  دـصرددص )  ) ینیابت تفلاخم  رابخا ، نیا  رد  نآرق  اب  تفلاـخم  زا  دارم  هک  دوریم  لاـمتحا  هچرگا 

ربـخ هک  تسا  نیا  بلطم  لـصا  و  دوشیم . دـیدرت  کـش و  بجوم  هدـشن ، هتکن  نیا  هب  ياهراـشا  تاـیاور  نیا  رد  نوـچ  یلو  صوـصخ ،
: تشادن ياهنیرق  رگا  و  دنزیم . صیـصخت  ار  باتک  هک  تفگ  نانیمطا  اب  ناوتیم  دیازفیب  شرابتعا  رب  هک  دـشاب  ینئارق  هارمه  رگا  صاخ 

تفگ نانیمطا  اب  ناوتیم  مه  زاب  تروص  نیا  رد  دناهدرک ، لمع  نادب  باحصا  روهشم  هکنیا  لثم  تسا  رابتعا  ياراد  يرگید  تهج  زا  ای 
يدّمحم نوناق  یهلا و  روتسد  نآرق  اریز  تسا . لاکشا  تیاهن  رد  یصیصخت  نینچ  روص ، نیا  ریغ  رد  اّما  دنزیم ، صیـصخت  ار  نآرق  هک 

سکره دنک ، نایب  ار  ماع  یمکح  هک  دـشاب  نآ  رد  ياهیآ  رگا  اذـل  تسا و  هدروآ  نیمز  لها  همه  يارب  ار  نآ  ص )  ) هّللا لوسر  هک  تسا 
تیحالـص هـک  صـصخم  نتفاـی  يارب  مزـال  يوجتــسج  صحف و  زا  سپ  دونــشب ، ار  نآ  نآرق  مـچرپ  ریز  رد  ملاـع و  برغ  قرــش و  رد 

همه ات  هدومرف  عیرـشت  ار  نآ  دنوادخ  هک  یهلا  ینوناق  ناونع  هب  ار  نآ  هک  ارچ  دنکیم  لمع  هیآ  نادـب  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآرق  صیـصخت 
ضقن لداع  یلقان  زا  دحاو  یتیاور  دورو  فرـص  هب  نآرق  مومع  هک  تسا  زیاج  ایآ  عضو  نیا  اب  درامـشیم . ربتعم  دننک ، لمع  نادب  مدرم 

!؟ دوش هدیشک  تسد  نآ  زا  دوش و 
روطهب مدرم  مومع  نیب  رد  ار  هتکن  نیا  شنانیشناج  و  ص )  ) ربمایپ تسیابیم  دوبن ، دارم  لومش ، تیمومع و  ینعی  هیآ  رهاظ  رگا  هوالع  هب 

ص)  ) ربمایپ رب  اذل  تسادخ و  مکح  ریغ  هک  دنمهفیم  يزیچ  هیآ  مومع  زا  مدرم  هک  ارچ  دـندومنیم . رـشتنم  دـندرکیم و  مالعا  راکـشآ 
یعـس مامتها و  ع )  ) همئا هکنیا  رگم  دوشیمن  ققحم  تیادـه  داشرا و  نیا  و  تسا . مزال  هیآ  يانعم  كرد  يارب  مدرم  ییاـمنهار  داـشرا و 

یلع هک ، اجنآ  زا  یلو  دـنک . عنم  مومع ، رهاظ  زا  ار  اهنآ  دوش و  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  هک  دـشاب  يداـیز  ثیداـحا  دنـشاب و  هتـشاد  يرفاو 
یناوارف تیمها  زا  هلئـسم  زین  دراد و  دوـجو  تیاور  رودـص  يارب  يداـیز  یعاود  هکنیا  اـب  هدـشن - دراو  دـحاو  تیاور  کـی  زج  ضرفلا ،
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ارچ تسا  رادروخرب 
228 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

رخاوأ نع  تیور  دق  ۀصّصخملا  ۀیاورلا  تناک  اذا  امّیـس  و ال  همومع ، یلع  قاب  مومعلا  ّنأ  یلع  ادهاش  کلذ  ناک  هراهظإ ، قحلا و  قاقحإ 
ّنا و  صّصخم . نم  ۀیلاخ  ۀیاورلا  ردصم  یلع  ۀقباسلا  ۀنمزألا  کلت  لاوط  تناک  ثیحب  مالّسلا ، امهیلع  يرکـسعلا  يداهلاک و  نیموصعملا 

صحفلا دعب  اهئافخ  ۀیآلل و  ۀصّصخم  ةریثک  تایاور  دوجو  لامتحا  ۀیآلا و  مومع  یلع  نولمعی  اوناک  مهنم - ۀعیشلا  امّیس  و ال  نیملـسملا -
. لصألاب ۀیفنم  هیلع و  لیوعتلا  نکمی  ۀیاغلل ال  دیعب  اهرشن  یلا  اهیلا و  ۀجاحلا  ةدش  عم  اهنع 

دحاولا ربخب  هصیـصخت  اّمأ  و  عقاو . زئاج و  ۀـیعطق  نئارقب  فوفحملا  ربخلا  وأ  ةرتاوتملا  ۀنّـسلاب  وأ  باـتکلاب  باـتکلا  صیـصخت  ۀـصالخلا 
. هانرکذ امل  فقوتلا  راتخملا  هزاوج و  یلع  رثکألاف 

؟ ۀلأسملا هذه  یف  لاوقألا  یه  ام  تانیرمت 1 -
؟ راتخملا لوقلا  ببس  وه  ام  - 2

229 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نیا رگا  صوصخهب  تسا . یقاب  شدوخ  تیمومع  رب  نانچمه  مومع  هکنیا  رب  تسا  دهاش  دوخ  نیا  تسا - حرطم  قح  راهظا  قاقحا و  هک 

تدم تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  لقن  مالّـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  دننام  ع )  ) نیموصعم رخاوا  زا  صاخ ، تیاور 
- نیملسم رب  يدایز  نامز  تدم  زین  و  تسا ! هدوب  صصخم  زا  یلاخ  هکیلاحرد  تسا  هتشذگ  نیـشیپ  همئا  نامز  رد  نآرق  رب  يدایز  نامز 

هدوب دوجوم  يدایز  تایاور  هکنیا  لامتحا  اّما  و  دناهدرکیم . لمع  هیآ  مومع  قبطرب  اهنآ  هکیلاحرد  تسا  هتشذگ  نایعیـش - صوصخهب 
صحف لمتحم  تایاور  نیا  هب  تبسن  هکنیا  هب  هجوت  اب  دناهدش - ادیپان  مگ و  تایاور ، نیا  ادعب  یلو  دناهدوب  نآرق  تامومع  صصخم  هک 

نآرب ناوتیمن  و  دـیعب ، رایـسب  تسا  یلامتحا  تسا - دایز  رایـسب  اهنآ  شخپ  رـشن و  اهنآ و  هب  زاین  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوشیم و  وجتـسج  و 
. تسا یفتنم  لصا ، قبطرب  درک و  هیکت 

هصالخ

اما و  تسا . قّقحم  زئاج و  تسا ، هیعطق  نئارق  ياراد  هک  يربخ  اب  ای  رتاوتم و  ّتنـس  اب  ای  نآرق و  هلیـسو  هب  نآرق )  ) باـتک ندز  صیـصخت 
اهنآ رکذ  هک  یلئالد  هب  تسا  فقوت  ام  راتخم  يأر  اّما  دننادیم ، زیاج  ار  نآ  املع  رثکا  تسا : ثحب  لحم  دـحاو ، ربخ  اب  نآرق  صیـصخت 

. تشذگ

تانیرمت

؟ تسا مادک  نآرق )  ) باتک صیصخت  هلئسم  رد  لاوقا  - 1
؟ تسیچ ام  راتخم  لوق  لیلد  ببس و  - 2

230 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
(. هسنج یف  عئاش  یلع  لاّدلا  ظفّللا  وه  : ) قلطملا دّیقملا  قلطملا و  فیرعت  ( 1  ) ناثحبم هیف  دیقملا و  قلطملا و  سماخلا  بابلا 

(. عئاش ریغ  یلع  ّلاّدلا  ظفّللا  وه  : ) دّیقملا
ۀلخاد تناک  ءاوس  دـّیقملا ، قلطملا و  ماکحأ  دراوم  انفرع  ام  دـعب  ّمهم  ریغ  کلذ  نکل  و  ساکعنالا ، وأ  دارّطالا  مدـعب  کـلذ  یلع  دروأ  و 
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سانجألا و تایهاملا و  ءامسأ  یه  قلطملا  یف  دراوملا  کلت  و  امهماکحا . یف  تلخد  طانملا  داحتاب  نکل  و  ۀجراخ ، تناک  وأ  امهّدح  یف 
. اهلاثمأ مالعألا و  دیق و  وأ  فصوب  فوصوملا  قلطملا  یه  دّیقملا  یف  و  اهلاثمأ ، تارکنلا و 

عایشلا اولعج  نیرخأتملا  یققحم  نم  ۀعامج  نکل  و  ۀیعضولا ، ۀلالّدلاب  قلطملا  یف  نایرسلا  عایـشلا و  لعج  ءامدقلا  رثکا  نع  لقن  دق  ّهنا  مث 
 ... مسا ّنإ  اولاقف : ۀمکحلا  تامدقم  ۀنوعمب 

231 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دّیقم قلطم و  مجنپ  باب 

هراشا

دراد دوجو  ثحبم  ود  باب  نیا  رد  و 

دّیقم قلطم و  فیرعت  - 1 - 

هراشا

. دشاب شدوخ  سنج  رد  عیاش  ییانعم  رب  ّلاد  هک  تسا  یظفل  قلطم :
. تسا عیاش  ریغ  ییانعم  رب  لاد  هک  تسا  یظفل  دیقم :

زا ام  تخانـش  زا  سپ  اـهيریگهدرخ  نیا  یلو  دـنرادن . تیعناـم ) تیعماـج و   ) ساـکعنا دارّطا و  هک  دـناهتفرگ  داریا  فیرعت ، ود  نیا  رب  و 
. دنشاب جراخ  هاوخ  دنشاب و  دّیقم  قلطم و  فیرعت  رد  لخاد  دراوم  نیا  هاوخ  تسین . مهم  نادنچ  دّیقم ، قلطم و  ماکحا  دراوم 

: قلطم باب  رد  دراوم  نیا  و  دنتسه . لخاد  دیقم  قلطم و  ماکحا  رد  تسا ، زیچ  کی  روکذم ) دراوم   ) اهنآ طانم  كالم و  هک  اجنآ  زا  یلو 
زین دـشاب و  يدـیق  ای  یفـصو و  هب  فوصوم  هک  تسا  یقلطم  دـّیقم ، باب  رد  و  دنتـسه . اهنیا  لاثما  اههرکن و  سانجا و  تاـیهام ، ءامـسا 

. تساهنیا لاثما  مالعا و  ءامسا 
رخأتم نیققحم  زا  یهورگ  یلو  دننادیم . یعضو  تلالد  رطاخ  هب  ار  قلطم  رد  نایرس  عویش و  هک  هدش  لقن  امدق  رثکا  زا  هکنیا  رگید  هتکن 

. تسا هدش  عضو  صلاخ  فرـص و  تیهام  تاذ  يارب  تیهام  مسا  دـناهتفگ : هتـسناد ، تمکح  تامدـقم  ساسارب  ار  عویـش  تیـصاخ  نیا 
نیا تسا و  ال »  » طرش دقاف  یتح  درادن  یطرش  چیه  هک  یتیهام  ینعی 

232 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
دیق ماقملا  یف  نکی  مل  اذاف  ءیش ، مدع  طرشب  ءیش و ال  طرشب  يأ ال  طرش ال ، یتح  طرش  نود  نم  یه  یه  امب  ۀیهاملل  عوضوم  ۀیهاملا 

ذئنیح ۀـیهاملا  ظفل  ّلد  هدارم ، مامت  نایب  ماقم  یف  ملکتملا  ناک  و  بطاختلا ، ماقم  یف  ةدارالا  نقیتم  و ال  دارفالا ، ضعب  یلا  فارـصنا  و ال 
. الف ّالإ  عایشلا و  قالطالا و  یلع 

؟ امهنم لکل  لثم  و  دیقملا ، قلطملا و  فیرعت  ام  تانیرمت 1 -
؟ قلطملا عایش  ببس  یف  ءامدقلا  لوق  ام  - 2

؟ عایشلا ببس  یف  نیرخأتملا  لوق  ام  - 3

233 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
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راک رد  تیهام  دارفا  یخرب  فرط  هب  یفارصنا  دیق و  رگا  اذل  يزیچ . مدع  طرش  هب  هن  تسا و  يزیچ  طرـش  هب  هن  هک  تسا  یتیهام  تیهام ،
- تروص نیا  رد  تیهام - ظفل  دشاب ، شدارم  مامت  نایب  ماقم  رد  ملکتم  رگا  دوشن و  هدارا  ینقیتم  ردـق  بطاخت  ماقم  رد  رگا  زین  دـشابن و 

. درادن ار  تلالد  نیا  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا و  عویش  قالطا و  رب  ّلاد 

تانیرمت

. نک رکذ  یلاثم  کیره  يارب  تسیچ ؟ دّیقم  قلطم و  فیرعت  - 1
؟ تسیچ قلطم  ییانعم ) یگدرتسگ   ) عایش ببس  دروم  رد  امدق  لوق  - 2

؟ تسیچ قلطم  عایش  ببس  دروم  رد  نیرخأتم  لوق  - 3
234 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

و ال دییقتلا ، مدـع  امهب و  لمعلا  یف  لاکـشا  الف  ابجوم ، وا  امکح  نیفلتخم  اناک  ناف  دـیقم ، قلطم و  درو  اذا  دـّیقملا  قلطملا و  عامتجا  ( 2)
«. ۀنمؤم ۀبقر  قتعاف  تلتق  نإ   » و ۀبقر » قتعاف  ترهاظ  نإ   » وحن و  املاع » ایمشاه  ّرقو   » و ایمشاه » مرکا   » وحن اندنع  فالخ 

. نیفلتخم انوکی  نأ  امإ  و  نییبلس ، انوکی  نأ  اّمإ  و  نییباجیا ، انوکی  نأ  اّمإ  روص ، ثالث  انهف  ابجوم  امکح و  نیدحتم  اناک  نا  و 
لب ةرهـشلا ، تلقنف  اهیف » اهیقف  اـملاع  مرکاـف  ۀـنیدملا  تلخد  نإ  و  اـهیف ، اـملاع  مرکاـف  ۀـنیدملا  تلخد  نإ   » وحن نییباـجیا : اـنوکی  نأ  ( 1)

امهب و لمعلا  یلع  قافتالا  لقن  نیقفاوتملا  ّصاخلا  ماعلا و  یف  ّهنا  عم  نیلیلدـلا ، نیب  عمج  ّهنا  رابتعاب  دـّیقملاب ، قلطملا  دـییقت  یلع  قاـفتالا 
. دیکأتلا نم  وحن  یلع  ّصاخلا  اولمحف  ءاهقفلا » اهءاملع  مرکاف  ۀنیدملا  تلخد  نإ  و  اهءاملع ، مرکاف  ۀنیدملا  تلخد  نإ   » وحن دییقتلا  مدع 

ۀلالد ّنأ  نیماقملا  نیب  قرفلا  ّلعل  و  راظنأ . هجوأ و  صاـخلا  ماـعلا و  نود  ماـقملا  یف  دـیقملا  یلع  قلطملا  لـمح  هیجوت  یف  نییلوصـألل  و 
ّصخی ام  درو  اذاف  ۀمات ، ۀجح  وهف  عضولاب  هدارفأ  عیمجل  مکحلا  لومش  یلع  قلطملا  نود  ّماعلا 

235 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دّیقم قلطم و  عامتجا  - 2 - 

هراشا

هب لمع  رد  یلاکـشا  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  فلتخم  مکح  بجوم  ای  مکح و  ثیح  زا  تسا  نکمم  دنوش ، دراو  يدـّیقم  قلطم و  رگا 
دّیس  » و نک » مارکا  ار  یمشاه  دّیس  : » لثم تسین ، ام  ياملع  نیب  یفالتخا  دروم  نیا  رد  دریگیمن و  تروص  يدییقت  درادن و  دوجو  ود  ره 

و نک .» دازآ  نمؤم  يدـبع  يداد ، ماجنا  یلتق  رگا   » و نک » دازآ  يدـبع  يدرک ، راهظ  رگا  : » دـننامه زین  و  نک .» مارتحا  ار  ملاـع  یمـشاه 
: دیآیم دیدپ  تروص  هس  اجنیا  رد  هک  دنشاب  ناسکی  نآ  بجوم  مکح و  ثیح  زا  دیقم  قلطم و  تسا  نکمم 

: دنفلتخم تهج  نیا  زا  ای  دنتسه و  یفنم )  ) یبلس ود  ره  ای  و  دنا ، تبثم )  ) یباجیا ود  ره  ای 
زا تروص  نیا  رد  نک » مارکا  ار  یهقف  ملاع  يدش ، رهش  دراو  رگا   » و نک » مارکا  ار  ملاع  يدش ، رهش  دراو  رگا   » دننام یباجیا : ود  ره  - 1

نیمه لیلد ، ود  نیا  نیب  عمج  هار  هک  ارچ  دروخیم  دـییقت  دـّیقم ، هلیـسو  هب  قلطم  هک  تسا  نیا  رب  قافتا  هکلب  هدـش و  لقن  اـملع  روهـشم 
تروص يدـییقت  دوشیم و  لمع  ود  ره  هب  هکنیا  رب  دـنراد  قافتا  املع  هک  هدـش  لقن  قفاوتم ، صاخ  ماـع و  دروم  رد  لاـح  نیع  رد  تسا .

«. نک مارکا  ار  اجنآ  یهقف  ناملاع  يدش  رهش  دراو  رگا   » و نک » مارکا  ار  اجنآ  ءاملع  يدش  رهش  دراو  رگا   » دننام دریگیمن 
. دناهتسناد دیکأت  یعون  ار  صاخ  لوصا ، ياملع  دراوم  نیا  رد 

تارظن هوجو و  دوشیمن ، لـمح  صاـخ  رب  ماـع  یلو  دوشیم  لـمح  دـّیقم  رب  قلطم  دروم  نیا  رد  ارچ  هکنیا  هیجوـت  رد  لوـصا  ياـملع  و 

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یشان  ماع ، دارفا  عیمج  هب  تبسن  مکح  لومش  رب  قلطم - هن  ماع - تلالد  هک  تسا  نیا  رد  ماقم  ود  نیا  نیب  قرف  دیاش  و  دنراد . یفلتخم 
دوش دراو  یلیلد  یتقو  ورنیازا  تسا و  ّمات  تّجح  ماع ، اذل  تسا و  عضو 

236 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. تارواحملا یف  عساو  باب  ّهناف  دیکأتلا ، نم  وحن  یلع  لمحی  لب  هب ، ّماعلا  صیصخت  یلا  یعاد  الف  هدارفأ  ضعبب  مکحلا 

ّهناف ارهاظ ، امهنم  ۀقاسنملا  یه  یّتلا  امهیف  فیلکتلا  ةدحو  هؤشنم  يذـّلا  نیتلمجلا  کنیت  نیب  یفانتلا  دوجو  یلع  نیماقملا  یف  ینبم  اذـه  و 
. يرخأ اهئاهقف  ةرم و  اهئاملع  ال  ةدحاو ، ةرم  اهئاهقف  وأ  ۀنیدملا  ءاملع  مارکا  وه  روکذملا  ماعلا  یف  بجاولا  ّنأ  مهفی 

نم کلذ  حولی  ناکل  نیتّرم  امهیف  مارکالا  بجاولا  ناک  ول  ّهنأل  دـحاو ، ملاـع  مارکا  وه  بجاولا  ّنأ  فرعلا  مهفی  روکذـملا  قلطملا  یف  و 
. نیتلمجلا يدحا 

تامدقم طورـش  ۀیمامت  ۀنوعمب  نوکت  نأ  دعبی  و ال  ۀفیعـض ، عایـشلا  یلع  هتلالد  تناک  امل  قلطملا  ّناف  نییباجیالا ، دیقملا  قلطملا و  اما  و 
موهفم ّناف  ۀمواقملا ، نع  هتیجح  تفعـض  هل  اضراعم  دیقملا  موهفم  ناک  اّمل  و  ۀضراعم . یندأب  عضعـضّتلاب  ةدّدهم  هتیجح  تناک  ۀـمکحلا ،

اـضراعتف ءاملعلا  نم  هیقفلا  ریغ  مارکا  ۀیافک  یلع  ّلدی  قلطملا  و  هتیافک ، مدع  هیقفلا و  ریغ  مارکا  بوجو  مدع  روکذملا  لاثملا  یف  دّیقملا 
. ارهاظ هب  لمعلا  مزلف  ءیش  ّلک  نع  امیلس  دیقملا  یقبف  اطقاستف 

، ... هریغ هیقفلا و  نیب  ددرم  ملاع  مارکاب  ۀمذلا  لغشب  ملعن  ّانأ  بیرقتب : ارهاظ  ماقملا  یف  ۀمذلا  لغش  ةدعاق  نایرج  یلا  افاضم  اذه 

237 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
رب صاخ  دورو  هکلب  درادـن  دوجو  صاخ  نآ  هلیـسو  هب  ماع  صیـصخت  يارب  يایعاد  دـهد ، صاصتخا  ماـع  دارفا  یـضعب  هب  ار  مکح  هک 

. تسا یفرع  تارواحم  رد  عساو  یباب  نیا  و  دوشیم ، لمح  دیکأت  زا  ياهنوگ 
ود نیب  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  صاخ ) ماع و  دـیقم - قلطم و   ) ماقم ود  ره  رد  دـّیقم ) رب  قلطم  لمح  صاخ و  رب  ماع  لمح  ینعی   ) رما نیا  و 

هجوتم هناگادج  فیلکت  ود  ینعی   ] تسا یکی  هلمج  ود  ره  رد  فیلکت  هک  تسا  نیا  مه  یفانت  نیا  أشنم  دراد و  دوجو  یفانت  روبزم  هلمج 
هک دوشیم  هدیمهف  نینچ  روکذـم  ماع  رد  ینعی  دوشیم . هدـیمهف  هلمج  ود  ره  قایـس  زا  ارهاظ - فیلکت - تدـحو  نیا  و  تسین ] فّلکم 

اهقف رگید  راب  املع و  راب  کی  دـشاب  بجاو  هکنیا  هن  تسا  هرابکی - اجکی و  تروص  هب  رهـش - ياهقف  اـی  رهـش و  ياـملع  مارکا  بجاو ،
. دنوش مارکا 

راـب ود  دـّیقم ، قلطم و  رد  بجاو  رگا  نوچ  تسا . ملاـع » مارکا   » کـی تسا  بجاو  هچنآ  هک  دـمهفیم  نینچ  فرع  روکذـم ، قلطم  رد  و 
. دشیم راکشآ  دّیقم ) قلطم و   ) هلمج ود  زا  یکی  زا  بلطم  نیا  دیاب  دشاب ، مارکا 

هب تلالد  نیا  هک  تسین  دـیعب  و  تسا - فیعـض  لومـش )  ) عایـش رب  قلطم  تلالد  نوچ  دنتـسه ، یباـجیا  ود  ره  دـّیقم  قلطم و  یتقو  اـّما  و 
نوچ و  تسا . لاوز  نتخیرورف و  ضرعم  رد  هضراعم ، نیرتمک  اب  قلطم  ّتیجح  اذـل  دـشاب - تمکح  تامدـقم  طورـش  ندوب  مامت  رطاـخ 

. درادن تمواقم  بات  قلطم  ّتیجح  تسا  ضراعم  قلطم ، اب  دّیقم  موهفم 
تلالد قلطم  یلو  دـشابیمن . یفاک  فیلکت  ماجنا  يارب  تسین و  بجاو  هیقف  ریغ  مارکا  هک  تسا  نیا  دـّیقم  موهفم  روکذـم ، لاثم  رد  الثم 

زا نانچمه  دّیقم  تیاهن ، رد  دـننکیم و  طقاست  هدومن ، ضراعت  مهاب  ود  نیا  اذـل  و  دـنکیم . تیافک  هیقف  ریغ  ملاع  مارکا  هک  دراد  نیا  رب 
. دوش لمع  نآ  قبطرب  ارهاظ  تسا  مزال  دنامیم و  ملاس  یتفآ  ره 

هک یملاع  مارکا  هب  ام  همذ  هک  میراد  ملع  ام  هک : ریرقت  نیدـب  تسا . يراج  ارهاـظ - ماـقم - نیا  رد  همذ  لاغتـشا  هدـعاق  اـهنیا ، رب  هوـالع 
لوغشم تسا - هیقف  ریغ  هیقف و  نیب  دّدرم 
238 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
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رخآ فیلکت  دوجو  یف  ّکـشن  ملاـع و  مارکاـب  اـنفیلکتب  ملعن  اـّنک  ول  معن ، هیف . كوکـشم  هریغ  اـعطق و  ۀـمّذلل  غّرفم  هیقفلا  ّنأـب  ملعلا  عـم 
. ارهاظ ةءاربلا  دراوم  نم  کلذ  ناک  قباسلا  فیلکتلا  یف  اطرش  نّمضتی 

دییقتلا مدـع  یف  وه  طایتحالا  ّناف  امهب ، لمعلا  یلع  لقن - امک  نویلوصـألا - قّفتا  نیذـّللا  نیروکذـملا  ّصاـخلا  ّماـعلا و  فـالخب  اذـه  و 
. قباسلا لاثملا  یف  ۀنیدملا  ءاملع  عیمج  مارکا  یف  طایتحالا  ّنإ  يأ  امهیف ،

مدع وه  هأشنم  ّلعل  و  دییقتلا . مدع  دیقملا و  قلطملاب و  لمعلا  یلع  تابحتـسملا  یف  قافتالا  لقن  تاّبحتـسملا  یف  دیقملا  قلطملا و  عامتجا 
. ننسلا ۀلدأ  یف  حماستلا  کلذ  ثعاب  نوکی  نأ  نکمی  و  اهیف ، طایتحالا  موزل 

، ادج ۀلیلق  اندنع  ۀیوبنلا  رابخألا  و  یحولا ، عاطقنا  دعب  نوکی  خسنلا ال  ّنأ  مهدنع  تبث  هنأل  اخسان ، نوکی  انه ال  دّیقملا  یلوالا : ناتظحالم 
. اهیف عقی  خسنلا ال  مالّسلا و  مهیلع  راهطألا  ۀمئألا  رابخأ  وه  نذإ  ثحبلا  اذه  عوضومف 

و مهنیب . مالک  لاکشا و  ةدعاق ؟ وا  هیلا  عجری  لصأ  كانه  لهف  دارملا ، مامت  نایب  ماقم  یف  ملکتملا  ّنأ  قلطملا  باب  یف  ملعی  مل  اذا  ۀیناثلا :
 ... نایب ماقم  یف  هنوک  وه  لصألا  ّنأ  ّقحلا  ّلعل 

239 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
میتشادیم ملع  رگا  يرآ ، میراد . کش  هیقف ، ریغ  دروم  رد  یلو  دوشیم  غراف  ام  همذ  اعطق  مینک  مارکا  ار  هیقف  رگا  هک  میراد  ملع  تسا و 

رد ندوب ] هیقف   ] یطرـش نمـضتم  هک  میراد  مه  يرگید  فیلکت  ایآ  هکنیا  رد  میدرکیم  کـش  مینک و  مارکا  ار  یملاـع  دـیاب  اـم  هکنیا  هب 
، روکذـم صاـخ  ماـع و  اـّما  و  دوبیم . تئارب  لـصا  يارجا  دراوم  زا  ارهاـظ - دروم - نیا  یتروص ، نینچ  رد  هن ؟ اـی  دـشاب  قباـس  فـیلکت 

اریز دوشیم . لمع  ود  ره  هب  هکنیا  رب  دـنراد  قافتا  نویلوصا  دـش - لقن  هک  هنوگ  ناـمه  صاـخ - ماـع و  رد  هک  ارچ  تسا  نیا  فـالخرب 
- یلبق لاثم  رد  رهـش - ياملع  همه  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  ینعی  دـتفایمن . قاـفتا  يدـییقت  صاـخ ، ماـع و  رد  هک  تسا  نیا  رد  طاـیتحا 

. دنوش مارکا 

تابحتسم رد  دّیقم  قلطم و  عامتجا 

أشنم دیاش  و  دریگیمن . تروص  يدییقت  دوشیم و  لمع  ود - ره  دّیقم - قلطم و  هب  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  املع  هک  هدش  لقن  تابحتسم  رد 
. دشاب تابحتسم )  ) ننس هلدا  رد  حماست  هدعاق  رظن ، نیا  ثعاب  تسا  نکمم  زین  تسین . مزال  طایتحا  تابحتسم ، رد  هک  دشاب  نیا  رظن  نیا 

هظحالم ود 

و درادـن . ققحت  خـسن  یحو ، عاطقنا  زا  سپ  هک  تسا  مّلـسم  املع  دزن  رد  هک  ارچ  تسین . قلطم  خـسان  ماقم ، نیا  رد  دـّیقم  لوا : هظحـالم 
ثیداحا رابخا و  هطیح  رد  دّیقم ] قلطم و  عامتجا   ] ام ثحب  نیا  عوضوم  اذـل  و  تسا . كدـنا  ادـج  ام  دزن  رد  ص )  ) ربمایپ زا   ) يوبن رابخا 

. تسا هدشن  عقاو  رابخا ، نیا  رد  خسن  هک  مینادیم  دشابیم و  ع )  ) راهطا همئا 
عوجر نادـب  هک  دراد  دوجو  ياهدـعاق  ای  لصا  ایآ  تسا  دوخ  دارم  مامت  نایب  ماقم  رد  ملکتم  هک  مینادـن  رگا  قلطم  باب  رد  مود : هظحالم 

نایب ماقم  رد  هدنیوگ  هک  تسا  نیا  رب  لصا  هک  تفگ : ناوتب  اقح  دیاش  و  تسه . ینخس  لاکشا و  دروم  نیا  رد  املع  نیب  رد  مینک ؟
240 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

لمعلا لجأل  امامت  مهتایاغ  مهضارغأب و  اوضفی  نأ  ماکحألل  نیغلبملا  ءارمألا و  امّیس  تارواحملا و ال  لهأ  ةداع  ّنأل  کلذ  و  دارملا ، مامت 
عماّسلا يرن  کلذل  و  هیلع . لاقم  وا  لاح  ۀـنیرق  نکت  مل  نإ  ابلاغ  هیلع  هّبنی  کلذ  ریغ  همالک  نم  مهدـحأ  دارأ  ولف  اهاضتقمب . ذـخألا  اهب و 
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ول و  هتذخاؤم ، رمآلا  نم  نسحت  مل  هقالطاب  لمع  رمآلا و  نم  عمـس  امب  ذخأ  ول  و  ةداعلا . یلع  ادامتعا  کلذ  نع  ابلاغ  مهفتـسی  فلکملا ال 
. مهضعب هب  فرتعی  مل  نإ  تاحضاولا و  نم  نوکی  نأ  داکی  اذه  و  رماوألا . بابرأ  نم  هیلع  هیبنتلا  مزلل  کلذ  نکی  مل 

ّنکل و  دـییقتلا ، نود  امهب  لمعلا  یلع  قافتالا  لب  ةرهـشلا ، لوقنملاف  ةرفاک » ۀـبقر  قتعت  ـال  و  ۀـبقر ، قتعت  ـال   » وحن نییبلـس : اـنوکی  نأ  ( 2)
نم ریثک  لواح  نا  و  اهدارفأ . عیمجل  اقرغتـسم  یهنلا  ناک  اهنع  یهن  اذا  ۀـیهاملا  ّنأل  ّصاخلا ، ّماعلا و  باب  نم  ذـئنیح  نانوکی  امّهنأ  رهاظلا 
. طوحأ مهؤانب  هیلع  امک  امهب  لمعلاف  لاح  ّلک  یلع  و  ارهاظ . ءیشب  یتأت  ۀلواحم ال  اهّنکل  و  دیقملا ، قلطملا و  یف  امهلاخدإ  نییلوصألا 

دییقتلا یلع  قافتالا  وا  ةرهشلا  تلقنف  ۀنمؤم » ۀبقر  قتعا  ۀبقر و  قتعت  ال   » وأ ةرفاک » ۀبقر  قتعت  و ال  ۀبقر ، قتعأ   » وحن نیفلتخم : انوکی  نأ  ( 3)
. هدروم یف  ّصاخلا  یلع  ّماعلا  لمح  ریظن  نیلیلدلا  نیب  عمج  ّهنأل  رهظألا  وه  و 

241 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
راکـشآ امامت  ار  ناشفادـها  ضارغا و  هک  تسا  نیا  رب  ماکحا  نیغلبم  ءارما و  هژیوهب  هرواـحم و  لـها  تداـع  نوچ  تسا . دوخ  دارم  ماـمت 

هتشاد يرگید  دارم  دوخ ، مالک  نخس و  زا  ياهدنیوگ  رگا  نیاربانب  دنـشخب . ققحت  ار  اهنآ  ياضتقم  نارگید  دوش و  لمع  اهنادب  ات  دننک 
قبط ابلاغ  فّلکم ، هدنونـش  هک  مینکیم  هدـهاشم  يورنیازا  و  دـهدیم . رادـشه  ابلاغ  هیلاـقم ، اـی  هیلاـح  هنیرق  نادـقف  تروص  رد  دـشاب ،

نآ قالطا  هب  دریگب و  دونـشیم  رمآ  زا  ار  هچنآ  ياهدنونـش  نینچ  رگا  اذـل  و  دـنکیمن . كرد  ار  هدـنیوگ ] رگید  دارم   ] هتکن نیا  تداـع ،
. دادیم رادشه  هجوت و  نآ  هب  تسیابیم  هدوب ، يرگید  زیچ  رمآ  دارم  اعقاو  رگا  و  دنک ، هذخاؤم  ار  وا  رمآ  هک  تسین  هتـسیاش  دـنک ، لمع 

. دناهدرکن فارتعا  نادب  املع  زا  یضعب  دنچره  تسا ، تاحضاو  ّدح  رد  ام  رظن  هب  بلطم ، نیا  و 
نیب هیلع  قفتم  هکلب  هدش ، لقن  املع  روهـشم  زا  هچنآ  اجنیا  رد  نکم .» دازآ  ار  رفاک  دبع  و  نکم ، دازآ  ار  يدبع   » دـننام یبلـس : ود  ره  - 2

، تروص نیا  رد  لیلد  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  دریگیمن . تروص  يدییقت  دوشیم و  لمع  لیلد  ود  ره  هب  هک  تسا  نیا  تساملع 
هتبلا دوشیم . لـماش  ار  تیهاـم  نآ  دارفا  عیمج  یهن  نیا  دوش ، یهن  یتیهاـم  زا  یتـقو  نوـچ  دـنوشیم . بوـسحم  صاـخ  ماـع و  باـب  زا 

ره رد  و  تسا . هدیافیب  ارهاظ  شالت  نیا  یلو  دننک  لخاد  دـّیقم  قلطم و  رد  ار  روبزم  لیلد  ود  هک  دناهدیـشوک  لوصا  ياملع  زا  يرایـسب 
. تسا طوحا  ینعی ] تسا ، راگزاس  يرتشیب  طایتحا  اب  - ] تسا نییلوصا  يانب  هک  نانچمه  لیلد - ود  ره  هب  لمع  لاح 

زا اجنیا  رد  نک » دازآ  نمؤم  دبع  نکم و  دازآ  دبع   » ای نکم » دازآ  رفاک  دبع  نک و  دازآ  يدبع   » دننام یباجیا : يرگید  یبلـس و  یکی  - 3
ود نیب  عمج  دـییقت ، نیا  هک  ارچ  تسا  رهظا  لوق ، نیمه  دریگیم و  تروص  دـییقت  هک  تسا  نیا  رب  املع  قافتا  هکلب  هدـش و  لقن  روهـشم 

. صوصخ مومع و  دروم  رد  صاخ  رب  ماع  لمح  دننام  هب  تسا  لیلد 
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نیدّحتم انوکی  نأ  اّمإ  و  دّیقملاب ، قلطملا  دّیقی  اعیمج و ال  امهب  لمعیف  ابجوم  وأ  امکح  نیفلتخم  انوکی  نأ  اّمإ  دیقملا ، قلطملا و  ۀـصالخلا 
. دّیقملاب قلطملا  دّیقیف  نیفلتخم  وأ  دییقت ، نود  امهب  لمعیف  نییبلس  وأ  دّیقملاب ، قلطملا  دّیقیف  نییباجیا  انوکی  نأ  اّماف  امهیف ،

. امهنم لک  مکح  نیب  و  اهتلثمأ ، عم  دیقملا  قلطملا و  ماسقأ  نیب  تانیرمت 1 -
؟ تابحتسملا یف  دیقملا  قلطملا و  مکح  ام  - 2

؟ مالّسلا مهیلع  راهطألا  ۀمئألا  رابخأ  یف  خسنلا  نوکی  له  - 3
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دّیقم هلیـسو  هب  قلطم  دوش و  لمع  ود  ره  هب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دنراد  فالتخا  مهاب  مکح  بجوم  ای  مکح  ثیح  زا  ای  دّیقم  قلطم و 
، دّیقم هلیسو  هب  قلطم  دیاب  هک  دنتـسه  یباجیا  ود  ره  ای  تروص : نیا  رد  دنتـسه و  یکی  روبزم  ثیح  زا  دّیقم  قلطم و  ای  و  دوشیمن . دییقت 

فلتخم باجیا  بلس و  ثیح  زا  ای  و  دریگیمن . تروص  يدییقت  رگید  دوش و  لمع  ود  ره  هب  دیاب  هک  دنتسه  یبلـس  ود  ره  ای  دوش . دییقت 
. دوش دییقت  دّیقم ، هلیسو  هب  قلطم  دیاب  هک  دنشابیم 

تانیرمت

. امن نییبت  ار  اهنآ  زا  کیره  مکح  نک و  نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  دّیقم  قلطم و  ماسقا  - 1
؟ تسیچ تابحتسم  رد  دّیقم  قلطم و  مکح  - 2

؟ تسا دوجوم  مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رابخا  رد  خسن  ایآ  - 3
244 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ّناف [ 48 (] ْمُْکنِم ٍلْدَـع  َْيَوذ  اوُدِهْـشَأ  َو  : ) یلاعت هلوقک  هانعم » یف  روهظ  هل  ناک  اـم  : » وه و  نّیبملا » - » ظافلالا 1 ضعب  تاحالطصا  ۀمتاخ 
«. هانعم یف  اّصن  ناک  ام  : » نّیبملا لیق ، و  داهشالا . بوجو  یف  ةرهاظ  اودهشا  ۀغیص 

رهّطلا ءرقلا : لامتحال  [ 49 (] ٍءوُُرق َۀَثالَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو  : ) یلاعت هلوقک  هانعم » یف  روهظ  هل  نکی  مل  ام  : » وه و  لمجملا » - » 2
. اظفل امهنیب  هکارتشال  ضیحلا ، و 

: هنأش ّزع  هلوقک  دحاو » ینعم  يوس  هل  لمتحی  مل  ام  : » وه و  ّصّنلا » - » 3
هیف لمتحی  امم ال  یثنألا  بیصن  فعض  رکّذلا  بیصن  نوک  یلع  ۀیآلا  ۀلالد  ّناف  [ 50 (] ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی  )

. رخآ هجو 
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ظافلا یضعب  تاحالطصا  همتاخ 

تلادـع هکلم  ياراد  هک  ار  رفن  ود  ناتدوخ  نایم  زا  : » دـنوادخ لوق  دـننام  دـشاب » راکـشآ  رهاـظ و  شیاـنعم  رد  هک  تسا  نآ  «: » نّیبم - » 1
يانعم رد  هک  تسا  یظفل  نآ  نّیبم : هک  هدش  هتفگ  و  دراد . داهشا  بوجو  رد  روهظ  اودهشا »  » هغیص اجنیا  رد  [ 51 «] دیریگب دهاش  دنتسه ،

. دشاب حیرص  شدوخ 
: یلاعتم يادخ  لوق  لثم  درادن » شیانعم  رد  يروهظ  هک  تسا  یظفل  «: » لمجم - » 2

رهط تسا  نکمم  ءرق »  » ياـنعم هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  لاـمجا  نیا  [. 52 «] دـننامب رظتنم  دوخ ، عضو  بسح  هب  ءرق ، هس  دـیاب  هقّلطم  ناـنز  »
. دشاب ضیح  تسا  نکمم  دشاب و  یکاپ ) )

. تسا یظفل  كرتشم  ود ، نیا  نیب  ءرق  ظفل  هک  ارچ 
امش هب  ناتنادنزرف  دروم  رد  دنوادخ  : » دیامرفیم هک  دنوادخ  لوق  لثم  تسین » لمتحم  نآ  يارب  انعم  کی  زج  هک  تسا  یظفل  «: » ّصن - » 3

، ثرا زا  رکذم  بیـصن  هک  دنکیم  تلالد  هیآ  نیا  [. 53 «] تسا رتخد  ود  مهس  هزادنا  هب  رـسپ ، کی  يارب  ثرا  مهـس  هک  دنکیم  شرافس 
. تسین لمتحم  نآ  رد  يرگید  هجو  چیه  هک  تسا  حضاو  نانچ  تلالد  نیا  تسا و  ثنؤم  بیصن  ربارب  ود 
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. بوجولا یف  ةرهاظ  یه  یّتلا  رماوألا  رئاس  لثم  فرعلا » یف  ۀینظ  هتلالد  تناک  ام  : » وه و  رهاّظلا » - » 4
«. هانعم یف  اّصن  ناک  ام  : » وه و  مکحملا » - » 5

. لمجملاک وهف  اهضعب » یف  روهظ  هل  نکی  مل  ینعم و  نم  رثکا  لمتحا  ام  : » وه و  هباشتملا » - » 6
ءاوتـسالا هنم  داری  ّهناف ال  [ 54 (] ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  : ) هناحبـس هلوق  وحن  رهاظلا » هانعم  ریغ  هنم  دـیرأ  اـم  - » ارهاـظ وه - و  لّوؤملا » - » 7

. هتیلاحمل یقیقحلا 
. اضرع انّیبم  نوکیف  نایب  هیتأی  اتاذ  لمجم  ّبرف  ۀیتاذ ، نوکت  امبر  ۀیضرع و  نوکت  امبر  تاحلطصملا  هذه  و 

. نایب الب  فیلکتلا  حبقل  ۀبطاق ، لدعلا  لهأ  نع  امک  ۀجاحلا ، تقو  نع  نایبلا  ریخأت  زوجی  و ال 
. دراوملا ضعب  یف  ۀلمجلا  یف  هزاوج  یف  لاکشالا  مدع  رهاّظلا  و  فالخ ، هیفف  باطخلا  تقو  نع  هریخأت  اّمأ  و 

، کلذ ریغ  وأ  لمجملا  وأ  نّیبملا  قیداصم  نم  اّهنأ  اهیف  عزانتملا  ثیداحألا  تایآلا و  نم  اریثک  بابلا  اذه  یف  نییلوصألا  ضعب  رکذ  دـق  و 
. اهیف مهعم  ضوخلا  نع  انضرعأ  کلذل  و  عوضوملا ، نع  جورخ  اذه  و 
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(. دنتسین ّصن  و   ) دنراد بوجو  رد  روهظ  هک  يرماوا  لثم  تسا » یّنظ  فرع ، رظن  زا  شتلالد  هک  تسا  یظفل  : » رهاظ - 4

«. تسا حیرص )  ) صن شدوخ ، يانعم  رد  هک  تسا  یظفل  : » مکحم - 5
دننامه هباشتم  اذـل  و  درادـن » یناعم  نیا  زا  کیچـیه  رد  يروهظ  تسا و  لمتحم  نآ  رد  اـنعم  کـی  زا  شیب  هک  تسا  یظفل  : » هباـشتم - 6

. تسا لمجم 
شرع رب  دنوادخ  سپـس  : » دـیامرفیم هک  دـنوادخ  مالک  لثم  دوش » هدارا  شرهاظ  يانعم  زا  ریغ  نآ ، زا  هک  تسا  یظفل   » ارهاظ لّوؤم : - 7

. تسا لاحم  دنوادخ  دروم  رد  يزیچ  نینچ  هک  ارچ  تسین  یقیقح  ءاوتسا  نتفرگ ،) رارق   ) ءاوتسا زا  دارم  اجنیا  رد  [ 55 «] تفرگ رارق 
، هجیتن رد  دسرب و  یحیضوت  نآ  يارب  سپـس  دشاب و  لمجم  اتاذ  یظفل  اسبهچ  اذل  و  دنایتاذ . یهاگ  یـضرع و  یهاگ  تاحلطـصم  نیا  و 

. دوش یضرع  نّیبم 
نودـب فیلکت  نوچ  دنتـسه ، رظن  نیمه  رب  هلزتعم ) هیماما و   ) هیلدـع یمامت  هکنیا  هچ  تسین ، اور  زیاج و  تجاـح ، تقو  زا  ناـیب  ریخأـت  و 

. تسا یلقع )  ) حیبق میکح ، بناج  زا  نایب ،
یلاکـشا دراوم  یخرب  رد  شزاوج  رد  هلمجلایف - ام - رظن  هب  ارهاظ  و  تسا . املع  نیب  فالتخا  لحم  باـطخ ، تقو  زا  ناـیب  ریخأـت  اـّما  و 

عازن نیا  اهنآ  دروم  رد  هک  دـناهتخادرپ  یثیداـحا  تاـیآ و  زا  يرایـسب  رکذ  هب  نویلوصا  زا  یخرب  نّیبم ) لـمجم و   ) باـب نیا  رد  و  تسین .
یلوصا عوضوم  زا  جورخ  ام  رظن  هب  ثحابم  نیا  یلو  اهنیا . ریغ  ای  لمجم و  قیداصم  زا  ای  دنتـسه  نّیبم  قیداـصم  زا  اـیآ  هک  تسا  حرطم 

. مینکیم رظنفرص  میوشب ، دراوم  بلاطم و  نیا  قمع  دراو  نانآ  نوچمه  هکنیا  زا  ام  اذل  تسا و 
نایورغ نسحم  هّلل  دمحلا  و 
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یلقع هلدا  مود  ءزج 

هراشا
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نإ و  هعطق . ۀـقفاوم  همزلیف  عطق  نإف  هب . ّکش  وأ  ّنظ  وأ  عطق  هل  نوکی  نأ  امإ  هماکحأ ، نم  مکح  ّلـکل  ۀبـسنلاب  دـهتجملا  فّلکملا  دـیهمت 
ملعلا و باب  دادسنا  ةروصک  عراشلا  لبق  نم  ربتعم  هّنظ  ّنأ  هدنع  تبث  نإف  ّالإ  و  اهب ، لمع  لدـعلا  ربخک  ۀـبوصنم  ةراما  هدـنع  ناک  نإف  ّنظ 

ّالإ و  اهب ، لمع  اضیا  ربخلاک  ةراما  هّکـش  دروم  یف  هل  تبـصن  نإف  ّکش  نإ  و  کّشلاب . هّنظ  قحلأ  ّالإ  و  هّنظب ، لمع  ّنظلاـب  لـمعلا  راـصحنا 
: لوصف ۀثالث  یف  ماقملا  یف  مالکلا  ّمتیف  اهلیصفت . یتأیس  و  كاشلل ، ۀبوصنملا  ۀّیلمعلا  لوصألا  یلا  عجر 
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همدقم

هراشا

. ّکش ای  دراد و  ّنظ  ای  دراد  عطق  مکح  نآ  هب  ای  تسین ،] نوریب  لاح  هس  زا  ، ] شماکحا زا  یمکح  ره  هب  تبسن  تسا ، دهتجم  هک  یفّلکم 
نآ قبطرب  و   ] تقفاوم شیوخ  عطق  اب  هک  تسا  مزال  وا  رب  دشاب ،] هتشاد  عطق  ندناوخ  زاوآ  تمرح  هب  الثم   ] دشاب هتـشاد  عطق  مکح  هب  رگا 

، دنکیم لمع  نآ  قبطرب  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  لداع ، ربخ  دننام  مکح ، نآرب  ياهراما  هکیتروصرد  دشاب  هتشاد  ّنظ  رگا  و  دنک . لمع ]
وا يارب  رگا  دـشاب ، هتـشادن  رایتخا  رد  ياهراما  هکیتروصرد  و  تسا .]» مارح  ندـناوخ  زاوآ   » دـشاب هدـمآ  یقثوم  تیاور  رد  هکنآ  لـثم  ]

قبطرب تسین - ّنظ  هب  لمع  زج  ياهراچ  تسا و  ّدسنم  هتسب و  ملع  باب  هک  اجنآ  دننام  تسا - ربتعم  عراش  دزن  وا  ّنظ  هک  دشاب  هدش  تباث 
. تشاد دهاوخ  ار  ّکش  مکح  نامه  وا  ّنظ  تروص ، نیا  ریغ  رد  و  دنکیم ، لمع  شیوخ  ّنظ 

ياهراما وا  ّکش  دروم  رد  هکیتروصرد  دشاب ]، هتـشاد  کش  ندـناوخ  زاوآ  تمرح  رد  الثم  ، ] دـشاب هتـشاد  ّکش  دوخ ] مکح  رد   ] رگا و 
رارق ّكاش  صخـش  يارب  هک  ياهّیلمع  لوصا  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  و  دنکیم ، لمع  هراما  نآ  هب  مه  زاب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ربخ  دـننام 

لـصف هس  رد  ماقم  نیا  رد  ام  ثحب  نیاربانب ، مییوگیم . نخـس  هیلمع  لوصا  نیا  هرابرد  لیـصفت  هب  هدـنیآ  رد  دـنکیم . عوجر  هدـش  هداد 
. دوشیم دقعنم 
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، هتحاس یلا  لوصولا  عقاولا و  فاشکنا  نع  ةرابع  ّهنـأل  عراّـشلل ، ـالوعجم  نوکی  ـال  عطقلا  ّنإ  یلوـالا : لـئاسم  هیف  عطقلا و  لوـالا  لـصفلا 

یلإ جاتحی  امنإ  معن ، عراشلا . نم  بصن  لعج و  یلا  جاتحی  یّتح  اهیلا  دشرم  لیلد  یلا  جاتحی  ۀـحاّسلا ال  کلت  یلع  فقاولا  وه  عطاقلاف و 
لیلّدلا عوضومف  ءیـش ، هدعب  امف  هلـصو  نمف  عقاولا ، نادیم  یلا  لصی  مل  نم  عراّشلا  لبق  نم  هل  لعجلا  یلإ  لیلدلا  کلذ  جاتحی  لیلّدلا و 

. فتنم هدنع 
. هعطق ّریغی  ههابتشا و  نع  هعدریف  هیف  اهبتشم  ناک  اذا  ّالإ  هعطق ، ۀقفاوم  نع  هل  عراشلا  عدر  لقعی  ّهنإ ال  ّمث 

سفن ّنأل  لوقعم ، وه  و  ۀنـسلا ، باتکلا و  نم  لمّرلا ال  رفجلا و  نم  اهب  عطق  یتلا  لئاسملا  یف  ادـهتجم  دـّلقی  نأ  یماعلل  عراّشلا  عنم  لقن  و 
نود ۀـهجب  هدـییقت  عراّشلل  نکمی  لوعجملا  و  دـهتجملا ، لوق  وه  عراّشلا و  نم  لوعجم  لیلد  یلا  جاتحی  وهف  عقاولا ، یلا  لصی  مل  یماـعلا 

، ۀهج
253 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

عطق لوا  لصف 

[ عطق ندوبن  لوعجم  . ] 1
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 ]- عطاق تیعقاو . هنحـص  هب  ندیـسر  عقاو و  ندـش  مولعم  فاشکنا و  زا  تسا  تراـبع  عطق  نوچ  تسا ، هدـشن  لـعج  عراـش  يوس  زا  عطق 
ات تسین ، دنمزاین  دنک ، تیاده  تیعقاو  هب  ار  وا  هک  ياهناشن  لیلد و  هب  رگید  هتفای ، تسد  تیعقاو  رب  هک  یـسک  ینعی  عطق ] ياراد  صخش 

، لیلد نآ  تسا و  لیلد  جاـتحم  هدیـسرن ، نآ  هب  هدـشن و ] دراو   ] تیعقاو نادـیم  هب  هک  یـسک  يرآ ، دـشاب . عراـش  بصن  لـعج و  جاـتحم 
. تسین يزیچ  نآ  زا  سپ  رگید  هدیسر ، تیعقاو  هب  هک  یسک  اما  دشاب . هدش  لعج  عراش  يوس  زا  هک  تسا  نآ  دنمزاین 

. تسا یفتنم  وا  ّقح  رد  لیلد  عوضوم  نیاربانب ،
اطخ هب  هکنآ  رگم  دـنک ، یهن  درادزاب و  نآ ] قبطرب  ندرک  لمع  و   ] شیوخ عطق  اـب  تقفاوم  زا  ار  وا  عراـش  تسین  لوقعم  رگید ، يوس  زا 

. دهدیم رییغت  ار  يو  عطق  درادیمزاب و  شیاطخ  زا  ار  وا  عراش  هک  دشاب ، هتفر 
عطق اهنآ  هب  ّتنـس ، باتک و  هن  و  لمر ، رفج و  قیرط  زا  وا  هک  یلئاسم  رد  دـهتجم  زا  هک  هدرک  عنم  ار  یماـع  صخـش  عراـش ، هدـش : هتفگ 
لعج عراش  يوس  زا  هک  دراد  زاین  یلیلد  هب  سپ  هدیـسرن ، عقاو  هب  شدوخ  یماع  صخـش  اریز  تسا ، لوقعم  یعنم  نینچ  دنک . دـیلقت  هتفای 

هب هدرک  لعج  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  عراش  و  تسا . دهتجم  رظن  نآ ، دشاب و  هدش 
254 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نع هعنم  رهاـظلا  معن ، لـمّرلا . رفجلا و  نم  یّتح  ءیـش  ّيأ  نم  هل  لـصاحلا  هعطق  یلع  هسفنل  لـمعی  ّهناـف  دـهتجملا ، کـلذ  سفن  فـالخب 
. قیرطلا اذه  كولس 

عطق اذا  امک  ۀـیلکلا  ماکحالا  نم  مکحب  عطق  ءاوس  بجاولا ، ّيدأ  دـقف  هب  عوطقملا  هفیلکت  قبط  یلع  لمع  هعطق و  قفاو  اذا  عطاقلا  ۀـیناثلا :
، ّصاخلا عوضوملا  کلذ  مکحب  عطقف  مکحب  عوضوملا  کلذ  یلع  عراشلا  مکح  عوضومب و  عطق  وا  لالهلا ، ۀـیؤر  دـنع  ءاعدـلا  بوجوب 

. رمخلا مّرح  عراشلا  ّنأل  هتمرحب  عطقیف  عئام  ۀّیرمخب  عطق  اذا  امک 
لقنیف افلاخم  ناک  نإ  و  باقعلا ، ّمذـلا و  هقاقحتـسا  یف  لاکـشا  الف  عقاولل  اقفاوم  هب  عطق  ام  ناک  ناف  نیتروصلا ، یف  هعطق  فلاخ  اذا  اـما  و 

وه رهاظلا  و  هنم . یلوملل  یعقاولا  ضوغبملا  رودص  مدعل  باقعلا  هقاقحتسا  مدعب  لیق  و  اضیا . باقعلا  ّمّذلا و  هقاقحتـساب  لوقلا  رثکألا  نع 
ریغ اعقاو  یلوملل  ضوغبم  ریغ  لعفلا  نوک  و  يّرجتملا ، هدبع  بقاع  اذا  یلوملا  مهمول  مدـع  و  باقعلا ، هقاقحتـسا  یلع  ءالقعلا  ءانبل  لوألا 

، ... حداق

255 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لصاح لمر  رفج و  قیرط  زا  رظن  نیا  هکنیا  هب  تسا  هدرک  دیقم  ار  یماع  يارب  دهتجم  رظن  ّتیجح  اجنیا  رد  و  ، ] دنک دّیقم  صاخ  یتروص 

هدش لصاح  هک  زیچ  ره  زا  شیوخ - عطق  هب  شدوخ  قح  رد  وا  اریز  دراد ؛] عطق  ضرف ، رب  انب  هک  ، ] دـهتجم دوخ  فالخرب  دـشاب ،] هدـشن 
عنم یعرش ] ماکحا  فشک  يارب  لمر  رفج و  هار  ینعی   ] هار نیا  ندومیپ  زا  دهتجم  ارهاظ  يرآ ، دنکیم . لمع  لمر - رفج و  زا  یتح  دشاب 

. تسا هدش 

[ رفیک قاقحتسا  يّرجت و  . ] 2

هدرک ادا  هدوب  بجاو  وا  رب  ار  هچنآ  دـنک ، لمع  هتفای  عطق  نآ  هب  هک  یفیلکت  قبطرب  دـنک و  تقفاوم  شیوخ  عطق  اب  عطاق  صخـش  هاـگره 
و دنکیم - عطق  هام  لوا  لاله  ندید  ماگنه  اعد  ندـناوخ  ندوب  بجاو  هب  هک  یماگنه  دـننام  دـبای - عطق  یّلک  مکح  کی  هب  هاوخ  تسا ،

یماگنه دننام  دباییم ، عطق  صاخ  عوضوم  نآ  مکح  هب  هجیتن  رد  هک  دنک ، ادـیپ  عطق  عوضوم  نآرب  عراش  مکح  عوضوم و  کی  هب  هاوخ 
. تسا هدرک  مارح  ار  بارش  عراش  نوچ  تسا ، مارح  هک  دنکیم  عطق  هجیتن  رد  تسا و  بارش  عیام ، نیا  هکنیا  هب  دنکیم  ادیپ  عطق  هک 

وا هک  تسین  یکـش  دـشاب ، قفاوم  عقاو  اب  هتفای  عطق  نآ  هب  ار  هچنآ  هکیتروصرد  دـنک ، تفلاخم  شیوخ  عطق  اب  الاب  ضرف  ود  رد  رگا  اما 
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قحتسم مه  زاب  يو  هک  دننآرب  اهقف  رثکا  دشاب ، فلاخم  عقاو  اب  وا  عطق  هکیتروصرد  و  دراد ؛ باقع ] ّمذ و  رفیک -[  شهوکن و  قاقحتسا 
هدزن رس  يو  زا  دشاب  دنیاشوخان  الوم  دزن  اعقاو  هک  يراک  نوچ  تسین ، باقع  قحتسم  یسک  نینچ  دناهتفگ : زین  یخرب  تسا . باقع  ّمذ و 

يّرجتم هدنب  الوم  هاگره  ( 2 تسا ؛ باقع  قحتسم  یسک  نینچ  ( 1 هک : تسا  نآرب  القع  يانب  اریز  تسا ، حیحص  تسخن  رظن  ارهاظ  تسا .
نینچ هک  دـنهدیم  قح  وا  هب  هکلب   ] دـننکیمن شهوکن  ار  وا  دـنک  باقع  هدرک ] تراسج  تأرج و  الوم  رب  هک  ار  ياهدـنب  ینعی   ] ار دوخ 

، هدوبن الوم  دنیاشوخان  ضوغبم و  عقاو  رد  هدرک  صخش  هک  يراک  هکنیا  اما  و  دنک .]
256 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دقف فلاخ  اذاف  ۀـعاطلا ، بوجوب  هیلع  لقعلا  مکحیف  اهابتـشا - ول  و  همکحب - عطقلا  ۀطـساوب  ایرهاظ  ادـیدج  ابوث  یـستکا  دـق  لـعفلا  ّنـأل 
، ایعرـش امکح  راص  ّهنا  ینعمب  ال  هزاجأ ، هاضمأ و  ینعمب  عرـشلا  هب  مکح  دـقف  لقعلا  هب  مکح  ام  ّنأل  عراشلا ، هاضمأ  ایلقع  امکح  فلاـخ 

. هیلع بیثی  عراشلا و  بقاعی  ذئنیحف 
عطق ول  امک  سکعلا  کلذک  و  هکرت ، یلع  باقعلا  هزیهجت و  بوجو  رهاظلا  یف  هنع  طقـس  زّهجی ، مل  ّتیم  زیهجتب  فلکملا  عطق  ول  الثمف :

یف ّلعل  و  هاّیإ . هزیهجت  مدـع  هلامهإ و  یلع  باقعلا  قحتـسیف  هعطق  یلع  رثألا  عراشلا  بیترت  رهاظلاف  هزّهجی  مل  زّهجم و  ّتیم  زیهجت  مدـعب 
. اضیا ینعملا  اذه  یلا  ةراشا  بقاعأ » کب  بیثأ و  کب  : » لقعلل اباطخ  یسدقلا  ثیدحلا 

ینذقنا ّیلإ و  ّمله  یمساب ، يدانی  اتوص  تعمـس  اذا  ینإ  هل : لاقف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  لأس  الجر  ّنأ  ول  الثم : کل  برـضأ 
لهف کلذ ؟ یلع  ارداق  تنک  اذا  كذاقنال  ةردابملا  ّیلع  بجی  لـهف  هّللا ، لوسر  اـی  کـتوص  هنأ  تنقیأ  و  یلتق ، دـیری  يذـّلا  يّودـع  نم 

؟ عقاولا کعطق  فداص  نا  ّهنا  لاصفتسا  نود  نم  ةردابملا  کیلع  بجی  معن ، هبیجی : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنأ  یف  دحأ  ّکشی 
اهرهاظب ةریـشملا  رابخألا  یف  ّلعل  و  باوثلا . باقعلا و  نم  هیلع  رثألا  ّبترت  مزل  هؤاضما  تبث  اذاف  لقعلا  مکحل  عراشلا  ءاـضما  لـیلد  اذـهف 

يرجتملا یلع  ۀبوقعلا  قاقحتسا  نم  انرکذ  امل  ادییأت  باقعلا  قاقحتسا  یف  ۀیصعملا  ۀّین  ریثأت  یلا 
257 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

و تسا ؛ هدیشوپ  يرهاظ  هزات و  یسابل  دشاب - هابتـشا  ول  و  شمکح - هب  عطق  هطـساو  هب  لعف ، اریز  دروآیمن ، دراو  بلطم  نیا  رب  یلاکـشا 
، هدرک اضما  ار  نآ  عراش  هک  یلقع  مکح  کی  اب  دـنک  تفلاخم  نآ  اب  فّلکم  هاگره  سپ  دـنکیم . مکح  نآ ، زا  تعاطا  بوجو  هب  لقع 

هدرک هزاجا  اضما و  ار  نآ  هک  انعم  نیدب  تسا ، هدرک  مکح  نآ  هب  زین  عرش  هدرک  مکح  نآ  هب  لقع  ار  هچنآ  اریز  تسا ، هدیزرو  تفلاخم 
. دهدیم شاداپ  رفیک و  نآ  ساسارب  عراش  تروص ، نیا  رد  و  دشاب - هدش  یعرش  مکح  هک  انعم  نیدب  هن  تسا -

نیا كرت  رب  باـقع  وا و  نفد  نفک و  بوجو  هدـشن ، نفد  نفک و  عقاو  رد  هک  ياهدرم  نفد  نفک و  هب  دـنک  ادـیپ  عـطق  فـّلکم  رگا  ـالثم 
هدرپس كاخ  هب  عقاو  رد  هک  ياهدرم  نفد  نفک و  مدـع  هب  دـنک  ادـیپ  عطق  رگا  سکع ، هب  زین  و  ددرگیم ؛ طـقاس  يو  زا  رهاـظ ، رد  راـک ،

نفک و هب  مادقا  مدع  يراکلامها و  نیا  رب  وا  دـهد و  رثا  بیترت  وا  عطق  رب  عراش  هک  تسا  نآ  رهاظ  دـنکن ، راک  نیا  هب  مادـقا  وا  و  هدـش ،
هب مهدیم » رفیک  وت  هب  مهدیم و  شاداپ  وت  هب  : » دیامرفیم لقع  هب  باطخ  هک  یـسدق  ثیدح  نیا  دـیاش  ددرگیم . باقع  قحتـسم  نفد ،

. دشاب هتشاد  ياهراشا  زین  انعم  نیا 
دـناوخیم و ممان  اب  ارم  هک  مونـشب  ییادـص  نم  هاگره  : » هک دـسرپب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یـسک  رگا  منزب : تیارب  یلاثم 

يادص ادـص ، نآ  هک  ادـخ ، لوسر  يا  منک ، نیقی  نم  و  زاس ؛ اهر  دـشکب  ارم  دـهاوخیم  هک  منمـشد  زا  ارم  ایب و  نم  يوس  هب  دـیوگیم :
رد دـنکیم  کش  یـسک  ایآ  منک »؟ مادـقا  اروف  امـش  تاجن  يارب  راک  نیا  رب  ندوب  رداق  تروص  رد  هک  تسا  بجاو  نم  رب  ایآ  تسامش ،

دهد لیـصفت  خساپ  رد  هکنآ  نودب  ینک .» مادقا  راک  نیا  رب  گنردیب  تسا  بجاو  وت  رب  يرآ ، : » دهدیم خـساپ  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هکنیا 
. تسا هدرک  اضما  ار  لقع  مکح  عراش ، هکنیا  رب  تسا  یلیلد  نیا  و  دوب .»...  عقاو  اب  قباطم  وت  عطق  رگا  : » دیوگب و 

دراد هراشا  شرهاظ  هک  یتایاور  دـیاش  ددرگ . بترتم  رفیک - شاداپ و  ینعی  رثا - نآرب ، هک  تسا  مزال  دوش  تباث  عراش  ياضما  هاگره  و 
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هتشادنپیم هک  يراک  زین  هانگ و  ّتین  هکنآ  ببس  هب  يّرجتم  هک  دنک  دییأت  ار  ام  هتفگ  نیا  رفیک ، قاقحتسا  رد  هانگ  ّتین  ریثأت  هب 
258 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یف مالّـسلا  هیلع  داجـسلا  انالوم  اذـه  هتریرـس . ثبخ  دّرجمل  ـال  اـضیا ، هنم  هب  يرجتملا  لـعفلا  رودـص  هنم و  ۀیـصعملا  ۀـین  لوصح  لـجأل 
نم کقلخ  عیمجل  تددـعأ  ام  ّلـک  کنایـصعب  ّمه  اـم  لّوأ  یف  قحتـسی  ناـک  دـقل  و  : » لوقی یـصاعلل  ۀبـسنلاب  رکـشلا  ءاـعد  یف  هتفیحص 

. ملاعلا هّللا  و  اضیا ، ۀیصعملاب  ّماه  يرجتملا  ّناف  اهلعف ، لبق  ۀبوقعلا  قحتسی  ۀیصعملاب  ّماهلا  ناک  اذاف  کتبوقع .»
يذـلا یقیرطلا - عطقلا  دـیقتی  لعاج و ال  لعجب  نوکی  ـال  هتحاـس و  یلا  غولبلا  عقاولا و  یلا  لوصولا  وه  عطقلا  ّنأ  تفرع  اـم  دـعب  ۀـثلاثلا :

امف هعطق . ناک  ببـس  ّيأ  نم  هیلع  ازّجنم  فیلکتلا  کلذ  ناک  فیلکتب  فلکملا  عطق  ول  هنا  حّضتا  دـیقب ، عقاولا - فشک  یلا  اقیرط  نوکی 
ججحلا ۀـطاسو  نود  نم  ضحملا  لقعلا  هقیرط  ناک  اذا  دـجم  ریغ  ماکحألاب  عطقلا  نأ  نم  مهتاملک - تفلتخا  نإ  و  نییرابخألا - نع  لقن 

هب بیثی و  هب  ّهبر ، نم  دبعلا  یلع  ۀجحلا  وه  لقعلا  و  افنآ ، هانرّرق  امک  عراشلا  هاضمأ  دـقف  لقعلا  هب  مکح  ام  ّنإ  ذإ  نوهوم ، مالّـسلا  مهیلع 
نحن ام  مهتدارا  نکمی  معن ، هرهاظب . مهمازتلا  دـعبی  نکل  لقعلا و  ةّوقل  اّلـش  کـلذ  ناـک  هرهاـظ  یلع  هاـنیقبا  نا  مهنع  لـقن  اـم  و  بقاـعی .

هّللا جـجح  نع  اـفارحنا  ۀـیویندلا  لوـیملا  تاوهّـشلا و  ءاوهـالاب و  مکحت  یتـّلا  ۀمیقـسلا  لوـقعلا  ۀـیجح  مدـع  نم  هـیلع  مـهعم  نوقفاـصتم 
مالّسلا مهیلع  نیموصعملا 

259 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
دوخ هفیحص  رد  ع )  ) داّجس ماما  دشابیم . تبوقع  قحتسم  شنطاب - ثبخ  ببس  هب  طقف  هن  هدش - رداص  يو  زا  هب ] يّرجتم  تسا -[  مارح 
همه قحتـسم  درک ، ار  وت  نامرف  اب  تفلاخم  گنهآ  هک  هبترم  نیتسخن  رد  وا  هکنآ  اب  دـیوگیم ...« : راکهانگ  هب  تبـسن  رکـش ، ياـعد  رد 

نآ بکترم  هکنآ  زا  شیپ  هدرک ، هانگ  دصق  گنهآ و  هک  یـسک  رگا  [. 56 «] دیدرگ ياهدومن ، مهارف  تناگدـنب  مامت  يارب  هک  ییاهرفیک 
. ملاعلا هّللا  و  تسا . هدرک  هانگ  گنهآ  زین  وا ] اریز  دوب ، دهاوخ  تبوقع  قحتسم  زین   ] يّرجتم صخش  ددرگیم ، تبوقع  قحتسم  دوش 

[ عطق تّیجح  باب  رد  نایرابخا  نخس  دقن  . ] 3

- یقیرط عطق  و  تسین ، یهار  نآ  رد  ار  لعج  و  تیعقاو ، هنحـص  هب  یبایهار  عقاو و  هب  ندیـسر  زا  تسا  ترابع  عطق  یتسناد  هکنآ  زا  سپ 
عطق نیا  هک  یهار  زا  دبای  عطق  یفیلکت  هب  فلکم  رگا  هک  دوشیم  نشور  دوشیمن ، دّیقم  يدیق  چـیه  هب  تسا - عقاو  فشک  هب  یهار  هک 

نوگهنوگ ناشیا  تاملک  دـنچره  هدـش - لقن  نایرابخا  زا  هکنیا  نیارباـنب ، ددرگیم . زّجنم  يو  قح  رد  فیلکت  نآ  دـشاب ، هدـش  لـصاح 
ینخـس درادن ، هدیاف  دشاب  هدمآ  تسد  هب  مالّـسلا  مهیلع  یهلا  جـجح  تطاسو  نودـب  ضحم و  لقع  هار  زا  رگا  ماکحا  هب  عطق  هک  تسا -

يوس زا  هدـنب  رب  تّجح  لقع  تسا ؛ هدومن  اضما  عراش  هدرک  مکح  نادـب  لقع  ار  هچنآ  میتفگ - رتشیپ  یمک  هکنانچ  اریز - تسا ، تسس 
- میراذـگ یقاب  شرهاظ  رب  ار  نآ  رگا  هدـش - لقن  ناشیا  زا  هچنآ  دـنکیم . تبوقع  نآ  هب  دـهدیم و  شاداپ  نآ  هب  تسا ؛ شراـگدرورپ 

نکمم يرآ ، دنشاب . مزتلم  دوشیم ، هدیمهف  نخس  نیا  رهاظ  زا  هچنآ  هب  ناشیا  هک  تسا  دیعب  اما  دزاسیم ؛ رمثیب ] و   ] جلف ار  لقع  يورین 
اهتوهـش و اهاوه و  هیاپ  رب  هک  يرامیب  ياـهلقع  ّتیجح  مدـع  ینعی  میتسه ؛ قفاوم  نآ  اـب  زین  اـم  هک  دـشاب  يزیچ  ناـشیا  دوصقم  تسا 

دنوادخ و موصعم  ياهتجح  زا  دننکیم و  مکح  يویند  ياهشیارگ 
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رابخألا نم  دارملا  وه  ینعملا  اذـه  و  نیملاعلا ، یلع  مهتعاـط  ضرف  و  مهنع ، ذـخألا  هّللا  بجوأ  نم  و  نیعمجأ ، هتّیرب  یف  قطاـنلا  هناـسل  و 
. کلذ وحن  لاجّرلا و  ءارآ  لوقعلاب و  باصی  هّللا ال  نید  ّنأ  نم  بابلا  اذه  یف  ةدراولا  ةریثکلا 

، مکحلا کلذ  حرط  همزلی  ایلایخ  ایقیقح ال  اعطق  یعرش  مکحب  عطق  اذا  فّلکملا  ّنأب  نییرابخألا  انباحـصأ  نم  دحأ  مزتلی  نأ  ّنظأ  ینإ ال  و 
. هفالخب عرّشلا  نم  درو  ام  لیوأت  هعطقب و  ذخألاب  اومزتلی  نأ  ّدب و  لب ال 
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رابخأ وه  اّمنإ  همکح  یلع  هل  هّبنملا  اهیف و  لقعلا  دـئار  ّنأ  دـجی  ةریـصبلا ، نیعب  اهظحال  ۀعیرـشلا و  یف  لـقعلا  مکح  دراوم  عّبتت  نم  ّنا  ّمث 
. ءیش ّلک  یف  انل  ۀلدألا  مهف  مهتاداشرا  مهلاعفأ و  مهراثآ و  مالّسلا و  مهیلع  نیموصعملا  ۀمئألا 

عقاولا ال نع  فشاکلا  یقیرطلا  عطقلا  ّنأب  تفرع  ام  دعب  هّجتم  ریغ  اذه  و  عطقلا ، عیرس  وه  عاّطقلا و  عطق  رابتعا  مدع  مهـضعب  رکذ  ۀعبارلا :
تفـشکنا اذاف  عطاقلا ، يدـل  عقاولل  هتفلاـخم  فشکنت  مل  اـم  اهدـییقت  وا  اـهیفن  نکمی  ـال  ۀـجح  مکحلا  عوضوم  یف  ذوخأـملا  یعوضوملا 

ّنأ فشکنا  دق  و  عقاولا ، فشکل  اقیرط  راص  انه  عطقلا  عقاولاب و  ابلاغ  نوکی  اّمنإ  فیلکتلا  ّنأل  ذئنیح ، هتیجح  مدعب  لوقلا  هّجتا  ۀـفلاخملا 
. زجم ریغ  هعطق  قبط  یلع  هب  یتأ  ام  نوکیف  عقاولا ، ریغ  هب  عوطقملا 
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يور تسا ، هتخاس  مزال  ار  ناشتعاطا  بجاو و  ار  نانآ  هب  کـسمت  ناـگمه  رب  دـنوادخ  هک  یناـسک  قیـالخ و  ناـیم  رد  وا  ياـیوگ  ناـبز 
نیمه دیآیمن » گنچ  هب  نامدرم  ياهرظن  اهلقع و  طسوت  ادخ  نید   » هک هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  یناوارف  تایاور  لولدم  دـنباتیمرب .

. تسانعم
مزال وا  رب  دبای ، یلایخ ، هن  یقیقح ، عطق  یعرش  مکح  هب  هاگره  فّلکم  هکنیا  هب  دوش  مزتلم  یسک  ام  يرابخا  نارای  زا  منکیمن  نامگ  نم 

فالخرب عرـش  هیحان  زا  ار  هچنآ  دـنک و  کّسمت  شیوخ  عطق  هب  دـیاب  يو  هکنیا  هب  دـنمزتلم  امتح  هکلب  دـهن ، رانک  ار  مکح  نآ  هک  تسا 
. درب لیوأت  هب  هدش  دراو  عطق ، نآ 

نآ رد  لقع  يامنهار  هک  دباییم  دنک ، هظحالم  وجتسج و  ار  تعیرش  رد  لقع  مکح  دراوم  تریصب ، مشچ  اب  یـسک  رگا  رگید ، يوس  زا 
ناشیا ياهییامنهار  لاعفا و  راثآ و  مالّـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  تایاور  نامه  هدرک  تیادـه  عراش  مکح  هب  ار  لقع  هکنآ  ماـکحا و 

. دنتسه ام  يامنهار  لیلد و  زیچ  همه  رد  نانآ  سپ  تسا .

[ عاّطق عطق  تّیجح  . ] 4

هک ارچ  تسین ، هّجوم  زین  نخـس  نیا  تسین .» ربتعم  دسریم ، عطق  هب  تعرـس  هب  هک  یـسک  ینعی  عاّطق ، عطق  : » دـناهتفگ نایرابخا  زا  یخرب 
دّیقم اـی  ّتیجح و  یفن  هک  تسا  یتجح  تسا ، ذوخأـم  مکح  عوضوم  رد  هک  یعوضوم  عطق  هن  عقاو ، زا  فشاـک  یقیرط  عطق  دـش  مولعم 
ددرگ مولعم  عقاو  اب  نآ  تفلاخم  هاگره  و  تسین . نکمم  دـشاب ، هدـشن  مولعم  عطاق  دزن  عقاو  اـب  شتفلاـخم  هک  ماداـم  نآ ، ّتیجح  ندرک 

فـشک يوس  هب  یهار  اجنیا  رد  عطق  دریگیم و  قلعت  عقاو  هب  ابلاغ  فیلکت  اریز  دوب ، دـهاوخ  هّجوم  ماگنه  نیا  رد  شتیجح  مدـع  هب  لوق 
عطق قبطرب  ار  هچنآ  سپ  تسا ، عقاو  ریغ  دوب  هتفای  عطق  نادـب  صخـش  ار  هچنآ  هک  تسا  هدـش  نشور  ضرف ] رب  اـنب   ] نونکا و  تسا ، عقاو 

. دوب دهاوخن  يزجم  وا ] قح  رد   ] هدروآ ياج  هب  شیوخ 
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ملعلا وه  و   » یلیـصفتلا ملعلاـک  وه  مکحل أ  عوضوم  یف  وا  مکح  یف  ناـک  ءاوس  ءایـشأ » نیب  دّدرملا  وـه  و   » ّیلاـمجالا ملعلا  ّنإ  ۀـسماخلا :
زّجنت یف  یلیـصفتلا  ملعلاک  ّهنا  رهاظلا  ناهجو ، ءیـش ؟ هتفلاـخم  یلع  ّبترتی  ـال  فیلکتلاـب  لـهجلاک  وه  مأ  هب ، فیلکتلا  زّجنت  یف  نّیعملا »

، ۀمولعم ءایشأ  دحأ  بوجوب  انملع  اذا  امیف  القع  تالمتحملا  عیمجب  نایتالا  بجی  ثیحب  هب  فیلکتلا  زّجنت  نکل  و  ۀلمجلا ، یف  هب  فیلکتلا 
یفوتـسی اذهف  ۀّیعطقلا ، ۀقفاوملا  بوجوب  هنع  ّربعملا  وه  و  همولعم ، ءایـشأ  دحأ  ۀـمرحب  انملع  اذا  امیف  کلذـک  تالمتحملا  عیمج  كرت  وأ 

. هب فّلکملا  یف  کشلا  دنع  لاغتشالا  ةءاربلا و  باب  یف  هیف  ثحبلا 
لعف مرحی  وأ  ۀمولعم ، ءایشأ  دحأ  بوجوب  انملع  اذا  امیف  القع  تالمتحملا  عیمج  كرت  مرحی  ثیحب  یلامجالا  ملعلاب  فیلکتلا  زّجنت  اّما  و 

اّمم ال وهف  ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  ۀمرحب  هنع  ّربعملا  وه  و  ۀمولعم ، ءایـشأ  دحأ  ۀـمرحب  انملع  اذا  امیف  کلذـک ، اهـضعب  نود  تالمتحملا  عیمج 
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، نیـصخش نیب  ادّدرم  ناک  اذا  اما  اـناونع . اّزیمتم  اصخـش و  ادـحاو  یلاـمجالا  ملعلا  فارطا  یف  فلکملا  ناـک  اذا  اذـه  ارهاـظ . هیف  لاکـشا 
دّدرملا ال بنجلا  یف  هنـأل  مکحلا  فلتخیف  یثنخلاـک ، نیناونع  نیب  وا  اـمهنیب ، كرتـشملا  بّوثلا  یف  ینملا  يدـجاو  نیب  دّدرملا  بنجلاـک 

اذا امیف  رمألا  لکشی  معن ، ةراهّطلا . باحـصتسا  هّقح  یف  يرجیف  هسفن  فیلکتب  فّلکم  امهنم  دحاو  ّلک  ّنأل  لسغلا ، امهنم  ّلک  یلع  بجی 
رخآلاب امهدحأ  ّمتئا 
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[ یلامجا ملع  طسوت  فیلکت  زّجنت  . ] 5

ملع دـننام  فیلکت ، نتخاس  زّجنم  رد  مکح ، عوضوم  رد  اـی  مکح  رد  هاوخ  تسا ، دّدرم  زیچ  دـنچ  نیب  هک  یملع  ینعی  یلاـمجا ، ملع  اـیآ 
نیا رد  هجو  ود  ددرگیمن ؟ بترتم  یباـقع  شندرک  تفلاـخم  رب  تسا و  فیلکت  هب  لـهج  دـننام  اـی  تسا و  نّیعم - ملع  ینعی  یلیـصفت -

اما تسا ، یلیـصفت  ملع  نوچمه  يدودـح ] اـت  هلمجلایف -[  فیلکت ، نتخاـس  زّجنم  رد  یلاـمجا  ملع  هک  تسا  نآ  رهاـظ  تسه و  هلئـسم 
همه دراد ، ملع  صخشم  يایشا  زا  یکی  بوجو  هب  یتقو  دشاب  بجاو  فّلکم  رب  القع  هک  دزاس  زّجنم  نانچ  ار  فیلکت  یلامجا  ملع  هکنیا 

، نآ هب  هک  دـیوگ - كرت  ار  تـالمتحم  همه  دراد ، ملع  صخـشم  يایـشا  زا  یکی  تمرح  هب  هک  یتـقو  اـی  دروآ ، ياـج  هـب  ار  تـالمتحم 
لماک روطهب  هب ، فّلکم  رد  کش  ماگنه  هب  لاغتـشا  تئارب و  باب  رد  نآ  هراـبرد  هک  تسا  یبلطم  دوشیم - هتفگ  یعطق  تقفاوم  بوجو 

. دش دهاوخ  ثحب 
همه كرت  دراد ، ملع  صخـشم  يایـشا  زا  یکی  بوجو  هب  فـّلکم  هک  ییاـج  رد  هک  ياهنوـگ  هب  یلاـمجا  ملع  طـسوت  فـیلکت  زّجنت  اـما 

هن و  تالمتحم ، همه  ندروآ  ياج  هب  دراد  ملع  صخـشم  يایـشا  زا  یکی  تمرح  هب  هک  ییاج  رد  ای  دـشاب ، مارح  يو  رب  القع  تـالمتحم 
نیا تسا .] مّلـسم  يرما  و   ] درادن یلاکـشا  ارهاظ  دوشیم - هتفگ  یعطق  تفلاخم  تمرح  نآ ، هب  هک  دـشاب - مارح  يو  رب  القع  نآ ، ضعب 

ود نایم  رگا  فّلکم  اما  دـشاب . زیامتم  ناونع ، ظاحل  هب  یکی و  صخـش ، ظاـحل  هب  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  فّلکم  هک  تسا  یتروص  رد 
ناونع ود  نایم  ای  و  تسا - بنج  نانآ  نیمادک  دشابن  مولعم  دوش و  هدید  رفن  ود  نایم  كرتشم  سابل  رد  ینم  هکنآ  دننام  دشاب - دّدرم  رفن 
دروم رد  اریز  دوب ، دهاوخ  رگید  ياهنوگهب  مکح  نز ] ناونع  ای  تسا  قبطنم  وا  رب  درم  ناونع  تسین  مولعم  هک   ] یثنخ دـننام  دـشاب - دّدرم 

رادهدهع اهنآ  زا  کیره  اریز  تسین ، بجاو  ندرک  لسغ  نانآ  زا  کیچـیه  رب  دیـشمج ] ای  تسا  گنـشوه  تسین  مولعم  هک   ] دّدرم بنج 
رد  ] يرگید هب  اهنآ  زا  یکی  رگا  يرآ ، دوشیم . يراج  تراهط  باحصتسا  شقح  رد  و  تسه ، شدوخ  فیلکت 
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. لکشمف لکشملا  یثنخلا  مکح  اّمأ  بسنأ ، هقفلاب  یه  رخآ و  ّلحم  اهیف  مالکلل  و  دجسملا ، یف  هلخدأ  رخآلا و  امهدحأ  لمح  وأ 

دـصق یلا  هلاثتما  یف  رماوألا  نم  جاتحی  ام ال  ّنأل  لیـصفت ، هیف  یلامجالا ؟ لاثتمالا  یفکی  لهف  لاـثتمالا ، ۀـهج  یف  اـما  یلاـمجالا  لاـثتمالا 
رماوألا اما  و  اهیف ، یلیصفتلا  ملعلا  لیصحت  نم  نّکمتلا  عم  یّتح  یلامجالا  لاثتمالا  ۀیافک  یف  لاکشالا  مدع  رهاظلاف  تایلـصوتلاک ، ۀعاطلا 

الف ۀـبجاولا  اهتّیفیک  یف  یلیـصفتلا  ملعلا  لیـصحت  نم  نّکمتی  فّلکملا ال  ناک  ناف  تادابعلاک ، ۀـعاطلا  دـصق  یلا  اهلاثتما  یف  جاـتحت  یّتلا 
الثم ةدحاو  ةالص  یف  تالمتحملا  عیمج  نایتاب  وا  رارکتلا ، یلا  تجاتحا  اذا  امیف  اهرارکتب  ناک  ءاوس  یلامجالا ، اهلاثتما  زاوج  یف  لاکـشا 

. اذه ریغب  ۀعاطلا  ماقم  یف  نّکمتی  هنأل ال  رارکتلا ، یلا  لاثتمالا  جاتحی  امیف ال 
نکل و  لوهجملا ، امهدحأ  ۀـساجنب  ملعی  نیبوثب  هرتاس  رـصحنا  اذا  امک  رارکتلا  یلا  جاتحا  اذا  امیفف  اهیف  یلیـصفتلا  ملعلا  نم  نّکمت  اذا  اّمأ 

هیلا بهذ  نا  و  لاکشا ، نم  ولخی  امهنم ال  ّلکب  ةالـصلا  رارکت  ذئنیح و  امهلاحب  ملعلا  لیـصحت  كرتف  نیبوثلا  لاحب  ملعلا  لیـصحت  هنکمی 
. هیلع قفتملا  ّهنا  لقن  لب  رثکألا ، نع  عنملا  نم  لقن  امل  مهنم  افالخ  نیرخأتملا  یققحم  نم  ریثک 

ةریثک اّهنا  عم  یلامجالا  ملعلا  دراوم  یف  ةدابع  رارکتب  صّخر  ّهنا  هنع  عمـسن  مل  ّهناف  عراشلا  ةریـس  فالخ  ّهنا  لاکـشالا : کـلذ  یلع  اـنلیلد 
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، ءالتبالا
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اب تسین و  اجنیا  شیاج  نآ  هرابرد  ثحب  هک  دوشیم ، لکـشم  راک  درب ، دجـسم  هب  دشک و  شود  رب  ار  يرگید  یکی ، ای  دنک  ادـتقا  زامن ]
. تسا راوشد  لکشم ، ياثنخ  مکح  اما  دراد . يرتشیب  بسانت  هقف 

[ یلامجا ملع  رد   ] یلامجا لاثتما 

دـصق هب  نآ ، لاثتما  رد  هک  يرماوا  اریز  تسا ، لیـصفت  نآ  رد  دنکیم ؟ تیافک  یلامجا ] ملع  رد   ] یلامجا لاثتما  ایآ  لاثتما ، تهج  زا  اما 
ملع نآ  رد  دـناوتب  فّلکم  هک  ییاج  رد  یّتح  دـنکیم ، تیافک  نآ  رد  یلامجا  لاثتما  ارهاظ  یلّـصوت ، تابجاو  دـننام  تسین ، زاین  تعاط 
ملع دـناوتن  فّلکم  هک  یتروص  رد  تادابع ، دـننام  تسه ، زاـین  تعاـط  دـصق  هب  نآ  لاـثتما  رد  هک  يرماوا  اـّما  دروآ ؛ تسد  هب  یلیـصفت 
زاین هک  ییاج  رد  هکنآ  هب  هاوخ  درک ، دـهاوخ  تیافک  نآ  یلامجا  لاثتما  کشیب  دروآ  تسد  هب  نآ  بجاو  ّتیفیک  هوحن و  هب  یلیـصفت 
عمج زامن  کی  رد  الثم  ار  تالمتحم  همه  درادـن  زاـین  رارکت  هب  لاـثتما  هک  ییاـج  رد  هکنآ  اـی  دروآ ، اـجهب  رّرکم  ار  نآ  تسه  رارکت  هب 
زاین رارکت  هب  هک  ییاج  رد  دروآ ، تسد  هب  یلیـصفت  ملع  نآ ، رد  دـناوتب  رگا  اما  دـنکب . دـناوتیمن  نیا  زج  تعاـط ، ماـقم  رد  اریز  دـنک ،

دمهفب دناوتیم  اما  دشابیم ، سجن  تسا ، صخـشمان  هک  اهنآ  زا  یکی  دنادب  دشاب و  رـصحنم  هماج  ود  رد  وا  رتاس  هک  اجنآ  دـننام  دراد -
نآ زا  کیره  اب  زامن  رارکت  دراذگیم -] زامن  هناگادج  اهنآ  زا  کیره  اب  و   ] دنکیمن ار  راک  نیا  یلو  تسا ، سجن  مادک  كاپ و  مادـک 

تفلاخم هدش  لقن  ناققحم  رثکا  زا  هک  یعنم  اب  و  دناهتفریذپ ، ار  نآ  رخأتم  ناققحم  زا  يرایـسب  دنچره  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  هماج  ود 
. تسا ناشیا  قافتا  دروم  عنم  نیا  هک  تسا  لقن  هکلب  دناهدیزرو ،

هزاجا یلامجا  ملع  دراوم  رد  عراش  هک  میرادـن  غارـس  ام  اریز  تسا ؛ عراش  هریـس  فالخرب  راک  نیا  هک : تسا  نآ  لاکـشا  نیا  رب  ام  لیلد 
هتفگ و ای  هتفگن  يزیچ  نآ  هرابرد  عراش  تفگ  ناوتیمن  ورنیازا ، و  ، ] هدوب ناوارف  نآ  هب  يالتبا  هکنآ  اب  دشاب ، هداد  تدابع  رارکت 
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. هجو هلف  ۀّینلا  یف  دیدرتلا  زاج  اذا  معن ، لکشم . ۀصخر  اهیف  درت  مل  نیئیش  نیب  ةدّدرم  ۀعاطا  لیصحتف  ۀیفیقوت  تادابعلا  و 

لیـصحت ناکمإ  عم  ةدحاو  ةالـص  یف  اعم  امهب  نایتالاف  ةالـصلل  نیئیـش  دحأ  ۀـیئزجب  انملع  اذا  امک  رارکتلا  یلع  لاثتمالا  فّقوتی  مل  اذا  اما 
نع زاوجلا  مدـع  لقن  ّهنا  امک  لاکـشالا ، کلذ  نیع  نم  ولخی  اضیا ال  هّنکل  و  قباسلا ، نم  الاکـشا  نوهأ  ناـک  نإ  یعقاولا و  ءزجلاـب  ملعلا 

. روهشملا نکی  مل  نإ  ریثک 
یلیـصفتلا ملعلاک  وهف  اعرـش  ربتعملا  ّنّظلا  لیـصحت  نم  نّکمت  نکل  ماقملا و  یف  یلیـصفتلا  ملعلا  لیـصحت  نم  فلکملا  نّکمتی  مل  اذا  اما 

. رهظألا یلع  ربتعم  ریغ  وهف  ربتعملا  ریغ  ّنّظلا  فالخب  ارهاظ  یلامجالا  لاثتمالا  یلع  مّدقم 
. هعطق بجومب  لمعلا  نع  فّلکملل  عراشلا  عنم  نکمی  هقبط و ال  یلع  لمعلا  بجیف  عراشلا  بصنب  هسفنب ال  لیلد  عطقلا  أ )  ) ۀصالخلا

. رهظألا رهشألا  یلع  باقعلا  ّقحتسی  عقاولا  یف  لّلحم  هداقتعاب  مّرحم  ءیش  باکترا  یلع  مدقملا  وه  يرجتملا و  (ب )
افالخ مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  ججحلا  قیرط  نم  نکی  مل  نإ  هعطق و  بجومب  لمعلا  بجو  لقعلا  قیرط  نم  مکحب  عطق  اذا  عطاقلا  (ج )

. نییرابخألل
. فالخلا فشکنی  مل  ام  ۀجح  عاّطقلا  عطق  (د )
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؛] میـشاب عراش  رظن  عبات  دـیاب  هکلب  مینک ، رداص  یمکح  نآ  رد  دوخ  شیپ  زا  میناوتیمن  اـم  و  ، ] تسا یفیقوت  تاداـبع  و  هدیـسرن ؛] اـم  هب 
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ّتین رد  دـیدرت  رگا  يرآ ، تسا . راوشد  هدـشن ، دراو  نآ  رد  عراش  تیحان  زا  یتصخر  هک  زیچ  ود  نایم  دّدرم  تعاـطا  لیـصحت  نیارباـنب ،
. دوب دهاوخ  یهجو  نآ  يارب  دشاب ، اور 

يود ره  ندروآ  ياج  هب  تسا ، زامن  ءزج  زیچ ، ود  زا  یکی  مینادیم  هک  اـجنآ  دـننام  دـشابن ، رارکت  رب  فقوتم  لاـثتما ، هکیتروصرد  اـما 
نامه مه  زاب  نکل  تسا ، نیشیپ  ضرف  زا  رتمک  شلاکشا  دنچره  یعقاو ، ءزج  هب  ملع  لیصحت  ناکما  تروص  رد  زامن  کی  رد  مهاب  اهنآ 

. تسین روهشم  لوق ، نیا  دنچره  هدش ، لقن  يراک  نینچ  زاوج  مدع  هب  لوق  يرایسب ، زا  هکنانچ  دراد ، دوجو  لاکشا 
ملع نوچمه  ّنظ ، نیا  ارهاظ  دروآ ، تسد  هب  دشاب  ربتعم  اعرش  هک  یّنظ  دناوتب  یلو  دروآ  تسد  هب  یلیـصفت  ملع  دناوتن  فّلکم  هاگره  اما 

. دشابیمن ربتعم  رترهاظ ، رظن  رب  انب  هک  ربتعم  ریغ  ّنظ  فالخرب  دشابیم ، مدقم  یلامجا  لاثتما  رب  یلیصفت ،

هصالخ

، عراش درادن  ناکما  و  دشابیم ، بجاو  نآ ، قبطرب  ندرک  لمع  ورنیازا ، عراش . بصن  هطـساو  هب  هن  تسا  لیلد  اتاذ ] و   ] هسفن هب  عطق ، . 1
. دنک عنم  شعطق  ياضتقم  هب  ندرک  لمع  زا  ار  فّلکم 

رتروهـشم و رظن  رب  اـنب  دـنکیم - مادـقا  تسا ، لـالح  عـقاو  رد  یلو  تسا  مارح  درادـنپیم  وا  هک  يراـک  هب  هک  یـسک  ینعی  يّرجتم - . 2
. تسا تبوقع  راوازس  رترهاظ ،

موصعم ياهتّجح  قیرط  زا  دنچره  دشابیم ، بجاو  شعطق  ياضتقم  هب  ندرک  لمع  دبای ، عطق  یمکح  هب  لقع  قیرط  زا  هاگره  عطاق  . 3
. نایرابخا رظن  فالخرب  دشابن ، (ع )

. دوشن نشور  نآ  فالخ  هک  مادام  تسا  تّجح  عاّطق  عطق  . 4
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ینعمب ۀیعطقلا  ۀقفاوملا  بوجو  اما  ۀلمجلا ، یف  ۀیلامتحالا  ۀقفاوملا  بجت  لب  ۀیعطقلا ، ۀـفلاخملا  مرحتف  فیلکتلل  زّجنم  یلامجالا  ملعلا  (ه )
ةءاربلا و یف  هیلع  مالکلا  یتأیف  مّرحملا ، یف  کلذـک  تالمتحملا  عیمج  كرت  وا  بجاولا ، یف  ـالقع  تـالمتحملا  عیمجب  ناـیتالا  بوجو 

. طایتحالا
لامجالا نم  عنام  الف  یلیـصفتلا  ملعلا  لیـصحت  ناکما  مدع  عمف  تایدابعلا  یف  اما  و  تایلـصوتلا . یف  هنم  عنام  لاثتمالا ال  یف  لامجالا  (و )
لیـصحت ناکما  عم  اما  رارکتلا . یلا  جاتحت  امیف ال  ةدـحاو  ةدابع  یف  تالمتحملا  عیمجب  نایتالاب  وا  ةدابعلا  رارکتب  ناک  ءاوس  لاـثتمالا ، یف 

. هجو هل  لاکشا و  هیفف  ربتعملا  ّنظلا  نم  هماقم  موقی  ام  وا  لاثتمالا  یف  یلیصفتلا  ملعلا 
؟ قرطلا کلت  لثم  نم  طبنتسملا  دیلقت  زوجی  له  و  لمرلا ؟ رفجلا و  قیرط  نم  یعرشلا  مکحلا  طابنتسا  زوجی  له  تانیرمت 1 -

؟ اذ امل  باقعلا و  قحتسی  لهف  ریغلا ، لام  هنا  داقتعاب  هلام  فلکملا  قرس  ول  - 2
؟ یعوضوملا عطقلا  یقیرطلا و  عطقلا  ینعم  تفرع  له  - 3

دنع مکحلا  وه  امف  مامتلا ، رـصقلا و  نیب  ۀبجاولا  ةالـصلا  تهبتـشا  اذا  و  امهب ؟ بوثلا  ریهطت  حـصی  لهف  فاضمب ، قلطم  ءام  هبتـشا  اذا  - 4
؟ هناکما مدع  دنع  یلیصفتلا و  ملعلا  لیصحت  ناکما 
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بجاو نآ  اـب  هلمجلایف  یلاـمتحا و  تقفاوـم  هدوـب ، مارح  نآ  اـب  یعطق  تفلاـخم  ورنیازا ، دزاـسیم . زّجنم  ار  فـیلکت  یلاـمجا  مـلع  . 5

همه كرت  اـی  بجاو و  رد  لـقع  مکح  هب  تـالمتحم  همه  ندروآ  ياـج  هـب  بوـجو  ياـنعم  هـب  یعطق - تقفاوـم  بوـجو  اـما  دـشابیم ؛
. دمآ دهاوخ  شثحب  طایتحا  تئارب و  باب  رد  مارح - رد  لقع  مکح  هب  تالمتحم 
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، دروآ تسد  هب  یلیـصفت  ملع  دناوتن  فّلکم  هک  یتروص  رد  يدابع ، روما  رد  اما  درادـن ، یعنام  لاثتما  رد  لامجا  یلّـصوت  تابجاو  رد  . 6
هب هک  ییاج  رد  تدابع  کی  رد  تالمتحم  همه  ندروآ  ياج  هب  اب  هاوخ  دـشاب و  تدابع  رارکت  اب  هاوخ  درادـن ؛ یعنام  لاـثتما  رد  لاـمجا 

، دروآ تسد  هب  تسا ، یلیصفت  ملع  نیزگیاج  هک  ربتعم  ّنظ  ای  لاثتما  رد  یلیـصفت  ملع  دناوتب  فّلکم  هکیتروصرد  اما  دشابن ؛ زاین  رارکت 
. دشابیم هّجوم  لاکشا  نآ  تسه و  لاکشا  یلامجا  لاثتما  زاوج  رد 

نیرمت

طابنتسا ییاههار  نینچ  زا  ار  یعرش  مکح  هک  یسک  زا  ندرک  دیلقت  ایآ  و  تسا ؟ زیاج  لمر  رفج و  قیرط  زا  یعرش  مکح  طابنتـسا  ایآ  . 1
؟ تساور هدرک 

؟ ارچ تسا ؟ رفیک  قحتسم  ایآ  ددزدب ، تسا  يرگید  لام  هکنیا  نامگ  هب  ار  شیوخ  لام  فّلکم  رگا  . 2
.[ دینک نایب  ار  نآ  [ ؟ دینادیم ار  یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  يانعم  ایآ  . 3

ای تسا  هتسکش  ام ، بجاو  زامن  مینادن  هاگره  تسا ؟ حیحـص  ود  نآ  اب  سابل  ریهطت  ایآ  دوش ، هبتـشم  فاضم  بآ  اب  قلطم  بآ  هاگره  . 4
؟ تسیچ هفیظو  میناوتن  هکیتروصرد  و  تسیچ ]؟ هفیظو   ] میروآ تسد  هب  یلیصفت  ملع  میناوتب  هکیتروصرد  مامت ،
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ۀلاحتـسا یلع  ءانبلا  هیف و  فالخلا  لقنی  مل  هنع و  غورفم  ءیـش  ۀـجح  نونظلا  ضعب  عراشلا  لعج  ناـکمإ  ّنإ  دـیهمت  نظلا  یناـثلا  لـصفلا 

دنع ۀصاخلا  نونظلا  ضعب  ۀیجح  توبثب  عطقلا  دعب  امّیس  و ال  هضقن ، هرکذ و  یف  تقولا  فرصن  الف  فیعـض  هلیلد  ۀّبق و  نبا  نع  الإ  کلذ 
َّنِإ ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  : ) یلاعت هلوقک  دیجملا  باتکلا  یف  هب  لماعلاب  دّدـن  نظلاب و  لمعلا  نع  یهن  هناحبـس  هنأل  نظلا ، قلطم  عراشلا ال 

ناـک نإ  و  [، 59 (] ًاْئیَـش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  ـال  َّنَّظلا  َّنِإ  : ) هناحبـس هلوـق  و  [، 58 (] َّنَّظلا اَّلِإ  َنوـُِعبَّتَی  ْنِإ  : ) یلاـعت هلوـق  و  [. 57 (] ٌمـْثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب 
. ۀیدئاقعلا لوصألا  یف  ّنظلا  نع  یهنلا  اهرهاظ 

لمعلا یلع  ءالقعلا  ملاست  اذا  امک  یلقع ، لیلدـب  صوصخلاب  هتیجح  تتبث  وأ  نونظلا  نم  عراـشلا  دـنع  هتیجح  تتبث  اـم  ناـیب  نذإ  ّمهملاـف 
: لوقنف ظفللا  رهاظک  صاخ  نظب 
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ّنظ مود  لصف 

همدقم

زج شندوب  لاحم  رب  يانب  نآ و  اب  تفلاخم  تسا و  هنع  غورفم  مّلـسم و  يرما  دهد  رارق  تّجح  ار  نونظ  زا  یـضعب  دـناوتیم  عراش  هکنیا 
هژیوهب مینکیمن ، فورـصم  يو  لیلد  ضقن  نایب و  رد  ار  دوخ  تقو  ورنیازا ، تسا ؛ فیعـض  هبق  نبا  لیلد  و  تسا ؛ هدـشن  لقن  هبق  نبا  زا 

رد ناحبـس  يادـخ  اریز  تسین ، تّجح  ّنظ  قلطم  هتبلا  میاهتفاـی ؛ عطق  عراـش ، دزن  صاـخ  نونظ  زا  یـضعب  ّتیجح  توـبث  هب  هکنآ  زا  سپ 
هک دیزیهرپب  اهنامگ  زا  يرایسب  زا  : » دننام تسا ، هدرک  شهوکن  یتایآ  رد  ار  نآ  هب  هدننکلمع  هدرک و  یهن  ّنظ  هب  لمع  زا  دیجم  نآرق 

چیه تقیقح  هب ] لوصو   ] رد ناـمگ  عقاو ، رد   » و [. 61 «] دـننکیمن يوریپ  دوخ  نامگ  زا  زج  نانآ   » و 60 ؛] «] تسا هانگ  اهنامگ  زا  ياهراپ 
[. 62 «] دناسریمن يدوس 

. تسا تاداقتعا  لوصا  رد  ّنظ  زا  یهن  تایآ  نیا  رهاظ  دنچره 
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، مینک نایب  هدـش ، تباث  یلقع  لیلد  اب  نآ  صوصخ  ّتیجح  ای  هدـش  تباـث  عراـش  دزن  شتّیجح  هک  ار  ینونظ  هک  تسا  نآ  ّمهم  نیارباـنب ،
[. دوشیم تباث  یلقع  لیلد  اب  صاخ  ّنظ  نآ  ّتیجح   ] دنشاب هدرک  قفاوت  ظفل ، رهاظ  دننام  یصاخ ، ّنظ  هب  لمع  رب  القع  هاگره  الثم 
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. غّلبملا عراشلا و  نم  ةرداصلا  ظافلألا  العف  اهنم  دوصقملا  ظافلالا و  رهاوظ  ( 1)

ۀقیرط ریغ  ۀثدحتـسم  ۀقیرط  نکت  مل  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  تارواحم  ۀقیرط  ّنأل  اهب ، لمعلا  یف  دحأل  لاکـشا  الف  ۀنّـسلا  رهاوظ  امأف 
ّنظ لصحی  نا  ّدـب و  هیف و ال  بیر  اّمم ال  اهب  دادـتعالا  ظافلألا و  رهاوظ  یلع  اهیف  ءالقعلا  دامتعا  و  مهتارواحم ، یف  ءـالقعلا  ساـنلا  رئاـس 

. نیققحملا ضعب  هب  حّرص  امک  ظفللا ، روهظ  نم  دارملاب 
نآرقلا مهف  ّنأ  ۀهبـشل  یناثلا  قیرفلا  هعنمف  نییرابخألا  نییلوصألا و  نیب  اهب  لـمعلا  یف  فـالخلا  عقو  دـقف  دـیجملا ، باـتکلا  رهاوظ  اـما  و 

، مالّـسلا مهیلع  مهل  ۀـمولعم  نئارق  دوجو  لامتحال  رهاظلا  یلع  دامتعالا  اـنل  نکمی  ـالف  کلذـک  رمـألا  ناـک  اذا  و  هیلع ، لّزن  نمب  ّصتخم 
. رهاظلا فالخ  یلع  ّلدت  انل  ۀلوهجم 

یبنلا یلع  ناک  نإ  باتکلا و  لوزن  ّنأل  مالّـسلا ، مهیلع  مهب  ّصتخم  هتایآ  نم  درف  درف  ّلک  مهف  ّنأ  عنمن  اـننأ  ۀهبّـشلا : هذـه  نع  باوجلا  و 
و هاـضتقمب ، لـمعلا  هّربدـت و  لـجأل  ّیهلإ  نوناـق  روتـسد و  هنـأل  ساـنلل ، هیف  باـطخلا  عقو  اـم  اریثـک  نکل  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

نع صحفلا  دـعب  کـلذ  و  اـهانعم ، یّلجت  رهظ و  اّـمم  هتاـیآ  ضعب  مهریغ  مهفل  فاـنم  ریغ  هلیوأـتب  ملعلا  یف  نیخـسارلا  هّللا و  صاـصتخا 
. مالّسلا مهیلع  مهنم  هل  حراشلا  صّصخملا و 
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ظافلا رهاوظ  - 1 - 

. تسا عراش  ماکحا  غّلبم  عراش و  زا  رداص  ظافلا  اجنیا  رد  الاب ] ناونع  رد  ظافلا »  » زا  ] دوصقم
، ياهزات هویش  مالّـسلا  مهیلع  ناموصعم  يوگتفگ  هویـش  اریز  درادن ، دوجو  سکچیه  يارب  ياههبـش  ّتنـس ، رهاوظ  هب  ندرک  لمع  هرابرد 

هیکت ظافلا  رهاوظ  رب  شیوخ  ياهوگتفگ  رد  القع  هک  تسین  یکـش  و  تسا ؛ هدوبن  ناشیاهوگتفگ ، رد  مدرم  يالقع  رگید  شور  زا  ادج 
. دیآیم دیدپ  بطاخم ] يارب   ] دارم هب  ینامگ  راچان  ظفل  روهظ  زا  هدرک ، حیرصت  ناققحم  زا  یخرب  هکنانچ  و  دننکیم ، هجوت  نآ  هب  و 

[ لیلد و   ] ههبـش دـناهدرک . عنم  ار  نآ  نایرابخا  دراد . دوجو  رظنفالتخا  نایرابخا  نایلوصا و  نایم  دـیجم  نآرق  رهاوظ  هب  لمع  هرابرد  اما 
دامتعا نآ  رهاظ  رب  میناوتیمن  ام  تسا  نینچ  نوچ  و  هدـش ، لزان  وا  رب  نآرق  هک  دراد  یـسک  هب  صاصتخا  نآرق  مهف  هک  تسا  نآ  ناـشیا 

رهاـظ فـالخرب  نئارق  نیا  و  تسا ، هتخانـشان  اـم  يارب  مولعم و  ع )  ) ناـنآ يارب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ینئارق  دراد  لاـمتحا  نوچ  مینک ،
. دشاب هتشاد  تلالد 

ربمایپ رب  نآرق  دـنچره  اریز  دـشاب ، ع )  ) نیموصعم ّصتخم  نآرق  تایآ  کتکت  مهف  هک  میریذـپیمن  اـم  هک : تسا  نآ  ههبـش  نیا  خـساپ 
نآ رد  هکنآ  يارب  تسا  یهلا  ینوناق  روتـسد و  نآرق  اریز  تسا ، مدرم  هجوتم  نآ  باـطخ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  نکل  هدـمآ  دورف  (ص )
نآ لیوأت  ملع ، رد  ناخسار  دنوادخ و  طقف  هدمآ ] نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 7  رد  هچنآ  رب  انب   » ] هکنیا و  دوش ؛ لمع  شیاضتقم  هب  ّربدـت و 

و  ] صحف زا  سپ  هتبلا  دـنمهفب ، دـشابیم ، نشور  شیاـنعم  رهاـظ و  هک  ار  یتاـیآ  زین  ناـشیا  ریغ  هـک  درادـن  نآ  اـب  یتاـفانم  دـننادیم » ار 
. تسا هدش  دراو  ع )  ) موصعم يوس  زا  هک  تایآ  يانعم  هدنهدحرش  ياهنایب  صّصخم و  زا  وجتسج ]
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: ۀیلاتلا رابخألا  اهنم  يأرلاب ، نآرقلا  ریسفت  نع  ۀیهانلا  مالّسلا  مهیلع  نیموصعملا  نع  ةدراولا  رابخألاب  عنملل  اضیا  نویرابخألا  ّجتحا  و 
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«. راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  : » يوبنلا ثیدحلا  - 1
«. بذکلا هّللا  یلع  يرتفا  دقف  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  : » هلوق - 2

«. هیأرب یمالک  رّسف  نم  یب  نمآ  ام  : » یسدقلا ثیدحلا  - 3
یلا اهیف ، مهیلع  راکنالا  مهئارآب و  نآرقلاـب  اـیتفلا  نع  موقلا  ءاـهقف  ضعب  مالّـسلا  اـمهیلع  هّللا  دـبع  یبأ  رفعج و  یبأ  یهن  نم  يور  اـم  - 4

. ریثک وه  امم  کلذ  لاثمأ 
هیأرب ّلقتسا  نم  عدر  یهن و  یف  ةرهاظ  هذه  ّنأب  ایناث ) و  . ) نآرقلا یلا  عاجرالا  زاوجلا و  رابخأب  اهتـضراعمب  الّوأ ) : ) اهنع باوجلا  نکمی  و 

و هخوسنم ، هخسان و  نوفرعی  نیّذلا  رکذلا  لهأ  یلا  عوجرلا  نود  نم  هضماوغ ، امّیس  و ال  نآرقلا ، عیمج  ریسفت  یف  هتاناسحتساب  ینغتسا  و 
یف ةرهاظلا  ماکحألا  تایآ  ضعبب  ذخألا  وه  نویلوصألا  هزّوجی  يذـلا  اّمنإ  و  زئاج . ریغ  ّهنا  مولعم  اذـه  و  هنطاب ، هرهاظ و  و  هّصاخ ، هّماع و 

مهیلع نیموصعملا  رابخأ  یف  قیقدتلا  صحفلا و  دعب  کلذ  و  اهمدـع . لصألا  اهرهاظ و  فالخب  میکحلا  نم  ۀـنیرق  بصن  مدـع  عم  اهانعم 
. صصخملا خسانلا و  حراشلا و  رّسفملا و  نع  رخألا  تایآلا  مالّسلا و 

. ضماغلا ینعملا  نایب  وه  ریسفتلا  ّنأل  ریسفت ، هل  لاقی  اضیأ ال  روهظلاب  ذخألا  ّلعل  ّمث 
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یهن نآرق ، ندرک  يأر  هـب  ریـسفت  زا  هـک  ع -)  ) ناـموصعم زا  هدـش  دراو  تاـیاور  هـب  نآرق  رهاـظ  هـب  کّـسمت  زا  عـنم  يارب  زین  ناـیرابخا 

: مینارذگیم رظن  زا  ار  تایاور  نیا  زا  ياهنومن  دناهدرک ؛ جاجتحا  دنکیم -
«. تسا شتآ  شهاگیاج  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  سکره  : » يوبن ثیدح  . 1

«. تسا هتسب  غورد  دنوادخ  رب  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  سکره  (: » ص  ) ربمایپ نخس  . 2
«. تسا هدرواین  نامیا  نم  هب  دنک  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ارم  نخس  هک  یسک  : » یسدق ثیدح  . 3

دنهد اوتف  شیوخ  يارآ  ساسارب  نآرق  هرابرد  هکنیا  زا  ار  موق  ياهقف  زا  یخرب  ع ،)  ) قداص ماما  رقاب و  ماـما  هدـمآ : نآ  رد  هک  یتیاور  . 4
. تسا ناوارف  هک  نآ ، دننام  و  دنتشاد ، رذحرب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  هدرک و  یهن 

هب شیوخ ] باحـصا   ] عاجرا و  نآرق ] رهاظ  هب  لمع   ] زاوج رب  ّلاد  تایاور  اب  تایاور  نیا  الوا : تفگ : ناوتیم  تاـیاور  نیا  زا  خـساپ  رد 
شیوخ رظن  يأر و  ساسارب  طقف  هک  دـنکیم  یفن  یهن و  ار  یناـسک  لـمع  هک  تسا  نآ  تاـیاور  نیا  رهاـظ  اـیناث : تسا ؛ ضراـعم  نآرق 

دوخ و  نآ ، راوشد  هدیچیپ و  دراوم  رد  هژیوهب  دننکیم ، هدنـسب  نآرق  همه  ریـسفت  رد  دسریم  وکین  ناشرظن  رد  هچنآ  هب  دننکیم و  لمع 
و دننیبیمن ؛ دنمزاین  دنسانشیم ، ار  نآرق  نطاب  رهاظ و  و  صاخ ، ماع و  خوسنم ، خسان و  هک  ع ])  ) ناموصعم رکذ -[  لها  هب  هعجارم  هب  ار 

نـشور شیانعم  هک  تسا  ماکحا  تایآ  زا  یـضعب  هب  ذـخا  دنرامـشیم  زاجم  نایلوصا  ار  هچنآ  تسین . اور  يراـک  نینچ  هک  تسا  نشور 
 ]- صحف زا  سپ  رهاظ ] هب  ذخا   ] نیا و  تسا . ياهنیرق  نینچ  ندوبن  لصا ، هدادن و  رارق  نآ  رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  میکح ، يادخ  تسا و 

. دشابیم صصخم  خسان و  حراش ، رّسفم ، ندروآ  تسد  هب  يارب  رگید  تایآ  و  ع )  ) ناموصعم تایاور  رد  تقد  و  وجتسج ]
مهف هن  هدـیچیپ ، و   ] ضماغ يانعم  نایب  زا  تسا  ترابع  ریـسفت  اریز  دـیاین ؛ رامـش  هب  ریـسفت  اـساسا ]  ] روهظ هب  ذـخا  دـیاش  رگید ، يوس  زا 

[. حضاو نشور و  يانعم 
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سانلا کله  امنإ  : » درو امل  و  اهل ، یظفل  روهظ  مدعل  مهئارآب  اهریسفت  نوزّوجی  الف  ۀهباشتملا ، یه  و  اهانعم ، یف  ةرهاظلا  ریغ  تایآلا  اما  و 
ۀلأـسم نع  کلذـب  اونغتـسا  مهئارآـب و  مهـسفنأ  دـنع  نم  ـالیوأت  هل  اوعـضوف  هتقیقح  اوفرعی  مل  هاـنعم و  یلع  اوفقی  مل  مّهنـأل  هباـشتملا  یف 

«. مهنوفرعیف ءایصوألا 
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. رابتعالا نع  رهاظلا  طقسی  اّمم  تاخسان  تادّیقم و  وا  تاصصخم  دوجوب  یلامجالا  ملعلاب  عنملل  اضیا  نویرابخألا  ّجتحا  و 
ملعلا اذـه  لـجأل  و  ّيودـب . کـلذ  ریغ  یف  کـشلا  تاخـسانلا و  تاصّـصخملا و  نم  ریثـک  ۀـفرعمب  ّلـحنم  یلاـمجالا  ملعلا  ّنأ  هباوـج : و 

. رهاظلاب ذخألا  لبق  کلذ  نع  صحفلا  انبجوأ  نئارقلا ، خسانلا و  رّسفملا و  ۀفرعم  الب  هیأرب  باتکلا  رّسف  نم  ّمذ  نم  درو  امل  و  یلامجالا ،
ضعب و  باتکلا ، یلع  تاضراعتملا  ضرع  رابخأب  و  نیلقثلا ، راـبخأک  نآرقلاـب  کّـسمتلاب  رمـألا  راـبخأب  زاوجلا  یلع  نویلوصـألا  ّجـتحا  و 

یلع لعجف  هرفظ  عقوف  رثع  نمل  ءوضولا  مکح  نع  هلأس  نمل  مالّسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  لوقک  نآرقلا ، یلا  طابنتـسالا  یف  هیجوتلا  رابخأ 
بجوت اّمم  کلذ  لاثمأ  و  هیلع » حسما  [، 63 (] ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  : ) هّللا باتک  نم  فرعی  ههبـش  اذه و  ّنإ  : » ةرارم هعبـصإ 

 ... اهانعم یف  ضومغ  یتلا ال  ۀحضاولا  تایآلا  رهاوظب  ذخألا  زاوجب  نانئمطالا 
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یتایآ نینچ  اریز  دـنک ، ریـسفت  دوخ  يأر  ساسارب  ار  نآ  یـسک  تسین  زیاج  هک  دـناهباشتم ، تایآ  تسین ، نشور  شیانعم  هک  یتاـیآ  اـّما 

ار شتقیقح  دندیـسرن و  نآ  يانعم  هب  نوچ  دندش ، كاله  هباشتم  تایآ ]  ] رد اهنت  مدرم  : » هدـمآ تیاور  رد  نوچ  و  دـنرادن ، یظفل  روهظ 
زا هک  دندیدن  نآ  جاتحم  ار  دوخ  ببس  نیدب  و  دنداد ، رارق  یلیوأت  نآ  يارب  شیوخ  يأر  ساسارب  دوخ و  بناج  زا  هجیتن  رد  دنتخانـشن ،

.« دنناسانشب ناشیا  هب  ار ] رما  تقیقح   ] نانآ ات  دنسرپب  ایصوا 
، دزادنایم رابتعا  زا  ار  رهاظ  هک  تاخسان ، تادّیقم و  تاصصخم و  دوجو  هب  یلامجا  ملع  هب  نآرق ] رهاوظ  هب  ذخا  زا   ] عنم يارب  نایرابخا 

. دناهدرک جاجتحا  زین 
و ددرگیم ، هدش  دای  یلامجا  ملع  لالحنا  بجوم  رما ، نیا  میاهتخانش و  ار  تاخـسان  تاصّـصخم و  زا  يرایـسب  ام  هک  تسا  نآ  ام  خساپ 

رطاـخ هب  یلاـمجا و  ملع  نیا  دوجو  تهج  هب  اـم  عـقاو  رد  دوریم . رامـش  هب  يودـب  کـش  رگید ، یخـسان  صـصخم و  دوـجو  رد  کـش 
ار روما  نیا  زا  وجتسج ] و   ] صحف هدش ، دراو  نئارق  خسان و  رّسفم و  تخانـش  نودب  نآرق  ندرک  يأر  هب  ریـسفت  شهوکن  رد  هک  یتایاور 

. میتخاس مزال  بجاو و  هیآ  رهاظ  هب  ذخا  زا  شیپ 
و نیلقث ، رابخا  دننام  دنکیم ، رما  نآرق  هب  ندرک  کّسمت  هب  هک  دـناهدرک  جاجتحا  يرابخا  هب  تایآ ] رهاظ  هب  ذـخا   ] زاوج يارب  نایلوصا 

قفاوم هک  ار  نآ  دیراذگ و  رانک  تسا  نآرق  فلاخم  هک  ار  نآ  و   ] دینک هضرع  ادخ  باتک  رب  ار  ضراعتم  تایاور  دـیوگیم : هک  يرابخا 
زا یصخش  هک  ع )  ) قداص ماما  نخـس  دننام  دنکیم ، نایب  ار  نآرق  زا  مکح  طابنتـسا  هوحن  هک  یتایاور  زا  یخرب  و  دیریگب ؛] تسا ، نآرق 

شخـساپ رد  ماما  تسا ؟ هنوگچ  شیوضو  دـهنیم  یمهرم  شتـشگنا  رب  دـتفایم و  شنخاـن  دروخیم و  نیمز  هک  یـسک  دیـسرپ : ناـشیا 
حسم مهرم  نآ  يور  رب  [64 ؛] تسا هدادن  رارق  یتخـس  امـش  رب  نید  رد  دنوادخ  دوشیم : هتـسناد  ادخ  باتک  زا  نیا ، دننام  نیا و  : » دومرف

شدافم انعم و  رد  یضومغ  هک  نشور  تایآ  رهاوظ  هب  ذخا  هک  دزاسیم  نئمطم  ار  ام  هک  یتایاور  زا  نآ  دننام  و  نک .»
278 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نکت مل  نإ  دیجملا و  هباتک  یف  عراشلا  ۀقیرط  نأ  حوضول  کلذ  و  مالّـسلا ، مهیلع  مهنع  درو  اّمم  اهحراش  نع  صحفلا  دـعب  اهاّدؤم  یف  و 
لزنملا صوصخ  ۀحـضاولا - ةرهاظلا و  تایآلا  یف  باتکلاب - دـصقی  مل  هّنکل  و  مهتارواحم ، یف  تارواـحملا  لـهأ  رئاـس  ۀـقیرط  نیع  یه 

. هریتاسد هتمظنأ و  هماکحأ و  همکح و  رهاوظ  رشبلا  نم  نیفراعلا  ماهفإ  دارأ  لب  ملعلا ، یف  نیخسارلا  هلآ  رکذلا و  هیلع 
، رظن هیف  یلف  اهب  هتالالدتـسا  تایآلا و  ضعبب  مالّـسلا  هیلع  مامالا  جاجتحا  تاماقم  یف  ةدراولا  ةریثکلا  رابخألاب  نییلوصألا  لالدتـسا  اـما  و 

یلا داشرالا  یلع  ارهاظ  ّلدـی  و ال  نآرقلا ، لهأ  مه  نیذـلا  ملعلا  یف  نیخـسارلا  نم  ّهنا  لجأل  وه  امنإ  تایآلاب  مالّـسلا  هیلع  هجاجتحا  نـأل 
. اهتیافک زاوجلا و  یلع  ۀقباسلا  رابخألا  کلت  ۀلالد  نم  تفرع  ام  دعب  لهس  رمألا  ّنکل  و  نییلوصألا ، ضعب  همهف  امک  اهنم  طابنتسالا 

زییمت ال  اهتالامعتـسا ، دراوم  ظاـفلألا و  یناـعم  ناـیب  یف  يوغللا  لوق  یلع  داـمتعالا  ّنظلاـب  لـمعلا  ۀـمرح  نع  جرخ  اّـمم  يوغللا  لوق  ( 2)
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. هتفیظو نم  سیل  هنأل  اهنم ، يزاجملا  یقیقحلا و  ینعملا 
نع نوصحفی  مّهنأل ال  ةربخلا ، لهأ  یلا  عوجرلا  باب  نم  ّهنأک  و  کلذ ، یلع  مهیناـبت  يوغللا و  لوق  لوبق  یلع  ءاـملعلا  قاـفتا  لـقن  دـق  و 

ال معن ، دیعب . هّنکل  دّدعتلا و  ۀلادعلا و  هیف  ربتعیف  ةداهـشلا  باب  نم  ّهنا  مهـضعب  لمتحا  نا  و  هتلادع ، نع  الـضف  همالـسإ  نع  لب و ال  هنامیإ ،
اذه لوصح  لب  هلوق ، نم  نانئمطالا  قوثولا و  لوصح  طرـشب  نکل  و  قلطم ، يوغللا  لوق  لوبق  یلع  ءاملعلا  ملاست  ءالقعلا و  ءانب  ّنأ  مّلـسن 

 ... ارهاظ مزال  طرشلا 

279 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
، دـیجم نآرق  رد  عراش  شور  هویـش و  هک  تسا  نشور  اریز  دـشابیم ؛ زیاج  تسا ، نآ  هدنهدحرـش  هک  یتاـیاور  زا  صحف  زا  سپ  تسین ،
و هدـش - لزان  يو  رب  نآرق  هک  ربمایپ - طقف  دـناحضاو ، نشور و  هک  یتایآ  رد  اما  تسین ، ناشیاهوگتفگ  رد  نارگید  هویـش  نیع  دـنچره 

همانماظن ماکحا ، اهتمکح ، رهاوظ  اناد  ياهناسنا  هب  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هکلب  دنتسین ، دوصقم  دنتـسه - ملع  رد  ناخـسار  هک  وا - لآ 
. دنامهفب ار  شیوخ  نیناوق  و 

تایآ نآ  هب  يو  لالدتـسا  تایآ و  زا  یـضعب  هب  ع )  ) ماما کّسمت ] و   ] جاـجتحا رگناـیب  هک  یناوارف  تاـیاور  هب  ناـیلوصا  لالدتـسا  اـّما  و 
نآرق لها  هک  تسا  یملع  رد  ناخـسار  هرمز  رد  هک  تسا  هدرک  جاجتحا  تایآ  هب  ور  نآ  زا  ع )  ) ماما اریز  تسا ؛ لاکـشا  ّلحم  دشابیم ،
تلالد ندش  مولعم  زا  سپ  نکل  دنکیمن . تیاده  طابنتسا  هب  ار  ام  دناهدیمهف ، نایلوصا  زا  یخرب  هک  هنوگنآ  تایاور ، نیا  و  دنـشابیم ،

[. تسین هلئسم  رد  یلکشم  و   ] تسا لهس  رما  رابخا ، نآ  تیافک  و  تایآ ] رهاظ  هب  ذخا   ] زاوج رب  هتفگ  شیپ  رابخا 

يوغل لوق  - 2 - 

ظافلا و یناعم  نایب  رد  وا  لوق  هتبلا  تسا ؛ هدـش  جراخ  انثتـسا و  ّنظ ، هب  لمع  تمرح  زا  هک  تسا  يدراوم  زا  ناسانـشتغل  لوق  رب  دامتعا 
. درادن ياهفیظو  نینچ  وا  اریز  يزاجم ، يانعم  زا  یقیقح  يانعم  يزاسادج  رد  هن  تسا ، تّجح  نآ  دربراک  دراوم 

[ سانـشراک و   ] هربـخ لـها  هب  عوجر  باـب  زا  ار  نآ  اـیوگ  و  دـنراد ، قفاوت  رظنقاـفتا و  سانـشتغل  لوق  شریذـپ  رب  اـملع  هک  هدـش  لـقن 
باب زا  هک  دـناهداد  لامتحا  یخرب  دـنچره  شتلادـع ، هب  دـسر  هچ  دنـسرپیمن ، يو  مالـسا  ای  و  عّیـشت ] نامیا -[  زا  ناشیا  اریز  دـننادیم ،

[. دشاب تداهش  باب  زا  سانشتغل  رظن  لوبق  هک   ] تسا دیعب  اما  دشابیم ، ربتعم  نآ  رد  ددعت  تلادع و  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، تداهش 
يارب يو  نخس  زا  هک  تسا  نآ  هب  طورشم  هکلب  دشاب ، قلطم  سانشتغل  نخس  لوبق  رب  املع  قفاوت  القع و  يانب  هک  میریذپیمن  ام  يرآ ،

ارهاظ طرش  نیا  ققحت  هکلب  دوش ، لصاح  نانیمطا  قوثو و  صخش ،
280 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دّدعت وا  لاح  دـهاشب  امإ  هلوق  ۀحـصب  قوثولا  لصحی  نأ  ریغ  نم  دـحاو  لوق  یلع  نودـمتعی  الف  ةربخلا  لهأ  یلا  عوجرلا  دراوم  عیمج  یف 
. لاوقأ

لّـصحملا عامجالا  لصأ  ۀـیجح  نع  الوأ  ثحبنل  ۀـلمجلا و  یف  لوقنملا  عامجالا  نظلاب  لمعلا  ۀـمرح  نع  جرخ  اّمم  لوقنملا  عامجالا  ( 3)
: لوقنف

، مهلاوقأ نم  مالّسلا  هیلع  هلوق  فشکتسی  ّهنإ  يأ  نیعمجملا ، یف  مالّـسلا  هیلع  موصعملا  لوخد  لجأل  یه  اّمنإ  ۀعیـشلا  دنع  عامجالا  ۀیجح 
. نابم قرط و  کلذ  فاشکتسا  یف  ءاملعلل  و 

