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نارسمه ددعت  ییارچ 

باتک تاصخشم 

هلاقم عون :
دمحم یلع  ینانشآ ، روآدیدپ :

ینانشآ دمحم  یلع  یکینورتکلا / ] عبنم  [ ] مالسا ربمایپ   ] نارسمه ددعت  ییارچ  تیلوئسم : حرش  ناونع و 
(32.3KB یناگیاب :  13  ) یکینورتکلا ياه  هداد  یناگیاب HTML ؛ یکینورتکلا : نتم   1 يرهاظ : فیصوت 

مالسا ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم :
يرسمهدنچ

مالسا خیرات 

؟ تسا هدیزگرب  يددعتم  نارسمه  ربمایپ  ارچ 

ددعت زمر  زار و  تسین ، نینچ  رگا  تسا ؟ هدوب  هرابنز  يدرم  ترـضح  نآ  دننکیم ، غیلبت  نیقرـشتسم  زا  یخرب  هک  هنوگ  نآ  ایآ  یتسار  هب 
ياهدادعتسا زا  يرایسب  ییافوکش  دراد و  یپ  رد  ار  یسنج  زیارغ  ياضرا  یعیبط  روط  هب  اهنت  هن  جاودزا  ؟ تسیچ ترضح  نآ  ياهجاودزا 
لکـشثنؤم رکذـم و  دـنویپ  تکراشم و  تیجوز و  ماظن  ساسا  رب  هدام  ناهج  ینآرق ، تایآ  ربارب  دریذـپیم . تروص  نآ  وترپ  رد  یمدآ 

يارب یعیبـط  هنیزگ  نیرترب  جاودزا  ناسنیدـب  [ . 2 . ] تسا هدـش  رـسیم  جاودزا  وترپ  رد  زین  وا  لـسن  موادـت  ناـسنا و  تاـیح  و  [ 1  ] هتفرگ
ياهبیـشن زارف و  دهاش  نآ ، یگنوگچ  نز ، درم و  دـنویپ  رما  رد  رـشب  یگدـنز  خـیرات  . تسا یناسنا  حیحـص  لماکت  دـشر و  هب  یبایتسد 

رتدوز نتفای  نایاپ  جاودزا و  يایهم  نانز  دادـعت  شیازفا  نادرم و  رترید  غولب  نوچمه  یعیبط  ياـهتیعقاو  زاـبرید  زا  تسا ; هدوب  یفرگش 
رب نآ و  ریاظن  گنج و  دـننامه  یفلتخم  ثداوح  رد  ناوج  نادرم  ندـش  هتـشک  نوچمه  یعامتجا  ياهترورـض  نانز و  رد  يروراب  نس 

فلتخم ياههفسلف  بتاکم و  ياههاگدید  یلو  تسا ; هدز  مقر  نایمدآ  یگدنز  خیرات  هصرع  رد  ار  يرسمه  دنچ  هویب ، نانز  ندنام  ياج 
رد یهالا  نید  نیـسپاو  ناونع  هب  مالـسا  . تسا هتـشاد  رایـسب  ریثات  يرـسمه  دـنچ  نتخاس  دودـحم  ای  شهاـک  شرتسگ ، ینوزف ، لاوز ، رد 

لیلد هب  میرک  نآرق  تشاد . جاور  بارعا  نایم  رد  طبـضنم ، ریغ  لکـش  هب  دودـحمان و  تروص  هب  تاـجوز ، ددـعت  هک  درک  عولط  یناـمز 
هب دادعت  رظن  زا  نآ  نتخاس  دودحم  اب  وس  کی  زا  یلو  تسنادـن  دودرم  یلک  هب  ار  يرـسمه  دـنچ  لصا  یعامتجا  یعیبط و  ياهترورض 

نتخاس طورشم  اب  رگید  يوس  زا  تشادرب ;و  نارود  نآ  لوادتم  بولطمان  تیعـضو  یهدناماس  حالـصا و  رد  یمهم  ماگ  رـسمه ، راهچ 
. دینیزگرب يرسمه  هب  ار  نت  کی  اهنت  دینکن ، راتفر  تلادع  هب  هک  دیراد  میب  رگا  درک : مالعا  تحارص  هبتلادع  تیاعر  هب  تاجوز  ددعت 

هقالع ایآ  یتسار  هب  دیزگرب ؟ يرتدایز  نارـسمه  هدش ، انثتـسم  تیدودحم  نیا  زا  ربمایپ  ارچ  هک  ددرگیم  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا  [ . 3]
جاودزا یگنوگچ  خیرات و  نارـسمه ، دادعت  تسخن  ؟ تسا يرگید  زیچ  تقیقح  ایتسا  هدش  ترـضح  نآ  جاودزا  ددـعت  بجوم  یـسنج 

