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تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  شقن 

باتک تاصخشم 

 - 1344 هللا ، فیسدیس  يوحن ، هسانشرس : 

تظافح يریگشیپ و  یمدرم  داتس  شرافس  هب  يوحن ؛  هللا  فیس  تافارحنا /  زا  يریگـشیپ  رد  هداوناخ  شقن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.یعامتجا

.1388 داجسلارون ، تاراشتنا  (، ع  ) مولعلارقاب هدکشهوژپ  ، یمالسا تاغیلبت  نامزاس  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  235 يرهاظ :  تاصخشم 

.تمالس تلادع و  تسورف : 

( مود پاچ  ) لایر  30000 لایر 978-600-5220-25-4 ؛ :   23000 کباش : 

(. يراپس نورب  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1391 مود : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  235 ؛ [- 231] .ص همانباتک : تشاددای : 

یعامتجا فارحنا  عوضوم : 

للع یعامتجا --  فارحنا  عوضوم : 

یگداوناخ تیبرت  عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یگداوناخ --  تیبرت  عوضوم : 

یعامتجا تظافح  يریگشیپ و  یمدرم  داتس  .هیئاضق  هوق  .ناریا  هدوزفا :  هسانش 

HM811/ن3ن7 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

302/542 ییوید :  يدنب  هدر 

1819092 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتس  شرافس : هب 
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رارف 119 یگداوناخ  لماوع 
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..قالط 120 . 2
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..نیدلاو 124 لوقعمان  لاغتشا  . 8

..يرابجا 124 جاودزا  . 9

راک 125 هزب  ناگتسب  . 10

...یگداوناخ 126 یگتفشآ  . 11

نیدلاو 126 هناریگشیپ  فیاظو 

.نارتخد 126 تلزنم  هب  هجوت  . 1

...یگداوناخ 127 تاواسم  . 2

..تاناکما 128 يدازآ و  ياطعا  رد  لادتعا  . 3

.مود 128 لزنم  نییعت  . 4

...یگدنز 129 ياه  لقادح  نیمات  . 5

.هناخ 129 رد  تنوشخ  زا  زیهرپ  . 6

..يدرگبش 130 زا  يریگولج  . 7

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


يداصتقا تافارحنا  موس : لصف 

134 تقرس / 

..تقرس 134 یعامتجا  بقاوع 

..تقرس 136 عاونا 

..تقرس 137 ياه  هزیگنا  للع و 

...یفطاع 137 یناور –  ياه  هزیگنا  فلا )

..يداصتقا 141 یعامتجا –  ياه  هزیگنا  ب )

نیدلاو 150 هناریگشیپ  فیاظو 

...یبهذم 151 تاداقتعا  تیوقت  . 1

...یفطاع 152 یحور و  ياه  زاین  نیمأت  . 2

6 ص :

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


.ناتسود 152 رب  تراظن  . 3

...یلام 153 ياه  زاین  نیمأت  .4

..تاعقوت 154 ندوب  لوقعم  . 5

...یگشیپ 154 تعانق  . 6

..فارسا 155 زا  زیهرپ  . 7

155 لوپ ) تیریدم  یلام ( ياه  تراهم  شزومآ  . 8

..تغارف 155 تاقوا  يزاس  هنیهب  . 9

..لیصحت 156 كرت  زا  زیهرپ  . 10

..يزومآ 156 تربع  . 11

.لاغتشا 157 داجیا  . 12

....سفن 158 تزع  تیوقت  داجیا و  . 13

..يزاس 159 وگلا  . 14

..ترجاهم 160 زا  زیهرپ  . 15

160 ناکدوک /  رد  تقرس  یسررب 

.ناکدوک 163 تقرس  لماوع 

165 يراوخ /  مارح 

.لاوما 167 یسرباسح 

..يراوخ 169 مارح  ماسقا  نیرتمهم 

ابر 169 .1

..يراک 171 مک  . 2

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


..بصغ 171 . 3
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...یعرش 179 ماکحا  نتفرگ  ارف  . 2
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راتفگ شیپ 

رپ ياه  هاگراک  ّتیلاعف  هیلقن و  لئاسو  رورم  روبع و  یهاگ  دراد ؛ یفلتخم  داعبا  یگدنز  ياضف  تمالس  تسیز و  طیحم  زا  تظافح 
ياذیا يرامیب و  عاونا  ببـس  یگدنز  ياضف  رد  اه  هلابز  شخپ  يرادـهگن و  یهاگ  دوش ، یم  یتوص  یگدولآ  بجوم  ادـص ، رس و 

.ددرگ یم  ناگیاسمه 

، اه یگدولآ  اّما  تسا ؛ ناهج  نادنمدرخ  مومع  تساوخ  هفیظو و  کی  یمومع ، ياضف  تمالس  یگدنز و  طیحم  یکاپ  زا  يرادساپ 
نابایخ هچوک و  رد  بالـضاف  نفعتم و  ياه  هلابز نتخیر  ایرد و  هناخدور و  رد  یتفن  داوم  شخپ  دود و  دـیلوت  راـبغ و  درگ و  طـقف 

.تسین

تلادـع و داحتا ، قالخا ، نامیا ، هک  یعامتجا  یقالخا و  یتدـیقع و  هاگدـید  زا  هدولآ  داوم  شیامن  رـشن و  شخپ و  ریثکت ، دـیلوت ،
مرج و .دنک  یم  داجیا  لکشم  هعماج  يارب  رابغ  درگ و  دود و  زا  رت  شیب  راب  اهدص  دهد ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  هعماج  لالقتـسا 

.دـنک یم  هدولآ  ار  هعماـج  یناـمیا  یقـالخا و  طـیحم  دریگ ، ماـجنا  یموـمع  كرتـشم و  ياـضف  رد  یئرم و  رظنم و  رد  یتـقو  هاـنگ 
رب هک  تسا  یعامتجا  يا  هفیظو  دوش ، یم  هتخانـش  فالخ  تیانج و  هزب ، مرج ، هک  يدوهـشم  ناـهانگ  هژیو  هب  هاـنگ ، زا  يریگـشیپ 

.تسا يرشب  ۀعماج  تمالس  تداعس و  زوسلد  دنمشیدنا  ره  ناملسم و  تلم  تلود و  هعماج و  دارفا  هدهع 

داتس ، » سدقم فده  نیا  اب  هک  تسا  یلاس  دنچ 

داتس نیا  .تسا  هدش  لیکشت  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیئاضق  ةوق  رد  یعامتجا » تظافح  يریگشیپ و  یمدرم 
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تظافح یمدرم  ياه  هتـسه  .دنک  يریگـشیپ  نوگانوگ  ياه  مرج  شیازفا  شیادیپ و  ریثکت و  دیلوت ، زا  تما  يرای  اب  هک  دشوک  یم 
نادـنزرف همه  یماـظتنا و  يورین  هاپـس و  جیـسب و  صلخم  ياـهورین  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـیحا  ياهداتـس  یعاـمتجا و 

هب یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ار  یمومع  یگدنز  ياضف  هک  دنـشوک  یم  نید  ناملاع  تراظن  تیاده و  اب  روشک ، ياجک  ره  رد  دـجاسم 
تخانش .دننک  يریگولج  يا  هناسر  يداصتقا و  یقالخا ، یگنهرف ، یتدیقع ، مئارج  زورب  زا  دنراد و  هگن  كاپ  هانگ  مرج و  سوریو 

نآ نودب  هک  تسا  یعامتجا  هفیظو  کی  نآ ، شرتسگ  شیادیپ و  لماوع  للع و  مرج ، عاونا  نامرجم ، ياه  هزیگنا  مرج ، ياه  هنیمز 
.تسین ریذپ  ناکما  هعماج ، ینامیا  یقالخا و  تینما  زا  يراد  ساپ 

باتک نیودـت  تفای - ققحت  هاگـشناد  هزوح و  نارگـشهوژپ  ناققحم و  زا  یهورگ  يراکمه  اب  هک  داتـس - نیا  ياه  هماـنرب  زا  یکی 
ًاـضعب یـشهوژپ و  یملع -  رثا  هد  زا  شیب  نونکاـت  داتـس  نیا  .تسا  مرج  زا  يریگـشیپ  ثحاـبم  هـنیمز  رد  يدربراـک  قـیمع و  ياـه 
يوحن هللا  فیـس  دیـس  یمارگ  ردارب  ملق  هب  هک  رـضاح ، باتک  .تسا  هدروآ  مهارف  مرج  زا  يریگـشیپ  فده  ياتـسار  رد  یـشزومآ 

زا يریگشیپ  هنیمز ي  رد  راکادف  نمؤم و  نارهاوخ  ناردارب و  تامدخ  رگید  نوچ  مه  تسا  دیما  هکتسا  یملع  یـشالت  هدش  فیلأت 
- الع ّلج و  قح - ترـضح  فاطلا  زا  یعاـمتجا ، هفیظو  نیا  هماـقا  رد  هارمه  ناراـی  دریگ و  رارق  یبوبر  سدـق  ناتـسآ  لوبقم  مرج ،

.تسا ییاسراپ  اوقت و  ههبج  رد  ینابزرم  و  یگنهرف » داهج   » یعون هانگ  مرج و  زا  يریگشیپ  .دنوش  دنم  هرهب 

یمارگ ردارب  یمدرم و  داتس  ناراکمه  يدورهاش و  یمـشاه  هللااهیآ  ترـضح  هیئاضق ، هوق  مرتحم  تسایر  ياه  تیامح  زا  نایاپ  رد 
ياـقآ باـنج  مرتـحم ، رـشان  زا  و  هعومجم ، نیا  دـیلوت  قیقحت و  رب  تراـظن  تیادـه و  لـیلد  هب  روپ ، يدـهم  دومحم  مالـسالاهجح 

.دوش یم  يرازگ  ساپس  دنولالج ،

روشک یعامتجا  تظافح  يریگشیپ و  یمدرم  داتس  ریبد 

دنفسا 1387 رگرز / دمحا  دیس 
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همدقم ياج  هب 

ینید هشیدنا  رد  هداوناخ 

داعبا رد  یتخبـشوخ  تفرـشیپ و  هنوگره  .تسا  هعماج  تایح  يانب  لوا  گنـس  دراد و  مهم  رایـسب  یهاگیاج  مالـسا  رظن  زا  هداوناخ 
اهراجنه و زا  يرایـسب  اریز  تسه ؛ زین  یعامتجا  شزاس  تابث و  لماع  هداوناخ  .دوشیم  لصاح  هداوناخ  هیاس  رد  یعاـمتجا ، فلتخم 

دارفا هیحور  رد  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، نما  ملاس و  هداوناخ  طیحم  هچره  .تسا  سدقم  داهن  نیمه  هب  طوبرم  هعماج  ياه  يراجنهان 
رد يدایز  دودـح  ات  هعماج ، تداعـس  نیاربانب ، دوش ؛ یم  لقتنم  هعماج  هب  بولطم  تاریثأت  نیا  هتـشاذگ و  تبثم  ریثأت  نآ  ياضعا  و 

ياـضعا ياـهراتفر  رب  هزادـنا  ناـمه  هب  دـشاب ، راـجنهان  دـعاسمان و  یطیحم  ياراد  هداوناـخ  هاـگ  ره  رگید  يوس  زا  .تسا  نآ  ورگ 
.ددرگ یم  یعامتجا  تالالتخا  يریذپ و  بیسآ  بجوم  قیرط  نیا  زا  هتشاذگ ، یفنم  ریثأت  هداوناخ 

ردپ .تسا  یگدنز  براجت  تامولعم و  راتفر ، تاداع ، لیکشت  تیصخش و  يراذگ  هیاپ  زکرم  هک  تسا  یهاگشناد  هداوناخ ، طیحم 
دیاب یم  هک  هنوگ  نامه  ساسا ، نیمه  رب  .دوش  یم  عورـش  نانآ  زا  دـب  ای  بوخ  میلاعت  هک  دـنا  هعماـج  ياـه  ملعم  نیتسخن  رداـم ، و 
ناوت یم  زین  ار  یتخب  نوگن  فارحنا و  هنوگره  أشنم  درک ، وجتسج  هداوناخ  طیحم  رد  ار  ناسنا  حیحص  تیاده  یتخبـشوخ و  هشیر 

ییازسب ریثأت  هعماج  هداوناخ و  يزاسهب  رد  نآ  زا  يریگشیپ  ياه  هار  هداوناخ و  ياه  بیسآ  تخانش  ور  نیا  زا  .تفای  طیحم  نآ  رد 
و تیاده ، تیبرت ، رد  تلفغ  ای  يراگنا  لهس  هنوگره  .دراد 
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هب ار  دوخ  ناوریپ  دیجم  نآرق  .تخورفا  دهاوخ  ار  یهلا  شتآ  مشخ و  هلعـش  نآ ، يویند  بقاوع  رب  هوالع  هداوناخ ، ياضعا  تراظن 
: تسا هدومرف  هدرک و  توعد  مهم  هفیظو  نیا  ماجنا 

ْمُهَرَمَا َو ام  هللا  ًنوٌصٌِعی  ٌدادِـش ال  ٌظالِغ  ُهِکئ  الَم  اْهیَلَع  هَراجِْحلا  َساّنلا َو  اَـهَدُوق  ًاراـن َو  ْمُکَِیلْهَا  ْمْکَـسُْفنَا َو  اُوق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  ) 
(1) ؛) َنوُِرمُْؤی ام  َنولَعْفَی 

اراخ گنـس  مدرم و  هک  یـشتآ  نانچ  دـیراد ؛ هاگن  شتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  یناـسک  يا 
نآ هب  هچنآ  درکدنهاوخن و  ار  ادـخ  ینامرفان  زگره  هک  دـنرومأم  لد  تخـس  رایـسب  یناگتـشرف  خزود ، نآ  رب  تسوا و  زورفا  شتآ 

.دنهد ماجنا  دوش ، مکحاه 

تـسیاب یم  هچنآ  .دننک  يراد  هگن  ظفح و  خزود  نازوس  شتآزا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  هک  تسا  نآ  نامیا  لها  هب  نآرق  هیـصوت 
يویند و ياه  بیسآ  زا  نانآ  تاجن  ياه  هار  یهلا و  باذع  شتآ  زا  هداوناخ  يریگشیپ  ياه  هویـش  هک  تسا  نیا  دومن ، هجوت  نادب 

؟ تسا هنوگچ  نآ  يورخا 

، دراد هدـهع  رب  ار  شیوخ  هداوناخ  دارفا  جاتحیام  نکـسم و  لیـصحت ، هیذـغت ، نیمأت  تیلوئـسم  هداوناخ  تسرپرـس  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسوا هدهع  هب  زین  ناهانگ  تافارحنا و  زا  يریگولج  یقالخا و  ینید و  تیبرت  یهلا  هفیظو 

: دش هدیسرپ  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

ترـضح مینک ؟  ظـفح  شتآزا  ار  ناـنآ  هنوگچ  دـینک ،»  ظـفح  خزود  زا  ار  دوخ  هداوناـخو  دوـخ  :» تسا هدوـمرف  دـنوادخ  هک  نیا 
فورعم هب  رما  هفیظو  هب  مامتهاو  ناشیاهراکواه  نآ  رب  تراـظن  زا  هیاـنک  «. ) دـینک یهنو  رما  ار  ناـنآ  نهنوهنتو ؛ نهنورمأـت  : » دومرف

: دیامرف یم  خساپ  رد  .دنتسین  اریذپ  یلو  مینک ؛ یم  یهن  رما و  ار  نانآ  ام  دنسرپ : یم  رکنم .) زا  یهنو 
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(1) ؛» مکیلع ام  متیضق  دقف  نهومتیهن  نهومترما و  اذا  »

.دیا هداد  ماجنا  تسامش ، شود  رب  هک  ار  یفیلکت  دینک ، یهنو  رما  ار  نانآ  هاگ  ره 

: دسیون یم  قوف  هیآ  ریسفترد  یسلجم  همالع 

تاوهـش يوریپ  زا  زیهرپ  اب  تیـصعم و  كرت  ، دـخ تاعاط  هار  رد  ییابیکـشو  ربص  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  شتآ ، زا  نتـشیوخ  ظـفح 
: دشخب تینوصم  منهج  شتآ  زا  همانرب ، راهچ  اب  ار  هداوناخ  دراد و  هگن  رود  باذع  زا  ار  دوخ  یناسفن ، تاینمتو 

؛ راگدرورپ تعاطا  هب  نانآ  توعد  . 1

؛ نانآ هب  ینید  تابجاو  ضیارف و  نداد  دای  . 2

؛ اه یتشز  زا  نانآ  نتشادزاب  یهن و  . 3

؛ بوخ ياهراک  هب  نانآ  نتشاداو  قیوشت و  .4

تسا و بجاو  ناسنا  رب  ناگتـسب ، ناـکیدزن و  هب  تبـسن  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هک  دـنک  یم  تلـالد  هیآ  دـیازفا : یم  سپس 
(2) .دننارگید رب  مدقم  هلئسم  نیا  رد  نانیا 

ماجنا يوس  هب  ار  نانآ  يرتشیب  تیدج  اب  دـیاب  مه  یهاگ  ریخ ، ياهراک  هب  هداوناخ  توعد  رب  هوالع  هک  دـیآ  یمرب  قوف  ثیدـح  زا 
تراظن نادنزرف و  تیبرت  هداوناخ و  نایک  زا  تسارح  نیاربانب  دشاه ؛ نآ  یفارحنا  ياهراتفر  ماجنا  عنام  هداد ، قوس  بوخ  ياهراک 

.ددرگ یم  بوسحم  نیدلاو  هناریگشیپ  فیاظو  زا  نانآ  ياهراتفر  اهرواب و  رب 

: دیامرف یم  هنوگ  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  شدنزرف  هب  ناسنا  يریذپ  تیبرت  صوصخ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

(3) ؛» ُهََتبِرْجَت ُهَتَیُْغب َو  ِبِراجَّتلا  ُلْهَا  َكافَکْدَق  ام  ِْرمالا  َنِم  َِکیْأَر  ِّدَِحب  َِلبْقَتْسَِتل  » 
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اب ات  مدیزرو  تردابم  ددرگ ، لوغـشم  يرگید  روما  هب  ترکف  لقع و  دوش و  تخـس  تبلق  هک  نآ  زا  شیپ  وت  تیبرت  میلعت و  رد  نم 
.دنا هدیشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  هبرجت  لها  نادنمشیدنا و  هک  يورب  ییاهراک  لابقتسا  هب  يدج  میمصت 

هشیدنا رب  تراظن  يداقتعا ، تیبرت  هک  تسا  نیا  رگ  نایب  هداوناخ ، یتیبرت  فیاظو  هب  تبسن  ثیداحا  نآرق و  ياه  هیـصوت  هعومجم 
لرتنک یسنج ، تافارحنا  اه و  بیسآ  زا  يریگولج  يارب  شالت  يداصتقا و  یعامتجا ، يرکف ، تافارحنا  زا  يریگـشیپ  اهراتفر ، اه و 

تـسرپرس هدـهع  هب  هک  تسا  هداوناـخ  فیاـظو  نیرت  مهم  زا  یقـالخا ، ياـهراجنهان  هب  تبـسن  تیـساسح  یگدـنز ، مارحو  لـالح 
یم هداوناخ  ندـش  یخزود  ایند و  یگدـنز  رد  تسکـش  بجوم  لئاسم ، نیا  رد  يراگنا  لهـس  یهاـتوک و  هنوگ  ره  هدوب ، هداوناـخ 

.دوش

نیمأت یبهذـم ، يرکف و  تیادـه  زا : دـنترابع  هک  دـنا  هدرمـش  رب  هداوناخ  داهن  يارب  ار  يا  هدرتسگ  ياـهدرکراک  ناسانـش ، هعماـج 
نیمأت یعامتجا ، ياه  تراهم  شزومآ  يریذـپ ، هعماج  اضعا ، زا  تبقارم  تیاـمح و  یـسنج ، ياـهراتفر  میظنت  يداـصتقا ، ياـهزاین 

.نادنزرف نارسمهرب و  یعامتجا  تراظن  لرتنک و  هداوناخ ، دارفا  يارب  یعامتجا  هاگیاپ 

نیدلاو يوس  زا  مهم  شقن  نیا  يافیا  .تساهدرکراک  نآ  نیرت  مهم  تافارحنا ، زا  هداوناخ  هناریگـشیپ  شقن  قوف ، فیاظو  نایم  رد 
.ددرگ یلمع  یتیریدم  یشزومآ و  هنیمز  ود  رد  دناوت  یم 

يور جـک  ياه  هنیمز  تسا ، هتفای  شیازفا  هعماج  رد  نآ  ياه  هویـش  فارحنا و  ياهرازبا  ینونک  هعماج  رد  هک  نیا  لیلد  هب  نینچمه 
نیا ندوب  نیگنس  .تسا  هتفای  شیازفا  هداوناخ  تیلوئسم  هجیتن ، رد  هدش و  مهارف  هتشذگ  زا  شیب  هداوناخ  ياضعا  ياه  بیسآ  اه و 

شالت اناوت ، راگدرورپ  رب  لکوت  اب  رتشیب و  هلصوح  ربص و  اب  ات  دراد  یماو  ار  ناردام  هژیو  هب  نیدلاو  زاس ، تشونرس  ریطخ و  هفیظو 
نتخاس يارب  فارحنا ، داسف و  ياه  بادرگ  زا  نانآ  تاجن  شیوخ و  نادنزرف  تیبرت  رد  يرت  شیب 
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ناگمه فیاظو  زا  ناردام  نیا  زا  ینادردق  يونعم و  يدام و  ياه  تیامح  نیقی  هب  .دـنهد  ناشن  دوخ  زا  راد  نید  ملاس و  يا  هعماج 
.دوش یم  بوسحم 

: دنیامرف یم  دوخ  هداوناخ  ياضعا  هب  تبسن  نیدلاو  هناریگشیپ  هفیظو  هب  تیانع  اب  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر 

یم نم  .دـینک  تیوقت  ناتیاه  هداوناـخ  ناـت ، هچب  نز و  نیب  رد  ناـت و  هعومجم  نیب  رد  ناـتدوخ ، نیب  رد  ار  ناـمیا  نم ! نازیزع  »... 
ناتیاه هداوناـخ  بقارم  هک  مهدـب  رادـشه  دـیتسه ، اـج  نیا  رد  هک  يزیزع  ناـنز  نادرم و  ناـناوج و  ناردارب و  امـش  همه  هب  مهاوخ 

نآ نوچ  ارچ ؟  .ام  دـسفم  دـنوش  یماه  نآ  میـشابن ، ناشبقارم  ام  یتقو  .دـنوش  یم  داسف  هلیـسو  اه  هداوناـخ  تاـقوا  یهاـگ  .دیـشاب 
، رکف نهذ ، دراذگ و  یم  رثا  ام  يور  تبحم ، نیا  .تساهنآ  هب  ام  تبحم  نآ  تسا ؟  هچ  نآ  .دـنراد  ام  هیلع  يوق  راشف  مرها  کیاه 

دب مه  یلیخ  هن ، هک  مینیب  یم  شاوی  شاوی  دعب  تسین ، بوخ  میتفگ  یم  هک  ییاهزیچ  یلیخ  دوش و  یم  ضوع  نامصیخشتو  دیاقع 
ياه شزومآو  یلمع  یـشزومآ ، ياه  شخب  رد  ترازو و  هعومجم  رد  .دیـشاب  بقارم  یلیخ  ار  اـه  نیا  .تسا  تفآ  اـه  نیا  .تسین 

.دیـسرب دـنزرف  هب  نز ، هب  دیـسرب ؛ مه  ناتدوخ  ياه  هداوناخ  هب  .دـینک  هجوتم  ار  ناتدوخرـصانع  تاکن  نیا  هب  ًاـمتح  تمدـخ ، نیح 
هک مینکن  يراک  دـندوب ، ام  زا  رتهب  رگا  .مینک  ناشظفح  ام  هک  نیا  هب  دـنراد  جاـیتحا  مه  یهاـگ  دنتـسه ، اـم  زا  رتهب  اـه  نآ  یهاـگ 

.مینک ناشکمک  دنراد ، ام  کمک  هب  جایتحا  هک  دنتسه  يروط  هدرکان  يادخ  میدید  رگا  .دنوش  بارخ 

! دیشاب بقارم 

؛) ِهراَجِْحلاَو َساَّنلا  اَهُدُوقَو  ًاَران  مُکیلهَاَو  مُکُسفنَا  اُوق  ) 

.دینک ظفح  ار  نات  هچب  نز و  ناتدوخ و  دنتسه ، اه  گنسو  اه  ناسنا  نآ ، ةریگشتآ  هک  یشتآ  زا 
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نیا دوش ؛ یم  رـسیم  لاعتم  يادخ  دوخ  کمک  اب  اهراک  نیا  هتبلا  تساهام ؛ هدهع  هب  مه  هچب  نز و  ظفح  هفیظو  هک  دوش  یم  مولعم 
...دیهاوخب (1) ار  نیمه  ادخ  زا  دیاب  .دنک  کمک  دیاب  شدوخ  دنوادخ  مینادب ، مه  ار 

تاـفارحنا و نیرتمهم  هعلاـطم  هب  راتـشون  نیا  رد  ناـبرهم ، يادـخ  زا  دادمتـسا  اـب  اـت  تشاد  نآرب  ار  فلؤم  قوف ، بلاـطم  هعومجم 
هداوناخ و شقن  ینید ، نوتم  يانبم  رب  تافارحنا  نآ  یگنوگچ  لـماوع و  ناـیب  رب  هوـالع  هتخادرپ ، هعماـج  رد  دوجوم  ياـه  بیـسآ 

.دیامن هئارا  ار  اه  هداوناخ  يارب  هناریگشیپ  هیصوت  زا 160  شیب  دنک و  یسررب  ار  تافارحنا  نآ  زا  يریگولج  رد  نیدلاو  فیاظو 

نک وت  شحالصا  میتفگ  اطخ  رگ 

ینک شلیدبت  هک  يراد  ایمیک 

تسوت راک  اه  يرگانیم  نینچ  نیا 

نَخُس ناطلس  وت  يا  وت ، یحلصم 

ینک شلین  دوب  نوخ  يوج  هچرگ 

(2) تسوت رارساز  اهریسکا  نینچ  نیا 

نک وت  شحالصا  میتفگ  اطخ  رگ 

ینک شلیدبت  هک  يراد  ایمیک 

تسوت راک  اه  يرگانیم  نینچ  نیا 

نَخُس ناطلس  وت  يا  وت ، یحلصم 

ینک شلین  دوب  نوخ  يوج  هچرگ 

(3) تسوت رارساز  اهریسکا  نینچ  نیا 

( یناهبهب يوسوم   ) يوحن هللا  فیس  دیس 

نابعش همین   - 1387 نارهت /
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.انالوم زا  رعش  - 2
.انالوم زا  رعش  - 3
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يرکف تافارحنا   : لوا لصف 

هراشا

19 ص :
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هشیدنا رکفت و  تیمها 

رایسب اه  ناسنا  یتخبشوخ  تفرشیپ و  تیـصخش و  نتخاس  رد  كاپ ، تسرد و  هدیقع  رکف و  یهلا ، نایدا  همه  ياه  هزومآ  ساسا  رب 
هریت اه ، یگدنام  بقع  تیـصخش ، بیرخت  رد  یقیمع  تاریثأت  نونک  ات  كاپان  دب و  ياه  هشیدـنا  راکفا و  هک  نانچمه  تسا ؛ رثؤم 

.دنک یم  رکف  هک  دنک  یم  یگدنز  هنوگ  نآ  یناسنا  ره  اریز  .تسا  هتشاد  اهناسنا  يدوبان  اه و  یتخب 

رکفت و نیمه  .تساه  نآ  دـیاقع  راکفا و  اه ، هشیدـنا  یتخب ، نوگن  یتخبـشوخ و  يوس  هب  ناـسنا  یـساسا  كرحم  یلـصا و  لـماع 
، تماقتـسا ماـیق ، شروش ، تضهن ، تکرح ، بجوـم  دراد و  یم  او  راـثیا  يراکادـف و  تیلاـعف ، راـک ، هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  هدـیقع 

هناـختب ندرکزاـب  دجـسم و  نتخاـس  اـپرب  .دروآ  یم  دوجو  هب  يداـبآ  اـی  یناریو  حلـص و  اـی  گـنج  ددرگ و  یم  داـهج  تمواـقم و 
نتفر ورف  تیناسنا و  یلـصا  ریـسم  زا  فارحنا  نینچمه  تداعـس و  راختفا و  ياه  هلق  هب  ندیـسر  .تسا  ناسنا  رواب  هدیقع و  لوصحم 

یهیدـب .ددرگ  یم  داجیا  وا  دـیاقع  اه و  تشادرب  يرکف و  ياهدرواتـسد  لاـبند  هب  داـسف ، تیاـنج و  مرج و  یهارمگ و  قـالتاب  رد 
.تشاد دهاوخ  یگنهرف  يرکف و  ياه  یگتسباو  رد  هشیر  یگدرب ، یگتسباو و  عون  ره  تسا 

ینشلگ لگ ، تا  هشیدنا  دوبرگ 

ینخلگ همیه  وت  يراخ  دوب  رو 

21 ص :

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


هعماج ددرگن ، هّزنم  رذـگدوز ، ياه  یگتـسب  لد  تافارخ و  زا  دوشن و  لوقعم  ملاس و  هعماج ، درف و  هدـیقع  رکف و  اـت  یلک ، روط  هب 
رهاوظ اـی  يداـم  رهاـظم  هچ  ره  حیحـص ، هشیدـنا  زا  يرادروـخرب  نودـب  تسا  حـضاو  رپ  .دـش  دـهاوخن  دراو  یقیقح  دـشر  هار  رد 

يدرف و ياـه  بیـسآ  هدـیدرگ و  رتشیب  فارحنا  هیواز  هدـش ، رت  تخـس  ناـسنا  رب  راـک  دـنک ، تفرـشیپ  يرـشب  ندـمت  يداـصتقا و 
.تسا رت  كانرطخ  يرامیب  درد و  ره  زا  يداقتعا ، یکاپان  یتدیقع و  تافارحنا  .دبای  یم  يرتشیب  تعرس  یعامتجا ،

هشیدـنا و تیادـه  تسا ، هدوب  ءایبنا  هژیو  هب  يرـشب  ناحلـصم  رظن  دروم  هچنآ  نونکاـت ، یهلا  ناربماـیپ  نارود  زا  یناـسنا  عماوج  رد 
.تسا هدوب  ینورد )  ینوریب و  ياه  تب  یگتخاس (  نایادخ  اب  دربن  زین  قلاخ و  يوسب  قولخم  هجوت  راکفا و  حیحصت 

هدیقع زا  عافد  بوجو 

هک درک  هضرع  تیرـشب  هب  ار  كرـش  یفن  دیحوت و  هدـیقع  هللا » ّالإ  هلإ  «ال  هبّیط هملک  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا مظعا  ربمایپ 
توعد هدیقع و  حالصا  ةرابرد  دیجم ، نآرق  تایآ  زا  يا  هدمع  مهم و  شخب  .دراد  رارق  نآ  ِساسارب  شیاه  تیاده  تاغیلبت و  همه 

هقف تساه و  نآ  ياه  تیادـه  موس  مود و  همانرب  یلمع ، يدابع و  یقالخا و  لئاسم  ایبنا ، ياه  همانرب  رد  .تسا  هحیحـص  دـیاقع  هب 
نیا هب  هدـیقع  نامیا و  دوش ، یم  داعم  تماما و  توبن ، لدـع ، دـیحوت ، زا  يداقتعا ، لئاسم  همه  لماش  هک  هللااب ،» هفرعملا  نسح  » ربکا

(1) .تسا قیاقح 

، دـیاقع نادزد  هک  نیا  ات  هدـش  نایب  یمهم  ياهرادـشه  يرکف ، داسف  یتدـیقع و  فارحنا  زا  اـه  ناـسنا  ظـفح  يارب  ینید ، نوتم  رد 
هیامرس نیا  هب  دنناوتن 

22 ص :

( نیملعلا نیب  باتک (  همدقم  یفاص ، هللا  فطل  هللا  هیآ  - 1
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.دوش يریگولج  نیملسم  ِیتدیقع  يرکف و  ياهزرم  فارحنا  زا  بیترت  نیدب  دننزب و  درب  تسد  ناسنا ، لیدب  یب  سیفن و 

: تسا هتساوخ  نینچ  دوخ  ناوریپ  زا  میرک  نآرق 

(1) ؛) ..ْمُْهنَع ْضِرْعَأَف  اِنتایآ  یف  َنوُضوُخَی  َنیذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو  ) 

 . ...نیزگ يرود  نانآ  زا  دنتسه ، لوغشم  ام  تایآ  رد  ندز  هنعط  يریگ و  هدرخ  هب  يدارفا  اه و  هورگ  يدید  هاگره 

: تسا هداد  روتسد  ناناملسم  هب  يرگید  هیآ  رد 

(2) ؛)  ...ْمُُهْلثِم ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ِهِْریَغ  ٍثیدَح  یف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت  الَف  اِهب  ُأَزْهَتُْسی  اِهب َو  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَس  اذِإ  ) 

رگید یتبحـص  دراو  ات  دیوشن  نیـشنمه  نانآ  اب  سپ  دننک ، یم  رخـسمت  دـنزرو و  یم  رفک  نادـب  هک  دیدینـش  ار  ادـخ  تایآ  هاگره 
....دنوش

: دندومرف هراب  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) داوج ماما 

(3) ...هدبع )  دَقَف  ٍقِطان  یلإ  یغصأ  نَم  )

.تسا هدیتسرپ  ار  وا  ایوگ  دهد ، ارف  شوگ  یصخش  نانخس  هب  هک  یسک 

وا دیوگ ، یم  نخـس  ناطیـش  زا  رگا  دنک و  یم  تدابع  ار  ادـخ  وا  دـیوگب ، نخـس  وا  ياهروتـسد  ادـخ و  زا  هدـنیوگ  رگا  نیا ، ربانب 
تعدـب سلاـجم  رد  تکرـش  زا  زیهرپ  تسرپادـخ و  نادنمـشیدنا  اـب  ینیـشنمه  رب  دـیکأت  نینچمه  .تـسا  هدرک  تداـبع  ار  ناـطیش 

.تسا روظنم  نیمه  هب  همه  نایارس ، لطاب  ناراذگ و 

عافد مدقم  طخ  رد  هدوب و  هعماج  يداقتعا  تیبرت  نوناک  نیلوا  هک  هداوناخ -  ياضعا  نیدلاو و  هلمج  زا  یناملسم ، ره  رب  ور  نیا  زا 
راکفا دیاقع و  زا 

23 ص :

.68/ ماعنا - 1
.140/ ءاسن - 2

ص 336 لوقعلا ، فحت  - 3
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ربمغیپ هریـس  میلاعت و  دـیجم ، نآرق  ياه  يرگ  نشور  اب  ناـنآ  ياـهرواب  ِندوب  قباـطم  يارب  تسا  بجاو  دنتـسه - شیوخ  هداوناـخ 
یـشزومآ و تیلاعف  هباه  نآ  يداقتعا  تافارحنا  زا  يریگـشیپ  هداوناخ و  يدیحوت  هشیدـنا  زا  تنایـص  هلآ ،)  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا

.دهد ماجنا  نسحا  وحن  هب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  هفیظو  هتخادرپ ، یتراظن 

: دیامرف یم  هتسناد و  هداوناخ  لوئسم  هفیظو  ار  مهم  نیا  يارجا  نآرق  رد  دنوادخ 

ْمُهَرَمَا َو ام  هللا  ًنوٌصٌِعی  ٌدادِـش ال  ٌظالِغ  هَِکئالَم  اْهیَلَع  هَراجِْحلا  َساـّنلا َو  اَـهَدُوق  ًاراـن َو  ْمُکَِیلْهَا  ْمْکَـسُْفنَا َو  اُوق  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  ) 
(1) ؛) .َنوُِرمُْؤی ام  َنولَعْفَی 

اراخ گنـس  مدرم و  هک  یـشتآ  نانچ  .دـیراد  هاگن  شتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناـخ  دوخ و  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  یناـسک  يا 
نآ هب  هچنآ  درکدـنهاوخن و  ار  ادـخ  ینامرفان  زگره  هک  دـنرومأم  لد  تخـس  رایـسب  یناگتـشرف  خزود  نآ  رب  تسوا و  زورفا  شتآ 

.دنهد ماجنا  دوش ، مکحاه 

زا ندرک  یهن  ادـخ و  تعاط  رد  ربص  ضئارف و  میلعت  اب  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  تسا  هدرک  بجاو  یناملـسم  درم  ره  رب  هیآ  نیا 
(2) .دناهرب خزود  شتآ  زا  بوخ  ياهراک  رب  ناشیا  قیوشت  تشز و  ياهراک 

هویـش زا  یکی  .تسا  دوهـشم  یتحار  هب  یمالـسا  نوتم  رد  ینید  دیاقع  تیوقت  راکفا و  اه و  هشیدنا  دوبهب  يزاس و  كاپ  هب  هیـصوت 
رد رکفت  هب  اهناسنا  نتـشاداو  ینید و  هشیدـنا  تیوقت  شرورپ و  : تیب لها  یلمع  هریـس  رد  اه  بیـسآ  تافارحنا و  زا  يریگولج  ياه 

.تسا یگدنز  لئاسم 

24 ص :

.6 میرحت / - 1
ص 146 ج 25 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ، نیسح دمحم  ییابطابط ، همالع  - 2
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متسه و راک  هانگ  نم  : » تفگ دش و  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  يدرف  هک  تسا  هدمآ  ( مالّسلا هیلع   ) نیسح ماما  يراتفر  هریـس  رد 
« .دینک تحیصن  ارم  امش  .منک  كرت  ار  هانگ  مناوت  یمن 

یم هچره  روخن و  ادخ  يزور  زا  نک : هانگ  یهاوخ  یم  هچره  هاگ  نآ  هدـب ، ماجنا  ار  راک  جـنپ  دومرف « : ( مالّـسلا هیلع   ) نیـسح ماما 
.نک هانگ  یهاوخ 

.نک هانگ  یهاوخ  یم  هچره  ورب و  نوریب  ادخ  تموکح  تیالو و  زا 

زاب ار  وت  ناج  ات  دمآ  وت  غارـس  گرم  هتـشرف  هک  یماگنه  .نک  هانگ  یهاوخ  یم  هچره  دنیبن و  ار  وت  دنوادخ  هک  نک  ادـیپ  ار  ییاج 
.نک رود  دوخ  زا  ار  وا  دناتس ،

(1)« .هدب ماجنا  یهاوخ  یم  یهانگ  ره  سپس  ورن و  شتآ  رد  دنکفا ، شتآ  نورد  هب  ار  وت  تساوخ  خزود  کلام  هک  یماگنه 

تافارحنا زا  يریگـشیپ  يارب  داعم ، هب  داقتعا  ییوجادـخ و  حور  تیوقت  يروابادـخ و  هشیدـنا  داجیا  يارب  ار  ماما  شالت  ارجاـم  نیا 
.دنک یم  صخشم  اه  ناسنا 

نیدلاو و يارب  یفیلکت  اهنت  هن  نانآ ، ياه  شـسرپ  هب  هدننک  عناق  خساپ  هداوناخ و  ياضعا  هشیدنا  راکفا و  تیاده  هک  تسا  یهیدـب 
.تسا هدش  هدرمش  ناناوج  فلتخم  ياه  بیسآ  زا  يریگشیپ  هار  نیرت  یلصا  هکلب  تسا ، هعماج  نایبرم 

هـشیر : » دـیامرف یم  دـناد و  یم  وا  ياهزاین  هب  یقطنم  ییوگ  خـساپ  مدـع  رد  ار  ناوج  لسن  تافارحنا  زمر  يرهطم ، یـضترم  دـیهش 
هک نانچ  یبهذم  رظن  زا  لسن  نیا  رکف  تسُج ، دیاب  نانآ  دیاقع  راکفا و  يال  هبال  رد  ار  ناوج  لسن  یقالخا  ینید و  تافارحنا  رتشیب 

(2) «. تسا دنمزاین  هداعلا  قوف  رظن ، نیا  زا  و  تسا ، هدشن  ییامنهار  دیاب 

25 ص :

 . ص 126 ج 78 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ص 13. باجح ، هلئسم  يرهطم ، یضترم  - 2
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داعم ادبم و  رد  فارحنا 

هراشا

یخرب هنیمز  ای  هدش ، یتدیقع  فارحنا  بجوم  دوخ  اه ، نآ  هب  بسانم  خـساپ  مدـع  هک  یتاماهبا  تالاؤس و  یخرب  دوجو  هب  هجوت  اب 
ناناملـسم عماوج  رد  یتدـیقع  تافارحنا  نیرت  كانرطخ  ناونع  هب  ریز  میهافم  یـسررب  دـشاب ، رگید  یعامتجا  اـی  يرکف  تاـفارحنا 

.دشاب یم  حرط  لباق 

شتسرپ رد  یگناگود  كرش و  . 1

رد هلمج  زا  ناهج  روما  ریبدت  رد  یناسنا  ریغ  یناسنا و  تردق  چیه  تسا و  دـحاو  يادـخ  تسد  هب  ًاراصحنا  یتسه  ناهج  تیریدـم 
، تیب لها  تسد  هب  اه  ناسنا  تعافـش  وراد ، کشزپ و  طسوت  یمـسج  تمالـس  لیبق  زا  روما  یخرب  .درادـن  تلاخد  اه  ناـسنا  روما 

تـشونرس رد  ناسنا  ياه  تیلاعف  ریثأت  مدـع  ای  ریثأت  اـه ، ناـسنا  تشونرـس  رداـه  نآ  تلاـخد  تاـمارک و  تازجعم و  یخرب  دوجو 
باتک هعلاطم  زین  نادنمـشیدنا و  تایرظن  قیرط  زا  تسیاب  یم  نیدـلاو  هک  تسا  یبلاـطم  هلمج  زا  دـیحوت  اـب  نآ  طاـبترا  شیوخ و 

هب ار  نیا  هراومه  نیدلاو  .دوش  هدودز  دولآ  كرش  تاهبش  ای  ماهبا  هک  نیا  ات  دننک  حیرشت  هداوناخ  ياضعا  يارب  طوبرم  ینید  ياه 
هب ندیزرو  كرش  اه  نآ  نیرتگرزب  تسات و  ُهن  گرزب  ناهانگ  : » دندومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ ربمایپ  هک  دنـشاب  هتـشاد  دای 
ایند نیا  رد  مه  ینازوس  شتآ  عقاو  رد  اه و  فارحنا  عاونا  هیام  ریمخ  هریبک ، هانگ  کی  ناونع  هب  كرش  اریز  تسا ؛» لجوزع  يادخ 

.دننکفیب شتآ  نیا  رد  ار  ناشنادنزرف  ای  دوخ  ناناملسم ، هک  دهد  یمن  هزاجا  مالسا  ور  نیا  زا  تسا ؛ ترخآ  رد  مه  و 

، ینید لفاحم  سلاجم و  رد  شیوخ  نادنزرف  هارمه  هب  نیدلاو  روضح  نانآ ، يزاس  هاگآ  هداوناخ و  عمج  رد  هناتسود  ياه  تبحص 
هراب نیا  رد  بسانم  تاعالطا  تفایرد  تنرتنیا و  ياـه  تیاـس  هب  هعجارم  تاـعوضوم ، نیا  رد  يا  هناـیار  ياـهرازفا  مرن  زا  هدافتـسا 

.دوب دهاوخ  بسانم 
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هب تبسن  نانآ  هنوگ  تواضق  ياهراتفگ  يریگ و  عضوم  لیبق و  نیا  زا  یتاعوضوم  اب  نیدلاو  يرکف  ياهدروخرب  اه و  هاگدید  هتبلا 
.تسا يداقتعا  لئاسم  رد  نادنزرف  میقتسم  ریغ  شزومآ  یعون  نادنزرف ، لباقم  رد  یگدنز  لئاسم 

دنوادخ شتسرپ  یفن  رفک و  . 2

ياه تیانج  رد  يدازآ  ساـسحا  يارب  يا ، هفرح  ناـمرجم  زین  يداـقتعا و  نادایـش  زا  یخرب  هک  تسا  يرورـض  بلطم  نیا  هب  هجوت 
، هدرک یفن  ار  خیرات  لوط  رد  رشب  ینادجو  رواب  یناسنا و  عماوج  مامت  یلصا  يانبریز  تیانج ، فلخت و  ياه  هار  نتسناد  زاب  دوخ و 
هب ندیسر  يارب  رگ  نایغط  ياه  ناسنا  نیا  .دنوش  یم  رفک  بکترم  دوبعم ي ، ره  یفن  يداقتعا و  یـشیدنا  دازآ  نوچمه  ینیوانع  اب 

.دنراد یمرب  شیوخ  هار  رس  زا  ار  يداقتعا  عناوم  همه  دوخ ، موش  فادها 

ندناوخ رد  نادنزرف  رب  تراظن  .تسا  نادنزرف  هداوناخ و  ياضعا  نیمک  رد  یکانرطخ  ياه  ماد  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  نیدلاو 
هب يرکف ، رگ  ناریو  ياه  مس  هنوگ  نیا  اب  ندـش  هجاوم  تاـعوضوم و  نیا  رد  تنرتنیا  زا  هدافتـسا  اـی  تایرـشن  اـه و  باـتک  یخرب 

، دنمدوس ياه  باتک  هعلاطم  هب  نادنزرف  قیوشت  هیصوت و  .تسا  نادنزرف  تیبرت  هیلوا  تایرورـض  زا  هداوناخ ، تمالـس  ظفح  روظنم 
اب نادنزرف  رمتسم  نداد  طابترا  ینیمز ، ریز  تاسلج  یخرب  رد  تکرش  زا  يریگ  ولج  هتخانشان ، دارفا  یخرب  اب  طابترا  زا  اه  نآ  یهن 

.دوب دهاوخ  دیفم  فادها  نیا  نیمأت  رد  ینید ، زکارم  دجاسم و 

ياضعا همه  يزاس  هاگآ  نآ و  قیقد  یناسر  عالطا  و  یتسرپ )...، ناطیـش  تیئاهب ، یهلا (  دـض  دـیدج  میدـق و  ياـه  هقرف  تخاـنش 
.دوش یم  بوسحم  نیدلاو  فیاظو  زا  نادنزرف  هژیو  هب  هداوناخ 
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داعم یفن  کش و  . 3

ینامـسآ و نایدا  مکتـسم  ياهرواب  زا  شاداپ ، رفیک و  دوجو  یهلا و  رـضحم  رد  اه  ناسنا  ییوگ  خـساپ  تمایق و  ییاـپرب  هب  داـقتعا 
راتفگ راتفر و  رد  داقتعا  نیا  شقن  .دنتـسه  دقتعم  گرم  زا  سپ  ناهج  دوجو  هب  نایدا ، یمامت  تساه و  ناسنا  هدش  هتفریذـپ  لوصا 

دای .تسا  هدش  يزیر  یپ  دنوادخ  تلادع  تمکح و  يانبم  رب  ینید  لصا  نیا  .دوب  دهاوخ  راذگ  ریثأت  زاس و  تشونرس  رایسب  ناسنا 
دهاوخ دارفا  درکلمع  رد  فرگـش  سب  يریثأت  تایح  يدام  رهاظم  یمامت  زا  ندش  ادـج  اه و  یگتـسب  لد  همه  نتفای  نایاپ  گرم و 