مهـسیئر و وه  لب  ءاملعلا ، دـحأ  هنأل  مهلاوقأ ، یف  لخاد  مالّـسلا  هیلع  موصعملا  لوقف  لوق  یلع  ءاملعلا  نم  دـحاو  ّلـک  قاـفتا  تبث  اذا  (أ )
. مهعجرم
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یلع تقّفتا  اذا  ۀّیعرلا  ّنأ  اهبیرقت : و  عامجالا . ۀیجح  اهیلع  ینب  یتلا  فطللا  ةدعاق  یه  و  هیلع - هّللا  ناوضر  یسوطلا - خیـشلا  ۀقیرط  (ب )
. رظن اهیف  و  مهنیب ، فالخلا  عقوی  وأ  مهدشری  نأ  فطللا  باب  نم  مالّسلا  هیلع  مامالا  یلع  بجو  قحلا  ریغ 

يأرلا کـلذ  ّنأ  ملع  مهـسیئر ، نم  هنوذـخأی  يذـلا  مهنید  رومأ  نم  يأر  یلع  اوقّفتا  اذا  نید  یف  سیئرل  نوداـقنی  نیذـلا  ۀـیعّرلا  ّنإ  (ج )
. هب ۀقدحم  ۀبیصع  فورظل  هیأر  ءادبا  نم  سیئرلا  نّکمت  مدع  لمتحی  مل  اذا  امب  اذه  دّیقی  نأ  یغبنی  و  هنم . ذوخأم 

281 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لاح دهاش  هطساو  هب  هکیتروصرد  سانشراک  کی  لوق  رب  املع  ورنیازا ، تسا ؛ مزال  سانـشراک ] هربخ -[  لها  هب  عوجر  دراوم  همه  رد 

. دننکیمن هیکت  دنوشن ، نئمطم  يو  لوق  یتسرد  هب  لاوقا ، ددعت  ای 

لوقنم عامجا  - 3 - 

لـصحم عامجا  لصا  ّتیجح  زا  ادتبا  دشابیم . دراوم  ياهراپ  رد  لوقنم  عامجا  هدـش ، انثتـسا  ّنظ  هب  لمع  تمرح  زا  هک  يدراوم  رگید  زا 
: مییوگیم سپ  مینکیم .] ثحب  لوقنم  عامجا  تیجح  هرابرد  سپس  و   ] میوگیم نخس 

و  ] فشک ناگدـننکعامجا  يارآ  زا  وا  لوق  ینعی  تسا ، ناگدـننکعامجا  نایم  رد  ع )  ) موصعم لوخد  ببـس  هب  هعیـش  دزن  عامجا  ّتیجح 
[: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  لیذ  رد  هک  ، ] دنراد یفلتخم  ینابم  اههار و  عامجا ، زا  ع )  ) موصعم لوق  فشک  يارب  املع  دوشیم . هتسناد ]

هکلب تساملع ، زا  یکی  وا  اریز  تسا ، لـخاد  اـهنآ  لاوقا  رد  ع )  ) موصعم لوق  دوش  تباـث  یلوق  رب  اـملع  زا  کـیره  قاـفتا  هاـگره  فلا )
. تسا ناشیا  دننکیم ] هعجارم  يو  هب  ناشیاهشسرپ  خساپ  نتفای  يارب  مدرم  هک  یسک  عجرم -[  سیئر و 

نآ شنایب  و  تسا ؛ هدرک  ینتبم  نآرب  ار  عاـمجا  ّتیجح  يو  هک  تسا  فطل  هدـعاق  ناـمه  هک  هیلع - هّللا  ناوضر  یـسوط - خیـش  هار  ب )
ار ناشیا  هک  تسا  بجاو  فطل  باب  زا  ع )  ) ماما رب  دنـشاب ] هتـشاد  یطلغ  رظن  ياهلأسم  رد  و   ] دننک قافتا  لطاب  رب  مدرم  هاگره  هک : تسا 

. تسا لاکشا  ّلحم  هر )  ) یسوط خیش  هار  دروآ . دیدپ  ناشنایم  فالتخا  هدرک و  داشرا 
ادـیپ رظنقاـفتا  ییأر  رب  دـنریگیم ، شیوخ  ياوشیپ  زا  هک  دوخ ، ینید  روما  رد  هاـگره  دنتـسه  ینید  رد  ییاوـشیپ  عـیطم  هک  یمدرم  ج )

ياوشیپ هک  دورن  نآ  لامتحا  هک  اجنآ  هب  دوش  دـّیقم  رما  نیا  هک  تسا  راوازـس  دـناهتفرگ . ناـشیا  زا  ار  يأر  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دـننک ،
. دشاب هدرک  نایب  ار  شیوخ  يأر  هدرک ، هطاحا  ار  يو  هک  يراوشد  طیارش  لیلد  هب  موق ،

282 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
دوجوب عطقلا  کلذ  بجوأ  مهعرول ، ۀـمئاق  ۀـجحب  ـالإ  نوتفی  ـال  مهنأـب  ملعلا  عم  يوتف ، یلع  روصعلا  عیمج  یف  اوقّفتا  اذا  ءاـملعلا  ّنإ  (د )

. ءاملعلا ءالؤه  يوتفل  ادنس  تناک  ۀیوق  ۀجح 
اهب قوثولا  ّمتی  یلوألا ال  ۀقیرطلا  نأل  ةرخأتملا ، انروصع  لثم  یف  هلیـصحت  ماقم  یف  قرطلا  رـسیأ  عامجالا  ۀیجح  یف  ۀـقیرطلا  هذـه  ّلعل  و 

. هریغ نع  ینغتسا  هیأر  ذخأ  ول  و  هیأر . ذخأ  و  مالّسلا ، هیلع  مامالا  روضح  نمز  یف  الإ  هلیصحت  ماقم  یف 
هیلع و مأ  لطابلا ؟ یلع  تقفتا  اذا  ۀمألا  عدر  رضاحلا  مامالا  یلع  بجی  أ  اهدودح . اهیف و  فطللا  ةدعاق  يدم  ملعی  الف  خیـشلا  ۀقیرط  اما  و 

یّتح مأ  قحلا ، راهظإ  ۀیداعلا  قرطلاب  بجی  ّمث  عورفلا ؟ ّمعی  مأ  نیدلا ، لوصأ  یف  الطاب  ناک  ام  وه  لطابلا  ّمث  هتبیغ ؟ نمز  یف  بئاغلا  یلع 
؟ ۀّیزاجعالا قرطلاب 

؟ بسنلا لوهجم  مهیلا  زربی  مأ  هبسن ، هسفنب و  مهفرعی  ّقحلا  مهل  رهظأ  اذا  و 
هنایب عم  مالّـسلا  هیلع  مامالا  روضح  ةروص  وه  اهنم  مّلـسملا  نقیتملا و  ردقلا  نوکی  امبر  و  اهیف ، فطللا  ةدعاق  يدم  نّیبتی  مل  تاهج  هذهف 

. ۀیدایتعا ۀقیرطب  قحلل 
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هیلع مامالا  ةاقالمب  اهیف  فّرـشتلا  نکمی  یتلا  ۀـنمزألا  یف  الإ  هیلع  فوقولا  ّمتی  اضیا ال  وهف  عامجالا  ۀـیجح  هوجو  نم  ثلاـثلا  هجولا  اـما  و 
مکح یلع  ةداع  نوقفّتی  اوناک ال  نإ  هل و  نیسوءرملا  هباحـصأ  ّناف  مأ ال ؟ هیأر  راهظإ  اهعم  هنکمی  له  ۀصاخلا  هفورظ  ّنأ  ۀفرعم  مالّـسلا و 

اذا هنا  الإ  مالّسلا ، هیلع  هنع  اذوخأم  نکی  مل  ام  ینید 
283 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

کی نودـب  ناشیاوقت ، هطـساو  هب  ناشیا  مینادیم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنـشاب - هتـشاد  رظنقافتا  ییاوتف  رب  اهنارود  همه  رد  اـملع  هاـگره  د )
. تسا هدوب  املع  نآ  ياوتف  دنتسم  هک  هتشاد  دوجو  يوق  یتجح  امتح  هکنیا  هب  مینکیم  ادیپ  عطق  دنهدیمن - اوتف  اپرب ، تجح 

يأر فشک  ماقم  رد  اههار  نیرتناسآ  عامجا ، تیجح  رد  هار  نیا  تسا ، همئا  نامز  زا  رخأـتم  هک  اـم  راـگزور  نوچ  ییاـههرود  رد  دـیاش 
يو يأر  ذـخأ  تروص  رد  و  تسین ؛ روآناـنیمطا  يو ، يأر  ذـخا  و  ع )  ) ماـما روضح  ناـمز  رد  زج  تسخن  هار  اریز  دـشاب ، ع )  ) موـصعم
ایآ تسا . هدشن  نشور  نآ  رد  فطل  هدعاق  ورملق  هرتسگ و  هک  تسا  نآ  شلاکـشا  یـسوط ، خیـش  هار  اما  تسین . نارگید  هب  يزاین  رگید 
مه و  شروضح ] نامز  رد   ] رضاح ماما  مه  ای  درادزاب ؟ ار  مدرم  دندرک ، قافتا  لطاب  رب  تّما  هاگره  هک  تسا  بجاو  رضاح  ماما  رب  طقف ] ]

عورف ای  تسا ، نید  لوصا  رد  لطاب  صوصخ  لطاب ، زا  دوصقم  ایآ  رگید ، يوس  زا  دـنراد ؟ ياهفیظو  نینچ  شتبیغ  نامز  رد  بیاـغ  ماـما 
هک مه  هزجعم  هار  زا  یتح  ای  دـنک ، راکـشآ  نآ  فراعتم  ياههار  زا  ار  قح  تسا  مزال  ع )  ) ماما رب  اـیآ  زین ، و  دوشیم ؟ لـماش  زین  ار  نید 

تروص هب  ای  دناسانـشیم ، ناـشیا  هب  ار  شبـسن  ار و  شدوخ  اـیآ  تخاـس  راکـشآ  ناـشیا  يارب  ار  قح  هاـگره  و  دـنک ؟ نینچ  دـیاب  هدـش 
؟ دنکیم نینچ  هتخانشان 

هک دشاب  ییاج  هدعاق ، نیا  زا  مّلـسم  رادقم  نقیتم و  ردق  اسبهچ  تسا . هدشن  نشور  اهنآ  رد  فطل  هدعاق  هرتسگ  هک  تسا  ییایاوز  اهنیا 
. دنکیم نایب  فراعتم  هار  زا  ار  قح  ایناث  و  دراد ، روضح  ع )  ) ماما الوا 

نکمم ع )  ) ماما رادـید  هب  نتفای  فّرـشت  هک  ییاهنامز  رد  زج  دوشیمن ، لصاح  نآرب  ّماـت  فوقو  زین  عاـمجا  ّتیجح  هوجو  زا  موس  هجو 
ماما نارای  هک  تسا  تسرد  دناوتیمن ؟ ای  دراد  راهظا  ار  شیوخ  يأر  دناوتیم  وا  هک  ار  نیا  ار و  ع )  ) ماما صاخ  طیارش  ناوتیم  تسا و 

هک ییاج  رد  اّما  دنـشاب ، هتفرگ  ع )  ) ماما زا  ار  نآ  هک  دـننکیم  قافتا  ینید  مکح  کی  رب  یتروص  رد  طقف  اتداع  دـنیوا  تیالو  تحت  هک 
ار شیوخ  رظن  دناوتن  ماما 
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؟ هیأر مهئارآ  نم  فشکتسی  فیکف  انرکذ ، امک  هیأر  ءادبإ  هنکمی  مل 

نأ ّدب  ّهناف ال  يوتف ، یلع  روصعلا  عیمج  یف  ءاملعلا  عیمج  قافتا  وه  انروصع و  یف  عامجالا  لیـصحت  دنع  هوجولا  رـسیأ  عبارلا  هجولا  معن ،
ۀّنس وأ  ۀمکحم  ۀیآ  نم  لیلد  ریغب  ایتفلا  نع  مهعنمی  مهعرو  ةدش  مهنید و  ّنأل  لصأ ، وأ  ۀیاور  وأ  ۀیآ  نم  لیلد  ۀجح و  یلا  ادنتـسم  نوکی 

رـصع یف  قافتالا  لیـصحت  ّنأ  حضّتی  اذه  نم  و  هیلع . مهقافتا  عم  نوهوم  لیلد  ۀیهاو و  ۀـجح  یلا  دانتـسالا  نع  مهعدری  مهملع  و  ۀـمئاق ،
ّمث مکح  یلع  رـصع  یف  ءاملعلا  قّفتا  مکف  هیف . هانرکذ  ام  ّحص  اذا  عبارلا  هجولا  ۀیجح  نم  هیف  نحن  امیف  ادیفم  نوکی  روصعلا ال  نم  دـحاو 

؟ ۀجح نوکی  نیقافتالا  ّيأف  رخآ ، رصع  یف  مکحلا  کلذ  سکع  یلع  مهدعب  نم  نورخآ  قفتا 
الإ هسّجنت  مدع  یلع  نورخأتملا  قّفتا  مث  مهدعب ، نم  نورخآ  فلتخا  مث  ۀساجنلا ، ةاقالمب  هسّجنت  یلع  ابیرقت  ءامدـقلا  قّفتا  رئبلا ، ءام  اذـه 

. رضاحلا انرصع  یتح  ةریثک  روصع  لاوط  قافتالا  اذه  ّرمتسا  و  ّریغتلاب ،
مهبتک یف  نادـجو  سحب و  روصعلا  عیمج  یف  ءاملعلا  عیمج  يوتف  لـقن  هنا  لـقانلا  نم  رهظ  اذا  لوقنملا  عاـمجالا  یف  لوقنف : اذـه  نّیبت  اذا 

مالّـسلا هیلع  موصعملا  لوق  لقنی  ربخلل  يوارلا  ّنأ  امهنیب  قرفلا  معن ، دـحاولا . ربخ  مکح  همکح  ّنـأل  ـالداع ، لـقانلا  ناـک  اذا  ۀـجح  اذـهف 
. مالّسلا هیلع  موصعملا  يأر  اهنم  فرعی  یتلا  ۀجحلل  تبثملا  ببّسلا  لقنی  عامجالا  لقان  و  اسأر ،

، دحاو رصع  یف  قافتالا  لقنی  امنا  عامجالل  لقانلا  ناک  اذا  اما  و 
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؟ دروآ تسدب  ار  يو  رظن  ناوتیم  ناشیا  ءارآ  زا  هنوگچ  میتفگ ، هکنانچ  دنک ، راکشآ 

رد املع  همه  قافتا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، هوجو  نیرتناسآ  اـم ، راـگزور  رد  عاـمجا  ندروآ  تسد  هب  ماـگنه  مراـهچ ، هجو  يرآ ،
ياوقت اهقف و  نّیدـت  اریز  دـشابیم ، دنتـسم  یلـصا  اـی  تیاور و  هیآ ، زا  یلیلد  تجح و  هب  اـمتح  ییاوتف  نینچ  اوتف ؛ کـی  رب  اـههرود  همه 

اب نانآ ، هک  دراذگیمن  ناشیا  شناد  و  درادیمزاب ، دنهد ، اوتف  مئاق ، یتنس  ای  مکحم و  ياهیآ  زا  یلیلد ، نودب  هکنیا  زا  ار  نانآ  ناشدایز ،
- مراهچ هجو  ّتیجح  ّتیمامت  يارب  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دننک . دانتـسا  فیعـض  یلیلد  تسـس و  یتّجح  هب  ناشرظنقافتا ، هب  هجوت 

هداتفا قافتا  رایسب  هچ  دنکیمن . تیافک  هرود  رصع و  کی  رد  املع  قافتا  ندروآ  تسد  هب  دشاب - تسرد  میتفگ  نآ  دروم  رد  هچنآ  رگا 
رظن سکع  هک  یمکح  رب  رگید  ياهرود  رد  دـندمآ و  ناشیا  یپ  رد  ینارگید  سپـس  دـندرک و  قافتا  یمکح  رب  هرود  کـی  رد  اـملع  هک 

؟ دشابیم تجح  اهقافتا  نیا  نیمادک  سپ  دندرک . قافتا  دوب  نانآ 
هاگنآ دنتـشاد ، رظنقافتا  تساجن  اب  تاقالم  رثا  رد  نآ  ندـش  سجن  رب  نیـشیپ  ياملع  همه  ابیرقت  هک  دـیروآ  دای  هب  ار  هاـچ  بآ  ناتـساد 

رظنقاـفتا ّریغت ، تروص  رد  زج  نآ ، ندـشن  سجن  رب  رخأـتم  ياـملع  سپـس  و  دـنداد ، فلاـخم  رظن  نآ  رد  ناـشیا  زا  سپ  رگید  ییاـملع 
. تفای رارمتسا  ام  ینونک  نامز  ات  ددعتم  ياههرود  رد  قافتا  نیا  و  دنتفای ،

لقن ار  اههرود  همه  رد  املع  همه  ياوتف  هک  دشاب  نآ  لقان  نخـس  رهاظ  هاگره  لوقنم  عامجا  رد  مییوگیم : دـش ، نشور  رما  نیا  هک  لاح 
هک یتروص  رد  یعامجا  نینچ  تسا ، هتفاـی  ناـشیاهباتک  رد  ار  ناـشیا  ياوتف  شدوخ  هتفاـی و  سح  قیرط  زا  يو  ار  قاـفتا  نیا  دـنکیم و 
هک تسا  نیا  رد  ود  نآ  توافت  يرآ ، تسا . دـحاو  ربخ  مکح  نامه  یلقن  نینچ  مکح  اریز  دوب ، دـهاوخ  تّجح  دـشاب ، لداـع  نآ ، لـقان 

ع)  ) موصعم يأر  نآ ، زا  هک  ار  تجح  هدننکتابثا  ببـس  عامجا ، هدننکلقن  و  دـنکیم ، شرازگ  ار  ع )  ) موصعم لوق  ادـتبا  زا  ربخ  يوار 
. دنکیم شرازگ  دوشیم ، هتسناد 

رد نانآ  قافتا   ] ای دنک ، شرازگ  ار  هرود  کی  رد  املع  قافتا  عامجا ، هدننکلقن  رگا  اما 
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تایرغـص نم  مکحلا  کلذ  ّنأ  يأترا  ّمث  اهیلع ، نوقفاصتم  ّلکلا  ّنأ  معز  ةدعاق و  وأ  لصأ  یلع  دمتعا  امنإ  و  مهاواتف ، یلع  فقی  مل  أ و 
یف عامجالا  نم  اذـه  سیلف  مهعامجإ ، لقنف  مکحلا  کلذ  یلع  نوقفاوتم  ّلـکلا  ّنأ  یلع  اذـهب  دـمتعاف  ةدـعاقلا ، کـلت  لـصألا و  کـلذ 

. ءیش
مدع ۀعامج  هّللا و  مهمحر  یـضترملا  دّیـسلا  نع  لقن  و  رثکألا . لوق  یلع  دحاولا  ربخ  ّنظلاب  لمعلا  ۀمرح  نع  جرخ  اّمم  دـحاولا  ربخ  ( 4)

دّیـسلا هلقن  يّذلا  عامجالاب  و  ّنظلا ، عاّبتا  نع  ۀیهانلا  تایآلاب  نّیلدتـسم  هتّحـص . یلع  ّلدت  نئارقب  افوفحم  نکی  مل  اذا  دـحاولا  ربخ  ۀـیجح 
. اهیلا ةراشالا  یتأت  ةریثک  رابخأب  و  دحاولا ، ربخب  لمعلا  زاوج  مدع  یلع  هر ) )

: تایآلا نع  باوجلا  و 
. ارهاظ ۀیداقتعالا  لوصألا  یف  ّنّظلا  عاّبتا  ماقم  یف  اهنأ  الوأ :

قلطم نع  جرخ  دحاولا  ربخ  ۀـیجح  ۀـیتآلا  ۀـلدألاب  تبث  اذا  و  ملعلاب ، قحلملا  صاخلا  ال  قلطملا ، ّنظلا  وه  تایآلا ، یف  ّنظلا  رهاظ  ّنإ  ایناث :
. اصیصخت اصّصخت ال  و  امکح ، اعوضوم ال  هجورخ  نوکیف  ملعلاب ، قحلملا  صاخلا  ّنظلا  یف  لخد  نظلا و 
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نامگ هدرک و  هیکت  ياهدعاق  ای  لصا  رب  هکلب  دـشاب ، هدرواین  تسد  هب  ار  نانآ  ياوتف  امیقتـسم  شدوخ  اما ] دـنک  شرازگ  ار  اههرود  همه 

اب هجیتن  رد  و  تسا ، هدعاق  لصا و  نآ  تایرغـص  زا  مکح ، نیا  هک  دشاب  هدیـشیدنا  سپـس  و  دـناهتفریذپ ، ار  نآ  نانآ  همه  هک  دـشاب  هدرب 
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دیاب دشاب ؛ هدرک  لقن  ار  ناشیا  عامجا  هجیتن ، رد  دـنراد و  قافتا  مکح  نیا  رب  ناشیا  همه  هک  دـشاب  هدرک  طابنتـسا  لالدتـسا ، نیا  رب  هیکت 
. درادن عامجا  هب  یطبر  يزیچ  نینچ  هک  تفگ 

دحاو ربخ  - 4 - 

هراشا

و هر )  ) یـضترم دّیـس  دـناهتفگ : تسا . هدـش  انثتـسا  ّنظ  هب  لمع  تمرح  زا  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  اـملع ، رثکا  رظن  رب  اـنب  دـحاو ، ربخ 
ترابع ناشیا  لیلد  دـننادیمن . تجح  دـهد ، ناشن  ار  نآ  یتسرد  هک  ینئارق  اب  شندوبن  هارمه  تروص  رد  ار  دـحاو  ربخ  املع ، زا  یعمج 

هدرک لقن  دـحاو  ربخ  هب  لمع  ندوب  اوران  رب  یـضترم  دّیـس  ار  نآ  هک  یعامجا  ( 2 تسا ؛ ّنظ  زا  يوریپ  زا  هدـننکیهن  تایآ  ( 1 زا : تسا 
. دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  یناوارف  تایاور  و 3 ) تسا ؛

: هک تسا  نآ  تایآ  زا  خساپ 
؛ تسا يداقتعا  لوصا  رد  ّنظ  زا  يوریپ  زا ] یهن   ] ماقم رد  ارهاظ  تایآ  نیا  الوا :

دیآیم هک  ياهلدا  اب  شتیجح  دـحاو  ربخ  یتقو  و  ددـنویپیم . ملع  هب  هک  صاخ  ّنظ  هن  تسا ، قلطم  ّنظ  تاـیآ ، نیا  رد  ّنظ  رهاـظ  اـیناث :
يوریپ  » هک مکح  نیا  زا   ] نآ جورخ  هجیتن  رد  ددـنویپیم ؛ ملع  هب  هک  دوشیم  دراو  صاخ  ّنظ  رد  هتفر  نوریب  ّنظ  قلطم  زا  ددرگ ، تباـث 

صاخ ّنظ  دحاو ، ربخ  یتقو  اریز  . ] صیصخت هن  دوب  دهاوخ  صّـصخت  باب  زا  و  یمکح ، هن  دوب  دهاوخ  یعوضوم  تسا ،]» عونمم  ّنظ  زا 
نیا زا  دوب . دهاوخن  قداص  دـحاو  ربخ  هب  ندرک  لمع  رب  ّنظ » زا  يوریپ   » ناونع دـیآ . رامـش  هب  ملع  یتقو  و  دوریم ، رامـش  هب  ملع  دـشاب 

[. تسا نوریب  نآ  عوضوم  زا  دوشیمن و  نآ  لماش  هدش  دای  مکح  زاغآ ، زا  تهج 
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هجورخ نوکیف  تایآلا ، هذه  صّـصخت  دحاولا  ربخ  ۀیجح  یلع  تمیقأ  یّتلا  ۀلدألا  ّنإ  لوقنف : ۀـیآلا  عوضوم  نم  هجورخ  مدـع  انمّلـس  ول  و 
. اصّصخت اصیصخت ال  و  اعوضوم ، امکح ال  اهنع 

. دحاولا ربخب  باحصألا  لمع  یلع  هر )  ) یسوطلا خیشلا  هلقن  يّذلا  عامجالاب  ضراعم  ّهنأب  عامجالا  نع  باوجلا  و 
، نیابتلاب ۀفلاخملا  یه  ۀفلاخملا  نم  دارملا  ناک  نإ  اهیف  لاکـشا  باتکلا ال  فلاخ  امب  لمعلا  نع  یهنت  یّتلا  ۀـفئاطلا  ّناف  رابخألا  نع  اما  و 

نولئاقلاف صوصخلا ، مومعلاب و  ۀـفلاخملا  یه  اهنم  دارملا  ناک  نا  و  رابخألا ، نم  نآرقلا  نیابی  امب  نولمعی  دـحاولا ال  ربخب  نیلماـعلا  نـأل 
هب ال هصیـصختل  نوزّوجملا  و  نآرقلا . مومعل  ۀصّـصخملا  راـبخألا  کـلتب  اـضیا  نولمعی  ـال  دـحاولا  ربخب  باـتکلا  صیـصخت  زاوج  مدـعب 

. ۀفلاخم صوصخلا  مومعلاب و  فلاختلا  نولعجی  ذإ ال  ۀّینیابتلا ، ۀفلاخملا  یلع  ّالإ  باتکلا  فلاخ  امب  لمعلا  نع  یهنلا  رابخأ  نولمحی 
اریثک نأل  اضیا ، اهقالطاب  اولمعی  نأ  نیعناملل  نکمی  الف  ۀنّـسلا  باتکلا و  نم  دـهاش  هیلع  دـجوی  امب ال  لمعلا  نع  عنمت  یتلا  رابخألا  اـما  و 
ّلعل و  رخأ . لماحم  یلع  رابخألا  هذـه  لمح  نم  مهل  انل و  ّدـب  الف  ۀنّـسلا ، باتکلا و  نم  دـهاش  اهیلع  سیل  نئارقلاب  ۀـفوفحملا  رابخألا  نم 

وه اّمم  مهتایاور  یف  ۀمئألا و  باحـصأ  بتک  یف  نوعدبملا  اهّـسد  یتلا  رابخألا  نع  یهنلا  وه  اهنم  دارملا  ّنأ  یلا  دشری  اعیمج  اهیف  لّمأتلا 
نیموصعملا رابخأب  اوسنأ  نیذـّلا  ثیدـحلا  بابرأ  ةرهم  دـنع  اهتغبـص  اهتجهلب و  ۀـمولعم  یه  کلذ و  لاثمأ  میـسجتلا و  ّولغلا و  راـبخأ  نم 

ثیبـخلا ّبیطلا و  ملکلا  نیب  نوقرفی  اوناـک  ذإ  اهـسنج ، نم  ـال  مالّـسلا و  مهیلع  مهراـبخأ  خنـس  نم  تسیل  اـهنأ  نوفرعی  و  مالّـسلا ، مهیلع 
. نتنملا
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نیا تسا ، هدـش  هماـقا  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  هک  ياهلدا  مییوگیم : دـشابیمن ، جراـخ  هیآ  عوضوم  زا  دـحاو  ربخ  میریذـپب  هک  ضرفرب  و 
تروص هب  یعوضوم و  هن  دوـب ، دـهاوخ  صیـصخت  تروـص  هب  یمکح و  هیآ ، زا  اـهنآ  جورخ  هجیتـن  رد  و  دـنزیم ، صیـصخت  ار  تاـیآ 

. صّصخت
. تسا ضراعم  هدرک ، شرازگ  دحاو  ربخ  هب  باحصا  لمع  رب  هر )  ) یسوط خیش  هک  یعامجا  اب  عامجا  نیا  هک  تسا  نآ  عامجا ، خساپ 

، تفلاـخم زا  دارم  رگا  دـنکیم ، یهن  نآرق  اـب  فلاـخم  ربـخ  هب  ندرک  لـمع  زا  هک  تاـیاور  زا  هتـسد  نآ  هـک  تـسا  نآ  راـبخا  زا  خـساپ 
و دننکیمن ؛ لمع  نآرق  اب  نیابم  رابخا  هب  دننکیم  لمع  دـحاو  ربخ  هب  هک  نانآ  اریز  دروآیمن ، دـیدپ  یلکـشم  دـشاب ، نیابت  هب  تفلاخم 

دروم کـی  رد  تیاور ، دـنک و  ناـیب  ار  یماـع  مکح  هیآ ، هک  تروص  نیا  هب   ] دـشاب صوصخ  موـمع و  هب  تفلاـخم  نآ ، زا  دوـصقم  رگا 
نآرق مومع  صّصخم  هک  يرابخا  نینچ  هب  تسین  زیاج  دحاو  ربخ  هب  نآرق  صیصخت  دندقتعم  هک  نانآ  دنک ،] نایب  ار  نآ  فالخ  صاخ ،
تسا نآرق  فلاخم  هچنآ  هب  ندرک  لمع  زا  یهن  رابخا  دنرامـشیم  زیاج  ار  ربخ  هب  نآرق  صیـصخت  هک  یناسک  و  دننکیمن ؛ لمع  تسا ،

. دنرامشیمن تفلاخم  ار  صوصخ  مومع و  هب  تفلاخم  ناشیا ، اریز  دننکیم ، لمح  ینیابت  تفلاخم  رب  طقف  ار 
اوران ار  دـحاو  ربخ  هب  لمع  هک  یناسک  یتح ] ، ] دـنکیم عنم  درادـن ، ّتنـس  باتک و  زا  يدـهاش  هچنآ  هب  ندرک  لمع  زا  هک  یتایاور  اـما 

؛ دنرادن ّتنـس  باتک و  زا  يدهاش  تسه ، ناشتّحـص  رب  هنیرق  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  اریز  دـنوشیمن ، مزتلم  اهنآ  قالطا  هب  زین  دـننادیم 
هک ددرگ  نومنهر  رما  نیا  هب  ار  ام  تایاور ، همه  رد  لمأت  دـیاش  مینک . لمح  رگید  ییانعم  رب  ار  تاـیاور  نیا  میراـچان  ناـشیا  اـم و  سپ 

نوچمه دناهدرک ، دراو  ناشیا  ياهتیاور  ناماما و  نارای  ياهباتک  رد  ناراذگتعدب  هک  تسا  يرابخا  زا  یهن  تایاور ، نیا  زا  دوصقم 
ع)  ) ناموصعم تایاور  اب  هک  سانـشثیدح  ناگربخ  يارب  ناشقایـس  کبـس و  هک  یتایاور  زا  نآ  دـننام  میـسجت و  ّولغ و  هب  طوبرم  رابخا 
خنس و زا  اهنیا  هک  دننادیم  دنـسانشیمزاب ، ار  نّفعتم  كاپان و  مالک  كاپ و  نخـس  هک  اجنآ  زا  نانآ ، تسا ؛ هدش  هتخانـش  دنراد ، سنأ 

. تسین ع )  ) همئا تایاور  سنج 
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: ۀیلاتلا تایآلا  اهنم  ةریثکف ، دحاولا  ربخب  لمعلل  نیزّوجملا  ججح  اما  دحاولا و  ربخب  لمعلا  زاوج  ۀلدا 
هجو و  [. 65 (] َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍۀـَلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  : ) یلاـعت هلوق  یه  أـبنلا و  ۀـیآ  یلوـالا :

: ۀیآلا یف  فصولا  موهفمف  طرشلا ، موهفم  ۀهجو  فصولا  موهفم  ۀلالد  ۀهج  نیتهج ، نم  اهتلالد 
ّرم امک  هتّیجح  ترهظتـسا  دق  ینکل  و  نییلوصألا ، نم  ریثک  هتّیجحب  لقی  مل  نإ  فصولا و  موهفم  و  نّیبتلا ، بجی  الف  إبنب  لداع  مکءاج  نإ 

. موهفملا ثحب  یف 
ءیجم مدع  یلوألا ) : ) روص ثالث  یف  قّقحتی  موهفملا  اذه  و  نّیبتلا ، بجی  الف  إبنب  قساف  مکئجی  مل  نإ  وهف : ۀیآلا  یف  طرـشلا  موهفم  اما  و 

ۀّیـضقلا نوکت  یلوألا  ةروصلاف  الثم . مسج  وأ  لمعک  أبنلا  ریغب  قسافلا  ءیجم  ۀـثلاثلا ) . ) إبنب لداعلا  ءیجم  ۀـیناثلا ) . ) ءیـشب هریغ  قسافلا و 
ّنأ ۀیآلا  یف  طرـشلا  موهفمب  لالدتـسالا  یلع  دری  الف  دوجوم ، تباث  ۀیـضقلا  یف  عوضوملا  ۀـثلاثلا  ۀـیناثلا و  یف  و  عوضوملا ، ءافتناب  ۀـبلاس 

. اهوحن و  هنتخاف » ادلو  تقزر  نإ   » لثم اهل  موهفم  و ال  عوضوملا ، تابثال  قوسم  طرشلا 
ۀّلعلا مومعف  قسافلا ، ربخک  اضیا ، عقاولاب  ملعلا  ثروی  ّهنا ال  ذإ  لداعلا ، ربخل  لماش  ملعلا  مدـع  ۀـلاهجلاب و  ۀـباصالاب  لیلعتلا  ّنا  لاقی ، اـم  و 

یلع ارهاظ  ّلدـی  ۀـلاهجلا  ظفلب  هدـعب  لیلعتلا  دورو  هروهظ و  ّمت  دـق  موهفملا  نأب  دودرم ، رهظأ ، ۀـلالد و  يوقأ  هنـأل  موهفملا ، یلع  مدـقم 
. ملعلا ۀلزنم  هل  عراشلا  لیزنت  ۀلاهجلا و  نع  لداعلا  ربخ  جورخ 
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دحاو ربخ  هب  لمع  زاوج  هلدا 

: تسا ریز  تایآ  هلمج  نآ  زا  هک  دناهدرک ، هماقا  نآرب  یناوارف  هلدا  دنرامشیم ، زیاج  ار  دحاو  ربخ  هب  ندرک  لمع  هک  یناسک 
هاگنآ دیناسرب و  بیسآ  ار  یهورگ  ینادان  هب  ادابم  دینک ، یـسراو  کین  دروآ ، يربخ  ناتیارب  یقـساف  رگا  : » دیامرفیم هک  أبن  هیآ  تسخن :

[. 66 «] دیوش نامیشپ  دیاهدرک  هچنآ  زا 
نآ هیآ  رد  فصو  موهفم  طرش . موهفم  تلالد  ( 2 فصو ؛ موهفم  تلالد  ( 1 تسا : تهج  ود  زا  دـحاو ] ربخ  ّتیجح  رب   ] هیآ نیا  تلالد 

تّجح نایلوصا  زا  يرایسب  دنچره  ار ، فصو  موهفم  و  تسین ؛» بجاو  نآ  یسررب  یسراو و  دروآ ، يربخ  ناتیارب  یلداع  رگا  : » هک تسا 
. تسا تّجح  ارهاظ  هک  متفگ  موهفم  ثحب  رد  نم  اما  دننادیمن ،

تروص هس  رد  موهفم  نیا  و  تسین ؛» مزال  یـسررب  یـسراو و  درواین  يربخ  ناـتیارب  یقـساف  رگا  : » هک تسا  نآ  هیآ  رد  طرـش  موهفم  اـما 
ای دـنک  يراک  الثم  دروایب ، ربخ  ریغ  قساـف ، ( 3 دروایب ؛ يربخ  لداـع  ( 2 درواین ؛ يربخ  مادـکچیه  قساف  ریغ  قساـف و  ( 1 دباییم : ققحت 

تروص رد  و  دوش ؛] یـسررب  ات  درادن  دوجو  يزیچ  نوچ  [ ؛ تسا عوضوم  يافتنا  هب  هبلاس  هیـضق ، تسخن ، تروص  رد  دروایب . ار  یمـسج 
رد طرش  هک  دوشیمن  دراو  لاکـشا  نیا  هیآ  رد  طرـش  موهفم  هب  لالدتـسا  رب  ورنیازا  تسا ؛ دوجوم  تباث و  هیـضق  عوضوم  موس ، مود و 

لثم درادن ، موهفم  دـنکیم ] تابثا  ار  مکح  عوضوم  نآ  رد  طرـش  هک   ] ياهیطرـش هلمج  نینچ  و  هدـش ، نایب  عوضوم  تابثا  يارب  هیآ  نیا 
. نآ دننام  و  نک ،» هنتخ  ار  نآ  دش  تیزور  يدنزرف  رگا  »

، قساف ربخ  دننام  زین ، لداع  ربخ  اریز  دریگیم ، رب  رد  زین  ار  لداع  ربخ  ملع » مدع  ینادان و  هب  ندـناسر  بیـسآ   » هب لیلعت  دـناهتفگ : یخرب 
تـسردان نخـس  نیا  دـشابیم . رتنشور  رتيوق و  شتلـالد  اریز  تسا ، مّدـقم  موهفم  رب  ّتلع  مومع  و  ددرگیمن ، بجوم  ار  عقاو  هب  ملع 

تـسا نوریب  تلاهج »  » زا لداع  ربخ  هک  تسا  نآ  شرهاظ  تلاهج ،»  » ظفل اب  نآ  زا  سپ  لیلعت  دورو  هدش و  ّمات  موهفم ، روهظ  اریز  تسا ،
تلزنم ماقم و  رد  ار  نآ  عراش  و 
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ینب دادترا  نع  ربخأ  قسافلا  دیلولا  ّنا  ثیح  دادترالا  نع  رابخالا  وه  و  اهدروم - ّنأب  ۀـیآلا  هذـه  موهفمب  لالدتـسالا  یلع  لاکـشالا  اما  و 

ّنأ وه : و  دروملا ، هیف  ظحالم  ریغ  ماع  مکح  نایب  وه  ۀـیآلا  رهاظ  ّنأب  هنع : باوجلا  نکمیف  دـحاولا . لدـعلا  ربخ  هیف  یفکی  ـال  قلطـصملا -
. کلذ هیف  مزلی  الف  لداعلا  فالخب  عقاولا  ۀقیقحلا و  نایب  یلع  فوقولا  ربخلا و  حاضیتسا  وه  و  نّیبتلا ، نم  هیف  ّدبال  ربخب  ربخأ  اذا  قسافلا 

، ۀطساولاب ناک  ول  اقلطم و  دحاولا  لداعلا  ربخ  وه  حیحصلا و  ربخلا  ۀیجح  یلع  اموهفم  ۀکرابملا  ۀیآلا  هذه  ۀلالد  یلع  ارهاظ  لاکـشا  مث ال 
. اذکه نّیبتلا و  هیف  بجی  رابخألا ال  نم  ربخ  وه  اذک و  اذکب و  ینثّدح  انالف  نأب  ربخأ  ۀطساولا  نع  ربخملا  ّنأل 

لّوأ نم  هب  لمعیف  الإ  و  ضراعتلا ، دعاوق  یـضتقمب  لمعلا  هباب و  یف  هنع  صحفلا  ارهاظ  مزل  لداعلا  اذـه  ربخل  ضراعم  دوجو  لمتحا  اذا  و 
. ۀلأسم لک  باب  یف  تاضراعملا  تعمج  ام  دعب  نیّدلا  یف  طایتحالا  باب  نم  هنأل  ۀیجحلل ، فانم  ریغ  اذه  و  رمألا ،

يذلا وه  و  نسحلا ، یه : اهتّیجح و  یلع  ذئنیح  ّلدتف  ۀیآلا  نومضم  یف  ربخلل  رخألا  ۀثالثلا  ماسقألا  لاخدإ  نیطاسألا  ضعب  لواح  دق  هیبنت :
وه و  فیعـضلا ، و  هب . قوثوم  هّنکل  نامیالا و  لمکتـسم  ریغ  هتاور  یف  يّذلا  وه  و  ّقثوملا ، و  حودمم . هّنکل  ۀـلادعلا و  تباث  ریغ  هتاور  یف 

، ... ۀّینظ نئارقب  افوفحم  ناک  نإ  مومذم ، هتاور  یف  يذلا 
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ربخ قلطـصملا  ینب  دادترا  زا  قساف  دیلو  اریز  دادترا ، زا  رابخا  ینعی  نآ - دروم  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  رب  رگید  لاکـشا  تسا . هدناشن  ملع 

ناوتیم لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  دنکیمن . تیافک  نآ  رد  لداع  کی  ربخ  هک  تسا  يزیچ  دمآ -] دورف  شدروم  رد  هیآ  نیا  هاگنآ  و   ] داد
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قـساف هاگره  هک  تسا  نیا  ماع  مکح  نآ  و  تسین ؛ ظوحلم  نآ  رد  دروم  تیـصوصخ  تسا و  ماع  مکح  کی  نایب  هیآ ، رهاـظ  هک : تفگ 
ربخ فالخرب  دـنکیم ، شرازگ  ار  ّتیعقاو  تقیقح و  هک  دـش  نئمطم  دومن و  یـسررب  ار  ربخ  ینعی  درک ، نّیبت  ار  نآ  دـیاب  دروایب  يربخ 

. تسین مزال  نآ  رد  يزیچ  نینچ  هک  لداع 
، دـحاو لداع  ربخ  ینعی  حیحـص ، ربخ  ّتیجح  رب  موهفم ، تهج  زا  كرابم ، هیآ  نیا  هک  تسین  نیا  رد  یلاکـشا  ارهاظ  هکنآ  رگید  بلطم 

نم يارب  ینالف ،  » هک دنکیم  شرازگ  دهدیم ، ربخ  هطساو  زا  هک  یسک  اریز  دشاب ؛ هطـساو  اب  ربخ  نآ  دنچره  دراد ، تلالد  قلطم  روطهب 
یضراعم دوجو  هاگره  و  بیترت . نیمه  هب  و  تسین ، مزال  نآ  رد  یسررب  هک  تسا  ربخ  یعون  دوخ  نیا  و  تسا ؛» نانچ  نینچ و  هک  تفگ 

هنرگو ددرگ ؛ لمع  ضراعت  دعاوق  ياضتقم  هب  دوش و  صحف  شدوخ  باب  رد  نآ  زا  تسا  مزال  ارهاظ  دـشاب  لمتحم  لداع  نیا  ربخ  يارب 
اب نآ ] رد  و  [ ؛ تسا نید  رد  طایتحا  باب  زا  وجتسج  صحف و  نیا  اریز  درادن ، یتافانم  نآ ، ّتیجح  اب  نیا  و  دنکیم ، لمع  نآ  هب  زاغآ  زا 

[. دنکیم تیافک  باب  نامه  هب  هعجارم   ] هلئسم نامه  هب  طوبرم  باب  رد  تاضراعم  يروآدرگ  هب  هجوت 

هیبنت

تلالد زین  اهنآ  تیجح  رب  هیآ  تروص  نیا  رد  هک  دنزاس ، دراو  هیآ  نومـضم  رد  زین  ار  ربخ  رگید  مسق  هس  دناهدیـشوک  ناگرزب  زا  یخرب 
حدـم و نانآ  زا  اما  هدـشن ، تباث  نآ  ناـیوار  تلادـع  هک  تسا  یتیاور  نآ  و  نسح ، ربخ  ( 1 زا : دنترابع  هدـش  دای  مسق  هس  درک . دـهاوخ 

نآ و  فیعض ، ( 3 دنـشاب ؛ قوثو  دروم  اّما  دـشابن  لماک  شناـیوار  زا  یخرب  ناـمیا  هک  تسا  یتیاور  نآ  و  ّقثوم ، ( 2 دشاب ؛ هدـش  فیرعت 
رد ماسقا  نیا  ندرک  لخاد  ّتلع  . ] دشاب یّنظ  نئارق  اب  هارمه  هک  یتروص  رد  دناهدش  شهوکن  شنایوار  زا  یخرب  هک  تسا  یتیاور 
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قوطنملاب جراخف  هریغ  اما  و  اموهفم ، طقف  لدعلا  ربخ  ۀّیجح  یلع  ّلدـت  اّمنإ  ۀـیآلا  نأ  فاصنالا  ّنکل  نظلا . لیـصحت  نّیبتلا  هلعجل  کلذ  و 

يداعلا ملعلا  معن ، ۀـیاورلل . ۀـثالثلا  ماسقألا  هذـه  نم  لصاحلا  ّنظلاب  نوکی  وه ال  لاحلا و  نایب  بلط  وه  نّیبتلا  رهاظ  ّنـأل  و  موهفملاـب ، وأ 
. ةروکذملا ماسقألا  هذه  نم  ول  و  یفک ، لصح  اذاف  افرع ، نایب 

: یلاعت هلوق  دحاولا  ربخ  ۀّیجح  یلع  اهب  ّلدتسا  یّتلا  تایآلا  نم  ۀیناثلا :
[. 67 (] َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  )

ُمُُهنَْعلَی َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  ام  ِدـَْعب  ْنِم  يدُْـهلا  َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  اـْنلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ) هناحبـس هلوق  ۀـثلاثلا :
[. 68 (] َنُونِعاَّللا

[. 69 (] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  : ) هنأش ّزع  هلوق  ۀعبارلا :
نیرذنملا نم  ذخألا  بوجو  مزلتـسی  رکذلا ، ۀیآ  یف  لاؤسلا  و  نامتکلا ، ۀیآ  یف  نامتکلا  مدع  نایبلا و  و  رفنلا ، ۀیآ  یف  راذنالا  ّنأ  بیرقتب 

. رکذلا لهأ  نم  لوبقلا  بوجو  و  نینّیبملا ، نم  و 
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رب طقف  هیآ  هک  تسا  نآ  فاصنا  اّما  دـننادیم . ربخ ] یتسرد  هب   ] ّنظ ندروآ  تسد  هب  نامه  ار  نّیبت »  » ناـشیا هک ] تسا  نآ  هیآ  نومـضم 

هژاو رهاظ  هکنآ  لیلد  هب  و  دـننوریب ؛ مکح  نیا  زا  هیآ ، موهفم  ای  قوطنم و  هطـساو  هب  رگید  دراوم  و  دـنکیم ، تلـالد  لداـع  ربخ  ّتیجح 
نایب افرع  يداع  ملع  يرآ ، دباییمن . ققحت  ددرگیم ، لصاح  هدـش  دای  هناگهس  ماسقا  زا  هک  یّنظ  اب  نیا  و  تسا ، لاح  نایب  هبلاطم  نّیبت » »

. دشاب هدش  دای  ماسقا  نیا  زا  دنچره  دنکیم ، تیافک  دوش  لصاح  هاگره  و  دوریم ؛ رامش  هب 
، نانآ زا  ياهقرف  ره  زا  ارچ  سپ  : » دـیامرفیم هک  تسا  رفن ]  ] هیآ هدـش  لالدتـسا  دـحاو  ربخ  تیجح  يارب  نآ  هب  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  مود :
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[ یهلا رفیک  زا   ] نانآ هک  دشاب  دنهد ، میب  دنتـشگزاب  نانآ  يوس  هب  یتقو  ار  دوخ  موق  دنبای و  یهاگآ  نید  رد  ات  دـننکیمن  چوک  ياهتـسد 
[. 70 «] دنسرتب

حیـضوت باتک  رد  مدرم  يارب  ار  نآ  هکنآ  زا  دـعب  میداتـسرفورف ، هک  ار  يدومنهر  نشور و  ياـههناشن  هک  یناـسک  [: » ناـمتک  ] هیآ موس :
[. 71  ...«] دنکیم تنعل  ادخ  ار  نانآ  دنرادیم ، هتفهن  میاهداد ،

[. 72 «] دیسرپب ینامسآ ] ياهباتک  ناگدنهوژپ  رکذ -[  لها  زا  دینادیمن  رگا  سپ  [: » رکذ  ] هیآ مراهچ :
و  ] ذـخا هک  تسا  نآ  مزلتـسم  رکذ ، هیآ  رد  شـسرپ  و  نامتک ، هیآ  رد  ندـناشوپن  نایب و  و  رفن ، هیآ  رد  راذـنا  هک  تسا  نآ  لالدتـسا  نایب 
ناگدنـسرپ و ناگدنونــش و  رب   ] دـننکیم راـهظا  رکذ  لـها  هـچنآ  لوـبق  و  دـنیوگیم ، ناگدـننکنایب  ناگدـنهدراذنا و  هـچنآ  شریذـپ ]

[. نانآ قح  رد  تسا ، دحاو  ربخ  هک  ناشیا ، نخس  ّتیجح  رب  تسا  فقوتم  نیا  و  ، ] دشاب بجاو  ناگدننکهعجارم ]
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ّنأ بیرقتب  [. 73 (] َنِینِمْؤُْمِلل ُنِمُْؤی  َو  ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  : ) یلاـعت هلوق  ۀـسماخلا :
. ۀجح مهلوق  نوکی  نأ  ّدب  الف  مهلوق ، لوبق  مهل و  هقیدصت  وه  امنإ  نینمؤملل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  نامیإ 

اهّلک تایآلا  هذه  ّنأب  دودرم  هّنکل  و  رثکألا . دحاولا و  لوق  لوبق  لمـشی  قلطم  اهنم  الک  ّنأ  یلع  فقوتم  عبرألا  تایآلا  هذهب  لالدتـسالا  و 
یف یفتکی  یّتح  رثکألا  وأ  دحاولا  لدعلا  ربخ  لوبق  نایب  ددصب  یه  تسیل  و  دـحاولا ، ربخ  لوبق  یف  اهیف  روهظ  هوحن و ال  عمجلا و  ۀغیـصب 

ءیـشلا تاقالطالا  هذـه  لیبق  نم  اندـنع  ناکل  تایآلا  هذـه  قالطإ  ۀـیافکب  انلق  ول  و  يرخأ . تاهج  نایب  ددـصب  یه  لب  قالطالاب ، کـلذ 
لوق لوبق  نایب  ددصب  سیل  وه  اّمم  کلذ  لاثمأ  مالّـسلا و  مهیلع  مهنع  ۀیاورلا  لّمحت  یلع  ّثحلا  ۀیاورلا و  ملعلا و  ۀـلمح  حدـم  نم  ریثکلا 

. رثکا وا  مهنم  دحاو 
: اهنم رابخألا ، نیزّوجملا : ّۀلدأ  نم  و 

؟ ذخآ امهّیأبف  ناضراعتملا  ناثیدحلا  وا  ناربخلا  مکنع  یتأی  لاق : ةرارز . نع  يور  ام  - 1
«. ردانلا ّذاشلا  كرتا  کباحصأ و  نیب  رهتشا  امب  ذخ  : » مالّسلا هیلع  لاق 

«. کسفن یف  امهقثوأ  كدنع و  امهلدعأب  ذخ  : » لاق ناروهشم . اعم  امّهناف  تلق :
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: دنیوگیم دنهدیم و  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  زا  و  [: » نذا  ] هیآ مجنپ :

تسا نآ  لالدتسا  نایب  [. 74 «] دنکیم رواب  ار  نانمؤم  نخس ]  ] دراد و نامیا  ادخ  هب  تسامـش ، يارب  یبوخ  شوگ  وگب : تسا . روابدوز  وا 
نخس امتح  سپ  دریذپیم ؛ ار  نآ  درامشیم و  تسار  ار  ناشیا  نخس  هک  تسین  نآ  زج  نانمؤم  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ رواب ] و   ] نامیا هک 

. دشابیم تّجح  نانآ 
نینچ اّما  دوش . لماش  ار  نآ  زا  رتشیب  رفن و  کی  لوق  ات  دـشاب  قلطم  اـهنآ  زا  کـیره  هک  تسا  نآرب  فقوتم  ریخا  هیآ  راـهچ  هب  لالدتـسا 
روهظ رفن ] کی  رابخا  دحاو -[  ربخ  لوبق  رد  و  دنتـسه ، نآ  دننام  عمج و  هغیـص  هب  یگمه  تایآ  نیا  اریز  درادن ، دوجو  اهنآ  رد  یقالطا 

يرگید تاهج  نایب  ددصرد  هکلب  دوش ، هدنـسب  نآ  قالطا  هب  ات  تسین  لداع  دنچ  ای  کی  لوق  نایب  ددـصرد  تایآ  نیا  اساسا  و  دـنرادن ،
ملع و نالماح  شیاتـس  دـننام  میراد ، رایتخا  رد  لیبق  نیا  زا  یناوارف  تاقالطا  ام  دـنکیم ، تیافک  تایآ  نیا  قالطا  مییوگب  رگا  و  تسا .
زا تسین . ناشیا  زا  رفن  دنچ  ای  کی  نخـس  لوبق  نایب  ددـصرد  کیچـیه  هکنآ  لاثما  و  ع )  ) همئا زا  تیاور  نتفرگ  رب  هب  قیوشت  و  تیاور ،

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا ، یتایاور  دنرامشیم ، زیاج  ار  دحاو  ربخ  هب  لمع  هک  یناسک  هلدا  هلمج 
رگیدـکی اب  هک  دوشیم  لقن  ثیدـح  اـی  ربخ  ود  امـش  يوس  زا  تفگ : ع ])  ) ماـما رـضحم  هب   ] وا تسا : هدـش  لـقن  هرارز  زا  هک  یتیاور  . 1
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؟] مینک لمع  و   ] میریگب ار  اهنآ  نیمادک  دنراد ؛ ضراعت 
«. راذگاو درادن ] یترهش  هک   ] ار ردان  ذاش و  تیاور  دراد و  ترهش  تنارای  نایم  هک  ریگب  ار  یتیاور  : » دومرف مالّسلا  هیلع  ماما 

«. ریگب هدرک ، لقن  وت  شیپ  ناشنیرتّقثوم  و  وت ، دزن  اهنآ  نیرتلداع  هک  ار  نآ  : » دومرف ع )  ) ماما دنروهشم . ود  ره  تفگ : هرارز 
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. مالّسلا هیلع  اضرلا  مامالا  نع  مهجلا  نب  نسحلا  نع  يور  ام  - 2
امهّیأـب کـیلع  عّسومف  ملعت  مل  اذا  : » مالّـسلا هیلع  لاـق  قحلا ؟ اـمهّیأ  ملعن  ـالف  نیفلتخم ، نیثیدـحب  ۀـقث  اـمهالک  نـالجّرلا و  اـنئیجی  تلق :

«. تذخأ
یتح کیلع  عّسومف  ۀقث  مهّلک  ثیدحلا و  کباحـصأ  نم  تعمـس  اذا  : » لاق مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ةریغملا  نب  ثراحلا  نع  يور  ام  - 3

«. مالّسلا هیلع  مئاقلا  يرت 
فیکف داحآ  رابخأ  هذـه  ّنأب  لاقی  ام  و  رابخألا ، ناسل  یف  دـحاو  ینعمب  امّهنأ  رهاـظلا  و  لدـعلا ، ۀـقّثلا  ربخ  لوبق  یلع  راـبخألا  هذـه  ّتلد 

یلع باحـصألا  ملاست  ّنأب  عوفدم  داحآلا ، ربخب  داحآلا  ربخ  ۀیجح  یلع  لالدتـسا  هنأل  روّدـلا ، موزلل  دـحاولا  ربخ  ۀـیجح  یلع  اهب  ّلدتـسی 
. اهب قوثولا  بجوی  حیجارتلا  لداعتلا و  باب  یف  ۀیجالعلا  رابخألا  هذه  لوبق 

نمحّرلا دـبع  نب  سنویف  أ  تقو ، ّلک  یف  كاقلأ  تسل  جاتحأ و  امبر  مالّـسلا : هیلع  مامالل  يدـتهملا  نب  زیزعلا  دـبع  لوق  نم  يور  اـم  - 4
هیلع مامالا  ریرقت  و  لئاسلا ، دنع  امولعم  ناک  يوتفلا  ۀـیاورلا و  یف  ۀـقثلا  لوق  لوبق  ّنأ  اهرهاظ  و  معن .» : » لاق ینید ؟ ملاعم  هنع  ذـخآ  ۀـقث ،

. هلوق ۀیجح  یلع  ّلدی  کلذ  یلع  هل  مالّسلا 
. یتآلا ربخلا  يوتفلا  ۀیاورلل و  هقالطاب  هلومش  یف  هلثم  و 
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: تسا هدرک  لقن  ع )  ) اضر ماما  زا  مهج  نب  نسح  هک  یتیاور  . 2

اهنآ نیمادـک  مینادیمن  اـم  و  دـننکیم ، لـقن  ضراـعتم ] و   ] فلتخم ثیدـح  ود  دنتـسه ] ناـنیمطا  دروـم  و   ] هقث ود  ره  هک  رفن  ود  متفگ :
؟ تسا تسرد 

[«. ینک لمع  و   ] يریگب یهاوخیم  ار  مادکره  هک  يراد  رایتخا  تسا ] تسرد  اهنآ  نیمادک   ] ینادیمن هاگره  : » دومرف ع )  ) ماما
يدینش ثیدح  تنارای  زا  هاگره  : » دومرف تیاور ] نیا  رد  ( ] ع  ) ماما تسا . هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هریغم  نب  ثراح  زا  هک  یتیاور  . 3

[. یسرپب وا  زا  و   ] ینیبب ار  دوخ  نامز  ماما  ات  ینک ،] لمع  یتساوخ  مادکره  هب  ضراعت  تروص  رد  هک   ] يراتخم دندوب  هقث  نانآ  همه  و 
، تایاور نیا  هک  هدـش  لاکـشا  تسانعم . کی  هب  تایاور  نابز  رد  لداع  هقث و  ارهاظ  و  دراد . تلالد  لداـع  هقث  ربخ  لوبق  رب  تاـیاور  نیا 
رد هک  اریز  دیآیم ، مزال  رود  نوچ  درک ، کّسمت  اهنآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  يارب  ناوتیمن  ورنیازا  دنتـسه ؛ دحاو  ربخ  ناشدوخ 

. تسا هدش  کّسمت  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  يارب  دحاو  ربخ  هب  نآ 
رد دـناهتفریذپ و  تسا ، حـیجارت  لداعت و  باب  رد  یّلح  هار  نایب  ماقم  رد  هک  ار  رابخا  نیا  هّیماما  ياـملع  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  خـساپ 

. دوشیم رابخا  نیا  یتسرد  هب  نانیمطا  بجوم  رما  نیا  و  دنراد ، رظنقافتا  نآ  لوبق 
ره هک  تسین  نینچ  و  میوشیم ، دنمزاین  یعرـش ] لئاسم  رد   ] یهاگ تفگ : ع )  ) ماما هب  يدهم  نب  زیزعلا  دبع  هدـمآ  نآ  رد  هک  یتیاور  . 4

؟ مریگب ارف  يو  زا  ار  منید  ماکحا  ات  تسا ، هقث  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  ایآ  منک . رادید  ار  امش  مناوتب  مهاوخب ]  ] نامز
، تسا هدوب  مّلسم ] و   ] مولعم هدننکلاؤس  دزن  اوتف  تیاور و  رد  هقث  نخس  نتفریذپ  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  رهاظ  يرآ .» : » دومرف ع )  ) ماما

. دراد تلالد  هقث  لوق  ّتیجح  رب  بلطم ، نیا  هب  تبسن  وا  قح  رد  ع )  ) ماما ریرقت  و 

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدش  دای  تیاور  ریظن  دوشیم ، لماش  ار  ود ، ره  اوتف ، تیاور و  دوخ  قالطا  اب  هک  تهج  نآ  زا  زین  ریز  تیاور 
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لک یلع  امکنید  یف  ادمتعا  : » مالّـسلا هیلع  لاق  نیدلا . یف  هیلع  دـمتعی  نّمع  لاؤسلا  نع  ۀـباتک  مالّـسلا  هیلع  مامالا  باوج  نم  يور  ام  - 5
. هربخ ۀقثلا و  لوق  لوبق  یلع  ّلدی  امم  امهریغ  امهوحن  و  انرمأ » یف  مدقلا  ریثک  انّبح  یف  ّنسم 

: اهنم ءیش . اهتلالد  نم  یسفن  یف  نکل  و  رخأ ، رابخأب  اضیا  اّولدتسا  دق  و 
هنع ذـخ  نومأم  ۀـقث  ّهنأـب  مالّـسلا  هیلع  هیبأ  ّصاوخ  هّصاوخ و  نم  دارفا  ضعب  یلع  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  ماـمالا  ّصن  یف  ةدراولا  راـبخالا 

بذکلا نم  انومأم  نوکیف  هتقاثوب ، مالّـسلا  هیلع  مامالا  دهـش  يّذلا  ۀـصاخ  ۀـقثلا  کلذ  لوق  لوبق  یلع  ّلدـت  امنإ  هذـه  ّلعل  و  الثم . کنید 
هعابتأ یـضترملا و  دیـسلا  لثم  یّتح  دحأ  هتیاور  لوبق  یف  فّقوتی  الف  ةاورلا  نم  دـحاو  یف  تلـصح  اذا  ۀـلادعلا  قوف  ۀـجرد  هذـه  و  انیقی ،

. ارهاظ دحاولا  ربخ  ۀیجح  مدعب  نیلئاقلا 
. ءالقعلا هب  أبعی  اذل ال  و  لصألاب ، ّیفنمف  هیلع  وهسلا  هابتشالا و  لامتحا  اما 

. اقافتا اهیف  دحاولا  يوتف  لبقی  یتلا  يوتفلاب  ۀصاخ  اهنأل  اضیا ، رظن  اهتلالد  یف  و  ءاملعلا . یلا  عاجرالا  دیلقتلا و  رابخا  مهّتلدأ  نم  و 
ریغ نم  ذخألا  مدـعب  مهثیداحأ  ضعب  یف  اوحّرـص  مالّـسلا  مهیلع  مّهنأ  هل  رهظی  بابلا  اذـه  یف  مالّـسلا  مهیلع  مهرابخأل  عّبتتملا  نا  ملعا  و 

لدعلا نمؤملا  یلع  الإ  ۀقّثلا  ۀملک  نوقلطی  اونوکی  مل  مالّـسلا  مهیلع  مّهنا  و  ۀـصاخ ، ۀـقثلا  لدـعلا  لوق  لوبقب  اوصخر  اّمنا  مّهنا  و  نمؤملا ،
. عبتتملل رهظی  ام  یلع  ثیدحلا  ءاملع  نیب  أشن  حالطصا  نمؤم  ریغ  ناک  ول  بذکلا و  نع  ّبنجتملا  یلع  ۀقثلا  ۀملک  قالطا  معن ، ارهاظ .
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رد : » دومرف ع )  ) ماما تسا . هدـمآ  تساور ، نید  رد  يو  رب  دامتعا  هک  یـسک  هرابرد  شـسرپ  زا  ماما  بوتکم  خـساپ  نآ  رد  هک  یتیاور  . 5

یتایاور رگید  زا  نآ  دننام  و  تسا .» هدوب  اشوک  ام  رما  رد  هدرک و  يرپس  ام  ّتبحم  هار  رد  ار  يرمع  هک  دـینک  دامتعا  یـسک  رب  دوخ  نید 
. دراد تلالد  هقث  صخش  ربخ  نخس و  شریذپ  رب  هک 

. تسین مامت  اهنآ  تلالد  نم  رظن  هب  اما  دناهدرک ، لالدتسا  زین  يرگید  تایاور  هب  املع 
يو  » الثم هک  دـناهدرک  حیرـصت  ناشردـپ  دوخ و  ّصاخ  نارای  زا  یخرب  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  نآ  رگنایب  هک  یتایاور  هلمج  زا 

رب ع )  ) ماما هک  صاـخ  هقث  درف  ناـمه  نخـس  شریذـپ  رگناـیب  تاـیاور  زا  هتـسد  نیا  دـیاش  ریگارف ». وا  زا  ار  دوخ  نید  تسا ، نمیا  هقث و 
نیا و  دـشابیم ، نتفگ  غورد  زا  ياّربم  انیقی  ع ])  ) ماما تداهـش  لیلد  هب   ] وا تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب ؛ تسا ، هداد  تداهـش  يو  تقاـثو 

یناسک یتح  دنریذپیم  ار  شربخ  ناگمه  دوش  زارحا  يزیچ  نینچ  نایوار ، زا  یکی  هرابرد  هاگره  تسا و  تلادـع  هبترم  زا  رتالاب  هجرد ،
 ]- لصا اب  یناسک  نینچ  قح  رد  وهـس  هابتـشا و  لامتحا  اـّما  دـننادیمن . تّجح  ار  دـحاو  ربخ  ارهاـظ  هک  شناوریپ  یـضترم و  دّیـس  دـننام 

. دننکیمن هجوت  یلامتحا  نینچ  هب  القع  ورنیازا ، دوشیم و  یفن  وهس ] هابتشا و  مدع  تلاصا 
اریز تسین ؛ مامت  نم ] رظن  هب  دحاو ، ربخ  تیجح  رب   ] زین اهنیا  تلالد  هک  تساملع ، هب  مدرم  عاجرا  دیلقت و  تایاور  ناشیا ، هلدا  رگید  زا 

. تسا تّجح  رفن  کی  ياوتف  هک  دنریذپیم  ناگمه  اوتف  دروم  رد  و  دنراد ، صاصتخا  اوتف  هب  تایاور ، نیا 
ناـشثیداحا زا  یخرب  رد  ع )  ) همئا هک  دوشیم  نشور  شیارب  دـنک ، عبتت  وجتـسج و  باـب  نیا  رد  ع )  ) همئا تاـیاور  رد  سکره  هک  نادـب 

هقث لداع و  صخش  نخس  لوبق  اهنت  ع )  ) همئا هک  دوشیم  نشور  زین  و  دیریذپن ، ار  یماما  هدزاود  هعیـش  ریغ  ثیدح  هک  دناهدرک  حیرـصت 
غورد زا  هک  یـسک  رب  هقث »  » هژاو قالطا  يرآ ، دنربیمن . راک  هب  لداع  نمؤم  هرابرد  زج  ارهاظ  ار  هقث »  » هژاو ناشیا  و  دناهتـسناد ، زاجم  ار 

. دوشیم راکشآ  عّبتت  لها  رب  تقیقح ، نیا  هدمآ و  دیدپ  ناسانشثیدح  نایم  هک  تسا  یحالطصا  دشابن ، هعیش  دنچره  دزیهرپیم ،
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ام اوذخ  : » اهنع لئـس  اّمل  لاضف  ینب  تایاور  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  هریغ ، تایاور  ذخأب  حیولت  وأ  حیرـصت  نم  رابخألا  ضعب  یف  ام  اما 
: اهنع باوجلا  نکمی  هذهف  اوأر » ام  اورذ  اوور و 

نوکت هنم  ةداهشلا  هذه  عم  و  مهنع ، تردص  دق  ۀقداص  مهبتک  یف  اهورکذ  یتلا  مهتایاور  ّنأ  یف  مالّسلا  هیلع  مامالا  نم  ةداهـش  اّهنأب  الوأ :
. اهصوصخب ةداهش  مالّسلا  هیلع  مامالا  نم  درت  مل  یتلا  نینمؤملا  نم  لودعلا  رئاس  تایاور  نم  قدصأ  تبثأ و  مهتایاور 

. قحلا نع  مهلودع  لبق  مهتماقتسا  نمز  یف  اهوّفلأ  اّمنإ  مهبتک  ّنإ  ایناث :
: مالّسلا هیلع  هلوق  نم  هّرس  سّدق  یسوطلا  خیشلل  ةّدعلا  باتک  یف  ۀلسرملا  ۀیاورلا  لثم  و 

«. هب اولمعاف  مالّسلا  هیلع  یلع  نع  هوور  ام  یلا  اورظناف  اّنع  يور  امیف  اهمکح  نودجت  ۀثداح ال  مکب  تلزن  اذا  »
نم نانئمطا  قوثو و  هیلا  عوجّرلا  نم  لصحی  امب  افوفحم  ناک  اذا  امیف  ءالؤه  نم  داحآلا  ربخ  لوبق  یلع  لمحت  اهنأب  اهنع  باوجلا  نکمی  و 
اما و  لدعلا ، ۀقثلا  ربخ  وه  امنإ  ۀیجحلا  ماقم  یف  ربتعملا  نا  عومجملا  نم  لّصحتملا  نأل  قبس ، ام  نیب  اهنیب و  اعمج  کلذ  نئارق و  دهاوش و 

وحن وأ  ۀفورعم  ةرهـش  وأ  ۀفوفحم  نئارق  نوکت  امبرف  فلتخت  دهاوشلا  و  مالّـسلا . مهیلع  مهنع  رودصلا  ۀّحـصب  هل  دهاوش  یلا  جاتحیف  هریغ 
یف ۀیاورلا  یلا  نودنتسی  ءاهقفلا  ّلج  نوکب  وأ  باحصألا ، دنع  ۀّیورم  ةروهشم  ۀیاورلا  نوکب  امإ  لصحت  قوثولل  ةدیفملا  ةرهـشلا  و  کلذ .

تایاورلا و فالتخاب  فلتخی  اذـه  و  ۀـیاورلا ، کلت  یف  ۀـیجحلل  تالّهؤم  نئارق و  دوجوب  اـقوثو  نیترهـشلا  يدـحإ  بجوت  ثیحب  مهاوتف 
. تاماقملا تارهشلا و 
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رد ع )  ) ماما نآ ، رد  هک  یتیاور  لثم  دینک ، لمع  زین ]  ] هعیـش ریغ  رابخا  هب  هک  تسا  هدمآ  هراشا  ای  حیرـصت  هب  تایاور  یخرب  رد  هکنیا  اما 

دنتفگ شیوـخ  يأر  اـب  ار  هچنآ  و  دـینک ] لـمع  و   ] دـیریگب دـندرک  تیاور  ار  هـچنآ  : » دوـمرف لاّـضف  ینب  تاـیاور  زا  شـسرپ  هـب  خـساپ 
: تفگ ناوتیم  تایاور  نیا  هب  خساپ  رد  دیراذگاو .»

ع)  ) همئا زا  تسا و  تسرد  دـناهدروآ  ناشیاهباتک  رد  لاّضف  ینب  هک  یتایاور  هکنیا  رب  تسا  ع )  ) ماما تداهـش  رگناـیب  تاـیاور  نیا  ـالوا :
رد یتداهش  ع )  ) ماما يوس  زا  هک  لداع  نایعیش  رگید  تایاور  زا  ناشیا  تایاور  ع )  ) ماما زا  یتداهـش  نینچ  دوجو  اب  و  تسا ، هدش  رداص 

. دوب دهاوخ  رتقداص  رتراوتسا و  هدشن ، دراو  ناشیا  صوصخ 
. دنتشون قح  زا  ینادرگيور  زا  شیپ  دوب و  حیحص  ناشدیاقع  هک  ینامز  رد  ار  ناشیاهباتک  نانآ  ایناث :

: دومرف ع )  ) ماما هک  هدمآ  هر )  ) یسوط خیش  هدع  باتک  رد  هک  یلسرم  تیاور  لثم  و 
، دناهدرک لقن  ع )  ) یلع زا  نانآ  هک  یتایاور  هب  دیتفاین  هدش  تیاور  ام  زا  هچنآ  رد  ار  نآ  مکح  هک  دمآ  شیپ  امش  يارب  ياهثداح  هاگره  »

«. دینک لمع  نآ  هب  و  دیرگنب ،
ینئارق دـهاوش و  اب  هارمه  ربخ  نآ  هک  ییاـج  رد  ّتنـس  لـها  زا  دـحاو  ربخ  لوبق  رب  دوشیم  لـمح  تیاور  نیا  تفگ : ناوتیم  خـساپ  رد 

هچنآ اریز  دوش ، عمج  هتفگشیپ  تایاور  تیاور و  نیا  نایم  هلیـسونیدب  ات  ددرگیم ، لصاح  نانیمطا  قوثو و  نآ ، هب  عوجر  زا  هک  دشاب 
زا شرودص  یتسرد  رب  يدهاوش  دنمزاین  نآ  ریغ  و  تسا ، تّجح  لداع  هقث  ربخ  اهنت  هک  تسا  نآ  دیآیمتسدهب  تایاور  نیا  عومجم  زا 

. دشابیم ع )  ) همئا بناج 
یهاگ شخبنانیمطا ، ترهـش  دشابیم . نآ  دننام  يزیچ  ای  و  هدش ، هتخانـش  ترهـش  ای  ربخ ، هارمه  نئارق  یهاگ  تسا ؛ نوگانوگ  دهاوش 

همه هک  دوشیم  لصاح  تروص  نیا  هب  یهاگ  و  دـشاب ، هدـش  تیاور  باحـصا  دزن  روهـشم و  تیاور  هک  دوشیم  لصاح  تروص  نیا  هب 
يروما نئارق و  دوجو  هب  نانیمطا ] و   ] قوثو بجوم  ترهـش ، عون  ود  نیا  هک  ياهنوگ  هب  دنـشاب ، هدرک  دانتـسا  نادـب  دوخ  ياوتف  رد  اـهقف 

. دوشیم فلتخم  ماقم ، ترهش و  تیاور ، هب  هتسب  رما ، نیا  ققحت  و  دروآیم ؛ دیدپ  تیاور  نآ  رد  ار  ّتیجح  طیارش  هک  دوش 
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دّیسلا هاعّدا  يّذلا  عامجالا  لباقم  یف  دحاولا  ربخ  ۀیجح  یلع  ۀعامج  یـسوطلا و  خیـشلا  هرکذ  يّذلا  عامجالا  نیزوجملا  ّۀلدأ  ۀلمج  نم  و 

. دحاولا ربخ  لوبق  مدع  یلع  یضترملا 
ۀیلقعلا هجوألل  ضّرعتأ  مل  ۀیفاک  اهیلع  تدـمتعا  یّتلا  ۀـقباسلا  جـجحلا  تناک  اّمل  نکل  و  ۀـیجحلا ، یلع  ۀـیلقع  هجوأب  اضیا  اّولدتـسا  دـق  و 

. ۀلدألا یلا  اهنم  برقأ  تابیرقتلا  یلا  اهّلعل  و  تالاکشالا ، ضعب  نم  ولخت  اهنأل ال 
اّمل و  هجوأب ، هتّیجح  یلع  مهـضعب  ّلدتـسا  دقف  قلطملا  نظلا  اما  صاخلا . ّنظلا  ۀّیجح  یف  یه  ثحابملا  هذه  نم  مّدقت  ام  ّنإ  قلطملا  نظلا 
یلا ریـشن  نکل  و  هنع . ینغ  یف  نحنف  دحاولا ، ربخ  امّیـس  و ال  هتّیجح ، تابثا  دعب  و  ّصاخلا ، ّنظلا  ۀـیجح  مدـع  یلع  ۀـّبترتم  هتّیجح  تناک 

: تامّدقم نم  بّکرتی  يذلا  دادسنالا  لیلدب  فورعملا  لیلدلا  وه  کلذ  و  اهرهشأ ، اهّمهأ و  وه  ةراشا و  هّتلدأ  ضعب 
. ۀیعرشلا ماکحألا  مظعمب  ّصاخلا  ّنظلا  ملعلا و  باب  دادسنا  اهلوا :

ام لاثتما  یفکی  و ال  اهتفرعم ، یف  یملعلا  ملعلا و  باب  دادـسنا  اهطقـسی  مل  اعطق و  ۀّیعرـشلا  ماکحألا  کلت  لاثتماب  نوفّلکم  العف  انإ  اـهیناث :
یلع قباسلا  مدعلا  باحصتسا  وأ  هیلع  ۀّماعلا  ةءاربلا  ۀلاصأ  ءارجإ  اهمظعم و  وه  یقابلا و  لامهإ  صاخلا و  ّنظلاب  ّنظ  وأ  فیلاکتلا  نم  ملع 

. فیلکتلا
و ماقملا ، اذه  یف  هبوجو  مدع  یلع  ارهاظ  عامجالل  طایتحالا ، انیلع  اهملع  ّدـسنملا  ماکحألا  مظعم  لاثتما  ماقم  یف  انیلع  بجی  ّانإ ال  اهثلاث :

 ... انیلع لقعلا  مکحیف  جرحلا . رسعلا و  موزلل 
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دحاو ربخ  ّتیجح  رب  املع  زا  یعمج  یسوط و  خیش  هک  تسا  یعامجا  دنرامـشیم ، زاجم  ار  دحاو  ربخ  هب  لمع  هک  یناسک  هلدا  رگید  زا 

. تسا هدومن  اعدا  دحاو  ربخ  لوبق  مدع  رب  یضترم  دّیس  هک  یعامجا  ربارب  رد  دناهدرک ، لقن 
، مدرک هیکت  نآرب  هک  هتفگشیپ  هلدا  نوچ  اـما  دـناهدروآ ، دـحاو  ربخ  تیجح  يارب  زین  یلقع  لـیلد  دـنچ  دـحاو  ربخ  تیجح  نارادـفرط 

دنشاب رتکیدزن  بیرقت  هب  اهنایب  نآ  دیاش  و  تسا ، دراو  نآرب  تالاکشا  زا  ياهراپ  اریز  مدرواین ؛ ار  یلقع  هوجو  رگید  دنکیم ، تیافک 
. لیلد ات 

قلطم ّنظ 

نوچ و  تسا . هدـش  هماقا  املع  یخرب  يوس  زا  ياهلدا  قلطم ، ّنظ  ّتیجح  يارب  اما  دوب . صاـخ  ّنظ  ّتیجح  هراـبرد  تشذـگ  هک  یثحاـبم 
يزاین ام  رگید  دحاو ، ربخ  هژیوهب  صاخ ، ّنظ  ّتیجح  تابثا  زا  سپ  دوشیم ، حرطم  صاخ  ّنظ  ّتیجح  مدـع  لابند  هب  ّنظ  قلطم  ّتیجح 

، تسا فورعم  دادـسنا ، لیلد  هب  تسا و  ناشنیرتروهـشم  نیرتمهم و  هک  نآ ، هلدا  زا  یکی  هب  لاـحنیعرد  میرادـن . نآ  هراـبرد ] ثحب   ] هب
: دوشیم لیکشت  همدقم  دنچ  زا  لیلد  نیا  مینکیم . هراشا 
. یعرش ماکحا  رتشیب  هب  ّصاخ  ّنظ  ملع و  باب  دادسنا  . 1

ار ام  فیلکت  ماکحا ، نیا  تخانـش  رد  یملع  ملع و  باب  ندوب  هتـسب  مینک و  لاثتما  ار  یعرـش  ماکحا  هک  میفّلکم  نونکا  عطق  روطهب  ام  . 2
ندراذـگ لمهم  ندرک و  اهر  میراد و  نآ  هب  صاخ  ّنظ  ای  تسا  مولعم  هک  فیلاکت  زا  رادـقم  نآ  لاثتما  رگید ، يوس  زا  دـنکیمن . طقاس 

. دنکیمن تیافک  فیلکت ، رب  قباس  مدع  باحصتسا  ای  اهنآ ، رد  ماع  تئارب  تلاصا  يارجا  و  دنهدیم - لیکشت  ار  ماکحا  رتشیب  هک  هّیقب -
رب اهقف  ارهاظ  نوچ  مینک ، طایتحا  میرادـن ، اهنآ  تخانـش  هب  یهار  ام  هک  ماکحا  هدـمع  شخب  لاثتما  ماـقم  رد  هک  تسین  بجاو  اـم  رب  . 3

مکح ام  رب  لقع  ورنیازا ، جرح . رسع و  موزل  رطاخ  هب  و  دنراد ، عامجا  رظنقافتا و  ماقم ، نیا  رد  طایتحا  بوجو  مدع 
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306 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
يرخأـتم دـنع  ماـقملا  یف  اـهیلع  حلطـصملا  ۀـموکحلا )  ) ینعم اذـه  ۀـینظلا و  قرطلا  وأ  ماـکحألا  نم  نونظملاـب  ذـخألا  یّنظلا و  لاـثتمالاب 

یه دادـسنالا  تامدـقم  ۀـجیتن  ّنا  لوقن  وأ  ماکحألاب ، ملعلا  باب  دادـسنا  دـنع  ّنظلاب  ذـخألا  بوجوب  مکاحلا  وه  لـقعلا  ّنـأل  نییلوصـألا .
هیلع حلطـصملا  فشکلا )  ) ینعم وه  اذـه  دادـسنالا و  ماـقم  یف  فیلاـکتلا  ۀـفرعمل  اـقیرط  نظلا  بصنب  عراـشلا  مکحل  لـقعلا  فاشکتـسا 

. ماکحألاب ملعلا  باب  دادسنا  دنع  ّنظلا  عاّبتاب  عرشلا  مکح  نع  فشکی  لقعلا  ّنإ  يأ  مهدنع ،
: ۀیتآلا رومألا  نم  ۀلصاحلا  نونظلا  الإ  ۀیعرّشلا  ماکحألا  یف  ۀجحب  سیل  ّنظلا  ۀصالخلا 

. ۀنسلا باتکلا و  ظافلأ  رهاوظ  - 1
. يوغللا لوق  - 2

. لوقنملا عامجالا  - 3
. ۀقثلا هیوری  يذلا  دحاولا  ربخ  - 4

؟ کلذ نم  نیعناملا  نییرابخالا  ۀلدأ  نع  باوجلا  ام  و  باتکلا ، رهاظ  ۀیجح  یلع  لیلدلا  ام  تانیرمت 1 -
مأ ال؟ نانئمطالا  هنم  لصح  اذا  ماکحألا  یف  ۀجح  رفاکلا  يوغللا  لوق  - 2

؟ لصحملا عامجالا  ۀیجح  یف  ینابملا  نسحأ  یه  ام  - 3
؟ ۀجح عامجالا  اذه  لهف  ءیش ، یلع  طقف  دحاو  رصع  لهأ  عمجأ  ول  - 4

؟ دحاولا ربخ  ۀیجح  یلع  أبنلا  ۀیآب  لدتست  فیک  - 5
. دحاولا ربخ  ۀیجح  یلع  ۀلادلا  تایاورلا  ضعب  رکذا  - 6

307 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نیا رد  رخأتم  نایلوصا  هک  یحالطـصا  تموکح ؛»  » يانعم تسا  نیا  و  یّنظ ، ياههار  ای  نونظم  ماـکحا  هب  ذـخا  یّنظ و  لاـثتما  هب  دـنکیم 

هکنیا ای  دـنکیم ؛ مکح  ّنظ  هب  لمع  بوجو  هب  ماکحا ، هب  ملع  باب  ندوب  هتـسب  ماگنه  هب  هک  تسا  لقع  نیا  اریز  دـناهدرب . راـک  هب  ثحب 
یهار ار  ماکحا  هب  ّنظ  ملع ، باب  ندوب  هتـسب  تروص  رد  عراش  هک  دنکیم  فشک  لقع  هک  تسا  نآ  دادسنا ، تامدقم  هجیتن  مییوگیم :

يوریپ رب  ینبم  ار ، عراش  مکح  لقع  ینعی  تسا ، ماـقم  نیا  رد  فشک »  » حالطـصا ياـنعم  نیا  و  تسا ، هداد  رارق  فیلاـکت  تخانـش  يارب 
. دنکیم فشک  ماکحا ، هب  ملع  باب  دادسنا  ماگنه  هب  ّنظ  زا  ندرک 

هصالخ

: ریز روما  زا  لصاح  نونظ  رگم  تسین ، تّجح  ّنظ  یعرش ، ماکحا  رد 
. ّتنس باتک و  ظافلا  رهاوظ  . 1

. يوغل لوق  . 2
. لوقنم عامجا  . 3

. دنکیم لقن  ار  نآ  هقث  هک  يدحاو  ربخ  . 4

نیرمت

. دینک نایب  دنریذپیمن ، ار  نآ  هک  نایرابخا ، هلدا  خساپ  نآرق و  رهاظ  ّتیجح  لیلد  . 1
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؟ تسا تّجح  ماکحا  رد  دوش ، لصاح  نانیمطا  ناسنا  يارب  وا  نخس  زا  هکیتروصرد  رفاک ، سانشتغل  نخس  ایآ  . 2
؟ تسا مادک  لّصحم  عامجا  ّتیجح  هرابرد  انبم  نیرتهب  . 3

؟ تسا تجح  یعامجا  نینچ  ایآ  دننک ، قافتا  یمکح  رب  رصع  کی  ياهقف  طقف  رگا  . 4
. دینک نایب  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  يارب  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  هوحن  . 5

. دینک رکذ  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  تایاور  زا  یخرب  . 6
308 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

اّمإ هماکحأ  نم  مکح  ّلکل  ۀبـسنلاب  دهتجملا  فّلکملا  ّنا  باتکلا ، اذه  نم  یناثلا  ءزجلا  اذه  لّوأ  یف  انرکذ  دـیهمت  کشلا  ثلاثلا  لصفلا 
. یناثلا لوألا و  لصفلا  یف  ّنظلا  عطقلا و  ماکحأ  نم  ۀلمج  اّنّیب  دق  و  ّکش ، وأ  ّنظ  وأ  هیف  عطق  هل  لصحی  نأ 

لقعلا نم  ءارقتسالا  بسحب  تبثی  مل  نکل  و  کلذ ، لقعلا  مکحب  تبثی  وأ  ةریثک ، الوصأ  هماقم  یف  عراشلا  لعجی  نأ  نکمیف  کشلا ، اما  و 
: یه ۀمهملا و  ۀعبرألا  لوصألا  الإ  عرشلا  و 

. لاوقألا ضعب  یلع  باحصتسالا  - 1
. ةءاربلا - 2

. طایتحالا - 3
. رییختلا - 4

. ۀلمجلا یف  هقفلا  باوبأ  عیمج  یف  طابنتسالا  ماقم  یف  ۀیراجلا  یه  هذه  و 
لوألاف  » الوأ هیلع  ۀقباسلا  ۀلاحلا  هیف  ظحالت  نأ  امإ  ّکشلا  ّنأل  تابثالا ، یفنلا و  نیب  رئاد  ّیلقع  ۀعبرألا  لوصألا  هذه  يراجم  رصح  ّلعل  و 

، ۀقباسلا یلوألا  ۀلاحلا  هیف  ظحالت  مل  ام  وه  یناثلا و  اما  و  باحصتسالا » يرجم  وه 
309 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

کش موس  لصف 

همدقم

عطق نآ  هب  ای  تسین ،] نوریب  لاح  هس  زا   ] دوخ ماکحا  زا  یمکح  ره  هب  تبـسن  دـهتجم ، فّلکم  هک  میتفگ  باتک  نیا  مود  شخب  زاغآ  رد 
. میدروآ ار  ّنظ  عطق و  ماکحا  زا  ياهراپ  مود ، لوا و  لصف  رد  دراد . کش  نآ  هب  تبسن  ای  و  دراد ، ّنظ  نآ  هب  ای  دراد ،

لقع و مکح  دراوم  يارقتـسا  زا  سپ  اما  دنک . نینچ  لقع  ای  درادـب ، رّرقم  ار  یناوارف  لوصا  کش  تلاح  يارب  دـناوتیم  عراش  کش ؛ اما 
: زا دنترابع  هک  دمآ ، تسد  هب  ّمهم  لصا  راهچ  طقف  عرش ،

؛ لاوقا زا  یخرب  رب  انب  باحصتسا ، . 1
؛ تئارب . 2

؛ طایتحا . 3
. رییخت . 4

. دراد نایرج  هقف  باوبا  همه  رد  يدودح  ات  طابنتسا  ماقم  رد  هک  تسا  یلوصا  اهنیا 
ظاحل کش  رب  قباس  تلاح  ای  کش  رد  اریز  دـشاب ؛ تابثا  یفن و  ناـیم  دّدرم  یلقع و  هناـگراهچ ، لوصا  نیا  ناـیرج  دراوم  رـصح  دـیاش 

تسخن تلاح  هک  ییاج  ینعی  مود ، تروص  اما  و  دوشیم . يراج  باحصتسا  تسخن ، تروص  رد  دوشیمن . ظاحل  ای  و  دوشیم ،
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310 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یلع ءانب  یـضتقملا  یف  اّکـش  ۀـقباسلا  ۀـلاحلا  ءاقب  یف  ّکشلا  ناک  اذا  امک  ظحالت - مل  نکل  و  تملع ، وأ  ۀـلاحلا  کـلت  هیف  ملعت  مل  ءاوس 

فیلکتلا سنج  یف  اکـش  هیف  کشلا  نوکی  نأ  اماف  یعیبطلا - رمعلا  هزواجت  دعب  دیز  ةایح  یف  ّکش  ول  امک  هیف  باحـصتسالا  نایرج  مدع 
کشلا ّنکل  و  یمازلالا ، فیلکتلا  هیف  ملعی  ام  وه  یناثلا و  و  ةءاربلا » يرجم  لوألا  و   » وأ ال یمازلالا  فیلکتلا  هیف  ملعی  مل  ام  ینعی  یمازلالا 

یناثلا و  « » طایتحالا يرجم  لوألاف   » الوأ نیروذـحملا  نیب  ارئاد  هیف  فیلکتلا  نکی  مل  ام  وه  و  طایتحالا ، هیف  نکمی  نأ  امإ  هب  فّلکملا  یف 
«. رییختلا يرجم 

. نییلوصألا ةریسل  اقفو  رصحلا  اذه  یف  اهبیترت  فالخ  یلع  ۀعبرألا  لوصألا  یتأی  امیف  رکذنس  و 

311 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ياقب رد  کش  هک  اجنآ  دـننام  دوشن - ظاحل  اما  دـشاب  مولعم  هاوخ  دـشاب و  لوهجم  نیـشیپ  تلاـح  هاوخ  دوشیمن ، ظاـحل  نآ  رد  نیـشیپ 

سپ دیز ، ندوب  هدنز  رد  هکنآ  لثم  مینادن ، يراج  یضتقم  رد  کش  دروم  رد  ار  باحـصتسا  ام  دشاب و  یـضتقم  رد  کش  نیـشیپ ، تلاح 
فیلکت هچنآ  ینعی  تسا ، یمازلا  فیلکت  سنج  رد  کش  ای  نآ  رد  کش  تروص ، نیا  رد  مینک - کـش  شایعیبط ، رمع  ندـش  يرپس  زا 
فیلکت هک  اـجنآ  ینعی  مود - تروـص  و  دوـشیم ؛ يراـج  تئارب  تسخن ، تروـص  رد  تسا . نآ  ریغ  اـی  و  تـسین ، موـلعم  نآ  رد  یمازلا 
فیلکت هک  تسا  ییاج  رد  نآ  و  تسا - نکمم  نآ  رد  طاـیتحا  هک  تسا  ياهنوگهب  اـی  مینادیمن - ار  هب  فّلکم  یلو  مینادیم ، ار  یمازلا 

، مود تروص  رد  طایتحا و  لوا ، تروص  رد  تسین . نکمم  نآ  رد  طایتحا  هک  تسا  ياهنوگهب  ای  و  دشابن - نیروذـحم  نایم  دّدرم  نآ  رد 
. دوشیم يراج  رییخت 

رد هدـش  دای  بیترت  اب  هک  دناهتـسب  راک  هب  ثحب  نیا  رد  نایلوصا  هک  یبیترت  تیاعر  اب  هناگراهچ ، لوصا  نیا  حرـش  هب  میزادرپیم  کـنیا 
. تسا توافتم  الاب  يدنبمیسقت 

312 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
فیلکتلا سنج  یف  کشلا  لوقنف : اهنع  ثحبلا  میدـقت  یلع  ةریـسلا  ترج  دـق  و  فیلکتلا .» نم  ۀـّمّذلا  ةءارب  : » یه ةءاربلا و  لوالا  لـصالا 

وأ بوجولا ، ریغ  ۀـمرحلا و  نیب  ارئاد  اـهیف  مکحلا  نوکی  يأ  ۀـیمیرحت ، ۀهبـش  نوکی  نأ  اـمإ  ۀـقباسلا ، ۀـلاحلا  هیف  ظـحالت  مل  اذا  یمازلـالا 
: تاماقم ۀتس  انه  اهف  هضراعت ، وأ  هلامجإ ، وأ  صنلا ، نادقف  امإ  امهنم  ّلک  یف  کشلا  ببس  و  اهسکعب . ۀیبوجو 

نولوألا ّلدتـسا  و  طایتحالا .»  » اهیف نویرابخالا  و  ةءاربلا »  » اهیف نویلوصألا  راتخا  دـق  صنلا و  نادـقف  عم  ۀـیمیرحتلا  ۀهبـشلا  لوـالا  ماـقملا 
: ۀعبرألا ۀلدألاب 

ُُهقْزِر ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  َو  ِِهتَعَس  ْنِم  ٍۀَعَس  ُوذ  ْقِْفُنِیل  : ) یلاعت هلوقف  باتکلا  اما 
313 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تئارب لوا  لصا 

هراشا

هّیلمع لوصا  رگید  رب  ار  تئارب  زا  ثحب  هک  تسا  نآ  ناـیلوصا  هویـش  تسا . فیلکت  زا  درف  هدـهع  ندوب  یلاـخ  اّربـم و  تئارب ، زا  دوصقم 
هب اـی  دوشن ، ظاـحل  نآ  رد  نیـشیپ  تلاـح  هاـگره  یمازلا ، فیلکت  سنج  رد  کـش  مییوـگیم : یلمع  لـصا  نیا  ناـیب  رد  دـنرادب . مّدـقم 
هک تسا ، یبوجو  ههبـش  تروص  هب  اـی  و  دـشابیم - دّدرم  بوجو  ریغ  تمرح و  ناـیم  نآ  رد  مکح  ینعی  تسا - یمیرحت  ههبـش  تروص 
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رد ثحب  سپ  ّصن . ضراعت  ای  ّصن و  لامجا  ای  تسا ، ّصن  نادـقف  ای  تلاح ، ود  نیا  زا  کیره  رد  کش  ببـس  تسا . تلاـح  نآ  سکع 
. ددرگیم دقعنم  ماقم  شش 

ّصن نادقف  ببس  هب  یمیرحت  ههبش  تسخن  ماقم 

تئارب هلدا 

هراشا

: تسا حرش  نیدب  نایلوصا  هلدا  ار . طایتحا  نایرابخا  دناهدیزگرب و  ار  تئارب  نایلوصا  ثحب ، نیا  رد 

نآرق فلا .

دیاب دشاب  گنت  وا  يزور  هکره  و  دنک ، هنیزه  دوخ  ییاراد  زا  هک  تسا  رگناوت  رب   » هیآ
314 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

: ۀیآلاب لالدتسالا  هیجوت  و  [. 75 (] اهاتآ ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ُهَّللا ال  ُهاتآ  اَّمِم  ْقِْفُنْیلَف 
نم ةرّرقم  ۀّماع  ةدعاق  ۀیلک و  ۀیضق  ّهنا  هرهاظ  اهاتآ ) ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  : ) هناحبـس هلوق  نکل  و  لاملا ، قافنإ  اهدروم  ناک  نإ  اهنأ و 
دبع ۀیاور  یف  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  داهـشتسا  یف  و  ءیـشلا . کلذ  مهل  هئاتیا  دـعب  الإ  ءیـشب  هدابع  فیلکت  مدـع  یه  و  یلاعت ، هّللا 
امک ءاطعالا  ینعمب  ءاتیالا  و  لاملا . وه  اهدرومب و  ۀیآلا  صاصتخا  مدع  یلع  ۀنیرق  نایبلا  لبق  ۀفرعملا  بوجو  مدع  یلع  ۀیآلا  هذهب  یلعألا 

فلتخی ءاطعالا  ّنکل  و  ءاتیالا ، نم  رهاظلا  ردابتملا  ینعملا  وه  و  تارواحملا ، نآرقلا و  یف  اریثک  هیف  هلامعتسا  درو  و  ۀغللا ، لهأ  هیلع  ّصن 
میلعتلا ینعمب  باتکلا  ءاطعا  و  میلعتلا ، وه  هل  ملعلا  ءاطعا  و  هیلع ، طیلستلا  وأ  هل  میلستلا  وه  دبعلل  لاملا  ءاطعاف  یطعملا ، ءیـشلا  فالتخاب 
فّلکم ّلک  سفن  یلا  لوصولا  غیلبتلا و  وه  فیلکتلا  ءاطعإ  و  [ 76 (] َباتِْکلا َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  : ) یلاعت هلوق  یف  امک  یحولا  وأ  اضیا 

. فّلکملا سفن  یلا  لوصولا  غیلبتلا و  وه  ۀیآلا  رهاظ  ّنأل  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلل  غیلبتلا  یفکی  و ال 
، ... دحاو ینعمب  وه  اّمنإ  لامعتسالا  ّنأل  ینعم ، نم  رثکا  یف  ظفّللا  لامعتسا  بجوی  ءاطعالا ال  دراومل  فالتخالا  اذه  و 

315 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نیا هب  لالدتسا  ریرقت  [. 77 «] دنکیمن فیلکت  تسا  هداد  وا  هب  هچنآ  ردقهب ]  ] زج ار  سکچـیه  ادـخ  دـنک . جرخ  هداد  وا  هب  ادـخ  هچنآ  زا 

فیلکت تسا  هداد  وا  هب  هچنآ  ردـقهب ]  ] زج ار  سکچـیه  ادـخ   » ترابع رهاظ  اما  تسا ، لاـم  قاـفنا  هیآ ، دروم  دـنچره  هک : تسا  نآ  هیآ 
دنکیمن فّلکم  يزیچ  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هکنیا  نآ  و  تسا ؛ هتـشاد  رّرقم  دـنوادخ  هک  تسا  یماع  هدـعاق  یّلک و  هیـضق  دـنکیمن »

ندوبن بجاو  يارب  هیآ  نیا  هب  یلعالا  دـبع  تیاور  رد  ع )  ) قداص ماما  دراذـگ ]. يو  رایتخا  رد  و   ] دـهدب يو  هب  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  رگم 
. درادن صاصتخا  تسا ، لام  هک  شـصاخ ، دروم  هب  هیآ  دهدیم  ناشن  هک  تسا  ياهنیرق  نیا  تسا و  هدرک  داهـشتسا  نایب ، زا  لبق  تفرعم 

؟ تسه وا  هدهعرب  یفیلکت  ایآ  دنادن  ار  يزیچ  یسک  رگا  هک  دش  لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  یلعالا  دبع  تیاور  رد  ]
هکناـنچ ءاـتیا ،»  » هژاو اـهاتآ ].») اـم  اَّلِإ  ًاـسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ـال  : ) دـیامرفیم دـنوادخ  نوـچ  تـسین ، وا  هدـهعرب  یفیلکت  : » دوـمرف ع )  ) ماـما

« ءاتیا  » هژاو زا  و  تساهتفرراکهب ، ناوارف  انعم  نیا  رد  مدرم  ياهوگتفگ  نآرق و  رد  تسا و  نداد  اطعا و  يانعم  هب  دـناهتفگ ، ناسانـشتغل 
هدـنب هب  لام  نداد  ددرگیم : نوگانوگ  دوشیم ، هداد  هک  يزیچ  هب  هتـسب  نداد ، اـطعا و  قادـصم  هتبلا  تسا . رداـبتم  رهاـظ و  اـنعم  نیمه 
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باتک نداد  و  وا ، هب  شنتخومآ  زا  تسا  ترابع  وا  هب  ملع  نداد  و  لام ، رب  يو  نتخاس  ّطلسم  ای  وا و  هب  لام  ندرک  میلست  زا  تسا  ترابع 
: تفگ : » هدمآ نآرق  رد  هکنانچ  تسا ، نآ  ندرک  یحو  ای  نتخومآ و  يانعم  هب  زین 

ربمایپ هب  نآ  ندـناسر  و  یفّلکم ، ره  هب  نآ  ندیـسر  ندـناسر و  زا  تسا  ترابع  فیلکت  نداد  و  [، 78 «] هداد باتک  نم  هب  ادخ ، هدـنب  منم 
. تسا فّلکم  دوخ  هب  نآ  ندیسر  ندناسر و  هیآ  رهاظ  اریز  دنکیمن ، تیافک  (ص )

ظفل اریز  دشاب ، هتفرراکهب  انعم  کی  زا  شیب  رد  ظفل  هک  دوشیمن  ثعاب  نداد ، دراوم  رد  فالتخا  نیا  دوجو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
[79] انعم کی  رد  طقف  دراوم  نیا  رد 

ص315 طابنتسا ؛  لوصا  همجرت 
316 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نم ادـحأ  تؤی  مل  ام  هّللا  مکاتآ   » هلوق ّنا  يرت  أ ال  هبـسحب ، ءیـش  ّلک  ءاطعاف  ةاـطعملا ، ءایـشألا  فـالتخا  ۀـهج  نم  أـشن  هفـالتخا  نکل  و 
نییزتلا وه  تاجرد و  تالامک و  ملع و  لضف و  ءاطعا  لب  هل ، میلـستلا  ینعمب  لاـم  ءاـطعا  سیل  نکل  و  اـعطق ، ءاـطعالا  هنم  داری  نیملاـعلا »

. یطعملا ءیشلا  فالتخال  کلذ  لئاضفلا و  هذهب 
. اهتلالد يدنع  حضّتت  مل  رخأ  تایآب  ةءاربلا  یلع  مهضعب  ّلدتسا  دق  و 

وه انماقم  و  لوسر ، ثعب  لبق  بیذعتلا  یفنت  اهنأل  انماقم ، نع  ۀـّیبنجأ  هذـه  و  [ 80 (] ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَـعُم  اَّنُک  ام  َو  : ) یلاعت هلوق  اهنم 
. لوسرلا ثعب  دعب  کشلا  نع  ثحبلا 

، اهتقباسک هذه  و  [. 81  ...(] ًاحوُفْـسَم ًامَد  َْوأ  ًۀَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِـجَأ  ُْلق ال  : ) یلاعت هلوق  اهنم  و 
يدعتلا زوجی  الف  ةدودعم  ۀمولعم  تامرحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هل  یحوأ  اذا  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلاب  ۀصتخم  اهنأل 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هیلا  یحوأ  امیف  کشلا  وه  انماقم و  ریغ  اذه  و  اهانملع ، اذا  اهنع 
[82 (.] ْمُْکیَلَع َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَق  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَْأت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو  : ) هناحبس هلوق  اهنم  و 

317 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
رد الثم  تسا . نآ  دوخ  اب  بساـنتم  يزیچ  ره  نداد  اریز  تسا ؛ هدـش  هداد  هک  تسا  ییاـهزیچ  رد  تواـفت  فـالتخا ، أـشنم  و  هتفرراـکهب ،

، لام نداد  نآ  زا  دوصقم  اما  تسا ، نداد  اعطق  ءاتیا »  » زا دارم  دادن » سکچیه  هب  اهنارود  همه  رد  هک  داد  يزیچ  امـش  هب  دـنوادخ   » هلمج
هب درف  نتخاس  هتسارآ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  تاجرد  تالامک و  ملع و  لضف و  نداد  دوصقم  هکلب  تسین ، لام ، ندرک  میلـست  ینعی 
رد فالتخا  رطاخ  هب  نیا  و  تسا .] تالامک  نآ  هب  درف  نتخاس  هتـسارآ  يانعم  هب  یناسفن  تالامک  دروم  رد  نداد ، نیاربانب ، . ] لیاضف نیا 

. دوشیم هداد  هک  تسا  يزیچ 
دنترابع تایآ  نیا  زا  یخرب  . ] تسین نشور  ناشتلالد  نم  دزن  هک  دناهدرک  کّسمت  تئارب  تابثا  يارب  يرگید  تایآ  هب  نایلوصا  زا  یخرب 

[: زا
زا شیپ  ندرک  باذع  هیآ  نیا  اریز  درادـن ؛ یطابترا  ام  ثحب  اب  هیآ  نیا  [. 83 «] میزادرپیمن باذع  هب  میزیگنینرب  يربمایپ  ات  ام  و  : » هیآ ( 1

. تسا ربمایپ  ندمآ  زا  سپ  فّلکم  ّکش  ام  ثحب  ّلحم  و  دنکیم ، یفن  ار  ربمایپ  نتخیگنارب 
نوـخ اـی  رادرم  هکنآ  رگم  مباـییمن ، یمارح  چـیه  دروـخیم  ار  نآ  هک  ياهدـنروخ  رب  تسا ، هدـش  یحو  نم  هب  هچنآ  رد  وـگب :  » هـیآ ( 2

ص)  ) ربمایپ رب  هاگره  و  دراد ؛ صاصتخا  ص )  ) ربماـیپ هب  اریز  تسا ، نیـشیپ  هیآ  دـننام  زین  هیآ  نیا  [. 84 «] دشاب كوخ  تشوگ  ای  هتخیر 
ّلحم زا  نیا  و  مینک ، يّدعت  زواجت و  اهنآ  زا  دیابن  میـسانشب ، ار  اهنآ  ام  هکیتروصرد  دشاب ، هدش  یحو  ياهدشهدرمـش  مولعم و  تامرحم 
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. دشابیم نوریب  هدش ، یحو  ربمایپ  هب  هچنآ  رد  کش  ینعی  ام ، ثحب 
هچنآ زج  هدرک - مارح  امـش  رب  ار  هچنآ  ادخ ]  ] هک نیا  اب  دیروخیمن ؟ هدش  هدرب  نآرب  ادـخ  مان  هچنآ  زا  هک  هدـش  هچ  ار  امـش  و  : » هیآ ( 3

[. 85 «] تسا هدومن  نایب  لیصفت  هب  امش  يارب  دیاهدش - راچان  نادب 
318 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. مکحلا لاحلا و  فرعن  مل  انککش و  اذا  امیف  انماقم  و  ّکشن . الف  انیلع  مّرح  ام  لیصفتب  انملع  اذا  هنأل  اهتقباسک ، هذه  و 
و نوملعی ، ام ال  و  هیلع ، اوهرکتسا  ام  و  نایسنلا ، و  ءاطخلا ، ءایشأ ، ۀعست  یتمأ  نع  عفر  : » روهشملا حیحصلا  ّيوبنلا  لوالا : یهف : ۀنّسلا  اما  و 

«. هیتفشب ناسنالا  قطنی  مل  ام  قلخلا  یف  ۀسوسولا  یف  رّکفتلا  و  دسحلا ، و  ةریطلا ، و  هیلا ، اوّرطضا  ام  و  نوقیطی ، ام ال 
نم اهرهاظ  یلع  اهلمح  نکمی  مّلس ال  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  انّیبن  ۀّمأ  یلع  نانتمالا  لّضفتلا و  اهرهاظ  یتلا  ۀفیرـشلا  ۀیاورلا  هذه  و 

وأ ءایـشألا ، هذه  یناعم  یف  وأ  عفّرلا ، ینعم  یف  امإ  فّرـصتلا  نم  ّدـب  الف  اعطق ، اهیف  اهدوجول  ۀـمألا  نع  اهنایعأب  ۀعـستلا  ءایـشألا  هذـه  عفر 
. ثلاثلا نّیعتف  رهاظلا ، فالخ  امهنأل  نیلوألل  لیبس  و ال  فاضم ، فذح  یلع  اهلمح 

. اهرخآ یلا  نایسنلا  أطخلا و  ةذخاؤم  یتمأ  نع  عفر  ینعمب  الثم  ةذخاؤملا  وه  لیقف  فاضملا ، یف  اوفلتخا  دق  و 
لوألا ّنأل  رظن ، عیمجلا  یف  یل  و  هیف . رهاظلا  رثألا  اهنم  دـحاو  ّلکل  رّدـقی  وأ  ۀعـستلا ، هذـه  راثآ  عیمج  یتّمأ  نع  عفر  ینعمب  راثآلا ، لیق : و 

أ کلمی ، ام  ۀقدص  قاتعلا و  قالطلاب و  فلحف  نیمیلا  یلع  فلحتـسی  لجّرلا  یف  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  نع  حیحـصلا  یف  درو  ام  هیفانی 
؟ کلذ همزلی 

319 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ام ثحب  هکیلاحرد  درک ، میهاوخن  کش  رگید  مینادب  هدش  مارح  ام  رب  هک  ار  يدراوم  هاگره  ام  اریز  تسا ، نیـشیپ  هیآ  دننام  زین  هیآ  نیا 

. مینادیمن ار  مکح  لاح و  مینکیم و  کش  هک  تسا  ییاج  رد 

تّنس ب .

، دننادیمن هچنآ  دـناهدش ، هارکا  نآرب  هچنآ  نایـسن ، اطخ ، تسا : هدـش  هتـشادرب  نم  تّما  زا  زیچ  هن  : » روهـشم حیحـص و  يوبن  تیاور  ( 1
هب بل  یمدآ  هک  مادام  شنیرفآ  هرابرد  هسوسو  رد  ندیـشیدنا  دسح ، نتفرگ ، دب  لاف  دندش ، راچان  نادب  هچنآ  و  دنرادن ، ار  شناوت  هچنآ 

«. دیاشگن نآ 
روما نیا  دوخ  ندش  هتشادرب  ینعی  شرهاظ - رب  ناوتیمن  تسا  ص )  ) ام ربمایپ  تّما  رب  نانتما  لّضفت و  شرهاظ  هک  ار  فیرش  تیاور  نیا 

 ]- عفر ياـنعم  رد  ای 1 ) دـیاب  راچان  هب  سپ  دراد ؛ دوجو  ناناملـسم  نایم  رد  اعطق  اـهزیچ  نیا  اریز  درک ، لـمح  ناملـسم - تّما  زا  هناـگهن 
اریز تسین ، یمود  یلوا و  يوس  هب  یهار  تسناد ؛ فوذحم  ار  یفاضم  ای 3 ) و  هدش ، دای  يایشا  یناعم  رد  ای 2 ) دومن و  فرصت  نتشادرب ]

. دوشیم نّیعتم  موس  دروم  سپ  دنرهاظ ، فالخرب 
؛ تسا هذخاؤم »  » دننام يزیچ  دناهتفگ : یخرب  دنراد . رظنفالتخا  الاب ] يوبن  تیاور  رد  فوذـحم   ] فاضم نتخاس  صخـشم  رد  نایلوصا 

: هک تسا  نآ  تیاور  يانعم  ینعی 
. تسا هدش  هتشادرب  نایسن و ...  اطخ و  زا  ییوجزاب ] و   ] هذخاؤم نم  تّما  زا 

ره يارب  ای  و  تسا ، هدـش  هتـشادرب  هناگهن  روما  نیا  راثآ  همه  هک  تسا  نآ  تیاور  ياـنعم  ینعی  تسا ؛ راـثآ » ، » فاـضم دـناهتفگ : یخرب 
هک  ] تسخن هیرظن  اریز  تسا ؛ هجاوم  لاکـشا  اب  ارآ  نیا  همه  نم  هدـیقع  هب  اما  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  تسا ، رهاظ  نآ  رد  هک  يرثا  هرقف ،

ماما زا  تیاور  نیا  رد  دراد . تافانم  هدش  لقن  ع )  ) نسحلا وبا  ماما  زا  هک  یحیحـص  تیاور  اب  تسا ] هذـخاؤم » ، » رّدـقم فاضم  تفگیم :
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دزاس دازآ  ار  شاهدنب  دهدب ، قالط  ار  شرـسمه  هک  تسا  هدروخ  مسق  زین  وا  دروخب و  مسق  هدش  روبجم  هک  دش  لاؤس  يدرم  هرابرد  (ع )
؟ ددرگیم مزال  يو  رب  روما  نیا  ایآ  دهد ، هقدص  ار  دوخ  ییاراد  و 

320 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
رهاـظ ّنـأل  اوئطخأ » اـم  و  اوقیطی ، مل  اـم  و  هیلع ، اوهرکأ  اـم  یتّمأ  نع  عفر  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ـال ، : » مالّـسلا هیلع  لاـقف 

. طقف ةذخاؤملا  مدع  ال  اهیلع ، هرکأ  اّمم  اهنأل  ۀثالثلا ، هذه  ماکحأ  ّبترت  مدع  وه  مالّسلا  هیلع  مامالا  داهشتسا 
و ال اهعفر ، اهعضو و  عراش - وه  ثیح  نم  عراشلا - دیب  یّتلا  ۀّیعرـشلا  راثآلا  عیمج  عفر  مدعل  ۀیاورلل  صیـصختلا  ةرثک  موزللف  یناثلا ، اما  و 

. ۀیداعلا ۀیلقعلا و 
الف امهریغ ، نایـسنلا و  أطخلا و  یه  و  نیوانعلا ، هذه  یلع  ۀـبترتملا  راثآلا  عفر  اهب  دارملا  سیلف  راثآلا  عیمج  ریدـقتب  لوقلا  یلع  ّهنا  ملعیل  و 

ادمع راطفالا  ةرافک  لثم  اهـضیقن ، يأ  نیوانعلا ، هذه  مدـع  یلع  ۀـبترتملا  راثآلا  و ال  أطخلا ، سفن  اهعوضوم  ّنأل  أطخلا ، لتق  ةراّفک  عفترت 
انایـسن وأ  اهرک  وأ  أطخ  اهب  یتأ  یتلا  لاعفألا  سفن  یلع  ۀـبترتملا  راثآلا  لب  أطخلا ، ضیقن  وه  دـمعلا و  اـهعوضوم  ّنـأل  یعرـش ، رذـع  ریغب 

یّتلا یه  راثآلا  هذه  ّناف  رایتخالا ، دمعلاک و  اهمدع  دیقب  و ال  الثم ، هارکالا  أطخلا و  دیقب  ال  مکحل ، ۀـعوضوم  اهـسفنب  یه  ثیح  نم  الثم ،
. ریسفتلا اذه  یلع  ۀیاوّرلا  هذه  یضتقمب  عفرت 

. دحاو قسن  یلع  عیمجلا  عفر  اهرهاظ  ّنأل  ۀیاورلا ، رهاظل  هتفلاخملف  ثلاثلا ، اما  و 
ّمعأ لب  بوجولا ، ۀمرحلا و  نم  ّمعأ  وه  ردابتملا و  وه  هّلعل  و  افاضم ، مکحلا  ریدقت  وهف  ۀیاورلا  هذه  ریـسفت  یف  رظنلا  یف  حّجرتی  يذـّلا  اما 

. اهلاثمأ و  قالط ، و  قتع ، و  ۀقدص ، و  ۀبه ، و  فقو ، نم  فّلکملا  هیلع  هرکی  ام  لثم  یف  موزللا  ۀحّصلا و  وه  یعضولا و  مکحلا  نم  امهنم و 

321 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
اطخ هب  هچنآ  و  دـنرادن ، ار  شناوـت  هـچنآ  و  دـنوشیم ، هارکا  نآرب  مدرم  هـچنآ  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  اریز  ریخ ، : » دوـمرف ع )  ) ماـما

هارکا و ببس  هب  هناگهس ، روما  نیا  ماکحا  هک  تسا  نآ  ع )  ) ماما داهشتسا  رهاظ  نوچ  تسا .» هدش  هتـشادرب  نم  تّما  زا  دناهدش ، بکترم 
. دشاب هدش  هتشادرب  اهنآ  زا  هذخاؤم  طقف  هکنآ  هن  دوشیمن ، بترتم  اهنآ  رب  اهنآ ، هب  رابجا 

راثآ همه  هک  تسین  نینچ  اریز  دشابیم ، تیاور  زا  ناوارف  يدراوم  ندش  جراخ  صیصخت و  مزلتسم  اریز  دراد ، لاکـشا  زین  مود  هیرظن  اما 
هتشادرب روما  نیا  يداع  یلقع و  راثآ  همه  ای  و  دشابیم ، تسا - عراش  هک  تهج  نآ  زا  عراش - تسد  هب  نآ  نتشادرب  نداهن و  هک  یعرش 

. دشاب هدش 
ینعی نیوانع - نیا  دوخ  رب  بترتم  راثآ  همه  هک  تسین  نآ  ناـشدوصقم  دـنریگیم ، ریدـقت  رد  ار  راـثآ » عیمج   » هک یناـسک  تسناد  دـیاب 

دوخ مکح ، نیا  عوضوم  نوچ  دوشیمن ؛ هتشادرب  اطخ  يور  زا  لتق  هرافک  الثم  تسا ؛ هدش  هتشادرب  نیوانع - رگید  نایـسن و  اطخ ، ناونع 
؛ یعرش رذع  نودب  دمع  يور  زا  راطفا  هراّفک  لثم  دوشیمن ، هتشادرب  زین  اهنآ ، ضیقن  ینعی  نیوانع ، نیا  مدع  رب  بترتم  راثآ  و  تساطخ ،
ار نآ  صخـش ، هک  تسا  یلعف  دوخ  رب  بترتم  راثآ  ناشیا  دوصقم  هکلب  دـشابیم ؛ تساـطخ ، ضیقن  هک  دـمع ، مکح ، نیا  عوضوم  نوچ 
، اهنآ مدع  دیق  ای  هارکا و  اطخ و  دیق  الثم  نودب  شدوخ - لعف  نآ  هک  تهج  نآ  زا  هدش ، بکترم  یـشومارف  ای  هارکا  ای  اطخ  يور  زا  الثم 

. دوشیم هتشادرب  ریسفت ، نیاربانب  تیاور ، نیا  اب  هک  تسا  راثآ  نیا  دشابیم ؛ یمکح  عوضوم  رایتخا - دمع و  لثم 
تسا نآ  تیاور  رهاظ  اریز  تسا ، نشور  تیاور  رهاظ  اب  شتفلاخم  هدش ،] هتـشادرب  اهنآ  زا  کیره  زراب  رثا  تفگیم  هک   ] موس هیرظن  اما 

. تسا هدش  هتشادرب  لاونم  کی  رب  راثآ  همه  هک 
نهذ هب  رداـبتم  اـنعم  نیمه  دـیاش  و  دوش ؛ هتفرگ  ریدـقت  رد  فاـضم  ناونع  هب  مکح »  » هک تسا  نآ  نم  رظن  هب  تیاور  نیا  تسرد  ریـسفت 

رب صخش  هکنآ  دننام  قالط و  قتع و  هقدص ، هبه ، فقو ، لثم  يدراوم  رد  هکلب  تسا ، بوجو  تمرح و  زا  معا  مکح ، و  دشاب .
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322 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
و الثم ، انایسن  أطخ و  فّلکملا  اهب  یتأی  یتلا  ۀمّرحملا  ءایـشألا  میرحت  عفر  يأ  نایـسنلا ، أطخلا و  مکح  یتمأ  نع  عفر  ۀیاورلا : ینعم  نوکیف 

نم هنوقیطی  ـال  اـمیف  بوـجولا  وـه  مکحلا و  عـفر  و  اـمهوحن ، ۀـقدص و  فـقو و  نم  هیلع  هرکی  اـم  لـثم  یف  موزللا  ۀّحـصلا و  مکح  عـفر 
نوملعی يأ ال  اهنوملعی ، یتلا ال  ۀمّرحملا  وا  ۀبجاولا  لاعفألا  نم  ءیشلا  کلذ  ناک  ءاوس  هنوملعی ، يّذلا ال  ءیـشلا  مکح  عفر  و  تابجاولا ،

ّلدـتف ّلخ  وا  رمخ  ّهنا  عئام  هبتـشا  ول  ام  لثم  اهعون ، نوملعی  یتلا ال  ۀهبتـشملا  تاعوضوملا  یّتح  نوملعی  ام ال  لمـشی  اـمبر  لـب  اـهمکح ،
. اعم ۀیعوضوملا  ۀیمکحلا و  تاهبشلا  یف  ةءاربلا  یلع  ذئنیح  ۀیاورلا 

یبوجولا وأ  نایـسنلا ، أطخلا و  لثم  یمیرحتلا ، اهمکح  عفرب  لقعلا  ّلقتـسا  اّمم  تاعوفرملا  هذـه  ضعب  ّنأب  ۀـیاورلا  هذـه  یلع  دروی  امبر  و 
. ممألا رئاس  نود  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ۀمأ  تاّصتخم  نم  و ال  ۀیعرشلا ، تاعوفرملا  نم  تسیل  نذإ  یهف  نوقیطی ، ام ال  لثم 

عنمب و  مّلس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هتّمأ  تاّصتخم  نم  اهعومجمب  ۀعستلا  عومجم  نأ  یلع  ۀیاوّرلا  لمح  نم  عنام  هنأب ال  باوجلا  نکمی  و 
امیف ال طاـیتحالا  موزل  مدـعب  هلالقتـسا  عنمب  و  نایـسنلا . أـطخلا و  یف  فّلکملا  عقی  ـال  یتح  ماـتلا  ظـفحتلا  بوجو  مدـعب  لـقعلا  لالقتـسا 

. هارکالا نم  ۀئشانلا  رارضألا  لّمحت  مدعب  و  نوملعی ،
هرّذعت لعفلاب ال  نایتالا  رّسعت  هنم  دارملا  ّلعلف  هنوقیطی ، ام ال  اما  و 

323 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
تما زا  دوب : دـهاوخ  نینچ  تیاور  يانعم  ساسا ، نیا  رب  ددرگیم . لماش  زین  ار  موزل ، تحـص و  ینعی  یعـضو ، مکح  دوشیم ، هارکا  نآ 

هتشادرب هدش ، بکترم  نایسن  اطخ و  يور  زا  ار  اهنآ  فّلکم  هک  یمارح  يایشا  میرحت  الثم  ینعی  هدش - هتـشادرب  نایـسن  اطخ و  مکح  نم 
هتـشادرب هدروآ ، ياج  هب  هارکا  اب  ار  اهنآ  صخـش  هک  نآ ، دـننام  هقدـص و  فقو ، نوچ  يدراوم  رد  موزل  تحـص و  مکح  و  تسا - هدـش 
هتـشادرب دننادیمن  ار  نآ  هک  يزیچ  مکح  و  هدش ، هتـشادرب  درادن  ار  شماجنا  ناوت  درف  هک  یتابجاو  بوجو ، ینعی  مکح ، و  تسا ، هدـش 

ار شمکح  ینعی  دـننادیمن - ار  نآ  هک  دـشاب  یمارح  لاعفا  زا  هاوخ  و  دـننادیمن ] ار  نآ  هک  دـشاب   ] یبجاو لاعفا  زا  زیچ  نآ  هاوخ  هدـش ،
مولعم یعیام  هکنآ  لثم  ددرگ ، لماش  دـننادیمن ، ار  شعون  هک  ار  هبتـشم  تاـعوضوم  یتح  دـننادیمن » ار  هچنآ   » دـیاش هکلب  دـننادیمن -

. دنکیم تلالد  ود ، ره  یعوضوم ، یمکح و  تاهبش  رد  تئارب  رب  تیاور  نیا  تروص ، نیا  رد  هکرس ؛ ای  تسا  بارش  هک  دشابن 
هتـشادرب هب  لقتـسم  روطهب  لـقع  هک  تسا  يدراوم  زا  هدـش ، هتـشادرب  هک  زیچ  هن  نیا  زا  یخرب  هک  دوشیم  لاکـشا  تیاور  نیا  رب  یهاـگ 

ناوت درف  هچنآ  لثم  دنکیم ، مکح  نآ  یبوجو  مکح  ندش  هتـشادرب  هب  ای  نایـسن ، اطخ و  دننام  دـنکیم ، مکح  نآ  یمیرحت  مکح  ندـش 
تّما صاخ  ياهیگژیو  زا  ای  هتشادرب و  ار  اهنآ  عرـش  هک  دروآ  رامـش  هب  ییاهزیچ  زا  ناوتیمن  ار  روما  نیا  هجیتن ، رد  درادن ؛ ار  شماجنا 

. تسا هدوبن  رگید  ياهتّما  رد  دشابیم و  ص )  ) دمحم
، ّلک کی  ناونع  هب  زیچ ، هن  نیا  عومجم  مینک  لمح  انعم  نیا  رب  ار  تیاور  نیا  هک  درادـن  یعنام  تفگ : ناوتیم  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد 

الماک هک  تسین  بجاو  درف  رب  هک  دـنک  مکح  القتـسم  لـقع  هک  میریذـپیمن  اـم  و  دـشابیم ؛ ص )  ) دـمحم تّما  صاـخ  ياـهیگژیو  زا 
و دنکن ، طایتحا  موزل  هب  مکح  دننادیمن ، دارفا  هچنآ  رد  لقع  هک  میریذـپیمن  و  دوشن ، راچد  نایـسن  اطخ و  هب  ات  دـشاب  بظاوم  بقارم و 

. درادن اور  درف  رب  ار  هارکا  زا  یشان  ياهررض  لّمحت 
هن دشاب ، يراک  ماجنا  يراوشد  نآ ، زا  دوصقم  دیاش  درادن ، ار  شناوت  درف  هچنآ  اما 

324 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. رّسعتملاب فیلکتلا  حبقب  لقعلا  ّلقتسی  و ال 

دـسحلل و عجار  ۀـیاورلا - یف  قطنی - مل  ام  دـیق  ّلعل  و  دـیلا . وا  ناسللاب  رهاظلا  نود  هنم  ّیبلقلا  وه  هتمرح  ۀـعوفرملا  دـسحلا  ّنأ  رهاظلا  ّمث 
ناسلب رهظی  مل  امب  هدییقت  رکفتلا و  نع  دسحلا  ریخأت  ۀیاورلا  هذه  قرط  ضعب  یف  و  تاقولخملا ، قلخ  يأ  قلخلا ، یف  ۀسوسولا  یف  رکفتلل 
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. دی وا 
ۀعس یف  سانلا  يأ  ۀیردصم ، ۀیفرظ  ام )  ) رابتعا و  ۀعس »  » نیونتب نوملعی » ام ال  ۀعس  یف  سانلا  : » مالّسلا هیلع  هلوق  ةءاربلا  تایاور  نم  یناثلا :

ضعب یف  و  هنوملعی . يذـلا ال  فیلکتلا  ۀعـس  یف  سانلا  يأ  ۀـلوصوملا ، ام )  ) یلا اهتفاضا  اهنیونت و  مدـع  وا  فیلکتلاب ، مهملع  مدـع  ةّدـم 
. برقأ ۀخسنلا  هذه  یلع  نیونتلا  ّلعل  و  اوملعی .» مل  ام  ۀعس  یف   » خسنلا

هیف هیلا  لصی  یّتح  ۀمرحب  دّیقم  ریغ  قلطم  فلکملا  لاعفأ  نم  لعف  ّلک  يأ  یهن » هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیش  ّلک  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  ثلاثلا :
. ذئنیح مرحیف  یهن 

. ۀجح هنم  مهیلع  سیل  همکح  ۀفرعم  هّللا  مهطعی  مل  نیذلاف  مهفّرع » مهاتآ و  امب  دابعلا  یلع  ّجتحی  هّللا  ّنإ  : » مالّسلا هیلع  هلوق  عبارلا :
. فعض نم  اهتلالد  ولخت  رخأ ال  رابخأب  مهضعب  ّلدتسا  دق  و 

ریغ مهف  دابعلا  ّلک  نع  یلاعت  هّللا  هبجح  يذـلا  ّنأ  اهرهاظ  و  مهنع .» عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  اـم  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  اـهنم 
، ... هددصب نحن  ام  ریغ  اذه  و  هب ، نیفّلکم 

325 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. دشابیم حیبق  راوشد  راک  هب  درف  ندرک  فیلکت  هک  دنکیمن  مکح  لقع  و  شناکما ، مدع 

. تسا هدرک  زورب  لمع  ای  نابز و  رد  هک  یتداسح  هن  تسا ، دوصقم  یبلق  تداسح  ارهاظ  هدـش ، هتـشادرب  شتمرح  هک  دـسح  دروم  رد  اما 
، ود ره  تاـقولخم ،- شنیرفآ  ینعی  شنیرفآ - رد  هسوسو  رد  رّکفت  هب  دـسح و  هب  تیاور ، رد  دـیاشگن » بل  نادـب  هک  ماداـم   » دـیق دـیاش 

. تسا هدشن  راکشآ  تسد  ای  نابز  اب  هچنآ  هب  هدش  دّیقم  هدمآ و  رّکفت  زا  سپ  دسح  تیاور ، نیا  ياهدنس  زا  یخرب  رد  دشاب . طوبرم 
یکی دناوخ :] ناوتیم  هنوگود  ار  تیاور  نیا  [ ؛» نوملعی ام ال  ۀعس  یف  سانلا  : » هک تسا  ع )  ) ماما نخـس  نیا  تئارب ، تایاور  هلمج  زا  ( 2

هک ماداـم  مدرم  : » دوـب دـهاوخ  نینچ  نآ  ياـنعم  تروـص  نیا  رد  هک  میهد ، رارق  يردـصم  هیفرظ  ار  اـم »  » میهد و نیوـنت  ار  ۀعـس »  » هکنآ
نیا رد  هک  مینک ، شاهفاـضا  هلوصوم  ي  اـم »  » هب میهدـن و  نیونت  ار  نآ  هکنآ  مود  و  دنـشیاشگ ؛» هعـس و  رد  دـننادیمن ، ار  دوخ  فـیلکت 

: تسا هدمآ  اههخسن  زا  یضعب  رد  دنتسه .» شیاشگ  رد  دننادیمن  ار  نآ  هک  یفیلکت  دروم  رد  مدرم  : » دوب دهاوخ  نینچ  شیانعم  تروص 
. دشاب رتتسرد  نیونت  دیاش  هخسن ، نیا  ساسارب  اوملعی .» مل  ام  ۀعس  یف  »

«. دوش دراو  يایهن  نآ ، دروم  رد  ات  تس  اهر ] و   ] قلطم يزیچ  ره  (: » ع  ) ماما نخس  ( 3
مارح ماگنه  نیا  رد  هک  دسرب ، فّلکم  هب  نآ  دروم  رد  يایهن  هکنآ  ات  تسا  تمرح  هب  دّیقم  ریغ  قلطم و  فّلکم ، لاعفا  زا  یلعف  ره  ینعی 

. ددرگیم
رب دنوادخ  نیاربانب ، درک .» دـهاوخ  جاجتحا  هدناسانـش ، نانآ  هب  هداد و  ناشیا  هب  هچنآ  هب  دوخ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  (: » ع  ) ماما نخـس  ( 4

. درادن یتجح  هتشادن ، ینازرا  نانآ  هب  ار  شیوخ  مکح  تفرعم  هک  یناسک 
نیا زا  یخرب  هب  ریز  رد  . ] تسین فعـض  زا  یلاـخ  ناـشتلالد  نم ] رظن  زا   ] هـک دـناهدرک  لالدتـسا  زین  يرگید  تاـیاور  هـب  اـملع  زا  یخرب 