: تسا هدرک  جاودزا  نت  هدزای  اب  شیوخ  یگدنز  لوط  رد  ربمایپ  : میهدیم رارق  یسررب  دروم  رصتخم  تروص  هب  ار  ربمایپ  اب  نانآ 

هجیدخ ترضح 

رد درک . جاودزا  يو  اب  یگلاـس  نس 25  رد  تثعب  زا  لبق  لاـس  رد 15  ترـضح  نآ  هک  تسا  دلیوختنب  هجیدخ  ربمایپ ، رـسمه  نیتسخن 
. دوب هدرک  جاودزا  راـب  ود  زین  ربماـیپ  زا  لـبق  دوب و  رتگرزب  ربماـیپ  زا  لاـس  ینعی 15  تشاد ، لاـس  هجیدـخ 40  زور ، نآ  رد  هک  یلاـح 
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یموزخم ذـئاع  نب  قیتع  اـب  وا  تاـفو  زا  سپ  تشاد و  دـنه  هلاـه و  ياـهمان  هب  دـنزرف  ود  وا  زا  هک  دـمآ  رد  هلاـه  یبا  يرـسمه  هبتسخن 
مان هب  يدنزرف  زین  شمود  رـسمه  زا  هجیدـخ  عبانم ، زا  یخرب  ربارب  [ . 4 . ] دیماجنا ییادج  هب  یتدـم  زا  سپ  زین  دـنویپ  نیا  هک  درک  جاودزا 

، بنیز رهاط ، بیط ، مان  هب  ینادنزرف  بحاص  ترضحنآ  زا  دوب و  ربمایپ  رسمه  هناگی  لاس   25 هجیدخ ، ترضح  [ . 5 . ] تسا هتشاد  هیراج 
نس 65 رد  نزحلا ) ماع   ) ترجه زا  لبق  لاس  هس  تثعب ، مهد  لاس  رد  هجیدـخ  ترـضح  دـیدرگ . س )  ) همطاف ترـضح  هیقر و  موثلک ، ما 

دوخ يارب  لاس  کی  اـت  ربماـیپ  هجیدـخ ، ترـضحتلحر  زا  سپ  تشاد .. لاـس  ربماـیپ 50  ماـگنه  نآ  رد  تفر . اـیند  زا  هکم  رد  یگلاـس 
دوخ مع  رسپ  رسمه  البق  هدوس  درک . جاودزا  هعمز  تنب  هدوس  اب  نوعظم ، نب  نامثع  رـسمه  هلوخ  داهنـشیپ  هب  هک  نآ  ات  دیزگنرب  يرـسمه 

ای هشبح  رد  شرسمه  دندوب . هشبح  هب  ناگدننکترجه  زا  شرسمه  وا و  تشاد . نامحرلادبع  مان  هب  يرـسپ  وا  زا  دوب و  ورمع  نب  نارکس 
دوب ياهنوگ  هب  يو  یگدروخلاس  تخیگنارب . ار  نایکم  بجعت  ياهدروخلاس  نز  نانچ  اـب  ربماـیپ  جاودزا  تفر . اـیند  زا  تشگزاـب  زا  سپ 

اب یگلاس  نس 51  رد  ربمایپ  هک  تسا  ینتفگ  دیـشخب . هشیاع  هب  ار  دوخ  یگباوخمه  قح  هشیاع ، اب  ربمایپ  جاودزا  زا  سپ  لاس  دنچ  وا  هک 
. دوب ربمایپ  رسمه  اهنت  دعب  لاس  ود  ات  هدوس  درک و  جاودزا  وا 

هفاحق یبا  نب  رکب  یبا  رتخد  هشیاع 

رد هنیدـم ، هب  ترجه  زا  سپ  یلو  دروآ ; رد  دوخ  دـقع  هب  هکم  رد  ترجه  زا  لبق  هلوخ  داهنـشیپ  هب  دوب ، هرکاـب  يرتخد  هک  ار  وا  ربماـیپ 
ماـگنه يو  هجیتن  رد  دـناهدرک . رکذ  [ . 6  ] لاس و 17  فالتخا 67  هب  دـقع  ماگنه  ار  هشیاـع  نس  درک . یـسورع  وا  اـب  يرجه  لوا  لاـس 