باکترا زا  زیهرپ  دوخ و  یصخش  عفانم  يور  نتشاذگاپ  يارب  يا  هزیگنا  چیه  درادن ، يداقتعا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  يدرف  .تشاد 
، نیقی هب  .تسا  نآ  زا  تلفغ  ای  نیسپاو  زور  گرم و  هب  داقتعا  مدع  رـشب ، زورما  لکـشم  نیرت  گرزب  هنافـسأتم  .درادن  هانگ  مرج و 

تمایق گرم و  هشیدنا  رد  يا  هظحل  اه ، ناسنا  يدادادـخ  ملـسم و  قوقح  ناگدـننک  دوبان  ملاع و  نارگ  متـس  ناراک و  تیانج  رگا 
رـضحم ملاع  : » دـندومرف هللا ) همحر   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  .دـید  یم  دوخ  هب  يرتمک  ياـه  یخلت  هزورما  یناـهج ، هعماـج  دـندوب ،

«. دینکن تیصعم  ادخ  رضحم  رد  تسادخ ،

راکنا يا  هفیظو  میلاعت  نیا  یگدرتسگ  تیوقت و  شزومآ ، یـشخب ، یهاگآ  رد  هعماـج ، ینید  تیبرت  زکرم  نیلوا  ناونع  هب  هداوناـخ 
دنناوت یم  دوخ ، هنازوسلد  هناتـسود و  ياه  تبحـص  اب  شیوخ و  هنایارگ  داعم  ياهراتفر  اب  ناملـسم  ناردام  ناردـپ و  .دراد  ریذـپان 

، ایاکت دـجاسم و  رد  روضح  ینید ، تاسلج  زکارم و  رد  تکرـش  .دنـشاب  دـیدج  لسن  هب  ینید  ياهب  نارگ  ثاریم  نیا  لاقتنا  لـماع 
رظن رد  ییوگ و  خساپ  سح  داجیا  فدـه  اب  عوضوم ، نیا  رد  دوخ  تارطاخ  اه و  هدـید  اه و  هدینـش  نایب  دـیفم و  ياه  باتک  هئارا 
.دیآ رامـش  هب  تافارحنا  زا  يریگـشیپ  ياه  هار  زا  یخرب  دناوت  یم  رکنم ، فورعم و  ياهراک  همه  يورخا  يویند و  بقاوع  نتـشاد 

داعم و تمایق و  هرابرد  يا  هنایار  ياهرازفا  مرن  هیهت 
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بـسانم هداوناخ  ياضعا  راکفا  ندرک  نشور  رد  ناناوجون ، ناناوج و  عمج  رد  هژیو  هب  هداوناـخ ، عمج  طـیحم و  رد  نآ  زا  هدافتـسا 
یم ناگتشذگرد ، يارب  هحتاف  تئارق  روبق و  لها  ترایز  اه و  ناتسربقرد  روضح  مالـسا ، یتیبرت  ياهروتـسد  ساسا  رب  .دوب  دهاوخ 

هتسجرب راکوکین و  دارفا  زا  یعقاو  ياه  ناتساد  اهارجام و  رکذ  .دشاب  هتشاد  اه  ناسنا  لامعا  سپس  هشیدنا و  رد  یبسانم  ریثأت  دناوت 
هدش راکشآ  ناگدنامزاب  يارب  یقافتا ، تروص  هب  هدوب و  ربق  رد  ملاس  يا  هزانج  ياراد  ناشگرم ، زا  اه  نرق  تشذگ  زا  سپ  هک  يا 

.دوب دهاوخ  دیفم  رایسب  نآ  يونعم  لیالد  رکذ  و 

سدقم فادها  نآ  هب  ندیـسر  رد  قیوشت  هیده و  زیاوج و  لیبق  زا  نادنزرف  يریگارف  يارب  یـشزیگنا  ریبادـت  يریگراک  هب  کش  یب 
.تسا نیدلاو  رگ  يرای  زین 

: دندومرف لجوزع  دنوادخ  هک  تشاد  دنهاوخ  هجوت  یهلا  مکح  نیا  هب  مرتحم  نیدلاو 

(1) ؛)  ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ) 

.دوب دنهاوخ  وگ  خساپ  دوخ  ياه  تیلاعف  ربارب  رد  اه  ناسنا  بلق  مشچ و  شوگ و  انامه 

دهاوخ لاؤس  نآ  زا  تمایق  رد  هدوب ، یهلا  هزاجا  دنمزاین  يا ، هشیدنا  هنحص و  نخـس و  ره  هب  ندرپس  لد  ندید و  ندینـش ، نیاربانب ،
.دش

ور نیا  زا  دشاب ؛ هتـشاد  تیدحا  تاذ  هاگـشیپ  رد  يا  هدننک  عناق  خـساپ  دـیاب  دوخ  ياهرواب  اه و  هتفگ  اه و  هدینـش  لباقم  رد  ناسنا 
.دراد یپ  رد  ار  یهلا  باذع  لطاب ، راکفا  نانخس و  زا  لابقتسا  هجوت و 
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ییوگ غورد 

غورد موهفم 

یتقیقح ای  ارجام  فالخرب  یـصخش  هاگ  ره  نیا ، ربانب  .دراد  مان  غورد  دشاب ، تقیقح  فالخ  رب  شا  هدـنیوگ  رظن  زا  هک  ینخـس  ره 
يا هدنیوگ  هچنانچ  تسا ، یهیدـب  .ددرگ  یم  بوسحم  وگ  غورد  دـنک ، نایب  ار  ینخـس  دراد ، لوبق  هتـشاد و  داقتعا  نادـب  دوخ  هک 

« هابتشا راتفگ   » بکترم صخش  نیا  هکلب  تسین ؛ وگ  غورد  دوش ، راکـشآ  شیارب  هلئـسم  نآ  فالخ  سپـس  دروآ ، نابزرب  ار  ینخس 
.تسا هدش 

؛ تسا غورد  نخس  نیا  متسه ،» ریس  نم  : » دییوگب امش  دروایب ، اذغ  امش  يارب  وا  دیورب و  دوخ  تسود  لزنم  هب  دیشاب و  هنـسرگ  رگا 
.دیا هداد  ربخ  تقیقح  فالخ  اریز  دیتسه ؛ وگ  غوردزین  امش  تسا و  تقیقح  فالخ  نوچ 

ربـخ دوب  ار  دوبن  اـی  دوبن و  ار  دوب  هک  ناـنچ  تسوـگ ؛ غورد  شا  هدـنیوگ  تسا و  غورد  نتفگ ، مک  ار  شیب  اـی  نتفگ ، شیب  ار  مک 
غورد ندـناوخ ، کـچوک  ار  گرزب  گرزب و  ار  کـچوک  اـی  دـب  ار  بوـخ  بوـخ و  ار  دــب  نـینچمه  .تـسا  ییوـگ  غورد  نداد ،

.دوش یم  بوسحم 

.دنیآ یم  رامش  هب  نایوگغورد  هرمز  رد  تسا  ناشداقتعا  فالخ  رب  ناشراتفگ  هک  نیا  لیلد  هب  زین  ناقفانم 

هک میهد  یم  یهاوگ  دنتفگ : دندیسر و   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  روضح  هب  ناقفانم ، زا  يا  هدع  هک  یماگنه  ساسا ، نیا  رب 
: دومرف شربمایپ  هب  دنوادخ  یتسه ،  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  وت 
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(1)  ( َنُوبِذاَکل َنیِقفانُْملا  َّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو  ) 

.دنیوگ غورد  ناقفانم ، هک  دهد  یم  یهاوگ  ادخ 

نآ نمـشد  لد ، رد  یلو  دندناوخ ، یم   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  وریپ  ار  دوخ  دندرک و  یم  مالـسا  راهظا  نابز ، رد  ناقفانم 
: دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  نانآ  نآرق  .دندرک  یم  راکنا  ار  وا  يربمایپ  دندوب و  ترضح 

ادخ و دنهاوخ  یم  دنتسین و  نمؤم  اه  نآ  یلو  میا ، هدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  ام  هک  دنیوگ  یم  مدرم  زا  یخرب 

(2) .دنمهف یمن  یلو  سب ، دنهد و  یم  بیرف  ار  ناشدوخ  اه  نآ  دنهد ، بیرف  ار  ناناملسم 

: دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  وگ  غورد  ناقفانم  رگید  يا  هیآ  رد 

اب ام  دنیوگ : یم  دننیـشن ، یم  دوخ  دـیلپ  ناشیک  مه  اب  هک  یتقو  میا ، هدروآ  نامیا  ام  دـنیوگ : یم  دـننیب ، یم  ار  ناناملـسم  هک  یتقو 
نانچ مه  یهارمگ  نیا  رد  ات  دنک  یم  اهر  ار  نانآ  دنک و  یم  هرخسم  ار  اه  نآ  مه  ادخ  دننک ؛ یم  هرخـسم  ار  ناناملـسم  .مییامش و 
دوس ناش  تراجت  دـنا و  هدـیرخ  یهارمگ  تلالـض و  هداد ، ار  يراگتـسر  تیادـه و  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نیا  .دـننامب  نادرگ  رس 

(3) .تسا هدرکن 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

:(4)« بوذکلا ناسللا  هللا  دنع  ایاطخلا  مظعَا  نِا  »

.تسا وگ  غورد  رایسب  نابز  ادخ ، دزن  ناهانگ  نیرت  گرزب 

: دیامرف یم  دوخ  ثیدح  لهچ  باتک  رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح 

رب مه  يرگید  ناهانگ  دـسافم و  هاگ  هکلب  تسا ، هانگ  اهنت  هن  دوخ  نیا  هدـش و  یهن  ًالقن  ًالقع و  هک  تسا  یناهانگ  هلمج  زا  غورد  »
نآ

31 ص :

.1 نوقفانم / - 1
.9-8 هرقب / - 2

.16-14 هرقب / - 3
ص 243. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحملا  یناشاک ، ضیف  - 4

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_31_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_31_4
http://www.ghaemiyeh.com


«. درادن دوجو  ناربج  ناکما  هک  دنک  یم  طقاس  رابتعا  زا  ار  ناسنا  نانچ  یهاگ  و  ددرگ ؛ یم  بترتم 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

.تسا رتدب  بارش  زا  ییوگ  غورد  هدومن و  ررقم  بارش  ار  اه  لفق  نآ  ياهدیلک  هدادرارق و  ییاه  لفق  رش ، يارب  لاعتم  يادخ 

ام هک  اـج  نآ  زا  هتبلا  دـنام ؟ یم  یقاـب  غورد  باـکترا  يارب  يرذـع  اـیآ  تسا ، اـملع  ماـمت  لوبق  دروم  هک  ثیدـح  نیا  هب  هجوت  اـب 
! میناوخ یم  زیمآ  هغلابم  ار  تایاور  هنوگ  نیا  میناد ، یمن  ار  لامعا  یبیغ  تروص 

: تسا هدمآ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  زا  لقن  هب  مالّسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  یتیاور  رد  نینچمه 

؟ دوش یم  وسرت  نمؤم  ایآ  دش ، لاؤس  ناشیا  زا 

.يرآ دومرف : ترضح 

؟ دوش یم  لیخب  نمؤم  ایآ  دش : لاؤس 

.يرآ دومرف : ترضح 

؟ دوش یم  وگ  غورد  نمؤم  ایآ  دش : هتفگ 

.هن دومرف : ترضح 

.دنا هداد  نآ  ندوب  مارح  هب  مکح  هعیشلا  لئاسو  بحاص  هلمج  زا  املع  هدش و  عونمم  مه  یخوش  هب  یتح  نتفگ  غورد 

دوخ ياه  نخـس  رد  گرزب  کـچوک و  غورد  زا  هک  هدوب  نیا  دوخ  نادـنزرف  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) داجـس ماـما  ياـه  شرافـس  زا  یکی 
رما رد ] غورد   ] هب تبـسن  دـش ، غورد  بکترم  کچوک  يرما  رد  ناـسنا  هاـگ  ره  اریز  یخوش ؛ هچ  دـشاب و  يدـج  هچ  دـننک  يرود 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  هک  دیناد  یمن  ایآ  دومرف : همادا  رد  ترضح  نآ  .دنک  یم  ادیپ  تأرج  مه  گرزب 

نآ ات  دنک ، یم  دوخ  هشیپ  ار  ییوگ  غورد  دنک و  یم  دادملق  قیدص  ار  وا  دنوادخ  هک  ییاج  ات  دنک  یم  دوخ  هشیپ  ار  یتسار  هدنب ، »
»؟ دسیون یم  باذک  ار  وا  دنوادخ  هک  اج 

: دنا هدومرف  بلطم  ياهتنا  رد  هللا ) همحر   ) ینیمخ ماما 
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هب ناسنا  هک  دهاوخ  یم  تواقش  تأرج و  رایسب  مالّسلا ، ) مهیلع  ) همئا و  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  زا  تایاور  نیا  ساسارب  »
، هتفای جاور  سب  زا  هانگ  نیا  اما  دنازرل ؛ یم  ار  ناسنا  لد  تسا و  يدـج  يرطخ  گنز  یتایاور  نینچ  .دـنزب  تسد  گرزب  هانگ  نیا 

«(1) تسا هتفر  نیب  زا  نآ  یتشز 

ییوگ غورد  لماوع 

هراشا

ناعذا دـیاب  ور  نیا  زا  تسا ؛ یگداوناخ  یتیبرت و  یطیحم ، لماوع  هدـییاز  تقیقح ، زا  یهت  عقاو و  فـالخ  نانخـس  بلاـطم و  ناـیب 
ناسنا طوقس  بجوم  هک  تسا  يددعتم  لماوع  هکلب  دیآ ، یمن  ایند  هب  وگ  غورد  يدازردام  يرطف و  روط  هب  یناسنا  چیه  هک  تشاد 

.دوش یم  هراشا  لامجا  هب  لماوع  نیا  زا  يدادعت  هب  تمسق  نیا  رد  .ددرگ  یم  یبیشارس  نیا  رد 

نیدلاو يداقتعا  فعض  . 1

یگدـنز ياهوگلا  نیلوا  ود ، نآ  اریز  تساه ؛ نآ  نیدـلاو  یبهذـم  ياهرواب  ناـمیا و  رد  فعـض  دارفا ، ییوگ  غورد  لـلع  زا  یکی 
.دنتسه نادنزرف 

: دندومرف ( مالّسلا هیلع  ) رقاب ماما 

(2) ؛» نامیالا ِِبناُجم  َبذِکلا  َّنِاَف  َبذِکلاوِبناج  »

.تسا نامیا  زا  ییادج  بجوم  غورد  اریز  دیزیهرپب  غورد  زا 

تراقح هدقع  . 2

نیا راتفرگ  هک  يدارفا  .تسا  اه  ناسنا  رد  تراقح  هدـقع  تیـصخش و  فعـض  دوجو  ییوگ ، غورد  ياـه  همـشچرس  زا  رگید  یکی 
.دنوش یم  لسوتم  غورد  هب  شیوخ  ییامن  هولج  دوخ و  فعض  ندناشوپ  يارب  دنتسه ، اه  فعض 

(3) ؛»  ِهیَلَع ِهِسفَن  ِهَناهَم  نِم  ِّالا  ُبِذاکلا  ُبِّذَُکی  «ال 

33 ص :

ثیدح 29. ثیدح ، لهچ  حرش  هللا ،) همحر   ) ینیمخ ماما  - 1
ص 234. ج3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  - 2

ص625 ج 3 ، لامعلازنک ، - 3
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.شیوخ رظن  رد  شدوخ  ندوب  شزرا  یب  رطاخ  هب  رگم  دیوگ  یمن  غورد  یسک 

تیـصخش ندرب  الاب  نارگید و  هجوت  بلج  يارب  دـنک ، یتسپ  یکچوک و  تراـقح ، ساـسحا  نارگید  ربارب  رد  ناـسنا  هک  یماـگنه 
.دنک ناهنپ  نارگید  دزن  رد  ار  دوخ  ياهدوبمک  هار  نیا  زا  ات  دروآ  یم  يور  ییوگ  غورد  هب  دوخ ،

اسرف تقاط  فیلاکت  . 3

؛ تسا نانآ  زا  تقاط  دح  زا  شیب  عقوت  اه و  نآ  رب  نیدلاو  يوس  زا  نیگنـس  فیلاکت  لیمحت  نادنزرف ، ییوگ  غورد  لماوع  زا  یکی 
زجاع دوخ  تقاط  قوف  راک  ماجنا  زا  یتقو  دنـسرن و  یم  دننادب  قیالان  لبنت و  ار  وا  هک  نیا  زا  ردام و  ردپ و  شجنر  زا  نادنزرف  اریز 

(1) .دنوش یم  وگ  غورد  رارکت  رثا  رد  دنوش و  یم  غورد  هب  لسوتم  دوخ  تیصخش  ظفح  يارب  راچان  دننامب ،

تازاجم زا  سرت  . 4

وت ار  قاـتا  هشیـش  مییوـگب : كدوـک  هب  هک  یماـگنه  .تسا  تازاـجم  زا  سرت  ناـکدوک ، هژیو  هب  دارفا  ییوـگ  غورد  لـلع  رگید  زا 
دوخ ظفح  يارب  يو  يرطف  ةزیرغ  دش ، دهاوخ  ردام  ردپ و  تخس  تازاجم  مزلتسم  وا  فارتعا  هک  دنادب  كدوک  رگا  يا ؟  هتسکش 

یلیـس اـی  بوچ  لـباقم  رد  ار  دوخ  هراومه  دارفا  اریز  ما ؛ هتـسکشن  نم  دـیوگب : غورد  هب  هک  دراد  یم  او  ار  وا  هیبنت ، اـی  تازاـجم  زا 
هانگ ، هدرب غورد  هب  هانپ  هک  نآ  زج  دنرادن  يا  هراچ  دننیب و  یم  ناوتان  ینوناق  نیگنـس  ياه  تازاجم  ای  ردام و  ردپ و  ياسرف  تقاط 

(2) .دنیامن راکنا  ار  دوخ 
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زاین نیمأت  . 5

دارفا نیا  هچنانچ  تسا  یهیدـب  .تسا  بذاک  زاین  ای  لوقعمان  رگید  یخرب  لوقعم و  یخرب  هک  دـنراد  ییاه  زاین  هراومه  دارفا  یخرب 
يارب دـنیآرب ، نادـنزرف  هنالوقعم  تساوخرد  هدـهع  زا  دـنناوتن  نیدـلاو  اـی  دـننک و  زاربا  ار  دوخ  تساوخرد  یقطنم  روط  هب  دـنناوتن 

.دنوش یم  لسوتم  غورد  هب  دوخ ، زاین  نیمأت 

تلاجخ ییور و  مک  . 6

هدـیا و اب  تفلاخم  ای  در  رد  ییاناوت  مدـع  لیلد  هب  ای  دوخ و  یعقاو  رظن  نایب  رد  ییاناوت  مدـع  ندوب و  یتلاجخ  لـیلد  هب  دارفا  یخرب 
.دنروآ یم  يور  غورد  هب  لوقعمریغ ، ياه  هناهب  تافراعت و  یخرب  دوجو  ای  نارگید و  هشیدنا 

یلمع ياه  غورد 

هراشا

رگ ناشن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  زین  اهراک  اهراتفر و  یخرب  ماجنا  اما  دوش ؛ یم  بوسحم  غورد  عقاو ، فالخ  نخـس  راتفگ و  هچرگا 
؛ دوش داجیا  دارفا  یگدنز  فلتخم  ياه  هبنج  رد  دناوت  یم  یلمع  ياه  غورد  .دیآ  یم  رامش  هب  یلمع  غورد  تسا و  عقاو  فالخ 

: تسا ریز  حرش  هب  اه  غورد  نیا  زا  ییاه  هنومن  .دوب  دنهاوخ  راکهنگ  زین  نآ  نیبکترم 

سیلدت

هک تسا  يا  هنوـگ  هب  دـتفا ، یم  قاـفتا  تـالماعم  رد  بلغا  هک  یلمع  غورد  نیا  .تسا  يرادرب  هـالک  بلقت و  ياـنعم  هب  سیلدـت » »
، دارفا یلاخوت  يرهاظ و  نتـسارآ  ندرک و  كزب  .دـهد  یم  ناشن  تقیقح  عقاو و  فالخ  ار  يزیچ  تیهاـم  دوخ  ياـهراک  اـب  يدرف 

ناسنا تسا و  تنایخ  غورد و  دراد - جاور  هزورما  هک  یعامتجا - ای  يدام  عفانم  هب  نتفاـی  تسد  فدـه  اـب  نکاـما  ایـشا و  ساـنجا ،
.دنک زیهرپ  نآ  زا  دیاب  ناملسم 
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یشورف مک 

زا لیوحت ، تقو  رد  نتخورف و  ینیعم  هزادنا  هب  ار  یسنج  یشورف ،» مک   » .تسا تقیقح  فالخ  قیداصم  زا  رگید  یکی  یشورف ، مک 
هک يروط  هب  دوش ، يراک  تسد  وزارت  تسا  نکمم  هاـگ  .تسا  ندرک  باـسح  هزادـنا  ناـمه  هب  نداد و  لـیوحت  رت  مک  هزادـنا  نآ 
مک .دنراذگب  رت  شیب  گنس  ياج  هب  ار  رت  مک  گنس  هک  مه  دیاش  دهدب و  ناشن  رتشیب  یعقاو  رادقمزا  شجنس ، تقو  رد  ار  سنج 

.تسا یلمع  ياه  غورد  زا  هدوب ، تنایخ  يدزد و  لیبق  زا  یشورف 

شغ

هراشا

.تسا رترب  سنج  تمیق  هب  نآ  شورف  یلاـع و  سنج  اـب  بوغرماـن  سنج  ندرک  طولخم  ياـنعم  هب  تـالماعم ، رد  بلقت  اـی  شغ » »
.تسا رارق  نیا  زا  رترب ، سنج  تمیق  هب  نآ  شورف  سم و  اب  الط  ریش و  رد  بآ  ندرک  طولخم 

يرادا ياهرهاظت 

.تسا هدش  یلمع  غورد  یعون  بکترم  دنک ، راک  ترثک  هب  رهاظت  یلاخوت ، يزاس  رهاظ  اب  تلود ، نادنمراک  زا  یکی  هاگ  ره 

نیغورد تاغیلبت 

تیعقوم ندروآ  تسد  هب  يارب  ای  تراجت و  الاک و  شورف  يارب  عقاو  فالخ  غورد و  یتاغیلبت  ياه  تیلاعف  هب  مادقا  هک  یصخش  ره 
نینچ تسا  یهیدب  .تسا  هدش  یلمع  غورد  بکترم  ددرگ ، نابطاخم  بیرف  بجوم  راک  نیا  اب  و  دنک ، یصاخ  یـسایس  ای  یعامتجا 

.دوب دهاوخ  عورشمان  یماقم  ای  تورث 

غورد یهاوگ 

يرگید صخش  عفن  هب  ای  هیلع  تداهش  زین  تیعقاو و  فالخ  ياهاعدا  بلاطم و  ياضما  دییأت و  یهافش و  ای  یبتک  یهاوگ  هنوگ  ره 
غورد و یعون  دشاب ، تیعقاو  تقیقح و  فالخرب  هچنانچ  ییاضق ، مکاحم  سلاجم و  رد 
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نآ تازاـجم  هاـنگ و  دـشاب ، دـنگوس  اـب  هارمه  اـه  ییوگ  غورد  زا  عون  نیا  رگا  نیقی ، هب  .تسا  هریبـک  هاـنگ  هدـش ، بوـسحم  مرج 
.تسا نادنچود 

يراتشون ياه  غورد 

اوغا و بجوم  هدـمآ ، باسح  هب  ییوگ  غورد  دـشاب ، تقیقح  تیعقاو و  اب  فلاخم  هک  ...و  اـه  هماـن  اـهربخ و  اـه ، شرازگ  نتـشون 
هک يا  زیگنا ه  لیلد و  ره  اـب  يربخ  ياـه  تیاـس  اـه و  هماـنزور  تایرـشن ، رد  عقاو  فـالخ  بلاـطم  رکذ  .ددرگ  یم  دارفا  یهارمگ 

.دراد زین  يورخا  رفیک  يویند ، ياه  تازاجمرب  هوالع  تسا و  ارتفا  غورد و  قیداصم  زا  دشاب ،

غورد بقاوع 

یهلا فطل  زا  تیمورحم 

: دیامرف یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر 

؛(1) شرعلا غلبی  یتح  نتن  ِهبلق  نِم  َجرخ  کلم و  َفلا  َنوعبَس  هنَعل  رذُع  ِریغب  بذک  اذا  َنمؤملا  ّنا 

رود دوخ  تمحر  زا  ار  وا  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا   ) دننک یم  تنعل  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دیوگب ، غورد  رذع  نودـب  هاگره  نمؤم 
هب ات  دور  یم  دـنک و  یم  رپ  ار  ناهج  هک  دـیآ  یم  نوریب  شبلق  زا  نفعت  يوب  غورد ، رثا  رب  زین  و  دـهدن ) رارق  شفطل  دروم  دزاـس و 

.دسرب ادخ  شرع 
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ص 417. رابخالا ، عماج  يراوزبس ، دمحم  نب  دمحم  - 1
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ییاوسر

دـشاب و كریز  دـنچ  ره  وگ ، غورد  تس  وگ  غورد  راظتنا  رد  هشیمه  ییاوسر  تسا ؛ ییاوسر  غورد ، یعامتجا  ياـه  ناـیز  زا  یکی 
هراومه ییاوسر  رطخ  .دوش  یم  اوـسر  نارگید  دزن  هدـش ، فـشک  شغورد  يزور  ماجنارـس  دجنـسب ، ار  دوـخ  غورد  بناوـج  ۀـمه 

، دیآ یم  رود  زا  هک  غورد  : » دـنا هتفگ  میدـق  زا  .ددرگ  یم  يو  يارب  یحور  ياهرازآ  ینورد و  تالالتخا  همهاو و  سرت و  بجوم 
.دنهد یم  صیخشت  ار  غورد  همه  ینعی  دگنل ؛» یم  شیاپ  کی 

: دومرف  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) مالسا گرزب  ربمایپ 

.دنک یم  هایس  ور  ار  مدآ  هک  زیهرپب  غورد  زا  »(1) ؛ هْجَْولا ُدِوَُّسی  ُهَّنِاَف  بْذِْکلا  َكاَِّیا َو  »

ییوربآ یب 

.ددرگ یم  ییاوسر  رارکت  راتفرگ  شیاـه ، غورد  رارکت  لـیلد  هب  هدـش ، فارحنا  نیا  راـچد  دـیوگ و  یم  غورد  هراومه  هک  یناـسنا 
لیدبت رگ  هلیح  نئمطمان و  يرـصنع  هب  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  تفارـش  رابتعا و  وربآ و  دنوش ، اوسر  هدرم  نیب  هک  يدارفا 

نادـنزرف هداوناخ و  رظن  رد  هکلب  نارگید ، دزن  اهنت  هن  يدارفا  نینچ  .دـندرگ  یمن  عقاو  هعماج  ياـضعا  داـمتعا  دروم  هک  دـنوش  یم 
درط هعماج  زا  مارآ  مارآ  وربآ  یب  ناسنا  هک  تسا  حضاو  رپ  .دوش  یم  هتـسیرگن  نانآ  هب  تراقح  هدید  هب  هدوب و  تمرح  دـقاف  دوخ 

.دش دهاوخ  يرگید  مئارج  باکترا  بجوم  زین  یعامتجا  يرامیب  نیا  دش ؛ دهاوخ  یعامتجا  گرم  راتفرگ  و  هتشگ ،

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر 

(2)؛ ًَابِذاک َناک  ْنَم  ًهَّوُُرم  ساّنلا  ُّلَقَا 
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.دیوگ یم  غورد  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتوربآ  مک 

نخس یشزرا  یب 

هدـنیوگ و شزرا  شهاک  بجوم  راتفگ ، رد  تقادـص  مدـع  ییوگ و  غورد  .تسوا  شزرا  رابتعا و  كالم  ناسنا و  هیامرـس  نخس ،
.دناشکب لماک  يدوبان  طوقس و  هطرو  هب  ار  يو  ییانتعا  یب  نیمه  اسب  هچ  .ددرگ  یم  يو  هب  مدرم  ییانتعا  یب 

نادـب ار  وا  مدرم  تخادرپ و  ییوگ  غورد  هب  هک  نیمه  دـشاب ، هدروآ  تسد  هب  شنخـس  يارب  ار  اه  شزرا  نیرتـالاب  رگا  وگ ، غورد 
یناـسک تسا  نکمم  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  فیدر  کـی  رد  ناروناـج  اـب  دوش و  یم  دوباـن  یلبق  ياـه  شزرا  همه  دنتخانـش ، تفص 

غورد وا ، رس  تشپ  اما  دنـشابن ؛ لئاق  يرابتعا  شنخـس  يارب  دنـشاب و  رازیب  وا  زا  لد  رد  یلو  دنـشکن ، شَخُر  هب  ار  وگ  غورد  ِغورد 
.دنزاس رت  هدنکارپ  ار  وا  ییاوسر  نفعت  دنیوگب و  نارگید  هب  ار  شا  ییوگ 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  زا  مالّسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما 

(1) ؛» ُهؤاَهب َبَهَذ  ُُهبْذک  َُرثَک  ْنَم  »

.دور یم  نیب  زا  وا  شزرا  دوش ، رایسب  شغورد  هک  یسک 

یمومع دامتعا  بلس 

هب دوش ، یم  داجیا  فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  یعناوم  بلغا  اریز  ، تسا تیقفوم  هار  نیرتهب  یهلا و  ياـه  تمعن  زا  مدرم ، داـمتعا 
مدرم هیحان  زا  هک  تسا  يدامتعا  بلـس  غورد ، یعامتجا  ياـه  ناـیز  زا  رگید  یکی  .ددرگ  یم  فرط  رب  مدرم  داـمتعا  بلج  هلیـسو 

.تسا گرزب  بیسآ  نیمه  يایوگ  نیمز ، ناریا  تایبدا  هظفاح  رد  وگ » غورد  ناپوچ   » يارجام .دوش  یم  وگ  غورد  بیصن 
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یب دروم  هک  یـسک  .دور  یم  یتخب  هایـس  يوس  هب  شیوخ  ياپ  اب  دزاس و  یم  مورحم  دـنم ، شزرا  تمعن  نیا  زا  ار  دوخ  وگ ، غورد 
نآ رد  دـناوت  یمن  رگید  اریز  دنیـشنب ؛ گرم  راظتنا  هب  يا  هشوگ  رد  دـنک و  يریگ  هرانک  هعماـج  زا  یتسیاـب  تفرگ ، رارق  يداـمتعا 

: هدومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .دروآ  تسد  هب  یتیقفوم  هعماج 

(1) ؛»  قدصی الف  قدصلاب  یجی ء  یتح  بذکی  هناف  باّذکلا ، هاخاوم  بنتجی  نا  ملسملا ، لجرلل  یغبنی  »

یم ییاج  هب  ار  شراک  غورد ، اریز  دزیهرپب ، غورد  اب  نتـشاد  راک  رـس و  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دناد ، یم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  یـسک 
.دنک یمن  رواب  یسک  ار  شتسار  نخس  هک  دناسر 

مدرم ینیب  دب 

دهاوخ رارق  رفنت  دروم  عقاوم  یخرب  مدرم و  ینیب  دـب  نظ و  ءوس  دروم  وگ ، غورد  هک  تسا  نآ  غورد ، رگید  یعامتجا  ياه  نایز  زا 
.تفرگ

نآ یگتسیاش  زگره  وگ  غورد  صخـش  نیاربانب ، .دننادب  شیوخ  رارـسا  مرحم  ار  وا  مدرم  هک  دراد  تسود  عبط ، بسح  هب  سک  ره 
يرفنت وا  زا  دوش و  یم  نیب  دب  وگ ، غورد  هب  هجیتن  رد  هدرک و  ناهنپوا  زا  ار  قح  نخس  نیا  .دوش  هتفگ  وا  اب  یقح  نخس  ات  درادن  ار 

.درک دهاوخ  ساسحا  لد  رد 

ینیب دب  نظءوس و  هدننک  داجیا  زین  مدرم  اب  ندرک ، ییافص  یب  دنک ، یم  تبحم  بلج  ندرک ، راتفر  افـص  اب  مدرم  اب  هک  هنوگ  نامه 
.تسا

نیدلاو هناریگشیپ  فیاظو 

هراشا

کی دوجو  دـیدرت ، نودـب  .تسا  مرج  نآ  ياه  هنیمز  ای  لـماوع  اـه و  هشیر  نتخانـش  غورد ، يراـمیب  اـب  هزراـبم  هار  نیلوا  نیقی ، هب 
رد یناور  هزیگنا  ای  تلاح 
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.دش دهاوخن  جالع  غورد  يرامیب  دوشن ، فرط  رب  تلع  نآ  هک  ینامز  ات  دناشک و  یم  ییوگ  غورد  يوس  هب  ار  نانآ  دارفا ، نطاب 

هار زا  ار  رـشب  دناوت  یم  اه  نیا  ریظن  یناسفن  تالاح  زا  یـضعب  ای  تراقح  هدقع  تراقح ، ساسحا  تیـصخش ، فعـض  زجع ، سرت ،
.دیامن (1) شراداو  ییوگ  غورد  هب  دنک و  فرحنم  ترطف  میقتسم 

راتفر حالـصا  نینچمه  نآ و  ياه  هشیر  ندرب  نیب  زا  اب  دنـشوکب  دـیاب  نیدـلاو  نادـنزرف ، رد  غورد  ياه  هشیر  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب 
ییوگ تسار  تقادـص و  ریـسم  هب  ار  ناـنآ  هدرک ، داـجیا  نادـنزرف  حیحـص  شرورپ  يارب  ار  یبساـنم  طـیحم  ناـکدوک ، اـب  شیوخ 

.مینک یم  هراشا  اهراک  نیا  زا  يدادعت  هب  اج  نیا  رد  .دننک  ییامنهار 

ینید ياهرواب  تیوقت  . 1

رب ناشنادـنزرف  دوخ و  یبهذـم  ياـهرواب  شیازفا  ینید و  تاداـقتعا  تیوقت  یپ  رد  هک  تسا  نیا  نیدـلاو ، یتیبرت  هفیظو  نیرتـمهم 
قداص ماما  نخس  ساسارب  .دوب  دهاوخ  ریذپ  ناکما  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  گرزب و  يادخ  زا  تناعتسا  اب  مهم  نیا  .دنیآ 

ياـهراتفر تهج  نیا  زا  .درک  توعد  کـین  ياـهراک  اـه و  یبوخ  هب  دوخ  ياـهراتفر  اـهراک و  اـب  ار  مدرم  دـیاب  یم  مالّـسلا ) هیلع  )
، نآرب هوالع  .دنک  یم  لقتنم  نانآ  هب  ار  ییوگ  تسار  مایپ  هتـشاد و  رارق  نادنزرف  يزومآ  سرد  هاگن و  ضرعم  رد  نیدلاو  هناقداص 

.تسا رثؤم  ینید  هشیدنا  تیوقت  رد  ییوگ  غورد  زا  زیهرپ  هب  طوبرم  تایاور  ثیداحا و  نایب 

زومآ غورد  ياهراتفر  زا  زیهرپ  . 2

ياهراک ماجنا  .دنزومایب  ار  تقادص  سرد  دوخ  ناکدوک  ای  ناناوجون  نادنزرف و  هب  یلمع ، تروص  هب  ات  دننک  شالت  دـیاب  نیدـلاو 
دروخرب هرمزور و 
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.تسا ییوگ  غورد  یلمع  شزومآ  یعون  نیدلاو ، هنایوگ  غورد  بسانمان و  شنکاو  ای 

نیدلاو غارس  رد  تشپ  رد  يدرف  هک  یماگنه  ای  متسین ، هناخ  رد  نم  وگب  هدب و  باوج  ار  نفلت  یـشوگ  دنیوگ : یم  وا  هب  یتقو  ًالثم 
سرد یلمع  روط  هب  دوخ  نادـنزرف  هب  تقیقح  رد  دـیوگب ، غورد  روبزم  درف  هب  هک  دـنیوگ  یم  هراشا  امیا و  اـب  ناـنآ  دریگ و  یم  ار 

تسا و یتحلـصم  غورد  نیا  هک  دـنیوگ  یم  دای  وا  هب  دوخ ، هانگ  هیجوت  يارب  نیدـلاو  هک  نیا  راـب  فسأـت  .دـنهد  یم  ییوگ  غورد 
.درادن یلاکشا  شنتفگ 

غورد دراد ، طابترا  نانآ  اب  هک  یناسک  همه  ناتسود و  ناگتسب ، نیدلاو ، هب  هک  دریگ  یم  دای  زین  وا  تروص ، نیا  رد 

.دییوگ یم  یتحلصم  غورد  مه  ناتدوخ  امش  دیوگ : یم  دنسرپب ، ار  شا  ییوگ  غورد  لیلد  نانآ  رگا  دیوگب و 

چیه نودب  دنناوت  یم  هک  دننک  ساسحا  نادنزرف  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  نادـنزرف  نیدـلاو و  نیب  طباور  هناخ و  ياضف  دـیاب  نیاربانب ،
.دنیوگب دوخ  نیدلاو  هب  ار  تقیقح  یتحار  هب  ییوج  تحلصم  هنوگ 

نامیپ دهع و  هب  افو  . 3

هب هچنانچ  تسا و  رثوم  یعامتجا  تراهم  نیا  شزومآ  رد  نیدـلاو ، يوس  زا  اه  هدـعو  اهرارق و  لوق و  هب  ندومن  افو  ندرک و  لـمع 
بکترم دوخ ، نادنزرف  روضح  رد  هاگره  نینچمه  .دننک  یهاوخرذـع  نادـنزرف  زا  دـندش ، نآ  نتـسکش  هب  روبجم  نیدـلاو  یلیالد 
نادـنزرف يارب  ار  نآ  یعقاو  یقطنم و  لیالد  مک  تسد  ای  هدرک ، فارتعا  نآ  هب  تسردان ، تاهیجوت  ياـج  هب  دـندش ، ییوگ  غورد 

.دینک نایب 
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لداعتم طابضنا  . 4

هب نادنزرف  تروص ، نیا  رد  اریز  دننک ؛ عضو  هناخ  رد  ار  یتخـس  تاررقم  نادنزرف ، ییوگ  غورد  زا  يریگولج  يارب  دـیابن  نیدـلاو 
رتشیب ناشغورد ، هیجوت  ای  ندـشن  شاف  يارب  دـنروآ و  یم  ور  يرتشیب  ياه  غورد  هب  روبزم ، تاررقم  تازاجم  زا  رارف  سرت و  لیلد 

ات داد  تصرف  نادنزرف  هب  دیاب  هکلب  دوش ؛ لیدبت  همکاحم  لحم  هاگداد و  کی  هب  هناخ  ياضف  دیابن  عقاوم  نیا  رد  .دنیوگ  یم  غورد 
دوخ شمارآ  يدرسنوخ و  اهراتفر  نیا  اب  ههجاوم  ماگنه  دیاب  نیدلاو  .دننک  فارتعا  دوخ  تاهابتـشا  هب  يا  همهاو  هنوگ  چیه  نودب 

.دنروآ تسد  هب  نادنزرف  ییوگ  غورد  اب  هزرابم  يارب  يرتهب  هار  ات  دننک  ظفح  ار 

غورد یبای  تلع  . 5

رت و یساسا  رایسب  دنزرف ، ییوگ  غورد  هب  باکترا  لماع  ندرب  نیب  زا  تخانش و  هک  دنشاب  هتـشاد  دای  هب  ار  نیا  هراومه  ردام  ردپ و 
( ...و ییامندوخ  زاین ، سرت ،  ) ییوگ غورد  هیلوا  ياـه  هشیر  اـت  درک  شـالت  دـیاب  سپ  هتفگ ؛ وا  هک  تسا  یغورد  دوخ  زا  رت  يدـج 

.ددرگ لح  سپس  ییاسانش و 

ییوگ غورد  تبسن  زا  زیهرپ  . 6

دیابن دیوگب ، راکشآ  ياه  غورد  دوخ  نیدلاو  هب  دنزرف  هاگره  .دومن  زیهرپ  دیاب  نکمم  دح  ات  نادنزرف  ییوگ  غورد  حیرص  نایب  زا 
.تسا هدشن  مولعم  ناش  ییوگ  غورد  دننک  رکف  نادنزرف  هک  دننک  راتفر  يروط  دیابن  نیدلاو  هتبلا  .یتسه  وگ  غورد  وت  تفگ : وا  هب 

نآ نارگید ، ةدهاشم  زا  رود  هب  ییاهنت و  تولخ و  رد  دیاب  دنیوگب ، غورد  نارگید  هب  نیدلاو  روضح  رد  نادنزرف  رگا 
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ار نانآ  دـیابن  دـنزرف ، ییوگ  غورد  هب  لـماک  نیقی  زا  شیپ  اـت  هک  تسا  يرورـض  مه  هتکن  نیا  رکذ  .درک  دزـشوگ  يو  هب  ار  غورد 
.درک (1) ییوگ  غورد  هب  مهتم 

سفن هب  دامتعا  تردق  شیازفا  . 7

درف زا  ار  یتـسپ  تراـقح و  تاـبج  وم  هتـشاد و  زاـب  بذـک  نانخـس  هب  ندـش  لـسوتم  زا  ار  يو  یمدآ ، رد  سفن  هب  داـمتعا  تیوقت 
ساسحا دـنک ، یمن  تراقح  ساـسحا  رگید  درک ، ادـیپ  یعقاو  دوخ  ناـسنا  رگا  : » دـیوگ یم  يرهطم  یـضترم  دیهـش  .دـنک  یمرود 

(2) «. تسا راگزاسان  شحور  اب  نوچ  دنک ؛ یمن  ربجت  ربکت و  دنک ، یم  تمظع  تردق و 
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یعامتجا تافارحنا  مود :  لصف 

هراشا

رب ییاه  بیـسآ  ندـمآ  دراو  بجوم  ای  هدوب ، هعماج  دارفا  نارگید و  قوقح  ضقاـن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مئارج  تاـفارحنا و  یخرب 
نیدلاو شنکاو  هژیو  هب  هداوناخ  ياهراتفر  نیقی  هب  .ددرگ  یم  هعماج  یعامتجا  مظن  نتخیر  مهرب  عامتجا و  هدنهد  لیکـشت  رـصانع 

.تشاد دهاوخ  ییازسب  شقن  نآ ، زا  يریگشیپ  ای  فارحنا  نآ  داجیا  رد  ود  نآ  زا  یکی  ای 

ای ناتـسود  زا  یعمج  هب  نتـسویپ  زا  سپ  فارحنا ، دعتـسم  دارفا  ینعی  دـتفا ؛ یم  قاـفتا  هورگ  نمـض  رد  یعاـمتجا  تاـفارحنا  بلغا 
تردق از ، مرج  ياه  هداوناخ  اه و  هلحم  ای  راکهزب و  ياهدناب  اب  ندش  انشآ  ای  مرجم و  راکهزب و  نایفارطا 

.دننز یم  هنامرجم  تامادقا  هب  تسد  هدش ، تیوقت  ناشدوجو  رد  هانگ  مرج و  باکترا  تراسج و 

برض يراک ، بارخ  یباجحدب ، يراک ، یب  یـشکدوخ ، هناخ ، زا  رارف  قالط ، دایتعا ، دمع ، لتق  زا : دنترابع  تافارحنا  نیا  زا  یخرب 
....و قاچاق  حرج ، و 

.مییامن یم  هراشا  نآ  زا  يریگولج  رد  نیدلاو  شقن  هب  مینک و  یم  یسررب  ار  تافارحنا  نیا  زا  یخرب  لصف  نیا  رد 
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دایتعا

هراشا

هنیمز هک  تسا  رـضاح  رـصع  رد  یعامتجا  هدـیچیپ  لئاسم  زا  یکی  ناونع  هب  ردـخم  داوم  هب  دایتعا  یعامتجا ، نارگ  لیلحت  داقتعا  هب 
ار هعماج  دایتعا  وس ، کی  زا  .دراد  هبناج  ود  طابترا  یعامتجا  لئاسم  اب  دایتعا  .دـشاب  یم  یعامتجا  تافارحنا  اه و  بیـسآ  زورب  زاس 

.دراد هعماج  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، لئاسم  رد  هشیر  هک  تسا  يا  هدیدپ  رگید ، يوس  زا  دـناشک و  یم  طاطحنا  دوکر و  هب 
، یعامتجا ناسانش  بیـسآ  هک  يدح  هب  .دهد  یم  شهاک  یعامتجا  ياه  شزرا  يونعم و  یقالخا و  لوصا  هب  ار  درف  شیارگ  دایتعا 

(1) .دنناد یم  زرم  نودب  گنج  یگناخ و  ییایمیش  گنج  هباثم  هب  ار  دایتعا 

.ددرگ یم  غلاب  رفن  اه  نویلیم  هب  هتفرشیپ  ياهروشک  بلغا  رد  ناداتعم  رامـش  .تسا  نابیرگ  هب  تسد  دایتعا ، لکـشم  اب  زورما  ناهج 
لسن .دنک  یم  یشالتم  دوبان و  نوگانوگ  رایسب  لاکشا  هب  ار  دوخ  ناینابرق  یگدنز  تیصخش و  دشاپ و  یمورف  ار  اه  هداوناخ  دایتعا 

(2) .تسا هدومن  مومسم  نیگآرهز و  ار  دوخ  یگدنز  رگید  لسن  ره  زا  شیب  رضاح 

: دیامرف یم  یثیدح  رد  ار  راب  نایز  هلئسم  نیا  مه  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 
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(1) «. دشک یمن  تسداه  نآ  زا  هنوگچ  دناد ، یم  ار  رضم  ياه  تذل  دب  بقاوع  هک  سک  نآ  زا  مراد  بجع  »

هعماج هزورما  .دنا  هدرب  هانپ  ینویفا  داوم  هب  ینیشام  یگدنز  یتاقبط و  هلـصاف ي  یعامتجا و  تامیالمان  زا  زورما ، ناناوج  هنافـسأتم 
ینوریب تلع  تلع ، نیا  هچرگا  .دـنراذگ  یم  تشگنا  يراک  یب  يور  رتشیب  داـیتعا  هب  ناـناوج  درکیور  لـلع  لـیلحت  يارب  ناـسانش 

یب لـهج و  ءوـس ، تیبرت  .دـشاب  هتفهن  درک ، يور  نیا  سپ  رد  تسا  نکمم  زین  یگنهرف  ینورد و  لـماع  تلع و  اـه  هد  اـما  تـسا ؛
(2) .دشاب دایتعا  جاور  لماع  دناوت  یم  زین  ...و  رقف  نامیا ، فعض  يداقتعا ، ياه  شزرا  نادقف  يداوس ،

رفن دودح 1200000  هک  دشاب  یم  رفن  نویلیم  ود  روشک  ناداتعم  دادعت  هنافسأتم  تسا ، ناوج  ام  روشک  تیعمج  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ناداـتعم یمـسر  راـمآ  نیمه  ناریا ، ناوج  تیعمج  هب  هجوت  اـب  دـننک و  یم  فرـصم  یننفت  تروـص  هب  رفن  رازه  دصتـشه  یمئاد و 

.تسا كانرطخ  رایسب  روشک  يارب  رفن  ( 1200000  ) یمئاد

ناونع هب  ار  ردـخم  داوم  داـیتعا و  يراـکیب ، رقف و  زا  سپ  مدرم  زا 85 %  شیب  روشک ، رد  هدـمآ  لمع  هب  شهوژپ  نیرخآ  ساـسارب 
یناور و یتشادهب ، تالضعم  زا  یکی  ناوت  یم  ار  ردخم  داوم  هب  دایتعا  .دنا  هدرک  حرطم  روشک  یعامتجا  بیـسآ  لکـشم و  نیموس 
زا یکاح  هدـش و  ریگارف  رایـسب  هتـشذگ  ههد  دـنچ  رد  زاجمریغ  زاجم و  ياهوراد  هب  دایتعا  .دروآ  باسح  هب  زورما  ناهج  یعامتجا 