[. مینکیم هراشا  تایاور 
هک تسا  نآ  نخس  نیا  رهاظ  تسا .» هدش  هتشادرب  ناشیا  هدهع ]  ] زا هدناشوپ  ناگدنب  زا  ار  شملع  دنوادخ  هچنآ  (: » ع  ) ماما نخـس  فلا )

، میتسه شتابثا  ددصرد  ام  هک  تسا  يزیچ  زا  ریغ  نیا  و  دنتسین ؛ فّلکم  هتشاد ، هدیشوپ  ناگدنب  همه  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  مدرم 
326 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. هب انفّلکی  مل  مأ  انیلع  یفخ  ۀّمألا و  ضعب  یلا  کلذ  لصو  فیلکتلا و  اذهب  انفّلک  یلاعت  ّهنا  انککش  ول  ام  وه  و 
هذـه و  ال . مالّـسلا : هیلع  لاق  ءیـش ؟ هیلع  له  ائیـش  فرعی  مل  نّمع  هتلأس  لاق : مالّـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  نع  یلعألا  دـبع  ۀـیاور  اـهنم  و 
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. انثحب عوضوم  نع  جرختف  رصاقلا  وه  ائیش  فرعی  مل  نمب  اهیف  دارملا  نوکی  نأ  لمتحی 
یمیرحتلا مکحلاب  لهجلا  اهب  دارملا  ناک  نإ  اـنه  ۀـلاهجلا  و  هیلع .» ءیـش  ـالف  ۀـلاهجب  ارمأ  بکترا  ئرما  اـمّیأ  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  اـهنم  و 
عوضوملاب لهجلا  اهب  دارملا  ناک  نإ  و  هب ، رفّظلا  مدع  ۀلأسملا و  مکح  نع  ّماتلا  صحفلا  دـعب  الإ  مارحلا  کلذ  لعفب  رذـعی  هب ال  لهاجلاف 

اهیف لعجی  ۀیاورلا  یف  صحفلا  رکذ  مدع  ّلعل  و  صحفلا . لبق  ول  هبرـش و  یف  لهاجلا  رذعیف  رمخ  ّهنا  عئام  یف  ّکش  نمک  هباکترا  مّرحملا 
ۀّیمکحلا ۀهبّـشلا  یف  ةءاربـلا  یلع  اـهب  لالدتــسالا  دروـم  نـع  جرختف  ۀـیمیرحتلا » ۀـیعوضوملا  ۀهبــشلا   » یه ۀـیناثلا و  ۀـلاهجلا  یف  اروـهظ 

. ۀّیمیرحتلا
. اهتّدع یف  ةأرما  جّوزت  نمیف  جاّجحلا  نب  نمحرلا  دبع  ۀحیحص  اهنم  و 

ّيأب تلق : کلذ . نم  مظعأ  وه  امب  ۀلاهجلا  یف  سانلا  رذعت  دـقف  اهتّدـع  یـضقنت  ام  دـعب  اهجّوزتیلف  ۀـلاهجب  ناک  اذا  اّما  : » مالّـسلا هیلع  لاق 
ّنأب ۀلاهجلا  يرخألا  نم  نوهأ  نیتلاهجلا  يدحإ  مالّسلا : هیلع  لاق  ةّدع ؟ یف  اّهنا  هتلاهجب  مأ  هیلع  مّرحم  کلذ  ّنا  هتلاهجب  رذعأ ، نیتلاهجلا 

اهعم ردقی  هنأل ال  کلذ  کلذ و  هیلع  مّرح  هّللا 
327 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

هتخاس و فّلکم  صاخ  فیلکت  نالف  هب  ار  اـم  لاـعتم  يادـخ  اـیآ  هک  میتسنادـن ] و   ] میدرک کـش  اـم  هاـگره  هکنیا : زا  تسا  تراـبع  هک 
. تسا هتخاسن  فّلکم  نادب  ار  ام  دنوادخ  تسا ، هدنام  هدیشوپ  ام  رب  هدیسر و  تّما  زا  یخرب  هب  شمکح 

يزیچ ایآ  هک  مدرک  لاؤس  دـنادیمن  يزیچ  هک  یـسک  هرابرد  ماما  زا  تفگ : یلعـالا  دـبع  ع .)  ) قداـص ماـما  زا  یلعـالا  دـبع  تیاور  ب )
«. ریخ : » دومرف ع )  ) ماما تسه ؟ وا  هدهعرب 

نوریب ام  ثحب  عوضوم  زا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، رـصاق  لهاج  تیاور ، نیا  رد  دـنادیمن » يزیچ  هک  یـسک   » زا دوصقم  دراد  لامتحا 
«.[ لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  : » ددرگ لطاب  لالدتسا  دیآ  لامتحا  نوچ  و  . ] دوب دهاوخ 

، تیاور نیا  رد  تلاـهج »  » زا دوـصقم  رگا  تسین .» وا  رب  يزیچ  ددرگ  بکترم  تلاـهج  يور  زا  ار  يراـک  سکره  (: » ع  ) ماـما نخـس  ج )
مکح زا  لماک  يوجتـسج  تروص  رد  زج  مارح ، نآ  باکترا  رد  یمیرحت  مکح  هب  لهاج  هک  تفگ  دیاب  دـشاب ، یمیرحت  مکح  هب  لهج 
یسک دننام  تسا ، مارح  شباکترا  هک  دشاب  یعوضوم  هب  لهج  تلاهج ، زا  دوصقم  رگا  و  دشابیمن . روذعم  نآ ، هب  نتفاین  تسد  هلئسم و 

، قیقحت وجتـسج و  زا  شیپ  یتح  نآ ، ندیـشون  رد  یـسک  نینچ  هن ، ای  تسه  بارـش  هک  دـنکیم  کـش  فرظ  لـخاد  عیاـم  دروم  رد  هک 
رد هک  دنادرگ ، رهاظ  تسا - یعوضوم  ههبـش  هک  مود - تلاهج  رد  ار  نآ  تیاور ، نیا  رد  وجتـسج »  » رکذ مدع  دـیاش  دـشابیم . روذـعم 

. دوب دهاوخن  رظان  یمیرحت - یمکح  ههبش  رد  تئارب  ینعی  نادب - لالدتسا  دروم  هب  تیاور  تروص ، نیا 
يور زا  رگا  : » دوـمرف ع )  ) ماـما تسا . هدرک  جاودزا  شاهّدـع  ناـمز  رد  ینز  اـب  هک  يدرم  هراـبرد  جاـجح ، نب  نمحرلا  دـبع  هحیحـص  د )

[ رتمهم و   ] رتگرزب يروما  رد  دننادیمن ، هچنآ  رد  مدرم  دنک ؛ جاودزا  يو  اب  نز  نآ  هّدع  ندـش  يرپس  زا  سپ  دـشاب  هدرک  نینچ  ینادان 
مارح شاهّدـع ] نامز  رد  نز  اب  جاودزا  يراـک -[  نینچ  هکنیا  نتـسنادن  تسا : رتشیب  یناداـن  مادـک  رد  وا  رذـع  متفگ : دـنروذعم .» نیا  زا 

هک تسا  نیا  نتـسنادن  نآ ، و  تسا ، يرگید  زا  رتناسآ  اـهینادان  نیا  زا  یکی  : » دومرف تسا ؟ هّدـع  رد  نز  نآ  هکنیا  نتـسنادن  اـی  تسا ،
رب رداق  درف  یتلاهج ، نینچ  اب  اریز  تسا ، هتخاس  مارح  يو  رب  ار  يراک  نینچ  دنوادخ 
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«. اهجّوزتی نأ  هل  زاج  اهتّدع  تضقنا  اذا  معن ، لاق : روذعم ؟ يرخألا  یف  وهف  تلق : طایتحالا . یلع 

ةأرملا ّنأب  ۀـلاهجلا  انه  یه  و  مکحلا ، عوضوم  یف  هابتـشالا  ناک  ام  یه  ۀـّیعوضوملا و  ۀهبّـشلا  نع  ناک  لاؤسلا  ّنأ  ۀـیاورلا  هذـه  رهاـظ  و 
نکل و  اهتمرح ، مدع  و  ادـّبؤم ، هیلع  ةأرملا  هذـه  ۀـمرح  وه  اهجّوزت و  نأ  دـعب  لهجلا  اذـه  یلع  ّبترتملا  یعـضولا  مکحلا  نع  وا  ةّدـعلاب ،

نّکمتی مل  نمب  اهّصخ  نکل  و  اضیا ، ۀّیروذعملاب  کلذ  نع  مالّسلا  هیلع  مامالا  باجأف  انمض . ۀّیمکحلا  ۀهبّـشلا  نع  لأسی  نأ  هل  ادب  لئاسلا 
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مکحلا نع  بیقنتلا  ثحبلا و  صحفلا و  هیلع  بجی  تفتلملا  ّكاشلا  ّنأل  کلذ  و  هفالخ ، دـقتعم  وا  مکحلا  نع  لفاغلا  وه  طایتحالا و  نم 
نم اهعم  نّکمتی  مکحلا ال  نع  ۀلفغلا  عم  یلوألا  ّنأل  عوضوملاب ، ۀلاهجلا  نع  مکحلاب  ۀلاهجلا  ۀّینوهأ  هجو  اذه  نم  رهظ  دق  و  كوکشملا .
هجو ّلعل  و  هیلع . بجی  نکل ال  و  اهتّدـع ، ۀـلوهجملا  ةأرملا  ّبنجتب  طایتحالا  نم  اهعم  نّکمتی  ةّدـعلاب  ۀـلاهجلا  یه  ۀـیناثلا و  و  طاـیتحالا ،
اهنع الفاغ  نوکی  نأ  نکمی  ّهنا  عم  ةّدعلاب  لهاجلا  نود  مکحلا  لهاجب  طایتحالا  نم  نّکمتلا  مدع  ۀـلفغلا و  مالّـسلا  هیلع  مامالا  صیـصخت 

. ةّدعلا نع  لفغی  نأ  ردنی  ّبیث  اهجاوز  دیری  یتلا  ةأرملا  نأ  فرعی  يذلا  ّنأل  ماقملا ، یف  ةردان  اهنع  ۀلفغلا  ّنا  اضیا ،
هیلع فقی  ةّدـعلا  مکح  نع  صحف  اذا  و  صحفلا ، همزلی  دّدرتملا  ّكاّشلا  نأل  الفاغ ، نوکی  نأ ال  ردـنیف  ۀـلأسملا  هذـه  مکح  لـهاج  اـما  و 

ۀلأسملا هذه  مکحب  لهاجلا  رصحنیف  دیجملا ، باتکلا  اهب  حّرص  یتلا  تاحضاولا  نم  هنأل  اعطق ،
329 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

؟ تسا روذعم  وا  زین  رگید  ینادان  دروم  رد  ایآ  متفگ : دوب .» دهاوخن  ندرک  طایتحا 
«. دنک جاودزا  يو  اب  هک  تسا  زاجم  دوش ، يرپس  نز  هّدع  هاگره  يرآ ، : » دومرف

هک تسا ، هداد  يور  مکح  عوضوم  رد  هابتـشا  هک  اجنآ  ینعی  تسا ، هدوب  یعوضوم  ههبـش  زا  يوار  لاؤس  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  رهاـظ 
يو اـب  جاودزا  زا  سپ  لـهج  نیا  رب  بترتـم  یعـضو  مکح  زا  يو  لاؤـس  هکنآ  اـی  تسا ؛ نز » ندوـب  هّدـع  رد   » هب لـهج  ناـمه  اـجنیا  رد 
زین یمکح  ههبش  زا  نآ  نمض  رد  هک  دیـسر  هدننکلاؤس  رظن  هب  نکل  نآ ؛ تمرح  مدع  ای  درم  نآرب  نز  نیا  يدبا  تمرح  ینعی  دشابیم ،

طایتحا رب  رداق  هک  تسناد  یـسک  صوصخم  ار  ندوب  روذعم  یلو  تسا ، روذعم  زین  نآ  رد  صخـش  هک  داد  خساپ  ع )  ) ماما هاگنآ  دسرپب .
رب اریز  دـشاب ،] هتـشاد  کـش  مکح ، رد  هک  سکره  هـن   ] دراد رواـب  نآ  فـالخ  هـب  اـی  تـسا و  مـکح  زا  لـفاغ  هـک  یـسک  ینعی  دـشابن ،

. دنک شواک  قیقحت و  وجتسج و  كوکشم  مکح  هرابرد  تسا  بجاو  دراد  هّجوت  تمرح ] لامتحا  هب   ] هک ياهدننککش 
مکح زا  تلفغ  اب  هارمه  تسخن  لـهج  اریز  تسا ؟ عوضوم  هب  لـهج  زا  رتناـسآ  شرما  مکح ، هب  لـهج  ارچ  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا 

ای تسه  هّدع  رد  دنادیمن  هک  ینز  زا  ندرک  يرود  اب  دناوتیم  صخش  مود  لهج  رد  یلو  تسین ؛ طایتحا  رب  رداق  لفاغ ، صخـش  تسا و 
. تسین بجاو  يو  رب  یطایتحا  نینچ  اما  دیامیپب ، ار  طایتحا  قیرط  هن ،

لهاج هکنآ  اب  هّدع ، هب  لهاج  هن  درک  نایب  مکح  هب  لهاج  صوصخ  رد  ار  طایتحا  رب  تردـق  مدـع  تلفغ و  ع )  ) ماما هکنیا  هتکن  دـیاش  و 
قاـفتا رتـمک  ماـقم  نیا  رد  هّدـع  زا  تلفغ  هک  تسا  نآ  دـشاب ، لـفاغ  یّلک ] هب   ] نز ندوـبن  اـی  ندوـب  هّدـع  رد  زا  تسا  نکمم  زین  هّدـع  هب 

. دوشیم لفاغ  يو  هّدع  زا  تردن  هب  تسا ، هویب  دنک ، جاودزا  يو  اب  دهاوخیم  هک  ینز  دنادیم  هک  یسک  اریز  دتفایم ،
و دنک ، قیقحت  وجتسج و  دیاب  تسا  دیدرت  رد  هک  ياهدننککش  اریز  دشابن ، لفاغ  هک  دتفایم  قافتا  رتمک  هلئـسم  نیا  مکح  هب  لهاج  اما 

حیرـصت نادب  دیجم  نآرق  هک  تسا  ینـشور  ماکحا  زا  مکح  نیا  اریز  دـباییم ؛ تسد  نآ  هب  اعطق  دـنک  قیقحت  هّدـع  مکح  هرابرد  هاگره 
مکح زا  ای  تسین : نوریب  لاح  ود  زا  هلئسم ، نیا  مکح  هب  لهاج  نیاربانب ، دراد .
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. فالخلل دقتعملا  وا  اهمکح  نع  لفاغلاب 

بیقنتلا صحفلا و  دعب  میرحتلا  مکح  یف  ّکشلا  وه  و  ماقملا ، یف  ةءاربلا  یلع  اهب  لالدتـسالل  حلـصت  اضیا ال  ۀیاورلا  هذه  ّناف  ّلک  یلع  و 
. هنع

: اضیا تایاور  ثالثب  ةءاربلا  ۀلاصأ  وا  ۀّیعرشلا  ۀحابالا  یلع  ّلدتسی  امبر  و 
لثم کلذ  کسفن و  لبق  نم  هعدـتف  هنیعب  مارح  هنا  ملعت  یتح  لالح  کل  وه  ءیـش  ّلـک  : » مالّـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمالا  نع  يور  اـم  - 1

وا کتخأ  یه  کـتحت و  ةأرما  وا  رهق ، وا  عیبف  عدـخ  وا  هسفن  عاـب  دـق  ّرح  هّلعل  كدـنع و  كولمملا  وا  ۀقرـس  هّلعل  کـیلع و  نوکی  بّوثلا 
«. ۀنّیبلا هب  موقت  وا  کلذ  ریغ  کل  نیبتسی  یّتح  هذه  یلع  اهّلک  ءایشألا  و  کتعیضر ،
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. نبجلا نع  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابأ  تلأس  لاق : نامیلس . نب  هّللا  دبع  ۀحیحص  - 2
اّملف انلکأف ، نبجلا  یتأ  انیدـغتف و  ءادـغلاب  اعد  مث  انبج .» انل  عتبا  مالغ  ای  : » لاقف امهرد  مالغلا  یطعأ  مث  ینبجعی » ماعط  نع  ینتلأس  : » لاـقف

: تلق انغرف 
هیف ناک  ام  ّلک  هریغ ، نبجلا و  نع  كربخأس  : » لاقف کنم . هعمـسأ  نأ  ّبحأ  نکل  و  تلق : هلکآ »؟ ینرت  مل  أ و  : » لاق نبجلا ؟ یف  لوقت  ام 

«. هعدتف هنیعب  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و 
مارحلا فرعت  یتح  ادبأ  کل  لالح  وهف  مارح  لالح و  هیف  نوکی  ءیش  ّلک  : » لاق مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع  نانس  نب  هّللا  دبع  ۀحیحـص  - 3

«. هعدتف هنیعب  هنم 
ۀیعوضوملا ۀهبشلا  مکح  نایب  یف  ةرهاظ  اضعب ، رّسفی  اهضعب  ّنا  و  اهناسل ، داحتا  و  هنیعب »  » ۀنیرق اهتلثمأ و  یضتقمب  ثالثلا  تایاورلا  هذه  و 
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. دراد رواب  ار  نآ  فالخ  ای  و  تسا ، لفاغ  نآ 

، مکح زا  شواک  قیقحت و  زا  سپ  میرحت  مکح  رد  کش  ینعی  اـم ، ثحب  ّلـحم  رد  تئارب  رب  لالدتـسا  يارب  زین  تیاور  نیا  لاـح ، ره  رد 
. درادن ّتیحالص 

: دوشیم دانتسا  زین  رگید  تیاور  هس  هب  تئارب  تلاصا  ای  یعرش  هحابا  تابثا  يارب  یهاگ 
نیا رد  سپ  تسا ، مارح  وت  رب  نامه  ینادب  هک  ینامز  ات  تسا  لالح  وت  يارب  يزیچ  ره  : » هک هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور  . 1

رد هدرب  ناونع  هب  هک  یـسک  ای  دـشاب ، يدزد  لاـم  تسا  نکمم  هکیلاـحرد  يراد  نت  رب  هک  یـسابل  دـننام  ینکیم ؛ كرت  ار  نآ  ماـگنه 
ینز ای  دشاب ، هدش  هتخورف  رابجا  ای  بیرف  يور  زا  ای  تسا  هتخورف  ار  دوخ  هک  دـشاب  يدازآ  درف  وا  تسا  نکمم  هکیلاحرد  يراد  رایتخا 
دوش نشور  تیارب  هکنآ  ات  تسا  حابم ] لالح و  هنوگنیا -[  ایـشا  همه  دشاب . وت  ریـشمه  ای  رهاوخ  دیاش  هکیلاحرد  تسوت  حاکن  رد  هک 

«. تسا نآ  زج  هک  دوش  هماقا  هنّیب  ای  و 
. مدرک لاؤس  رینپ  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما  زا  تفگ : نامیلس . نب  هّللا  دبع  هحیحص  . 2

يرینپ ام  يارب  مالغ ! يا  : » دومرف داد و  دوخ  مالغ  هب  یمهرد  ع )  ) ماما هاـگنآ  مراد .» تسود  ار  نآ  هک  يدیـسرپ  ییاذـغ  هراـبرد  : » دومرف
هچ رینپ  هرابرد  متفگ : میتخادرپب ، نآ  زا  نوچ  سپ  میدروخ . نآ  زا  اـم  دروآ و  ار  رینپ  دـناوخارف و  ماـعط  زا  لواـنت  هب  ار  اـم  هاـگنآ  رخب .»
ریغ رینپ و  مکح  : » دومرف مونـشب . امـش  زا  ار ] نآ  مکح   ] مراد تسود  یلو  متفگ : مروخیم »؟ ار  نآ  هک  يدیدن  رگم  : » دومرف دییوگیم ؟

ار نآ  سپ  یهد ،] صیخـشت  و   ] یـسانشب هنیعب  ار  مارح  ات  تسا  لـالح  تیارب  دـشاب  مارح  لـالح و  نآ  رد  هچره  میوگیم . تیارب  ار  نآ 
«. ییوگ كرت 

هک ینامز  ات  تسا  لالح  تیارب  هراومه  دـشاب  مارح  لـالح و  نآ  رد  هچره  : » دومرف ع ؛)  ) قداـص ماـما  زا  نانـس  نب  هّللا  دـبع  هحیحـص  . 3
«. ییوگ كرت  ار  نآ  سپ  یسانشب ، هنیعب  ار  نآ  زا  مارح 

رد تسا ، رگید  یخرب  رّسفم  اهنآ  زا  یخرب  هکنیا  و  ریبعت ، نایب و  هوحن  یناسمه  و  هنیعب »  » هنیرق اهلاثم و  ياضتقا  هب  هناگهس ، تایاور  نیا 
یعوضوم ههبش  مکح  نایب 
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. اهیف ةءاربلا  ۀیمکحلا و ال  ۀهبّشلا  یف  ۀحابالا  یلع  اهیف  ۀلالد  الف  ۀحیرص ، نکت  مل  نإ 

ّمات ریغ  وهف  ماقملا  یف  ۀّیعرـشلا  ةءاربلا  یلع  ناک  نإ  ّهنال  نورخآ ، هعنم  ماقملا و  یف  ةءاربلا  یلع  مهـضعب  هب  ّلدتـسا  دـقف  عاـمجالا : اـما  و 
اهیف و اوقفاو  نإ  نویرابخألاف و  نایب ،» الب  باقعلا  حبق   » نم ةاقتـسملا  ۀـیلقعلا  ةءاربلا  یلع  ناک  نإ  و  نیطاسألا . مهیف  نییرابخالا و  جورخل 

. نایب طایتحالا  ۀلدأ  ّنأ  اوعّدا  نکل 
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مهـضعب هّصخ  يذلا  لمتحملا » ررّـضلا  عفد  بوجو   » ةدـعاق اهتقیاض  و  نایب » الب  باقعلا  حـبق   » ةدـعاقب ةءاربلا  یلع  اّولدتـساف  لقعلا : اما  و 
فالتخا لامتحا  لاـبلا  یف  جـلتخی  يذـلا  نکل  و  ۀـیناثلا . عوضومل  ۀـعفار  یلوـألا  ّنإ  اـمهنیب : رهاـظلا  عفادـتلا  عفر  یف  اولاـق  و  يورخـألاب ،

. امهدروم
نأ لمتحی  ۀیناثلا  دروم  و  فیلکتلاب . مالعالا  لبق  باقعلا  ّحصی  الف  ۀجحلا  مامتإ  دـعب  الإ  میکحلا  هلزنی  يذـلا ال  باقعلا  وه  یلوألا  درومف 
ّمس ّهنا  لمتحی  عئام  لامعتـساک  هب ، ملعی  مل  وأ  فّلکملا  هب  ملع  اهیلع ، ّبترتی  ۀیداع و  بابـسأ  نم  ّدلوتی  يذلا  يویندلا  ررـضلا  وه  نوکی 

امهدروم نیتدـعاق  نانوکی  اذـه  یلعف  هب ، ملعی  مل  ول  هببـس و  ّمت  اذا  لصحی  انهاه  ررـضلا  نأل  هدـحو ، ۀعبـسم  ضرأ  یف  تیبملا  وأ  لتاق ،
. فلتخم
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. درادن هیمکح  ههبش  رد  تئارب  ای  هحابا و  رب  یتلالد  ورنیازا ، تسین . نآ  رد  حیرص  دنچره  دراد ، روهظ 

عامجا ج .

تئارب رب  عامجا  رگا  اریز  دـناهتفریذپن ، ار  نآ  رگید  یخرب  دـناهدرک و  کّسمت  عامجا  هب  ماقم ، نیا  رد  تئارب  تاـبثا  يارب  اـملع  زا  یخرب 
رد زین  یناگرزب  هک  نایرابخا ، اریز  درادن ، دوجو  یعامجا  نینچ  دشاب ، ّصن ] نادقف  اب  هیمیرحت  هیمکح  ههبش  ام -[  ثحب  ّلحم  رد  یعرش 

حبق  » هدـعاق زا  هک  یلقع - تئارب  رب  عامجا  رگا  و  دـنانوریب . ناگدـننکعامجا  هرمز  زا  هجیتن ] رد  دـنرادن و  لوبق  ار  نآ  ، ] تسه ناـشنایم 
و ، ] تسا نایب  طایتحا ، هلدا  هک  دـنایعدم  ناـشیا  اـما  دـناقفاوم ، نآ  اـب  ناـیرابخا  دـنچره  دـشاب ، دوشیم - دافتـسم  ناـیب » نودـب  باـقع 

[. تسین نایب  نودب  دراد ، فیلکت  رد  کش  هک  یسک  باقع  ورنیازا ،

لقع د .

ربارب رد  هک  تسا  يرگید  هدعاق  یلامتحا » ررض  عفد  بوجو   » هدعاق دناهدرک . دانتسا  نایب » نودب  باقع  حبق   » هدعاق هب  تئارب  تابثا  يارب 
بجاو نآ  عفد  دـشاب ، یترخآ  ررـض  لامتحا  اجره  دـناهتفگ : و  . ] دـناهداد صاصتخا  یترخآ  ياهررـض  هب  ار  نآ  یخرب  و  دراد ؛ رارق  نآ 

: دناهتفگ هدعاق  ود  نیا  نایم  راکشآ  يراگزاسان  عفر  رد  ناشیا  تسا ].
هک تروص  نیدـب  دـشاب ؛ نوگانوگ  ود ، نآ  دروم  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  اما  درادیمرب . ار  مود  هدـعاق  عوضوم  تسخن ، هدـعاق 

حیحـص باقع  فیلکت ، ندرک  مـالعا  زا  شیپ  ورنیازا ، تجح ؛ ماـمتا  زا  سپ  رگم  دـنکیمن  لزاـن  میکح  هک  دـشاب  یباـقع  یلّوا ، دروم 
هاوخ ددرگیم ، بترتم  اهنآ  رب  دنزیمرس و  يداع  بابسا  للع و  زا  هک  دشاب  يویند  نایز  ررـض و  دوریم  لامتحا  یمود ، دروم  و  تسین .

نآ رد  هدنّرد  هک  ینابایب  رد  ندیباوخ  اهنت  ای  دشاب ، هدنـشک  یّمـس  دراد  لامتحا  هک  یعیام  ندیـشون  دـننام  دـنادن ، هاوخ  دـنادب و  فّلکم 
، نیاربانب دشاب . هدوب  ربخیب  نآ  زا  صخـش  دنچره  دیآیم ، دیدپ  نایز  نآ  دـشاب ، ّمات  نایز  ببـس  هاگره  روما ، نیا  رد  اریز  دراد ، دوجو 

. تسا فلتخم  هدعاق ، ود  نیا  دروم 
334 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

لمتحملا يویندلا  ررضلا  عفد  بوجوب  ۀیمیرحتلا » ۀیعوضوملا  ۀهبـشلا   » باب یف  هماقم - هّللا  یلعأ  يراصنألا - خیـشلا  ۀمالعلا  حّرـص  دق  و 
لمتحم عئام  دوجو  دنع  نادجولاب  ملعی  امک  نقیتملا  ررضلا  عفدب  مکحلاک  هیف  كوکـشملا  ررـضلا  عفدب  لقعلا  مزلأ  فاصنالا  ّنکل  لاقف :

. یهتنا هوجولا . عیمج  نم  نیلامتحالا  يواست  ضرف  اذا  ۀیمّسلا 
. اعوضوم ناجراخ  ءالقعلا  امهب  أبعی  یتلا ال  ۀفیعضلا  تالامتحالا  ۀفیفطلا و  رارضألا  ّنأ  رهاظلا  ّمث 
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يذـلا ررـضلا  نأب  دودرم ، ۀـیجالعلا ، ۀـیحارجلا  تایلمعلاک  هنم ، نّقیتملا  یّتح  هعفد  بجی  يویندـلا ال  ررـضلا  ّنأ  نم  مهـضعب ، هرکذ  ام  و 
. اررض ّدعی  هنم ال  ربکا  ررض  عفدل  يذلا  وا  هنم  مظعأ  عفن  هئازاب 

. اضیا لقعلا  ۀنسلا و  باتکلاب و  ۀیمکحلا  ۀهبشلا  کلت  یف  طایتحالا  موزل  یلع  نویرابخالا  ّلدتسا  دق  نییرابخالا و  ۀلدأ 
َو ال [ ) 87 (] ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاج  َو  [ ) 86 (] ِِهتاُقت َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  : ) یلاعت هلوق  لثمب  ملع و  ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  تاـیآبف  باـتکلا  اـما 

. اهلاثمأ و  [، 88 (] ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت 
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نینچ رد  لمتحم  يویند  ررض  عفد  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  یمیرحت » یعوضوم  ههبـش   » ثحب رد  هماقم - هّللا  یلعا  يراصنا - خیـش  هماّلع 

مولعم و ررـض  عفد  دـننامه  كوکـشم ، ررـض  عفد  رب  ار  یمدآ  لقع ، هک  تسا  نآ  فاـصنا  اـما  : » دـیوگیم ناـشیا  تسا . بجاو  يدروم 
رد تهج  همه  زا  لامتحا  فرط  ود  ره  دـشاب و  هدولآ  ّمس  هب  دوریم  لامتحا  هک  یعیام  اب  ههجاوم  ماگنه  هکناـنچ  دـنکیم ؛ مازلا  ینیقی ،

[.« دنکیم مکح  نآ ، زا  بانتجا  موزل  هب  لقع  هک  ، ] میباییم دوخ  رد  ار  يزیچ  نینچ  نادجولاب  دشاب ، ربارب  نآ ،
. تسا نوریب  ثحب  عوضوم  زا  دننکیمن ، انتعا  اهنآ  هب  القع  هک  یفیعض  ياهلامتحا  زیچان و  ياهررض  ارهاظ  هتبلا 

تروص ناـمرد  يارب  هک  یحاّرج  ياـهلمع  لـثم  تسین ، بجاو  دـشاب ، ینیقی  رگا  یتح  يویند  ررـض  عفد  : » دـناهتفگ یخرب  هکنیا  اـما  و 
زا رتگرزب  يررض  ندرک  رود  يارب  نآ  لّمحت  ای  تسه ، رتگرزب  یعفن  شربارب  رد  هک  يررض  اریز  تسا ، تسردان  ینخـس  دریگیم ،»

. دوریمن رامش  هب  ررض  عومجم ] رد  ، ] دشابیم نآ 

نایرابخا هلدا 

هراشا

. دناهتسج دانتسا  لقع  تنس و  نآرق و  هب  هیمکح ، ههبش  رد  طایتحا  موزل  يارب  زین  نایرابخا 

نآرق فلا .

زا ندرک  اورپ  قح  هک  هنوگنآ  ادـخ  زا  : » دـننام یتایآ  دـنکیم ، یهن  ملع ، نودـب  نتفگ  نخـس  زا  هک  تسا  یتاـیآ  ناـشیا ، ینآرق  لـیلد 
تکـاله هب  دوخ  تسد  اـب  ار  دوخ  و   » و 90 ؛] «] دـینک داهج  تسوا ، هار ] رد   ] داهج قح  هکنانچ  ادـخ  هار  رد   » و 89 ؛] «] دینک اورپ  تسوا ،

. نآ دننام  و  91 ؛] «] دینکفیم
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. ۀکلهتلا یلا  ءاقلإ  يوقّتلل و ال  ایفانم  ملع و ال  ریغب  الوق  اهب  لوقلا  نوکی  ةءاربلا ال  یلع  لیلدلا  توبث  دعب  هنا  اهنع : باوجلا  و 
ۀهبّشلا دنع  فوقولا  ّناف  کمامإ  یقلت  یّتح  هجراف  کلذک  ناک  اذاف  : » ۀیاورلل تاحجرملا  دقف  دنع  مالّسلا  هیلع  هلوق  - 1 یهف : ۀنسلا  اما  و 

«. ماحتقالا نم  ریخ 
«. ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبّشلا  دنع  فوقولا  : » مالّسلا هیلع  هلوق  - 2

«. ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ّناف  : » لاق نأ  یلا  ۀهبّشلا » دنع  اوفق  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  - 3
یلا هّدرف  هیف  فلتخا  رمأ  و  هبنتجاف ، هّیغ  کل  نّیب  رمأ  و  هعّبتاف ، هدـشر  کل  نّیب  رمأ  ۀـثالث ، رومألا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  - 4

«. لج زع و  هّللا 
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یلا هیف  مکولمحی  یتح  يدهلا  ۀمئأ  یلا  ّدّرلا  ّتبثتلا و  هنع و  ّفکلا  الإ  نوملعت  اّمم ال  مکب  لزنی  امیف  مکعسی  هنا ال  : » مالّسلا هیلع  هلوق  - 5
. خلا دصقلا ... »

«. انل هّللا  حرش  ام  کلذ  نم  مکل  حرشن  یتح  انیلا  هّودر  هدنع و  اوفقف  مکیلع  رمألا  هبتشا  اذا  : » مالّسلا هیلع  هلوق  - 6
یّتح نوثحاب  نوبلاط  متنأ  فوقولا و  ّتبثتلا و  ّفکلا و  مکیلع  و  : » تاـحجرملا دـقف  دـنع  ثیداـحألا  فـالتخا  یف  مالّـسلا : هیلع  هلوق  - 7

. ۀهبشلا دنع  فوقولا  رابخأ  نم  کلذ  ریغ  یلا  اندنع » نم  نایبلا  مکیتأی 

337 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
زا ياورپ  اب  راگزاسان  هن  تسا ، ملع  نودـب  نتفگ  نخـس  هن  تئارب ، رب  لوق  تئارب ، رب  لـیلد  توبث  زا  سپ  هک : تسا  نآ  تاـیآ  نیا  خـساپ 

. تکاله هب  شیوخ  ندنکفا  هن  و  ادخ ،

تّنس ب .

: زا تسا  ترابع  ناشیا  ییاور  هلدا 
ات نک  گنرد  دشاب ، نینچ  هاگره  : » دشابن راک  رد  یحّجرم  دناهدرک و ] ضراعت  رگیدـکی  اب  تیاور  ود   ] هک ییاج  رد  ع )  ) ماما نخـس  . 1

«. تسا تکاله  رد  ندیطلغورف  زا  رتهب  هبتشم  روما  رد  ندرک  فقوت  اریز  ینک ؛ رادید  ار  دوخ  ماما 
«. تسا تکاله  رد  ندیطلغورف  زا  رتهب  هبتشم  روما  رد  ندرک  فقوت  (: » ع  ) ماما نخس  . 2

«. تسا تکاله  رد  ندیطلغورف  زا  رتهب  هبتشم  روما  رد  ندرک  فقوت  اریز  دینک ...  فقوت  هبتشم  روما  رد  (: » ص  ) ربمایپ نخس  . 3
هک يرما  و  نک ؛ يوریپ  ار  نآ  سپ  تسا ، نشور  وت  يارب  نآ  دادـس  حالـص و  هک  يرما  تسا : مسق  هس  رب  روما  (: » ص  ) ربماـیپ نخـس  . 4
نآ سپ  تسا ، مولعمان ] شلطاب  قح و  و   ] فالتخا نآ  رد  هک  يرما  و  نک ؛ يرود  نآ  زا  سپ  تسا ، راکـشآ  وت  رب  شایهارمگ  داسف و ] ]

«. نادرگزاب ّلج  ّزع و  يادخ  هب  ار 
یسررب قیقحت و  دینک و  يراددوخ  هکنآ  زج  دیرادن  یهار  دینادیمن  ار ] شتقیقح   ] دوشیم و لزان  امش  رب  هچنآ  رد  (: » ع  ) ماما نخس  . 5

«. دنرادب هنایم  هار  قح و  هب  نآ  رد  ار  امش  ات  دینادرگ  زاب  تیاده  ناماما  هب  ار  نآ  دییامن و 
يارب هداد ، حرـش  ام  يارب  دنوادخ  ار  هچنآ  ات  دینادرگ  زاب  ام  هب  ار  نآ  دینک و  فقوت  دش ، هبتـشم  امـش  رب  رما  هاگره  (: » ع  ) ماما نخـس  . 6

«. مینک حیرشت  امش 
فقوت دییامن و  قیقحت  دینک ، يراددوخ  هک  تسامش  رب  : » تسین راک  رد  یحّجرم  دنافلتخم و  تایاور  هک  ییاج  رد  ع :)  ) ماما نخـس  . 7

رد فقوت  هرابرد  هک  يرگید  تایاور  و  دوش .» نایب  قح  ناتیارب  ام  بناج  زا  ات  دـیواکب  ار  نآ  دیـشاب و  قح  يایوج  لاـحنیعرد ، دـینک و 
. تسا هبتشم  روما 

338 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
: یه طایتحالا و  رابخأ  اهنم  و 

اولأست و یتح  طایتحالا  مکیلعف  اوردت  مل  اذه و  لثم  متبصأ  اذا  : » ءازجلا ام  ردی  مل  ادیص و  باصأ  يذلا  مرحملا  یف  مالّسلا : هیلع  هلوق  - 8
«. اوملعت

«. تئش امب  کنیدل  طتحاف  کنید  كوخأ  : » مالّسلا هیلع  هلوق  - 9
«. کنیدل ۀطئاحلا  ذخأت  مزحلا و  رظنت  نأ  کل  : » دیهشلا هلسرأ  امک  مالّسلا : هیلع  هلوق  - 10

. هرابخأ نم  کلذ  ریغ  یلا  طایتحالا » لیبس  کلس  نم  طارصلا  نع  بکانب  سیل  : » مهنع لسرملا  مالّسلا  مهیلع  مهلوق  - 11
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یّلص هلوسر  هّللا و  یلا  همکح  ّدری  لکـشم  رمأ  و  بنتجیف ، هّیغ  نّیب  رمأ  و  عبّتیف ، هدشر  نّیب  رمأ  ۀثالث ، رومألا  اّمنإ  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  - 12
اجن تاهبشلا  كرت  نمف  کلذ  نیب  تاهبـش  نّیب و  مارح  نّیب و  لالح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا 

«. ملعی ثیح ال  نم  کله  تامّرحملا و  یف  عقو  تاهبشلاب  ذخأ  نم  تامّرحملا و  نم 
نّکمتلا عم  مکحلا و  نع  صحفلا  لبق  ناک  ام  اهدروم  لاسرا - فعـض و  نم  اهـضعب  یف  ام  یلع  رابخألا - هذه  بلغأ  نأ  اهنع : باوجلا  و 

اذـه یف  و  اهبلغأ ، حیرـص  وه  اـمک  ۀـبوصنملا ، قرطلا  وأ  مالّـسلا  هیلع  موصعملا  سفن  یلا  لوصولاـب  کـلذ  یعقاولا و  مکحلا  ۀـفرعم  نم 
 ... نییرابخألاک نویلوصألا  دروملا 

339 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
: زا دنترابع  هک  تسا  طایتحا  هب  طوبرم  تایاور  دناهتسج ،] کّسمت  نادب  نایرابخا  هک  ي   ] تایاور رگید  زا 

دنادیمن و  تـسا -] مارح  مرحم  رب  ندرک  راکـش  هـکنآ  اـب  - ] هدرک راکـش  ار  يدیـص  هـک  یمرحم  صخــش  هراـبرد  ع )  ) ماـما نخــس  . 8
«. دینادب دیسرپب و  هکنآ  ات  دینک  طایتحا  دیتسنادیمن ، ار  نآ  مکح  داد و  يور  يزیچ  نینچ  هاگره  « ؟ تسیچ شاهراّفک  شمکح و ] ]

«. نک طایتحا  تنید  هرابرد  یناوتیم ] و   ] یهاوخیم هچره  سپ  تسوت ؛ نید  وت ، ردارب  (: » ع  ) ماما نخس  . 9
«. ریگب ار  طایتحا  بناج  تنید  هرابرد  شاب و  شیدنارود  : » تسا هدرک  تیاور  لسرم  روطهب  ار  نآ  دیهش  هک  ع )  ) ماما نخس  . 10

رگید و  ددرگیمن .» فرحنم  میقتسم ]  ] طارص زا  دریگ ، شیپ  رد  طایتحا  هار  هک  یـسک  : » هدش لقن  لسرم  روطهب  هک  ع )  ) ماما نخـس  . 11
. طایتحا تایاور 

داـسف و]  ] هک يرما  و  دوـشیم ؛ يوریپ  هک  تسا ، نشور  نآ  دادـس  حالـص و  هک  يرما  تـسا : هتـسد  هـس  رب  روـما  (: » ع  ) ماـما نخـس  . 12
ص)  ) شربماـیپ ادـخ و  هـب  شمکح  هـک  تـسا ، مـهبم ] و   ] راوـشد هـک  يرما  و  ددرگیم ، يرود  نآ  زا  هـک  تـسا ، راکـشآ  شایهارمگ 

روما هکره  سپ  تسا . ود  نآ  نایم  هک  هبتـشم  يروما  راکـشآ و  مارح  راکـشآ و  لـالح  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دوشیم . هدـنادرگزاب 
ار اهنآ  و   ] دریگب ار  هبتـشم  روما  هکره  و  دـباییم ؛ تاجن  تامّرحم  زا  دـیوگ  كرت  تسین ] نشور  نآ  ندوب  مارح  لـالح و  هک   ] ار هبتـشم 

«. ددرگیم كاله  دنادیمن ، هک  ییاج  زا  دریگیم و  رارق  تامّرحم  رد  دوش ] بکترم 
ییاج اهنآ - زا  یخرب  لاسرا ] دنـس -[  نادـقف  دنـس و  فعـض  رب  نوزفا  تایاور - نیا  رتشیب  دروم  هک : تسا  نآ  تایاور  نیا  هب  اـم  خـساپ 

دوخ هب  هکنآ  اب  ینعی  دـنکیم ؛ مادـقا  راک  هب  یعقاو  مکح  تخانـش  رب  ییاناوت  اـب  مکح و  زا  شواـک  صحف و  زا  شیپ  صخـش  هک  تسا 
- دراد تحارص  هتکن  نیدب  ناشیا  دانتسا  دروم  تایاور  رتشیب  هکنانچ  دراد - یـسرتسد  دناهداد ، رارق  ناشیا  هک  ییاههار  ای  و  ع )  ) موصعم

، نایرابخا دننام  نایلوصا  یطیارش  نینچ  رد  و  دوشیم .] بکترم  تسا ، دّدرم  هبتشم و  شمکح  هک  ار  يزیچ  دنکیم و  یهاتوک  ]
340 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

و ۀـلأسملل ، مکح  یلع  روثعلا  مدـع  بیقنتلا و  ثحبلا و  صحفلا و  دـعب  ناک  ام  وه  عازنلا  ّلـحم  و  طاـیتحالا ، فّقوتلا و  بوجو  نومّلـسی 
. ۀیلقنلا ۀیلقعلا و  ةءاربلا  ۀلدأ  مّکحت  کلذ  نیح 

یلع لمحتف  موصعملا ، نم  لوصولاـب  یعقاولا  مکحلا  ۀـفرعم  نم  نّکمتلا  رکذ  اـهیف  سیل  یتلا  ۀـقلطملا  یه  راـبخألا و  کـلت  ضعب  اـما  و 
لمحلا اذه  نم  اوعنم  نا  و  یعقاولا . مکحلا  ۀـفرعم  نم  نّکمتلاب  ۀحّرـصملا  بلغألا  یه  اهانرکذ و  یّتلا  مهرابخأ  یقاب  ۀـنیرقب  اضیا ، کلذ 

ۀیبوجولا وا  ۀـیعوضوملا  ۀهبـشلاب  مهیلع  ضقنلاب  مهبجن  امهنم  اوعنم  نا  و  طایتحالا . بابحتـسا  وا  داشرالا  یلع  تاـقلطملا  کـلت  لـمحتف 
ریغب صتخم  یـضقنلا  باوجلا  اذه  معن  هب ، بیجن  هب  اوباجأ  امف  امهیف ، ةءاربلا  نومّلـسی  مّهناف  ۀـیاورلا ، لومـش  بسح  امهیلک  وا  ۀـیمکحلا 

. ۀیمیرحتلا ۀهبّشلا  صوصخ  اهدروم  یتلا  رابخألا 
كرت یف  طایتحالاب  اهنع  ۀّمّذلا  غارفب  نیقیلا  بجیف  نیفّلکملا  لاعفأ  یف  ۀعیرشلا  یف  ةریثک  تامّرحم  دوجوب  یلامجالا  ملعلابف  لقعلا : اما  و 
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. لاعفألا نم  ۀمرحلا  لمتحم  ّلک 
تتبث امب  و  ۀنّقیتملا ، تامّرحملاب  یلامجالا  ملعلا  لالحنا  یلا  اهعجرم  ۀـجهللا  ۀـبراقتم  ۀـبوجأب  کلذ  نع  نییلوصألا  اوققحم  باجأ  دـق  و 

. ایودب فارطألا  یقاب  یلا  ۀبسنلاب  کشلا  نوکی  و  ۀیعرشلا ، تارامالا  قرطلاب و  هتمرح 
قرطلاب و هتمرح  تتبث  ام  ۀـینیقیلا و  تاـمّرحملا  ضعبب  یلیـصفتلا  ملعلل  هلوصح  نراـقم  یلاـمجالا  ملعلا  اذـه  ّنأ  باوجلا : اذـه  بیرقت  و 

ۀیعرشلا تارامالا 
341 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ار مزال  یسررب  شواک و  صحف و  صخش ، هک  تسا  ییاج  رد  ناشیا  نایم  فالتخا  دنراد . لوبق  دنریذپیم و  ار  طایتحا  فقوت و  بوجو 
. دنوشیم مکاح  تئارب  یلقن  یلقع و  هلدا  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  و  تسا ؛ هتفاین  تسد  هلئسم  مکح  هب  لاحنیعرد ، هدروآ و  ياج  هب 

موصعم اب  طابترا  قیرط  زا  یعقاو  مکح  تخانـش  رب  ییاـناوت  زا  نآ  رد  و  تسا - قلطم  هک  زین  ناـیرابخا ] دانتـسا  دروم   ] تاـیاور زا  یخرب 
رب دـنراد - تحارـص  یعقاو  مکح  تخانـش  رب  ییاناوت  هب  مه  دـنرتشیب و  مه  هک  ناشیا - تاـیاور  رگید  هنیرق  هب  تسا - هدـشن  يداـی  (ع )

و مینکیم . لمح  طایتحا  بابحتـسا  داشرا و  رب  ار  قلطم  تایاور  نآ  دندنـسپن ، نایرابخا  ار  لمح  نیا  رگا  و  دـنوشیم . لمح  اـنعم  نیمه 
تیاور لومـش  هوحن  هب  هتـسب  ود - ره  ای  و  یمکح ، یبوجو  ههبـش  ای  یعوضوم و  ههبـش  اب  ار  ناشیا  نخـس  دنریذپن ، مه  ار  لمح  نیا  رگا 
خـساپ رد  زین  ام  دنیوگب ، خساپ  رد  ار  هچره  سپ  دـنریذپیم ؛ دروم  ود  نیا  رد  ار  تئارب  ناشیا  اریز  مینکیم . ضقن  ناشیا - دانتـسا  دروم 

. دشابن یمیرحت  ههبش  صوصخ  رد  هک  دراد  صاصتخا  یتایاور  هب  یضقن ، خساپ  نیا  يرآ ، تفگ . میهاوخ 

لقع ج .

دیاب سپ  تسا ، مارح  نیفّلکم ، لاعفا  زا  يرایسب  یمالسا  تعیرش  رد  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  تسا ]: حرـش  نیدب  نایرابخا  یلقع  لیلد  ]
لامتحا ار  نآ  تمرح  هک  ار  يراـک  ره  میریگ و  شیپ  رد  طاـیتحا  هار  هک  لکـش  نیدـب  مینک ، لـصاح  نیقی  فیلاـکت  نآ  زا  همذ  غارف  هب 

. مییوگ كرت  میهدیم ،
اب هدـش  دای  یلامجا  ملع  هک  تسا  نآ  هب  شتـشگزاب  هک  دـناهداد  نایرابخا  لالدتـسا  نیا  هب  مه  هب  کیدزن  ییاهخـساپ  نایلوصا  ناققحم 

، یلامجا ملع  فارطا  ریاس  هب  تبـسن  کش  هدش و  ّلحنم  هدش  تباث  یعرـش  تاراما  قرط و  هلیـسو  هب  شتمرح  هچنآ  اب  ینیقی و  تامّرحم 
. دشابیم يودب  کش 

هچنآ هب  ینیقی و  تاـمّرحم  یخرب  هب  یلیـصفت  ملع  دوـجو  اـب  تسا  نراـقم  یلاـمجا ، ملع  نـیا  شیادـیپ  هـک : تـسا  نآ  خـساپ  نـیا  حرش 
یعرش تاراما  قرط و  هلیسو  هب  شتمرح ،

342 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
وهف تارامالا ، قرطلا و  تایّدؤم  ۀیلیصفتلا و  تامّرحملا  کلت  ۀیحان  نم  یلامجالا  ملعلا  اذه  أشن  امنإ  لب  عراشلا ، دنع  عقاولا  ۀلزنم  ۀلزنملا 

. ایودب رخآلا  هفارطأ  ضعب  یف  کشلا  نوکی  اهب و  ّلحنی 
. عرشلا دورو  لبق  ءایشألا  یف  رظحلا  ۀلاصاب  اضیا  ۀمرحلا  یلع  اّولدتسا  نییرابخالا  ّنا  مث 

مدـع ضورفملا  و  یهن ، اهیف  دری  یتح  ۀـحابالا  ءایـشألا  یف  لصألا  لب  ۀـعونمم ، یهف  عازنلا  ّلحم  یه  مالکلا و  لوأ  اهنأ  اهنع : باوجلا  و 
. ماقملا یف  یهن  دورو 

ناک ولف  اهدروم . یف  ایراج  اهیف  کّشلا  عوضومل  عفار  یعوضوم  لصأ  نکی  مل  اذا  يرجت  امنإ  ۀحابالا  ةءاربلا و  ۀلاصأ  ّنإ  لوالا : تاهیبنت 
یف الثم  ّکش  ولف  اهنایرجل . ذـئنیح  لاجم  الف  اهماقم ، یف  کشلل  اعفار  اهیلع و  امکاح  ناک  اهدروم  یف  ایراج  قفاوم  وأ  اهل  فلاخم  لـصأ 

و ال ۀتیم ، نوکیف  ۀیکذتلا ، مدع  ۀلاصأ  هیف  ذئنیح  يرجتف  ۀیعرـشلا ، حبذلا  طئارـشب  حبذ  مث  ۀیکذتلل ، هلوبق  یف  کشلا  عم  ناویح  محل  ۀیّلح 
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، ... هیف کّشلا  عافترال  هلکأ  ۀمرح  نم  ةءاربلا  هیف  يرجت 
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قرط و نیماـضم  یلیـصفت و  تاـمّرحم  ناـمه  بناـج  زا  یلاـمجا  ملع  نیا  هکلب  تسا ؛ هدـش  تباـث  تسا - عقاو  هلزنم  هب  عراـش  دزن  هک  - 
. دوب دهاوخ  يودب  کش  نآ ، فارطا  ریاس  رد  کش  دباییم و  لالحنا  اهنآ  هلیسوهب  یلامجا  ملع  نیا  نیاربانب ، تسا . هدش  یشان  تاراما 

ناـیب دورو  زا  شیپ  ایـشا  رد  عنم ] تمرح و  تلاـصا  رظح -[  تلاـصا  هب  یمیرحت ] ههبـش  دراوم  رد   ] تمرح رب  ناـیرابخا  رگید ، يوـس  زا 
تمرح نآ ، مکح  هرابرد  یعرـش  نایب  دورو  زا  شیپ  يراک ، ره  رد  لصا  دـناهتفگ : و  ، ] دناهتـسج دانتـسا  زین  اهنآ ] مکح  هراـبرد   ] یعرش

[. تسا
ام و  تسامش ، ام و  نایم  عازن  لحم  رظح ] تلاصا  یلصا -[  نینچ  رابتعا  عقاو  رد  تسا و  مالک  لوا  نیا  هک : تسا  نآ  لالدتـسا  نیا  خساپ 

: مییوگیم هکلب  میریذپیمن ، ار  نآ 
نآ هرابرد  يایهن  هک  تسا  يدروم  رد  هلئـسم  ضرف  و  دوش ، دراو  عراش  يوس  زا  يایهن  نآ  هرابرد  هکنآ  ات  تسا  هحابا  ایـشا ، رد  لـصا 

. تسا هدشن  دراو 

تاهیبنت

یمکح لصا  رب  یعوضوم  لصا  مدقت  . 1

ار کش  عوضوم  دوش و  يراج  دروم  نآ  رد  هک  دـشابن  راک  رد  یعوضوم  یلـصا  هک  دوشیم  يراج  یماگنه  اهنت  هحابا  تئارب و  تلاصا 
رب لصا ، نآ  دوش ، يراج  هحاـبا ، تئارب و  اـب  قفاوم  اـی  فلاـخم و  یعوضوم ، یلـصا  نآ ، دروم  رد  رگا  نیارباـنب ، دزاـس . فرطرب  نآ  رد 

الثم دوب . دـهاوخن  تئارب  تلاصا  نایرج  يارب  یلاجم  رگید ، تخاس و  دـهاوخ  فرطرب  دروم  نآ  رد  ار  کش  هدوب  مکاح  تئارب ، تلاصا 
؛ دشاب هتشاد  کش  زین  هن ، ای  تسه  هیکذت  لباق  ناویح  نآ  هکنیا  رد  دنک و  کش  غالا ] دننام   ] یناویح تشوگ  ندوب  لالح  رد  یـسک  رگا 
، هشال نآ  هجیتن ، رد  دش و  دهاوخ  يراج  نآ  رد  هیکذت  مدع  تلاصا  تروص  نیا  رد  دـنک ، حـبذ  یعرـش ، طیارـش  اب  ار  ناویح  نآ  هاگنآ 

فرطرب نآ  رد  کش  هک  ارچ  ددرگیمن ، يراج  نآ  ندروخ  تمرح  زا  تئارب  لصا  رگید ، دوب و  دهاوخ  رادرم  هتیم و 
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. هب ّکش  امیف  يرجت  امنإ  ةءاربلا  و  ۀتیم ، هنأب  هیلع  مکح  هنأل 
اهب رمألا  لامتحال  طایتحالا  باب  نم  ءاجر  اهب  نایتالا  نوکی  وا  اهبابحتـسا ، کلذـب  تبثی  فیعـض ، ول  ربخ و  اهیف  دری  یتلا  ننّـسلا  یناـثلا :

. ۀجح یلا  هتوبث  جاتحی  بوجولاک  یعرش  مکح  بابحتسالا  نأل  یناثلا ، امهرهظأ  نالوق ، لب  ناهجو ،
حیرـصلاک اذه  و  هلمع .» امک  نکی  مل  نإ  هیتوأ و  باوثلا  کلذ  ءاجر  هلمعف  لمع  یلع  باوث  هغلب  نم  : » هناسلف بابلا  اذه  یف  درو  ام  اما  و 

. کلذ یلع  باوثلا  یطعی  ءاجرلا و  ناونعب  هب  یتؤی  نکل  و  ابحتسم ، کلذب  نوکی  لمعلا ال  نأ  یف 
نع هغلب  نم  : » یه هیف و  ةرهاظ  ریغ  بابحتسالا  یلا  نوبهاذلا  اهرهاظب  ّلدتسا  یتلا  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع  ملاس  نب  ماشه  ۀحیحـص  ّنا  و 
لب هلقی .» مل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناـک  نإ  هل و  کـلذ  رجأ  ناـک  هلمعف  باوثلا  نم  ءیـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـنلا 

. طقف هل  باوثلا  لوصح  یف  ةرهاظ 
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هکیلاحرد ، ] دـشاب كوکـشم  شتمرح  هک  دوشیم  يراج  يزیچ  رد  طقف  تئارب ، تسا و  هدـش  مکح  شندوب ، هتیم  هب  نوچ  تسا ؛ هدـش 
[. تسین نآ  رد  یکش  رگید ، تسا و  مولعم  نآ  تمرح  هیکذت ، مدع  تلاصا  نایرج  هب  هجوت  اب  دروم ، نیا  رد 

ننس هلدا  . 2

راک نآ  بابحتـسا  تیاور ، نآ  اب  ایآ  هکنیا  رد  هدش - دراو  شدروم  رد  فیعـض ، دنچره  یتیاور ، هک  یبحتـسم -] روما  و   ] ننـس دروم  رد 
ود هکلب  هجو ، ود  دراد - دوجو  نآ  هب  رما  لامتحا  نوچ  دـهدیم - ماجنا  طایتحا  باب  زا  ءاجر و  ار  راک  نآ  صخـش ، ای  و  دوشیم ، تباث 

یمکح بوجو ، دـننام  زین  بابحتـسا  اریز  تسا ، ءاـجر ] دـصق  هب  راـک  ماـجنا  مود -[  لوق  اـهنآ ، نیرتنشور  هک  تسه ، هلئـسم  رد  لوق ،
. دراد یعرش  تّجح  لیلد و  هب  زاین  نآ  توبث  تسا و  یعرش 

[ شریبعت نایب و  هوحن  شناسل -[  دناهتـسج ،] دانتـسا  نادب  بابحتـسا ، ینعی  لوا ، لوق  نارادفرط  و   ] هدش دراو  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  اما 
دنچره دـش ، دـهاوخ  هداد  وا  هب  باوث  نآ  دـهد ، ماجنا  باوث  نآ  دـیما  هب  ار  نآ  دـسرب و  وا  هب  يراـک  رب  باوث  هک  یـسک  : » هک تسا  نآ 

باوث نالف  اذغ  زاغآ  رد  ندروخ  کمن  هک  دناوخب  فیعض  یتیاور  رد  یسک  رگا  الثم  «.- ] تسا هدرک  لمع  وا  هک  دشابن  هنوگنآ  عقاو ] ]
یگتخاس عقاو ، رد  تیاور ، نآ  دنچره ، دش ، دـهاوخ  هداد  وا  هب  باوث  نآ  دـنک ، نینچ  باوث  نآ  زا  يرادروخرب  دـیما  هب  وا  رگا  دراد ، ار 

باب زا  دـیما و  هب  ار  نآ  صخـش  هکلب  دوشیمن ، راـک  نآ  بابحتـسا  بجوم  يزیچ  نینچ  هکنیا  رد  دراد  تحارـص  اـبیرقت  نیا  و  دـشاب -]
. تسا تهجنیمههب  زین  دربیم  هک  یباوث  دهدیم و  ماجنا  ءاجر 

رد يروهظ  ام ] رظن  هب   ] هک دـناهدرک ، کسمت  زین  ع )  ) قداص ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  هحیحـص  رهاظ  هب  لوا ] لوق  بابحتـسا -[  نارادـفرط 
نآ شاداپ  دهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  وا  دسرب و  وا  هب  يراک ] رب   ] یباوث ص )  ) ربمایپ زا  سکره  : » هدمآ تیاور  نیا  رد  درادن . ناشیا  ياعّدم 

تـسا باوث  زا  يو  يرادروخرب  رگنایب  طقف  تیاور  نیا  ام ، رظن  هب  دشاب .» هتفگن  ار  نآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنچره  دوب  دـهاوخ  يو  يارب 
[. راک نآ  ندوب  بحتسم  هن  ]
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ّلد دراوم  کلذ  نم  اعوضوم  وأ  امکح  جرخ  و  رابخألا . یف  هیلع  ّثحلل  کلذ و  یلع  لقعلا  ۀلالدل  لاح  ّلک  یلع  نسح  طایتحالا  ثلاثلا :

. اهیف طایتحالا  ناحجر  مدع  یلع  لیلدلا 
. هنع یهنم  و  ناطیشلا ، نم  ّهناف  ساوسولا  یلا  ّرجی  يذلا  طایتحالا  اهنم :

. اعرش ناّیفنم  امّهناف  ماظنلاب ، ّلخملا  جرحلا  رسعلا و  هیف  يّذلا  طایتحالا  اهنم  و 
الثم ّکش  اذا  امک  وه  و  ةءاربلا ، لّوأ  یف  ةروکذملا  ۀّتـسلا  تاماقملا  یناث  وه  صنلا و  لامجا  عم  ۀیمیرحتلا  ۀیمکحلا  ۀهبـشلا  یناثلا  ماقملا 

یف لوخدـلا  كوکـشم  نوکی  ابرطم  نوکی  يذـلاف ال  طقف ، عجرملا  نیب  عیجرت و  هیف  يذـلا  برطملا  توصلا  نیب  مّرحملا  ءانغلا  ظـفل  یف 
مکحلا و  ابرطم ، ناک  ام  نّقیتملا  ردـقلا  ّنأل  ارهاظ ، نایبلل  یفکی  ءانغلا ال  ۀـمرح  لیلد  ّنأل  عراشلا ، نم  نایب  هیف  نوکی  ـالف  مّرحملا ، ءاـنغلا 

. صنلا نادقف  لجأل  میرحتلا  یف  اهیف  ّکشلا  ناک  ول  ام  یه  ۀقباسلا و  ۀلأسملا  یف  فالخلا  مکحلاک و  اهیف  فالخلا  ۀلأسملا و  هذه  یف 
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طایتحا نسح  . 3

رب لیلد  هک  يدراوم  رد  زج  تسا ، هدـش  قیوشت  نآ  هب  زین  تایاور  رد  دراد و  تلـالد  نآرب  لـقع  نوچ  تسوکین ، لاـح ، ره  رد  طاـیتحا ،
: دننام تسا ، هدرک  تلالد  نآ  رد  طایتحا  ناحجر  مدع 
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؛ تسا هدش  یهن  تایاور ] رد   ] نآ زا  تسا و  ناطیش  بناج  زا  ساوسو  هک  ارچ  دماجنایم ، ساوسو  هب  هک  یطایتحا  ( 1
یفن یمالسا  تعیرش  رد  زین  ود  نآ  هک  دزاس ، لتخم  ار  ماظن  هک  دشاب  جرح ] رسع و  تّقـشم -[  یتخـس و  نادنچ  نآ  رد  هک  یطایتحا  ( 2

. تسا هدش 

لیلد لامجا  اب  یمیرحت  یمکح  ههبش  مود  ماقم 

رد هک  اـنغ  هژاو  هراـبرد  هیقف  هک  تسا  ییاـج  نآ  لاـثم  و  دـش ، داـی  تئارب  زاـغآ  رد  هک  تسا  ياهناگشـش  ياـهماقم  زا  مود  ماـقم  نـیا 
ییادـص ای  تسا و  عیجرت ] هچهچ -[  اب  هارمه  روآبرط و  هک  تسا  ییادـص  شیانعم  هک  دـنکیم  کش  هدـش ، نایب  نآ  تمرح  تایاور ،

تسین مولعم  تسین ، روآبرط  اما ] تسه  هچهچ  عیجرت و  نآ  رد   ] هک ییادص  تروص ، نیا  رد  دراد . دوجو  هچهچ  نآ  رد  طقف  هک  تسا 
رگنایب رهاظ  بسحرب  انغ  تمرح  لیلد  نوچ  هدـماین ، عراش  يوس  زا  نآ  هرابرد  ینایب  هجیتن ، رد  هن . ای  تسه  لخاد  مارح  يانغ  رد  ایآ  هک 

هلئسم و نیا  مکح  دشاب . زین  برطم  دشاب و ] هچهچ  نآ  رد   ] هک تسا  ییادص  انغ ، ینیقی ] رادقم  نّقیتم -[  ردق  هک  ارچ  تسین ، نآ  مکح 
. دشابیم صن  نادقف  تمرح ، رد  کش  أشنم  هک  اجنآ  ینعی  تسا ، نیشیپ  هلأسم  رد  فالتخا  مکح و  دننامه  نآ ، رد  فالتخا 

348 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هیف و لیلد  امیف ال  اهارجم  ّنأل  ارهاظ ، ةءاربلا  يرجم  نم  نکی  مل  نإ  اذه و  نیصنلا و  ضراعت  عم  ۀیمیرحتلا  ۀیمکحلا  ۀهبشلا  ثلاثلا  ماقملا 

الإ رییختلا  هیف  رابخألا  نم  رهاظلا  امنإ  و  هیف ، طایتحالا  بوجو  مدـع  یف  هیقباس  عم  هکارتشال  انه  هرکذ  ّنأ  الإ  ناضراعتم ، نالیلد  هیف  اذـه 
: یلائللا یلاوغ  نع  ۀلوقنملا  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع  ةرارز  یلا  ۀمالعلا  ۀعوفرم 

« کباحصأ نیب  رهتـشا  امب  ذخ  : » مالّـسلا هیلع  لاقف  لمعن ؟ امهّیأبف  ناضراعتملا ، ناثیدحلا  ناربخلا و  مکنع  یتأی  كادف ، تلعج  تلق  لاق :
: مالّسلا هیلع  لاق  نأ  یلا 

ّریختف نذإ  : » لاق عنـصأ ؟ فیکف  نافلاخم ، وأ  طایتحالل  ناقفاوم  امّهنا  تلقف : طایتحالا .» فلاخ  ام  كرتا  کنیدل و  ۀطئاحلا  هیف  امب  ذـخ  »
«. رخآلا عدت  هب و  ذخأتف  امهدحأ 

هذه نکل  و  نیربخلا ، دحأ  نیب  لمعلا  یف  ّریختی  طایتحالا  نکمی  مل  اذاف  طایتحالا . نع  ةرخأتم  هتبترم  رییختلا  ّنأ  یلع  ّلدت  ۀعوفرملا  هذهف 
و اهترثکل ، تاقلطملا ، کلت  دـییقتل  ۀـلباق  ریغ  اهنأ  الإ  طایتحالا ، نم  نّکمتلا  مدـعب  ۀصّـصخملا  ریغ  رییختلا  رابخأ  نم  ّصخأ  تناـک  نإ  و 

. طلخلاب یلاوغلا  فلؤم  یمر  و  هذه ، لاسرا  و  اهیلع ، دمتعملا  بتکلا  یف  اهرکذ 
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صن ود  ضراعت  اب  یمیرحت  یمکح  ههبش  موس  ماقم 

هکیلاحرد درادن ، دوجو  نآ  رد  لیلد  هک  دوشیم  يراج  ییاج  رد  تئارب  نوچ  دوشیمن - يراج  شرد  تئارب  ارهاظ  دـنچره  دروم ، نیا 
، نآ رد  طایتحا  بوجو  مدـع  تهج  زا  نیـشیپ ، دروم  ود  اب  هکنآ  لیلد  هب  اـما  دـناهدرک - ضراـعت  مه  اـب  هک  دراد  دوجو  لـیلد  ود  اـجنیا 
، صخـش هک  تسا  نآ  ّصن ] ود  ضراعت  اب  یمیرحت  یمکح  ههبـش  دروم -[  نیا  رد  تایاور  رهاظ  دوشیم . رکذ  اجنیا  رد  تسا ، كرتشم 
زا لقن  هب  ع )  ) رقاب ماما  زا  هرارز  زا  همالع  هک  ياهعوفرم  تیاور  زج  دـشابیم ، ّریخم  ضراـعم ] تیاور  ود  زا  کـیره  هب  ندرک  لـمع  رد  ]

: تسا هدرک  رکذ  یلائللا ، یلاوغ 
ماما [ ؟ مینک لمع  اهنآ  نیمادک  هب  دیآیم . امش  زا  ضراعتم  ثیدح  ود  ربخ و  ود  موش ، تیادف  متفگ : ع ])  ) رقاب ماما  هب  : ] دیوگیم هرارز 
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بناج هک  نک  لمع  ار  یتیاور  : » دـیامرفیم ماـما  هک  اـجنآ  اـت  نک .»] لـمع  و   ] ریگب تسا  روهـشم  تناراـی  ناـیم  هک  ار  نآ  : » دومرف (ع ])
«. نک اهر  تسا ، طایتحا  فلاخم  ار  هچنآ  و  درادیم ، هاگن  ار  تنید  رد  طایتحا 

ع)  ) ماـما منک ؟ هچ  تروص ، نیا  رد  درادـن .] یناـحجر  يرگید ، رب  یکی  تهج ، نیا  زا  و   ] دـناطایتحا فلاـخم  اـی  قفاوم و  ود  ره  متفگ :
«. راذگاو ار  يرگید  و  نک ، لمع  نآ  هب  و  نیزگرب ، ار  یکی  تروص ، نیا  رد  : » دومرف

یکی هب  لمع  رد  صخش  دشابن ، نکمم  طایتحا  هک  یماگنه  ینعی  تسا ؛ طایتحا  زا  سپ  رییخت  هبترم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هعوفرم  نیا 
رتصاخ درادن - صاصتخا  طایتحا ، زا  نّکمت  مدع  تروص  هب  هک  رییخت - تایاور  زا  دـنچره  تیاور ، نیا  دـشابیم . ّریخم  تیاور ، ود  زا 

هک ارچ  دزاـس ، دـّیقم  ار  قلطم  تاـیاور  نآ  هک  درادـن  ار  نآ  ّتیحالـص  یلو  دراد ،] صاـصتخا  تروص ، نیا  هب  تیاور  نیا  نوچ  ، ] تسا
فلؤم و  تسا ، لـسرم  و ] تسین ، رتـشیب  یکی  ، ] تیاور نیا  یلو  دـناهدش ، لـقن  داـمتعا ، دروم  ربـتعم و  ياـهباتک  رد  دـناناوارف و  اـهنآ 

. تسا هتخیمآ  مهرد  ار  فیعض ] يوق و   ] تایاور هک  تسا  مهّتم  هدمآ ] نآ  رد  تیاور ، نیا  هک   ] یلاوغ
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«. ۀمرحلا ریغ  بوجولا و  نیب  اهیف  کشلا  ناک  ام   » یه ۀیبوجولا و  ۀیمکحلا  ۀهبشلا  سداسلا  سماخلا و  عبارلا و  ماقملا 
بجوم هیف  صّنلا  نادقف  ّنأ  نم  ۀیمیرحتلا ، ۀهبشلاک  اهیف  مکحلا  و  نیـصنلا ، ضراعت  وا  هلامجا ، وا  صّنلا ، نادقف  امإ  اهیف ، کّشلا  ببـس  و 
ضراعت و  ارهاظ ، کشلا  دروم  یف  نایبلا  مدـعک  ّدـعی  اضیا  صنلا  لامجا  و  بوجولا ، مکحل  عراشلا  نم  ناـیبلا  مدـعل  بوجولا  نع  ةءاربلل 

رابخأ دییقتل  حلصت  اهنا ال  و  اهلاح ، تفرع  یتلا  یلاوغلا  ۀعوفرم  الإ  طایتحالا ، نود  هیلع  رییختلا  رابخأ  ۀلالدل  اضیا  رییختلا  بجوی  نیصّنلا 
. رییختلا

. دراوملا ضعب  یف  ضعبلا  الإ  اهیف  طایتحالا  بوجو  مدع  یف  نییلوصألا  عم  اهیف  نویرابخالا  قفتی  ۀیبوجولا  ۀهبّشلا  و 
هابتشالا ّنکل  امولعم ، بوجولا  وا  ۀمرحلا  نم  اهیف  مکحلا  ناک  ام  یه : ۀیعوضوملا و  ۀهبشلا  ۀیمکحلا  ۀهبشلاب  قحلی  ۀیعوضوملا و  ۀهبـشلا 

ول ام  لثم  ۀـیجراخلا ، رومألا  یف  هابتـشالا  لجأل  وا ال ؟ بجاولا  دارفأ  نم  نّیعملا  درفلا  اذـه  نأ  وا  ـال ؟ وا  ۀـمّرحملا  دارفـألا  نم  هنا  درف  یف 
لوألاف هل ، هبرش  ّلحی  رخآ  ءیش  وه  وا  هیلع  هبرش  بجاولا  ءاودلا  نم  وه  عئاملا  اذه  ّنأ  وا  ّلخ ، وا  رمخ  عئاملا  اذه  ّنأ  یف  فّلکملا  ّکش 
ّلدتـسا و  امهیف ، ةءاربلا  نایرج  یلع  قافتالا  لقن  دق  و  ۀـیبوجولا » ۀـیعوضوملا  ۀهبـشلا   » یه یناثلا  و  ۀـیمیرحتلا » ۀـیعوضوملا  ۀهبـشلا   » یه

اهیلع
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یبوجو یمکح  ههبش  مشش  مجنپ و  مراهچ ، ماقم 

هراشا

. دشاب کش  تمرح ، ریغ  بوجو و  نایم  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  و 
: ینعی تسا ، یمیرحت  ههبـش  مکح  دـننامه  شمکح  و  لیلد ؛ ود  ضراعت  ای  لیلد و  لامجا  ای  تسا ، لیلد  نادـقف  ای  اجنیا ، رد  کش  ببس 

تـسد رد  بوجو  مکح  يارب  عراش  يوس  زا  ینایب  نوچ  دوش ، يراج  نآ  رد  بوجو  زا  تئارب  هک  ددرگیم  بجوم  نآ ، رد  لیلد  نادقف 
رییخت بجوم  رییخت ، رابخا  تلالد  تهج  هب  زین  لیلد  ود  ضراعت  و  تسا ؛ نایب  مدع  دـننام  کش ، دروم  رد  ارهاظ  زین  لیلد  لامجا  تسین ؛

دیق يارب  هعوفرم  نیا  هک  دش  مولعم  و  دـیتسناد ، ار  نآ  عضو  هک  هدـمآ  یلائللا  یلاوغ  باتک  رد  هک  ياهعوفرم  رگم  طایتحا ، هن  ددرگیم ،
. درادن تیحالص  رییخت ، تایاور  هب  ندز 
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. دنتسه يأرمه  تسین ، بجاو  دراوم ، ياهراپ  رد  زج  نآ ، رد  طایتحا  هکنیا  رد  نایلوصا  اب  نایرابخا  یبوجو ، ههبش  دروم  رد 

یعوضوم ههبش 

مولعم نآ  رد  بوجو  تمرح و  مکح  هک  تسا  ییاـج  رد  ههبـش  نیا  دراد ]. ار  نآ  مکح  و   ] ددـنویپیم یمکح  ههبـش  هب  یعوضوم  ههبش 
بجاو دارفا  زا  نّیعم ، درف  نیا  هک  تسین  صخشم  ای  و  تسین ؟ ای  تسه  تمرح  دراوم  زا  صاخ ، درف  نیا  هک  تسین  صخـشم  نکل  تسا ،

کـش فّلکم  هکنآ  دننام  عراش ؛] مکح  هن  ، ] تسا یجراخ  روما  رد  یفاک ] تاعالطا  مدـع  و   ] هابتـشا کش ، نیا  أشنم  و  تسین ؟ ای  تسه 
ای تسا ، بجاو  يو  رب  نآ  ندیـشون  هک  تسا  ییوراد  عیام  نیا  هکنیا  رد  دـنک  کش  ای  هکرـس ؛ ای  تسا  بارـش  عیام ، نیا  هکنیا  رد  دـنک 

لقن تسا . یبوجو  یعوضوم  ههبـش  یمود ، یمیرحت و  یعوضوم  ههبـش  یلّوا ، دشابیم . لالح  شیارب  شندیـشون  هک  تسا  رگید  يزیچ 
رد تئارب  تابثا  يارب  و  دنراد ، رظنقافتا  يدراوم ، نینچ  رد  تئارب  نایرج  رب  ناگمه  هک  تسا 
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وه اـمک  عراـشلا  نم  لـصو  لـصح و  دـق  مکحلا  ناـیب  ّنـأل  رظن ، هتلـالد  یف  نکل  و  ناـیب » ـالب  باـقعلا  حـبق   » وه ۀـیلقعلا و  ةءاربلا  لیلدـب 

. عراشلا ۀفیظو  نم  اهنایب  سیل  و  ۀیعوضوم ، ۀیجراخ  رومأ  یف  هابتشالا  امنإ  و  ضورفملا ،
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  ّنأل  ۀلالد ، عفّرلا  ثیدح  یف  ّلعل  و  هریغ . عفّرلا و  ثیدح  یه  ۀیعرشلا و  ةءاربلا  ۀلدأب  اضیا  اهیلع  ّلدتسا  و 

و ۀّیمیرحتلا ، ۀّیمکحلا  ۀهبـشلا  یف  الثم  غبتلا  نیخدت  یّلکل  هنوملعی  يّذلا ال  مکحلا  لمـشی  نوملعی ، ام ال  و  اذـک ...  اذـک و  یتمأ  نع  عفر 
هنا هبتشملا  درفلل  هنوملعی  يذلا ال  مکحلا  ارهاظ  لمشی  و  ۀیبوجولا ، ۀیمکحلا  ۀهبـشلا  یف  الثم  لالهلا  ۀیؤر  دنع  ءاعّدلا  یلک  مکح  لمـشی 

. ۀیعوضوملا تاهبشلا  یف  برّشلا  لّلحملا  وا  برّشلا  بجاولا  ءاودلا  نم  هنا  هبتشملا  درفلا  و  ّلخ ، وا  رمخ 
. ةءاربلا ۀلدأ  رخآ  یف  اهانرکذ  یتلا  ۀثالثلا  رابخألا  ۀیمیرحتلا  ۀیعوضوملا  ۀهبّشلا  صوصخ  یف  ةءاربلا  یلع  اضیا  ّلدت  و 

هنم مارحلا  فرعت  یتح  کل  لالح  وهف  مارح  لالح و  هیف  نوکی  ءیش  ّلک  : » لاق مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع  نانس  نب  هّللا  دبع  ۀحیحص  اهنم 
«. هعدتف هنیعب 

: اهرخآ یف  لوقی  یتلا  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع  نامیلس  نب  هّللا  دبع  ۀحیحص  اهنم  و 
«. هعدتف هنیعب  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ناک  ام  ّلک  هریغ : نبجلا و  نع  كربخأس  »

ام یه  ۀـمّرحم و  هدارفا  ضعب  ناک  و  نبجلا ، لثم  صاخ  ناونعب  انونعم  اصاخ  اعون  عوضوملا  ناک  ول  ام  اهرهاظ  ناک  نإ  رابخإلا و  هذـه  و 
، ۀتیملا هیف  عضوی 
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ّلحم رد  اریز  تسین ، ّمات  لیلد ، نیا  تلالد  ام ] رظن  هب   ] اما تسا ، هدش  لالدتـسا  نایب - نودب  باقع  حـبق  ینعی  یلقع - تئارب  لیلد  هب  نآ ،

هب طوبرم  یجراخ و  روما  رد  ههبش  کش و  و  تسا ، هدیسر  فّلکم  تسد  هب  هدش و  نایب  عراش  يوس  زا  مکح  هک  تسا  نآ  ضرف  ثحب ،
. تسین عراش  هفیظو  نآ ، نایب  هک  یعرش ،] مکح  دوخ  هن   ] تسا مکح  عوضوم 

. تسا هدش  لالدتسا  اجنیا  رد  زین  هلدا - رگید  عفر و  ثیدح  یعرش - تئارب  هلدا  هب 
هلمج زا  هدش ، هتشادرب  يروما  تّما ، زا  هک  ص -)  ) ربمایپ نخس  اریز  دشاب ، هتشاد  یتلالد  یعوضوم ، ههبش  رد  تئارب  رب  عفر  ثیدح  دیاش 

مه و  یمیرحت - یمکح  ههبـش  رد  دـننادیمن - ار  وکاـبنت  ندرک  دود  ـالثم  یّلک  مکح  هک  دوشیم  ییاـج  لـماش  مه  دـننادیمن -» هچنآ  »
ار یمکح  ارهاظ  مه  و  یبوجو - یمکح  ههبـش  رد  دـننادیمن - ار  هام  لاله  ندـید  ماگنه  اعد  الثم  ّیلک  مکح  هک  ددرگیم  ییاج  لماش 
نآ ندیـشون  هک  تسا  ییوراد  ای  هکرـس ؛ اـی  تسا  بارـش  ـالثم  هک  تسا  درف  نیا  ندوب  هبتـشم  تهج  هب  نآ  نتـسنادن  هک  دوشیم  لـماش 
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. یعوضوم تاهبش  رد  تسا ، لالح  نآ  ندیشون  هک  تسا  یتبرش  ای  تسا  بجاو 
: دراد تلالد  یمیرحت  یعوضوم  ههبش  صوصخ  رد  تئارب  رب  میدروآ ، تئارب  هلدا  نایاپ  رد  هک  ياهناگهس  ياهتیاور  نینچمه 

ینامز ات  تسا  لالح  تیارب  هراومه  دشاب  مارح  لالح و  نآ ، رد  هچره  : » دومرف ع ؛)  ) قداص ماما  زا  نانس  نب  هّللا  دبع  هحیحـص  هلمج ، زا 
«. ییوگ كرت  ار  نآ  سپ  یسانشب ، هنیعب  ار  نآ  زا  مارح  هک 

لالح و نآ  رد  هچره  میوگیم . تیارب  ار  نآ  ریغ  رینپ و  مکح  : » دومرف نآ  نایاپ  رد  هک  ع ،)  ) رقاب ماما  زا  نامیلس  نب  هّللا  دبع  هحیحـص  و 
«. ییوگ كرت  ار  نآ  سپ  یهد ،] صیخشت  و   ] یسانشب هنیعب  ار  مارح  ات  تسا  لالح  تیارب  دشاب  مارح 

نآ دارفا  زا  یخرب  هک  دـشاب  رینپ ، دـننام  صاخ ، یناونع  ياراد  صاخ و  یعون  عوضوم ، هک  تسا  ییاـج  شرهاـظ  دـنچره  تاـیاور ، نیا 
نآ رد  هک  تسا  يرینپ  نآ  و  مارح -
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و مارحلا ، مسقلا  نم  هنا  ملعی  یتح  ۀـیلحلاب  مکحیف  لالحلا  وا  مارحلا  مسقلا  نم  هنا  درف  یف  ّکش  و  اـهنم ، ۀـیلاخلا  یه  ۀـّللحم و  اهـضعب  و 
رمخ و هنم  عون  يذـلا  عئاملاک  لّلحم ، عون  مّرحم و  عون  ناعون : هل  يذـلا  سنجلا  یلا  ۀـیلحلاب  مکحلا  ۀیرـستب  مکحی  طانملا  داـحتاب  نکل 

. نیعونلا يأ  نم  هنا  درفلا  اذه  یف  انککش  و  ّلخ ، عون 
ۀهبـشلا یف  اهتحارـص  لب  اهروهظل ، ارظن  مهـضعب  اهرکذ  امک  ۀیبوجولا  ۀیعوضوملا  ۀهبّـشلا  یف  ۀحابالا  یلع  رابخالا  هذه  ۀـلالد  یف  ّنأ  مث 

. ۀصاخ ۀیمیرحتلا 
، هیلع ةرهّشلا  تلقن  لب  ۀعامج ، نع  یکح  ام  ارهاظ  یفانی  ۀیعوضوملا  ۀیبوجولا  ۀهبـشلا  یف  ةءاربلا  ءارجا  یلع  هانلقن  يذلا  قافتالا  ّنإ  هیبنت 

. رثکألاب یتأی  ینعی  غارفلاب ، ملعی  یتح  یضقی  رثکألا  ّلقألا و  نیب  دّدرت  ثیحب  تاولصلا  نم  هتاف  ام  رادقم  ملعی  يذلا ال  ّنأ  وه  و 
بجی الف  اهیف  ةءاربلا  ءارجا  یلع  اوقّفتا  یتلا  ۀـّیبوجولا  ۀـّیعوضوملا  ۀهبّـشلا  نم  وه  نّقیتملا  ّلقألا  یلع  دـئازلا  درفلا  ّنأ  وه  ةافانملا : هجو  و 

. مالک کلذ  هیجوت  یف  مهل  هب و  نایتالا 
 ... نایسن لجأل  هیف  توفلا  ناک  نإ  تئاوفلا ، نم  رثکألا  ّلقألا و  نیب  کشلا  ّنأ  ماقملا  یف  ینهذ  یف  جلتخی  يذلا  و 
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تـسا مارح  مسق  زا  ایآ  هک  دوشیم  کش  يدرف  رد  هاگنآ  و  دشابیم ، تسا - رادرم  نودـب  رینپ  نآ  و  لالح - یخرب  و  دوش - هداهن  رادرم 

، طانم كالم و  داحتا  اب  نکل  دـشابیم ، مارح  مسق  زا  هک  دوش  هتـسناد  هک  ینامز  ات  دوشیم  مکح  شندوب  لالح  هب  سپـس  و  لـالح ، اـی 
یعون بارش و  نآ  زا  یعون  هک  عیام  دننام  دوشیم ، هداد  تیارس  تسا  لالح  مارح و  عون  ود  ياراد  هک  یـسنج  هب  ندوب ، لالح  هب  مکح 

. تسا عون  نیمادک  زا  هک  مینکیم  کش  صاخ  درف  نیا  رد  ام  تسا و  هکرس  نآ  زا 
صوصخ رد  تایاور ، نیا  اریز  تسین ، مامت  دـناهتفگ - یخرب  هک  یبوجو - یعوضوم  ههبـش  رد  هحاـبا  رب  تاـیاور  نیا  تلـالد  یفرط ، زا 

. دراد تحارص  هکلب  روهظ ، یمیرحت ، ههبش 

هیبنت

نآرب ترهـش  هکلب  هدـش ، تیاکح  یعمج  زا  هچنآ  اب  ارهاظ  میدرک ، لقن  یعوضوم  یبوجو  ههبـش  رد  تئارب  يارجا  رب  ام  هک  يرظنقافتا 
ددرم رثکا  لقا و  نایم  هک  ياهنوگ  هب  هدـش ، توف  شیاهزامن  زا  رادـقم  هچ  دـنادن  یـسک  رگا  هک  نیا  نآ  و  تسا ؛ راگزاسان  هدـش ، لـقن 

هدش غراف  شاهّمذ  دنادب  هک  دنکیم  اضق  نادنچ  ار  شیاهزامن  حبـص -] زامن  تفه  ای  هدش  توف  وا  زا  حبـص  زامن  جنپ  دنادن  الثم  - ] دشاب
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. دروآیم ياجب  ار  رثکا  هکنآ  ینعی  تسا ؛
يارجا رب  اهقف  هک  دشابیم  یبوجو  یعوضوم  ههبـش  دراوم  زا  تسا ، ینیقی  هک  رتمک  رادـقم  رب  دـیاز  درف  هک : تسا  نآ  يراگزاسان  هجو 

نایم يراگزاسان  عفر  و   ] بلطم نیا  هیجوت  رد  نایلوصا  دـشابیمن . بجاو  نآ  ندروآ  ياـجب  هجیتن ، رد  دـنراد و  رظنقاـفتا  نآ  رد  تئارب 
. دنراد ینخس  رظن ،] ود 

توف هکیتروصرد  هدـشتوف ، ياهزامن  رد  رثکا  ّلقا و  نایم  کش  ماـگنه  هک  تسا  نآ  هدرک  روطخ  نم  نهذ  هب  ماـقم  نیا  رد  هچنآ  اـما 
ندرک شومارف  رطاخ  هب  زامن  ندش 

356 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
جورخ دـعب  کشلا   » ةدـعاق نّقیتملا  یلع  دـئازلا  درفلا  یلا  ۀبـسنلاب  يرجت  ماقملا  اذـه  یفف  اهئادأ ، تقو  یف  ـالثم  اـهنع  ۀـلفغلا  ۀـضیرفلا و 

. دیدج رمأب  ءاضقلا  ّنأ  یلع  ءانب  فیلکتلا ، یف  کشلل  دئازلا  ءاضق  نم  ةءاربلا  ةدعاق  يرجت  و  هب ، ینتعی  يّذلا ال  تقولا »
اهفرـصنم اهدروم و  ّنأل  تقولا ، جورخ  دعب  کشلا  ةدعاق  يرجت  ماقملا ال  اذـه  یفف  ادّـمعت ، انایـصع و  ۀـضیرفلل  هیف  توفلا  ناک  نا  اّما  و 

هیلا ۀبسنلاب  رجت  مل  اذا  یصاعلاف  اهکرت ، یصع و  هنا  ال  نایسن ، ۀلفغک و  رذعل  اهکرت  وا  تقولا  یف  یّلص  هنا  تقولا  دعب  کش  نم  وه  ارهاظ 
فیلکتلا یف  كاش  نآلا  هنأل  ارهاظ ، هّقح  یف  دـئازلا  نم  ةءاربلا  ۀـلاصا  ترج  دـیدج  رمأب  ءاضقلا  نا  اـنلق  ناـف  غارفلا ، دـعب  کـشلا  ةدـعاق 

لوألا رمألاب  ءاضقلا  نا  انلق  نا  و  ۀـبوتلاب . عفتریف  ناک  نإ  باقعلا  و  هتقو ، جورخب  ینبملا  اذـه  یلع  طقـسف  ءادألاب  فیلکتلا  اـما  و  دـئازلاب ،
وه اذه  ّلعل  و  هنم . هتّمذ  غیرفت  یف  كاش  دئازلاب و  فّلک  هنأب  ملاع  نآلا  هنأل  ینیقیلا » غارفلا  یعدتـسی  ینیقیلا  لاغتـشالا   » ةدـعاق هیف  ترج 

كّرتلا وا  اهل  كّرتلاب  امإ  رذعلا  مدع  نایصعلاب و  ابلاغ  نوکی  امنإ  ةریثکلا  تاولـصلا  توف  ّنأل  تئاوفلا ، یف  لاغتـشالاب  اومکح  نیذلا  رظن 
. لیلق درف  هنأل  رذعلا  نایسنلاب و  اهحیحصتل ال 

امیف الثم ، ۀفراعتملا  ةوهقلا  برشک  هیلع ، نّیعم  لمع  ۀمرح  لمتحی  هنا  ینعمب  ۀیمیرحت ، ۀهبش  ناک  اذا  هفیلکت  یف  فّلکملا  کش  ۀصالخلا 
اصوصنم نکی  مل  اذا 

357 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
« تقو زا  جورخ  زا  سپ  کـش   » هدـعاق ینیقی ، رادـقم  رب  دـیاز  درف  هب  تبـسن  دـشاب ، نآ  يادا  تقو  رد  نآ  زا  تلفغ  ـالثم  بـجاو و  زاـمن 
، ددرگیم يراج  دیاز  رادـقم  ياضق  هرابرد  تئارب  هدـعاق  و  دوشیمن ، هداد ] رثا  بیترت  نآ  هب  و   ] انتعا یکـش  نینچ  هب  و  دوشیم ، يراج 

. میراد فیلکت  رد  کش  دشاب ، دیدج  رما  هب  اضق  هکنآ  رب  انب  نوچ 
، دـش دـهاوخن  يراج  تقو ،» زا  جورخ  زا  سپ  کش   » هدـعاق دـشاب ، دـمع  تیـصعم و  يور  زا  بجاو  زامن  ندـش  توف  هکیتروصرد  اما 
هب ای  هدـناوخ  نآ  تقو  رد  ار  زامن  ایآ  هک  دـنکیم  کش  تقو ، زا  سپ  هک  تسا  یـسک  هدـعاق  نیا  فارـصنا  ّلـحم  دروم و  ارهاـظ  نوچ 

، غارف زا  سپ  کش  هدعاق  یتقو  و  دشاب . هدناوخن  هدرک و  تیصعم  هکنآ  هن  تسا ، هدناوخن  ار  نآ  یـشومارف ، تلفغ و  دننام  يرذع  رطاخ 
زامن دیاز -[  رادقم  زا  تئارب  تلاصا  يو  قح  رد  ارهاظ  تسا ، دیدج  رما  هب  اضق  مییوگب  رگا  دوشن ، يراج  راکتیصعم  صخش  هب  تبسن 

هطـساوهب انبم ، نیاربانب  زین  ادا  هب  فیلکت  و  دراد ، کش  دـشاب ، فّلکم  دـیاز  رادـقم  هب  هکنیا  رد  کنیا  وا  نوچ  ددرگیم ، يراـج  حـبص ]
لاغتـشا  » هدعاق تسا ، لوا  رما  هب  اضق  مییوگب  رگا  و  دوشیم . فرطرب  هبوت  اب  دـشاب  یباقع  مه  رگا  و  تسا ، هدـش  طقاس  شتقو  نتـشذگ 

زا شاهّمذ  هکنیا  رد  هدوب و  فّلکم  دـیاز ، رادـقم  هب  هک  دـنادیم  کنیا  وا  اریز  ددرگیم ، يراج  نآ  رد  تسا » ینیقی  غارف  ناهاوخ  ینیقی 
اوتف دیاز ] رادقم  ندروآ  ياجب  موزل  و   ] هدش توف  ياهزامن  رد  همذ  لاغتـشا  هب  هک  یناسک  يأر  دیاش  و  دراد . کش  دشاب ، هدش  غراف  نآ 

تیـصعم و رثا  رد  ابلاغ  ناوارف  ياهزامن  ندش  توف  اریز  تسا ،] هدرک  كرت  ار  اهنآ  تیـصعم  يور  زا  صخـش  هک   ] دشاب نیمه  دناهداد ،
، رذع یـشومارف و  رطاخ  هب  هن  تسا ، هدناوخن  تسرد  ار  اهنآ  ای  هدـناوخن و  ار  اهزامن  نآ  الـصا  هک  تروص  نیا  هب  ای  تسا ، رذـع  نودـب 

. تسا ییانثتسا ] و   ] كدنا دراوم  نیا  هک  ارچ 
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هصالخ

- دهد لامتحا  یلومعم ، هوهق  ندیـشون  دننام  ار ، ینیعم  راک  تمرح  هک  انعم  نیدب  دشاب - یمیرحت  ههبـش  رگا  شفیلکت ، رد  فلکم  کش 
نآرب یّصن  تعیرش  رد  هک  ییاج  رد 

358 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نع صحفلا  دـعب  هتیّلحب  اومکحف  میرحتلا ، نم  ةءاربلا  هیف  اورجأ  نویلوصألاف  المجم ، ّصنلا  ناـک  نکل  و  هیلع ، ّصن  وا  ۀعیرـشلا ، یف  هیلع 

ماقملا یف  ناک  اذاف  هب . نایتالا  مدعب  اومکحف  طایتحالا  هیف  اورجأ  نویرابخألا  و  میرحتلا ، یلع  ّلدـی  ام  یلع  روثعلا  مدـع  مکحلل و  ۀـلدألا 
. نیصنلا نیب  رییختلا  وه  مکحلاف  ناضراعتم  ناّصن 

نکی مل  اذا  امیف  ـالثم ، لـالهلا  ۀـیؤر  دـنع  ءاعدـلاک  هیلع ، نّیعم  ءیـش  بوجو  فّلکملا  لـمتحی  ّهنا  ینعمب  ۀـیبوجو ، ۀهبـشلا  تناـک  اذا  و 
اومکحف فیلکتلا  نم  ةءاربلا  هیف  اورجأ  نویرابخألا  نویلوصألاف و  ـالمجم ، صنلا  ناـک  نکل  و  هیلع ، ّصن  وا  ۀعیرـشلا ، یف  هیلع  اـصوصنم 

. اضیا رییختلا  وه  مکحلاف  ناضراعتم  ناّصن  ماقملا  یف  ناک  اذاف  لیلد . یلع  روثعلا  مدع  اضیا و  صحفلا  دعب  هتّیلحب 
تناک ءاوس  مکحلا ، سفنب  ملعلا  دـعب  مکحلا  عوضوم  یف  اهیف  کشلا  ناک  یتلا  ۀـیعوضوملا  ۀهبّـشلا  اـما  ۀـیمکحلا . ۀهبـشلا  یف  هّلک  اذـه 

وأ هیلع  برّـشلا  بجاولا  ءاودلا  نم  وه  هنا  ءاود  یف  کش  اذا  امک  ۀیبوجو ، وأ  رمخ ، هنا  عئام  یف  فلکملا  کش  اذا  امک  ۀـّیمیرحت  ۀهبـشلا 
. صحف ریغ  نم  هبرش  بوجو  نم  ةءاربلا  وه  مکحلاف  هیلع ، هبرش  بجاو  ریغ  وه  امم  هریغ 

؟ ةءاربلا یلع  عفرلا  ثیدح  ۀلالد  هجو  ام  تانیرمت 1 -
؟ امهیف مکحلا  امف  ویدارلا » نوفیلتلا و   » لامعتسا ۀمرح  یف  کش  ول  - 2

. ۀیقیبطت ۀلثمأب  امهیعونب  ۀیعوضوملا  ۀیمکحلا و  ۀهبشلل  لثم  - 3

359 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
مکح و هلدا  زا  شواک  صحف و  زا  سپ  و  دـناهدرک ، يراج  میرحت  زا  تئارب  نآ  رد  نایلوصا  دـشاب ، لـمجم  یلو  دـشاب  یّـصن  اـی  دـشابن ،
هب دناهتخاس و  يراج  نآ  رد  ار  طایتحا  نایرابخا  یلو  دناهدرک ؛ نآ  ندوب  لالح  هب  مکح  دـشاب ، تمرح  رگنایب  هک  یلیلد  هب  نتفاین  تسد 

. دشابیم ّریخم  لیلد ، ود  نایم  هیقف  هک  تسا  نآ  مکح  دشاب ، هتشاد  دوجو  ضراعتم  لیلد  ود  نآ ، رد  رگا  و  دناهداد . اوتف  نآ  كرت 
رد دهد - لامتحا  الثم ، لاله  ندید  ماگنه  هب  اعد  دننام  ار ، صاخ  يراک  بوجو  فلکم  هک  انعم  نیدـب  دـشاب - یبوجو  ههبـش ، هاگره  و 

يراج ار  فیلکت  زا  تئارب  نآ  رد  ناـیرابخا  ناـیلوصا و  دـشاب ، لـمجم  یلو  دـشاب  یّـصن  اـی  دـشابن ، نآرب  یّـصن  تعیرـش  رد  هک  ییاـج 
، دـشاب ضراعتم  صن  ود  نآ ، رد  رگا  و  دـناهداد . اوتف  لیلد ، هب  نتفاـین  تسد  شواـک و  صحف و  زا  سپ  نآ  ندوب  لـالح  هب  دـناهتخاس و 

. تسا رییخت  زین  اجنیا  رد  مکح 
هاوخ دوشیم ، کش  مکح ، دوخ  هب  ملع  زا  سپ  مکح  عوضوم  رد  نآ ، رد  هک  يایعوضوم  ههبش  اما  دوب ، یمکح  ههبـش  هرابرد  همه  نیا 
دننام دشاب - یبوجو  ههبش  هاوخ  و  هکرس -] ای   ] تسا بارـش  هک  دنکیم  کش  یعیام  رد  فّلکم  هک  یماگنه  دننام  دشاب - یمیرحت  ههبش 

هک تسا  رگید  یتبرـش  اـی  تسا  بجاو  يو  رب  شندیـشون  هـک  تـسا  یتبرـش  اـیآ  هـک  دـنکیم  کـش  ییوراد  رد  فـّلکم  هـک  یماـگنه 
صحف و هکنآیب  تسا  مود ] دروم  رد   ] بوجو زا ] تئارب  لوا و  دروم  رد  تمرح   ] زا تئارب  نامه  مکح  تسین - بجاو  وا  رب  شندیـشون 

. دشاب مزال  شواک 

نیرمت
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؟ تسیچ تئارب  رب  عفر  ثیدح  تلالد  هجو  . 1
؟ تسیچ نآ  مکح  دوش ، کش  ویدار  نفلت و  زا  هدافتسا  تمرح  رد  رگا  . 2

. دینزب یقیبطت  ییاهلاثم  شعون ، ود  ره  اب  یعوضوم ، ههبش  یمکح و  ههبش  زا  کیره  يارب  . 3
360 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نیب رمألا  نارودـل  طایتحالا  هیف  نکمی  مل  هب و  فّلکملا  یف  کشلا  ناـک  ّیمازلـالا و  فیلکتلا  هیف  ملع  اـمیف  وه : رییختلا و  یناـثلا  لـصالا 
. ۀمرحلا بوجولا و  نیب  رمألا  نارود  یف  امک  نیروذحملا 

نیب رییختلا  یلع  ّلد  اـم  صوـصخ  ۀـقلطملا و  نیـضراعتملا  نیب  رییختلا  ۀـّلدأل  اعرـش  رییختلا  هـیف  هجولاـف  نیـصّنلا ، ضراـعتل  اـّما  کـلذ  و 
. یهنلا رمألاب و  نیضراعتملا 

باقعلا حبق   » لثم ةءاربلا  ۀلدأل  ۀیلقعلا  ةءاربلاب  لیقف  ۀیجراخلا ، رومألا  هابتـشال  وا  صنلا ، لصا  لامجا  وا  نّیعملا ، صنلا  نادـقف  لجأل  اّما  و 
رییختلاب لیق  و  هوحن ، و  مارح » ّهنا  ملعت  یتح  لالح  کل  ءیـش  ّلک   » لثم ۀـحابالا  ّلحلا و  ۀـّلدأل  ۀیعرـشلا  ةءاربلاب  لیق  و  هوحن ، و  نایب » الب 
 ... ۀّیعطقلا ۀفلاخملا  موزلل  و  ارظن ، ماقملا  لثمل  ۀحابالا  ةءاربلا و  یلیلد  لومش  یف  ّنأل  رهظألا ، وه  اذه  و  مکحلا ، نع  فّقوتلا  عم  القع 

361 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

رییخت مود  لصا 

هراشا

، روذـحم ود  ناـیم  رما  نارود  تهج  هب  دراد و  کـش  هب  فـّلکم  رد  ملع و  یمازلا  فـیلکت  دوـجو  هب  فـّلکم  هک  تـسا  ییاـج  رد  رییخت 
. تمرح بوجو و  نایم  رما  نارود  دننام  تسین ؛ نکمم  نآ  رد  طایتحا 

هک یقلطم  هلدا  دوجو  رطاخ  هب  دوب ؛ دـهاوخ  ّریخم  اعرـش  فّلکم  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب ، لیلد  ود  ضراعت  تسا  نکمم  کش  لـماع 
رما یکی  هک  تسا  ضراعتم  لـیلد  ود  ناـیم  يو  ندوب  ّریخم  رگناـیب  هک  یـصاخ  هلدا  تسا و  نیـضراعتم  ناـیم  فّلکم  ندوب  ّریخم  رگناـیب 

. یهن يرگید  دنکیم و 
هلدا هب  دانتسا  اب  یخرب  دراوم ، نیا  رد  هک  دشاب ، ینوریب  روما  ندوب  هبتشم  ای  و  لیلد ، لصا  لامجا  ای  نّیعم ، لیلد  نادقف  تسا  نکمم  زین  و 

ره  » لثم هحابا - ّتیلح و  هلدا  هب  دانتـسا  اب  یخرب  و  دوشیم ؛ يراج  یلقع  تئارب  دناهتفگ  نایب -» نودب  باقع  حبق   » دننام تئارب - یلقع ] ]
یلقع رییخت  هب  لوق  یخرب  و  دوشیم ، يراج  یعرش  تئارب  دناهتفگ  نآ - دننام  و  تسا » مارح  ینادب  هک  ینامز  ات  تسا  لالح  تیارب  زیچ 
ّلحم يدروـم ، نینچ  هب  تبـسن  هحاـبا  تئارب و  لـیلد  ود  لومـش  اریز  تسا ، رترهاـظ  نیمه  و  دـناهدیزگرب ، ار  ندرک  مـکح  زا  فـقوت  اـب 

یعطق تفلاخم  تئارب ] يارجا  تروص  رد   ] زین و  تسا ، لاکشا 
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یه ۀـیلامتحالا و  ۀـقفاوملل  بجوم  یلقعلا  رییختلا  باب  نم  امهدـحأب  ذـخألا  و  ۀـمرحلا ، بوجولا و  نیب  رئادـلا  یلامجالا  ملعلل  ۀـیمازتلالا 
. ۀیعطقلا ۀقفاوملا  ناکما  مدع  دنع  ارهاظ  ۀمزال 

نوکی نأ ال  یغبنیف  ۀحابالاب  لوقلا  یلع  اّما  ایلـصوت ، وا  ایدّبعت  لعفلا  نوکی  نأ  نیب  قرف  ارییخت ال  امهدـحأب  ذـخألا  نم  هانرتخا  ام  یلع  مث 
. ۀحابالا ناونعب  لب  ۀبرقلا ، یعاد  الب  لعفلاب  ءیج  اذا  هب  فّلکملل  ۀیعطقلا  ۀیلمعلا  ۀفلاخملا  موزلل  ایدّبعت 
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حلاصملا و ّنأل  فیعـض ، وه  و  ۀعفنملا ، بلج  نم  یلوأ  ةدـسفملا  عفد  ّنأ  لجأل  ماقملا  یف  ۀـمرحلا  بناج  میدـقت  مهـضعب  نع  لقن  دـق  و 
اهیف مکحن  فیکف  بویغلا ، ماّلع  الإ  اهملعی  و ال  ّمهألا ، نم  ّمهملا  فرعن  و ال  انیلع ، ۀّیفخم  تامّرحملا  تابجاولا و  یلع  ۀّبترتملا  دـسافملا 

ول هنا  يرت  أ ال  مّکحت . الإ  کلذ  یف  مکحلا  ام  و  لـمتحملا ، بجاولا  اذـه  ۀـعفنم  بلج  نم  یلوأ  لـمتحملا  مارحلا  اذـه  ةدـسفم  عفد  ّنأـب 
كرت یلع  اـنه  ّبترتـملا  ررّـضلا  ّناـف  ۀحّـصلاب ، هرارـضال  لامعتـسالا  مّرحم  نیب  و  هیلع ، ةاـیحلا  فّقوتل  لامعتـسالا  بجاو  نیب  ءاود  دّدرت 

اذه ّنکل  و  ةدـسفملا ، عفد  نم  یلوأ  انه  ۀـعفنملا  بلج  راصف  لامعتـسالا ، مّرحم  لوانت  یلع  ّبترتملا  ررّـضلا  نم  مظعأ  بجاولا  لامعتـسا 
الف اکرت  وا  العف  ررّـضلا  عفنلا و  نم  مارحلا  بجاولا و  یلع  ّبترتی  ام  فرعن  مل  اذا  اما  و  ماقملا ، یف  انل  ةدـسفملا  ۀحلـصملا و  یلجت  لجأل 
انیلع ۀـبوجحملا  رومـألا  یف  اـهیلع  داـمتعالا  نکمی  ـال  ةدـعاقلا  کـلت  ّنا  حـّضتاف  سکعلا . ـال  یلوأ و  ةدـسفملا  عـفد  ّنأـب  مکحلا  نکمی 

. اهفعض اهتّدش و  اهتاجرد و  اهدسافم و  اهحلاصم و 
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ملع اب  مینیزگرب ، ار  فرط  کی  یلقع ، رییخت  باب  زا  رگا  هکیلاحرد  دـیآیم ؛ مزال  تمرح  بوجو و  ناـیم  ریاد  یلاـمجا  ملع  اـب  یمازتلا 

. تسا مزال  يرما  ارهاظ  یعطق ، تقفاوم  ناکما  مدع  تروص  رد  یلامجا ، ملع  اب  یلامتحا  تقفاوم  و  میاهدرک ؛ یلامتحا  تقفاوم  یلامجا 
هب لوق  رب  انب  اما  دوب ؛ دـهاوخن  یقرف  لعف ، ندوب  یلّـصوت  يدـّبعت و  نایم  رییخت - وحن  هب  فرط  کی  هب  ذـخا  ینعی  اـم - راـتخم  يأر  رب  اـنب 

ناونع هب  تبرق و  دـصق  نودـب  ار  نآ  فّلکم  رگا  تروص  نیا  رد  اریز  دـشابن ؛ يدـّبعت  مکحلا ] كوکـشم   ] لعف هک  تسا  هتـسیاش  هحابا ،
. دمآ دهاوخ  مزال  یعطق  تفلاخم  دروآ ، ياجب  هحابا 

نیا اما  دناهتشاد ؛ مّدقم  ار  تمرح  بناج  تعفنم ، بلج  رب  هدسفم  عفد  ّتیولوا  هب  دانتـسا  اب  ماقم ، نیا  رد  هک  هدش  لقن  نایلوصا  یخرب  زا 
مادـک مهم و  مادـک  مینادیمن  ام  و  تسا ، هدیـشوپ  اـم  رب  مارح  بجاو و  فیلاـکت  رب  بترتم  دـسافم  حـلاصم و  اریز  تسا ؛ فیعـض  لوق ،
تـسد هب  رب  یلامتحا  مارح  نیا  هدـسفم  ندرک  عفد  هک  مینک  مکح  هنوگچ  سپ  دـنادیمن ، بیغ  ياـناد  يادـخ ]  ] زج ار  نآ  تسا ، رتمهم 

دّدرم ییوراد  رگا  هک  ینیبیمن  رگم  دوـب . دـهاوخ  لـیلد  قـطنمیب و  يرواد  نینچ  و  دراد ، ّتیوـلوا  یلاـمتحا  بجاو  نیا  تعفنم  ندروآ 
، درف تمالس  هب  شندناسر  نایز  ببس  هب  هچنآ  تسا و  بجاو  شندرک  فرصم  نآرب ، درف  تایح  نتشاد  فقوت  ببس  هب  هچنآ  نایم  دشاب 
رب بترتم  نایز  زا  بتارم  هب  دوشیم  بترتم  وراد ] ندرکن  فرصم  بجاو -[ » كرت   » رب اجنیا  رد  هک  ینایز  تسا ، مارح  شندرک  فرصم 
اما دـباییم ، تیولوا  هدـسفم  عفد  رب  تعفنم  ندروآ  تسد  هب  اجنیا  رد  نیاربانب ، و  تسا ، رتشیب  وراد ] ندرک  فرـصم  مارح -[ » باـکترا  »

، مارح بجاو و  كرت  لعف و  رب  مینادیمن  هک  اجنآ  یلو  تسا ، راکـشآ  ام  يارب  هدـسفم  تحلـصم و  اـجنیا  رد  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا 
سکع هن  دراد و  ّتیولوا  هدسفم  عفد  هکنیا  هب  مینک  مکح  هک  دوب  دهاوخن  مهارف  نامیارب  ناکما  نیا  ددرگیم ، بترتم  ینایز  دوس و  هچ 

ناوتیمن هدعاق  نآرب  تسا ، مولعمان  ام  رب  نآ  فعض  تدش و  هجرد و  دسافم و  حلاصم و  هک  يروما  رد  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  نآ .
. دز هیکت 
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نم اذه  سیل  و  عقاولا ، یلا  برقأ  هلعجت  هتّیمهأ ال  نأل  مهألا ، کلذ  نّیعت  مدعب  لوقلا  نکمیف  نیمکحلا  دـحأ  ۀـیمهأ  لمتحا  اذا  ۀـظحالم 
یف بوجولا  كالم  ّنأل  ّمهألاب ، ذـخألا  هیف  بجی  یتح  رخآلا  ذاقنا  نم  نّکمتلا  مدـع  عم  نیقیرغلا  دـحأ  ذاـقنا  لـثم  نیبجاولا  محازت  باـب 
مّدق هّللا  ءایلوأ  نم  اّیلو  نیقیرغلا  دحأ  ناک  اذا  امک  ّمهأ  امهدحأ  ناک  اذاف  امهنیب ، عمجلا  نکمی  هنأ ال  الإ  محازتلا ، باب  یف  ققحم  امهیلک 

دق کلذ  عم  نکل  و  ءاوس ، امهیف  لامتحالا  نیمکحلا و  نیب  دّدرم  دحاو  هیف  كالملا  ّناف  ماقملا  اذه  فالخب  اذه  و  یلولا ، ریغ  یلع  هذاقنا 
لمتحملا و بجاولل  ۀحلـصملا  ۀهج  فاشکنال  کلذ  و  هیلع ، ةایحلا  فّقوت  لمتحملا  ءاوّدلا  لاثم  یف  امک  انه  مهألا  بناج  ءالقعلا  حّـجری 

. هوحن لاثملا و  یف  لمتحملا  مارحلل  ةدسفملا 
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ام ریغ  یناثلا  نامزلا  یف  راتخا  اذا  فّلکملا  نأل  لوألا ، برقـألا  نـالوق ، لـب  ناـهجو  يرارمتـسا ؟ وا  يودـب  باـبلا  اذـه  یف  رییختلا  لـه  و 
. رظن نینامز  یف  اهنأل  اهلثم ، ۀمرح  یف  ناک  نا  و  ۀیعطق ، ۀفلاخم  هیف  ناک  الوأ ، هراتخا 

یف يرخألا  ءطو  كرت  هیتجوز و  يدـحإ  ءطو  یلع  فلح  اذا  امک  عوضوملا  دّدـعت  اذا  اما  دـحاولا ، عوضوملا  یف  وه  امنإ  رییختلا  اذـه  و 
بوجو نیب  ةدّدرم  امهنم  ةدحاو  ّلک  ناک  نإ  وهف و  اتهبتشا ، ۀنّیعم و  ۀلیل 

365 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

هظحالم

اریز دباییمن ، نّیعت  نآ ] ّتیمها  لامتحا  تهج  هب  افرـص  ، ] ّمها لعف  نآ  تفگ  ناوتیم  میهد ، لامتحا  ار  مکح  ود  زا  یکی  ّتیمها  هاگره 
اب دنتـسه  ندـش  قرغ  لاح  رد  هک  يرفن  ود  زا  یکی  نداد  تاـجن  فـالخرب  نیا - و  دزاـسیمن ؛ رتکـیدزن  عقاو  هب  ار  نآ  شندوب  رتمهم 

كالم محازت ، باب  رد  اریز  دشاب ، بجاو  نآ  رد  ّمها  هب  ذـخا  ات  تسین ، بجاو  ود  محازت  باب  زا  يرگید - نداد  تاجن  رب  تردـق  مدـع 
هکنآ دـننام  دـشاب - رتمهم  اهنآ  زا  یکی  هاگره  سپ  تسین . نکمم  فّلکم ] يارب   ] ود نآ  ناـیم  عمج  هکنآ  زج  تسه ، ود  ره  رد  بوجو 

، ام ماقم  فالخرب  دباییم ؛ ّتیولوا  تسین ، ادخ  ّیلو  هک  يرگید  رب  شنداد  تاجن  دشاب - ادخ  ّیلو  ندـش ، قرغ  لاح  رد  رفن  ود  زا  یکی 
زین اجنیا  رد  القع  یهاگ  همه ، نیا  اب  تسا . يواسم  ود  ره  لامتحا  دشابیم و  دّدرم  مکح  ود  نایم  هک  تسه  نآ  رد  كالم  کی  اهنت  هک 

رطاخ هب  نیا  و  تسا ، نینچ  دشاب ، نآ  هب  هتـسباو  درف  تایح  دوریم  لامتحا  هک  ییوراد  لاثم  رد  هکنانچ  دنهدیم ، حیجرت  ار  ّمها  بناج 
. تسا نشور  مولعم و  نآ ، دننام  دراوم  لاثم و  نآ  رد  یلامتحا  مارح  هدسفم  تهج  یلامتحا و  بجاو  تحلصم  تهج  هک  تسا  نآ 

باوص هب  رییخت ] ندوب  ییادتبا  یلّوا -[  هک  دراد ، دوجو  لوق  ود  هکلب  هجو  ود  يرارمتسا ؟ ای  تسا  ییادتبا  باب ، نیا  رد  رییخت  ایآ  لاح ،
ملع اب   ] یعطق تفلاخم  دنک ، باختنا  دوب - هدیزگرب  ادـتبا  هچنآ  ریغ  ار - رگید  فرط  مود ، نامز  رد  هاگره  فّلکم  اریز  تسا ، رتکیدزن 

. تسا لاکشا  ّلحم  نامز ، ود  رد  نآ  عوقو  لیلد  هب  يایعطق ، تفلاخم  نینچ  تمرح  دنچره  درک ، دهاوخ  یلامجا ]
یکی اب  نیعم ، بش  کی  رد  دروخیم  مسق  صخش  هک  یماگنه  دننام  دوش ، ددعتم  عوضوم  هاگره  اما  تسا ، دحاو  عوضوم  رد  رییخت  نیا 
مادک اب  دنک و  یکیدزن  دیاب  مادک  اب  دنادن  و   ] دنوش هبتشم  شنارسمه  هاگنآ  دنکن و  یکیدزن  يرگید  اب  دنک و  یکیدزن  شرـسمه  ود  زا 

بوجو و نایم  رسمه ، ود  زا  مادکره  دنچره  ضرف ، نیا  رد  دیابن ؛]
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یلامجالا ملعلل  ۀـیعطق  ۀـفلاخم  هیف  ّنأل  کلذـک ، كرتلا  وا  امهیلک  یف  لعفلا  رایتخا  هنکمی  نکل ال  القع ، رییختلا  همزلی  هتمرح و  یطولا و 
. يرخألا یطو  كرت  امهادحإ و  یطو  همزلی  لب  يرخألا ، كرت  امهادحإ و  یطو  بوجو  وه  و  ثلاثلا ،

ۀقفاوملا بوجوب  هیف  اومکح  يذـلا  رخـآلاب ، امهدـحأ  هبتـشا  نیئیـش  یف  نیقّقحملا  مارحلا  بجاولا و  نیب  ّکـشلا  باـب  نم  نوـکی  اذـه  و 
بناجلا نم  ۀیعطقلا  ۀـفلاخملا  مزلتـست  دـحاو  بناج  نم  ۀـیعطقلا  ۀـقفاوملا  و  ۀـنکمم ، ریغ  نیبناجلا  یف  ۀـیعطقلا  ۀـقفاوملا  نأل  ۀـیلامتحالا ،

ریغ وه  يذلا  بناجلا  یف  ۀیعطقلا  ۀفلاخملا  و  همیدقت ، موزل  رهاظلاف  نیبناجلا  دـحأ  ۀـیمهأب  فّلکملا  ملع  اذا  بابلا  اذـه  یف  نکل  و  رخآلا .
، اعم امهذاقنا  مزلیف  امهذاقنا  ناکما  عم  اهبتشا  نّیعم و  یقش  ذاقنا  ۀمرح  نّیعم و  ّیلو  ذاقنا  بوجوب  انملع  ول  الثم : ذئنیح . ةرئاض  ریغ  مهملا 

. یقّشلا ذاقنا  مزلتسا  ول  یلولا و  ذاقنا  ۀیمهأل 
أـشنم ناک  نیروذحملا و  نیب  رمألا  نارودـل  طایتحالا  هیف  نکمی  مل  هب و  فّلکملا  یف  کشلا  ناک  یمازلالا و  فیلکتلا  ملع  اذا  ۀـصالخلا 

، ... القع رییختلا  هیف  هجولاف  ۀیجراخلا ، رومألا  هابتشا  وا  هلامجا ، وا  صّنلا ، نادقف  وا  اعرش ، رییختلا  هیف  هجولاف  نیصنلا ، ضراعت  ّکشلا 
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اب یکیدزن  كرت  ای  ود  ره  اب  یکیدزن  دـناوتیمن  وا  اما  تسا ، مزـال  رهوش  رب  رییخت  لـقع ، مکح  هب  و  تسا ، ددرم  يو  اـب  یکیدزن  تمرح 
اب یکیدزن  كرت  یکی و  اـب  یکیدزن  بوـجو  زا  تسا  تراـبع  هک  یموـس - یلاـمجا  ملع  اـب  تروـص ، نیا  رد  نوـچ  دـنیزگرب ، ار  ود  ره 

. دنکن یکیدزن  يرگید  اب  دنک و  یکیدزن  شنارسمه  زا  یکی  اب  هک  تسا  مزال  وا  رب  هکلب  تسا ؛ هدرک  تفلاخم  يرگید -
بوجو هب  نآ  رد  نایلوصا  هک  تسا ، هدـش  هبتـشم  يرگید  اب  یکی  هک  تسا  يزیچ  ود  رد  ققحم  مارح  بجاو و  نایم  کش  باب  زا  نیا  و 

، فرط کی  رد  یعطق  تقفاوم  و  تسین ، نکمم  تمرح ] بوجو و   ] فرط ود  ره  رد  یعطق  تقفاوم  نوچ  دـناهداد ، اوتف  یلامتحا  تقفاوم 
اب رگا  اریز  [ ؛ دوب دهاوخ  تمرح ] الثم   ] رگید فرط  اب  یعطق  تفلاخم  مزلتـسم  دـنک ،] یکیدزن  ود  ره  اب  هکنیا  هب  بوجو ، فرط  رد  الثم  ]

، هلئسم نیا  رد  اما  تسا .] هدرک  یکیدزن  دنکن ، یکیدزن  بش  نآ  رد  يو  اب  دوب  هدروخ  مسق  هک  يرـسمه  اب  املـسم  دنک ، یکیدزن  ود  ره 
ریغ هک  رگید ، فرط  رد  یعطق  تفلاخم  و  دوب ، دهاوخ  مزال  فرط  نآ  نتـشاد  مدـقم  ارهاظ  دـنادب ، ار  فرط  کی  ّتیمها  فّلکم  هاگره 

زا ینیعم  دنمتواقـش  ناسنا  نداد  تاجن  تمرح  زین  و  ینّیعم ، ّیلو  نداد  تاجن  بوجو  هاگره  الثم : دروآیمن . دیدپ  یلاکـشا  تسا ، مهم 
، دوب دهاوخ  بجاو  مهاب  اهنآ  يود  ره  نداد  تاجن  داد ، تاجن  ار  ود  ره  ناوتب  و  دنوش ، هبتـشم  مهاب  ود  نآ  و  دـشاب ، مولعم  ندـش ، قرغ 

. دشاب دنمتواقش  يدرف  ذاقنا  مزلتسم  دنچره  ادخ ، ّیلو  ذاقنا  ّتیمها  لیلد  هب 

هصالخ

هکیتروصرد دشابن  نکمم  طایتحا  نیروذـحم ، نایم  رما  نارود  تهج  هب  دـشاب و  كوکـشم  هب ، فلکم  مولعم و  یمازلا ، فیلکت  هاگره 
ای لیلد و  لامجا  ای  لیلد ، نادقف  کش ، أشنم  هکیتروصرد  و  تسا ، یعرش  رییخت  نآ ، رد  هّجوم  لوق  دشاب ، لیلد  ود  ضراعت  کش ، أشنم 

، تسا یلقع  رییخت  نآ ، رد  هّجوم  لوق  دشاب ، یجراخ  روما  ندش  هبتشم 
368 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

امهلعف زوجی  الف  اهبتشا ، رخآ و  ۀمرحب  ءیش و  بوجوب  ملع  اذا  اما  ادحاو ، عوضوملا  ناک  اذا  کلذ  و  ایلّصوت ، وا  ایدّبعت  لعفلا  ناک  ءاوس 
ۀّیمهأ ملع  ول  معن ، ذئنیح . ۀیلامتحالا  ۀقفاوملا  بوجول  رخآلا  كرتی  انّیعم و  ادحاو  لعفی  لب  ۀیعطقلا ، ۀـفلاخملا  موزلل  اعم  امهکرت  اعم و ال 

. امهکرت مارحلا  وا  امهلعف ، بجاولا 
اذـه نیب  قرفلا  ام  و  هیف ؟ نیمکحلا  مهأ  مدـقی  یتم  و  بوجولا ؟ نیب  اهنیب و  رمألا  نارود  باب  یف  ۀـمرحلا  بناج  مدـقی  لـه  تانیرمت 1 -

؟ نیبجاولا محازت  باب  بابلا و 
؟ اذ امل  يرارمتسا و  وا  يودب  انه  رییختلا  - 2

؟ امهیف مکحلا  امف  رخآ  یف  مارحب  عوضوم  یف  بجاو  هبتشا  اذا  - 3
؟ فیلکتلا امف  هذاقنا ، مرحی  یقشب  هذاقنا  بجی  قیرغ  یلو  هبتشا  ول  - 4

369 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
تمرح ءیـش و  کی  بوجو  هب  فّلکم  رگا  اما  دـشاب ، یکی  عوضوم  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  یلّـصوت . هاوخ  دـشاب و  يدـّبعت  لعف ، هاوخ 

، دیوگ كرت  مهاب  ار  ود  ره  ای  دهد و  ماجنا  مهاب  ار  ود  ره  دناوتیمن  فّلکم  دـنوش ، هبتـشم  مهاب  ود  نآ  دـشاب و  هتـشاد  ملع  رگید  ءیش 
، ضرف نیا  رد  نوچ  دـنکیم ؛ كرت  ار  رگید  فرط  دروآیم و  ياـجب  ار  نّیعم  فرط  کـی  هکلب  دـیآیم ؛ مزـال  یعطق  تفلاـخم  هک  ارچ 
، مارح فرط  دنادب  رگا  ای  و  دهدیم ، ماجنا  ار  فرط  ود  تسا ، تیمها  ياراد  بجاو  هک  دنادب  رگا  يرآ ، تسا . بجاو  یلامتحا  تقفاوم 

. دنکیم كرت  ار  فرط  ود  دراد ، تیمها 
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نیرمت

هچ باب  نیا  ددرگیم ؟ مدقم  نآ  رد  رتمهم  مکح  ماگنه  هچ  دوشیم ؟ مدقم  تمرح  بناج  بوجو ، تمرح و  نایم  رما  نارود  رد  ایآ  . 1
؟ دراد محازت  باب  اب  یتوافت 

؟ ارچ يرارمتسا ؟ ای  تسا  ییادتبا  اجنیا  رد  رییخت  . 2
؟ تسیچ مکح  اهنآ  رد  دوش ، هبتشم  رگید  یعوضوم  رد  مارح  اب  یعوضوم  رد  بجاو  هاگره  . 3

ّیلو مادک  مینادـن  دنـشاب و  ندـش  قرغ  لاح  رد  ود  ره  تسا ، مارح  شتاجن  هک  ّیقـش  کی  اب  تسا  بجاو  شتاجن  هک  ّیلو  کی  رگا  . 4
؟ درک دیاب  هچ  ّیقش ، مادک  تسا و 

370 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یف ّکشلا  ناک  نکل  و  ّیمازلالا ، فیلکتلا  هیف  ملع  ام  وه  کشلا  ثحب  لّوأ  یف  اهانرکذ  یّتلا  ۀعبرألا  لوصألا  نم  طایتحالا  ثلاثلا  لصالا 

امهنم ّلک  و  ۀّیمکح ، وا  ۀّیعوضوم  نوکت  نأ  اّمإ  انهاه  ۀهبشلا  و  ۀلمجلا . یف  طایتحالا  ۀلاصا  دروم  وه  طایتحالا و  هیف  نکمأ  هب و  فّلکملا 
: ماسقأ ۀعبرأ  انه  اهف  ۀیبوجو ، وا  ۀیمیرحت  هیف  ۀهبشلا  نوکت  نأ  امإ 

. ةروصحم ریغ  ةروصحم و  ناعون : یه  ۀیمیرحتلا و  ۀیعوضوملا  ۀهبشلا  لوالا  مسقلا 
، رهاط رخآلا  سجن و  امهدحأ  نا  ءانا  هبتشا  ول  امک  یه  ةروصحملا و  ۀهبشلا  لوالا : عونلا 

371 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

طایتحا موس  لصا 

هراشا

، هب فلکم  اما  مولعم  نآ  رد  یمازلا  فیلکت  هک  تسا  ییاـج  میدرک ، ناـیب  کـش  ثحب  زاـغآ  رد  ار  نآ  هک  ياهناـگراهچ  لوصا  هلمج  زا 
ای اـجنیا  رد  ههبـش  دـباییم . ناـیرج  طاـیتحا  تلاـصا  هلمجلایف  يدروـم ، نینچ  رد  دـشابیم . نکمم  نآ  رد  طاـیتحا  تـسا و  كوکـشم 

. تسا حرطم  مسق  راهچ  نیاربانب  یبوجو . ای  تسا و  یمیرحت  ای  ود ، نیا  زا  کیره  رد  ههبش  و  یمکح ، ای  تسا و  یعوضوم 
هروصحم ریغ  هروصحم  یمیرحت 4  یبوجو  یمیرحت  یبوجو  یمکح  یعوضوم  ههبش 

یمیرحت یعوضوم  ههبش  تسخن  مسق 

هراشا

. هروصحم ریغ  هروصحم و  تسا  عون  ود  رب  نآ  و 

هروصحم ههبش  . 1

هراشا

هابتشا مهاب  تسا ، سجن  يرگید  كاپ و  یکی  هک  فرظ ، ود  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  و 
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372 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
سجنلا کلذ  لامعتـسا  مرحیف  فیلکتلل  زّجنم  ّیلامجالا  ملعلا  اذـه  لهف  نیءانالا ، نیب  دّدرم  سجن  دوجوب  ّیلامجا  ملع  ماقملا  یف  اندـنعف 

نود امهدحأ  یف  يرجت  وا  ةءاربلا ؟ ةراهّطلا و  یتلاصا  لثم  لوصألا  نیفرطلا  نم  ّلک  یف  يرجت  وا  الیصفت ؟ هب  ملعن  مل  ول  لاح و  ّلک  یلع 
القع زوجی  الف  ّیلامجالا ، ملعلا  اذـه  ۀـفلاخم  مرحتف  لّوألا ، وه  رهظألا  رهـشألا  و  هوجو ، نیفرطلا ؟ یف  اهنایرجب  ضراـعتلا  لوصحل  رخـآلا 

. ءالقعلا فرع  دنع  حضاو  اذه  و  هتمرح ، عفر  بجوی  نیئیش ال  نیب  هدّدرت  ّناف  اعرـش . هنع  ّیهنملا  مارحلل  حرط  ّهنأل  اعم ، نیءانالا  لامعتـسا 
ءالقعلا و ال هّمذ  ایصاع و  دع  اعیمج ، دبعلا  امهفرصف  حابملا  هریغ  لامب  یلوملا  لام  هبتشا  وا  طلتخاف  هلام  فرص  نع  هدبع  یلوملا  یهن  ولف 

. هباقع مهدنع  حبقی 
فیلکت دوجوب  ملعن  ّانأ  انـضرف  ام  دعب  هنأل  نیفرطلا ، دحأ  باکترا  القع  زوجی  الف  فیلکتلاب  یلامجالا  ملعلا  اذه  ۀقفاوم  بجت  کلذـک  و 

و اعم ، نیدرفلا  كرتب  الإ  ماـقملا  یف  لـصحت  ـال  و  هتقفاوم ، فیلکتلا و  کـلذ  ۀـعاطا  مزل  ـالثم  نیئیـش  نیب  هعوضوم  دّدرت  نکل  و  یعقاو ،
ّلک ّنإ  ذإ  نیفرطلا ، نم  ّلکل  لماش  امهلیلد  ّنأ  ینعمب  ءاضتقا ، ۀمّلـسم  تناک  نا  و  نیفرطلا ، نم  ّلک  یف  ةءاربلا  ةراهطلا و  یتلاصأ  ناـیرج 

هتـساجن وأ  فارطألا  وأ  نیفرطلا  دحأ  ۀمرحب  ّیلامجالا  ملعلا  ّنکل  و  هتـساجن ، ملعی  وأ ال  هتمرح  ملعی  اّمم ال  ّهنا  هیلع  قدـصی  امهنم  دـحاو 
دحاو فرط  یف  امهنایرج  اما  نیفرطلا ، یف  امهنایرج  نع  اعنام  نوکی 

373 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
فرظ ود  نایم  هک  یـسجن  فرظ  دوجو  هب  میراد  یلامجا  ملع  ام  يدروم ، نینچ  رد  تسا .] سجن  مادـک  كاپ و  مادـک  مینادـن  و   ] دـنوش

یلیصفت ملع  دنچره  دشابیم ، مارح  لاح ، ره  رد  سجن ، نآ  زا  هدافتـسا  هجیتن  رد  تسا و  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  نیا  ایآ  تسا . دّدرم 
رد ضراعت  لوصح  ببـس  هب  ای ، ددرگیم ؟ يراج  تئارب  تراهط و  تلاصا  دـننام  یلوصا  نیفرط  زا  کیره  رد  ای  میـشاب ؟ هتـشادن  نآ  هب 
هک تسه ، هلئـسم  رد  هجو  دـنچ  يرگید ؟ رد  هن  دوشیم ، يراـج  نیفرط  زا  یکی  رد  طـقف  فرط ، ود  ره  رد  لوـصا  نیا  ناـیرج  تروـص 
اب تفلاخم  ورنیازا ، تسا . فرظ ] ود  ره  زا  هدافتـسا  تمرح  یلامجا و  ملع  ندوب  زّجنم  لوا -[  هجو  نامه  اهنآ  نیرتنشور  رتروهـشم و 
نآ زا  عراش  هک  میوشیم  یمارح  بکترم  راک ، نیا  اب  اریز  تسین ؛ زیاج  ـالقع  فرظ ، ود  ره  زا  هدافتـسا  و  تسا ، مارح  یلاـمجا  ملع  نیا 

الوـم رگا  تـسا : نـشور  ـالقع  فرع  دزن  نـیا  و  درادیمنرب ، ار  نآ  تـمرح  زیچ ، ود  ناـیم  مارح  ندوـب  دّدرم  هـک  ارچ  تـسا ، هدرک  یهن 
، دنک جرخ  ار  همه  هدنب  سپس  و  دزیمآرد ، تسا ، حابم  هک  يرگید  لام  اب  الوم  لام  هاگنآ  دنک ، یهن  شلام  ندرک  فرـصم  زا  ار  شاهدنب 

. تسین اجبان ] و   ] حیبق يو ، ندرک  تازاجم  ناشیا ، رظن  زا  و  دننکیم ، شهوکن  ار  وا  القع  دوشیم و  هدرمش  راکهانگ  نامرفان و 
ار نآ  فرط  ود  زا  یکی  فّلکم ، هک  تسین  زیاج  القع  سپ  تسا . بجاو  يرما  فیلکت ، هب  یلاـمجا  ملع  نیا  اـب  ندرک  تقفاوم  نینچمه 

دّدرم زیچ  ود  الثم  نایم  فیلکت  نیا  عوضوم  هکنیا  تیاهن  میراد ، ملع  یعقاو  فیلکت  دوجو  هب  اـم  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  دوش ؛ بکترم 
ود ره  كرت  اب  زج  اجنیا  رد  تقفاوم  نیا  و  دشابیم ، مزال  نآ ، اب  تقفاوم  فیلکت و  نآ  ندرک  لاثتما  تعاطا و  یضرف  نینچ  رد  و  تسا ،

لیلد هک  انعم  نیدب  دراد - دوجو  نآ  یضتقم  دنچره  فرط ، ود  زا  کیره  رد  تئارب  تراهط و  تلاصا  نایرج  و  ددرگیمن ، لصاح  درف ،
شتـساجن تمرح و  هک  تسا  ییاهزیچ   » زا هک  دنکیم  قدص  نیفرط ، زا  مادـکره  رب  نوچ  دوشیم ، لماش  ار  فرط  ود  زا  کیره  ود  نآ 

اما ددرگیم . فرط  ود  رد  لصا  ود  نیا  نایرج  زا  عنام  فرط ، دـنچ  ای  ود  زا  یکی  تساجن  ای  تمرح  هب  یلامجا  ملع  اـما  تسین -» مولعم 
[ يرگید نودب   ] صاخ فرط  کی  رد  لصا  ود  نیا  نایرج 

374 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لمشی افنآ ال  اهرکذ  ّراملا  ۀثالثلا  اهرابخأ  یضتقمب  اهدروم  ّنأل  الصأ ، نیفرطلا  یف  ارهاظ  يرجت  ّلحلا ال  ۀلاصأ  معن ، حّجرم . الب  حیجرتف 
يرجتف لالحلا ، فنصلا  وأ  مارحلا  فنـصلا  نم  هنا  نّیعم  درف  یف  انککـش  صاخ و  عون  نم  صاخ  فنـص  ۀمرحب  ملع  اذا  امیف  هنأل  ماقملا ،

. هّلحم یف  هانحضوأ  امک  ّلحلا  ۀلاصأ  هیف 
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: اهنم نیفرطلا ، باکترا  زاوج  مدع  نم  انرکذ  ام  یلع  ّلدی  ام  رابخألا  یف  ّنا  ةروصحملا و  ۀهبشلا  یف  رابخالا  ۀلالد 
و وه ، امهّیأ  يردی  رذق ال  امهدحأ  یف  عقو  ءام  امهیف  نا  ءانإ  هعم  لجر  نع  لئس  لاق : مالّسلا ، هیلع  قداصلا  نع  یطاباسلا  راّمع  ۀیاور  - 1

اهّنکل و  ۀـیحطفلا ، نم  ۀـعامجب  دنـسلا  ۀفیعـض  اهنا  لقن  نإ  و  هذـه ، و  مّمیتی .» امهقیرهی و  : » مالّـسلا هیلع  لاـق  هریغ ، ءاـم  یلع  ردـقی  سیل 
. اهریغب ةدضتعم  ةروهشم و 

«. لالحلا مارحلا  بلغ  الإ  مارحلا  لالحلا و  عمتجا  ام  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نع  يور  ام  - 2
«. سأبلا هب  اّمع  ارذح  هب  سأب  ام ال  كرتا  : » ۀلسرملا ۀیاورلا  - 3

. نیهبتشملا نیبوثلا  یف  ةالصلا  رارکت  یف  درو  ام  - 4
نم نیقی  یلع  نوکی  یّتح  : » مالّـسلا هیلع  هلوقب  الّلعم  ۀـساجنلل ، اهـضعب  ۀـباصاب  ملعی  یتلا  ۀـیحانلا  نم  بّوثلا  لسغ  بوجو  یف  درو  ام  - 5

«. هتراهط

375 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هناگهس تایاور  ياضتقم  هب  اریز  دوشیمن ، يراج  فرط  ود  زا  کیچیه  رد  الصا  ّتیلح  تلاصا  ارهاظ  يرآ ، تسا . حجرم  نودب  حیجرت 

یعون زا  صاخ  فنـص  کی  تمرح  هک  دوشیم  يراج  ییاج  رد  ّتیلح  تلاصا  اریز  تسا ، نوریب  نآ  دروم  زا  ام  ثحب  ّلحم  هتفگشیپ ،
تلاصا درف ، نآ  رد  هاگنآ  لالح ؛ فنص  زا  ای  تسا  مارح  فنص  زا  ایآ  هک  دوش  کش  نآ ، زا  نّیعم  يدرف  رد  هاگنآ  دشاب و  مولعم  صاخ 

. تشذگ شحیضوت  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  دوشیم ]. هتفرگ  هجیتن  نآ  ّتیلح  و   ] دوشیم يراج  ّلح 

هروصحم ههبش  هرابرد  تایاور  تلالد 

: یلامجا ملع  فرط  ود  ره  باکترا  زاوج  مدع  ینعی  میتفگ ، ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  رگنایب  زین  تایاور  زا  یخرب 
رد هک  دراد  هارمه  هب  بآ  فرظ  ود  هک  تسا  يدرم  دـش ، لاؤس  ع )  ) ماما زا  تفگ : راّمع  ع ؛)  ) قداـص ماـما  زا  یطاـباس  راـمع  تیاور  . 1

يارب و   ] دزیریم ار  اهبآ  : » دومرف ع )  ) ماما درادن . يرگید  بآ  نآ ، زج  و  تسا ، کی  مادـک  دـنادیمن  وا  هداتفا و  تساجن  اهنآ  زا  یکی 
، تسا فیعض  شدنس ، هلسلس  رد  نابهذم  یحطف  زا  یهورگ  دوجو  هطساو  هب  تیاور ، نیا  هک  هدش  لقن  دنچره  دزاسیم .» مّمیت  شزامن ]

. دوشیم دییأت  تایاور  رگید  اب  دراد و  ترهش  هک  تسا  یتیاور  نکل 
«. دمآ بلاغ  لالح  رب  مارح  هکنآ  زج  دندشن  عمج  مهاب  مارح  لالح و  : » تسا هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یتیاور  . 2

«. ییآ راتفرگ  تسا  مارح  هچنآ  هب  ادابم  نک  كرت  درادن  یتمرح  ار  هچنآ  : » لسرم تیاور  . 3
. تسا هدش  دراو  هبتشم  سابل  ود  رد  زامن  رارکت  هرابرد  هک  یتیاور  . 4

ماما ار  نآ  ّتلع  و  هدش ، دراو  هدیسر ، نآ  زا  ياهشوگ  هب  تساجن  مینادیم  هک  سابل  زا  تمسق  نآ  نتسش  بوجو  باب  رد  هک  یتیاور  . 5
«. دشاب هتشاد  نآ  تراهط  رب  نیقی  ات  : » تسا هدرک  نایب  نینچ  (ع )

376 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یف اهب  لمعیف  باحـصألا  لمعب  وا  اهریغب  تدـضتعا  اذا  ـالإ  قبـس  اـم  ۀـضراعم  یلع  يوقت  ـال  ۀـعرقلا ، یلع  ّلدـت  يرخأ  ۀـیاور  كاـنه  و 

. اهدروم
. کلذ یلع  ۀلالد  الف  فارطألا  وأ  نیفرطلا  دحأ  باکترا  زاوج  یلع  تایاورلا  نم  هب  ّلدتسی  امبر  ام  اّما  و 

ّجحی هتبارق و  لصی  هنم و  قّدصتی  وه  ۀیمأ و  ینب  لاّمع  نم  الام  باصأ  لجر  نع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس  لاق : ۀعامـس ، ۀّقثوم  اهنم 
« ۀئیطخلا ّطحت  ۀنـسحلا  ّنا  ۀئیطخلا و  رّفکت  ۀئیطخلا ال  ّنإ  : » مالّـسلا هیلع  لاقف  تائیـسلا . نبهذی  تانـسحلا  نإ  لوقی : بستکا و  ام  هل  رفغیل 
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«. سأب الف  لالحلا  نم  مارحلا  فرعی  ملف  اعیمج  اطلتخاف  الالح  مارحلا  طلخ  ناک  نإ  : » مالّسلا هیلع  لاق  مث 
رظنب امارح  ۀیمأ  ینب  لاّمع  لام  ذخأ  ناک  اذا  اّمع  الوأ  باجأ  مالّسلا  هیلع  هنأل  مهاوعد ، یلع  ادبأ  اهیف  ۀلالد  ۀیاورلا ال  هذه  ّنأ  باوجلا : و 

، امارح ناک  اذإ  لاملا  اذـه  ّنأ  ینعی  ۀـئیطخلا ، رّفکت  ۀـئیطخلا ال  ّنأب  ملاظملا ، نم  هّلک  ناـک  لـب  لـالح ، هعم  طـلتخم  ریغ  ناـک  وا  ذـخآلا ،
. ۀئیطخلا هب  رّفکی  الف  اضیأ  مارح  ۀهج  ّيأ  یف  هفرصف 

لالح لامب  اطلتخم  ابصغ  سانلا  نم  هوذخأ  يذلا  مارحلا  مهلام  ناک  ول  ام  یه  اهیف و  مهنم  لاملا  ذخأ  ّلحی  ام  ةروص  مالّـسلا  هیلع  نّیب  مث 
یلع ۀطلـسلا  وا  کّلمتلا  ۀـمالع  دـیلا  ّنا  باـب  نم  اـّما  مهنم  ذـخألا  ّلـحی  ةروصلا  هذـه  یفف  رخـآلا ، نم  امهدـحأ  هعم  فرعی  ـال  اـطالتخا 

نم امهریغ  وا  لالحلا ، کلذ  نم  وه  مهنم  ذوخأـملا  لاـملا  نوکی  نأ  لاـمتحال  ۀّحـصلا  یلع  ملـسملا  لـعف  لـمح  باـب  نم  وا  فّرـصتلا ،
ۀّیلح یف  درو  امم  ۀیاورلا  هذه  رئاظن  لمحت  کلذ  یلع  و  لماحملا .