. تشذگ رد  هنیدم  رد  يرجه  لاس 57  رد  وا  تسا . هتشاد  لاس  ای 19  یسورع 9 

باطخ نب  رمع  رتخد  هصفح 

دحا ردب و  گنج  رد  درک و  ترجاهم  هنیدم  هب  هشبح  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  دوب  ربمایپ  هباحـص  زا  ۀفاذح  نب  سینخ  رـسمه  تسخن  يو 
یتح یتحاران و  دوب ، ناوج  ینز  هک  هصفح  یگویب  نامز  نآ  رد  تشذگ . رد  هنیدم  رد  دـحا  گنج  تحارج  رثا  رب  تسج و  تکرـش  زین 
ناـیم رد  ربماـیپ  ناـمثع و  رکباـبا و  اـب  ار  شناوـج  رتـخد  دروـم  رد  دوـخ  هودـنا  مغ و  يو  هک  ياهنوـگ  هب  تـخیگنارب . ار  رمع  يرارقیب 

. دندوب ربمایپ  رسمه  زین  هشیاع  هدوس و  نامز  نآ  رد  درک . جاودزا  هصفح  اب  یگلاس )  56  ) ترجه موس  لاس  نابعش  رد  ربمایپ  تشاذگ .

همیزخ تنب  بنیز 

ربارب دیسر . تداهش  هب  هک  دیدرگ  ثراح  نب  ةدیبع  لیفط ، ردارب  رـسمه  وا  زا  ییادج  زا  سپ  هک  دوب  ثراح  نب  لیفط  رـسمه  ادتبا  رد  وا 
لاس رد  بنیز  دیسر . تداهش  هب  زین  يو  دحا  گنج  رد  هک  دمآ  رد  شحج  نب  هللادبع  يرسمه  هب  هدیبع  تداهش  زا  سپ  عبانم ، زا  یخرب 
; دوب ربمایپ  رـسمه  هام  تشه  اهنت  رگید ، تیاور  ربارب  هام و  هس  اهنت  دمآ و  رد  ترـضح  نآ  يرـسمه  هب  ربمایپ ) یگلاس   56  ) يرجه موس 

[ . 7 . ] تشذگ رد  لاس  نامه  رد  يو  اریز 

هیما یبا  رتخد  دنه  هملس  ما 

هب اج  نآ  رد  ار  هملـس  درک و  ترجاهم  هشبح  هب  شرهوش  هارمه  دوب و  ربمایپ  همع  رـسپ  دسالادبع  نب  هللادـبع  هملـسوبا  رـسمه  تسخن  وا 
دحا ردـب و  گنج  رد  شرـسمه  دـش . رگید  دـنزرف  هس  ياراد  درک و  ترجه  هنیدـم  هب  شرـسمه  اـب  هبقع ، تعیب  زا  سپ  يو  دروآ . اـیند 

لاس رد  ربمایپ  درک . تافو  دوخ  نیـشیپ  تاحارج  دـیدشت  لیلد  هب  نطق  هیرـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  يو  دـیدرگ . یمخز  تسج و  تکرش 
. داد ياج  دوب ، همیزختنب  بنیز  رایتخا  رد  البق  هک  ياهناخ  رد  ار  وا  دیزگرب و  دوخ  يرسمه  هب  ار  هملس  ما  یگلاس )  57  ) يرجه مراهچ 
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شحج رتخد  بنیز 

نادب یلو  دمآ  رد  ترـضح  نآ  هدـناوخ  دـنزرف  هثراح  نب  دـیز  يرـسمه  هب  ادـخ  لوسر  تراشا  هبتسخن  دوب ، ربمایپ  همع  رتخد  هک  يو 
مغر هب  دـنویپ  نیا  تسنادیم ، شیرق  لیـصا  هداوناـخ  زا  ار  دوـخ  بنیز  دوـب و  زین  وخدـنت  هدـش و  دازآ  یمـالغ  ادـتبا  رد  دـیز  هک  تهج 
ناش فلاخم  دنـسپان و  زور  نآ  فرع  رد  دوخ ، هدـشدازآ  مالغ  رـسمه  اب  جاودزا  دـیماجنا . ییادـج  قالط و  هب  ربمایپ  ررکم  ياههیـصوت 

تروص هب  ار  یلهاج  برع  هداتفااج  طلغ و  تنس  ات  تفرگ  ماجنا  دنوادخ  روتـسد  هب  بازحا  هروس  تایآ 37 و 38  ربارب  یلو  دوب ، ربمایپ 
[ . 8 . ] تفرگ تروص  ربمایپ  یگلاس  رد 58  يرجه  مجنپ  لاس  رد  جاودزا  نیا  دزیر . مه  رد  یلمع 