.تسا یعامتجا  یناور و  یمسج ، تمالس  رد  يدج  لکشم  کی  زورب 

48 ص :
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دایتعا عاونا 

يزاتسکا ياه  صرق 

رد تسا - فورعم  مه  سکا » «، » x «، » يزاتسکا  » ياه مان  هب  هک  نیماتنما - تم  یسکا  يدنلیتم  راهچ  هس و  ای  ود   mdma بیکرت
هنابش ياه  یتراپ  رد  لاس ، کی  رد  صوصخ  هب  زین  ناریا  رد  اه  صرق  نیا  فرـصم  .دوش  یم  هتخانـش  مه  يداش  صرق  مان  هب  ناریا 

يزاتسکا راب  نیلوا  يارب  هک  يدارفا  رد  .دنتسه  اه  صرق  نیا  یلصا  ناگدننک  فرـصم  هفرم  ناناوج  تسا و  هتفای  شیازفا  تدش  هب 
ساسحا مدع  ینالضع و  ضابقنا  دیدش ، قیرعت  بلق ، نابرض  شیازفا  ًالومعم  ففرـصم  زا  سپ  هقیقد  دودح 30  دننک ، یم  فرصم 
یمارآان يرارق ، یب  ندب ، ندش  نزوس  نزوس  ساسحا  دننک ، یم  فرـصم  ار  داوم  نیا  تاعفد  هب  هک  يدارفا  اما  .دنک  یم  زورب  درد 

- ینامـسج ضراوع  تسا  نکمم  یندب ، دیدش  تیلاعف  اب  هارمه  يزاتـسکا  فرـصم  نیا ، رب  هوالع  .دـننک  یم  هبرجت  ار  بارطـضا  و 
دیدش ياه  تکرح  زا  سپ  ًالومعم  ضراوع  نیا  .دشاب  هتشاد  یپ  رد  ار  دیدش  همهاو  سرت و  غارفتسا ، دیدش ، یبآ  مک  دننام  یناور 

زین يزغم  ای  یبلق و  هتکـس  هب  رجنم  هک  دـنک  یم  زورب  اه  یتراپ  هنابـش و  ياه  لفحم  هژیو  هب  تیعمجرپ ، مرگ و  لحم  رد  ینالوط  و 
(1) .تسا هدش 

یتراپ سکا 

لباق ریغ  روط  هب  يزاتسکا  .دروآ  دوجو  هب  اکیرمآ  اپورا و  رد  ار  يدیدج  نارحب  يدالیم ، داتـشه  ههد  رد  یگناوید )  ) ویر ینامهیم 
اه ینامهم  نیا  هب  هک  یناسک  .دش  یم  هدوزفا  نآ  ناگدننک  فرـصم  دادعت  رب  زور  هبزور  دوب و  هدرک  ذوفن  ناناوج  نایم  رد  يراهم 

دندوب و بیهم  گنهامه و  دنتفر ، یم 
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.دوب تپ » نیـال  هقرف « اـهزاب  سکا  هورگ  نیرت  گرزب  .دـندروآرد  هورگ  کـی  تروص  هب  ار  دوخ  اـت  دندیـشوپ  یم  ساـبل  ناـسکی 
.دنسر یم  ییانشور  هب  يزاتسکا  ياه  صرق  ندروخ  اب  هک  دندرک  یم  نامگ  هقرف  نیا  ياضعا 

اه ینامهیم  نیا  .دماجنا  یم  لوط  هب  دعب  زور  دادماب  ات  بش  يادتبا  زا  ًالومعم  هک  تسا  یـسلاجم  هرابرد  یتراپ  سکا  حالطـصا  اما 
ییاه فرظ  رد  يزاتـسکا  صرق  اه  ینامهیم  نیا  رد  .دـنا  هارمه  دـنت  ياه  یقیـسوم  شخپ  نیح  رد  يداـمتم  دـنت و  ياـه  صقر  اـب 

یم هضرع  ناگیار  تروص  هب  ار  اه  صرق  ناگدننک ، فرـصم  بذج  روظنم  هب  اه  ینامهیم  زا  یخرب  رد  .ددرگ  یم  تسد  هب  تسد 
.دننک

هدـیقع هب  .تسا  هدروآرد  ادـص  هب  اه  هداوناخ  يارب  ار  يرطخ  گـنز  هناتـسود ، ياـه  یتراـپ  رد  نارـسپ  نارتخد و  روضح  شیازفا 
ینامهیم رد  روضح  اب  داش  یتاظحل  ندـنارذگ  تالکـشم و  زا  رارف  دـنبای ، یم  روضح  اه  ینامهیم  نیا  رد  هک  یناـناوج  زا  يرایـسب 

روضح اـب  گرزب  ياهرهـش  راـنک  هشوـگ و  رد  طـلتخم ، ياـه  یناـمهم  نیا  هک  .دـیآ  یم  تسد  هب  ( rave «) ویِر  » هب موسوم  ياـه 
يایند تمـس  هب  ار  ناناوج  دـننک ، یم  هبرجت  سکا  اب  ار  يداش  هک  یناوج  نارـسپ  دـنت و  ياـه  شیارآ  اـب  لاـس  نس و  مک  نارتخد 

.دناشک یم  یلایخ 

ناـناوج زا  هب 56 %  کـیدزن  هک  هتفاـیرد  رـسپ ، رتـخد و  ناوجون  ناوج و  يور 230  رب  یقیقحت  اـب  یعاـمتجا  نارگـشهوژپ  زا  یکی 
رد راـب  کـی  زا  شیب  هدـع  نیا  زا  نینچ 6/43 %  مه  .دـننک  تکرـش  هنابـش  ياه  ینامهیم  رد  ناشناتـسود  اب  هارمه  هک  دـنراد  هقالع 
رد روضح  هک  يدارفا  زا  دهد 88 %  یم  ناشن  قیقحت  نیا  ياه  هتفای  .دنا  هدرک  تکرـش  ناشناتـسود  هارمه  هب  طلتخم  ياه  ینامهیم 

ناـناوج زا  .دـنا 31 %  هدرک  تکرـش  ییاه  نشج  نینچ  رد  ناشیاه  هداوناخ  عالطا  نودـب  دـنا ، هدرک  هبرجت  ار  طلتخم  ياـه  یتراـپ 
.دننک یمن  تکرش  ییاه  نشج  نینچ  رد  ناشیاه  هداوناخ  سرت  زا  هک  دنا  هداد  خساپ 
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رظن هب  لاح  نیا  اب  دنرادن ؛ طلتخم  سلاجم  رد  روضح  هب  یلیامت  ًالصا  ناناوج  زا  هک 12 %  تسا  نآ  رگ  نایب  نینچ  مه  اه  هتفای  نیا 
نارگن رایسب  طلتخم  ياه  ینامهیم  رد  ناناوج  روضح  زا  هدنهد  ناکت  ياهرامآ  نارگشهوژپ ، ياه  هتفای  زا  رظن  فرص  هک  دسر  یم 

: ریظن ییاه  يرامیب  دوش ؛ یم  ناناوج  ریگ  نماد  اه  ینامهیم  سلاجم و  نیا  رد  هک  ییاه  يرامیب  نیرت  مهم  .دسر  یم  رظن  هب  هدـننک 
(1) .تسا ...و  تیتاپه  زدیا ،

ردخم داوم 

لرتنک فعـض  لیلد  هب  یبرغ ، ياهروشک  رد  هک  یلاح  رد  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  ناـناوج  ناـناوجون و  هک  تسا  یگرزب  رطخ  داـیتعا 
لرتنک هک  ام  روشک  رد  دـنوش ، یم  دایتعا  راچد  ناـناوجون  زا  یهجوت  لـباق  هورگ  جـیار ، يراـتفر  ياـه  يرابودـنب  یب  ناـناوجون و 

.میتسه هجاوم  رت  مک  ناناوجون  دایتعا  اب  تسا ، رتدیدش  یناوجون  هرود  رد  هسردم  هداوناخ و 

یم ثعاب  هدنیآ  هب  نانیمطا  مدع  يراک و  یب  هاگشناد و  روکنک و  هسردم و  رد  یناوجون  هرود  رخآ  هلحرم  ياه  تسکش  هنافـسأتم 
نآ لیالد  دایتعا و  زورب  نس  .دنوش  هدیـشک  دایتعا  يوس  هب  تسـس  يداقتعا  یگداوناخ و  ياه  هنیمز  اب  ناناوج  زا  یهورگ  هک  دوش 
يا هزادـنا  ات  زین  لکـشم  نیا  عفر  ياـه  لـح  هار  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  یبرغ  ياـهروشک  زا  تواـفتم  يا  هزادـنا  اـت  اـم ، روشک  رد 

.تساه نآ  عماوج  داتعم  دارفا  هرابرد  یبرغ  ناسانش  ناور  کیسالک  بتک  ياه  لح  هار  زا  توافتم 

قرش يزرم  قطانم  زا  یضعب  رد  كایرت  فرصم  لاثم  يارب  دراد ، جاور  نالاس  گرزب  نیب  رد  ردخم  داوم  فرـصم  هک  ییاهاج  رد 
راچد رتشیب  زین  ناناوج  ناناوجون و  هک  تسا  یهیدب  ناسارخ ، ناتسا  ياهاتسور  زا  یخرب  رد  ای  روشک 
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داوم هب  داـیتعا  ردـخم و  داوم  فرـصم  موهفم  ود  هک  تسا  نیا  رگید  ۀلئـسم  ردـخم  داوم  عویـش  هجرد  نییعت  رد  .دـنوش  یم  داـیتعا 
داوم ریاس  لکلا و  فرصم  رگا  زین  درک و  صخشم  یتسرد  هب  ناوت  یمن  ار  دایتعا  مدع  دایتعا و  زرم  درادن و  یناسکی  يانعم  ردخم ،

.دش دهاوخ  یگرزب  رایسب  ماقرا  تسا  یهیدب  دوش ، هداد  رارق  دایتعا  رامش  رد  يوق  ردخم 

زا یهورگ  يارب  راک  نیا  ًاملـسم  .درادن  يرطخ  راگیـس  لثم  ردـخم ، فیعـض  داوم  كدـنا  فرـصم  هک  دوش  یم  روصت  نینچ  ًابلاغ 
دادعت نیرت  مک  فرصم  .تسین  نینچ  هشیمه  اما  تسا ؛ نتشیوخ  نتـسناد  لاس  گرزب  زا  يدومن  هناواکجنک و  مادقا  کی  ناناوجون 

زا یخرب  رد  رتدیدش و  هدیدنسپان  ياهراتفر  هب  دورو  يارب  يا  همدقم  دنراد ، مه  يرگید  تالکـشم  هک  یناناوجون  يارب  زین  راگیس 
كایرت و شیـشح و  لکلا ، دننام : يرت  يوق  داوم  فرـصم  يارب  هدنیآ  رد  دناوت  یم  تسا و  ردخم  داوم  هب  یجیردـت  دایتعا  دراوم ،

.دنک يزاس  هنیمز  نیئوره  یتح 

رگید ردخم  داوم  راگیـس و  فرـصم  زا  نوصم  نانآ  دنزرف  دننک  یم  رکف  نیدـلاو ، زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  رگید  تسردان  روصت 
ای رت  مورحم  ياه  هورگ  ناناوجون  هک  تسا  نیا  نانآ  ناـمگ  .دـننیب  یم  رطخ  نیا  ضرعم  رد  ار  نارگید » ياـه  هچب   » هشیمه تسا و 

مامت فارحنا  رطخ  عقاو ، رد  .تسین  تسرد  هشیمه  روصت  نیا  اما  دـنوش ؛ یم  دایتعا  راچد  هتخیرورف ، مهرد  ياه  هداوناخ  نادـنزرف 
(1) .دنک یم  دیدهت  ار  ناناوج  ناناوجون و 

رطخ ضرعم  رد  دـنبای ، یم  شرورپ  داتعم  ياه  هداوناـخ  رد  هک  يدارفا  .تسین  ناـسکی  ناـناوج  ناـناوجون و  ناـیم  رد  داـیتعا  رطخ 
یگدنز لحم  بسانمان  طیحم  ای  یگداوناخ  تالکشم  اب  ناناوج  ناناوجون و  .دنتسه  يرت  گرزب 

53 ص :

ص203و204. تمس ، ناوج ، ناوجون و  یسانش  ناور  يداینب و  میهافم  دشر ، یسانش  ناور  نیسح ، يدابآ  فطل  - 1

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنتسه يدج  رطخ  ضرعم  رد  دننک ، یم  یتسود  فرحنم  نالاس  مه  اب  هک  هسردم  رد  يراتفر  یسرد و  دب  عضو 

راگیس

.میتسه نآ  شیازفا  دـهاش  زین  زور  هبزور  تسا و  هدرک  ادـیپ  عویـش  فلتخم  راشقا  رد  يدایز  رادـقم  راگیـس  فرـصم  ام  هعماج  رد 
.تسا دایتعا  یعون  راگیس  فرصم  هک  یلاح  رد  دنناد ، یم  ياچ  فرصم  زا  رتالاب  يراک  طقف  ار  راگیس  فرصم  دارفا ، زا  يرایسب 

رد .دوـش  یم  زاـغآ  ینوناـقریغ  ردـخم  داوـم  زا  هدافتـسا  زا  شیپ  نوـتوت ، دـننام  هدرکن ؛ عـنم  نوناـق  هک  يردـخم  داوـم  زا  هدافتـسا 
تروص زیامتم  هلحرم  راهچ  یط  ردخم ، داوم  زا  ناناوجون  هدافتـسا  هک  هدمآ  تسد  هب  هدـش ، ماجنا  اهروشک  ریاس  رد  هک  یتاقیقحت 

.ردخم داوم  ریاس  یلکلا 4 . تابورشم  شیشح 3 . اناوج و  يرام  راگیس 2 . . 1 دریگ : یم 

رد هک  يدارفا  نایم  زا  هکلب  دروآ ؛ دـهاوخ  يور  يدـعب  هلحرم  هب  صخـش  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  ًامازلا  هلحرم  ره  رد  ندـش  لخاد 
اه هلحرم  زا  یکی  ناوجون  هچ  ره  هک  تسا  صخـشم  لاح ، نیع  رد  .دنور  یم  يدعب  هلحرم ي  هب  يا  هدع  اهنت  دنتـسه ، هلحرم  کی 

هلیسو ناونع  هب  راگیـس  روصت  .دوب  دهاوخ  رتشیب  رگید  ردخم  داوم  زا  هدافتـسا  لامتحا  دنک ، زاغآ  رتدوز  ار  ردخم  داوم  زا  هدافتـسا 
لامتحا دنزب ، نماد  درف  رد  ار  يدنیاشوخان  بارطـضا  ساسحا  راگیـس  رگا  یلو  تسا ؛ رثؤم  دایتعا  رد  بارطـضا  شهاک  تهج  يا 

نآ هب  داـیتعا  دوـش ، یم  یقلت  هورگ  رد  شریذـپ  يارب  يا  هلیـسو  ندیـشک  راگیـس  رگا  رگید ، يوـس  زا  .دراد  دوـجو  راگیـس  كرت 
.دبای یم  شیازفا 

اهرسپ نایم  رد  .دنا  هدرک  هبرجت  ار  راگیس  هک  يدارفا  رد  ندش  يراگیس  لامتحا  هک  دش  صخشم  لاس 1380 ، رد  قیقحت  کی  قبط 
ندش يراگیس  يارب  يرتشیب  رطخ  راگیـس  هبرجت  نارـسپ ، نایم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ماقرا  نیا  .تسا  اهرتخد 3 %  نایم  رد  و   % 20

هب ناناوج  .تسا  هتشاد  لابند  هب 
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ثعاب ردخم ، دراوم  هک  نیا  لثم  یتاروصت  .دنریگ  یم  رارق  نآ  ضرعم  رد  دنراد ، ردخم  داوم  راگیس و  زا  هک  یتبثم  تینهذ  هطساو 
يراگیس دارفا  زا  يرایسب  نینچ  مه  ...و  لایخ » رکف و  زا  یتحار  تورپه و  ملاع  هب  نتفر  «، » شمارآ هب  ندیسر  ، » تسا تذل  فیک و 

.ملاس درف  يارب  هن  تسا و  رضم  یبلق  نارامیب  نسم و  دارفا  يارب  راگیس »  » هک دندقتعم 

(1) .دوش یم  ردخم  داوم  ریاس  راگیس و  فرصم  يارب  ناوج  یگدامآ  ثعاب  دراوم  نیا  یمامت 

یگتفـشآ ناداتعم ، یگدـنز  یـسررب  رد  .دراد  یمهم  شقن  ناناوج  ناناوجون و  دایتعا  زا  يریگـشیپ  رد  یگداوناخ ، طباور  حالـصا 
یبوخ هب  تسا - نادنزرف  هب  نداد  هانپ  نامه  هک  ار - دوخ  یلـصا  شقن  دناوتب  هداوناخ  رگا  .دوش  یم  هدید  حوضو  هب  هداوناخ  عضو 
دیعب دننک و  یمن  ألخ  ساسحا  رگید  نانآ  دنـشاب ، دوخ  نادنزرف  قیفر  تسود و  يردام ، ردپ و  شقن  رب  هوالع  نیدـلاو  دـنک و  افیا 

.دنورب دایتعا  هلمج  زا  یگدنز ، رب  مکاح  نیناوق  تاررقم و  فالخ  لامعا  فرط  هب  هک  تسا 

نادنزرف اب  طباور  رد  دنشاب و  ساسح  دوخ  یگداوناخ  طباور  یگنوگچ  رد  نادنزرف ، ياه  فارحنا  زا  يریگولج  يارب  دیاب  نیدلاو 
ار نآ  دربب و  یپ  شیوخ  لکـشم  هب  داتعم ، درف  هک  دوش  یم  لماک  ینامز  دایتعا  اـب  هزراـبم  .دنـشاب  هتـشاد  ار  شـشوک  تیاـهن  دوخ 

داتعم درف  یلصا  تیـصخش  دایتعا ، كرت  ياه  همانرب  هئارا  اب  ات  دریگ  رارق  نامرد  تبقارم و  تحت  یناوتزاب  زکارم  رد  سپـس  .دریذپب 
.تسا داتعم  درف  زا  هداوناخ  تیامح  يراکمه و  مزلتسم  زین  همانرب  نیا  هک  دنک  عورش  ار  دوخ  يداع  یگدنز  ددرگرب و  وا  هب 
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دایتعا یگداوناخ  لماوع 

هراشا

لماوع زا  هتـسد  نیا  .دـشاب  یم  یگداوناـخ  لـماوع  اـه  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  رثؤـم  داـیتعا  هب  ناـناوج  شیارگ  رد  یفلتخم  لـماوع 
: زا دنترابع 

: تبحم دوبمک  .1

فارحنا مرج و  یلـصا  هشیر  ار  اه  هداوناـخ  رد  یفطاـع  فعـض  تبحم و  دوبمک  يراـکهزب ، هلئـسم  رد  نارظن  بحاـص  زا  يرایـسب 
.دنا هدوب  یفطاع  لکشم  راچد  يوحن  هب  نامرجم ، هک 91 %  هداد  ناشن  ناراکهزب  هرابرد  برغ  زا  یقیقحت  .دنا  هتسناد 

، روما نیا  زا  کی  ره  هک  دوش  یم  رهاظ  لیذ  ياه  لکـش  هب  تبحم ، دوبمک  زا  یـشان  دارفا  یناور  تـالالتخا  ناسانـش ، ناور  رظن  زا 
هجوت و بلج  هب  زاین  هناوکروک ؛ دیلقت  هب  لیامت  تلاجخ و  سفن ؛ هب  دامتعا  فعـض  دیامن : مهارف  ار  دارفا  فارحنا  هنیمز  دـناوت  یم 

(1) .بولطمان ياه  شور  قیرط  زا  ییامندوخ 

نیا رد  .دـنیامن  زارد  نارگید  يوس  هب  زاین  تسد  ، دـنوش یم  روبجم  دوشن ، هدروآرب  هداوناـخ  رد  دارفا  یفطاـع  ياـهزاین  هک  یناـمز 
یم فارحنا  يوس  هب  ار  دارفا  نیغورد ، یفطاع  طابترا  اب  دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  اـه  تیعقوم  نیا  زا  نایچراکـش  هک  تسا  ناـمز 

.دنناشک

: تّبحم رد  طارفا  .2

ردپ و هب  یکتم  هشیمه  دنزرف ، هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ نادنزرف  تیبرت  رب  یفنم  يرثا  تبحم ، دوبمک  دـننام  زین  تبحم  رد  يور  هدایز 
تیعقوم نیا  رد  دوش و  هعماج  دراو  يدرف  نینچ  هک  ینامز  .درک  دهاوخن  یـشنم  گرزب  لالقتـسا و  ساسحا  هاگ  چیه  تسا و  ردام 

، دشاب رود  ردام  ردپ و  ياه  تبحم  زا 
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.دز دهاوخ  یفالخ  ره  هب  تسد  هلئسم  نیا  ناربج  يارب  دیامن و  یم  ییوج  هدقع  هنیک و  ساسحا 

: نادنزرف نیب  ضیعبت  . 3

، رما نیا  هب  ندرکن  هجوت  .دـیامن  یم  تداسح  تراـقح و  ساـسحا  هداوناـخ  رد  درف  هک  تسا  يدراوم  زا  رگید  یکی  زین  هلئـسم  نیا 
.دیامن داجیا  ار  هداوناخ  ياضعا  رد  دایتعا  هنیمز  دناوت  یم  دوخ 

: نادنزرف ندرک  دودحم  . 4

لماع دـناوت  یم  زین  ندوب  دودـحم  دوش ، یم  یعامتجا  تافارحنا  هب  درف  شیارگ  هب  رجنم  رـصح  دـح و  یب  يدازآ  هک  هنوگ  ناـمه 
، رگید يوس  زا  درف و  يواکجنک  سح  ندش  لاعف  هب  رجنم  ندوب  دودحم  ییوس ، زا  اریز  دـشاب ؛ یعامتجا  تافارحنا  هب  درف  شیارگ 
( روز  ) یجراـخ لرتنک  هب  هتـسباو  درف  هک  دوش  یم  ببـس  نادـنزرف  دـح  زا  شیب  لرتنک  .دوش  یم  یفطاـع  تالکـشم  زورب  هب  رجنم 
هک نیا  ضحم  هب  اما  دنز ، یمن  هنافرحنم  لمع  هب  تسد  تسا ، لرتنک  تحت  شراتفر  روز  لامعا  قیرط  زا  هک  ینامز  ات  ینعی  دـشاب ؛

ياهراتفر هب  دبای و  یم  اهر  ار  دوخ  دنـشاب ، هتـشادن  ار  لرتنک  تصرف  تالاغتـشا ، لیلد  هب  نیدلاو  ای  دوش و  فیعـض  نیدلاو  لرتنک 
یجراـخ و لرتـنک  هـب  هـشیمه  هدوـب و  شوماـخ  وا  نادـجو )  ) ینورد لرتـنک  سح  یکدوـک  زا  اریز  دروآ ؛ یم  يور  زیمآ  فارحنا 

.تسا هدوب  هتسباو  روز ، ًالامتحا 

: هداوناخ ياضعا  دایتعا  . 5

رد داوم  فرـصم  ندش  يداع  هتفر و  نیب  زا  ناشیارب  ندش  داتعم  حبق  سرت و  دننک ، یم  یگدـنز  داتعم  ياه  هداوناخ  رد  هک  يدارفا 
ناناوج هچ  ره  .دوش  یم  ردخم  داوم  فرصم  هب  اضعا  رگید  شیارگ  تلوهس  بجوم  هداوناخ ،
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رتشیب دایتعا  يوس  هب  شیارگ  يریذپ  وگلا  قیرط  زا  نازیم  نامه  هب  دـنریگب ، رارق  هداوناخ  رد  داتعم  ياهوگلا  دـید  ضرعم  رد  رتشیب 
.دوب دهاوخ 

يوس زا  دهد و  یم  شهاک  نادنزرف  رب  ار  انآ ن  طلـست  لرتنکوس و  کی  زا  اه  نآ  دایتعا  دنـشاب ، داتعم  هداوناخ  رد  ردام  ردپ و  رگا 
تربع ردام و  ردپ و  راتفر  زا  راجزنا  لیلد  هب  نادنزرف  یخرب  تاقوا  یهاگ  هتبلا  .دوش  یم  نادنزرف  هب  تداع  نیا  لاقتنا  لماع  رگید ،

.دنراد يرثؤم  شقن  ناشنادنزرف  دایتعا  هب  شیارگ  رد  ینیدلاو  نینچ  اما  دنیوج ؛ یم  يرود  تفص  نیا  زا  اه ، نآ  زا  نتفرگ 

.دنا هتشاد  ...و  گرزبردپ  ردام ، ردپ ، لیبق : زا  يداتعم  دارفا  هداوناخ ، رد  ناداتعم  زا  يرایسب  هک  دنهد  یم  ناشن  تاقیقحت  جیاتن 

: هداوناخ يداصتقا  هافر  . 6

فعض .ددرگ  یم  فیعض  یمرگرس  ای  راک و  ترثک  رثا  رب  یناسنا  طباور  تسا ، دایز  يداصتقا  دمآرد  هافر و  هک  ییاه  هداوناخ  رد 
هنازور شیازفا  اعدم ، نیا  لیلد  نیرتهب  .تسا  ردخم  داوم  يوس  هب  درف  شـشک  يارب  يدعاسم  لماع  دوخ  هبون  هب  زین  یناسنا  طباور 

.ددرگ یم  رت  فیعض  یناسنا  طباور  تعنص ، دشر  اب  هک  تسا  برغ  یتعنص  عماوج  رد  ناداتعم 

تاحیرفت ای  هنابـش و  ياه  پولک  رد  تکرـش  يارب  يرتدعاسم  هنیمز  تیعقوم و  دنراد ، يدح  زا  شیب  دـمآرد  هک  يدارفا  نینچمه 
يارب مه  فرـصم و  يارب  مه  ار  هنیمز  تاحیرفت ، تاناکما و  لیبق  نیا  هک  تسا  یهیدب  دنراد و  روشک  زا  جراخ  ای  لخاد  رد  عونتم 

.دیامن یم  دعاسم  رایسب  ردخم  داوم  شورف 

ملظ داسف و  نایغط ، داجیا  رد  میقتـسم  لماع  ار  نآ  دنک و  یم  شهوکن  تدش  هب  ار  فارتا »  » یبلط و هافر  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ 
هرطیس دنوادخ ، ربارب  رد  نایغط  ببس  هناهّفرم ، یگدنز  یبلط و  هافر  هک  هدمآ  ینید  نوتم  رد  نینچمه  .دیامن  یم  یفرعم  اه  يژک  و 

ناقساف ناملاظ ، اب  یهارمه  ناسنا ، رب  تاوهش 
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رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  .دوش  یم  اه  يور  جـک  هب  مادـقا  زین  اه و  یباـیماک  رد  ندـش  قرغ  ییارگ ، تذـل  نارفاـک ، و 
و مناد » یم  طوقس  تکاله و  بجوم  ار  نآ  متسه و  ناساره  امش  يارب  رقف  زا  شیب  دح ، زا  شیب  تورث  زا  نم  : » دنیامرف یم  يزارف 

.تسا (1) هتسناد  انف  نایغط و  تکاله ، هیام  ار  تورث  ینوزف  ( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  زین 

: نیدلاو يداوس  مک  ای  يداوس  یب  . 7

یب .دراد  نادـنزرف  تیبرت  هداوناخ و  میرح  رد  نینچمه  هعماج و  یمومع  گنهرف  رد  یمهم  شقن  يداوس  یب  اـی  نییاـپ  تالیـصحت 
ردام ردپ و  هک  تسا  نشور  .تسا  تافارحنا  یعامتجا و  ياه  ییاسران  تالکشم ، لئاسم ، زا  يرایسب  لماع  يداوس ، مک  يداوس و 

اب هدرک  لیصحت  نیدلاو  .دننک  یم  لح  ار  هداوناخ  تالکشم  لئاسم و  نوماریپ ، يایند  هب  تبسن  يرتزاب  دید  اب  رتهب و  رایـسب  داوساب 
یگدـنز زاین  لئاسم و  تخانـش  یهاگآ و  لـیلد  هب  بلغا  ناـنآ  .دـنیامن  لرتنک  ار  نادـنزرف  دـنناوت  یم  یقطنم  یملع و  ياـه  شور 

: لیبق زا  یلئاسم  هب  رجنم  نیدـلاو  يداوس  یب  اما ، .دـننک  یم  داجیا  نادـنزرف  يارب  ار  یبسانم  یفطاع  يونعم و  يدام ، طیارـش  دوخ ،
ندربن یپ  نادنزرف ، تیبرت  رد  یقطنمریغ  ياه  شور 

هک دوش  یم  دوخ  یتّنـس  تاداقتعا  اه و  شور  رب  دـیکأت  ناناوج و  ياه  شرگن  رد  تارییغت  نتفریذـپن  نادـنزرف ، یناور  ياـهزاین  هب 
هب لدمه ، دردمه و  نتفای  یپ  رد  هجیتن ، رد  دیامن و  دوبمک  ییاهنت و  ساسحا  یعون  درف  هک  دندرگ  یم  بجوم  لئاسم ، نیا  یمامت 

.دروآ يور  يداوم  ره  صخش و  ره 

یباه نآ  ِردام 83 %  ناداـتعم و  ِردپ 64 %  « ؛ دـنداوس مک  ای  داوس و  یب  ًارثکا  ناداتعم ، نیدـلاو  هک  دـنهد  یم  ناشن  تاقیقحت  رتشیب 
 % نینچمه 40 .دنتسه  ییادتبا  یمیدق و  تالیصحت  ياراد  ای  دنا و  هدوب  داوس  یب  دوخ  ناداتعم ،  % 51 نآ ، رب  هوالع  دنتسه و  داوس 

(2) .دنا هدوب  داوس  یب  زین  ناشیا  نارسمه 
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: يداصتقا رقف  . 8

هدیدپ نانآ  .دنـشاب  یم  طبترم  مه  اب  نارظن  بحاص  زا  يرایـسب  رظن  هب  هک  دنتـسه  ییاه  هدـیدپ  هلمج  زا  یعامتجا  تافارحنا  رقف و 
یم صخش  يدرف  ياهدادعتسا  اه و  یگژیو  لولعم  ار  رقف  درخ ، حطس  رد  دنا ؛ هدرک  نییبت  نالک  درخ و  هقبط  ود  رد  ار  روبزم  ياه 
رقف داـجیا  هـک  دـنناد  یم  يدراوـم  هـلمج  زا  ار  يدادعتـسا  یب  یناور و  تـالالتخا  ینامـسج ، فعــض  نوـچمه : یلماوـع  دـنناد و 

ساسا رب  .دـنریگ  یم  رارق  یلولعم  یلع و  هخرچ  کی  رد  هدـش ، یّقلت  لولعم  کی  ره  تافارحنا  رقف و  نالک ، حطـس  رد  اما.دـنرثؤم 
یلکـشم هعماج  يراتخاس  صیاصخ  یعامتجا و  طباور  اه ، ناـمزاس  اـهداهن ، حطـس  رد  هک  دوش  یم  صخـشم  اـه ، نییبت  هنوگ  نیا 
میقتـسم هطبار  دوجو  دـیؤم  هک  لاح  نیع  رد  اه  شهوژپ  تاقیقحت و  .تسا  هدـش  هعماج  رد  لضعم  کی  داجیا  ببـس  دراددوجو و 

.دیامن یم  دییأت  ار  ود  نآ  نایم  یگتسب  مه  دوجو  اما  تسین ، تافارحنا  رقف و  نیب 

دایتعا نانز ، مئارج  هنیمز  رد  هژیو  هب  نآ ، نازیم  شیازفا  تافارحنا و  عوقو  رد  یعامتجا ، لئاسم  زا  یکی  ناونع  هب  رقف  ساسا ، نیا  رب 
، ساسا نیا  رب  تسا ؛ دییأت  دروم  یعامتجا  تافارحنا  رقف و  نایم  یگتسب  مه  نیا  زین  ینید  درک  يور  رد  .تسا  راذگریثأت  تقرس ، و 

يوس هب  درف  شیارگ  رد  ندوب  دـنم  تورث  یبلط و  هاـفر  هک  ناـنچمه  .دـهد  یم  شیازفا  ار  يور  جـک  هب  يروآ  يور  شزیگنا  رقف ،
.تسا يوق  رایسب  يا  هزیگنا  یعامتجا ، تافارحنا 

ینعی دشاب ؛ یم  دایتعا  بقاوع  زا  یکی  زین  دوخ  دناشکب ، دایتعا  ردـخم و  داوم  قاچاق  يوس  هب  ار  درف  دـناوت  یم  رقف  هک  هنوگ  نامه 
، دروآ يور  داـیتعا  هب  یلاـم  تالکـشم  لـیلد  هب  ریقف  درف  هاـگره  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ دوجو  داـیتعا  رقف و  نیب  هیوـسود  يا  هطبار 
، داـتعم درف  رگید ، يوس  زا  دراد و  رب  رد  هنیزه  ردـخم  داوـم  فرـصم  ییوـس ، زا  اریز  .دوـش  یم  وا  رتـشیب  هچ  ره  رقف  ثعاـب  داـیتعا 

.درادن ندرک  راک  ناوت  هدش و  فیعض 
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، دنشاب هتشاد  یفیعض  يداصتقا  تیعضو  اه  هداوناخ  رگا 

تالکشم نیا  رثا  رد  ناناوج  زا  یضعب  نیاربانب ، .دنوش  یم  لغش و ....  لیصحت و  همادا  تهج  رد  یناوارف  تالکـشم  راچد  نادنزرف 
نیدلاو يوس  زا  ناناوج  یلام  ياهزاین  دشاب و  بولطم  هداوناخ  يداصتقا  تیعـضو  رگا  هزادنا ، نامه  هب  .دـنروآ  یم  يور  دایتعا  هب 

.دبای یم  شیازفا  اه  نآ  رد  دایتعا  زا  زیرگ  هیحور  دوش ، هدروآ  رب 

.تسا رثؤم  دایتعا  هب  ناناوجون  ندروآ  يور  رد  اه  هداوناخ  يداصتقا  تیعضو  سپ 

: نیدلاو یگداوناخ  تافالتخا  . 9

دارفا .تسا  دایتعا  اه و  يراجنهان  هب  دارفا  شیارگ  مهم  للع  زا  هداوناخ  رد  فـالتخا  هزیتس و  .تسا  شمارآ  نما و  میرح  هداوناـخ ،
ناکدوک و ردق  ره  .دنراد  دایتعا  فارحنا و  هب  شیارگ  رد  يرتشیب  ياه  هنیمز  هتخیـسگ  مه  زا  ناماسبان و  هداوناخ  رد  هتفای  شرورپ 
، دننکن ساسحا  نیدلاو  نیب  ار  یتبحم  هنوگ  چیه  دنریگ و  رارق  دوخ  نیدلاو  دح  زا  شیب  ياه  عازن  اه و  يریگ  رد  دـهاش  ناناوجون 

دنروآ یم  يور  دایتعا  هب 

هتشاد تیاضر  هداوناخ  ياضعا  طباور  عون  یفطاع و  ظاحل  زا  ناکدوک  دنشاب و  زیمآ  تبحم  یناسنا و  هطبار  ياراد  ردق  ره  نیدلاو 
ام هعماج  ناراـکهزب  یقیقحت 44 %  ياـه  هتفاـی  قبط  .دـش  دـنهاوخ  نادرگ  يور  داـیتعا  يوس  هب  شیارگ  زا  نازیم  ناـمه  هب  ، دنـشاب

رارف رد  ار  یگداوناخ  ياه  هزیتس  ناداتعم ، هک 82 %  هدش  هداد  ناشن  يرگید  شهوژپ  رد  نینچمه  .دنا  هتـشاد  یلاباال  ياه  هداوناخ 
(1) .دنناد یم  رثؤم  دایتعا  هب  ندروآ  يور  نادنزرف و 
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فرـص هناخ  زا  جراخ  رد  ار  دوخ  تقو  نیرتشیب  دنک  یم  یعـس  درف  دشابن ، یگدنز  يارب  یبسانم  طیحم  هداوناخ ، طیحم  هک  ینامز 
هزیتس ردق  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .دزاس  یم  ایهم  دندرگ ، یم  راکش  لابند  هب  هک  ینایچراکش  اب  ار  دارفا  طابترا  راک ، نیا  دیامن و 

.تسا رتشیب  یعامتجا  تافارحنا  رگید  ردخم و  داوم  فرصم  يوس  هب  دارفا  ششک  لامتحا  دشاب ، رتشیب  یگداوناخ  ياه 

: ناناوج ياهزاین  هب  یهجوت  مک  . 10

زا دـنناوتب  هعماج  دارفا  ریاس  اـب  گـنهامه  دوش و  هدروآ  رب  نیدـلاو  يوس  زا  ناـناوج  یناور  یمـسج و  یفطاـع ، ياـهزاین  ردـق  ره 
نیدلاو هک  یتروص  رد  نیاربانب.دومن ، دهاوخ  يریگولج  دایتعا  هب  نانآ  شیارگ  زا  دـنوش ، رادروخرب  یلام و ....  یهافر و  تاناکما 
دنهاوخ تبثم  ریثأـت  داـیتعا ، هباـه  نآ  شیارگ  رد  دـنهدن ، تیمهااـه  نآ  هب  دـننکن و  هجوت  هیلوا  لـحارم  رد  ناـکدوک  ياـهزاین  هب 

.تشاذگ

هداوناخ هناریگشیپ  فیاظو 

: هک هنوگ  نیدب  دشاب ، لضعم  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  یلماع  دناوت  یم  دوخ ، راتفر  رد  هداوناخ 

زا رثأتم  ناوجون  كدوک و  تیـصخش  تفرگ ؛ ار  لضعم  نیا  يولج  نادنزرف ، هب  یهاگآ  نداد  تسرد و  تیبرت  میلعت و  ناوت  یم  .1
هب ار  نانآ  و  هداد ، یهاگآ  دوخ  نادنزرف  هب  دنـشاب ، انـشآ  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  نیزاوم  اب  هک  ینیدـلاو  .تسا  ردام  ردـپ و  راتفر 

ربارب رد  رکفت  لقعت و  تیلوئـسم و  ساسحا  اب  نانآ  دـنوش  یم  ثعاب  دـنهد و  یم  روبع  یگدـنز  ياه  نارحب  اهانگنت و  زا  تمـالس 
.تسا مزال  يرما  یتیبرت  لئاسم  رتشیب  تخانش  هعلاطم و  نیاربانب ، .دنهد  ناشن  يرتشیب  تیارد  دوخ  زا  اه ، نارحب 
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تیمها يردـق  هب  نیدـلاو  يوس  زا  تبحم  رهم و  شقن  .تسا  رثوم  رایـسب  روما  نیا  زا  يریگـشیپ  رد  تبحم ) ) یفطاع زاین  نیماـت  . 2
نما یهاگ  هیکت  ار  اه  نآ  دننک و  تبحم  دوبمک  ساسحا  و  دنوشن ، باریـس  نیدلاو  تبحم  زا  نادنزرف  رگا  دوش  یم  هتفگ  هک  دراد 

بذاک ۀقالع  تبحم و  راهظا  اه  نآ  هب  تبـسن  هک  دنوش  یناسک  بذج  تسا  نکمم  دنرواین ، باسح  هب  دوخ  يارب  نانیمطا  دروم  و 
، دوش هجوت  هداوناخ  طیحم  رد  درف  یفطاـع  ياـهزاین  هب  رگا  هک  یلاـح  رد  .تسا  دارفا  يدـعب  تاـفارحنا  زاـغآ  هطقن ، نیا  دـنیامن و 

ساسا رب  دنام و  دهاوخ  نوصم  اه  نآ  بیرف  زا  دنک و  یم  يرادنت  شیوخ  یگتخاس  اه ي  تبحم  راهظا  زا  يرایسب  هب  تبسن  دنزرف 
(1) .دیجنس دهاوخ  ار  دوخ  لمع  یفنم  تبثم و  تاهج  تاساسحا ، زا  رود  هب  درخ و  لقع و 

اه نآ  ات  دـش  دـهاوخ  ثعاب  هویـش  نیا  .دوش  ظفح  نانآ  تمارک  تزع و  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  نادـنزرف  اب  هنامرتحم  راتفر  . 3
.دنوش يونعم  تهاجو  سفن و  تزع  بحاص 

زاین اهراک ، رد  تیقفوم  هب  زاین  نیدلاو ، يوس  زا  ندش  هتفریذپ  هب  زاین  لیبق  زا  نادـنزرف  یناور  ياهزاین  هب  نیدـلاو  بسانم  هجوت  . 4
.دنوش نیمأت  حیحص  وحن  هب  هدش ، هداد  صیخشت  ردام  ردپ و  طسوت  دیاب  اهزاین  هنوگ  نیا  ...و .  عمج  اب  طابترا  یگتسباو و  هب 

بیسآ ضرعم  رد  ناوج  هچنانچ  ات  دنبای  هار  رگیدکی  ياه  لد  هب  ات  یلدمه ؛ ياضف  شرتسگ  نادنزرف و  اب  یمالک  طابترا  داجیا  . 5
.دشاب هتشاد  دوجو  شنیدلاو  اب  طابترا  يارب  یهار  تفرگ ، رارق 

نادنزرف هب  ار  بسانم  تسود  باختنا  ياهرایعم  لماک ، تخانـش  اب  دیاب  ایلوا  نادـنزرف ؛ ترـشاعم  ناتـسود و  باختنا  رب  تراظن  . 6
یتسود ترشاعم و  يایند  یعیبط  ریسم  رد  نیدلاو  تلاخد  .دنورن  ههار  یب  هب  ریسم  نآ  رد  ات  دنهدب 
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.دراد یبای  تسود  گنهرف  حالصا  رد  یمهم  شقن  دنزرف ، ناتسود  نیب  یعامتجا  طباور  یبایشزرا  نادنزرف و 

عورـش رد  .دریگ  یم  تروص  نـالاس  مه  ناتـسود و  فراـعت  اـب  فرـصم  نیلوا  دراوم ، زا 60 %  شیب  رد  هـک  هداد  ناـشن  تاـقیقحت 
ربارب رد  تمواقم »  » شزومآ زا  ناتـسود  ياهراشف  اه و  شرگن  ریثات  ندرک  یثنخ  يارب  دنرثوم ، رایـسب  شیـشح  راگیـس و  فرـصم ،

.دوش هدافتسا  دیاب  ناتسود  راشف 

يارب یبسانم  يامنهار  ینیب  عقاو  اب  دـیاب  ردام  ردـپ و  نادـنزرف ؛ يراـک  یب  تغارف و  تاـقوا  ندرک  دـنمدوس  يارب  يزیر  هماـنرب  . 7
(1) .دنیامن قیوشت  شزرو  دننام  ملاس  ياه  یمرگرس  هعلاطم و  هب  ار  اه  نآ  دنروآ و  مهارف  ناناوج  یمرگرس  لاغتشا و 

فرصم یعامتجا  يدرف و  تالضعم  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  ناناوجون  ناناوج و  يراتشون ، ای  یهافش  ياه  شزومآ  اب  دیاب  هداوناخ  . 8
.دنک هاگآ  نآ  بقاوع  ردخم و  داوم 

میمصت رد  هداد ، يأر  لالقتـسا  اه  نآ  هب  ناکمالا  یتح  هدیـشخب ، دوبهب  شیازفا و  ار  نادنزرف  دوخ و  نایم  يدرف  طابترا  نیدلاو  . 9
.دنهد تکراشم  ار  اه  نآ  هداوناخ  نورد  ياه  يریگ 

تیعقوم رد  نادنزرف  يارب  يونعم  يدام و  يا  هناوتـشپ  یماح ، ناونع  هب  .دننک و  رود  دوخ  یگدـنز  زا  ار  نادـنزرف  نیب  ضیعبت  . 10
ییانتعا یب  دنزرف و  کی  هب  تبحم  راهظا  نوچمه : نادنزرف  اب  راتفر  دروخرب و  رد  ضیعبت  ًالوصا  .دنشاب  ...و  یلیصحت  یلغـش ، ياه 

ناناوجون و ياه  شزغل  اه و  یگدروخرَـس  زا  يرایـسب  أشنم  نادـنزرف ، همه  اـب  هناتـسود  هطبار  يرارقرب  مدـع  زین  رگید و  دـنزرف  هب 
.دش دهاوخ  دایتعا  ثعاب  هدنیآ  رد  ًانایحا  یفطاع و  ألخ  ثعاب  هک  تسا  ناناوج 
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.درک يرتشیب  هجوت  ناشیاه  لوپ  فرصم  نازیم  یگنوگچ و  هب  تخاس و  عفترم  لوقعم  دح  رد  ار  نادنزرف  یلام  ياهزاین  دیاب  . 11

هنابـش لوط  رد  ار  دوخ  نادنزرف  ياهدمآ  تفر و  لرتنک  ندیـشخب و  مظن  روظنم  هب  ملاس ، یطابـضنا  ياه  هویـش  دـیاب  نیدـلاو   . 12
.دننک ارجا  رمتسم  روط  هب  زور ،

یعامتجا و دـسافم  زا  يریگولج  رد  ناـمیا  ینورد  لرتنک  لـماع  زا  هدافتـسا  روظنم  هب  ینید  ضیارف  ماـجنا  هب  نادـنزرف  قیوشت  . 13
.دوب دهاوخ  راذگ  ریثأت  رایسب  يراکهزب 

.دنهد شیازفا  هداوناخ  رد  ار  راثیا  تشذگ و  هیحور  و  هدرک ، يراددوخ  لزنم  رد  هدوهیب  ياه  هلداجم  اه و  ثحب  زا  نیدلاو  . 14

ار یگدنز  ياه  یتخـس  زا  یخرب  نانآ  ات  داد  هزاجا  دیاب  هکلب  هدروآرب ؛ ارچ  نوچ و  نودب  ار  نادنزرف  ياه  هتـساوخ  همه  دیابن  . 15
.دننک ییورایور  نآ  اب  دنناوتب  دندش ، ور  هبور  یلکشم  اب  دنتفرگ و  رارق  عامتجا  رد  هک  ینامز  ات  دنیامن  ساسحا 

نارود ياه  صقن  اهدوبمک و  نادـنزرف ، ات  دـنهد  رکذـت  نانآ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یعاـمتجا  يدرف و  بویع  دـیاب  اـه  هداوناـخ  . 16
.دنشاب دوخ  بویع  عفر  یپ  رد  دننکن و  لقتنم  یلاس  گرزب  نارود  هب  ار  دوخ  یکدوک 

داوم فرـصم  نازیم  یعامتجا ، ياه  تراهم  شزومآ  هک  دـنا  هداد  ناشن  فلتخم  تاـقیقحت  یعاـمتجا ؛ ياـه  تراـهم  شزومآ  . 17
زا یخرب  .دـهد  یم  شهاک  ار  تقرـس  هناخ و  ای  هسردـم  زا  رارف  اوزنا ، يرگ ، شاخرپ  دـننام : نآ  هب  هتـسباو  ياهراتفردـب  ردـخم و 