377 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
اب هکنآ  رگم  دـنک ، هضراعم  هتفگشیپ  روما  اب  دـناوتیمن  تایاور  نیا  یلو  دـنکیم ؛ تلالد  هعرق  رب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تاـیاور 
ره رد  یلک  لصا  اما  ، ] دش دهاوخ  لمع  هعرق  هب  صاخ ، دروم  نآ  رد  تروص ، نیا  رد  هک  دوش  ینابیتشپ  باحصا  لمع  اب  ای  رگید و  هلدا 

[. تسا یلامجا  ملع  فارطا  همه  كرت  طایتحا و  موزل  لاح 
. درادن اعّدم  نیا  رب  یتلالد  دوشیم ، لالدتسا  نآ  هب  فرط ، دنچ  ای  ود  زا  یکی  باکترا  زاوج  تابثا  يارب  یهاگ  هک  یتایاور  اما 

تـسد هب  هیما  ینب  نارازگراک  زا  ار  یلام  هک  مدیـسرپ  يدرم  هراـبرد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  تفگ : هک  تسا ، هعامـس  تیاور  هلمج ، نآ  زا 
و دیاشخبب ، وا  رب  هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  دـنوادخ  ات  دراذـگیم ، جـح  دروآیم و  ياجب  محر  هلـص  دـهدیم ، هقدـص  نآ  اب  دروآیم و 

«. دیادزیم ار  هانگ  هک  تسا  هنسح  و  دناشوپیمن ، ار  هانگ  هانگ ، : » دومرف ع )  ) ماما دنربیم . نایم  زا  ار  اهيدب  اهیبوخ ، دیوگیم :
«. درادن یلاکشا  تخانشزاب ، ناوتن  لالح  زا  ار  مارح  هکنادنچ  دندرگ  هتخیمآ  رگیدکی  اب  دنزیمآرد و  لالح  مارح و  رگا  : » دومرف هاگنآ 
مارح ار  هیما  ینب  نارازگراـک  لاـم  نتفرگ  هک  یـسک  هراـبرد  ع )  ) ماـما اریز  درادـن ، تلـالد  ناـشیا  ياـعدا  رب  زگره  تیاور  نـیا  خـساپ :

«، دـناشوپیمن ار  هانگ  هانگ ، : » هک دـندومرف  دـشابیم ، مارح ] و   ] ملاظم زا  شاهمه  هکلب  هتخیماینرد ، نآ  اب  یلـالح  هک  یلاـم  اـی  دـنادیم ،
یـضرف ع )  ) ماما هاگنآ  دناشوپیمن . ار  یهانگ  سپ  دوب ، دهاوخ  مارح  زین  یهار  ره  رد  شندرک  فرـصم  دشاب ، مارح  لام ، نیا  رگا  ینعی 

یلام هب  دـناهتفرگ ، مدرم  زا  هنابـصاغ  ناشیا  هک  یمارح  لام  هک  تسا  ییاج  نآ  و  دـشاب ، لالح  ناشیا  زا  لام  نتفرگ  هک  دـنکیم  نایب  ار 
لـالح ناـشیا  زا  لاـم  نتفرگ  تروـص ، نیا  رد  درک . کـیکفت  تخانـشزاب و  مه  زا  ار  اـهنآ  ناوـتن  هـک  ياهنوـگهب  دـشاب  هـتخیمآ  لـالح 

نآ حیحـص  هجو  رب  دـیاب  ار  ناملـسم  لعف  هکنیا  باب  زا  ای  و  تسا ، فّرـصت  رب  هطلـس  ای  ّتیکلام  هناشن  تسد ، هکنیا  باب  زا  ای  دـشابیم ،
یتایاور يرگید . بسانم  هیجوت  ای  و  دشاب ، هدوب  نانآ  لالح  لاوما  نامه  زا  هدش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  یلام  دراد  لامتحا  نوچ  درک ، لمح 

ندوب لالح  رگنایب  هک  ار  تیاور  نیا  دننام 
378 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دیلا ّنا  ةدـعاقب  و  ضحملا . مارحلا  نم  وه  مهنم  ذـخأ  ام  ّنأب  ملعی  مل  ام  قراسلا ، نم  روجلا و  لاّمع  نم  رئاـجلا و  ناطلـسلا  نم  ذـخؤی  اـم 
امإ نیتدعاقلا  کلت  ّنأب  کلذ  لکـشی  نکل  و  یلامجالا ، ملعلا  ّلحنی  ۀّحـصلا  یلع  لمحلا  ةدعاق  وا  لاملا  یلع  ۀطلـسلا  وا  ۀّیکلملا  ۀـمالع 

ۀیراج ریغ  وا  یلامجالا ، ملعلا  عم  لوصألا  نایرجب  لوقلا  یلع  طقاستتف  ضراعتتف  اضیا  مهدیب  یّتلا  مهلاومأ  نم  رخآلا  فرطلا  یف  ناتیراج 
لاومأ ۀّیقب  ّناف  ءالتبالا ، دروم  نع  فارطألا  ضعب  جورخ  یلع  تایاورلا  هذه  لمح  یلوألاف  نیبلا ، یف  یلامجالا  ملعلا  دوجول  نیفرطلا  یف 
زیجنت مدعل  هب  یلتبملا  فرطلا  نع  بانتجالا  بجی  ةروصلا ال  هذـه  یف  و  مهنم ، ذـخآلا  ءالتبا  دروم  نع  ۀـجراخ  مهیدـیأب  یه  یّتلا  ءالؤه 

. هنیبنس امک  ماقملا  اذه  یف  یلامجالا  ملعلا 
ةدـعاق وا  لصأ  ناک  ولف  ملعلا . کلذـل  ۀـیفانملا  لوصألا  یه  هفارطأ  یف  اهنایرج  نم  اعنام  یلامجالا  ملعلا  نوکی  یتلا  لوصألا  ّنإ  حاـضیا 
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ةالـص نالطبب  الامجإ  فّلکملا  ملع  ول  امک  ملعلا . کلذ  ّلحنی  هب  لب  هناـیرج ، نم  عناـم  ـال  یلاـمجالا  ملعلا  کـلذ  یفرط  دـحأ  صّخـشت 
، امهادحإ نالطبب  یلامجالا  ملعلا  اهیفانی  نکل  نیتالصلا ، ۀحص  یضتقت  تناک  نإ  غارفلا و  ةدعاقف  برغملا . لامکإ  دعب  برغملا  وا  رصعلا 

نّیعتتف رصعلا ، ةالص  ۀحص  صّخشت  تقولا  دعب  کشلا  ةدعاق  نکل  و 
379 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

مارح هدـش  هتفرگ  ناـشیا  زا  هچنآ  مینادیمن  هک  ماداـم  دوشیم ، هتفرگ  دزد  اـی  ملظ و  نارازگراـک  اـی  رگمتـس  ناطلـس  زا  هک  تسا  یلاـم 
یلامجا ملع  تحـص ، رب  لمح  هدعاق  ای  لام ، رب  هطلـس  ای  ّتیکلام  تمالع  و  دی ، هدعاق  اب  دوشیم و  لمح  انعم  نیمه  رب  دشابیم ، ضحم 

زین تسا - یقاـب  ناـنآ  تسد  رد  هک  یلاوما  ینعی  رگید - فرط  رد  اـی  هدـعاق  ود  نیا  هک  دراد  دوجو  لاکـشا  نیا  نکل  دـباییم ، لـالحنا 
و تسا ؛ یلامجا  ملع  دوجو  اب  لوصا  نایرج  هب  لوق  رب  انب  نیا  دـنوشیم و  طقاس  دـننکیم و  ضراعت  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم ، يراج 

فرط کی  رد  دـعاوق  نیا  تفگ  ناوتیمن  لاح ، ره  رد  و  . ] دـنوشیمن يراج  فرط  ود  زا  کیچـیه  رد  یلامجا ، ملع  دوجو  ببـس  هب  اـی 
زا کیچیه  رد  ای  و  دننکیم ، ضراعت  دـنوشیم و  يراج  فرط  ود  ره  رد  ای  هکلب  دـنوشیمن ، يراج  رگید  فرط  رد  دـنوشیم و  يراج 

التبا ّلحم  زا  یلامجا  ملع  فارطا  زا  یخرب  هک  مینادـب  يدروم  رب  رظان  ار  تایاور  نیا  تسا  رتهب  نیارباـنب ، دـنوشیمن .] يراـج  فرط  ود 
رد و  تسین . هدرک ، تفایرد  ناشیا  زا  یلام  هک  یـسک  يالتبا  ّلحم  دـشابیم  ناشدوخ  رایتخا  رد  هک  نانآ  لاوما  ریاـس  اریز  تسا ؛ جراـخ 

التبا زا  جراـخ  فارطا ، زا  یخرب  هک   ] ییاـج نینچ  رد  یلاـمجا  ملع  هک  ارچ  دـشابیمن ، بجاو  ـالتبا  دروـم  فرط  زا  زیهرپ  تروـص  نـیا 
. تفگ میهاوخ  ار  نآ  حرش  هک  دوب  دهاوخن  زّجنم  دشابیم ،]

يرگنشور

ای لصا  رگا  نیاربانب ، تسا . یلامجا  ملع  نآ  اـب  راـگزاسان  لوصا  دوشیم ، دوخ  فارطا  رد  نآ  ناـیرج  زا  عناـم  یلاـمجا  ملع  هک  یلوصا 
رظن دروم  یلامجا  ملع  نآ ، هطـساوهب  هکلب  دوب ، دـهاوخ  عنامالب  شنایرج  دزاس ، صخـشم  ار  یلامجا  ملع  نآ  نیفرط  زا  یکی  ياهدـعاق ،

، اجنیا رد  تسا . هدوب  لطاب  يو ، برغم  ای  رـصع  زامن  دـنادب  الامجا  برغم ، زاـمن  ماـمتا  زا  سپ  فّلکم  هک  اـجنآ  لـثم  دـباییم ؛ لـالحنا 
هدعاق اما  تسا ، راگزاسان  نآ  اب  زامن  ود  زا  یکی  نالطب  هب  یلامجا  ملع  اما  تسا ، زامن  ود  ره  ندوب  حیحص  یـضتقم  غارف ، هدعاق  دنچره 

زامن هجیتن ، رد  دزاسیم و  صخشم  ار  رصع  زامن  تحص  تقو ، زا  سپ  ّکش 
380 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. رهاظلا یلع  یلامجالا  ملعلا  ّلحنی  کلذب  و  داسفلل ، برغملا 
ملع ول  امک  رثکا ، نم  وا  ةدـحاو  ۀـقیقح  نم  تاهبتـشملا  نوکی  نأ  نیب  یلامجالا  ملعلا  زیجنت  یف  قرف  هنا ال  رهاظلا  لوالا : هیبنتلا  تاـهیبنت 

رمألا راد  ول  امک  رثکا ، نیب  ادّدرم  وا  ادحاو  فیلکتلا  نوکی  نأ  نیب  رهاّظلا  یلع  اضیا  قرف  لب ال  بّوثلا ، اذـه  وا  ءانالا  اذـه  ۀـساجن  الامجإ 
. اهّلک تاماقملا  هذه  یف  ۀیراج  یلامجالا  ملعلا  زیجنت  ۀلدأ  و  دحاو ، عیمجلا  یف  طانملا  ّنأل  رخآلا ، ۀّیبصغ  نیب  ءانالا و  اذه  ۀساجن  نیب 

، ءاملا کلذ  لامعتسا  نم  عنمی  مل  هجراخ ، یف  وا  هیف  وا  هرهاظ  یف  وا  ءام  ءانإ  نطاب  یف  ۀساجن  عوقوب  ملع  ول  ّهنا  باحـصألا  نع  لقن  معن ،
فیلکتلل ازّجنم  یلامجالا  ملعلا  نوکی  ةروصلا ال  هذـه  یف  و  هب ، یلتبم  سیل  هجراخ  وا  ءانالا  رهاـظ  ّنأ  مهـضرفل  کلذـب  مهمکح  ّلـعل  و 

. نطابلا ةراهطب  مکحلا  لکشا  هنطابک ، فّلکملل  ّیلعف  ءالتبا  عضوم  ناک  ءانالا  رهاظ  ّنا  انضرف  اذا  و  هنایب ، یتأی  امک 
مّرحملا فداـصی  مل  و  عـمجأ ، اـهکرت  اـطایتحا  هیلع  بجو  يذـّلا  یلاـمجالا  ملعلا  فارطأ  ضعب  بـکترا  اذا  فـّلکملا  ّنإ  یناـثلا : هیبـنتلا 

؟ مّدقتملا عازنلا  هیف  يرجیف  يّرجتملا  مکح  همکح  نوکی  وا  هیلع ؟ بقاعی  نأ  ّقحتسی  لهف  یعقاولا ،
هلوق و  سأبلا .» هب  اّمع  ارذـح  هب  سأب  الام  اوکرتا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوقک  هب ، اراعـشإ  رابخألا  ضعب  یف  ّلعل  یناثلا و  رهاـظلا 

«. ملعی ثیح ال  نم  کله  تامّرحملا و  یف  عقو  تاهبّشلا  بکترا  نم  : » مالّسلا هیلع 
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381 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. دباییم لالحنا  یلامجا  ملع  رهاظ ، بسحرب  تروص ، نیدب  ددرگیم و  نّیعتم  داسف  يارب  برغم 

یلامجا ملع  فارطا  ندوب  تقیقح  دنچ  ای  کی  نایم  قرف  مدع  . 1

فّلکم هک  اجنآ  دننام  تقیقح ؛ دنچ  زا  ای  دنشاب  تقیقح  کی  زا  ههبش  فارطا  هکنیا  نایم  تسین  یقرف  یلامجا  ملع  ندوب  زّجنم  رد  ارهاظ 
؛ دـشاب ددرم  زیچ  دـنچ  نایم  ای  دـشاب  یکی  فیلکت  هک  دـنکیمن  یقرف  ارهاظ  هکلب  تسا ؛ سجن  سابل  نیا  اـی  فرظ و  نیا  دـنادب  ـالامجا 
تسا و یکی  دراوم ، نیا  همه  رد  كالم  طانم و  اریز  میـشاب ، ددرم  رگید  فرظ  ندوب  یبصغ  ای  فرظ  نیا  تساجن  نایم  هک  اـجنآ  دـننام 

نورد هب  یتساجن  دـنادب  فّلکم  رگا  هک  هدـش  لقن  باحـصا  زا  يرآ ، دـشابیم . يراج  دراوم  نیا  همه  رد  یلاـمجا  ملع  ندوب  زّجنم  هلدا 
هب اوتف  نیا  دیاش  دوب . دـهاوخن  بآ  نآ  زا  هدافتـسا  زا  عنام  ملع ، نیا  هداتفا ، نآ  زا  جراخ  رد  ای  نآ و  ینوریب  حطـس  هب  ای  بآ  فرظ  کی 

نایب هکنانچ  تروص ، نیا  رد  هک  تسین ، التبا  ّلـحم  نآ ، زا  جراـخ  اـی  فرظ  ینوریب  حطـس  دـناهدرک  ضرف  ناـشیا  هک  دـشاب  نآ  رطاـخ 
فّلکم يـالتبا  ّلـحم  لـعفلاب  شنورد ، دـننام  فرظ ، ینوریب  حطـس  مینک  ضرف  رگا  و  تسین . فیلکت  زّجنم  یلاـمجا ، ملع  دـش ، دـهاوخ 

. دوب دهاوخ  راوشد  نآ  نطاب  تراهط  هب  مکح  دشابیم ،

یلامجا ملع  فارطا  زا  یخرب  باکترا  رثا  رد  باقع  قاقحتسا  . 2

مارح هب  دوش و  بکترم  دـنک ، كرت  ار  اـهنآ  همه  دـیاب  طاـیتحا ، رب  اـنب  هک  يایلاـمجا  ملع  فارطا  زا  یخرب  هکیتروـصرد  فـلکم  اـیآ 
[ يّرجتم هرابرد   ] هتفگشیپ فالتخا  عازن و  نامه  دراد و  ار  يّرجتم  مکح  ای  دوشیم ؟ تازاجم  باقع و  قحتـسم  دـنکن ، دروخرب  یعقاو 

ربمایپ نخـس  نیا  دـننام  دـشاب ، بلطم  نیا  هب  ياهراشا  زین  تایاور  یخرب  رد  دـیاش  و  تسا . حیحـص  یمود  ارهاـظ  دـیآیم ؟ زین  اـجنیا  رد 
ار تاهبـش  سکره  : » هک ع )  ) ماما نخـس  نیا  و  دـیوش .» راـتفرگ  تسا  مارح  هچنآ  هب  اداـبم  دـینک  كرت  تسین  مارح  ار  هچنآ  : » هک (ص )

«. ددرگ كاله  دنادیمن ، هک  اجنآ  زا  دتفایم و  تامّرحم  رد  دوش  بکترم 
382 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ملع انل  لصحی  مل  اذا  اما  لاـح . ّلـک  یلع  هعم  فیلکت  ثودـحب  اـنملع  اذا  فیلکتلل  ازّجنم  نوکی  اـمنإ  ّیلاـمجالا  ملعلا  ّنإ  ثلاـثلا : هیبنتلا 
امهدـحأ ناک  نکل  و  الامجإ ، نیءانإ  دـحأ  یف  ۀـساجن  عوقوب  انملع  اذا  ـالثم ، هفارطأ . نع  باـنتجالا  بجی  ـالف  لاـح ، ّلـک  یلع  فیلکتب 

امکح ةدیدجلا  ۀساجنلا  هدـیزت  ۀـساجنلا ال  مولعملا  ءانالا  نأل  بانتجالاب ، دـیدج  فیلکت  ثودـحب  ملع  انل  لصحی  ال  اقباس ، اسجن  نّیعملا 
. ةراهطلا ۀلاصا  هیف  يرجتف  اّیودب ، اکش  كوکشم  هیف  ۀساجنلا  عوقو  رخآلا  و  هیف ، تعقو  اذا  ادیدج 

. اّرک ناک  ول  امک  هیف ، ۀساجنلا  عوقوب  لعفنی  نیءانالا ال  دحأ  ناک  ول  مالکلا  اذکه  و 
ةداع فّلکملل  قفتی  تیب ال  یف  نیءانالا  دـحأ  ناک  اذا  امک  هب ، یلتبم  ریغ  وا  هباکترا  نم  فّلکملا  نّکمتی  امهدـحأ ال  ناـک  ول  کلذـک  و 
یلع ةداع  رداق  ریغ  ضرفلا - یلع  فّلکملا - ّنأل  هلامعتـسا ، نع  یهنلاب  فیلکتلا  هّجوت  نسحی  ـال  اذـه  لـثم  ّنـأل  هیف ، هلامعتـسا  هلوخد و 
ملعلا عم  یتح  هنع  یهنلاب  فّلکی  نیءاـنالا ال  دـحأ  ناـک  اذاـف  ةردـقلاب ، قیلعت  دـییقت و  ـالب  اـقلطم  اـیهن  هنع  یهنلا  نسحی  یّتح  هلامعتـسا ،

. هب فّلکملا  یف  ةءاربلا ال  هعجرم  فیلکتلا و  یف  اکش  رخآلا  ءانالا  یف  ّکشلا  ناک  هتساجنب ، الیصفت 
، ارهاظ ملعلا  رثأ  ّریغتی  مل  یلامجالا  ملعلا  لوصح  دعب  نکل  و  رهطف ، اّرک  ۀساجن و  یقال  وا  ءالتبالا  ّلحم  نع  فارطألا  دـحأ  جرخ  ول  معن ،

لب هیلع ، ناک  اّمع  فارطألا  ضعب  جورخل  رثأ  فیلکتلا ال  زّجنت  دعب  هنأل 
383 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


یلامجا ملع  ندوب  زّجنم  طرش  . 3

هب ملع  رگا  اـما  میـشاب ، هتـشاد  ملع  لاـح  ره  رد  فیلکت  شیادـیپ  هب  نآ ، دوجو  اـب  هک  تسا  فیلکت  زّجنم  یتروصرد  اـهنت  یلاـمجا  ملع 
یکی رد  یتساجن  مینادب  الامجا  هاگره  لاثم ، يارب  دوب . دـهاوخن  بجاو  نآ  فارطا  زا  زیهرپ  میـشاب ، هتـشادن  لاح  ره  رد  فیلکت  لوصح 

شیادیپ هب  ملع  یلامجا ، ملع  نیا  اب  تروص ، نیا  رد  دشاب ، هدوب  سجن  زین  نیا  زا  شیپ  اهنآ  زا  نّیعم  فرظ  کی  یلو  هداتفا ، فرظ  ود  زا 
، دـشاب هداتفا  نآ  رد  رگا  هزات  تساجن  هدوب ، مولعم  نآ  تساجن  هک  یفرظ  نوچ  هدـماین ؛ دـیدپ  اـم  يارب  باـنتجا  زیهرپ و  هب  هزاـت  فیلکت 

نآ رد  تراهط  تلاصا  نیاربانب ، و  تسا ، ییادـتبا  ام  کش  رگید ، فرظ  رد  تساجن  نداتفا  هب  تبـسن  و  دروآیمن ، شیارب  ياهزاـت  مکح 
. دوشیم يراج 

بآ هک  اجنآ  دـننام  دوشن ،] سجن  و   ] ددرگن لعفنم  نآ  رد  تساـجن  عوقو  رثا  رد  فرظ ، ود  زا  یکی  هک  دـیآیم  ییاـج  رد  نخـس  نیمه 
. دشاب ّرک  نآ ،

زا یکی  هک  یماگنه  دـننام  دـشاب ؛ نوریب  وا  يالتبا  ّلحم  زا  ای  دـشابن  فرط  ود  زا  یکی  باکترا  هب  رداق  فّلکم  هک  ییاج  تسا  نینچمه 
زا یهن  ندش  هّجوتم  يدروم  نینچ  رد  نوچ  دـنکیمن ، هدافتـسا  نآ  زا  دوشیمن و  نآ  دراو  اتداع  فّلکم  هک  دـشاب  ياهناخ  رد  فرظ  ود 

قلطم و تروص  هب  نآ  زا  یهن  ات  تسین ، نآ  زا  هدافتـسا  رب  رداق  اتداع  يو  ضرف ، رب  اـنب  نوچ  دوب ؛ دـهاوخن  وکین  يو  هب  نآ ، زا  هدافتـسا 
فیلکت نآ ، تساجن  هب  یلیـصفت  ملع  اب  یتح  هک  تسا  ياهنوگهب  فرظ  ود  زا  یکی  نوچ  سپ  دشاب . وکین  تردق ، هب  ندش  دـیقم  نودـب 

. هب فّلکم  رد  کش  هن  تسا ، تئارب  هب  شتشگزاب  هک  دوب  دهاوخ  فیلکت  رد  کش  رگید ، فرظ  رد  کش  تسین ، نآ  هجوتم  یهن  هب 
رادـقم هب  ای  دـتفیب ، نآ  رد  یتساجن  ای  دوش و  جراخ  التبا  ّلحم  زا  یلاـمجا  ملع  فارطا  زا  یکی  یلاـمجا ، ملع  لوصح  زا  سپ  رگا  يرآ ،

ندـش جراخ  فیلکت ، ندـش  زّجنم  زا  سپ  اریز  دـنکیمن ؛ رییغت  یلامجا  ملع  رثا  ارهاـظ  هدوب ،] نینچ  هک   ] دوش نشور  هاـگنآ  دـشاب و  ّرک 
نانچمه مزال  هکلب  دشخبیمن ، يرثا  هدوب ، نآرب  هچنآ  زا  نآ ، فارطا  زا  یخرب 

384 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
بجوت یلامجالا  ملعلا  دـعب  هفلت  وا  نیفرطلا  دـحأ  ۀـساجن  تناک  ول  هنأل  هیلع ، قارهالا  ۀـیاور  ۀـلالدل  و  رخآلا ، فرّطلا  نع  بانتجالا  مزلی 

. مّمیتلا امهقارها و  همکح  ناک  امل  و  رخآلا ، نم  ءوضولا  ّمث  الوأ  هسیجنت  وا  امهدحأ  قارهاب  ۀیاورلا  یف  مالّسلا  هیلع  رمأل  رخآلا ، ةراهط 
لب ناـهجو  ةراـهطلاب ؟ هیلع  مکحی  لـب  ـال  مأ  هنع  باـنتجالا  بوجو  یف  نیفرطلا  مکحب  ۀهبـشلا  فارطأ  دـحأل  یقـالملا  ّنإ  عبارلا : هیبـنتلا 
وه یعقاولا و  سجنلا  نع  بانتجالا  زارحا  لجأل  ۀمدقم  وه  امنإ  اعرـش  القع و  نیفرطلا  نع  بانتجالا  بوجو  نأب  یناثلل  ّلدتـسا  و  نالوق ،

بوجو ناک  ام  یقال  اذا  ال  اینیقی ، اـسجن  یقـال  اذا  ۀـقّقحم  نوکت  اـمنإ  یقـالملا  ۀـساجن  ّناـف  امهدـحأ ، یقـالم  نع  باـنتجالا  مزلتـسی  ـال 
ملعلا لجأل  نیفرطلا  یف  ةراهطلا  اتلاصا  طقاستت  اـم  دـعب  ةراـهطلا  ۀـلاصا  هیف  يرجت  اذـه  لـثم  ّنـأل  عقاولا ، زارحـال  اـطایتحا  هنع  باـنتجالا 

دحأ نم  ءام  هباصا  بوثب  ةالـصلا  عم  قدـصی  نیفرطلا ال  نع  هب  رومأملا  بانتجالا  ّنـأل  لکـشم ، وه  و  نیبلا ، یف  سجن  دوجوب  یلاـمجالا 
ءالتبالا مدـع  لجأل  ربخلا  یف  نیهبتـشملا  نیءانالا  قارهاب  رمألا  ّلعل  لب  ةرواسملا ، مدـع  لامعتـسالا و  مدـع  افرع  بانتجالا  ّناف  نیءاـنالا ،

. امهدحأ ةرواسم  وا  امهترواسمب ،
 ... ّهنا عم  یقالملا  یف  يرجت  فیک  ةراهطلا  ۀلاصا  ّنأ  مث 

385 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نیفرط زا  یکی  تساجن  رگا  اریز  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  تسا  [ 92 «] قارها  » تیاور رگید ، لیلد  دوش . زیهرپ  رگید  فرط  زا  تسا 

ای دزیرب  رود  ار  یکی  ادتبا  هک  درکیم  رما  تیاور  نآ  رد  ع )  ) ماما دوش ، رگید  فرط  تراهط  ببس  یلامجا ، ملع  زا  سپ  شندش  فلت  ای 
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. دزاسب ممیت  دزیرب و  رود  ار  ود  ره  هک  دنک  مکح  هکنآ  هن  دزاسب ، وضو  رگید  فرظ  زا  سپس  دنک و  سجن 

هدرک دروخرب  ههبش  فارطا  زا  یکی  اب  هچنآ  مکح  . 4

هراشا

مکح نآ  تراهط  هب  ای  دوش ؟ زیهرپ  نآ  زا  دیاب  دراد و  ار  ههبش  نیفرط  مکح  نامه  هدرک  دروخرب  ههبـش  فارطا  زا  یکی  اب  هک  يزیچ  ایآ 
یلقع و بوجو   » هک تسا  نآ  هدننکتاقالم ] تراهط  هب  مکح  مود -[  لوق  لیلد  دراد . دوجو  هلئـسم  رد  لوق  ود  هکلب  هجو  ود  دوشیم ؟
اب هچنآ  زا  زیهرپ  مزلتـسم  نیا  و  ددرگ ، موـلعم  زارحا و  یعقاو ، سجن  زا  زیهرپ  هک  تسا  نآ  يارب  یلاـمجا  ملع  فرط  ود  زا  زیهرپ  یعرش 
هن دـنک ، دروخرب  ینیقی  سجن  کـی  هب  هک  تسا  ققحتم  یتروـص  رد  هدـننکدروخرب  تساـجن  اریز  تسین ، هدرک ، دروـخرب  اـهنآ  زا  یکی 

هکنآ زا  سپ  تراهط - تلاـصا  اریز  دـشاب ، هدوب  عقاو  زارحا  يارب  طاـیتحا و  باـب  زا  هدـنوشتاقالم ]  ] نآ زا  زیهرپ  بوجو  هک  یماـگنه 
لالدتـسا اما  دوشیم .» يراج  يدروم  نینچ  رد  دـندش - طقاس  نایم ، نیا  رد  یـسجن  دوجو  هب  یلامجا  ملع  رطاخ  هب  اـهتراهط ، تلاـصا 

نآ هب  فرظ  ود  زا  یکی  بآ  هک  یـسابل  رد  زاـمن  ندـناوخ  تروص  رد  هدـش ، رما  نآ  هب  هک  نیفرط  زا  زیهرپ  اریز  دراد ، لاکـشا  هدـشدای 
نآ رد  هک  ع )  ) ماما دـیاش  هکلب  هدافتـسا ، مدـع  لامعتـسا و  مدـع  زا  تسا  ترابع  اـفرع  زیهرپ  باـنتجا و  اریز  دـنکیمن ، قدـص  هدروخ ،

. دوشن التبم  اهنآ ، زا  یکی  ای  ود  ره  زا  هدافتسا  هب  صخش  هک  دوب  نآ  شتهج  دزیرب ، ار  هبتشم  فرظ  ود  بآ  هک  درک  رما  تیاور ،
هکنآ اب  دوش  يراج  هدننکدروخرب  رد  تراهط  تلاصا  هنوگچ  یفرط ، زا 

386 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یعطقلا داحتالا  اذه  طبارتلا و  اذه  لجأل  و  امهنیب ، یتلا  ۀیببـسملا  ۀیببـسلل و  انیقی  اعقاو و  ۀقیقح و  ۀساجنلا  ةراهطلا و  یف  هاقالم  عم  دـحتم 

لـصأ مدع  عم  اهلـصأ  هیف  يرج  اذا  ةراهطلاب - ببـسلا  یلع  انمکح  اذا  ةراهطلاب  ّببـسملا  یلع  مکحن  امکف  مکحلا ، یف  ایواستی  نأ  یغبنی 
ئـشانلا داحتالا  مکحب  المع  اضیا  کلذب  ببـسلا  یلع  انمکح  اذا  هنع  بانتجالا  موزلب  ّببـسملا  یلع  مکحن  نأ  یغبنی  کلذـک  ضراعم -

امهنیب و یتلا  ۀبسنلا  هذه  سفنل  هبّبسم  یف  يرجی  هقارها  ببسلا و  نع  بانتجالا  بوجوب  عرشلا  لقعلا و  مکح  ّنأل  ۀیببسملا ، ۀیببـسلا و  نم 
وه و  ببـسلا ، یف  لصألا  نایرج  ماقم  یف  مکحی  فیک  و  نادـحتم ، عقاولا  یف  اـمه  اـمک  رهاـظلا  یف  اـمهمکح  داـحتال  بجوملا  مزـالتلا 

ّکـشلا عفتری  ببـسلا  یف  يرج  اذا  لصألا  ّنا  امک  ذإ  عبات ، ریغ  ّهنأب  هیف  هنایرج  مدع  ماقم  یف  و  مکحلا ، یف  هل  عبات  ّببـسملا  نأ  یقالملا ،
ۀـقیقح و هل  واسم  هل و  عبات  وه  ذإ  هبّبـسم ، نم  ّکشلا  عفتری  باـنتجالا  بوجوب  هیلع  مکح  هیف و  لـصألا  رجی  مل  اذا  کلذـک  هبّبـسم ، نم 

موکحم هببـس  نأ  عم  هیف  ةراهطلا  لصأ  يرجی  فیکف  همکح ، ملع  هببـس  مکح  ملع  ام  ّنأل  بانتجالاب  اـضیأ  هیلع  مکحی  نأ  یغبنیف  اـعقاو ،
هببس و مکحب  انملعل  هل  رثأ  هنکل ال  ادوجوم ، ناک  نإ  و  یقالملا ، وه  ّببسملا و  یف  يذلا  کشلا  و  امهنیب ، کف  اذه  و  بانتجالا ، بوجوب 

رثأ هّنکل ال  ضراعم ، الب  یقالملا  وه  هببـس و  یف  ةراهطلا  لصأ  نایرج  نیح  انادجو  اضیا  هیف  دوجوم  کشلا  ّنا  امک  امهنیب ، مزالتلاب  انملع 
. مکحلا یف  هببسل  عبات  هنأل  هل 

 ... ةاقالملا دعب  ّیلامجالا  ملعلا  ّنا  عم  اذه 

387 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
، تسا تیببـسم  تیببـس و  ود  نآ  نایم  اریز  تسا ، ناسکی  هدنوشدروخرب ، اب  تساجن ، تراهط و  رد  انیقی  اعقاو و  اتقیقح و  هدـننکدروخرب 

زین مکح  رد  هک  تسا  هتسیاش  یعطق ، داحتا  نیا  طابترا و  نیا  تهج  هب  و  تسا .] هدننکدروخرب  تساجن  ببس  هدنوشدروخرب  تساجن  ]- 
تراهط لصا  هک  یماگنه  مینکیم - مکح  زین  ّببـسم  تراهط  هب  ببـس ، تراهط  هب  مکح  تروص  رد  هک  هنوگ  نامه  سپ  دنـشاب . ربارب 

مکح نیمه  زین  ّببسم  رد  ببـس ، زا  زیهرپ  موزل  هب  مکح  تروص  رد  تسا  هتـسیاش  دشابن - راک  رد  یـضراعم  لصا  دوش و  يراج  نآ  رد 
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زا زیهرپ  بوجو  هب  عرـش  لقع و  مکح  نوچ  میـشاب ؛ هدرک  لمع  هدـمآرب ، ّتیببـسم  ّتیببـس و  زا  هک  داحتا  مکح  هب  ات  میزاـس ، يراـج  ار 
اهنآ مکح  یناسکی  بجوم  هک  یمزالت  و  تسا ، رارقرب  ود  نآ  نایم  هک  یتبـسن  نیمه  تهج  هب  زین - ّببـسم  دوخ  رد  نآ ، نتخیر  ببس و 

نایرج ماقم  رد  ّببسم ، تفگ : ناوتیم  هنوگچ  یتسار ، دشابیم . يراج  تسا - ناسکی  ناشمکح  زین  عقاو  رد  هکنانچ  دشابیم  رهاظ  رد 
هک هنوگ  نامه  نوچ  تسین !؟ نآ  عبات  ببـس ، رد  لصا  نایرج  مدـع  ماقم  رد  یلو  تسا  نآ  عبات  هدـنوشتاقالم - ینعی  ببـس - رد  لصا 

مکح نآ  زا  زیهرپ  بوجو  هب  دوشن و  يراـج  ببـس  رد  لـصا  رگا  دوشیم ، فرطرب  ّببـسم  رد  کـش  دوش ، يراـج  ببـس  رد  لـصا  رگا 
تسا هتسیاش  ورنیازا  تسا ، نآ  اب  يواسم  ببس و  عبات  عقاو ، تقیقح و  رد  ّببسم ، اریز  ددرگیم ، فرطرب  ّببسم  زا  کش  مه  زاب  دوش ،

نآ رد  تراهط  لصا  هنوگچ  سپ  تسا ، مولعم  زین  شدوخ  مکح  دشاب  مولعم  شببس  مکح  هک  يزیچ  اریز  دوش ، زیهرپ  هب  مکح  زین  نآرب 
ینعی ّببسم - رد  هک  یکش  و  تسا . رگیدکی  زا  اهنآ  ندرک  ادج  نیا  تسا !؟ هدش  مکح  زیهرپ  بوجو  هب  شببـس  رب  هکنآ  اب  دوش  يراج 

ود نآ  نایم  مینادیم  میهاگآ و  ار  نآ  ببـس  مکح  زا  ام  نوچ  درادـن ، يرثا  یلو  دراد ، دوجو  ناـنچمه  دـنچره  تسه ، هدـننکتاقالم -
رد نانچمه  نادجو  مکح  هب  هدنوشتاقالم - ینعی  ببس - رد  تراهط  لصا  ضراعم  نودب  نایرج  ماگنه  هب  هک  هنوگ  نامه  تسا ، مزالت 

. دشابیم دوخ  ببس  عبات  مکح ، رد  ّببسم ، نوچ  درادن ، يرثا  کش  نیا  اما  میراد ، کش  ّببسم  تراهط 
نایم عقاو ، تقیقح و  رد  یلامجا ، ملع  دروخرب ، زا  سپ  هک ، نآرب  نوزفا 

388 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نع یـشاحتلا  و  هیفرط ، دـحأ  عّستا  ةاقالملا  دـعب  ملعلا  ّنأ  رمألا  ۀـیاغ  اعقاو ، ۀـقیقح و  رخآلا  فرطلا  نیب  یقـالملا و  یقـالملا و  نیب  نوکی 

. بیجع هعاّستاب  فارتعالا 
لاکـشالاف لمتحم ، وه  امک  ملعلا  لجأل  اهنایرج  مدعب  انلق  اذا  اما  اهطقاست ، یلامجالا و  ملعلا  فارطأ  یف  لوصألا  نایرجب  انلق  اذا  هّلک  اذه 

. نیبأ نوکی  یقالملا  ةراهط  یف 
ۀلأسملاف اهیلا . اوبهذ  رثکألا  ّنکل  و  لوحفلا ، ضعب  هیف  ّریحت  دق  و  حضاو ، ریغ  هنأل  لیلدلا ، ثیح  نم  ادـج  ۀلکـشم  هتراهط  ّنأ  لصاحلا : و 

. نفلا ةذباهج  نم  قیقحتلا  یف  رّوطت  یلا  و  ماتلا ، لمأتلا  یلا  جاتحت 
ۀساجنب فرتعا  نیققحملا و  ضعب  امهنیب  قّرف  نا  و  هدعب ، وا  یلامجالا  ملعلا  لبق  نوکت  نأ  نیب  ةاقالملا  یف  ارهاظ  قرف  اذه ال  یلع  ّهنإ  مث 

یلامجالا و ملعلا  فرط  وه  یقالملا  ناک  هب ، یلتبم  ریغ  ناک  اذا  یقالملا  ّنأب  مهضعب  حّرـص  امک  ملعلا . لبق  ةاقالملا  تلـصح  اذا  یقالملا 
. اهمدع یلامجالا و  ملعلل  ۀینادجولا  یقالملا  هیفرطب  همدع  یقالملاب و  ءالتبالل  لخد  ّيأ  يرعش  تیل  و  هنع . بانتجالا  بجی 

هـسفن رمخلا  برـش  یلع  بجی  ّدحلا  ّنأل  مدعلا ، رهاظلا  لاحلا ؟ حاضتا  مدع  عم  رمخلاب  نیهبتـشملا  دحأ  براش  یلع  ّدحلا  بجی  له  عرف 
 ... هب و  ّدحلا ، بوجو  لمتحیف  رمخلا  وه  بورشملا  ّنأ  حّضتا  اذا  اما  هنع . بانتجالا  بجو  نإ  و  رمخلاب ، هبتشملا  برش  یلع  دمع ال  نع 

389 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
زا یکی  دروخرب ، زا  سپ  هکنیا  تیاهن  دوب ، دـهاوخ  رارقرب  رگید  يوس  رد  رگید ، فرط  و  وس ، کی  رد  هدـنوشدروخرب  هدـننکدروخرب و 

. دراد یتفگش  ياج  نآ ، هعسوت  هب  فارتعا  زا  ساره  و  تسا ؛ هتفای  هعسوت  یلامجا ، ملع  نیفرط 
زا عنام  یلامجا ، ملع  مییوگب : رگا  اما  میریذـپب ، ار  اهنآ  طقاست  یلاـمجا و  ملع  فارطا  رد  لـصا  ناـیرج  اـم  هک  تسا  یماـگنه  همه ، نیا 

. دوب دهاوخ  رتنشور  هدننکدروخرب  تراهط  رد  لاکشا  تسه - شلامتحا  هکنانچ  ددرگیم - نآ  نایرج 
نـشور شلیلد  هک  ارچ  تسا ، راوشد  ادـج  لیلد ، تهج  زا  یلامجا ] ملع  فرط  کی  اـب   ] هدـننکدروخرب تراـهط  هب ] اوتف  : ] هکنآ لـصاح 

و ّمات ، لمأت  تقد و  دـنمزاین  هلئـسم  نیاربانب ، دـناهداد . اوتف  نادـب  ناـشیا  رتشیب  نکل  دـناهداتفا ، ّریحت  هب  نآ  رد  ناـگرزب  زا  یخرب  تسین و 
. تسا هتشر  نیا  ناگربخ  يوس  زا  تاقیقحت  شرتسگ 
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زا یخرب  دـنچره  دـشاب ؛ نآ  زا  سپ  اـی  دـشاب  یلاـمجا  ملع  لوصح  زا  شیپ  دروخرب ، هک  دـنکیمن  یقرف  يأر ، نیارباـنب  دـسریم  رظن  هب 
سجن هدـننکدروخرب  دـشاب ، یلاـمجا  مـلع  لوـصح  زا  شیپ  دروـخرب  رگا  هـک  دـناهدرک  فارتـعا  دناهتـشاذگ و  قرف  نآ  ناـیم  ناـققحم 

رارق یلاـمجا  ملع  فرط  هدـننکدروخرب ، هدـنوشدروخرب ، ندوـبن  هب  ـالتبم  تروـص  رد  هـک  دـناهدرک  حیرـصت  یخرب  هکناـنچ  دـشابیم ،
ندـش و یلامجا  ملع  فرط  رد  هدـنوشدروخرب  ندوبن  ای  ندوب  هب  التبم  متـسنادیم  شاک  يا  دوب . دـهاوخ  بجاو  نآ  زا  زیهرپ  دریگیم و 

. دراد یشقن  هچ  تسا - ینادجو  يرما  هک  هدننکدروخرب - ندشن 

عرف

يراج ّدح  يو  رب  ایآ  تسا ، مادـک  ددرگن  مولعم  دـشونب و  تسا ، بارـش  اهنآ  زا  یکی  دـنادیم  هک  ار  فرظ  ود  زا  یکی  عیام  یـسک  رگا 
ندوب بارـش  ههبـش  هک  ار  يزیچ  هن  دشونیم ، ار  بارـش  دوخ  دمع ، يور  زا  صخـش  هک  تسا  ییاج  رد  ّدح  نوچ  ریخ ، ارهاظ  دوشیم ؟

يو رب  ّدـح  يارجا  دراد  لاـمتحا  هدوب ، بارـش  هدیـشون ، هچنآ  هک  دوـش  نشور  رگا  اـما  دـشاب . بجاو  نآ  زا  زیهرپ  دـنچره  دوریم ، نآ 
یخرب يأر  نیا  هب  و  دشاب ، بجاو 

390 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ارهاظ هیلع  ّدحلا  بوجو  یفنی  تاهبشلاب  دودحلا  ءرد  نکل  و  مهضعب ، عطق 

. هقفلا اهّلحم  اهل و  ضّرعتلا  رصتخملا  اذه  عسی  رخأ ال  عورف  كانه  و 
ملعلا زیجنت  نع  اعنام  نوکی  هدعب  وا  یلامجالا  ملعلا  لبق  نّیعملا  ریغ  وا  نّیعملا  فارطألا  ضعب  لامعتسا  یلا  رارطضالا  ّنإ  سماخلا : هیبنتلا 

: لاوقأ مأ ال ؟ فیلکتلل 
. هیلا ّرطضی  مل  يذلا  رخآلا  فرطلا  نع  بانتجالا  بجی  الف  روصلا  عیمج  یف  هزیجنت  نع  عنام  رارطضالا  ّنأ  اهنم :

ملعلا لبق  رارطضالا  ناک  اذا  اما  یلامجالا . ملعلا  دعب  لصح  اذا  زیجنتلا  نع  اعنام  نوکی  نّیعم ال  ریغ  یلا  وا  نّیعم  یلا  رارطضالا  ّنأ  اهنم : و 
دعب رارطـضالا  ثدح  اذا  هنأل  برقألا ، وه  اذه  ّلعل  و  نّیعم . ریغ  یلا  ناک  اذا  اعنام  نوکی  و ال  نّیعم ، یلا  ناک  اذا  هزیجنت  نع  اعنام  نوکیف 

الامجإ نیفرطلا  دحأ  ۀساجنب  ملعلا  لبق  رارطضالا  لصح  اذا  و  هلبق . یلامجالا  ملعلا  زیجنتل  هثودحل  رثأ  الف  فیلکتلل  یلامجالا  ملعلا  زیجنت 
لامعتـسالا حابم  وه  هلامعتـسا و  یلا  ّرطـضملا  اذـه  وه  اعقاو  سجنلا  نوکی  نأ  لاـمتحال  نّیعم  یلا  ناـک  نإ  ملعلا  زیجنت  نع  اـعنام  نوکی 

نّیعم ریغ  یلا  رارطضالا  ناک  اذا  نکل  و  ةءاربلا ، ةراهطلا و  ۀلاصا  هیف  يرجت  ایودب  اکش  ۀکوکشم  هتساجن  رخآلا  فرطلا  و  هیلا ، رارطـضالل 
نیفرطلا نم  دحاو  ّيأ  هلامعتساب  لصحی  ناک  اّمل  رارطضالا  عفر  ّنأ  لجأل  ملعلا  زیجنت  نع  اعنام  نوکی  ال 

391 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
عورف اجنیا  رد  دنکیم . یفن  ار  یـسک  نینچ  رب  ّدـح  بوجو  ارهاظ  هدـعاق ، نیا  دوشیم و  فرطرب  تاهبـش  اب  دودـح  نکل  دـناهتفای ؛ عطق 

. تسا هقف  شّلحم  تسین و  شرکذ  لاجم  رصتخم ، نیا  رد  هک  تسه  زین  يرگید 

یلامجا ملع  فارطا  یخرب  زا  هدافتسا  هب  رارطضا  . 5

ملع طسوت  فیلکت  ندش  زّجنم  زا  عنام  نآ ، زا  سپ  ای  یلامجا  ملع  زا  شیپ  نّیعم ، ریغ  ای  نّیعم  فارطا  زا  یخرب  زا  هدافتسا  هب  رارطضا  ایآ 
: دراد دوجو  هلئسم  رد  لوق  دنچ  هن ؟ ای  دوشیم  یلامجا 

فرط زا  زیهرپ  ورنیازا ، دزاس . زّجنم  ار  فیلکت  یلامجا ، ملع  دراذـگیمن  رارطـضا  هدـش  دای  ياهضرف  همه  رد  هک  تسا  نآ  لوق  کـی 
. دشابیمن بجاو  تسین ، نآ  زا  هدافتسا  هب  يرارطضا  هک  رگید ،

، نّیعم ریغ  هاوخ  دـشاب و  نّیعم  فرط  کـی  هب  رارطـضا  هاوخ  دـشاب ، یلاـمجا  ملع  زا  سپ  رارطـضا  هکیتروصرد  هک  تسا  نآ  رگید  لوق 
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کی هب  رارطضا  هکیتروصرد  دشاب ، یلامجا  ملع  زا  شیپ  رارطـضا ، رگا  اما  دوب . دهاوخن  یلامجا  ملع  طسوت  فیلکت  ندش  زجنم  زا  عنام 
، لوق نیا  دیاش  دوب . دهاوخن  نآ  زا  عنام  دشاب ، نّیعمان  فرط  کی  هب  رارطـضا  هکیتروصرد  و  دشابیم ، زیجنت  زا  عنام  دشاب ، نّیعم  فرط 

ملع زیجنت  رد  نآ  شیادیپ  دیآ ، دیدپ  یلامجا  ملع  طسوت  فیلکت  ندـش  زّجنم  زا  سپ  رارطـضا  هاگره  اریز  دـشاب ، رتکیدزن  باوص ، هب 
، دـیآ دـیدپ  نیفرط  زا  یکی  تساـجن  هب  یلاـمجا  ملع  زا  شیپ  رارطـضا ، هاـگره  و  درادـن . يریثأـت  هتفرگ ، تروـص  شیپ  زا  هـک  یلاـمجا 
رد سجن  دراد ، لامتحا  نوچ  دزاس ، زّجنم  ار  فیلکت  یلاـمجا ، ملع  نیا  دراذـگیمن  دـشاب ، نّیعم  فرط  کـی  هب  رارطـضا  هکیتروصرد 

تـساجن رد  و  دشابیم ؛ حابم  نآ  زا  هدافتـسا  رارطـضا ، رطاخ  هب  و  هتفای ، رارطـضا  نآ  زا  هدافتـسا  هب  صخـش  هک  دـشاب  یفرط  نیمه  عقاو 
نّیعم ریغ  فرط  کی  هب  رارطـضا  هاگره  نکل  دوشیم . يراج  نآ  رد  تئارب  تراهط و  تلاصا  دراد و  دوجو  ییادـتبا  کش  رگید ، فرط 

فرطرب رارطضا  دشاب ، هک  مادکره  فرط ، کی  زا  هدافتسا  اب  اریز  دوب ، دهاوخن  یلامجا  ملع  طسوت  فیلکت  ندش  زجنم  زا  عنام  دشاب ،
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عنامت نذاف ال  یعقاولا ، سجنلا  فرطلا  نود  رهاطلا  فرطلا  لامعتـساب  رارطـضالا  عفر  وه  ءاـشنالا  ملاـع  یف  یعقاولا  مکحلا  ناـک  مرج  ـال 
فّلکملا لهجل  ّهنا  هتیاغ  رهاطلا . رخآلا  ءانالا  وه  ةرورـضلا و  عفری  اـم  لامعتـسا  بوجو  نیب  سّجنلا و  باـنتجا  بوجوب  مکحلا  نیب  اـعقاو 

، عنام الب  هعوضوم  دوجول  دوجوم  یعقاولا  سجنلا  بانتجاب  یئاشنالا  مکحلاف  ءاش ، امهّیأ  لامعتـسا  ةرورـضلل  هل  حیبأ  نیفرطلا  نم  رهاطلاب 
و رخآلا . فرطلا  نع  بانتجالا  یه  ارهاظ و  ۀیلامتحالا  ۀقفاوملا  مزلتف  ۀیعطقلا  ۀقفاوملا  نکمی  ّهنا ال  هتیاغ  ازّجنم ، نوکی  هدوجوب  انملع  اذاف 

. لاکشالا نم  ۀیلاخ  ریغ  ۀلأسملا  کلذ  عم  نکل 
هنامز نوکی  نأ  دّدرت  ءیـش و  نع  هدبع  یلوملا  یهن  ول  امک  انامز ، عمتجت  لوصحلا ال  ۀیجیردت  رومأ  نیب  مارحلا  دّدرت  اذا  سداسلا : هیبنتلا 

لیـصفت مأ  نیفرطلا ؟ نم  یناثلا  یف  ّمث  لوألا  یف  لوصألا  يرجت  مأ  فیلکتلل ؟ ازّجنم  اهیف  ّیلامجالا  ملعلا  نوکی  لهف  یناثلا  وا  لوألا  مویلا 
دّدرتلا نوکی  نأ  نیب  دّدرملا  فیلکتلا  لاثتما  موزل  یف  قرفی  ناک ال  نإ  لـقعلا و  ّنأ  رظنلا  یف  يوقی  يذـلا  و  لاوقأ ، هوجو و  دراوملا ؟ نیب 

اذا کلذ  نکل  فیلکتلل و  ازّجنم  نذإ  نوکی  ّیلامجالا  ملعلاف  لاح ، ّيأ  یلع  هنع  ءاـهتنالا  بجی  مارحلا  ّنـأل  ۀـیجیردت ، وا  ۀـیعفد  رومأ  یف 
، نیّیجیردـتلا نیرمألا  نیب  دّدرم  فیلکتب  ّینیقی  ّیلامجا  ملع  هل  لصحی  یّتح  یناثلا ، فرطلا  نامز  یلا  اّیح  هئاقبب  اینیقی  اـملع  فّلکملا  ملع 

 ... لصألا اذه  فلتخی  و  لوألا ، نامزلا  یف  لوألا  درفلا  یف  لصألا  يرجی  نأ  فّلکملل  اذه  یلعف  ملعلا ؟ اذهب  هل  ّینا  و 
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سجن عقاو  رد  هک  یفرط  هن  تسا  كاپ  فرط  زا  هدافتسا  اب  رارطضا  نتخاس  عفترم  اشنا ، ملاع  رد  یعقاو  مکح  ببـس  نیمه  هب  و  دوشیم ،

- دزاسیم عفترم  ار  ترورـض  هچنآ  زا  هدافتـسا  بوجو  و  وس ، کی  زا  سجن  زا  زیهرپ  بوجو  هب  مکح  نایم  عقاو  رد  نیاربانب ، دـشابیم .
. درادن دوجو  یفانت  يراگزاسان و  رگید ، يوس  زا  تسا - كاپ  فرظ  نامه  هک 

حابم شیارب  دـهاوخب ، هک  اهنآ  مادـکره  زا  هدافتـسا  ترورـض ، ببـس  هب  تسا ، كاپ  فرظ ، مادـک  دـنادیمن  فّلکم  نوچ  هکنآ  تیاهن 
. تسین راک  رد  نآ  زا  یعنام  و  دراد ، دوجو  شعوضوم  نوچ  تسا ، دوجوم  یعقاو  سجن  زا  زیهرپ  هب  ییاشنا  مکح  نیاربانب ، دشابیم .
ارهاـظ هجیتـن  رد  درادـن ، ناـکما  یعطق  تقفاوم  ثحب ، ّلـحم  رد  هکنآ  تیاـهن  دوب ، دـهاوخ  زجنم  میباـی ، ملع  نآ  دوـجو  هب  هاـگره  سپ 

. دوب دهاوخ  مزال  تسا ، رگید  فرط  زا  زیهرپ  نامه  هک  یلامتحا  تقفاوم 

یجیردت روما  رد  یلامجا  ملع  . 6

هراشا

هک اجنآ  دننام  دشاب - دّدرم  دنوشیمن ، عمج  نامز  کی  رد  دنیآیم و  دیدپ  نامز  لوط  رد  جـیردت و  هب  هک  زیچ  دـنچ  نایم  مارح ، هاگره 
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، یـضرف نینچ  رد  یلامجا  ملع  ایآ  مود - زور  ای  تسا  لوا  زور  عنم ، نامز  هک  تسا  ددرم  هدنب  و  دنکیم ، یهن  يزیچ  زا  ار  شاهدـنب  الوم 
هکلب هجو ، دـنچ  داد ؟ لیـصفت  دـیاب  ای  دوشیم ؟ يراج  مود  فرط  رد  سپـس  لوا و  فرط  رد  لوصا  هکنآ  ای  دزاسیم ؟ زجنم  ار  فیلکت 
یقرف دّدرم  فیلکت  ندرک  لاثتما  موزل  رد  دنچره  لقع ، هک  تسا  نآ  دـیامنیم  يوق  مرظن  رد  هچنآ  اما  دراد . دوجو  هلئـسم  رد  لوق  دـنچ 

رد و  درک - زیهرپ  مارح  زا  دـیاب  لاح ، ره  رد  نوچ  یجیردـت - روما  رد  ای  دـشاب  نامزمه ] یعفد -[  روما  رد  ددرت  هکنآ  نایم  دراذـگیمن 
، رگید فرط  نامز  ندیـسرارف  ات  هک  دـنادب  اـنیقی  فلکم ، هک  تسا  یتروصرد  نیا ، اـما  دزاـسیم ، زجنم  ار  فیلکت  یلاـمجا ، ملع  هجیتن ،

اجک زا  ار  يزیچ  نینچ  اما  ددرگ . لصاح  تسا ، دّدرم  یجیردـت  رما  ود  نایم  هک  یفیلکت  هب  ینیقی  یلامجا  ملع  شیارب  ات  دـنامیم ، هدـنز 
؟ دنادب

، لصا نیا  دزاس و  يراج  ار  لصا  لوا ، نامز  رد  لوا  درف  رد  دناوتیم  فّلکم  نیاربانب ،
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. اهریغ نوکی  امبر  و  قباسلا ، لاثملا  یف  امک  ةءاربلا  نوکی  امبرف  هدراوم ، فالتخاب 
یف مهضعب  هزّوج  نکل  و  یعقاولا ، فیلکتلل  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملاب  ملعلا  موزلل  لکـشمف  یناثلا  نامزلا  یف  یناثلا  فرطلا  یف  لصألا  نایرج  اما 

مهـضعب لّثم  دـق  و  لوألا . فرطلا  نامز  ءاهتنا  دـعب  نوکی  اـمنإ  یناـثلا  فرطلا  یف  ـالثم  ةءاربلا  لـصأ  ءارجا  ّنـأل  هیجو ، هجو  هل  ماـقملا و 
نمب اضیا  لّثم  و  الثم . مایأ  ۀثالثب  رهّشلا  اذه  یف  اهضیحتب  ملعت  یهف  ددعلاب  تملع  نا  اهضیح و  تقو  تیسن  یتلا  ةأرملاب  انماقم  ضورفمل 
یلع و  اعرش . اهل  ۀبوصنملا  تامالعلا  یلا  عجرت  هذه  ّنأب  لوألا  لاثملا  یلع  مهضعب  دروأ  و  رهـشلا . اذه  یف  هل  ۀّیوبر  ۀلماعم  لوصحب  ملعی 

بجی هنأل  هرهش ، یف  هتالماعم  ضعب  نالطبب  الامجإ  ملع  نّمع  الـضف  اهب  نایتالا  هل  سیل  ۀلماعم  مکح  یف  اّیودب  كاشلا  ّنأب  یناثلا  لاثملا 
. روذعم ریغ  لهاجلا  و  اهماکحأ ، مّلعت  هیلع 
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. دشابیم نآ  ریغ  یهاگ  و  نیشیپ - لاثم  دننام  تسا - تئارب  لصا  یهاگ  دوشیم : فلتخم  نوگانوگ ، دراوم  بسحرب 

یعقاو فیلکت  اب  یعطق  تفلاخم  هب  ملع  نآ ] نتخاس  يراج  تروص  رد   ] اریز تسا ، راوشد  مود  نامز  رد  مود  فرط  رد  لصا  نایرج  اـما 
فرط رد  تئارب  لصا  الثم  يارجا  اریز  دراد ؛ دوجو  نآ  يارب  یهّجوم  لیلد  و  دناهتـسناد ؛ زیاج  ار  نآ  اجنیا  رد  یخرب  نکل  دـیآیم ، مزال 
ضیح ناـمز  هک  ینز  دـناهدرک : رکذ  هلئـسم  نیا  يارب  ار  لاـثم  نیا  ناـیلوصا  زا  یخرب  تسا . لوا  فرط  ناـمز  ندـش  يرپس  زا  سپ  مود ،
ضیح هاـم  ره  رد  هک  ار  ییاـهزور  دادـعت  یلو  هدـشیم ،] ضیح  ار  هاـم  زا  ییاـهزور  هچ  هک  دروآیمن  داـی  هـب   ] هدرک شوـمارف  ار  دوـخ 

دنادیمن اما  تسا  هدـید  نوخ  وا  تسا و  هام  لوا  هک  دـینک  ضرف  لاح  دوشیم . ضیح  ار  هام  ره  زا  زور  هس  الثم  هک  ، ] دـنادیم دوشیم ،
نیمادـک زور  هس  نیا  اـما  ، ] دوـب دـهاوخ  ضیح  هاـم ، نـیا  زا  زور  هـس  هـک  دراد  یلاـمجا  مـلع  نز  نـیا  تـسین ]؟ اـی  تـسه  ضیح  نوـخ 

ضیح مدع  تلاصا  زور ، ره  رد  دناوتیم  وا  ایآ  لاح ، دراد . دوجو  لامتحا  تفه  تسیب و  دشاب ، زور  یس  هام ، رگا  اجنیا  رد  تساهزور ؟
]؟ دنکیم يراج  ار 

زا کی  مادک  دنادیمن  اما  ، ] تشاد دهاوخ  يوبر  هلماعم  کی  یتآ ، هام  رد  دـنادیم  يرجات  هک  تسا  نآ  دـناهدرک  نایب  هک  يرگید  لاثم 
. دوب دهاوخ  يوبر  شاهلماعم ، تسیب 

ییاههناشن هب  نز  نیا  هک  دناهتفرگ  هدرخ  تسخن ، لاثم  رب  نایلوصا  زا  یخرب  دـنک ]؟ يراج  ار  هحابا  لصا  هلماعم ، ره  رد  دـناوتیم  وا  ایآ 
دروم رد  و  دنک .] يراج  لصا  اهزور  همه  رد  هکنآ  هن  ، ] دنکیم عوجر  هدش ، هداد  رارق  يو  يارب  ضیح ] نوخ  صیخشت  يارب   ] اعرش هک 

الامجا هک  یـسک  هب  دـسر  هچ  دـنک ، مادـقا  نآ  هب  درادـن  قح  دراد ، ییادـتبا  کش  هلماـعم ، مکح  رد  هک  یـسک  دـناهتفگ : زین  مود  لاـثم 
. تسین روذعم  لهاج ، دزومایب و  ار  تالماعم  ماکحا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  اریز  تسا ، لطاب  هام ، نیا  رد  شتالماعم  زا  ياهراپ  دنادیم 
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نوکی الف  یناثلا  فرطلا  ناـمز  یلا  اـیح  هئاـقبب  ّینیقی  ملع  هل  لـصحی  ـال  فّلکملا  ّنأ  نم  هاـنرّرق  اـم  یلع  لاکـشا - دروی  اـمبر  ۀـظوحلم :

اتّوفم اهکرت  نوکی  یتلا  یه  تابجاولا و  ضعب  یف  ۀتّوفملاب  ةامـسملا  تامدقملا  ّنأ  لوألا - فرطلا  یف  هنم  ةءاربلا  يرجتف  ازّجنم  فیلکتلا 
ّنإ لوقنف : بجاولا ، نامز  یلا  اّیح  هئاقبب  اهیف  ملعی  فّلکملا ال  ّنأ  عم  ۀبجاو  نوکت  فیک  هوحن ، ریـسملا و  لثم  جحلا ، تامدقمک  بجاولل 

سفن نامز  لبق  تامّدقملا  کلت  نامز  نیح  اهتامّدقمب  نایتالا  بجوأ  دـق  عراشلا  و  کش ، بیر و ال  الب  عرّـشلا  یف  ۀـتباث  تابجاولا  کلت 
مل الإ  و  بجاولا ، سفن  نامز  یلا  فیلکتلا  طئارـش  مامتل  اعمجتـسم  اّیح  هئاقبب  فّلکملا  ملعی  مل  نإ  و  اضیا ، کش  بیر و ال  ـالب  بجاولا 

نیفرطلا ـالک  كرتـب  طاـیتحالا  اـنیلع  بجوأ  عراـشلا  ّنأـب  ملعن  ـال  ذإ  هیف ، نحن  اـم  فـالخب  لـیبقلا ، اذـه  نم  بجاو  يأ  لوـصح  نکمی 
. بابلا دعاوق  یلا  اهیف  عجرن  کلذلف  فیلکتلا ، امهنیب  دّدرملا  نیّیجیردتلا 

یف لـیق  دـق  و  ةروصحملا ، ریغ  ۀهبـشلا  یه  ۀـّیمیرحتلا  ۀـیعوضوملا  ۀهبّـشلا  یعون  نم  یناـثلا  عونلا  ةروصحملا : ریغ  ۀهبـشلا  یناـثلا  عوـنلا 
«. ریصق نمز  یف  وا  اقلطم  اهفارطأ  ّدع  لهسی  ام ال  اهنإ  : » اهفیرعت

 ... ةاش حبذب  انملع  اذا  امک  ةروصحملا ، ریغ  ۀهبشلا  نم  هّدع  لهسی  ام  نوکی  امبر  هنا  هنهوی : و 
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هتکن کی 

هجیتـن رد  دـشابیمن ، زّجنم  يو  قح  رد  فیلکت  ورنیازا ، درادـن و  ینیقی  ملع  مود  فرط  ناـمز  اـت  شندـنام  هدـنز  هب  فّلکم  میتـفگ : اـم 
تامدـقم هتّوفم - تامدـقم  هب  موسوم  تامّدـقم  هنوگچ  هک : هدـش  لاکـشا  ام ، هتفگ  نیا  رب  دوشیم . يراج  لوا  فرط  رد  تئارب  تلاصا 

؛ دشابیم شدوخ ] نامز  رد  نآ  هب  نایتا  ناکما  مدـع  و   ] بجاو توف  بجوم  دوخ ] نامز  رد   ] اهنآ كرت  هک  دـنیوگ  ار  یتامدـقم  هتّوفم ،
ندیـسرارف ات  ایآ  هک  دنادیمن  فّلکم  هکنآ  اب  دشابیم  بجاو  نآ - دننام  هّکم و  ات  هناخ  زا  تفاسم  ندرک  ّیط  لثم  ّجح ، تامدقم  دـننام 

دنراد و دوجو  تعیرـش  رد  يدیدرت ، کش و  چیهیب  تابجاو ، نیا  مییوگیم : لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد  هن . ای  دنامیم  هدنز  بجاو ، نامز 
بجاو بجاو ، دوخ  نامز  ندیـسرارف  زا  شیپ  تامدقم و  نآ  نامز  رد  ار  نآ  تامدقم  ندروآ  ياجب  يدیدرت ، کش و  چیهیب  زین  عراش 
لوصح هنرگو  دوب ، دهاوخ  فیلکت  طیارـش  همه  دجاو  هدنز و  بجاو ، دوخ  نامز  ندیـسرارف  ات  هک  دـنادن  فّلکم  دـنچره  تسا ، هتخاس 

اب هک  ار - ندرک  طایتحا  اجنیا  رد  عراـش  هک  مینادیمن  اـم  اریز  اـم ؛ یلعف  ثحب  ّلـحم  فـالخرب  دوب ، نکممریغ  تسد ، نیا  زا  یبجاو  ره 
هب ورنیازا  تسا . هتخاـس  بجاو  اـم  رب  دریذـپیم - تروـص  تسا ، ددرم  اـهنآ  ناـیم  فـیلکت  هک  یییجیردـت  فرط  ود  ره  ندرک  كرت 

. مینکیم هعجارم  تسا ، هرابنیا  رد  هک  يدعاوق 

هروصحم ریغ  ههبش  . 2

فارطا شرامش  هک  تسا  ياههبش  : » دناهتفگ نآ  فیرعت  رد  هک  تسا ، هروصحم  ریغ  ههبش  یمیرحت ، یعوضوم  ههبش  عون  ود  زا  مود  عون 
«. تسین ناسآ  هاتوک ، ینامز  رد  ای  اقلطم و  نآ 

رامـش هب  هروـصحم  ریغ  ههبـش  لاـحنیعرد ، تسا و  ناـسآ  نآ  فارطا  شرامـش  هک  تسه  يدراوـم  هک  تـسا  نآ  فـیرعت  نـیا  لاکـشا 
يدنفسوگ مینادیم  هک  ییاج  دننام  دوریم ،
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ةروصحم ریغ  ۀهبـش  اهرابتعال  مهنم  محللا  ءارـش  نم  دحأ  فقوتی  هنا ال  رهاظلاف  دادغب ، یباصق  دـنع  ةاش  فلأ  نیب  دّدرت  ۀـلبقلا و  ریغ  یلع 
. فلألا ّدع  ۀلوهس  عم 

«. اهدودح اهفارطا و  فّلکملا  طبضی  ام ال  اهنإ  : » اضیا اهفیرعت  یف  لیق  و 
«. اهفارطأ عیمج  باکترا  ةداع  فّلکملل  نکمی  مل  ام  : » لیق و 

یناوأ ّنا  عم  روصحملا ، ریغ  نم  ّدـعی  ّهنا  رهاـظلاف  نبللا ، هیف  رثـکی  ریبـک  قوس  یناوأ  نیب  دّدرم  نبل  ءاـنإ  ۀـساجنب  اـنملع  ول  هنا  اـمهنهوی : و 
هیلع هّجوت  امل  اهعیمج  باکترا  داتعی  هنا ال  ریخألاب  دـیرأ  ول  معن ، اهنم . دـحاو  ّلک  نم  ناسنالا  قوذـی  نأ  نکمی  اهطبـض و  نکمی  قوّسلا 

. ارهاظ داریالا  اذه 
«. ةروصحم ریغ  فرعلا  یف  اهفارطأ  تّدع  ام  اهنإ  : » لیق و 

هیف ررـضلا  وا  مارحلا  لامتحا  ناک  امف  ءالقعلا ، فرع  یلا  کلذ  عاجرا  یلا  امهلآم  ّلعل  و  اموهوم .» هیف  فیلکتلا  لامتحا  ناک  اـم  : » لـیق و 
فلتخت لب  دـحب ، ۀطبـضنم  ریغ  ةروصحملا  ریغ  ةروصحملا و  ۀهبّـشلا  ّنأل  برقألا ، وه  اذـه  و  روصحملا ، ریغ  نم  ّدـع  هب  أـبعی  ـال  مهدـنع 

یقاب یلا  ۀبـسن  ةریثک  اضیا  ۀـمّرحملا  دارفألا  تناک  اذا  ةروصحم  ریغ  اهنوک  یف  فارطألا  ةرثکب  ةربع  ـال  ّهنا  ملعی  هنم  و  دراوملا . فـالتخاب 
. عبّرلا ۀبسن  لّلحملا  یلا  مّرحملا  ۀبسن  ّنأل  روصحملا ، نم  ّدع  نیفلأ ، نیب  ۀمرحم  ۀئامسمخ  تهبتشا  ولف  دارفألا .
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سکچیه دسریم  رظنهب  دشابیم . ددرم  تسا ، دادغب  ياهباصق  دزن  هک  يدنفسوگ  رازه  نایم  دنفـسوگ  نآ  تسا و  هدشن  حبذ  هلبقهبور 

یناسآ هب  دنفـسوگ ، هشال  رازه  شرامـش  هکنآ  اب  درامـشیم  هروصحم  ریغ  ار  ههبـش  هک  ارچ  دـنکن ، دـیدرت  ناـشیا  زا  تشوگ  دـیرخ  رد 
. دریگیم تروص 

«. دنکیمن طبض  ار  شدودح  فارطا و  فّلکم ، هک  تسا  ياههبش  : » دناهتفگ نآ  فیرعت  رد  یخرب 
«. دوش بکترم  ار  نآ  فارطا  همه  هک  درادن  ناکما  فّلکم  يارب  اتداع  هک  تسا  ياههبش  : » دناهتفگ و 

یگرزب رازاب  ياهفرظ  نایم  ریش  فرظ  نآ  تسا و  سجن  يریـش  فرظ  هک  مینادب  ام  هک  ییاج  رد  هک  تسا  نآ  فیرعت  ود  نیا  لاکـشا 
دوجوم ياهفرظ  طبض  هکنآ  اب  دوشیم ، هدرمش  هروصحم  ریغ  ههبـش ، نیا  هک  دسریم  رظنهب  دشاب ، ددرم  تسا ، ناوارف  نآ  رد  ریـش  هک 

باکترا هک  دشاب  نآ  ریخا  فیرعت  زا  دوصقم  رگا  يرآ ، دشچب . ار  اهنآ  زا  مادـکره  زا  یکدـنا  دـناوتیم  ناسنا  و  تسا ، نکمم  رازاب  رد 
. دشابن دراو  نآرب  لاکشا  نیا  ارهاظ  تسین ، فراعتم  ههبش  فارطا  همه 

«. دیآیم رامش  هب  هروصحم  ریغ  فرع ، رد  نآ  فارطا  هک  تسا  ياههبش  : » دناهتفگ و 
فرع هب  عوجر  ینعی  زیچ ، کی  هب  فیرعت  ود  نیا  تشگزاب  دیاش  تسا .» موهوم  نآ  رد  فیلکت  لامتحا  هک  تسا  ياههبـش  : » دـناهتفگ و 

لوق نیا  و  دوشیم ، هدرمش  روصحم  ریغ  دننکیمن ، انتعا  هجوت و  ررـض  ای  مارح  لامتحا  هب  القع  هک  اجنآ  هک : تروص  نیدب  دشاب ، القع ،
اجنیا زا  تسا . نوگانوگ  فلتخم ، دراوم  رد  هکلب  تسین ، صخـشم  هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبـش  ّدح  اریز  تسا ، رتکیدزن  باوص  هب 

سپ دزاسیمن . هروصحم  ریغ  ار  نآ  ههبش ، فارطا  ترثک  تسا ، ناوارف  دارفا  ریاس  هب  تبسن  مارح  دارفا  هک  ییاج  رد  هک  دوشیم  هتـسناد 
کی لالح ، دراوم  هب  مارح  دراوم  تبسن  اریز  دوریم ، رامش  هب  هروصحم  ههبـش  دوش ، هبتـشم  دروم ، رازه  ود  نایم  مارح  دروم  دصناپ  رگا 

. تسا مراهچ 
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نع بانتجالا  مزل  عیمجلا  باکترا  نم  ۀـفدص  فّلکملا  نّکمت  فداص  ول  نکل  اهفارطأ ، ضعب  یف  ةءاربلا  وهف  ۀهبـشلا  هذـه  یف  مکحلا  اما 
. عیمجلا باکتراب  یعقاولا  مارحلا  مکحل  ۀیعطقلا  ۀفلاخملا  موزلل  ارهاظ  مارحلا  رادقم 
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: رومأب اهیف  ةءاربلا  یلع  ّلدتسا  دق  و 
. ةرثکب ۀلوقنملا  تاعامجالا  - 1

. ةءاربلا ماقملا  یف  نورجی  مّهنأکف  یعقاولا  مارحلا  ۀفداصم  یف  فیعضلا  یمهولا  لامتحالاب  ءانتعالا  مدع  یلع  ءالقعلا  ةریس  - 2
نع مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابأ  تلأس  لاق : دوراجلا  یبأ  نع  یقربلا  نساحم  نع  اـم  لـثم  ءـالقعلا  ةریـس  ءاـضما  یلع  ۀـّلادلا  راـبخألا  ضعب  - 3

: تلقف نبجلا 
الف ۀـتیم  هیف  تملع  امف  ضرألا  یف  ام  عیمج  مرح  ۀـتیملا  هیف  لعجی  دـحاو  ناکم  لجأ  نم  أ  : » لاقف ۀـتیملا . هیف  لعجی  ّهنا  يأر  نم  ینربخا 
هذـه نوّمـسی ، مهّلک  ّنظأ  ام  هّللا  نبجلا و  نمـسلا و  محللا و  يرتشأف  قوّسلا  ضرتعأل  ینإ  هّللا  و  لک ، عب و  رتشاف و  ملعت  مل  اـم  و  هلکأـت ،
هریغ نم  وا  انیقی  ۀتیملا  هیف  عضوی  يذلا  ناکملا  کلذ  نم  نوکی  نأ  نیب  دّدرملا  نبجلا  ّنأ  یف  ةرهاظ  اهناف  خلا .» نادوسلا ...  هذـه  ربربلا و 

: مالّسلا هیلع  هلوق  اما  ةءاربلا . ۀیلحلا و  ةراهطلاب و  موکحم 
هیلع هدارم  ّنأ  یف  ةرهاظ  نوکت  اهردص  ۀنیرقب  ۀیاورلا  ّنأ  الإ  ۀّیودبلا ، ۀهبشلا  مکح  نایب  یف  ارهاظ  ناک  نإ  ّهناف و  نوّمـسی » مهّلک  ّنظأ  «ال 

. یلامجالا ملعلاب  ۀنورقملا  ۀهبّشلا  نم  اهنم و  ّمعأ  وه  ام  مالّسلا 
. لاکشا نم  ولخت  ماقملل ال  يرخأ  ۀلدأب  ّلدتسا  دق  و 
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، دوش بکترم  ار  ههبـش  فارطا  همه  دـناوتب  فّلکم  اقافتا  رگا  نکل  تسا ، نآ  فارطا  زا  یـضعب  رد  تئارب  هروصحم ، ریغ  ههبـش  مکح  اما 

مارح مکح  اب  یعطق  تفلاـخم  فارطا ، همه  باـکترا  هطـساوهب  نوچ  دزیهرپب  مارح ، رادـقم  زا  هک  دـشاب  مزـال  يو  رب  هک  دـسریم  رظنهب 
. دیآیم مزال  یعقاو 

: تسا هدش  هماقا  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  تئارب  يارب  لیلد  دنچ 
. ناوارف لوقنم  ياهعامجا  . 1

يراج تئارب  يدروم ، نینچ  رد  ناشیا  ایوگ  یعقاو . مارح  اب  یقافتا  دروخرب  رد  فیعـض  یمهو و  لامتحا  هب  هجوت  مدع  رب  القع  هریـس  . 2
. دننکیم

یبا تسا . هدـش  لقن  دوراـجلا  یبا  زا  یقرب  نساـحم  زا  هک  یتیاور  دـننام  ـالقع ، هریـس  ياـضما  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  تاـیاور  یخرب  . 3
[ زا دـنارذگیم   ] نآ رد  هک ] ياهیام   ] هک دـنادب  یـسک  رگا  زاس  هاگآ  ارم  متفگ : مدیـسرپ و  رینپ  هرابرد  ع )  ) رقاب ماـما  زا  تفگ : دوراـجلا 

مارح تسا  نیمز  رد  هچنآ  همه  دـنارذگیم ، رادرم  رینپ ، رد  هک  اـجکی  رطاـخ  هب  اـیآ  : » دوـمرف ع )  ) ماـما تسیچ ؟ شاهفیظو  تسا ، رادرم 
موریم رازاب  هب  نم  دنگوس ، ادخ  هب  روخب . شورفب و  رخب ، یتسنادـن ، ار  هچنآ  و  روخن ، تسا  رادرم  نآ  رد  هک  یتسناد  ار  هچنآ  دوشیم .

نیا اهنیـشننابایب و  نیا  دنرب ؛ ار  ادخ  مان  ناویح ] حـبذ  ماگنه  ، ] نانآ همه  هک  مرادـن  نامگ  ادـخ  هب  مرخیم و  رینپ  نغور و  تشوگ و  و 
هب رگید ، ییاج  زا  ای  دنراذگیم  رادرم  نآ  رد  انیقی  هک  دـشاب  ییاج  زا  تسین  مولعم  هک  يرینپ  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  رهاظ  ناهایس »... 

: دومرف ع )  ) ماما هکنیا  اما  دوشیم . مکح  شتئارب  ّتیلح و  تراهط و 
زاغآ هنیرق  هب  اما  دراد ، روهظ  ییادـتبا  ههبـش  مکح  نایب  رد  دـنچره  دـنرب » ار  ادـخ  مان  ناویح ] حـبذ  ماگنه   ] نانآ همه  هک  مرادـن  نامگ  »

. دریگیم ارف  زین  ار  یلامجا  ملع  هب  نورقم  ههبش  هدوب و  نآ  زا  معا  ع )  ) ماما دارم  هک  تسا  نآ  شرهاظ  تیاور ،
. تسین لاکشا  زا  یلاخ  هک  هدش  هماقا  ماقم  نیا  رد  زین  يرگید  هلدا 
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، هلامجإ وا  ّصنلا ، نادقف  امإ  کّشلا  أشنم  و  هب ، فّلکملا  یف  کشلا  ماسقأ  یناث  وه  مسقلا  اذه  ۀیمیرحتلا و  ۀیمکحلا  ۀهبـشلا  یناثلا  مسقلا 
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ول امک  هلوصح ، رذـنیف  صنلا  نادـقف  ةروص  اّمأ  و  هضراعت ، وا  صنلا  لامجال  امإ  نیموهفم  نیب  مّرحملا  ءانغلا  هبتـشا  ول  ام  لثم  هضراعت ، وا 
یتلا ۀیمیرحتلا  ۀیعوضوملا  ۀهبـشلا  یف  مکحلا  لثم  نیلوألا  یف  مکحلا  و  نیناونع ، نیب  مارحلا  دّدرت  لمجم و  ءیـش  ۀمرح  ّیبل  لیلدب  انملع 

نیـصّنلا ضراـعت  دروم  یف  مکحلا  اـما  یعقاولا . فیلکتلل  یلاـمجالا  ملعلا  زیجنتل  فارطـألا  عـیمج  كرتـب  طاـیتحالا  نم  اـفنآ  اـهرکذ  ّرم 
. هریظن ّرم  امک  رییختلا  رابخا  لجأل  ارهاظ  رییختلاف 

هیف ملعن  دروم  ارهاظ  اندنع  سیل  ذإ  ماقملا ، یف  ۀیناثلا  دوجو  مدعل  ةروصحملا  ریغ  ةروصحملا و  یلا  ۀهبـشلا  هذه  میـسقت  مدـع  ّنا  ملعیل  و 
هذه یف  رثکألا  هرکذـی  مل  رثکألا  لقألا و  نیب  ّکشلا  ّنا  امک  ةروصحم ، ریغ  ةریثک  رومأ  نیب  مارحلا  دّدرتی  ثیحب  مارحلا  لهجن  ۀـمرحلاب و 
ةءارق ۀمرح  دّدرت  ول  امک  رثکألا  یف  کشلا  ۀمرحلا و  نقیتم  ّلقألا  ناک  ءاوس  فیلکتلا  لصأ  یف  کشلا  یلا  هعجرم  ّنأل  ۀیمیرحتلا ، ۀهبـشلا 
ةءارق ۀـمرحب  ملع  ول  امک  لقألا  یف  کشلا  ۀـمرحلا و  نقیتم  رثکألا  ناک  وا  اهروس ، نیب  اـهنم و  ةدجـسلا  تاـیآ  نیب  ضئاـحلا  یلع  مئازعلا 

و لوألا ، یف  ذئنیح  لقألا  ّناف  تایآ . عبـس  یلع  داز  ام  نیب  ۀـیآ و  نیعبـس  یلع  داز  ام  نیب  مارحلا  دّدرت  ضئاحلا و  یلع  نآرقلا  نم  رادـقم 
. اذه انماقم  نع  جراخ  وهف  فیلکتلا ، یف  کش  رخآلا  یف  کشلا  و  ۀمرحلا ، نقیتم  یناثلا  یف  رثکألا 

فرط یف  یلیصفتلا  ملعلاب  ّلحنم  یلامجالا  ملعلا  ّنإ  يرخأ ، ةرابعب  و 
403 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یمیرحت یمکح  ههبش  مود  مسق 

لثم نآ ؛ ضراعت  ای  نآ و  لامجا  ای  تسا ، لیلد  نادـقف  ای  نآ  رد  کش  أشنم  و  تسا ، هب  فّلکم  رد  کش  ماـسقا  زا  مسق  نیمود  مسق ، نیا 
؛ دتفایم قافتا  تردنهب  لیلد ، نادقف  تروص  اما  دشاب ؛ دّدرم  موهفم  ود  نایم  نآ ، ضراعت  ای  لیلد و  لامجا  هطـساو  هب  مارح ، يانغ  هکنآ 
هک اجنآ  ینعی   ] تسخن دروم  ود  مکح  دـشاب . دّدرم  ناونع  ود  نایم  مارح  مینادـب و  ار  لمجم  يزیچ  تمرح  یّبل  یلیلد  اب  هک  اـجنآ  دـننام 
اب دیاب  فّلکم  هک  نیا  نآ  و  تشذگ ، شنایب  هک  تسا  یمیرحت  یعوضوم  ههبش  رد  مکح  دننام  تسا ] لیلد  لامجا  ای  نادقف  کش ، أشنم 

دروم رد  اما  دزاسیم . زّجنم  ار  یعقاو  فیلکت  یلامجا ، ملع  هک  ارچ  دریگ ، شیپ  ار  طایتحا  قیرط  یلامجا ، ملع  فارطا  همه  نتفگ  كرت 
. تشذگ نآ  ریظن  هکنانچ  رییخت ، تایاور  تهج  هب  تسا ، رییخت  ارهاظ  مکح  لیلد ، ود  ضراعت 

دوجو هروصحم  ریغ  ههبـش  ماـقم ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  هروـصحم ، ریغ  هروـصحم و  هب  ههبـش ، نیا  ندرکن  میـسقت  لـیلد  هک  تسناد  دـیاب 
ریغ ناوارف و  يروما  نایم  هک  ياهنوگهب  میسانشن  ار  مارح  میشاب و  هتشاد  ملع  تمرح ، هب  نآ  رد  ام  هک  تسین  يدروم  ارهاظ  نوچ  درادن ،
نآ تشگزاب  اریز  دناهدرکن ، نایب  یمیرحت  ههبـش  نیا  رد  ار  رثکا  ّلقا و  نایم  کش  نایلوصا  رتشیب  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، ددرم  روصحم ،
نز رب  مئازع  تئارق  تمرح  هکنآ  دـننام  دـشاب - كوکـشم  رثـکا ، تمرح  ینیقی و  ّلـقا ، تمرح  هاوـخ  تسا ، فـیلکت  لـصا  رد  کـش  هب 

تمرح ینیقی و  رثکا ، تمرح  هکنآ  ای  دشاب - ددرم  تسا ، هدجـس  هیآ  نآ  رد  هک  ییاههروس  ّلک  و  هدجـس ، تایآ  صوصخ  نایم  ضئاح 
هیآ داتفه  رب  دیاز  ندناوخ  ایآ  هک  مینادن  دشاب و  مولعم  ضئاح  نز  رب  نآرق  زا  يرادقم  تئارق  تمرح  هکنآ  دننام  دـشاب ، كوکـشم  لقا ،

رد کـش  تسا و  ینیقی  رثـکا ، تمرح  مود ، لاـثم  رد  ّلـقا و  تـمرح  لوا ، لاـثم  رد  هـیآ . تـفه  رب  دـیاز  ندـناوخ  اـی  تـسا  مارح  يو  رب 
. تسا نوریب  ام  ثحب  ّلحم  زا  هک  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش  يرگید ،

ییادتبا کش  فرط و  کی  رد  یلیصفت  ملع  هطساوهب  یلامجا  ملع  نخس ، رگید  هب 
404 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. یتأی مالک  هیفف  ۀیبوجولا  ۀهبّشلا  یف  رثکألا  لقألا و  نیب  کشلا  فالخب  رخآلا  یف  يودبلا  کشلا  و 
نیب وا  نینیابتم ، نیب  هیف  دّدرتلا  نوکی  نأ  امإ  امهنم  ّلک  ۀیبوجولا و  ۀیعوضوملا  ۀهبـشلا  ۀیبوجولا و  ۀیمکحلا  ۀهبـشلا  عبارلا  ثلاثلا و  مسقلا 

: عاونأ ۀعبرأ  انهف  كوکشملا ، فرطلا  یف  ةءاربلا  نایرج  یف  مالک  الف  نییطابترالا  ریغ  اما  نییطابترالا ، رثکألا  لقألا و 
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یف نکل  و  طایتحالا ، موزل  نم  ۀیمیرحتلا  ۀهبـشلا  یف  مکحلاک  اهیف  مکحلا  نینیابتم و  نیب  ةرئادـلا  ۀـیبوجولا  ۀـیمکحلا  ۀهبـشلا  لوالا  عونلا 
ام لثم  لیلدلا ، وه  لیلدلا  و  هنادقف ، وا  صنلا ، لامجإ  وه  کشلا  أشنم  ناک  ءاوس  عیمجلا ، نایتاب  ۀـّیبوجولا  یف  عیمجلا و  كرتب  ۀـیمیرحتلا 

نیـصنلا ضراعت  دروم  یف  و  ۀـعمجلا ، ةالـص  نیب  رهظلا و  ةالـص  نیب  تدّدرت  ۀـعمجلا و  موی  ةریهظ  دـنع  ةالـص  بوجوب  الامجإ  اـنملع  ول 
حبق نم  ماـقملا  یف  اـمهیلع - هّللا  ۀـمحر  یمقلا - قـقحملا  يراـسناوخلا و  قـقحملا  ۀهبـش  و  رییختلا ، راـبخأل  رییختلا  یلا  اـضیا  هـیف  عـجری 

یف دّدرملا  بجاولا  لیـصحتل  نیفرطلاب  نایتالا  بوجوب  مکحی  لقعلاف  ۀفیعـض ، ۀـجاحلا ، تقو  نع  نایبلا  ریخأـت  نم  لـمجملاب و  فیلکتلا 
مارحالا یف  دیصلا  ماکحأ  ضعب  نع  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  لأس  نیح  نمحرلا ، دبع  ۀحیحـص  لثم  هیلع ، ۀلالد  رابخألا  ضعب  یف  و  نیبلا ،

: لاق مث  مالّسلا  هیلع  هباجأف 
. اوملعت اولأست و  یتح  طایتحالا  مکیلعف  اوردت  مل  اذه و  لثمب  متبصأ  اذا 

405 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. دمآ دهاوخ  هک  تسا  ینخس  نآ  رد  هک  یبوجو  ههبش  رد  رثکا  لقا و  نایم  کش  فالخرب  دباییم ، لالحنا  رگید ، فرط  رد 

یبوجو یعوضوم  ههبش  یبوجو و  یمکح  ههبش  مراهچ  موس و  مسق 

هراشا

رد هک  تسا  نشور  یطابترا ، ریغ  رثکا  لقا و  اما  تسا ؛ یطابترا  رثکا  ّلقا و  نایم  ای  تسا و  نانیابتم  نایم  دـیدرت  ای  اـهنیا  زا  مادـکره  رد 
: دراد دوجو  عون  راهچ  ثحب  نیا  رد  نیاربانب ، درادن . یثحب  دوشیم و  يراج  تئارب  كوکشم  فرط 

نانیابتم نایم  ریاد  یبوجو  یمکح  ههبش  . 1

فارطا همه  كرت  اب  یمیرحت ، ههبـش  رد  طایتحا  هک  توافت  نیا  اـب  تسا ، طاـیتحا  موزل  یمیرحت ، ههبـش  رد  مکح  دـننام  عون ، نیا  مکح 
لامجا کش ، أشنم  هک  دنکیمن  یقرف  هلئسم  نیا  رد  و  فارطا . همه  ندروآ  ياجب  اب  یبوجو ، ههبـش  رد  دریذپیم و  تروص  یلامجا  ملع 
مینادیم الامجا  هک  تسا  ییاج  نآ  لاثم  و  تسا . یمیرحت ] ههبـش  رد   ] هتفگشیپ لیلد  نامه  زین  نآ  لـیلد  لـیلد . نادـقف  اـی  دـشاب  لـیلد 

تایاور رطاخ  هب  زین ، لیلد  ود  ضراـعت  دروم  رد  هعمج . زاـمن  اـی  تسا  رهظ  زاـمن  مینادیمن  اـما  تسا  بجاو  هعمج  زور  رهظ  رد  يزاـمن 
لمجم و هب  فیلکت  حـبق  زا  تسا  ترابع  هک  اجنیا - رد  هر )  ) یمق ققحم  يراسناوخ و  ققحم  ههبـش  اـما  مینکیم . عوجر  رییخت  هب  رییخت ،

مکح تسا ، ددرم  هک  یبجاو  لیـصحت  يارب  نیفرط  ندروآ  ياجب  بوجو  هب  لقع  اریز  تسا ، فیعـض  تجاـح - تقو  زا  ناـیب  ریخأـت  زین 
ندرک راکـش  ماکحا  یخرب  هرابرد  ع )  ) نسحلا ابا  زا  هک  نمحرلا  دبع  هحیحـص  دننام  دراد ، تلالد  نآرب  زین  تایاور  زا  یخرب  و  دنکیم ،

طایتحا دیتسنادن ، ار  نآ  مکح  دیدش و  هجاوم  يدادیور  نینچ  اب  هاگره  : » دومرف هاگنآ  داد و  خساپ  يو  هب  ناشیا  دیسرپ و  مارحا  لاح  رد 
«. دینادب دیسرپب و  ات  دینک  هشیپ 

406 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
موزل نم  اضیا  ۀـیمیرحتلا  ۀـیعوضوملا  ۀهبـشلا  یف  مکحلاک  اهیف  مکحلا  نینیابتم و  نیب  ةرئادـلا  ۀـیبوجولا  ۀـیعوضوملا  ۀهبـشلا  یناثلا  عونلا 

ۀیئانث و ءاضق  نم  درو  ام  لب  رهظ . حبص و  نیب  ۀتئاف  ةالص  تدّدرت  ول  ام  لثم  لیلدلا ، کلذ  نیعل  نیدرفلا ، الک  نایتاب  انه  نکل  طایتحالا و 
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. اضیا بولطملا  یلع  لیلد  لاح ، ّلک  یلع  هتّمذل  غّرفم  کلذ  ّنا  لیلعتب  سمخلا ، تاولصلا  يدحإ  هتتاف  نمل  ۀیعابر  ۀیثالث و 
ۀمرح ـالقع  هیف  مکحلا  ناـک  ةروـصحم  ریغ  دارفا  نیب  بـجاو  دّدرت  ضرف  وـل  ةروـصحملا و  یه  ماـقملا  یف  ۀهبّـشلا  دراوـم  بلاـغ  ّنا  ّمـث 

بلاغلا وه  امک  کلذ  نکمی  مل  اذا  اما  ارهاظ . مزل  ررـض  جرح و ال  رـسع و ال  الب  عیمجلا  لعف  ناکما  ضرف  نا  و  عیمجلا ، كرتب  ۀفلاخملا 
امم درف  نم  رثکأب  نایتالا  بجی  له  و  ۀّیعطقلا . ۀفلاخملا  نع  اجورخ  تالمتحملا  نم  دحاو  درفب  نایتالا  مزل  ةروصحملا  ریغ  تاهبـشلا  یف 

. هیجو هجو  تالمتحملا ؟ نم  هنایتا  رّسیت 
ۀحارتسالا ۀسلجک  بجاول ، ءیـش  ۀیئزج  یف  ّکشلا  نوکی  نأ  لثم  نییطابترالا  رثکالا  لقالا و  نیب  ۀیبوجولا  ۀیمکحلا  ۀهبـشلا  ثلاثلا  عونلا 

نادـقفل کلذ  و  ناـسنا ، وا  ناویح  یلوملا  بولطم  ّنأ  یف  کـشلاک  عونلا ، سنجلا و  نیب  کـشلا  نوکی  وا  هل ، ءیـش  ۀیطرـش  وا  ةالـصلل ،
 ... لیلدلا

407 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نانیابتم نایم  ریاد  یبوجو  یعوضوم  ههبش  . 2

ود ره  ندروآ  ياجب  اب  اجنیا  رد  طایتحا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، طایتحا ، موزل  یمیرحت ، یعوضوم  ههبش  مکح  دننام  زین  دروم  نیا  مکح 
حبـص و زامن  نایم  هدـش  توف  هک  يزامن  هک  تسا  ییاج  نآ  لاثم  و  تسا ، هتفگ  شیپ  لیلد  ناـمه  زین  شلیلد  و  دریذـپیم ؛ تروص  درف 

ياهزامن زا  یکی  هک  یـسک  هرابرد  تیاور  نیا  رد  دراد . تلـالد  بولطم  رب  هک  تسه  اـجنیا  رد  زین  یتیاور  هکلب  دـشاب . دّدرم  رهظ  زاـمن 
زامن کی  یتعکر و  هس  زامن  کی  یتعکر و  ود  زامن  کی  دـیاب  هک  هدـش  مکح  تساهنآ ] نیمادـک  دـنادیمن  و   ] هدـش اضق  يو  هناگجـنپ 
. دزاسیم غراف  تسه ] شاهدهعرب  هچنآ  زا   ] لاح ره  رد  ار  وا  همذ  راک  نیا  هک : تسا  هتفگ  نآ  ّتلع  نایب  رد  و  دناوخب ، یتعکر  راهچ 
دـشاب دّدرم  هروصحم  ریغ  دارفا  نایم  یبجاو  دوش  ضرف  رگا  و  تسا ، هروصحم  تروص  هب  ههبـش ، دراوم  رتشیب  اجنیا  رد  هکنآ  رگید  هتکن 

همه دناوتب  فّلکم  نایز  تقشم و  یتخـس و  نودب  هک  دشاب  ياهنوگهب  رگا  و  تسا ، فارطا  همه  كرت  اب  تفلاخم  تمرح  شمکح  القع 
هنوگنیا ابلاغ  هروصحم  ریغ  تاهبـش  رد  هکنانچ  دنک - نینچ  دناوتن  رگا  اما  دنک . نینچ  هک  تسا  مزال  ارهاظ  دروآ ، ياجب  ار  نآ  فارطا 

وا رب  هدیدنـسپ ، هجو  کی  رب  انب  و  دروآ . ياجب  ار  تالمتحم  زا  یکی  یعطق ، تفلاـخم  زا  ندـمآ  نوریب  يارب  هک  تسا  مزـال  وا  رب  تسا -
. دروآ ياجب  ار  يرتشیب  تالمتحم  تسا ، روسیم  شیارب  هک  اجنآ  ات  تسا  بجاو 

یطابترا رثکا  لقا و  نایم  ریاد  یبوجو  یمکح  ههبش  . 3

هدجـس و زا  سپ   ] تحارتسا تسـشن ] هسلج -[  ندوب  ءزج  دننام  بجاو - کی  يارب  يزیچ  ندوب  ءزج  رد  فّلکم  هک  تسا  ییاجنآ  ناکم 
دیدرت نآ  يارب  يزیچ  ندوب  عنام  رد  ای  و  دنک ، کش  بجاو  کی  يارب  يزیچ  ندوب  طرش  رد  ای  و  دنک ، کش  زامن - يارب  عوکر ] زا  لبق 

أـشنم ناسنا . ای  تسا  ناویح  الوم ، هتـساوخ  هکنیا  رد  دـنک  کش  هکنآ  دـننام  دـنک ، کش  عون  سنج و  هب ] فیلکت  ّقلعت   ] نایم ای  و  دـنک ،
لیلد نادقف  ای  زین  کش 

408 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
اولاق مهـضعب  و  رثکألا ، نم  ةءاربلا  یلا  اوبهذ  رثکألا  لعل  و  کلذ ، یف  اوفلتخا  دـق  و  هیلا . عجری  مومع  وا  قـالطا  دوجو  مدـع  هلاـمجإ و  وا 

بابـسألا یف  دّدرتلا  ناک  اذا  طایتحالا  اهنم  و  ۀـیلقنلا ، نود  ۀـیلقعلا  ةءاربلا  نایرج  اهنم  لیـصفتلاب ، لاوقأ  كانه  و  رثکألا . نایتاب  طایتحالاب 
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امنإ وا  ناونعب  انونعم  بجاولا  ناک  وا  ۀبجاولا ، ةراهطلل  لّصحملا  هطئارش  وا  ءوضولا  ءازجأ  ضعب  یف  دّدرتلاک  مولعملا ، بجاولل  ۀلّـصحملا 
ّکـش هفوج و  ةرارح  هشطع و  عفر  یلوملا  بلط  اذا  اـمک  لـقألاب ، ضرغلا  وا  ناونعلا  لوـصح  یف  ّکـش  موـلعم و  ضرغ  لوـصحل  بجو 

ماقم یف  بجاولا  ّنأل  رهظألا ، وه  اذه  ّلعل  و  درابلا ، ءاملا  راضحا  نم  ّدـب  مأ ال  هترارح  هشطع و  عفر  یف  درابلا  ریغ  ءاملا  ۀـیافکب  فّلکملا 
رثکألاب نایتالا  یـضتقت  لاغتـشالا  ةدـعاقف  لقألاب ، هلوصح  یف  کشلا  امنإ  مولعم و  ضرغلا  وا  ناونعلا  لوصح  یف  لّصحملا و  یف  کـشلا 

. بجاولاب نیقیلا  لیصحتل 
نایتالاب ۀّمذلا  غارف  مدع  لصألا  و  رثکألا ، لقألا و  نیب  دّدرم  بجاو  بوجوب  یلامجالا  ملعلل  طایتحالا  لمتحیف  دراوملا  هذـه  ریغ  یف  اما  و 

. باحصتسالا یف  یتأی  رظن  لصألا  اذه  نایرج  یف  نکل  و  رثکألاب ، نایتالاب  اهغیرفت  مزلیف  لقألاب ،
 ... یلیصفتلا ملعلاب  یلامجالا  ملعلا  لالحنا  يوعد  یه  و  ماقملا ، یف  ةءاربلاب  لوقلا  ۀلدأل  ةءاربلا  لمتحی  و 
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رد نایلوصا  دـنک . کّسمت ] و   ] عوجر نآ  هب  دوخ ] کش  عفر  يارب   ] هک دـشاب  راک  رد  یمومع  ای  قـالطا  هکنآیب  نآ ، لاـمجا  اـی  تسا و 
اب دـیاب  فّلکم  هک  دـناهتفگ  یخرب  و  دنـشاب ، هتفریذـپ  ار  رثکا  رادـقم  زا  تئارب  ناشیا ، رتشیب  دـیاش  و  دـنراد ، رظنفـالتخا  عون  نیا  مکح 
زا ییاههنومن  و  دناهداد ، لیـصفت  هلئـسم  رد  هک  تسه  زین  يرگید  لوقا  اجنیا  رد  دریگ . شیپ  ار  طایتحا  قیرط  رثکا ، رادقم  ندروآ  ياجب 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ 
؛ دوشیمن يراج  یلقن  تئارب  دوشیم و  يراج  یلقع  تئارب  . 1

طیارـش ای  وضو  يازجا  زا  یخرب  رد  کش  لثم  دـشاب - دّدرم  مولعم ، بجاو  هدننکلیـصحت  بابـسا  رد  فّلکم  رگا  تسا  مزال  طاـیتحا  . 2
رد دـشاب و  هدـش  بجاو  مولعم  یـضرغ  لوصح  يارب  ای  و  دـشاب ، یناونع  ياراد  بجاو  ای  و  تسا - بجاو  تراـهط  هدننکلیـصحت  هکنآ 

دزاس فرطرب  ار  شرگج  زوس  یگنشت و  دهاوخیم  الوم  هک  یماگنه  دننام  دشاب ، دیدرت  ّلقا  رادقم  طسوت  ضرغ  ای  ناونع و  نآ  لوصح 
دیاش و  دروآ . رضاح  شیارب  کنخ  بآ  دیاب  ای  دنکیم  تیافک  وا  زوس  یگنـشت و  عفر  يارب  کنخ  ریغ  بآ  ایآ  هک  دنک  کش  فّلکم  و 

تسا و مولعم  فّلکم  يارب  بجاو  الوم ، ضرغ  اـی  ناونع  لوصح  رد  کـش  لّـصحم و  رد  کـش  ماـقم  رد  اریز  دـشاب ، رترهاـظ  لوق ، نیا 
تسا نآ  یضتقم  لاغتـشا ، هدعاق  يدروم ، نینچ  رد  و  هن ؟ ای  تسا  هتفای  ققحت  ّلقا ، رادقم  ندروآ  ياجب  اب  بجاو  نآ  ایآ  هک  دراد  کش 

. تسا هدروآ  ياجب  ار  بجاو  هک  دوش  لصاح  نیقی  شیارب  ات  دروآ  ياجب  ار  رثکا  فّلکم  هک 
، لصا تسا و  ددرم  رثکا ، لقا و  نایم  هک  یبجاو  بوجو  هب  یلامجا  ملع  رطاخ  هب  دـشاب ، مزال  طایتحا  دراد  لاـمتحا  رگید ، دراوم  رد  اـما 

تـسا مزال  يو  رب  هجیتن  رد  و  دشاب ، هدماین ] نوریب  فیلکت  هدهع  زا  و   ] هدشن غراف  فّلکم  همذ  ّلقا ، رادـقم  ندروآ  ياجب  اب  هک  تسا  نآ 
ثحب رد  هک  دراد  یلاکـشا  دروـم ، نیا  رد  لاغتـشا  لـصا  ندـش  يراـج  نکل  دزاـس . عراـف  ار  شیوـخ  هـمذ  رثـکا ، ندروآ  ياـجب  اـب  هـک 

. دمآ دهاوخ  باحصتسا 
ملع هک  اعدا  نیا  زا  تسا  ترابع  هک  ماقم ، نیا  رد  تئارب  هب  لوق  هلدا  رطاخ  هب  دوش ، يراج  تئارب  رگید ، دراوم  رد  هک  دراد  مه  لاـمتحا 

یلیصفت ملع  هب  دوشیم  لحنم  یلامجا 
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ملعلا ّنأ  عم  ینمـض ، ریغ  القتـسم  وا  اینمـض  ابجاو  هنوک  نیب  دّدرم  لـقألا  ّنأـب  اـهیف  ۀـشدخلا  نکمی  و  دـئازلاب ، يودـبلا  ّکـشلا  لـقألاب و 
نایتالا یفکی  ّلقألا  یلع  افرع  قدص  ۀیفرعلا و  تایّمـسملا  نم  بجاولا  ناک  اذا  معن ، هب . ّلحنی  فیکف  لقتـسم ، بجاوب  وه  امنإ  ّیلامجالا 

ناک و  اقیوس ، یل  لمعا  هدـبعل : یلوملا  لوقی  نأ  لثم  ذـئنیح ، لامجالا  مدـعل  عازنلا  ّلحم  نع  کلذـب  جرخی  هنأ  الإ  رثکألا ، بجی  هب و ال 
. هتامّمتم نم  وا  هتانسحم  نم  هنا  عبار  ءزج  یف  دبعلا  ّکش  و  ۀثالث ، ءازجأ  نم  طیلخ  یلع  افرع  قلطی  قیوسلا 
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. عازنلل اهیف  دروم  الف  اهتّیهام  نیبت  رابخأ  اهیف  تدرو  دق  تادابعلا ، امیس  و ال  تابجاولا ، رثکا  ّنا  تاماقملا  هذه  یف  بطخلا  نّوهی  يذلا  و 
ناک امهریغ  مومع  وا  قالطا  كانه  ناک  اذا  معن ، هیلع . رییختلا  رابخأ  ۀـلالدل  رییختلا ، مکحلاف  كوکـشملا ، یف  ناربخ  انه  ضراعت  اذا  اما 

امهعم دجو  انه  و  نیـضراعتملا . نیربخلا  ریغ  ۀلأسملا  یف  لیلد  دوجو  مدع  اهدروم  ّنأل  ذئنیح ، رییختلا  ۀلدأ  هلمـشت  و ال  هقبط ، یلع  لمعلا 
ءانب تادابعلا  ظافلأ  نم  نوکی  نأ  لثم  المجم ، قلطملا  کلذ  ّدـع  اذا  نکل  و  اـمهعم ، هدوجو  ضورفملا  ماـعلا  وا  قلطملا  وه  رخآ و  لـیلد 

. رییختلا وه  اضیا  مکحلا  لب  اهقالطال ، ذئنیح  رثأ  الف  اهئازجأ ، یف  کش  اذا  ۀلمجم  نوکت  اهناف  هیلا  عجری  الف  حیحصلل  اهعضو  یلع 
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ای تسا و  ینمـض  بجاو  ایآ  هک  تسین  مولعم  ّلـقا ، هک  دوش  لاکـشا  لوق  نیا  رب  تسا  نکمم  دـیاز . رادـقم  رد  ییادـتبا  کـش  لـقا و  هب 

، لقا هب  یلیصفت  ملع  اب  یلامجا  ملع  نیا  هنوگچ  سپ  دراد ، لقتسم  بجاو  هب  یلامجا  ملع  فّلکم  هکنآ  اب  ینمـض ، ریغ  لقتـسم و  بجاو 
. دباییم لالحنا 

دهاوخن بجاو  رثکا ، دنکیم و  تیافک  نآ  ندروآ  ياجب  دنک ، قدص  ّلقا  رب  افرع  ناونع ، نآ  دشاب و  یفرع  نیوانع  زا  بجاو  رگا  يرآ ،
: دـیوگب دوخ  هدـنب  هب  الوم  هکنآ  لثم  درادـن ، دوجو  یلامجا  ماگنه  نیا  رد  هک  ارچ  دوریم ، نوریب  عازن  ّلحم  زا  تروص  نیا  رد  اما  دوب ،

نآ زا  میلح ، ندش  رتهب  يارب  هک  دنک  کش  مراهچ  ءزج  رد  هدنب  دشاب و  ءزج  هس  زا  یطولخم  میلح ، افرع  و  زاس ، مهارف  نم  يارب  یمیلح 
. دوب دهاوخن  میلح  نآ ، نودب  هکنآ  ای  دوشیم ، هدافتسا 

نآ تقیقح  ّتیهام و  هک  هدـش  دراو  یتایاور  تادابع ، هژیوهب  تابجاو ، رتشیب  رد  هک  تسا  نآ  دـنکیم  ناسآ  دراوم  نیا  رد  ار  راک  هچنآ 
. دنامیمن یقاب  عازن  يارب  يدروم  دزاسیم و  نشور  ار 

، يرآ دراد . تلالد  نآرب  رییخت  رابخا  نوچ  تسا ، رییخت  مکح  دـننک ، ضراعت  تیاور  ود  كوکـشم ، بجاو  دروم  رد  اـجنیا  رد  رگا  اـما 
ار نآ  رییخت  هلدا  تروص ، نیا  رد  دوشیم و  لمع  نآ  قبطرب  دـشاب ، راـک  رد  یمومع  اـی  قـالطا و  ضراـعتم ، ربخ  ود  نآ  زا  يادـج  رگا 
ود رانک  رد  اجنیا  و  دشاب ، هتشادن  دوجو  هلئسم  رد  ضراعتم ، تیاور  ود  زج  یلیلد  هک  تسا  يدروم  رد  رابخا  نآ  نوچ  ددرگیمن ، لماش 

نکل دراد . رارق  ضراعتم  تیاور  ود  رانک  رد  ضرف ، رب  انب  هک  تسا  یماع  ای  قلطم  نامه  هک  تسا  راک  رد  رگید  یلیلد  ضراعتم ، تیاور 
- دناهدش عضو  حیحـص  يارب  تادابع  ظافلا  هک  مییوگب  دـشاب و  تادابع  ظافلا  زا  هکنآ  لثم  دـیآ - رامـش  هب  لمجم  قلطم ، لیلد  نآ  رگا 

يرثا نآ  قالطا  رگید  و  دـش ، دـنهاوخ  لمجم  دوش ، کش  ناـشیازجا  رد  یتقو  تاداـبع  ظاـفلا  نوچ  دـش ، دـهاوخن  هعجارم  نآ  هب  رگید 
. دوب دهاوخ  رییخت  نانچمه  مکح  هکلب  دیشخب ، دهاوخن 
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لّـصحملا یف  کشلا  باب  نم  هیف  کشلا  ناک  نإ  عونلا  اذـه  نییطابترالا و  رثکالا  لقالا و  نیب  ۀـیبوجولا  ۀـیعوضوملا  ۀهبـشلا  عبارلا  عونلا 

هنوک یف  کشلا  نیلـاله و  نیب  اـیلاوتم  یلـاله  رهـش  موص  وه  بجاولا  ناـک  ول  اـم  لـثم  هبوجو ، مولعملا  ناونعلا  لیـصحت  یف  وا  بجاولل 
. لیلدلا کلذ  نیعل  ۀیمکحلا  ۀهبشلا  ریظن  انه  طایتحالا  نایرج  رهاظلاف  اموی ، نیرشع  ۀعست و  وا  نیثالث 

فّلکملا كرت  ول  ثیحب  عومجملا ، ثیح  نم  ۀـنیدملا  ییولع  عومجم  مارکا  بوجوب  انملع  ول  ام  لثم  کلذـک ، سیل  ّکـشلا  ناـک  نإ  و 
دارملا و  يولعلا ، عوضومب  ّقلع  فیلکتلا  نأل  همارکا ، بوجو  مدع  لمتحیف  الوأ ، يولع  ّهنا  دیز  یف  ّکش  و  هب ، فّلکملاب  تأی  مل  ادـحاو 

یلا لوصولل  قیرطلا  نکل  ۀـیعقاولا ، اهنم  داری  ۀـیجراخ  تاعوضومب  تقلعت  اذا  فیلاکتلا  نأل  رهاظلا ، یلع  یعقاولا  يولعلا  ناـک  نإ  هنم و 
. همارکاب الإ  ۀیعومجملا  قّقحتب  ملعلا  مدعل  مارکالا  بوجو  لمتحی  و  مکحلا ، هب  ّقلعتی  الف  اکوکشم  ناک  امف  ملعلا ، وه  عقاولا 

ّقلع نإ  عنملا و  ّنأل  زاوجلا ، هیف  مکحلا  ّلعلف  مأ ال ، محللا  لوکأم  نم  هنا  یلـصملا  سابل  یف  ّکش  ول  ام  لثم  عناملا ، یف  ّکشلا  ناک  نإ  و 
سبل مدع  ۀلاصا  ّلعل  لب  هیف ، ةالصلا  نع  عنملا  هب  ّقلعتی  كوکشملاف ال  ملعلا ، وه  عقاولا  یلا  قیرطلا  نکل  و  اعقاو ، همحل  لکؤی  ام ال  یلع 
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 ... اهنایرج اما  ۀیفاک ، ۀیراج و  محللا  لوکأم  ریغ  العف  یلصملا  اذه 
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یطابترا رثکا  لقا و  نایم  ریاد  یبوجو  یعوضوم  ههبش  . 4

هزور هک  اجنآ  لثم  تسا - مولعم  شبوجو  هک  دـشاب  یناونع  رد  کش  ای  بجاو ، هدننکلیـصحت  رد  کش  لیبق  زا  رگا  عون ، نیا  رد  کش 
هن تسیب و  ای  تسا  زور  یـس  هام  نآ  هک  دنک  کش  فّلکم  دشاب و  بجاو  هام ، لاله  ود  نایم  ياهزور  رد  یلاوتم  وحن  هب  يرمق  هام  کی 

. دوشیم يراج  طایتحا  لیلد ، نامه  هب  یمکح و  ههبش  دننامه  زین ، اجنیا  رد  ارهاظ  زور -
، فّلکم رگا  هک  ياهنوگهب  تسا ، بجاو  نانآ ، عومجم  ینعی  رهـش ، نایولع  همه  مارکا  مینادب  هک  اجنآ  دـننام  دـشابن ، نینچ  کش  رگا  و 
، تسا رهـش  نایولع  همه  مارکا  نآ  دراد و  فیلکت  کی  فّلکم ، عقاو  رد  ، ] تسا هدرواین  اسأر  ار  هب  فّلکم  دنکن ، مارکا  ار  نانآ  زا  یکی 
هک دراد  لامتحا  دـنک ، کش  دـیز  ندوبن  ای  ندوب  يولع  رد  فّلکم  رگا  لاـح  دـشاب .] راـک  رد  فیلکت  کـی  مادـکره ، يازا  رد  هکنآ  هن 

هاـگره نوچ  تسا ، یعقاو  يولع  ارهاـظ  دـنچره  نآ ، زا  دارم  و  هتفرگ ، قلعت  يولع  عوـضوم  هب  فـیلکت  نوـچ  دـشابن ، بجاو  يو  مارکا 
هب مکح  نیاربانب ، تسا . ملع  عقاو ، هب  ندیـسر  هار  نکل  دـشابیم ، یعقاو  درف  اهنآ  زا  دارم  دـنریگ  ّقلعت  یجراخ  تاـعوضوم  هب  فیلاـکت 

لـصاح عوـمجم »  » قـقحت هب  ملع  نوـچ  دـشاب ، بجاو  يو  مارکا  دراد  لاـمتحا  ییوـس ، زا  دریگیمن . قـلعت  دـشاب ، كوکـشم  هـک  يدرف 
]؟ هن ای  هدروآ  ياجب  ار  رهش » نایولع  عومجم  مارکا   » ایآ دنادیمن  دنکن ، مارکا  ار  دیز  رگا  فّلکم  نوچ   ] دیز مارکا  اب  رگم  دوشیمن 

زامن ات   ] هدش مهارف  محللا  لوکأم  ناویح  زا  ایآ  هک  دنکیم  کش  دوخ  زامن  سابل  رد  فّلکم  هک  اجنآ  دننام  دـشاب ، عنام  رد  کش ، رگا  و 
تـسا يزیچ  عنم ، ّقلعتم  دنچره  اریز  دشاب ، كوکـشم ] سابل  رد  ندناوخ  زامن   ] زاوج مکح ، دیاش  اجنیا  رد  هن ؟ ای  دشاب ] حیحـص  نآ  رد 

. تسا ملع  نامه  عقاو  هب  ام  هار  اما  تسا ، محللا  لوکأم  ریغ  عقاو  رد  هک 
تیافک دوشیم و  يراج  مدع  تلاصا  تفگ  ناوتب  دیاش  هکلب  دریگیمن ، قلعت  كوکـشم  دروم  هب  نآ ، رد  ندناوخ  زامن  زا  عنم  نیاربانب ،

نیدب لصا  نیا  ندش  يراج  و  دشاب . هتشادن  نت  رب  ار  محللا  لوکأم  سابل  العف  رازگزامن  هک  دنکیم  اضتقا  لصا  نیا  و  دنکیم ،
414 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

وه هسبل و  مدع  طارتشا  نع  ةرابع  وه  لوکأملا  ریغ  سبل  نع  عنملا  ّنألف  اهتیافک  اما  و  بحـصتستف ، سبللا  مدع  وه  ۀقباس و  ۀلاح  هل  ّنألف 
سابللا اذهل  ۀیلوکأملا  مدع  ۀلاح  قبـسب  ملعلا  مدعل  ۀـیراج ، ریغ  لوکأملا  ریغ  نم  سابللا  اذـه  نوک  مدـع  ۀـلاصا  معن ، لصألا . اذـهب  تباث 

هترکذ امنإ  عّسوت و  رثکألا  لقألا و  نیب  ناروّدلا  باب  نم  ۀیعوضوملا  ۀهبـشلا  یف  عناملا  یف  کشلا  ّدـع  یف  نکل  اذـه و  بحـصتست ، یتح 
. لوحفلا ضعبل  اعبت 

نایتالا ذـئنیح  بجی  الف  هنم ، نّکمتلا  مدـع  لاح  یف  یتح  ۀـقلطم  هتّیطرـش  وا  هتّیئزج  ّنا  طرـش  وا  ءزج  یف  ّکش  اذا  لوـالا : هیبنتلا  ناـهیبنت 
یقابلاب نایتالا  بجی  هنم  نّکمتلا  مدع  ۀلاح  یفف  هنم ، نّکمتلا  لاحب  ۀصاخ  وا  لاحلا ، کلت  یف  طرـشلا  وا  ءزجلا  کلذ  نم  یلاخلا  یقابلاب 

فیلکتلا ّنأل  یلاخلا ، یقابلا  نع  ةءاربلاب  لوقلا  وه  رهظألا  و  نالوق ، لب  ناهجو  کشلا ؟ اذـه  دـنع  هیلا  عجری  لصأ  كاـنه  لـهف  یلاـخلا .
یلا جـیتحاف  ّلک ، وه  امب  ّلکلا  نم  نّکمتی  مل  ّهنأکف  اهـضعب  نم  فّلکملا  نّکمتی  مل  اذاف  طئارـشلا ، ءازجألا و  عومجمب  ناک  اـمنإ  نّقیتملا 

نکی مل  اذا  اذه  هنم ، ةءاربلا  لصألا  یقابلاب و  دیدج  فیلکت 
415 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

کـش نونکا  و  تشادـن ، نت  رب  محللا  لوکأم  سابل  فّلکم  زورید  الثم  ، ] دراد هقباس  تلاح  یـسابل  نینچ  نتـشادن  نت  رب  هک  تسا  تهج 
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نت رب  زا  عنم  هک  تسا  تهج  نیدب  لصا ، نیا  ندرک  تیافک  اما  مینکیم ] باحـصتسا  سپ  درادـن ، ای  دراد  نت  رب  ار  ياهماج  نینچ  میراد 
. تسا تباث  هدش  دای  لصا  طسوت  طرش  نیا  و  نآ ، نتشادن  نت  رب  ندرک  طرش  زا  تسا  ترابع  لوکأم  ریغ  نتشاد 

: تفگ ناوتیمن  ینعی   ] دوشیمن يراج  سابل  نیا  ندوب  لوکأم  ریغ  تلاصا  يرآ ،
میرادن ملع  سابل ، نیا  ندوب  لوکأم  مدع  تلاح  مدقت  هب  اریز ] درادن ، هقباس  تلاح   ] نوچ دـشابن ،] لوکأم  سابل ، نیا  هک  تسا  نآ  لصا 

رد هعـسوت  یعون  ندروآ  رامـش  هب  رثکا  لقا و  نایم  نارود  باب  زا  ار  یعوضوم  ههبـش  رد  عنام  رد  کش  نکل  مینک . باحـصتسا  ار  نآ  ات 
[93 .] دناهدرک رکذ  ار  نآ  ناگرزب  زا  یخرب  طقف  تسا و  ریبعت 

ص415 طابنتسا ؛  لوصا  همجرت 

هیبنت ود 

قلطم روطهب  يزیچ  ندوب  طرش  ای  ءزج  رد  کش  . 1

هراشا

ندروآ ياجب  تروص  نیا  رد  هک  دشابیم - طرش  ای  ءزج  نآرب ، ییاناوت  مدع  لاح  رد  یتح  اقلطم  یطرـش ، ای  ءزج  هک  دوش  کش  هاگره 
- دشابیم طرـش  ای  ءزج  نآرب ، ییاناوت  لاح  رد  اهنت  ای  تشاد - دهاوخن  بوجو  ییاناوت ، مدـع  لاح  رد  طرـش ، ای  ءزج  نآ  نودـب  بجاو 
هک دراد  دوجو  یلـصا  ایآ  تشاد - دـهاوخن  بوجو  نآ ، نودـب  بجاو  ندروآ  ياجب  نآرب ، ییاناوت  مدـع  لاـح  رد  تروص ، نیا  رد  هک 

؟ دوش هعجارم  نادب  کش  ماگنه 
اریز دوشیم ، يراج  تئارب  طرـش ، ای  ءزج  نآ  زا  یلاخ  لعف  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  رترهاظ  لوق  تسه . هلئـسم  رد  لوق  ود  هکلب  هجو  ود 

نآ زا  ّلک   » رب اـیوگ  دروآ ، مهارف  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دـناوتن  فّلکم  هاـگره  و  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  طیارـش  ازجا و  عومجم  هب  ینیقی  فیلکت 
فیلکت نآ  زا  تئارب  لـصا ، تسا و  زاـین  ياهزاـت  فـیلکت  هب  طیارـش  ازجا و  هیقب  يارب  نیارباـنب ، درادـن . ییاـناوت  تسا » ّلـک  هک  تـهج 

نآ لیلد  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دشابیم .
416 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ۀحتافب الإ  ةالص  ال   » هلوق لثم  کلذ ، یلع  لدت  ۀنیرق  وا  امهرّذعت  عم  یتح  ۀیطرشلا  وا  ۀیئزجلا  یلع  ّلدی  قالطا  طرـشلا  وا  ءزجلا  لیلد  یف 
امهنم مهفی  ۀنیرق  وا  قالطا  هب  رومأملا  لیلد  یف  نکی  مل  اذا  اضیا  و  امهنودب ، ةالصلا  بوجو  مدع  اهرهاظ  ّلعلف  روهطب »...  الإ  وا  باتکلا ،

وه يذلا  کشلل  ّلحم  ۀیظفللا ال  تالالدلا  عم  ّنأل  ةءاربلا  لصأل  يرجم  الف  نیتنیرقلا  وا  نیقالطالا  نیذـه  دـحأ  عمف  الإ  و  یقابلا ، بوجو 
هتالـصب یتأی  ۀحتافلا  نم  نّکمتملا  ریغ  ّنأ  یلع  عامجا  ماق  ولف  اضیا . ۀـنیرقلا  یلع  مّدـق  عامجا  كانه  ناک  اذا  و  ۀـیلمعلا ، لوصألا  يرجم 

«. باتکلا ۀحتافب  الإ  ةالص  ال   » ۀیاور تلّوأ  وا  تحرط  اهنع  ۀیلاخ 
ةدـعاقب اهنع  ّربعملا  یه  لصألا و  کـلذ  عفتریف  یقاـبلا  بوجو  یلع  ّتلد  ۀـلدأ  كاـنه  نکل  و  ماـقملا ، یف  یلوـألا  لـصألا  یف  هّلک  اذـه 

. روسیملا
: اهنم روسیملا  ةدعاق  ۀلدأ 

ای ماع  ّلک  یف  لجر : لاقف  ّجـحلا .» مکیلع  بتک  هّللا  ّنإ  : » لاقف بطخ  هنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  یلآللا  یلاوغ  نع  ام  - 1
: لاق امیف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاقف  هّللا ؟ لوسر 
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«. خلا متعطتسا ...  ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترمأ  اذاف  مهئایبنأ  یلا  مهفالتخا  مهلاؤس و  ةرثکل  مکلبق  ناک  نم  کله  امناف  متکرت  ام  ینوکرتاف  »
«. هّلک كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال  : » مالّسلا هیلع  یلع  نع  اضیا  یلاوغلا  نع  ام  - 2

417 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
دننام دنک ، تلالد  نآرب ] ییاناوت  مدع  و   ] رّذعت تروص  رد  یتح  نآ  ندوب  طرش  ای  ءزج  رب  هک  دشابن  ياهنیرق  ای  یقالطا  طرـش ، ای  ءزج و 

، تراهط باتکلا و  ۀحتاف  نودب  زامن  هک  دشاب  نآ  ترابع  نیا  رهاظ  دیاش  تراهط .»...  اب  ای  باتکلا ، ۀحتاف  اب  رگم  تسین  يزامن   » ترابع
ياجب بوجو  نآ ، زا  هک  دـشابن  ياهنیرق  ای  قالطا  هب ، رومأـم  لـیلد  رد  هک ] تسا  یتروص  رد  تئارب ، لـصا  ناـیرج   ] زین و  تسین ؛ بجاو 

اب اریز  دوب ، دـهاوخن  تئارب  لصا  نایرج  يارب  ییاج  ياهنیرق ، ای  قـالطا  نینچ  دوجو  اـب  هنرگو  دوش ؛ هتـسناد  طیارـش  ازجا و  هیقب  ندروآ 
عامجا نآ  دـشاب  راک  رد  یعامجا  هاگره  و  دـنامیمن . یقاب  تسا ، یلمع  لوصا  يارجم  هک  کش ، يارب  یّلحم  یظفل ، ياـهتلالد  دوجو 

نآ نودب  ار  شزامن  دیاب  دناوخب ، ار  باتکلا  ۀحتاف  دناوتیمن  هک  یسک  هک  نآرب  دوش  مئاق  یعامجا  رگا  سپ  دوشیم . مدقم  زین  هنیرق  رب 
. دوشیم هدرب  لیوأت  هب  ای  هتشاذگ و  رانک  باتکلا » ۀحتاف  هب  رگم  تسین  يزامن   » تیاور دناوخب ،

نآ هلدا ] نیا  هب  هجوت  اـب   ] و تسا ، هیقب  بوجو  رگناـیب  هک  دراد  دوـجو  ياهلدا  نکل  تسا ، ثحب  ّلـحم  رد  یلّوا  لـصا  هراـبرد  همه ، نیا 
. دوشیم ریبعت  روسیم  هدعاق  هب  هلدا  نیا  زا  دوریم . رانک  یلّوا  لصا 

روسیم هدعاق  هلدا 

بجاو و   ] تشون ار  جح  امـش  رب  دـنوادخ  : » دومرف دـناوخ و  هبطخ  يزور  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  یلائللا  یلاوغ  زا  . 1
ببـس دیـسرپم . نم  زا  متفگن  ار  هچنآ  : » دومرف دوخ  خـساپ  نمـض  رد  ص )  ) ربمایپ لاس ؟ ره  رد  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : يدرم  تخاس ».]