ریضن ینب  نایدوهی  هدرک  رس  بطخا  نب  یح  رتخد  هیفص 

، دـندوب دوهی  نارعاـش  زا  ود  ره  هک  قیقحلا  یبا  نبا  ۀـنانک  رـسمه  يو ، زا  سپ  دـمآ و  رد  قـیقحلا  یبا  نب  مالـس  يرـسمه  هبتسخن  يو 
هصرع رانک  زا  روبع  ماگنه  هب  هیفص  تناتم  اب  ماوت  راتفر  دمآ . رد  ناناملسم  تراسا  هب  هیفـص  دش و  هتـشک  هنانک  ربیخ ، گنج  رد  دیدرگ .
خیبوت دربن  هنحص  رانک  زا  ناریسا  نداد  روبع  يارب  ار  ناناملـسم  دنکفا و  وا  رب  ار  دوخ  يادر  ییوجلد ، يارب  تشاد ، نآ  رب  ار  ربمایپ  دربن ،

يرـسمه يارب  ارم  ایآ  دیـسرپ : يو  زا  یف ، کل  له  ریبعت  اب  دـییارگ ، مالـسا  هب  يو  نوچ  درک و  دازآ  ار  وا  ربمایپ  نآ ، زا  سپ  [ . 9 . ] دنک
يراختفا نینچ  نم  مالـسالا !؟ یف  هنع  هللایننکما  اذا  فیکف  كرـشلا  یف  کـلذ  ینمتا  تنک  دـق  داد : خـساپ  وا  نوچ  و  يدنـسپیم ؟ دوخ 

دوخ دـقع  هب  ار  وا  ربمایپ  مشاـبن !!؟ قاتـشم  ماهدـیورگ  مالـسا  هب  هک  نونکا  هنوگچ  سپ  مدرکیم ، وزرآ  مدوب  يدوهی  هک  هاـگ  نآ  یتح 
. تشذگ رد  هنیدم  رد  يرجه  لاس 50  رد  هیفص  تفریذپ . تروص  ربمایپ  یگلاس  نس 60  رد  يرجه  متفه  لاس  رد  جاودزا  نیا  دروآرد .

قلطصم ینب  نایدوهی  هدرک  رس  رارض  یبا  نب  ثراح  رتخد  هیریوج 

درک و دقعنم  هبتاکم  دادرارق  يو  اب  شیوخ  يدازآ  يارب  هلصافالب  دیدرگ و  سامش  نب  سیق  نبتباث  مهـس  هک  دوب  هوزغ  ناریـسا  زا  يو 
هاگ نآ  تخادرپ . سیق  نبتباث  هب  ار  يو  ياهب  ربمایپ  دـنک . کمک  تنحم  نیا  زا  ندـش  دازآ  رد  ار  يو  تساوخ  وا  زا  دـمآ و  ربمایپ  دزن 
دص زا  شیب  هدناوخ ، ربمایپ  نادنواشیوخ  ار  يدوهی  ناریـسا  رگید  مدرم  دنویپ ، نیا  ربخ  راشتنا  اب  [ . 10 . ] دروآ رد  دوخ  جاودزا  هب  ار  يو 

یقلت زینک  ریـسا و  دیابن  نم  رتخد  دننامه  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  شردپ  رگید ، تیاور  ربارب  دندرک . دازآ  ار  قلطـصمینب  ناریـسا  زا  رفن 
هب زین  يو  نادـنواشیوخ  زا  یعمج  شردارب و  ود  ردـپ و  جاودزا ، نیا  اب  درک ، جاودزا  يو  اب  ردـپ  تساوخرد  هب  خـساپ  رد  ربمایپ  ددرگ !!

[ . 11 . ] دندیورگ مالسا 

سابع رسمه  لضفلا  ما  رهاوخ  ثراح  رتخد  هنومیم 

هب سابع  هناخ  هب  دمآ  تفر و  لیلد  هب  يو  دوخ  دوب ، ناکرشم  زا  شرهوش  هچ  رگا  دوب . یفقث  ورمع  نب  دوعسم  رـسمه  مالـسا  زا  لبق  يو 
. تفای نوزحم  ار  شرهوش  دمآ ، هناخ  هب  نوچ  دوب ، هتشگ  لاحشوخ  ربیخ  رد  مالسا  هاپـس  يزوریپ  ربخ  زا  هک  يو  دیدرگ . لیامتم  مالـسا 
زا شرهوش  نوچ  دمآ . رد  يزعلا  دبع  نبا  بطیوح  يرسمه  هب  دش ، ادج  يو  زا  نوچ  دش . ادج  يو  زا  تفاتن و  رب  ار  ینامداش  نیا  رهوش 

مـشش لاس   ) رد هیبیدـح  حلـص  زا  سپ  هک  يرجه  لاس 7  رد  دـیزگ . تماقا  اجنآ  رد  دـمآ و  رهاوخ  هناـخ  هب  ریزگاـن  هنومیم  تفر ، اـیند 
ربماـیپ هب  ار  دوـخ  داد و  رارق  هطـساو  ار  ساـبع  شرهاوـخ ، قـیرط  زا  يو  دـمآ ، هکم  هب  زور  هسجـح  کـسانم  يادا  يارب  ربماـیپ  يرجه )