حیحـص هویـش  یطابترا و  ياه  تراهم  زا : دـنترابع  دـنراد ، تیمها  داـیتعا  زا  يریگـشیپ  رد  نآ  بسک  هک  یعاـمتجا  ياـه  تراـهم 
یخرب لوقعمریغ  ياهاضاقت  هب  نتفگ   « هن تراسج «  ییاناوت و  نارگید ، هب  دوخ  حیرـص  رظن  يار و  نایب  ییاناوت  نارگید ، اب  طابترا 

.نایفارطا ناتسود و 
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ییارآدوخ یباجحدب و 

هراشا

زورب رد  یمهم  لـماع  ناملـسم ، ياـه  تلم  هژیو  هب  عماوج  بلغا  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاـه  هدـیدپ  زا  ناـنز  شیارآ  شـشوپ و 
.ددرگ یمالسا  هعماج  ناناوجون  ناناوج و  ًاصوصخ  مدرم  نیب  رد  يدج  ياه  بیسآ  اه و  يراجنهان 

تیاعر هک  تسا  ییاه  تحلصم  اه و  تمکح  هدنرادربرد  تسا ، دنوادخ  مهم  نامرف  هکنیا  رب  هوالع  نانز  شـشوپ  باجح و  لصا 
؛ تسا هداوناخ  نوناک  تیوقت  ماود و  بجوم  زین  یناسنا و  عماوج  دارفا و  یعامتجا  یقالخا و  تشادهب  تمالس و  بجوم  نآ  لماک 

يریذپ بیـسآ  یتیـسنج و  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، هعماج  دارفا  مامت  لماش  بسانمرهاظ ، شـشوپ و  تیاعر  موزل  هچرگا 
يارجا مدع  ای  یباجحدب ) نآ ( صقان  يارجا  دوب و  دهاوخ  رتمهم  رت و  يدـج  نارتخد  نانز و  يارب  نآ  تیاعر  ثنؤم ، سنج  رتشیب 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یعامتجا  تافارحنا  اه و  بیسآ  یباجح ) یب   ) نآ

: دوش یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دراد  يدیکا  ياهروتسد  باجح  هرابرد  دیجم  نآرق 

نآ زج  ار  دوخ  تنیز  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  دـنریگ و  ورف  دولآ  سوه  هاگن  زا  ار  دوخ  ياـه  مشچ  وگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هب 
ار دوخ  تنیز  و  دوش ) هدیشوپ  هنیس  ندرگ و  ات  ) دننکفا دوخ  هنیس  رب  ار  دوخ  ياه  يرسور  دنیامنن و  راکـشآ  تسا ، رهاظ  هک  رادقم 

ای ناشردارب  ای  ناشنارسمه ، نارسپ  ای  ناشنارسپ ، ای  ناشنارهوش  ناردپ  ای  ناشناردپ  ای  ناشنارهوش ، يارب  رگم  دنزاسن ، راکشآ 
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ای دـنرادن ، نز  هب  یلیامت  هک  هیفـس  دارفا  ای  نازینک )  ) ناـشناگدرب اـی  ناشـشیک  مه  ناـنز  اـی  ناـشنارهاوخ  رـسپ  اـی  ناـشردارب ، رـسپ 
یناهنپ تنیز  ات  دـنبوکن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر ، هار  ماگنه  هب  دنتـسین و  هاگآ  ناـنز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک 

راگتـسر ات  دـیدرگ  زاـب  ادـخ  يوس  هب  یگمه  ناـنموم  يا  و  دـسر ) شوگ  هب  ناـشیاپ  ياـه  لاـخلخ  يادـص  و   ) دوش هتـسناد  ناـش 
(1) .دیوش

: هدومرف رگید  ياج  رد  نینچمه 

يارب راک  نیا  هک  دننکفا ، شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ) ياه  يرسور  ) اه بابلج  وگب ، نامیا  اب  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا 
، هدز رس  نانآ  زا  یهاتوک  اطخ و  نونک  ات  رگا   ) تسا و رتهب  دنریگن ، رارق  تیذا  دروم  دنوش و  هتخانـش  تیرح ) تفع و  هب   ) هک نیا 

.(2) تسا میحر  روفغ و  هراومه  دنوادخ  اریز ) دننک ؛ هبوت 

: تسناد بلطم  ود  رد  ناوت  یم  ار  یهلا  مکح  نیا  رودص  تلع  روبزم ، تایآ  لوزن  نأش  هب  هجوت  اب 

.نانز يارب  ینابایخ  ياه  تمحازم  یعامتجا و  ياه  بیسآ  زا  يریگولج  . 1

دارفا يوس  زا  رازآ  تیذا و  زا  يریگ  ولج  فدـه  اب  نانآ  یعامتجا  تیـصخش  نییعت  ناونع  هب  یبهذـم  نیدـتم و  ناـنز  ییاسانـش  . 2
(3) .فرحنم

نایفارطا نارگید و  اـب  ناـنآ  یمـالک  ریغ  طاـبترا  داـمن  نیلوا  ناـنز ، شـشوپ  ساـبل و  هک  تفگ  هدـش  داـی  تلع  نیمود  هب  هجوت  اـب 
هنوگچ دـیاب  یم  ناشهاگن  راتفر و  زرط  هک  درک  مـالعا  نارگید  هب  ناوت  یم  شـشوپ  عون  ساـبل و  زرط  زا  ینعی  دوش ؛ یم  بوسحم 

.دنک یم  نیعم  نانز  هب  تبسن  ار  نامرحمان  هژیو  هب  نایفارطا  دروخرب  هوحن  زین ، فافع  باجح و  نیارب  انب  .دشاب 
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کی يراد  نید  يدمآراک و  ییایوپ ، تزع ، تمارک و  ظفح  هلمج : زا  يرایسب  راثآ  دیاوف و  یناسنا  لصا  نیا  تیاعر  هک  اج  نآ  زا 
شیوخ دیلپ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  عنام  نیرت  گرزب  ار  نآ  یناهج  نایوج  دوس  یللملا و  نیب  نارگ  تراغ  تشاد ، دـهاوخ  تلم 

، دوخ يرامثتـسا  ياه  تیلاعف  هب  زین  هزورما  دنا و  هدومن  خیرات  لوط  رد  یناوارف  شالت  یباجح  دب  یباجح و  یب  جیورت  رد  هتـسناد ،
.تفرگ هدیدان  ناوت  یمن  هئطوت  نیا  رد  ار  تفص  كوخ  ناتسرپ  توهش  مهس  هتبلا  .دنلوغشم  شیپ  زا  شیب 

زا یکی  ار  نآ  هتسناد ، یگنهرف  مجاهت  مهم  هبرح  دیدج و  رامعتسا  موش  ياهدرواتسد  زا  ار  یباجح  یب  یباجح و  دب  ساسا ، نیا  رب 
هک يا  هعماج  ره  ور  نیا  زا  .دـنا  هدروآ  رامـش  هب  یعامتجا  تافارحنا  مهم  ياـهرازبا  زا  مک  تسد  اـی  یعاـمتجا  مهم  ياـه  بیـسآ 

تظفاحم تنایـص و  دوخ  یـسایس  ماظن  یعامتجا و  ماظن  یگداوناخ ، ماظن  زا  تسناوت  دهاوخ  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  فافع  باجح و 
.دنک

باجح هدنزرا  جیاتن 

یناور تمالس  بجوم  هتشاد ، هگن  نوصم  یناور  بارطـضا  سرت و  يریذپ ، بیـسآ  زا  ار  نز  هک  تسا  یظافح  نوچمه  باجح  . 1
« تسا نانآ  يراوتسا  تمالس و  لماع  شش ، وپ  رد  يریگ  تخس  دندومرف « : هغالبلا  جهن  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .ددرگ  یم  وا 

(1)

رد دـنوش و  یم  هتـشاد  زاب  فارحنا  يرگ و  هوشع  یتفع و  یب  زا  نانز  شـشوپ ، هلیـسو  هب  مرحماـن  درم  نز و  ناـیم  میرح  دوجو  . 2
.ددرگ یم  نانآ  یناور  شمارآ  بجوم  هتفای ، شهاک  نادرم  یسنج  ياه  باهتلا  اه و  ناجیه  هجیتن 
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ياه هدافتـسا  ءوس  زا  ار  نانآ  هتـسیاش ، شـشوپ  باجح و  دنتـسه ، یعاـمتجا  تینما  دـنمزاین  نادرم  زا  شیب  ناـنز  هک  اـج  نآ  زا  . 3
.تسا هعماج  نابهگن  شخب و  ینمیا  باجح »  » تهج نیا  زا  .دهد  یم  شیازفا  اه  نآ  يارب  ار  تینما  نازیم  هتشاد ، نوصم  یسنج 

دودـحم هداوناخ  طیحم  هب  ار  نآ  هدرب ، نیب  زا  عامتجا  رد  ار  نادرم  ییوج  تذـل  عون  ره  هنیمز  نانز ، شـشوپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 4
.ددرگ یم  هداوناخ  دنویپ  ماکحتسا  نآ و  یگدیشاپ » مهزا   » زا يریگولج  هداوناخ و  تنایص  بجوم  دوخ  نیا  دنک ، یم 

روضح يارب  نانز  تینما  هنیمز  هجیتن  رد  هدش ، بانتجا  راک ، عامتجا و  طیحم  رد  یـسنج  يدنم  هرهب  هنوگره  زا  باجح  دوجو  اب  . 5
.دوش یم  رتشیب  نانآ  يدمآراک  ورین و  ًارهق  هتفای و  شیازفا  عامتجا  رد  نانآ  تکراشم  نازیم  هعماج و  توافتم  داعبا  رد 

، هدوب رتالاب  يا  هبذاج  ياراد  یتیـصخش  رظن  زا  دنـشاب ، هدیـشوپ  هتـسارآ و  يرهاظ  ياراد  هک  ینامز  ات  دـنناد  یم  یبوخ  هب  نانز  . 6
.دننک یم  هولج  رتدنم  شزرا  رت و  اهب  نارگ 

یباجح دب  یعامتجا  بقاوع 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  هب  ریز  رد  هک  دراد  لابند  هب  یعیسو  یعامتجا  بقاوع  یباجح ، دب 

، یسایس يداصتقا ، یملع ، یگدنز (  فلتخم  داعبا  يونعم و  يدام و  تفرشیپ  لماکت و  رد  یناسنا  رـصنع  نیرت  دمآراک  ناناوج ، . 1
رد ینـس  هورگ  نیرتریذپ  بیـسآ  نیمزرـس ، نیا  یتیعمج  راشقا  نیرت  هدرتسگ  ناونع  هب  ناناوج  رگید  يوس  زا  .دنتـسه  ...و ) یماظن 

.دنشاب یم  یباجحدب  هدیدپ  ربارب 
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.ددرگ یم  بوسحم  روشک  کی  هیامرس  نیرت  مهم  ندرک  دوبان  يانعم  هب  باجح  لصا  هب  يدنب  ياپ  مدع  نیاربانب ،

باجح یب  نانز  هدرک  شیارآ  ياه  هرهچ  هدننک و  کیرحت  ياه  هنحـص  ندید  اب  ناناوج ، یـسنج  ياهراشف  اه و  ناجیه  هاگره  . 2
.دزاس شوماخ  ار  دوخ  توهش  نکمم ، هلیسو  ره  هب  ات  دنک  یم  شالت  هک  دنک  یم  رایتخا  یب  نانچ  نآ  ار  ناوج  دشاب ، هارمه 

: دنیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

هجیتن رد  هتشگ ، نادرم  کیرحت  بجوم  اریز  تسناد ؛ مارح  ار  نانز  ناوسیگ  هب  يزادنا  مشچ  لاعتم  يادخ  »

.(1)« هدیدنسپ هن  تسا و  لالح  هن  هک  تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  یتافارحنا  دسافم و  نآ ،

يزبس غارچ  نوچمه  هدوب ، شـشوپ  نودب  نارگ ، شیامن  ندب  ناوسیگ و  هک  دتفا  یم  قافتا  یماگنه  روکذم  فارحنا  تسا  یهیدب 
.دناوخارف شیوخ  يوس  هب  ار  نانآ 

اب نانیا  اریز  دنتـسه ؛ کیرـش  نارچ  مشچ  نادرم  رفیک  مرج و  رد  دنتـسه - ناناوج  فارحنا  یلـصا  لماع  هک  باجح - یب  ناـنز  . 3
یم داسف  هاگترپ  هناور  ار  هعماج  کی  دـمآراک  لاعف و  ناوج ، لـسن  هدرک ، کـیرحت  ار  ناـناوج  زیارغ  دوخ ، یگزره  ییاـمندوخ و 

.دنیامن

یعیبط همیرج  دننک ، یم  کیرحت  ار  نادرم  یـسنج  زیارغ  دنهد و  یم  ناشن  نارگید  هب  ار  دوخ  ياه  ییابیز  هک  ینارتخد  نانز و  . 4
يارب دارفا  نیا  اسب  هچ  .دنزادرپ  یم  یناور  یمسج و  بیـسآ  نتفریذپ  هداوناخ و  شیوخ و  يوربآ  نتخیر  اب  ار  دوخ  باوصان  راتفر 

.دننک یم  مورحم  شخب  شمارآ  كرتشم  یگدنز  کی  زا  ار  دوخ  هشیمه 
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، يرارف نارسپ  نارتخد و  رامآ  شیازفا  یگداوناخ ، ياه  شلاچ  اه و  يراگزاسان  یعامتجا ، ياه  يراجنهان  نوزفا  زور  شرتسگ  . 5
.تسا نارتخد  نانز و  یخرب  يرابودنب  یب  فارحنا و  نیمه  زا  هتساخرب  ...و  قالط  دایتعا ،

یم دراذگ ، یم  یمالـسا  هعماج  رد  یعامتجا  ماظن  رب  هک  یبرخم  تاریثأت  یباجح و  یب  یعامتجا  يدرف و  راب  نایز  راثآ  هب  هجوت  اب 
ياـنعم هب  نآ ، تیاـعر  مدـع  باـجح و  لـصا  هب  ییاـنتعا  یب  ور  نیمه  زا  درک و  یقلت  هعماـج  یمومع  قوـقح  زا  یکی  ار  نآ  دـیاب 

.دیآ یم  باسح  هب  مرج  هدوب ، مدرم  یناور  تمالـس  یعامتجا و  مظن  ندز  مه  رب  لالخا و  قیداصم  زا  هعماج و  قح  نتفرگ  هدـیدان 
هکلب نارتخد  نانز و  اهنت  هن  ساـسا ، نیارب  .دـنک  تمواـقم  نیا  ربارب  رد  دـناوت  یمن  یقوقح  اـی  یقیقح  صخـش  چـیه  تسا  یهیدـب 
دناوت یمن  ردپ  ای  رهوش  رگید  ترابع  هب  .دنـشاب  هعماج  یمومع  قح  نیا  هدننک  طقاس  دـنناوت  یمن  مه  ناردارب  ناردـپ و  نارهوش و 

هداوناخ و ماظن  زا  تنایص  قح  نتـشاد  لیلد  هب  هک  تسا  هعماج  نیا  هکلب  دوش ؛ نز  باجح  عنام  دوخ ، قح  زا  یـشوپ  مشچ  هناهب  هب 
.تسا هدومن  باجح  تیاعر  هب  فلکم  ار  نز  اشحف ، داسف و 

ساسارب .دـندومرف  نایب  تارکنم  زا  يریگولج  يارب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا ربمایپ  هک  تسا  ییارجام  دـننامه  باجح  ثحب 
، شیوخ یـصوصخ  قح  میرح و  رد  يدازآ  مسا  هب  یتـشک  ناـنکاس  زا  یکی  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  هنوگچ   » ادـخ لوسر  شیاـمرف 

ایآ تفر ! دهاوخن  ورف  یتخبدب  تکالف و  رعق  هب  یمالـسا  هعماج  یتشک  تروص ، نیا  رد  ایآ  دـیامن »! خاروس  ار  دوخ  نتـسشن  لحم 
؟ یعامتجا ای  تسا  یصخش  قح  کی  ًاعقاو  نامرحمان  ربارب  رد  باجح  تیاعر 

نیدلاو هناریگشیپ  فیاظو 

ظیلغ و ياه  شیارآ  ندـب ، ياه  ییابیز  شیامن  ییارآدوخ ، ییاـمندوخ ، هدـیدپ  زا  يا  هدـمع  شخب  هک  درک  اـعدا  نینچ  ناوت  یم 
کحضم و
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زا يا  هدـع  ناـیم  رد  هک  تسا  هعماـج  رد  یتیـصخش  فعـض  ینیب و  مک  دوخ  ساـسحا  موش  ضراوع  راـثآ و  زا  یکی  یباـجح ، یب 
هـشیر یـسررب و  زا  دیابن  یباجحدب ، ییارآدوخ و  لضعم  زا  يریگولج  يارب  تهج ، نیا  زا  هدرک ؛ ادیپ  جاور  ناوج  نانز  نارتخد و 

: مینک یم  رورم  مه  اب  ار  اهراک  نیا  زا  يرامش  ریز  رد  دومن ؛ تلفغ  ناوناب  یناور  لالتخا  نیا  زاس  هنیمز  لماوع  ندومن  نک 

هدـقع ینیب و  مک  دوخ  هک  میباـی  یم  رد  ناـنز ، ییارآدوخ  یباـجح و  دـب  لـیالد  لـیلحت  هیزجت و  رد  نز ؛ ماـقم  میرکت  نییبـت و  . 1
حرطم شیامن و  ییامن ، دوخ  يارب  نانز  زا  هدـع  نیا  ات  هدـش  بجوم  ثنوم ، سنج  یعقاو  ماـقم  تیعقوم و  كرد  مدـع  تراـقح و 

.دننزب یلامعا  نینچ  هب  تسد  ناشرظندم ، یعامتجا  هدر  ندروآ  تسد  هب  هعماج و  رد  شیوخ  ندرک 

لـسوتم یگنهرف  يرکف و  تامادـقا  هب  دـیاب  یم  هناهاگآان ، اج و  هبان  راکفا  نیا  هنخر  زا  يریگولج  يارب  مرتحم  نیدـلاو  ور  نیا  زا 
حیحـصان و رواب  رکفت و  نیا  داجیا  رد  دسر  یم  رظن  هب  .دنـشاب  هتـشاد  تقد  شیپ  زا  شیب  دوخ ، ياهراتفگ  اهراتفر و  رد  ای  دنوش و 

.دنتسه رصقم  زین  نانز  نادرم ، رب  هوالع  برخم ،

: دسیون یم  نیققحم  زا  یکی 

، عرش هن  ددنسپ و  یم  لقع  هن  هک...و  هفیعـض » «، » ناملزنم «!، » اه هچب  ردام  : » ریظن زیمآ ، ریقحت  تارابع  تاحالطـصا و  ندرب  راک  هب  »
یم هدرب  راک  هب  ررکم  نادرم  زا  يرایـسب  نیب  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  هداوناـخ  ياـضعا  رد  سفن  هب  داـمتعا  داـجیا  اـقلا و  رد  یعناوم 

، دهد ناشن  یتسـس  فعـض و  دوخزا  هک  يدرم  هب  هدش  هدـید  رایـسب  ماوع ، صوصخ  هب  مدرم  فلتخم  تاقبط  راشقا و  نیب  رد  .دوش 
هب راداو  ینک )؟  یم  هیرگ  هک  ( »؟ يرتـخد رگم   » تراـبع اـب  دـنک ، هـیرگ  هـک  ار  يا  هـچب  رـسپ  اـی  و  ینز ؟  رگم  دوـش : یم  باـطخ 

رکف و زا  ناـشن  رگید ، تراـبع  حالطـصا و  اـه  هد  یگنادرم و  ندشرنریـش ، ندرک ، لـمع  هنادرم  يدرم ، ناوـج  .دـننک  یم  شمارآ 
تسا يزیمآ  ریقحت  هنارالاس و  درم  گنهرف 
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تاـیبدا گـنهرف و  نیا  جـیاتن  .تسا  هداد  رارق  اـنگنت  راـشف و  رد  ار  اـم  ناـنز  نادرم و  یگدـنز  نهذ و  زارد ، یناـیلاس  یط  هک  هـک 
شرتسگ نارتخد ، نانز و  زا  یمیظع  ياه  هیال  قیمحت  ریقحت و  هیام ، مک  نادرم  بذاک  رورغ  دـشر  زا : دـنترابع  یفارحنا  يراتفگ و 

هب هدولآ  نارتخد  نانز و  دادعت  رب  ندش  هفاضا  قالط و ، یمسر  ریغ  یمسر و  رامآ  شیازفا  یتیـسنج ، ضیعبت  فاکـش و  نوزفا  زور 
 .... یباجح و دب  شرتسگ  باجح و  هب  ییانتعا  یب  داسف ،

كرحت و تیلاعف و  عنام  ار  نآو  دـنلان  یم  باـجح  زا  بترم  هک  ینارداـم  اریز  دـنراد ؛ شقن  فارحنا  نیا  تیوقت  رد  زین  ناـنز  هتبلا 
یباجح دب  حبق  ندش  هتسکش  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  عقاو  رد  دننک ، یم  تیاکش  هوکـش و  دوخ  ندوب  نز  زا  ای  دنناد و  یم  دوخ  طاشن 

.دنراد هتشاد و  هعماج  رد  نانز  تلزنم  هاگیاج و  ریقحت  زین  و 

دنوادـخ .دریگ  رارق  نیدـلاو  ياه  همانرب  ردـص  رد  تسیاـب  یم  موصعم : ناـیاوشیپ  یگداوناـخ  گـنهرف  زا  يرادرب  وگلا  هب  زاـین  . 2
 ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ  تسا و  هداد  رارق  دوخ  نیبم  باتک  ياه  هروس  زا  يا  هروس  ردص  رد  ار  میرم " يابیز " مان  لاعتم 
ایآ یتسار  هب  .دـندرک  یم  هدافتـسا  دوخ  نارـسمه  نارتخد و  يارب  ریباعت  نیرت  هنامرتحم  نیرتابیز و  زا  مالّـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  و 

ای مالّسلااهیلع ) ) هیضرم يارهز   ) شا یمارگ  رتخد  مان  ای  و  مالّـسلااهیلع ) ) يربک هجیدخ   ) شرـسمه كرابم  مان  مالـسا  مظعا  لوسر 
یخرب ارچ  دندروآ ؟ یمن  نابز  هب  ترابع  هویش و  نیرت  هنامرتحم  اب  ار  دوخ  نارسمه  مان  هناخ ، طیحم  رد  مالّـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا 

ندرب راک  هب  ات  هتفرگ ، هراشا  امیا و  زا  دوخرسمه ، مان  ندرب  ياج  هب  )!( یتریغ حالطصا  هب  نادرم  نابآم و  سدقم 

؟ دننک یم  هدافتسا...و  ياهآ »  » نیبب و و  اه » هچب  ردام  ات   » روکذ و نادنزرف  یماسا 

یگدنز ياهوگلا  نیرتهب  ناونع  هب  ار  مالّـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم يراتفگ  يراتفر و  تایبدا  هراومه  دیاب  نادرم ، هژیو  هب  اه  هداوناخ 
یگدـنز رد  تیب : لها  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا گرزب  ربمایپ  اـیآ  هک  دنـشاب  لاؤس  نیا  يوگ  خـساپ  هتـشاد ، رظن  دـم  ینید 

یگداوناخ
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: » دومرف هک  مالّسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ) شرتخد قح  رد  مالـساربمایپ  شیامرف  دندرک ؟ یم  هدافتـسا  ییاه  هژاو  رییاعت و  هچ  زا  دوخ 
.تسا هدرک  صخشم  ار  لاؤس  نیا  هب  خساپ  داب »! وا  يادف  شردپ 

زا نارتخد ، نانز و  اب  راتفر  رد  هژیو  هب  یگداوناـخ ، یگدـنز  نوئـش  ۀـمه  رد  دـیاب  یم  هداوناـخ  ياـضعا  ماـمت  نیدـلاو و  نیارباـنب ،
فافع و هب  دـنب  ياپ  تمارک و  اب  ینارتخد  ناـنز و  هدـنلاب و  هتفاـی و  دـشر  يا  هداوناـخ  اـت  دـننک  يوریپ  ینید  ناـیاوشیپ  ناـگرزب و 

.دنشاب هتشاد  بیسآ  فارحنا و  هنوگره  زا  رود  هب  باجح و 

لوط رد  ناملـسم  نانز  هتـسجرب  راگدـنام و  ياهرهچ  يروآدای  نارتخد ، ناـنز و  ياـه  ییاـناوت  اـه و  تیلباـق  نییبت  ییاسانـش و  . 3
ياه شقن  فیصوت  لیلحت و  ناملسم ، ياهروشک  یملع  یعامتجا و  یـسایس ، ياه  تیلاعف  زا  ییاه  ماقرا  رامآ و  ندرمـشرب  خیرات ،

یثحابم ناریا و  نامروشک  سدقم  عافد  یمالـسا و  بالقنا  نارود  رد  نانز  شقن  نییبت  مالـسا ، ردص  خیرات  رد  نانز  زاس  تشونرس 
هب دوش - یم  بوسحم  نانز  یباجح  دب  داسف و  هدمع  عنام  هک   - نز يدنم  شزرادوخ  ۀیحور  تیوقت  دـشر و  بجوم  تسد ، نیا  زا 

دهاوخ ریذپ  ناکما  یخیرات ، ینید و  ربتعم  عبانم  اه و  باتک  زا  نتفرگ  کمک  اب  نیدـلاو و  يوس  زا  مهم  نیا  ماجنا  .دـیآ  یم  رامش 
.دوب

يادص نحل و  هنوگره  زا  رود  هب  هنامرتحم و  دیاب  یم  دنـشاب ، مرحم  هچ  رگا  سنجمه ، ریغ  دارفا  ربارب  رد  شـشوپ  وگو و  تفگ  . 4
یتروص ره  هب  هک  تسین  نآرب  لیلد  عوضوم  نیا  اما  دنا ، مرحم  دوخ  ناردارب  ردپ و  هب  تبسن  نارتخد  هچرگا  .دشاب  هدننک  کیرحت 

ار ایح  مرـش و  دوخ ، نارـسپ  لباقم  رد  دیاب  یم  ناردام  نینچمه  .دنباوخب  یلکـش  ره  هب  اج و  ره  رد  دنـشوپب و  سابل  دـنهاوخب ، هک 
.دشاب هتشاد  هناخ  طیحم  رد  يراتفر  سابل و  عونره  هنادازآ  دنناوت  یم  ندوب  مرحم  لیلد  هب  هک  دنرادپن  هدرک  تیاعر 

ناشن هک  يروط  هب  امن ، ندب  هاتوک و  گنت ، ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  ناردارب  ردپ و  لباقم  رد  هناخ و  طیحم  رد  دـیاب  یم  نارتخد  . 5
مجح و هدنهد 
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عمج رد  ار  طباوض  نیا  تیاعر  تسا  مزال  نادنزرف  نیدـلاو و  هتبلا  .دـننک  زیهرپ  دـشاب  زیمآ  کیرحت  هدوب و  ندـب  ياه  یگتـسجرب 
.دنهد رارق  يدج  دیکأتو  هجوت  دروم  ...و  هلاخ  همع ، ییاد ، ومع ، هلمج : زا  لیماف  ياه  مرحم  رگید 

یبلق و داقتعا  تامرحم ، زا  زیهرپ  تابجاو و  ماـجنا  ینید ، ياـه  زرا ش  باـجح و  هب  تبـسن  دـیاب  رداـم  ردـپ و  زیچ  ره  زا  شیپ  . 6
.دنزاس انشآ  لصا  نیا  اب  ار  دوخ  نادنزرف  یلمع ، شزومآ  اب  راتفگ ، زا  لبق  دنشاب و  هتشاد  يدج  مازتلا 

تقد نابایخ ، هچوک و  یمومع و  عماجم  رد  دوخ  غلابان  نارتخد  شیارآ  سابل و  ندـناشوپ  رد  دـیاب  یم  نارداـم  هژیو  هب  نیدـلاو  . 7
رد وا  ندـنادرگ  اه و  نیا  لاثما  اوه و  يامرگ  ای  نشج  رد  تکرـش  لیلد  هب  هنهرب  همین  ياه  ساـبل  ندیـشوپ  .دنـشاب  هتـشاد  ار  مزـال 

، غلابان نارتخد  هلمج  زا  ییابر  رتخد  ياهرامآ  هب  هجوت  .تشاد  دـهاوخ  يراوگان  بقاوع  هتـسشن ، نیمک  هب  هنـشت و  نامـشچ  لـباقم 
.دوب دهاوخ  نیدلاو  يارب  يرطخ  گنز 

، یبیرف ماوعرب  هوـالع  اـسب  هج  هک  دوب  دـهاوخ  ینوگمهاـن  بیکرت  لوقعماـن ، ظـیلغ و  ياـه  شیارآ  هارمه  هب  بوجحم  شـشوپ  . 8
.دوب دهاوخریذپ  بیسآ  تیاهن  رد  دراد و  ار  يرگید  یفنم  میهافم 

نیدـلاو دـید  زا  عقاوم  یخرب  هک  تسا  یتاهابتـشا  زا  بسانم ) شـشوپ  اب  دـنچره  رباعم ( تولخ  تاـقوا  رد  نارتخد  ندرک  هناور  . 9
.دنام یم  یفخم 

.دریگ رارق  ایلوا  یهجوت  یب  تلفغ و  دروم  دـیابن  مرحم )  ان   ) سنجمه ریغ  ياه  هورگ  اب  دروخرب  رد  ینید  بدا  راقو و  تیاعر  . 10
دوخ يوس  هب  ار  یخرب  رامیب  ياه  بلق  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیابن  نامرحمان  اب  ناوناب  ندرک  تبحـص  نآرق ، میلاعت  ساسا  رب  اریز 

.دزادنیب عمط  هب  ار  اه  نآ  هداد ، شیارگ 

تبحم دامتعا و  تیوقت  داجیا و  ياهزاین  شیپ  مزاول و  نیرت  یلصا  زا  نادنزرفو ، رسمه  ةراب  رد  اج  یب  بصعتو  سـسجت  مدع  . 11
.تسا هداوناخ  ياضعا  نیب  رد 
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هکنیا هب  هجوت  اب  و  تسا ، كانرطخ  نیگآرهز و  نادـنزرف  يارب  یگنهرف ، مومـسم  ياـه  هماـنرب  تاـغیلبت و  هک  مینکن  شومارف  . 12
یم ماجنا  تنرتنیا )  هراوهام ،  ) دـیدج یکینورتکلا  ياه  هناسر  قیرط  زا  نآ  ضقن  یفن و  باجح و  هب  طوبرم  تاـفارحنا  زا  يرایـسب 

.دننک دنم  هطباض  هناخ  طیحم  رد  ار  اه  هناسر  نیا  زا  هدافتسا  تسا  مزال  هاگآو  لوئسم  ناردام  ناردپ و  نیاربانب  .دوش 

دناوت یم  رحبتم  دـهعتم و  ناسانـشراک  اب  هرواشم  زین  یگداوناـخ و  یتیبرت و  تاـعوضوم  رد  دـیفم  بساـنم و  ياـه  باـتک  هعلاـطم 
.دنک فرطرب  ار  هداوناخ  نوناک  رد  هدمآ  شیپ  تالکشم  زا  يرایسب 

يزومآدب بجوم  دوش و  یم  ییانتعا  یب  روما  هنوگنیا  هب  نآ  رد  هک  ییاه  نشج  اه و  ینامیم  رد  تکرـش  زا  دـیاب  ردام  ردـپ و  . 13
دروم دـیابن  نآ  لوصا  طیارـش و  تیاعر  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  تیاـعر  هتبلا  .دـننک  زیهرپ  دوش ، یم  نادـنزرف  يارب 

.دریگ رارق  تلفغ 

يوس زا  نید  زمرق  طوطخ  تازاجم و  فوخ ، سرت ، ياـه  هبنج  میـسرت  زا  زیهرپ  نید و  ياـبیز  یقطنم و  هرهچ  شیاـمن  غیلبت و  . 14
ییازـسب ریثأت  باجح ، هلمج  زا  نآ  یعاـمتجا  ياـه  هزومآ  ینید و  میلاـعت  هب  ناوج  نارتخد  ناـنز و  شیارگ  رد  دـناوت  یم  نیدـلاو 

دض میلاعت  اسیلک و  هنازیتس  لقع  زیمآ و  تنوشخ  ياهراتفر  يرهطم ، یضترم  دیهش  ۀتفگ  هب  انب  هک  درک  شومارف  دیابن  .دشاب  هتشاد 
.دیدرگ اپورا  رد  مدرم  يزیتس  نید  يزیرگ و  نید  بجوم  اطسو  نورق  رد  اسیلک  ناگرزب  یملع 

قیرط زا  ینید ، ناگرزب  نانخـس  ینید و  میلاعت  رب  هیکت  اب  نآ  هناسانـش  هعماـج  هناسانـش و  ناور  لـیلحت  باـجح و  هفـسلف  نییبت  . 15
.دوب دهاوخ  رثؤم  تافارحنا  هنوگ  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  يزاس  گنهرف  رد  باجح  هب  طوبرم  بتک 

تشونرس ياهارجام  نایب  خیرات و  لوط  رد  باجح  فشک  يارب  نانمشد  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  زا  نانز  نارتخد و  يزاس  هاگآ  . 16
گنج يرجه و  متفه  نرق  رد  ایناپسا  نوچمه  یمالسا  ياهروشک  رد  باجح  هب  طوبرم  زاس 
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.تسا یمالسا  هعماج  رد  باجح  ندوب  مهم  تخانش  يارب  یبوخ  لماع  ینونک ، نامز  رد  اهروشک  یخرب  رد  يرسور 

ياه سابل  ندیـشوپ  زا  زیهرپ  یمالـسا و  تیوه  تیـصخش و  داجیا  رد  سابل  لدم  گنر و  شقن  هب  نانز  نارتخد و  نداد  هجوت  . 17
.دوش یم  رترب  باجح  تیاعر  هب  دارفا  تیاده  بجوم  ییارگدم ، زا  يرود  زیمآریقحت و 
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قالط

هراشا

یگدنز همادا  دسرب و  تسب  نب  هب  هداوناخ  ناینب  ظفح  حالـصا و  ياه  هار  همه  یگداوناخ ، دـیدش  تالکـشم  داجیا  زا  سپ  هاگ  ره 
زورب یناور و  ياه  بیـسآ  هب  رجنم  هکلب  دوشن ، اضعا  رتشیب  ییآراک  شمارآ و  طاشن ، بجوم  اهنت  هن  رهوش ، نز و  نیب  یگداوناـخ 
.تسا قالط  ای  رهوش  نز و  یمسر  ییادج  یگداوناخ ، تالکشم  اب  دروخرب  هویش  نیرخآ  تلاح  نیا  رد  ددرگ ، راجنهان  ياهراتفر 

زورب ببــس  هدـش ، یقلت  زیمآ  سوـه  یلمع  دـهعت و  زا  رارف  ناوـنع  هـب  دریگ ، تروـص  یقطنم  يا  هزیگنا  دوـجو  نودـب  قـالط  رگا 
؛ دوش هتسکش  نآ  حبق  دیابن  هک  هدش  هدرمش  دنسپان  یلمع  قالط  یمالسا ، میلاعت  رد  .ددرگ  یم  نادنزرف  رـسمه و  يارب  یتالکـشم 

.دراد هداوناخ  ياضعا  همه  رب  یبرخم  راثآ  دتفیب ، قافتا  هک  یقطنمریغ ) ای  یقطنم   ) لیلد ره  هب  قالط  اریز 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ 

راوازـس وا  يوس  زا  انز  باکترا  تروص  رد  زج  نز ، نداد  قـالط  مدرک  ناـمگ  هک  دـش  شرافـس  نم  هب  نز  هراـب  رد  يا  هزادـنا  هب  »
داجیا اب  تسا و  هتفر  شیپ  قالط  زا  يریگـشیپ  ياه  شور  تیوقت  تمـس  هب  ینید  یقـالخا  ییاـضق و  ریبادـت  ور  نیا  زا   (1) «. تسین

یم مهارف  ییاه  هنیمز  ای  دـننک و  یم  قالط  هب  مادـقا  يا  هناهب  كدـنا  هب  هک  یناسک  رـس  رب  نیگنـس  ییاضف  داـجیا  هلمج  زا  یعناوم 
.دراد یعامتجا  ياه  بیسآ  شهاک  رد  یعس  دوش ، قالط  هب  لیام  للباقم  فرط  هک  دنزاس 
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دنیامن و زیهرپ  قالط  زا  دنتـشاد  یعـس  ناکمالا  یتح  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدـهاشم  مالـسا  نیبم  نید  نایاوشیپ  ةریـس  رد  هچ  نآ 
.دشاب هتشاد  یلوقعم  یقطنم و  تلع  تفرگ ، تروص  یقالط  تردن  هب  رگا 

هب ور  یعامتجا  فارحنا  نیا  هب  شیارگ  قالط ، ریذـپان  ناربج  بقاوع  هب  نیدـلاو  هجوت  نودـب  هک  دوش  یم  هدـید  هزورما  فسأت  اـب 
رد .تسا  هتفای  شهاک  تسا ) رگید  عاونا  زا  شیب  یگدنز  هب  عوجر  ناکما  نآ  رد  هک   ) یعجر قالط  رامآ  نینچمه  تسا و  شیازفا 

قیمع یفارحنا  زا  ناشن  دوخ ، نیا  هک  هدش  شرازگ  هنادنم  تیاضر  یفطاع و  قالط  تروص  هب  قالط  عوقو  زین  اه  هداوناخ  زا  یخرب 
.دراد هداوناخ  ماظن  رد  رت 

ردپ و اریز  دنتـسه ؛ نادنزرف  دور ، یم  نایم  زا  یلکب  هکلب  دوش ، یمن  هراپ  هک  يا  هقلح  اهنت  هداوناخ ، ریجنز  نتـسسگ  مه  زا  ماگنه 
زا هدـنام  زاب  نادـنزرف  ای  دـنزرف و  تسا ، لزلزتم  هانپ و  یب  درادـن و  یمان  رگید  هک  هچنآ  یلو  .دنتـسه  لقتـسم  يدارفا  ود  ره  رداـم 

بلغا دنیآ و  یم  رامش  هب  هتـسسگ  يا  هقلح  مه  زاب  دنریگ ، رارق  ریجنز  هراپ  ود  زا  یکی  تیامح  ریز  رگا  یتح  نانیا  .دنتـسه  قالط 
.دنزاس یم  مهارف  ار  یعامتجا  یناسر  بیسآ  يریذپ و  بیسآ  تابجوم  ور  نیا  زا  دندرگ ؛ یم  یفطاع  تاحارج  راچد  نانآ 

ادـج مه  زا  ردام  ردـپ و  هک  ییاهداوناخ  رد  هتخیـسگ 24 % مه  زا  ياه  هداوناخ  رد  مرجم  ناـناوج  زا  ات 90 % نیب 30  یلک  روـط  هب 
(1) .دنا هدوب  نیدلاو  قالخا  داسف  تلع  هب  نیدلاو و 11 % زا  یکی  دوبمک  تلع  هب  % 11 دنا ، هدش 

قالط لماوع 

هراشا

ریز حرـش  هب  هناگادج  روحم  دنچ  رد  دوش  یم  اه  نآ  قالط  نیجوز و  ییادـج  هب  رجنم  ماجنارـس  هک  یگداوناخ  دـیدش  تالکـشم 
.تسا يدنب  میسقت  لباق 
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: یتخانش ناور  يدرف و  لماوع  فلا )

لثم کـیره  یقـالخا  تافـص  لـماش  یـشوه  هرهب  نس و  نازیم  لـیبق  زا  دارفا ، یتاذ  ياـه  یگژیو  تافـص و  رب  هوـالع  لـماوع  نیا 
رد تحارـص  نز ، ياه  يراـک  ناـهنپ  درم ، هناـیامرفراک  ياـهراتفر  يروحمدوخ ، نز ، نیکمت  مدـع  ینیبرتربدوخ ، ربکت ، تنوشخ ،

.ددرگ یم  یسنج و ...  ياه  زاین  ياضرا  مدع  ییوج ، يرترب  یسانشردق ، رد  ییور  مک  ، داقتنا

: یعامتجا یگنهرف و  لماوع  ب)

، یتنس عماوج  رد  .تسا  كرتشم  یگدنز  لیاوا  رد  ناوج  ياه  جوز  تالکشم  زا  یکی  اه  هداوناخ  اصوصخم  نایفارطا  ياه  تلاخد 
بجوم ار  قالط  لتق و  یـشکدوخ ، نوچمه  یخلت  ثداوح  هراومه  هدـش و  لیدـبت  اه  هداوناخ  يارب  يدـج  لضعم  کی  هب  رما  نیا 

نایفارطا و رظن  بلج  رطاخ  هب  ًافرـص  یفالتخا  نیرت  کـچوک  نودـب  ناوج  ياـه  جوز  یهاـگ  عماوج ، نیا  رد  هنافـسأتم  .ددرگ  یم 
.دوش یم  اهرت  گرزب  رورغ  سح  عابشا  يریگ و  ماقتنا  هصرع  اه  نآ  یگدنز  عقاو  رد  دنوش و  ادج  مه  زا  دنراچان  لیماف ، ناگرزب 

، ناریا رد  قالط  نایضاقتم  زا  هک 27 % يروط  هب  .دراد  یبرخم  شقن  اه  يریگ  میمصت  رد  ناتسود  ناگتسب و  ياج  یب  ياه  تلاخد 
(1) .دنا هتسناد  ییادج  ياضاقت  تلع  ار  نایانشآ  نادنواشیوخ و  ياج  یب  تلاخد 

شیارگ محر ، هلـص  هب  یهجوت  یب  یلیماف ، تاطابترا  شهاک  عماوج ، ندـش  یتعنـص  ییارگ ، لمجت  يرهـش ، یگدـنز  قرب  قرز و 
ناریا رد  قـالط  رب  رثؤم  لـماوع  زا  ...و  داـیتعا  تنرتـنیا ، هراوهاـم و  نویزیولت ، هلمج  زا  یعمج  ياـه  هناـسر  هب  اـه  هداوناـخ  یطارفا 

.دنوش یم  بوسحم 
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: يداصتقا لماوع  ج )

تاناکما رد  يرو  هطوغ  هداوناخ ، يدام  تاعقوت  ندوب  الاب  نادرم ، يراک  یب  شاعم ، رارما  رد  یناوتاـن  مدـع  دـح  رد  يداـصتقا  رقف 
نز يزاین  یب  ساسحا  از ، بیسآ  بسانمان و  لغاشم  یخرب  يدصت  رهوش ، نز و  یطارفا  لاغتشا  ، هناتـسم يزاین  یب  ساسحا  يدام و 

.تسا هداوناخ  نوناک  لالحنا  لیالد  زا  رگید  یکی  ...و  يداصتقا  لالقتسا  نتشاد و  دمآرد  لیلد  هب  هداوناخ  نوناک  هب 

: یندب ینامسج و  لماوع  د )

نآ هب  يالتبا  بجوم  درف  دوخ  هک  ییاه  يرامیب  .تسا  نیجوز  زا  یکی  رد  یحور  یمـسج و  ياه  يرامیب  یخرب  لماش  لماوع  نیا 
.دشاب یم  ندب  رد  يرهاظ  یمسج و  صیاقن  ای  هدش و  داجیا  هتساوخان  تاقافتا  یخرب  رثا  رب  ای  هدوب ،

ییاـبیز نداد  تسد  زا  دـیدش ، ياـه  تیلولعم  ناـنز ، ییازاـن  نادرم ، يروراـبان  نینع ،)  ) یـسنج یناوتاـن  نوـچمه : ییاـه  يراـمیب 
.ددرگ یم  هداوناخ  یشاپورف  يارب  يا  هنیمز  ...و  یلقع  دیدش  تالالتخا  دایتعا ، يرهاظ ،

: یبهذم يداقتعا و  لماوع  ه )

زا جراخ  یـسنج  طباور  يراوخ ، بارـش  ینید ، دض  رطخ  رپ  ياهراتفر  یبهذـم ، ياه  شزرا  اهرواب و  رد  نیجوز  دـیدش  تافالتخا 
یعرش و فیاظو  كرت  هداوناخ ، بوچراچ 

رگید زا  ...و  يرگوداج  يریگ و  لاف  از ، ماهتا  ياـه  ینیـشن  بش  نظءوس ، ینیب و  دـب  فلاـخم ، سنج  هب  نیهوت  ریقحت و  تاداـبع ،
(1) .تسا ییوشانز  دنویپ  تسسگ  رد  مهم  لماوع 

نیا رد  .دوب  دـهاوخ  رهوش  نز و  قالط  یعطق  لـماوع  زا  رگید  دروم  دـنج  اـی  ود  بیکرت  اـب  اـی  ییاـهنت و  هب  قوف  دراوم  زا  کـیره 
برخم شقن  نایم ،
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زج هب  یفده  هک  يزومآدب  ياه  ملیف  یتنرتنیا و  ياه  هکبـش  يا ، هراوهام  ياه  لاناک  لیبق  زا  يریوصت  یتوص و  دـیدج  ياه  هناسر 
.دوب دهاوخ  هژیو  هجوت  لباق  دنرادن ، یگداوناخ  یعامتجا و  يراگنلو  هداوناخ و  ماظن  بیرخت 

قالط بقاوع 

یب ناکدوک  نادنزرف و  رـس  رب  هک  تسا  ینیگنـس  تافارحنا  اه و  بیـسآ  ردام ، ردپ و  ییادج  زا  دعب  قالط  موش  راثآ  نیرت  مهم  . 1
یماگنه ارجام  نیا  .دـنک  یم  مورحم  شخب  تیاضر  يداع و  یگدـنز  کی  زا  ار  نانآ  رمع ، نایاپ  ات  اسب  هچ  دـیآ و  یم  دورف  هاـنگ 

.دنشاب یفاک  یلام  ییاناوت  یگدنز و  تاناکما  تسرپرس و  دقاف  كانرطخ ، هدیدپ  نیا  زا  هدنام  زاب  نادنزرف  هک  دبای  یم  تدش 

دامتعا و ساسحا  نانآ  دنک و  یم  مک  نادـنزرف  نایم  رد  اراه  نآ  رابتعا  نازیم  قالط ، زا  لبق  رد  نیدـلاو  ياه  هرجاشم  اهاوعد و  . 2
لد دامتعا و  ور  نیا  زا  .ددرگ  نانآ  دشر  تبحم و  نوناک  دـناوت  یمن  هداوناخ  هجیتن  رد  .دـنهد  یم  تسد  زا  ار  هداوناخ  هب  يرادافو 

دنهاوخ رگید  یهانپرـس  نتفاـی  ییوج و  هراـچ  رکف  هب  هدـش و  هدـیرب  لزنم ، دوخ  یتح  هناـخ و  ياـضعا  ماـمت  هب  نادـنزرف  یگتـسب 
.تشگ

دهد و رارق  شیوخ  دصاقم  يارجا  يارب  يرازبا  ار  دنزرف  نیدلاو  زا  یکی  تسا  نکمم  یگداوناخ ، ياه  شکمشک  زا  یخرب  رد  . 3
هنوگ نیا  رد  .تسا  هدوب  دنزرف  راتفر  لوصحم  رهاظ  هب  یگداوناخ  تافالتخا  تروص ، نیا  رد  .دـنک  کیرحت  يرگید  دـضرب  ار  وا 

هانگ ساسحا  وا  رد  هاگآدوخان ، روط  هب  دنک و  یم  شنزرس  ار  دوخ  هراومه  قحان  هب  هتسناد ، اهارجام  رـصقم  ار  دوخ  دنزرف  دراوم ،
.دوش یم  يراکهزب  ۀنیمز  هدش ، ادیپ  تیمورحم  و 