زا مداد  نامرف  يراک  هب  ار  امش  هاگره  سپ  دندرکیم . دش  دمآ و  ناشربمایپ  دزن  دندیسرپیم و  ناوارف  هک  دوب  نآ  امش  ناینیشیپ  تکاله 
 ...«. دیروآ ياجب  دیناوتیم  هک  يرادقم  هب  نآ 

«. دوشیمن كرت  شاهمه  دیآیمن  تسد  هب  شاهمه  هچنآ  : » دومرف هک  تسا  لقن  ع )  ) یلع زا  یلائللا  یلاوغ  زا  . 2
418 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ّنکل و  باحـصألا ، نیب  اهب  کّـسمتلا  راهتـشاب  روبجم  اهدانـسا  فعـض  ّنا  لـیق  و  روسعملاـب .» طقـسی  ـال  روسیملا  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  - 3
: نوهوم یلوألاب  کّسمتلا 

. هّللا لوسر  ای  ماع  ّلک  یف  لجّرلا : لوق  ۀنیرق  و  جحلا . وه  اهدروم و  ۀنیرقب  ءازجألا  نود  دارفألا  نم  عاطتسملاب  نایتالا  یف  اهروهظب  الوا :
لاؤسلاب و دـیکألا  رمألا  نم  ۀنـسلا  باتکلا و  یف  درو  ام  فالخ  اذـه  و  ءایبنألا ، نم  ماکحألا  نع  لاؤسلا  ةرثک  نع  یهنلا  اهاّدؤم  ّنأب  اـیناث :

[. 94 (] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  : ) یلاعت لاق  یصحی . امب ال  مهنم  مّلعتلا 
دقاف ّبر  ذإ  افرع ، روسعملا  کلذـل  روسیملا  قدـص  نم  ّدـب  نکل ال  و  ۀـثلاثلا . کلذـک  و  بولطملا ، یف  ةرهاظ  اّهناف  ۀـیناثلا ، ۀـیاورلا  اما  و 

ةرـشعب ماعط  ناوخ  ریـضحتب  هدبع  یلوملا  رمأ  ول  الثم  افرع . روسعملا  کلذل  روسیم  هنا  هیلع  قدـصی  الف  ءازجالا ، عماجل  انیابم  ّدـعی  ءازجأ 
و اهعومجمب ، ةروسعملا  ةرـشعلا  کلتل  اروسیم  کلذ  ّدع  ماعطلا ، ةدمع  نم  ناولأ  ۀینامث  ریـضحت  نم  الإ  دـبعلا  نّکمتی  ملف  ۀـعامجل  ناولأ 

. اتاتب فیلکتلا  هنع  طقسی  کلذل  روسعملا و  کلذل  اروسیم  اذه  ّدعی  الف  الثم  حلم  ءام و  ریضحت  نم  الإ  دبعلا  نّکمتی  مل  اذا  نکل 

419 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. دوشیمن طقاس  درک ، ناوتیمن  هک  يراک  رطاخ  هب  درک ، ناوتیم  هک  يراک  (: » ع  ) ماما نخس  . 3
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تسخن تیاور  هب  کّسمت  نکل  دوشیم ؛ ناربج  باحصا ، نایم  رد  اهنآ  هب  کّسمت  ترهـش  هطـساوهب  تایاور  نیا  دنـس  فعـض  دناهتفگ :
: تسا تسس  لیلد ] ود  هب  ]

هک ار  بجاو  زا   ] ییازجا هن  دروآ ، ياجب  دناوتیم  هک  ار  بجاو ] زا   ] يدارفا دـیاب  فّلکم  هک  تسا  نآ  تیاور  رهاظ  هکنآ  تهج  هب  الّوا :
جح دـیاب   ] لاس ره  رد  ایآ  ادـخ ! لوسر  يا   » هک دوب  نیا  درم ، نآ  شـسرپ  اـیناث : تسا و  جـح  نآ ، دروم  ـالّوا : هکنآ  هنیرق  هب  دـناوتیم ؛]

»؟] دروآ ياجب 
هک هدمآ  ّتنس  باتک و  رد  هک  تسا  يزیچ  فالخرب  نیا  و  تسا ، ماکحا  هرابرد  ناربمایپ  زا  دایز  شـسرپ  زا  یهن  تیاور ، نآ  دافم  ایناث :

نایانشآ رکذ -[  لها  زا  دینادیمن  رگا  سپ  : » دومرف لاعتم  يادخ  دراد . دکؤم  رما  ناشیا  زا  نتفرگارف  ندیـسرپ و  هب  ياهدیدع ، دراوم  رد 
[. 95 «] دیسرپب ینامسآ ] باتک  اب 

دجاو روسعم -[  نآ  روسیم  طرـش ،] ای  ءزج  دقاف  راک   ] هک دـنک  قدـص  افرع  دـیاب  نکل  دـنراد ، بولطم  رد  روهظ  موس ، مود و  تیاور  اما 
رامش هب  ادج  الماک  نیابم و  تسا ، ازجا  هدنرادربرد  هک  يراک  اب  درادن ، ار  ازجا  یخرب  هک  يراک  یهاگ  اریز  تسا ، طیارـش ] ازجا و  همه 

دنک رما  شیوخ  رازگتمدخ  هب  اقآ  رگا  الثم  تسا . روسعم  نآ  روسیم  راک ، نیا  هک  دنکیمن  قدص  نآرب  افرع  تروص ، نیا  رد  و  دیآیم ،
نیا دروآ ، مهارف  دناوتن  ار  یلصا  ياهاذغ  زا  عون  تشه  زج  رازگتمدخ  و  دنارتسگب ، اذغ  عون  هد  اب  ياهرفـس  نانامهیم ، تعامج  يارب  هک 

مهارف يزیچ  کمن  بآ و  الثم  زج  دناوتن  رازگتمدخ  رگا  نکل  دروآ ، رامـشب  دـشن ، رّـسیم  شیارب  هک  اذـغ  عون  هد  نآ  روسیم  ناوتیم  ار 
. دوشیم طقاس  يو  زا  یّلک  هب  فیلکت  ورنیازا ، دروآ و  باسح  هب  روسعم » نآ  روسیم   » ناوتیمن ار  نیا  دروآ ،

420 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. هنایب یلع  رصتقیف  امهریغ ، جحلا و  ةالصلا و  یف  امک  تاروسیملا ، ضعب  دیدحت  یف  نایب  عراشلا  نم  دری  امبر  اذه و 

ّنال نیهجولا ، الکب  لمعلا  نایتاب  طایتحالا  موزل  رهاظلاف  هتیعطاق ، وا  هتیعنام  نیب  و  هتیطرـش ، وا  ءیـش  ۀیئزج  نیب  رمألا  راد  ول  یناثلا : هیبنتلا 
کلذ ۀیئزج  یف  درو  ول  معن ، هکرتب . ةرم  ءزجلا و  کلذب  ةرم  هرارکتب  هنم  ۀـّمّذلا  غارف  مزلیف  رودـقم ، هب  رومأملاب  نایتالا  مولعم و  فیلکتلا 

. اذهل ۀلماش  رییختلا  رابخأ  ّنأل  امهنیب ، رییختلا  ذئنیح  رهاظلاف  هل ، ئفاکم  ثیدح  هتیعنامب  درو  و  ربتعم ، ثیدح  ءیشلا 
ۀفرعم نم  فلکملا  نّکمت  اذا  تاداـبعلا  یف  هّنکل  و  لوهجملا ، عقاولا  كاردـال  هنـأل  نسح ، وهف  طاـیتحالا  اـما  ةءاربـلا  طاـیتحالا و  طورش 

هنا عراشلا  نم  دهعن  مل  انأل  ۀینلاب ، دیدرتلا  انزّوج  اذا  الإ  لکشم ، رارکتلا  طایتحالا  مزلتسا  اذا  امّیس  ربتعملا و ال  يرهاظلا  وا  یعقاولا  مکحلا 
ۀفرعم نم  نّکمتی  مل  اذا  امیف  معن ، ۀیعقاولا . ماکحألا  مّلعتل  لاؤسلاب  رمألاب  ةءولمم  بتکلا  نوطب  لب  رارکتلاب ، لیبقلا  اذـه  نم  دروم  یف  رمأ 

. عجاریلف عطقلا  ثحبم  یف  کلذ  انحضوأ  دق  و  رارکتلا . مزلتسا  نإ  و  هب ، رصحنم  عقاولا  كرد  قیرط  ّنأل  نسح ، وهف  مکحلا 

421 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نیا رد  هک  نآ ، ریغ  جح و  زامن و  دننام  دزاسیم ، صخـشم  ار  اهروسیم  زا  یخرب  دودـح  هک  هدـش  دراو  ینایب  عراش  يوس  زا  یهاگ  هتبلا 

. دوشیم لمع  نایب  نامه  قبطرب  تروص ،

يزیچ ندوب  عنام  ای  طرش  رد  کش  . 2

هراشا

اب ار  راک  دنک و  طایتحا  دیاب  ارهاظ  دشابیم ، نآ  هدننکعطق  عنام و  هکنآ  ای  تسا  بجاو  طرـش  ای  ءزج  يزیچ  هک  دـنک  کش  فّلکم  رگا 
اب هک  تسا  مزال  سپ  تسا ، رودـقم  فّلکم ، يارب  زین  هب  رومأم  ندروآ  ياجب  تسا و  مولعم  فیلکت ، نوچ  دروآ ، ياـجب  نآ  هجو  ود  ره 
رد ربتعم  یثیدـح  رگا  يرآ ، دزاس . غراف  ینیقی ] فیلکت  زا   ] ار شیوخ  همذ  نآ - نودـب  رابکی  ءزج و  نآ  هارمه  راـبکی  لـمع - رارکت 
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نآ نایم  تروص  نیا  رد  هک  دسریم  رظنهب  دشاب ، هدش  دراو  نآ  ندوب  عنام  نایب  رد  نآ  هیاپمه  یثیدـح  زین  و  ءیـش ، نآ  ندوب  ءزج  نایب 
. دوشیم لماش  زین  ار  دروم  نیا  رییخت ، رابخا  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  ّریخم  ود 

تئارب طایتحا و  طورش 

رد هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما  دریگیم ؛ تروص  مولعماـن  عقاو  تفاـیرد  ندیـسر و  يارب  اریز  تسوکین ، هدیدنـسپ و  يراـک  طاـیتحا ، اـما 
، دـشاب رارکت  مزلتـسم  طاـیتحا ، هک  یماـگنه  هژیوهب  دسانـشب ، ار  ربتعم  يرهاـظ  مکح  اـی  یعقاو و  مکح  دـناوتب  فّلکم  هاـگره  تاداـبع ،
هب يدروم  نینچ  رد  عراش  هک  میرادن  دای  هب  ام  هکنآ  لیلد  هب  مینادـب - زیاج  ار  ّتین  دـصق و  رد  دـیدرت  هکنآ  رگم  دراد - لاکـشا  طایتحا 
هک ییاج  رد  يرآ ، تسا . یعقاو  ماکحا  يریگداـی  يارب  ندیـسرپ  هب  رما  زا  هدـنکآ  اـم ] ییاور   ] ياـهباتک هکلب  دـشاب ، هدرک  رما  رارکت 
نآ هب  رـصحنم  عقاو  تفایرد  ندیـسر و  هار  اریز  دـشاب ، رارکت  مزلتـسم  دـنچره  تسوکین ، طایتحا  تسا ، زجاع  مکح  تخانـش  زا  فّلکم 

. دینک هعجارم  اجنادب  میتخاس ، نشور  عطق  ثحب  رد  ار  هتکن  نیا  ام  دشابیم .
422 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ةریـسلا و  کـلذ ، یلع  نییلوصـألا  ملاـست  رهاـظلا  و  عقاولا ، نع  صحفلا  ۀـیعوضوملا  تاهبـشلا  یف  اـهنایرج  یف  طرتشی  ـالف  ةءاربـلا  اـما  و 
نوکت نأ  لثم  اهدراوم ، ضعب  یف  انیتم  الاکشا  نیطاسألا  ضعب  لکشا  معن ، اهّتلدأ . قالطا  یلا  افاضم  عامجالا  هیلع  لقن  و  هیلع ، ةرمتسملا 

، موصلا دـیری  وه  لکأف و  رجفلا  لوخدـب  ّکش  نمیف  الثم  قفألا  یلا  رظنلاک  ریخـألا ، ءزجلا  يوس  فّلکملل ، ۀلـصاح  اـهّلک  ملعلا  تامدـقم 
تاوف اهیف  رثکی  یتلا  دراوملا  یف  وا  امکح . اعوضوم ال  جراخ  وهف  اصحف  ّدعی  اذه ال  لثم  لعجف  ۀیمکح ، وا  ۀیعوضوم  ۀهبشلا  تناک  ءاوس 

ّنا ثیح  قودنـصلا ، وا  رتفدلا  ۀـعجارم  یلع  اهتفرعم  فّقوت  اذا  جـحلل  ۀعاطتـسالا  لثم  ۀـیبوجولا ، تاهبـشلا  یف  صحفلا  كرت  اذا  بجاولا 
. باسحلا نع  صحفلا  یلع  اهبوجو  نامز  لوأ  یف  اهتیدأت  فّقوتی  ةاکزلا  جحلا و  لثم 

ّلدت و  فیلاکتلا ، تلمهأ  ماکحألا و  تعاضل  الإ  و  مکحلا ، نع  اهلبق  صحفلا  بوجو  یف  لاکشا  الف  ۀّیمکحلا  تاهبـشلا  یف  ةءاربلا  اما  و 
، لاهجلا ةذخاؤم  رابخأ  و  هقفتلا ، ملعلا و  بلط  یلع  ّثحلا  رابخأ  و  رکذلا ، لهأ  لاؤس  هّقفتلا و  اتیآ  ۀـلوقنملا  تاعامجالا  دـعب  کلذ  یلع 

 ... زکف ۀبانج  هتباصأ  ارودجم  لسغ  نمیف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هنع  يور  ام  لثم 

423 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
رظنقاـفتا بلطم  نیا  رب  ناـیلوصا  ارهاـظ  و  تسین ؛ عقاو  زا  شواـک  صحف و  هب  طورـشم  یعوضوم ، تاهبـش  رد  تئارب  ندـش  يراـج  اـما 

قالطا اب  و   ] دشابیم قلطم  تئارب ، هلدا  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، هدش  لقن  عامجا  نآرب  و  هتفرگ ، رارق  نآرب  هعرشتم ]  ] ّرمتسم هریس  و  دنراد ،
نایرج و   ] دـناهدرک رکذ  نآ  دراوم  یخرب  رد  نیتم  یلاکـشا  ناگرزب ، زا  یخرب  يرآ ، دوشیم .] لـماش  زین  ار  صحف  مدـع  تروص  دوخ ،

الثم دشاب - لصاح  فّلکم  يارب  نآ ، ریخا  ءزج  زا  ریغ  ملع ، تامدقم  همه  هکنآ  لثم  دناهتفریذپن ،] صحف  زا  لبق  دراوم ، نآ  رد  ار  تئارب 
هب دنک و  دنلب  ار  رس  تسا  یفاک  هکیلاحرد  دهدیم  همادا  ندروخ  اذغ  هب  دراد ، کش  رجف  عولط  رد  دریگب و  هزور  دهاوخیم  هک  یسک 

لحم زا  امکح ، هن  اعوضوم ، ورنیازا  دنرامـشیمن ، صحف  ار  روما  لیبق  نیا  اما  یمکح . هاوخ  دشاب و  یعوضوم  ههبـش  هاوخ  درگنب - قفا 
هاـگن لـیبق  زا  يروما  اـساسا  نخـس ، نیا  تسین » صحف  هب  طورـشم  اـجنیا ، رد  تئارب  يارجا  : » مییوـگیم یتـقو  سپ  . ] تسا نوریب  ثحب 

[. دوش انثتسا  سپس  دوشب و  نآ  لماش  هکنآ  هن  دوشیمن ، هتفگ  صحف  نآ  هب  نوچ  دوشیمن ، لماش  ار  قفا  هب  ندرک 
نآ هب  ملع  رگا  جح ، رد  تعاطتسا  دننام  دوشیم ، بجاو  توف  یناوارف  ببـس  شواک ، صحف و  كرت  هک  يایبوجو  ياهههبـش  رد  زین  و 

فقوت یـسرباسح  رب  شبوجو ، نامز  زاغآ  رد  تاکز  جـح و  لثم  يروما  ندرک  ادا  هک  ارچ  دـشاب ، فقوتم  قودنـص  رتفد و  هب  هعجارم  رب 
. دراد
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، تروص نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  تسا ، مکح  زا  نیـشیپ ، شواـک  صحف و  رب  طونم  یلاکـشا  چـیهیب  یمکح  تاهبـش  رد  تئارب  ناـیرج  اـما 
رکذ لها  زا  شـسرپ  نید و  رد  هقفت  هیآ  لوقنم ، ياهعامجا  رب  نوزفا  بلطم ، نیا  لیلد  ددرگیم . رثایب  لمهم و  فیلاکت ، هابت و  ماکحا ،

و دـنکیم ، قیوشت  نید  زا  قیمع  مهف  ندروآ  تسد  هب  ملع و  يریگارف  رب  هک  یتایاور  و  دـنکیم ،] توعد  ماـکحا  يریگارف  هب  هک   ] تسا
ار هلبآ  هب  التبم  صخـش  هک  يدرم  هرابرد  تسا : هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یتیاور  دننام  تسا ، نالهاج  زا  هذخاؤم  رگنایب  هک  یتایاور 

تفرگ و زازک  وا  هجیتن  رد  و  داد ، لسغ  دوب ، هدش  بنج  هک 
424 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

« لمعت یتح  تملعت  اّله  : » هل لاقی  نأب  لهاجلا  یلع  ۀمایقلا  موی  ۀجحلا  ۀماقا  نم  يور  ام  و  اومّمی .»؟ أ ال  اولأس ؟ ّالأ  هّللا  مهلتق  هولتق  : » تامف
. ۀلدألا نم  کلذ  ریغ  یلا 

نم هلمع  ناک  ناف  عقاولا  فداص  نإ  و  ةدابع ، وا  ناک  ۀـلماعم  هلمع ، لطب  عقاولا  فلاخ  ناف  صحف ، ریغب  لمع  اذا  لـهاجلا  فّلکملا  ّنا  ّمث 
ۀبرقلا ۀین  هنم  تلصح  ناف  ةدابع ، تناک  نا  و  ۀبرق ، ۀّین  نود  نم  اهراثآ  اهیلع  ّبترتت  بابسأ  اهنأل  اهرثأ ، اهیلع  ّبترتی  ّحصتف و  تالماعملا 

الإ و  عقاولل ، اهتقباطم  ۀبرقلا و  وه  اهطرش و  لوصحل  ارهاظ ، هتدابع  تّحص  لمعلا  نیح  الفاغ  ناک  اذا  امک  ةدابعلا ، ۀّحـص  طرـش  یه  یتلا 
؟ بّرقم هنا  ملعی  لمعب ال  لهاجلا  بّرقتی  فیک  و  بّرقتلا ، نم  اهّولخل  ۀلطاب  یهف 

هتالص یف  رهاجلا  و  هیلع ، رصقلا  بوجو  عضوم  یف  هتالص  ّمتملا  مکح  صحف  الب  لهاجلا  ةدابع  نالطب  مکح  نم  باحصألا  ینثتسا  معن ،
مکحلا یلع  ّتلد  رابخأ  کلذ  یف  تدرو  و  هب ، یتأـملا  ۀحـص  یلع  مهقاـفتا  لـقن  و  مکحلاـب ، ـالهج  ۀـیرهجلا  یف  تفاـخملا  ۀـّیتافخالا و 

. ۀمّلسملا ةدعاقلا  فالخ  اهنأل  اهدراوم ، یلع  راصتقاب  اهب  ذخؤیف  روکذملا 
و ۀـیبوجو ، وا  ۀـیمیرحت  ۀهبـشلا  نوکت  نأ  اـّماف  طاـیتحالا  ناـکما  عم  هب  فـّلکملا  یف  انککـش  یمازلـالا و  فیلکتلاـب  اـنملع  اذا  ۀـصالخلا 

، ... ۀیمکح وا  ۀیعوضوم  امإ  ۀیمیرحتلا 

425 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لهاج هیلع  تّجح  هماقا  رگنایب  هک  یتیاور  و  دندادن .»؟ شمّمیت  ارچ  دندیـسرپن ؟ ارچ  دشکب . ار  نانآ  دنوادخ  دنتـشک ، ار  وا  : » دومرف درم ،

. رگید هلدا  و  ینک .» لمع  نادب  ات  یتخوماین  ارچ  : » دوشیم هتفگ  وا  هب  هک  تسا ، تمایق  زور  رد 
دشاب و هلماعم  هاوخ  تسا ، لطاب  شلمع  دشاب ، عقاو  اب  فلاخم  هکیتروصرد  دنک ، لمع  شواک  صحف و  نودب  لهاج ، فّلکم  رگا  لاح 

بترتـم نآرب  شرثا  تسا و  حیحـص  دـشاب ، تـالماعم  زا  شلمع  هکیتروـصرد  دـشاب ، عـقاو  اـب  قباـطم  هکیتروـصرد  و  تداـبع ؛ هاوـخ 
رد هکیتروصرد  دشاب ، تدابع  رگا  و  دوشیم ؛ بترتم  نآرب  تبرق ، دـصق  نودـب  شراثآ  هک  تسا  یبابـسا  تالماعم ، هک  ارچ  ددرگیم ؛
[- تسا هدرکن  ار  مزال  صحف  هک   ] هدوب لفاغ  لمع  ماگنه  رد  هکنآ  لثم  دشاب - لصاح  تسا ، تدابع  تحـص  طرـش  هک  تبرق  دصق  يو 

دهاوخ لطاب  هنرگو ، دـشابیم ، لصاح  تسا - عقاو  اب  تقباطم  تبرق و  دـصق  هک  تحـص ، طرـش  هک  ارچ  تسا ، حیحـص  شتدابع  ارهاظ 
. دبای بّرقت  دنوادخ  هب  تسا ، بّرقم  دنادیمن  هک  يراک  اب  هنوگچ  لهاج  صخش  و  دشابیم . یلاخ  تبرق ، دصق  زا  نوچ  دوب ،

نتـسنادن رطاخ  هب  هک  يرازگزامن  یکی  دـناهدرک : انثتـسا  ار  دروم  ود  هدرکن ، صحف  هک  یلهاج  تدابع  نـالطب  مکح  زا  باحـصا  يرآ ،
هتسهآ زامن  هلئسم ، نتـسنادن  رطاخ  هب  هک  يرازگزامن  رگید ، تسا و  هدناوخ  مامت  دناوخب ، هتـسکش  دیاب  هک  ییاج  رد  ار  شزامن  هلئـسم ،

زامن ندوب  تسرد  رب  ناشیا  هک  هدـش  لقن  تسا . هدـناوخ  هتـسهآ  حبـص ] زامن  لثم   ] ار دـنلب  زامن  اـی  هدـناوخ و  دـنلب  رهظ ] زاـمن  لـثم   ] ار
لمع تایاور  نیا  هب  ورنیازا ، دراد . تلـالد  هدـش  داـی  مکح  رب  هک  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یتاـیاور  و  دـنراد ، رظنقاـفتا  هدـش  هدـناوخ 

[. دوشیمن هداد  میمعت  رگید  دراوم  هب  و  ، ] دوشیم هدنسب  شصاخ  دروم  نامه  هب  تسا  مّلسم  هدعاق  فالخرب  نوچ  و  دوشیم ،

هصالخ
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ای یمیرحت  ههبـش  و  یبوجو ؛ ای  تسا و  یمیرحت  ههبـش  ای  دـشاب ، نکمم  طایتحا  كوکـشم و  هب ، فّلکم  مولعم و  یمازلا ، فیلکت  هاگره 
ههبش و  یمکح ؛ ای  تسا و  یعوضوم 
426 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. اهریغ امإ  ةروصحم و  ۀهبش  امإ  ۀیعوضوملا  و 
. اهفالخب اهریغ  نیفرطلا و  ّبنجتب  طایتحالا  اهیف  بجی  ةروصحملاف 

، نیـصنلا ضراعت  وا  فارطألا ، عیمج  ّبنجتب  طایتحالا  اهیف  مکحلاف  هلامجإ ، وا  صنلا  نادـقف  اهیف  کشلا  أشنم  نوکی  نأ  اـمإ  ۀـیمکحلا  و 
رثکألا لقألا و  نیب  وا  نینیابتملا  نیب  هیف  دّدرتلا  نوکی  نأ  امإ  اـمهنم  ّلـک  و  ۀـیعوضوم ، وا  ۀـیمکح  اـمإ  ۀـیبوجولا  و  رییختلا ، اـهیف  مکحلاـف 
ۀهبـشلا تناک  ءاوس  نیفرطلا ، ناـیتاب  طاـیتحالا  هیف  مکحلاـف  ناـنیابتملا  اـما  و  ةءاربلا ، هارجمف  ریخـألا  اـما  نییطاـبترالا ، ریغ  وا  نییطاـبترالا 

عم هروص  ضعب  یف  طایتحالا  رهظألا  و  ةءاربلا ، رهـشألا  ۀـیمکحلا  ۀهبـشلا  یفف  نایطابترالا ، رثکألا  لـقألا و  اـما  و  ۀـیعوضوم ، وا  ۀـیمکح ،
. نیصنلا ضراعت  ةروص  یف  رییختلا  هلامجإ و  وا  صنلا  نادقف 

الإ طاـیتحالا و  رهاـظلاف  هبوجو  مولعملا  ناونعلا  لیـصحت  یف  وا  بجاوـلل  لّـصحملا  یف  کـشلا  ناـک  نإ  اـهنم  ۀـیعوضوملا  ۀهبـشلا  یف  و 
. ةءاربلا لمتحیف 

؟ ةروصحملا ریغ  یه  ام  و  ةروصحملا ، ۀهبشلا  یه  ام  تانیرمت 1 -
؟ هیف فلؤملا  لاکشا  ام  ةروصحملا و  فارطأ  دحأل  یقالملا  مکح  ام  - 2

. نییطابترالا رثکألا  لقألا و  نیب  ۀیمکحلا  ۀیبوجولا  ۀهبشلا  یف  طایتحالا  لیلد  ةءاربلا و  لیلد  نیب  - 3
؟ يرجت نیأ  و  روسیملا » ةدعاق   » یه ام  - 4

؟ صحف ریغب  لمع  اذا  مکحلاب  لهاجلا  فلکملا  لمع  مکح  ام  - 5

427 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. هروصحم ریغ  ای  تسا و  هروصحم  ای  یعوضوم 

. تسین بجاو  طایتحا  هروصحم ، ریغ  ههبش  رد  و  تسا ، بجاو  نیفرط ، زا  زیهرپ  اب  ندرک  طایتحا  هروصحم  ههبش  رد 
ضراعت ای  و  دـشابیم - نیفرط  زا  زیهرپ  اب  طایتحا  نآ  مکح  هک  نآ - لامجا  ای  تسا و  لیلد  نادـقف  ای  نآ ، رد  کش  أشنم  یمکح ، ههبش 

. تسا رییخت  نآ  مکح  هک  لیلد ، ود 
لقا و ای  یطابترا و  رثکا  لقا و  نایم  ای  تسا و  نانیابتم  نایم  ای  اهنآ  زا  مادکره  رد  دیدرت  و  یعوضوم ، ای  تسا و  یمکح  ای  یبوجو  ههبش 

یمکح ههبش  هاوخ  تسا ، فرط  ود  ندروآ  ياجب  اب  طایتحا  نانیابتم ، مکح  اما  دوشیم ، يراج  تئارب  ریخا ، دروم  رد  یطابترا . ریغ  رثکا 
رد هک  تسا  نآ  رتنشور  لوق  و  تسا ؛ تئارب  رتروهـشم  لوق  یمکح ، ههبـش  رد  یطاـبترا ، رثـکا  لـقا و  اـما  و  یعوـضوم ؛ هاوـخ  دـشاب و 

. تسا ّریخم  فّلکم  لیلد ، ود  ضراعت  تروص  رد  تسا و  مزال  طایتحا  نآ ، لامجا  ای  لیلد  نادقف  تروص 
رهاـظ دـشاب ، كوکـشم  تسا ، مولعم  نآ  بوجو  هک  یناونع  هدننکلیـصحت  اـی  بجاو  هدننکلیـصحت  رگا  یعوضوم ، یبوجو  ههبـش  رد 

. دشابیم لمتحم  تئارب  هنرگو ، تسا  طایتحا 

نیرمت

. دینک فیرعت  ار  هروصحم  ریغ  ههبش  هروصحم و  ههبش  . 1
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. دینک نایب  ار  نآ  رد  فلؤم  لاکشا  هروصحم و  فارطا  زا  یکی  اب  هدننکدروخرب  مکح  . 2
. دینک نایب  ار  یطابترا  رثکا  لقا و  نایم  یمکح  یبوجو  ههبش  رد  طایتحا  لیلد  تئارب و  لیلد  . 3

. دوشیم يراج  اجک  رد  تسیچ و  روسیم  هدعاق  . 4
؟ تسیچ دنکیم ، لمع  شواک  نودب  هک  ییاج  رد  مکح  هب  لهاج  فلکم  لمع  مکح  . 5

428 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یف وه  و  باحصتسالا ، يرجم  وه  يذلا  ۀقباسلا  ۀلاحلا  هیف  ظحالت  ام  کشلا  دراوم  نم  باحـصتسالا  فیرعت  باحـصتسالا  عبارلا  لصالا 

«. هتبحص بلط  وأ  ابحاصم  ءیشلا  ذخأ  : » ۀغللا
«. هلاوز یف  کشلا  دنع  ایقاب  نقیتملا  مکحب  ام  وأ  دوجولا  نقیتم  رابتعا  : » وه نییلوصالا  حالطصا  یف  و 

کـش ثدـحلا و  نم  ارهطتم  ناک  هنأب  فّلکملا  نّقیت  ول  ام  لثم  هلاوز ، یف  کشلا  یناثلا  و  قباس . نقیتم  دوجو  لوألا ، : » نینکرب مّوقتی  وهف 
نیقیلا ةدعاق  و  عناملا ، یضتقملا و  ةدعاق  نع  فلتخی  وه  و  باحصتسالا ، وه  اهئاقب و  یلع  ینبیف  ةراهطلا  کلت  ضقنی  ثدح  لوصح  یف 

. قباسلا نیقیلا  یلع  رثألا  بیترتب  امهرابتعا  تبثی  مل  نیتللا  يراسلا ، کشلاب  اهنع  ّربعملا 
امنإ کشلا  و  بشخ ، یف  ران  دوجوک  یـضتقملا ، دوجوب  وه  امنإ  اهیف  نیقیلا  ّنأل  اهیف ، کشلا  نیقیلا و  ّقلعتم  فـالتخا  اـمهیلوأ : كـالمف 

. الثم هتبوطر  وه  بشخلا و  باهتلا  نم  عنام  دوجو  یف  وه 

429 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

باحصتسا مراهچ  لصا 

باحصتسا فیرعت 

تغل رد  باحـصتسا  ددرگیم . يراج  باحـصتسا  نآ  رد  دوشیم و  ظاحل  قباس  تلاـح  نآ ، رد  هک  تسا  ییاـج  کـش ، دراوم  هلمج  زا 
«. نآ یهارمه  بلط  ای  ءیش ، نداد  رارق  هارمه   » زا تسا  ترابع 

رد کـش  ماـگنه  هب  تسا  دوـجولا  نقیتـم  مکح  رد  ار  هچنآ  اـی  ار  دوـجولا  نقیتـم  رما  هکنآ  : » زا تـسا  تراـبع  ناـیلوصا  حالطـصا  رد  و 
«. مینک رابتعا  یقاب  شلاوز ،

دراد نیقی  فّلکم  هک  اجنآ  لثم  نآ ، لاوز  رد  کش  مود ، قباس و  نقیتم  رما  دوجو  تسخن ، تسا : نکر  ود  هب  باحـصتسا  ماوق  نیاربانب ،
تراهط ياقب  رب  ار  انب  سپ  هن ؟ ای  دنک  ضقن  ار  تراهط  نآ  هک  هدزرـس  وا  زا  یثدح  ایآ  هک  دراد  کش  هدوب و  ثدـح  زا  تراهط  رب  البق 

مادکچیه هک  دوشیم - هتفگ  يراس  کش  نآ  هب  هک  نیقی - هدعاق  زین  عنام و  یـضتقم و  هدعاق  تسا . باحـصتسا  نامه  نیا  دراذگیم و 
. دراد توافت  اهنآ  اب  باحصتسا  دنتسه و ] باحصتسا  زا  ریغ  ود  ره  ، ] دنتسین ربتعم  قباس  نیقی  رب  رثا  ندرک  بترتم  يارب 

، عنام دوجو  و   ] نقیتم یضتقم ، دوجو  هدعاق ، نیا  رد  اریز  دشاب ، فلتخم  کش ، نیقی و  قلعتم  هک  تسا  نآ  عنام  یـضتقم و  هدعاق  كالم 
کـش تسا - بوچ  تبوطر  نامه  هک  بوچ - نتخوس  زا  عنام  دوجو  رد  میراد و  نیقی  بوچ  رد  شتآ  دوجو  هب  الثم  تسا . كوکـشم ]

. میراد
430 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ول ام  لثم  کشلا ، رودص  نامز  عم  نیقیلا  رودص  نامز  فالتخا  عم  نکل  و  انامز ، اتاذ و  کشلا  نیقیلا و  ّقلعتم  داحتا  وه  ۀیناثلا : كالم  و 
ّنأل يراسلا ، کشلاب  ةدعاقلا  هذه  نع  ّربعی  امنإ  و  ۀعمجلا . موی  هتلادعب  اکش  هنیقی  بلقنا  تبـسلا  موی  مث  ۀعمجلا  موی  صخـش  ۀلادعب  نّقیت 
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. ۀعمجلا موی  هتلادعب  كاش  نآلا  وهف  ۀعمجلا ، موی  یف  صخشلا  کلذ  ۀلادعب  نیقیلا  یلا  الثم ، تبسلا  موی  نم  يرس  ّکشلا 
ثودـح نامز  فلتخا  ءاوس  ّقلعتملا ، نامز  فالتخا  عم  نکل  اضیا ، اتاذ  کشلا  نیقیلا و  ّقلعتم  داـحتا  وه  باحـصتسالا : ةدـعاق  كـالم  و 
تبـسلا موی  یف  عمتجا  ثیحب  تبـسلا  موی  هتلادـعب  کش  ۀـعمجلا و  موی  یف  صخـش  ۀـلادعب  نّقیت  اذا  امک  قّفتا . وا  کـشلا  نیقیلا و  سفن 
ۀعمجلا موی  ّهنا  زارحا  عم  ۀلادعلا  یفانی  تبـسلا  موی  هنم  ءیـش  رودص  یف  کشی  يأ  تبـسلا ، موی  اهیف  کشلا  ۀعمجلا و  موی  هتلادعب  نیقیلا 

. الداع ناک 
وا ایفیلکت  امکح  نوکی  نأ  اّمإ  مث  ایمدع ، وا  ایدوجو  ارمأ  نوکی  نأ  امإ  بحـصتسملا  ّنأل  ةریثک ، عاونأ  باحـصتسالل  باحـصتسالا  عاونأ 
یف نوکی  نأ  امإ  و  بحـصتسملل ، یـضتقملا  یف  نوکی  نأ  امإ  کـشلا  مث  ۀـیجراخ ، ارومأ  وا  مکحل  اـعوضوم  وا  اـیئزج ، وا  اـیلک  ایعـضو ،

، ... ایعرش وا  ایلقع  نوکی  نأ  امإ  بحصتسملا  مکحلا  لیلد  مث  دوجوملا . ۀیعفار  یف  وا  هل ، عفارلا 

431 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ققحت نامز  اب  نیقی  ققحت  نامز  اهنت  دـشاب و  یکی  انامز  اتاذ و  کش ، نیقی و  ّقلعتم  هک  تسا  نآ  يراس ] کـش  اـی   ] نیقی هدـعاق  كـالم 

زور رد  يو  تلادـع  نامه  رد  هبنـش ، زور  سپـس  تسا و  لداع  دـیز  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  هعمج  زور  هکنآ  لثم  دـشاب ، توافتم  کـش 
ذوفن تیارـس و  الثم ، هبنـش  زور  زا  کـش  هک  تسا  نیمه  زین  دوشیم  هتفگ  يراـس  کـش  هدـعاق ، نیا  هب  هکنیا  هتکن  مینک . کـش  هعمج ،

نآ رتنشور  لاثم  . ] میراد کش  زین  هعمج  زور  رد  يو  تلادع  رد  کنیا  هک  ياهنوگهب  هعمج ، زور  رد  دـیز  تلادـع  هب  نیقی  هب  دـنکیم 
دیدرت يو  تیحالـص  رد  هک  تسا  ياهنوگهب  وا  عضو  لاس 82  رد  اما  میتسنادیم . تیحالـص  دجاو  ار  ياهدـنیامن  لاـس 81  رد  هک  تسا 

يارب لاس 81  رد  وا  هک  دـیتسه  نئمطم  ایآ  دنـسرپب : ام  زا  رگا  کنیا  دـنکیم و  تیارـس  زین  لاـس 81  هب  هتفرهتفر  دـیدرت  نیا  و  مینکیم .
[. ریخ مییوگیم : تسا ؟ هتشاد  تیحالص  یگدنیامن 

نیقی و دوخ  شیادـیپ  نامز  هاوخ  دـشاب ، توافتم  اهنآ  نامز  اما  یکی ، اتاذ  کـش  نیقی و  قلعتم  هک  تسا  نآ  باحـصتسا  هدـعاق  كـالم 
زین هبنـش  زور  ایآ  هک  میراد  کش  اما  هدوب  لداع  هعمج  زور  دیز ، میراد  نیقی  هک  اجنآ  دـننام  دـشابن ، فلتخم  ای  دـشاب  فلتخم  زین  کش 
عمج مهاب  هبنـش ، زور  رد  يو  تلادع  رد  کش  هعمج و  زور  رد  يو  تلادـع  هب  نیقی  هبنـش ، زور  رد  هک  ياهنوگهب  تسا ، لداع  نانچمه 
زور رد  يو  تلادع  هکنآ  اب  هن ؟ ای  دشاب  راگزاسان  تلادع  اب  هک  هدزرـس  يراک  هبنـش  زور  رد  يو  زا  ایآ  هک  میراد  کش  ینعی  دنوشیم ؛

. تسا زرحم  ام  يارب  نانچمه  هعمج ،

باحصتسا عاونا 

[: بحصتسم دوشیم -[  باحصتسا  هچنآ  اریز  دراد ، ینوگانوگ  عاونا  باحصتسا 
يروما ای  تسا و  مکح  عوضوم  ای  ییزج ؛ ای  تسا و  یّلک  ای  یعـضو ؛ مکح  ای  تسا و  یفیلکت  مکح  ای  یمدع ؛ ای  تسا و  يدوجو  رما  ای 

. دوجوم رما  ندوب  عفار  رد  ای  یضتقم و  يارب  عفار  دوجو  رد  کش  ای  تسا  بحـصتسم  یـضتقم  رد  کش  ای  زین  کش  یفرط ، زا  یجراخ .
رد نایلوصا  یعرش . ای  تسا و  یلقع  ای  بحصتسم  مکح  لیلد  رگید ، يوس  زا 

432 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. اهتیجح مدع  اهضعب و  وا  عاونألا  هذه  ۀیجح  یف  ریثک  فالتخا  عقو  دق  و 

ولف ّلکلا ، نکی  مل  نإ  ّلجلا  دـنع  ربتعم  هّلعلف  یمدـعلا  باحـصتسالا  اـما  هعاونأ ، یف  اوفلتخا  نوتبثملا  و  اـقلطم ، هتیجح  نم  عنم  نم  مهنمف 
. مدعلا باحصتسا  یه  مدعلا و  ۀلاصاب  امئاد  نولدتسی  مهارت  کلذل  و  هتوبث ، دعب  الإ  هدوجوب  مکحی  الف  ءیش  مدع  نّقیت 

و ۀـیکلملا ، و  ۀـیجوزلا ، و  ۀـساجنلا ، و  ةراـهطلاک ، یعـضولا ، یلکلا  و  ۀـمرحلا ، بوجولاـک و  یفیلکتلا ، یلکلا  مـکحلا  باحـصتسا  اـما  و 
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. ۀیجحلا مدع  مهدعب  نم  ءامدقلا و  نع  لوقنملاف  اهلاثمأ ،
باحصتسا یلع  لدت  باحصتسالا ال  رابخأ  ّنا  هر )  ) یلماعلا ّرحلا  خیشلا  نع  لوقنملا  و  یعـضولا ، نود  یفیلکتلاب  عنملا  ّصخ  نم  مهنم  و 

. یلکلا یعرشلا  مکحلا 
. اهریغ ماکحألا و  یف  اقلطم  ۀیجحلاب  لوقلا  نیرخأتملا  يرخأتم  نیب  رهتشا  و 

. یضتقملا یف  کشلا  دنع  هتیجح  مهنم  ریثک  عنم  و 
. دوجوملا ۀیعفار  یف  کشلا  دنع  ۀیجحلا  رکنأ  نم  مهنم  و 
. ایلقع بحصتسملا  توبث  لیلد  ناک  اذا  اهعنم  نم  مهنم  و 

. ۀبعشتملا لاوقألا  نم  کلذ  ریغ  یلا  ۀیجراخلا  رومألا  یف  هتیجح  عنم  نم  نییلوصألا  نم  و 
 ... رابخأ الإ  سفنلا  هب  ّنئمطت  ام  اهنم  دجن  مل  اهیلع ، لّوعملا  اهتدمع  رکذنس  یتلا  باحصتسالا  ۀلدأ  انلمأت  اذا  نحن  و 

433 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. دنراد یناوارف  رظنفالتخا  اهنآ  زا  یخرب  ای  عاونا و  نیا  ندوبن  ندوب و  تجح 

تجح نآ  عون  نیمادـک  هکنیا  رد  دـناهدرک ، تابثا  ار  باحـصتسا  تیجح  هک  ناـنآ  و  دـناهتفریذپن ، ار  باحـصتسا  تیجح  اـقلطم  یخرب 
. دنراد رظنفالتخا  تسا ،

نیقی يزیچ  مدع  هب  فّلکم  رگا  نیاربانب ، دـننادیم . ربتعم  نایلوصا  رثکا  دـننادن ، ربتعم  همه  رگا  تفگ  ناوتیم  ار  یمدـع  باحـصتسا  اما 
، مدع تلاصا  هب  هراومه  نایلوصا  دینیبیم  امش  هک  تسورنیازا  دوش . تباث  شیارب  هکنآ  رگم  دنکیمن  مکح  نآ  دوجو  هب  دشاب ، هتـشاد 

. دننکیم کسمت  تسا ، مدع  باحصتسا  نامه  هک 
، ّتیجوز تساجن ، تراـهط ، لـثم  ار - یعـضو  یّلک  مکح  باحـصتسا  و  تمرح - بوجو و  دـننام  یفیلکت - یّلک  مکح  باحـصتسا  اـما 

. دننادیمن تجح  هدش - لقن  ناشیا  زا  هچنآ  رب  انب  ناشیا - زا  سپ  نایلوصا  امدق و  نآ - دننام  ّتیکلم و 
لقن هر )  ) یلماع ّرح  خیـش  زا  دـناهدرک . لوبق  ار  یعـضو  مکح  باحـصتسا  اما  هتفریذـپن  ار  یفیلکت  مکح  باحـصتسا  ناـیلوصا  زا  یخرب 

.« درادن تلالد  یّلک  یعرش  مکح  باحصتسا  رب  باحصتسا  تایاور  : » هتفگ ناشیا  هک  تسا 
. دشابیم تجح  نآ  ریغ  ماکحا و  رد  اقلطم  باحصتسا  هک  تسا  نآ  نایلوصا  نیرخآ  نایم  روهشم 

. دناهتفریذپن ار  یضتقم  رد  کش  ماگنه  هب  باحصتسا  تیجح  ناشیا  زا  يرایسب 
. دناهتفریذپن دوجوم  رما  ندوب  عفار  رد  کش  ماگنه  هب  ار  نآ  تیجح  ناشیا  زا  یخرب  و 

. دناهتفریذپن دشاب ، یلقع  بحصتسم  توبث  لیلد  هکیتروصرد  ار  نآ  ّتیجح  ناشیا  زا  یخرب  و 
. دناهتسناد عونمم  ار  یجراخ  روما  رد  باحصتسا  تیجح  زین  نایلوصا  زا  یضعب 

. دراد دوجو  زین  يرگید  لاوقا 
روآنانیمطا هک  يزیچ  اهنآ  رد  مینک ، لمأت  بوخ  درک - میهاوخ  نایب  تسا  دیکأت  دروم  هک  ار  اهنآ  هدـمع  هک  باحـصتسا - هلدا  رد  رگا 

نیا رابخا  رگم  تفای ، میهاوخن  دشاب ،
434 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ام باحـصتسا  و  نیفلکملا ، رئاسل  ۀیلکلا  نود  فّلکملل ، ۀـیئزجلا  ۀیعـضولا  ماکحألا  باحـصتسا  ۀـیجح  نم  رثکا  یلع  ّلدـت  یتلا ال  بابلا 
رکذ دنع  کلذ  حضونس  امک  عفارلا ، یف  کشلا  وه  اهیف  کشلا  أشنم  ناک  اذا  یعرـش ، مکح  اهب  ّقلعت  یتلا  تاعوضوملا  نم  کلذب  قحلی 

. ۀلدألا
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: رومأب هتیجح  یلع  لدتسا  باحصتسالا  ۀلدأ 
ذخألا ّنأ  انریغ  نم  انـسفنأ و  نم  دجن  انأل  رظن ، کلذ  یف  و  اهفالخ . تبثی  مل  ام  ۀقباسلا  ۀـلاحلاب  ذـخألا  یلع  ءالقعلا  ةریـس  رارقتـسا  اهنم :

و ةدوهـشملا ، قاوسألا  و  ةدوهعملا ، نادلبلا  یلا  دصقلا  لثم  اهئاقبب  ّنظلل  لب  اهباحـصتسا ، لجأل  سیل  ۀیجراخلا  رومألا  یف  ۀقباسلا  ۀلاحلاب 
لاحلا و کـلت  لاـقتناب  ّنظ  لـصح  ولف  اـهلاح . یلع  اـهئاقبب  یناـنئمطالا  ّنظلل  کـلذ  ّلـک  ۀـقباسلا ، مهتیناوح  مهرجاـتم و  یف  راـّجتلا  یلا 
، لوصحلا مدعب  ّنظلا  عم  ول  بولطملا و  لوصح  ءاجرل  ۀقباسلا  ۀلاحلا  ذـخؤت  امبر  معن ، هنود . نظلاب  لمع  باحـصتسالا  یـضتقم  فالخب 

دهعی ناک  یتلا  اهیف  امهدوجو  موهوملا  ۀنکمألا  یتح  امهنع  هصحف  یف  دصقی  هناف  دوجولا  يزیزع  ءام  لیصحت  وا  ءاود  ءارش  دارأ  نم  لثم 
. اهنظ لب  ةرضم ، لامتحا  هکرت  یف  ّنأل  یمهو ، لامتحال  ول  امهلوصح و  ءاجرل  لب  باحصتسالل ، اهیف ال  امهلوصح  اقباس 

هلاومأ لسری  لجرلا ال  ـالثم  نظلل ، اـقفاوم  ناـک  ول  ۀـقباسلا و  ۀـلاحلا  قبط  یلع  لـمعلا  نوکرتی  ةریطخلا  رومـألا  یف  اـضیا  ءـالقعلا  يرن  و 
 ... الامتحا ول  هتوم و  لمتحا  اذا  ةدیعب  دالب  یف  رجاتل  ۀیراجتلا 

435 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
و نافّلکم ، ریاس  يارب  یّلک  ماکحا  هن  فّلکم ، يارب  صاخ  یعـضو  ماکحا  باحـصتسا  تیجح  رب  دـنکیم  تلـالد  طـقف  زین  نآ  هک  باـب 
رد کـش  هکیتروصرد  مهنآ  تسا - هتفرگ  قلعت  نآ  هب  یعرـش  مکح  هک  ییاـهعوضوم  ینعی  دوشیم - قحلم  نآ  هب  هچنآ  باحـصتسا 

. داد میهاوخ  حرش  باحصتسا  هلدا  رکذ  ماگنه  هب  هکنانچ  دشاب ، عفار  رد  کش  نآ ،

باحصتسا هلدا 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  هماقا  ياهلدا  باحصتسا ، تیجح  يارب 
نامدوخ و رد  ام  اریز  تسا ، مامتان  لیلد  نیا  دوش . تباث  نآ  فالخ  هک  یتقو  ات  قباس  تلاح  قبطرب  ندرک  لمع  رب  القع  هریس  رارقتسا  . 1

ّنظ رطاخ  هب  هکلب  تسین ، باحـصتسا  رطاخ  هب  یجراخ ، روما  رد  قباس  تلاح  قبطرب  ام  ندرک  لمع  هک  مینکیم  هدهاشم  نارگید  رد  زین 
رد ناـناگرزاب  يوـس  هب  اـی  و  مینکیم ، هدـش  هتخانـش  ياـهرازاب  اـی  دوـهعم و  ياهرهـش  هب  تمیزع  دـصق  هکنآ  لـثم  تسا ، نآ  ياـقب  هب 

نامگ و نیـشیپ  لاح  نامه  رب  اهنآ  ياـقب  هب  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـهنیا  همه  میوریم ؛ دناهتـشاد  شیپ  زا  هک  ییاـههزاغم  اـهتکرش و 
باحـصتسا ياضتقم  فالخرب  ینعی  درادن ، رارمتـسا  هدـش و  نوگرگد  تلاح  نآ  هک  دـیآ  دـیدپ  ام  رد  ینامگ  رگا  لاح  میراد . نانیمطا 

نآ لوصح  مدـع  هب  ّنظ  هکنآ  اب  دوخ - بولطم  هب  ندیـسر  دـیما  هب  یهاگ  يرآ ، باحـصتسا . هن  مینکیم ، لـمع  ناـمگ  هب  میرب ، ناـمگ 
يوجتـسج رد  وا  دروآ ؛ تسد  هب  ار  یبایمک  بآ  اـی  درخب و  ییوراد  دـهاوخب  یـسک  هکنآ  لـثم  مینکیم ؛ ذـخا  ار  قباـس  تلاـح  میراد -

، دنزیمرس دناهتشاد ، دوجو  نآ  رد  اهنآ  هتشذگ  رد  دهدیم و  نآ  رد  ار  اهنآ  دوجو  لامتحا  یکدنا  هک  ییاهناکم  هب  یتح  دوخ  بولطم 
هکلب نایز ، لامتحا  نآ ، كرت  رد  اریز  دـشاب ، كدـنا  یلامتحا  دـنچره  اهنآ ، لوصح  هب  دـیما  رطاخ  هب  هکلب  باحـصتسا ، رطاخ  هب  هن  اـما 

. تسا نایز  هب  نامگ 
. دنیوگیم كرت  دنشاب ، هتشاد  نآ  هب  نامگ  دنچره  ار ، نیـشیپ  تلاح  قبطرب  لمع  ّمهم ، روما  رد  القع  هک  مینکیم  هدهاشم  ام  یفرط ، زا 

لامتحا نیا  دنچره  دشاب ، هدرم  میهدیم  لامتحا  کنیا  هک  هدوب  يرجات  تسدرود  يرهش  رد  هاگره  لاثم ، يارب 
436 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یف ّرـسلا  و  باحـصتسالاب ، اطونم  سیل  اذه  مهلمع  نأ  فرعن  هّلک  اذـه  نم  و  رجاتلا . کلذ  توم  فداص  ول  هلاومأ  بهن  فاخ  اذا  افیعض 
امکح تبثی  امنإ  باحـصتسالا  و  ۀیرذعلا ، ۀیرهاظلا و  ماکحألا  اهیف  نذإ  دیفت  الف  عقاولا ، بلـص  الإ  اهب  داری  ۀّیجراخلا ال  رومألا  ّنأ  کلذ 

. عقاولا بلص  تبثی  ایرهاظ و ال 
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: لاق هنا  يدابملا  بحاص  نع  لقن  امک  هیلع  عامجالا  اهنم : و 
، الوأ ناک  ام  یلع  مکحلا  بجو  مأ ال ، هلیزی  ام  أرط  هنأ  یف  کشلا  عقو  مث  مکح  لصح  یتم  ّهنا  یلع  ءاهقفلا  عامجال  ۀجح  باحصتسالا  »

یف عامجالا  ۀیجح  میلـست  دعب  هنکل  و  یهتنا . حّـجرم » ریغ  نم  نکمملا  یفرط  دـحأل  احیجرت  ناکل  ۀـجح  باحـصتسالا  نأب  لوقلا  ول ال  و 
هؤاقب و  مکحلا ، کلذ  ءاقب  یلع  وه  امنإ  و  باحـصتسالا ، یلع  سیل  عامجالا  نإ  ایناث ، و  هیف . روهـشملا  فالخلاب  ـالوأ ، نوهوم ، لوصـألا 
غولبب نیقی  مدع  وا  هلیلدل  لیزم  مایق  مدـع  لجأل  مکحلا - کلذـب  لمعلاف  هتلازا ، یلع  لیلد  مایق  مدـع  قباسلا و  هلیلد  ءاقب  لجأل  وه - امنإ 

عامجالا يوعد  ّنا  امک  عفار . هعفری  مل  لوألا  لیلدلا  انه  و  لیلد ، ثیح ال  لیلد  باحـصتسالا  نأل  اباحـصتسا ، ّدـعی  نأ  یغبنی  ال  هل - ۀـیاغ 
کلذ و  مکحلا ، باحـصتسا  هنم  دیرأ  نإ  هانرکذ  ام  نیعل  اضیا ، ۀـنوهوم  باحـصتسالا  لجأل  خـسنلا  یف  کشلا  دـنع  قباسلا  مکحلا  یلع 

مدع باحـصتسا  معن ، ءیـش . یف  باحـصتسالا  نم  سیل  اذه  و  هتیاغ ، ءاهتنا  وا  هخـسن  تبثی  مل  ام  لیلد  ّلک  يّدؤم  یلع  لمعلا  بجی  هنأل 
. ارهاظ هنم  عنام  خسنلا ال 

. ةدمعلا یه  ماقملا و  یف  ةدراولا  رابخألا  اهنم : و 

437 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
دهاوخ جاراـت  هب  لاوما  نآ  يو ، گرم  تروص  رد  هک  میـسرتب  رگا  میتـسرفیمن  يو  يارب  ار  دوخ  يراـجت  لاوـما  زگره  دـشاب ، فـیعض 

ار عقاو  نتم  طقف  یجراـخ  روما  رد  هک  تسا  نآ  شّرـس  تسین و  باحـصتسا  رب  طونم  ناـشیا ، لـمع  هک  دوشیم  هتـسناد  اـجنیا  زا  تفر .
دنکیم و تابثا  ار  يرهاظ  یمکح  طقف  باحـصتسا  و  دشخبیمن ، ياهدیاف  نآ  رد  روآرذع  يرهاظ و  ماکحا  لیلد ، نیمه  هب  میبلطیم و 

. ار عقاو  نتم  هن 
عامجا اهقف  نوچ  تسا ، تجح  باحصتسا  : » تفگ هک  تسا  لقن  يدابم  بحاص  زا  هکنانچ  تسا ، باحـصتسا  رب  عامجا  رگید ، لیلد  . 2

، دزاس فرطرب  ار  نآ  هک  يزیچ  شیادـیپ  مدـع  شیادـیپ و  رد  هاگنآ  دـش  زرحم ] و   ] لصاح امـش  يارب  یمکح  هاگره  هکنیا  رب  دـناهدرک 
فرط کی  نداد  حـیجرت  دوبن  تّجح  باحـصتسا  رگا  و  دـینک ؛ مکح  دوب ، ادـتبا  هک  يزیچ  نامه  قبطرب  هک  تسا  بجاو  دـیدرک ، کش 

ریغ تسـس و  لیلد ،] ود  هب   ] لوقنم عامجا  نیا  لوصا ، رد  عامجا  تیجح  شریذپ  زا  سپ  نکل  دوبیم .» نکممریغ  رگید ، فرطرب  نکمم 
باحـصتسا عامجا ، ّقلعتم  هکنآ  تهج  هب  ایناث : و  تسه ؛ باحـصتسا  رد  هک  يدوهـشم  تفلاخم  تهج  هب  الّوا : دوب ، دـهاوخ  دانتـسا  لباق 

. دـشابیم نآ  لاوز  رب  یلیلد  مایق  مدـع  و  نآ ، نیـشیپ  لیلد  ياـقب  رطاـخ  هب  زین  نآ  ياـقب  و  تسا ، نیـشیپ ]  ] مکح نآ  ياـقب  هکلب  تسین ،
راوازس نآ - تیاغ  ندیـسر  هب  نیقی  مدع  ای  دشاب ، مکح  نآ  لیلد  لاوز  رگنایب  هک  یلیلد  مایق  مدع  تهج  هب  مکح - نآ  هب  لمع  نیاربانب ،

، تسا رثؤم  زونه   ] لوا لیلد  اجنیا  و  دشابن ؛ راک  رد  یلیلد  هک  تسا ، لیلد  ییاج  رد  باحصتسا  اریز  دوش ؛ هدرمـش  باحـصتسا  هک  تسین 
مکح رب  عامجا  اهقف  خـسن ، رد  کـش  ماـگنه  باحـصتسا ، رطاـخ  هب   » هکنیا ياـعدا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . هتـشادنرب  ار  نآ  يزیچ  نوچ ]

اّدؤم و هب  ندرک  لمع  اریز  تسا ؛ تسـس  ییاـعدا  هتفگشیپ ، لـیلد  ناـمه  هب  دـشاب ، مکح  باحـصتسا  دوصقم ، رگا  زین  دـنراد ،» نیـشیپ 
باحـصتسا اب  یطابترا  نیا  تسا ؛ بجاو  مزال و  يرما  دشاب ، هدـشن  تباث  نآ ، تیاغ  ندیـسرارف  ای  خـسن و  هک  مادام  یلیلد ، ره  نومـضم 

. درادن
. تسا عنام  نودب  خسن ، مدع  باحصتسا  ارهاظ  يرآ ،

. تسا نیمه  باحصتسا  رب  هدمع  لیلد  و  هدش ، دراو  هرابنیا  رد  هک  یتایاور  . 3
438 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نیعلا مانت  دق  ةرارز  ای  : » لاق ءوضولا ؟ هیلع  ناتقفخلا  ۀقفخلا و  بجوی  ءوضو أ  یلع  وه  مانی و  لجرلا  هل ، تلق  لاق : ةرارز . حیحـص  لوالا :
«. ءوضولا بجو  دقف  بلقلا  نذألا و  نیعلا و  تمان  اذاف  نذألا  بلقلا و  مانی  و ال 
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نم نیقی  یلع  ّهناف  الإ  و  نیب ، رمأ  کلذ  نم  ءیجی  یتح  مان  دـق  هنا  نقیتسی  یتح  ال  : » لاق ملعی ؟ وه ال  ءیـش و  هبنج  یف  كرح  ناـف  تلق :
هیلع مامالا  ریغ  نم  یتفتـسی  ةرارز ال  لثم  ّنأل  اهرامـضإ ، ّرـضی  و ال  رخآ .» نیقیب  هضقنی  هنکل  و  ادـبا ، کشلاب  نیقیلا  ضقنی  و ال  هئوضو ،

. مالّسلا
ۀیضق هنا  یف  رهاظ  هرخآ  یلا  ادبا » کشلاب  نیقیلا  ضقنی  و ال  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  نکل  و  ءوضولا ، وه  ناک  نإ  دروملا و  ّنأ  ۀلالدلا  هجو  و 

. دروملا یف  هب  هیبش  وه  امم  هوحن  ءوضولا و  یف  هیلع ، لمعا  لب  قباسلا ، کنیقی  نع  دیلا  عفرت  اهانعم ال  و  ۀقلطم ،
. قباسلا نیقیلا  راثآل  يونعم  ضقن  هنأل  اهیبشت ، ینعملا  اذهب  لمعتسا  و  مربملا » ّلح   » وه ۀغللا : یف  ضقنلا  و 

، ۀیلکلا ۀیفیلکتلا  ماکحألا  یف  یتح  باحصتسالا  ۀیجحب  نیرخأتملا  نم  لئاقلاف  ۀیضقلا ، هذه  قالطا  رادقم  یف  لاکشالا  ّلک  لاکـشالا  مث 
، دروملا یلع  اهیف  رصتقن  مل  نإ  انأل و  ارهاظ ، کلذل  اهلومش  مدع  فاصنالا  ّنکل  و  ۀیلکلا ، هّللا  ماکحأ  یّتح  نقیتم  ّلکل  ۀلماش  اهنأب  لوقی 

اهتلکاش یلع  ام  و  ۀیئزجلا ، ۀیعضولا  ماکحألا  قلطم  وه  و  دروملا ، عون  یلع  رصتقن  نکل  و  ءوضولا ، وه  و 
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هب  ] کلپ نداتفاورف  راب  ود  رابکی و  ایآ  تسا ، وضو  اب  هکیلاحرد  دـباوخیم  درم  متفگ : وا  هب  دـیوگیم : هرارز  هرارز . حیحـص  تسخن :
. دـناهتفرن باوخ  هب  اهشوگ  لد و  هکیلاحرد  دـباوخیم  مشچ  یهاگ  هرارز ، يا  : » دومرف دزاسیم ؟ بجاو  وا  رب  ار  وضو  ترچ ] تلاـح 

ایآ  ] دیمهفن وا  درک و  تکرح  وا  يولهپ  يزیچ  رگا  متفگ : تسا .» هدش  بجاو  وضو  دنتفر  باوخ  هب  لد  شوگ و  مشچ و  هک  هاگنآ  سپ 
وا هنرگو ، دبایب  راکـشآ  نّیب و  ياهناشن  رما ، نیا  زا  هکنیا  ات  تسا ؛ هدوب  باوخ  دنک  نیقی  هکنیا  ات  هن ، : » دومرف دوشیم ؟] لطاب  وا  يوضو 

ضقن رگید ، ینیقی  اـب  ار  نآ  اـما  دـنک ؛] ضقن  دـیابن  ینعی  ، ] دـنکیمن ضقن  کـش ، اـب  ار  نیقی  هاگچـیه  تسا و  دوخ  يوضو  هب  نیقی  رب 
«. دنکیم

ماما ریغ  زا  هرارز  نوچ  یسک  اریز  دزاسیمن ، دراو  ياهشدخ  نآ ، ّتیجح  رب  نآ ] رد  ع )  ) ماما مان  رکذ  مدع  و   ] ثیدح نیا  ندوب  رمـضم 
. دسرپیمن اوتف  (ع )

ضقنی و ال   » هک ع )  ) ماما ترابع  رهاظ  نکل  تسا ، وضو  هرابرد  دنچره  تیاور ، نیا  هک  تسا  نآ  باحـصتسا  رب  تیاور  نیا  تلالد  هجو 
تـسا نآ  شیانعم  و  تسا ، یمومع ] و   ] قلطم یمکح  هک  تسا  نآ  دنکیمن .»...  ضقن  کش ، اب  ار  نیقی  هاگچیه  و  ادـبا ؛ کشلاب  نیقیلا 

. نک لمع  نیشیپ  نیقی  نامه  قبطرب  تسوضو ، هیبش  تهج ، نیا  زا  هچنآ  وضو و  رد  هکلب  رادنرب ، تسد  دوخ  نیشیپ  نیقی  زا  هک :
نیا رد  هیبشت ، باب  زا  تیاور ] رد   ] و تسا ، راوتـسا » مکحم و  رما  ندرک  زاب  ندوشگ و   » يانعم هب  تغل  رد  ضقن »  » هک تشاد  هجوت  دـیاب 

. تسا نیشیپ  نیقی  راثآ  يونعم  ضقن  قح ،] کش ال  هب  نداد  رثا  بیترت   ] اریز تسا ، هتفر  راکب  انعم 
، یّلک یفیلکت  ماکحا  رد  یتح  باحصتسا ، : » دنیوگیم هک  یناسک  نیرخأتم ، زا  تسا . مکح  نیا  قالطا  هرتسگ  ورملق و  رد  لاکـشا  همه 

نیا هک  تسا  نآ  فاـصنا  نکل  دوـشیم ،» لـماش  ار ، دـنوادخ  یّلک  ماـکحا  یتـح  ینیقی ، رما  ره  مکح  نیا  : » دـنیوگیم تـسا ،» تـجح 
اما میزاسیمن ، رـصحنم  وضو ، ینعی  شدروم ،»  » رد ار  تیاور  نیا  لولدـم  هچرگا  ام  اریز  دوشیمن ؛ لماش  ار  یّلک  ماکحا  ارهاـظ  تیاور ،

ره ینعی  نآ ، هباشم  دراوم  ییزج و  یعضو  ماکحا  قلطم  زا : تسا  ترابع  هک  مینکیم ، دودحم  شدروم » عون   » رد
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یف کشلا  نم  ناک  اهرادـقم  وا  هئاقب  ۀـیلباق  یف  ّکـش  اذا  اـما  هل ، ۀـلیزم  ۀـلع  ثودـح  یف  ّکـش  و  هؤاـقب ، هدوجو و  ۀـمات  ۀـلعب  تبث  اّـمم 
. باحصتسالا هیف  يرجی  یضتقملا و ال 

یلا اهلاوز ، یف  ّکش  ۀـلادع و  وا  لقانلا ، یف  ّکش  ۀـیکلم و  وا  قالطلا ، یف  ّکش  ۀـیجوز و  وا  ریهطتلا ، یف  ّکش  ۀـساجنب و  نّقیت  ول  الثم :
کلذ یف  ءاوس  کلذ ، یلع  هرئاظن  حیحـصلا و  ۀلالدل  ادبعت ، هّکـشب  أبعی  مل  اهیلع و  لمع  یلوألا و  ۀنقیتملا  ۀـلاحلا  بحـصتسا  کلذ ، ریغ 

یلع رـصتقا  عطقنملا  دقعلا  نامز  رادقم  یف  اذـه  یلع  ّکش  ولف  یعرـش ، مکح  اهب  ّقلعت  یتلا  تاعوضوملا  وا  ۀـیئزجلا ، ۀیعـضولا  ماکحألا 
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لیزملا عناملا و  یف  کش  هنأل  هتایح  بحـصتست  یعیبطلا  رمعلا  هزواجت  لبق  دـیز  ةایح  یف  ّکـش  ول  و  یـضتقملا ، یف  ّکـش  هنـأل  نّقیتملا 
نأ رهاظلا  ناک  نا  و  هلام ، ثیروت  وا  هتجوز ، جیوزت  ۀمرح  وا  الثم ، هنع  ۀـلاکوک  یعرـش ، مکح  هتایحب  ّقلعت  اذا  امیف  کلذ  نکل  و  هتایحل ،

هتایح باحـصتسا  رجی  مل  ول  لب  امهتمرح ، تابثال  هتایح  باحـصتسا  یلا  ۀـجاح  الف  هتوم ، توبث  یلع  ناـّبترتم  ثیروتلا  جـیوزتلا و  زاوج 
، ... اعرش هتوم  تبثی  یتح  هریغب  جیوزتلا  هتجوز  یلع  مرحی 
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اما تسا . هدرک  ادـیپ  هار  کش  دزاس ، فرطرب  ار  نآ  هک  یتّلع  شیادـیپ  رد  و  تسا ، هدـش  تباث  شیاقب  دوجو و  همات ، تلع  اـب  هک  يزیچ 
نآ رد  باحـصتسا  دوب و  دـهاوخ  یـضتقم  رد  کش  باب  زا  کش ، نیا  دوش ، کش  شیاـقب  تیلباـق  رادـقم  اـی  شیاـقب و  ّتیلباـق  رد  رگا 

. دوشیمن يراج 
هکنیا رد  دنک و  نیقی  سگرن ] دیمح و  نایم   ] ییوشانز دنویپ  ققحت  هب  دنک ؛ کش  هدرک ، ریهطت  ار  نآ  هکنیا  رد  نیقی و  یتساجن  هب  لاثم :

[ هبه شورف و  دـننام   ] تیکلم لقان  ببـس  هکنیا  رد  نیقی و  نیـشام ] نیا  هب  تبـسن   ] یلع تیکلاـم  هب  دـنک ؛ کـش  هن  اـی  هداد  قـالط  ار  وا 
نیا همه  رد  هدشن ؛ ای  هدش  لیاز  وا  تلادع  ایآ  هک  دـنک  کش  دـشاب و  هتـشاد  نیقی  تعامج ] ماما   ] تلادـع هب  دـنک ؛ کش  هدـش ، ثداح 

هجوـت اـنتعا و  شیوـخ  کـش  هب  دـیامنیم و  لـمع  نآ ، قـبطرب  باحـصتسا و  تسا ، ینیقی  هک  ار  تسخن  تلاـح  دـّبعت ، يور  زا  دراوـم ،
یتاعوضوم ییزج و  یعـضو  ماکحا  نایم  تهج ، نیا  زا  و  دراد ؛ تلالد  رما  نیا  رب  نآ ، ریاـظن  و  هرارز ]  ] حیحـص تیاور  نوچ  دـنکیمن ،

ینیقی رادقم  نامه  هب  دنک ، کش  ّتقوم  دقع  نامز  رادقم  رد  یـسک  رگا  نیاربانب ، تسین . یقرف  هتفرگ ، ّقلعت  اهنادـب  یعرـش  یمکح  هک 
نآ اقب ، يارب  یـضتقم  دوجو  اب  هک  قالط  دننام  یعنام  ثودح  رد  هن  ، ] تسا هدرک  کش  یـضتقم  رد  نوچ  دنکیم ، افتکا  دقع ] نامز  زا  ]

، دنکیم باحـصتسا  ار  يو  ندوب  هدنز  دنک ، کش  شایعیبط ، رمع  ندـش  يرپس  زا  شیپ  دـیز ، ندوب  هدـنز  رد  رگا  و  دزاس .] فرطرب  ار 
رد هتبلا  تسا ؛ هدرک  کش  دنکیم ، لیاز  نآ ،] يارب  یـضتقم  دوجو  مغریلع   ] ار وا  تایح  هک  يزیچ  شیادیپ  عنام و  ثودح  رد  وا  اریز 

لیبق زا  دشاب ، هتفرگ  ّقلعت  يو  ندوب  هدنز  هب  یعرـش  یمکح  هک  دنک  باحـصتسا  ار  يو  ندوب  هدنز  دـناوتیم  یتروص  رد  زین  تلاح  نیا 
يرگید و اب  شرسمه  جاودزا  ندوب  زیاج  ارهاظ ، دنچره  ثراو ؛ هب  شلاوما  لاقتنا  و  يرگید ، اب  شرسمه  ندرک  جاودزا  تمرح  تلاکو ،
، تسین باحـصتسا  هب  يزاین  اهنآ  تمرح  تابثا  يارب  ورنیازا ، و  دوشیم ؛ راب  وا  گرم  توبث  رب  هک  تسا  يرثا  ثراو ، هب  شلاوما  لاقتنا 

گرم اعرش  هکنآ  ات  دشابیم  مارح  نانچمه  ریغ  اب  وا  رسمه  ندرک  جاودزا  دوشن ، يراج  زین  دیز  ندوب  هدنز  باحصتسا  رگا  هکلب 
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. هلاومأ ثیروت  کلذک  و 
الثم هعم  ةراجتلل  لاومألا  هل  لسرت  کلذل ال  و  ّیفرع ، رثأ  اهل  ناک  نإ  هتایح و  بحـصتست  الف  یعرـش ، رثأ  مکح و  هتایحب  ّقلعتی  مل  اذا  اما 
هتبثی لب  اعقاو ، هدوجو  تبثی  باحـصتسالا ال  و  یعقاولا ، هدوجو  راثآ  نم  هعم  ةراجتلا  ّنأ  کلذ  یف  ّرـسلا  و  هتایحب . ماتلا  نانئمطالا  عم  ـالإ 
مدـع انّیب  يذـلا  یـضتقملا  یف  کش  وه  ءاقبلل و  هتیلباق  یف  کشلل  باحـصتسا  الف  یعیبطلا ، رمعلا  دـیز  ّنس  زواـجت  ول  اـما  ادـّبعت . اراـبتعا 

. هیف باحصتسالا  نایرج 
: هنأل مولعم  ریغف  ۀیاورلا  ینعم  یف  اقلطم  ۀیفیلکتلا  ۀیلکلا و  ۀیعضولا  ماکحألا  لوخد  اما 

. هنع ۀفرصنم  ۀیضقلا  ّنا  عم  ۀیاورلا  یف  قالطالا  قاطن  عیسوت  یلا  کلذ  جاتحی  الوا :
هنأل ۀیفیلکتلا ، ۀیلکلا  ماکحألا  ۀفرعم  یلع  قبطنی  ۀبراقتم ال  لمج  دحاو و  بولـسأب  باحـصتسالا  رابخأ  عیمج  یف  دراولا  نیقیلا  ظفل  ایناث :

رابخأ نم  دـحاو  یف  ملعلا  ظـفل  دری  مل  و  ادـج ، ریثک  راـبخألا  یف  ملعلا  ظـفلب  ماـکحألا  رکذ  یف  درو  اـم  و  نیقیلاـب ، ـال  ملعلاـب  اـهنع  ّربعی 
نیقیلا يرتف  نیظفللا . لامعتـسا  تاماقم  یف  ةدراولا  تاریبعتلا  یف  رظنلا  نعمت  امنیح  اـّیلج  نیظفللا  نیب  قرفلا  فرعت  تنأ  و  باحـصتسالا ،
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یلع ۀغللا  لهأ  ّصن  کلذل  و  الثم ، ۀساجنلا  ةراهطلاک و  لاوحألا  رّوطتب  امئاد  کشلا  اهیلا  قّرطتی  یتلا  ۀـیئزجلا  دراوملا  یف  ابلاغ  لمعتـسی 
لهجلا دعب  فّلکملا  اهب  ملعی  یتلا  ۀیفیلکتلا  ماکحألاک  لهجلا  اهقبـسی  یّتلا  دراوملا  یف  لمعتـسیف  ملعلا  اما  و  کشلا . ۀحازإ  وه  نیقیلا  نأ 

. اهب

443 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. تسا تروصنیمههب  هلئسم  زین  ثراو  هب  وا  لاوما  لاقتنا  هرابرد  دوش . تباث  وا 

باحـصتسا دـشاب ، هتـشاد  یفرع  يرثا  دـنچره  وا ، ندوـب  هدـنز  دـشاب ، هتفرگن  قـّلعت  دـیز  ندوـب  هدـنز  هب  یعرـش ، يرثا  مکح و  رگا  اـما 
هک تسا  نآ  شّرـس  دوشیمن . هداتـسرف  شیارب  يراـجت  لاوما  شندوب ، هدـنز  هب  ناـنیمطا  تروص  رد  زج  تهجنیمههب ، ـالثم  دوشیمن ؛
اّما دنکیم . تابثا  ار  نآ  ارابتعا  ادّبعت و  هکلب  دنکیمن ، تابثا  ار  يو  دوجو  اعقاو  باحصتسا ، تسوا و  یعقاو  دوجو  راثآ  زا  وا  اب  تراجت 

کـش اقب  يارب  دـیز  ّتیلباـق  رد  تروص ، نیا  رد  نوچ  دوشیمن ؛ باحـصتسا  وا  ندوب  هدـنز  دـشاب ، هدرک  ار  دوخ  یعیبط  رمع  دـیز ، رگا 
. دوشیمن يراج  نآ  رد  باحصتسا  میتفگ  ام  هک  تسا  یضتقم  رد  کش  نیا ، میراد و 

: اریز تسین ، مولعم  اقلطم ، یفیلکت  ماکحا  یلک و  یعضو  ماکحا  هب  تبسن  تیاور  لومش  اما 
. دراد فارصنا  نآ  زا  هیضق  هکنآ  اب  تسا ، تیاور  رد  قالطا  هریاد  رد  نداد  هعسوت  دنمزاین  دراوم ، نیا  هب  تبسن  تیاور  لومش  الّوا :
قبطنم یفیلکت  یّلک  ماـکحا  تخانـش  رب  هدـمآ ، مه  هب  کـیدزن  ییاـهریبعت  کبـس و  اـب  باحـصتسا  راـبخا  همه  رد  هک  نـیقی  ظـفل  اـیناث :

هژاو نیا  هکیلاحرد  تسا ، هتفر  راکب  ناوارف  ماـکحا ، هراـبرد  ملع  هژاو  تیاور ، رد  نیقی . هن  دوشیم  ریبعت  ملع  هب  نآ  زا  اریز  ددرگیمن ،
، دینک تقد  نآ  رد  دیرگنب و  نیقی ] ملع و  هژاو -[  ود  نیا  درب  راک  هب  بوخ  رگا  امش  و  تسا . هدماین  باحـصتسا  تایاور  زا  کیچیه  رد 
لاوحا و ینوگرگد  رثا  رد  هراومه  هک  ییزج - دراوم  رد  ابلاغ  نیقی  هک  دیمهفیم  و  دـیربیم ، یپ  هژاو  ود  نیا  نایم  توافت  هب  ینـشور  هب 

نیقی هک  دناهدرک  حیرـصت  تغل  لها  تهجنیمههب ، و  تساجن ؛ تراهط و  دـننام  دوریمراکهب ؛ دـنکیم - ادـیپ  هار  کش  نآ  رد  طیارش ،
یفیلکت ماکحا  دـننام  تسا ، هدوب  لهج  نآ ، زا  شیپ  هک  دوریم  راکب  يدراوم  رد  ملع  هژاو  یلو  کش . نتخاس  فرطرب  زا  تسا  تراـبع 

. دباییم ملع  لهج ، زا  سپ  اهنآ  هب  فّلکم  هک 
444 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

رفاس ول  هنا  یلوألا ، یف  ضرفی  دـهتجملا  الثم  نایـضرف ، لب  نایلاح ، کش  نیقی و  اهیف  سیل  ۀیعـضو  وا  ۀـیفیلکت  ۀـیلکلا  ماکحألا  ّنإ  اـثلاث :
و رفـسلا ، لبق  هیلع  بجی  ناک  امک  ّمتی ، وا  هتالـص  یف  رـصقی  هنا  یف  ذئنیح  ّکشیف  بایالا  باهذلا و  نم  ۀقّفلم  ۀیعرـش  ۀـفاسم  یلا  رفاسم 

رابخأ رهاظ  ّنأ  عم  يذـملا ، مکح  یف  کشلل  مأ ال  هب  هتراـهط  ضقتنت  هنا  ذـئنیح  کـشیف  يذـم  رّهطتم  نم  جرخ  ول  ّهنا  ۀـیناثلا  یف  ضرفی 
. ۀیلک ۀیئزج ال  ۀصاخ  دراومل  نییصخش  نییلعف  اکش  انیقی و  ضرفت  باحصتسالا 

يرجت نیقیلا و  دروم  یلع  رـصتقیف  لامجا  وا  کشلا ، دـنع  هب  ذـخؤیف  قالطا  وا  مومع  اهلیلد  یف  نوکی  نأ  امإ  ۀـیلکلا  ماـکحالا  ّنإ  اـعبار :
یف کشلاک  ۀیاهنلا ، وا  ۀیاغلا  غولبب  ملعی  مل  ام  فیلکتلا  طقسی  الف  اهغولب ، یف  کش  ۀیاهن و  وا  ۀیاغ  هل  نوکی  وا  کشلا ، دروم  یف  ةءاربلا 

نیءاشعلا تقو  یف  کشلاک  لیوطلا ، ریصقلا و  نیب  دّدرت  يأ  تقولا ، رادقم  یف  ّکش  اعّـسوم و  فیلکتلا  نوکی  وا  مئاصلل ، بورغلا  قّقحت 
دنع طقـسی  عنام  فیلکتلل  نوکی  وا  یـضتقملا ، یف  هیف  ّکشلا  ّنأل  باحـصتسالا ، دراوم  نم  سیل  وهف  رجفلا ، یلا  وا  لـیللا  فصن  یلا  هنا 

بلاغ یف  نحن  لصاحلا  و  مئاصلل ، ضرم  لوصح  یف  کشلا  لثم  دعب ، طقـسی  مل  فیلکتلا  لیلدـف  عناملا  لوصح  یف  ّکش  اذاف  هلوصح ،
کلذـب تباثلا  فیلکتلا  هلاح و  یلع  قاب  لوألا  لیلدـلا  ّنأل  لب  باحـصتسالا ، ناونعب  ـال  نکل  و  فیلکتلا ، ءاـقب  یف  مهل  نوقفاوم  دراوملا 

 ... هلاوز یف  لصاحلا  کشلاف  هلاوز ، یلع  ۀجح  مقت  مل  لیلدلا 
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445 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
، یفیلکت مکح  رد  لاـثم ، يارب  تسا . ضرف  هکلب  تسین ، لـعفلاب  یعـضو ، هاوـخ  یفیلکت و  هاوـخ  یلک ، ماـکحا  رد  کـش  نـیقی و  اـثلاث :

شزامن ایآ  هک  دنکیم  کش  هاگنآ  دیامیپب ، تشگزاب  تفر و  زا  قیفلت  تروص  هب  ار  یعرـش  تفاسم  يرفاسم ، هک  دنکیم  ضرف  دهتجم 
يذم بآ  وضو ، اب  صخـش  زا  هک  دـنکیم  ضرف  یعـضو ، مکح  رد  و  دـشابیم ؛ مامت  نانچمه  رفـس ، زا  شیپ  دـننام  ای  دوشیم  هتـسکش 
رابخا رهاظ  یفرط ، زا  هن . ای  تسا  هدـش  ضقن  نآ  اب  شتراهط  ایآ  هک  دـنکیم  کش  دـنادیمن ، ار  يذـم  مکح  نوچ  هاگنآ ، دـیآ ، نوریب 
دوجو یّلک ، هن  ییزج ، صاخ و  دراوم  هب  تبسن  یصخش  لعفلاب و  کش  نیقی و  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  هب  رظان  هک  تسا  نآ  باحـصتسا 

. دراد
و  ] دوشیم کّسمت  قالطا  مومع و  نامه  هب  کش  ماگنه  تروص ، نیا  رد  هک  تسا ، قالطا  مومع و  ياراد  ای  یّلک ، ماـکحا  لـیلد  اـعبار :

يراج تئارب  کش ، دروم  رد  دوشیم و  افتکا  ینیقی  دروم  نامه  هب  تروص  نیا  رد  هک  دراد ، لامجا  اـی  و  تسین ،] باحـصتسا  هب  يزاـین 
نآ ندیـسرب  هک  مادام  تروص ، نیا  رد  هک  دوشیم ، کش  تیاهن  تیاغ و  نآ  ندیـسر  رد  تسا و  یتیاهن  ای  تیاغ  ياراد  ای  و  ددرگیم ،
هب فیلکت  اـی  و  هدـشن ؛ اـی  هدـش  بورغ  هکنیا  رد  رادهزور  کـش  دـننام  ددرگیمن ، طـقاس  فیلکت  دوشن ، لـصاح  ملع  تیاـهن ، تیاـغ و 
رد کش  دننام  دوشیم ، ددرم  دنلب  هاتوک و  نامز  نایم  ینعی  دنکیم ، کش  نآ  نامز  رادقم  رد  فّلکم  دـشابیم و  عّسوم  بجاو  تروص 
رد کش  اهنآ ، رد  کش  اریز  تسین ، باحصتسا  دراوم  زا  اهنیا  رجف ؛ عولط  ات  ای  تسا و  بش  فصن  ات  ایآ  هک  ءاشع  برغم و  زامن  نامز 

کش عنام  ققحت  رد  فّلکم ، هاگره  اجنیا  رد  ددرگیم . طقاس  فیلکت  شققحت ، تروص  رد  هک  دراد  یعنام  فیلکت ، ای  و  تسا ؛ یضتقم 
. دنک کش  دوخ  ندش  ضیرم  رد  رادهزور ، صخـش  هکنیا  دننام  تسا ، هدـشن  طقاس  تسا و ] دوخ  ياج  رب  نانچمه   ] فیلکت لیلد  دـنک ،
، باحصتسا ناونع  هب  هن  اما  دنامیم ، یقاب  نآ ] ياقب  رد  کش  تروص  رد   ] فیلکت هک  میقفاوم  ناشیا  اب  دراوم  بلاغ  رد  ام  هکنآ  لصاح 

هدـشن هماقا  یتجح  هدـش ، تباث  مکح  نآ  هطـساوهب  هک  یفیلکت  لاوز  رب  و  تسا ، یقاب  دوخ ، لاـح  رب  تسخن  لـیلد  هکنآ  رطاـخ  هب  هکلب 
نآ لاوز  رد  لصاح  کش  نیاربانب ، تسا .

446 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
، مهضعب هیلع  ینب  امک  باحصتسالل  ال  هتـساجنب ، مکحن  هسفن  نم  هریغت  لاز  ولف  سجنی ، ۀساجنلاب  ریغتملا  ّرکلا  الثم ، هّلحم . ریغ  یف  کش 

. تارهطملا نم  هسفنب  ّریغتلا  لاوز  نأ  تبث  اذا  الإ  هتراهطب  مکحن  الف  ّریغت ، اذا  سجنی  ّرکلا  نأ  یلع  لادلا  یظفللا  لیلدلا  قالطال  لب 
جراخلا یف  فلکملا  کش  ول  ام  لثم  یجراخلا ، هابتـشالل  کلذ  ناک  ناف  ۀیعـضولا ، ماکحألا  یف  دوجوملا  ۀـیعفار  یف  کشلا  ناک  نإ  مث 

. ةراهطلا باحصتسا  هیف  يرجیف  عفارلا ، دوجو  یف  کشلا  ناک  طئاغ ، وا  ةاون  هنأ  هنم 
یف کشلاک  ۀـیموهفم ، ۀهبـشل  وا  همکح ، یف  کشلل  رّهطتملا  نم  يذـملا  جورخک  ۀـیمکح ، ۀهبـش  لجأل  دـهتجملا  نم  کشلا  ناک  نإ  و 

، معن هیف . باحـصتسالا  نایرج  مدع  انرهظتـسا  يذلا  یلکلا  مکحلا  یف  کش  هنأل  امهیف ، باحـصتسالا  نایرج  مدـع  رهاظلاف  مونلا ، موهفم 
اهیف لاؤسلا  ناک  نإ  ةروکذملا و  ةرارز  ۀحیحص  و  اعرـش ، ةراهطلل  هتلازا  هتیثدح و  ۀتباث  لیزم  ثدح و  هلزی  مل  قاب  ۀقباسلا  ةراهطلا  مکح 

، باحـصتسالا نایرجب  الوأ  نکی  مل  مالّـسلا ، هیلع  هنم  باوجلا  نکل  و  ۀیموهفم ، ۀهبـشل  امهمکح  یف  کشلل  نیتقفخلا  ۀقفخلا و  نع  الوأ 
مالّسلا هیلع  باجأف  وأ ال ، مونلا  هنم  لصح  هنا  یف  کشلا  مکح  نع  ناک  یناثلا  لاؤسلا  معن ، مونلا . بتارم  مکح  لیـصفت  باوجلا  ناک  لب 

. هیف باحصتسالا  نایرج  مکحب 
، ... اباحصتسا قباسلا  لیلدلاب  اهیف  لمعلا  موزل  انرکذ  یتلا  دراوملا  لعج  نییلوصألا  نم  اریثک  ّنأ  اذه  نم  رهظف 

447 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
، دوخهبدوخ نآ ، رییغت  رگا  و  دوشیم ؛ سجن  هدرک ، رییغت  تساـجن  رثا  رد  هک  يّرک  بآ  ـالثم  تسا . دوخ  لـحم  ریغ  رد  یّکـش  فیلکت ،
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نادب یخرب  هکنانچ  باحـصتسا ، تهج  هب  هن  اما  مینکیم ، مکح  نآ  تساجن  هب  ام  ددرگرب ،] نیتسخن  تلاح  هب  ّرک  بآ  و   ] دوش فرطرب 
نآ تراهط  هب  ام  ورنیازا ، دـشابیم . ّریغت  تروص  رد  ّرک  تساـجن  رگناـیب  هک  يایظفل  لـیلد  قـالطا  تهج  هب  هکلب  دـناهدرک ، کـسمت 

. دشابیم تارّهطم  هلمج  زا  ّریغت ، دوخهبدوخ  ندش  فرطرب  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  مینکیمن ، مکح 
یجراخ روما  رد  هابتـشا  کش ، أـشنم  هک  یتروص  رد  دـشاب ، یعـضو  ماـکحا  رد  دوجوم  رما  ندوب  عفار  رد  کـش  رگا  هکنآ  رگید  بلطم 

کـش تراهط  عفار  دوجو  رد  تروص ، نیا  رد  عوفدم - ای  تسا  هتـسه  هدش ، جراخ  يو  زا  هچنآ  هک  دنک  کش  فّلکم  هکنآ  لثم  دشاب -
. دوشیم يراج  نآ  رد  تراهط  باحصتسا  تسا و  هدرک 

تراهط ياقب  رد  دهتجم  هک  ، ] تراهط اب  صخـش  زا  يذم  ندش  جراخ  دننام  دـشاب - هدرک  کش  یمکح ، ههبـش  رطاخ  هب  دـهتجم  رگا  و 
رد کش  دننام  یموهفم - ههبش  رطاخ  هب  ای  و  تسین -] ای  تسه  تراهط  ضقان  ایآ  هک   ] يذم مکح  رد  کش  تهج  هب  دنکیم ] کش  نآ 
نآ باحصتسا ، هلدا  رهاظ  ام  رظن  هب  هک  تسا  یّلک  مکح  رد  کش  اریز  دوشیمن ، يراج  دراوم  نیا  رد  باحصتسا  ارهاظ  باوخ - موهفم 

تراـهط هدـننکلیاز  ندوب و  ثدـح  مکح  هک  ياهدـننکلیاز  ثدـح و  تسا و  یقاـب  نیـشیپ ، تراـهط  مکح  يرآ ، دوـشیمن . لـماش  ار 
راب ود  یکی  زا  الّوا  نآ  رد  لاؤس  هچرگا  تشذـگ ، هک  هرارز  هحیحـص  و  تسا . هتخاسن  فرطرب  ار  نآ  دـشاب ، هدـش  تباـث  اعرـش  شندوب 

هکلب تسین ، باحـصتسا  نایرج  الّوا  ع )  ) ماما خـساپ  نکل  یموهفم ، ههبـش  تهج  هب  نآ  مکح  رد  کش  رطاـخ  هب  تسا  کـلپ  نداـتفاورف 
دوخ نتفرن  باوخ  نتفر و  باوخ  رد  هک  تسا  یـسک  مکح  هرابرد  مود ، لاؤس  يرآ ، تسا . باوخ  بتارم  مکح  لیـصفت  ع )  ) ماما خساپ 

. تسا هدرک  باحصتسا  نایرج  هب  مکح  نآ ، هرابرد  ع )  ) ماما هک  تسا ، هدرک  کش 
زا تسا ، مزال  نآ  رد  ندرک  لمع  قباس  لیلد  ساـسارب  میتفگ  هک  ار  يدراوم  ناـیلوصا  زا  يرایـسب  هک  تشگ  نشور  دـمآ  هتفگ  هچنآ  زا 

، دناهتسناد باحصتسا  باب 
448 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. هتقیقح نع  اجراخ  ناک  نإ  و  حالطصالا ، یف  ۀحاشم  الف  کلذب ، هتیمست  الإ  اوبأ  نإ  و  ارهاظ ، ءیش  یف  باحصتسالا  نم  سیل  ّهنأ  عم 
یلقعلا ال لیلدـلا  ّنأل  ذـئنیح ، کشلل  دروم  الف  اّیبل  ناک  اذا  اما  ایظفل ، هباحـصتسا  داری  يذـلا  قباسلا  مکحلا  لیلد  ناـک  اذا  اـمیف  هّلک  اذـه 

. ةءاربلا هارجم  و  فیلکتلا ، سفن  یف  اکش  ناک  مکحلا  ءاقب  یف  اضرف  کش  ولف  هاضتقم ، یف  ۀهبش 
: هل تلق  لاق : اضیا . ةرارز  ۀحیحص  باحصتسالا  رابخأ  نم  یناثلا :

تیّلص ائیش و  یبوثب  نأ  تیسن  ةالصلا و  ترضحف  ءاملا ، هل  بیصأ  نأ  یلا  هرثأ  تمّلعف  ینملا  نم  ءیش  وا  هریغ  وا  فاعر  مد  یبوث  باصأ 
. کلذ دعب  ترکذ  ینإ  مث 

«. هلسغت ةالصلا و  دیعت  : » مالّسلا هیلع  لاق 
؟ هتدجو تیّلص  اّملف  هیلع ، ردقأ  مل  هتبلطف و  هباصأ  دق  هنا  تملع  هعضوم و  تیأر  نکا  مل  ناف  تلق :

«. دیعت هلسغت و  : » مالّسلا هیلع  لاق 
؟ هیف تیأرف  هیف  تیلصف  ائیش ، رأ  ملف  ترظنف  کلذ ، نقیتأ  مل  هباصأ و  هنأ  تننظ  ناف  تلق :

«. ةالصلا دیعت  هلسغت و ال  : » مالّسلا هیلع  لاق 
«. ادبا کشلاب  نیقیلا  ضقنت  نأ  کل  یغبنی  سیلف  تککشف ، کتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  کنأل  مالّسلا : هیلع  لاق  کلذ ؟ مل  تلق :

449 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
حالطـصا يراذـگمان ، نیا  ، ] دـشاب نآ  ندـیمان  باحـصتسا  طقف  ناشیا  دوصقم  رگا  و  تسا ؛ طابترایب  باحـصتسا  اب  ارهاظ  هکیلاـحرد 

نوریب باحـصتسا  تقیقح  زا  دراوم ، نیا  هک ] مینکیم  دـیکأت   ] دـنچره میرادـن ، ناشیا  اب  یعازن  حالطـصا ، رد  ام  دوب و ] دـهاوخ  ياهزات 
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. تسا
و  ] یّبل نآ  لیلد  هکیتروصرد  اما  دـشاب ، یظفل  لیلد  تسا ، دوصقم  نآ  باحـصتسا  هک  قباس ، مکح  لـیلد  هک  تسا  ییاـج  رد  همه  نیا 
، ضرف رب  انب  رگا  سپ  درادن . دوجو  یلقع  لیلد  ياضتقم  رد  ياههبـش  کش و  اریز  دوب ، دـهاوخن  نآ  رد  کش  يارب  ییاج  دـشاب ، یلقع ]

. دوشیم يراج  نآ  رد  تئارب  دوب و  دهاوخ  فیلکت  لصا  رد  کش  دوش ، کش  تسا ،] یلقع  نآ ، لیلد  هک  ي   ] مکح ياقب  رد 
ای نآ  ریغ  ینوخ  ای  ینیب  نوخ  مسابل  هب  متفگ : وا  هب  دیوگیم  هرارز  تسا . هرارز  هحیحص  زین  باحـصتسا  تایاور  زا  تیاور  نیمود  مود .
هک مدرک  شومارف  دیـسرارف و  زامن  تقو  هاگنآ  منک ،] ریهطت  ار  نآ  و   ] مناسر بآ  نآ  هب  ات  مدرک  ناشن  ار  نآ  ياج  دیـسر . ینم  يرادقم 

]؟ تسیچ ماهفیظو   ] مدروآ دای  هب  نآ  زا  دعب  سپس  مدناوخ . زامن  تسه و  تاساجن ] زا   ] يزیچ مسابل  رد 
«. يوشب ار  نآ  نک و  هداعا  ار  زامن  : » دومرف

زا سپ  متفاین و  تسد  نآرب  مدرک و  وجتـسج  ار  نآ  سپ  تسا ، هدیـسر  نادب  نوخ  هک  متـسنادیم  مدوب و  هدیدن  ار  نآ  ياج  رگا  متفگ :
؟ متفای ار  نآ  مدناوخ  زامن  هکنآ 

«. نک هداعا  ار  زامن  يوشب و  ار  نآ  : » دومرف
، مدناوخ زامن  نآ  رد  نیاربانب  مدیدن و  يزیچ  مدرک و  هاگن  سپ  متـشادن ، نیقی  تسا و  هدیـسر  نادـب  نوخ  هک  متـشاد  نامگ  رگا  متفگ :

؟ مدید مسابل  رد  ار  نآ  دعب 
«. نکن هداعا  ار  زامن  يوشب و  ار  نآ  : » دومرف

؟ تسا نینچ  ارچ  متفگ :
«. ینک ضقن  کش  اب  ار  نیقی  هاگچیه  هک  تسین  اور  يدرک و  کش  سپس  يدوب و  نیقی  رب  دوخ  تراهط  زا  وت  اریز  : » دومرف

450 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
؟ هلسغأف وه  نیأ  ردأ  مل  هباصأ و  دق  هنأ  تملع  دق  یناف  تلق :

«. کتراهط نم  نیقی  یلع  نوکت  یتح  اهباصأ  دق  هنأ  يرت  یتلا  ۀیحانلا  کبوث  نم  لسغت  : » مالّسلا هیلع  لاق 
یف عقو  يذلا  کشلا  بهذت  نأ  دـیرت  امنإ  کّنکل  و  ال ، : » مالّـسلا هیلع  لاق  هیف  رظنأ  نأ  ءیـش  هباصأ  دـق  هنأ  تککـش  نا  ّیلع  لهف  تلق :

«. کسفن
؟ ةالصلا یف  انأ  یبوث و  یف  هتیأر  نإ  تلق :

مث هتلـسغ  ةالـصلا و  تعطق  ابطر  هتیأر  مث  کشت  مل  نا  و  هتیأر ، مث  هنم  عضوم  یف  تککـش  اذا  دیعت  ةالـصلا و  ضقنت  : » مالّـسلا هیلع  لاق 
«. کشلاب نیقیلا  ضقنت  نأ  کل  یغبنی  سیلف  کیلع ، عقوأ  ءیش  هّلعل  يردت  کنأل ال  ةالصلا  یلع  تینب 

یف نیقیلا  ضقن  مدع  اهیف  رکذ  و  ۀلالدلا ، یف  اهتقباسک  یه  و  ینعملاب ، ّرـضی  امب ال  اهتاملک  ضعب  یف  ریـسی  فالتخا  اهیف  ۀـیاورلا  هذـه  و 
: نیدروم

اهیف لخد  هنأل  هتالص ، ۀحـصب  مالّـسلا  هیلع  مکح  دق  و  ادبا » کشلاب  نیقیلا  ضقنت  نأ  کل  یغبنی  سیلف  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  امهنم ، لوألا 
. لمجم امهنم  یناثلا  و  اهنع . صحفلا  ۀساجنلا و  ۀباصا  ّنظ  لبق  ۀنقیتملا  ۀقباسلا  ةراهطلا  باحصتسا  وه  یعرش و  هجوب 

. نیتنثا زرحأ  دق  نیتنثا و  یف  وأ  وه  عبرأ  یف  ردی  مل  نم  لاق : اضیا  ةرارز  حیحص  باحصتسالا ، رابخأ  نم  ثلاثلا :
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. میوشب ار  نآ  ات  تساجک  ماهتسنادن  تسا و  هدیسر  مسابل  هب  نوخ  نآ  هک  ماهتسناد  نم  متفگ :

«. یشاب نیقی  رب  دوخ  تراهط  زا  هکنیا  ات  يوشب  تسا  هدیسر  نادب  نوخ  نآ  يدقتعم  هک  ار  تسابل  زا  تمسق  نآ  : » دومرف
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يزیچ موش  نئمطم  ات   ] منک وجتـسج  نآ  رد  تسا  بجاو  نم  رب  تسا  هدیـسر  نادـب  تاساجن ] زا   ] يزیچ هک  مدرک  کش  رگا  اـیآ  متفگ :
؟] تسین نآ  رد 

«. يربب نیب  زا  تسا  هتفرگ  ياج  تناج  رد  هک  ار  یکش  یهاوخیم  طقف  تراک ] نیا  اب   ] وت اما  هن ، : » دومرف
؟] تسیچ ماهفیظو   ] مدوب زامن  رد  هکیلاحرد  مدید  مسابل  رد  ار  نآ  رگا  متفگ :

سپس یتشادن و  کش  رگا  و  نک ، هداعا  نکشب و  ار  زامن  يدید ، ار  نآ  زامن ] رد   ] سپس یتشاد و  کش  تسابل  زا  ییاج  رد  رگا  : » دومرف
وت اریز  راذـگب ، انب  زامن  نامه ]  ] رب سپـس  يوشب و  ار  نآ  ینادرگب ] يور  هلبق  زا  هکنآ  نودـب   ] نک و عطق  ار  زاـمن  يدـید  بوطرم  ار  نآ 

«. ینک ضقن  کش  اب  ار  نیقی  هک  تسین  اور  سپ  تسا ، هدش  هتخادنا  وت  رب  هک  دشاب  يزیچ  نآ ، دیاش  ینادیمن ،
نیـشیپ تیاور  نوچمه  شتلالد  و  دزاسیمن ، شودخم  ار  انعم  هک  دراد  دوجو  نآ  ياههژاو  زا  یخرب  رد  كدـنا  یفالتخا  تیاور  نیا  رد 
ضقنت نا  کـل  یغبنی  سیلف  : » هک تسا  ع )  ) ماـما نخـس  نیا  تسخن ، دروم  تسا : هدـش  رکذ  نیقی  ضقن  مدـع  نآ ، دروـم  ود  رد  تسا و 

يو نوچ  درک ، مکح  وا  زامن  یتسردهب  نایب ، نیا  رد  ع )  ) ماما ینک .» ضقن  کش  اب  ار  نیقی  هاگچـیه  هک  تسین  اور  ادـبا ؛ کشلاب  نیقیلا 
تساجن دروخرب  هب  نامگ  زا  لبق  نیشیپ ، ینیقی  تراهط  باحصتسا  زا  تسا  ترابع  زّوجم  نآ  و  تسا ، هدش  زامن  دراو  یعرش  يزّوجم  اب 

. تسا لمجم  هدش ] کّسمت  نآ  هب  باحصتسا  رب  تلالد  يارب  هک   ] مود دروم  نآ . زا  شواک  و 
: دیوگیم هرارز  تسا . هرارز  هحیحص  زین  باحصتسا  رابخا  زا  تیاور  نیموس  موس .

؟] تسیچ شاهفیظو   ] دراد نیقی  تعکر  ود  هب  هکیلاحرد  تعکر ، ود  رد  ای  تسا  تعکر  راهچ  رد  دنادن  هک  یسک  متفگ : وا  هب 
452 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

زرحأ دق  عبرأ و  وا  وه  ثالث  یف  ردی  مل  اذا  و  هیلع ، ءیـش  دّهـشتی و ال  باتکلا و  ۀحتافب  مئاق  وه  تادجـس و  عبرأ  نیتعکر و  عکری  : » لاق
و رخآلاب ، امهدحأ  طلخی  و ال  نیقیلا ، یف  کشلا  لخدـی  کشلاب و ال  نیقیلا  ضقنی  و ال  هیلع ، ءیـش  يرخأ و ال  اهیلا  فاضأف  ماق  ثالثلا 

«. تالاحلا نم  لاح  یف  کشلاب  ّدتعی  و ال  هیلع ، ینبیف  نیقیلا  یلع  ّمتی  نیقیلاب و  ّکشلا  ضقنی  هنکل 
کـشلا ۀعبارلاب و  یتأ  دق  نکی  مل  هنأب  نیقیلا  يأ  کشلاب » نیقیلا  ضقنی  و ال  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  ّنأ  یف  اهروهظ  دعبی  هنا ال  ۀلالدلا : هجو 

اهب یتأی  ۀعکرلا  هذه  نوک  ّنا  رمألا ، ۀیاغ  باحصتسالاب ، المع  يرخأ  ۀعکرب  نایتالا  هیلع  بجی  هنا  ینعملا  نوکیف  کلذ ، دعب  اهب  یتأ  هنأب 
نوکت ۀعکرلا  هذهب  نایتالا  ۀیفیک  ّنأ  وأ  باتکلا ، ۀحتافب  نیتعکرب  یتأی  هنا  وه  ۀیاورلا و  ردص  ۀـنیرق  نم  اما  ملعی  باتکلا  ۀـحتافب  ۀلـصفنم 
ۀنیرقب نکل  باحـصتسالا ، یلع  ۀـلالدلا  حوضو  یف  اهیتقباس  لثم  نکت  مل  نإ  ۀـیاورلا و  هذـه  و  يرخأ . ۀـلدأ  نم  ملعی  اهلیـصفت  ۀـلمجم و 

. باحصتسالا اهنم  داری  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال  : » مالّسلا هیلع  هلوق  یه  ةرابعلا و  هذه  ّنأ  رهظتسی  امهریغ  لب و  نیتیاورلا  کلت 
یلع ضمیلف  ّکشف  نیقی  یلع  ناک  نم  : » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  لاق : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  یلا  هدنسب  یسلجملا  نع  ام  عبارلا :

«. نیقیلا ضقنی  کشلا ال  ناف  هنیقی 
. اهلثم مالّسلا  هیلع  هنع  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع  لاصخلا  نع  ام  سماخلا :
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و دـناوخیم ] زامن  تعکر  ود  ینعی  ، ] دـناوخیم باتکلا  ۀـحتاف  مایق ، لاح  رد  هکیلاـحرد  دروآ  اـجب  هدجـس  راـهچ  عوکر و  ود  : » دومرف
، دراد نیقی  تعکر  هس  هب  هکیلاحرد  تعکر ، راهچ  ای  تسا  تعکر  هس  رد  دـنادن  هک  یماـگنه  و  تسین . وا  رب  يزیچ  دـیوگیم و  دهـشت 

نیقی رد  ار  کش  [ 2  ] و دنکیمن ، ضقن  کش  اب  ار  نیقی  [ 1  ] و تسین . وا  رب  يزیچ  دنکیم و  هفاضا  نادب  رگید  تعکر  کی  دتـسیایم و 
زامن  ] نیقی رب  [ 5  ] و دـنکیم ، ضقن  نیقی  اب  ار  کش  [ 4  ] اما دیامنیمن . طولخم  يرگید  اب  ار  ود  نآ  زا  کیچـیه  [ 3  ] و دنکیمن ، لخاد 

«. دنکیمن انتعا  کش  هب  تالاح  زا  یلاح  چیه  رد  [ 6  ] و دراذگیم ، انب  نیقی ]  ] نآرب نیاربانب ، دنکیم . مامت  ار ]
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«، دنکیمن ضقن  کش  اب  ار  نیقی  و  کشلاب ؛ نیقیلا  ضقنی  و ال  : » هلمج تسین  دیعب  هک : تسا  نآ  باحـصتسا ، رب  تیاور  نیا  تلالد  هجو 
دـشاب نیا  رد  کش  کش ، زا  دارم  و  هدرواین ؛ اجب  ار  راهچ  تعکر  وا  هک  دشاب  نیا  هب  نیقی  نیقی ، زا  دوصقم  هکنیا  رد  دشاب  هتـشاد  روهظ 
تعکر هک  تسا  بجاو  وا  رب  : » دوـب دـهاوخ  نینچ  نآ  ياـنعم  تروـص ، نیا  رد  هک  تسا ؛ هدروآ  اـجب  ار  مراـهچ  تعکر  نآ ، زا  سپ  هک 

زا ای  نآ ، رد  باتکلا  ۀحتاف  ندناوخ  زامن و  زا  تعکر  نیا  ندوب  ادج  هکنآ  تیاهن  دشاب ؛» هدرک  لمع  باحصتسا  هب  ات  دروآ  اجب  يرگید 
نیا ندروآ  اجب  یگنوگچ  هکنآ  ای  و  دروآیم ، اجب  باـتکلا  ۀـحتاف  اـب  ار  تعکر  ود  وا  هکنیا  نآ  و  دوشیم ، هتـسناد  تیاور  ردـص  هنیرق 

حوضو هب  باحصتسا  رب  شتلالد  دنچره  تیاور ، نیا  دوشیم . هتسناد  رگید  هلدا  زا  نآ  لیـصفت  تسا و  لمجم  تیاور ] نیا  رد  ، ] تعکر
دهاوخ نیا  رد  روهظ  کشلاب » نیقیلا  ضقنت  و ال   » هلمج رگید ، تایاور  زین  تیاور و  ود  نآ  هنیرق  هب  اما  تسین ، نیـشیپ  تیاور  ود  تلالد 

. تسا باحصتسا  نآ  زا  دارم  هک  تشاد 
رب سکره  : » دومرف نانمؤم  ریما  دومرف : قداص  ماما  تسا . هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  دوخ  دنـس  اـب  هر )  ) یـسلجم هک  یتیاور  مراـهچ .

«. دنکیمن ضقن  ار  نیقی  کش ، هک  ارچ  دهد ، همادا  ار  دوخ  نیقی  دنک ، کش  سپس  دشاب و  ینیقی 
. تسا نیشیپ  تیاور  دننام  هک  ع )  ) رقاب ماما  زا  لاصخ  رد  قودص  تیاور  مجنپ .
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«. کشلاب عفدی  نیقیلا ال  ّناف  هنیقی  یلع  ضمیلف  کشلا  هباصأف  نیقی  یلع  ناک  نم  : » مالّسلا هیلع  هنع  راحبلا  نع  ام  سداسلا :

ّنأ لجأل  نکل  و  باحـصتسالا ، یلع  اهقیبطت  نکمی  امک  يراسلا » کشلا   » ةدـعاق یلع  اهقیبطت  نکمی  ناک  نإ  ثالثلا و  تایاورلا  هذـه  و 
، قالطالا یلع  اهنومـضم  ۀـیجح  تایاورلا  هذـه  رهاظ  و  اهب ، لوقلا  مدـع  یلع  عامجالا  لـقن  اـهروص  ضعب  یف  يراـسلا » کـشلا   » ةدـعاق

باحـصتسالا یف  ۀحیرـصلا  یلوألا  ۀحیحـصلل  ریبعتلا  یف  تایاورلا  هذه  ۀبراقم  ّنا  ّمث  ةدعاقلا . هذه  یلع  اهقیبطت  نع  افراص  کلذ  نوکیف 
. اهنم باحصتسالا  ةدارا  یلع  ۀنیرق  هیف ، ةرهاظلا  ۀیناثلل  و  اهدروم ، یف 

: مالّـسلا هیلع  بتکف  مأ ال ؟ ماصی  له  ناضمر  نم  هیف  ّکشی  يذـلا  مویلا  نع  ۀـنیدملاب  انأ  هیلا و  تبتک  لاـق : یناـساقلا .» ۀـبتاکم  : » عباـسلا
هلخدـی ینعم ال  نوکیف  ناضمر  رهـش  لوخدـب  نیقیلا  نیقیلاب  انه  داری  نا  لمتحی  ۀـیؤرلل » رطفا  و  ۀـیؤرلل ، مص  کـشلا ، هلخدـی  ـال  نیقیلا  »
قباسلا نیقیلا  نیقیلاب  داری  نأ  لـمتحی  و  باحـصتسالا . نع  ۀـیبنجأ  ۀـیاورلا  نوکتف  لوخدـلا ، لاـمتحا  کـشلا و  هیف  عفنی  ـال  يأ  کـشلا ،
ۀیاورلا نوکتف  لالهلا  يرت  یتح  نابعش  نم  کشلا  موی  ربتعت  نأ  مزلی  لب  عفنی ، ناضمر ال  رهش  لوخدب  ّکشلا  ّنأ  ینعملا  نوکیف  نابعشب ،

. ذئنیح باحصتسالا  ۀلدأ  نم 
نانس نب  هّللا  دبع  ۀیاور  یه  اهدروم و  یف  ۀصاخ  ۀیاور  نماثلا :

455 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
، دوش کش  راچد  هاگنآ  دشاب و  نیقی  رب  سکره  : » دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  راونالا  راحب  رد  هر )  ) یـسلجم هک  یتیاور  مشش .

«. دوشیمن هدز  رانک  کش  اب  نیقی  اریز  دهد ، همادا  دوخ  نیقی  هب  دیاب 
، تسا قابطنا  لباق  باحـصتسا  هدعاق  رب  هک  هنوگ  نامه  تخاس ، قبطنم  يراس » کش   » هدعاق رب  ناوتیم  دـنچره  ار  هناگهس  تایاور  نیا 

تـسا نآ  تایاور ، نیا  رهاظ  و  هدش ، لقن  نآ  هب  لوق  مدـع  رب  عامجا  يراس ،» کش   » هدـعاق روص  زا  یخرب  هب  تبـسن  هکنآ  لیلد  هب  نکل 
هوحن اب  تیاور  نیا  نایب  کبـس  هکنآ ، رگید  هتکن  دوشیم . هدعاق  نیا  رب  نآ  قیبطت  عنام  رما  نیمه  و  دشابیم ، تجح  اقلطم  نآ  دافم  هک 

- دراد روهظ  نآ  رد  هک  مود - هحیحص  ریبعت  هوحن  اب  زین  و  دراد - تحارص  شدروم  رد  باحصتسا  نایرج  رد  هک  تسخن - هحیحص  ریبعت 
. نآ زا  باحصتسا  هدارا  رب  تسا  ياهنیرق  نایب ، هوحن  کبس و  رد  یکیدزن  نیا  و  تسا ، کیدزن 

زا کشلا  موی  دروم  رد  مدوب - هنیدم  رد  هکیلاحرد  متشون - همان  ترـضح  هب  دیوگیم : هک  تسا  یناساق  دمحم ] نب  یلع   ] هبتاکم متفه .
ندـید اب  دوشیمن . لخاد  نیقی  رد  کش  : » تشون ع ])  ) ماما نم  هب  خـساپ  رد  [ ؟ هن اـی  دوشیم  هتفرگ  هزور  زور ] نآ  رد   ] اـیآ هک  ناـضمر 
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ناضمر هام  لوخد  هب  نیقی  تیاور ، نیا  رد  نیقی  زا  دوصقم  دراد  لامتحا  نک .» راطفا  لاّوش ] لاله   ] ندید اب  ریگب و  هزور  ناضمر ] لاله  ]
و دشخبیمن ؛ يدوس  نآ  رد  ناضمر ، هام  لوخد  لامتحا  کش و  هک  دوب  دهاوخ  نآ  کشلا » هلخدی  ال   » يانعم تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب 

. دوب دهاوخ  طابترایب  باحصتسا  اب  تیاور  نیا  دشاب  نینچ  رگا 
هاـم لوخد  هب  کـش  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  شیاـنعم  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب ، نابعـش  هب  قباـس  نیقی  نیقی ، زا  دارم  هک  دراد  مه  لاـمتحا 
نیا دشاب  نینچ  رگا  و  ینیبب ، ار  ناضمر ] هام   ] لاله هکنآ  ات  دیآ  رامش  هب  نابعش  هام  زا  دیاب  کشلا  موی  هکلب  دشخبیمن ، يدوس  ناضمر ،

. دوب دهاوخ  باحصتسا  هلدا  زا  تیاور 
نانس نب  هّللا  دبع  تیاور  نآ ، دراد و  شدوخ  دروم  هب  صاصتخا  هک  یتیاور  متشه .

456 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. ریزنخلا لکأی  رمخلا و  برشی  هنا  ملعی  وه  ّیمذلا و  هبوث  ریعی  نمیف  ةدراولا 

. ةراهطلا باحصتسا  یف  ۀحضاو  یه  و  هایإ » سّجن  هنا  نقیتست  مل  رهاط و  وه  هایإ و  هترعأ  کنأل  ال ، : » لاقف هلسغأ ؟ نأ  ّیلع  لهف  لاق :
«. تثدحأ ّکنأ  نقیتست  یتح  اءوضو  ثدحت  نأ  كاّیاف  تأضوت  ّکنأ  تنقیتسا  اذا  : » درو ام  عساتلا :

عیمج ّنأل  ۀیلکلا ، ۀیفیلکتلا و  ماکحألا  باحـصتسا  یلع  ۀلاد  اهدجت  مل  اهتلمأت  اذا  تنأ  و  باحـصتسالا ، ۀـلدأ  ةدـمع  یه  رابخألا  هذـه  و 
. رهاظلا یلع  ۀیصخشلا  ۀیئزجلا  دراوملا  کلت  عاونأ  یلا  ۀیدعتلا  یلع  الإ  ّلدی  اهضعب ال  یف  لیلعتلا  قالطا  و  ۀیصخش ، ۀیئزج  اهدراوم 

. عوضوملا سفن  ءاقب  نم  عوضومل  فصو  یف  کشلا  دنع  ّدب  هنا ال  رهظ  حاضیا :
انککـش ولف  ههیجوت . یف  اولّحمت  نا  هئاقب و  یف  کشلا  عم  هئاقبل  ینعم  الف  هباحـصتسا  اندرأ  ءیـش و  ءاـقب  سفن  یف  ّکـشلا  ناـک  اذا  معن ،

ءاقبل ذئنیح  ینعم  هءاقب و ال  بحصتسن  هتایح  دیز و  ءاقبب  انککـش  اذا  نکل  و  هتلادع ، باحـصتسا  دنع  دیز  ءاقب  نم  ّدب  دیز ال  ۀلادع  ءاقبب 
لکـشا هتیّرک  ءاقب  یف  ّکشف  رادـقم  صقن  مث  ضوح  یف  ءام  ۀـیّرکب  نّقیت  ول  اـم  لـثم  عوضوملا  ّریغت  ول  اـفنآ  اـنرکذ  اـم  یلعف  عوضوملا .