ات دوب  یتصرف  رظتنم  هک  ربماـیپ  [ . 12 .. ] یبـنلل اهـسفن  تبهو  نا  هنمؤم  ةارماو  تسا : هدومن  شزازگ  نینچ  ار  هنومیم  مادـقا  نآرق  دیـشخب .
هداد ياهمیلو  هدش ، اپ  رب  یسورع  نشج  ات  درک  تساوخ  رد  تفریذپ و  هلـصافالب  دروآ ، تسد  هب  ار  ناکرـشم  لد  دنامب و  هکم  رد  رتشیب 
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هداد ياهمیلو  هدش ، اپ  رب  یسورع  نشج  ات  درک  تساوخ  رد  تفریذپ و  هلـصافالب  دروآ ، تسد  هب  ار  ناکرـشم  لد  دنامب و  هکم  رد  رتشیب 
هکم راچان  هب  زین  ربمایپ  [ . 13 . ] تسین يزاین  وت  ياذغ  هب  ار  ام  دنتفگ  دنتفریذپن و  دادرارق  هزور  هستلهم  دانتـسا  هب  ناکرـشم  یلو  دوش ;

. تفگ كرت  ار 

هبیبح ما 

رفک ناگدرک  رـس  زا  نز ، نیا  رهوش  ردپ و  هک  نآ  مغرهب  دـمآ و  رد  شحج  نب  هللادـیبع  يرـسمه  هبتسخن  يو  نایفـس . یبا  رتخد  هلمر 
نب هللادـیبع  هشبح ، رد  دـندش . هبیبح  مان  هب  يرتخد  بحاص  هشبح  رد  دـندرک و  ترجاهم  هشبح  هب  دـندیورگ و  مالـسا  هب  ود  نآ  دـندوب ،
اهنت اب  راچان  هب  يو  شرسمه ، گرم  اب  دیزرو . يرادیاپ  هبیبحما  یلو  دناشکب ; دادترا  هب  زین  ار  هبیبحما  ات  دیشوک  دیدرگ و  دترم  شجح 

، ماگنه نیا  رد  رـسمه . هداوناخ  زا  یهاگهانپ  هن  تشاد و  شیوخ  هداوناـخ  دزن  تشگزاـب  ناـکما  هن  دـنام ; یقاـبتبرغ  راـید  رد  شرتخد 
هب یشاجن  هشبح ، رجاهم  ناناملسم  روضح  اب  ياهسلج  رد  دومن . يراگتـساوخ  ار  وا  يو  قیرط  زا  داتـسرف و  یـشاجن  دزن  ياهدنیامن  ربمایپ 

هـشبح زا  نیرجاـهم  هک  ربیخ  حـتف  زا  سپ  دـیدرگ . يراـج  دـقع  هبیبـح  ما  زا  تلاـکو  هب  صاـع  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  ربماـیپ و  زا  تلاـکو 
. تفایتماقا ربمایپ  هناخ  رد  دمآ و  هنیدم  هب  زین  يو  ترجه  متفه  ای  مشش  لاس  رد  دنتشگزاب ،

ربمایپ رگید  نارسمه 

اما تفریذـپن ، ار  مالـسا  ربمایپ  ناوخارف  همان  هب  خـساپ  رد  سقوقم ، رـصم ، ياورنامرف  زین  ترجه  مشـش  لاس  رد  قوف ، نارـسمه  رب  هوالع 
ایند زا  هام  زا 18  سپ  هک  دروآ  ایند  هب  میهاربا  مان  هب  يدنزرف  تفای و  ربمایپ  يرـسمه  راختفا  زین  يو  درکادها . يو  هب  هیرام  مان  هب  يزینک 

[ . 14 . ] تخاس نوزحم  ار  ربمایپ  تفر و 

ربمایپ تاجوز  ددعت  للع 

زا شیب   ) ربمایپ رمع  نیرتشیب  اریز .: تسا ; هدوبن  یـسنج  تالیامت  اهدنویپ ، نیا  زمر  زار و  هک  تفایرد  ناوتیم  یبوخ  هبتقد  یکدنا  اب 
ترضح ینعی  رسمه  کی  اب  طقف  یگلاس  ات 50  زا 25  ربمایپ ، یلاس  نایم  نارود  ات  یناوج  زاـغآ  زا  نیتسخن ، شخب  مه  نآ  نآ ) موس  ود 