هب كدوک  نیمه  .دراذـگ  یم  یقاب  كدوک  ناور  رد  یموش  راثآ  نایفارطا ، ردام و  ردـپ و  یمئاد  هرجاـشم  يراـگزاسان و  عازن ، . 4
.درادن تابث  تسا و  ناشیرپ  برطضم و  امئاد  هدش ، هقالع  یب  دوخ  راک  لیصحت و  هب  تبسن  یناور ، شمارآ  مدع  تلع 
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نیناوق تاررقم و  زا  یشکرس  يرگ ، شاخرپ  نایصع ، تروص  هب  یلاس  گرزب  غولب و  نینـس  رد  اهدعب  اه  یتحاران  نیا  یفنم  جیاتن 
اعدا ناوت  یم  تهج  نیا  زا  .ددرگ  یم  فلتخم  مئارج  باکترا  هب  رجنم  رهاـظ و  ینیـشن  هشوگ  اوزنا و  یتواـفت ، یب  اـی  یعاـمتجا و 

.تسا میتی  ناکدوک  زارت  دیدش  بتارم  هب  قالط  نادنزرف  یعامتجا  يدرف و  تیعضو  هک  درک 

ریغ دارفا  نیا  دادعت  هک  دـهد  یم  ناشن  ییانج  رامآ.دروآ  یم  راب  دـهعتم  ریغ  دارفا  نانآ  زا  هک  تسا  نیا  نادرم  رد  قالط  تارثا  . 5
لالقتـسا دـقاف  دـنرادن و  یهاگهانپ  هک  ییاه  نآ  صوصخ  هب  ناـنز  رد  قـالط  رثا  .تسا  هظحـالم  لـباق  ناینادـنز  ناـیم  رد  دـهعتم 

هداعلا قوف  روط  هب  ار  یـسنج  یعامتجا و  نیگنـس  تافلخت  مئارج و  زا  يرایـسب  هنیمز  تسا و  كانرطخ  تخـس  دنتـسه ، يداـصتقا 
.دنک یم  تیوقت 

رب ار  نابایخ  هچوک و  نارسپ ، .ددرگ  یم  يدرگلو  هسردم و  لزنم و  زا  رارف  بجوم  نارتخد ، رد  هداوناخ  یگتخیسگ  مه  زا  . 6

(1) .دنوش یم  هدناشک  فلتخم  مئارج  باکترا  هب  اهدناب  رد  تیوضع  لوبق  اب  هداد ، حیجرت  هدیشاپ  مه  زا  هداوناخ  طیحم 

نیدلاو هناریگشیپ  فیاظو 

رسمه شنیزگ  یمالسا  لوصا  تیاعر  . 1

یسررب قیقحت و  هلمج  زا  هدش ؛ هتفرگ  رظن  رد  يدایز  ياه  تقد  اه و  يریگ  تخس  بسانم ، رسمه  باختنا  يارب  یمالسا  میلاعت  رد 
يوس زا  رگیدمه  يراک  بیرف  مدـعزا  زیهرپ  نیجوز ، ندوب  ناسمه  تیاعر  نامیا ، هب  يدـنب  ياپ  نازیم  یقالخا و  ياه  یگژیو  رد 

...و یگداوناخ  تفارش  تلاصا و  نودب  ياه  هداوناخ  اب  جاودزا  زا  بانتجا  اهرسپ ، نارتخد و  اه و  هداوناخ 
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زین جاودزا و  مسارم  رد  يریگ  ناسآ  هب  شیارگ  بلغا  ینید  ياه  هیـصوت  دـنم ، هطباـض  هناـهاگآ و  باـختنا  زا  سپ  رگید  يوس  زا 
جاودزا زا  دعب  رد  یگدنز  کیرش  هب  تبسن  یشوپ  مشچ  ینیب و  شوخ 

اب هارمه  یجاودزا  يریگتخـس و  نودـب  تحار و  یباختنا  هتفرگ ، قـالط  اـی  هدز  بیـسآ  ياـه  هداوناـخ  زا  یخرب  هنافـسأتم  اـب  .دراد 
قالط زا  يریگـشیپ  لماع  نیرت  مهم  جاودزا  زا  لبق  ینید  ياه  لمعلا  روتـسد  هب  ندروآور  نیاربانب ، دنراد ؛ ینیبدـب  يریگ و  تخس 

کیره ياهراتفر  اه و  تخانـش  تاساسحا ، اه ، شزرا  رداه  نآ  ياـه  تواـفت  هب  رـسمه  ود  يراـگزاسان  ساـسا  اریز  دوب ، دـهاوخ 
(1) .دنک یم  زورب  اه  نآ  نیب  يرتمک  فالتخا  دنشاب ، هباشم  اه  هنیمز  نیا  رد  دارفا  هچره  نیاربانب ، .ددرگ  یمرب 

حیحـص تیاده  مزال و  ياه  ییامنهار  اب  دیاب  یم  نادنزرف  يارب  يزوس  لد  رترب و  هشیدنا  هبرجت و  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  نیدـلاو 
.دنهد شهاک  ار  اه  يریذپ  بیسآ  هنوگ  نیا  بیرض  نانآ ، يارب  بسانم  رسمه  باختنا  رد  هژیو  هب  جاودزا  رما  رد  نادنزرف 

ینید يونعم و  لئاسم  هب  هجوت  . 2

یگداوناخ تافالتخا  شهاک  بجوم  یبهذم ، یقالخا و  ياهراتفر  ینید و  ياه  هشیدنا  دـیاقع و  زا  نیجوز  زا  کیره  يرادروخرب 
، نیجوز زا  مادکره  تناید  ًاعطق  .دوش  یم 

.ددرگ یم  زین  ییوشانز  طباور  تیمیمـص  یمرگ و  ثعاب  دـنک ، یم  شخب  تذـل  نیریـش و  رـسمه  يارب  ار  یگدـنز  هک  نیا  نمض 
تاـبجاو مها  زا  ار  هداوناـخ  ياـهزاین  ندروآ  رب  دـناد و  یم  شیوخ  هداوناـخ  تداعـس  ورگ  رد  ار  شیوخ  تداعـس  راد  نید  رهوش 

رد هدروآ ، باسح  هب  شیوخ 
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باسح هب  شیوخ  ینید  تابجاو  زا  ار  شرهوش  يوربآ  لاوما و  زا  تظافح  نیدـتم ، نز  نینچمه  .دـنک  یم  شالت  نآ  ققحت  تهج 
.دنک تنایخ  شرهوش  هب  هک  دهد  یمن  وا  هب  ار  هزاجا  نیا  زگره  شدـیاقع  دـنک و  یم  دروخرب  هناقداص  شرهوش  اب  هراومه  هدروآ 

ار نانآ  دنتسه ،» نانز  يارب  یسابل  زین  نادرم  نادرم و  يارب  یـسابل  نانز  هک «  ینآرق  مهم  لصا  نیا  هب  نیجوز  هجوت  قیمع و  داقتعا 
.دنناد یم  يرگید  زا  يا  هنییآ  ار  دوخ  نارسمه  زا  کیره  اریز  تشاد ؛ دهاوخ  رذحرب  رگیدمه  ندرک  عیاض  ندرک و  راد  هکل  زا 

یگداوناخ ياه  تنوشخ  زا  زیهرپ  . 3

كاپ و لسن  شرورپ  لماع  زین  نیجوز و  لماکت  دشر و  نابدرن  رهوش و  نز و  سدقم  سنا  لفحم  شمارآ و  نوناک  هداوناخ ،

شمارآ نآ  هلیـسو  هب  ات  داد  رارق  ناتیارب  ینارـسمه  ناتدوخ  نیب  زا  هک  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  هدومرف « : دـنوادخ  .تسا  هدـنیآ  ملاـس 
.(1)« دادرارق تمحر  یتسود و  امش  نیب  زین  دیبای و 

تصرف و هب  ار  اـه  تسکـش  اهدـیدهت و  دـناوت  یم  هچنآ  اـما  تسا ، ریذـپان  باـنتجا  صیاـقن  اـه و  فعـض  دوـجو  رادوریگ  نیا  رد 
رد ندرکربص  اه و  یتخـس  لمحت  مالـسا ، ینید  نوتم  رد  .تسا  قح  تیاضر  هب  دیما  ییوج و  هزیتس  زا  زیهرپ  دنک ، لیدـبت  يزوریپ 
رب یخرب  .دنتسه  یهلا  شاداپ  بجوتـسم  نآ  ناگدننک  تیاعر  هدوب و  دیکأت  دروم  رـسمه ، تسیاشان  ياهراتفر  لمحت  اه و  یماکان 

، هدـش نادرم  تراـقح  بجوم  یگنهرف  یگنهاـمه  مدـع  زین  ناـنز و  رتشیب  دـمآرد  تالیـصحت و  حطـس  ندوب  ـالاب  هک  دـنرواب  نیا 
(2) .تسا هدیدرگ  نادرم  تنوشخ  لماع  زین  تراقح 

85 ص :

 . 30 مور /، هروس  - 1
 . ص 20 هرامش 156 ، نز ، مایپ  همانهام  - 2

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_85_2
http://www.ghaemiyeh.com


تاعقوت لیدعت  . 4

ياپ نادب  هتخانش ، تیمسر  هب  ار  رگیدمه  لباقتم  قوقح  ، ینوناق یعرش و  طباوض  قبط  هک  دنتسه  يدرم  نز و  هداوناخ ، هیلوا  هتـسه 
نامه وترپ  رد  دنا  هتفریذپ  هک  دنتـسه  يدودـحم  ییاه  تیفرظ  اه و  يدـنم  ناوت  ياراد  نانآ  زا  کی  ره  تسا  یهیدـب  .دنتـسه  دـنب 

هک ییاهاضاقت  ور  نیا  زا  دننک ؛ یگدنز  فقس  کی  ریز  رد  یناور  یقالخا و  ياه  يدنم  هرهب  يداصتقا و  یعامتجا و  ياه  هیامرس 
هچناـنچ دـشاب و  نـیفرط  ياـه  يدـنم  ناوـت  هدودـحم  رد  دـیاب  یم  دوـش ، یم  رداـص  ناـنآ  زا  کـیره  يوـس  زا  یگدـنز  لوـط  رد 

ود ره  رازآ  تیذا و  راـشف و  بجوم  دـشاب ، لـباقم  فرط  ...و  یملع  یمـسج ، یحور ، یلاـم ، ناوت  زا  رتارف  ناـنآ  ياـه  تساوخرد 
شمارآ ، يدنم تزع  لاغتشا ، نادنزرف ، یتمالس ، لیبق : زا  دوخ  ياه  هتشاد  هب  هراومه  هک ، تسا  بسانم  رایسب  نیاربانب ، .دش  دهاوخ 

ياه نارحب  اه و  تیمورحم  رد  تقد  تسد ، نییاپ  ياه  هداوناخ  هب  هجوت  .دنروخن  ترسح  شیوخ  ياه  هتشادن  رب  دنـشیدنیب و  ...و 
دهاوخ نیفرط  تاعقوت  شهاک  بجوم  نآ ، لاثما  ارگ و  لمجت  هفرم و  ياه  هداوناخ  اب  طابترا  شهاک  ای  مدـع  نارگید ، یگداوناخ 

هدیـشخب نانآ  هب  ار  تایح  تمعن  هلمج  زا  يرامـش  یب  ياه  تمعن  هک  دنـشاب  يدـنوادخ  رکاش  هراومه  دـیاب  یم  اه  هداوناـخ  .دـش 
يرایـسب هک  یلاح  رد  تسا ، نانآ  یتخبـشوخ  زا  ناشن  رگید  ياه  هداوناخ  یگدنز  ياه  قرب  قرز و  هک  دنرواب  نیارب  یخرب  .تسا 

.دنتشاد یگداوناخ  شمارآ  نطاب و  يافص  ینشور و  يرهاظ ، ياه  قرب  قرز و  نیا  ياج  هب  دنراد ، وزرآ  نانیا  زا 

یسنج ياهزاین  نیمات  . 5

مهم زا  یکی  هداوناخ ، روما  نارگ  شهوژپ  تاقیقحت  زا  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  زین  ییاضق و  مکاحم  ياهرامآ  اه و  شرازگ  ساسا  رب 
یـسنج ياهراتفر  ییوشانز و  طباوض  قوقح و  هب  اه  نآ  زا  یکی  ای  نیفرط  لماک  يدنب  ياپ  مدع  اه ، هداوناخ  ییادـج  لماوع  نیرت 

هب اه  قالط  زا  يرایسب  ناسانشراک ، هتفگ  هب  .تسا 
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یلـصا زا  یکی  نیاربانب ، .دنراد  هاگن  ناهنپ  ار  یلـصا  تلع  نیا  نیجوز ، رگا  یتح  دهد ؛ یم  خر  یـسنج  طباور  رد  تالکـشم  لیلد 
طباور رد  یـسنج  تالالتخا  زا  ناـنز  هب 40 %  کیدزن  .ددرگ  یم  فعـض  راچد  درم  نز و  يارب  هداوناـخ  داـهن  ياـهدرکراک  نیرت 

یسنج ياهزاین  ياضرا  جاودزا ، ياه  هفسلف  اهدرکراک و  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   (1) .دنرب یم  جنر  ییوشانز 

نیا حیحـص  لـماک و  تیاـعر  رهوـش ، نز و  نیب  يدـنم  تیاـضر  هداوناـخ و  ماکحتـسا  لـماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  نـینچمه  .تـسا 
یخیرات هظفاح  زین  عوضوم و  نیا  صوصخ  رد  مالّـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  ياه  هیـصوت  نآرق و  تاـیآ  هب  هجوت  .تسا  عوضوم 

.تسا هداوناخ  رد  یسنج  زاین  تیمها  هژیو و  شقن  رگ  نایب  تخبشوخ ، ياه  هداوناخ  مدرم و  اه و  تلم 

، هناخ رد  یقالخا  ياه  تنوشخ  يراتفر و  تالالتخا  داجیارب  هوالع  دوشن ، هدروآرب  هناخ  بوچراچ  رد  دارفا  یسنج  شطع  هچنانچ 
یخرب اریز  دوش ؛ یم  هعماج  رد  ددعتم  ياه  بیسآ  یـشزرا و  دض  ياهراتفر  بجوم  هدش ، هدیـشک  لزنم  نوریب  هب  شطع  نیا  هنماد 

.دنروآ یم  يور  يا  هدیدنگ  مومسم و  بآ  ره  هب  دوخ ، یگنشت  عفر  ندش و  باریس  يارب  هنشت  رایسب  ياه  ناسنا 

طباور هب  مالـسا  اـما  تسا ؛ هدـش  حیرـشت  یـسررب و  هناـفیفع  راو و  هیاـنک  یتروص  هب  ثحاـبم  هنوگ  نیا  یمالـسا  نوتم  رد  هچ  رگا 
( مالّـسلا مهیلع  ) نیموصعم ثیداـحا ، زا  یخرب  رد  هکیروط  هب  .تسا  هتـسیرگن  يوـنعم  يراـتفر  تبثم و  یهاـگن  اـب  نیجوز  یـسنج 

یم دارفا  ندـش  كاپ  ناهانگ و  شزیر  بجوم  ار  نآ  هتـسناد ، داهج  دـننام  ینید  فیلاکت  یخرب  اب  لداعم  ار  یـسنج  طباور  شاداـپ 
(3) .دننک ینالوط  ار  دوخ  تدابع  دیابن  روما ، نیا  زا  ندز  زابرس  يارب  درم  ای  نز  زا  کی  چیه  تایاور  ساسا  رب   (2) .دنناد

87 ص :

.هداوناخ نانز و  روما  زکرم  يروهمج - تسایر  رتفد  - 1
ص 150. ج14 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  - 2
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لوقعم ياضرا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  بلاطم ، نیا  نتـسناد  سدـقم  نمـض  تسیاب  یم  رهوش  نز و  هداوناخ  نوناـک  رد  نیا ، رباـنب 
تاناجیه هنوگنیا  دـیدش  بوکرـس  ای  تیمورحم  هنوگره  درادـن و  اوقت  ایح و  تفع ، تیاعر  اب  یتاـفانم  هنوگچیه  یـسنج  ياـهزاین 

.تشاد دهاوخ  يراوگان  بقاوع  یعیبط ،

، بسانم یشیارآ  مزاول  رطعزا  هدافتسا  زیمت ، ندب  ابیز ، سابل  هب  طوبرم  ینید  ياه  هیـصوت  تسیاب  یم  رهوش  نز و  هک  تسا  یهیدب 
(1) .دنهد رارق  رظن  دم  عوضوم  نیا  رد  ار  ...و  لماک  يدنمتیاضر 

جاودزا طیارش  تیمها و  زا  یهاگآ  . 6

دوخ نادنزرف  يارب  جاودزا  زا  دعب  يدنچ  ات  یتح  لبق و  ار  نآ  لوصا  ناسنا و  یگدنز  رد  جاودزا  هاگیاج  دیاب  ناگتـسب ، نیدلاو و 
.دنیامن نییبت 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 

.(2)  « یّنم سیلف  یتنس  نع  بغر  نمف  یتنس  حاکنلا  »

.تسین وا  ناوریپ  زا  دـشاب ، نادرگ  يور  نآ  زا  سکره  تسا و  مالـسا  ربماـیپ  تنـس  هریـس و  جاودزا  مالـسا ، ینید  ياـه  هزومآ  رد 
: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ يرگید  ثیدح  رد  نینچمه 

(3) «. دنک هشیپ  اوقت  هدنام  یقاب  فصن  رد  دیاب  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  نید  فصن  درک ، جاودزا  هک  یسک  »

نیوکت و  نید ، ظفح  رد  رثؤم  یلماع  دنوادخ ، دزن  بوبحم  ییانب  مکحم ، یقاثیم  سدـقم و  يدـنویپ  جاودز ، یمالـسا ، گنهرف  رد 
نیمضت ینمادکاپ ، (4) و  تفع میرح  زا  يرادساپ  هویش  نینچمه  جاودزا  .تسا  تمحر  تدوم و 

88 ص :

 . ص 48 و 49 یسانشناور ، یمالسا و  شرگن  رد  هداوناخ  - 1
ص 220. ج 103 ، راونالاراحب ، - 2

(. ص383 ج3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( ؛ هنید فصن  زرحا  جّوزت  نم  : » دنا هدومرف   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ - 3
ج14، لـئاسولا ، كردتـسم  هجوزب ،» فّفعتیلف  ًارهطم  هللا  یقلی  نا  بحا  نم  : » دـنا هدومرف  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) یمارگ ربماـیپ  - 4

ص150.
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هراشا زین  هتکن  نیا  هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  هتبلا  .تسا   (2) ناسنا تدابع  شریذپ  بجوم  يوبن و  تنـس  میظعت  (1) و  يزور قزر و 
رتخد و .دوش  هجوت  زین  بسانت  هب  دـیاب  نآ ، رانک  رد  تسین و  یفاک  دـنم  تداعـس  یگدـنز  داجیا  يارب  مهافت  قشع و  اـهنت  هک  درک 

رتهب تروص  نیا  رد  اریز  دنـشاب ؛ رگیدـکی  وفک ) ) نأش مه  هتـشاد و  بسانت  مه  اب  قالخا  گنهرف و  تناید ، نس ، رظن  زا  دـیاب  رـسپ 
.تشاد دنهاوخ  يرتراوگ  شوخ  یگدنز  و  هدرک ، كرد  ار  رگیدمه 

نینچمه .دـنک  یم  خـلت  ار  كرتشم  یگدـنز  هدـش و  رگیدـکی  ریقحت  نیهوت و  بجوم  بلغا  یگنهرف ، یلام و  ینید ، ياه  تواـفت 
.دوش یم  قالط  ًانایحا  ددرگ و  یم  طباور  يدرس  لباقتم ، كرد  مدع  ثعاب  دایز  ینس  توافت 

هنالقاع جاودزا  . 7

نت يو ، زا  یفاک  تخانـش  نودب  هبیرغ و  ینز  ای  درم  اب  هعماج  هدـنبیرف  ياضف  يانبم  رب  اهنت  لوقعمان و  لیالد  هب  هک  يرـسپ  رتخد و 
ظاـحل هب  هچ  یمهاـفت ، هباـشت و  هنوگ  چـیه  هک  دـنوش  یم  هجوتم  جاودزا  زا  دـعب  ياـه  لاـس  لوط  رد  یتقو  دـنهد ، یم  جاودزا  هب 

اب دبا  یگدنز  هب  موکحم  ار  درم  ای  نز  نیا  هعماج  تسا ؛ نشور  دننکب ؟ دیاب  هچ  تسین ، ناشنایم  یگنهرف  ظاحل  هب  هچ  یـساسحا و 
اور ایآ  دنـشاب ، هتـشادن  قشع  مهافت و  مدع  زج  هب  یگدنز ، رد  يرگید  لکـشم  چـیه  درم  ای  نز  نیا  رگا  یتح  .دـنک  یم  شرـسمه 

(3) .تسا هعجاف  قالط  يرآ ، دهد : یم  خساپ  هعماج  دنهد ؟ همادا  مه  اب  یگدنز  هب  دوخ  رمع  رخآ  ات  هک  تس 

، دیآ یم  دوجو  هب  ینابایخ  هچوک و  ياه  قشع  ساسا  رب  هک  یـساسحا  کیتنامر و  ماگنه و  دوز  ياه  جاودزا  زا  نیدلاو  يریگـشیپ 
بیرض هداوناخ و  بیسآ 

89 ص :

ص383. ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  مکل ؛» قزرا  ّهناف  لهالا  اوذّختا  : » دنا هدومرف  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ - 1
، هعیشلا لئاسو  تسا » لضفا  دّرجم ، زامن  تعکر  داتفه  زا  لهأتم ، صخش  زامن  تعکر  ود  : » دنا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  - 2

ص 7. ج14 ،
www:forum.niksalehi.com - 3
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كـالم و اـه و  تخانـش  رد  ناـنآ  هب  یناـسر  عـالطا  نارـسپ و  نارتـخد و  یقطنم  هیجوـت  .دروآ  یم  نییاـپ  ار  نآ  یگدیـشاپ  مه  زا 
.ددرگ یم  رذگدوز  یفداصت و  ياه  قشع  لیدعت  بجوم  رسمه  جاودزا و  ياهرایعم 

نایفارطا یلام  تیامح  . 8

، لیکشت هزات  ياه  هداوناخ  ناوج و  ياهرهوش  نز و  زا  نیدلاو  هژیوب  نایفارطا  ناگتسب و  یلام  ياه  تیامح 

لئاسم تیاعر  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  ناـنآ  يداـصتقا  تالکـشم  عفر  نیجوز و  یگدیـشاپ  مهزا  نازیم  ندروآ  نییاـپ  يارب  یبوخ  تنس 
هئارا ماگنه  رد  هداوناخ  کی  تافارحنا  اه و  بیـسآ  زا  يریگ  شیپ  يارب  شالت  دـصق  دـنوادخ و  تیاضر  تین و  صولخ  یقالخا ،

هب لیدبت  دشاب و  یعطقم  دـیاب  یم  اه  تیامح  نیا  تسا  یهیدـب  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  یلام  ياه  تیامح  تامدـخ و  هنوگ  نیا 
.دوشن یگشیمه  راتفر  هیور و  کی 

بسانم لاغتشا  . 9

.تسا هداوناخ  نوناک  تمالـس  دیدهت و  مدع  هب  طورـشم  عوضوم  نیا  اما  درادن ؛ یعرـش  عنم  چیه  دمآرد  بسک  لاغتـشا و  هچرگا 
، ینامـسج راتخاس  اب  هک  نانز  دـمآرد  مک  تمحز و  رپ  تالاغتـشا  هژیو  هب  نیجوز  بسانمان  تالاغتـشا  كرت  اـی  شهاـک  نیا  رباـنب 
، نز رب  يدرف  بیـسآ  ندرک  دراو  رب  هوـالع  تالاغتـشا  نیا  اریز  تـسا ؛ يرورـض  رایـسب  درادـن ، یناوـخ  مـه  ناـنآ  یناور  یحور و 

.ددرگ یم  هداوناخ  ياضعا  لوقعم  ياهاضاقت  ندروآرب  رد  وا  یناوتان  هفطاع و  شهاک  بجوم 

یتسیز هداس  . 10

ياه تبحـص  قیرط  زا  اـسرف  ناوت  حیحـص و  ریغ  ياـه  یمـشچ  مه  مشچ و  تـالمجت و  زا  زیهرپ  یتسیز و  هداـس  گـنهرف  تیوقت 
مدع اه ، ینامهیم  اهدمآ و  تفر و  حیحصت  میظنت و  هرواشم ، هعلاطم ، هداوناخ ، ياضعا  یمیمص 

90 ص :
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تسا رثوم  يدنم  تیاضر  شیازفا  رد  تنرتنیا  هراوهام و  لیبق  زا  اه  هناسر  یخرب  زا  يریذپ  گنهرف  رواب 

ماحرا هلص  . 11

اب هژیو  هب  جرخ ، مک  ياه  ینامهیم  اه و  تسـشن  یلیماف و  تاطابترا  شیازفا  ماحرا و  هلـص  هراب  رد  مالـسا  یقالخا  هیـصوت  هب  هجوت 
یگداوناخ و تاطابترا  نیا  رد  .دنتـسه  یگداوناخ  مهافت  رظن  زا  يرتالاب  حطـس  یلاـم و  رت  نییاـپ  حطـس  ياراد  هک  ییاـه  هداوناـخ 

نآ شرتسگ  زا  يریگولج  ای  نآ  عفر  ددص  رد  هدش ، رادربخ  اه  هداوناخ  رد  هدـمآ  شیپ  تالکـشم  یخرب  زا  لیماف  ياضعا  یلیماف ،
زا هدش ، فرطرب  اه  لیماف  نیب  هدمآ  شیپ  ياه  ترودک  تامهوت و  یگداوناخ ، ياهدـیدزاب  دـید و  وترپ  رد  نینچمه  .دـنیآ  یمرب 

.دبای یم  شهاک  یگداوناخ  تاباهتلا  تهج  نیا 

يرابجا جاودزا  زا  دیدش  زیهرپ  . 12

رطاخ هب  اهنت  هک  يرـسپ  رتخد و  اعطق  .دریذپ  ماجنا  یعقاو  تبحم  قشع و  يانبمرب  نیفرط و  لماک  تیاضر  اب  دـیاب  یم  یجاودزا  ره 
مدـع اریز  تشاد ؛ دـهاوخن  یـشوخ  ماجرف  ناشجاودزا  دنـشاب ، هدـمآ  رد  رگیدـکی  دـقع  هب  رابجا  روز و  اب  ردام و  ردـپ و  تیاضر 

یم هدوزفا  رگیدکی  هب  تبـسن  ناشراجزنا  رفنت و  تدـش  هب  زین  زور  هب  زور  هدـش و  یتخبـشوخ  عنام  جاودزا  يادـتبا  نامه  زا  مهافت 
.دوش

: دوش ققحم  ریز  ياه  تروص  هب  دناوت  یم  يرابجا  ياه  جاودزا 

(، تسا لاـس  یـس  رب  غلاـب  دراوم  یخرب  رد  هک  نیجوز (  نیب  داـیز  رایـسب  فراـعتم و  ریغ  ینـس  فـالتخا  دوجو  اـب  جاودزا  هب  مازلا 
ینتبم ياه  جاودزا  الاب ، رایـسب  ای  نییاپ  رایـسب  یعامتجا  هقبط  اب  جاودزا  نادـنواشیوخ ، ناگدازومع و  اب  جاودزا  هب  یطارفا  شیارگ 

ياه جاودزا  یتنرتنیا ، ینابایخ و  ياه  قشع  رب 

91 ص :
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يا و هریـشع  لوقعم  ریغ  بادآ  موسررب و  ینتبم  ياه  جاودزا  یلبق ، عورـشمان  طباور  رب  ینتبم  ياه  جاودزا  باتـشرپ ، ماگنه و  دوز 
رب ینتبم  ياه  جاودزا  اـهب ) نوخ  ناونع  هب  جاودزا  لـیبق  زا  يا (  هلیبق  یموق و  عورـشمریغ  موسر  رب  ینتبم  ياـه  جاودزا  يا ، هفیاـط 

يدراوم زا  ...و  یعامتجا  تیعقوم  ای  تورث  هب  نیدـلاو  یبای  تسد  رب  ینتبم  ياه  جاودزا  یعاـمتجا ، راـبتعا  رب  نیجوز  نتفاـی  تسد 
اه جاودزا  عون  نیا  .تسا  هدش  لامعا  نیجوز  نایفارطا  نیدـلاو و  يوس  زا  ای  نیجوز و  دوخ  يوس  زا  نآ  رد  مازلا  رابجا و  هک  تسا 

.دوش یم  اه  هداوناخ  یگدیشاپ  مه  زا  قالط و  هب  رجنم  اسب  هچ  هداد ، شیازفا  ار  یگداوناخ  يراگزاسان  یماکان و  بیرض 

اب دوخ  ینطاب  لیم  فالخرب  نارتخد  بلغا  دوب و  لوادـتم  رایـسب  زور ، نآ  برع  شیرق و  يرالاس  ردـپ  هعماج  رد  يراـبجا  جاودزا 
، هدرک هزرابم  تدش  هب  یلهاج  مسر  نیا  اب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا لوسر  اما  دندرک ؛ یم  جاودزا  شیوخ  ایلوا  يداهنـشیپ  درف 
، دنیامن جاودزا  یبلق  هقالع  قشع و  اب  دیاب  رـسپ  رتخد و  هک  دنتخاس  دعاقتم  ار  نیدلاو  دـندز و  مه  رب  ار  يرابجا  ياه  جاودزا  اهراب 

.ایلوا تیاضر  رطاخ  هب  طقف  هن 

دنم تداعـس  یگدـنز  داجیا  يارب  نیفرط  تیاـضر  مهاـفت و  قشع و  اـهنت  هک  دوش  هراـشا  زین  هتکن  نیا  هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  هتبلا 
.دوش هجوت  زین  یقالخا  ینس و  یگنهرف ، فلتخم  ياه  بسانت  هب  دیاب  نآ  رانک  رد  تسین و  یفاک 

هنایوج حلص  يرواد  . 13

لح يارب  يرواد  هفیظو  هک  تـسا  يداـمتعا  لـباق  راد و  تیحالـص  دارفا  تلاـخد  نآرق ، رظن  زا  قـالط  هناریگـشیپ  لـماوع  زا  یکی 
.دنراد ار  نیجوز  نیب  رد  افص  حلص و  داجیا  تافالتخا و 

.تسا هدش  هدرمش  ایبنا  فیاظو  زا  لمع  نیا  تسین و  هدیشوپ  یسک  رب  اه  ترودک  ندرک  فرط  رب  یتشآ و  حلص و  داجیا  تیمها 
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: تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد 

(1) ؛)  اَمُهَْنَیب ُهّللا  ِقِّفَُوی  اًحَالْصِإ  اَدیُِری  نِإ  اَِهلْهَأ  ْنِّم  اًمَکَحَو  ِِهلْهَأ  ْنِّم  اًمَکَح  ْاُوثَْعباَف  اَمِِهْنَیب  َقاَقِش  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  ) 

رومأم ار  نز  ناگتـسب  زا  رواد  کی  رهوش و  ناگتـسب  زا  رواد  کی  دوش ، عقاو  ینمـشد  توادع و  اه  نآ  نایم  رد  هک  دیراد  میب  رگا 
.دنک یم  رارقرب  قفاوتاه  نآ  نایم  دنوادخ  دنشاب ، حالصا  هب  لیام  رگا  دینک ؛ تافالتخا  لح 

دنتسه و رهوش  نز و  ياهراتفر  تافص و  اه و  یگژیو  زا  علطم  هداوناخ و  لئاسم  هب  هاگآ  هک  يدارفا  دیجم ، نآرق  روتـسد  ساسا  رب 
هفیظو دنشاب ، تیمیمص  حلص و  داجیا  يارب  لح ، هار  هئارا  ییاناوت  لکـشم و  صیخـشت  يارب  مزال  طئارـش  ياراد  هدوب ، دامتعا  لباق 
مهارف ار  ود  نآ  شزاس  تامدـقم  هداوناـخ ، ماـظن  نارواـی  ناونع  هب  رتشیب ، ياـه  بیـسآ  زا  يریگولج  يارب  رت  عیرـس  هچره  دـنراد 

.دنزاس

رهاظ هب  یمالک  هداوناخ ، ود  نایم  یتشآ  حلص و  داجیا  يارب  یسک  رگا  اما  تسا ؛ هریبک  ناهانگ  زا  تشز و  یلمع  مالـسا  رد  غورد 
بانتجا دـنک ، یم  رتشیب  ار  ینمـشد  هتـشگ ، ترودـک  بجوم  هک  یلئاسم  لاـقتنا  زا  هک  تروص  نیا  هب  ینعی  دـیوگب ؛ عقاو  فـالخ 

حلـص و يارب  ار  هنیمز  تروص  نیا  هب  دراد و  تین  نسح  وا  دروم  رد  لباقم  فرط  هک  دیوگب  ود  نآ  زا  کیره  هب  ضوع  رد  هدرک ،
.دش دهاوخن  وا  لماش  غورد ، تشز  لمع  ياهرفیکو  دوب و  دهاوخن  نایوگ  غورد  زا  دروآ ، مهارف  یتشآ 

نآ یگداوناخ  تافالتخا  زا  رگید  دارفا  نیجوز ، طباور  يزاس  يداع  مارآ و  رب  هوالع  اـت  دوش  یم  بجوم  ینید  هیـصوت  نیا  ماـجنا 
تمرح هدشن ، علطم  اه 
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.دراد یم  زاب  هاگداد  ییاضق و  زکارم  هب  هعجارم  زا  ار  هداوناخ  شزاس ، يرواد و  هویش  نیا  .دنامب  اجرباپ  نانآ  یعامتجا  رابتعا  و 

نایفارطا تلاخد  مدع  . 14

ناگتـسب و زا  کـی  چـیه  نیجوز ، زج  هب  هک  تـسا  يا  هدرپ  تـشپ  لـئاسم  لـماوع و  ياراد  یگداوناـخ ، تاـفالتخا  هـک  اـج  نآ  زا 
عنام و نارگید  يارب  نآ  نایب  زا  نیجوز  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  فالتخا  نآ  لیالد  اسب  هچ  نینچمه  دـنرادن و  عالطا  نآ  زا  نایفارطا 

یهاگآ مدع  لیلد  هب  ...و ) راکمه  تسود ، هیاسمه ، رهاوخ ، ردارب ، ردام ، ردپ ، نیجوز (  نایفارطا  تسا  مزال  دنشاب ، هتـشاد  يرذع 
هب تبـسن  نایفارطا  هقیلـس  رظن و  لامعا  نینچمه  .دـننک  زیهرپ  تدـش  هب  نارگید  یگداوناخ  لئاسم  رد  یتلاـخد  هنوگ  ره  زا  یفاـک ،

نتــشاد رظن  رد  نودــب  یعقاو  ریغ  ياـه  تساوـخرد  یقـالخا و  ياـه  تیروذــعم  تاـفراعت و  رد  اـه  نآ  نداد  رارق  زین  نـیجوز و 
.دش دهاوخ  يزورفا  شتآ  هداوناخ و  نوناک  ندرک  جنشتم  بجوم  ...و  یمسج  ای  یلام  ياه  يدنمناوت 

هدیدان دوخ و  نایفارطا  نیدلاو و  يوس  زا  هنانکفا  فالتخا  دروم و  یب  ياه  تلاخد  هنوگ  ره  اب  دیاب  یم  نانز ، هژیو  هب  نیجوز  هتبلا 
ار دوخ  نیدـلاو  ًاصوصخ  نایفارطا  اب  راتفر  رد  یقالخا  یعرـش و  لوصا  نانآ ، هنازوس  لد  رهاظ  هب  تایرظن  اه و  تساوخرد  نتفرگ 

.دنهد رارق  رظن  دم  ار  ناشرسمه  شیوخ و  ناگتسب  هداوناخ و  تمرح  ظفح  هدرک ، تیاعر 

: تسا هدومرف  ساسا  نیا  رب  .تسا  حیحص  دروخرب  يراد و  نتشبوخ  تاعوضوم ، لیبق  نیا  رد  میرک  نآرق  هیصوت 

(1)؛  ( ًامارِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  َو  ) 

(. دنراد یم  هگن  هزنم  ار  دوخ  و   ) دنرذگیم نآ  زا  يراوگرزب  اب  دنوش ، هجاوم  يا  هدوهیب  وغل و  راک  اب  رگا  و 
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: دنیامرف یم  زین  و 

(1)؛  ( ًامالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  ) 

.دنیوگیم ملاس  ینخس  باوج ) رد  ) اه نآ  دنهد ، رارق  بطاخم  یهورکم ) نخس  هب   ) ار اه  نآ  نالهاج  هک  هاگ  نآ 

ییوگ هفارخ  نتفریذپن  . 15

نذا نودـب  یتردـق  چـیه  تسا و  دـنوادخ  رایتخا  رد  اهنت  اه  ناـسنا  همه  تشونرـس  هدـنیآ و  زا  یهاـگآ  يداـقتعا ، لوصا  ساـسارب 
یلاـم و عفاـنم  هب  ندیـسر  يارب  بیرف  ماوع  وج و  دوس  دارفا  یخرب  ناـیم  نیا  رد  .درادـن  ربـخ  دارفا  تشونرـس  رارـسا و  زا  دـنوادخ 

نیا زا  دنوش و  یم  لوغشم  مدرم  یگداوناخ  یـصخش و  لئاسم  رد  يرگوداج  رحـس و  يریگ ، لاف  ییوگ و  هفارخ  هب  دوخ ، یناسفن 
يدرـس تامدـقم  وجدوس  تیوه و  یب  دارفا  نیا  هنامرجم  ياه  تیلاعف  دراوم  یخرب  رد  فسأت ، لامک  اب  .دـننک  یم  شاـعم  رارما  ار 

.تسا هدروآ  مهارف  ار  اه  هداوناخ  نایم  تافالتخا  شیازفا  هداوناخ و  نوناک 

ياهدرگـش اه و  هیـصوت  هب  لمع  اه و  فرح  هب  ندروآ  يور  زا  ناردام  نانز و  هژیو  هب  مرتحم  ياـه  هداوناـخ  نیجوز و  تسا  مزـال 
نازیم تسا  یهیدـب  .دـننک  زیهرپ  تدـش  هب  زادـنارب  نامناخ  كانرطخ و  نادایـش  زا  هتـسد  نیا  عرـش  فالخ  ربتعم و  ریغ  هدـنبیرف و 

دوس نیا  نانخـس  شریذـپ  مدـع  ای  شریذـپ  رد  اه  هداوناخ  یعامتجا  ياه  یهاگآ  تالیـصحت و  حطـس  زین  دارفا و  ینید  تاداـقتعا 
.تسا رثؤم  نایوج 
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یشکدوخ

هراشا

يارب یهار  ناونع  هب  یشکدوخ  رـشب ، تقلخ  نامز  زا  تسین ؛ يدیدج  هدیدپ  دوخ ، ندرب  نیب  زا  ندرکدوبان و  يانعم  هب  یـشکدوخ 
هک تسا  يا  هدـیدپ  یـشکدوخ  .تسا  هدوب  حرطم  تالکـشم  لئاسم و  زا  یقطنم  ریغ  يرارف  اـی  بذاـک  عون  زا  شمارآ  هب  ندیـسر 

تالوحت بیـشن  زارف و  رد  هتفرگ و  ار  رـشب  نابیرگ  يزورما ، ياهرهـش  ةدیچیپ  طباور  ات  یتنـس  يا و  هریـشع  طباور  زا  زارد  نایلاس 
رظن زا  كارتشا  هطقن  کـی  ياراد  هنیمز  نیا  رد  فلتخم  ياـهرامآ  .تسا  هدرزآ  ار  عاـمتجا  اـه و  هداوناـخ  حور  بلق و  یعاـمتجا ،
رـشق ًالومعم  یعاـمتجا ، روآدرد  هدـیدپ  نیا  ناـینابرق  رثکا  هکنیا  نآ  دـننز و  یم  یـشکدوخ  هب  تسد  هک  تسا  يدارفا  ینـس  عطقم 

.تسا هعماج  ره  ناوج 

، رگیدکی اب  دارفا  سناجت  مدع  تیعمج ، هوبنا  يرهش ، یگدنز  یگدنز ، يراگنا  هدوهیب  ییارگ و  چوپ  تیوه ، نارحب  هب  ندش  التبم 
ندش ادیپ  اه ، یمـشچ  مه  مشچ و  دوخ ، تشونرـس  هب  درف  ندشاهر  یگداوناخ ، تبحم  هفطاع و  شهاک  ییاهنت ، تبرغ و  ساسحا 
دارفا یخرب  يارب  ار  ییاهانگنت  نانچ  رگید ، لماع  اه  هد  يدام و  رقف  قشع ، رد  تیمورحم  يدام ، یگدنز  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ 

وجو تسج  شیوخ  يدوبان  رد  ار  دوخ  تاجن  هار  اهنت  درف ، هک  دروآ  یم  مهارف 

هتشاد یصاخ  هجوت  نارحبو  هلئسم  نیا  هب  تسا  مزال  هک  تسا  یناریا  ناناوج  گرم  لماع  نیموس  یشکدوخ  ساسا  نیارب  .دنک  یم 
.میشاب
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نیرت مهم  دوش و  یم  هتخانش  نارهت  رد  گرم  تلع  نیمراهچ  ناونع  هب  نونکا  مه  یـشک  دوخ  : » دیوگ یم  ناسانـش  هعماج  زا  یکی 
(1) «. تسا یگداوناخ  تافالتخا  یشکدوخ ، هب  مادقا  يارب  هزیگنا 

دارفا رد  یـشکدوخ  هب  مادـقا  ناریا ، رد  هک  يروط  هب  دراد ؛ ییازـسب  ریثأـت  روـما  نیا  رد  زین  دارفا  یعاـمتجا  گـنهرف  داوـس و  نازیم 
(2) .تسا هدش  شرازگ  ملپید 41 % ریز  و  ملپید 6 % زا  رتالاب 

مه یتاقبط  هلصاف  دوش ، یم  هدوزفا  یعامتجا  تابسانم  طباور و  یگدیچیپ  رب  هچ  ره  یعامتجا ، يداصتقا –  هعسوت  دشر و  ریسم  رد 
یگتخیـسگ مه  زا  .دوش  یم  رجنم  یـشکدوخ  دادـعت  شیازفا  هب  تیاـهن  رد  دـبای و  یم  ینوزف  اـه  یگدروخرـس  ددرگ و  یم  رتشیب 

رامآ ینوزف  بجوم  يدوخ ، ۀـعماج  ياهراجنه  اه و  شزرا  اب  ندـش  هناـگیب  زین  یعاـمتجا و  ياـه  یگتـسب  مه  یتنـس و  ياهدـنویپ 
لثم رگید  تالکـشم  ریاس  اب  یـشکدوخ  هدـیدپ  ًالومعم  .تسا  هدـیدرگ  یتعنـص  ياـه  هعماـج  رد  هژیو  هب  هعماـج و  رد  یـشکدوخ 

.تسا هارمه  ...و  دایتعا  یگدرسفا ،

نیا شرازگ  بسح  رب  تسـالاب و  نارکف  نشور  ناـیم  رد  ًاـصوصخم  یـشکدوخ  راـمآ  هک  هدرک  مـالعا  یناـهج  تشادـهب  ناـمزاس 
ار روشک  نآ  ام  هک  تسا  سیئوس  روشک  تشه  نآ  زا  یکی  .تسا  هدـش  دایز  یلیخ  یـشکدوخ  ییاپورا ، روشک  تشه  رد  نامزاس ،

(3) میراگنا ! یم  یتخبشوخ  هنومن 

.دننک (4) یم  یشکدوخ  رفن  رازه  هدزای  یلاس  هسنارف  رد  نینچمه 

زا ار  دوخ  ناج  قفوم ، یـشکدوخ  لیلد  هب  رفن  رازه  دصراهچ  دودح  هنایلاس  هک  دهد  یم  ناشن  تشادهب ، یناهج  نامزاس  ياهرامآ 
.دنهد یم  تسد 
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ریم گرم و  رامآ  هک  یلاح  رد  .تسا  ناهج  ياهروشک  رتشیب  رد  نینـس  مامت  يارب  ریم  گرم و  تلع  نیمهد  فیدر  رد  یـشکدوخ 
یـشکدوخ هب  مادـقا  اهدرم  زا  رتشیب  ربارب  راهچ  اه  نز  یلو  تسا ، نانز  زا  رتشیب  ربارب  هس  نادرم ، نیب  رد  هدرک  یـشکدوخ  ناراـمیب 

(1) .دننک یم 

: دیامرف یم  هک  هرقب  هروس ي  زا  هیآ ي 192  ریسفت  رد  یمالسا  ياهقف  .دناد  یم  عونمم  یتح  مومذم  ار  یشکدوخ  هدیدپ  زین  مالسا 

؛) هَُکلْهَّتلا َیلإ  ْمُکیِْدیِأب  اوُْقُلت  (ال 

.دینکفین هکلهم  هب  ار  ناتدوخ  دوخ ، ياه  تسد  اب 

هدرمش ناهانگ  زا  نیاربانب  تسادخ ؛ روتـسد  ضقان  تسا و  نتخادنا  هکلهم  هب  ار  نتـشیوخ  دوخ ، تسد  اب  یـشکدوخ ، هک  دندقتعم 
هنیرید یخیرات  هقباس  رایتخالاب » هدارالاب و  توم   » ای یشکدوخ  هک  دش  مولعم  ناس  نیدب  .دراد  ینید  يویند و  تیعونمم  دوش و  یم 

(2) .دنا هتفرگ  یتوافتم  عضاوم  نآ  هب  تبسن  امکح  بهاذم و  نایدا ، دراد و  يا 

: دنیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  نینچ  مه 

یشکدوخ دریگ و  ماجنا  امـش  تیاضر  اب  یتراجت  هک  نیا  رگم  دیروخن  لطاب  هب  ار  رگیدکی  لاوما  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(3) .تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دینکن ،

هتکن هب  هراشا  مه ، رـس  تشپ  مکح  ود  نیا  رکذ  اب  نآرق  تقیقح ، رد  هک  دنا  هدرک  هدافتـسا  نینچ  زین  هیآ  نیا  زا  نارـسفم  زا  یخرب 
شیپ ملاس  تروص  هب  هعماج  داصتقا  دـشابن و  راوتـسا  حیحـص  ساسا  رب  مدرم  یلام  طـباور  رگا  هک  نیا  نآ  هدرک و  یعاـمتجا  مهم 

هک نیا  رب  هوالع  .دش  دهاوخ  راحتنا  یشکدوخ و  عون  کی  راتفرگ  هعماج  دننک ، فرصت  قحان  هب  رگیدکی  لاوما  رد  دورن و 

98 ص :

www.radcom.ir - 1
ص 213. یعامتجا ، ياه  بیسآ  - 2

.29 ءاسن /  - 3
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(1) .تسا نآ  ینمض  راثآ  زا  مه  یعامتجا  راحتنا  تفای ، دهاوخ  شیازفا  یصخش  راحتنا 

: دنیامرف یم  ( مالّسلا هیلع  ) رقاب دمحم  ماما 

مالسا رد  یـشکدوخ  تهج  نیا  زا   (2) «. دـنک یمن  یـشکدوخ  اما  دریم ، یم  یلکـش  ره  هب  دوش و  یم  راتفرگ  اهالب  ماـمت  هب  نمؤم  »
.تسا مارح 