باحـصتساب نولئاقلا  اهیلا  أجتلا  ۀلواحم  یه  و  ۀیدجم ، ریغ  افرع  عوضوملا  داحتاب  لاکـشالا  عفد  ۀـلواحم  و  روکذـملا ، ّریغتلل  اهباحـصتسا 
. ابلاغ اهیف  عوضوملا  ّریغتل  ۀیلکلا  ماکحألا 

457 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ایآ دیسرپ : دروخیم . كوخ  تشوگ  دشونیم و  بارش  وا  دنادیم  هکیلاحرد  دهدیم  هیراع  یّمذ  هب  ار  شسابل  هک  یـسک  هرابرد  تسا 

سجن ار  نآ  وا  هک  يرادـن  نیقی  ياهداد و  هیراـع  يو  هب  دوب  كاـپ  هکیلاـحرد  ار  ساـبل  وت  نوچ  ریخ ، : » دومرف میوشب ؟ ار  نآ  دـیاب  نم 
. تسا نشور  تراهط  باحصتسا  رب  تیاور  نیا  تلالد  دشاب .» هدرک 

زا یثدـح  هک  ینک  نیقی  هکنآ  ات  يزاسب  رگید ]  ] ییوضو ادابم  ياهتخاس  وضو  هک  يدرک  نیقی  هاگره  : » دـیوگیم هک  تسا  یتیاور  مهن .
«. تسا هدزرس  وت 

یفیلکت ماکحا  باحـصتسا  رب  ّلاد  ار  اـهنآ  يرگنب  اـهنآ  رد  تقد  هب  رگا  و  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  باحـصتسا  هلدا  نیرتمهم  تاـیاور  نیا 
عاونا هب  مکح  تیارس  رب  زج  ارهاظ  اهنآ  زا  ياهراپ  رد  لیلعت  قالطا  و  تسا ، صاخ  ییزج و  اهنآ  همه  دروم  هک  ارچ  تفای ، یهاوخن  یّلک 

. درادن تلالد  صاخ ، ییزج و  دراوم  نآ 

يرگنشور

دوش و کش  يزیچ  ياقب  دوخ  رد  هاگره  يرآ ، دشاب . یقاب  عوضوم ، نامه  دیاب  یعوضوم  يارب  یفـصو  رد  کش  ماگنه  هک  دـش  نشور 
تسد ار  یبلاطم  نآ ، هیجوت  يارب  یخرب  دنچره  دوب ، دهاوخ  انعمیب  شیاقب  رد  کش  اب  زیچ  نآ  ياقب  مینک ، باحـصتسا  ار  نآ  میهاوخب 
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رد هاگره  نکل  دشاب ، یقاب  دیاب  يو  دوخ  دیز ، تلادع  باحـصتسا  ماگنه  مینک ، کش  دیز  تلادع  ياقب  رد  رگا  نیاربانب ، دناهدرک . اپ  و 
نونکامه هچنآ  رب  انب  سپ  تسانعمیب . عوضوم  ياقب  ماگنه ، نیا  رد  مینکیم و  باحـصتسا  ار  يو  ياقب  مینک ، کش  دـیز  تاـیح  اـقب و 

دوش و هتـساک  نآ  بآ  زا  يرادقم  هاگنآ  میـشاب ، هتـشاد  نیقی  ضوح  لخاد  بآ  ندوب  ّرک  هب  هکنآ  لثم  دنک - رییغت  عوضوم  رگا  میتفگ ،
فرطرب يارب  شالت  و  دوب ، دهاوخ  لکشم  نآ  ندوب  ّرک  باحصتسا  هدش ، دای  رییغت  تهج  هب  مینک ، کش  شندوب  ّرک  ياقب  رد  هجیتن ، رد 

یلک ماکحا  باحـصتسا  نارادـفرط  هک  تسا  یـشالت  نیا  و  تسا . هدـیافیب  تسا - یکی  افرع  عوضوم  هکنیا  نایب  اب  لاکـشا - نیا  ندرک 
. تسا هدرک  رییغت  اهنآ  رد  عوضوم  ابلاغ  نوچ  دناهدروآ ؛ هانپ  نادب 

458 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
: رومأ یلع  هیف  هیبنتلا  یغبنی  باحصتسالا  تاهیبنت 

ۀنّیبب دیز  ۀـلادع  لثم  ءیـش  تبث  ولف  تارامالا . قرطلا و  دراومک  اعرـش  نیقیلا  مکحب  ناک  ام  قّقحت  قباسلا  نیقیلا  قّقحت  یف  یفکی  هنا  - 1
ام هیف  یفکی  لوألا  نیقیلا  هب  ضقنی  يذـلا  قحاللا  نیقیلا  کلذـک  و  ۀـقباسلا ، ۀـلادعلا  بحـصتست  قسفلا  بجوی  ام  ثودـح  یف  کش  مث 

. اعرش نیقیلا  مکحب  ناک 
هقسف و تبث  رئابکلا  هباکترا  یلع  ۀنیب  تماق  ولف  ۀلادعلا . تبحـصتسا  قسفلا  بجوی  ام  ثودح  یف  تککـش  مث  صخـش  ۀلادعب  تنقیت  ولف 

یلع امهوحن  دیلا و  ۀنّیبلا و  میدقت  نکل  و  ارهاظ ، مهدـنع  هیلع  ملاستم  اذـه  و  دراوملا ، نم  اهریغ  اذـکه  و  هتلادـعب ، قباسلا  نیقیلا  ضقتنا 
. لاکشا هیف  دورولا  وا  ۀموکحلا  وا  صّصختلا  وا  ةرامالا  لیلدب  باحصتسالا  لیلدل  صیصختلا  باب  نم  باحصتسالا  يّدؤم 

لیلد ینعمف  اـبلاغ ، هجو  نم  صوصخ  موـمع و  ةراـمالا  لـیلد  باحـصتسالا و  لـیلد  لولدـم  نیب  ّنـأل  همدـع ، رهاـظلاف  صیـصختلا »  » اـما
اهفالخ یلع  ناک  ءاوس  ۀـنیبلاب  لمعا  هانعم  ۀـنّیبلا  لیلد  و  مأ ال ، ـالثم  ۀـنّیب  هضقن  یلع  تلد  ءاوس  کـشلاب ، نیقیلا  ضقنت  ـال  باحـصتسالا 

«. ادبا کشلاب  نیقیلا  ضقنت  ال  : » مالّسلا مهیلع  مهلوقل  صیصختلا  نع  یبأت  باحصتسالا  رابخأ  رهاظ  ّنأل  و  مأ ال ، باحصتسا 
نإ اضیا  ۀموکحلا  لمتحی  و  اهوحن ، ۀنّیبلا و  لثم  ۀّجحب ، تبث  ام  عطقلا و  ّمعی  ام  انه  نیقیلا  نم  دارملا  ناک  نإ  صّـصختلا »  » لمتحی نکل  و 

 ... الثم ۀنیبلا  ۀیجح  لیلد  نوکی  عطقلا و  نیقیلا  نم  دارملا  ناک 

459 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

باحصتسا تاهیبنت 

نیقی هریاد  رد  هعسوت  . 1

رگا لاـثم ، يارب  دـنکیم . تیاـفک  تاراـما ، قرط و  دراوم  دـننام  دـشاب ، نیقی  مکح  رد  اعرـش  هک  يزیچ  ققحت  قباـس ، نیقی  ققحت  يارب 
باحـصتسا نیـشیپ ، تلادع  دوش ، کش  ددرگیم ، يو  قسف  بجوم  هک  يزیچ  ثودح  رد  سپـس  دشاب و  هدش  تباث  هنّیب  اب  دیز  تلادـع 

. ددرگیم
هب رگا  لاثم ، يارب  دشابیم . نیقی  مکح  رد  اعرـش  هک  دشاب  يزیچ  تسا  یفاک  زین  دـنکیم  ضقن  ار  تسخن  نیقی  هک  يدـعب  نیقی  هرابرد 

. دنکیم باحصتسا  ار  يو  تلادع  دنک ، کش  ددرگیم ، قسف  بجوم  هک  يزیچ  ثودح  رد  سپس  تشاد و  نیقی  یسک  تلادع 
رگید دراوم  ددرگیم . ضقن  وا  تلادـع  هب  قباس  نیقی  دوشیم و  تباث  وا  قسف  دوش ، هماـقا  يو  ندـش  هریبک  بکترم  رب  ياهنّیب  رگا  لاـح 

، نآ دننام  دی و  هنّیب و  نتـشاد  مّدقم  هکنیا  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دـشابیم ؛ قافتا  دروم  نایلوصا  دزن  رما  نیا  ارهاظ  تسا و  هنوگنیمه  زین 
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لاکـشا اب  دورو ؟ ای  و  تموکح ، ای  صّـصخت ، باب  زا  ای  تسا ، هراما  لیلد  اب  باحـصتسا  لیلد  ندز  صیـصخت  باب  زا  ایآ  باحـصتسا  رب 
. تسا هجاوم 

اریز تسا . هجو  نم  صوصخ  مومع و  ابلاغ  هراما ، لیلد  باحصتسا و  لیلد  لولدم  نایم  تبـسن  اریز  دشابن ، راک  رد  ارهاظ  صیـصخت ، اما 
و دـنکن ؛ هاوخ  دـنکب و  تلالد  نآ  ضقن  رب  ياهنّیب  الثم  هاوخ  مینکن ، ضقن  کش ، اب  ار  نیقی  هک  تسا  نآ  باحـصتسا  لیلد  داـفم  اـنعم و 

رهاظ هکنآ  لیلد  هب  زین  و  دـشابن ؛ هاوخ  دـشاب و  يراـج  نآ  فـالخرب  یباحـصتسا  هاوخ  مینک ، لـمع  هنّیب  هب  هک  تسا  نآ  هنّیب  لـیلد  داـفم 
«. نکن ضقن  کش ، اب  ار  نیقی  هاگچیه  ادبا ؛ کشلاب  نیقیلا  ضقنت  ال  : » دناهدومرف هک  ارچ  دراد ، صیصخت  زا  يابا  باحصتسا ، رابخا 

تباث نآ - دـننام  هنّیب و  لثم  تّجح - کـی  اـب  هچنآ  عطق و  زا  معا  نیقی ، زا  دارم  هکیتروصرد  هتبلا  دراد ، دوجو  صّـصخت  لاـمتحا  نکل 
ار هتکن  نیا  ایوگ  هنّیب ، الثم  ّتیجح  لیلد  دشاب و  عطق  نیقی ، زا  دارم  رگا  هتبلا  دراد ، دوجو  زین  تموکح  لامتحا  دشاب . دوشیم ،

460 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. نیقیلا مکح  همکح  هتیجح  تتبث  ام  ّنا  نّیبم  حراشک و 

. هجوألا هّلعل  و  نیقیلا ، یف  هلوخد  کشلا و  نع  ۀنّیبلا  يّدؤم  جورخ  ادّبعت  تبثی  الثم  ۀنیبلا  ۀـیجح  لیلد  ّنأ  رابتعاب  اضیا  دورولا »  » لمتحی و 
. حیجارتلا لداعتلا و  یف  ابیرق  صصختلا  صیصختلا و  دورولا و  ۀموکحلا و  ینعم  حیضوت  یتأیس  و 

ربتعملا ریغ  ّنظلا  هیف  لخدیف  نیقیلا  لباقی  ام  وه  قحلا ، وه  امک  رابخألا ، نم  هذـخأ  یلع  ءانب  باحـصتسالا  باب  یف  کشلاب  دارملا  ّنإ  - 2
نیقیلا الإ  هضقنی  نیقیلا ال  نأ  اورکذ  نیقیلا و  لباقم  اهیف  ّکشلا  اولعج  مالّسلا  مهیلع  مهنأل  اهحیرص ، لب  بابلا  رابخأ  رهاظ  وه  امک  اعرش 

. کشلا یف  لخاد  هنا  ملعف  ّنظلا  اورکذی  مل  و 
اهدـعب تفتلا  مث  یّلـص  هسفن و  نع  لفغ  مث  ثدـحلا  نّقیت  ولف  يریدـقتلا ، کشلا  یفکی  ـالف  کـشلا  ۀـّیلعف  باحـصتسالا  یف  طرتشی  - 3

یف ّکش  ول  نکل  و  رخألا ، تاولـصلل  رّهطت  غارفلا و  ةدـعاق  دروم  اذـه  ّنأل  هتالـص ، تّحـص  مأ ال ، قباسلا  هثدـح  نم  اهل  رّهطت  هنا  کشف 
ناـیرجل هتالـص  ّحـصت  مل  کـلذ  یلا  ةالـصلا  دـعب  تفتلا  یّلـص و  ریهطتلا و  نع  لـفغ  ّمث  ةالـصلا  لـبق  قباـسلا و  ثدـحلا  دـعب  ةراـهطلا 

. هعفنت ةراهطلا ال  نع  هتلفغ  و  ةراهطلا ، هیلع  بجیف  ةالصلا  لبق  هقح  یف  ثدحلا  باحصتسا 
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. تسا نیقی  مکح  شمکح  هدش ، تباث  شتیجح  هچنآ  هک  دنکیم  نییبت  حرش و 

رد نوریب و  کش ، زا  هنّیب  ياّدؤم  هک  دـنکیم  تابثا  دـّبعت ، باب  زا  هنّیب ، ّتیجح  لیلد  الثم  هکنآ  راـبتعا  هب  دراد ، دوجو  زین  دورو  لاـمتحا 
لداعت و ثحب  رد  يدوز  هب  صصخت  صیصخت و  دورو ، تموکح ، يانعم  حیـضوت  دشاب . رتهب  همه  زا  هجو  نیا  دیاش  تسا . لخاد  نیقی ،

. دمآ دهاوخ  حیجارت 

کش هریاد  رد  هعسوت  . 2

، ورنیازا دراد . رارق  نیقی  ربارب  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ ، رد  کش  زا  دوصقم  تسه - هک  دـشاب - تایاور  باحـصتسا ، ّتیجح  ياـنبم  رگا 
تحارـص هکلب  روهظ  بلطم ، نیا  رد  باحـصتسا  تایاور  و  دـشابیم ، لخاد  کش ] نآ -[  رد  زین  تسا  رابتعایب  عراـش  رظن  رد  هک  یّنظ 

زا يرکذ  دنکیم و  ضقن  نیقی ، طقف  ار  نیقی  هک  دناهدرک  نایب  و  دناهدناشن ، نیقی  ربارب  رد  ار  کش  تایاور ، نیا  رد  ع )  ) همئا اریز  دراد ،
. دوشیم لخاد  نآ  رد  زین  ّنظ  هک ] تسا  یّماع  يانعم  کش ، زا  دوصقم   ] هک دهدیم  ناشن  نیا ، دناهدرواین و  نایمهب  ّنظ 
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باحصتسا رد  کش  نتشاد  تّیلعف  موزل  . 3

نیقی رگا  سپ  دنکیمن . تیافک  باحـصتسا ] نایرج  يارب   ] يریدقت یـضرف و  کش  ورنیازا ، دشاب و  لعفلاب  کش ، دیاب  باحـصتسا  رد 
اب ار  ثدح  نآ  زامن ، يارب  ایآ  هک  دنادن  دوش و  هجوتم  زامن  زا  سپ  دناوخب و  زامن  دوش و  لفاغ  شدوخ  زا  هاگنآ  دشاب ، هتـشاد  ثدح  هب 

نوچ دوب ، دـهاوخ  حیحـص  يو  زامن  هن .] ای  هتخاس  وضو  هرابود  شزامن ، يارب  ایآ  هک  دـنک  کش  هصالخ  [ ؛ هن ای  هتخاس  فرطرب  تراهط 
شیپ قباس و  ثدح  زا  سپ  رگا  نکل  دنکیم . لیـصحت  تراهط  يدعب  ياهزامن  يارب  يو  و  دوشیم ، يراج  غارف  هدـعاق  هلئـسم ، نیا  رد 

هب دوب ، دهاوخن  حیحـص  يو  زامن  دوش ، هجوتم  زامن  زا  سپ  دناوخب و  زامن  دوش و  لفاغ  ریهطت  زا  هاگنآ  دـنک ، کش  تراهط  رد  زامن ، زا 
وا هکنآ  تیاهن  [ ؛ تسا هدش  بجاو  يو  رب  تراهط  لیصحت  هجیتن ، رد  يراج و  يو  قح  رد  ثدح  باحصتسا  زامن ، زا  شیپ  هکنآ  تهج 

يدوس ار  وا  يو  تلفغ ، و  تسا ] هتشگ  لفاغ 
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بحـصتسملا ثدحلا  ّنأل  لوألا ، عرفلا  لثم  هنأل  هتالـص ، تّحـص  غارفلا و  ةدعاق  ترج  ةالـصلا  لبق  ۀلفغلا  لاح  رّهطت  هنا  لمتحا  ول  معن ،
. نقیتملاک

: ماسقأ یلع  وه  ءایشأ و  نیب  عماج  یلک  یف  يرجی  دق  کلذک  نّیعم  ءیش  یف  باحصتسالا  يرجی  امک  - 4
کلذـل ّیلکلا  بحـصتسی  نأ  نکمی  درفلا و  سفن  بحـصتسی  نأ  نکمیف  هئاقب  یف  کشی  مث  یلک  دارفأ  نم  درف  دوجوب  نّقیتی  نأ  لوالا :

ّیلک باحـصتسا  نکمی  و  هل ، مونلا  ثدـح  سفن  باحـصتسا  نکمیف  ةراـهطلا  یف  ّکـش  مونلا و  ثدـحب  فـلکملا  نّقیت  وـل  ـالثم ، درفلا .
. هل رغصألا  ثدحلا 

نیب عماـجلا  یلکلا  یف  باحـصتسالا  ناـیرج  اـضیا  رهاـظلاف  هعوـطقم ، ریغ  نیب  لاوزلا و  عوـطقم  نیب  دّدرم  درف  دوـجوب  نّقیتـی  نأ  یناـثلا :
وهف ۀبانجلا  وه  ناک  نإ  و  ءوضولاب ، هرثأ  لاز  دقف  مونلا  وه  هثدح  ناک  ناف  أّضوت ، دـق  ۀـبانجلا و  وا  مونلا  ثدـحب  نّقیت  ول  ام  لثم  نیدرفلا .
. ءاقبلا ۀکوکشم  ۀبانجلا  تناک  ثیحب  لسغلا  لمتحا  ول  یتح  راج  باحصتسالا  اذه  لب  لاستغالا ، همزلیف  ثدحلا  یلک  بحصتسیف  قاب ،

لمتحی وا  هلاوزل ، انراقم  وا  لوألا  درفلل  انراقم  هسنج  نم  رخآ  درف  دوجو  لمتحی  نکل  و  اضیا ، هلاوزب  ملعی  درف و  دوجوب  نّقیتی  نأ  ثلاثلا :
، هنم یلوألا  ۀبترملا  لاوز  دعب  لوألا  درفلا  کلذ  نم  يرخأ  ۀبترم  دوجو 
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يو زاـمن  ددرگیم و  يراـج  غارف  هدـعاق  تسا ، هتخاـس  وضو  زاـمن ، زا  شیپ  تلفغ ، ناـمز  رد  هک  دـهد  لاـمتحا  رگا  يرآ ، دـشخبیمن .

ینیقی رما  دـننام  هدـش ، باحـصتسا  ثدـح  هکنآ  لیلد  هب  دوب ، دـهاوخ  تسخن  هلأسم  دـننام  تروص ، نیا  رد  نوچ  دوب ؛ دـهاوخ  حـیحص 
. تسا

یّلک باحصتسا  . 4

رب نآ  و  دوشیم ، يراج  زین  زیچ  دنچ  نایم  عماج  یّلک  رما  رد  یهاگ  دوشیم  يراج  صاخ  نّیعم و  ءیش  رد  باحـصتسا  هک  هنوگ  نامه 
. تسا مسق  هس 

باحصتسا ار  درف  دوخ  ناوتیم  اجنیا  رد  دوش . کش  راچد  درف  نآ  ياقب  رد  سپـس  دنک و  نیقی  یّلک  دارفا  زا  درف  کی  دوجو  هب  تسخن :
لطاـب شیوضو  هجیتـن ، رد  و   ] هدرب شباوخ  هک  دـنک  نیقی  فّلکم  رگا  لاـثم ، يارب  درک . باحـصتسا  ار  درف  نآ  یّلک  ناوتیم  زین  درک و 

یّلک دناوتیم  زین  و  دنک ، باحصتسا  ار  باوخ  ثدح  دوخ  دناوتیم  هن ، ای  تسا  هتخاس  وضو  باوخ ، زا  سپ  ایآ  هک  دنک  کش  و  هدش ،]
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. دنک باحصتسا  ار  رغصا  ثدح 
زین اجنیا  رد  ارهاظ  تسین ؛ یعطق  شلاوز  هک  يدروم  هدـش و  لیاز  اعطق  هک  يدروم  ناـیم  تسا  ددرم  هک  يدرف  دوجو  هب  دـنک  نیقی  مود :

وـضو سپـس  و  هدـش ، بنج  ای  هدـیباوخ و  ای  هک  دراد  نیقی  یـسک  لاثم : يارب  دوشیم . يراج  باحـصتسا  درف ، ود  ناـیم  عماـج  یّلک  رد 
نوچ ، ] تسا یقاـب  شرثا  دـشاب ، تباـنج  رگا  و  تسا ، هتفر  نیب  زا  شرثا  وضو  اـب  دـشاب ، باوخ  وا ، ثدـح  رگا  اـجنیا ، رد  تسا . هتخاـس 
لـسغ هک  تسا  مزال  وا  رب  هجیتن ، رد  دوشیم و  يراج  ثدـح  یّلک  باحـصتسا  اجنیا ، رد  دزاـسیمن .] فرطرب  ار  تباـنج  ثدـح  وضو ،
يراج باحـصتسا  مه  زاب  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  تباـنج  ياـقب  رد  کـش  هک  ياهنوگهب  دـهدب  ار  لـسغ  لاـمتحا  يو  رگا  یتح  هکلب  دـنک .

. دوشیم
يدرف نآ ، لاوز  اب  نامزمه  ای  لوا و  درف  دوجو  نامز  رد  هک  دهد  لامتحا  نکل  دنک ، نیقی  نآ  يدعب  لاوز  هب  زین  يدرف و  دوجو  هب  موس .

، نآ تسخن  هبترم  لاوز  زا  سپ  لّوا  درف  نامه  زا  رگید  ياهبترم  دهد  لامتحا  ای  و  دشاب ، هتفای  دوجو  سنج  نامه  زا  رگید 
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. ثلاثلا مسقلل  روص  ثالث  هذهف 
نکل و  هنم ، ثدحلا  یلک  لاوزب  کشی  أّضوت  ولف  هدـعب ، وا  مونلا  لاح  ینملا  جورخ  لمتحی  مونلا و  ثدـحب  نّقیتی  نا  لثم  ۀـیناثلا  یلوألا و 

. اهمدع ۀلاصا  اهیف  يرجت  ۀکوکشملا  ۀبانجلا  و  ءوضولاب ، لاز  نقیتملا  ثدحلا  ّنأل  انه ، باحصتسالا  يرجی  ال 
، هتفاضا نم  ۀبترم  لازأ  احارق  ءام  هیلع  ّبص  مث  الثم  حلمب  ءام  ۀفاضاب  نّقیت  ول  ام  لثم  کلذ  و  باحـصتسالا ، اهیف  يرجی  هّلعلف  ۀثلاثلا  اما  و 

. ارهاظ ۀفاضالا  یلک  ءاقب  بحصتسیف  ۀفاضالا ، نم  ۀفیعض  يرخأ  ۀبترم  ءاقب  لمتحا  نکل  و 
باحصتسالا ءارجا  یلع  ءالقعلا  ةریـس  تبثت  مل  هنا  و  کلذب ، دّبعتلا  اهرهاظ  یّتلا  رابخألا  یف  رـصحنم  باحـصتسالا  لیلد  ّنا  اقباس  انّیب  - 5

وا ایعرـش  ارما  ناک  اذا  بحـصتسملاف  ادـبعت ، باحـصتسالا  يّدؤمب  عقاولا  نع  یفتکا  يذـلا  وه  عراشلا  ّنا  نّیبتی  اذـه  نمف  ءیـش . ّلک  یف 
اهیف یفتکی  عقاولا و ال  بلـص  عبتت  ۀیعرـشلا  ریغ  ۀـیجراخلا  رومألا  ّنأل  هل ، رثأ  الف  الإ  و  هرثأ ، باحـصتسالل  ناـک  یعرـش  رثأ  هیلع  ّبترتی 

. یلیزنتلا يرهاظلا و  مکحلاب 
 ... رثأ دوجول  باحصتسالا  ّمت  یعرش  رثأ  هتایح  یلع  ّبترت  ناف  بئاغلا  دیز  ةایح  انبحصتسا  اذا  الثمف :
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. دوشیم ضرف  موس ، مسق  یلک  باحصتسا  يارب  هک  تسا  فلتخم  تروص  هس  اهنیا  دشاب ؛ یقاب 

ینم وا  زا  نآ ، زا  سپ  ای  باوخ و  ماـگنه  رد  دـهد  لاـمتحا  دـشاب و  هتـشاد  نیقی  باوخ  ثدـح  هب  هک  تسا  نآ  مود ، لوا و  ضرف  لاـثم 
اجنیا رد  اـما  تشاد ؛ دـهاوخ  کـش  هن ، اـی  هدـش  فرطرب  يو  زا  ثدـح  یّلک  هـکنیا  رد  دزاـسب ، وـضو  وا  رگا  لاـح  تـسا ؛ هدـش  جراـخ 
تبانج مدـع  تلاصا  تسا ، كوکـشم  هک  تبانج  هب  تبـسن  و  هدـش ، فرطرب  وضو  اـب  ینیقی  ثدـح  نوچ  دوشیمن ، يراـج  باحـصتسا 

. دوشیم يراج 
رد هک  یکمن  رطاخ  هب  فرظ ، بآ  هک  دـنکیم  نیقی  صخـش ، هک  تسا  ییاجنآ  لاثم  دوش . يراج  باحـصتسا  دـیاش  موس ، ضرف  رد  اما 

زونه نکل  دـهاکیم ، نآ  ندوب  فاضم  هجرد  زا  دـیازفایم و  نآرب  صلاخ  بآ  يرادـقم  هاگنآ  تسا ؛ هتـشگ  فاـضم  هدـش ، هتخیر  نآ 
. دوشیم باحصتسا  هفاضا  یّلک  ياقب  ارهاظ  یضرف ، نینچ  رد  دش . یقاب  نآ  رد  ندوب  فاضم  زا  یفیعض  هبترم  دهدیم  لامتحا 

تبثم لصا  . 5
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هریس هک  تسا  هدشن  تباث  میتفگ ، زین  و  تسا ، باحصتسا  هب  دّبعت  شرهاظ  هک  تسا  یتایاور  باحصتسا ، لیلد  اهنت  میتفگ ، نیا ، زا  شیپ 
يادؤـم ادـبعت  هک  تسا  یـسک  عراـش ، هک  دوـشیم  نـشور  اـجنیا  زا  دـنزاس . يراـج  ار  باحـصتسا  يزیچ  ره  رد  هـک  دـشاب  نآرب  ـالقع 

يرثا ياراد  یعرـش و  يرما  دوشیم ، باحـصتسا  هچنآ  رگا  نیاربانب ، تسا . هدرک  هدنـسب  نآ ، هب  هدـناشن و  عقاو  ياـج  رب  ار  باحـصتسا 
نتم عباـت  یعرـش  ریغ  یجراـخ و  روما  نوچ  دوب ؛ دـهاوخن  نآ  يارب  يرثا  هنرگو  تشاد ، دـهاوخ  ار  دوـخ  رثا  باحـصتسا  دـشاب ، یعرش 

. دوشیمن افتکا  یلیزنت  يرهاظ و  مکح  هب  يروما  نینچ  رد  و  تسا ، تیعقاو 
، دوش راب  یعرـش  يرثا  يو  ندوب  هدنز  رب  هک  یتروص  رد  مینکیم ، باحـصتسا  تسا ، ادیپان  بیاغ و  هک  ار  دیز  ندوب  هدـنز  هاگره  الثم :

يرثا نوچ  تسا ، مامت  باحصتسا 
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، ینعم باحـصتسالل  نکی  مل  الثم ، نیرـشعلا  ّنس  هغولب  هتیحل و  تابن  دیز و  ّومن  لثم  ۀیداعلا  وا  ۀیلقعلا  راثآلا  الإ  اهیلع  ّبترتی  مل  نا  و  هل ،
تبثی يذلا  يأ  تبثملا » لصألا   » ۀیجح مدع  نم  نیرخأتملا  يرخأتم  ۀنسلأ  یلع  رهتشا  امب  دارملا  وه  اذه  و  راثآلا ، کلت  هیلع  ّبترتت  مل  ذإ 

ۀیداعلا ۀیلقعلا و  راثآلا  هذه  لثمل  ناک  اذا  امیف  لاکـشالا  امنإ  حضاو ، اذه  ۀیداع و  وا  ۀیلقع  اراثآ  تبثی  يذـلا  وا  جراخلا  یف  بحـصتسملا 
؟ ۀـیداعلا وا  ۀـیلقعلا  راثآلا  ۀطـساوب  تبترت  یتلا  ۀیعرـشلا  راثآلا  کلت  ّبترتت  له  و  تبثملا ؟ باحـصتسالا  اذـه  رمأ  ّمتی  لهف  ۀیعرـش ، راثآ 

. ۀطساولاب تناک  یتلا  ۀیعرشلا  راثآلا  کلت  ّبترت  باحصتسالا و  اذه  نایرج  اهنم  رعشتسی  ءامدقلا  تاملک  نم  ۀلمج  ّلعل  و  فالخ .
رظن یف  ۀـّیفخ  تناک  اذا  ۀطـساولا  ّنأ  یلا  بهذ  مهـضعب  و  ّبترتلا ، مدـع  اهـضعب  حیرـص  اهـضعب و  رهاظف  نیرخأتملا  يرخأتم  لاوقأ  اما  و 

رهظألا ّلعل  و  اهئالج . ۀطـساولا و  ءافخ  ةروص  یف  ّبترتلا  نایرجلا و  مّمع  مهـضعب  و  یعرـشلا ، رثـألا  ّبترت  باحـصتسالا و  يرج  فرعلا 
باحصتسا الثمف  ۀیفخ . وا  ۀیلج  ۀطساولا  تناک  ءاوس  ۀیعطقلا ، ۀیداعلا  ۀیلقعلا و  ۀطساولا  تاذ  ۀیعرشلا  راثآلا  ّبترت  باحـصتسالا و  نایرج 

. نینس رشع  نبا  ناک  تاونس و  سمخ  ةدم  رفاس  اذا  غولبلا  ّنس  هکاردا  وه  یلقعلا و  هرثأ  هیلع  ّبترتی  بئاغلا  دیز  ةایح 
، ... یعرش رثأ  هغولبل  ناک  اذاف 
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تـسیب هب  شندیـسر  نساحم و  شیور  يو و  دشر  دننام  يداع - ای  یلقع و  راثآ  طقف  يو  ندوب  هدنز  هکیتروصرد  و  دوشیم ؛ راب  نآرب 

رب راـثآ  نـیا  نوـچ  دوـب ؛ دـهاوخ  اـنعمیب  وا ، ندوـب  هدـنز  باحـصتسا  ددرگن ، بترتـم  نآرب  اـهنیا  زج  يرثا  و  دـشاب ، هتـشاد  یگلاـس -
. تسا هتکن  نیمه  هتفای ، ترهش  رصاعم  رخأتم و  نایلوصا  نابز  رس  رب  هک  تبثم ،» لصا  ّتیجح  مدع   » زا دوصقم  دوشیمن . راب  باحصتسا 
هک تسا  يزیچ  ای  و  دـنکیم ، تابثا  جراخ  رد  ار  هدـش ] باحـصتسا  ءیـش  بحـصتسم -[  هک  تسا  يزیچ  تبثم ،» لصا   » زا ناـشیا  دارم 

لاکشا دوشیمن .] تباث  بحصتسم  يداع  یلقع و  راثآ  باحصتسا ، اب  هک   ] تسا نشور  نیا  و  دنکیم . تابثا  ار  يداع  ای  یلقع و  يراثآ 
نآ ایآ  دوب ؟ دهاوخ  مات  تبثم ، باحصتسا  اجنیا  رد  ایآ  دشاب . یعرـش  يراثآ  ياراد  شدوخ  يداع ، یلقع و  راثآ  نیا  هک  تسا  ییاج  رد 

ياهراپ زا  دـیاش  دـنراد . رظنفالتخا  هرابنیا  رد  نایلوصا  دوشیم ؟ بترتم  هدـش ، راب  يداع  اـی  یلقع و  راـثآ  هطـساوهب  هک  یعرـش  راـثآ 
. درک هدافتسا  تسا ، هطساو  اب  هک  ار  یعرش  راثآ  نیا  بترت  یباحصتسا و  نینچ  نایرج  ناوتب  مدقتم  نایلوصا  تاریبعت 

: دــناهتفگ زین  یخرب  دراد . يراـثآ  نـینچ  بـترت  مدــع  رد  تحارــص  یخرب  روـهظ و  یخرب  رــصاعم ، رخأـتم و  ناـیلوصا  ياـههتفگ  اـّما 
میمعت رگید  یخرب  و  ددرگیم ؛ بترتم  یعرش  رثا  دوشیم و  يراج  باحصتسا  دشاب  ادیپان  ناهنپ و  فرع ، رظن  رد  هطساو ، هکیتروصرد 

دشاب نآ  رتنشور  دیاش  دناهتسناد . يراج  ار  باحصتسا  شندوب ، راکشآ  تروص  رد  مه  هطساو و  ندوب  ناهنپ  تروص  رد  مه  دناهداد و 
: مییوگب هک 

هاوخ دـشاب و  ادـیپ  هطـساو  هاوخ  ددرگیم ، بترتم  یعطق ، يداع  ای  یلقع و  هطـساو  ياراد  یعرـش  راـثآ  ددرگیم و  يراـج  باحـصتسا 
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نآ زا  لاس  جـنپ  کنیا  هدوب و  هلاسهد  شندـش ،] دوقفم  و   ] ترفاسم ماـگنه  هب  رگا  تسا ، دوقفم ] و   ] بیاـغ هک  دـیز  لاـثم ، يارب  ناـهنپ .
لاح غولب . ّنس  هب  يو  ندیـسر  زا  تسا  ترابع  نآ  دوشیم و  راب  نآرب  هک  دراد  یلقع  يرثا  شندوب  هدـنز  باحـصتسا  درذـگیم ، نامز 

- دشاب هتشاد  یعرش  يرثا  يو  غولب  رگا ،
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مدع باحـصتسا  لثم  کلذک  و  هانرهظتـسا ، ام  یلع  یعرـشلا ، رثألا  ّبترتی  باحـصتسالا و  اذـه  ّمتیف  اضرف ، هلاومأ  نم  هیدـلاو  ۀـقفن  لثم 
رثألا يداعلا ، رثألا  کلذ  یلع  ّبترتی  رطفلا و  موی  هدـغ  نوک  وه  و  لوصحلا ، یعطقلا  يداعلا  رثـألا  هیلع  ّبترتی  کـشلا  ۀـلیل  لاوش  لـاله 

یف هتیحل  تابن  دیز و  ّومن  لثم  لوصحلا  ۀّیعطق  ریغ  اهّنکل  ۀیداع و  ۀطـساولا  تناک  ول  معن ، امهوحن . ةرطفلا و  دـیعلا و  ةالـص  نم  یعرـشلا 
لوصحلا ۀیبلاغ  ۀیداع  رومأ  ۀیحللا  تابن  ّومنلا و  نأل  يرجی ، لب ال  باحصتسالا  یلع  ّبترتی  هناف ال  یعرـش ، رثأ  اهل  ناک  اذا  لوألا ، لاثملا 

. هتیعطق ریغ 
ناک ءاوس  هراثآ ، نم  رثأ  ّلک  هیلع  ّبترتی  نأ  ّدـب  الف  هئاقب  یف  کشلا  دـنع  ایقاب  قباسلا  نّقیتملا  ربتعا  اّـمل  عراـشلا  ّنا  هاـنرتخا : اـم  ۀـجح  و 
رظن یف  هؤاقب  تباثلا  بحـصتسملل  لوصحلا  عوطقم  يداعلا  یلقعلا و  و  هلوبق ، هلعج و  هدیب  ّیعرـشلا  نأل  ایعرـش ، وا  ایعطق ، ایداع  وا  ایلقع ،

ول ّیعرـش و  مزـال  هـل  نـکی  مـل  اذا  بحـصتسملا  ّنإ  رمـألا  ۀـیاغ  باحـصتسالا ، مـکحب  قاـب  هرظن  یف  بحـصتسملا  سفن  نإ  ذإ  عراـشلا ،
هب ّقلعتی  مزـال  ّيأ  رثأ و  ّيأ  هل  سیل  ماـقملا  اذـه  یف  بحـصتسملا  سفن  نأ  ضورفملا  ّنـأل  هل ، عراـشلا  راـبتعال  رثأ  نوکی  ـال  ۀطـساولاب ،

ۀطـساولا ءافخ  نیب  هانرکذ  امیف  قرف  و ال  عقاولا ، لدـب  یعرـشلا  لوعجملاب  ـال  عقاولا  سفنب  ۀـیداعلا  مهرومأ  نوطینیف  فرعلا  اـما  و  هضرغ .
. ءالجلا ءافخلاب و  ۀطساولا  یف  ماقملا  یف  فرعلا  قیرفتل  رثأ  هنأل ال  اهئالج ، فرعلا و  رظنب 
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مات دیآیم ، تسد  هب  باحصتسا  هلدا  رهاظ  زا  ام  رظن  هب  هچنآ  رب  انب  باحصتسا ، نیا  شلاوما - زا  شردام  ردپ و  یجرخ  تخادرپ ]  ] دننام

تـسین مولعم  هک  یبش  کشلا -[  ۀلیل  رد  لاّوش  لاله  مدـع  باحـصتسا  تسا  نینچمه  ددرگیم . بترتم  نآرب  یعرـش  رثا  دوب و  دـهاوخ 
رب دوشیم و  راب  نآرب  تسا ، رطف  زور  شیادرف  هکنیا  ینعی  تسا ، یعطق  شلوصح  هک  ییداع  رثا  سپ  لاّوش ؛] لّوا  ای  تسا  ناـضمر  رخآ 

یلو يداع  هطـساو ، رگا  يرآ ، ددرگیم . بترتم  نآ - دـننام  هرطف و  تاکز  دـیع و  زامن  زا  تسا  ترابع  هک  یعرـش - رثا  يداـع ، رثا  نیا 
رب يرثا  نـینچ  دـشاب - هتـشاد  یعرـش  يرثا  رگا  تـسخن ، لاـثم  رد  شنــساحم  شیور  دـیز و  دـشر  دـننام  دـشاب - یعطق  ریغ  شلوـصح 

دنچره هک  تسا  يداع  يروما  نساحم ، شیور  دـشر و  نوچ  دوشیمن ، يراـج  نآ  رد  باحـصتسا  هکلب  ددرگیمن ، بترتم  باحـصتسا 
. تسین یعطق  ناشلوصح  یلو  دباییم  ققحت  لاس ] ّنس و  نتفر  الاب  اب   ] ابلاغ

راب نآرب  شراثآ  همه  دـیاب  راچان  تسا ، هدرک  رابتعا  یقاب  شیاقب ، رد  کش  ماگنه  هب  ار ، قباس  نقیتم  نوچ  عراش ، هک : تسا  نآ  ام  لیلد 
لوصح و  تسا ، عراش  تسد  هب  یعرـش  راثآ  لوبق  لعج و  نوچ  یعرـش ؛ راـثآ  هاوخ  یعطق و  يداـع  راـثآ  هاوخ  یلقع ، راـثآ  هاوخ  دوش ،

هب عراش  رظن  رد  بحـصتسم  دوخ  نوچ  دـشابیم ؛ یعطق  تسا ، تباث  شیاقب  عراش  رظن  رد  هک  بحـصتسم ، يارب  زین  يداع  یلقع و  راثآ 
شندرک رابتعا  دـشاب ، هتـشادن  یعرـش  یمزال  هطـساو ، اب  دـنچره  بحـصتسم ، هکیتروصرد  هکنآ  تیاهن  تسا ، یقاب  باحـصتسا  مکح 

عراش دوصقم  هک  یمزال  ای  یعرـش و  رثا  چیه  بحـصتسم ، دوخ  اجنیا ، رد  هک  تسا  نآ  ضرف  نوچ  تشاد ؛ دـهاوخن  يرثا  عراش ، طسوت 
و تسا . هدش  لعج  عقاو  ياج  هب  یعرش  ظاحل  هب  هچنآ  هن  دنکیم ، طوبرم  تیعقاو  دوخ  هب  ار  دوخ  يداع  روما  فرع ، اما  و  درادن . دشاب ،
ناهنپ و هطـساو  نایم  فرع  کـیکفت  ماـقم ، نیا  رد  نوچ  تسین ، یقرف  فرع ، رظن  رد  هطـساو  ندوب  ادـیپ  ناـهنپ و  ناـیم  میتفگ  هچنآ  رد 

. درادن يرثا  ادیپ ، هطساو 
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تاـینامزلا ّدـحب و  دودـحملا  ناـمزلا  لـثم  ةّراـقلا ، هیبـش  یف  يرجی  کلذـک  ةّراـقلا ، رومـألا  یف  باحـصتسالا  يرجی  اـمک  ّهنا  رهاـظلا  - 6
یعّدا راهنلا  لیللا و  لثمف  دودحملا ، نامزلا  اما  نمز . یلا  رارمتسالا  ءاضتقا  اهیف  ناک  اذا  مالکلا ، ۀکرحلا و  لکألاک و  همّرصتب ، ۀمّرـصتملا 

ّدعی فرعلا  یف  هّلعل  لب  ناـیرجلا ، یلع  ۀـمدقتملا  کـشلا  موی  موص  ۀـیاور  ۀـلالد  لـمتحی  لـب  اـمهیف ، هناـیرج  یلع  ةرورـضلا  وا  عاـمجالا 
نکمی رجفلا  عولط  یف  اهلجأل  کش  ۀـیجراخ  ۀهبـشل  مایـصلا  ۀـلیل  ءاهتنا  یف  کـش  ولف  باحـصتسالا . تاـیاور  هیلع  قبطنتف  تارقتـسملاک 

مدـع هیلع  ّبترتی  بحـصتسیف و  موصلا  راهن  یف  ّکشلا  کلذـک  و  لکألا ، زاوجک  ۀیعرـشلا  هراثآ  هیلع  ّبترتتف  ارهاظ ، ۀـلیللا  باحـصتسا 
ةدعاقل وا  سمـشلا ، بورغ  مدع  باحـصتسا  لوألا و  یف  رجفلا  عولط  مدـع  باحـصتسا  لجأل  کلذ  نأ  لمتحی  ناک  نا  و  راطفالا ، زاوج 

. یناثلا یف  لیللا  لوخدب  ملعی  یّتح  موصلاب  ۀمذلا  لاغتشا 
یف انککـش  مث  الثم ، سیردتلاب  هئادـتباب  اّنقیت  ّمث  هوحن ، سیردـتل و  ۀـعاس  یلا  مالکلا  ءاضتقا  مّلکتملل  نأ  ملع  ول  ام  لثم  تاینامزلا ، اما  و 

. قباسلا هیبنتلا  یف  هیلع  انهّبن  امک  یعرش  رثأ  هئاقبل  ناک  اذا  ارهاظ  هؤاقب  بحصتسیف  هسیردت  همالک و  لامکا  نع  هل  عنام  لوصح 
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یجیردت روما  رد  باحصتسا  نایرج  . 6

دننام دـباییم ، نایرج  زین  ّراق  هیبش  روما  رد  ارهاظ  دوشیم ، يراج  لوصحلا ] ّیجیردـت  ریغ  و   ] ّراـق روما  رد  هک  هنوگ  ناـمه  باحـصتسا ،
هتبلا نتفگ ؛ نخـس  تکرح و  ندروخ ، نوچمه  دـنرادیاپان ، ارذـگ و  نامز ، ندوب  ارذـگ  اب  هک  ینامز  روما  ّدـح و  کی  هب  دودـحم  نامز 

هک دـناهدرک  اعدا  یخرب  ار  زور  بش و  دـننام  يروما  دودـحم ، نامز  اّما  دـشاب . اهنآ  رد  صاخ  ینامز  ات  رارمتـسا  ياـضتقا  هکیتروصرد 
، تشذگ هک  کشلا  موی  رد  هزور  هب  طوبرم  تیاور  دراد  لامتحا  هکلب  تسا ، يرورض  يرما  ای  عامجا و  دروم  نآ  رد  باحـصتسا  نایرج 

یییجراخ روما  وا  ّکش  أشنم  دنک و  کش  هزور  بش  نتفای  نایاپ  رد  یـسک  رگا  سپ  دشاب . هتـشاد  تلالد  نآ  رد  باحـصتسا  نایرج  رب 
یعرـش راثآ  هجیتن ، رد  دنک و  باحـصتسا  ار  بش  ياقب ]  ] دناوتیم ارهاظ  دـشاب ، دّدرم  رجف  عولط ] مدـع  و   ] عولط رد  نآ  رثا  رب  هک  دـشاب 

زور نآ  ياقب  رد  رگا   ] سپ تسا ؛ بجاو  هزور  نآ  رد  هک  يزور  رد  کـش  تسا  نینچمه  دوشیم . راـب  نآرب  ندروخ ، زاوج  دـننام  نآ ،
نآ بترت   ] هک دراد  دوجو  لامتحا  نیا  دـنچره  دـنکیم . راب  نآرب  ار  راطفا  زاوج  مدـع  دـنکیم و  باحـصتسا  ار  زور  ياقب  دـنک ،] کش 

و دـشاب ، تسا ] ینامز  ریغ  ّراق و  يرما  هک   ] رجف عولط  مدـع  باحـصتسا  رطاخ  هب  بش ] ياقب  رد  کش  تسخن -[  دروم  رد  یعرـش ] راثآ 
هب ملع  نامز  ات  هزور  هب  هّمذ  لاغتشا  هدعاق  نایرج  ای  و  دیشروخ ، بورغ  مدع  باحـصتسا  رطاخ  هب  زور ] ياقب  رد  کش  مود -[  دروم  رد 
[. تشاد دهاوخن  تلالد  زور ، بش و  دننام  نامز ، رد  باحصتسا  نایرج  رب  هدش  دای  تیاور  تروص ، نیا  رد  و  ، ] دشاب بش ، ندش  لخاد 

يارب لوصا ] ملع  داتسا  الثم   ] هدنیوگ يارب  تعاس 10 ] الثم   ] صاخ ینامز  ات  نتفگ  نخس  یضتقم  مینادب  هکنآ  دننام  ینامز ، روما  رد  اما 
کـش دشاب ، هدـمآ  دـیدپ  شـسیردت  نتفگ و  نخـس  ندرک  مامت  زا  يو  يارب  یعنام  هکنیا  رد  هاگنآ  دراد ؛ دوجو  نآ ، دـننام  سیردـت و 

هیبنت رد  هکنانچ  دـشاب ، هتـشاد  یعرـش  يرثا  نآ ، ياقب  هک  نآرب  طورـشم  دوشیم ، باحـصتسا  نآ  ياقب  ارهاـظ  یـضرف  نینچ  رد  مینک ،
[. دشاب یعرش  رثا  ياراد  بحصتسم  هک  تسا  نآ  هب  طورشم  باحصتسا  نایرج  هک   ] تشذگ نیشیپ 

472 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ثودـحب ملع  اذا  اما  و  هب ، ملعلا  نامز  یلا  هثودـح  مدـع  باحـصتسا  نکمیف  هثودـح ، تقو  ملعی  مل  نّیعم و  نامز  یف  ثداحب  ملع  اذا  - 7

امهنم ّلک  ثودح  مدع  باحـصتسا  يرجی  لهف  یعرـش ، رثأ  کلذل  ناک  اذا  امیف  هرّخأت  وا  رخآلا  یلع  امهدحأ  مّدـقتب  ملعی  مل  نیثداح و 
نامز یلا  امهنم  ّلک  مدع  باحـصتسا  يرجیف  امهخیرات  لهج  اذا  ام  نیب  لیـصفتلا  وا  اقلطم ؟ يرجی  وا ال  اقلطم ؟ رخآلا  ثودـح  نامز  یف 
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و لاوقأ . باحـصتسالا ؟ هفرط  یف  يرجی  الف  خیراتلا  مولعم  اما  و  لوهجملا ، یف  يرجیف  امهدحأ  خـیرات  ملعی  ام  نیب  و  ناضراعتی ، رخآلا و 
فارصنا هدوجو و  نامز  همدع و  نامز  ملع  ام  باحصتسا  یلع  ادروم  ۀصوصخملا  باحـصتسالا  رابخأ  ۀلالد  مدعل  لیـصفتلا ، رهظألا  ّلعل 

. هنع تاقلطملا 
و همولعم ، نامز  یلا  خیراتلا  لوهجم  ثودح  مدع  باحصتسا  نیح  همولعم  نع  خیراتلا  لوهجم  رّخأت  راثآ  بیترت  روهـشملا  ّنأ  رهاظلا  مث 

. نیرخأتملا نم  ۀلمجل  افالخ  رهظألا  وه  کلذ  ّلعل 
هثرا مدع  هیلع  بترتیف  ثروملا  توم  نامز  یلا  همالـسا  مدع  بحـصتسیف  هثراو  مالـسا  خیرات  لهج  بجر و  ةّرغ  یف  دحأ  تومب  ملع  ولف 

. ارهاظ هنم 

473 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ثداح ود  رّخأت  مّدقت و  رد  کش  ماگنه  هب  باحصتسا  نایرج  . 7

، نآ هب  ملع  نامز  ات  ار  نآ  ثودح  مدع  میناوتیم  مینادن ، ار  نآ  شیادیپ  نامز  یلو  هدمآ  دیدپ  نّیعم ، ینامز  رد  ياهدیدپ  مینادـب  هاگره 
ای مّدقت و  نیا  تسا و  رخأتم  ای  مّدقم و  يرگید  رب  کی  مادـک  مینادـن  دـناهدش و  ثداح  هدـیدپ ، ود  مینادـب  هاگره  اما  مینک ؛ باحـصتسا 

اقلطم ای  درک ؟ باحـصتسا  اقلطم  ار  يرگید  ثودح  نامز  رد  اهنآ  زا  کیره  ثودح  مدع  ناوتیم  ایآ  دشاب ، هتـشاد  یعرـش  يرثا  رخأت ،
مدع باحـصتسا  دشاب ، لوهجم  اهنآ  يود  ره  ثودـح  خـیرات  هکیتروصرد  تفگ  داد و  لیـصفت  دـیاب  ای  و  درک ؟ باحـصتسا  ناوتیمن 

و دــندرگیم ؛] طـقاس  باحــصتسا  ود  ره  هجیتـن ، رد  و   ] دــننکیم ضراـعت  مهاـب  دوـشیم و  يراـج  يرگید  ناـمز  اـت  اـهنآ  زا  کـیره 
تبسن دوشیم و  يراج  باحصتسا  مینادیمن ، ار  شثودح  نامز  هکنآ  هب  تبـسن  دشاب ، مولعم  اهنآ  زا  یکی  ثودح  خیرات  هکیتروصرد 

؟ دوشیمن يراج  باحصتسا  مینادیم ، ار  شثودح  نامز  هکنآ  هب 
هک باحصتسا  تایاور  زا  هتـسد  نآ  هک  ارچ  دشاب ، رتنشور  لیـصفت  هب  لوق  دیاش  و  دراد .] دوجو  هلئـسم  نیا  رد  هک   ] تسا یلاوقا  اهنیا 

قلطم هک  اهنآ  و  دـنرادن ؛ تلالد  تسا ، مولعم  شدوجو  نامز  مدـع و  ناـمز  هک  يزیچ  باحـصتسا  رب  دنتـسه ، صاـخ  يدروم  هب  طوبرم 
. دنراد فارصنا  يدروم  نینچ  زا  دنتسه ،

ثودح مدـع  هک  یماگنه  دـشاب ،] لوهجم  يرگید ، مولعم و  شثودـح  خـیرات  یکی  هدـیدپ ، ود  هاگره  ، ] روهـشم رب  انب  هکنآ  رگید  هتکن 
هدیدپ زا  خیراتلا  لوهجم  هدیدپ  ندوب  رخأتم  راثآ  مینکیم ، باحـصتسا  خیراتلا ، مولعم  هدیدپ  ثودح  نامز  ات  ار  خیراتلا  لوهجم  هدیدپ 

. دناهتفریذپن ار  نآ  رخأتم ، نایلوصا  زا  یخرب  دنچره  دشاب ، رترهاظ  رما ، نیمه  دیاش  و  ددرگیم ؛ بترتم  خیراتلا  مولعم 
خیرات و  تسا ،] هدش  ناملسم  سپس  هدوب و  رفاک  هک  هتشاد  یثراو  ّتیم  نآ   ] تسا و هدرم  بجر  هام  لّوا  رد  یسک  دنادب  رگا  لاثم ، يارب 

، باحصتسا نیا  رب  دوشیم و  باحصتسا  ثّروم ، گرم  نامز  ات  يو  مالـسا  مدع  ارهاظ  اجنیا  رد  دشابن ، مولعم  يو  ثراو  ندروآ  مالـسا 
. دوشیم بترتم  يو ، زا  شندرب  ثرا  مدع 

474 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
لبق نقیتملا  لاح  یف  کشلا  ناکف  رمألا  سکعنا  ولف  هئاقب ، یف  کش  ضورع  نّقیتم و  مّدـقت  یـضتقی  باحـصتسالا  ّنا  مّدـقت  امم  ملع  - 8
یف سیل  سیمخلا ؟ یلا  ۀلادعلا  مکح  رقهقتی  لهف  سیمخلا ، موی  هتلادع  یف  انککش  ّمث  ۀعمجلا  موی  دیز  ۀلادعب  اّنقیت  ول  الثم : نیقیلا ، نامز 
یف ینعم  یلع  ۀـقیقح  ظفللا  ۀـلالد  تتبث  ول  امیف  لقنلا  مدـع  ۀـلاصا  نایرج  یلع  قافتالا  لقن  معن ، کلذ . یلع  ۀـلالد  باحـصتسالا  رابخأ 
مل يذلا  يرقهقلا » باحـصتسالا   » ریظن ّهنإ  لیق  اذه  هریغ و  نود  ینعملا  اذه  یف  اضیا  ۀـقیقح  ۀـقباسلا  روصعلا  یف  هنا  کلذـب  تبثیف  انفرع 
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و تارواحملا ، یف  حیحـصلا  وهف  مهدـنع  ّحـص  امف  تارواحملا ، لهأ  فرع  یلع  ۀـینبم  ۀـیظفللا  لوصـألا  ّنا  رهاـظلا  نکل  و  هتیجح ، تبثت 
. تارواحملا لهأ  ۀلمج  یف  ّدعی  ۀیثیحلا  هذه  نم  عراشلا  نأ  رهاظلا 

ۀحص اهیلع  بترتتف  هثودح  مدع  ۀلاصا  نایرج  رهاظلاف  هوحن ، رابدتسالا و  لثم  ةالصلل ، هدنع  عطاق  لوصح  یف  الثم  یلـصملا  ّکش  اذا  - 9
اما هتالص . اهب  تّمتل  ۀیضاملا  یلا  ۀیقابلا  ءازجألا  تمضنا  ول  ثیحب  اهنالطب  مدع  ینعی  ةالصلا  ۀحص  باحصتسا  نایرج  رهاظلا  لب  هتالص ،

ءیش ۀیعطاق  یف  ّکش  ول 
475 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

يرقهق باحصتسا  . 8

رما نآ  ياقب  رد  کش  ضورع  رگید ، ینیقی و  رما  کی  مّدقت  یکی  تسا : زیچ  ود  ناهاوخ  باحـصتسا  هک  دش  هتـسناد  تشذـگ ، هچنآ  زا 
هتـشاد نیقی  رگا  الثم  مینک ؛ کـش  نیقی  ناـمز  زا  شیپ  نقیتم  لاـح  هراـبرد  هک  تروص  نیا  هب  دوش ؛ سکع  هب  ناـیرج  رگا  لاـح  ینیقی .

هب تلادع  مکح  ایآ  مینک ، کش  هن ، ای  هدوب  لداع  هبنـشجنپ  زور  رد  يو  هکنیا  رد  سپـس  و  تسا ، هدوب  لداع  هعمج  زور  رد  دـیز  میـشاب 
دوجو دـنک ، تلـالد  بلطم  نیا  رب  هک  يزیچ  باحـصتسا ، تاـیاور  رد  دـنکیم . تیارـس  هعمج  زور  هب  بقع ] هب  ور  يرقهق -[  تروـص 

هک مینک  کش  هاگنآ  و   ] دشاب تباث  ام  ینونک  فرع  رد  ییانعم  رب  تقیقح ، تروص  هب  یظفل  تلالد  هک  ییاج  رد  دناهتفگ  يرآ ، درادن .
ناگمه تسا ،] هتفای  ار  ینونک  ياـنعم  اهدـعب  هتـشاد و  يرگید  ياـنعم  اـی  هدوب و  اـنعم  نیمه  ظـفل ، نیا  یقیقح  ياـنعم  زین  قباـس  رد  اـیآ 

انعم نیمه  رد  تقیقح  زین  نیـشیپ  ياههرود  رد  ظفل  نآ  هک  دوشیم  تباث  نآ  طسوت  ددرگیم و  يراج  لقن  مدع  تلاصا  هک  دناهتفریذپ 
لوصا ارهاـظ  نکل  تسا . هدـشن  تباـث  نآ  ّتیجح  هک  تسا  يرقهق » باحـصتسا   » دـننامه نیا ، دـناهتفگ : و  رگید . ییاـنعم  هن  تسا  هدوب 

نیا زا  عراش  ارهاظ  و  دوشیم ، یّقلت  حیحص  اهوگوتفگ  رد  دشاب ، تسرد  ناشیا  رظن  رد  هچره  و  تسا ، نابز  لها  فرع  رب  ینتبم  یظفل 
. دوریم رامش  هب  نابز  لها  زا  یکی  تهج 

دوجوم رما  ندوب  عطاق  رد  کش  . 9

مدـع تلاصا  ارهاظ  دـنک ، کش  هلبق ،] زا  فارحنا  رابدتـسا -[  دـننام  دـنکیم ، عطق  ار  زامن  هک  يزیچ  شیادـیپ  رد  الثم  رازگزامن  هاگره 
، نآ نالطب  مدع  ینعی  زامن ، تّحـص  باحـصتسا  ارهاظ  هکلب  ددرگیم ؛ بترتم  نآرب  زامن  ندوب  تسرد  يراج و  نآ ، شیادیپ  ثودح و 
هک دنک  کش  رگا  اما  ددرگیم . مامت  مات و  نآ  اب  زامن  ددنویپب ، هتـشذگ  يازجا  هب  هدـنامیقاب  يازجا  رگا  هک  ياهنوگهب  دوشیم ، يراج 

عطاق هدمآ ، دیدپ  هک  يزیچ 
476 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

لقألا و نیب  رمألا  نارود   » ۀلأسم یف  هیلا  ةراشالا  تّرم  امک  طایتحالا  وا  ةءاربلا  يرجتف  مأ ال ؟ ةالصلل  لطبم  هنا  ءاکبلا  یف  کش  ول  امک  اهل 
«. ۀیمکحلا ۀیبوجولا  ۀهبشلا  یف  رثکألا 

ۀیئزجلا ۀیعـضولا  ماکحألاب  ّصاخ  وه  لب  ۀـیفیلکتلا ، ۀـیلکلا و  ماکحألا  یف  يرجی  ـال  باحـصتسالا  ّنأ  نم  هانرهظتـسا - اـم  یـضتقم  - 10
نأ لوصحلا - یعطق  يداع  وا  یلقع  رمأ  ۀطساوب  ول  یعرـش و  رثأ  اهیلع  ّبترتی  یتلا  ۀیجراخلا  رومألا  ماکحألل و  تاعوضوملا  فّلکملل و 

باب لوأ  یف  هانرکذ  امنإ  و  اهدراوم ، یلع  اهقیبطتل  دـّلقملا  یلا  یقلت  اـهلاثمأ  و  غارفلا » ةدـعاق   » لـثم ۀـیهقف  ةدـعاقک  باحـصتسالا  نوکی 
. لوصألا یفلؤم  نم  نیرخأتملا  ةداعل  اعبت  کشلا  دنع  ۀیرهاظلا  ماکحألا  دهتجملا  اهب  فرعی  یتلا  لوصألا  دادع  یف  کشلا 
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و عقاولا ، نع  فشکلا  ۀهج  اهیف  ذخأ  یتلا  یه  ةرامالا : ّنا  لصألا »  » و ةرامالا »  » نیب قرفلا  ّنإ  لوالا  بلطملا  ۀـسمخ  بلاطم  اهیف  ۀـمتاخ و 
. کلذ هیف  ذخؤی  مل  ام  وه  لصألا :

ناک دیلا  نأل  ۀیرامالا ، رهظألا  و  ناهجو ، الـصأ ؟ وا  ةراما  ۀیکلملا  ۀـمالع  یه  یتلا  لاملا  یلع  اهطّلـست  ۀـیفیک  ۀـلوهجملا  دـیلا  نوک  یف  و 
، لاومألا یلع  يدیألا  يوذ  یف  ۀیکلملا  ۀبلغل  ۀیکلملا  نع  ۀفـشاک  اهنوکل  الإ  کلذ  یلع  مهؤانب  نکی  مل  و  مدقلا ، ذـنم  اهیلع  ءالقعلا  ینبم 

، لوألا هیبنتلا  یف  هیلا  انرشأ  امک  باحصتسالا ، یلع  ۀمدقم  ةراما  نذإ - یهف - کلذ ، یضمأ  دق  عراشلا  و 
477 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

، تروص نیا  رد  هن ، ای  هتخاس  لطاب  ار  وا  زامن  نتـسیرگ ، نیا  ایآ  هک  دنک  کش  هاگنآ  دـیرگب و  زامن  رد  هکنآ  لثم  تسین ، ای  تسه  زامن 
. دش هراشا  نادب  یبوجو » یمکح  ههبش  رد  رثکا  ّلقا و  نایم  رما  نارود   » هلأسم رد  هکنانچ  دوشیم ، يراج  طایتحا  ای  تئارب  تلاصا 

یهقف ياهدعاق  هباثم  هب  باحصتسا  . 10

تاعوضوم فّلکم و  ییزج  یعـضو و  ماکحا  رد  طقف  هکلب  دوشیمن ، يراـج  یفیلکت  یّلک و  ماـکحا  رد  ارهاـظ  باحـصتسا ، هک  میتفگ 
، دـشاب هتـشاد  دـشاب - یعطق  شلوصح  هک  يداع  يرما  ای  یلقع و  يرما  هطـساوهب  دـنچره  یعرـش - يرثا  هک  یییجراـخ  روما  ماـکحا و 

رایتخا رد  هک  دشاب  نآ ، دننام  غارف و  هدعاق  لثم  یهقف ، ياهدعاق  نوچمه  باحـصتسا  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  ياضتقم  دـباییم . نایرج 
، هتـشگ لومعم  لوصا ، ملع  رخأتم  نیفلؤم  نایم  هچنآ  زا  يوریپ  هب  طقف  ام  و  دنک . قبطنم  شـصاخ  دراوم  رب  ار  نآ  ات  دریگیم  رارق  دـّلقم 

. دسانشیم ار  يرهاظ  ماکحا  نآ ، هلیسوهب  کش ، ماگنه  هب  دهتجم  هک  میداد  رارق  یلوصا  رامش  رد  کش ، باب  زاغآ  رد  ار  نآ 

همتاخ

لصا هراما و  نایم  توافت  تسخن : بلطم 

یتهج نینچ  لصا ، رد  هکیلاحرد  تسا  ذوخأم  نآ  رد  عقاو  زا  فشک  تهج  هک  تسا  يزیچ  هراما ، هک  تسا  نآ  لصا ، هراما و  نیب  قرف 
دوجو لامتحا  ود  لصا ؟ ای  تسا  هراما  دـشابیم ؛ ّتیکلم  هناشن  و  تسا ، مولعماـن  لاـم ، رب  نآ  ّطلـست  هوحن  هک  يدـی  اـیآ  تسین . ظوحلم 

، دی هکنآ  تهج  هب  رگم  تسین  نیا  تسا و  هدوب  دی  رب  نیشیپ ، ياهنامز  زا  القع  راک  يانب  نوچ  دشاب ، هراما  هک  تسا  نآ  رترهاظ  دراد و 
دییأت اضما و  ار  انب  نیا  عراش  و  دـشابیم ، نآ  کلام  دراد ، هطلـس ] و   ] دـی یلام  رب  هک  یـسک  اـبلاغ  هک  ارچ  دـشابیم ، تیکلم  زا  فشاـک 

هک تسا  ياهراما  میدرک ، هراشا  تسخن  هیبنت  رد  هکنانچ  دی ، نیاربانب ، تسا . هدرک 
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. اهتیکلمل یعدملل  اکلم  اقباس  تناک  اهنأب  دیلا  وذ  فرتعی  مل  اذا  امیف  کلذ  نکل  و 
مزلیف اهفالخ ، یلع  اباحـصتسا  اهرثکا  لب  اهدراوم  نم  ریثک  یف  نأ  یه  و  باحـصتسالا ، یلع  دـیلا  میدـقت  یـضتقت  يرخأ  ۀـهج  كاـنه  و 
يدیأ یف  ام  رثکا  ّنأل  قوس ، نیملسملل  ماق  امل  اهنکر و  مدهتل  هیلع  اهمیدقت  ول ال  ذإ  ةراما ، نکت  مل  الـصأ و  تناک  ول  یتح  هیلع  اهمیدقت 

. هل ریغلا  کلمب  قوبسم  سانلا 
هکلم و هنأ  دحأ  یعّدا  ءیـش و  هدیب  ناک  نمف  نیملـسملا . لمع  هیلع  امک  دـیلا  دراوم  یف  اهلمعأ  عراشلا  ّنأل  اهیلع ، ۀـمدقم  ۀـنیبلا  ّنا  امک 

. لوألا دی  نم  عزتنا  هل و  هنأب  هتنّیب  یضتقمب  مکح  مکاحلا ، دنع  کلذ  یلع  ۀنیب  ماقأ 
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یف مالّـسلا  هیلع  هلوقل  برقأ  لوألا  ّلعل  و  ناهجو ، لصأ ؟ وا  ةراما  یه  له  هنم » غارفلا  و  لمعلا ، نع  زواجتلا   » یتدـعاق ّنإ  یناثلا  بلطملا 
ۀمالع اذـه  و  عقاولا ، نع  فشک  ۀـهج  اهیف  یتلا  ۀـیرکذألا  ربتعا  ثیح  یتأی  امک  کشی » نیح  هنم  رکذا  أـضوتی  نیح  وه  : » اـهرابخأ ضعب 

وه و  اهفالخ ، یلع  باحـصتسالا  دوجو  دروم  یف  ةدراو  اهنأل  و  تارامالا ، نم  اهریغک  باحـصتسالا  یلع  ۀـمدقم  نذإ  یهف  ةراما ، اـهنوک 
. اهؤاغلإ مزل  هیلع  مدقت  مل  ولف  كوکشملا ، کلذب  نایتالا  مدع  باحصتسا 

479 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هک هدوب  یـسک  کلم  نیا ، زا  شیپ  لام ، نآ  هک  دنکن  فارتعا  دی  بحاص  هک  تسا  یتروصرد  نیا  نکل  ددرگیم ، مّدقم  باحـصتسا  رب 

. تسا نآ  تیکلام  یعّدم  کنیا 
دراوـم رتـشیب  رد  هکلب  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  نآ  و  دـشابیم ، باحـصتسا  رب  دـی  نتـشاد  مّدـقم  یـضتقم  هک  تسه  زین  يرگید  تهج 

باحصتسا رب  هراما ، هن  دشاب و  لصا  رگا  یتح  ار ، دی  هک  تسا  نآ  مزلتسم  نیا  و  دراد ؛ دوجو  نآ  فالخرب  یباحصتسا  دی ، هدعاق  نایرج 
هک ارچ  دروخیم ، مهرب  ناناملـسم  رازاب  ماظن  دزیریمورف و  دی  هدعاق  هیاپ  میرادن  مّدقم  باحـصتسا  رب  ار  نآ  رگا  هک  ارچ  میرادب ، مّدقم 
رد عراش  هکنآ  لیلد  هب  دـشابیم ، مّدـقم  دـی ، رب  هنّیب  هکنانچ  تسا ؛ هدوب  نارگید  کـلم  ـالبق  تسا ، مدرم  تسد  رد  هک  ییاـهزیچ  رتشیب 

یـسک تشاد و  تسد  رد  يزیچ  یـسک  رگا  نیاربانب ، تسا . نآرب  هاوگ  ناناملـسم  هریـس  هکنانچ  تسا ، هداد  رثا  بیترت  نآ  هب  دـی  دراوم 
نآ دوشیم و  مکح  يو  ّتیکلام  هب  هنّیب  ياضتقم  هب  درک ، هماقا  دوخ  ياعدا  رب  مکاح  دزن  ياهنّیب  تسوا و  کـلم  زیچ ، نآ  هک  درک  اـعدا 

. ددرگیم جراخ  دراد ، رایتخا  رد  ار  نآ  هک  یسک  تسد  زا  لام 

غارف زواجت و  هدعاق  ندوب  هراما  مود : بلطم 

هراشا

باوص هب  تسخن ، هجو  دیاش  و  دراد ، دوجو  هلئـسم  رد  هجو  ود  لصا ؟ ای  دنتـسه  هراما  لمع ، زا  غارف  هدـعاق  لمع و  زا  زواجت  هدـعاق  ایآ 
، دزاسیم وضو  هک  یماگنه  وا  : » تسا هدومرف  ع )  ) ماما دـمآ ، دـهاوخ  هکنانچ  نآ ، تایاور  زا  یخرب  رد  هکنآ  لیلدهب  دـشاب . رتکـیدزن 

هناشن نیا ، تسا و  هدرک  رابتعا  تسا ، عقاو  زا  فشک  تیثیح  هک  ار ، رتشیب » رکذت  ( » ع  ) ماما اجنیا  رد  تسا .» رکذتم  کش ، ماگنه  زا  شیب 
. دوشیم مدقم  باحصتسا  رب  تاراما ، رگید  نوچمه  تسا ، هراما  نوچ  و  تسا ؛ هراما  هدعاق ، نیا  هک  تسا  نآ 

ءزج ندرواین  اجب  باحـصتسا  نآ  و  دراد ، نایرج  نآ  فالخرب  باحـصتسا  هک  ددرگیم  يراج  يدروم  رد  هدعاق  نیا  هکنآ ، رگید  لیلد 
. ددرگ اغلا  دیاب  دشابن ، مدقم  باحصتسا  رب  هدعاق  نیا  رگا  سپ  تسا . كوکشم 

480 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یلوألا ّنأب  امهنیب  اوقّرف  امهفالتخاب  نولئاقلاف  نالوق . لب  ناهجو ، مأ ال ؟ ةدحتم  غارفلا »  » ةدعاق عم  زواجتلا »  » ةدـعاق نإ  نیتدـعاقلا : قیقحت 

یف لوخدـلا  هّلحم و  زواجت  دـعب  کلذ  و  ةالـصلا ، ءازجأب  ۀـصتخم  اهّلعل  لب  ةالـصلاک ، بّکرملا  ءازجأ  ضعبب  نایتالا  یف  کـشلا  یف  یه 
و طرـش ، وا  ءزج  نم  لمعلا  یف  ربتعی  ام  ناـیتا  یف  کـشلل  هنم  غرف  هب و  یتأ  لـمع  ۀحـص  یف  کـشلا  یف  یه  ۀـیناثلا  و  ءازجـألا . نم  هریغ 

. یلوألاک اضیا  ریغلا  یف  لوخدلا  اهیف  ربتعا  مهضعب 
رابخأ نم  موهفملا  وه  ناونعلا  اذه  و  هریغ » یف  لوخدلا  هلحم و  زواجت  دعب  ءیـشلا  یف  کشلا  : » یه ةدـحاو و  ةدـعاق  امهنا  رهظألا  ّلعل  و 

وه يذلا  ءیشلا  دوجو  یف  کشلا  افرع  لمشی  ءیشلا  یف  کشلا  و  ادوصقم . اظفل و  ةدحتم  نوکت  نأ  داکت  لب  اریبعت ، ۀبراقتملا  نیتدعاقلا 
. دوجوملا ءیشلا  ۀحص  یف  کشلا  لمشی  زواجتلا و  ةدعاق  دروم 
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ۀحـصلا یف  کشلا  اما  و  ءیـشلا . دوجو  یف  کشلا  وه  کشلا  نم  دارملا  اـنلق : نیکـشلل  لـماشلا  ریبعتلا  اذـه  لـثم  ۀحـص  مّلـسی  مل  نإ  مث 
: هانلق ام  حضّتی  یتح  بابلا  تایاور  درس  نآلا  انیلع  و  لاکشالا ، عفتریف  حیحصلا  ءیشلا  دوجو  یف  کش  ۀقیقحلا  یف  هنأل  هیف ، لخادف 

 ... لجر مالّسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  لاق : ةرارز . ۀحیحص  - 1

481 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

غارف زواجت و  هدعاق  هرابرد  شهوژپ 

هدـعاق ود  اهنیا  دـندقتعم  هک  یناسک  دراد . دوجو  هلئـسم  رد  لوق  ود  هکلب  هجو ، ود  هن ؟ اـی  تسا  غارف  هدـعاق  ناـمه  زواـجت  هدـعاق  اـیآ 
رد صخش  هک  تسا  يراج  ییاج  رد  زواجت ] هدعاق  تسخن -[  هدعاق  هک  تسا  نآ  رد  هدعاق  ود  نیا  توافت  هک  دناهتفگ  دنتـسه  فلتخم 

یماگنه و  دشاب - هتـشاد  صاصتخا  زامن  يازجا  هب  هدـعاق  نیا  دـیاش  هکلب  دـنک - کش  زامن ، دـننام  بکرم ، يازجا  زا  یخرب  ندروآ  اجب 
يراج ییاج  رد  غارف ] هدـعاق  مود -[  هدـعاق  اـما  تسا ؛ هدـش  يدـعب  ءزج  دراو  هتـشذگ و  ءزج  نآ  ّلـحم  زا  صخـش  هک  دوشیم  يراـج 

لمع نآ  رد  هک  ار  یطرش  ای  ءزج و  دنادیمن  نوچ  دنک  کش  هدش ، غراف  نآ  زا  هدروآ و  اجب  هک  یلمع  تّحـص  رد  صخـش  هک  دوشیم 
مزـال ار  رگید  لـمع  رد  ندـش  لـخاد  زواـجت ، هدـعاق  دـننام  زین ، غارف  هدـعاق  رد  اـهقف  زا  یخرب  هن . اـی  تسا  هدروآ  اـجب  دـشابیم ، ربتعم 

. دناهتسناد
ریغ رد  ندـش  لخاد  شّلحم و  زا  نتـشذگ  زا  سپ  يزیچ  رد  کش  : » هکنیا نآ  دنـشاب و  هدـعاق  کی  ود ، نیا  هک  دـشاب  نآ  رترهاظ  دـیاش 

ظفل و ایوگ  هکنادـنچ  دـنراد  مه  هب  کیدزن  ییاهریبعت  هک  هدـعاق - ود  تایاور  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ناونع  نیا  تسا .»] راـبتعایب  ]
کش مه  و  تسا ، زواجت  هدعاق  دروم  هک  ار  ءیـش  دوجو  رد  کش  مه  افرع  ءیـش  رد  کش  و  دوشیم . هدیمهف  تسا - یکی  ناشدوصقم 

. ددرگیم لماش  تسا ،] غارف  هدعاق  دروم  هک   ] ار دوجوم  ءیش  تحص  رد 
دوجو رد  کش  ناـمه  کـش  زا  دوصقم  هک  مییوگیم  دوشن ، هتفریذـپ  ددرگیم ، لـماش  ار  کـش  ود  ره  هک  ریبعت ، نیا  لـثم  یتسرد  رگا 

، هجیتن رد  تسا . حیحص  ءیش  دوجو  رد  کش  عقاو  رد  تحـص  رد  کش  اریز  دوشیم ، لخاد  نآ  رد  زین  تحـص  رد  کش  و  تسا ؛ ءیش 
: دوش نشور  میتفگ ، هچنآ  یتسرد  ات  مینک  نایب  ار  باب  نیا  تایاور  دیاب  کنیا  ددرگیم . فرطرب  لاکشا 

دراو هکیلاحرد  يدرم  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  تفگ : هرارز  هرارز . هحیحص  . 1
482 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

کش لجر  تلق : یضمی .» : » لاق ّربک ؟ دق  ۀماقالا و  ناذألا و  یف  کش  لجر  تلق : یضمی .» : » لاق ۀماقالا ؟ یف  لخد  دق  ناذألا و  یف  کش 
: لاق عکر ؟ دق  ةءارقلا و  یف  ّکش  تلق : یضمی .» : » لاق ءرق ؟ دق  ةریبکتلا و  یف 

هریغ یف  تلخد  ءیـش و  نم  تجرخ  اذا  ةرارز  ای  : » لاق ّمث  هتالـص » یلع  یـضمی  : » لاـق دجـس ؟ دـق  عوکرلا و  یف  ّکـش  تلق : یـضمی .» »
«. ءیشب سیل  کّکشف 

ام دعب  دوجسلا  یف  ّکش  نا  و  ضمیلف ، دجس  ام  دعب  عوکرلا  یف  ّکش  نإ  : » لاق مالّسلا  هیلع  هنع  هتحیحص  وا  رباج  نب  لیعامـسا  ۀیاور  - 2
«. هیلع ضمیلف  هریغ  یف  لخد  هزواج و  دق  هیف و  ّکش  ءیش  ّلک  ضمیلف ، ماق 

«. وه امک  هضماف  یضم  دق  امم  هیف  تککش  ام  ّلک  : » مالّسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  ملسم  نب  دمحم  نع  ریکب  نبا  ۀقثوم  - 3
ءیش یف  تنک  اذا  کشلا  امنإ  ءیشب ، سیل  کّکشف  هریغ  یف  تلخد  دق  ءوضولا و  نم  ءیـش  یف  تککـش  اذا  : » روفعی یبأ  نبا  ۀقثوم  - 4

«. هزجت مل 
«. ضماف کتالص  نم  غرفت  ام  دعب  هیف  تککش  ام  ّلک  : » مالّسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  ملسم  نب  دمحم  ۀیاور  - 5
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یف تککشف  اهریغ ، یف  وا  ةالصلا ، یف  يرخأ  لاح  یف  ترص  دق  هنم و  تغرف  ءوضولا و  نم  تمق  اذاف  : » مالّسلا هیلع  هنع  ةرارز  ۀیاور  - 6
«. هیف کیلع  ءیش  هءوضو ال  هیف  کیلع  هّللا  بجوأ  امم  هّللا  یّمس  ام  ضعب 

«. وه امک  هضماف  ارکذت  هترکذف  كروهط  کتالص و  نم  یضم  ام  ّلک  : » مالّسلا هیلع  هلوق  - 7

483 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
: متفگ دهدیم .» همادا  : » دومرف تسیچ ؟] وا  فیلکت  دنکیم ،[  کش  ناذا  رد  هدش ، هماقا 

يدرم متفگ : دـهدیم .» همادا  : » دومرف تسیچ ؟] وا  فیلکت  دـنکیم ،[  کـش  هماـقا  ناذا و  رد  هتفگ ، ار  زاـمن ]  ] ریبکت هکیلاـحرد  يدرم 
«. دهدیم همادا  : » دومرف تسیچ ؟] وا  فیلکت  دنکیم ،[  کش  زامن ] مارحالا   ] ةریبکت رد  هدناوخ ، ار ] دمح   ] هکیلاحرد

: متفگ دهدیم .» همادا  : » دومرف دنکیم ؟ کش  تئارق  رد  هتفر  عوکر  هب  هکیلاحرد  متفگ :
«. دهدیم همادا  ار  شزامن  : » دومرف دنکیم ؟ کش  عوکر  رد  هتفر ، هدجس  هب  هکیلاحرد 

نآرب يرثا  و   ] تسین يزیچ  کش  نیا  يدرک ، کش  هاگنآ  يدـش و  دراو  نآ  ریغ  رد  نوریب و  يزیچ  زا  هاگره  هرارز ، يا  : » دومرف هاـگنآ 
[«. دوشیمن بترتم 

[ ار شزامن   ] دیاب دنک ، کش  عوکر  رد  تفر ، هدجس  هکنآ  زا  سپ  رگا  : » دومرف ع ،)  ) ماما زا  يو  هحیحص  ای  رباج  نب  لیعامـسا  تیاور  . 2
نآ زا  درک و  کش  نآ  رد  هک  ار  يزیچ  ره  دهدب ، همادا  ار ] شزامن   ] دـیاب درک  کش  هدجـس  رد  داتـسیا  هکنآ  زا  سپ  رگا  و  دـهد ، همادا 

[. دهدن رثا  بیترت  دوخ  کش  هب  و  ، ] درذگب نآرب  دیاب  دش ، لخاد  نآ  ریغ  رد  تشذگ و 
تـسه هک  هنوگ  نامه  ار  نآ  يدرک ، کش  نآ  رد  دوب و  هتـشذگ  هچره  : » دومرف ع )  ) رقاـب یبا  زا  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ریکب  نبا  هقثوم  . 3

«. هدب همادا 
اهنت کش  درادـن ، يرثا  وت  کش  يدوب ، هدـش  نآ  ریغ  دراو  هکیلاحرد  يدرک  کش  وضو  زا  يزیچ  رد  هاگره  : » روفعی یبا  نبا  هقثوم  . 4

«. یشاب هتشذگن  نآ  زا  یشاب و  راک  نآ  رد  هک  تسا  رثؤم ]  ] یتروصرد
«. نکم انتعا  يدرک ، کش  نآ  رد  ار  هچره  زامن ، زا  غارف  زا  سپ  (: » ع  ) رقاب ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  تیاور  . 5

رد هاگنآ  یتخادرپ ، نآ ، ریغ  ای  دشاب  زامن  رگید ، يراک  هب  يدش و  غراف  نآ  زا  یتساخرب و  وضو  زا  هاگره  (: » ع  ) ماما زا  هرارز  تیاور  . 6
«. تسین وت  رب  نآ  رد  يزیچ  يدرک ، کش  هتخاس ، بجاو  نآ  رد  ار  شیوخ  يوضو  هدیمان و  ادخ  هچنآ  زا  ياهراپ 

دوخ يدـعب  کش  هب  و   ] رذـگب تسه  هک  هنوگ  نامه  یتشگ ، نآ  رکذـتم  هاگنآ  تشذـگ  وت  روهط  زامن و  زا  هچره  (: » ع  ) ماما نخـس  . 7
[«. نکم انتعا 

484 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. کشی نیح  هنم  رکذا  أّضوتی  نیح  وه  : » غرف ام  دعب  ءوضولا  یف  ّکش  نمیف  مالّسلا : هیلع  هلوق  - 8

اذا : » لاق ـال ؟ مأ  وه  ءوضو  یلع  ّکـشی  مث  ءوضو  یلع  نوکی  لـجرلا  نع  هتلأـس  لاـق : مالّـسلا  هیلع  هیخأ  نع  رفعج  نب  یلع  ۀحیحـص  - 9
«. کلذ هأزجأ  هتالص  نم  غرف  دق  رکذ و  نا  و  اهداعأ ، فرصنا و  هتالص  یف  وه  اهرکذ و 

«. ةداعا الف  لئاح  لخد  دقف  اهتقو  جرخ  ام  دعب  ناک  نا  و  : » اهتقو جورخ  دعب  ةالصلا  یف  کشلا  یف  مالّسلا : هیلع  هلوق  - 10
یف کشلاب  دادتعالا  مدع   » وه دحاو و  ینعم  یلا  ریـشت  اهتیأر  اهّلک  اهتلمأت  اذا  تنأ  و  تایاورلا . نم  ماقملا  یف  اهب  ّلدتـسی  ام  ةدـمع  هذـه 

هلحم زواجتب  هزواجت  نوکی  ءیـشلا  دوجو  یف  کـشلاف  هریغ .» یف  لوخدـلا  هزواـجت و  دـعب  حیحـصلا  ءیـشلا  دوجو  یف  وا  ءیـشلا  دوجو 
ةدعاق ادنتسم  امه  نیتللا  ۀیناثلا  یلوألا و  ۀیاورلا  ۀجهل  و  هب ، نایتالا  زواجتب  هزواجت  نوکی  حیحـصلا  ءیـشلا  دوجو  یف  کشلا  و  یعرـشلا ،

لد امک  ۀیناثلا ، یف  کلذک  یلوألا  ةدعاقلا  یف  ریغلا  یف  لوخدلا  طرتشی  امک  و  غارفلا ، ةدـعاق  یلع  یقاوبلا  نم  ّلد  ام  ۀـجهل  یه  زواجتلا 
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لدی ارکذت » هترکذف   » مالّسلا هیلع  هلوق  ّنأل  ۀعباسلا ، لب و  ۀسداسلا  هیلع  تلد  کلذک  و  اهردصب ، دّیقی  اهلیذ  و  ۀعبارلا ، ۀیاورلا  ردص  هیلع 
راعـشإ اهیف  ةرـشاعلا  لب  يرخأ ، لاح  یف  فّلکملا  لخدی  نأ  ذـئنیح  ّدـب  هنا ال  مولعم  و  ریـصق . ریغ  نمز  یف  روهطلا  ةالـصلا و  یـضم  یلع 

: مالّسلا هیلع  هلوقل  کلذب 
. تقولا جورخ  دعب  کشلا  اهدروم  ناک  نإ  ةداعالا و  مدع  یف  رثأ  هل  لئاحلا  لوصح  ّنأب  رعشملا  لئاح » لخد  »

485 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
یماگنه زا  رترکذتم  دزاسیم  وضو  هک  یماگنه  وا  : » دومرف دنک ، کش  نآ  رد  وضو  زا  غارف  زا  سپ  هک  یـسک  هرابرد  ع )  ) ماما نخـس  . 8

«. دنکیم کش  هک  تسا 
دنکیم کش  هاگنآ  دراد و  وضو  هک  مدیـسرپ  يدرم  هراـبرد  وا  زا  تفگ : ع ) [ ) رفعج نب  یـسوم   ] شردارب زا  رفعج  نب  یلع  هحیحـص  . 9

: دومرف هن ؟ ای  تسه  وضو  رب  هک 
دـش نآ  رکذـتم  شزامن  زا  غارف  زا  سپ  رگا  و  دـنکیم ، هداعا  ار  نآ  دوشیم و  فرـصنم  زامن  زا  دـش ، نآ  رکذـتم  زامن  لاح  رد  هاگره  »

[«. دنکیم تیافک  و   ] تسا يزجم  نامه 
راک رد  یلئاح  دـشاب  شتقو  زا  ندـش  جراخ  زا  سپ  رگا  و  : » نآ تقو  زا  ندـش  جراخ  زا  سپ  زامن  رد  کش  هرابرد  ع )  ) ماـما نخـس  . 10

«. درادن هداعا  ورنیازا ، هدمآ و 
هب تایاور  نیا  هک  دینکیم  هدـهاشم  اهنآ  همه  رد  لمأت  اب  امـش  و  تسا ، هدـش  کّسمت  نادـب  باب  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  هدـمع  اهنیا 

: زا تسا  ترابع  نآ  دنراد و  هراشا  انعم  کی 
«. نآ ریغ  رد  ندش  دراو  نآ و  زا  نتشذگ  زا  سپ  حیحص ، ءیش  دوجو  رد  کش  ای  يزیچ  دوجو  رد  کش  هب  ندرکن  انتعا  »

اجب نتشذگ  هب  شنتشذگ  حیحص ، ءیش  دوجو  رد  کش  تسا و  نآ  یعرش  ّلحم  نتشذگ  هب  شنتشذگ  ءیـش ، دوجو  رد  کش  نیاربانب ،
رب هک  تسا  تایاور  هیقب  رد  ریبعت  هوحن  ناـمه  دنتـسه ، زواـجت  هدـعاق  دنتـسم  هک  مود ، لّوا و  تیاور  رد  ریبعت  هوحن  و  تسا ؛ نآ  ندروآ 

نیا زین  مود  تیاور  رد  تسا ، رگید  يراک  رد  ندش  لخاد  هب  طورـشم  تسخن ، هدعاق  نایرج  هک  هنوگ  نامه  و  دراد ؛ تلالد  غارف  هدعاق 
دّیقم دراد ، تلـالد  نآرب  تیاور  زاـغآ  هک  يدـیق  هب  نآ  ناـیاپ  دراد و  تلـالد  نآرب  مراـهچ  تـیاور  زاـغآ  هکناـنچ  تـسا ، ربـتعم  طرش 

؛ ارکذت هترکذف   » هک متفه ] تیاور  رد  ( ] ع  ) ماما نخس  نیا  نوچ  دراد ، تلالد  رما  نیا  رب  زین  متفه  تیاور  هکلب  مشش و  تیاور  ددرگیم .
ماگنه نیا  رد  هک  تسا  نشور  و  تسا . هتـشذگ  روهط  زامن و  زا  هاتوک  نادـنچ  هن  ینامز  هک  تسا  نآ  رگنایب  یتشگ » نآ  رکذـتم  هاـگنآ 

؛ لـئاح لـخد  : » هدومرف ماـما  نوچ  تسه ، اـنعم  نیدـب  يراعـشا  زین  مهد  تیاور  رد  هکلب  تسا . هدـش  رگید  یلاـح  دراو  راـچان  هب  فّلکم 
جراخ زا  سپ  کش  تیاور ، نیا  دروم  دنچره  تسا ، رثؤم  هداعا  مدـع  رد  لئاح  لوصح  هک  دراد  نادـب  راعـشا  هک  هدـمآ » راک  رد  یلئاح 

. دشابیم تقو  ندش 
486 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یلع هلمح  نع  یبأی  ثیحب  زارتحالا  دـیقلا  اذـه  رهاظ  ّنأل  بلاغلا ، یلع  دـیقلا  لمح  نکمی  و ال  تادـّیقملا ، یلع  لمحتف  تاقلطملا  اـما  و 
. بلاغلا

. هریغ وا  بیقعت  یف  لوخدلا  لبق  اهتراهط  یف  الثم  ّکش  مث  اهنم  مّلس  اذا  امیف  لکشم  ةالصلا  یف  مکحلا  نکل  و 
لیذ هیلع  ّلدـی  امک  رابخألا ، نم  رهاظلا  وه  اذـه  و  هقفلا ، باوبأ  عیمج  یف  غارفلا » ةدـعاق   » نایرج یلع  قافتالا  لـقن  یلوـالا : تاـظحالم 

ّدب هیف ال  کشی  هنم و  غرفی  وا  جرخی  يذلا  ءیـشلا  معن ، ۀیلک . ةدعاق  برـض  اعیمج  اهنم  رهاظلا  ّنأل  ۀثلاثلا ، ۀیناثلا و  لیذ  یلوألا و  ۀیاورلا 
دحاو مسا  هل  المع  تراصف  تبکرت  نإ  ۀلقتسم و  لاعفأ  ةالصلا  ءازجأف  لمعل . اءزج  راص  نا  القتسم و  ائیش  ّدعی  عرشلا  فرع  یف  نوکی  نأ 
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دحاو یف  ّکش  اذاف  ۀلقتسم ، لامعأ  اهّلک  مالسلا ، و  دهشتلا ، و  دوجسلا ، و  عوکرلا ، و  ةروسلا ، و  ۀحتافلا ، و  مارحالا ، ةریبکتف  صاخ ، رثأ  و 
لثم ربتعی  الف  کلذ ، یف  ۀحیرـصلاک  ۀیناثلا  ۀیاورلا  و  هکـشب ، أبعی  ءیـش ال  ۀمدقم  ائیـش ال  ّدـعی  امم  هریغ  یف  لوخدـلا  هلحم و  زواجت  دـعب 

نإ ارهاظ و  زواجتلا  ةدـعاق  اهیف  يرجت  الف  ۀلقتـسم ، ءایـشأ  الثم  ۀـحتافلا  ءازجا  ّدـعت  و ال  لمعل ، ۀـمدقم  هنأل  القتـسم  ـالمع  ائیـش و  ّيوهلا 
. نیققحملا نم  ریثک  اهارجأ 

487 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نآ رکذ  هک  تفگ  و   ] درک لمح  دراوم  بلاغ  رد  نآ  دوجو  رب  ار  دـیق  نیا  ناوتیمن  ددرگیم و  لمح  دـّیقم  تایاور  رب  قلطم  تایاور  اما 

و  ] زارتحا يارب  هک  تسا  نآ  دیق ، نیا  رهاظ  نوچ  دـشابیم ،] نآ  دوجو  هبلغ  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، هدـعاق  دـییقت  يارب  دـّیقم ، تایاور  رد 
هک یماگنه  زامن ، دروم  رد  نکل  دراد . ابا  دراوم ، بلاغ  رب  نآ  ندرک  لمح  زا  هک  ياهنوگهب  تسا ، هدـمآ  رگید ] دراوم  زا  ندرک  جراـخ 

مکح دنکیم ، کش  زامن ] ماگنه  هب   ] نتـشاد تراهط  رد  الثم  رگید ، يراک  ای  زامن  تابیقعت  رد  ندش  دراو  زا  شیپ  هتفگ و  ار  زامن  مالس 
. تسا راوشد  هداعا ] موزل  مدع  هدعاق و  نایرج  هب  ]

تاظحالم

هقف باوبا  همه  رد  غارف  هدعاق  نایرج  . 1

لیذ هکنانچ  دنکیم ، دـییأت  ار  نیمه  زین  تایاور  رهاظ  دـنراد . رظنقافتا  هقف ، باوبا  همه  رد  غارف » هدـعاق   » نایرج رب  اهقف  هک  هدـش  لقن 
زا فّلکم  هک  يراک  يرآ ، تسا . یّلک  هدعاق  کی  نایب  اهنآ  همه  رهاظ  نوچ  تسا ، نآ  رگنایب  موس  مود و  تیاور  لیذ  تسخن و  تیاور 
ءزج دنچره  دیآ ، رامـش  هب  لقتـسم  يراک  عرـش ، فرع  رد  هک  دشاب  ياهنوگهب  دیاب  دنکیم  کش  نآ  رد  دوشیم و  غراف  ای  جراخ و  نآ 

مان و هک  دـنیآیم  رد  یلمع  تروص  هب  دـنوشیم و  بیکرت  مهاب  دـنچره  دنالقتـسم  یلاعفا  زامن ، يازجا  هنومن ، يارب  دـشاب . لمع  کـی 
رد رازگزامن  هاـگره  سپ  دنالقتـسم . یلاـمعا  همه  مالـس ، دهـشت و  دوجـس ، عوکر ، هروس ، هحتاـف ، مارحـالا ، ةریبکت  دراد . صاـخ  يرثا 
هب دـنک ، کش  يراک ، همدـقم  هن  دوشیم  هدرمـش  يراک  هک  رگید ، یلمع  رد  ندـش  لخاد  شّلحم و  نتـشذگ  زا  سپ  اـهنیا  زا  کـیره 

. تسانعم نیا  رد  حیرص  ابیرقت  مود  تیاور  دنکیمن . انتعا  هجوت و  شکش 
يازجا زین  و  تسا ، دوجـس ] يراک -[  همدقم  هک  ارچ  دیآیمن ، باسح  هب  لقتـسم  يراک  ءیـش و  عوکر ] زا  سپ   ] نتفر نییاپ  لاثم ، يارب 

ار هدعاق  نیا  ناققحم  زا  يرایـسب  دنچره  دوشیمن ، يراج  اهنآ  رد  زواجت  هدعاق  ارهاظ  ورنیازا ، و  دنتـسین ، لقتـسم  ییاهراک  الثم  هحتاف 
. دناهتخاس يراج  زین  اهنآ  رد 

488 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
: مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  لاق : هّللا  دبع  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  ۀیاور  اما  و 

الف هّیوه  یف  دوجسلا  ّدح  یلا  لوصولا  اهنم  دارملا  ّلعلف  عکر » دق  : » مالّسلا هیلع  لاق  عکری ؟ مل  مأ  عکرأ  ردی  ملف  دوجسلا  یلا  يوهأ  لجر 
. قبس ام  ضراعت 

عم ءوضولا  ءزج  یف  ّکـشلا  عراـشلا  ربتعی  مل  اذـل  و  ۀلقتـسم ، ءایـشأ  ّدـعت  ـالف  هجو  یلع  مّمیتـلا  لـسغلا و  ءازجأ  لـب و  ءوضولا  ءازجأ  اـما 
ّلد امک  هدعب ، امب  مث  ءوضولا  یف  كوکـشملا  ءزجلا  کلذ  نایتإ  یلا  دوعلا  مزلأ  لب  ةالـصلا ، لاعفأ  ضعب  یف  کشلاک  هریغ ، یف  لوخدلا 

. عامجالا هیلع  لقن  رابخألا و  ضعب  هیلع 
. عامجالا رابخألا و  ۀیقب  یفانت  یّتح ال  ءیش  یلا  ءوضولا ال  یلا  اهیف  هریغ »  » ریمض ةداعا  نکمیف  اهرکذ ، ّراملا  ۀعبارلا  ۀیاورلا  اما  و 

. یلوألا ۀیاورلا  یف  ۀماقالا  ناذألا و  رکذل  ۀبحتسملا  ۀبجاولا و  نیب  اهتامدقم  ةالصلا و  لاعفأ  یف  قرفلا  مدع  رهاظلا  مث 
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هلوقل هنم  لعفلا  رودص  ۀیفیک  یف  ۀلفغلا  لجأل  ّکشی  نکل  و  هب ، فّلکملاب  فّلکملا  ملعی  دروم  یف  وه  امنإ  ةدـعاقلا  هذـه  نایرج  ۀـیناثلا :
: ۀنماثلا ۀیاورلا  یف  مالّسلا  هیلع 

و ال ۀـیلمعلا ، لوصألا  یلا  اهیف  عجری  لب  ارهاـظ ، فیلکتلا  ۀـیفیکب  لـهجلا  ةروص  یف  يرجت  ـالف  کـشی » نیح  هنم  رکذا  أّـضوتی  نیح  وه  »
. رهظألا یلع  ادمع  كرتلا  لمتحی  نمیف  اضیا  يرجت 

489 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
: مدیسرپ ع )  ) قداص ماما  زا  تفگ : هک  هّللا - دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  تیاور  رد  اما 

«.- تسا هدرک  عوکر  : » دومرف تسیچ ؟] شفیلکت  ، ] هن ای  تسا  هدرک  عوکر  ایآ  هک  دنادیمن  هتفر و  نییاپ  هب  هدجس  يارب  هک  تسا  يدرم 
هچنآ اـب  تیاور  نیا  تروص ، نیا  رد  تسا . هدیـسر  هدجـس  ّدـح  هب  ندـمآ  نییاـپ  نیا  رد  يو  هک  دـشاب  نآ  هدـننکلاؤس ]  ] دوصقم دـیاش 

. تشاد دهاوخن  یضراعت  تشذگ 
وـضو ءزج  رد  کش  عراش  ورنیازا ، دنوریمن و  رامـش  هب  لقتـسم  يروما  هجو ، کی  رب  انب  ممیت  لسغ و  يازجا  هکلب  و  وضو ، يازجا  اما 

ددرگزاب و فّلکم  هک  هدرک  مازلا  هکلب  هتسنادن ، ربتعم  زامن ، ياهراک  زا  یخرب  رد  کش  دننام  ار ، رگید  ءزج  رد  ندش  لخاد  تروص  رد 
عامجا دراد و  تلالد  نآرب  تایاور  زا  ياهراپ  هکنانچ  دـهد ، ماجنا  ار  يدـعب  يازجا  سپـس  دروآ و  اجب  ار  وضو  رد  كوکـشم  ءزج  نآ 

. تسا هدش  لقن  نآرب ،
رگید اب  تیاور  نیا  ات  ءیـش ،»  » هب هن  دوش ، هدـنادرگزاب  ءوضو »  » هب نآ  رد  هریغ »  » ریمـض تسا  نکمم  تشذـگ ، هک  مراـهچ ، تیاور  اـما 

. ددرگ راگزاس  عامجا  اب  تایاور و 
هک  ] هماقا ناذا و  تسخن ، تیاور  رد  نوچ  تسین ، یقرف  بحتـسم  بجاو و  ياهراک  نایم  تامدقم ، زامن و  ياهراک  رد  هکنآ  رگید  هتکن 

. تسا هدش  رکذ  دنابحتسم ]

تسا مولعم  هب  فلکم  هک  ییاج  هب  هدعاق  صاصتخا  . 2

راچد نآ ، ماجنا  یگنوگچ  رد  تلفغ  رطاخ  هب  نکل  دـشاب ، هتـشاد  هب  فلکم  هب  ملع  فّلکم  هک  دوشیم  يراج  ییاج  رد  اهنت  هدـعاق  نیا 
«. دنکیم کش  هک  تسا  یماگنه  زا  رترکذتم  دزاسیم  وضو  هک  یماگنه  وا  : » دومرف متـشه  تیاور  رد  ع )  ) ماما نوچ  تسا ، هدـش  کش 

تروص نیا  رد  هکلب  دوشیمن ، يراج  دـنادیمن ، هب ] فّلکم  هن   ] ار فیلکت  دوخ  ّتیفیک  فّلکم  هک  ییاج  رد  ارهاظ  هدـعاق  نیا  نیاربانب ،
هدرک كرت  ادمع  ار  يراک  دـهدیم  لامتحا  هک  یـسک  ّقح  رد  هدـعاق  نیا  رترهاظ ، لوق  رب  انب  نینچمه  دـنکیم . هعجارم  یلمع  لوصا  هب 

. دوشیمن يراج  دشاب ،
490 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ترج اهدعب  ناک  نإ  و  ةالـصلا ، ّمث  ةراهطلا  همزلیف  هب  دادتعالا  رهظألاف  ةالـصلا ، ءانثأ  یف  ناک  نإ  ءوضولا  لثم  طرـشلا  یف  کشلا  ۀثلاثلا :
لئاسلا لوق  لمح  دعب  ۀعساتلا  ۀیاورلا  کلذ  یلع  ّلدت  و  اهیلا ، ۀبسنلاب  ةدعاقلا  نایرج  مدعل  ۀلبقتسملا  لامعألل  هب  یتأی  نکل  غارفلا ، ةدعاق 

. اکش بلقنا  هداقتعا و  لاز  ّمث  ءوضو  یلع  هنا  دقتعی  ناک  ینعی  يراسلا  کشلا  یلع  مأ ال »؟ وه  ءوضو  یلع  کشی  مث   » اهیف
لصأ وا  ةراما  اهنا  انلق  ءاوس  ۀلمجلا ، یف  باحـصتسالا  یلع  ۀمدقم  ملـسملا  لعف  یف  ۀحـصلا  ۀلاصا  ّنا  ۀمتاخلا  بلاطم  نم  ثلاثلا  بلطملا 

. هدروم یف  اهدورول 
. هتراهط تتبث  ۀحصلا و  یلع  لمح  هریهطتل  ملسم  يّدصت  ول  و  هتساجن ، انبحصتسا  هریهطت  یف  انککش  ّمث  ءیش  ۀساجنب  اّنقیت  ولف 

يوتف و هیف  لاکـشا  هنأک ال  ۀلمجلا  یف  عامجالا  معن ، ۀشقانم . نم  اهـضعب  ولخی  نکل ال  ۀعبرألا و  ۀلدألاب  ةدـعاقلا  هذـه  یلع  ّلدتـسا  دـق  و 
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. تایرغصلا ضعب  یف  اوفلتخا  نا  و  ةریس ، المع و 
. .. اُوِبنَتْجا : ) یلاعت هلوق  و  [. 96 (] ًانْسُح ِساَّنِلل  اُولُوق  َو  : ) یلاعت هلوق  وحن  اهتلالد  مدع  فاصنالاف  تایآلا  نم  هب  ّلدتسا  ام  اما 

491 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

طرش رد  کش  ماگنه  رد  هدعاق  نایرج  . 3

رب ورنیازا ، تسا و  رثؤم  هک  تسا  نآ  رترهاظ  دـشاب ، زاـمن  ياـنثا  رد  رگا  تسا ،] زاـمن  طرـش  هک   ] وضو دـننام  يراـک ، طرـش  رد  کـش 
غارف هدعاق  دوش ، لصاح  زامن  زا  سپ  کش  نیا  رگا  و  دناوخب ؛ ون ] زا   ] ار شزامن  سپس  دنک و  لیصحت  تراهط  هک  تسا  مزال  رازگزامن 
نخـس رگا  مهن ، تیاور  دوشیمن . يراـج  اـهنآ  هب  تبـسن  غارف  هدـعاق  نوچ  دزاـسیم ، وضو  يدـعب ، لاـمعا  يارب  نکل  دوشیم ، يراـج 

ادتبا يو  هک  تروص  نیدب  مینک - لمح  يراس  کش  رب  هن ؟» ای  تسه  وضو  رب  هک  دنکیم  کش  هاگنآ  و   » دوب هدیسرپ  هک  ار  هدننکلاؤس 
. تشاد دهاوخ  تلالد  بلطم  نیا  رب  دشاب - هدش  لیدبت  کش  هب  لیاز و  شداقتعا  سپس  هتشاد و  وضو  هک  هدوب  دقتعم 

باحصتسا رب  تّحص  تلاصا  مدقت  موس : بلطم 

تلاصا نآ -[  هاوخ  دراد ، مّدـقت  باحـصتسا  رب  هلمجلایف  ناملـسم ، لعف  رد  تحـص  تلاصا  هک  تسا  نآ  همتاخ  بلاـطم  زا  موس  بلطم 
نیقی يزیچ  تساجن  هب  رگا  نیاربانب ، تسا . هدش  دراو  تسا ، يراج  باحصتسا  هک  يدروم  رد  نوچ  لصا ، هاوخ  مینادب  هراما  ار  تحص ]

ار نآ  ریهطت  یناملـسم  رگا  و  مینکیم ، باحـصتسا  ار  نآ  تساـجن  مینک ، کـش  هن ، اـی  مـیاهدرک  ریهطت  ار  نآ  هـکنیا  رد  سپـس  مـینک و 
. دوشیم تباث  نآ ، تراهط  هدش  تحص  رب  لمح  وا  راک  دریگب ، هدهعرب 

عامجا رد  هلمجلایف  ایوگ  يرآ ، تسین . لاکـشایب  هلدا  نیا  زا  یخرب  نکل  تسا ، هدش  کّسمت  هناگراهچ  هلدا  هب  هدعاق ، نیا  تابثا  يارب 
. دراد دوجو  ییاهرظن  فالتخا  نآ ] دراوم  و   ] تایرغص زا  یخرب  رد  دنچره  دشابن ، یلاکشا  هریس ، اوتف و  ظاحل  هب 

مدرم اب  و  [ » 97 (] ًانْـسُح ِساَّنِلل  اُولُوق  َو  : ) هیآ دننام  درادن . تلالد  هدـعاق  نیا  رب  هک  تسا  نآ  فاصنا  هدـش ، لالدتـسا  نادـب  هک  یتایآ  اما 
اُوِبنَتْجا : ) هیآ و  دییوگب .» کین  شوخ و  نخس 
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: مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  ام  لثم  ۀلالد ، نم  ولخت  رابخألا ال  ضعب  ّلعل  و  [. 99 (] ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  : ) یلاعت هلوق  و  [. 98 (] ِّنَّظلا َنِم  ًارِیثَک 

«. الیبس ریخلا  یف  اهل  دجت  تنأ  اءوس و  کیخأ  نم  تجرخ  ۀملکب  ّننظت  هنع و ال  کبلقی  ام  کیتأی  یتح  هنسحأ  یلع  کیخأ  رمأ  عض  »
، لقأ مل  لاق  و  لاق ، هنا  ۀماسق  نوسمخ  كدـنع  دهـش  ناف  کیخأ ، نع  كرـصب  کعمـس و  بّذـک  : » مالّـسلا هیلع  قداصلا  نع  يور  ام  و 

«. مهبّذک هقّدصف و 
ریخلا ال یلع  لمحلا  موزل  یلع  الإ  ّلدـت  اهنأل ال  يوعدـلا  نم  ّصخأ  رابخألا  هذـه  و  کلذ . وحن  و  هاـخأ » مهّتی  ـال  نمؤملا  ّنأ   » درو اـم  و 

هطئارش ضعب  نع  ۀلفغلا  لیبس  یلع  هنم  ردص  ناک  ام  ول  و  باوصلا ، ۀحصلا و  یلع  هنم  ردصی  ام  ّلک  لمح  موزل  یلع  ّلدت  الف  ّرشلا ، یلع 
کلذ نایتا  یف  اهبوجوب  دـقتعملا  لماحلا  ّکش  ةالـصلا و  یف  ةروسلا  بوجو  مدـع  دـقتعا  ول  ام  لثم  هتحـص ، وه  ادـقتعم  ناک  ام  وا  ـالثم 

هذه و  اهبوجو ، مدع  هداقتعال  هیلا ، ۀبـسنلاب  ارـش  ّدـعی  اهکرت ال  ّنأل  اهب ، هنایتا  یلع  لمحلا  موزل  یلع  رابخألا  هذـه  ّلدـت  الف  اهل ، یلـصملا 
. ملسملا نم  صخأ  وه  و  نمؤملا ، هنم  دارملا  اهیف  خألا  رکذل  نمؤملاب  اضیا  ۀصاخ  رابخألا 

، روصعلا میدق  نم  ةرمتسملا  ةریسلا  ارهاظ  اهدنتسمف  ملسملا  ریغ  نم  یّتح  تالماعملا  تادابعلا و  یف  ۀقلطملا  ۀحصلا  ۀلاصا  اما 
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زا یخرب  دـیاش  و  دـینک .» افو  دوخ ] ي   ] اهدادرارق هب  [ » 101 (] ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ   ) هیآ و  دیزیهرپب .» ناهانگ  يرایـسب  زا  [ » 100 (] ِّنَّظلا َنِم  ًارِیثَک 

نیرتوکین رب  ار  دوخ  ردارب  رما  : » دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) نانمؤملا ریما  زا  هک  یتیاور  دـننام  دنـشاب ، هتـشاد  هدـعاق  نیا  رب  یتلالد  تایاور 
هک ياهملک  هب  و  تسا ،] هدوب  رگید  ياهنوگهب  هک  دـهد  ناـشن  و   ] دـنادرگزاب نآ  زا  ار  وت  هک  دـیآ  وت  دزن  يزیچ  هکنآ  اـت  هدـب  رارق  هجو 

«. ربم دب  نامگ  یباییم ، شیارب  ریخ  رد  یهار  وت  هدروآ و  نابز  رب  تردارب 
اب وت  دزن  رفن  هاجنپ  رگا  سپ  نک . بیذکت  تردارب  هرابرد  ار  دوخ  مشچ  شوگ و  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور  و 

«. نک بیذکت  ار  نانآ  قیدصت و  ار  وا  ماهتفگن ، دیوگیم  شدوخ  تسا و  هتفگ  ار  نخس  نآ  وا  هک  دنداد  تداهش  مسق 
موزل رب  زج  نوچ  دنتـسه ، اعدم  زا  صخا  تایاور  نیا  نآ . دـننام  و  دزاسیمن .» مهّتم  ار  شیوخ  ردارب  نمؤم   » هدـمآ نآ  رد  هک  یتیاور  و 

رس ناملـسم  زا  هک  ار  يراک  ره  هکنیا  رب  دننکیمن  تلالد  تایاور  نیا  نیاربانب ، دنرادن . تلالد  ّرـش ، رب  هن  و  ریخ ، رب  ناملـسم ] رما   ] لمح
شدوخ هک  ياهنوگهب  ای  دشاب ، هدرک  شطیارـش  یخرب  زا  تلفغ  اب  الثم  ار  راک  نآ  هچرگا  درک ، لمح  باوص  تحـص و  رب  دیاب  دنزیم ،

دینادیم بجاو  ار  هروس  هک  امـش  تسین و  بجاو  زامن  رد  هروس  درادـنپیم  يرازگزامن  هک  اـجنآ  لـثم  دـشاب ، هدرک  هتـسنادیم  تسرد 
دجاو زامن  رب  ار  وا  زامن  دـیاب  امـش  هک  دـنکیمن  تلالد  تایاور  نیا  هدـناوخن ؛ ای  هدـناوخ  شزامن  رد  ار  هروس  وا  ایآ  هک  دـینکیم  کش 

. دنادیمن بجاو  ار  نآ  هک  ارچ  دوشیمن ، بوسحم  ّرش  یسک ، نینچ  يارب  هروس  كرت  نوچ  دینک ، لمح  هروس ،
زا صخا  نمؤم  تسا و  نمؤم  نآ ، زا  دوصقم  هک  هدـمآ  نآ  رد  ردارب » خا ؛  » ریبعت نوچ  دراد ، صاـصتخا  نمؤم  هب  نینچمه ، تاـیاور  نیا 

. تسا ناملسم 
هک تسا  ياهریس  ارهاظ  شدنتسم  ناملسم ، ریغ  لعف  رد  یتح  تالماعم  رد  مه  دوش و  يراج  تادابع  رد  مه  هک  قلطم  تحص  تلاصا  اما 

نونکات میدق  ياهنامز  زا 
494 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

، تباثلا وهف  ةریـسلا  هیف  تتبث  ام  نا  اهیف  لوقلا  لمجم  و  ماقملا ، هب  لوطیف  اهدراوم  لیـصفت  اما  و  مهتالماعم . یف  سانلا  رمأ  مظتنا  امل  الإ  و 
. الف الإ  و 

ضراعت الف  ّرم ، امک  ۀیلکلا ، ۀّیعـضولا  یف  اقلطم و ال  ۀـیفیلکتلا  ماکحألا  یف  يرجی  هنا ال  انرهظتـسا  ثیح  باحـصتسالا  ّنإ  عبارلا  بلطملا 
ۀیعـضولا ماکحألا  یف  ۀیلمعلا  لوصألا  کلت  ضعب  ترج  ول  نکل  و  هنایرج ، مدـعل  ماکحألا  کلت  یف  ۀـیراجلا  ۀـّیلمعلا  لوصألا  نیب  هنیب و 

، ةراهطلاب نایتالا  یضتقت  لاغتشالا  ةدعاقف  ثدحلا ، یف  ّکش  مث  ةراهطلا ، نّقیت  ول  امک  اهیلع ، مّدق  باحصتسا  اهدروم  یف  ناک  ۀیئزجلا و 
تبثی باحصتسالا  ّنکل  ینیقیلا و  غارفلا  تضتقا  نا  ینیقیلا و  لاغتشالا  ةدعاق  ّنأل  حضاو ، همیدقت  هجو  و  مدعلا ، یضتقی  باحـصتسالا  و 

. اهیلع دراو  وا  مکاح  وهف  عراشلا  دنع  ۀنقیتملا  مکحب  یه  العف  ۀکوکشملا  ةراهطلا  ّنا 
، یناثلا نایرج  نم  اعنام  لوألا  نوکی  ۀـلاحم  الف  رخآ  باحـصتسا  یف  کشلا  عوضومل  اعفار  ناـک  اذا  باحـصتسالا  نإ  سماـخلا  بلطملا 

یّمسملا وه  اذه  و  باحصتسالا ، رجی  مل  امهدحأ  لاز  اذاف  قحاللا » کشلا   » و قباسلا » نیقیلا   » امه هینکر و  قّقحت  باحصتسالا  طرش  ّنأل 
 ... مث ءام  ةراهطب  نّقیت  ول  امک  یببسملا » یببسلا و  کشلاب  : » نیرخأتملا دنع 

495 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هب هدعاق  نیا  دراوم  لیصفت  یـسررب  اما  و  تفرگیمن . ناماس  ناشیاهدتـسوداد  رد  مدرم  راک  دوبن  ياهریـس  نینچ  رگا  و  هتـشاد ، رارمتـسا 

تباث نآرب ، نوزفا  و  دشابیم ، تباث  تسا ، هدش  تباث  نآ  رد  هریس  هک  رادقم  نآ  هک  تسا  نیا  نآ ، رد  نخـس  هصالخ  دماجنایم و  لوط 
. دشابیمن
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یلمع لوصا  رب  باحصتسا  مدقت  مراهچ : بلطم 

، ماـکحا نـیا  رد  ورنـیازا ، دوـشیمن . يراـج  باحـصتسا  یلک ، یعــضو  ماـکحا  رد  زین  اـقلطم و  یفیلکت  ماـکحا  رد  ارهاـظ  هـک  میتـفگ 
لوصا نآ  زا  یخرب  رگا  نکل  دـنکیمن . ضراعت  ددرگیم ، يراـج  اـهنآ  رد  هک  يایلمع  لوصا  اـب  دوشیمن ، يراـج  نوچ  باحـصتسا ،

، لاثم يارب  ددرگیم . مدقم  نآرب  باحـصتسا  دشاب ، يراج  زین  یباحـصتسا  دروم ، نآ  رد  دوش و  يراج  ییزج  یعـضو  ماکحا  رد  یلمع 
، باحـصتسا میروآ و  اجب  ار  تراهط  هک  دراد  اضتقا  لاغتـشا ، هدعاق  مینک ، کش  ثدح  رد  سپـس  میـشاب و  هتـشاد  نیقی  تراهط  هب  رگا 

نوچ تسا ، نشور  زین  شندش  مدقم  هجو  و  ددرگیم ،] مدقم  لاغتـشا  هدعاق  رب  باحـصتسا  اجنیا  رد  ، ] میرواین اجب  ار  نآ  هک  دراد  اضتقا 
دزن تسا ، كوکـشم  لعفلاب  هک  یتراهط  هک  دـنکیم  تابثا  باحـصتسا  نکل  تسا ، ینیقی  غارف  یـضتقم  دـنچره  ینیقی ، لاغتـشا  هدـعاق 

. دراد تموکح  ای  دورو و  هدعاق  نآرب  باحصتسا  ورنیازا ، تسا . ینیقی  تراهط  مکح  رد  عراش 

: مجنپ بلطم 

نوچ دوب ، دـهاوخ  مود  باحـصتسا  نایرج  زا  عناـم  راـچان  هب  درادرب  رگید ، یباحـصتسا  رد  ار  کـش  عوضوم  باحـصتسا ، کـی  هاـگره 
لیاز نکر  ود  نیا  زا  یکی  هاگره  سپ  دشابیم . قحال ،» کش   » و قباس » نیقی   » ینعی نآ ، نکر  ود  ققحت  هب  طورـشم  باحـصتسا  نایرج 

هب رگا  لاثم ، يارب  دوشیم . هدیمان  یببـسم » یببـس و  کش  ، » نارخأتم دزن  هک  تسا  نامه  نیا  و  دـش ، دـهاوخن  يراج  باحـصتسا  ددرگ ،
رد سپس  دنک و  نیقی  یبآ  تراهط 
496 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ابوث هب  رّهط  ولف  سجنتملا . ریهطت  هب و  ءوضولا  زاوـج  نم  هیلع  یعرـش  رثأ  ّلـک  ّبترت  هتراـهط و  بحـصتسا  هل  ۀـساجن  ضورع  یف  ّکـش 
الإ و  ۀیرهطملاب ، اعرش  هیلع  موکحم  ءامب  هرّهط  هنأل  ذئنیح ، هتساجنب  کشلا  لاوزل  ۀساجنلا  باحصتسا  بوثلا  کلذ  یف  يرجی  الف  اسجنتم 

. هباب دادسنا  باحصتسالا و  مکح  یغلأل 
رهظألا ّنکل  و  نیرخأتملا . رثکا  دنع  تاعوضوملا  و  ۀیئزجلا ، ۀیلکلا و  ۀیعضولا  ۀیفیلکتلا و  ماکحألا  یف  يرجی  باحـصتسالا  أ )  ) ۀصالخلا

رثأ اهیلع  ّبترتی  یتلا  ۀیجراخلا  رومألا  ۀیعرشلا و  ماکحألل  تاعوضوملا  فّلکملا و  سفنل  ۀیئزجلا  ۀیعـضولا  ماکحألا  یف  الإ  هنایرج  مدع 
. عفارلا یف  ّکشلا  ناک  اذا  امیف  لوصحلا  یعطق  يداع  وا  یلقع  رمأ  ۀطساوب  ول  یعرش و 

. قح کش ال  نم  هیف  ّدب  و ال  ۀنّیبلاب . توبثلا  لثم  نیقیلا  مکحب  وه  ام  وا  قباس  نیقی  نم  باحصتسالا  یف  ّدب  ال  (ب )
«. هریغ یف  لوخدلا  هّلحم و  زواجت  دعب  ءیشلا  یف  کشلا   » اهدروم ارهاظ  ةدحاو  ةدعاق  غارفلا » زواجتلا و   » یتدعاق ّنإ  (ج )

ملسم يّدصت  ءیش و  ۀساجن  انبحصتسا  ولف  هدروم ، یف  اهدورول  ۀلمجلا  یف  باحـصتسالا  یلع  ۀمدقم  ملـسملا  لعف  یف  ۀحـصلا  ۀلاصا  (د )
. هتراهط تتبث  ۀحصلا و  یلع  لمح  هریهطتل 

497 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نآ زا  نتخاس  وضو  زاوج  دـننام  ار - تراهط  یعرـش  راثآ  همه  دـنکیم و  باحـصتسا  ار  نآ  تراهط  دـنک ، کش  نآرب  یتساجن  ضورع 
نآ رد  تساجن  باحـصتسا  دـنک  ریهطت  ار  سجن  یـسابل  بآ ، نآ  اب  رگا  سپ  دزاسیم . بترتم  نآرب  نآ - طـسوت  سجنتم  ریهطت  بآ و 

شتراهط هب  اعرش  هک  یبآ  اب  ار  سابل  نآ  يو  اریز  هدش ، فرطرب  سابل  نآ  تساجن  رد  کش  ماگنه  نیا  رد  نوچ  دوشیمن ، يراج  سابل 
. دشیم هتسب  نآ  باب  وغل و  باحصتسا  مکح  دوبن ، نینچ  رگا  و  تسا . هدرک  ریهطت  هدش ، مکح 

هصالخ

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


، نم رظن  هب  نکل  دوشیم ، يراج  تاعوضوم  رد  زین  ییزج و  یّلک و  یعـضو  یفیلکت و  ماکحا  رد  نارخأـتم ، رثکا  دزن  باحـصتسا ، فلا )
یعرش يرثا  هک  یییجراخ  روما  و  یعرش ، ماکحا  عوضوم  رد  و  فّلکم ، دوخ  يارب  ییزج  یعـضو  ماکحا  رد  طقف  هک  تسا  نآ  رترهاظ 

. ددرگیم يراج  باحصتسا  دشاب ، عفار  رد  کش  هک  نآرب  طورشم  لوصحلا  یعطق  يداع  ای  یلقع و  يرما  هطساو  اب  دنچره 
کـش نآ  رد  دیاب  زین  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هنّیب - اب  توبث  دننام  دشاب - نیقی  مکح  رد  هک  يزیچ  ای  قباس ، نیقی  دـیاب  باحـصتسا  رد  ب )

. دشاب قحال 
« نآ ریغ  رد  لوـخد  شّلحم و  تشذـگ  زا  سپ  يزیچ  رد  کـش   » شدروـم هـک  دـناهدعاق  کـی  ارهاـظ  غارف ، هدـعاق  رواـجت و  هدـعاق  ج )

. دشابیم
رگا سپ  تسا . هدش  دراو  باحصتسا  دروم  رد  لصا ، نیا  نوچ  تسا ، مدقم  باحصتسا  رب  هلمجلایف  ناملسم  لعف  رد  تحص  تلاصا  د )
. ددرگیم تباث  شتراهط  هدش و  تحص  رب  لمح  وا  لعف  دریگب ، هدهعرب  ار  نآ  ریهطت  یناملسم  مینک و  باحصتسا  ار  يزیچ  تساجن 

498 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
راصف هلوط  نود  رخآلا  ضرع  یف  راص  نیلیلدـلا  دـحأ  ّنأ  هانعم : ضراعتلا  و  ۀـلدألا ، ضراعتل  دـقعی  امنإ  لصفلا  اذـه  حـیجارتلا  لداعتلا و 
دحاو تقو  یف  نیمکحل  نیکالم  دوجو  نع  ةرابع  محازتلا  ّنأل  نیمکحلا » نیب  محازتلا   » باب ریغ  وه  نیلیلدلا و  یلولدـم  نیب  عنامت  امهنیب 

نإ مهألا  مّدقی  انه  و  امهنم . دحاو  ذاقنا  الإ  هعـسی  دـحاو و ال  تقو  یف  نیقیرغ  ذاقناب  فّلک  اذا  امک  اعم ، امهلاثتما  نم  فّلکملا  نّکمتی  ال 
تباث و ریغ  امهدـحأ  یف  كالملا  ّناف  ضراعتلا  باب  فالخب  دوجوم ، نیبجاولا  الک  یف  كالملا  ّنأل  ایلو ، امهدـحأ  ناک  اذا  اـمک  ناـک ،

هنوک ۀـیمولعم  مدـعل  هریغ  یلع  مهألا  هیف  مّدـقی  الف  لیلدـلا ، ثیح  نم  ۀـیجحلا  ّمات  امهنم  ـالک  ّنا  ضورفملا  ذإ  ۀـتباث . ۀـیجحلا  تناـک  نإ 
. ایعقاو امکح 

میدقت نم  ّدب  نیمسقلا ال  مکح  نایب  لبق  و  هب . ذخألل  ۀحجرم  ۀیزم  امهدحأ  یف  نوکی  وأ  ؤفاکت  امهنیب  نوکی  نأ  امإ  نیـضراعتملا ، ّنا  ّمث 
. تامدقم

499 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

حیجارت لداعت و 

دمآرد

هراشا

لوط رد  هن  دریگ . رارق  رگید  لیلد  ضرع  رد  لیلد  ود  زا  یکی  هک  تسا  نآ  ضراعت  ياـنعم  دزادرپیم . ّهلدا  ضراـعت  ثحب  هب  لـصف  نیا 
اریز دراد ، توافت  مکح » ود  نایم  محازت   » اـب لـیلد  ود  ناـیم  ضراـعت  دـشاب . يراـگزاسان  عناـمت و  ود  نآ  لولدـم  ناـیم  هجیتن ، رد  نآ و 
اجب مهاـب  ار  ود  ره  دـناوتن  فّلکم  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  كـالم  ود  مکح ، ود  يارب  دـحاو  ناـمز  رد  هک  تسا  نآ  محازت ،
رگا اجنیا  رد  دهد . تاجن  دناوتن  ار  اهنآ  زا  یکی  زج  وا  دهد و  تاجن  ار  قیرغ  ود  هک  دشاب  فّلکم  دحاو  نامز  رد  هک  اجنآ  دـننام  دروآ ،

، دراد دوجو  بجاو  ود  ره  رد  كالم  اریز  تسادخ ، يایلوا  زا  قیرغ  ود  زا  یکی  هک  اجنآ  دننام  دوشیم ، مّدـقم  نامه  دـشاب  رتمهم  یکی 
ود ره  ّتیجح  هک  تسا  نآ  ضرف  نوچ  تسا ، تباث  نآ  ّتیجح  دنچره  درادـن  دوجو  كالم  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  ضراعت  باب  فالخرب 
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. تسین مولعم  نآ  ندوب  یعقاو  مکح  هک  ارچ  ددرگیمن  مدقم  ّمها  ریغ  رب  ّمها  ورنیازا ، تسا و  ّمات  لیلد ، ظاحل  هب 
نیا مکح  نایب  زا  شیپ  تسا . رادروخرب  نادب  کّسمت  يارب  يزایتما  زا  يرگید  رب  یکی  ای  دنايواسم و  مهاب  ود  ره  ای  ضراعتم : لیلد  ود 

. دوشیم نایب  یتامّدقم  ریزگان  مسق ، ود 
500 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

، هجو نم  صوصخ  مومع و  امهنیب  ناک  نا  و  امهنیب ، ضراعتلا  مکح  نایرج  یف  لاکشا  الف  نیابت  امهنیب  ناک  نإ  نیـضراعتملا  ّنإ  یلوالا :
تاحّجرمب امهنیب  حـیجرتلاب  لیق  امبر  و  ماقملا ، کلذ  یف  ۀـیراجلا  لوصألا  یلا  عوجرلا  یلع  ءاـملعلا  ضعب  ءاـنب  لـقن  اـمهیفانت  دروم  یفف 

هجو و نم  صوصخلا  مومعلا و  درومل  رییختلا  حیجرتلا و  رابخأ  لومش  قّقحت  مدعل  برقأ  لوصألا  یلا  عوجرلا  ّلعل  و  رییختلاب . وا  ۀیاورلا ،
. هجو هل  ناک  نإ 

یلع ّصاخلا  مّدـقی  فرعلا  ّنأل  ضراعتلا ، مکحب  امهیلع  مکحی  یفرع و ال  عمجب  امهنیب  عمجیف  قلطم ، صوصخ  مومع و  امهنیب  ناک  نا  و 
، رهاظلا صاخلا  یلع  مّدق  مومعلا  یف  اصن  ّماعلا  ناک  ول  معن ، همومع . یف  ماعلا  نم  رهظأ  ابلاغ  نوکی  ّصاخلا  ّنأل  هیلع ، ّماعلا  لمحی  ماعلا و 

نکمی رهاظلا  هلیوأت و  نکمی  صنلا ال  ّنأل  رهاظلا ، یلع  ّصنلا  مّدـقی  ارهاظ  رخآلا  اصن و  نیـضراعتملا  دـحأ  ناک  دروم  ّلـک  یف  اذـکه  و 
ّماعلا و باب  یف  ّرم  لیـصفت  یلع  نیقلطملا ، صاخلا  ماعلاک و  هیلع  قلطملا  لمحی  قلطملا و  یلع  دـّیقملا  فرعلا  مّدـقی  کلذـک  و  هلیوأـت ،

. دیقملا قلطملا و  ّصاخلا و 
دراوم لـثم  هیلع ، دوروملا  موکحملا و  نیب  دراوـلا و  وا  مکاـحلا  لیلدـلا  نیب  ضراـعت  ـالف  دروـملا ، داـحتا  نیـضراعتملا  یف  ربـتعی  ۀـیناثلا :

. ۀیعقاولا ماکحألا  یف  کشلا  ۀیناثلا  دراوم  و  ۀیعقاولا ، ماکحألا  سفن  یلوألا  دراوم  ّنأل  لوصألا ، دراوم  تارامالا و 

501 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ضراعت عاونا  . 1

هجو نم  صوصخ  مومع و  ناشنایم  رگا  و  تسا . نشور  اـهنآ  رد  ضراـعت  مکح  ناـیرج  دـشاب ، نیاـبت  ناـشنایم  رگا  ضراـعتم ، لـیلد  ود 
و دوش ، هعجارم  دروم  نآ  رد  يراج  لوصا  هب  دـیاب  ناشیا  رظن  هب  هک  هدـش  لقن  نایلوصا  یخرب  زا  دـنراد  یفانت  مهاب  هک  اـجنآ  رد  دـشاب ،

لوصا هب  هعجارم  دیاش  میشابیم . ّریخم  مادکره  باختنا  رد  ای  دوشیم و  رابتعا  ود  نآ  نایم  ییاور  تاحّجرم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
دنچره دریگب ، ربرد  زین  ار  هجو  نم  صوصخ  مومع و  دروم  رییخت ، حـیجرت و  تایاور  هک  تسین  مولعم  نوچ  دـشاب ، رتکیدزن  باوص  هب 

. تسین زین  هجویب 
هک ارچ  ددرگیمن ، يراج  اهنآ  رد  ضراعت  هب  مکح  دوشیم و  یفرع  عمج  اهنآ  نیب  دشاب ، رارقرب  قلطم  صوصخ  مومع و  ناشنایم  رگا  و 

. دـشابیم شمومع  رد  ّماع  روهظ  زا  شیب  ابلاغ  صاخ  روهظ  نوچ  دـنکیم ، لمح  نآرب  ار  ماع  درادیم و  مّدـقم  ماع  رب  ار  صاخ  فرع ،
ود زا  یکی  هک  يدروم  ره  رد  یلک ، روط  هب  ددرگیم . مّدقم  تسا ، رهاظ  هک  یّـصاخ  رب  دشاب  مومع  رد  حیرـص ] و   ] ّصن ّماع ، رگا  يرآ ،

. ناوتیم ار  رهاظ  هکیلاحرد  درب  لیوأت  ناوتیمن  ار  ّصن  نوچ  دوشیم ، مّدقم  رهاظ  رب  ّصن  دـشاب ، رهاظ  يرگید  ّصن و  ضراعتم ، لیلد 
ماع و باب  رد  هک  یلیـصفت  رب  انب  قلطم ، صاخ  ماع و  دننام  دنکیم ، لمح  نآرب  ار  قلطم  هدرک  مّدقم  قلطم ، رب  ار  دـّیقم  فرع ، نینچمه 

. تشذگ دّیقم  قلطم و  صاخ و 

دورو تموکح و  صصخت ، صیصخت ، . 2
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، رگید يوس  زا  هیلع  دوروم  موکحم و  لیلد  و  وس ، کی  زا  دراو  ای  مکاح  لیلد  نایم  ورنیازا ، دـشاب . یکی  دـیاب  ضراعتم  لـیلد  ود  دروم 
ماـکحا رد  کـش  لـصا ، دروم  تسا و  یعقاو  ماـکحا  دوخ  هراـما ، دروم  هک  ارچ  لوصا ، دراوم  تاراـما و  دراوم  دـننام  تسین ؛ یـضراعت 

. دشابیم یعقاو 
502 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. ۀلدألا نیب  دورولا »  » و ۀموکحلا »  » و صصختلا »  » و صیصختلا »  » ینعم نایبب  انه  سأب  و ال 
مرکت ـال  ءاـملعلا و  مرکا   » لـثم مکحلا .» یف  ـال  ماـعلا و  عوضوم  یف  فّرـصت  ـالب  مکحلا  نع  ماـعلا  دارفأ  ضعب  جارخإ  : » وه صیـصختلاف 

«. مهقاّسف
مرکا  » درو وـل  اـمک  اـبلاغ .» عوـضوملا  یف  فّرـصتب  نکل  و  هیف ، هلاـخدإ  وا  اـضیا  مکحلا  نع  ماـعلا  دارفأ  ضعب  جارخإ  : » وـه ۀـموکحلا  و 

: درو و  ءاملعلا »
یناثلا عوضوم  و  ملاعلا »  » لوألا عوضومف  کشلا .» ریثکل  ّکش  و ال  رثکألا ، یلع  ینبی  تاعکرلا  یف  كاـشلا   » وحن و  ملاـعب » سیل  مجنملا  »

سیل میجنتلاب  ملاع  وه  يذـلا  مّجنملا  ربتعا  ثیح  هعوضوم  یف  فّرـصت  هنـأل  لوـألا ، یلع  مکاـح  ملاـعب » سیل  مجنملا   » هلوق و  كاـشلا » »
نیکاشلا نم  وه  يذلا  ّکشلا  ریثک  ّکش  ربتعا  ثیح  هعوضوم  یف  فّرـصت  هنأل  یناثلا ، یلع  مکاح  کشلا » ریثکل  ّکش  ال  : » هلوق و  ملاعب .