دوب هدروخلاس  ینز  هک  هدوس  اب  طقف  یگلاـس  ات 53  زا 51  تسا و  هتـسیز  رـسمه  نودب  یگلاس  ات 51  زا 50  تسا . هدش  يرپس  هجیدـخ 
هتفریذپ تروص  ترضح  نآ  یگلاس  ات 61  زا 54  ینعی  يرجه ، متفه  ات  لوا  لاس  هلصاف  رد  ربمایپ  نارـسمه  ددعت  تسا .. هدومن  یگدنز 

ياهتیلوؤسم يافیا  لیلد  هب  حلاصم و  ساسا  رب  اهجاودزا  نیا  الوصا  هک  دزاسیم  نشور  اهنآ  بیترت  خیرات و  هب  هاتوک  یهاگن  تسا ..
لامج زا  دوب و  يو  هرکاب  رـسمه  اهنت  هک  هشیاع  اب  جاودزا  زا  سپ  هنوگچ  دوب ، نیا  زج  رگا  اریز  تسا ; هتفرگ  تروص  توبن  هبناـج  همه 
ناهج زا  جاودزا  زا  دـعب  هاـم  هس  اـهنت  هک  دـنکیم  جاودزا  همیزختنب  بنیز  نوچ  ياهدروخلاـس  نز  اـب  تشاد ، یفاو  هرهب  زین  ییاـبیز  و 
راهچ نتـشاد  نس ، یگرزب  ربمایپ ، يراگتـساوخ  خساپ  رد  وا  دوخ  هک  دـنیزگیمرب  يرـسمه  هب  ار  هملـس  ما  نآ  زا  سپ  ای  ددـنبیمربتخ 

ار وا  دنادیمن و  عنام  ار  روما  نیا  ربمایپ  اما  دنکیم ; یهاوخ  رذع  هتسناد ، يرسمه  يارب  دوخ  یگتـسیاش  مدع  بجوم  ار  میتی و ... دنزرف 
هاگدید نتفای  يارب  یبسانم  شور  نارـسمه ، یبایـشزرا  رد  ربمایپ  نانخـس  دنیزگیم .. تماقا  وا  دزن  هشیاع  دننامه  هدـیزگرب ، يرـسمه  هب 
مرتـحم ناـنچ  ار  يو  ناتـسود  دـیزرویم و  قشع  هجیدـخ  هب  ياهنوگ  هب  ربماـیپ  دـیوگیم : دوخ  هشیاـع  تسا ; اـهجاودزا  نیا  رد  ربماـیپ 

نیدب درکیم . میـسقت  هجیدـخ  ناتـسود  نیب  ار  نآ  تشوگ  هدومن ، حـبذ  يدنفـسوگ  هاگ  و  [ 15  ] دـشیم یتفگـش  بجوم  هک  تشادیم 
: متفگ ربمایپ  هب  زور  کی  تشادیم . یمارگ  ار  وا  دای  هرامه  ربمایپ  اریز  مدیزرویمن ; تداسح  هجیدخ  دننامه  ینز  چـیه  ربارب  رد  يور ،
: دومرف خساپ  رد  تفشآرب و  یتخـس  هب  ربمایپ  تسا ! هتخاس  وت  بیـصن  ار  وا  زا  رتهب  هرکاب ، ریغ  نوگمدنگ  نزهریپ  نآ  ضوع  رد  دنوادخ 

ارم ناگمه  هک  هاـگ  نآ  دروآ و  ناـمیا  نم  هب  ناـمدرم  رفک  ماـگنه  هب  وا  اریز  تسا ; هدـشن  مبیـصن  هجیدـخ  زا  رتهب  زگره  ادـخ ! هب  مسق 
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دومرف اطع  نم  هب  ینادنزرف  وا  زا  دنوادخ  تساخرب . مايرای  هب  دندرک ، ممورحم  ناگمه  هک  هاگ  نآ  درک و  قیدصت  ارم  دندرک ، بیذکت 
ییابیز و یناوج ، رب  ینبم  هشیاـع  ياـهكالم  ربماـیپ  دـینکیم ، هظحـالم  هک  روط  ناـمه  [ . 16 . ] تسا هتخاـسن  مبیـصن  رگید  ناـنز  زا  هک 

یبایـشزرا هجیدخ  يرترب  ياهكالم  ناونع  هب  ار  شنادنزرف  يردام  راختفا  يرای و  راثیا ، نامیا ، رد  هجیدختقبـس  هدرک ، در  ار  تراکب 
دیسر و نایاپ  هب  يرجه  متفه  لاس  رد  یتحلصم  یسایس و  ياهجاودزا  هنوگ  نیا  هب  زاین  بازحا ، هروس  هفیرش 52  هیآ  ساسا  رب  دنکیم ..
، تفرگیم رارق  ربمایپ  دنسپ  دروم  هچ  رگا  ینز ، ره  اب  دیدج  جاودزا  ای  هتشذگ  نارسمه  ینیزگیاج  ترضح ، نآ  رمع  ینایاپ  لاس  هس  رد 