: دسیون یم  بیغتسد  دیهش 

یم راحتنا  هک  یـسک  سپ  .تسین  يرگید  ای  دوخ  نتـشک  نیب  یقرف  تسا ، رئاـبک  دـشا  زا  هکلب  هریبک ، ناـهانگ  زا  هک  سفن  لـتق  رد 
(3) .تسه مه  وا  رب  تسا ، بترتم  سفن  لتق  رب  هک  ییاه  تبوقع  مامت  دنک ،

یشکدوخ لیالد 

یبهذم يداقتعا و  فعض  . 1

ینید يروراب  مدع  .تسا  هعماج  دارفا  یبهذم  دیاقع  اه و  هشیدنا  رد  فعض  ینید و  ياهرواب  شهاک  یشک ، دوخ  لماع  نیرت  مهم 
زا شیدنا  دوخ  تالاؤس  اب  ندـش  هجاوم  ای  نارگید  يوس  زا  تاهبـش  یخرب  داجیا  یناوج ، یناوجون و  یکدوک ، نارود  زا  نادـنزرف 

يرامیب گرم و  هلمج  زا  ناهج  رد  بئاصم  ایالب و  تافآ و  دوجو  تلع  تقلخ ، ماظن  رد  اه  توافت  اه و  ضیعبت  دوجو  تلع  لـیبق :
چوپ ینیبدـب ، هب  رجنم  سپـس  هتـشگ و  يو  يداقتعا  یمگردرـس  یتیوه و  یب  بجوم  اه ، نآ  ندـنام  خـساپ  یب  ...و و  جالعان  ياه 

.دش دهاوخ  یگدنز  رد  یفده  یب  ییارگ و 

99 ص :

ص 397. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ص 431. ج 2 ، ییاطع ، اضردمحم  همجرت  مارو ، هعومجم  سارف ، یبا  نب  مارو  نیسحلاوبا  - 2

ص 118 مشش ، پاچ  ج 1 ، هریبک ، ناهانگ  بیغتسد ، دیهش  - 3
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رفیک ای  ناسنا  هب  هدش  دراو  ياه  يدب  تسا ، هدش  باسح  يزیچ  چیه  ره  دوجو  هک  دندقتعم  اهالب » رورش و   » دروم رد  ناتـسرپاتکی 
.دنشاب یم  روآ  شاداپ  راد و  فده  یتاناحتما  ای  دنتسه ، وا  ياه  يدب  هنالداع 

فقوت كانرطخ  هاگرذگ  نیا  رد  نامیالا  فیعـض  فرحنم و  نید ، یب  ياه  هورگ  بهذم و  ادخ و  زا  يادج  ياه  ناسنا  ور  نیا  زا 
.دنوش یم  لمحتم  ار  يراوگان  ياه  بیسآ  هدرک ،

یم ناهج  زا  یکچوک  دنزرف  ار  دوخ  هک  یناسنا  .دنادب  فدـه  ساسحا و  كاردا و  دـقاف  ار  ناهج  یمدآ  هک  تسا  كاندرد  یـسب 
نتشاد فده  هدروآ و  دوجو  هب  ارم  رکف  نم و  هک  یناهج   » هک دشیدنیب  نینچ  یتقو  تسا ، لئاق  یفده  شیوخ  یگدنز  يارب  دناد و 
ضیعبت تسین و  ناهج  رد  تلادع  دنک  یم  رکف  هک  یسک  .دزرل  یم  دوخ  هب  تخس  درادن ،» فده  شدوخ  تسا ، هتخومآ  نم  هب  ار 

يارب یـسک  نینچ  ياه  شـشوک  .دنام  دهاوخ  دونـشخان  نیبدب و  دنهدب ، وا  هب  مه  ار  ایند  ياه  تمعن  همه  رگا  دراد ، دوجو  ملظ  و 
، دشاب راوتـسا  يرگمتـس  رب  یتسه  هیاپ  یتقو  .تسین  هارمه  يدـیما  یمرگ و  لد  هنوگ  چـیه  اب  رـشب  عون  یتخب  کین  دوخ و  تداعس 

هناقمحا يزیچ  بآرب  شقن  نوچمه  ام ، نتـشاد  فده  ، دشاب فده  یب  ناهج  لصا  یتقو  .تسانعم  یب  ناسنا  یهاوخ  تلادع  رگید 
.تسا

.ددرگ یشکدوخ  هب  رجنم  اسب  هچ  هتفای ، شیازفا  زین  نانآ  ییارگ  چوپ  دنوش ، يدام  هافر  راتفرگ  نامیا  یب  دارفا  هاگره 

: دیوگ یم  هلئسم  نیا  نییبت  رد  يرهطم ، دیهش 

رکف اما  تشاد ، تیافک  دـح  زا  شیب  یبیجوت  لوپ  وا  .دوب  هداز  فارـشا  هک  دوب  نیا  تیادـه ) قداص   ) وا یـشکدوخ  لـلع  زا  یکی  »
تذـل .تسناد  یم  هلبا  راک و  هفازگ  سوهلاوب و  دوخ ، دـننام  ار  ناـهج  دوب ، هرهب  یب  ناـمیا  تبهوم  زا  وا  .تشادـن  مظنم  حـیحص و 

زا و  دوب ، اهتذل  نیرت  فیثک  دوب ، انشآ  اه  نآ  اب  تخانش و  یم  وا  هک  ییاه 
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تـسناوت یمن  رگید  وا  .دشاب  هتـشاد  ار  اه  نآ  راظتنا  شزرا  یگدنز ، یتسه و  هک  دوب  هدنامن  یقاب  یبلاج  زیچ  رگید  اهتذـل  عون  نآ 
.دربب تذل  ناهج  زا 

نیا رگید  تسا و  رتشیب  هفرم  هقبط  رد  ینامیا  یب  ًالومعم  هک  تسا  نیا  یکی  تسا ، رتدایز  هفرم  تاقبط  رد  یـشکدوخ  هک  نیا  لیلد 
تاـیح و ياـنعم  دـننک ، یمن  ساـسحا  ار  ملاـع  ییاـبیز  دـننک ، یمن  كرد  ار  یگدـنز  شزرا  تاـیح و  تذـل  هفرم ، هقبط  هک  تسا 

.دروآ یم  رد  هلبا  خرک و  دوجوم  کی  تروص  هب  هدرک ، سح  یب  ار  ناسنا  هزادـنا ، زا  شیب  هافر  تذـل و  .دـنمهف  یمن  ار  یگدـنز 
(1) دنک .» یم  یشکدوخ  یکچوک  تاعوضوم  رس  رب  یناسنا  نینچ 

؟ تسیچ دنیآ  یمرب  یشکدوخ  راحتنا و  ددص  رد  اه  یضعب  هک  نیا  تلع  درک : لاؤس  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  نایح  نبرباج 

: دندومرف مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هک يا  هدـیدن  ار  نامیا  اب  ناملـسم  کی  زورما  ات  وت  هک  مراد  نیقی  نم  دـنرادن و  یبهذـم  ناـمیا  دـننک ، یم  یـشکدوخ  هک  يدارفا  »
(2) «. دیالآ یمن  دوخ  نوخ  هب  تسد  یلو  دوش ، هتشک  داهج  نادیم  رد  تسا  نکمم  ناملسم  دشاب ، هدرک  یشکدوخ 

ریاس زا  رتمک  رایـسب  یـشکدوخ  راـمآ  بهذـم ، هب  يرتشیب  يدـنبیاپ  مدرم  هک  یمالـسا  کـلامم  رد  دـهد ، یم  ناـشن  ماـقرا  راـمآ و 
: دسیون یم  هدوتس  هللا  تیاده  ياقآ  تساهروشک :

- دـنلکام لثم   ) رفن رازه  ًاـبیرقت  اـت  رـصم ) لـثم   ) رفـص نوگاـنوگ  ياـهروشک  رد  گرم  هب  رجنم  یـشکدوخ  نازیم  لاـس 1987  رد 
رتمک رایسب  یشکدوخ  نازیم  نیتال ، ياکیرمآ  ناملـسم و  ياهروشک  رد  هک  نیا  بلاج  تسا ، هتـشاد  ناسون  رفن  نویلیم  رد  ویدلام )

هیروس رد  یشکدوخ  نازیم  .تسا  هدوب  ایلارتسا  یلامش و  ياکیرمآ  اپورا و  زا 

101 ص :

ص 161و162. یهلا ، لدع  یضترم ؛ يرهطم  - 1
ص 85. يژولوئدیا ، لئاسم  اب  هطبار  رد  هرظانم  يدهم ؛ يرهش ، ير  - 2
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هراشا بلطم  نیا  هب  مه  یناهج  تشادـهب  ناـمزاس  شرازگ  رد   (1) .تسا هدوب  نوـیلیم  رد  رفن  هسنارف 458  رد  نوـیلیم و  رد  رفن  هس 
(2) .تسا رتدایز  یشکدوخ  - دنتسه نامیا  نداد  تسد  زا  لاح  رد  هک  هعسوت - لاح  رد  ياهروشک  رد  هک  هدش 

یگداوناخ تافالتخا  . 2

داجیا رد  يددـعتم  لماوع.دـنا  هدرک  رکذ  یگداوناخ  تافالتخا  دوجو  ار  یـشک  دوخ  لـماع  نیرت  مهم  نارگ ، شهوژپ  زا  يرایـسب 
.دوش یم  هراشا  نادب  لامجا  هب  رگید ، ثحابم  رد  نآ  لیصفت  لیلد  هب  هک  تسا  راذگ  ریثأت  یگداوناخ  تافالتخا 

هب نایفارطا  تلاخد  .تسا  یگداوناخ  تافالتخا  للع  زا  یکی  جاودزا ، رد  رتخد  تیاضر  هب  یهجوت  یب  ًاصوصخم  يرابجا ، جاودزا 
تبـسن نیجوز  یهجوت  یب  .تسا  هدمآ  باسح  هب  كرتشم  یگدنز  لیاوا  رد  ناوج  ياه  جوز  تالکـشم  زا  یکی  اه ، هداوناخ  هژیو 

.تساه هداوناخ  رد  زیگنارب  فالتخا  لماوع  زا  زین  یساپسان  دایز و  تاعقوت  رگیدمه ، قوقح  تیاعر  ییوشانز و  فیاظو  هب 

اب هتـسناد ، یـساسا  رایـسب  ار  يرگید  فعـض  طاقن  نیجوز  زا  کیره  هک  دوش  یم  ببـس  یهاگ  هاگدـید ، هقیلـس و  فالتخا  دوجو 
.دنیامن هدز  نارحب  ار  هداوناخ  طیحم  نآ ، ندیشخب  تدش 

یحور و تیذا  رازآ و  نانز ، هب  تبـسن  نادرم  يدامتعا  یب  یلددـب و  زا : دـنتزابع  هداوناخ  نوناک  رد  زیگنارب  فالتخا  لماوع  رگید 
لامعا دایتعا ، نیجوز ، نایم  رد  یـسنج  تنوشخ  لامعا  نانز ، هب  تبـسن  هداوناخ  نادرم  ياج  هبان  تریغ  هداوناخ ، ياـضعا  یمـسج 

تیدودحم ردارب ، ردپ و  بناج  زا  هژیو  هب  درجم ، ناوج و  نارتخد  هب  تبسن  یصوصخ  طباور  لرتنک  قیرط  زا  راشف 

102 ص :

ص 164 و 163. یعامتجا ، یسانش  بیسآ  رب  يا  همدقم  هللا ؛ تیاده  هدوتس ، - 1
ص 74 یهلا ، لدع  یضترم ؛ دیهش  يرهطم  - 2
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یب نانز ، نادـنزرف و  باعرا  دـیدهت و  نانز ، یخرب  كوکـشم  ياهدـمآ  تفر و  نارتخد ، نانز و  شیارآ  شـشوپ و  رد  هنارگ  متس 
مدع نادنزرف ، نیدلاو و  نایم  یتیعر  بابرا و  طباور  دوجو  ددجم ، جاودزا  رـسمه ، نادـنزرف و  اب  راتفر  رد  يریگ  تخـس  یتبحم و 

 . ...و یفطاع  ياهتیلاعف  اهراتفر و  دوجو  مدع  نادرم ، ياسرف  تقاط  تالاغتشا  هداوناخرب ، ردپ  تراظن 

قالط نتسناد  تشز  رد  طارفا  . 3

تفگ دیاب  فسأت  لامک  اب  هدمآ ، تسد  هب  ییاضق  عجارم  ناسانـش و  ناور  تایرظن  نارگ و  شهوژپ  ماقرا  رامآ و  زا  هچنآ  ساسارب 
هب نیجوز  زا  یخرب  هک  هتفرگ  دوخ  هب  یطارفا  هبنج  يدـح  هب  لکـشم ، ياراد  ياه  هداوناخ  نایم  رد  قـالط  هدـیدپ  ندوب  تشز  هک 

هنالوقعم و لح  هار  نیرخآ  زا  هدافتـسا  ياـج  هب  دـنا ، هدیـسر  ییاـهن  تسب  نب  هب  یگداوناـخ  تاـفالتخا  تدـش  رد  هک  یناـنز  هژیو 
يدارا هار  اهنت  هدش ، لیمحت  نانآ  رب  هک  يراب  تکالف  یگدنز  زا  دوخ  ناج  تاجن  و  قالط ) سدقم (  عرـش  يوس  زا  هدـش  یحارط 

.دنزرو یم  مادقا  نآ  هب  هتسناد و  یشکدوخ  هریبک  هانگ  باکترا  شیوخ و  ندرک  دوبان  ار  تاجن  و 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  داتسا  کشزپ و  ناور  الابرون » یلعدمحا  »

زا رتشیب  لهأتم  دارفا  رد  یـشکدوخ  هب  مادـقا  ناریا  رد  تسا ، لهأتم  دارفا  ربارب  ود  درجم  دارفا  یـشکدوخ  خرن  ایند  رد  هک  یلاح  رد 
درجم دارفا  زا  شیب  لهأتم  دارفا  رد  یناور  تالالتخا  دـهد  یم  ناشن  هدـش ، ماجنا  ناـمروشک  رد  هک  ییاـه  شهوژپ  تساـهدرجم .»

هدـش از  بیـسآ  يداهن  دوخ  داهن ، نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اما  تسام  ینامرآ  داهن  هداوناـخ ، داـهن  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا و 
(1) «. تسا
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هدرک هراشا  هتکن  دنچ  هب  ناریا  رد  اه  یشکدوخ  تیعضو  زا  دوخ  يریگ  هجیتن  رد  زین  هاگشناد  داتـسا  سانـش و  هعماج  داجرف ، رتکد 
: تسا هتشون  و 

هتفرگ قـالط  دارفا  نـیدرجم و  زا  شیب  نیلهأـتم  نـیب  یــشکدوخ  هـب  مادـقا  .تـسا  نادرم  ربارب  راـهچ  ناـنز  زد  یــشکدوخ  مادـقا  »
(1) «. تسا

لیمحت دارفا  هب  ناگتـسب  نیدـلاو و  يوس  زا  هک  درک  هراشا  يرابجا  ياه  جاودزا  هب  ناوت  یم  الاب  ياه  تیعقاو  لماوع  نیرت  مهم  زا 
جاودزا ياراد  هک  ییاـه  هداوناـخ  رد  .دـننک  یم  كرتشم  یگدـنز  هب  مزلم  ار  ناـنآ  رـسپ ، رتخد و  رظن  هب  تیمها  نودـب  دوش و  یم 

.دنهد یم  رارق  یشکدوخ  ضرعم  رد  ار  نانآ  قالط ، هب  نیجوز  یطارفا  هنایارگ و  یفنم  هاگن  زا  سپ  اسب  هچ  دنتسه ، يرابجا 

نانز هب  ناگتـسب  نیدـلاو و  هناریقحت  هاگن  قالط ، زا  دـعب  ياه  يرد  هبرد  یهانپ و  یب  رد  نانز  یخرب  ینیب  شیپ  داـقتعا و  نینچمه 
هدولآ قالط ، زا  سپ  یلام  دـیدش  یناماسبان  قالط ، عون  ره  ندوب  دنـسپان  تشز و  رب  ینبم  یعامتجا  گـنهرف  دوجو  هتفرگ ، قـالط 

هب هک  تسا  يدراوم  زا  ددـجم و ...  جاودزا  سناش  ندوب  نییاـپ  قـالط ، زا  دـعب  یـسنج  یعاـمتجا و  تاـفارحنا  هب  هتـساوخان  ندـش 
نآ يارب  یبسانم  نیزگیاج  ار  یشکدوخ  هداد و  شهاک  یگداوناخ  تافالتخا  لح  هار  نیرخآ  ناونع  هب  ار  قالط  هب  شیارگ  قحان ،

.دنرادنپ یم 

يارب تسین و  رگیدکی  زا  نیجوز  ندش  ادـج  قفاوم  هدرک و  یفرعم  روفنم » لالح   » کی ناونع  هب  ار  قالط  یمالـسا ، میلاعت  هچ  رگا 
هیـصوت طباوض و  دش ، رجنم  قالط  هب  لیلد  ره  هب  يا  هداوناخ  ماجنارـس  هچنانچ  اما  تسا ، هدیـشیدنا  يریبادـت  مه  نآ  زا  يریگـشیپ 
دنوادخ .دسرب  لقادح  هب  نآ  ياه  بیـسآ  یفنم و  ضراوع  هک  هدـش  یهد  ناماس  یحارط و  يا  هنوگ  هب  سدـقم  عرـش  یلمع  ياه 

تیاعر هب  ار  نادرم  راب  هس  قالخا ، ریسم  رد  قالط  تیاده  يارب  لاعتم 

104 ص :

 . ص 15 یعامتجا ، ياه  يورجک  یسانش  بیسآ  - 1

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد و  .تسا » نیملاظ  زا  دنک ، زواجت  یهلا  دودح  زا  سک  ره  : » دیامرف یم  (1) و  دهد یم  رکذت  نانآ  هب  هدرک و  هیصوت  یهلا  نیناوق 
: تسا هدومرف  همادا 

(2)؛  ( ٍناسْحِِإب ٌحیرْسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِإَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا  ) 

هب ار )  وا  ندرک و  عوجر  هّدع  رد  ای  تسا  رهوش  رب  راب  ره  رد   ) سپ تسا ، راب  ود  دراد ) عوجر  قح  نآرد  رهوش  هک  یعجر   ) قالط
.نتخاس اهر  ناسحا  یشوخ و  هب  ار )  وا  عوجر و  كرت   ) ای نتشاد و  هگن  یکین 

ياهراتفر تلاح  نیا  رد  .دنزاس  یم  اهر  ار  نانآ  یتحار  هب  هن  دـننک و  یم  یگدـنز  نانآ  اب  یبوخب  هن  نادرم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
اب ناـنز  هک  دـسر  یم  يدـح  هب  ناـنز ، هیرهم  هقفن و  قوقح ، تخادرپ  مدـع  رد  نادرم  یخرب  هنادرمناوجاـن  ياـهرازآ  ینید و  دـض 
زا رگید  یخرب  .دنوش  یم  عقاو  بیـشارس  کیرات و  رـسارس  يریـسم  رد  هدرک ، قالط  ياضاقت  شیوخ ، قوقح  همه  نتفرگ  هدـیدان 
راک هراچ  فسأت ، لامک  اب  یگداوناخ ، یعامتجا و  ياه  یماکان  اب  ندش  هجاوم  هدـنیآ و  زا  دوخ  بذاک  تشحو  لیلد  هب  نانز ، نیا 

.دراد دوجو  مه  نادرم  زا  یکدنا  دادعت  رد  ینیبدب  نیا  .دنیوج  یم  یشکدوخ  هریبک  هانگ  باکترا  رد  ار 

هلئسم هس  زا  یشان  عوضوم  نیا  میتسه ، یشکدوخ  لثم  قالط  دیدش  رایسب  ياه  بیسآ  دهاش  ینونک  تیعـضو  رد  هچنانچ  نیاربانب ،
: دشاب یم 

؛ نید هب  يدنبیاپ  اوقت و  مدع  یعرش و  طباوض  هب  تبسن  هدنهد  قالط  نادرم  یتالابم  یب  . 1

؛ قالط هناتسآ  رد  ِنانز  هنادنمشوه  ریغ  هنانیبدب و  هاگن  . 2

.هعماج راشقا  بلغا  رد  یطارفا  ۀنازیتس  قالط  گنهرف  دوجو  . 3
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نیرفآ تایح  ياهروتـسد  هب  هعماج  راشقا  همه  کسمت  قالط ، نیزگ  ياج  ياه  یـشکدوخ  هدـیدپ  زا  تاجن  هار  اهنت  تسا  یهیدـب 
.تسا مالسا 

.تسام یناملسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 

یگدرسفا . 4

هودنا مغ و  تلاح  کی  فداح  یگدرـسفا  .تسا  یگدرـسفا  یـشکدوخ ، هب  شیارگ  یگدامآ و  تمالع  نیرت  مهم  نیرت و  یلومعم 
رد .دنک  یم  داجیا  شمارآ  تذل و  یمرگرس و  نودب  یگدنز  کی  درف ، يارب  دهد و  یمن  تکرح  هزاجا  رکف ، هب  هک  تسا  ینالوط 

نیرتدیما ان  نیرت و  شزرا  یب  رامـش  رد  ار  دوخ  دنک و  یم  رکف  گرم  تالکـشم و  یگدـنز و  یفنم  تاکن  هب  درف  یطیارـش  نینچ 
هب ناـسنا  یعیبـط  خـساپ  اـهنت  یهاـگ  دـنک و  یم  یگدرـسفا  ساـسحا  هاـگهگ  يدرف  ره  ًاـبیرقت  .دروآ  یم  باـسح  هـب  هعماـج  دارفا 

هلمج زا  ...و  نازیزع  زا  یکی  نداد  تسد  زا  راک ، ای  لیـصحت  رد  تیقفوم  مدع  .تسا  یگدرـسفا  مغ و  ساسحا  یگدـنز ، ياهراشف 
، رت نیگنـس  هک  دوش  یم  یقلت  از  بیـسآ  یناـمز  اـهنت  یگدرـسفا  .دوش  یم  یگدرـسفا  زورب  بجوم  بلغا  هک  تسا  ییاـه  تیعقوم 

یلـصا ياه  یگژیو  .تسا  هدـمآ  شیپ  ۀـعقاو  ای  هثداح  نآ  زا  لوقعم  عقوت  راظتنا و  لباق  هک  دـشاب  يدـح  زا  رت  ینـالوط  اـی  رتارف و 
ای دریگب  یمیمـصت  دناوت  یمن  دنک و  یم  یکانتـشحو  دوکر  ساسحا  صخـش  نامز  نیا  رد  .تسا  ینیگمغ  يدـیماان و  یگدرـسفا ،
یم رو  هطوغ  یـشزرا  یب  یتیافک و  یب  ساسحا  رد  تدش  هب  هدرـسفا  صخـش  .دوش  دـنم  هقالع  يزیچ  هب  ای  دـنک  عورـش  ار  یتیلاعف 

.دتفیب زین  یشکدوخ  رکف  هب  تسا  نکمم  دنک و  یم  هیرگ  هب  عورش  هاگ  دوش و 

یم یـشان  هدرـسفا  درف  ساسحا  نیا  زا  اه  یـشکدوخ  رتشیب  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناکـشزپ  ناور  زا  یکی 
ریاس یلام و  نادقف  جالعال و  يرامیب  یگدنز ، نیگنـس  درد  زا  رارف  هار  اهنت  گرم ، هک  تسا  ریذپان  لمحت  نانچ  یگدـنز  هک  دوش 

.تساه یتحاران 
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یم تبثم  تهج  رد  رییغت  ناکما  مدع  نایاپ و  یب  سرتسا  یگدنز و  نیب  هناگود  ياه  ضراعت  يدـیمون ، یگدـنامرد و  ساسحا  درف 
.تسا يدمع  گرم  هب  مادقا  دارفا ، نیا  ِيدعب  ماگ  تسا و  یتحاران  ياه  هناشن  اه ، ینارگن  اه ، ساسحا  اه و  شرگن  نیا  .دنک 

صخـش نآ  ناور  هب  يدامتم  نایلاس  یط  هک  هدوب  يزاس  هنیمز  لماوع  تامدـقم و  دنتـسه ، یگدرـسفا  يرامیب  راچد  هک  يدارفا  رد 
، يراکیب دـننام : یتاعوضوم  هب  ناوت  یم  اـه  هنیمز  شیپ  نیا  نیب  رد  .تسا  هدـش  رهاـظ  یگدرـسفا  تروص  هب  درف  رد  هدرب و  موجه 

(1) .درک هراشا  ...و  یلیصحت  تسکش  ناناوج و  رد  تیوه  نارحب  ناناوجون و  رد  غولب  نارحب  یگداوناخ ، تالالتخا  دایتعا ، رقف ،

يداصتقا طیارش  . 5

رگ ناشن  يداصتقا  طیارـش  دوبهب  اریز  دـنه ؛ یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییـالاب  یـشکدوخ  دادـعت  ناراـک ، یب  يداـصتقا و  ناـمرجم 
هب طوبرم  یعامتجا  نیمأت  يارجا  زا  یشان  نادنملاس ، نیب  یشکدوخ  نازیم  شهاک  رد  یناهج  شیارگ  نینچ  مه  .تسا  نآ  شهاک 

.تسا نانآ 

( هداوناخ رـسمه ،  ) یگداوناخ ياهراشف  اب  هک  نیا  رگم  دـشاب ، یـشکدوخ  يارب  یلماع  ییاهنت  هب  دـناوت  یمن  ًافرـص  يراـک  یب  هتبلا 
ير و مدـنگ  زا  مه   » قادـصم هب  یتاقبط و  هاگیاپ  ندرک  مگ  .ددرگ  مأوت  لوقعمریغ  دروم و  یب  تاعقوت  اه و  نآ  ياـه  ناـبز  مخز 

هلاس دص  هر  هبـش ، کی  هک  یناسک  يارب  یعامتجا  دیدج  هقبط  ياضعا  رخـسمت  ییانتعا و  یب  ندش ، مورحم  دادـغب » يامرخ  زا  مه 
(2) .تسا هراب  نیا  رد  رثؤم  لماوع  زا  زین  دنراد ، راو  یطوط  تروص  هب  دیدج  گنهرف  موسر و  نتفرگدای  رد  شالت  هتفر و 
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يراک یب  رقف و  . 6

چیه تسا و  هعماج  کـی  يداـصتقا  متـسیس  هعومجم  رد  قیمع  يواـکو  دـنک  دـنمزاین  هدـیچیپ و  رایـسب  يراـک  یب  هدـیدپ  یـسررب 
رقف یتخبدب و  لماع  نیرت  یلـصا  یلاغتـشا ، مک  يراک و  یب  دوجو  .درادـن  دوجو  داصتقا  رد  لاغتـشا  لکـشم  زا  رت  يداینب  یلکـشم 
یلم هافر  هدـنیآ و  ندـش  رت  نشور  یگدـنز و  هب  يراودـیما  نازیم  دـشاب ، رتشیب  لاغتـشا  ناکما  هچ  ره  .دـیآ  یم  باـسح  هب  عماوج 

.تفای دهاوخ  شیازفا 

شیازفا يراک  یب  رقف و  يداسک ، نارحب و  نامز  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  نیون  عماوج  ياه  یگژیو  زا  يداصتقا  عاـضوا  تاـناسون 
دمآرد و نازیم  شهاک  هک  تسا  نیا  رب  یخرب  داقتعا  .دوش  یم  فیعضت  نانآ  هیحور  و  هدش ، هتـساک  دارفا  یمرگ  لد  زا  دبای و  یم 

(1) .دراد لابند  هب  ار  یشکدوخ  لثم  مئارج  عاونا  باکترا  ناناوج و  مئارج  شیازفا  عماوج ، يداصتقا  ناینب  ندش  تسس 

تبحم دوبمک  . 7

هاگیاج اه  یماک  ان  اـی  اـه  تیمورحم  یخرب  اـب  ههجاوم  رد  هک  يدرف  .تسا  نارگید  زا  کـمک  بلط  يارب  داـیرف  یعون  یـشکدوخ 
مادقا اب  نتشیوخ ، یهاگآان  دوخ و  تیعقوم  لیلحت  رد  فعض  لیلد  هب  هداد ، تسد  زا  ناتسود  عامتجا و  ای  هداوناخ  نایم  رد  ار  دوخ 

.دیامن بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  هجوت  هلیسو  نیدب  هدومن ، رارقرب  طابترا  دوخ ، ۀقالع  رظن و  دروم  دارفا  اب  دهاوخ  یم  یشکدوخ  هب 

108 ص :
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نیدلاو هناریگشیپ  فیاظو 

یبهذم دیاقع  تیوقت  . 1

همه رد  هتشاد و  یعطق  داقتعا  نادب  هدوب ، یتیبرت  مولع  ناصـصختم  ناسانـش ، ناور  ناسانـش و  هعماج  قافتا  دروم  هراب  نیا  رد  هچنآ 
هدـنزاس و شقن  یمالـسا ، هشیدـنا  رد  هک  نیا  هچ  .تسا  یبهذـم  فراـعم  نوتم و  زا  هتفرگرب  تسا ، هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  عماوج 

ساسحا تسا و  یگدـنز  دـنور  رد  ناـسنا  هدـننک  راـهم  یلرتنک و  رازبا  نیرت  گرزب  نیـسپاو  زور  هب  داـقتعا  ادـخ و  هب  ناـمیا  مهم 
.تسا هداد  شهاک  رایسب  ار  یعامتجا  ياه  بیسآ  تافارحنا و  يوس  هب  شیارگ 

يرهاظ ياه  تسکـش  اه و  یماـکان  اـب  ییوراـیور  رد  یمدآ  هاـگ  هیکت  نیرت  گرزب  وا ، یهاـنتمان  تردـق  هب  هجوت  دـنوادخ و  داـی 
: دوش یم  یگدنز  زا  تذل  ساسحا  ندوبالاب  یناور و  شمارآ  داجیا  بجوم  تسا و  یگدنز 

(1)؛  { ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  } 

.دنبای یم  شمارآ  ادخ  دای  اب  اه  بلق  انامه 

رد دوجوم  ماظن  نامیا ، اب  دارفا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  فدـنرادروخرب  یناور  شمارآ  شیاسآ و  نیرتهب  زا  نامیا  ناـبحاص  هک  نیا 
يارب یهلا  یشیامزآ  ای  شیوخ و  ياهراتفر  ءوس  هجیتن  ار  یتخـس  الب و  هنوگ  ره  دنناد و  یم  دنم  فده  هنامیکح و  ار  یتسه  ناهج 

.دننک یم  دادملق  يدنوادخ  شاداپ  هب  یبای  تسد 

همه زا  يرادروخرب  دنناد ، یم  دنوادخ  يوس  زا  شیوخ  ناج  رادیارـس  ار  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  داعم ، أدبم و  هب  دقتعم  ياه  ناسنا 
هار دوخ  هب  یهودنا  مغ و  نآ  نداد  تسد  زا  يارب  هجیتن  رد  هدرمش ، قح  ترـضح  فطل  ار  يرهاظ  يویند و  ياه  تمعن  بهاوم و 

: دنهد یمن 

}(2)؛ َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  یتامَم  َيایْحَم َو  یکُُسن َو  یتالَص َو  َّنِإ  ُْلق  }
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.تسا نایناهج  يادخ  تسد  هب  نم  گرم  یگدنز و  راتفر و  تدابع و  همه  هک  یتسرد  هب  وگب  ربمایپ ، يا 

، هداد جرخ  هب  ییابیکش  یگدنز ، ياه  یتخس  رد  دنتسه ، لاعتم  دنوادخ  هب  نامیا  یهلا و  ینیب  ناهج  ياراد  هک  يدارفا 

خرن ور  نیمه  زا  دـنوش ؛ یمن  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  فطل  زا  تیمورحم  یـشکدوخ و  هریبک  هانگ  بکترم  دوخ  ناـج  تاـجن  يارب 
هب اکتا  اب  ار  دوخ  تالکـشم  همه  لح  هار  اه  نآ  اریز  تسا ؛ رت  نییاپ  رایـسب  یبهذم  ياه  هداوناخ  یمالـسا و  عماوج  رد  یـشکدوخ 

.دننک یمن  یشالت  دوخ  مسج  ندرب  نیب  زا  يارب  لیلد  نیمه  هب  دننک و  یم  ادیپ  دوخ  ینید  ياهرواب  یبلق و  دیاقع 

، شیوخ نادنزرف  هداوناخ و  يداقتعا  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  یبهذم و  سح  تیوقت  ایحا و  يارب  هراومه  مرتحم  نیدلاو  تسا  هتـسیاش 
هداوناخ دارفا و  اب  یگداوناخ  هناتـسود و  طابترا  ینید ، دنمدوس  بتک  هعلاطم  یبهذم ، نکاما  دجاسم و  رد  روضح  اب  دننک و  شالت 

یگداوناخ هنامیمص  ياه  تبحص  یعرش و  فیاظو  ماجنا  رد  عقوم  هب  مازلا  یبهذم ، ياه  همانرب  سلاجم و  رد  تکرش  نیدتم ، ياه 
.دنیامن مادقا  زاس  تشونرس  مهم و  رما  نیا  هب 

یشکدوخ مئالع  هب  هجوت  . 2

هیلوا ياه  هناشن  تخانش  اما  تسین ؛ یناسآ  راک  نادنچ  نایفارطا ، ای  رسمه  ای  نیدلاو  يوس  زا  یـشکدوخ  لامتحا  ینیب  شیپ  هچرگا 
.دشاب دیفم  یشکدوخ ، هب  نونظم  درف  یناور  دوبهب  يریگشیپ و  يارب  نایفارطا  يزاس  لاعف  رد  دناوت  یم  نآ  مئالع  و 

یمن راک  نیا  هب  تسد  دنز ، یم  ار  یـشکدوخ  فرح  هک  یـسک  دـننک  یم  نامگ  ناصـصختم  زا  یـضعب  یتح  يداع و  مدرم  بلغا 
لطاب فنامگ  نیا  هتبلا  .دنز 
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.درک یقلت  يدج  ار  شفرح  دیاب  دنز ، یم  فرح  یشکدوخ  زا  ناوجون  هک  ینامز  تسا و  كانرطخ  و 

ور هبور  ییانتعا  یب  اب  و  دننک -  یم  یـشکدوخ  هب  دیدهت  هک  ینالاسگرزب  ای  ناناوجون  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  زیگنا  مغ  تقیقح 
.دننک یم  راک  نیا  هب  مادقا  ماجنارـس  دوش - یم  دروخرب  نانآ  اب  دـنا ، هجوت  بلج  لابند  هب  هک  يدارفا  ناونع  هب  ًافرـص  ای  دـنوش  یم 

دراد و دوجو  یلاکـشا  هک  دننک  لقتنم  ار  مایپ  نیا  دـنهاوخ  یم  دـننک ، یم  یـشکدوخ  هب  دـیدهت  ناناوجون  هک  یتقو  نیا ، رب  هوالع 
یـشکدوخ هب  ناشلکـشم  لح  يارب  دوجوم  لح  هار  اهنت  ناونع  هب  هک  دنـشاب  هتـشادن  دـصق  ًاعقاو  رگا  یتح  دـنراد ؛ کـمک  هب  زاـین 

.دنوش لسوتم 

باسح هب  یـشکدوخ  هب  باکترا  لامتحا  زا  ییاه  هناـشن  دـناوت  یم  هدرـسفا ، دارفا  رد  ریز  هدـنهدرادشه  مئـالع  هب  هجوت  تبقارم و 
: دیآ

.موادم يدیما  ان  فلا )

.كاروخ باوخ و  رد  لالتخا  ب )

.یلیصحت یناهگان  دیدش و  تفا  ج )

.نارگید زا  يریگ  هرانک  شیازفا  یجیردت و  یعامتجا  ياوزنا  د )

.یگدنز رد  راذگ  ریثات  هقالع و  دروم  دارفا  ای  نیدلاو  اب  ناوجون  طابترا  دیدش  شهاک  ای  عطق  ه )

هتشذگ رد  یشکدوخ  هب  مادقا  رب  ینبم  يا  هقباس  نتشاد  و )

.دوخ هب  یناسر  بیسآ  ییاورپ و  یب  زا  یکاح  یتالاح  نتشاد  ز )

.هناخ زا  رارف  ای  هنایاورپ و  یب  یگدننار  ردخم و  داوم  ای  لکلا  فرصم  ح )

»؟ منک یم  یگدنز  هچ  يارب   » ای مریمب » شاک  يا   » لثم یتالمجرمتسم  نتفگ  ط )

.یلیصحت تسکش  لثم  ناوج ، یگدنز  رد  لومعمریغ  تاقافتا  داجیا  ي )
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(1) .نازیزعزا یکی  یناهگان  گرم  ك )

هقالع یب  شخب ، تذل  یحیرفت و  ياه  تیلاعف  رد  تکرـش  هب  نتـشادن  هقالع  زا : دـنترابع  یگدرـسفا  يرهاظ  مئالع  زا  رگید  یخرب 
یب یصاخ ، يرامیب  چیه  دوجو  نودب  فلتخم  یحور  یمسج و  تالکـشم  زا  تیاکـش  نتفرگ ، رارق  مارتحا  ریدقت و  دروم  هب  ندوب 

ندوب و دـب  رب  داقتعا  دوخ و  زا  یتیاـضران  یتیـصخش ، تایـصوصخ  رد  یعطقم  شحاـف و  رییغت  دوخ ، يرهاـظ  تیعـضو  هب  یهجوت 
مک ، (2) يرگ شاخرپ  زیمآ ، تنوشخ  ياهراتفر  یگدـنز ، هرمزور  يداع و  ياه  تیلاعف  ندادـن  ماجنا  دوخ ، ندوب  دامتعا  لـباقریغ 

راتفگ و رد  لادتعا  مدع  هظفاح ، ساوح و  ياطخ  یحور ، یمسج و  دایز  یگتسخ  دیدش ، يدیماان  ساسحا  یلاح ، یب  نزو ، ندرک 
(3) .راتفر

ای ناتـسود  هرواشم  یهارمه ، تبحـص ، قیرط  زا  دـیاب  یم  قوف ، ياه  تمالع  ندـید  اب  نارگ  تیامح  یمامت  ناکیدزن و  نیدـلاو و 
تامادـقا ...و  ینامرد  ناور  زکارم  هب  هعجارم  یـشخب ، دامتعا  ییاشگ ، لکـشم  هدـننک ، مرگرـس  تاـحیرفت  اـی  ترفاـسم  ناـکیدزن ،

.دنیامن يریگیپ  تدش  اب  رظن  دروم  درف  هب  تبسن  ار  دوخ  یشخب  دوبهب  هناریگشیپ و 

هنادنمشوه جاودزا  ( 3

ناناوج هب  ندیشخب  تیـصخش  زین  دارفا و  ینورد  شمارآ  اه و  ینارگن  عفر  ياه  هار  زا  یکی  هک  دنهاگآ  رما  نیا  زا  یبوخب  نیدلاو 
.تسا جاودزا  یگدنز و  لیکـشت  يارب  ناناوج  بسانم  عقوم و  هب  مادقا  تامدقم و  هیهت  يراگنا ، چوپ  ياه  نارحب  زا  نانآ  تاجن  و 

 ( اهیلا اونکستل  تسا ...( : هتسناد  رارق  درم  نز و  شمارآ  هیام  ار  جاودزا  دیجم ، نآرق 
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ص 752. ییاسای ، دیشهم  مجرتم : كدوک ، تیصخش  دشر و  لواپ ، نسام  يرنه  - 1
 . www.fpm.ir یبجر ) يدهشم  انوم  همجرت  اب  يا  هلاقم  شهوژپ ، گنهرف و  هلجم  - ) 2

ص286. یعامتجا ، ياه  يورجک  یسانش  بیسآ  - 3

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 136 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_112_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_112_3
http://www.ghaemiyeh.com


تیحالـص طیارـش و  رد  هجوت  تقد و  تسا ، جاودزا  زا  رت  مهم  هچنآ  اما  تسا ؛ هدش  هتفگ  رایـسب  نخـس  جاودزا  تیمها  رد  هچرگا 
باتـش زا  زیهرپ  ناوج ، یعامتجا  یلقع و  غولب  موزل  حیحـص ، ینیزگ  رـسمه  باختنا و  موزل  .تسا  راک  نیا  هب  مادقا  رد  ناوج  ياه 

جاودزا و تلع  هفـسلف و  نییبت  نکـسم ، لاغتـشا و  لیبق  زا  جاودزا  زا  سپ  لحارم  نتفرگ  رظن  رد  نآ ، هب  ندیـشخب  هلـصیف  یگدز و 
ندادرارق زا  زیهرپ  زیمآ ، تملاسم  ياهراتفر  كرتشم و  یگدـنز  لوصا  یگنوگچ و  رد  تیادـه  هرواـشم و  نآ ، مهم  ياـهدرکراک 

دیاب یم  ناشدنزرف ، جاودزا  يارب  ییاهن  مادـقا  زا  شیپ  ردام  ردـپ و  هک  تسا  يدراوم  زا  ...و  اه ، یتسیابردور  تافراعت و  رد  ناوج 
.دنشاب هتشاد  رظن  رد 

نآ لابند  هب  هتفای ، شهاک  تدـش  هب  قالط  یگداوناـخ و  يراـجنهان  بیرـض  دـنا ، هنادنمـشوه  یجاودزا  ياراد  هک  يدارفا  نیب  رد 
.دسر یم  دوخ  لقادح  هب  زین  یشکدوخ  خرن 

یگدنز ياه  تراهم  شزومآ  . 4

ياهرهوشو نز  هژیو  هب  اه ، هداوناخ  مامت  يارب  مزال  ياه  تراهم  اه و  هویـش  يریگارف  ایند ، نیا  رد  هنادنم  تداعـس  یگدـنز  ۀـمزال 
اه ییامنهار  زا  هدافتـسا  مدع  و  یفاک ) هبرجت  مدع  لیلد  هب  دوخ ( صقان  ياه  هتـسناد  هب  ناناوج  ندرک  دامتعا  نیقی  هب  .تسا  ناوج 

.تشاد دهاوخن  یپرد  ار  یبوخ  جیاتن  كرتشم ، یگدنز  يالاو  فادها  هب  ندیسر  يارب  نایفارطا  ياه  هرواشم  و 

رد دوخ ، دـنم  شزرا  تاـیبرجت  لاـقتنا  فلتخم و  داـعبا  رد  یگدـنز  مزـال  ياـه  تراـهم  شزومآ  اـب  هراومه  نیدـلاو  تهج  نیا  زا 
.دنراد ییازسب  مهس  شیوخ  نادنزرف  يریذپ  بیسآ  شهاک 

زا اه  بیـسآ  یخرب  ضرعم  رد  هک  تسا  اپون  ياه  هداوناخ  هیلوا  ياه  يدنمزاین  زا  یکی  یگداوناخ  یگدـنز  ياه  تراهم  نتخومآ 
.دنتسه عقاو  یشکدوخ  هلمج 
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رد رـسمه  اب  راتفر  یگنوگچ  شزومآ  زا : دنترابع  دبای ، لاقتنا  دیدج  لسن  هب  نیدلاو  قیرط  زا  دیاب  یم  هک  اه  تراهم  نیا  زا  یخرب 
ياه دوبمک  اب  دروخرب  یگنوگچ  شزومآ  عوضوم ، نیا  رد  دنمدوس  بتک  هعلاطم  هب  هیـصوت  دوخ ، تایبرجت  تارطاخ و  نایب  بلاق 

ناگیاسمه و اب  راتفر  هویش  رسمه ، ناگتـسب  اب  یگداوناخ  دمآ  تفر و  یگنوگچ  یلام ، ییوج  هفرـص  هب  هیـصوت  هداوناخ ، يداصتقا 
، ییوشانز لئاسم  رد  دنزرف  هب  هنافیفع  ياه  هیـصوت  یبهذم ، دیاقع  هب  نادنزرف  نداد  هجوت  یمـشچ ، مه  مشچ و  زا  زیهرپ  ناتـسود ،

یشکرس مارتحا و  موزل  نآ ، زا  جورخ  دورو و  لزنم و  رد  روضح  نامز  نازیم و  یمومعو ، یگداوناخ  لفاحم  رد  ششوپ  یگنوگچ 
شنکاو ياه  هویش  رسمه ، ةداوناخ  هب 

 ... . جاودزا و رد  هدننک  درسلد  هدننک و  دیماان  لماوع  اب  دروخرب  ياه  هار  رسمه ، ياه  يراگزاسان  ربارب  رد  بسانم 

یسانشدوخ . 5

تالیامت اه و  تبغر  اه ، سرت  اه ، هتساوخ  توق ، فعض و  طاقن  زا  یهاگآ  يدرف و  ياه  یگژیو  تخانـش  يانعم  هب  یـسانش  دوخ 
رتهب ار  دوخ  ياه  تیلوئـسم  قوقح و  هتـشاد ، دوخ  زا  يا  هنانیب  عقاو  ریوصت  ات  دـنک  یم  کـمک  ناـسنا  هب  تخانـش  نیا  تسا ؛ دوخ 

.دسانشب

قیقحت هب  دشاب ، یسانشدوخ  ياراد  هک  یصخش  هبر ؛» فرع  دقف  هسفن ، فرع  نم  : » هدومرف هغالبلا  جهن  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
ناوت تخانـش  ار ، دنوادخ  یتسه و  ناهج  تخانـش  هار  نیرت  ییانبریز  ناوتب  دـیاش  ور  نیا  زا  .تسا  هتخانـش  مه  ار  شیوخ  يادـخ 

.دوب دهاوخ  مه  دارفا  فعض  طاقن  اه و  یناوتان  لماش  اه  يدنم  ناوترب  هوالع  تخانش  نیا  تسناد ؛ نتشیوخ  ياه  يدنم 

اـه و یگژیو  تخانـش  یهاـگآدوخ ، ءزج  نیتسخن  .دراد  دارفا  ناور  تشادـهب  تمالـس و  رد  یمهم  شقن  اـه ، یهاـگآ  نیا  بسک 
اریز تسا ؛ شیوخ  تافص 
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دشر سپس  نآ و  حالصا  عفر و  يارب  مادقا  رییغت و  يارب  مدق  نیتسخن  اه ، تسکش  اه و  یتیاضران  فعض ، طاقن  اه ، هابتشا  تخانش 
.تسا ناسنا 

: دندومرف مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

« دور یم  اجک  هب  دراد و  رارق  یهاگیاج  هچ  رد  هدمآ ، اجک  زا  دنادب  هک  ار  یصخش  دنک  تمحر  دنوادخ  » 

تایح و نتـسناد  رگ  باسح  یگدنز و  نتـسناد  دنم  فده  بجوم  یـسانشدوخ  داعم و  أدـبم و  زا  ناسنا  هبناج  همه  تخانـش  نیا  . 
يراتفر و ياه  لالتخا  یسررب  رد  ناسانـش  ناور  ناسانـش و  هعماج  ریخا ، ياه  ههد  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ددرگ  یم  وا  گرم 

تخانش يارب  دارفا  یخرب  یناوتان  رد  هشیر  اه ، بیسآ  اه و  لالتخا  زا  يرایـسب  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یعامتجا  ياه  فارحنا 
ثداوـح و لـیلحت  هیزجت و  رد  دنـشاب ، هدیـسر  یهاـگآ  دوـخ  لـماک  هجرد  هـب  هـک  يدارفا  اریز  دراد ؛ ناـشیاه  تیعقوـم  لـیلحت  و 