. کشب سیل 
درو ول  اـمک  ءاـملعلا ،» مرکا   » عوضوم نع  لـهاجلا  جورخ  وحن  یلع  ۀـقیقح » ماـعلا  عوضوم  نع  دارفـألا  ضعب  جورخ  : » وـه صّـصختلا  و 

. ءانغلا دارفأ  نم  سیل  هنأل  لالح » ءادحلا   » درو و  مارح » ءانغلا  »
ّلد دراولاب  یّمـسی  لیلد  دورول  دـّبعتلاب » لب  ۀـقیقحلاب  نکل ال  و  هیف ، هلوخد  وا  ماعلا  عوضوم  نع  اضیا  دارفألا  ضعب  جورخ  : » وه دورولا  و 

 ... اریثک کلذل  و  قیقد ، لیئض و  دورولا »  » و ۀموکحلا »  » نیب قرفلا  ّنأ  نّیبت  انه  نم  و  ۀقیقح . ادّبعت ال  هلوخد  وا  هجورخ  یلع 

503 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. مینک نایب  ار  هلدا  نایم  دورو  تموکح و  صّصخت ، صیصخت ، يانعم  اجنیا  رد  تسا  بسانم 

ناملاع : » دننام دوش ؛» یفّرصت  ّماع  مکح  ای  عوضوم و  رد  هکنآیب  مکح ، زا  ّماع  دارفا  زا  یخرب  ندرک  جراخ  : » زا تسا  ترابع  صیصخت 
«. رادم یمارگ  ار  ناشیا  ناقساف  راد و  یمارگ  ار 

هیحان رد  ابلاغ  هک  یفّرـصت  اب  هارمه  نکل  نآ ، رد  شندرک  لخاد  ای  مکح  زا  ّماع  دارفا  زا  یخرب  ندرک  جراخ  : » زا تسا  ترابع  تموکح 
ای و  تسین .» ملاع  سانـشهراتس   » دیایب رگید  یلیلد  رد  و  رادب .» یمارگ  ار  ناملاع   » دیایب یلیلد  رد  هکنآ  دننام  دریگیم ؛» تروص  عوضوم 

« ملاع ، » تسخن مکح  عوضوم  درادن ». کش  دنکیم ، کش  ناوارف  هک  یسک  و  دراذگیم ؛ رثکا  رب  ار  انب  اهتعکر  دادعت  رد  هدننککش  »
فّرصت نآ  عوضوم  رد  نوچ  تسا ، مکاح  تسخن  لیلد  رب  تسین » ملاع  سانـشهراتس   » هلمج تسا و  هدننککش » ، » مود مکح  عوضوم  و 

ناوارف هک  یـسک   » هلمج و  تسا . هدرک  رابتعا  ملاع  ریغ  تسا ، ناگراتـس  عضو  هب  ياـناد  هک  ار  سانـشهراتس  هک  هنوگ  نیدـب  تسا  هدرک 
ناوارف هک  ار  یسک  کش  هک  تروص  نیدب  دنکیم  فرصت  نآ  عوضوم  رد  نوچ  تسا ، مکاح  مود  لیلد  رب  درادن » کش  دنکیم ، کش 

. تسا هدرک  رابتعا  کش » ریغ  ، » دشابیم ناگدننککش  زا  دنکیم و  کش 
یمارگ ار  ناملاع   » عوضوم زا  لهاج  ندوب  جراخ  دننام  ماع ،» عوضوم  زا  دارفا  زا  یخرب  یقیقح  ندوب  جراخ  : » زا تسا  ترابع  صّـصخت 

لالح دناوخیم ] نارتش  يارب  نابرتش  هک  يزاوآ  ءادح -[   » دـیایب رگید  یلیلد  رد  و  تسا .» مارح  انغ   » دـیایب یلیلد  رد  هکنآ  دـننام  رادـب .»
. تسین انغ  قیداصم  زا  ءادح  نوچ  تسا .»
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يارب دّبعت ،» اب  هکلب  یقیقح  وحن  هب  هن  نکل  نآ ، رد  شندـش  لخاد  ای  ّماع  عوضوم  زا  دارفا  زا  یخرب  ندـش  جراخ  : » زا تسا  ترابع  دورو 
دوشیم نشور  اجنیا  زا  تسا . هدرک  تلالد  نآ  یقیقح ، هن  و  يدّبعت ، ندـش  لخاد  ای  ندـش  جراخ  رب  هدـمآ و  دراو ،»  » مان هب  یلیلد  هکنآ 

يرایسب رد  ورنیازا ، تسا و  قیقد  فیرظ و  دورو ، تموکح و  نایم  قرف  هک 
504 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

امهل لماش  دحاو  ینعم  یلا  امهوعجرأ  ولف  نیرخأتملا ، نیب  أشن  حالطـصا  اذه  و  ةدراو ، وا  ۀمکاح  اّهنا  ۀـلدألا  ضعب  یف  ءاملعلا  فلتخی  ام 
. حالطصالاب ۀّحاشم  یلوأ و ال  ناکل 

باب حـتف  نأل  لکـشم ، هقالطا  یلع  وه  و  معن ، لیق : امهنیب ؟ رییختلا  لبق  تاحّجرملا و  لامعإ  لبق  امهلیوأت  نکمی  له  ناضراعتملا  ۀـثلاثلا :
نم ام  ذإ  ءاملعلا ، مظعم  هیلع  ملاـست  تاـیاورلا و  هیلع  تلد  يذـلا  حـیجرتلا  باـب  ّدـسی  فرعلا  هب  سنأ  وا  ۀـنیرق  هیلع  نکت  مل  اذا  لـیوأتلا 

؟ تاضراعتملا نیب  حیجرتلا  دروم  نذإ  نیأف  لیوأتب ، امهدحأ  وا  امهلیوأت  نکمی  الإ و  نیضراعتم 
ۀنیرق الب  رسیألا  یلع  یناثلا  نمیألا و  بناجلا  ءاملع  یلع  لوألا  لمح  نکمی  ال  دلبلا » ءاملع  عدت  ال   » درو و  دلبلا » ءاملع  عدا   » درو ول  الثم :

«. حرطلا نم  یلوأ  عمجلا  : » مهلوق ینعم  اذه  و  هب . سأب  فرعلا ال  هفلأی  لیوأت  ناک  ولف  فرعلا ، دنع  هب  سنأ  فارـصنا و ال  دهاش و ال  و ال 
مدعل تابـسانملا  بسح  امهدحأ  وا  امهلیوأت  بجو  امهیرهاظ ، نیب  عمجلا  نکمی  نیرتاوتم و ال  وا  نیتیآک  رودصلا  یعوطقم  اناک  ول  معن ،

. حرطلا ناکما 
 ... هحیجرت بجوت  امهدحأل  ۀّیزم  ناذّللا ال  امه  نیضراعتملا و  نم  نائفاکتملا  لوقنف : اذه  نّیبت  اذا 

505 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
رگا تسا و  هدـمآ  دـیدپ  نیرخأتم  نایم  هک  تسا  یحالطـصا  نیا  و  دـنراد . رظنفالتخا  ّهلدا  یخرب  ندوب  دراو  ای  مکاح  رد  اـملع  دراوم ،

. تسین یعازن  حالطصا ، رد  تسا و  رتبسانم  دننادرگ ، زاب  انعم  کی  هب  ار  ود  نآ 

ناضراعتم نایم  یلالد  عمج  . 3

هراشا

اما يرآ . دـناهتفگ : یخرب  درب ؟ لیوأت  هب  ناشنایم ، رییخت  هب  مکح  زا  شیپ  تاحّجرم و  يارجا  زا  شیپ  ار ، ضراعتم  لیلد  ود  ناوتیم  اـیآ 
انـشآ فرع  يارب  ای  دـشابن  نآرب  ياهنیرق  هکیتروصرد  لیوأت  باب  ندوشگ  نوچ  تسا ، هجاوم  لاکـشا  اب  قلطم ، تروص  هب  خـساپ ، نیا 

هک ار  یضراعتم  لیلد  ود  ره  هک  ارچ  تسب ، دهاوخ  دناهتفریذپ ، ار  نآ  املع  رتشیب  هدرک و  تلالد  نآرب  تایاور  هک  ار  حیجرت  باب  دشاب ،
اجک ضراعتم  ّهلدا  نایم  حـیجرت  دروم  تروص ، نیا  رد  و  میرب . لیوأت  هب  ياهنوگهب  ار  اـهنآ  زا  یکی  اـی  ود  ره  میناوتیم  میریگب ، رظن  رد 

؟ دوب دهاوخ 
چیه نودب  ناوتیمن  نکم .» توعد  ار  رهش  ناملاع   » دیایب رگید  یلیلد  رد  و  نک .» توعد  ار  رهش  ناملاع   » دیایب یلیلد  رد  رگا  لاثم ، يارب 
لمح رهش  پچ  تمس  ناملاع  رب  ار  مود  لیلد  رهش و  تسار  تمس  ناملاع  رب  ار  تسخن  لیلد  فرع ، ییانشآ  ای  فارصنا و  دهاش ، هنیرق ،
نایم ندرک  عمج  : » هک نایلوصا  هلمج  نیا  يانعم  تسا  نیا  درادن و  یلاکـشا  دـشاب ، انـشآ  فرع  يارب  هک  دـشاب  یلیوأت  رگا  يرآ ، درک .
رهاظ ناوتن  و  رتاوتم ، تیاور  ود  ای  نآرق  زا  هیآ  ود  دننام  دـشاب ، یعطق  لیلد  ود  ره  رودـص  رگا  يرآ ، تساهنآ .» نداهن  رانک  زا  رتهب  هلدا 
یلیلد نینچ  نداهن  رانک  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  بجاو  تابـسانم ، بسحرب  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  ندرب  لـیوأت  درک ، عمج  مهاـب  ار  ود  نآ 

. تسین نکمم 
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ناضراعتم ؤفاکت  تروص  رد  رییخت 

يزایتما يرگید  رب  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتـسه  ئفاـکتم  یتروصرد  ضراـعتم  لـیلد  ود  مییوگیم : هدـش ، داـی  بلاـطم  ندـش  نشور  زا  سپ 
ناحجر بجوم  هک  دشاب  هتشادن 

506 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
اهنا اهحیرـص  لب  فّقوتلا  ۀـلدأ  رهاظ  ّنأل  فّقوتلا ، نود  کلذ ، یلع  رییختلا  رابخأ  ۀـلالدل  امهیأب ، لمعلا  یف  رییختلا  امهمکح  رخـآلا  یلع 

. الف ۀبیغلا ، نمز  لثم  یف  اما  مالّسلا ، هیلع  مامالا  ءاقل  ناکما  ماقم  یف 
: مالّسلا هیلع  هلوق  لثم  رهاظ  نکل  و  ناهجو ، يرارمتسا ؟ مأ  يودب  رییختلا  له  و 

. ۀیمازتلا وا  ۀیلمع  ۀیعطق  ۀفلاخم  رخآلا  ربخلاب  ذخألا  یف  ّنأل  و  لوألا ، وه  رخآلا » عدو  هب  ذخأتف  امهدحأ  ّریختف  نذإ  »
حجرألاب ذخألا  وه  عامجالا ، هیلع  لقن  لب  روهـشملا  نکل  و  اضیا ، رییختلاب  امهیف  لیقف  رخآلا  یلع  ناحجر  ۀّیزم  امهدحأ  یف  ناک  ام  اما  و 

. حجرألاب ذخألا  ۀیلضفأب  لیق  و  امهنم ،
حیجرتلا موزل  اهرهظأ  ّلعل  و  لاوقأ . هوجو و  بیترت ؟ ریغب  وا  اهنیب ، صوصخم  بیترت  یلع  و  ۀـصوصنملا ، تاحجرملا  یلع  رـصتقی  لـه  و 

. رییختلاف اهنیب  ۀیحجرألا  دقف  اهضراعت و  دنع  و  اهنیب ، بیترت  الب  عقاولا  یلا  ۀیبرقألا  دیفی  حّجرم  لکب 
: اهعومجم نم  لّصحملا  رهظیل  حیجرتلا  رییختلا و  رابخأ  نم  ّمهملا  رکذنل  و 

 ... اذاف : » لاق قحلا ؟ امهّیأ  ملعی  نیفلتخم و ال  نیثیدحب  ۀقث  امهالک  نالجّرلا و  انئیجی  تلق : مالّسلا  هیلع  اضرلا  نع  مهجلا  نبا  ربخ  - 1

507 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
مکح نیا  رب  رییخت  تاـیاور  هک  ارچ  میتـسه ، ّریخم  اـهنآ  زا  مادـکره  هب  ندرک  لـمع  رد  هک  تسا  نآ  ناـشمکح  و  ددرگ . نآرب  شنتفاـی 

رادـید هک  تسا  یماگنه  هب  طوبرم  هلدا  نیا  هکنیا  رد  دراد  تحارـص ، هکلب  روهظ ، فقوت  هلدا  نوچ  مینک ، فقوت  هکنآ  هن  دراد ، تلـالد 
. تبیغ هرود  دننام  ینامز  هن  دشابیم ، نکمم  ع )  ) ماما

هب نیزگرب و  ار  یکی  نیاربانب ،  » دننام یتایاور  رهاظ  نکل  تسه ، هلئـسم  رد  هجو  ود  يرارمتـسا ؟ ای  تسا و  ییادـتبا  رییخت ، نیا  ایآ  لاح ،
[ تیاور کی  هب  لمع  زا  سپ   ] رگید تیاور  هب  ندرک  لمع  زین  و  تسا ، ییادـتبا  رییخت ، هک  تسا  نآ  نک .» اهر  ار  رگید  نک و  لـمع  نآ 

. دراد یپ  رد  ار  یمازتلا  ای  یلمع و  یعطق  تفلاخم 

يرگید رب  ناضراعتم  زا  یکی  زایتما  تروص  رد  حیجرت 

هکلب روهشم  نکل  دوشیم ، يراج  رییخت  زین  اجنیا  رد  دناهتفگ : یخرب  دشاب ، هتشاد  رگید  لیلد  رب  یناحجر  زایتما و  لیلد ، ود  زا  یکی  رگا 
یموزل یلو   ] تسا رتهب  حجار ، لیلد  هب  لمع  دـناهتفگ : یخرب  و  تسا ، ناحجر  زایتما و  ياراد  لیلد  هب  ندرک  لمع  رب  عامجا  یلقن ، رب  انب 

[. درادن
و دوشیم ، افتکا  صوصنم ] تاحجرم  هدش -[  نایب  تایاور  رد  هک  یتاحجرم  نامه  هب  ایآ  حـجار ] لیلد  هب  لمع  موزل  هب  لوق  رب  انب   ] لاح
و تسه . هلئـسم  نیا  رد  لوق  دنچ  هجو و  دـنچ  دوشیمن ؟ تیاعر  ای  ددرگیم  تیاعر  هدـش ، رکذ  اهنآ  يارب  تایاور  رد  هک  یبیترت  نامه 

هکنآیب تسا  مزال  دـنک ، هدافا  ار  عقاو  هب  لیلد  ندوب  رتکیدزن  هک  یحّجرم  ره  هب  نداد  حـیجرت  هک  دـشاب  لوق  نیا  ناـشنیرترهاظ  دـیاش 
. دوشیم يراج  رییخت  ناشنایم ، يرترب  مدع  تاحّجرم و  نیا  ضراعت  ماگنه  و  دشاب . ناشنایم  یبیترت 

. دیآیم تسد  هب  زیچ  هچ  اهنآ  عومجم  زا  دوش  نشور  ات  میروآیم  ار  حیجرت  رییخت و  تایاور  نیرتمهم  اجنیا  رد 
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مینادیمن دـنروآیم و  اـم  يارب  فـلتخم  ثیدـح  ود  دنتـسه ، هقث  ود  ره  هک  رفن  ود  : » متفگ ع :)  ) اـضر ماـما  زا  مـهج  نـب  نـسح  ربـخ  . 1
هاگره : » دومرف تسا ؟ قح  اهنآ  نیمادک 

508 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. تذخأ امهّیأب  کیلع  عّسومف  ملعی  مل 

يرت یتح  کیلع  عّسومف  ۀقث  مهّلک  ثیدحلا و  کباحصأ  نم  تعمس  اذا  : » لاق مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ةریغملا  نب  ثراحلا  ربخ  - 2
«. هیلع ّدرتف  مئاقلا 

«. اباوص ناک  میلستلا  باب  نم  تذخأ  امهّیأب  و  : » نیثیدحلا نع  مالّسلا  هیلع  هباوج  یف  و  هجرف - هّللا  لّجع  ۀّجحلل - يریمحلا  ۀبتاکم  - 3
نیلجر نع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس  لاق : ماقملا . یف  ةدمعلا  یه  مهبتک و  یف  ۀثالثلا  خیاشملا  اهاور  یّتلا  ۀلظنح  نب  رمع  ۀلوبقم  - 4

؟ کلذ ّلحی  ةاضقلا أ  یلا  وا  ناطلسلا  یلا  امک  احتف  ثاریم  وا  نید  یف  ۀعزانم  امهنیب  نوکی  انباحصأ  نم 
مکحب ذخأ  هنأل  اتباث  هّقح  ناک  نإ  اتحس و  هذخأی  امناف  هل  مکحی  ام  توغاطلا و  یلا  مکاحت  امناف  لطاب  وا  قح  یف  مهیلا  مکاحت  نم  : » لاق

[. 102 (] ِِهب اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  َو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  : ) یلاعت هّللا  لاق  هب » رفکی  نأ  هّللا  رمأ  امنإ  توغاطلا و 

509 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
[«. ینک لمع  و   ] يریگب یتساوخ ]  ] ار مادکره  هک  یتسه  راتخم  تسا ] قح  کی  مادک  هک   ] دشابن مولعم 

مئاق هکنآ  ات  یتسه  راتخم  دندوب ، هقث  نانآ  همه  يدینش و  یثیدح  تنارای  زا  هاگره  : » دومرف ع ،)  ) قداص ماما  زا  هریغم  نب  ثراح  ربخ  . 2
[«. يریگب خساپ  و   ] ینادرگرب ناشیا  هب  ار  ثیدح  ینیبب و  ار  موصعم ] ماما  ]

: هدمآ نآ  خساپ  رد  هک  زامن ] رد  لوا  دهشت  زا  سپ  ریبکت  نتفگ  باب  رد  - ] هجرف یلاعت  هّللا  لّجع  تجح - ترـضح  اب  يریمح  هبتاکم  . 3
: تسه ثیدح  ود  هنیمز  نیا  رد  » ]

رـس فّلکم  یتقو  دیوگیم  رگید  ثیدح  و  دیوگب . ریبکت  دیاب  دوشیم ، لقتنم  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  یتقو  فّلکم  دـیوگیم  یثیدـح 
و دیوگب . ریبکت  دوعق  زا  سپ  مایق  رد  تسین  مزال  رگید  دزیخیمرب ، سپس  دنیشنیم و  سپـس  دیوگیم و  ریبکت  درادیمرب  مود  هدجـس  زا 
[، ینک لمع  نآ  هب  و   ] يریگب میلست ، باب  زا  ار  ثیدح  ود  نیا  زا  کیره  امـش  و  دوشیم .] لمع  هنوگنیمه  هب  لوا  دهـشت  رد  روطنیمه 

«. یتسه باوص  رب 
دناهدرک و لقن  ناشیاهباتک  رد  مهر ])  ) یسوط خیش  قودص و  خیـش  ینیلک ، خیـش  هناگهس -[  خیاشم  ار  نآ  هک  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  . 4
ای نید و  رد  هک  مدرک  لاؤـس  نامباحـصا  زا  رفن  ود  هراـبرد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دـیوگیم  يوار  تسا . ثحب  نـیا  رد  تـیاور  نـیرتمهم 

؟ تسا زیاج  يراک  نینچ  ایآ  دناهتفر ، تاضق  ای  ناطلس  دزن  يرواد  يارب  دنراد و  عازن  مهاب  یثاریم 
هب دـنک  مکح  وا  عفن  هب  يو  ار  هچنآ  تسا و  هتفر  توغاط  دزن  يرواد  هب  دور ، ناشیا  دزن  یلطاـب  اـی  قح  رد  يرواد  يارب  سکره  : » دومرف
وا هب  هک  هداد  نامرف  دـنوادخ  هکیلاحرد  تسا  هتفرگ  توغاط  مکح  هب  ار  نآ  نوچ  دـشاب ، تباث  نآ  رد  يو  قح  دـنچره  دریگیم  مارح 
رفک نادب  هک  دناهتفای  نامرف  اعطق  هکنآ  اب  دـنربب ، توغاط  يوس  هب  ار  دوخ  نایم  يرواد  دـنهاوخیم  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ  دزروب . رفک 

[. 103 «] دنزرو
510 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

؟ ناعنصی فیکف  تلق :
مکیلع هتلعج  دـق  یناـف  اـمکح  هب  اوـضریلف  اـنماکحأ  فرع  اـنمارح و  اـنلالح و  یف  رظن  انثیدـح و  يور  دـق  مکنم  ناـک  نم  نارظنی  : » لاـق

«. هّللاب كرشلا  ّدح  یلع  وه  هّللا و  یلع  ّدارلا  انیلع  ّدارلا  و  ّدر ، دق  انیلع  ّفختسا و  هّللا  مکحب  امناف  لبقی ، ملف  انمکحب  مکح  اذاف  امکاح ،
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یف افلتخا  امهالک  امکح و  اـمیف  اـفلتخاف  اـمهقح  یف  نیرظاـنلا  اـنوکی  نأ  ایـضرف  انباحـصأ  نم  ـالجر  راـتخی  لـجر  ّلـک  ناـک  ناـف  تلق :
؟ مکثیدح

«. رخآلا هب  مکحی  ام  یلا  تفتلی  امهعروأ و ال  ثیدحلا و  یف  امهقدصأ  امههقفأ و  امهلدعأ و  هب  مکح  ام  مکحلا  : » لاق
. رخآلا یلع  امهنم  دحاو  لضفی  انباحصأ ال  دنع  ناّیضرم  نالدع  امهناف  تلق :

ّذاشلا كرتی  امهمکح و  نم  هب  ذـخؤیف  کباحـصأ  نیب  هیلع  عمجملا  هب  امکح  يذـلا  کلذ  یف  اـنع  مهتیاور  نم  ناـک  اـم  یلا  رظنی  : » لاـق
: ۀثالث رومألا  امنإ  و  هیف ، بیر  هیلع ال  عمجملا  ّناف  کباحصأ ، دنع  روهشمب  سیل  يذلا 

نّیب و لالح  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  هّللا . یلا  همکح  ّدری  لکـشم  رمأ  و  بنتجیف ، هّیغ  نّیب  رمأ  و  عبتیف ، هدشر  نّیب  رمأ 
ثیح ال نم  کله  تامرحملا و  یف  عقو  تاهبـشلاب  ذـخأ  نم  تامرحملا و  نم  اجن  تاهبـشلا  كرت  نمف  کـلذ ، نیب  تاهبـش  نّیب و  مارح 

«. ملعی

511 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
؟ دننک لمع  هنوگچ  سپ  متفگ :

هب يو  هب  سپ  هتخانش ، ار  ام  ماکحا  هتسیرگن و  ام  مارح  لالح و  رد  هدرک و  تیاور  ار  ام  ثیدح  امش  زا  یسک  هچ  دننکیم  هاگن  : » دومرف
مکح دوشن ، هتفریذپ  دنک و  یمکح  ام  مکح  قبطرب  وا  هاگره  سپ  ماهداد . رارق  امـش  رب  مکاح  ار  وا  نم  هک  دـنهد ، تیاضر  مکاح  ناونع 

دنوادخ هب  ندیزرو  كرش  ّدح  رد  نیا  تسا و  هدرک  ّدر  دنوادخ  رب  دنک ، ّدر  ام  رب  هک  یسک  و  هدش ، ّدر  ام  رب  هدش و  هدرمش  کبـس  ادخ 
«. تسا

هاگنآ دندرک و  باختنا  ناشقح  رد  رظان  ناونع  هب  ار  ام  باحصا  زا  یکی  مادکره  دنراد ، عازن  فالتخا و  مهاب  هک  صخش  ود  رگا  متفگ :
: دومرف تسیچ ؟ فیلکت  دنتشاد ، عازن  رگیدکی  اب  امش  ثیدح  رد  ود  ره  دندرک و  فالتخا  مهاب  مکح  رد  رظان  ود  نیا 

«. دوش هجوت  دیابن  يرگید  مکح  هب  و  تسا . رتراگزیهرپ  رتوگتسار و  ثیدح  رد  رتهیقف ، رتلداع ، هک  تسا  یسک  مکح  مکح ، »
؟ تسیچ فیلکت  دشاب ، هتشادن  یحیجرت  يرگید  رب  کیچیه  دنشاب و  باحصا  تیاضر  دروم  لداع و  ود ، ره  رگا  متفگ :

، تسا باحـصا  عامجا  دروم  دـناهدرک ، مکح  نآرب  ود  نآ  هک  یعوضوم  رد  ام  فرط  زا  اهتیاور  زا  کی  مادـک  دـنکیم  هاـگن  : » دومرف
یعاـمجا هچنآ  نوچ  دوش ، كرت  دـشابیمن ، روهـشم  باحـصا  دزن  تسا و  رداـن  هک  رگید  تیاور  دوش و  هتفرگ  مکح ، ناـمه  دـیاب  سپ 

يوریپ دیاب  ورنیازا ، تسا و  نشور  نآ  دشر  هک  تسا  نآ  مسق  کی  دـناهنوگ : هس  روما  هک  نادـب  و  درادـن . دوجو  دـیدرت  نآ  رد  تسا ،
تسا لاکـشا  ّلحم  هک  تسا  نآ  موس  مسق  و  دوش ، زیهرپ  نآ  زا  دیاب  ورنیازا ، تسا و  نشور  شیهارمگ  هک  تسا  نآ  مود  مسق  و  دوش ،

و تسا ، نشور  هک  میراد  یمارح  و  تسا ، نشور  هک  میراد  یلـالح  : » دومرف ص )  ) ربماـیپ ددرگزاـب . شلوسر  ادـخ و  هب  نآ  ملع  دـیاب  و 
و دـباییم ، تاـجن  تاـمرحم  زا  دـیوگ ، كرت  ار  تاهبـش  سکره  سپ  تسا . ددرم  مارح  لـالح و  نیب  هک  تـسه  مـه  یکانههبـش  روـما 

[104 «.] دش دهاوخ  كاله  تسین ، هاگآ  دوخ  هک  اجنآ  زا  دش و  دهاوخ  تامرحم  بکترم  دریگب ، ار  تاهبش  سکره 

ص512 طابنتسا ؛  لوصا  همجرت 
512 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

؟ مکنع تاقثلا  امهاور  دق  نیروهشم  مکنع  ناربخلا  ناک  ناف  تلق : لاق 
«. ۀّماعلا قفاو  ۀنسلا و  باتکلا و  فلاخ  ام  كرتی  هب و  ذخؤیف  [ 105] ۀّماعلا فلاخ  ۀنسلا و  باتکلا و  مکح  همکح  قفاو  ام  رظنی  : » لاق

ّيأب افلاخم  رخآلا  ۀـّماعلل و  اقفاوم  نیربخلا  دـحأ  اندـجوف  ۀنـسلا  باتکلا و  نم  همکح  افرع  ناهیقفلا  ناک  نا  تیأر  كادـف أ  تلعج  تلق :
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؟ ذخؤی نیربخلا 
«. داشّرلا هیفف  ۀّماعلا  فلاخ  ام  : » لاق

؟ ایعمج ناربخلا  مهقفاو  ناف  كادف  تلعج  تلقف :
«. رخآلاب ذخؤی  كرتیف و  مهتاضق  مهماّکح و  هیلا  لیمأ  مه  ام  یلا  رظنی  : » لاق

یف ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبـشلا  دنع  فوقولا  ّناف  کمامإ  یقلت  یتح  هجرأف  کلذ  ناک  اذا  : » لاق اعیمج ؟ نیربخلا  مهماّکح  قفاو  ناف  تلق :
«. تاکلهلا

: لاق ةرارز . یلا  ۀعوفرم  ۀمالعلا  نع  یلآللا  یلاوغ  بحاص  ۀیاور  - 5
امب ذـخ  ةرارز  ای  : » لاق ذـخآ ؟ امهّیأبف  ناضراعتملا  ناثیدـحلا  ناربخلا و  مکنع  یتأی  كادـف  تلعج  هل  تلقف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابأ  تلأس 

کباحصأ نیب  رهتشا 

513 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
تیاور امش  زا  ار  اهنآ  قوثو  دروم  دارفا  دندوب و  روهشم  مالّسلا ] مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  راوگرزب -[  ود  امش  زا  ربخ  ود  رگا  متفگ :

؟ تسیچ فیلکت  دندرک ،
هک یتـیاور  نآ  دوشیم و  هتفرگ  تسا ، فلاـخم  [، 106] هماع اب  قفاوم و  ّتنـس ، باـتک و  اـب  شمکح  هک  یتیاور  دـنکیم  هاـگن  : » دومرف

. دوشیم كرت  دراد ، قافو  هّماع  اب  تسا و  فلاخم  ّتنس  باتک و  مکح  اب  شمکح 
هماـع و قفاوم  ربـخ ، ود  زا  یکی  هک  مینیبـب  اـم  دنـشاب و  هدـیمهف  ّتنـس  باـتک و  زا  ار  ناـشمکح  هیقف ، ود  ره  رگا  مدرگ ! تیادـف  متفگ :

؟ دوش هتفرگ  دیاب  ربخ  مادک  تسا ، نانآ  اب  فلاخم  يرگید ،
«. تسه داشر  دشر و  تسا ، هماع  فلاخم  هچنآ  رد  : » دومرف

؟ تسیچ فیلکت  دوب ، قفاوم  هماع  اب  ود  ره  رگا  مدرگ ! تیادف  متفگ :
. دوش ذخا  يرگید  نآ  دوش و  كرت  دیاب  نیا  سپ  دنراد ، لیامت  رتشیب  کی  مادک  هب  نانآ  نایضاق  نامکاح و  دوشیم  هاگن  : » دومرف

؟ تسیچ فیلکت  دنتشاد ،] لیامت  نادب  و   ] دندوب قفاوم  ربخ  ود  ره  اب  نانآ  نامکاح  رگا  متفگ :
تاکله رد  نداتفا  زا  رتهب  تاهبش ، رد  ندرک  فقوت  اریز  ینک ، رادید  ار  دوخ  ماما  هکنیا  ات  زادنیب  ریخأت  هب  ار  نآ  دوب ، نینچ  رگا  : » دومرف

«. تسا
ع)  ) قداص ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  هرارز  زا  هطساو ] رکذ  نودب  و   ] عوفرم تروص  هب  هک  هماّلع ، زا  یلائللا  یلاوغ  بحاص  تیاور  . 5

؟ مینک لمع  اهنآ  نیمادک  هب  دوشیم ، لقن  ام  يارب  امش  بناج  زا  ضراعتم  ثیدح  تیاور و  ود  موش ! تیادف  مدیسرپ :
و دراد ، ترهش  تباحصا  نایم  هک  نک ] لمع  و   ] ریگب ار  نآ  هرارز ، يا  : » دومرف

514 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. مکنع ناروثأم  ناروهشم  اعم  امهنا  يدیس  ای  تلقف : ردانلا .» ّذاشلا  عدو 

«. کسفن یف  امهقثوأ  كدنع و  امهلدعأ  لوقی  امب  ذخ  : » لاقف
. ناّقثوم ناّیضرم  اعم  امهنإ  تلقف :

«. مهفلاخ امیف  ّقحلا  ّناف  فلاخ  امب  ذخ  هکرتاف و  ۀّماعلا  امهنم  قفاو  ام  رظنا  : » لاقف
؟ عنصأ فیکف  نیفلاخم  وا  مهل  نیقفاوم  اناک  امبر  تلق :

. هل نافلاخم  وا  طایتحالل  ناقفاوم  اعم  امهناف  تلق  رخآلا .» كرتا  کنیدل و  ۀطئاحلا  هیف  امب  ذخف  نذإ  : » لاق
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«. رخآلا عدو  هب  ذخأتف  امهدحأ  ّریختف  نذإ  : » لاقف
: هباحصا ضعبل  لاق  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  یلا  هدنسب  جاجتحالا  نع  ام  - 6

: یل لاقف  ریخـألاب  ذـخآ  تنک  لاـق  ذـخأت »؟ تنک  اـمهیأب  هفـالخب  کتثدـحف  لـباق  نم  ینتئج  مث  ّماـعلا  ثیدـحب  کتثّدـح  ول  کـتیأر  «أ 
«. یلاعت هّللا  کمحر  »

تئج مث  ایتفب  کتیتفأ  وا  ثیدحب  کتثّدـح  ول  تیأر  ورمع أ  ابأ  ای  : » لاق مالّـسلا . هیلع  هنع  ینانکلا  ورمع  یبأ  نع  هدنـسب  اضیا  هنع  ام  - 7
»؟ ذخأت تنک  امهّیأب  کلذ  فالخب  کتیتفأ  وا  کتربخأ  تنک  ام  فالخب  کتربخأف  هنع  ینلأست  کلذ  دعب 

. رخآلا عدأ  امهثدحأب و  تلق :

515 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. نک اهر  درادن ] یترهش  هک  ار   ] ردان ذاش و  تیاور 

. دناهدش لقن  امش  زا  دنروهشم و  ود  ره  اهنآ  نم ، ياقآ  متفگ :
«. دنکیم لقن  ترظن ، رد  ناشنیرتقوثودروم  و  وت ، دزن  ناشیا  نیرتلداع  هک  نک  لمع  یتیاور  هب  : » دومرف

. دناقوثو دروم  هدیدنسپ و  ود  ره  نانآ  متفگ :
هک ارچ  تسا ، ناشیا  فلاخم  هک  ریگب  ار  یتیاور  نک و  كرت  ار  نآ  سپ  تسا ، قفاوم  هماع ، رظن  اب  اـهتیاور  نآ  نیمادـک  رگنب  : » دومرف

«. دراد رارق  ناشیا  فلاخم  بناج  رد  قح 
؟ مینک لمع  هنوگچ  ماگنه  نیا  رد  تسا . فلاخم  نآ ، اب  ود  ره  ای  قفاوم و  هماع ، يأر  اب  تیاور  ود  ره  یهاگ  متفگ :

«. نک اهر  ار  رگید  تیاور  دشاب و  هدش  تنید  رد  طایتحا  بناج  تیاعر  نآ  رد  هک  ریگب  ار  یتیاور  ماگنه ، نیا  رد  : » دومرف
؟ هچ دندوب ، طایتحا  اب  فلاخم  ای  طایتحا و  اب  قفاوم  ود  ره  رگا  متفگ :

«. نک اهر  ار  يرگید  نک و  لمع  نآ  هب  نیزگرب و  ار  یکی  تروص ، نیا  رد  : » دومرف
یثیدـح تیارب  لاسما  رگا  : » دومرف شیوخ  نارای  زا  یخرب  هب  هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  دنـس ، رکذ  اـب  جاـجتحا  زا  هک  یتیاور  . 6

؟] ینکیم لمع  نآ  هب  و   ] يریگیم ار  اهنآ  نیمادک  میوگب ، هتشذگ  فالخرب  یثیدح  ییایب و  نم  دزن  زین  هدنیآ  لاس  میوگب و 
«. دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف ار . ریخا  ثیدح  متفگ :

رگا وگب  نم  هب  ورمع ، اـبا  يا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یناـنک ، ورمع  یبا  زا  دنـس ، رکذ  اـب  جاـجتحا  زا  هک  یتیاور  . 7
البق هچنآ  اب  فلاخم  یثیدح  نم  یسرپب و  نم  زا  نآ  هرابرد  ییایب و  نآ  زا  سپ  هاگنآ  منک ، رداص  تیارب  ییاوتف  میوگب و  تیارب  یثیدح 

»؟ درک یهاوخ  لمع  اهنآ  نیمادک  هب  مهدب ، نیشیپ  ياوتف  اب  فلاخم  ییاوتف  میوگب و  وت  هب  مدوب ، هتفگ 
.« منکیم اهر  ار  يرگید  و  اهنآ ، نیرتدیدج  هب  : » متفگ

516 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. ۀیقتلا الإ  هنید  یف  انل  هّللا  یبأ  مکل ، یل و  ریخل  هنا  کلذ  متلعف  نئل  هّللا  اما و  ارس ، دبعی  نأ  الإ  هّللا  یبأ  ورمع  ابأ  ای  تبصأ  دق  : » لاق
اههباشتم اوّدرف  نآرقلا  هباشتمک  اهباشتم  نآرقلا و  مکحمک  امکحم  انرابخا  یف  ّنا  : » لاق هنا  مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  ماـمالا  نع  هدنـسب  اـم  - 8

«. اّولضتف اهمکحم  نود  اههباشتم  اوعبتت  اهمکحم و ال  یلا 
. انمالک یناعم  متفرع  اذا  سانلا  هقفأ  متنأ  : » لوقی مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تعمـس  لاق : دقرف  نب  دواد  نع  هدنـسب  رابخألا  یناعم  نع  ام  - 9

«. بذکی ءاش و ال  ثیح  همالک  فرصل  ناسنإ  ءاش  ولف  هوجو ، یلع  فرصنتل  ۀملکلا  نإ 
امهوضرعاف نافلتخم  ناثیدح  مکیلع  درو  اذإ  : » مالّـسلا هیلع  قداصلا  نع  رکذ  امک  حیحـصلا  هدنـسب  يدنوارلا  بطقلا  ۀـلاسر  نع  ام  - 10
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قفاو امف  ۀـّماعلا  رابخا  یلع  امهوضرعاف  هّللا  باتک  یف  هودـجت  مل  ناف  هورذـف ، هّللا  باتک  فلاخ  ام  و  هوذـخف ، قفاو  امف  هّللا ، باـتک  یلع 
«. هوذخف مهرابخأ  فلاخ  ام  هورذف و  مهرابخأ 

. مهیلا ّدرلا  فّقوتلا و  مث  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوسر  ننس  هّللا و  باتک  یلع  ضرعلاب  رمأ  اهضعب  یف  و 
. تاحّجرملا نم  اهریغ  نود  ءالؤه  رابخا  یلع  ضرعلاب  رمأ  ةدیدع  رابخأ  یف  و 

 ... اموزل حیجرتلاب  رمأی  یقابلا  و  لوألا ، ۀثالثلا  یه  و  رییختلاب ، رمأی  اهضعب  نأ  دجت  رابخألا  هذه  یف  رظنلا  تنعمأ  اذا  تنأ  و 

517 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نم و يارب  دینک  نینچ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  دوش . شتـسرپ  افخ  رد  هکنآ  رگم  دـهاوخیمن  دـنوادخ  ورمع ، ابا  يا  یتفگ  تسرد  : » دومرف

«. دهاوخیمن هّیقت  زج  شدوخ  نید  رد  ام  زا  دنوادخ  تسا . رتهب  امش  يارب 
مکحم تایآ  دننام  ام  تایاور  زا  یشخب  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  ع )  ) اضر ماما  زا  دنس ، رکذ  اب  جاجتحا  رد  یسربط  زین  ار  تیاور  نیا  . 8

دـینادرگ و زاب  مکحم  تایاور  هب  ار  هباشتم  تایاور  سپ  تسا . هباشتم  نآرق ، هباشتم  دـننام  ام ، تایاور  زا  یـشخب  و  تسا ؛ مکحم  نآرق ،
«. دش دیهاوخ  هارمگ  هک  دینکن  يوریپ  تاهباشتم  زا  تامکحم  نودب 

. تسا هدرک  لقن  دقرف  نب  دواد  زا  دوخ  دنس  اب  رابخالا  یناعم  رد  قودص  هک  یتیاور  . 9
هوجو و هملک  کی  دوب . دیهاوخ  مدرم  نیرتهیقف  دیمهفب ، ار  ام  مالک  یناعم  هاگره  امش  : » دومرفیم قداص  ماما  هک  مدینش  دیوگیم : دواد 

مه غورد  دـنک و  هیجوت  دـهاوخیم  هک  تروـص  ره  هب  ار  دوـخ  مـالک  دـناوتیم  دـهاوخب  یناـسنا  رگا  سپ  دـباییم . ینوگاـنوگ  یناـعم 
«. دیوگیمن

ود هاگره  : » دنکیم لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  حیحـص  دنـس  اب  دناهتفگ ، هکنانچ  ار  نآ  هک  يدـنوار  بطق  هلاسر  زا  تسا  یتیاور  . 10
اب هک  ار  نآ  و  دیریگب ، دوب  قفاوم  ادخ  باتک  اب  هک  ار  نآ  سپ  دینک . هضرع  ادـخ  باتک  رب  ار  اهنآ  دـش  لقن  امـش  يارب  فلتخم  ثیدـح 

دینک و هضرع  هّماع  رابخا  رب  ار  تیاور  ود  نآ  دـیتفاین ، ادـخ  باتک  رد  نآ  هرابرد  يزیچ  رگا  و  دـیراذگ . رانک  دوب ، فلاخم  ادـخ  باتک 
[«. دینک لمع  نادب  و   ] دیریگب دوب ، فلاخم  ناشیا  رابخا  اب  هک  ار  یتیاور  دیراذگ و  رانک  دوب ، قفاوم  هماع  رابخا  اب  هک  ار  یتیاور 

هلحرم رد  دینک و  هضرع  ص )  ) ربمایپ ياهّتنـس  ادخ و  باتک  رب  ار  ضراعتم  ربخ  ود  هک  هدومرف  ع )  ) ماما باب ، نیا  تایاور  زا  یخرب  رد 
. دینادرگ زاب  ناشیا  هب  هدرک  فقوت  دعب ،

. تسا هدشن  تاحجرم  رگید  زا  يدای  هدمآ و  هماع  رابخا  هب  ندش  هضرع  طقف  یناوارف  تایاور  رد 
هب ذـخا  هیقب ، درامـشیم و  مزال  ار  رییخت  تسخن - تیاور  هس  ینعی  اهنآ - زا  یخرب  هک  دوشیم  هتـسناد  تایاور ، نیا  رد  لمأت  تقد و  اـب 

مزال بجاو و  ار  تاحجرم 
518 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

، رهاظ اهردص  ّنأل  ۀیاور ، رهشألاب  ذخألاب  ترمأ  ۀلظنح  نبا  ۀلوبقم  نکل  و  حضاو . وه  امک  کلذ ، نع  بآ  اهناسل  نأل  ۀیلـضفألا ، وحنب  ال 
مث طقف ، مهفلاخمب  مث  اعم ، موقلا  فلاخم  ۀنـسلا و  باـتکلا و  قفاومب  ذـخألاب  ترمأ  مث  ۀـیاورلا ، ساـسأ  یلع  نیمکاـحلا  یف  حیرـص  لـب 

. مالّسلا هیلع  مامالا  ءاقل  یتح  فّقوتلاب  مث  مهتاضق ، مهماّکح و  لیم  فلاخمب 
. رییختلاب مث  طوحألاب ، مث  مهفلاخمب ، مث  قثوألا ، لدعألاب و  مث  باحصألا ، دنع  ۀیاور  رهشألاب  ذخألاب  ترمأ  ةرارز  ۀعوفرم  و 

ّنأ یلا  تراشأ  ۀیناثلا  و  نیتیاورلا ، نم  ریخألا  وه  و  انامز ، ثدـحألا  حـیجرت  تضمأ  ۀـعباسلا - ۀـسداسلا و  یه  و  جاجتحالا - یتیاور  ّنا  و 
یقتی نم  رضحمب  یلوألا  تناک  اذا  امک  ۀیناثلا ، نود  ۀیقتلل  نیتضراعتملا  نم  یلوألا  ۀیاورلا  تلمتحا  اذا  ام  یلع  اهلمح  یغبنیف  ۀیقتلل  کلذ 
لمعلا ناک  مهـضعب ، رـضحمب  ۀیناثلا  و  بسحف ، مالّـسلا  هیلع  مامالا  نیب  هنیب و  یلوألا  تناک  نأب  رمألا  سکعنا  ولف  الإ  و  يرخألا ، نود  هنم 
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. اهبجوم عفتری  یتح  ۀیقت  ۀیناثلاب  لمعلا  نوکیف  ۀّیقتلاب  لمعلاب  هرمأ  مالّـسلا  هیلع  مامالا  نا  لمتحا  اذا  الإ  ۀیقتلا ، یلع  ۀـیناثلا  لمحل  یلوألاب 
. مالّسلا هیلع  مامالا  عم  ۀهفاشملا  اهدروم  نأل  حیجارتلا ، رابخأ  نم  اهتقباس  ۀیاورلا و  هذه  ّدع  یغبنی  هنا ال  فاصنالا  نکل  اذه و 

519 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هلظنح نب  رمع  هلوبقم  نکل  تسا . راگزاسان  ندوب  رتهب  رب  لـمح  اـب  ینـشور  هب  ناـشریبعت  هوحن  نوچ  لـضفا ، رتهب و  طـقف  هن  درامـشیم ،

ساـسارب هک  یمکاـح  ود  رد  دراد  تحارـص  هکلب  روـهظ  شزاـغآ  نوـچ  میریگب ، دراد ، ییاور  ترهـش  هـک  ار  یثیدـح  دـهدیم  روتـسد 
ار یثیدح  سپـس  و  دیریگب ، هّماع  فلاخم  مه  تسا و  ّتنـس  باتک و  قفاوم  مه  هک  ار  یثیدح  دیامرفیم : هاگنآ  دننکیم ، مکح  تیاور ،

تاقالم نامز  ات  فقوت  هب  ماجنارـس  و  تسا ، ناشیا  نایـضاق  نامکاح و  لیامت  فلاخم  هک  ار  یثیدح  دعب  و  تسا ، هماع  فلاخم  طقف  هک 
. دهدیم نامرف  ع )  ) ماما

نآ يوار  هک  ار  یثیدـح  سپـس  میریگب ، دراد  باحـصا  دزن  يرتـشیب  ییاور  ترهـش  هک  ار  یثیدـح  هـک  دـهدیم  روتـسد  هرارز  هعوـفرم 
هب ماجنارـس  و  تسا ، رتکیدزن  طایتحا  هب  هک  ار  نآ  دـعب ، هلحرم  رد  تسا و  فلاخم  هماع  اـب  هک  ار  نآ  دـعب ، تسا و  رتقثوم  رتلداـع و 

. دنکیم مکح  رییخت 
هک یتیاور  ینعی  ار - رتدیدج  تیاور  نداد  حـیجرت  متفه - تیاور  مشـش و  تیاور  ینعی  هدرک - لقن  جاجتحا  رد  یـسربط  هک  یتیاور  ود 

ار تیاور  نیا  تسا  بسانم  ورنیازا ، تسا . هیقت  تهج  هب  نیا  هک  دـنکیم  هراشا  یمّود  و  تسا ، هدرک  دـییأت  تسا - رترخأـتم  شرودـص 
یلامتحا نینچ  مود ، ثیدح  رد  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هیقت  لامتحا  ضراعتم ، ثیدح  ود  زا  تسخن  ثیدح  رد  هک  مینادب  ییاج  هب  طوبرم 

هچنانچ هنرگو ، دشابن . نینچ  مود  ثیدح  و  دوریم ، میب  وا  زا  هک  دشاب  هدش  نایب  یـسک  روضح  رد  تسخن  ثیدح  هک  اجنآ  لثم  دشابن ،
ّتنـس لها  زا  یخرب  روضح  رد  مود  ثیدح  و  دشاب ، ع )  ) ماما يوار و  نایم  طقف  تسخن  ثیدح  هک  تروص  نیا  هب  دشاب - سکع  هب  رما 

هب ار  هدنونـش  ع )  ) ماما هک  دور  لامتحا  هکنآ  رگم  ددرگیم ، لـمح  هّیقت  رب  مود  ثیدـح  دوشیم و  لـمع  تسخن  ثیدـح  قبطرب  دـشاب -
نکل دوش . فرطرب  هیقت  لماع  ات  دوشیم  لمع  هیقت  باب  زا  مود  ثیدـح  هب  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  هدومن  رما  هیقت  قبطرب  ندرک  لـمع 

یماگنه هب  طوبرم  نوچ  دروآ ، رامـش  هب  حـیجارت  رابخا  زا  دـیابن  ار  نیـشیپ  تیاور  و  متفه ] تیاور  تیاور -[  نیا  هک  تسا  نآ  فاـصنا 
. دوشیم هدینش  ع )  ) ماما دوخ  نابز  زا  ثیدح  هک  تسا 

520 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
وا صنلاب  ذخأی  لب  اهنم ، لمجملاب  لمعلا  وا  ۀمهوملا  رابخألا  حرطل  ناسنالا  عّرستی  هنا ال  و  ۀلالدلا ، حیجرت  ترکذف  ۀعساتلا  ۀنماثلا و  اما  و 

. هیلع لمجملا  لمحی  رهاظلا و 
اذهف طقف . موقلا  رابخأ  یلع  ۀلمج  یف  و  ۀنسلا ، باتکلا و  یلع  اهضعب  و  موقلا ، رابخأ  یلع  ّمث  باتکلا  یلع  ضرعلاب  ترمأف  ةرـشاعلا  اما  و 

و اهنیب ، بیترتلا  مدع  یلع  ۀحضاو  ۀلالد  اّنلدی  امم  اهنم ، دحاو  یلع  راصتقالا  اهبیترت و  اهرادقم و  تاحجرملا و  نایب  یف  ریثکلا  فالتخالا 
بیترتلا ناک  ول  و  عقاولا . یلا  بّرقت  اهّلک  ۀصوصنملا  تاحّجرملا  ّنأل  ناک ، امهم  عقاولا  یلا  برقألا  حجرألاب و  ذـخألا  وه  ّمهملا  ّنأ  یلع 

تاحّجرملا بتارم  ّنا  و  مارحلا . لالحلا و  ۀفرعم  ماکحألا و  دعاوق  زکترت  هیلع  ذإ  هیلا ، ۀجاحلا  ةدـشل  مالّـسلا  مهیلع  انتمئأ  هب  ّمتهال  ابجاو 
کلذل و  حـیجرتلا ، لصأ  نایب  یف  اوّمتها  مالّـسلا  مهیلع  مّهنا  و  مهماکحأل . نیطبنتـسملا  مهباحـصأ  دـنع  ۀـمولعم  تناکل  ۀـمزال  تناک  ول 

. بیترت نود  هیف  ةریثک  رابخأ  تدرو 
یّتلا ال رومألا  یف  اریثک  لمعتـسی  بیکرتلا  ریبعتلا و  اذـه  لـثم  ّنـأل  مّلـسم ، ریغف  بیترتلا  یف  ۀـعوفرملا  ۀـلوبقملا و  روهظ  نم  يءارتی  اـم  و 

نم ریثک  يّدـعت  ّنا  و  رابخألا : ۀـیقبل  ۀـفلاخم  ابیترت و  ۀـفلتخم  یه  اـمهنیب و  عمجلا  فیکف  بیترتلا  یف  اـمهروهظ  مّلـس  ول  و  اـهنیب ، بیترت 
یف دراولا  بیترتلا  ۀظحالم  مدـع  عقاولا و  یلا  ۀـیبرقألا  نانئمطالا و  بجوی  حـجرم  لک  یلا  ۀـصوصنملا  تاحّجرملا  نع  هقفلا  یف  ءاهقفلا 
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. ریثک ّیلجل و  ۀلوبقملا 
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تایاور هب  ندرک  لمع  ای  مهوم  راـبخا  نداـهن  راـنک  رد  دـیابن  صخـش  هکنیا  تسا و  هدرک  ناـیب  ار  یلـالد  حـیجرت  مهن ، متـشه و  تیاور 

. دنک لمح  نآرب  ار  لمجم  تیاور  دریگب و  تسا ، رهاظ  ای  صن و  هک  ار  یثیدح  دیاب  هکلب  دزرو ، باتش  لمجم 
رب اهنآ  هضرع  تایاور ، یخرب  رد  دوش . هضرع  ّتنـس  لها  رابخا  رب  سپـس  باتک و  رب  ضراعتم  تایاور  هک  دـهدیم  ناـمرف  مهد  تیاور 

تاحجرم و نایب  رد  ناوارف  فالتخا  نیا  تسا . هدـمآ  ّتنـس  لها  راـبخا  رب  هضرع  طـقف  رگید  یخرب  رد  و  ص ،)  ) ربماـیپ ّتنـس  باـتک و 
هک تسا  نآ  ّمهم  هدوبن ، رارقرب  اهنآ  نایم  یـصاخ  بیترت  هک  تسا  نآ  رگنایب  ینـشور  هب  اهنآ ، زا  یکی  هب  اـفتکا  اـهنآ و  بیترت  دادـعت و 

یگمه هدـمآ  تایاور  صوصن و  رد  هک  یتاحجرم  نوچ  دـشاب ، هک  مادـکره  دـشاب ، عقاو  هب  رتکیدزن  رتحـجار و  هک  میریگب  ار  یتیاور 
ماـمتها نآ  ناـیب  رد  ع )  ) اـم همئا  دوـب ، بـجاو  تاـحجرم  ناـیم  بـیترت  تیاـعر  رگا  و  تـسا . عـقاو  هـب  ثیدـح  ندـش  کـیدزن  بجوـم 

رگا زین  و  میتشاد . نآ  هب  یناوارف  زاین  ام  ورنیازا ، دخرچیم و  نآ  روحم  رب  مارح  لالح و  تفرعم  ماکحا و  دعاوق  هک  ارچ  دـندیزرویم ،
همئا زین  و  دشاب . مولعم  دننکیم ، طابنتـسا  ار  ناشیا  ماکحا  هک  ع )  ) همئا باحـصا  دزن  بتارم  نیا  دـیاب  دوب ، مزال  تاحجرم  هبترم  تیاعر 
هدـش دراو  حـیجرت  هرابرد  یناوارف  تایاور  ورنیازا ، و  اهنآ ] ناـیم  یـصاخ  بیترت  ناـیب  هن  ، ] دنتـشاد ماـمتها  حـیجرت  لـصا  ناـیب  رد  (ع )

. دشاب هدش  نایب  نآ  رد  یبیترت  هکنآیب 
ریظن نآ  رد  هک  يدراوم  تسا  رایـسب  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  تاحجرم  نایم  بیترت  دوجو  رد  روهظ  هعوفرم ، هلوبقم و  هک  میریذـپیمن  اـم  و 

بیترت دوـجو  رد  ار  تیاور  ود  نیا  روـهظ  هک  ضرفرب  و  درادـن . دوـجو  ناـشنایم  یبـیترت  هکیلاـحرد  دوریم  راـکب  بیکرت  ریبـعت و  نیا 
يرایسب دراد . فالتخا  رابخا  ریاس  اب  زین  و  تسا ، فلتخم  اهنآ  رد  تاحجرم  بیترت  هکیلاحرد  مینک  عمج  ود  نآ  نایم  هنوگچ  میریذپب ،

ربـتعم ددرگ ، عـقاو  هب  ندـش  رتکـیدزن  ناـنیمطا و  بجوـم  هـک  ار  یحجرم  ره  دـناهتفر و  رتارف  صوـصنم  تاـحجرم  زا  هـقف  رد  اـهقف  زا 
. تسا جیار  نشور و  يرما  یهقف  ياهثحب  رد  نیا  دناهدرکن و  ظاحل  هدمآ  هلوبقم  رد  هک  ار  یبیترت  و  دناهتسناد ،
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اّنلدی رییختلا  نم  هّللا  همحر  ینیلکلا  خیـشلا  ةرابع  نم  رهظی  امبر  ام  الإ  فالخ  الب  نوکی  نأ  داک  یتح  حـیجرتلا  یلع  ءاملعلا  ملاست  ّنا  ّمث 

. رصعلا لاصتال  اضیا  مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا  باحصأ  نیب  ناک  ملاستلا  کلذ  نأ  اهجلتخی  بیر  ۀلالد ال 
، نیفرطلا دحأل  ۀحجرم  ۀیزم  دوجو  مدع  نیـضراعتملا و  نیب  ّماتلا  ؤفاکتلا  ماقم  یف  تدرو  امنإ  ۀقلطملا  رییختلا  رابخأ  ّنأ  حضتی  اذـه  یلعف 

رییختلاب مکحلا  مالّـسلا  مهیلع  اوقلطأ  اذاف  مهباحـصأ ، ناـهذأ  یف  ازوکرم  ارمأ  حّـجرملا  دوجو  نیح  حـیجرتلا  نوکی  اـنرکذ  اـم  یلع  هنـأل 
. ۀّیزم دوجو  مدع  ّماتلا و  ؤفاکتلا  ماقم  یف  کلذ  نأ  باحصألا  فرع 

مدع ّنأل  یلکلا ، نیابتلا  ضقانتلاب و  ۀفلاخملا  صوصخ  یه  سیل  حـیجارتلا  رابخأ  یف  باتکلا  ۀـفلاخمب  دارملا  ّلعل  لوالا : روما  یلع  هیبنت 
مالّـسلا مهیلع  يدهلا  ۀمئأ  هّبن  دق  و  لطاب ، فرخز و  نآرقلل  ضقانملا  ربخلا  ّنأل  کلذ  و  دحأ ، ّلکل  مولعم  ءیـش  حیرـصلا  نیابملا  ۀیجح 

یعیلخ ضعب  الإ  دـحأ  هیوری  ۀـنیابملا ال  حیرـص  ناک  اذا  اذـه  لثم  و  ضراعتلا ، دـنع  حـیجارتلا  راـبخأ  ریغ  رخأ  راـبخأ  یف  فرخز  هنا  یلا 
لعجی مالّـسلا و ال  هیلع  مامالا  نم  هنع  مهباحـصأ  ءاملع  نم  هلاثمأ  ةرارز و  لثم  لأسی  و ال  نینمؤملا ، ءافرعل  نیلفغملا ال  عاعرل  نیـساّسدلا 

الثم و رکذلا  هثری  ام  فعـض  ثرت  یثنألا  نإ  لئاق : لوق  لثم  بذک  یف  مهنم  دـحأ  باتری  له  هنا  يرتف  أ  نیـضراعتملا . دادـع  یف  مهدـنع 
؟ کلذ وحن 

 ... باتکلا ۀفلاخملا  نم  نذإ  دارملاف 
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زج دـشاب ، هتـشادن  یفلاخم  تسا  کـیدزن  هکنادـنچ  تسا ، هتفریذـپ  لوبقم و  يرما  اـملع  دزن  ضراـعتم  تیاور  ود  نداد  حـیجرت  هلأـسم 

نیا رب  زین  ع )  ) همئا باحـصا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  يدیدرت ، چیهیب  رما  نیا  و  دوش . هدیمهف  رییخت  شترابع  زا  دـیاش  هک  ینیلک  موحرم 
. تسا هتسویپ  رگیدکی  هب  نانآ  ياههرود  نوچ  دناهتشاد ، رظنقافتا  رما ،

دـنراد و رظن  ضراعتم  تیاور  ود  ناـیم  ماـت  ؤفاـکت  ماـقم  هب  دـناهدرک ، ناـیب  قلطم  روطهب  ار  رییخت  هک  یتاـیاور  دوشیم  نشور  نیارباـنب ،
زا یکی  حیجرت  میتفگ ، هچنآ  رب  انب  هک  ارچ  درادن ، يرگید  رب  ياهدنهدناحجر  ّتیزم  ناضراعتم  زا  کیچیه  هک  دنتسه  ییاج  هب  طوبرم 
هب قلطم  روطهب  ع )  ) همئا هاـگره  سپ  تسا . هدوب  دوهعم  انـشآ و  يرما  ع )  ) همئا باحـصا  نهذ  رد  حـجرم ، دوـجو  ماـگنه  هب  نیـضراعتم 

يرگید رب  یکی  دـنايواسم و  الماک  ضراعتم  لـیلد  ود  هک  تسا  ییاـج  هب  طوبرم  مکح  نیا  هک  دـنمهفیم  باحـصا  دـننک  مکح  رییخت 
. درادن یتّیزم 

تاهیبنت

تّنس لها  باتک و  اب  تفلاخم  يانعم  . 1

ار یتیاور  ندوبن  تّجح  نوچ  دـشابن ، یّلک  نیابت  ضقانت و  وحن  هب  تفلاخم  صوصخ  حـیجرت ، رابخا  رد  نآرق  اب  تفلاـخم  زا  دارم  دـیاش 
تایاور زا  ریغ  رگید - یتایاور  رد  تسا و  لطاب  فرخز و  نآرق ، اب  ضقانم  ربخ  هک  ارچ  دننادیم ، همه  تسا ، نآرق  اب  نیابم  احیرـص  هک 

اب نیابم  احیرـص  هک  ار  یثیدح  عقاو ، رد  دناهدش . روآدای  ار  یثیدح  نینچ  ندوب  فرخز  ع )  ) تیادـه ناماما  ضراعت - ماگنه  هب  حـیجرت 
و دـنکیمن . لـقن  رایـشوه ، اـناد و  ناـنمؤم  هن  لـفاغ ، هیاـممک و  دارفا  يارب  مـهنآ  هزره ، نازابهسیـسد  زا  یخرب  زج  یـسک ، تـسا  نآرق 

هرمز رد  ار  نآ  و  دسرپیمن ، ماما  زا  ار  یتیاور  نینچ  مکح  دنتسه ، ع )  ) همئا ملاع  باحصا  زا  هک  يو  لاثما  هرارز و  دننام  یسک  هاگچیه 
ثرا درم  ربارب  ود  نز  : » هدـمآ الثم  نآ  رد  هک  یتیاور  ندوب  غورد  رد  ناشیا  زا  یـسک  ایآ  امـش  رظن  هب  دـهدیمن . رارق  ضراعتم  تاـیاور 

رد نآرق  اب  تفلاخم  زا  دوصقم  ارهاظ  نیاربانب ، دنکیم ؟ کش  دربیم »
524 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

یف انحّجر  کلذـل  و  امهوحن ، رهاظلا و  ریغ  رهاظلا و  وا  صوصخلا  مومعلا و  لثمب  ول  ۀـفلاخملا و  قلطم  یه  رهاـظلا  یلع  باـبلا  اذـه  یف 
نوکی ثیحب  هرودـصب  دـیکألا  ناـنیمطالا  بجوت  نئارقب  ّفتحی  مل  اـم  دـحاولا  ربـخب  هصیـصخت  زاوـج  مدـع  باـتکلا » صیـصخت   » باـب

. هلحم یف  کلذ  انحضوأ  دق  و  روهشملا ، فالخ  اذه  ناک  نا  و  رودصلا ، عوطقمک 
نورهظی اوناـک  مهنم  اریثک  ّنأ  لـجأل  اـمإ  و  ةاراـجم ، مهل  قفاوملا  رودـص  لاـمتحا  ةّوق  لـجأل  اـّمإ  کـلذ  ّنا  ههجوف : موقلا  ۀـفلاخم  اـما  و 
قاحـسا یبأ  ربـخ  یف  درو  اـمک  اـهفالخب ، يوتفلل  مالّـسلا  مهیلع  مهنم  ماـکحألا  نوذـخأیف  مالّـسلا  مهیلع  رهاـطلا  تیبـلا  لـهأل  فـالخلا 

ام فالخب  ذخألاب  مهترمأ  مل  يردت  أ  : » مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاق  لاق : هدئارف  یف  هّللا  مهمحر  يراصنألا  خیـشلا  هاور  يذـلا  یئاجرألا 
و هرمأ ، لاطب  ةدارا ال  ۀّماعلا  هیلع  فلاخ  الإ  ءیـشب  هّللا  نیدـی  نکی  مل  هیلع  هّللا  تاولـص  ایلع  ّنإ  : » لاقف يردأ . ال  تلقف : ۀـّماعلا .»؟ هلوقی 

. ثیدحلا مهدنع » نم  ادض  هل  اولعج  ءیشب  مهاتفأ  اذاف  هنوملعی  يذلا ال  ءیشلا  نع  هیلع - هّللا  تاولص  هنولأسی - اوناک 
ضراعتلا و دنع  ربخلا  تاحّجرم  نم  موقلا  ءالؤه  ۀفلاخم  مهیلع - هّللا  تاولص  مهلعج - یف  ببسلا  اراص  نیهجولا  نیذه  الک  ّنأ  رهاظلا  و 

. مهل ۀقفاوملا  رابخألاب  سأب  هادع ال  امیف 
یف وا  ناـئفاکتم  اـمّهنا  ملعی  ـال  ناـضراعتم  ناربـخ  دـجو  اذا  هنا  ینعمب  رییختلا  لـبق  تاـحّجرملا  نع  صحفلا  مزلی  تاـهیبنتلا : نـم  یناـثلا 

 ... دحأل نکمی  الف  هناحجر  بجوت  ۀّیزم  امهدحأ 
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باب رد  لیلد ، نیمه  هب  و  دـشاب . نآ  دـننام  رهاظ و  ریغ  رهاظ و  ای  صوصخ  مومع و  تروص  هب  دـنچره  تسا ، تفلاـخم  قلطم  باـب ، نیا 
دشاب هارمه  ینیارق  اب  ربخ  نآ  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  دحاو  ربخ  اب  نآرق  ندز  صیـصخت  هک  میداد  حیجرت  ار  رظن  نیا  باتک » صیـصخت  »

رظن فـالخرب  لوق  نیا  دـنچره  دـشاب ، رودـصلا  ّیعطق  تیاور  دـننام  هک  ياهنوگهب  ددرگ ، بجوم  ار  نآ  رودـص  هب  لـماک  ناـنیمطا  هک 
. میتخاس نشور  دوخ  ياج  رد  ار  بلطم  نیا  تسا . روهشم 

تاشامم باب  زا  يوق  لامتحا  هب  تسا  ّتنس  لها  ياوتف  اب  قفاوم  هک  یتیاور  هک  تسا  نآ  شندوب  حّجرم  هجو  ّتنـس ، لها  اب  تفلاخم  اما 
راهظا ع )  ) تیب لها  اب  فلاخم  ییأر  ّتنـس ، لها  ياهقف  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  شرگید  هجو  و  تسا ؛ هدـش  رداص  ناشیا  اب  یهارمه  و 

خیـش هک  ییاج  رد  قاحـسا  یبا  تیاور  رد  هکنانچ  دـنهد ، اوتف  نآ  فالخرب  ات  دـنتفرگیم  ع )  ) ماـما زا  ار  ماـکحا  ورنیازا ، دـندرکیم .
هک میاهداد  روتـسد  امـش  هب  ارچ  ینادیم  ایآ  : » دومرف ع )  ) قداص ماـما  تفگ : وا  هک  تسا  هدـمآ  هدرک ، لـقن  شدـئارف  رد  هر )  ) يراـصنا

ّتنـس لها  درمـشیم ، ادـخ  نید  ءزج  ع )  ) یلع هچره  : » دومرف منادیمن . متفگ : دـیریگب »؟ تسا ، ّتنـس  لها  رظن  فالخرب  هک  ار  یتیاور 
ع)  ) یلع هک  هاگنآ  دندیـسرپیم و  دنتـسنادیمن  هک  يزیچ  هرابرد  يو  زا  ناـنآ  دـندرکیم . تفلاـخم  نآ  اـب  يو  رما  نتخاـس  لـطاب  يارب 

«. دنداهنیم نآ  يارب  يّدض  شیوخ  بناج  زا  تفگیمزاب ، ناشیا  رب  ار  نآ  مکح 
رامـش هب  تیاور  تاحجرم  زا  ار  ّتنـس  لها  اب  تفلاخم  ضراعت ، ماگنه  هب  ع )  ) همئا هک  تسا  هدـش  ببـس  هدـش ، داـی  هتکن  ود  ره  ارهاـظ 

. درادن یعنام  ّتنس  لها  اب  قفاوم  تایاور  هب  ذخا  ضراعت ، تروص  ریغ  رد  اما  دنروآ .

رییخت يارجا  زا  شیپ  حجرم  زا  صحف  موزل  . 2

هک دشابن  مولعم  دوش و  تفای  ضراعتم  ربخ  ود  هاگره  هک  انعم  نیدـب  تسا ، مزال  يرما  رییخت  يارجا  زا  شیپ  حـجرم  زا  شواک  صحف و 
باب زا  هک  درادن  قح  یسک  ددرگیم ، نآرب  شناحجر  ببس  هک  دراد  يرگید  رب  يزایتما  اهنآ  زا  یکی  ای  دنربارب  مهاب  ایآ 
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ۀلالدلا و تاحّجرم  ۀنسلا و  باتکلل و  ۀقفاوملا  رودصلا و  ۀهجو  دنـسلا  تاحّجرم  نع  صحفلا  همزلی  لب  ارییخت ، امهدحأب  ذخألل  ةردابملا 
ام یلع  ۀـجحب  سیل  هنأک  اتاتب  رخـآلا  كرت  ءاـش و  اـمهّیأب  لـمعلا  نیب  ّریخت  نیئفاـکتم  اـناک  ناـف  نیربخلا ، لاـح  هدـنع  ّزیمتی  یتح  اذـکه 

. رخآلا كرت  هب و  ذخألا  مزل  عقاولا  یلا  هتیبرقأ  بجوی  حیجرت  ۀهج  امهدحأل  ناک  نا  و  يرارمتسالا . يودبلا ال  رییختلا  نم  هانرهظتسا 
یف اّنع  مهتیاور  نم  ناک  ام  یلا  رظنی  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  لثم  حـیجرتلا  رابخأ  رهاوظ  لوقنملا  عامجالا  دـعب  صحفلا : بوجو  یلع  اـنتجح 

«. هب ذخؤیف  کباحصأ  نیب  هیلع  عمجملا  هب  امکح  يذلا  کلذ 
«. هب ذخؤیف  ۀّماعلا  فلاخ  ۀنسلا و  باتکلا و  مکح  همکح  قفاو  ام  رظنی  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و 

«. كرتیف مهتاضق  مهماّکح و  هیلا  لیمأ  مه  ام  رظنی  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و 
«. هکرتاف ۀّماعلا  امهنم  قفاو  ام  رظنا  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و 

«. هّللا باتک  یلع  امهوضرعاف  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و 
«. ۀّماعلا رابخأ  یلع  امهوضرعاف  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و 

. هدوجو مدع  وا  حّجرملا  دوجو  حضّتی  نأ  یلا  رظنلا  ثحبلا و  هرهاظ  امم  کلذ  ریغ  و 
« رظنا  » ۀملک مالّـسلا  هیلع  مامالا  اهیف  رکذی  مل  صحفلا  یلا  جاتحت  یتلا ال  حیجرتلا  دراوم  ّنأ  هانرهظتـسا  ام  ۀقیقح  یلا  رظنلا  تفلی  يذلا  و 

 ... هیقفلا ّناف  کنیدل » ۀطئاحلا  هیف  امب  ذخ   » لثم امهضرعا »  » وا
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تهج دنـس ، هب  طوبرم  تاحجرم  هرابرد  هک  تسا  مزال  يو  رب  هکلب  دزرو ، تردابم  اهنآ  زا  یکی  قبطرب  ندرک  لـمع  نتفرگ و  هب  رییخت ،

شیارب ربخ  ود  ّتیعـضو  ات  دنک  شواک  صحف و  تاحجرم  رگید  تلالد و  هب  طوبرم  تاحّجرم  زین  ّتنـس و  باتک و  اب  تقفاوم  رودـص ،
، دنک اهر  لماک  روطهب  ار  يرگید  دنک و  لمع  دهاوخب  هک  مادـکره  هب  دـناوتیم  دـندوب ، ربارب  ئفاکتم و  ود ، نآ  رگا  سپ  ددرگ . نشور 

يرگید رب  يزایتما  اهنآ  زا  یکی  رگا  و  يرارمتسا . هن  تسا  ییادتبا  میتسناد ، رهاظ  ام  هچنآ  رب  انب  رییخت ، نیا  تسین ، تجح  ایوگ  هکنانچ 
. دنک اهر  ار  يرگید  دریگب و  ار  نآ  هک  تسا  مزال  ددرگ ، عقاو  هب  نآ  ندش  رتکیدزن  ببس  هک  دشاب  هتشاد 

. تسا حیجرت  تایاور  رهاظ  لوقنم ، عامجا  زا  سپ  صحف ، بوجو  رب  ام  لیلد 
دروم دـناهدرک ، مکح  نآرب  ود  نآ  هک  یعوضوم  رد  ام  فرط  زا  اهتیاور  زا  کی  مادـک  دـنکیم  هاگن  : » دومرف هک  ع )  ) ماما نخـس  لثم 

«. دوش هتفرگ  مکح  نامه  دیاب  سپ  تسا ، باحصا  عامجا 
«. دوشیم هتفرگ  تسا ، فلاخم  هّماع ، اب  قفاوم و  تنس  باتک و  اب  شمکح  هک  یتیاور  دنکیم ، هاگن  (: » ع  ) ماما نخس  و 

«. دوش كرت  دیاب  نیا  سپ  دنراد ، لیامت  رتشیب  کی  مادک  هب  نانآ  نایضاق  نامکاح و  دوشیم  هاگن  (: » ع  ) ماما نخس  و 
« نک كرت  ار  نآ  سپ  تسا ، ّتنس  لها  اب  قفاوم  هک  ار  یتیاور  رگنب  (: » ع  ) ماما نخس  و 

«. نک هضرع  ادخ  باتک  رب  ار  ود  نآ  سپ  (: » ع  ) ماما نخس  و 
«. نک هضرع  ّتنس  لها  رابخا  رب  ار  ود  نآ  سپ  (: » ع  ) ماما نخس  و 

. ددرگ نشور  حجرم  ندوبن  ای  ندوب  هک  تسا  ینامز  ات  شواک  قیقحت و  شرهاظ  هک  یتارابع  رگید  و 
صحف و هب  زاـین  هک  یتاـحجرم  هراـبرد  ع )  ) ماـما هک  تسا  نآ  دـنایامنیم  میدرک  هدافتـسا  تاـیاور  زا  اـم  ار  هچنآ  تقیقح  هـک  ياهـتکن 

هیقف هک  ارچ  تسا .» تنید  رد  طایتحا  اب  قباطم  هک  ریگب  ار  نآ   » دننام تسا ، هدربن  راک  هب  ار  رادب » هضرع   » ای رگنب »  » هژاو درادن ، شواک 
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هیلع هرمأ  کلذل  و  موقلا ، رابخأ  ۀنسلا و  رابخأ  ماکحألا و  تایآ  عیمج  هیقفلا  رـضحتسی  نأ  دعبی  نکل  و  صحف . الب  امهنم  طوحألا  فرعی 
. کلذ الإ  صحفلاب  ینعن  ضرعلا و ال  رظنلا و  لامعاب  مالّسلا 

ّریختی ائزجتم - وا  اقلطم  هداهتجا  ناک  ءاوس أ  ۀـلأسملا - کلت  یف  دـهتجملاف  رییختلا  مزل  تاحجرملا و  تفتنا  اذا  هنا  تاهیبنتلا : نم  ثلاـثلا 
رییختلاب مهیتفی  وا  اموزل ؟ نیربخلا  نم  وه  هراتخا  ام  قبط  یلع  مهلمعب  یتفی  لهف  هیدلقم  یلا  ۀبـسنلاب  اما  ءاش . امهّیأب  لمعیف  هسفن  لمع  یف 

؟ هب لمعیف  نیربخلا  دحأ  نم  ءاش  ام  راتخی  دلقم  ّلک  ثیحب  نیربخلا  نم  دحاو  قبط  یلع  لمعلا  یف 
. لمأتلا یلا  جاتحت  و  لاکشالا ، نم  ولخت  ۀلأسملا ال  و  نالوق ، لب  ناهجو 

بجوی امهوحن  ةاورلا و  لاوحأ  یف  لاجرلا  ءاملع  لاوقأ  ظافلألا و  یناعم  یف  نییوغللا  لاوقأ  لثم  یف  ؤفاکتلا  ضراعتلا و  ّنأ  رهاظلا  عبارلا :
ۀیقیرطلا باب  نم  تاروکذـملا  ۀـیجح  ّنأل  نوققحملا ، هقّقح  امک  طقاستلا  نیئیـشلا  ضراعت  یف  یلّوألا  لـصألا  ّنا  رهاـظلا  ّنـأل  طـقاستلا ،
ناقیرطلا ضراعت  اذا  و  اهتیقیرط ، ۀهجل  اهسفنل ال  اهب  ذخألا  مزلی  ۀحلـصم  تاذ  اهـسفنب  اهلعجت  یتلا  ۀیببـسلا  عقاولا ال  ۀحاس  یلا  ۀلـصوملا 

. اهل ةررقملا  لوصألا  یلا  ۀلأسملا  یف  عجری  اطقاست و 
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. تسا رتکیدزن  طایتحا  هب  اهنآ  زا  کی  مادک  هک  دمهفیم  شواک ، صحف و  هب  زاین  نودب 

وا هب  ع )  ) ماما ورنیازا ، و  دشاب ، هتشاد  نهذ  روضح  هّماع  تایاور  ّتنس و  تایاور  ماکحا و  تایآ  همه  هب  تبسن  هیقف  هک  تسا  دیعب  نکل 
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. تسین نیا  زج  يزیچ  صحف  زا  ام  دوصقم  و  دنک . هضرع  درگنب و  هک  دهدیم  روتسد 

دّلقم دهتجم و  هب  تبسن  رییخت  . 3

دهتجم هاوخ  دشاب و  قلطم  دهتجم  هاوخ  تسا - دـهتجم  هلئـسم  نآ  رد  هک  یـسک  دـیآ ، مزال  رییخت  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  حـجرم  هاگره 
زین نانآ  هک  دهدیم  اوتف  ایآ  دوخ ، نیدلقم  هب  تبـسن  اما  دنکیم . لمع  دـهاوخب  هک  مادـکره  هب  تسا و  ّریخم  شدوخ  لمع  رد  يّزجتم -

، دـنّریخم ربخ  ود  نآ  زا  یکی  قبطرب  ندرک  لمع  رد  ناـنآ  هک  دـهدیم  اوتف  اـی  دـننک ؟ لـمع  هدـیزگرب  شدوخ  هک  یتیاور  قبطرب  اـموزل 
؟ دنکیم لمع  نآ  هب  باختنا و  دهاوخیم  هک  ار  یتیاور  يدّلقم  ره  هک  ياهنوگهب 

. تسا رتشیب  لمأت  دنمزاین  هک  تسا  راوشد  ياهلأسم  نیا ، و  دراد . دوجو  لوق  ود  هکلب  هجو ، ود 

ناسانشلاجر ناسانشتغل و  ياههتفگ  رد  ؤفاکت  ضراعت و  . 4

و نایوار ، لاوحا  هرابرد  ناسانشلاجر  ياههتفگ  و  ظافلا ، یناعم  هرابرد  ناسانـشتغل  دننام  یناسک  ياههتفگ  رد  ؤفاکت  ضراعت و  ارهاظ 
نایب قیقحت  لها  هکنانچ  زیچ - ود  ضراعت  رد  یلّوا  لصا  ارهاظ  نوچ  دوشیم ، لوق ] ود  ره  يراـبتعایب  و   ] طـقاست بجوم  ناـشیا  لاـثما 

هک ّتیببـس  باب  زا  هن  تسا - تیعقاو  نتم  هب  ندـناسر  تیقیرط و  باب  زا  هدـش  دای  روما  ّتیجح  هکنآ  لـیلد  هب  تسا ، طـقاست  دـناهدرک -
اب قیرط  ود  هاگره  و  دـشابیم - مزـال  شتیقیرط ، تهج  يارب  هن  شدوخ ، يارب  نآ  تیاـعر  هک  دـنادرگیم  یتحلـصم  دـجاو  ار  نآ  دوخ 

. دوشیم هعجارم  نآ  رد  رّرقم  لوصا  هب  هلئسم  نآ  رد  دندرگیم و  طقاس  ود  ره  دننک ، ضراعت  رگیدکی 
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. دیقملا یلع  قلطملا  لمح  دییقت  قالطا و  امهیلولدم  نیب  ناک  نإ  ناضراعتملا  ناربخلا  ۀصالخلا 
. امهباب یف  رم  لیصفت  یلع  صاخلا  یلع  ماعلا  لمح  صوصخ  مومع و  امهنیب  ناک  نا  و 

. هجو یلع  ماقملا  کلذ  یف  ۀیراجلا  لوصألا  یلا  ضراعتلا  دروم  یف  عجر  هجو  نم  صوصخ  مومع و  امهنیب  ناک  نا  و 
فرعلا و دـنع  لوبقم  وه  امب  امهلیوأت  نکمأ  ناف  الإ  و  بسانملاب ، امهدـحأ  وا  امهلیوأت  بجو  نیّیعطق  اناک  ناـف  نیاـبت ، اـمهنیب  ناـک  نا  و 

امهدحأ یف  نکی  مل  ناف  امهنیب ، ضراعتلا  مکح  يرج  رخآلا  یلع  ادراو  وا  امکاح  امهدحأ  نکی  مل  ناف  الإ  و  لیوأتلا ، مّدق  هیلا  فرـصنم 
ۀیرهـشألا و ۀـیعروألا و  ۀـیلدعألا و  لثم  عقاولا  یلا  ۀـّیبرقألا  بجوت  ۀـیزم  تناک  نا  و  ءاش ، امهّیأب  لـمعلا  یف  ّریخت  هناـحجر  بجوت  ۀـیزم 
تاحّجرملا و نع  صحفلا  دـعب  ارهاظ  رییختلاف  الإ  و  عقاولا ، یلا  برقألا  حـجرألا و  مّدـق  تاحجرملا  تضراعت  ناف  اهبحاص ، مّدـق  اـهوحن 

. اهیلع روثعلا  مدع 
؟ ضراعتلا باب  محازتلا و  باب  نیب  قرفلا  ام  تانیرمت 1 -

؟» ۀموکحلا  » و دورولا »  » و صصختلا »  » و صیصختلا »  » وه ام  - 2
بیترت یلع  ۀصوصنملا و  تاحجرملا  یلع  نیضراعتملا  یف  رصتقی  أ  - 3
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هصالخ

. دوشیم لمح  دّیقم  رب  قلطم  دشاب ، رارقرب  دییقت  قالطا و  تبسن  ناشیاهلولدم  نایم  رگا  ضراعتم  ربخ  ود 
. دوشیم لمح  صاخ  رب  ماع  تشذگ ، شّلحم  رد  هک  یلیصفت  رب  انب  دشاب  قلطم ]  ] صوصخ مومع و  تبسن  ناشنایم  رگا  و 
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عوجر دروم  نآ  رد  يراج  لوصا  هب  هجو ، کی  رب  انب  لیلد ، ود  ضراـعت  دروم  رد  دـشاب ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  ود  نآ  ناـیم  رگا  و 
. دوشیم

و دوش ؛ لیوأت  بسانم  ییانعم  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  دـیاب  دنـشاب  یعطق  لـیلد ، ود  ره  هکیتروصرد  دـشاب ، نیاـبت  ود  نآ  ناـیم  رگا  و 
مّدقم لیوأت  دـشاب ، نآ  هب  فرـصنم  هتفریذـپ و  فرع  دزن  هک  درب  لیوأت  ییانعم  هب  ار  اهنآ  ناوتب  رگا  دنـشابن ، یعطق  ود  ره  هکیتروصرد 

سپ ددرگیم . يراج  ناشنایم  ضراعت  مکح  دـشابن ، دراو  اـی  مکاـح و  يرگید ، هب  تبـسن  اـهنآ  زا  یکی  هکیتروصرد  هنرگو ، دوشیم .
دهاوخیم هک  مادکره  هب  هک  دوب  دهاوخ  ّریخم  صخـش  دـشاب ، هتـشادن  دوش ، يرگید  رب  شناحجر  بجوم  هک  يزایتما  اهنآ  زا  یکی  رگا 
رتروهـشم ندوب ، رتاوقتاب  ندوب ، رتلداع  دـننام  ددرگیم ، عقاو  هب  ندـش  رتکیدزن  بجوم  هک  دـشاب  راک  رد  يزایتما  رگا  و  دـنک . لـمع 

عقاو هب  رتحجار و  هکنآ  دننک ، ضراعت  مهاب  تاحجرم  رگا  سپ  دوشیم . مدقم  تسا ، دجاو  ار  ّتیزم  نآ  هک  یتیاور  نآ ، دـننام  ندوب و 
يراـج رییخت  مکح  اـهنآ ، هب  نتفاـین  تـسد  تاـحجرم و  زا  شواـک  صحف و  زا  سپ  ارهاـظ  هـنرگو ، دوـشیم ، مدـقم  تـسا ، رتکـیدزن 

. ددرگیم

نیرمت

؟ تسیچ رد  ضراعت  باب  محازت و  باب  توافت  . 1
؟ دینک فیرعت  ار  دورو  تموکح و  صصخت ، صیصخت ، زا  کیره  . 2

ای دوشیم ، افتکا  صاخ ، یبیترت  هب  صوصنم و  تاحجرم  هب  ناضراعتم  رد  ایآ  . 3
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؟ کلذ یف  رابخألا  نم  رهظتست  اذ  ام  و  عقاولا ؟ یلا  ۀیبرقألا  بجوی  امب  ذخؤی  بیترت و  ریغب  اهریغ  یلا  يدعتی  مأ  صوصخم ،
؟ عجرملا وه  ام  یعرشلا  مکحلاب  قلعتی  امیف  لاجرلا  ءاملع  لاوقأ  وا  نییوغللا  لاوقأ  ضراعت  دنع  - 4
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نیا تایاور  زا  زیچ  هچ  میریگیم ؟ ددرگ ، بجوم  ار  عقاو  هب  ندـش  رتکیدزن  هک  ار  یحجرم  ره  هتفر  رتارف  نآ  زا  صاـخ ، یبیترت  نودـب 

. دوشیم هدیمهف  باب 
؟ تسیچ حجرم  دوشیم ، طوبرم  یعرش  مکح  هب  هچنآ  رد  ناسانشلاجر  ياههتفگ  ناسانشنخس و  ياههتفگ  ضراعت  ماگنه  . 4

534 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ماکحالا طابنتـسا  ۀفرعم  وه  : » ءاهقفلا حالطـصا  یف  و  ءیـش » بلط  یف  دوهجملا  لذب  وه  : » ۀغللا یف  داهتجالا  داهتجالا  دـیلقتلا  داهتجالا و 

«. اهّتلدأ نم  ۀّیعرشلا 
. زجتم وا  قلطم  امإ  وه  و 

«. ۀّیلجلا اهّتلدأ  نم  ۀیعرشلا  ماکحألا  عیمج  طابنتساب  فراعلا  وه  : » قلطملا داهتجالاب  دهتجملاف 
نم لکشتسیف  دهتجملا  دنع  عفادتت  یتلا  ۀلکشملا  ۀلدألا  جارخال  ۀیلجلا )  ) انلق اّمنإ  و  کلذک .» اهـضعب  طابنتـساب  فراعلا  وه  : » يزجتملا و 

طابنتـساب افراع  ناک  اذا  ماکحألا  طابنتـساب  فراع  هنا  افرع  هیلع  قدـصی  هنأل  ارهاظ  هداـهتجا  یف  کـلذ  ّرـضی  ـال  و  لـمأتی ، اـهعم و  اـیتفلا 
: ۀلدألا لاکشا  نم  وه  امنإ  و  هتهج ، نم  سیل  روصقلا  ّنأل  و  اهمظعم ،
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535 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دیلقت داهتجا و 

داهتجا

هراشا

: زا تسا  تراـبع  اـهقف  حالطـصا  رد  و  يزیچ ،» ندروآ  تسد  هب  يارب  دوـخ  شـالت  همه  نتـسب  راـکب   » زا تسا  تراـبع  تـغل  رد  داـهتجا 
«. نآ هلدا  يور  زا  یعرش  ماکحا  طابنتسا  تخانش  »

يّزجتم ای  تسا  قلطم  ای  داهتجا 

«. دنادیم نآ  راکشآ  هلدا  زا  ار  یعرش  ماکحا  همه  طابنتسا  هک  تسا  یسک  : » قلطم دهتجم 
و  ] راوشد هلدا  ات  میدوزفا  ار  راکـشآ » هیلج ؛  » دـیق دـنادیم .» هنوگنادـب  ار  ماکحا  زا  یخرب  طابنتـسا  هک  تسا  یـسک  : » يّزجتم دـهتجم  و 

جراخ دراد - لمأت  نآ  رد  هدوب و  لکشم  شیارب  نآ  ساسارب  نداد  اوتف  دهدیم و  رارق  راشف  تحت  ار  دهتجم  هک  لامجا -] ماهبا و  ياراد 
طابنتـسا يو  هکنیمه  اریز  دروآیمن ، دـیدپ  يو  داهتجا  رد  یللخ  ياهلدا  نینچ  زا  مکح  ندرک  طابنتـسا  زا  یناوتان  ارهاـظ  هک  ارچ  دوش .

زا يروصق  اجنیا  رد  هکنآ  لیلد  هب  زین  و  دنکیم ؛ تیافک  وا  رب  ماکحا » طابنتـسا  هب  ندوب  ملاع   » قدص يارب  ارهاظ  دنادب ، ار  ماکحا  رتشیب 
. تسا يراوشد  یگدیچیپ و  یعون  ياراد  هک  تسا  هلدا  بناج  زا  لاکشا  هکلب  تسین ، وا  بناج 

536 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
قلطملا ال نأل  هقّقحت ، یناثلا و  ناکما  یف  لاکشا  امک ال  هقّقحت ، روصعلا و  هذه  یف  لوالا  داهتجالا  ناکما  یف  بیر  لاکشا و ال  هنا ال  ّمث 

رابخألا تایآلا و  ۀیجح  و  اهب ، فراع  لک  قح  یف  ۀـجح  ظافلألا  رهاوظ  نأل  و  يّزجتلا ، ینعم  وه  ائیـشف و  ائیـش  لب  ۀـعفد ، هلوصح  نکمی 
. کلذ نم  نکمتم  يزجتملا  ّنا  ضورفملا  اهل و  تاضراعملا  نع  ثحبلا  یلا  جاتحی  رمألا  ۀیاغ  اهب ، فراع  لکل  ۀقلطم 

جاتحی اذـه ال  یلعف  هب . لمعلا  همزلی  مکحلاب  ملاعلا  هیأر و  یف  مکحلاب  ملاع  هنأل  ۀـیجحلا ، رهظـألا  هسفن ؟ یلع  ۀـجح  هاوتف  نوکت  لـه  مث 
ام دعب  ارهاظ  دیعب  هسفن  مکح  فرعی  نأ  لاحم  يزجتملا  ّنا  مهـضعب  لوقف  هسفن ، يوتفب  هلمع  زاوج  یف  قلطملا  دهتجملا  یلا  هعوجر  یلا 

. هلاثتما همزلی  همکح  فرع  دحأ  لکف  ۀصاخ ، قلطملا  داهتجالا  بابرأ  یلا  ۀماع ال  سانلا  یلا  ۀهجوتم  ماکحألا  تاباطخ  تناک 
ماکحألا مظعم  یف  دهتجملل  اهلومش  دعبی  ال  معن ، قلطملا . دهتجملا  یف  امکاح  هیقفلا  بصن  رابخأ  روهظل  مدعلا  رهاظلاف  هتموکح  ذوفن  اما 

. يولبلا ۀماعلا 
ذإ ال هیلع ، هقبـس  یلا  جاتحی  لمعلل و ال  نراقم  وهف  ۀیعرـشلا  ماکحالا  یف  دـهتجملا  يوتفل  اقفاوم  هلمع  دـهتجملا  ریغ  لـعج  وه  دـیلقتلا و 
ةربخلا و لهأ  یلا  عوجرلا  باب  نم  ارهاظ  هنأل  طایتحالا ، داهتجالا و  نم  ـالعف  نّکمتی  ـال  نم  یلع  هبوجو  یف  بیر  ـال  و  نراـقتلا ، عم  رود 

 ... مهنید رومأ  یف  مهلاوحأ  مهنوئش و  عیمج  یف  ءالقعلا  ةریس  هیلع 

537 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
يزجتم داهتجا  ققحت  ناکما و  رد  هکنانچ  درادن ، دوجو  يدیدرت  شققحت  رد  زین  اههرود و  نیا  رد  قلطم  داهتجا  ناکما  رد  هکنآ ، رگید 
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يانعم نامه  نیا  و  دباییم ، ققحت  جیردتهب  هکلب  دوشیمن ، لصاح  یناهگان  یعفد و  روطهب  قلطم  داهتجا  هکنآ  لیلد  هب  تسین ؛ يدـیدرت 
يارب تایاور  تاـیآ و  ّتیجح  و  تسا ، تّجح  دسانـشب  دـنادب و  ار  اـهنآ  هک  سکره  يارب  ظاـفلا  رهاوظ  هکنآ  رگید  لـیلد  تسا . يّزجت 

هک تسا  نآ  ضرف  دراد و  زاـین  ضراـعم  زا  شواـک  ثحب و  هب  هکنآ  تیاـهن  تسا ، تباـث  قلطم  روطهب  دـشاب  هاـگآ  اـهنآ  زا  هک  سکره 
. دراد ار  يراک  نینچ  ناوت  يّزجتم ، دهتجم 

رظن هب  وا  هک  ارچ  تسا ، شدوـخ  يارب  نآ  ّتیجح  رترهاـظ ، لوـق  تسا ؟ تجح  شدوـخ  يارب  يدـهتجم  نینچ  ياوـتف  اـیآ  هـکنآ ، رگید 
هب ندرک  لمع  رد  هک  درادن  زاین  يدـهتجم  نینچ  نیاربانب ، تسا . مزال  نآ  هب  ملاع  رب  مکح  هب  ندرک  لمع  تسا و  مکح  هب  ملاع  شدوخ 

ار شدوخ  مکح  يّزجتم  درادـن  ناـکما  : » دـناهتفگ یخرب  هکنیا  و  دـهاوخب .] رظن  وا  زا  و   ] دـنک هعجارم  قلطم  دـهتجم  هب  شدوـخ  ياوـتف 
. قلطم نادهتجم  طقف  هن  تسا  مدرم  همه  هجوتم  ماکحا ، ياهباطخ  هک  ارچ  تسا ، باوص  زا  رود  ارهاظ  دسانشب »

. دنک لمع  نآ  هب  تسا  مزال  دهد ] صیخشت  و   ] دسانشب ار  دوخ  مکح  سکره  نیاربانب ،
نیا هک  تسین  دیعب  يرآ ، دراد . قلطم  دـهتجم  رد  روهظ  هیقف ، نداد  رارق  مکاح  رب  ّلاد  تایاور  هک  ارچ  دـشابن ، ذـفان  يو  مکح  ارهاظ  اما 

. دوش لماش  تسا ، دهتجم  مومع ، يالتبا  دروم  ماکحا  رتشیب  رد  هک  ار  یسک  تایاور ،

دیلقت

هراشا

. دهد رارق  یعرش  ماکحا  رد  دهتجم  ياوتف  اب  قباطم  ار  دوخ  لمع  دهتجم  ریغ  هک  تسا  نآ  دیلقت 
. دـیآیمن مزال  رود  اهنآ  نراقت  تروص  رد  هک  ارچ  دـشاب ، نآرب  مدـقم  تسین  يزاین  دریگیم و  تروص  لمع  اب  نراـقم  دـیلقت  نیارباـنب ،

 ]- هربخ لها  هب  عوجر  باب  زا  ارهاظ  دـیلقت  اریز  تسا ، بجاو  دـیدرتیب  دـنک  طایتحا  اـی  داـهتجا و  دـناوتیمن  ـالعف  هک  یـسک  رب  دـیلقت 
نید و روما  رد  ناشلاوحا  روما و  همه  رد  القع  هریس  هک  تسا  سانشراک ]

538 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
الولف امهنم ، ریثک  یلا  جاتحم  ّهنا  عم  ایندـلا  نیدـلا و  مولع  عمجی  سانلا ال  نم  درف  درف  ّلک  نأل  ملاعلا ، ماـظن  ّلـتخال  هـالول  لـب  مهاـیند ، و 

ءاهقفلا یلا  عوجرلا  یف  ءالقعلا  لمع  یـضمأ  عراشلا  ّنا  و  ۀیعرـشلا ، ماکحألا  ۀیرـشبلا و  ماظن  لّطعتل  اهب  ملاعلا  یلا  اـهب  ملاـعلا  ریغ  عوجر 
لاؤسلا مهنع و  ذخألا  مهیلا و  عوجرلا  رماوأ  و  مالّـسلا ، مهیلع  ءایبنألا  ۀـثرو  مهنا  ءاملعلا و  حدـم  رابخأک  ۀـفلتخم ، نیماضم  یّتش و  رماوأب 

ۀیآ مومعک  و  راذـنالا ، بیقع  سانلا  رذـح  سانلل و  ءاهقفلا  نم  راذـنالا  لجأل  هقفتلا  ۀـیآک  و  میلعتلا ، مّلعتلل و  هّقفتلاب  رمألا  رابخأ  و  مهنم ،
. مالّسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  نع  ۀیورم  رابخأک  و  کلذ ، دورول  اهنم  مالّسلا  مهیلع  ةرتعلا  صوصخ  ةدارا  رهاظلا  ناک  نإ  رکذلا و  لهأ  لاؤس 

ۀقث نمحرلا  دبع  نب  سنویف  أ  تقو ، ّلک  یف  كاقلأ  تسل  جاتحا و  امبر  مالّسلا : هیلع  مامالل  يدتهملا  نب  زیزعلا  دبع  لوق  نم  يور  ام  - 1
مالّـسلا هیلع  مامالا  ریرقت  و  لئاسلا ، دنع  امولعم  ناک  يوتفلا  ۀیاورلا و  یف  ۀقثلا  لوق  لوبق  ّنا  اهرهاظ  و  معن .) : ) لاق ینید ؟ ملاعم  هنع  ذخآ 

. ۀقثلا لوق  ۀیجح  یلع  ّلدی  کلذ  یلع  هل 
ریثک انّبح  یف  ّنسم  لـک  یلع  اـمکنید  یف  ادـمتعا  : » بتکف نیدـلا  یف  هیلع  دـمتعی  نّمع  لاؤسلا  نع  ۀـباتک  مالّـسلا  هیلع  ماـمالا  باوج  - 2

«. انرمأ یف  مدقلا 
نب دمحم  ینعی  یفقثلا » نع  کعنمی  امف  : » ۀـلأسم نع  لئـس  وا  جاتحا  اذا  هیلا  عجری  نّمع  روفعی  یبأ  نبا  هلأس  امنیح  مالّـسلا  هیلع  هلوق  - 3

. ملسم
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. ریصب ابأ  ینعی  يدسألاب » کیلع  : » یفوقرقعلا بیعشل  مالّسلا  هیلع  هلوق  - 4

539 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
دزن ایند  نید و  هب  طوبرم  ياهشناد  نوچ  ددرگیم ، ّلتخم  ناهج  ماظن  دشابن  هربخ  لها  هب  عوجر  رگا  هکلب  تسا ، راوتسا  نآرب  ناشیایند 

يرـشب و ماظن  دـنکن ، هعجارم  ملاـع  هب  ملاـع  ریغ  رگا  سپ  تسا . دـنمزاین  اـهنآ  زا  يرایـسب  هب  يو  هکنآ  اـب  تسین ، مهارف  دارفا  کـتکت 
هدرک دییأت  اهقف  هب  هعجارم  رد  ار  القع  هویش  نوگانوگ ، نیماضم  فلتخم و  ياهروتسد  اب  عراش  و  دوشیم . ّلتخم  لّطعم و  یعرش  ماکحا 

و نید ] ماکحا   ] نتفرگ ناشیا و  هب  هعجارم  هب  و  دنکیم ، یفرعم  ناربمایپ  ناثراو  ار  ناشیا  دیاتـسیم و  ار  ناملاع  هک  یتایاور  دننام  تسا ،
اهقف ات  دناوخیمارف  هقفت  هب  هک  ياهیآ  دـننام  و  دـنکیم ، رما  هّقفت  هب  مّلعت  میلعت و  يارب  هک  یتایاور  و  دـهدیم ، نامرف  نانآ ، زا  ندیـسرپ 

یتایاور لیلد  هب  دنچره - رکذ ، لها  زا  لاؤس  هیآ  مومع  دننام  و  دنرادب ، رذحرب  ار  دوخ  ناشیا ، راذنا  یپ  رد  مدرم  دنهد و  راذـنا  ار  مدرم 
[: هلمج زا  ، ] تسا هدش  دراو  ع )  ) تیب لها  زا  هک  یتایاور  دننام  و  دشاب ، ع )  ) ربمایپ تیب  لها  صوصخ  نآ  زا  دارم  ارهاظ  هدش - دراو  هک 

مناوتیمن منکیم و  ادـیپ  زاین  ياهلاسم ] رد   ] یهاگ متفگ : ع )  ) ماما هب  دـیوگیم : هک  هدـش  لقن  يدـتهم  نب  زیزعلا  دـبع  زا  هک  یتیاور  . 1
: دومرف مریگب ؟ يو  زا  ار  منید  ماکحا  هک  تسه  نانیمطا  دروم  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  ایآ  منک . تاقالم  ار  امش  مهاوخب ]  ] تقوره

ع)  ) ماما تسا و  هدوب  مولعم  يرما  هدننکلاؤس  دزن  اوتف  تیاور و  دروم  رد  هقث  صخش  نخس  لوبق  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  رهاظ  يرآ ». »
. دراد تلالد  هقث  صخش  نخس  ّتیجح  رب  نیا  تسا و  هدرک  دییأت  ریرقت و  رما  نیا  رد  ار  وا 

. درک دامتعا  نید  رد  وا  رب  ناوتیم  هک  یسک  هرابرد  لاؤس  زا  ع )  ) ماما بوتکم  خساپ  . 2
«. دشاب زاتشیپ  ام  رما  رد  هدنارذگ و  ام  یتسود  هار  رد  ار  يرمع  هک  دینک  دامتعا  یسک  هب  دوخ  نید  رد  : » تشون ع )  ) ماما

ار شباوج  نم  و   ] دوشیم هدیـسرپ  نم  زا  ياهلأسم  ای  منکیم و  ادیپ  زاین  یتقو  دیـسرپ : ناشیا  زا  هک  روفعی - یبا  نبا  هب  ع )  ) ماما خساپ  . 3
»؟ درادیمزاب ملسم ) نب  دمحم  ینعی   ) یفقث هب ] هعجارم   ] زا ار  وت  زیچ  هچ  « :-؟ منک هعجارم  یسک  هچ  هب  منادیمن ]

540 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. ایندلا نیدلا و  یلع  نومأملا  مدآ  نب  ایرکزب  کیلع  : » بیسملا نب  یلعل  مالّسلا  هیلع  هلوق  - 5

«. کلثم یتعیش  یف  يری  نأ  ّبحأ  یناف  سانلا  تفأ  ۀنیدملا و  دجسم  یف  سلجا  : » بلغت نب  نابأل  مالّسلا  هیلع  هلوق  - 6
نع امک  هیلع . تلکـشا  لکاشم  نع  هلأـس  نیح  بوقعی  نب  قاحـسال  هجرف - یلاـعت  هّللا  لـجع  ۀـجحلا - نع  يورملا  فیرـشلا  عیقوتلا  - 7

یتجح مّهناف  انثیداحأ  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اما  و  : » بتک امیف  مالّـسلا  هیلع  بتکف  جاجتحالا  نیدـلا و  لاـمکا  ۀـبیغلا و 
«. هّللا ۀجح  انأ  مکیلع و 

هـسفنل انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  امأف  : » مالّـسلا هیلع  هیف  لاق  لیوط  ثیدـح  یف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  ریـسفت  نع  جاجتحالا  نع  اـم  - 8
عطقلا ثروت  اـهعومجمب  راـبخألا  نم  فئاوطلا  هذـهف  هرخآ . یلا  هودـّلقی » نأ  ماوعللف  هـالوم  رمـأل  اـعیطم  هاوه  یلع  اـفلاخم  هنیدـل  اـظفاح 
ةریسب اهدییأت  عم  اهیلع ، ءاحلصلا  جهنم  اهب و  ءاملعلا  لمعب  ةربجنم  اهنأل  ۀلالد ، وا  دنـس  یف  فعـض  اهـضعب  یف  ناک  ول  یتح و  بولطملاب ،

. ۀبطاق رشبلا  قابطا  هیلع  يذلا  ةربخلا  لهأ  یلا  عوجرلا  یلع  ءالقعلا 
. لاوقأ یلع  همدع  املع و  لضفألا  دیلقت  بوجو  یف  ءاملعلا  فلتخا  ملعألا  دیلقت  لوح 

541 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. ینک هعجارم  ریصب ) ابا  ینعی   ) يدسا هب  هک  تسا  مزال  وت  رب  : » یفوقرقع بیعش  هب  ع )  ) ماما نخس  . 4

«. ینک هعجارم  تسا ، نانیمطا  دروم  ایند  نید و  رد  هک  مدآ ، نب  ایرکذ  هب  هک  تسا  مزال  وت  رب  : » ّبیسم نب  یلع  هب  ع )  ) ماما نخس  . 5
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نایعیش نایم  رد  ار  وت  لثم  هک  مراد  تسود  نم  نک . نایب  اوتف  مدرم  يارب  نیشنب و  هنیدم  دجسم  رد  : » بلغت نب  نابا  هب  ع )  ) ماما نخـس  . 6
«. منیبب دوخ 

لقن هدمآ - شیپ  شیارب  هک  یتالکشم  هرابرد  بوقعی  نب  قاحـسا  شـسرپ  هب  خساپ  رد  جع -)  ) تجح ترـضح  زا  هک  یفیرـش  عیقوت  . 7
رد اـما  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  هموقرم  نمـض  رد  هک  هدـمآ - جاـجتحا  نیدـلا و  لاـمکا  تبیغ ، باـتک  رد  هک  هنوـگنآ  تسا - هدـش 

«. متسه ناشیا ] رب   ] ادخ تجح  نم  امش و  رب  نم  تجح  ناشیا  هک  دینک  هعجارم  ام  ثیداحا  نایوار  هب  دهدیم  يور  هک  یثداوح 
ماوع يداع و ] مدرم  : » ] دومرف دـنلب  یثیدـح  نمـض  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـمآ  ع )  ) يرکـسع ماـما  ریـسفت  زا  جاـجتحا  رد  هک  یتیاور  . 8

تعاـطا ار  شیـالوم  رما  هدرک  تفلاـخم  سفن  ياوـه  اـب  دـنکیم و  ظـفح  ار  شنید  هدوـب  سفن  تنایـص  ياراد  هـک  یهیقف  زا  دـنناوتیم 
«. دننک دیلقت  دنکیم ،

اریز دشاب ، فیعض  اهنآ  زا  یخرب  تلالد  ای  دنس و  رگا  یتح  دوشیم ، بولطم  هب  عطق  نیقی و  بجوم  تایاور ، زا  هتسد  دنچ  نیا  هعومجم 
رب هوالع  دنکیم ؛ ناربج  ار  اهنآ  فعـض  رما ، نیا  تسا و  هتفرگ  لکـش  نآ  ساسارب  ناحلاص  شور  دناهدرک و  لمع  تایاور  نیا  هب  املع 

. تساهنآ دّیؤم  دنراد ، قافتا  نآرب  اهناسنا  همه  هک  هربخ ، لها  هب  هعجارم  رب  القع  هریس  هکنآ 

ملعا زا  دیلقت  هرابرد 

: دنراد فلتخم  لوق  دنچ  ملعا ] دراد -[  يرتشیب  شناد  هک  يدهتجم  زا  دیلقت  بوجو  مدع  بوجو و  رد  املع 
542 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. هنع صحفلا  بوجو  اقلطم و  لضفألا  دیلقت  بوجو  اهنم :
. لضفأ لضفألا  دیلقت  نکل  لضافلا و  لضفألا و  نیب  ّریختی  لب  اقلطم  کلذ  بوجو  مدع  اهنم : و 

يواتفلا یف  لوضفملا  نیب  هنیب و  فـالتخالاب  ملع  اذإ  ـالامجا  هب  ملعلا  عم  هنع  صحفلا  اـنیع و  هب  ملعلا  عم  لـضفألا  دـیلقت  بوجو  اـهنم : و 
لهف سکعلا  وأ  یناثلا  یف  کشلا  لوألاب و  ملعلا  عم  اما  امهنیب . فـالتخالا  ملعی  مل  وا  لـضافتلا ، ملعی  مل  اذإ  ریختی  و  ـالامجإ ، وأ  الیـصفت 

. ارهاظ نالوق  لب  ناهجو  ّریختی ؟
: کلذ یلع  انتجح  یناثلا ...  وه  اهنم  برقألا  ءاملعلا و  نیب  ءارآلا  ۀکرعم  یه  لضفألا - دیلقت  يأ  ۀلأسملا - هذه  و 

يرت کلذـل ال  لضفألا و  یلا  عوجرلاب  بابلا  اذـه  یف  افرع  القع و  مازلإ  الف  ةربخلا  لهأ  یلا  عوجرلا  باب  نم  ناـک  اـمل  دـیلقتلا  نإ  ـالوا :
اراّـجن راشتـسا  نم  و  دـحا . هیأر  دـنفی  ـال  ةراـمعلاب  هنم  فرعا  دـجوی  راـمعم  يأر  یلع  اراد  رّمع  نمف  هریغ . یلا  عوجرلا  نوّحبقی  ءـالقعلا 

دحاو دوجو  عم  ءابطألا  رئاس  یلا  عوجرلاک  ریکن ، الب  لوضفملا  یلا  نوعجری  ءالقعلا  يرن  ۀـمهملا  رومألا  یف  یتح  لب  کلذـکف . اطّـسوتم 
. لضفا مهدنع  لضفألا  یلإ  عوجرلا  معن  ءالقعلا . قابطا  يرج  کلذ  یلع  مهنم و  ملعأ 

؟ دیلقتلا باب  نیب  هنیب و  قرفلا  ام  ۀمامالا و  باب  یف  لضافلا  یلع  لوضفملا  میدقت  نم  متعنم  فیکف  تلق : ناف 

543 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. دوش وجتسج  يو  زا  دیاب  تسا و  بجاو  اقلطم  ملعا  زا  دیلقت  . 1

. تسا رتهب  ملعا ، زا  دیلقت  دنچره  تسا ، ریخم  ملاع  ملعا و  زا  دیلقت  نایم  ناسنا  هکلب  تسین ، بجاو  اقلطم  ملعا  زا  دیلقت  . 2
اما  ] تسا ملعا  نادهتجم ، زا  یکی  مینادیم  الامجا  رگا  و  تسا ، بجاو  يو  زا  دیلقت  میـسانشیم  صخـشم  روطهب  ار  ملعا  دـهتجم  رگا  . 3

صحف دراد ، دوجو  اوتف  رد  فالتخا  رتنییاپ  دهتجم  وا و  نایم  مینادب  لامجا  هب  ای  لیـصفت  هب  هک  یتروص  رد  میـسانشیمن ،] ار  وا  صخش 
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فلتخم ناشیا  ياوتف  مینادـن  اـی  و  هن ، اـی  دـنارگید  یخرب  زا  ملعا  یخرب  هک  مینادـن  رگا  و  تسا ؛ بجاو  يو  ندرک  ادـیپ  يارب  وجتـسج  و 
مه زاب  ایآ  سکعهب  ای  و  میـشاب ، هتـشاد  کش  یمود  رد  مینادب و  ار  یلوا  رگا  و  دوب . میهاوخ  ّریخم  دـیلقت ، عجرم  باختنا  رد  هن ؟ ای  تسا 

. دراد دوجو  هلئسم  رد  لوق  ود  ارهاظ  هکلب  هجو و  ود  میّریخم ؟
نیا نآرب ، ام  لـیلد  تسا و  مود  لوق  ناـمه  باوص  هب  رتکـیدزن  و  تساـهقف . نوگاـنوگ  يارآ  نادـیم  ملعا ، زا  دـیلقت  ینعی  هلئـسم ، نیا 

: تسا
نیمه هب  و  درادـن ، دوجو  ملعا  هب  عوجر  رب  باب  نیا  رد  یمازلا  افرع  القع و  دـشابیم  هربخ  لها  هب  عوجر  باب  زا  دـیلقت  هک  اجنآ  زا  الّوا :

هک يرامعم  يأر  ساسارب  ار  ياهناخ  یـصخش  رگا  لاثم ، يارب  دـننکیمن . شهوکن  حـیبقت و  ار  ملعا  ریغ  هب  هعجارم  القع  هک  تسا  لیلد 
هکلب دنکیم ، ینزیار  یطسوتم  راّجن  اب  هک  یسک  تسا  نینچمه  دنکیمن ؛ هئطخت  ار  شراک  یسک  دزاسیم ، دوشیم ، تفای  زین  وا  زا  رتهب 
هدرخ ناشیا  رب  یـسک  دننکیم و  هعجارم  دـنوشیم ، تفای  ناشیا  زا  رتهب  هک  یناسک  هب  القع  هک  مینکیم  هدـهاشم  زین  مهم  روما  رد  یتح 

. دـنراد قاـفتا  يراـک  نینچ  یتسرد  رب  ـالقع  عقاو ، رد  دراد . دوجو  زین  وا  زا  رتصـصختم  هکنآ  اـب  کـشزپ ، هب  هعجارم  دـننام  دریگیمن ،
. دننادیم رتهب  ار  رترب  درف  هب  هعجارم  ناشیا  يرآ ،

؟ دراد دوجو  دیلقت  تماما و  نایم  یقرف  هچ  دیریذپیمن ؟ ار  رتالاب  درف  رب  رتنییاپ  درف  میدقت  تماما  باب  رد  امش  سپ  لاکشا :
544 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ملاع هیقف  لک  لوق  مکحلا و  ۀفرعمل  بسحف  هسفن  لمع  یف  دیلقتلا  یلا  هیف  فّلکملا  جاتحی  امنإ  بابلا  اذـه  ّناف  میظع ، امهنیب  قرفلا  تلق :
. ۀجح مکحلاب 

یلع هتعاط  هتعیابم و  بجی  و  نیدلا ، ایندلا و  رومأ  ۀّمزأ  یلع  ضباقلا  سیئرلا  سأرلا و  وه  نوکی  دحاو  ماما  یلا  جاتحیف  ۀمامالا  باب  اما  و 
!؟ نیدلا ایندـلا و  رومأ  یف  هل  دایقنالا  هتعیابم و  هتعباتمب و  لضفألا  مزلی  فیک  الوضفم  ناک  اذإ  و  مهلـضفا !؟ نوکی  فیکف ال  سانلا  عیمج 

ۀلدألا ریغ  اذـه  ۀحـضاو . ةریثک  قورفلاف  ّلک  یلع  و  هعباتی . فیکف  اهیلا  هلوصوک  ماکحالا  یلا  لصی  مل  لوضفملا  نا  يری  لضفالا  ّنا  عم 
. نایب یلا  جاتحت  نأ  نم  یلجأ  یه  یّتلا  ۀیلقنلا 

تانب زئاجعلا و  ودبلا و  امّیـس  سانلا و ال  ّماوع  نع  الـضف  مهـسفنا  ةربخلا  لهأ  ءاملعلا و  دنع  حـضّتی  مهبم  ءیـش  وه  ملعألا  ینعم  نا  ایناث :
وه ام  ملعألا و  نم  دارملا  ینعملا  یلع  اوقفّتی  مل  نآلا  یلا  مهـسفنا  ةربخلا  لهأ  ءاملعلا و  ناک  اذاف  ۀنـس ، ةرـشع  سمخ  ءاـنبأ  نینـس و  عست 
مأ هانعم ؟ نییعت  یف  نودـهتجی  أ  ماوعلا ، لاّهج  لاح  نذإ  وه  امف  اعالطا ؟ وا  اطابنتـسا  رثکألا  وا  اـمهف ؟ وأ  ۀـکلم  دوجـألا  وه  أ  هیف ، طاـنملا 

؟ ةریح یف  مه  ةربخلا و  لهأ  نودّلقی 
. حیرص رود  وه  و  ملعألا ؟ ینعم  یف  ملعألا  نودّلقی  مأ 

 ... ءاملعلا عیمج  مولعب  ۀطاحالا  یلا  هیف  جاتحی  رمأ  هناف  اضیا ، ادج  لکشم  رما  هانعم  ۀفرعم  ضرف  دعب  ملعألا  نییعت  ّنا  عم  اذه 

545 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
ار ادـخ  مکح  ات  دراد  زاین  دـیلقت  عجرم  شدوخ  لـمع  يارب  طـقف  فّلکم  دـیلقت ، هلأـسم  رد  تسه . ود  نیا  ناـیم  يداـیز  تواـفت  خـساپ :

[. دنک هعجارم  نآ  هب  دناوتیم  فّلکم  و   ] دشابیم تّجح  ادخ ، مکح  هب  ياناد  هیقف  ره  نخس  و  دنک ،]. لمع  نآ  هب  و   ] دسانشب
تـسد هب  ار  ایند  نید و  روما  مامز  دـنک و  تسایر  دنیـشنب و  روما  سأر  رد  ات  دـنراد  زاین  دـحاو  ماما  کی  هب  مدرم  تماما ، هلأـسم  رد  اـما 
صخش هب  ماقم  دنـسم و  نیا  هک  تفریذپ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسا . مزال  مدرم  همه  رب  وا  زا  ندرک  يوریپ  يو و  اب  ندرک  تعیب  دریگ و 

وا زا  تعاطا  تعیب و  يوریپ و  هب  رترب  ناسنا  هنوگچ  دنیشنب ، تماما  دنسم  رب  رتورف  صخـش  رگا  یتسار  هب  دشاب !؟ هتـشادن  صاصتخا  رترب 
ار يو  هنوگچ  سپ  هدیـسرن ، ماکحا  هب  وا  دننامب  رتورف  صخـش  هک  دنکیم  هدهاشم  رترب  ناسنا  هکنآ  اب  ددرگ ؟ مزلم  ایند  نید و  روما  رد 
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صخـش هب  تماما  صاصتخا  رب   ] یلقن هلدا  زا  يادج  تسه ، دیلقت  تماما و  نایم  ینـشور  ناوارف و  ياهتوافت  لاح ، ره  رد  دنک ؟ يوریپ 
. دشاب نآ  رکذ  هب  يزاین  تسا  نآ  زا  رتنشور  هک  رترب ]

، اهنیـشننابایب هژیوهب  ماوع ، مدرم  هب  دـسر  هچ  هدـشن ، نشور  ناـگربخ  اـهقف و  دوخ  يارب  زونه  هک  تسا  مهبم  يرما  ملعا ، ياـنعم  اـیناث :
نآ رد  كالم  ملعا و  زا  دارم  يانعم  رد  نونکات  ناشدوخ  هربخ  لها  املع و  رگا  سپ  هلاسهدزناپ . نارـسپ  هلاسهن و  نارتخد  ناگدروخلاس ،

ای تسا  رتـشیب  وا  طابنتـسا  هک  تسا  یـسک  اـی  وا ؟ مهف  اـی  تسا  رتـهب  وا  داـهتجا  هکلم  هک  تسا  یـسک  ملعا  اـیآ  هـک  دـنرادن - رظنقاـفتا 
هرابنیا رد  دوخ  هک  ناگربخ  زا  ای  دـننکیم ؟ داهتجا  ملعا ، يانعم  نییعت  يارب  ایآ  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  ناداـن  مدرم  عضو  شتاـعالطا -؟

؟ دننکیم دیلقت  ملعا  زا  ملعا ، يانعم  هلأسم  رد  ای  و  دننکیم ؟ دیلقت  دنریحتم ،
زا دیلقت  رب  فقوتم  ملعا  يانعم  نتـسناد  تسا و  ملعا  يانعم  نتـسناد  رب  فقوتم  ملعا  زا  دیلقت  نوچ  . ] دیآیم مزال  رود  حوضوهب  هتبلا  هک 

[. دشابیم ملعا 
صیخـشت يارب  هک  ارچ  تسا ، راوشد  يراک  ادـج  زین  تسا ، ملعا  یـسک  هچ  هکنیا  نییعت  ملعا ، ياـنعم  نتـسناد  ضرفرب  هک ، نآرب  نوزفا 

میناوتیمن مینادن ، ار  ناشیا  کتکت  شناد  قمع  هرتسگ و  رگا  اریز  ، ] تشاد هطاحا  املع  همه  ياهشناد  هب  دیاب  ملعا 
546 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ّنا ایافخلا . ایاوزلا و  یف  نم  ءاهقفلا و  نم  ضرالا  لها  عیمج  مولعب  ةربخلا  لهأ  طیحی  فیک  و  رثکا ، وا  دحاو  هیقف  ملع  ۀـفرعم  یفکی  و ال 
. ءاحمسلا ۀلهسلا  ۀعیرشلا  ماکحا  عم  هعیرشت  بسانتی  هلصأ ال  نم  قاش  فیلکتل  اذه 

مهیلع هتندس  نیدلا و  اذه  ۀـظفح  نم  کلذ  یف  درت  نأ  یـضتقیف  ۀـیمهألا ، یف  ۀـمامالا  رمأ  یلات  هبـصنم  ناکل  مدـقا  ناک  ول  ملعألا  ّنا  عم 
اوعقی الئل  کلذ  عمجا  یمالـسالا  ملاعلا  ملعی  یتح  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم  یف  رـشتنت  یتلا  ةرفاضتملا  ةرتاوتملا  ةریثکلا  رابخألا  مالّـسلا 

یف رابخالا ، یف  ۀیملعالا  رکذ  نم  رثأ  انیع و ال  رن  مل  انا  عم  هّللاب ، ذایعلا  مهتادابع و  مهلامعا و  عیمج  دـسفتف  ملعألا  ریغ  دـیلقت  ةدـسفم  یف 
مهولأسی مل  اذا  مهباحـصا  هب  اوءدتبی  عمجا و  نیدلا  عورف  هیلع  ینتبت  يذلا  ّمهملا  رمألا  اذه  اوغلبی  نأ  یغبنی  مالّـسلا  مهیلع  ۀمئألا  ّنا  نیح 

هیلع مامالا  ۀفرعم  نم  سانلا  یلع  بعـصا  نوکت  امبر  ملعألا  ۀفرعم  لب  عمجا ، نیدلا  لوصا  اهیلع  ینتبت  یتلا  ۀـمامالا  رمأب  اوّمتها  امک  هنع ،
ّنکل و  هباحصا ، نم  رضحمب  هیلع  ّصنی  یبنلا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  یلا  هب  یضفی  بویغلا  ماّلع  دیب  مامالا  رایتخا  ّنأل  مالّسلا 

هنییعت و بوجوب  یلتبی  دق  ّهنأ  عم  هیف ، ملعألا  فرعی  یتح  هبتارم  زییمت  بعـصی  ضماغ  ءیـش  ملعلا  و  فّلکملا ، یلا  ۀلوکوم  هتفرعم  ملعألا 
. ۀبراقتم ۀنمزأ  یف  ملعألا  ملعألا و  مث  ملعألا  تام  اذا  امیف  يرخا  ۀنوآ و  نیب  هدیلقت  لجأل  هزییمت 

نم ۀظحل  لوا  یف  ناسنالا  اهب  فّلکی  یتلا  ۀیملعألا  رکذ  نم  ۀبئاش  اهیف  دجت  لهف  اهحفـصت  كرمعل  کیلع  اهاندرـس  دیلقتلا  رابخا  هذـه  و 
. مهتقیرطل عبتم  مهثیداحال  وار  هیقف  ملاع  ّلک  یلا  عوجرلاب  رمألا  الإ  اهیف  دجت  لب ال  اّلک  هغولب ،

547 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
زا دیاب  هکلب  ، ] دنکیمن تیافک  هیقف  دنچ  ای  کی  شناد  تخانـش  ملعا ، صیخـشت  يارب  و  تسا .] ملعا  ناشیا ، نیمادـک  هک  مینک  تواضق 

، راـنک هشوگ و  رد  هک  ار  ناـنآ  و  ضرا ، هرک  ياـهقف  همه  شناد  ورملق  دـنناوتیم  هنوـگچ  هربـخ  لـها  اـما  دوـب .] ربخاـب  اـهقف  همه  لاـح 
لهس و هک  یعرش ، ماکحا  اب  نآ  عیرشت  تسا و  راوشد  قاش و  ساسا  زا  یفیلکت  نینچ  دنـشاب . هتـشاد  هطاحا  نآرب  دننادب و  دناهتخانـشان ،

. درادن تبسانم  يراگزاس و  تسا ، ناسآ 
بصنم و نیرتمهم  تماما ، زا  سپ  ّتیعجرم ، دشاب  هتـشاد  یـشیپ  مدقت و  رما  نیا  رد  اهقف  رگید  رب  ملعا  هیقف  عقاوهب ، رگا  هک  نآرب  نوزفا 
رد يرتاوتم  ناوارف و  تایاور  دنتسه ، نید  نیا  نارادهاگن  ناظفاح و  هک  ع ،)  ) همئا يوس  زا  هک  تسا  نآ  ناهاوخ  نیا  دوب و  دهاوخ  ماقم 
زا دیلقت  هدسفم  رد  هک  ادابم  دبای ، یهاگآ  نادب  مالـسا  ناهج  همه  ات  دـشاب  هتفای  راشتنا  نیمز ، برغم  قرـشم و  رد  دراو و  صوصخ ، نیا 
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ملعا رکذ  زا  ياهناشن  رثا و  چـیه  تایاور  رابخا و  رد  ام  هکنآ  اب  ددرگ ، لطاب  ناشتادابع  لامعا و  همه  ادـخ - هب  هاـنپ  دـنتفیب و - ملعا  ریغ 
رگا و  دنـشاب ، هدرک  نایب  تسا ، راوتـسا  نآرب  نید  عورف  همه  هک  ار  مهم  رما  نیا  ع )  ) همئا دوب  راوازـس  هکنآ  اب  مینکیمن ، هدـهاشم  ندوب 
نید لوصا  همه  هک  تماما ، رما  هب  هک  هنوگ  نامه  دـننک ، نایب  ار  نآ  ءادـتبا  ناشدوخ  دناهدیـسرپن ، ناـشیا  زا  هراـبنیارد  ناشباحـصا  مه 