هنیزه شیاسآ و  هعـسوت  سابل و  هیهت  اب  دننکیم  شالت  دنـشیدنایم ، نانز  زا  يدنمهرهب  هب  هک  ینادرم  دیدرگ .. عونمم  دـنوادخ  يوس  زا 
، مالـسا شرتسگ  هک  يرجه  مهن  لاس  رد  ربماـیپ  بازحا ، هروس  هفیرـش 28  هیآ  ساسا  رب  اما  دـنروآ ، تسد  هب  ار  ناـنآ  لد  لاوما ، ندرک 

هرانک اهنآ  همه  زا  هام  کی  دـندرک ، بلط  رتهب  لیاسو  سابل و  وا  زا  شنارـسمه  یتقو  دوب ، هدیـشخب  دوبهب  ار  ناناملـسم  يداصتقا  عضو 
ار یکی  ربمایپ ، اب  یگدـنز  ایند و  هافر  شیاسآ و  نایم  ات  تخاس  ریخم  ار  اـهنآ  دـنوادخ ، روتـسد  هب  هاـم ، کیتشذـگ  زا  سپ  تفرگ و 

زور نآ  هعماج  رد  کش  نودب  دندیزگرب .. ار  ربمایپ  اب  یگدنز  دـندوب ، هدـش  نامیـشپ  دوخ  يدام  ياهتساوخرد  زا  هک  نانآ  دـننیزگرب .
زا يرایـسب  دـیدرگیم ، صاخـشا  زا  لیابق  تیامح  لماع  یببـس  یبسن و  ياهدـنویپ  اهنت  دـشیم و  هرادا  ياهلیبق  تروص  هب  هک  ناتـسبرع 
زا نت  ود  یتح  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اتـسار  نیا  رد  تسا . هدوب  فلتخم  لیابق  ماوقا و  تیاـمح  بلج  يارب  ربماـیپ  ياـهجاودزا 
اب یسورع  هک  یگلاس  ای 17  نس 7  رد  هشیاع  نوچ  یناوجون  رتخد  ندرک  دـقع  ایآ  یتسار  هب  ! دـناهدوبن هلیبق  کی  زا  زین  ربماـیپ  نارـسمه 

رمع میرکت  ياربتنس  لها  هتفگ  هب  هک  هصفح ، اب  جاودزا  ایآ  ؟ دشاب هتشاد  یـسایس  ریغ  تلع  دناوتیم  تفریذپ ، تروص  دعب  نایلاس  يو 
هتفریذـپ تروص  شاهلیبـق  موق و  وا و  تبحم  بولق و  بلج  هیاـس  رد  زج  دوـب ، هدـش  رطاـخ  هدرزآ  شرتـخد  یگوـیب  رثا  رب  تدـش  هب  هک 

يارب زج  دندوب ، نازینک  زا  هک  قلطـصمینب  ریـضن و  ینب  هدروختسکـش  نایدوهی  هدرک  رـس  رتخد  هیریوج ، هیفـص و  اب  جاودزا  ایآ  ؟ تسا
مقر ار  مالسا  هب  نایدوهی  زا  نت  اهدص  هناقاتـشم  درکیور  هک  ار  اهدنویپ  نیا  ایآ  دوب ؟ ناناملـسم  نایدوهی و  نایم  گنج  یناور  راثآ  مایتلا 

ياههزیگنا هب  ناوتیم  دـنزاس ، دازآ  هتـسناد ، ادـخ  لوسر  نادـنواشیوخ  ار  هیریوج  دـنب  رد  ناگتـسب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ناناملـسم  دز و 
، تشادن روضح  هنیدم  رد  الصا  هک  نایفسوبا  رتخد  هبیبح  ما  اب  ربمایپ  جاودزا  تفگ  ناوتیم  ایآ  ؟ داد تبـسن  يرگید  یعقاوریغ  يرادنپ و 

وس کی  زا  وا  یحور  مالآ  نیکست  يارب  زج  دوب ، هدش  یحور  دیدش  هبرض  راچد  شرـسمه  گرم  دادترا و  لیلد  هب  دوب و  هشبح  رد  هکلب 
هدرکرس اب  یببس  دنویپ  يرارقرب  رگید و  يوس  زا  شیوخ  كرشم  هداوناخ  هبتشگزاب  لامتحا  ربارب  رد  هرجاهم  هنمؤم و  نز  کی  ظفح  و 