نب رد  ار  دوخ  هاگ  چـیه  و  هتفرگ ، شیوخ  یعامتجا  يدرف و  تاناکما  رب  قبطنم  هناـمیکح و  یتامیمـصت  دوخ ، ینوماریپ  ياـهراتفر 
: دراد لابند  هب  دارفا  يارب  ار  ریز  دیاوف  یسانشدوخ  تراهم  بسک  .دنیب  یمن  تسب 

.دنهد یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تمواقم  یعامتجا  یناور و  ياه  هبرض  راشف و  لباقم  رد  فلا )

.دننک یم  لابقتسا  رظن  بحاص  دارفا  نارگید و  اب  تروشم  زا  ب )

.دننک یم  عافد  نآ  زا  دنراد و  یهاگ  تاداقتعا  اه و  شزرا  هب  تبسن  ج )

.دنراد يدایز  رطاخ  تیاضر  يدونشخ و  ساسحا  د )

.دنا لئاق  شزرا  دوخ  يارب  ه )

.دنرادروخرب يریذپ  داقتنا  هیحور  زا  و )

.دنرادروخرب یشیدنا  تبثم  هیحور  زا  بلغا  ز )

(1) .دنراد ییالاب  تکراشم  يراکمه و  هیحور  ح )
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يزومآدب زا  زیهرپ  . 6

یتیبرت و لئاسم  دـیاب  یم  اه ، یـشک  دوخ  اه و  لتق  هب  طوبرم  رابخا  یفنم  راثآ  ضراوع و  زا  زیهرپ  يارب  تاـعوبطم  يربخ و  زکارم 
.دنهد رارق  رظن  دم  ار  ثداوح  هنوگ  نیا  راشتنا  نایب و  شخپ و  فلتخم  بناوج 

رگید يارب  یلاجنج  ثداوح  اهربخ و  هنوگ  نیا  رکذ  لرتنک و  رد  ناردام  ناردـپ و  هلمج  زا  هداوناـخ ، ياـضعا  شقن  ناـیم ، نیا  رد 
هناسر يربخ  تلاسر  زا  اه  یشکدوخ  یلامجا  یلک و  بلاطم  ارجام و  لصا  نایب  هچرگا  .تسا  تیمها  زئاح  رایـسب  هداوناخ  ياضعا 

ياهدرگش اه و  هویش  لماوع ، اهرازبا ، تاییزج ، نایب  هک  دنشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  دیاب  نیدلاو  اما  دیآ ، یم  باسح  هب  اه 
کی گرم  هک  نیا  .دشاب  هتشاد  یناربج  لباق  ریغ  یعامتجا  بقاوع  اسب  هچ  هتشاد ، یکانرطخ  ياه  يزومآدب  یشکدوخ ، هب  طوبرم 

، دـح زا  هدایز  قیقد و  تاـییزج  هئارا  اـما  دوب ؛ دـهاوخن  از  بیـسآ  نادـنچ  تسا ، هدوب  هچ  گرم  تلع  تسا و  هدوب  هنوگچ  صخش 
دنک لمع  دارفا  نیب  رد  یشکدوخ  شزومآ  یعون  هلزنم  هب  هدرک ، بیغرت  یشکدوخ  شور  يریگراک  هب  رد  ار  نارگید  تسا  نکمم 

.دراذگب ریثأت  و 

يریگشیپ ياههار  ریاس  .7

: تسا هدرک  نایب  لیذ  حرشب  ار  یشکدوخ  زا  يریگشیپ  ياههار  زا  یخرب  دوخ  یقیقحت  ياه  هتشون  رد  داجرف » رتکد  »

یگناگ دنچ  ساسحا  ياراد  وا  اریز  درک ؛ بلس  وا  زا  ار  یشکدوخ  هزیگنا  ناوت  یم  ندنام ، هدنز  هب  رامیب  هقالع  زا  هدافتسا  اب  فلا )
.درک فرصنم  ار  وا  ناوت  یم  یگناگود  نیا  قیرط  زا  هدش و  تایح  گرم و  هب  تبسن  یگناگ  ود  ای 

.یشکدوخ دروم  درف  زا  یناحور )  کشزپ ، امرف ، راک  لیماف ، تسود ، ) ناکیدزن تیامح  طابترا و  داجیا  ب )

.رگید دارفا  نیب  هدرک  یشکدوخ  درف  تیلوئسم  لوبق  ندرک  میسقت  ج )

.نانز رد  ندشن  هتساوخ  ندش و  درط  ساسحا  زا  يریگولج  د )
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.نادرم رد  یتیافک  اب  دروم  رد  دیدرت  ساسحا  زا  يریگولج  ه )

(1) .یشکدوخ دروم  درف  اب  یعامتجا  تاطابترا  سامت و  هعسوت  و )

.دارفا یگدنز  طیحم  رد  نادرگ  ناور  ياهوراد  اه و  صرق  لرتنک  ز )

هب دیاب  هراومه  دنتـسه ، ...و  يداصقا  یعامتجا ، یگداوناخ ، ياه  هنیمز  رد  يرایـسب  تالکـشم  راتفرگ  هک  ینانآ  هکنیا ، رخآ  نخس 
زا یکاح  هدوب و  لکشم  لح  هار  نیرخآ  نیرتدب و  اما  دشاب ، هدنهد  نایاپ  مادقا  کی  دناوت  یم  یشکدوخ  هچرگا  دنـشاب  هتـشاد  دای 

باذع هدعو  دنوادخ  هک  تسا  يا  هریبک  ناهانگ  زا  هک  نآ  هوالع  .تسا  تالکـشم  لح  رد  هنالوقعم  ریبدت  هدارا و  مدـع  یناوتان و 
 . ...دراد دوجو  يا  هنادنموربآ  نازرا و  هداس ، رایسب  ياه  لح  هار  اه ، لکشم  همه  ندرک  فرط  رب  يارب  هشیمه  .تسا  هداد  نآرب 
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هناخ زا  رارف 

هراشا

زا .تسا  هدش  لیدـبت  یعامتجا  ياز  بیـسآ  دـیدش و  لضعم  کی  هب  هناخ  زا  رارف  موش  هدـیدپ  ناهج ، ياهروشک  بلغا  رد  هزورما 
، یناهج تشادـهب  نامزاس  رامآ  نیا  ساسارب  .دیـسر  دـهاوخ  اه  هداوناخ  هعماج و  هب  يرایـسب  ياـه  بیـسآ  تاـفآ و  رذـگهر ، نیا 

رتخداــه نآ  هنافـسأتم 74 %  هک  دـننک  یم  رارف  شیوخ  هداوناـخ  نوناـک  زا  هلاـس  هدزوـن  اـت  هدزیـس  ناوـجون  نوـیلیم  کـی  هنـالاس 
(1) .دنتسه

دهاوخ یپ  رد  يا  هناگادج  راثآ  لیالد و  دوخ ، نیا  هک  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  مه  لهأتم  نانز  نادرم و  رارف  یکدنا ، دراوم  رد  هتبلا 
.تشاد

یـسررب هتـشاذگ ، ياج  هب  دوخ  زا  ار  يرایـسب  یفنم  تاعبت  تسا و  شیازفا  هب  ور  يرارف  نارتخد  رامآ  هلاس  ره  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
.دیامن یم  رت  يرورض  شخب  نیا 

نارتخد رارف  ياهدمایپ 

ضرعت یعون  عقاو  رد  هناخ ، زا  رارف  هدیدپ  ِما  اّ دـیآ ، یم  باسح  هب  نادـنزرف  نمیا  هاگهانپ  مرگ و  نوناک  نیرت  مهم  هداوناخ  هناخ و 
ار نآ  هکلب  هتـسنادن ، شمارآ  نوناک  ار  هناخ  اـهنت  هن  ناـیرارف  اریز  تسا ؛ ینونک  نیـشیپ و  ناـمدرم  موسرم  هویـش  نهک و  هدـعاق  هب 

.دنرادنپ یم  شیوخ  ياهوزرآ  لایما و  نادنز 

هتـساوخ اما  دننک ؛ هبرجت  ار  تبحم  شمارآ و  دنزاسب و  رت  بولطم  یعـضو  رتهب و  یگدنز  کی  دوخ ، رادنپ  هب  ات  دنهاوخ  یم  نانآ 
راچد هتساوخان  ای 

118 ص :
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: تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  ریز  تاعبت  رارف  هدیدپ  نیاربانب ، دنوش ؛ یم  يددعتم  یعامتجا  تافارحنا 

رد هداوناخ  يدمآ  راکان  هناشن  .دـشاب و  درف  یگداوناخ  تفارـش  تیثیح و  يارب  هبرـض  همطل و  نیرت  گرزب  دـناوت  یم  نارتخد  رارف 
.دشاب یم  نادنزرف  تیبرت 

هداوناخ لیکـشت  لامتحا  دـناشک و  یم  داسف  یهابت و  هب  ار  اه  نآ  هدـنیآ  یگدـنز  هدوب ، نانآ  یهانپ  یب  ینامناخ و  یب  زاـغآ  رارف ،
.دسر یم  رفص  هب  دراوم  بلغا  رد  هتفای ، شهاک  نکمم  لقا  دح  هب  نانآ  يارب 

داسف مئارج و  عاونا  باکترا  یتبراقم ، ياـه  يراـمیب  زدـیا و  لـثم  اـه  يراـمیب  عاونا  هب  ـالتبا  داـسف ، تقرـس و  ياهدـناب  رد  روضح 
یخرب نانآ ، یناور  یحور و  تمالس  نداد  تسد  زا  ردخم و  داوم  فرـصم  عیزوت و  ياهدناب  رد  يراتفرگ  يرگ ، یپسور  یقالخا ،

.تسا رارف  میخو  بقاوع  زا 

هناخ و رد  دیاب  ار  نآ  نیرت  مهم  اما  دراد ؛ يددعتم  لماوع  ندـمآرد ، ینابایخ  نانزرامـش  رد  سپـس  هناخ و  زا  زیرگ  هدـیدپ  هچرگا 
.درک یبای  هشیر  هداوناخ 

رارف یگداوناخ  لماوع 

نارتخد ماقم  هب  تیمها  هجوت و  مدع  . 1

، یناسنا تمارک  ظفح  موزل  ینید و  ياـه  هیـصوت  فـالخرب  زین  هتـشذگ و  دنـسپان  هدیـسوپ و  تارکفت  ساـسا  رب  نیدـلاو  زا  یخرب 
دـئاز و یتادوـجوم  ار  ناـنآ  اـهریقحت ، نیهوـت و  اـه و  ندز  تفوکرــس  اـب  دنتــسین و  لـئاق  ثنوـم  سنج  يارب  یــشزرا  هاـگیاج و 

.دننک یم  مهارف  ار  هناخ  زا  نارتخد  رارف  تابجوم  هار  نیا  زا  هدرک و  یقلت  دمآراکریغ 

نارحب هتـسسگ و  ناماسبان ، ياه  هداوناـخ  نیا  زا  يرارف  نارتخد  راـمآ  رتشیب  تاـقیقحت ، تاـعالطا و  دانتـسا  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
نتسب راک  هب  تساز ،
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.تسا نآ  زا  يریگشیپ  رد  تیولوا  نیلوا  موش ، هدیدپ  نیا  زا  يریگولج  رد  نیدلاو  يوس  زا  بسانم  طیارش  طباوض و 

: قالط . 2

ادج هداوناخ  زا  ردپ )  ای  ردام   ) نآ نیدـلاو  زا  یکی  هک  يا  هداوناخ  .دـشاب  یم  قالط  موش ، ةدـیدپ  نیا  یگداوناخ  لماع  نیرت  مهم 
، تسا هدرک  اهر  ار  هناخ  یتیبرت  طیحم  نتفرگ ، قالط  اب  هدش و 

.دیآ یم  باسح  هب  هناخ  نآ  نادنزرف  رارف  يارب  رتسب  هنیمز و  نیرت  بسانم 

هدش لزلزتم  یتیبرت  مرگ  نوناک...و  یعیبط  ثداوح  گرم و  رثا  رد  ردام  ای  ردپ  نداد  تسد  زا  لیلد  هب  هک  يا  هداوناخ  رد  نینچمه 
مرج باکترا  یعامتجا و  ياه  يراگزاسان  يارب  يرتشیب  یگدامآ  نادـنزرف  تسا ، هدـش  لیدـبت  هتخیـسگ  مه  زا  هداوناخ  کی  هب  و 

.دنراد

لیلد هب  دراوم  یخرب  رد  تسا و  هجاوم  یفطاع  طابترا  تبحم و  دوبمک  تیمورحم ، یماکان ، ساسحا  اب  درف  يا ، هداوناـخ  نینچ  رد 
(1) .دوش یم  مهارف  هناخ  زا  رارف  دننام  يراتفر  تالالتخا  هنیمز  يردپان ،)  ای  يردامان   ) نیشناج شریذپ  مدع 

: یگداوناخ ياه  تنوشخ  . 3

متش برـض و  .تسا  نارتخد  رارف  رد  یمهمرایـسب  لماع  هداوناخ ، ياضعا  يوس  زا  یـسنج  یمـسج و  یحور ، ياه  تنوشخ  لامعا 
ندرک روصحم  هناخ ، رد  نادنزرف  ندرک  ینادنز  ینت ، ان  ای  ینت  ناردارب  ای  ردپ  یـسنج  تازواجت  نادنزرف ، هب  تبـسن  یمـسج  ياه 

نادنزرف و شنکاو  رد  یئوس  رایـسب  جیاتن  دناوت  یم  هک  تسا  یلماوع  زا  هناخ ، زا  نوریب  طیحم  رد  روضح  مدـع  رد  طارفا  دـنزرف و 
.ددرگ اه  نآ  رارف  سپس 

120 ص :
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، هام رویرهـش  ات  دادرخ  زا  هک  يروط  هب  دنهد ؛ یم  لیکـشت  نیدلاو  ار  نادنزرف  رارف  للع  دودح 70 %  هک  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت 
هب دننک ، لمحت  ار  هداوناخ  دعاسمان  طیحم  دنناوت  یمن  هسردم  زا  تغارف  زا  سپ  ناناوجون  هک  یتقو 

دـید و هب  لیماف  هداوناخ و  ياضعا  هک  هام - نیدرورف  رد  دـننک و  یم  رارف  هناـخ  زا  رتدـعاسم ، رتهب و  ییاـضف  رد  نتفرگ  رارق  دـیما 
زا هک  يدارفا  دهد  یم  ناشن  هدش  هئارا  رامآ  .مینک  یم  هدـهاشم  ار  رارف  نیرت  مک  دنتـسه - لوغـشم  ون  لاس  مسارم  ماجنا  دـیدزاب و 

.دننک كرت  ار  هناخ  دنهد  یم  حیجرت  نیدلاو  اب  يراگزاسان  لیلد  هب  اه  نآ  دنراد و 80 % لاس  ات 25  ًابلاغ 14  دننک ، یم  رارف  هناخ 

نآ نارتخد ، هب  تبـسن  لیماف  نادرم  رگید  ناردارب و  هنادـنم  تریغ  حالطـصا  هب  ياهیریگ  تخـس  اهراتفر و  تاـقوا  یخرب  نینچمه 
.دنناد یم  هناخ  زا  زیرگ  ار  دوخ  تاجن  هار  هک  دنک  یم  گنت  نارتخد  رب  ار  هصرع  نانچ 

نیدلاو يراتفر  ياه  یگتفشآ  . 4

بجوم نانآ  یلمع  يراتفگ و  تاضراعت  اهاوعد ، یقطنم ، ریغ  تاعقوت  اه و  دروخرب  لیبق  زا  هناخ ؛ رد  نیدـلاو  يراـتفر  تـالالتخا 
بـش ات  حبـص  زا  هک  يردام  ردپ و  .ددرگ  یم  هداوناخ  ياضعا  نادـنزرف و  ناهذا  رد  يرکف  ياه  نارحب  شنت و  بارطـضا و  داجیا 

زا یـسرپ  لاوحا  تبحم و  زاربا  يارب  یتصرف  دندرگ ، یم  رب  هناخ  هب  یگتـسخ  اب  زور ، نایاپ  رد  دـنراد و  لاغتـشا  هناخ  زا  نوریب  رد 
روضح دوجو  اب  دوش و  یم  حیحـصان  تیبرت  تبحم و  دوبمک  بجوم  هتفـشآ  ياـهراتفر  هنوگ  نیا  .دـنرادن  دوخ  نادـنزرف  اـی  دوخ 

.دبای یم  شهاک  تدش  هب  هداوناخ  یعامتجا  رابتعا  هدش ، فیعضت  هداوناخ  یمـسر  ریغ  یتیبرت و  لرتنک  تراظن و  نیدلاو ، یکیزیف 
رازیب هداوناخ  نوناک  زا  شیوخ ، ینورد  تالیامت  ياضرا  مدـع  ناـشیاه و  هتـساوخ  بوکرـس  تلع  هب  نادـنزرف  یتیعـضو  نینچ  رد 

.دننک یم  ادیپ  شیارگ  هناخ  زا  رارف  ریظن  يراجنهب  ان  ياهراتفر  هب  هدش ،
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هناخ رد  ضیعبت  . 5

یگدـنز زا  يدرـسلد  اه و  نآ  نیب  فـالتخا  هب  نادـنزرف  نیب  یگناـگود  ضیعبت و  اـب  هناـهاگآ ، ریغ  اـی  هناـهاگآ  نیدـلاو  زا  یخرب 
رد یقطنم  ياهراتفر  مدع  رـسپ ، رتخد و  نادنزرف  ياهاطخ  تاهابتـشا و  اب  دروخرب  رد  نیدـلاو  ضیعبت  .دـننز  یم  نماد  یگداوناخ 

سکعلاب ای  نارتخدرب  نارسپ  يرترب  ساسا  رب  زیمآ  ضیعبت  هیبنت  نادنزرف ، تافلخت  تاهابتشا و  اب  ههجاوم 

سفن تزع  ساسح و  هیحور  زا  نیدلاو  لماک  كرد  مدع  .دوش  یم  نیدلاو  هب  تبسن  ینیبدب  سفن و  هب  دامتعا  بلس  بجوم 

نانآ هک  ییاج  ات  دزاس  یم  دراو  نانآ  ناور  حور و  رب  ار  يریذـپان  ناربج  تابرـض  هدـش ، زیمآ  ضیعبت  ياـهراتفر  بجوم  نارتخد ،
.دنناد یم  شیوخ  تاجن  اه و  یماکان  نامرد  هار  نیرتهب  ار  هناخ  زا  رارف 

يدازآ رد  طیرفت  طارفا و  . 6

دارفا طیارـش  نس و  اب  بسانتم  مزال  تارایتخا  یبسن و  يدازآ  داجیا  .دنا  یناسنا  تمارک  سفن و  تزع  هب  دـنمزاین  هراومه  نادـنزرف 
.تسا ناناوجون  ناناوج و  هژیو  هب  درفره ، ياه  يدنمزاین  زا 

زاین دروم  عورـشم و  ياه  يدازآ  زا  ار  نادـنزرف  يراـگنا ، لهـس  يور  زا  اـی  یفطاـعزاین و  نیا  نتفرگ  هدـیدان  اـب  نیدـلاو  زا  یخرب 
اب هتفرگ ، ناـنآ  زا  ار  روما  زا  یخرب  رد  يریگ  میمـصت  تردـق  رظن و  راـهظا  قح  هدننکـش ، يریگ  تخـس  اـب  هدرک ، مورحم  شیوخ 

نانآ یگدروخ  رس  ریقحت و  بجوم  دننک و  یم  گنت  شیوخ  نادنزرفرب  ار  هصرع  هنادبتسم ، ياه  ییوگ  روز  تنوشخ و  وج  داجیا 
نادنزرف تیصخش  تسکش  بجوم  یقطنم  ریغ  ياهدروخرب  هنوگ  نیا  تسا  یهیدب  .دنوش  یم 

.دزاس یم  دراو  اه  تیدودحم  زا  رارف  لابند  هب  ار  نانآ  هتشگ ،

زان سول و   » ار نانآ  حالطـصا ، هب  دـنیامن و  یم  يور  هدایز  هتـشذگ ، لادـتعا  دـح  زا  نادـنزرف  هب  ندـیزرو  تبحم  رد  هک  ینیدـلاو 
هلیسو نیدب  هک  ارچ  دننک ؛ یم  مهارف  ار  دوخ  ناکدوک  فارحنا  هنیمز  هتساوخان  دنروآ ، یم  راب  هدرورپ »
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راب تقاط  مک  لّمحت و  دقاف  يدرف  یگدـنز ، تامیالمان  تالکـشم و  ربارب  رد  ار  وا  دـنهد و  یم  شهاک  ار  كدوک  لالقتـسا  ّسح 
لح يارب  یقطنم  لـح  هار  يوج  تسج و  ربص و  ياـج  هب  یگدـنز ، یعیبط  عناوم  اـب  ییوراـیور  رد  صخـش  ور  نیا  زا  دـنروآ ؛ یم 

، دیامن مرج  بکترم  ار  وا  دشاب و  طلغ  تسردان و  هار  نیا  رگا  یّتح  دروآ ، یم  يور  رارف ) هار (  نیرتعیرس  نیرت و  هداس  هب  هلئـسم ،
.دراذگب اپ  ریز  ار  نارگید  دزرو  یم  تردابم  راک  نیدب  وا  ات 

تیفرظ نتفرگ  رظن  رد  نودب  ، یگدنز تاناکمارثکادح  ندا  رارق  رایتخا  رد  نادنزرف و  هب  فراعتم  دح  زا  شیب  هجوت  رگید ، يوس  زا 
تدـش هب  نانآ  تمواقم  ربص و  هناتـسآ  ات  دـش  دـهاوخ  بجوم  يدام  فلتخم  ياهزاین  تاعقوت و  رد  نادـنزرف  ندرک  قرغ  زین  اه و 

زا ییاهر  يارب  هدومن ، نایغط  نایصع و  هناخ ، رد  دوجوم  تالکشم  یماکان و  یتخس و  نیرت  کچوک  اب  ههجاوم  رد  دبای و  شهاک 
هیجوت ار  دوخ  مادـقا  زین  رارف  زا  سپ  يدرف  نینچ  .دـنیزگرب  ار  هناخ  زا  رارف  ناـیفارطا ، ياـه  تمواـقم  نتـسکش  مهرد  تالکـشم و 

.درادنپ یم  مهتم  ار  دوخ  نیدلاو  قحم و  ار  دوخ  يرگدادیب ، قیمع  ساسحا  اب  هدومن ،

هداوناخ يداصتقارقف  . 7

هب ناسنا  لیامت  تابجوم  یلام  دـیدش  ياه  یناوتان  رقف و  تاقوا  یخرب  اسب  هچ  مالّـسلا ، ) مهیلع  ) نیموصعم زا  هدیـسر  تایاور  ربانب 
.دش دهاوخ  ضحم  تیناویح  بالجنم  رد  ندیتلغ  یناسنا و  ینید و  طباوض  دویق و  ندرک  اهر  ینید و  یب 

یتح ردخم ، داوم  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  هدش  رـضاح  هک  تسا  هدوب  داتعم  ریقف و  يردـپ  دوجو  رطاخ  هب  هناخ ، زا  نارتخد  رارف  یهاگ 
ار وا  هداد ، رارق  هلماعم  دروم  شیوخ  هانگ  یب  نارتخد  دوخ ، یگداوناخ  تفع  تزع و  نداهن  اپ  ریز  اب  درذگب و  زین  دوخ  نت  هراپ  زا 

، هناخ زا  رارف  زا  دعب  دنا ، هدرک  یگدنز  ییاه  هناخ  نینچ  رد  هک  ینارتخد  .دهد  رارق  یبنجا  رایتخا  رد 

روخب و توق  نازیم ، نامه  هب  هک  دنا  هداتفا  یناسک  ماد  رد  و  دنا ، هدش  يرتدب  تیعضو  ياراد 
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هدوب ناسکی  هناخ  زا  نوریب  هناخ و  رد  ناشیا  یناج  تینما  هتبلا  دـنا و  هدیـشک  راک  ناشیا  زا  زین  نازیم  نامه  هب  هداد و  ناشیا  هب  ریمن 
(1) .تسا

نتـشاد زا  هیقب  هدوب ، ردام  ردپ و  ياراد  نانآ ، زا  يدصرد  دنا و  هدرک  رارف  هب  تردابم  یگلاس   15 نینس 12 -  رد  ًاتدمع  دارفا  نیا 
.دندوب مورحم  ود  ره  ای  ردام و  ای  ردپ 

نیدلاو لوقعمان  لاغتشا  . 8

، دیآ یم  رامش  هب  سدقم  لوبقم و  هدیدنسپ ، رایـسب  يرما  هداوناخ  يداصتقا  ياه  يدنمزاین  عفر  يارب  نیدلاو  شالت  راک و  هچ  رگا 
يارب نیدلاو  شالت  مامت  دنتـسه و  نادـنزرف  هداوناخ ، کی  نادـیواج  هیامرـس  نیرت  مهم  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  ار  نیا  هراومه  اما 

رذگ و دوز  ياه  هیامرس  شیازفا  يارب  نیدلاو  زا  یخرب  فسأت  لامک  اب  .تسا  دنم  شزرا  ياه  هیامرـس  نیا  لماکت  دشر و  ظفح و 
وا و دح  زا  شیب  لاغتشا  لیلد  هب  هناخ  رد  ردپ  بسانم  یفاک و  روضح  مدع  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یلصا  ياه  هیامرس  يرازبا ،

دوخ هکلب  تسا ، نادنزرف  رب  لرتنک  تراظن و  شهاک  بجوم  اهنت  هن  هک  تسا  يدراوم  زا  هناخ ، طیحم  زا  نوریب  رد  ردام  لاغتشا  ای 
.ددرگ یم  يرگید  ياه  بیسآ  زاس  هنیمز 

يرابجا جاودزا  . 9

اما دراد ، يا  هناگادج  راثآ  لیالد و  زین  عوضوم  نیا  هچرگا  .تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  زین  لهأتم  نانز  نادرم و  رارف  یکدـنا  دراوم  رد 
.تسا يرابجا  جاودزا  نآ  لماع  نیرت  مهم 

بسانم یفاک و  هشیدنا  رکفت و  زا  نیدلاو  تعنامم  یگدنز و  کیرش  باختنا  ینیزگ و  رسمه  حیحـص  هویـش  هب  نیدلاو  هجوت  مدع 
زا يا  هدع  ات  دش  دهاوخ  بجوم  نارتخد ، طسوت  هنادازآ  يریگ  میمصت  يارب 
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راچان هب  هداد ، جاودزا  هب  نت  ....و  يداصتقا  یلیماف ، یموق ، ياه  شیارگ  ياـنبمرب  شیوخ و  نیدـلاو  دـید  حالـص  هب  اـهنت  نارتخد ،
.دننیزگرب دننک ، یم  باختنا  ناشردام  ای  ردپ  ار  هچنآ 

شیارگ يدرف و  تایحور  هب  هجوت  اـما  دنتـسه ، دوخ  نارـسپ  نارتخد و  یتخبـشوخ  یهاوخریخ و  لاـبند  هب  هراومه  نیدـلاو  هچرگا 
.تسا ریذپان  راکنا  يرورض و  لئاسم  نیرت  مهم  زا  هدنیآ ، رسمه  باختنا  رد  نادنزرف  یقطنم  ياهوزرآ  یتیصخش و  ياه 

زا سپ  اسب  هچ  دنهد ، يرابجا  جاودزا  هب  نت  نارتخد  ماجنارس ، دوشن و  هتفرگ  رظن  رد  مهم  نیا  رسمه  باختنا  رد  هچنانچ  ور  نیا  زا 
.ددرگ هناخ  زا  زیرگ  هداوناخ و  طیحم  ندرک  اهر  هب  رجنم  هدیسر ، لمحت  لباق  ریغ  دح  هب  اه  يراگزاسان  نازیم  یگدنز ، عورش 

نیا رد  هک  تسا  ...و  یعامتجا  یلام ، یناور ، يدرف ، ياه  نارحب  اـهراشف و  یخرب  زا  یـشان  يراـبجا  جاودزا ، دراوم  یخرب  رد  هتبلا 
.دیآ یم  باسح  هب  یلصا  هشیر  نیدلاو ، هژیو  هب  نارگید  اب  هرواشم  مدع  جاودزا و  يارب  نیجوز  هنادرخبان  ياه  میمصت  تلاح 

راک هزب  ناگتسب  . 10

يریگ وگلا  بجوم  کـیدزن ، ناگتـسب  اـی  هداوناـخ  ياـضعا  ناـیم  رد  رارف  هقباـس  ياراد  اـی  فرحنم  راـک و  هبت  دارفا  اـی  درف  دوجو 
هتبلا .داد  دـهاوخ  هولج  یعیبط  يداع و  يرما  ار  رارف  يریذـپ  بیـسآ  یتشز و  لقادـح  ای  هدـش ، هداوناخ  ياـضعا  رگید  نادـنزرف و 

.درک دهاوخ  دراو  نادنزرف  رب  ار  یتیبرت  یحور و  تابرض  نیرت  نیگنس  نیدلاو  زا  یکی  رارف  تاقوا  یخرب 
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یگداوناخ یگتفشآ  . 11

صقن دوجو  لیلد  هب  ای  و  قالط )  ) ییادـج لیلد  هب  ای  اه و  نآ  يودره  ای  ردام  ای  ردـپ  گرم  ای  نادـقف  لـیلد  هب  هک  ییاـه  هداوناـخ 
هب رداق  دنتسه ، یگداوناخ » یگدیـشاپ  مهزا  ياراد «  حالطـصا  هب  ...و و  اپ  تسد و  جلف  ییاونـشان و  ییانیبان ، لیبق  زا  نیدلاو  یندب 

.دنوش یمن  نادنزرف  لماک  تراظن  لرتنک و 

نیدلاو هناریگشیپ  فیاظو 

هراشا

مه اب  ار  دراوم  نآ  زا  يا  هراپ  لیذ  رد  .دننک  افیا  یتایح  یـشقن  هدیدپ ، نیا  زا  يریگولج  رد  دنناوت  یم  نیدـلاو  تاقوا ، زا  يرایـسب 
: مینک یم  رورم 

نارتخد تلزنم  هب  هجوت  . 1

یـصاخ مارتحا  زا  هتـشاد ، ییالاو  هاگیاج  مالـسا ، ینید  گنهرف  رد  نارتخد  هک  تسا  یلاح  رد  نارتخد  اب  نیدـلاو  ياه  يراتفردـب 
.دنرادروخرب

: دیامرف یم  نارتخد  هراب  رد   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا ربمایپ 

(1) «. دنیامش نارتخد  امش  نادنزرف  نیرتهب  »

: دیامرف یم  نینچ  مه 

هکئالم دمآو  تفر  دوش و  یم  لزان  نآ  رب  نامسآ  زا  تمحر  تکرب و  هدزاود  زور  ره  دشاب  هتشاد  دوجو  رتخد  نآ  رد  هک  يا  هناخ 
(2) .دنسیون یم  ار  لاس  کی  تدابع ، زور  بش و  ره  رد  رتخد  ردپ  يارب  دوش و  یمن  عطق  هناخ  نآ  زا 

: دیامرف یم  نینچ  مه  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ 

126 ص :
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ریقف تعاضب و  یب  دارفا  يارب  ار  یتاقدص  هک  تسا  یسک  دننام  دربب ، دوخ  هداوناخ  يارب  ار  نآ  درخب و  يا  هیده  رازاب  زا  هک  یسک 
زا يا  هدرب  هک  تسا  نآ  دننام  دنک ، داش  ار  شرتخد  سک  ره  نوچ  درادب ؛ مدقم  ار  نارتخد  هیده ، میسقت  ماگنه  دیاب  سپ  .درب  یم 

(1) .تسا هدرک  دازآ  ادخ  هار  رد  هدیرخ و  ار  لیعامسا  ترضح  نادنزرف 

: دیامرف یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ 

(2) «. متشاد یم  مدقم  ار  نارتخد  مریگب ، رظن  رد  ار  یتلیضف  متساوخ  یم  نم  رگا  .دینک  میسقت  تلادع  هب  نادنزرف  نایم  ار  ایاده  »

قداـص ماـما  زا  تیاور  نیا  هلمج  زا  دـنک ؛ یم  مهارف  تساوخرد  نیا  يارب  ار  هنیمز  تسا ، هدـمآ  نارتـخد  تلیـضف  رد  هک  یتاـیاور 
: دومرف هک  مالّسلا ) هیلع  )

«. دهد یم  شاداپ  تانسح  رب  دنک و  یم  تساوخزاب  داد ، هک  یتمعن  زا  دنوادخ  هنسح ؛ نارتخد  دنا و  تمعن  نارسپ  »

تکرب و ۀیام ، دن ، سنوم  تمدخ و  ةدامآ  ، دنتسه يونعم  تفاطل  هبذاج و  یمرگ و  ياراد  نارتخد  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  ای  و 
(3) .دنرادن ار  يدیلپ  لمحت  دنراد و  تسود  ار  یگزیکاپ  دن ، تمحر 

یگداوناخ تاواسم  . 2

هجوت هک  نیا  رب  هوـالع  تسا ؛ مالـسا  نید  یقـالخا  میلاـعت  زا  نادـنزرف  اـب  راـتفر  رد  ضیعبت  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  تاواـسم و  تیاـعر 
.تسا ینید  ناگرزب  ياه  شرافس  زا  زین  اه  نآ  ساسح  تایحور  كرد  نارتخد و  هب  يرتشیب 

: دومرف دوب ، هداد  يزیچ  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  هب  هک  یسک  هب  ناشیا  هک  هدمآ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ زا  یتیاور  رد 

127 ص :

ص 227. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 365. هحاصفلا ؛ جهن  هدنیاپ ، مساقلاوبا  - 2

ص 88. نارتخد ، تیبرت  یگدنزاس و  یلع ؛ یمئاق ، - 3
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راتفر تلادع  هب  دوخ  نادنزرف  نایم  دیـسرتب و  ادخ  زا  دومرف : ترـضح  .هن  تفگ : یهد ؟ یم  ار  زیچ  نآ  لثم  تنادـنزرف  همه  هب  ایآ 
(1) .دینک

تاناکما يدازآ و  ياطعا  رد  لادتعا  . 3

رد يدازآ  زا  ار  نانآ  کیره ، تیفرظ  یفطاع و  زاین  نازیم  هب  هدرک ، ییاسانـش  ار  دوخ  نادنزرف  فلتخم  ياه  تیفرظ  دـیاب  نیدـلاو 
ءوس بجوم  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  یلام  تاناکما  رگید  ای  لوپ و  نداهن  رایتخا  رد  نینچمه  .دننک  دـنم  هرهب  یگدـنز  فلتخم  داعبا 

.ددرگن هناتسود  ای  يدرف  ياه  شاپ  تخیر و  اه و  یجرخ  لو  ای  هدافتسا و 

مود لزنم  نییعت  . 4

رد هاتوک  یعطقم  رد  هلئـسم  نیا  یفداصت  یقافتا و  روط  هب  هچنانچ  دنراد و  شخب  شمارآ  نمیا  یهاگهانپ  هب  زاین  هراومه  نادـنزرف 
.دوش یم  نادنزرف  رارف  ای  ییاهر  تابجوم  ددرگن ، نیمأت  هداوناخ  طیحم 

ار ناشدـنزرف  زاـین  دروم  ناـکم  نیا  لـبق  زا  دـیاب  یم  نیدـلاو  دنتـسه و  یتحار  شمارآ و  هب  ندیـسر  يارب  یناـکم  لاـبند  هب  ناـنآ 
دروـم بساـنم و  ناتـسود  زا  یکی  اـی  ناگتـسب  زا  یکی  لزنم  دـناوت  یم  مود ، يرارطـضا  لزنم  نیا  .دنـشاب  هدرک  نییعت  ییاـسانش و 

يارب زاین  دروم  تاطابترا  مزال و  تامدقم  هنیمز و  شیپ ، زا  دـیاب  یم  نیدـلاو  هتبلا  .دـشاب  رگید  ياهرهـش  ای  لحم  نامه  رد  دامتعا 
نادایـش و ماد  رد  نادـنزرف  رارف ، زا  سپ  اـت  دـش  دـهاوخ  بجوم  ریبدـت  نیا  .دنـشاب  هدرک  داـجیا  دروم  نیا  رد  ار  هفرط  ود  شیارگ 

.دنتفین هتسشن  نیمک  هب  ناراک  تیانج 

يارب ناـشلزنم  رد  هراوـمه  دـیاب  یم  نیدـلاو  هک  تروـص  نیدـب  دراد ؛ دربراـک  زین  لـهاتم  نادرم  اـی  ناـنز  رارف  هراـب  رد  هویـش  نیا 
، لزنم زا  رتارف  قافتا  دوجو  تروص  رد  هک  نیا  ات  دشاب  زاب  ناش  لهأتم  دنزرف  هنوگ  نیا  ياهرارف  ای  تاعجارم 

128 ص :

ص 613 ج6 ، اضر ، دمحم  یمیکح  هایحلا ، - 1
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نداتفا زا  قیرط ، نیا  زا  ات  دنربب  هانپ  اج  نادب  هتسناد ، دوخ  نیدلاو  لزنم  رارف ر ا  يارب  هاگیاج  نیرتهب  نیلوا و  نانز  هژیو  هب  نیجوز ،
رد نانآ 

.دوش يریگولج  بلط  تصرف  راک و  تیانج  ياه  ناطیش  ماد 

یگدنز ياه  لقادح  نیمأت  . 5

هنوگره هک  دـناد  یم  یبوخ  هب  وا  .تسا  دوخ  یگداوناخ  یگدـنز  ياه  زاین  نیمأت  هب  فلکم  ینوناق  یعرـش و  رظن  زا  هداوناخ  ردـپ 
هیلوا ياه  تروص  نیا  ماجنا  .تشاد  دـهاوخ  یپرد  هداوناخ  نوناک  يارب  ار  ییاـه  بیـسآ  اهررـض و  هلئـسم  نیا  رد  يراـگنا  لـهس 

شاداپ زا  یگدنز  ياه  زاین  نیمأت  يارب  شالت  راک و  شاداپ  .تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیـساسح  زا  نارتخد ، هژیو  هب  نادنزرف  يارب 
زا يریگـشیپ  يارب  مهم  یلماع  هکلب  دوش ، یم  نارگید  هب  ناسنا  یگتـسباو  عطق  بجوم  اهنت  هن  اریز  تسین ؛ رتمک  ادخ  هار  رد  داهج 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .تسا  ناناوج  نادنزرف و  تافارحنا 

؛» هللا لیبَس  یف  دهاجُْملاَک  ِهلایِعل  ُّداْکلَا  » 

.تسادخ هار  رد  تدهاجم  دننامه  یگدنز ، جاتحیام  نیمأت  يارب  رگ  شالت 

هناخ رد  تنوشخ  زا  زیهرپ  . 6

رد اه ، يور  جـک  اب  هلباقم  روظنم  هب  زیمآ  مکحت  ياهراتفر  نشخ و  ياهدروخرب  ماـجنا  تیبرت ، میلعت و  ناسانـشراک  رظن  ساـسا  رب 
هناریگ و تخـس  طابـضنا  زا  زیهرپ  تهج  نیا  زا  تشاد ؛ دـهاوخ  لابند  هب  يراوگان  بقاوع  هکلب  درادـن  يریثأت  اـهنت  هن  عقاوم  بلغا 

نیدلاو .تسا  هداوناخ  طیحم  رد  رتشیب  روضح  هب  نادنزرف  شیارگ  بجوم  نارتخد ، هژیو  هب  نادنزرف  هب  تبـسن  نیدـلاو  یقطنم  ریغ 
هیبنت زا  هداهن ، رانک  تفگ ،» خساپ  هزادنا  زا  شیب  تنوشخ  اب  دیاب  ار  دنزرف  يراتفر  ياهدـیدهت  نیرتمک   » هک ار  طلغ  رواب  نیا  دـیاب 

.دنرادرب تسد  هنایوج  ماقتنا  ياه 

129 ص :
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يدرگبش زا  يریگولج  . 7

هژیو ياه  تولخ  هانپ  رد  راک ، فالخ  ياه  هورگ  ای  دارفا  دتفا و  یم  قافتا  ماگنه  بش  یعامتجا ، مئارج  زا  يرایسب  هک  نیا  لیلد  هب 
رد نادنزرف  ندنام  نوریب  نامز  ات  دنـشاب  ددصرد  دیاب  نیدـلاو  دنـسر ، یم  شیوخ  فادـها  هب  هنابـش ، تاسلج  يرازگرب  ای  هنابش و 

.دنروآ باسح  هب  يدج  دیدهت  کی  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  ناوارف  ددعتم و  ياه  يدرگ  بش  هدناسر ، لقادح  هب  ار  بش  ماگنه 

130 ص :
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يداصتقا تافارحنا  موس : لصف 

هراشا

132 ص :
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تقرس

هراشا

نوگانوگ ياه  هویـش  هب  فلتخم ، ياه  هعماج  رد  هک  تسا  عامتجا  مهم  ياـه  بیـسآ  زا  يرـشب و  مئارج  نیرتراد  هقباـس  زا  تقرس 
زا هک  تسا  يزیچ  اهنت  تقرـس  اما  هدـش ؛ يدایز  تارییغت  اه و  ینوگرگد  شوخ  تسد  ناـمز  لوط  رد  هدـیدپ  نیا  .دوش  یم  هدـید 

.تسا هدنام  تباث  نآ  تشز  تیهام  موهفم و  نونک ، ات  نآ  يریگ  لکش  شیادیپ و  ودب 

نتفرگ و .تسا  نآ  کلام  تیاضر  عالطا و  نودـب  يرگید  لام  نتـشادرب  ای  نارگید و  لاوما  زیمآ  هعدـخ  ندوبر  ياـنعم  هب  تقرس 
، نوناـق رظن  زا  .تسا  يدزد  قیداـصم  زا  يرگید  هب  قلعتم  ءیـش  هناـبلقتم  ندوبر  بیرف ، رکم و  اـی  روز  هب  یـسک  لوـپ  لاـم و  ندرب 
هب نآ  ینوناق  هدنراد  فرصت  زا  نآ  بحاص  لیم  فالخرب  یهاگآ و  نودب  مرج ، عوضوم  ءیـش  هک  تسا  دوجوم  یتقو  اهنت  تقرس 

.تسا ندوبر  نتشادرب و  نتفرگ ، نآ  همزال  .دیآرد  مرج  لماع  فرصت 

هک نیمه  هکلب  تسین ، یسک  زا  دنم  شزرا  هلیسو  نتشادرب  يانعم  هب  هشیمه  يدزد »  » هک میـشاب  هتـشاد  دای  هب  هراومه  ار  بلطم  نیا 
.دوش یم  بوسحم  يدزد  میرادرب - شبحاص  هزاجا  یب  هک  ار - شزرا ) مک  ای  شزرا  یب  دنچره  نارگید ( ءیش  هلیسو و  ره 

تقرس یعامتجا  بقاوع 

: درمشرب نینچ  ناوت  یم  ار  راثآ  نآ  زا  یخرب  .دشاب  هتشادرب  رد  ار  يددعتم  یعامتجا  بقاوع  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هدیدپ  تقرس 

134 ص :
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امغی هب  دنوش ، یتورث  کلام  دنا  هتـسناوت  عورـشم ، حیحـص و  يداصتقا  ياه  تیلاعف  قیرط  زا  هک  يدارفا  مدرم و  ییاراد  لاوما و  . 1
.دوش یم  اهراوناخ  یخرب  رد  يداصتقا  رقف  داجیا  لماع  دوخ ، نیا  .ددرگ  یم  عیاض  سانلا  قح  یصوصخ و  تیکلام  میرح  هتفر و 

هدننز مه  رب  نامزمه  هدرک ، داجیا  ار  هعماج  دارفا  یخرب  يوس  زا  مدرم  ناج  لاوما و  هب  تبسن  تشحو  بعر و  دیدهت و  ساسحا  . 2
ناج لاوما و  هب  تبسن  دهعت  مدع  ساسحا  تقرس ، لمع  باکترا  اب  قراس  درف  رگید ، ترابع  هب  .تسا  نارگید  یناج  یلام و  تینما 

.دیامن یم  تیوقت  ار  يرگید  میرح  هب  زواجت  نارگید و 

دناوت یم  فهدرک  فیعضت  عورـشم  قیرط  زا  تورث  ییاراد و  بسک  شالت و  يارب  ار  دارفا  هزیگنا  يدایز  دح  ات  تقرـس  عویـش  . 3
مظن ياه  ناینب  رد  لزلزت  بجوم  نآ  لابند  هب  ددرگ و  یعامتجا  طـباور  تابـسانم و  رد  جرم  جره و  هدـننک  ناـسآ  هدـنهد و  جاور 

.دشاب یعامتجا  ناماس  یمومع و 

هب تقرس » يوگلا   » ندمآ دوجو  هب  ثعاب  ریغ ، لاوما  هب  زواجت  هلمج  زا  نکمم  هویش  ره  هب  یعمج  يدرف و  ياهزاین  عفر  ساسحا  . 4
.ددرگ یم  ییراد  تشابنا  تورث و  لام و  بسک  شاعم و  رارما  يارب  يا  هویش  ناونع 

تهج نیا  زا  هتفای ، تسد  یعامتجا  مئارج  ریاس  باکترا  روظنم  هب  يرگید  ياهراک  هار  اه و  هنیمز  هب  تقرس ، نمـض  رد  ناقراس  . 5
مئارج تافلخت و  باکترا  تراسج  هک  تسا  یـسک  قراـس  تهج ، نیا  زا  .دـش  دـنهاوخ  يرگید  ياـه  بیـسآ  تاـفارحنا و  لـماع 

.دنک یم  ادیپ  ار  يرگید 

نیرتشیب عماوج ، زا  يرایسب  رد  رامآ ، ساسا  رب  .تسا  رتدیدش  يدراوم  رد  توافتم و  فلتخم  عماوج  رد  فارحنا  نیا  نازیم  هویش و 
داـیتعا و زا  سپ  فارحنا  نیرتـشیب  نیرتـالاب و  ار  نآ  رگید  یخرب  رد  تسا و  تقرـس  عورـشمان ، طـباور  اـشحف و  زا  سپ  تاـفارحنا 

یعیبط دنا ، هدرک  رکذ  ردخم  داوم  فرصم 
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الاب تاجرد  اب  عماوج  همه  رد  یلو  دـنراد ؛ توافت  نوگانوگ  تاداقتعا  اه و  گنهرف  اب  فلتخم  ياهروشک  رد  رامآ ، نیا  هک  تسا 
.دراد دوجو  نییاپ  ای 

بکترم تسا  نکمم  هدروخ ، لاس  لاس و  نایم  ناوج ، ناوجون ، كدوک ، اسب  هچ  هدش و  هدـید  ینـس  ياه  هورگ  مامت  رد  مرج  نیا 
نـس نیرتمک  هدـمآ ، لمع  هب  تاقیقحت  ساسا  رب  .تسا  توافتم  فلتخم  ینـس  ياه  هورگزا  کـی  ره  رد  نآ  نازیم  اـما  دـنوش ؛ نآ 

.تسا یگلاس  جنپ  راهچ -  نس  نآ ، دیآ و  یم  دوجو  هب  تیکلام  ساسحا  كدوک  رد  هک  تسا  ینامز  تقرس ، باکترا  يارب 

تقرس عاونا 

: زا دنترابع  یناهج  حطس  رداه  نآ  مها  .تسا  ددعتم  عونتم و  اه  تقرس  عاونا 

ماد تفرـس  یکینورتکلا ، یتنرتنیا و  ياه  تقرـس  اه ، هداج  اه و  نابایخ  نارباع  هب  هلمح  اه ، هزاغم  اـه و  کـناب  هب  هلمح  يرب ، بیج 
نیا ...و .  ینز  فیک  هاگـشورف ، رد  يدزد  لیبموتا ، يدزد  نوگانوگ ، ياه  هویـش  هب  اـه  هناـخ  هب  ندـش  دراو  اـه ، ییاتـسور  رویطو 