هب ع )  ) ماما ندیزگرب  هک  ارچ  دشاب ، رتراوشد  ع )  ) ماما تخانش  زا  مدرم  رب  ملعا ، تخانش  اسبهچ  هکلب  دنتشاد ، مامتها  تسا ، راوتسا  نآرب 
نکل دناسانـش ، مدرم  هب  ار  يو  شباحـصا  روـضح  رد  وا  درک و  یفّرعم  ص )  ) شربماـیپ هب  ار  نآ  هک  تسا  بیغ  هب  ياـناد  يادـخ  تـسد 

زا ملع  نآ  رد  هک  یـسک  ییاسانـش  يارب  نآ ، بتارم  صیخـشت  تسا و  هدیچیپ  يزیچ  ملع  و  تسا ، فّلکم  دوخ  هدـهعرب  ملعا  صیخـشت 
دیاب شدـیلقت  يارب  فّلکم  دـنک ، تلحر  رگید  ملعا  زا  سپ  یملعا  مه  هب  کیدزن  ياهنامز  رد  رگا  و  تسا ؛ راوشد  تسا ، رترب  ناـگمه 

. دشاب نامز  ملعا  هیقف  يوجتسج  رد  مادکره ، گرم  زا  سپ 
شغولب هظحل  نیلّوا  رد  ناسنا  هک  ّتیملعا ، هب  ياهراشا  ایآ  مینک ، یـسررب  میدروآ - لبق  یکدـنا  هک  ار - رییخت  تایاور  ادـخ ، هب  ار  اـمش 

، دورب ار  ناشیا  هار  دیوگزاب و  ار  همئا  ثیداحا  هک  هیقف  یملاع  هب  هعجارم  هب  رما  زج  هکلب  زگره ، دیباییم . نآ  رد  تسا ، نآ  هب  فّلکم 
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، اعطق لضفلا  یف  مهنیب  يواستلا  دعب  عم  ۀبراقتم  تاقوا  یف  هباحصا  مالعا  نم  ۀعامج  یلا  ماکحالا  ذخا  یف  دشری  مالّسلا  هیلع  مامالا  يرتف 
ماوعللف : » اهیف هلوقل  رییختلا  یف  روهظ  ةریخألا  یه  مالّسلا و  هیلع  يرکسعلا  ریسفت  ۀیاور  یف  لب  مالّسلا . هیلع  هیلا  عوجرلا  نم  مهنّکمت  عم  و 

هریغ درف  يا  دـیلقت  وا  هدـیلقت  ماوعلل  زوجی  هنا  نذإ  ینعملاف  دارفالا  یف  لـب  هبوجول  دـیلقتلا  لـصا  یف  نوکی  ـال  رییختلا  ّنا  عم  هودـّلقی » نأ 
. تافصلا کلتب  فّصتا  نّمم 

: مالّـسلا هیلع  لاق  ینید ؟ ملاعم  ذـخآ  ۀـقث  نمحرلا  دـبع  نب  سنویف  أ  مالّـسلا : هیلع  مامالل  لئاسلا  لوق  ۀـفلاسلا  رابخالا  کـلت  ضعب  یف  و 
ۀیافکلا یلع  ۀجح  مظعا  هل  مالّـسلا  هیلع  مامالا  ریرقت  و  مهدنع ، هنع  غورفم  مهناهذا  یف  سورغم  ءیـش  ۀقاثولا  ۀـیافک  ّنا  هنم  مهفیف  معن » »

. ۀیملعألا یلا  جایتحا  نود  نم 
اهّلک ّنال  ۀـیهقفألا  نود  عرولا  ۀـهاقفلا و  وه  طانملا  ّنا  یلع  ۀـلالدلا  ۀحـضاو  اهدـجی  ناعماب  رابخالا  کلت  یف  رظانلا  ّنا  رمألا : لـصاح  و 

ةدـیدشلا ۀـجاحلا  سیـسم  عم  هورکذ ؟ یتم  و  ملعالا ؟ یلا  عوجرلاب  مکحلا  مالّـسلا  مهیلع  هّللا  ءانما  رخؤی  یتم  یلاف  نایبلا . ماقم  یف  ةدراو 
. هیلع دیزم  امب ال  هیلا  ةدیکالا 

نیدلا رومأ  یتّفد  ةرادا  یلع  دـحاولا  نّکمتی  فیک  ذإ  سانلا ، یلع  هیلع و  جرحلا  ّقاشملا و  نم  طقف  ملعألا  یلا  عوجرلا  بوجو  یف  ام  عم 
 ... نوئش ةرادا  ۀماعلا  ۀسائرلا  هیلا  تهتنا  اذا  دحاولا  ملاعلا  یلع  ّقشی  فیک  نوبّرجملا  فرع  دق  و  ملعلا ، و 
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. تفای دیهاوخن  نآ  رد 

ناشباحـصا ناگرزب  زا  یهورگ  هب  ماکحا  يریگارف  يارب  ار  مدرم  مه ، هب  کیدزن  ياهنامز  رد  ع )  ) ماما هک  دینیبیم  تایاور  نیا  رد  امش 
زا ملعا  اعطق  هک   ] همئا دوخ  هب  دنتـسناوتیم  مدرم  هکنآ  اب  دنـشاب و  ربارب  لضف  ملع و  رد  ناشیا  تسا  دیعب  اعطق  هکنآ  اب  دنکیم ، تیادـه 

ماما نوچ  دراد ، رییخت  رد  روهظ  ریخا - تیاور  ینعی  هدمآ - ع )  ) يرکـسع ماما  ریـسفت  رد  هک  یتیاور  هکلب  دـننک . هعجارم  دنتـسه ] ناشیا 
، تسا بجاو  دیلقت ، لصا  نوچ  دنتـسین ، ّریخم  دیلقت ، لصا  رد  مدرم  هکنآ  اب  دننک .» دیلقت  يو  زا  دنناوتیم  ماوع  : » دـیامرفیم نآ  رد  (ع )

. دنتسه ّریخم  دیلقت ] عجرم  ناونعهب   ] دارفا باختنا  رد  هکلب 
. دننک دیلقت  دراد ، ار  تافص  نآ  هک  وا  ریغ  یسکره  زا  ای  يو  زا  هک  تسا  زیاج  ماوع  يارب  هک  تسا  نآ  تیاور  يانعم  نیاربانب ،

زا ار  منید  ماکحا  هک  تسا  نانیمطا  دروم  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  ایآ  دسرپیم : ع )  ) ماما زا  هدننکلاؤس  هتفگ ، شیپ  تایاور  زا  یخرب  رد 
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يارب ندوـب ] ناـنیمطا  دروـم  و   ] تقاـثو تیاـفک  هک  دوـشیم  هدـیمهف  تـیاور  نـیا  زا  يرآ .» : » دوـمرف خـساپ  رد  ع )  ) ماـما و  مریگب ؟ يو 
ّتیملعا موزل  مدع  نآ و  تیافک  رب  تّجح  نیرتگرزب  رما ، نیا  هب  تبسن  ع )  ) ماما ریرقت  دوب و  هدش  هتخانش  انـشآ و  يرما  همئا  باحـصا 

. تسا
نامه دیلقت  كالم  هکنیا  رب  دننکیم  تلالد  ینـشور  هب  اهنآ  هک  دباییم  درگنب ، تایاور  نیا  رد  تقد  اب  یـسک  رگا  هکنآ ، بلطم  لصاح 

ادـخ يانما  هک  ع )  ) همئا یتسار ، هب  دـناهدش . هتفگ  ناـیب  ماـقم  رد  تاـیاور  نیا  همه  نوچ  تهاـقف ، رد  ندوب  رترب  هن  تساوقت ، تهاـقف و 
نآ دـنمزاین  مدرم  زیچ  ره  زا  شیب  هکنآ  اـب  دـناهتفگ ؟ ار  نآ  یک  و  دـنزادنایم ؟ ریخأـت  هب  ار  ملعا  هب  عوـجر  موزل  مکح  یک  اـت  دنتـسه ،

. دنتسه
روما دناوتیم  هنوگچ  رفن  کی  اریز  دروآیم . دیدپ  مدرم  يارب  ار  ییاهیتخـس  اهيراوشد و  ملعا ، رد  ّتیعجرم  راصحنا  هک  نآرب  نوزفا 

همه روما  هرادا  دسریم  رفن  کی  هب  هماع  تسایر  یتقو  هک  دننادیم  دنراد  هبرجت  هک  نانآ  و  دنک ، هرادا  ار  شناد  نید و 
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ادمتـسم ۀینابر ، ۀیانعب  ادـّیؤم  ۀمـصعلاب ، ادّدـسم  عجرملا  نوکی  نأ  الإ  جرح  رـسع و  مکحلا  یف  نوکی  ثیحب  يواتفلا  نیتفتـسملا و  عیمج 
. مالّسلا مهیلع  مامالا  یبنلاک و  هّللا  نم  همولع 

هانتبثأ يذلا  کلذ - یف  رییختلا  دـییقت  يوتفلا و  یف  فالتخالاب  ملعلا  وا  لضافتلاب  ملعلا  دروم  یف  ملعألا  یلا  عوجرلا  بوجوب  لوقلا  اما  و 
ذإ مدعلاب ، ۀـقحلم  ادـج  ةردان  ةروصب  دـییقت  وهف  يواتفلا ، عیمج  یف  يواستلا  لامتحا  ملعلا و  یف  يواستلا  لامتحا  ةروصب  قالطالا - یلع 

دعاوقلا لوصألا و  یف  اهینابم  فالتخا  عم  يواتفلا  یف  قافتالا  ادج  دعبی  کلذک  و  حیجرت ، الب  دحاو  دـحب  ملعلا  یف  يواستلا  ادـج  دـعبی 
مدع هّلک  کلذ  بجوی  يذلا  اهدراوم  نم  دروم  ّلک  یف  ءارآلا  قاوذألا و  فالتخا  و  ۀـفلاختملا ، رابخألا  حـیجارت  و  هقفلا ، یف  اهل  ةرّرقملا 

. يواتفلا یف  قافتا 
. اهنیب ّقفو  ءاهقفلا و  لاوقأ  عجار  نم  ّلک  لوقأ  ام  ۀحص  ملعی  اعیمج ؟ امهیواتف  یف  اذه  اننامز  یتح  مالسالا  ردص  نم  نانثا  قفتا  یتمف 
ضعب یف  نیفلتخم  انوکی  نأ  ّدـب  ملعألا ال  امهنیب  دّدرت  نیهیقف  ّلک  ّنأ  يداع  ملع  رّکفتلا  رّـصبتلا و  دـنع  دـحأ  لکل  لصحی  هنا  ۀـقیقحلا  و 
ضرف ّنأل  بلغألا  ّمعألاب  كوکـشملا  قاـحلإ  باـب  نم  ملعلا  ۀـجرد  یف  اـمهفالتخاب  ادـج  ّيوق  ّنظ  هل  لـصحی  نأ  ّدـب  ـال  هنا  و  يواـتفلا ،

طانت فیکف  اهل ، ۀـیاهن  ّهنا ال  لاقی  نأ  نکمی  یتلا  توافتلا  بتارم  یف  تالامتحالا  فولأ  نیب  نم  دـحاو  لامتحا  ملعلا  یف  امهنیب  يواستلا 
!؟ تالامتحالا هذه  یلع  ماکحألا 
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، عجرم نآ  هکنآ  رگم  دشابیم ، جرح  رسع و  مکح ، نیا  رد  هکنادنچ  تسا ، رابتقشم  راوشد و  يو  يارب  ردقچ  اواتف  ناگدننکاتفتـسا و 

. دریگب دنوادخ  زا  ع ،)  ) ماما ربمایپ و  دننام  ار  شمولع  و  دوش ، تیامح  يدنوادخ  تیانع  اب  دشاب و  هدز  هیکت  تمصع  هب 
صاصتخا تسا و  هاگآ  ناشیا  ياواتف  فالتخا  زا  ای  نادـهتجم  شناد  توافت  زا  فّلکم ، هک  ییاـج  رد  ملعا  هب  عوجر  بوجو  هب  لوق  اـما 

قفاوت لامتحا  شناد و  رد  نادـهتجم  يواست  لاـمتحا  هک  اـجنآ  هب  میدرک - تباـث  اـج  همه  رد  قلطم و  روطهب  ار  نآ  اـم  هک  رییخت - نداد 
نوچ دـشابیم ، بایان  مکح  رد  بایمک و  اّدـج  هک  تسا  ییاج  هب  رییخت  نداد  صاصتخا  عقاو  رد  دراد ، دوجو  ناشیاواتف  همه  رد  ناـشیا 

هک تسا  دیعب  ادج  زین  و  دنشاب ؛ هتشاد  مهرب  یحیجرت  هکنآیب  دنـشاب  هبترم  کی  رد  ربارب و  شناد ، رد  نادهتجم  همه  هک  تسا  دیعب  اّدج 
، ضراعتم تایاور  حیجرت  رد  و  هدش ، نایب  هقف  رد  ماکحا  يارب  هک  يدـعاوق  لوصا و  ینابم و  رد  اهنآ  هکنآ  اب  دـشاب ، یکی  ناشیا  ياواتف 

يارب تسا  ینوگاـنوگ  لـماوع  همه ، نـیا  تـسا و  تواـفتم  ناـشیا  يأر  قوذ و  نآ ، دراوـم  زا  کـیره  رد  و  دـنراد ، رظنفـالتخا  مهاـب 
. ناشیاواتف رد  ناشیا  فالتخا 

طابنتسا لوصا  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 290زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دشاب یکی  ناشیاواتف  همه  هک  دنوشیم  ادیپ  رفن  ود  نونکات ، مالسا  ردص  نامز  زا  ایآ 
. دوشیم هاگآ  ام  نخس  یتسرد  زا  دنک ، هسیاقم  مهاب  ار  اهنآ  هعجارم و  اهقف  يارآ  لاوقا و  هب  سکره 

زا یخرب  رد  نانآ  دیاب  دشاب ، دّدرم  هیقف  ود  نایم  ّتیملعا  هاگره  هک  دمهفیم  اتداع  دشیدنیب ، دـنک و  تقد  سکره  هک  تسا  نآ  تقیقح 
تّدش هب  یّنظ  يو  يارب  دراد - هبلغ  تیمومع و  يدراوم  هب  كوکشم  دروم  قاحلا  باب  زا  راچان - هب  و  دنشاب ، هتـشاد  فالتخا  مهاب  اواتف 

رازه دنچ  رد  کی  شلامتحا  ناشیا ، یملع  هبترم  ندوب  يواسم  ضرف  نوچ  ددرگیم ، لصاح  ناشیا  یملع  هبترم  فالتخا  هب  تبـسن  يوق 
نیا رب  ار  ماکحا  ناوتیم  هنوگچ  سپ  درادـن . دوجو  نآ  يارب  یتیاهن  تفگ : ناوتیم  دراد و  دوجو  تواـفت  بتارم  رد  هک  تسا  لاـمتحا 

!؟ داهن انب  تالامتحا 
552 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

. يوقأ هب  نظلا  وا  عقاولا  یلا  برقأ  ّهنأب  لضفألا  یلا  عوجرلا  موزلب  نولئاقلا  ّلدتسا  ملعألا  دیلقت  موزل  ۀلدأ 
لوقلا وا  طاـیتحالا  قفاو  وا  لـضفألا  یحلا  نم  لـضفألا  تیملا  لوق  لوـضفملا  لوـق  قـفاو  اذا  اـمیف  رمـألا  سکعنی  دـق  هنأـب  عوفدـم  وـه  و 

. کلذ ریغ  وا  روهشملا 
ۀمئألا باحصأ  نم  عامجالا  عّدم  یعّدا  ول  لب  ارهاظ ، ءامدقلا  دنع  ۀفورعم  نکت  مل  يوتفلا  هذه  ّنا  هباوج : لوقنملا و  عامجالاب  اّولدتـسا  و 

ۀظحـالم نود  نم  وار  رـسیأ  هیقف و  برقأ  یلا  نوـعجری  اوناـک  مّهنأ  ـالإ  مهنع  دری  مل  هنـأل  اـفزاجم ، نکی  مل  سکعلا  یلع  مالّـسلا  مهیلع 
یف يوتفلا  هذه  ترهتـشا  نکل  و  بابلا . رابخأ  یف  اهنم  جذومن  ّرم  امک  وحنلا ، اذه  یلع  تناک  مالّـسلا  مهیلع  ۀمئألا  تاداشرا  و  ۀیملعألا ،

؟ يرت ای  عامجالا  نیأف  اریبک  اراهتشا  ةرخأتملا  روصعلا 
یف ةدراو  اهنأل  کلذ ، یلع  ّلدت  یه ال  حیجارتلا و  رابخأ  لوأ  یف  اهلوط  یلع  اهمامتب  افنآ  ةروکذملا  ۀـلظنح  نب  رمع  ۀـلوبقمب  اّولدتـسا  و 

: اهیف لاق  مالّـسلا  هیلع  مامالا  نأل  ّلدأ ، اناعّدـم  یلع  یهف  اهب  اهـصاصتخا  وا  يوتفلل  اهمومع  انمّلـس  ول  و  دـیلقتلا . يوتفلا و  مکحلا ال  ماقم 
« امکاح مکیلع  هتلعج  دق  یناف  امکح  هب  اوضریلف  انماکحأ  فرع  انمارح و  انلالح و  یف  رظن  انثیدح و  يور  دـق  نم  مکنم  ناک  نم  نارظنی  »

دحاو ّلک  رایتخا  لئاسلا  ضرف  دعب  کلذ  دعب  اهیف  مالّسلا  هیلع  هلوق  اما  و  اعطق . نایبلا  ماقم  یف  ّهنأ  عم  ۀیملعألا  طرش  رکذی  ملف  هرخآ  یلا 
نامکحلا فلتخاف  رخآلا  ریغ  امکح  نیمصاختملا  نم 

553 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ملعا زا  دیلقت  موزل  هلدا 

. دشابیم رتيوق  نآ ، زا  لصاح  ّنظ  اب  تسا و  رتکیدزن  تیعقاو  هب  راک  نیا  هک  تسا  نآ  ملعا  هب  هعجارم  موزل  هب  لوق  نارادفرط  لیلد 
هک ياهدرم  هیقف  ياوتف  اـب  رتورف  هیقف  ياوتف  هک  تسا  ییاـج  رد  نآ  دوشیم و  سکع  هب  رما  یهاـگ  هک  تسا  نآ  لـیلد  نیا  هب  اـم  خـساپ 

. نآ دننام  دشابیم و  روهشم  لوق  ای  طایتحا  اب  قفاوم  ای  دتفایم و  قباطم  تسا ، ملعا  هدنز  هیقف  زا  ملعا 
، تسا هدوبن  هدش  هتخانـش  امدق  دزن  ارهاظ  ملعا  زا  دیلقت  موزل  هب  ياوتف  هک : تسا  نآ  شخـساپ  دناهدرک و  کّسمت  لوقنم  عامجا  هب  زین  و 

هدیسرن نیا  زج  ناشیا  زا  نوچ  تسا ، هتفگن  فازگ  دناهتشاد ، عامجا  اوتف  نیا  فالخرب  ع )  ) همئا باحـصا  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  هکلب 
ياهییامنهار دـننک . ظاحل  ار  يو  ندوب  ملعا  هکنآیب  دـندرکیم  هعجارم  يوار  نیرتسرتسد  رد  هیقف و  نیرتکیدزن  هب  ناشیا  هک  تسا 

ترهش ریخا  ياههرود  رد  اوتف  نیا  نکل  تشذگ ، باب  نیا  تایاور  رد  نآ  زا  ییاههنومن  هکنانچ  تسا ، هدوب  لاور  نیمه  رب  زین  ع )  ) همئا
؟ درک عامجا  ياعدا  ناوتیم  اجک  یعضو ، نینچ  اب  تسا . هتفای  یناوارف 

رب تیاور  نیا  اما  دناهدرک ، کّسمت  میدروآ ، لماک  روطهب  ار  نآ  حـیجارت  ثحب  زاغآ  رد  شیپ  یمک  هک  هلظنح ، نب  رمع  هلوبقم  هب  زین  و 
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اوتف هب  صتخم  ای  اوتف و  لماش  ار  نآ  هک  ضرفرب  و  دـیلقت . اوتف و  هن  تسا  مکح  هراـبرد  تیاور  نآ  نوچ  درادـن ، تلـالد  ناـشیا  ياعدـم 
ثیدح امـش  زا  یـسک  هچ  دننکیم  هاگن  : » دومرف تیاور  نیا  رد  ع )  ) ماما نوچ  ناشیا . ياعدم  ات  دراد  تلالد  رتشیب  ام  ياعدم  رب  مینادب ،

ار وا  نم  هک  دـنهد ، تیاضر  مکاح  ناونع  هب  يو  هب  سپ  هتخانـش ، ار  اـم  ماـکحا  هتـسیرگن و  اـم  مارح  لـالح و  رد  هدرک و  تیاور  ار  اـم 
- هکنیا اما  و  تسا . هدرکن  نایب  ار  ندوب  ملعا  طرـش  تسا ، نایب  ماقم  رد  اعطق  هکنآ  اب  اـجنیا ، رد  ع )  ) ماـما ماهداد »...  رارق  امـش  رب  مکاـح 

اهرواد دوخ  دعب  هدیزگرب و  يرگید  رواد  زا  ریغ  يرواد  نامصاختم ، زا  کیره  دنکیم  ضرف  هدننکلاؤس  هکنآ  زا  سپ 
554 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ۀموصخلا عطق  ماقم  یف  وه  امناف  هرخآ ، یلا  امهعروأ » ثیدحلا و  یف  امهقدـصأ  امههقفأ و  امهلدـعأ و  هب  مکح  ام  مکحلا  : » امهمکح یف 
. عازنلا ةدام  مسحل  کلذب  حیجرتلا  نم  ریض  ماقملا ال  اذه  یف  و  نیمکحلا ، فالتخا  لجأل 

مکح یف  امهنیب  امهالعج  نیلدع  یلع  اقفتا  نیلجر  یف  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع  نیصحلا  نب  دواد  ۀیاورب  مهلالدتسا  یف  مالکلا  کلذک  و 
«. انثیداحأب امهملعأ  امههقفأ و  یلا  رظنی  : » مالّسلا هیلع  لاق  مکحلا ؟ یضمی  امهیأ  لوق  نع  امهنیب  نالدعلا  فلتخا  و  فالخ ، امهنیب  عقو 
ماقم یف  هنأل  بوجولل ، داشرالل ال  هنا  هرهاـظف  کـتّیعر » لـضفأ  ساـنلا  نیب  مکحلل  رتخا  : » رتشـألل مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  اـما  و 

. هیف لاکشا  اّمم ال  لوضفملا  مکح  ذوفن  مکاحلا و  یضاقلا  بصن 
تفتلملا یماعلا - ّنا  لیق  ول  و  لوضفملا ، لضافلا و  دـیلقت  نیب  رییختلاب  عطقلا  لصحی  نأ  دـعبی  انرکذ ال  ام  عومجم  نم  نأ  لوقلا : ةدـبز  و 

نم لوضفملا  یلا  عوجرلا  هل  زوجی  لضفألا - حیجرتب  بابلا  اذه  یف  لقعلا  همزلی  هنا ال  ةربخلا و  لهأ  یلا  عوجرلا  باب  نم  دـیلقتلا  نأ  یلا 
، ۀیملعألل ارثأ  انیع و ال  اهیف  دجی  ملف  ءاملعلا  هل  اهرکذی  یّتلا  دیلقتلا  رابخأ  یلع  علّطا  اذا  امّیـس  و ال  ۀـلأسملا ، هذـه  یف  لضفألل  دـیلقت  ریغ 

دیلقت نم  هل  ّدـب  هنا ال  نیرخأتملا  نم  قیقحتلا  لهأ  يأر  نکل  و  ام ، هجو  هل  ناکل  ناـیبلا  ماـقم  یف  اـّهنا  عم  رییختلا  یف  ةرهاـظ  اهدـجو  لـب 
. ۀلأسملا هذه  یف  ملعألا 

555 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
تـسا رتراگزیهرپ  رتوگتـسار و  ثیدح  رد  رتهیقف ، رتلداع ، هک  تسا  یـسک  مکح  مکح ، : » دومرف ماما  دناهدرک - فالتخا  ناشمکح  رد 

هشیر عطق  يارب  و  دوش . هداد  نایاپ  اهرواد  فالتخا  زا  هتـساخرب  عازن  هب  هک  تسا  نآ  يارب  طقف  ع )  ) ماما نخـس  نیا  هک  تسناد  دیاب  ...«. 
. درادن یلاکشا  يروما  نینچ  اب  نداد  حیجرت  عازن ،

ع)  ) قداـص ماـما  زا  نیـصح  نب  دواد  تیاور  نآ ، و  دـیآیم . هدـش ، کّـسمت  نآ  هب  ثحب  نیا  رد  هک  رگید  یتیاور  هراـبرد  خـساپ  نیمه 
هاگنآ و  دننک ، يرواد  هداتفا ، ناشنایم  هک  یعازن  رد  ناشیا  هک  دناهدرک  قفاوت  لداع  رفن  ود  رب  هک  دنتـسه  رفن  ود  دـیوگیم : يوار  تسا .

، تسا رتملاع  ام  ثیداحا  هب  رتهیقف و  هکنآ  يأر  هب  : » دومرف ع )  ) ماما تسا ؟ ذفان  ناشیا  نیمادک  يأر  دوشیم . فلتخم  اهرواد  دوخ  يأر 
«. دوشیم هتسیرگن 

تـسا نآ  شرهاظ  نیزگرب .» ار  دوخ  ّتیعر  نیرترب  مدرم  نایم  ندرک  مکح  يارب  : » دومرف هک  رتشا  کلام  هب  ع )  ) ناـنمؤم ریما  نخـس  اـما 
رد رتورف  صخش  مکح  اعطق  تسا و  مکاح  یضاق و  بصن  هب  طوبرم  نخـس  نیا  نوچ  بوجو . نایب  هن  تسا  ییامنهار  داشرا و  يارب  هک 

[. دنادیمن طرش  نآ  رد  ار  ّتیملعا  یسک  و  ، ] دشابیم ذفان  ماقم  نیا 
رگا و  تسا . ّریخم  ملعا ، ملاع و  زا  دیلقت  رد  فّلکم  هک  دوش  لصاح  عطق  تسین  دـیعب  میتفگ ، هچنآ  عومجم  هب  هجوت  اب  هکنآ : بلطم  ّبل 
درف نداد  حـیجرت  هب  ار  يو  باـب ، نیا  رد  لـقع  تسا و  هربخ  لـها  هب  هعجارم  باـب  زا  دـیلقت  دراد  هجوت  هک  یماـع - فّلکم  : » دوش هتفگ 

هک دیلقت  رابخا  زا  رگا  هژیوهب  دنک ، هعجارم  رتورف  هیقف  هب  دراد  قح  دـنک ، دـیلقت  ملعا  زا  هلئـسم  نیا  رد  هکنآیب  دزاسیمن - مزلم  رتهربخ 
رهاظ دنتـسه ، نایب  ماقم  رد  هکنآ  اب  ار  اهنآ  هکلب  دباین ، ّتیملعا  زا  ياهناشن  رثا و  چیه  اهنآ  رد  دوش و  هاگآ  دننکیم ، رکذ  يو  يارب  املع 
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. درک دیلقت  ملعا  زا  دیاب  هلئسم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رخأتم  ناققحم  رظن  نکل  دوب . دهاوخ  عافد  لباق  ینخس  نینچ  دبایب » رییخت  رد 
556 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

فلاخ و  نیعبتتملا ، نیطاسألا  نع  ۀضیفتـسملا  ۀلوقنملا  تاعامجالل  ءادتبا  ّتیملا  دیلقت  زاوج  مدع  رهاظلا  دیلقتلا  عجرم  یف  ةایحلا  طارتشا 
رابخأ نأل  هزاوج ، یلع  ربتعملا  لیلدلا  مدعل  و  هل ، يأر  تیملا ال  نأل  و  مهیلع ، قباس  عامجالا  نا  رهاظلا  و  نییرابخألا ، نم  ریثک  کلذ  یف 

. ءاهقفلا ءایحأ  یلا  ۀفرصنم  یه  لب  کلذ ، یلع  ۀلالد  اهیف  سیل  دیلقتلا  لصأ 
. ۀمادتسالا ءادتبالا و  ّمعی  اهرهاظ  زاوجلا  مدع  یلع  ۀلوقنملا  تاعامجالا  ضعب  لب  رهاظ ، ریغ  هلیلدف  ّتیملا  دیلقت  یلع  ءاقبلا  اما  و 

یف ّرم  امک  ۀیلکلا  ۀیعـضولا  اقلطم و  ۀیفیلکتلا  ماکحألا  یف  هنایرج  نم  انعنم  انأ  هباوج : و  ۀـقباسلا . ماکحألا  باحـصتساب  هیلع  ّلدتـسا  معن ،
. ارهاظ زاوجلا  یلع  ۀحضاو  ۀلالد  هیزّوجم  ۀلدأ  یف  سیل  هناف  ّلک  یلع  و  يرخأ . ۀبوجأ  هنع  هلف  اهیف  هارجأ  نم  اما  و  هلحم .

؟ دیلقتلا وه  ام  داهتجالا و  وه  ام  تانیرمت 1 -
؟ همدعب لوقلا  لیلد  ام  و  ملعألا ، دیلقت  بوجوب  لوقلا  لیلد  ام  - 2

؟) دیلقتلا  ) باب و  ۀمامالا )  ) باب نیب  قرفلا  وه  ام  - 3

557 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

دیلقت عجرم  ندوب  هدنز  موزل 

رد نایرابخا  زا  يرایـسب  دـناهدرک . لقن  عبتت  لها  ناگرزب  هک  یناوارف  ياهعامجا  لیلد  هب  تسین ، زیاج  هدرم  هیقف  زا  ییادـتبا  دـیلقت  ارهاظ 
رب يربتعم  لیلد  زین  و  درادن ، ییأر  هدرم ، هکنآ  لیلد  هب  و  تسا ؛ ناشیا  رب  مدقم  هدش  دای  عامجا  ارهاظ  و  دـنراد . فلاخم  يأر  هلئـسم  نیا 
. دنراد فارصنا  هدنز  ياهقف  هب  تایاور  نیا  هکلب  درادن ، رما  نیا  رب  یتلالد  دیلقت  لصا  رابخا  نوچ  تسین ، تسد  رد  هدرم  زا  دیلقت  زاوج 

دیلقت شرهاظ  هدـش ، لقن  هدرم  زا  دـیلقت  زاوج  مدـع  رب  هک  ییاهعامجا  زا  یخرب  رهاظ  هکلب  تسین ، نشور  شلیلد  هدرم ، دـیلقت  رب  اقب  اما 
. دوشیم لماش  ار  ود ، ره  هدرم ، زا  يرارمتسا  ییادتبا و 

ماکحا رد  باحـصتسا  نایرج  یّلک  هب  ام  هک : تسا  نآ  لـیلد  نیا  خـساپ  و  تسا . نیـشیپ  ماـکحا  باحـصتسا  نآ ، لـیلد  دـناهتفگ : يرآ ،
، دنادیم يراج  روما  نیا  رد  ار  باحصتسا  هک  یسک  اّما  و  تشذگ ، شّلحم  رد  هکنانچ  میرادن ، لوبق  ار  یّلک  یعـضو  ماکحا  یفیلکت و 
، دـناهدرک هئارا  هدرم  زا  يرارمتـسا  دـیلقت  زاوج  نارادـفرط  هک  ياهلدا  رد  ارهاـظ  لاـح ، ره  رد  دراد . لالدتـسا  نیا  هب  يرگید  ياهخـساپ 

. درادن دوجو  نآ  زاوج  رب  ینشور  تلالد 

نیرمت

؟ تسیچ دیلقت  داهتجا و  . 1
. دینک نایب  ار  نآ  بوجو  مدع  هب  لوق  لیلد  ملعا و  دیلقت  بوجو  هب  لوق  لیلد  . 2

؟ تسیچ رد  دیلقت  هلأسم  اب  تماما  هلأسم  قرف  . 3
558 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

: ۀعبرأ عمجأ  نوملـسملا  اهیلع  قفتا  یّتلا  ۀیعرـشلا  ماکحألا  ۀلدأ  ّنأ  ۀقباسلا  ثحابملا  ّیط  نم  ملع  ماکحألا  ۀلدأ  ضعبل  صیحمت  لیلحت و 
. صن هیف  دری  مل  بجاوب  فیلکتلا  نم  ةءاربلا  لثم  لقعلا ، لیلد  و  عامجالا ، و  ۀنسلا ، و  باتکلا ،
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فلتخا يرخأ  ۀلدأ  كانه  نکل  و  باتکلا . اذه  نوضغ  یف  اهراوطأ  اهلاوحأ و  اهضراوع و  ۀعبرألا و  ۀلدألا  هذه  نع  ثحبلا  انیفوتسا  دق  و 
و اهیلع ، دامتعالا  فّیز  اهتیجح و  نم  عنم  نم  مهنم  و  اهب ، ّلدتـسا  ۀینیدلا و  ماکحألا  توبثل  ردصمک  اهیلع  دمتعا  نم  مهنمف  ءاملعلا ، اهیف 

. ضرغلل الوصو  و  ةدئافلل ، امامتإ  ّرحلا ، صیحمتلا  و  یملعلا ، ثحبلا  ءوض  یلع  اهمدع  وا  اهتلالد  لیلحت  و  اهل ، ضّرعتلاب  سأب  ال 
 ... اهمکح یلع  ّصن  ۀعقاو ال  قاحلإ  : » هنأب مهضعب  هفّرع  و  سایقلا »  » اهیف فلتخملا  ۀلدألا  کلت  نم  سایقلا  - 1

559 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ماکحا هلدا  زا  ياهراپ  يداقتنا  لیلحت 

هراشا

عامجا و ّتنس ، باتک ، تسا : لیلد  راهچ  دناهدرک ، قافتا  نآرب  ناناملسم  هک  یعرش  ماکحا  هلدا  هک  دش  هتسناد  نیشیپ  ثحابم  نمـض  رد 
. تسا هدشن  دراو  نآ  رد  یّصن  هک  یبجاو  هب  فیلکت  زا  تئارب  دننام  لقع ، لیلد 

زین يرگید  هلدا  نکل  میتفگ . نخـس  نآ  ياـهیگنوگچ  لاوحا و  ضراوع ، هلدا ، نیا  هراـبرد  لیـصفت  هب  باـتک ، نیا  ثحاـبم  ّیط  رد  اـم 
اهنادـب هدرک و  هیکت  اـهنآ  رب  ینید  ماـکحا  تاـبثا  يارب  یعبنم  نوـچمه  یخرب  دناهتـشاد : ینوگاـنوگ  يارآ  نآ  رد  ناـیلوصا  هـک  تـسه 

مینک و ناـیب  ار  هلدا  نیا  هک  تسین  تبـسانمیب  دـناهدرک . یفن  ار  اـهنآ  رب  هیکت  هتفریذـپن و  ار  اـهنآ  تـّیجح  یخرب  و  دـناهدومن ، کّـسمت 
. دشاب ماک  هب  دارم  مات و  باتک  نیا  هدیاف  ات  میراذگب  ثحب  هب  هناشیدنادازآ ، يدقن  هناملاع و  یلیلحت  اب  ار  اهنآ  تلالد  مدع  ای  تلالد و 

سایق . 1

رب یّـصن  هک  ار  يدادیور  هک  تسا  نآ  سایق  : » دناهتفگ سایق  فیرعت  رد  یخرب  تسا . سایق »  » هداتفا فالتخا  نآ  رد  هک  ياهلدا  هلمج  زا 
هب تسین ، تسد  رد  نآ  مکح 

560 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
«. مکحلا اذه  ۀلع  یف  نیتعقاولا  يواستل  ّصنلا  هب  درو  يّذلا  مکحلا  یف  اهمکحب  صن  درو  ۀعقاوب 

نم اضیا  کلذ  رهظی  امک  ۀـلعلا  طبنتـسم  یلع  هتیجح و  یف  کشلل  لاجم  ـال  يذـلا  ۀـلعلا  صوصنم  یلع  قبطنی  هارت  اـمک  فیرعتلا  اذـه  و 
. هل نیرخآ  تافیرعت  هتالیثمت و 

همکح تبث  اّمم  هنأل  اسایق ، ّدعی  الف  راکـسالا  ۀلعل  رمخلا  ۀمرح  لجأل  ارمخ - ربتعی  مل  اذا  رکـسملا - ذیبنلا  میرحت  لثم  ۀـلعلا ، صوصنم  اما 
. ۀقیقح سایقلا  وهف  ۀلعلا  طبنتسم  وه  سایقلا و  عاونأ  نم  هریغ  اما  و  اهنم ...  مسق  ۀنسلل ال  میسق  سایقلا  و  ۀلعلا ، مومعب  اکّسمت  ۀنسلاب 

تبث ام  و  ۀلعلا ، صوصنم  لثم  کلذ  و  ۀـجح ، وهف  ۀـیعطق  ۀـجحب  عرفلا  یف  اهدوجو  اهراصحنا و  هتلع و  تتبث  ام  ّلک  ّنا  رمألا : ۀـصالخ  و 
نم ّدـعی  هنا  رهاظلا  و  یلوأ ، برـضلا  ۀـمرحف  [ 107 (] ٍّفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف  : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخأملا  نیدـلاولا  برـض  ۀـمرح  لـثم  ۀـیولوألاب 

لحم وهف  تادابعلا  لثم  یف  امّیـس  ۀـیقیقحلا و ال  هللع  هرارـسأ و  یلا  لصوتلا  سانلا  نع  بجح  امم  کلذ  ادـع  ام  و  اضیا . ۀـلعلا  صوصنم 
. فالخلا

نع و  دـینجلا ، نبا  الإ  ۀـبطاق  ۀعیـشلا  ءاـملع  نع  و  ۀباحـصلا ، نم  ۀـلمج  نع  لوقنملا  وه  و  همیرحت ، یلا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـهأ  بهذ  و 
و هب . جاجتحالا  یلا  بهاذـملا  ءاملع  رثکا  بهذ  و  سایقلا ، میرحت  ۀـیماظنلا  ۀـیرهاظلا و  نع  لقن  و  ۀـلعلا ، طبـضنم  ریغ  یف  یعفاشلا  مامالا 

هتیجح ۀلدأ  نم  رکذ  ام  ّمهأ  نآلا  رکذنل 
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561 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
نیا تلع  رد  دادـیور  ود  نآ  ندوـب  ناـسکی  لـیلد  هب  هدرک ، ناـیب  صن  نآ  هک  یمکح  رد  هدـش ، ناـیب  یّـصن  رد  نآ  مکح  هک  يدادـیور 

«. میزاس قحلم  مکح ،
دوجو نآ  ّتیجح  رد  يدـیدرت  هک  ۀـّلعلا  صوصنم  ساـیق  رب  یکی  دوشیم : قبطنم  زیچ  ود  رب  دـینکیم ، هدـهاشم  هکناـنچ  فـیرعت ، نیا 

. دیآیم تسد  هب  دناهتشاد ، نایب  سایق  يارب  نارگید  هک  ییاهفیرعت  اهلاثم و  زا  هکنانچ  ۀّلعلا ؛ طبنتسم  سایق  رب  رگید  درادن و 
ّتلع تسا و  مارح  رمخ  هکنآ  لـیلد  هب  مینادـب  مارح  دـیاین ، باـسح  هب  رمخ  رگا  ار ، هدـننکتسم  ذـیبن  هکنآ  دـننام  ۀـّلعلا - صوصنم  اـما 

هب کّسمت  هطساوب  ّتنس ، اب  نآ  مکح  هک  تسا  يروما  زا  هک  ارچ  دوریمن ، رامش  هب  سایق  دشابیم - شندوب  هدننکتسم  زین  نآ  تمرح 
طبنتسم ینعی  سایق ، رگید  عون  اما  شلوط .] رد  و   ] نآ مسق  هن  تسا ] نآ  ضرع  رد  و   ] ّتنس میسق  سایق ، و  تسا . هدش  تباث  ّتلع ، مومع 

. تسا سایق  اتقیقح  هّلعلا ،
تّجح دوش ، تباث  یعطق  یتجح  اب  عرف  رد  ّتلع  نآ  دوجو  شتلع و  ندوب  رـصحنم  شتلع و  هک  یمکح  ره  هک  تسا  نآ  بلطم  هصـالخ 

ندز کتک  تمرح  لثم  تسا ، هدـش  تباـث  ّتیولوا  اـب  هچنآ  و  هّلعلا ] صوصنم  تسا -[  هدـمآ  ّصن  رد  ّتلع ، هک  اـجنآ  دـننام  دـشابیم ،
، دوشیم هدافتسا  [ 108 «] وگم فوا " یّتح "]  ] نانآ هب  دندیسر  یگدروخلاس  هب  وت  رانک  رد  ود  ره  ای  اهنآ  زا  یکی  رگا   » هیآ زا  هک  نیدلاو 

دراوـم زا  زین  دروـم  نیا  ارهاـظ  دـشابیم . مارح  یلوا  قـیرط  هب  ناـشیا  ندز  کـتک  دـشاب ،] مارح  ناـشیا  هب  نـتفگ  فوا " رگا "  ] هـک ارچ 
ّلحم تاداـبع ، هژیوهب  تـسا ، مدرم  سرتـسد  زا  رود  شیقیقح  لـلع  زمر و  زار و  هـک  رگید ، دراوـم  و  دوـشیم . هدرمـش  هـّلعلا  صوـصنم 

. تسا رظنفالتخا 
اجنآ رد  زج  یعفاش  ماما  زا  و  دینج ، نبا  زج  هعیش  ناملاع  همه  زا  هباحص و  ياهراپ  زا  يأر  نیمه  و  دناهتـسناد ، مارح  ار  نآ  ع )  ) تیب لها 

نادـب بهاذـم  ناملاع  رثکا  اّما  تسا . هدـش  لقن  سایق  تمرح  هب  لوق  زین  هیماـظن  هیرهاـظ و  زا  تسا . هدـش  لـقن  تسا ، طبـضنم  ّتلع  هک 
رکذ نآ  ّتیجح  يارب  هک  ار  ياهلدا  نیرتمهم  کنیا  ام  و  دناهدرک . جاجتحا 

562 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. اهصیحمت و 

. لقعلا و  عامجالا ، و  ۀنسلا ، و  باتکلاب ، هیلع  ّلدتسا 
ْنِإَـف ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  : ) هلوـق و  [. 109 (] ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  : ) یلاعت هلوق  اهنم  تاـیآف ، باـتکلا : اـما 

اَهِییُْحی ْلـُق  : ) هلوق و  [. 110 (] اًلیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت 
[. 111 (] ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  : ) لاق نمل  اباوج  ٍةَّرَم ) َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا 

هنم يذلا  لصألا  یلا  عرفلا  ّدر  وه  ۀیناثلا - یف  هلوسر - هّللا و  یلا  ّدرلا  و  سایقلا ، لمـشی  یلوألا - ۀـیآلا  یف  ةربعلا - وا  رابتعالا  ّنا  بیرقتب :
. سایق هلبق  ءاشنالاب  توملا  دعب  ءایحالا  یلع  هتردق  یلع  ۀثلاثلا - یف  هّللا - لالدتسا  و  سایقلا ،

ۀیآلا اما  و  سایقلا . ۀیجح  یف  ربعلاب  ظاعتالاب  یلوألا - ۀیآلا  یف  هناحبس - هّللا  رمأل  لخد  يأ  هنأل : نّیب ، رظن  ۀیجحلا  یلع  تایآلا  ۀلالد  یف  و 
دعب هتنس  یلا  هتایح و  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا  یلا  باتکلا و  تایآ  یلا  عوجرلا  مهمزلی  نیعزانتملا  نأ  اهانعم  رهاظف  ۀیناثلا 

 ... هّللا ّصن  یلا  اّدر  سیل  هنأل  سکعلا ، یلع  ۀلالد  اهیف  نکت  مل  نإ  سایقلل  ةراشا  ّيأ  اهیف  سیل  و  مهنیب ، عازنلا  ةدام  مسحل  هتافو 

563 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. مینکیم یسررب  هدش ،
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. تسا هدش  کّسمت  لقع  عامجا و  ّتنس ، نآرق ، هب  سایق  ّتیجح  يارب 
ناـمیا هک  یناـسک  يا   » هیآ و  [. 112 «] دـیریگ تربع  ناروهدـید ، يا  سپ   » هیآ هلمج  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  دانتـسا  دروم  یتاـیآ  نآرق : اـما 

هب رگا  دیتفای ، رظنفالتخا  ینید ]  ] يرما رد  هاگره  سپ  دینک ؛ تعاطا  زین ]  ] ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیاهدروآ ،
هیآ و  [. 113 «] تسا رتماجرفکین  رتهب و  نیا  دیرادب ، هضرع  ربمایپ  ّتنـس ]  ] ادخ و باتک ]  ] هب ار  نآ  دـیراد ، نامیا  نیـسپ  زاب  زور  ادـخ و 

هک ار  اهناوختسا  نیا  یسک  هچ  : » تسا هتفگ  هک  یسک  نخـس  هب  خساپ  رد  [ 114 «] دروآ دیدپ  ار  نآ  راب  نیتسخن  هک  یـسک  نامه  وگب : »
[. 115 «] دشخبیم یگدنز  تسا  هدیسوپ  نینچ 

- لوسر ادخ و  هب  هضرع  ندرک و  ّدر  و  دوشیم ؛ لماش  زین  ار  سایق  تسخن ، هیآ  رد  تربع - رابتعا و  تسا : تروص  نیدب  لالدتـسا  هوحن 
تابثا يارب  موس - هیآ  رد  دـنوادخ - هکنیا  و  تسا ؛ نآ  زا  یعون  مه  ساـیق  هک  لـصا  هب  عرف  ندـنادرگزاب  زا  تسا  تراـبع  مود - هیآ  رد 

. تسا سایق  عون  زا  یلالدتسا  تسا ، هدرک  لالدتسا  کسمت و  هیلوا  شنیرفآ  هب  گرم  زا  سپ  يایحا  رب  شتردق 
اب یطبر  هچ  اهتربع ، زا  نتفرگ  دنپ  هب  دنوادخ  نداد  نامرف  تسخن ، هیآ  رد  اریز : دراد ، نشور  یلاکـشا  ّتیجح  رب  تایآ  نیا  تلالد  اما 

تاـیآ هب  دـیاب  ناـشعازن ، ندرک  نکهشیر  يارب  عازن ، نیفرط  هک  تسا  نآ  شیاـنعم  هک  تسا  نشور  مود ، هیآ  اـما  دراد !؟ ساـیق  ّتیجح 
سایق هب  ياهراشا  چیه  هیآ  نیا  رد  عقاو  رد  دـننک . هعجارم  شتافو  زا  سپ  شتّنـس  هب  و  تسا ، هدـنز  هک  ینامز  رد  ص )  ) ربمایپ هب  نآرق و 

نخس دنوادخ و  نخس  هب  هضرع  ندنادرگزاب و  سایق ، هک  ارچ  تسا ، هدرک  نایب  ار  نآ  سکع  هک  مییوگن  رگا  تسا  هدشن 
564 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

هقلخ ةداعا  یلع  رداق  قلخلا  اذـه  أشنأ  نم  ّنأ  وه : یفخی و  نأ  نم  رهظأ  اهانعمف  ۀـثلاثلا  اما  و  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوسر  ّصن  و 
انسایقب ایندلا  قلخب  ةرخآلا  قلخ  هّللا  سایق  نیب  ۀبـسانم  ّيأف  هیلا  ةراشالا  ضرف  یلع  و  ۀیآلا ، هیلا  تراشأ  سایق  يأف  هأشنأ ، اهب  یتلا  ةردقلاب 

راصحنالا و انملع  اذا  و  اهیف ؟ ۀـلعلا  راصحناب  ملعن  فیکف  ۀـلع  انملع  اذا  و  نیقیلا ، مزجلا و  لیبس  یلع  اهللع  ملعن  یتلا ال  ۀیعرـشلا  ماکحألا 
. اهل میسق  سایقلا  ّنا  عم  ۀنسلاب  همکح  تبث  يذلا  ۀلعلا  صوصنم  نم  ناک  عرفلا  یف  ةدوجوم  ۀلعلا  تناک 

: ثیداحأف ۀنسلا ، اما 
ضرع اذا  یضقت  فیک  : » هل لاق  نمیلا  یلا  اذاعم  ثعبی  نأ  دارأ  اّمل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّنإ  لبج : نب  ذاعم  ثیدح  - 1

: لاق هردص و  هّللا  لوسر  برضف  ولآ . ییأر و ال  دهتجأ  دجأ  مل  ناف  هّللا ، لوسر  ۀّنسبف  دجأ  مل  ناف  هّللا ، باتکب  یـضقأ  لاق : ءاضق ؟» کل 
یلع اذاعم  ّرقأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنا  لالدتـسالا : هجو  و  هّللا .» لوسر  یـضری  امل  هّللا  لوسر  لوسر  ّقفو  يذلا  هّللا  دمحلا  »

. سایقلا لمشی  وه  يأرلاب و  داهتجالا 
نود هیأرب  مکحی  نأ  هل  زاـج  ۀـعقاو  یف  هّللا  مکح  فرعی  مل  نم  ّنأ  یلع  ّلدـی  هنـأل  هرهاـظب ، لـمعلا  نکمی  ـال  ربخلا  اذـه  ّنأ  باوجلا : و 

[. 116 (] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  : ) یلاعت لاق  نآرقلا . هب  ءاج  ام  فالخ  وه  و  رکذلا ، لهأ  یلا  عوجرلا 
ّصن امیف ال  لقعلا  مکح  یلا  عوجرلا  وه  يأرلا  داهتجا  نم  داری  نأ  ّدب  الف 
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، هدـیرفآ ار  تاـقولخم  نیا  هک  یـسک  هکنیا : نآ  و  دـنام . هدیـشوپ  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  شیاـنعم  موـس  هیآ  اـما  تـسین . ص )  ) ربماـیپ

نادب ياهراشا  هکنآ  ضرفرب  و  دراد !؟ هراشا  سایق  هب  هیآ  نیا  ياجک  دـنادرگزاب . هدرک ، ناشداجیا  هک  یتردـق  نامه  اب  ار  اهنآ  دـناوتیم 
هک ار  ياهیعرش  ماکحا  ام  ندرک  سایق  و  ایند ، شنیرفآ  هب  ار  ترخآ  شنیرفآ  دنوادخ  ندرک  سایق  نایم  تسا  یتبسانم  هچ  دشاب ، هتـشاد 

مولعم شندوب  رـصحنم  هاگره  و  میمهفب ؟ ار  شندوب  رـصحنم  هنوگچ  مینادـب  ار  یتّلع  هاـگره  و  میـسانشیمن . نیقی  عطق و  اـب  ار  نآ  لـلع 
میـسق سایق ، هکنآ  لاح  هدش ، تابثا  ّتنـس  اب  شمکح  هک  دوب  دهاوخ  هّلعلا  صوصنم  عون  زا  دشاب ، دوجوم  زین  عرف  رد  ّتلع  نآ  ددرگ و 
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. تسا ّتنس 
[. تسا هدش  کسمت  نادب  سایق  ّتیجح  يارب  هک   ] تسا ثیدح  دنچ  ّتنس : اما 

دوش هضرع  وت  رب  ییرواد  یتقو  : » دومرف وا  هب  دتـسرفب  نمی  يوس  هب  ار  يو  تساوخ  نوچ  ص )  ) ادـخ لوسر  لـبج : نب  ذاـعم  ثیدـح  . 1
: تفگ درک »؟ یهاوخ  مکح  هنوگچ 

ار نآ   ] رگا و  درک ، مهاوخ  مکح  ادـخ  لوسر  ّتنـس  ساسارب  مباین ] ادـخ  باتک  رد  ار  نآ   ] رگا سپ  منکیم ، مکح  ادـخ  باتک  ساسارب 
شیاتس ساپس و  : » دومرف دز و  وا  هنیس  رب  ادخ  لوسر  هاگنآ  منکیمن . یهاتوک  منکیم و  داهتجا  دوخ  يأر  ساسارب  مباین ، زین ] ّتنـس  رد 

: هک تسا  نآ  تیاور  نیا  هب  لالدتـسا  هجو  تشاد .» قفوم  تسا ، دونـشخ  نادب  ادخ  لوسر  هچنآ  هب  ار  ادخ  لوسر  هداتـسرف  هک  ار  يادخ 
. درک دییأت  ار  وا  راک  رارقا و  دوشیم ، لماش  زین  ار  سایق  هک  يأر ، هب  ندرک  داهتجا  رب  ار  ذاعم  ص )  ) ربمایپ

دناوتیم دـنادیمن  يدادـیور  رد  ار  ادـخ  مکح  هک  یـسک  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  اریز  درک ، لمع  تیاور  نیا  رهاـظ  هب  ناوتیمن  خـساپ :
: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، راگزاسان  هدمآ ، نآرق  رد  هچنآ  اب  نیا  دنک و  مکح  دوخ  رظن  يأر و  ساسارب  رکذ  لها  هب  هعجارم  نودب 

[. 117 «] دینادیمن رگا  دیسرپب  رکذ  لها  زا  »
نآرب یصن  هک  ییاج  رد  لقع  مکح  هب  عوجر  يأر  هب  داهتجا  زا  دارم  دیاب  ورنیازا ،
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دعب کلذ  و  اهدروم ، یف  ینیقیلا » غارفلا  یعدتـسی  ینیقیلا  ۀمذلا  لاغتـشا   » ةدـعاق یلا  وا  ۀیلـصألا ، ۀـحابالا  و  فیلکتلا ، نم  ةءاربلا  نم  هیف 

دحاوک اضیا  هیلا  عوجرلا  زاج  ثیدحلا  اذـه  ریغب  هتیجح  ۀـتباث  سایقلا  ناک  اذاف  هیدـل . تضرع  یتلا  ۀـلأسملا  ۀـلدأ  نع  بیقنتلا  صحفلا و 
. ثیدحلا اذه  سفنب  هیلع  لالدتسالا  نکمی  الف  الإ  و  ۀلدألا ، نم 

نم تضمـضمت  ول  تیأر  أ  : » لوسرلا هل  لاقف  لازنإ . ریغب  مئاصلا  ۀـلبق  نع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسّرلا  لأس  رمع  ّنا  يور  اـم  - 2
برـش لازنالا و  ّنأ  رمع  ملع  اّمل  هنأل  اضیا ، سایقلا  یلع  ّلدـی  اذـه ال  و  همف . لاق : کلذـب . سأب  تلق ال  رمع : لاـق  مئاـص »؟ تنأ  ءاـملا و 

مل اذا  ۀضمضملا  نا  امک  الازنإ ، ّدعت  لازنإ ال  اهعم  نکی  مل  اذا  ۀلبقلا  نأ  همهفی  نأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  دارأف  نارطفم ، ءاملا 
ۀمولعم و ءایشأ  یف  تارطفملا  رصحب  ملعی  مل  ولف  الإ  و  همف . مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاق  اذهل  و  ابرـش ، ّدعت  ءاملل ال  برـش  اهعم  نکی 

یف ۀضمضملا  یلع  ۀلبقلا  سیقی  نأ  ءاهقفلا  نم  دحال  نکمی  لهف  ةرطفم ، ریغ  ۀضمضملا  ّنأ  ملع  و  لقتـسم ، هسأرب  رطفم  ۀلبقلا  ّنأ  لمتحا 
یه نوکتف  اهیف  ۀیلقعلا  ةءاربلا  لصأ  يرجی  نأ  الإ  معن ، ةدابع . یف  اسایق  ناک  اذا  امّیـس  و ال  ۀلعلا ، یف  كارتشالا  مدـع  عم  ۀـّیرطفملا  مدـع 

. سایقلا مکحلل ال  یلقعلا  لیلدلا 
»؟ لبإ نم  کل  له  : » لوسرلا هل  لاقف  دوسأ . هتأرما  هب  تءاج  ام  دنع  هدلو  رکنأ  اّمل  يرازفلا  ثیدح  - 3
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« تسا ینیقی  غارف  ناهاوخ  ینیقی  هّمذ  لاغتشا   » هدعاق هب  عوجر  ای  و  یلصا - هحابا  فیلکت و  زا  تئارب  هب  لقع  مکح  لیبق  زا  دشاب - تسین ،

. تسا هدعاق  نیا  دروم  هک  ییاج  رد 
ثیدح نیا  نودب  سایق  ّتیجح  رگا  و  تسا . هدش  هضرع  وا  رب  هک  تسا  ياهلأسم  هلدا  زا  وجتسج  شواک و  زا  سپ  روما ، نیا  هب  عوجر  و 
تابثا ار  نآ  تیجح  ثیدح ، نیمه  هب  دانتـسا  اب  ناوتیمن  هنرگو  دوب ، دهاوخ  زیاج  هلدا  زا  یکی  دننام  زین  نآ  هب  عوجر  دشاب ، هدش  تباث 

. درک
هدـشن جراـخ  وا  زا  ینم  یلو  هدیـسوب  ار  شرـسمه  هک  يرادهزور  هراـبرد  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  رمع  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  یتـیاور  . 2

: دومرف وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیسرپ .
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یعنام راک  نیا  تفگ : رمع  دوشیم ؟] لـطاب  تاهزور  اـیآ   ] ینک هضمـضم  ناـهد  رد  بآ  يرادـقم  یـشاب و  رادهزور  وت  رگا  وگب  نم  هب  »
«. ییوگیم هچ  رگید  سپ  : » دومرف ربمایپ  درادن .

، ورنیازا دـننکیم . لطاب  ار  هزور  بآ  ندیـشون  ینم و  ندـمآ  نوریب  هک  تسنادیم  رمع  اریز  درادـن . سایق  رب  یتلالد  زین  تیاور  نیا  اـما 
نامه دیآیمن ، رامـش  هب  ینم  ندش  جراخ  دشابن  هارمه  ینم  ندمآ  نوریب  اب  رگا  رـسمه  ندیـسوب  هک  دنامهفب  وا  هب  تساوخ  ص )  ) ربمایپ

رد ص )  ) ربمایپ ورنیازا ، دوشیمن . بوسحم  بآ  ندیـشون  دـشابن  هارمه  بآ  ندیـشون  اـب  رگا  ناـهد  رد  بآ  ندرک  هضمـضم  هک  هنوگ 
«. ییوگیم هچ  رگید  : » دومرف وا  هب  خساپ 

زا یکی  دوـخ  زین  ندیـسوب  هک  میهد  لاـمتحا  دـشابن و  موـلعم  نّیعم ، زیچ  دـنچ  رد  هزور  تـالطبم  ندوـب  رـصحنم  هکیتروـصرد  هنرگو ،
ندرکن لاطبا  رد  ار ، ندیـسوب  دناوتیم  یهیقف  چیه  ایآ  تسین ، هزور  لطبم  ناهد ، رد  بآ  ندرک  هضمـضم  مینادب  تسا و  هزور  تالطبم 

رگم يرآ ، دشاب . تدابع  رد  سایق  رگا  هژیوهب  درادـن ، دوجو  اهنآ  يود  ره  رد  مکح  ّتلع  هکنآ  اب  دـنک  سایق  ندرک  هضمـضم  هب  هزور ،
. سایق هن  دوب ، دهاوخ  مکح  یلقع  لیلد  لصا ، نیمه  تروص ، نیا  رد  هک  دوش ، يراج  نآ  رد  یلقع  تئارب  لصا  هکنآ 

ص)  ) ربمایپ تسین .] نم  زا  هچب  نیا  تفگ  و   ] درک راکنا  ار  نآ  دروآ ، ایند  هب  تسوپهایس  يدنزرف  يزازف  رـسمه  یتقو  يزازف . ثیدح  . 3
؟» يراد رتش  وت  ایآ  : » دومرف يو  هب 
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ۀعزن هلعل  اذه  و  : » لاق قرع . ۀعزن  هّلعل  لاق : نیأ »؟ نمف  : » لاق معن . لاق : قروأ »؟ نم  اهیف  له  : » لاق رمح . لاق : اهناولأ »؟ ام  : » لاق معن . لاق :
. ۀیهلالا ماکحألا  یف  سایقلاب  هل  طبر  لسنلا و ال  ۀعیبط  یف  هیبشت  اذه  نأ  هباوج : و  قرع .»

، اهللع هتعیرش و  رارـسأب  ملاعلا  وه  ّیبنلا  ّنأل  ماقملا ، نع  جورخ  اذه  و  سیقی ، ناک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنا  اوور  ام  اهنم : و 
. باجحب بیغلا  نیب  هنیب و  برض  نّمم  دحأ  هیلع  ساقی  الف  یّمأ ، وه  ملعلا و  همهلأ  نّمم  میلعتب  هتاسایقف 

هّللا یّلـص  هل  تلاق  اهنأ  وه  و  انل . سایقلا  ۀحـص  یف  اهب  جاجتحالا  ّحـصی  یّتلا ال  ۀـیوبنلا  تاسایقلا  یف  لخاد  ۀـیمعثخلا  ربخ  نم  يور  ام  و 
: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  لاقف  کلذ ؟ هعفنی  هنع أ  تججح  ناف  جحلا  ۀضیرف  هیلع  ةافولا و  هتکردأ  یبأ  ّنإ  مّلس : هلآ و  هیلع و 

. معن تلاقف : کلذ » هعفنی  ناک  هتیضقف أ  نید  کیبأ  یلع  ناک  ول  تیأر  «أ 
«. یضقی نأ  قحأ  هّللا  نیدف  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لاق 

مّهنأل رکب ، یبأ  عم  ةاکزلا  یعنام  لاتق  یلع  مهعامجاب  کلذ  یلع  اودهـشتسا  هیلع و  ۀباحـصلا  عامجإ  سایقلا  وتبثم  یعّداف  عامجالا : اـما  و 
. لوسّرلا یلع  لوسّرلا  ۀفیلخ  اوساق 

، سایقلل دصقلا  اذهب  هاف  هنا  مهنم  دحأ  نع  وری  مل  هنا  باوجلا : و 
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زا : » دومرف يرآ .» : » تفگ تسه ؟» زین  يرتسکاخ  رتش  اهنآ  نایم  رد  اـیآ  : » دومرف خرـس . تفگ : تسیچ ؟» ناـشگنر  : » دومرف يرآ . تفگ :
هدنک رثا  رب  دیاش  زین  نیا  : » دومرف دـشاب . هدـش  هدـنک  یگر  دـیاش  تفگ : هدـش .»]؟ دـلوتم  خرـس  رتش  زا  يرتسکاخ  رتش  هنوگچ  و  [ ؟ اجک

رد سایق  هب  یطبر  هتفرگ و  تروص  لسن  تعیبط  هنیمز  رد  یهیبشت  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  نآ  لالدتسا  نیا  هب  خساپ  دشاب .» یگر  ندش 
. درادن یهلا  ماکحا 

ربمایپ نوچ  تسا ، ثحب  ّلحم  زا  جورخ  تایاور  نیا  هب  کّسمت  خـساپ ]: . ] درکیم سایق  ص )  ) ربمایپ دـنکیم  نایب  هک  تسا  یتاـیاور  . 4
هدناوخانسرد یّما و  وا  تسا و  یهلا  ماهلا  میلعت و  هب  دنتـسم  يو  ياهسایق  ورنیازا ، دـنادیم و  ار  ماکحا  للع  تعیرـش و  رارـسا  (ص )

. تسین وا  اب  سایق  روخ  رد  تسا ، یبجاح  هدرپ و  تبیغ  وا و  نایم  هک  یناسک  زا  يدحا  نیاربانب ، دوب .
. تسین حیحـص  اـم ، ياـهسایق  ندوب  تسرد  تاـبثا  يارب  نآ  هب  لالدتـسا  هک  تسا  ص )  ) ربماـیپ ياـهسایق  هرمز  رد  زین  هیمعثخ  تیاور 
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جح وا  بناـج  زا  نم  رگا  تسوا ، هدـهعرب  جـح  هضیرف  تسا و  هتـشذگرد  مردـپ  تفگ : ص )  ) ربماـیپ هب  هـیمعثخ  هـک  تـسا  نآ  تـیاور 
عفان وا  يارب  ایآ  يزادرپب  ار  نآ  وت  دشاب و  وت  ردـپ  هدـهعرب  ینید  رگا  وگب  نم  هب  : » دومرف ص )  ) ربمایپ دـشخبیم ؟ يدوس  ار  يو  مرازگب 

. يرآ تفگ : دوب ؟» دهاوخ 
«. تسا رتراوازس  ندرک  ادا  هب  ادخ  نید  سپ  : » دومرف ص )  ) ربمایپ

دنتشاد عامجا  هباحص  هک  تسا  نآ  اعّدا  نیا  رب  ناشیا  دهاش  دناهتشاد . عامجا  نآرب  هباحص  هک  دناهدرک  اعدا  سایق  نارادفرط  عامجا : اما 
ساـیق لوسر  هب  ار  لوسر  هفیلخ  ناـشیا  نوچ  دـیگنج ، دـنتفریم ، هرفط  تاـکز  تخادرپ  زا  هک  یناـسک  اـب  رکب  یبا  باـکر  رد  دـیاب  هک 

اب ص )  ) ادـخ لوسر  باـکر  رد  ندـیگنج  نوچ  دراد و  ار  لوسر  مکح  ناـمه  تسا و  لوسر  دـننامه  لوـسر  هفیلخ  دـنتفگ : و  ، ] دـندرک
[. تسا قداص  زین  ص )  ) لوسر هفیلخ  قح  رد  مکح  نیا  دوب ، بجاو  دنتخادرپیمن ، تاکز  هک  یناسک 

هدرب راکب  دصق  نیدب  ار  سایق  يو  هک  هدشن  تیاور  هباحص  زا  کیچیه  زا  خساپ :
570 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

تبث اذا  و  لیلد . هیف  سیل  امیف  نوکی  امنإ  سایقلا  و  ادترم ، ناک  ةاکزلا ، لثم  نیدلا  تایرورـض  رکنأ  نم  ّلک  ّنأ  مهملعل  مهولتاق  امبر  لب 
. سایقلل ادروم  سیلف  مولعم  مهمکح  و  نیدلا ، تایرورض  نم  ایرورض  رکنأ  نّمم  اوناک  اتاب  اراکنإ  اهل  ةاکزلا  یعنام  راکنإ  مهدنع 

هذه ّینابر  مهیف  سایقلا و  یلع  مهراکنا  يوبنلا و  تیبلا  لهأ  ۀفلاخم  عم  سایقلاب  لمعلا  یلع  ّمتی  ۀباحـصلا  نم  عامجإ  ّيأ  يرعـش  تیل  و 
ّصتخا نم  و  راد ، ام  ثیح  هعم  قحلا  رودـی  نم  و  ۀـنمؤم ، نمؤم و  ّلـک  یلوم  و  مهاـضقأ ، و  هوخأ ، و  لوسرلا ، ملع  ۀـنیدم  باـب  و  ۀـمألا ،

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  هیف  لاق  نم  و  هیف ، مهنم  ملعأ  ناک  رـشاعلا و  ءزجلا  یف  سانلا  كراش  ۀـمکحلا و  ملعلا و  راشعأ  ۀعـستب 
. نیقیرفلا بتک  اهب  تحفط  یتلا  ةدلاخلا  هلاوقأ 

نم ةدـیدش  تاجهلب  هب  لاق  نم  ّدر  سایقلا و  ّدر  یف  فلـسلا  نع  فلخلا  هلقن  دـق  مهنع  رتاوتم  مولعم  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بهذـم  و 
. ۀلوطملا ۀیلوصألا  بتکلا  یف  اهعجاریلف  اهیلع  فوقولا  دارأ 

: هیف لاق  يرعشألا  یسوم  یبأل  هدهع  یف  رمع  نع  الإ  سایقلا  یف  رهاظ  لوق  مارکلا  ۀباحـصلا  نم  دحأ  نع  لقنی  مل  لب  عامجالا ، لاح  اذه 
رکنأ دـق  و  خـلا » لاثمألا ...  فرعا  رومألا و  نیب  سیاق  ۀنـس  نآرق و ال  هیف  سیل  اّـمم  کـیلع  درو  اّـمم  کـیلا  یلدأ  اـمیف  مهفلا  مهفلا  ّمث  »

ّهنا ال سایقلا - لهأ  يأ  مهبذـک - ناهرب  : ) لاق ثیح  ص 59 ،) ج 1 ، یلحملا ،  ) هباتک یف  ۀنـسلا - لهأ  مـالعأ  نم  وه  و  مزح - نبا  کـلذ 
ّناف رمع  یلع  ۀعوضوملا  ۀبوذکملا  ۀلاسرلا  یف  الإ  ادبا  سایقلاب  لوقلاب  رمألا  قلطأ  هنا  ۀباحصلا  نم  دحأ  نع  ثیدح  دوجو  یلا  مهل  لیبس 

 ... هابشألا فرعا  و  : » اهیف

571 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
تاکز دننام  ار ، نید  تایرورـض  زا  یکی  سکره  دنتـسنادیم  هباحـص  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نانآ  اب  گنج  رد  تکرـش  دیاش  هکلب  دـشاب ،
نیعنام طسوت  تاکز  یعطق  راکنا  هباحص  دزن  هاگره  و  دشابن . نآ  رد  مکح  رب  یلیلد  هک  تسا  ییاج  رد  سایق  و  تسا ، دترم  دنک ، راکنا 

، تسا مولعم  یناسک  نینچ  مکح  و  دـناهدرک ، راکنا  ار  نید  تایرورـض  زا  یکی  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  زا  نانآ  دوش ، تباث  تاـکز ، زا 
. درادن دوجو  اجنیا  رد  سایق  يارب  يدروم  سپ 

ار نآ  دندیزرویم و  تفلاخم  سایق  اب  ربمایپ  تیب  لها  هکنآ  اب  دنراد  عامجا  سایق  هب  ندرک  لمع  رب  هنوگچ  هباحص  متسنادیم  شاک  يا 
و ناشنیرترواد ، يو ، ردارب  ربمایپ ، شناد  رهـش  باب  هک  یـسک  تسا ، ناشیا  نایم  رد  تّما  نیا  ینّابر  ملاع  هکیلاـحرد  دـندرکیم  راـکنا 

مهد کی  رد  دراد و  صاصتخا  يو  هب  تمکح  ملع و  مهد  هن  و  دـخرچیم ، يو  رادـم  رب  قح  هک  یـسک  تسا ؛ نمؤم  نز  درم و  ره  ّیلو 
نایب نادواج  ینانخـس  شاهرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  یـسک  تسا ؛ رتاناد  ناـشیا  همه  زا  زین  ءزج  نآ  رد  دراد و  تکراـشم  مدرم  اـب  زین  یقاـب 
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. تسا رپ  نآ  زا  یّنس  هعیش و  ياهباتک  هک  دومرف 
نیرتدـیدش اب  و  یفن ، ار  سایق  نانآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  ناـشیا  زا  رتاوت  هب  رگید  لـسن  زا  سپ  یلـسن  تسا و  مولعم  ع )  ) تیب لـها  يأر 

. دنک هعجارم  لّصفم  یلوصا  ياهباتک  هب  دیاب  تسا  رما  نیا  رب  یهاگآ  ناهاوخ  هک  یسک  دندرکیم . ّدر  ار  نآ  نارادفرط  نحل ،
رد رمع  رگم  تسا ، هدشن  لقن  دشاب ، هتـشاد  سایق  رد  روهظ  هک  ینخـس  یمارگ  هباحـص  زا  کیچیه  زا  هکلب  تسا ، عامجا  ّتیعـضو  نیا ،

دـیآیم و دراو  وـت  رب  هچنآ  باـیرد : بوـخ  منکیم  تیادـه  نآ  هب  ار  وـت  هچنآ  : » تفگ نآ  رد  هک  يرعـشا  یـسوم  یبا  هب  شاهماندـهع 
رد تسا - ّتنـس  لـها  ناـگرزب  زا  هک  مزح - نبا  سانـشب »...  ار  اـههنومن  نک و  ساـیق  روما  ناـیم  هدـماین ، ّتنـس  اـی  نآرق و  رد  شمکح 

[ تابثا  ] يارب یهار  زگره  ناشیا  تسا . ناشیا  ییوگغورد  رب  ناهرب  نیا  : » دـیوگیم هدرک  راکنا  ار  نآ  ص 59 ) ج 1 ، یّلحملا ،  ) شباتک
رمع رب  ار  ینانخـس  هک  یغورد  هلاسر  رد  رگم  دـنرادن  دنـشاب ، هداد  سایق  لامعا  هب  ناـمرف  نآ  رد  هک  هباحـص  زا  یکی  زا  یثیدـح  دوجو 

دننامه روما  : » هدمآ هلاسر  نیا  رد  تسا . هتخاس 
572 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

نم وا  هنم  طقـسأ  هوبأ  فالخالب و  طقاس  وه  هیبأ و  نع  نادعم  نب  دیلولا  نب  کلملا  دبع  الإ  اهوری  مل  ۀلاسر  هذه  رومألا » سق  لاثمألاب و 
(. خلا رمع ...  اهیف  اوفلاخ  ءایشأ  اهسفن  ۀلاسرلا  هذه  یف  فیکف و  طوقسلا ، یف  هلثم  وه 

« یباحـصلا بهذم   » ثحب یف  فرعی  هتیجح  نع  ثحبلا  یباحـص و  يأر  یه  اّمناف  سایقلا  یلع  اهتلالد  ۀیاورلا و  هذه  ۀحـص  ضرف  یلع  و 
ناک ول  : » هلوقب ( 24  ) يرونیدـلا ص ۀـبیتق  یبأل  ثیدـحلا » فلتخم  لیوأت   » باتک نع  امک  سایقلا  ّدر  رمع  نع  يور  ّهنا  عم  یتأیـس . اـمک 

«. هرهاظ نم  حسملاب  یلوا  ّفخلا  نطاب  ناکل  سایقلاب  نیدلا  اذه 
. مهولا وه  هلباقی و  امب  لمعلا  انمزلی  هب  لمعن  مل  اذاف  سایقلا  نم  ّنظلا  لوصح  وه  لقعلا  لیلدل  مهتاریرقت  ّمهأف  لقعلا : اّما  و 

نم هلباقی  امب  لمعی  ظافلالا و ال  رهاوظ  و  دـحاولا ، ربخ  لـثم  هتّیجح  عرـشلا  نم  تبثی  مل  اـم  قلطملا  ّنظلاـب  لـمعلا  زوجی  ـال  هنا  هباوج : و 
کلذ نع  ثحبلا  لیصفت  و  هدروم ، یف  طایتحالا »  » وا اهدروم ، یف  ةءاربلا »  » نم ءالقعلا  هیلع  ملاست  و  لقعلا ، هیلع  ّلد  امب  لمعی  لب  مهولا ،

. عجاریلف باتکلا  اذه  یف  قبس  اّمم  ملعی 
، هب لمعلا  زوجی  الف  ۀـیجحلا  تبثت  مل  اذاف  تابثالا  همزلی  هتیجحب  لئاقلا  ّنأل  اهل  ضّرعتلا  یلا  جاتحن  الف  سایقلا  ۀـیجح  يرکنم  ۀـلدأ  اـما  و 

. سایقلا ّدر  یف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  تدرو  تایاور  كانه  و  نیتبثملا . ۀلدأ  نع  ۀبوجألا  یف  اهنم  ریثک  رهظ  دق  ّهنأ  عم 
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هدرک لقن  شردپ  زا  نادعم  نب  دیلو  نب  کلملا  دبع  طقف  ار  نآ  هک  تسا  ياهلاسر  نیا ، نک .» سایق  مهرب  ار  روما  سانـشب و  اهلاثم  اب  ار 
هلاسر نیا  رد  هچنآ  هب  ناوتیم   ] هنوگچ تسوا . دننام  ای  يو و  زا  رترابتعایب  شردپ  دـننادیم و  رابتعایب  ار  کلملا  دـبع  ناگمه  تسا و 

 ...«. دناهدرک تفلاخم  رمع  اب  نآ  رد  ّتنس  لها  هک  تسا  یبلاطم  هلاسر  نیا  دوخ  رد  هکیلاحرد  درک ] دانتسا  هدمآ 
رد یباحص  يأر  ندوب  تّجح  و  دوب . دهاوخ  یباحص  زا  یکی  يأر  رگنایب  دنک ، تلالد  سایق  رب  دشاب و  حیحـص  تیاور ، نیا  هک  ضرفرب 
زا هکنانچ  تسا ، هدرک  یفن  ار  سایق  هک  هدش  تیاور  رمع  زا  هک  نآرب  نوزفا  دوشیم . هتسناد  دمآ ، دهاوخ  هک  یباحـص » بهذم   » ثحب

حسم دشاب  سایق  هیاپ  رب  نید  نیا  رگا  : » تسا هدش  لقن  رمع  زا  نخس  نیا  ص 24 )  ) يرونید هبیتق  یبا  زا  ثیدحلا » فلتخم  لیوأت   » باتک
«. دوب دهاوخ  اپ  يور  ندرک  حسم  زا  رتبسانم  اپ  فک  ندرک 

مینکن لمع  نآ  هب  رگا  سپ  دوشیم . لصاح  ّنظ  ناسنا  يارب  سایق ، زا  هک  تسا  نآ  لـقع ، لـیلد  يارب  ناـشیا  ریرقت  نیرتمهم  لـقع : اـما 
. مینک لمع  تسا ، مهو  هک  شلباقم ، فرط  هب  دیاب 

و تسین ؛ زیاج  دشاب ، هدشن  تباث  عرـش  بناج  زا  نآ  ّتیجح  ظافلا ، رهاوظ  دحاو و  ربخ  دننام  هک  مادام  قلطم ، ّنظ  هب  ندرک  لمع  خساپ :
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« تئارب  » ینعی دناهتفریذپ - ار  نآ  القع  هدرک و  تلالد  نآرب  لقع  هک  يزیچ  هب  هکلب  دوشیمن ، لمع  زین  تسا  نآ  لباقم  رد  هک  یمهو  هب 
اجنادـب دوشیم . هتـسناد  دـمآ ، باتک  نیا  رد  نیا  زا  شیپ  هچنآ  زا  ثحب  لیـصفت  دوشیم و  لـمع  شدروم - رد  طاـیتحا »  » شدروم و رد 

. دوش هعجارم 
تباث شتیجح  هاگره  دنک و  تابثا  ار  نآ  دیاب  دنادیم  تّجح  ار  نآ  هک  یسک  اریز  درادن ، رکذ  هب  يزاین  سایق ، تیجح  نارکنم  هلدا  اما 

هلدا هب  ام  هک  ییاهخـساپ  نمـض  رد  ساـیق  ّتیجح  مدـع  هلدا  زا  يرایـسب  هک  نآرب  نوزفا  دوب ، دـهاوخن  زیاـج  نآ  هب  ندرک  لـمع  دوشن ،
. دش نشور  میداد ، سایق  ناگدننکتابثا 

[: هلمج زا   ] دراد دوجو  سایق  یفن  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا  یتایاور 
574 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

اذاف سایقلاب ، ۀهرب  و  ۀنـسلاب ، ۀـهرب  و  باتکلاب ، ۀـهرب  ۀـمألا  هذـه  لمعت  : » لاق هنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هنع  يواضیبلا  نع  ام  اهنم :
«. اّولض دقف  کلذ  اولعف 

: لاق هنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نع  سایقلا  باـب  یف  ج 2  نیناوقلا »  » بحاص هنع  هلقن  و  لوصحملا »  » بحاص نع  اـم  اـهنم : و 
«. مارحلا نوللحی  لالحلا و  نومرحیف  مهیأرب  رومألا  نوسیقی  موق  ۀنتف  مهمظعا  ۀقرف  نیعبس  عضب و  یلع  یتّما  قرتفتس  »

. هریغ یلع  مدقم  صنلا  سایقلا و  نالطب  یف  صن  ناتیاورلا  ناتاه  و 
: یلی ام  هنم  رکذن  لیبقلا  اذه  نم  ریثکلا  ءیشلا  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  نع  يور  و 

قحم تسیق  اذا  ۀنسلا  : » لیوط ثیدح  یف  لاق  هنا  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع  تایّدلا  باب  یف  هنع - هّللا  یـضر  قودصلا - خیـشلا  نع  ام  - 1
«. نیدلا

ضئاحلا یلع  بجول  سایقلاب  ذخؤی  نیدلا  ناک  ول  : » ۀفینح یبأل  لاق  هنا  لیوط  ثیدح  یف  اضیا  مالّسلا  هیلع  هنع  للعلا »  » باتک نع  ام  - 2
«. موصلا نم  لضفا  اهنأل  ةالصلا  یضقت  نأ 

. سییاقم يأر و ال  يوهب و ال  هنید  ذخؤی  نا  هّللا  رمأ  نم  سیل  : » مالّسلا مهیلع  مهلوق  نم  نیرحبلا  عمجم  یف  ام  - 3
یلع یفخ  سایق  حیجرت  یـضتقت  دـهتجملا  لقع  یف  حدـقنی  لیلد  : » هناب هوفّرع  و  ناسحتـسالا »  » اهیف فلتخملا  ۀـلدألا  نم  ناسحتـسالا  - 2

مکحلا نم  ءانثتسالا  یـضتقت  ۀحلـصمل  یلک  مکح  نم  درف  ءانثتـسا  وا  یفخ ، سایق  نذإ  وهف  یلک » مکح  نم  یئزج  ءانثتـسا  وا  ّیلج  سایق 
، ۀلسرملا حلاصملا  سایقلا و  یلا  عجار  وهف 

575 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
هب هرود  کی  رد  و  دنکیم ، لمع  نآرق  هب  هرود  کی  رد  تما  نیا  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  یّنـس ] ناملاع  زا   ] يواضیب . 1

«. دناهدش هارمگ  دننک  نینچ  هاگره  و  سایق . هب  هرود  کی  رد  و  ّتنس ،
لقن ار  نآ  سایق ) باـب  رد ج 2 ،  ) نیناوق بحاـص  یمق ] يازریم   ] هدروآ و ص )  ) ربماـیپ زا  لوصحم  بحاـص  يزار ] رخف   ] هک یتیاور  . 2

هک تسا  رتـشیب  همه  زا  یهورگ  هنتف  ناـیم ، نیا  زا  دـنوشیم . میـسقت  هورگ  دـنچ  داـتفه و  هب  نم  تّما  يدوز  هب  : » دومرف هک  تسا ، هدرک 
«. دننکیم لالح  ار  مارح  و  مارح ، ار  لالح  هجیتن ، رد  دننکیم و  سایق  شیوخ  يأر  هب  ار  روما 

تیب لها  زا  دوشیم . مدـقم  تسا ] نآ  دـننام  رهاظ و   ] تسین صن  هچنآ  رب  ّصن  تسا و  حیرـص  صن و  سایق ، نـالطب  رد  تیاور ، ود  نیا 
: میروآیم ار  نآ  زا  هنومن  دنچ  هک  هدش  لقن  تسد  نیا  زا  یناوارف  تایاور  (ع )

، دوش سایق  ّتنس  هاگره  : » تسا هدمآ  نآ  نمض  رد  هک  هدرک  لقن  يدنلب  ثیدح  ع )  ) قداص ماما  زا  تاید  باب  رد  هر )  ) قودص خیش  . 1
«. دوشیم دوبان  نید 

: دومرف هفینح  یبا  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدروآ  دنلب  یثیدح  نمـض  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  عئارـشلا  للع  باتک  رد  قودـص ] خیـش  . ] 2
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«. تسا هزور  زا  رترب  زامن  هک  ارچ  دنک ، اضق  ار  شزامن  هک  دوب  مزال  ضئاح  نز  رب  دمآیم  تسد  هب  سایق  هیاپ  رب  نید  رگا  »
هب سایق  ای  يأر و  ای  سفن  ياوه  هیاپ  رب  ار  شنید  صخـش  هک  تسین  ادـخ  رما  زا  : » هک تسا  هدـش  لقن  ع )  ) همئا زا  نیرحبلا  عمجم  رد  . 3

«. دروآ تسد 

ناسحتسا . 2

: دناهدروآ نآ  فیرعت  رد  تسا و  ناسحتسا »  » هدش فالتخا  نآ  رد  هک  ياهلدا  هلمج  زا 
مکح زا  ییزج  يانثتسا  ای  راکشآ و  یسایق  رب  ناهنپ  یسایق  حیجرت  یـضتقم  دیآیم و  دیدپ  دهتجم  لقع  رد  هک  تسا  یلیلد  ناسحتـسا ، »

انثتـسا یـضتقم  هک  یتحلـصم  رطاخ  هب  تسا  یّلک  یمکح  زا  درف  کی  ندرک  انثتـسا  ای  ناهنپ و  یـسایق  ناسحتـسا ، نیارباـنب ، تسا .» یّلک 
. ددرگیمزاب لسرم  حلاصم  سایق و  هب  ناسحتسا  نیاربانب ، دشابیم . مکح  نآ  زا  ندرک 

576 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. هصوصخب هیف  مالکلا  لیطن  الف  هتیجح . تبثت  مل  امهتیجح  تبثت  مل  اذاف 

ریثک و  ۀبطاق ، ۀعیشلا  ءاملع  ۀباحصلا و  نم  ریثک  مالّسلا و  مهیلع  تیبلا  لهأک  نیملسملا  رثکا  ّهدر  و  ۀلبانحلا ، ۀیفنحلا و  رثکا  هب  ّجتحا  دق  و 
«. عّرش دقف  نسحتسا  نم  : » لاق هنا  یعفاشلا  مامالا  نع  لقن  دق  و  مهریغ . ءاهقف  نم 

. اهعجارف باتکلا  اذهل  هتمدقم  یف  یناتسرهشلا  ۀمالعلا  اهرکذ  دق  سایقلا  يأرلل و  ۀباحصلا  ّمذ  یف  مزح  نبا  تاملک  و 
«. فّلکتلا ّنظلا و  وه  اّنم  يأرلا  ّنا  نیدلا و  یلع  يأرلا  اومهتا  : » لاق هنا  رمع  نع  يور  ام  اهنم :

تیمـس و  اهئاغلا .» وا  اهرابتعا  یلع  یعرـش  لیلد  ّلدی  مل  اهقیقحتل و  امکح  عراشلا  عرـشی  مل  یتلا  حـلاصملا  : » یه ۀلـسرملا  حـلاصملا  - 3
عفد هیف  وا  سانلا ، بلاغل  ۀماع  ۀحلـصم  هیف  دهتجملا  هاری  مکح  ّلک  اهدروم  و  ءاغلا . لیلد  رابتعا و ال  لیلدب  ةدیقم  ریغ  ۀقلطم  اهنأل  ۀلـسرم 

. میرحت باجیا و ال  مکح  عراشلا  نم  دری  نأ  ریغب  یناثلا  مّرحی  لوالا و  بجویف  کلذک ، ةدسفم 
. ۀنسلا باتکلاک و  یعرشلا  مکحلا  اهب  عرشی  ۀجح  اهولعج  اهیلا و  اودنتـسا  بهاذملا  ءاهقف  نم  ۀلمجف  کلذ ، یف  نوملـسملا  فلتخا  دق  و 
و ۀـبطاق ، مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  مهنم  و  کلذ . یلع  عراشلا  نم  لیلد  دورو  نود  نم  اهیلا  ادانتـسا  يوتفلا  نم  اوعنم  نوقاـبلا و  اـهّدر  و 

. مهریغ یعفاشلا و  مامالا  و  مهتعیش ، ءاهقف 
 ... حلاصم اهنا  یهف  اهل  نیربتعملا  ۀجح  اّما 

577 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. مینکیمن دنلب  نآ  صوصخ  رد  ار  نخس  ورنیازا ، دوب . دهاوخن  تباث  زین  نیا  تیجح  دشابن  تباث  ود  نآ  ّتیجح  هاگره  و 

هعیش ناملاع  همه  هباحص و  زا  يرایسب  و  ع )  ) تیب لها  دننام  ناناملـسم ، رثکا  دناهدرک و  کّسمت  ناسحتـسا  هب  اهیلبنح  اهیفنح و  رتشیب 
تعدـب دـنک  ناسحتـسا  هک  یـسک  : » تسا هتفگ  هک  هدـش  لقن  یعفاش  ماما  زا  دـناهدرک . یفن  ار  نآ  بهاذـم ، رگید  ياـهقف  زا  يرایـسب  و 

«. تسا هدراذگ 
نآ هب  تسا ، هدروآ  ار  سایق  يأر و  نتسب  راکب  رطاخ  هب  هباحص  شهوکن  رد  مزح  نبا  نانخس  باتک ، نیا  رب  همدقم  رد  یناتسرهش  همالع 

. دینک هعجارم 
نامگ دشاب  ام  بناج  زا  هک  ییأر  و  دیرادب ، مهتم  ار  نید  هرابرد  دوخ  يأر  : » تفگ هک  هدـش  لقن  رمع  زا  هک  یتیاور  تسا ، هلمج  نآ  زا 

«. تسا فّلکت  و 
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لسرم حلاصم  . 3

هدرکن تلالد  نآ  ياغلا  ای  رابتعا و  رب  یعرـش  یلیلد  هدادـن و  رارق  اـهنآ  ققحت  يارب  یمکح  عراـش  هک  تسا  یحلاـصم  ، » لـسرم حـلاصم 
هک تسا  یمکح  ره  نآ ، دروم  و  دنتـسین . نآ  ياغلا  ای  رابتعا و  رب  یلیلد  هب  دیقم  دناقلطم و  نوچ  دنمانیم ، لسرم  ار  حلاصم  نیا  تسا .»

دروم رد  سپ  دهدیم . صیخـشت  نآ  رد  مدرم  رثکا  يارب  ماع  یتحلـصم  عفد  ای  دـنیبیم و  نآ  رد  مدرم  رثکا  يارب  ماع  یتحلـصم  دـهتجم 
. دشاب هدش  دراو  نآ  هرابرد  یتمرح  ای  بوجو و  عراش  بناج  زا  هکنآیب  دنکیم ، مارح  ار  نآ  مود ، دروم  رد  بجاو و  ار  نآ  تسخن 

رارق ّتنس  باتک و  دننام  یتجح  ار  نآ  هدرک و  دانتسا  نادب  بهاذم  ياهقف  زا  یخرب  دنراد . رظنفالتخا  لسرم  حلاصم  هرابرد  ناناملـسم 
عراش زا  یلیلد  هک  ییاـج  رد  اوتف ، رد  ار  نآ  هب  دانتـسا  دـناهدرک و  یفن  ار  نآ  هیقب  و  دـیآیم . تسد  هب  یعرـش  مکح  نآ  زا  هک  دـناهداد 

. دناهلمج نیا  زا  نارگید  یعفاش و  ماما  هعیش ، ياهقف  ع ،)  ) تیب لها  همه  دناهتسناد ؛ تسردان  درادن ، دوجو 
حلاصم و بلج  اهنیا  هک  تسا  نآ  دننادیم  ربتعم  ار  لسرم  حلاصم  هک  یناسک  لیلد 

578 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
. عراشلا اهب  رمأی  مل  ول  اهقبط و  یلع  يوتفلا  مزلیف  دهتجملا ، رظن  یف  ۀّمهم  یه  و  اهنع ، عراشلا  هنی  مل  دسافم  ءرد  و 

سیل ۀماع و  ۀحلـصم  هیف  يری  مکح  ّبر  ذإ  عراشلا ، اهعرـشی  مل  ةدیدج  ماکحا  عیرـشتل  یفکی  دـهتجملا ال  رظن  ّنا  کلذ : نع  باوجلا  و 
فلتخی دق  کلذل  و  ۀیقیقحلا ، ۀیعقاولا  حـلاصملا  كرد  نع  ةرـصاق  رـشبلا  لوقع  ّنأل  ریبک ، داسف  هیف  نوکی  امبر  لب  کلذ ، عقاولا  یف  هیف 
اماکحا مهسفنا  دنع  نم  مهل  نودهتجملا  عرشی  یتح  سانلل  نمضت  زرحت و  ۀحلـصملا و  طبـضنت  فیکف  ۀعقاولا ، ۀحلـصم  یف  نودهتجملا 

ۀّمألا ءاهقف  نم  هیلع  عامجا  و ال  ۀنـسلا ، باتکلا و  یف  صن  هیلع  نکی  مل  اذا  نیفلکملا  لاعفا  نم  لعف  ّلک  ۀـعقاو و  ّلک  ّنا  یلع  اهل . ۀـلفاک 
. دهتجملا عیرشت  یلا  ۀبترملا  لصت  الف  اهریغ  وا  ۀحابالا  ةءاربلا و  نم  ءالقعلا  عیمج  دنع  تباث  یلقع  مکح  هل  نوکی  نأ  ّدب  ال 

لامعالا نم  ۀلـسرملا  حلاصملل  هب  اوّلثم  ام  اما  و  هّللا . ماکحا  نم  مکحک  نیفلکملا  رئاس  یلع  ضرفت  یتلا  نیدـهتجملا  يواتف  یف  هّلک  اذـه 
تـسیلف نیفظوملا  ۀبقارمل  نیـشّتفملا  نییعت  و  دیربلا ، لوصا  عضو  نیواودلا و  نیودتک  ءافلخلا  ضعب  نم  ۀیموکحلا  تامیظنتلا  ۀـیرادالا و 

. دالبلا نوئش  میظنتل  اهب  موقی  نیملسملا  ماما  لامعا  نم  یه  امنا  ۀیعرش و  ماکحاب  يوتفلا  باب  نم  یه 
نیعناملا باوجف  اهتّیجح ، یلع  الیلد  هولعج  ۀنسلا و  باتکلا و  یف  دنتسم  هل  دجوی  اّمم ال  ۀباحـصلا  ضعب  لامعا  نم  هب  اودهـشتسا  ام  اّما  و 

و ۀجح ، نوکی  موصعملا ال  ریغ  لمع  ّنا  وه : مهبتک و  ّلج  یف  حورشملا  مهبهذم  مهتقیرط و  نم  هذخا  نکمی  کلذ  نع  ۀعیشلا  امّیس  و ال 
، ناهرب ریغب  افرصت  و  نانع ، قالطا  هیف  ّنأل  ۀلسرملا  حلاصملا  باب  نم  وه  فلسلا  نم  ردص  لمع  ّلک  لعجی  نأ  نکمی  و ال  هیلا ، دنتـسی  ال 

ۀعیرشلا مظن  عم  قفتی  وه ال  ماکحالا و  یف  يأر  ۀیرح  و 
579 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

، دـهد اوتف  اهنآ  قبطرب  هک  تسا  مزال  سپ  دـنرادروخرب ، تیمها  زا  دـهتجم  رظن  رد  و  هدومرفن ، یهن  نآ  زا  عراش  هک  تسا  يدـسافم  عفد 
. دشاب هدرکن  رما  نآ ، هب  عراش  دنچره 

نآ رد  دهتجم  هک  یمکح  اسبهچ  اریز  دنکیمن . تیافک  هدرکن ، عیرـشت  ار  نآ  عراش  هک  يدیدج  ماکحا  عیرـشت  يارب  دهتجم  رظن  خساپ :
یعقاو حلاصم  كاردا  زا  یمدآ  لقع  تسد  نوچ  دشاب ، یناوارف  داسف  نآ  رد  دیاش  هکلب  دشابن ، نینچ  عقاو  رد  دنیبب و  یمومع  یتحلـصم 

تحلـصم هنوـگچ  سپ  دـننکیم . فـالتخا  هداد  يور  هچنآ  تحلـصم  رد  نادـهتجم  یهاـگ  لـیلد  نیمه  هـب  و  تـسا ، هاـتوک  یقیقح ، و 
، دریگ هدـهعرب  ار  حـلاصم  نآ  هک  یماکحا  نانآ  يارب  شیوخ  بناج  زا  نادـهتجم  اـت  دوشیم  نیمـضت  مدرم  يارب  زارحا و  دـنمهطباض و 

. دننک عیرشت 
، دـشابن نآ  هرابرد  تّما  ياهقف  زا  یعامجا  اـی  ّتنـس و  باـتک و  زا  یـصن  رگا  ناـفّلکم ، لاـعفا  زا  یلعف  ره  دادـیور و  ره  هک  نآرب  نوزفا 
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دهتجم هک  دـسریمن  نآ  هب  تبون  ورنیازا ، نآ . ریغ  ای  هحابا  تئارب و  دـننام  تسا ، تباـث  ـالقع  همه  دزن  هک  دراد  یلقع  یمکح  ریزگاـن 
. دنک عیرشت  نآ  يارب  یمکح 

حلاصم يارب  هک  ییاهلاثم  اما  دوشیم . بجاو  نافلکم  رب  دنوادخ  ماکحا  زا  یمکح  هباثم  هب  هک  تسا  نادهتجم  ياواتف  هرابرد  همه ، نیا 
نیناوق و نتـشون  اهناوید ، نیودـت  دـننام  دـناهداد ، رارق  افلخ  زا  یخرب  هک  یتموکح  تاررقم  يرادا و  لامعا  لـیبق  زا  هدـش  ناـیب  لـسرم 

ماما هک  تسا  ینوئش  زا  هکلب  تسین ، یعرش  ماکحا  هب  نداد  اوتف  باب  زا  اهنیا  نارومأم ، راک  رب  تراظن  يارب  ناسرزاب  نییعت  اههماننییآ ،
. تسا هدروآ  اجب  اهرهش  روما  میظنت  يارب  ناناملسم 

رب لیلد  ار  نآ  لسرم ، حلاصم  نارادفرط  و  تسین ، نآرب  ّتنـس  باتک و  رد  يدنتـسم  چـیه  هک  هباحـص  زا  یخرب  ياهراک  هب  داهـشتسا  اما 
ناشیاهباتک رتشیب  رد  هک  ناـشیا  مارم  شور و  زا  ناوتیم  ار  دـهاش  نیا  هب  هعیـش  هژیوهب  ناـفلاخم  خـساپ  دـناهداد ، رارق  لـیلد  نیا  ّتیجح 

زا هک  ار  يراـک  ره  ناوتیمن  و  دوشیمن ، دانتـسا  نادـب  و  تسین ، تجح  موصعم  ریغ  لـمع  هکنیا : نآ  و  دروآ ، تسد  هب  هدـمآ ، شحرش 
اب هک  تسا ، ماکحا  رد  يأر  يدازآ  ناهرب و  نودب  فّرـصت  يدیقیب ، نآ  رد  هک  ارچ  درمـش ، لسرم  حـلاصم  باب  زا  هدزرـس  ناگتـشذگ 

تعیرش ماظن 
580 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

ریذاحم ال و  اهّدـس ، نکمی  اباوبا ال  نیملـسملا  یلع  حـتفی  بابلا  اذـه  و  ۀـلدألا ، صوصنلاـب و  دـّبعتلاب و  ةدـّیقملا  اـهماکحا  و  ةدودـحملا ،
عیمج یف  رشبلا  حلاصمب  ۀلفکتملا  نیناوقلا  ماکحالا و  نم  هلوسر  هّللا و  هعّرش  ام  طبنتسم  وه  امنا  عّرشم و  ریغ  دهتجملا  نأل  اهّدر ، عاطتسی 

. ۀلسرملا حلاصملا  نم  بابلا  اذه  ّدس  نوکیف  راوطالا ، راودالا و 
هخـسن یلع  ّلدی  ام  انعرـش  یف  دری  مل  و  ۀیهلالا ، ۀقباسلا  عئارـشلا  نم  همکح  تبث  ام  اهیف  ءاهقفلا  فلتخا  یّتلا  ۀلدألا  نم  انلبق  نم  عرـش  - 4

. هب انفیلکت  یلع  ّلدی  ام  و ال  صوصخلاب ،
: نیهجول رهظألا  هّلعل  هب و  انفیلکت  مدع  مهریغ  نع  و  هب ، نوفلکم  ّانا  ۀیعفاشلا  ۀیکلاملا و  ضعب  ۀیفنحلا و  نع  لوقنملاف 

َمالْـسِْإلا ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) یلاعت لاـق  اـمک  اـهمامت  اـهلامک و  دـعب  انتعیرـش  ّنا  لوـالا :
امک اهل  افلاخم  ما  ۀقباسلا  عئارـشلل  اقفاوم  ناک  ءاوس أ  هتنّیب ، هب و  تءاج  الإ و  رـشبلا  اهجاتحی  یتلا  ماکحالا  نم  امکح  عدت  مل  [ 118 (] ًانیِد

الإ و رانلا  نم  مکبّرقی  ۀنجلا و  نع  مکدّعبی  ءیـش  نم  ام  هب و  مکترما  دق  الإ و  رانلا  نع  مکدّـعبی  ۀـنجلا و  نم  مکبّرقی  ءیـش  نم  ام  : » درو
ماکحا غیلبت  و  یلکلا ، خسنلا  وه  خسنلا  رهاظ  اهمّدقت و  امل  ۀخـسان  ۀماعلا  عئارـشلا  نم  ۀعیرـش  ّلک  ّنا  یلع  تلد  راثآلا  و  هنع .» مکتیهن  دـق 

نوجاتحی ام  عیمج  هتّمأ  غیلبت  دعب  یلعألا  قیفرلا  یلا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نیمألا  یبنلا  لاقتنا  نیدلا و  لامکا  دعب  امّیس  ةدیدج و ال 
 ... هیلا

581 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 
يور هب  ار  ییاهباب  باب ، نیا  ندوشگ  دتفایمن . راگزاس  تسا ، هلدا  صوصن و  دّبعت و  هب  دـیقم  هک  شماکحا  اب  و  دراد ، بوچراهچ  هک 

هک ارچ  درک ، ناوتن  نآ  زا  يریگولج  هک  دروآ  دـهاوخ  راب  هب  ار  یتالکـشم  و  تسا ، نکمماـن  اـهنآ  نتـسب  هک  دوشگ  دـهاوخ  ناناملـسم 
همه رد  یمدآ  حلاصم  رادهدهع  دناهدرک و  عیرـشت  شربمایپ  دنوادخ و  هک  ار  یماکحا  نیناوق و  طقف  وا  هکلب  تسین  هدننکعیرـشت  دهتجم 

. دوریم رامش  هب  لسرم  حلاصم  قیداصم  زا  دوخ  باب ، نیا  نتسب  ورنیازا ، دنکیم . طابنتسا  تساهههرب ، اههرود و 

ناینیشیپ تعیرش  . 4

يزیچ ام  تعیرش  رد  و  تسا ، تباث  نیشیپ  یهلا  عیارش  رد  شمکح  هک  تسا  يدروم  دناهدرک ، فالتخا  نآ  رد  اهقف  هک  ياهلدا  هلمج  زا 
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. تسا هدشن  دراو  دشاب ، نآ  هب  ام  ندوب  فّلکم  رگنایب  ای  و  نآ ، صوصخ  خسن  رگنایب  هک 
فّلکم مکح  نادـب  اـم  هک  تسا  لـقن  نارگید  زا  و  میتسه ، فّلکم  مکح  نادـب  اـم  هک  تسا  لـقن  هیعفاـش  هیکلاـم و  زا  یخرب  هیفنح و  زا 

: لیلد ود  هب  دشاب ، رترهاظ  نیمه  دیاش  و  میتسین ،
امـش رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ناتیارب  ار  امـش  نید  زورما  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ  هکنانچ  شتفای - مامت  لامک و  زا  سپ  اـم  تعیرـش  . 1

، دراد زاـین  نادـب  یمدآ  هـک  ار  ماـکحا  زا  یمکح  چــیه  [.- 119 «] مدـیزگرب ینییآ  ناوـنع ] هـب   ] امـش يارب  ار  مالـسا  و  مدـینادرگ ، ماـمت 
يزیچ : » هدمآ یتیاور  رد  هکنانچ  فلاخم ، هاوخ  دشاب و  قفاوم  نیـشیپ  عیارـش  اب  هاوخ  درک ، شنایب  دروآ و  ار  نآ  هکنآ  زج  تشاذـگناو 

، تشهب زا  ار  امـش  هک  تسین  يزیچ  و  مداد ؛ نامرف  نآ  هب  ار  امـش  هکنآ  زج  دـنک  رود  شتآ ، زا  کـیدزن و  تشهب ، هب  ار  امـش  هک  تسین 
ار نیـشیپ  عیارـش  ماع ، عیارـش  زا  کیره  هک  تسا  نآ  رگنایب  تایاور  متـشادزاب .» نآ  زا  ار  امـش  هکنآ  زج  دزاس ، کیدزن  شتآ  هب  رود و 
ص)  ) نیما ربمایپ  تلحر  نید و  ندرک  لماک  زا  سپ  هژیوهب  تسا ، هزات  یماکحا  نایب  یلک و  خسن  نامه  خـسن  رهاظ  تسا و  هدرک  خـسن 

هب دندوب ، دنمزاین  نادب  تّما  ار  هچنآ  همه  هکنآ  زا  سپ  یلعا  قیفر  يوس  هب 
582 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

الإ و  تدجو ، نإ  ۀیلکلا ، تامومعلا  یلا  اهیف  عجری  اهـصوصخب  رهاظ  ّصن  اهیف  سیل  یتلا  ۀـیهقفلا  عورفلا  و  ةدـیدجلا ، ثداوحلا  یف  معن ،
. باتکلا اذه  ثحابم  یف  اهحرش  ّرم  یتلا  ۀیلمعلا  لوصألا  یلاف 

باحصتسالا یف  ّدب  ّهنا ال  هیلع  دری  نکل  و  انّقح ، یف  ۀفلاسلا  ماکحألا  کلت  باحصتسا  ماقملا  یف  نییلوصألا  ضعب  يرجأ  امبر  هنا  یناثلا :
ماـکحألا باحـصتسا  یف  اـم  عم  اذـه  ةرباـغلا . ممـألل  تناـک  یّتلا  ماـکحألا  نم  ریثـک  یف  عوضوملا  ّریغت  اـنه  و  عوضوملا ، سفن  ءاـقب  نم 

. راتخملا یلع  هباب  یف  ّرم  يذلا  عنملا  نم  ۀیفیلکتلا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسّرلا  ۀباحـص  ّنا  کلذ  و  یباحـصلا ،» بهذم   » اهیف ءاهقفلا  فلتخا  یتلا  ۀلدألا  نم  یباحـصلا  بهذـم  - 5
يوتف نوکی  لهف  ۀـعقاو  یف  ّصن  دری  مل  اذاف  هنم . صوصنلا  اوعمـس  هیلع و  اوجرخت  ءاهقف  هیلا - مهعاـطقنا  مهتبحـص و  لوطل  مهنم - ناـک 

ۀبحـصلا ّنأل  قحلا ، وه  و  همدع ، یعفاشلا  نع  و  هب ، جاجتحالا  ۀفینح  یبأ  نع  لقن  هدعب ؟ ءاج  يذـلا  دـهتجملل  ۀـجح  یباحـصلا  دـهتجملا 
دارفأ رئاسک  وه  لب  أطخلا ، نع  اموصعم  اهبحاص  لعجت  نکل ال  و  فرش ، ّيأ  فرش و  اهیف  ناک  نإ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلل 

ّلک لمح  نکمی  تاعزانم و ال  تاموصخ و  مهنیب  تبـشن  اذل  و  کلذ ، ریغ  مهیف  و  عرولا ، نامیالا و  لماک  مهیف  ئطخی ، بیـصی و  ۀـمألا 
. يوتفلا یف  رخآلا  ۀفلاخم  مهنم  ّلکل  زاج  اذهل  و  تبراضت ، ججحلا و  تضقانتل  الإ  و  ۀجح ، هلوق  نوکی  الف  ۀلادعلا  یلع  مهنم  دحاو 

*
583 ص : طابنتسا ، لوصا  همجرت 

، دـشاب رگا  یّلک ، تاـمومع  هب  تسین ، نآ  صوصخ  رد  ینـشور  ّصن  هک  یییهقف  عورف  دـیدج و  ياهدادـیور  رد  يرآ ، دـناسر . ناـشیا 
. ددرگیم عوجر  تشذگ ، باتک  نیا  ثحابم  رد  نآ  حرش  هک  یلمع  لوصا  هب  هنرگو ، دوشیم  عوجر 

دراو ناـشیا  رب  لاکـشا  نیا  نکل  دـناهدرک ، باحـصتسا  اـم  قـح  رد  ار  نیـشیپ  تعیرـش  ماـکحا  نیا  ثحب ، نیا  رد  ناـیلوصا  زا  یخرب  . 2
، دوب نیـشیپ  ياـهتما  يارب  هک  یماـکحا  زا  يرایـسب  رد  اـجنیا  هکیلاـحرد  دـشاب ، یقاـب  عوضوم  دوخ  دـیاب  باحـصتسا  رد  هک  دوشیم 

. تسا تسردان  یفیلکت ، ماکحا  باحصتسا  تشذگ - شباب  رد  هکنانچ  ام - رظن  هب  هک  نآرب  نوزفا  تسا . هدرک  رییغت  عوضوم 

یباحص بهذم  . 5

یناسک ص )  ) ربمایپ هباحص  نایم  رد  هک  تسا  نآ  بلطم  نایب  تسا . یباحص » بهذم   » دناهدرک فالتخا  نآ  رد  اهقف  هک  ياهلدا  هلمج  زا 
هدینش يو  زا  ار  تایاور  هتفای و  تیبرت  ربمایپ  بتکم  رد  هک  دندش  ییاهقف  يو ، دزن  هب  ناوارف  دش  تفر و  تبحاصم و  تهج  هب  هک  دندوب 
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یبا زا  دراد ؟ ّتیجح  هدمآ ، يو  زا  سپ  هک  يدهتجم  يارب  یباحـص ، دـهتجم  ياوتف  ایآ  دـشابن ، یّـصن  يدادـیور  رد  هاگره  سپ  دـندوب .
. هتسنادیمن تجح  ار  نآ  هک  تسا  لقن  یعفاش  زا  و  هدرکیم . جاجتحا  نادب  هتسنادیم و ] تّجح  ار  نآ   ] هک تسا  لقن  هفینح 

ار نآ  زا  رادروخرب  صخش  نکل  یگرزب -! تفارش  هچ  و  دراد - هک  یتفارش  همه  اب  ص )  ) ربمایپ اب  تبحاصم  نوچ  تسا ، تسرد  نیمه  و 
هک دنتـسه  یناسک  ناشنایم  رد  دشابیم ؛ اطخ  رب  یهاگ  باوص و  رب  یهاگ  تما ، دارفا  رگید  دننام  زین  وا  هکلب  دزاسیمن ، اطخ  زا  موصعم 
داد يور  اهشکمشک  اهینمشد و  ناشنایم  هک  تسا  ببس  نیدب  و  دنـشابیمن . نینچ  هک  دنتـسه  یناسک  و  دنراد ، لماک  ییاوقت  نامیا و 

نیمه زا  و  دوب . دـهاوخ  مه  هیلع  ضقانتم و  اهتجح  هنرگو  تسین ، تجح  ناشیا  هتفگ  سپ  تسناد . لداع  ار  نانآ  کتکت  ناوتیمن  و 
. دهدب رگید  فالخرب  ییاوتف  هک  تشاد  قح  نانآ  زا  کیره  يور ،

[120 *]

________________________________________

. هقفلا لوصاب  ةرکذتلا  مان  هب  دش ، فیلأت  ق ) ف 413 ه . دیفم ( خیش  طسوت  یلوصا ، هلاسر  نیتسخن  (. 1 [ ) 1]
نیرتهتـسجرب زا  ناوارف  ياـههتکن  هتخومآ و  ار  لوصا  ملع  ردـص ، دیهـش  یلوصا  بتکم  رد  اـهلاس  دوـخ  هک  ملق  نیا  بحاـص  (. 2 [ ) 2]

تاقلح ار ( يو  یلوصا  ياههتشون  هتفرگ و  ارف  يدورهاش ) یمشاه  دومحم  دیس  هللا  ۀیآ  يرئاح و  مظاک  دیس  هللا  ۀیآ  زیزع ( نآ  نادرگاش 
. دهدیم یهاوگ  نآ  هب  تسانشآ و  دیعس  دیهش  نآ  ياهيروآون  اب  یبوخهب  تسا ، هدرک  سیردت  لوصالا ) ملع  یف 

ناتـسمز مق ، هیملع  هزوح  يالـضف  ناگبخن و  زا  یعمج  اب  یلاعلا ) هلظدـم  يربهر ( مظعم  ماـقم  تارکاذـم  حورـشم  هوزج  و 2 .)  1 [ ) 3]
.1382

ناتـسمز مق ، هیملع  هزوح  يالـضف  ناگبخن و  زا  یعمج  اب  یلاعلا ) هلظدـم  يربهر ( مظعم  ماـقم  تارکاذـم  حورـشم  هوزج  و 2 .)  1 [ ) 4]
.1382

رظنفرـص نآ  یـسراف  همجرت  زا  راصتخا ، تیاعر  رطاخب  ام  هتبلا  مینکیم و  هیـصوت  دیتاسا  همه  هب  ار  یبرع  همدقم  نیا  هعلاطم  (. 1 [ ) 5]
(. غ میدرک (

ۀیآلا 33. بازحالا ، ةروس  (. 1 [ ) 6]
ۀیآلا 7. ۀنیبلا ، ةروس  (. 1 [ ) 7]

. تسا فوصوم  تفص و  تروص  هب  یهقف » دعاوق  زا « ریغ  هیلا  فاضم  فاضم و  تروص  هب  هقف » دعاوق  (.» 1 [ ) 8]
دراد لومـش  هقف ، باوبا  همه  رد  یلوصا  هدعاق  الوا : هک  تسا  نیا  هدمع  قرف  ود  اما  تسا . ددعتم  یهقف  هدعاق  یلوصا و  هدـعاق  نیب  قرف 

مه دهتجم و  مه  ار  یهقف  هدعاق  اّما  تسا ، دهتجم  راک  یلوصا  هدعاق  يارجا  ایناث : و  تسین . رادروخرب  یلومش  نینچ  زا  یهقف  هدعاق  یلو 
، رییخت لصا  یلوصا  هدعاق  هنومن  دشابیم و  زواجت و ...  هدعاق  دی و  هدعاق  غارف و  هدعاق  یهقف  هدعاق  هنومن  دـننک . ارجا  دـنناوتیم  دـّلقم 

(. غ تسا ( مومع و ...  تلاصا  قالطا و  تلاصا  طایتحا ، لصا 
. دنراد یفلتخم  تانایب  نآ  فیرعت  رد  قطنم  ياملع  تسا و  بیرغ » ضرع  ربارب « رد  یتاذ » ضرع  (.» 1 [ ) 9]

ار شعوضوم  دشاب  مزال  لومحم ، نآ  فیرعت  رد  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  رگا  دوشیم  ضراع  یعوضوم  رب  یلومحم  یتقو  تفگ : ناوتیم 
« یّمل ّینا و  لثم « و  ینیب ، يارب  ینیبنهپ » سطفا  لومحم « لثم  تسا . بیرغ  ضرع  اـّلا  تسا و  یتاذ  ضرع  عوضوم  نآ  يارب  مینک ، ذـخا 

(. غ هیضق ( يارب  هیطرش  هیلمح و  لثم  و  ناهرب ، يارب 
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چگ رب  گنر  موهفم  لمح  ینعی  ضورع  رد  هطساو  يدیفـس  هکنیا  لثم  تسا ، لمح  رد  هطـساو  يانعم  هب  ضورع  رد  هطـساو  (. 2 [ ) 10]
(. غ تسین ( نآ  هیتاذ  ضراوع  زا  گنر  یلو  دوشیم  بوسحم  چگ  هیتاذ  ضراوع  زا  چگ  يدیفس  نیاربانب  تسا و 

زا ندوب  عراـضم  اـی  یـضام  تسا و  یتاذ  ضرع  هملک ، يارب  لـعف  تسا و  مـالک  هملک و  وـحن ، فرـص و  ملع  عوـضوم  ـالثم  (. 3 [ ) 11]
بوسحم عوضوم  هیتاذ  ضراوع  ضراوع  زا  ندوب  يرارمتسا  یضام  ای  یلقن  یـضام  دوشیم و  بوسحم  لعف » ینعی « هملک  عاونا  ضراوع 

(. غ ددرگیم (
یتاذ ضرع  هاوخ  دوشیم ، ثحب  دـنراد  لخد  ملع  نآ  تیاغ  رد  هک  عوضوم  زا  یـضراوع  هرابرد  یملع  ره  رد  هکنآ  لصاح  (. 1 [ ) 12]

(. غ بیرغ ( ضرع  هاوخ  دنشاب و 
ظاـفلا دریگیم . رارق  یقوقح  یلوـصا و  ياـهثحب  دروـم  تسا ، یقوـقح  ییاـضق و  تارثا  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  ظاـفلا  ءادا  (. 1 [ ) 13]

، لوصا ظاـفلا  ثحبم  رد  هک  دوشیم  عقاو  یلوـصا  اهدـتم و  دـعاوق و  عوـضوم  تهج  نیا  زا  دنتـسه و  وا  هدارا  دارم و  زا  یکاـح  ظـفال ،
هک یتیـصوصخ  رظن  زا  يدارا  لاعفا  یـضعب  دسیونیم : مود ، دلج  یندم ، قوقح  باتک  همدـقم  رد  یماما  نسح  رتکد  دـندرگیم . حرطم 

هبنج راـبتعا  هب  روـبزم  يدارا  لاـعفا  دوـقع . ظاـفلا  دـننام  دوـشیم  هدـیمان  ییاـضق  دانـسا  هک  تساراد  ار  صوـصخم  ییاـضق  تارثا  دراد 
لمع تسا و  جراخ  رد  قوقح  هصاخ  تاعوضوم  دـلوم  یقیقح  هدارا  نیاربانب  تسا . هتفرگ  رارق  رثؤم  دراد ، لـعاف  هدارا  زا  هک  یتیفـشاک 

دنکیم و دهعت  داجیا  هاگ  دنتسه ، یقیقح  هدارا  زا  فشاک  هکنآ  رابتعا  هب  دوقع  ظافلا  تسا . هدارا  نآ  زا  فشاک  لعف ، ظفل و  زا  حراوج 
(. غ ص 53 (. ین ، رشن  لوصا ، تاحالطصا  یحیرشت  گنهرف  یئالو ، یسیع  ك : ر . دنکیم .» تیکلم  لقن  رگید  هاگ 

ۀیآلا 31. ةرقبلا ، ةروس  (. 1 [ ) 14]
هیآ 31. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 15]

1383 ش. لوا ، پاچ : مق ، طابنتسا -  لوصا  همجرت  نسحم ، نایورغ ، یلع - یناوریش ، [ 16]
ةرمثلا ءاجرا  نسحی  طایتحالا  ةءاربلا و  ثحابم  یلع  اهئانتبال  نیلوقلا  ةرمث  يزغم  یلا  ذـیملتلا  لصوت  مدـع  سردـملا  سمل  اذا  (. 1 [ ) 17]

. ثحابملا کلت  ۀسارد  دعب  ام  یلا 
ۀیآلا 18. جحلا ، ةروس  (. 1 [ ) 18]

هیآ 18. جح ، هروس  (. 1 [ ) 19]
(. غ ملاعلا ( هّللا  و  ملقلا ، وهس  نم  هّلعل  بیجع و  تاذب » أدبم  سبلت  ریبعت « (. 1 [ ) 20]

(. غ تسا (! هدمآ  تاذب » أدبم  سبلت  ریبعت « تیریدم ، زکرم  پاچ  یبرع  هخسن  رد  (. 1 [ ) 21]
ۀیآلا 124. ةرقبلا ، ةروس  (. 1 [ ) 22]

هیآ 124. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 23]
، روبزم بلط  مینادب ، ربتعم  ار  ّولع  رگا  اّما  و  دوشیم . بوسحم  رما  یلاع ، زا  یلعتـسم  یناد  بلط  مینادب ، ربتعم  ار  ءالعتـسا  رگا  (. 1 [ ) 24]

(. غ رما ( قادصم  هن  تسا و  ءاعد  لاؤس و  قادصم 
(. غ دنکیم ( قرف  شمکح  ندیماشآ ، ندروخ و  ار  يزیچ  هچ  یلو  دنحابم  ندیماشآ ، ندروخ و  لصا  ینعی  (. 1 [ ) 25]
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ۀیآلا 9. ۀعمجلا ، ةروس  (. 1 [ ) 27]
هیآ 10. هعمج ، هروس  (. 1 [ ) 28]
ۀیآلا 33. رونلا ، ةروس  (. 1 [ ) 29]

هیآ 33. رون ، هروس  (. 1 [ ) 30]
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ۀیآلا 23. ءاسنلا : ةروس  (. 1 [ ) 31]
هیآ 23. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 32]

غ) میوش (. موهفم  هب  لئاق  فصو ، يارب  درادن  دوجو  ياهنیرق  هک  يدراوم  رد  اّما  (. 2 [ ) 33]
(. غ دوشیمن ( تاملاع ) نانز ( لماش  تسا و  ملاع  نادرم  املع ، زا  روظنم  (. 1 [ ) 34]

ۀیآلا 60. ۀبوتلا : ةروس  (. 1 [ ) 35]
ۀیآلا 2. رصعلا : ةروس  (. 2 [ ) 36]
هیآ 60. هبوت ، هروس  (. 1 [ ) 37]

هیآ 3. رصعلا ، هروس و  (. 2 [ ) 38]
ۀیآلا 275. ةرقبلا : ةروس  (. 1 [ ) 39]

هیآ 275. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 40]
ۀیآلا 1. ةدئاملا : ةروس  (. 1 [ ) 41]

تحت زا  یّلک  موهفم  کی  یّبل ، صّـصخم  اب  هکنیا  هن  دـنوشیم  جراخ  ماع  تحت  زا  یـصاخ  قیداصم  یّبل ، صّـصخم  اب  ینعی  (. 1 [ ) 42]
(. غ دوش ( جراخ  ماع 

ۀیآلا 228. ةرقبلا : ةروس  (. 1 [ ) 43]
هیآ 228. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 44]

ار وا  دـیوگیم  مود  لیلد  موهفم  و  نکن ، مارکا  ار  وا  دـیوگیم  لوا  لـیلد  قوطنم  هک  تسا  قساـف » ملاـع  كرتشم « قادـصم  (. 1 [ ) 45]
(. غ نک ( مارکا 

(. غ تسا ( مود  لیلد  قوطنم  لّوا و  لیلد  موهفم  نیب  كرتشم  قادصم  لداع ، ریغ  ملاع  (. 1 [ ) 46]
1383 ش. لوا ، پاچ : مق ، طابنتسا -  لوصا  همجرت  نسحم ، نایورغ ، یلع - یناوریش ، [ 47]

ۀیآلا 2. قالطلا : ةروس  (. 1 [ ) 48]
ۀیآلا 228. ةرقبلا : ةروس  (. 2 [ ) 49]
ۀیآلا 11. ءاسنلا : ةروس  (. 3 [ ) 50]

هیآ 2. قالط ، هروس  (. 1 [ ) 51]
هیآ 228. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 52]
هیآ 11. ءاسن ، هروس  (. 3 [ ) 53]

ۀیآلا 54. فارعالا : ةروس  (. 1 [ ) 54]
هیآ 137. فارعا ، هروس  (. 1 [ ) 55]

دنب 14. ياعد 37 ، یناوریش ، یلع  همجرت  هیداجس ، هفیحص  (. 1 [ ) 56]
ۀیآلا 12. تارجحلا : ةروس  (. 1 [ ) 57]

ۀیآلا 116. ماعنالا : ةروس  (. 2 [ ) 58]
ۀیآلا 36. سنوی : ةروس  (. 3 [ ) 59]

هیآ 12. تارجح ، هروس  (. 1 [ ) 60]
هیآ 116. ماعنا ، هروس  (. 2 [ ) 61]
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هیآ 28. تارجح ، هروس  (. 3 [ ) 62]
ۀیآلا 78. جحلا : ةروس  (. 1 [ ) 63]

هیآ 78. جح ، هروس  (. 1 [ ) 64]
ۀیآلا 6. تارجحلا : ةروس  (. 1 [ ) 65]

هیآ 6. تارجح ، هروس  (. 1 [ ) 66]
ۀیآلا 122. ۀبوتلا : ةروس  (. 1 [ ) 67]
ۀیآلا 159. ةرقبلا : ةروس  (. 2 [ ) 68]
ۀیآلا 43. لحنلا ، ةروس  (. 3 [ ) 69]
هیآ 122. هبوت ، هروس  (. 1 [ ) 70]
هیآ 159. هرقب ، هروس  (. 2 [ ) 71]
هیآ 43. لحن ، هروس  (. 3 [ ) 72]

ۀیآلا 61. ۀبوتلا : ةروس  (. 1 [ ) 73]
هیآ 61. هبوت ، هروس  (. 1 [ ) 74]

ۀیآلا 7. قالطلا : ةروس  (. 1 [ ) 75]
ۀیآلا 30. میرم : ةروس  (. 2 [ ) 76]

هیآ 7. قالط ، هروس  (. 1 [ ) 77]
هیآ 31. میرم ، هروس  (. 2 [ ) 78]

1383 ش. لوا ، پاچ : مق ، طابنتسا -  لوصا  همجرت  نسحم ، نایورغ ، یلع - یناوریش ، [ 79]
ۀیآلا 15. ءارسالا : ةروس  (. 1 [ ) 80]

ۀیآلا 145. ماعنالا : ةروس  (. 2 [ ) 81]

ۀیآلا 119. ماعنالا : ةروس  (. 3 [ ) 82]
هیآ 15. ءارسا ، هروس  (. 1 [ ) 83]

هیآ 145. ماعنا ، هروس  (. 2 [ ) 84]

هیآ 119. ماعنا ، هروس  (. 3 [ ) 85]
ۀیآلا 102. نارمع : لآ  ةروس  (. 1 [ ) 86]

ۀیآلا 78. جحلا : ةروس  (. 2 [ ) 87]
ۀیآلا 195. ةرقبلا : ةروس  (. 3 [ ) 88]

هیآ 102. نارمع ، لآ  هروس  (. 1 [ ) 89]
هیآ 78. جح ، هروس  (. 2 [ ) 90]

هیآ 195. هرقب ، هروس  (. 3 [ ) 91]
«. دنک ممیت  دزیرب و  رود  ار  ود  ره  دیاب  دومرف «: دوب ، هدش  سجن  اهنآ  زا  یکی  هک  یفرظ  ود  هرابرد  ماما  نآ  رد  هک  یتیاور  (. 1 [ ) 92]

1383 ش. لوا ، پاچ : مق ، طابنتسا -  لوصا  همجرت  نسحم ، نایورغ ، یلع - یناوریش ، [ 93]
ۀیآلا 43. لحنلا : ةروس  (. 1 [ ) 94]
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هیآ 43. لحن ، هروس  (. 1 [ ) 95]
ۀیآلا 83. ةرقبلا : ةروس  (. 1 [ ) 96]

هیآ 83. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 97]
ۀیآلا 12. تارجحلا : ةروس  (. 1 [ ) 98]

ۀیآلا 1. ةدئاملا : ةروس  (. 2 [ ) 99]
هیآ 12. تارجح ، هروس  (. 1 [ ) 100]

هیآ 1. هدئام ، هروس  (. 2 [ ) 101]
ۀیآلا 60. ءاسنلا : ةروس  (. 1 [ ) 102]

هیآ 60. ءاسن ، هروس  (. 1 [ ) 103]
1383 ش. لوا ، پاچ : مق ، طابنتسا -  لوصا  همجرت  نسحم ، نایورغ ، یلع - یناوریش ، [ 104]

اورطـضا یتح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  تیب  لهأ  فلاخت  تناک  نیملـسملا  نم  ۀفئاط  انه  مالّـسلا  هیلع  مامالا  رکذ  (. 1 [ ) 105]
مهیأرل اهتقفاوم  یلع  ۀـنیرق  امهنال  اهل  فلاخملاب  ذـخالا  ضراعتلا  دـنع  ۀـیاورلا  تاحجرم  دـحأ  مهب  نیدـتقملل  اولعجی  نأ  مالّـسلا  مهیلع 

. مالّسلا مهیلع 
ناشیا هک  اجنآ  ات  دنتـساخرب ، ص ) ربمایپ ( تیب  لها  اب  تفلاخم  هب  هک  درک  دای  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  اـجنیا  رد  ع ) ماـما ( (. 1 [ ) 106]

ارچ دنهد ، رارق  هماع ] ناشیا -[ يأر  اب  تفلاخم  دوخ ، ناوریپ  يارب  ار  تیاور  تاحجرم  زا  یکی  لیلد ، ود  ضراعت  ماگنه  هب  دندش  راچان 
(. ع همئا ( رظن  اب  تیاور  نآ  تقفاوم  رب  تسا  ياهنیرق  نیا ، هک 

ۀیآلا 23. ءارسالا : ةروس  (. 1 [ ) 107]
هیآ 23. ءارسا ، هروس  (. 1 [ ) 108]
ۀیآلا 2. رشحلا : ةروس  (. 1 [ ) 109]

ۀیآلا 59. ءاسنلا : ةروس  (. 2 [ ) 110]
ۀیآلا 78. سی : ةروس  (. 3 [ ) 111]

هیآ 2. رشح ، هروس  (. 1 [ ) 112]
هیآ 59. ءاسن ، هروس  (. 2 [ ) 113]
هیآ 79. سی ، هروس  (. 3 [ ) 114]
هیآ 78. سی ، هروس  (. 4 [ ) 115]

ۀیآلا 43. لحنلا : ةروس  (. 1 [ ) 116]
هیآ 43. لحن ، هروس  (. 1 [ ) 117]

ۀیآلا 3. ةدئاملا : ةروس  (. 1 [ ) 118]
هیآ 3. هدئام ، هروس  (. 1 [ ) 119]
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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