ربمایپ هب  ار  دوخ  هک  هنومیم  يرسمه  شریذپ  ایآ  ؟ تسا هتـشاد  يرگید  هزیگنا  موس ، يوس  زا  نانآ  ینمـشد  نتـساک  يارب  هکم ، ناکرـشم 
تشاد رارق  روضح  نیا  باهتلا  رد  هکم  دوب و  هتفر  هکم  هبجح  کسانم  ماجنا  يارب  هیبیدح ، حلص  زا  سپ  ربمایپ  هک  یطیارش  رد  دیـشخب ،

رب ینـشور  هناشن  دشن ، هتفریذپ  كرـش  نارـس  طسوت  فسات  لامک  اب  هک  جاودزا  همیلو  نداد  نشج و  يرازگرب  يارب  ربمایپ  تساوخرد  و 
رتخد اب  ربمایپ  جاودزا  تفریذـپ  ناوتیم  ایآ  ؟ تسا هدوب  رظن  دـم  نیملـسم  مالـسا و  هب  ناـیکم  بولق  بلج  جاودزا ، نیا  رد  هک  تسین  نآ 

دنسپان رایـسب  نارود  نآ  یلهاج  هعماج  یقلت  رد  دوب و  ربمایپ  هدشدازآ  مالغ  دیز  رـسمه  نآ  زا  لبق  هک  شحج  رتخد  بنیز  شدوخ  همع 
رتخد البق  ربمابپ  ایآ  تسا ؟ هدوب  وا  ییابیز  لـیلد  هب  تخیگنارب ، ربماـیپ  هیلع  زین  ار  ینانخـس  فرح و  دوب و  ترـضح  نآ  ناـش  فلاـخم  و 

هب بنیز ، يوس  زا  دیز  يرـسمه  شریذـپ  رگم  دوب ؟ هداتـسرفن  وا  يراگتـساوخ  هب  ار  دـیز  دوخ ، ربمابپ  رگم  دوب ؟ هدـیدن  ار  شدوخ  همع 
ایآ یتسار  هب  دباتـشب ؟ يراگتـساوخ  هب  دوخ  ییادـج ، دـنویپ و  نآ  زا  لبق  تسناوتیمن  ربماـبپ  اـیآ  دوبن ؟ ترـضح  نآ  ناـمرف  تراـشا و 

برع هداتفااج  طلغ و  تنـس  نتـسکش  مه  رد  دنوادخ و  نامرف  ماجنا  يارب  زج  هیانک  شین و  همه  نآ  ندـیرخ  ناج  هب  درک  لوبق  ناوتیم 
; دوبن ربمایپ  هافر  شیاسآ و  بجوم  اهنت  هن  نارـسمه ، ددعت  هک  تسا  نآ  رگید  دیؤم  نیـشیپ ، دراوم  رب  نوزفا  تفریذـپ .؟ تروص  یلهاج 
ار ترضح  نآ  شجنر  رطاخیگدرزآ و  تابجوم  دوخ ، رادرک  راتفگ و  اب  شنارـسمه ، زا  یخرب  میرحت ، هروس  نیتسخن  تایآ  ربارب  هکلب 

حلاصم لـیالد و  ياـضتقم  هب  یلو  دروآیم  ناـیم  هب  نخـس  ناـشقالط ، رب  ینبم  دوخ  میمـصت  زا  هاـگ  هچ  رگ  ربماـیپ  دـنتخاسیم و  مهارف 
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. دیزگنرب ییادج  اهنآ  زا  هتخاس ، هشیپ  يروبص  هتفگشیپ ،

یقرواپ

.5 (: 22  ) جح 49 و  (: 51  ) تایراذ [ 1]
.189 (: 7  ) فارعا 21 و  (: 30  ) مور [ 2]

.3 (: 4  ) ءاسن [ 3]
.45 ص 37 -  لوسرلا ، ءاسن  لوح  [ 4]

. ییابطابط همالع  مالسا ، رد  نز  هلاقم  تالاقم ، هعومجم  [ 5]
ص 286. ج 3 ، هریسلا ، نم  حیحصلا  [ 6]

ص 1876. ج 4 ، نامه ، [ 7]
ص 1882. ج 4 ، خیراوتلا ، خسان  [ 8]

ص 81. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 351 ; ج 3 ، ماشه ، نبا  هیوبن  هریس  [ 9]
ص 43. ج 8 ، هباصالا ، ص 260 ; ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 294 ; ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 10]

ص 120. ج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  [ 11]
.115 (: 33  ) بازحا [ 12]

ص 100. ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 296 ; ج 4 ، هریس ، [ 13]
ص 216. ج 8 ، دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  [ 14]

ص 16. ج 1 ، مکاح ، كردتسم  [ 15]
ص 230. ج 4 ، يراخب ، حیحص  [ 16]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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 ) 
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. 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 

 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
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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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