.تسا حرطم  دارفا  ناج  يارب  زین  یتارطخ  نآ  رد  هک  تسا  هناحلسم  ینامز  يداع و  تروص  هب  یهاگ  اه  تقرس 

نکمم دـناب ، نیا  تارفن  دادـعت  تسا و  رفن  کی  يربهر  اب  ًالومعم  هک  تسا  يدـناب »  » تروص هب  هتفای و  نامزاس  اـه ، تقرـس  یخرب 
اه هد  ای  دودحم و  تسا 

 ! رفن دص  دنچ  زا  شیب  عیسو و  زین  یهاگ  دنشاب و  رفن 

رد هکدـنا  هدوب  درم  نز و 4/99 %  اهنت 6/0 % دادـعت  نامروشک ، رد  ات 80  ياه 76  لاس  رد  هدـش  ریگتـسد  نیقراس  رامآ  ساـسا  رب 
: دنا هتفرگ  رارق  لیذ  ینس  ياه  هورگ 

 %. 01/15 الاب ، هب  لاس  و 35   % 27/37 لاس ، ات 34   25  % - 12/38 لاس ، ات 24   18  % - 9/8 لاس ، ات 17 
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 - نینس 18 ناقراس  هب  طوبرم  یناوارف ، نیرت  شیب  دوش ، یم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه 

(1) .تسا لمأت  رایسب  ياج  دوخ  نیا  هک  دنا  هتشاد  رارق  یناوجون  نس  رد  هدش  ریگتسد  ناقراس  زا  دودح 10 %  هدوب و  لاس   24

تقرس ياه  هزیگنا  للع و 

هراشا

.تسا یسررب  لباق  يداصتقا » یعامتجا –   » و یفطاع » یناور –   » هتسد ود  رد  تقرس  ياه  هزیگنا  للع و  نیرت  مهم 

یفطاع یناور –  ياه  هزیگنا  فلا )

هراشا

: تسا ریز  حرش  هب  یلماوع  للع و  ياراد  دوخ  هزیگنا ، نیا 

یفطاع رقف  . 1

رد ًـالومعم  دـنرب ، یم  جـنر  دـیدش  یفطاـع  تـالالتخا  زا  هک  يدارفا  .تسا  تقرـس  يدرف  لـماوع  زا  تبحم ، دوبمک  یفطاـع و  رقف 
.دنا هتفرگن  رظن  رد  نادنزرف  يارب  ار  یبسانم  تیبرت  نیدلاو  ای  هدـش ، هدیـشاپ  مه  زا  قالط  رثا  رد  هک  دـنا  هتفای  دـشر  ییاه  هداوناخ 

زیتس هداوناخ ، یگدیشاپ  مه  زا  نادنزرف ، نیب  ضیعبت  نیدلاو و  يراتفر  ياه  تنوشخ  نیدلاو ، زا  یکی  گرم 

یم نادنزرف  رد  يراتفر  تالالتخا  یگدرسفا و  یبلط ، اوزنا  نوچ  ییاه  تلاح  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  نیدلاو ، ییادج  هداوناخ و  رد 
.دنک یم  ناسآ  ار  روبزم  مرج  باکترا  دوخ  هبون  هب  لماوع  نیا  ددرگ و 

یماکان . 2

ای ناکما  مدـع  نآ «  زا  دارم  دور و  یم  راک  هب  تالیامت  ياضرا  رد  تسکـش  هنیمز  رد  هک  تسا  یحالطـصا  تیمورحم ، ای  یماـکان 
هب ندیسر  رد  یناوتان 

137 ص :
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« یماکان  » وا رد  دسر ، یمن  فده  نآ  هب  عناوم  یخرب  اب  دروخرب  تلع  هب  یلو  دسرب ، یفده  هب  دراد  لیم  ناسنا  یتقو  .تسا  فدـه »
.تسا هدش  داجیا 

نارود رد  نآ  شیازفا  رتریقف و  ياه  هورگ  نایم  رد  اه ، يراک  هبت  رگید  تقرس و  یناوارف  عویـش  هک  دندقتعم  نارظن  بحاص  یخرب 
لباق ریغ  عنام  اهدص  نامیاه  فده  ام و  دـیدش  لایما  نایم  یتقو  .تسناد  یماکان  ربارب  رد  یـشنکاو  دـیاب  ار ، یتسد  گنت  یتخس و 

رد هک  یناوج  لاثم ، ناونع  هب  میوش ؛ یم  هجاوم  ینورد  ياه  شنت  ضراعت و  یماکان و  اب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تشذـگ  تسکش و 
دلوتم زیچ  یب  ریقف و  يا  هداوناخ 

لاوما يرگ  تراغ  هب  یگرزب  رد  ًـالامتحا  هدـش ، عقاو  یهجوت  یب  يرهم و  یب  دروم  اـه  لاـس  هدـیدن و  تبحم  یکدوک  رد  هدـش و 
(1) .تسا هدوب  نآ  يوجو  تسج  رد  هراومه  هک  دروآ  یم  مهارف  ار  يرطاخ  تیاضر  وا  يارب  رما ، نیا  دنز و  یم  تسد  نارگید 

تداسح . 2

یبای تسد  زا  دوخ ، يدنم  هرهب  ناکما  مدع  هب  هجوت  اب  درف  یهاگ  .تسا  نارگید  ياه  تمعن  نتفر  نیب  زا  يوزرآ  يانعم  هب  دسح ،
فعـض ناربج  يارب  دوش ، دارفا  نآ  دننامه  دناوت  یمن  نوچ  درف  نیا  .درب  یم  دسح  کشر و  هتـسیاش  تلزنم  تیقفوم و  هب  نارگید 

.دنز یم  شیوخ  تداسح  دروم  دارفا  زا  يدزد  هب  تسد  دوخ ، ینورد  شتآ  ندرک  مارآ  شیوخ و 

ینما ان  ساسحا  . 3

تـسا یمهم  لماوع  زا  نیدلاو ، زیمآ  تنوشخ  راتفر  ردام و  ردپ و  نیب  فالتخا  یگداوناخ ، دـیدش  تالالتخا  راجنهبان و  تیعـضو 
.دـناشک یم  رداـم  ردـپ و  هژیو  هب  نارگید ، زا  يریگ  هراـنک  هب  درب و  یم  ورف  دوخ  رد  هدرک ، ینمااـن  ینارگن و  راـچد  ار  ناوـج  هک 

يداع و طباور  یطیارش ، نینچ  رد  ناوج 
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زا نتفرگ  ماقتنا  يارب  ای  دوخ  يونعم  يدام و  ياهزاین  ياضرا  يارب  هداد  شهاک  تدش  هب  نیدلاو  اب  ار  دوخ  یفطاع  ياه  یگتسباو 
.دنز یم  تقرس  هب  تسد  اه ، نآ  ياج  هبان  ياه  يریگ  تخس  اه و  تیدودحم  رطاخ  هب  نیدلاو 

ییامن نامرهق  ییوجارجام و  . 4

يراک هزب  هب  تسا ، دنم  شزرا  رایسباه  نآ  يارب  هک  ییوج » هثداح   » تئرج و  یقش » هلک   » تفص نداد  ناشن  يارب  ناناوج  زا  یخرب 
حرج برـض و  تقرـس ، لیبق  زا  فراعتمان  لومعم و  ریغ  ياـهراک  یخرب  ماـجنا  اـب  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  دارفا  نیا  .دـنروآ  یم  ور 

يدعاسم ياه  تیعقوم  اب  هاگ  ره  هدع  نیا  زا  یخرب  .دنیآ  یم  باسح  هب  یسک »  » ناگمه مشچ  رد  ردخم ، داوم  فرصم  ای  نارگید 
رد راـختفا  اـب  ار  هقورـسم  لاوما  و  دـننز ، یم  تسد  نارگید  لاوـما  تراـغ و  يدزد و  هب  دـندرگ ، یم  ور  هبور  مرج  باـکترا  يارب 

رطاخ قلعت  هب  زاین  دوخ ، ماقم  تردق و  شیامن  رب  هوالع  یـشقن ، نینچ  يافیا  اب  هلیـسو ، نیدب  دـنراذگ و  یم  ناتـسود  رگید  رایتخا 
(1) .دنزاس یم  هدروآرب  ار  دوخ  یهورگ 

یکدوک نارود  ياه  هبرجت  . 5

یعامتجادض لامعا  هب  ار  وا  یلاس ، گرزب  رد  هک  دزاسب  زیتس  هعماج  یتیـصخش  درف ، زا  تسا  نکمم  یکدوک  نارود  خـلت  ثداوح 
یتقو اریز  درب ؛ یم  تذل  اه  نآ  لاوما  تقرس  نارگید و  رازآ  تیذا و  زا  تسا و  يدنچ  ياهیور  جک  ياراد  يدرف  نینچ.دهد  قوس 

.تسا هتفرگ  ، هدوب نآ  روهقم  نیا  زا  شیپ  هک  یمحر  یب  يایند  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دنک  یم  نامگ  ، دنز یم  يراک  نینچ  هب  تسد 
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يرگ شاخرپ  . 6

ناربج ار  شیوخ  یماکان  دـهاوخ  یم  یعامتجا  دـض  لامعا  شاـخرپ و  هلیـسو  هب  درف  .تسا  یناور  شنکاو  عون  کـی  يرگـشاخرپ 
درف هب  نایز  ررض و  تراسخ و  بجوم  هلمج  زا  دراد ؛ يددعتم  راوگان  بقاوع  هک  تسا  يراتفر  يرگ ، شاخرپ  هیحور  نتشاد  .دنک 

، دنک یم  اضرا  ار  وا  ًاتقوم  شنکاو  نیا  ًالومعم  هچ  رگا  .دشاب  یناور  ای  یمـسج و  دناوت  یم  تراسخ  نیا  .دوش  یم  رگید  دارفا  ای  و 
صخـش یتقو  .دروآ  دهاوخ  دوجو  هب  زین  ار  يرگید  دیدج  ياه  یماکان  هکلب  درک ، دـهاوخن  شا  یماکان  عفر  هب  یکمک  اهنت  هن  اما 

یخرب رد  دنام ، یم  زاب  دوخ  يدام  یناور و  یفطاع و  ياهزاین  ياضرا  زا  دنیب و  یم  دودسم  دوخ  يور  هب  ار  تفرشیپ  ياه  هار  همه 
يرگ و تراغ  اب  ای  دزادرپب  اه  نآ  هب  هلمح  ای  نارگید  کیرحت  هب  فلتخم ، ياه  هویش  اه و  شور  ذاختا  اب  دنک  یم  یعـس  دراوم  زا 

.دنک ادیپ  تسد  تقوم  تیاضر  ساسحا  کی  هب  نارگید ، لاوما  ندرک  هابت 

دایز تبحم  . 7

ماـمت هداوناـخ ، طـیحم  رد  هک  هدرورپزاـن  ناـکدوک.ددرگ  یم  كدوک  تیـصخش  لـماکت  دـشر و  عناـم  زین  تبحم  رد  يور  هداـیز 
هدروآرب يدوز  هب  نانآ  ياهوزرآ  مامت  دنراد  راظتنا  زین  عامتجا  رد  دریگ ، یم  ماجنا  ارچ  نوچ و  نودـب  ناشیاه  هتـساوخ  تاعقوت و 

، وسرت هجیتـن  رد  هدوـمن ، ماـیق  ناـنآ  هیلع  همه  هک  دـننک  یم  روـصت  تسکـش ، اـب  ندـش  ور  هبور  قـیفوت و  مدـع  تروـص  رد  .دوـش 
.دنریگب (1) ماقتنا  هعماج  زا  دنهاوخ  یم  تقرس ، فلتخم  ياهدناب  رد  تیوضع  لوبق  اب  هدوب ، عقوترپ  اعدمرپ و  هاوخدوخ ،

140 ص :
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يداصتقا یعامتجا –  ياه  هزیگنا  ب )

هراشا

: زا دنترابع  تقرس  يداصتقا  یعامتجا –  لماوع  یخرب 

يدام رقف  . 1

دمآرد ندوبن  یفاک  يانعم  هب  يرظن ، هبنج  زا  اـما  .دـنک  یم  رییغت  ناـکم  ناـمز و  ریثأـت  تحت  اریز  تسین ؛ یملع  فیرعت  ياراد  رقف 
یعیبط و ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  رد  یناوتان  اه و  هداوناخ  یفکم  یلام  تعاضب  مدع  يانعم  هب  رقف  .تسا  یگدنز  تایرورـض  يارب 
هقیلـس و اب  بسانتم  عونتم و  بسانم ، كاشوپ  نیمأت  هطـسوتم ، عطقم  رد  یتح  لیـصحت  همادا  ناکما  نتخاـس  مهارف  دـننام : يرورض 

.دشاب یم  ...و  نانآ  هیحور 

هدش فیرعت  عرـشتم  ناسنا  ياهزاین  ینید  هاگدید  زا  هچرگا  مینادب ؛ زاین » ساسحا   » يانعم هب  ار  رقف  هک  تسا  بسانم  تهج ، نیا  زا 
.تسا هتفرگ  رارق  دیجم  نآرق  یهن  دروم  تورث ، رثاکت  یهاوخ و  هدایز  تسا و  دودحم  و 

همقل کی  یخرب ، يارب  تسا  نکمم  .تسا  توافتم  فلتخم ، دارفا  رد  ساسحا  نیا  .تسا  زاین  ساـسحا  يدزد ، تلع  نیرت  یـساسا 
یم رامش  هب  يو  یساسا  زاین  ....و  سابل  زا  یصاخ  عون  ای  لدم  ندیـشوپ  يرگید ، صخـش  يارب  دوش و  بوسحم  یتایح  يزاین  نان ،

هب دشاب ، هتـشادن  ار  شتاجایتحا  ندروآرب  تردق  ییاهنت  هب  رگا  دـنک و  عفترم  ار  دوخ  زاین  دـنک  یم  یعـس  ناسنا  لاح  ره  رد  .دـیآ 
.دبای تسد  یناور  شمارآ  هب  ات  دزاس  فرطرب  ار  شزاین  دنک  یم  یعس  دشاب ، نارگید  قوقح  هب  زواجت  رگا  یتح  رگید ، قرط 

هلمج زا  یعاـمتجا ، ددـعتم  تاـفارحنا  هدـنروآ  دوجو  هب  لـماوع  نیرت  مهم  زا  يداـم  ياـه  تیمورحم  رقف و  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
لابند هب  ار  یتالکـشم  تامیالمان و  رقف ، .تسا  نالاس  گرزب  یتح  ناناوجون و  ناکدوک و  رد  يدزد  هژیو  هب  دارفا  همه  رد  تقرس ،

تهج نیا  زا  .دور  یمن  يدزد  يوس  هب  زگره  دشاب  مکاح  درف  رب  یقالخا  یبهذم و  مکحتسم  تاداقتعا  رگا  لاح  .دراد 
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یم يدزد  هک  يدارفا  .دریگ  یم  ریقف  ياه  هداوناـخ  زا  ار  ییاذـغ  یتح  یلیـصحت و  یحیرفت ، یهاـفر ، تاـناکما  یتسدـیهت ، زاـین و 
فیک اب  یناوجون  یکدوک و  نارود  زا  دوخ  مکش  ندرک  ریس  يارب  هکدنراد  تسرپرـس  یب  ناماسبان و  ییاه  هداوناخ  الومعم  دننک ،
مزاول ایـشا و  هدـش ، مدرم  لزانم  دراو  هنارهام  هک  دنـسر  یم  اج  نادـب  ات  دـننک و  یم  عورـش  اه  هزاغم  زا  يدزد  يرب و  بیج  ینز و 

.دندزد یم  ار  اه  نآ  یتمیق 

ینید یب  رفک و  ۀـطرو  هب  ار  ناسنا  رقف ، اسب  هچ  : (1)« ًاْرفُک َنوُکَی  ْنَا  ُْرقَْفلا  َداک  : » دومرف  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) مالـسا یمارگ  لوسر 
.دناشک دهاوخ 

عماوج اه و  هداوناخ  رد  هک  تیانج  مرج و  رجاشت ، داضت و  طاطحنا ، یقرت و  یتخبدب ، یتخبشوخ و  تاقوا  زا  يرایسب  ساسا  نیا  رب 
.دریگ یم  همشچرس  يداصتقا  لئاسم  زا  دروآ ، یم  راب  هب  یناربج  لباق  ریغ  میظع و  دسافم  یهاگ  ددنویپ و  یم  عوقو  هب  يرشب 

رثا رد  .یـصخش  ياهزاین  عفر  يرگید  هعماـج و  اـب  ینمـشد  ییوج و  ماـقتنا  یکی  دراد ؛ دـُعب  ود  دارفا  هنوگ  نیا  رد  يدزد  عقاو  رد 
شرتسگ اب  .دسر  یم  دوخ  جوا  هب  دنم  تورث  ریقف و  هلـصاف  دریگ و  یم  تدش  هعماج  رد  یتاقبط  فالتخا  تورث ، هنالداعان  میـسقت 

دریگ و یم  ماجنا  یکیناکم  ياه  نیـشام  اه و  تاـبر  طـسوت  اـه  هناـخراک  رد  اـهراک  زا  يا  هدـمع  شخب  یگدـنز ، ندـش  ینیـشام 
هب اهراک  ندش  ینیشام  تورث و  هنالداعان  میسقت  لماع و  ود  نیا  یهارمه  .دبای  یم  شهاک  یناسنا  يورین  زا  هدافتسا  هب  زاین  عبطلاب ،

دنوش یم  راک  یب  نارگراک  زا  يدایز  دادعت  هناخراک ، ره  ندش  ینیـشام  اب  .دش  دهاوخ  رجنم  ییادـگ  يدرگلو و  يراک ، یب  عویش 
يارب دنوش  یم  روبجم  اه  هداوناخ  نیا  نادنزرف  .دنریگ  یم  رارق  یگنسرگ  رقف و  رطخ  ضرعم  رد  نانآ  ياه  هداوناخ  و 
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.دننزب يدزد  هب  تسد  یتح  ، دندرکن بسک  یبسانم  دمآردرگا  و  دننک ؛ رایتخا  یشورف  راگیس  لثم  بذاک  لغاشم  یگدنز ، نارذگ 

هب هدوب ، شیوخ  تاجن  ییادز و  رقف  رکف  هب  یعامتجا  دـض  ینوناقریغ و  ياه  هویـش  هب  لـسوت  اـب  نادـنمزاین  اـسب  هچ  بیترت ، نیا  هب 
روط هب  دنرب ، رس  هب  رقف  رد  هعماج  گرزب  ياه  شخب  ای  دشاب ، دیدش  هعماج  لک  رد  اهدوبمک  رگا  .دنوش  هدیـشک  تیانج  ای  تقرس 

.درک دهاوخ  ادیپ  عویش  زین  ینز  هار  یهاوخ و  جاب  يرب ، بیج  تقرس ، يدزد ، یعیبط 

یم رییغت  شوخ  تسد  ار  عماوج  گنهرف  تیوه  یتح  دروآ و  یم  لابند  هب  ار  يداوس  یب  یهاگآان و  یلام ، دوبمک  رقف و  نیارباـنب ،
بیـسآ راچد  هعماج  هتفر ، نیب  زا  تفع  یفانم  فالخ و  لامعا  زا  يرایـسب  ندوب  دنـسپان  یتشز و  یگنهرف ، فارحنا  زا  سپ  دـنک و 

تابثا هب  یتوافتم  تاقیقحت  رد  يدزد ، ًاصوصخ  یعامتجا ، ياه  يور  جک  عاونا  يداصتقا و  عاضوا  هطبار  .دوش  یم  يدـیدش  ياه 
.تسا دوهشم  ًالماک  ناناوجون  رد  يدزد  دشر  ندش ، رت  یتعنص  اب  هارمه  دئوس  روشک  رد  .تسا  هدیسر 

یلع ترـضح  يوس  زا  ماـکحا  يارجا  ةوحن  ةراـبرد  لاـثم ، يارب  دوش ؛ یم  هدـیمهف  تقرـس  رقف و  نیب  طاـبترا  ینید  نوتم  یخرب  زا 
: هک هدش  تیاور  مالّسلا ) هیلع  )

وا هب  لاملا  تیب  زا  هک  دومرف  تشاد و  هگن  ار  وا  يزور  دنچ  .درک  عطق  دوب  هدرک  يدزد  هک  ار  یناوج  تسد  ناتشگنا  ترـضح  نآ 
(1) .دنهدب اود  اذغ و  سابل ،

زا دنزن ، تسد  لمع  نیا  هب  هرابود  هک  نیا  يارب  اما  ددرگ ، یم  هذـخاؤم  دوخ  یعامتجا  دـض  لمع  رطاخ  هب  ناوج  هک  لاح  نیع  رد 
(2) .دهد همادا  يدزد  تقرس و  هب  دش  دهاوخ  روبجم  رگید  راب  ناوج  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  ددرگ ، یم  نیمأت  یلام  رظن 
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: دندومرف تسا ، هدماین  ایند  هب  راک  فالخ  ًاترطف  يدرف  چیه  هک  نیا  نایب  اب  میهاربا ، ترضح  هروس  ریـسفت  رد  یلمآ  يداوج  هللا  هیآ 
يداصتقا ظاحل  زا  نآ  دارفا  هک  يا  هعماـج  اـما  دـناشک ؛ یم  يراـک  هزب  تقرـس و  داـیتعا ، هب  ار  ناـناوج  یقـالخا ، يداـصتقا و  رقف  »

(1) .دراد یگنهرف  دشر  تیلباق  دنشاب ، هتشاد  یلوبق  لباق  طسوتم و  یگدنز 

اه يراوشد  لئاسم و  همه  دیآ ، دیدپ  شیاسآ  هافر و  ناکما  يداصتقا و  تفرشیپ  دشر و  تابجوم  رگا  هک  درک  اعدا  ناوت  یمن  هتبلا 
تافارحنا دسافم و  زا  يرایسب  يولج  دوش ، هدروآرب  ناسنا  هیلوا  تاجایتحا  رگا  هک  دش  فرتعم  ناوت  یم  هکلب  تفر ، دهاوخ  نیب  زا 

.دش دهاوخ  هتفرگ 

ار لوپ  شزرا  هک  یتقو  ًالثم  دراذـگ ؛ یم  سوکعم  رثا  ناناوج  راتفر  رد  بوخ ، یلام  عضو  يداصتقا و  هافر  تاقوا  یهاـگ  نینچمه 
راب یلاباالو  راک  یب  یمدآ  هجیتن  رد  هدرک ، ادیپ  رـضم  ياه  ینارذگ  شوخ  یجرخ و  لو  هب  تداع  تسا  نکمم  دـننک ، یمن  كرد 

.ددرگ یم  دیدشت  يو  رد  مرج  باکترا  فارحنا و  ياه  هنیمز  هدمآ ،

بابان ناتسود  اب  ترشاعم  . 2

یم درف  ندش  قراس  فارحنا و  ثعاب  هک  تسا  یفرحنم  راک و  هزب  هورگ  ای  درف  اب  طابترا  تقرس ، میقتـسم  لماع  نیرت  مهم  نیلوا و 
.ددرگ

دوش و یم  هتخومآ  بابان ، ناتسود  نافرحنم و  ینعی  نارگید ؛ اب  ترشاعم  قیرط  زا  یعامتجا ، ياهراتفر  ریاس  دننامه  یفارحنا  راتفر 
ناربهر و ور ، نیا  زا  دراد ؛ یساسا  شقن  تقرس  يوس  هب  درف  شیارگ  رداه  نآ  اب  ترشاعم  ریثأت  بابان و  ناتسود  نتشاد  ور ، نیا  زا 

طابترا و زا  ار  ام  مالسا ، ياه  روتسد 

.دنراد یم  زاب  بابان  ناتسود  راک و  هزب  فرحنم ، دارفا  اب  ترشاعم 

: تسا هدمآ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) یمارگربمایپ نانخس  رد 
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»(1)؛ هیخا نید  یلع  ُءرملا  »

.دنک یم  یگدنز  دوخ  قیفر  تسود و  هقیرط  هویش و  رب  یناسنا  ره 

ناتسرپاوه اب  ینیـشنمه  »(2) ؛ ناطیـشلل هرـضحم  نامیالا و  ُهاسنم  يوهلا  لـها  هسلاـجم  دـندومرف « : زین  ( مالّـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 
.دوش یم  یگدنز  رد  ناطیش  ندش  رضاح  نامیا و  یشومارف  بجوم 

زا ددرگ ؛ یم  وا  یماندب  ماهتا و  بجوم  لقادح  دشاب ، هتـشادن  ناسنا  يا  رب  یفنم  ریثات  چـیه  رگا  فرحنم ، دارفا  اب  تقافر  یتسود و 
دارفا اب  »(3) ؛ مُهنم ٍدحاوَک  ساَّنلاَْدنع  اوریصَتَف  مُهوُسلاُجتال  عَدْبلا َو  َلْهَا  اُوبَحْـصَتال  دنیامرف « : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ور  نیا 

.دنروآ رامش  هب  نانآ  زا  یکی  ار  امش  مدرم  هک  دوش  یم  بجوم  نانآ  اب  ینیشن  مه  اریز  دیوشن ؛ نیشن  مه  فرحنم 

داجیا بسانم  بوخ و  ناتـسود  دارفا و  اب  طابترا  قیرط  زا  هعماج  هدش  هتفریذـپ  ياه  شزرا  اهراجنه و  اب  ییاون  مه  هک  هنوگ  نامه 
، دنوش یم  یگنهرف  ینید و  ياه  شزرا  هب  دـقتعم  مزلم و  شیوخ ، ناتـسود  اه و  هورگ  عمج  رد  روضح  قیرط  زا  دارفا  ددرگ و  یم 

(4) .دننک یم  ادیپ  مئارج  تافلخت و  باکترا  هانگ و  هب  شیارگ  زین  نکشراجنه  بابان و  ناتسود  اب  طابترا  رد  دارفا  نینچمه 

ار يدارفا  وا  اسب  هچ  دنشاب ، هتشادن  دوخ  ناوج  ای  ناوجون  تسود  زا  یتخانش  تراظن و  لرتنک ، هنوگ  چیه  نیدلاو  هاگ  ره  نیاربانب ،
دمایپ ياراد  وا  ياهراتفر  تروص  نیا  رد  .دشاب  هعماج  ياه  تنـس  یگنهرف و  ياه  شزرا  فالخ  رب  هک  دـنیزگرب  تسود  ناونع  هب 
لهـس یکدنا  اب  ردام  ردپ و  هک  تسا  یگداس  نیمه  هب  دـناشک و  یم  يدزد  هب  ار  ناوجون  قراس ، تسود  .دوب  دـهاوخن  تبثم  ياه 

دوخ هب  یماگنه  ندز ، مه  رب  مشچ  کی  رد  تلفغ ، يراگنا و 
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.تسا هدش  راتفرگ  نوناق  گنچ  رد  ینز  فیک  ای  تقرس  مرج  هب  ناشهار ، هب  رس  ناوجون  هک  دنیآ  یم 

دایز و دـمآو  تفراه  نآ  هتشاد و 75 %  یبابان  ناتسود  یـسررب ، تحت  ناقراس   % 42 هدـش ، ماجنا  ناریا  رد  هک  یقیقحت  بجوم  هب 
(1) .دنا هتشاد  مه  اب  ینالوط 

یگنهرف رقف  . 3

نیناوق موسر و  .دنناد  یم  هعماج  نیناوق  اه و  تنس  اه ، مسر  اهراجنه ، زا  یچیپرس  ار  اه  يور  جک  مرج و  یعامتجا ، ناسانـش  ناور 
هک دوش  یم  لقتنم  دعب  ياه  لسن  هب  لبق  ياه  لسن  زا  تسا و  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  یگنهرف  ياه  شزرا  زا  يا  هعومجم  هعماج  ره 

.ددرگ یم  بوسحم  مرج  نآ  هب  زواجت  تسا و  مارتحا  دروم 

تیاـعر زا  یعـالطا  یب  ینید ، ياـهرواب  زا  ندوـب  مورحم  لـیلد  هب  نادزد  بـلغا  .دراد  مرج  داـجیا  رد  یـساسا  شقن  یگنهرف ، رقف 
مدـع زین  یقوقح و  ياـه  تازاـجم  نیناوق و  زا  ندوبربـخ  یب  یعاـمتجا ، تاـعالطا  شناد و  نتـشادن  موسر ، بادآ و  اـه و  تمرح 

، یعرش عنام  نودب  زاب و  ار  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  ياه  هار  اهرازبا و  همه  زا  هدافتـسا  ، مزال یعامتجا  ياه  تراهم  زا  يرادروخرب 
دوخ یقرت  تفرشیپ و  يارب  يرکف ، دشر  تاناکما  نادقف  رثا  رد  داوس  یب  دارفا  .دنوش  یم  تقرس  بکترم  هتـشادنپ ، ینوناق  یفرع و 

صقن و نیمه  لیلدب  زین  نانیا  زا  یخرب  .دنریگ  یم  هرهب  یندب  تردق  یمسج و  ياه  يدنم  ناوت  لیبق  زا  یگنهرفریغ  ياه  هویـش  زا 
.دننیب یم  تیانج  قالتاب  رد  ار  دوخ  ناهگان  هدروخ و  ار  نارگید  بیرف  یعامتجا ، یگنهرف و  فعض 

146 ص :

ص 262. تقرس ، یبای  مرج  یسانش و  مرج  رغصا ، یلع  ینیسح  نابرق  - 1
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يراک یب  . 4

ود زا  يراـک  یب  .دوش  یم  بوسحم  مرج  تقرـس و  یلـصا  لـماوع  زا  زین  رقف  تسا و  رقف  داـجیا  رد  يرگید  مهم  لـماع  يراـک  یب 
دارفا هاگره  هک  تروص  نیدـب  تغارف ، تاقوا  ندوب  یلاخ  یفاضا و  ياه  تصرف  دوجو  یکی  دراد : شقن  تقرـس  دایدزا  رد  تهج 

، دریگن رارق  هدافتسا  دروم  تسرد  حیحـص و  يارجم  زا  اه  تصرف  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  یفاضا  ياه  تصرف  ناناوج ، هژیو  هب  هعماج 
یب يور  زا  هک  ییاه  يراکهبت  ای  اه  يدزد  زا  يرایـسب  دراوم  .دـنوش  یم  هدیـشک  یعامتجادـض  یلوصاریغ و  ياـه  شور  هب  ًاـعبط 

.تسا عون  نیا  زا  ییاه  هنومن  دریگ ، یم  تروص  یمرگرس  عونت و  يارب  ای  یگلصوح 

ار دوخ  یگدنز  یلکـش  هب  دیاب  راچان  هب  راک  یب  درف  ره  هک  يروط  هب  یگدنز  نارذگ  يارب  یفاک  دمآرد  نتـشادن  رگید ، تهج  زا 
تسرد و ياه  هویش  اه و  هار  زا  دناوت  یمن  يدمآرد  نینچ  بسک  نوچ  .دشاب  هتـشاد  يدمآرد  دیاب  ندنارذگ  نیا  يارب  دنارذگب و 

یم نیمأت  ار  دوخ  یگدنز  نارذگ  هنیزه  يدزد  قیرط  زا  دنوش و  یم  هدیشک  ینوناقریغ  ياه  هار  هب  درف  اسب  هچ  دوش ، نیمأت  ینوناق 
.دننک

دودح ناناوج ، نایم  رد  تقرس  لماوع  للع و  ةراب  رد  روشک  ياه  ناتسازا  یکی  رد  شهوژپ  کی  زا  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  ساسا  رب 
رد دـنراد ! رارق  رقف » طخ   » ریز ناشیا ، ياه  هداوناخ  قراـس و  دارفا  دودح 69 %  دمآرد و  دـقاف  ای  دـنراک و  یب  ای  دارفا  نیا  زا   % 47

(1978  ) لاس 1357 رد  زا 47 %  دننک ، یم  یگدنز  رقف  طخ  ریز  هک  یناریا  نادنورهش  نیگنایم  یناهج ، کناب  شرازگ  هب  هک  یلاح 
(1) .تسا هتفای  شهاک  ( 1999  ) لاس 1378 رد  هب 16 % 
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ترجاهم . 5

ار دوخ  یموب  ياه  یگتـسباو  يدام ، ياه  زاین  نیمأت  راک و  رطاخ  هب  هک  دـنا  تسد  گنت  تعاضب و  مک  یناـمدرم  بلغا  نارجاـهم ،
هب هک  دروآ  یم  دوجو  هب  نانآ  رد  ار  يدـیدج  تالیامت  اهرهـش  هدـنبیرف  هزات و  رظانم  .دـنروآ  یم  يور  اهرهـش  هب  هدرک ، شومارف 
یم مئارج  باکترا  یعامتجا و  تاررقم  زا  فارحنا  ثعاب  دوخ  قیبطت ، مدـع  نیا  .دـنرادن  ار  اه  نآ  اـب  نتفرگوخ  ییاـناوت  یناـسآ ،

.دوش

ناهانگ مئارج و  یخرب  باکترا  يارب  ناشیا  رتشیب  تراسج  تئرج و  بجوم  نانآ ، ندوب  سانـشان  نارجاهم و  ندوب  هبیرغ  نینچمه 
.دش دهاوخ 

یم هداوناخ  کی  ياضعا  یمامت  لماش  هک  یگداوناخ - ياه  ترجاهم  رد  هک  تفگ  دیاب  اه  ترجاهم  هزیگنا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 
فیاظو يارب  یحیحص  دیدج و  ياهریبدت  هچنانچ  دش و  دنهاوخ  لکـشم  راچد  دوخ ، دنزرف  تیاده  تیبرت و  يارب  نیدلاو  ددرگ -

دنزرف يور  رب  دندرک - یم  یگدنز  دوخ  کچوک  ناتسرهش  رد  هک  هتـشذگ - دننام  تسناوت  دهاوخن  رگید  دنـشیدنین ، دوخ  یتیبرت 
ياهداضت راچد  نادنورهش ، دیدج  گنهرف  اهراتفر و  هدهاشم  اب  مه  نادنزرف  رگید  فرط  زا  .دشاب  هتـشاد  طلـست  لرتنک و  شیوخ 

نتفرگ هلـصاف  بجوـم  تیوـه  نارحب  نیا  .دـنهد  یم  تسد  زا  شیب  مک و  ار  دوـخ  تیوـه  نآ ، لاـبند  هـب  هدـش ، یگنهرف  يرکف و 
.دوش یم  نانآ  يراک  هزب  يارب  ییاه  هنیمز  زورب  ثعاب  دوخ ، نیا  ددرگ و  یم  دوخ  نیدلاو  زا  یگنهرف 

لامعا رب  نیدلاو  لرتنک  هداوناخ و  دوبن  زا : دنترابع  رجاهم  ناناوجون  يراک  هزب  رد  رثؤم  لماوع  هک  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  جـیاتن 
تسرپرس بذاک  لاغتـشا  ای  يراک  یب  ترجاهم ، دصقم  ادبم و  نیب  یگنهرف  ضراعت  دوجو  ییاهنت ، هب  ناوجون  ترجاهم  نادنزرف ،

زا يرایسب  ساسا  اشنم و  دوخ  هک  ییاه  ناکم  رد  یگدنز  نیشنریقف و  قطانم  رد  تنوکـس  ترجاهم ، دصقم  رد  ناوجون  ای  هداوناخ 
یماکان ساسحا  و  ناناوجون ، تالیصحت  ندوب  نییاپ  تساه ، هزب 
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.تسا هدوب  رجاهم  ناوجون  رظن  دروم  ترجاهم  زا  شیپ  هک  ییاه  فده  هب  یبای  تسد  مدع  زا  یشان 

نوچ دـننک ، یم  كرت  ار  شیوخ  هاگداز  دوخ ، ياهوزرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  دـیما  هب  هدرک  اهر  ار  هداوناخ  ییاهنت  هب  هک  یناـناوج 
یفارحنا راتفر  راچد  نیریاس  زا  رتشیب  هدش ، هدیشک  فالخ  ياهراک  هب  دنسرب ، دوخ  ياه  هتساوخ  هب  رگید  ياهرهـش  رد  دنناوت  یمن 

.دنوش یم 

رد ...و  يزابرس  تمدخ  یمازلا ، ياه  تنوکس  ای  نامرد  يریگ  یپ  لیصحت ، همادا  يارب  اه  ترجاهم  عاونا  زا  یخرب  هتبلا 

.دشاب هتشاد  ییاه  بیسآ  دناوت  یم  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  رگید  ياهرهش 

ینیشنرهش . 6

ندروآ تسد  هـب  ناـکما  راـک و  یناوارف  گرزب و  ياهرهـش  رد  عیانـص  شرتـسگ  تـیعمج ، یهوـبنا  اهرهـش و  هـیور  یب  شرتـسگ 
؛ دننک چوک  گرزب  ياهرهـش  هب  ناییاتـسور  رت و  کچوک  ياهرهـش  نانکاس  زا  يرایـسب  هک  هدش  بجوم  یگدـنز  ياه  يدـنمزاین 
تادـقتعم و اب  ...و  ینیب  ناهج  یبهذـم و  یتنـس و  ماـظن  هب  يدـنب  ياـپ  بادآ ، موسر و  قـالخا ، یگنهرف ، ظاـحل  زا  هک  ییاـهرهش 

تاررقم اه و  ماظن  هب  يداقتعا  یب  ینادرگرـس و  راتفرگ  اهرهـش ، نیا  هب  نادراو  هزاـت  ور  نیا  زا  تسا ؛ تواـفتم  ینیـشن  هد  تاررقم 
هب روبجم  دوخ  ترجاهم  فدـه  هب  ندیـسرن  لـیلد  هب  زین  هدـع  نیا  .دـنوش  یم  هدیـشک  تاـفارحنا  عاونا  هب  هدـش ، دـیدج  یعاـمتجا 

.دبای یم  شیازفا  نانآ  رد  تقرس  هلمج  زا  مرج  باکترا  ياه  هنیمز  .دنوش و  یم  زیخ  مرج  ياه  هلحم  رد  تنوکس 

هب هک  ینارجاهم  نادنزرف  دوش و  یم  زکرمتم  یصاخ  یحاون  رد  ای  دراد و  یناوارف  زکرمت  يراک  هزب  گرزب ، ياهرهـش  زا  یخرب  رد 
نیا رد  یگدنز 
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(1) .دنیامیپ یم  ار  نانآ  هار  اه  دعب  نالاس ، گرزب  زا  يوریپ  دیلقت و  اب  دنوش ، یم  هدیشک  از  مرج  تالحم 

لماوع ریاس 

شوـخ حـیرفت و  يزاـب ، سوـه  لاـفطا ، رد  کـلمت  سح  ندوـب  يوـق  یقـالخا ، سح  فعـض  لـیبق : زا  يرگید  يدرف  لـماوع  هتبلا 
نت یلبنت و  يداـصتقا ، فادـها  هب  عیرـس  ندیـسر  تورث ، لاـم و  ندروآ  تسد  هـب  رد  عـمط  صرح و  غوـلب ،) هناتـسآرد   ) ینارذـگ

، تورث نونج  یبـلط ، تردـق  ییاوقت ، یب  یطارفا ، ینار  توهـش  ترفن ، یهاوـخدوخ ، هاـنگ ، ساـسحا  ینیبدوـخ ، رورغ و  يرورپ ،
درف هدنهد  قوس  یناور  لماوع  نیرت  مهم  زا  تیـصخش  لزلزت  تراقح و  بارطـضا ، دننام  یتالالتخا  هدارا و  فعـض  یبلط ، ترهش 

.دنتسه تقرس  هب 

هداوناخ رد  تقرـس  هقباساب  دارفا  دوجو  نارهاوخ ، ناردارب و  ياهراتفر  یگداوناخ ، طیحم  ریظن : يرگید  یعامتجا  لـماوع  نینچمه 
یگنوگچ نیدـلاو ، يداقتعا  ینابم  نامیا و  فعـض  یقـالخا و  تایـصوصخ  رداـم ، ردـپ و  تالیـصحت  نازیم  لغـش و  ناگتـسب ، اـی 

ار ...و  تنوکس  لحم  یسنج ، مئارج  اشحف و  رامق ، ردخمداوم ، لکلا و  هب  دایتعا  یهورگ ، ياه  هناسر  ریث  أت  تغارف ، تاقوا  نارذگ 
.درب دای  زا  دیابن 

نیدلاو هناریگشیپ  فیاظو 

هراشا

یعطقم و ياهدروخرب  تساه ؛ نآ  هدـنروآ  دوجو  هب  لماوع  اب  هلباقم  اه ، يراک  فالخ  تافارحنا و  اب  دروخرب  ياـه  هار  نیرت  مهم 
.دوش یمن  بوسحم  یعطق  يا  هزرابم  هدشن ، رجنم  هاوخ  لد  هجیتن  هب  راک  فالخ  دارفا  اب  يدروم 
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: دنیامن هجوت  ریز  روما  هب  دیاب  تقرس  راب  نایز  راثآ  زا  يریگشیپ  فارحنا و  عون  نیا  زا  يریگولج  يارب  ردام  ردپ و 

یبهذم تاداقتعا  تیوقت  . 1

رب باذع  هدعو  دیجم ، نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هریبک  ناهانگ  زا  نآ ، کلام  تیاضر  نودب  نارگید  لاوما  نتشادرب  تقرس و 
.تسا نییاپ  تدـش  هب  دـنراد ، يوق  یبهذـم  تاداقتعا  هک  یناسک  رد  يدزد  تیانج و  مرج و  نازیم  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هداد  نآ 

ور نیا  زا  .دنا  هدرک  شهوکن  ار  نارگید  لاوما  تراغ  يدزد و  رگید ، بتاکم  زین  و  مالـسا ) حیـسم و  دوهی ، ینامـسآ (  نایدا  مامت 
یهانگ راک ، نیا  دندقتعم  اریز  دننک ؛ یم  تیاعر  ار  نارگید  لاوما  تمرح  یبهذم ، دارفا 

نادب ترخآ  رد  هک  یباذع  تلذ و  اب  دیآ ، یم  تسد  هب  ییایند  یگدـنز  رد  تاناکما  لاوما و  نیا  زا  هک  یتذـل  تسا و  یندوشخبان 
.تسین هسیاقم  لباق  دش ، دنهاوخ  راتفرگ 

هب ناشنادنزرف  دوخ و  دنـشاب ، دوخ  یبهذم  تاداقتعا  هب  دـنب  ياپ  هعماج  ياضعا  هک  ینامز  ات  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  تاعلاطم و 
تروص .م  لاس 1959 رد  رـصم  روشک  یعامتجا  تاقیقحت  یلم  زکرم  طسوت  هک  یـشهوژپ  رد  .دـنروآ  یمن  يور  يراک  هزب  داسف و 

رد نانآ  دندناوخ و 53 %  یمن  زامن  دندوب - هدش  ینادنز  ای  فیقوت و  يدزد  تقرس و  لیلد  هب  هک  راک - هزب  ناناوجون   % 72 هتفرگ ،
(1) .دنتفرگ یمن  هزور  ناضمر  هام 

نیدـلاو تسا  مزال  دـیآ ، یم  باسح  هب  مئارج  لباقم  رد  یعافد  دـس  نیرت  مهم  یبهذـم ، تاداقتعا  ناـمیا و  هک  اـجنآ  زا  نیارباـنب ،
رب هیکت  اب  دننک و  تیبثت  تیوقت و  شیوخ  نادـنزرف  رد  ار  یبهذـم  لامعا  ینید و  ياهرواب  نامیا و  حور  یکدوک  نارود  زا  مرتحم 

داجیا ینید و  ياه  شزرا  تیوقت  یقالخا و  لئاسم 
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زا ناش  یگدنز  نارود  رد  ار  یبیسآ  هنوگره  هتـشاد ، زاب  تافارحنا  هنوگ  نیا  زا  ار  نانآ  ناشنادنزرف ، دوخ و  دوجو  رد  داعم  هب  رواب 
.دننک رود  نانآ 

یفطاع یحور و  ياه  زاین  نیمأت  . 2

مدـع رد  یگداوناـخ  مارآ  بولطم و  ياـضف  نتخاـس  تبحم و  هژیو  هب  ناـناوجون  ناـکدوک و  یفطاـع  یحور و  ياـهزاین  هب  هجوـت 
دوخ و ياضعا  نایم  رد  تبحم  نیمأت  هداوناـخ ، هفیظو  نیرت  مهم  نیلوا و  .تسا  راذـگ  ریثأـت  رایـسب  تقرـس  يوس  هب  ناـنآ  شیارگ 
، هداوناخ نوناک  .تسا  هعماج  دارفا  نایم  رد  فرژ  ياه  یتسود  زیمآ و  تبحم  طباور  داجیا  هار  زا  شزرا  نیا  جیورت  هعاشا و  سپس 
هتـسیاش و نیدلاو  تبحم  اب  .دیمان  نادـنزرف  یناور » نیماتیو   » ناوت یم  ار  نیدـلاو  تبحم  رهم و  تسا و  تبحم  سدـقم  هاگـشزومآ 
نیدـلاو و نیب  یفطاـع  هطبار  دوـجو  ور  نیا  زا  دوـش ؛ یم  هتفکـش  كدوـک  داـهن  رد  یلاـع  فـطاوع  تاـساسحا و  همه  راـکوکین ،

.تسا هتفرگ  رارق  ناسانش  ناور  دیکأت  دروم  نادنزرف 

زا اما  دـشاب ، دروخرب  یفاـک  مزـال و  تخانـش  زا  يدرف  هچناـنچ  .دراد  یهجوت  لـباق  شقن  دارفا  تیـصخش  نیوکت  رد  تبحم  رهم و 
زورب بجوم  دـناوت  یم  هلئـسم  نیمه  دـشاب ، نیدـلاو  تبحم  دوبمک  راـچد  ًـالثم  دـشاب ؛ هدـشن  اـضرا  تاـساسحا ، فطاوع و  تهج 

.ددرگ تافارحنا  عاونا  يراتفر و  تالالتخا 

ناتسود رب  تراظن  . 3

تسکش اب  دنراد و  رارق  ینس  هدودحم  کی  رد  اه  نآ  اریز  تسا ؛ تیمها  زئاح  رایسب  ناناوج  ناناوجون و  يارب  نالاس  مه  اب  یتسود 
يارب هکلب  ناناوجون ، يارب  اهنت  هن  هتبلا  .دنتسه  ور  هبور  یهباشم  تاساسحا  اه و  بارطـضا  اه ، شیوشت  قیالع ، اه ، تیدودحم  اه ،

راکفا و رد  ار  وا  دنرگنب ؛ وا  رد  راو  هنییآ  دنناوتب  دنشاب و  هتشاد  ار  یسک  هک  تسا  شخب  شمارآ  یساسا و  رایسب  زین  نالاس  گرزب 
.دنراذگب نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  ياه  هتفگان  هدرک و  کیرش  دوخ  تاساسحا 
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، دنراد نالاس  مه  هورگ  نیب  رد  یتیبوبحم  هک  یناتسود  زا  صوصخ  هب  .دنریگ  یم  وگلا  دوخ  نالاس  مه  زا  ناناوجون 

.دنریگ راکب  دنا ، هدیزگرب  تالکشم  يارب  نانآ  هک  ییاه  لح  هار  دننک  یم  یعس  هدرک ، دیلقت 

زا ناشناتسود ، اباه  نآ  طابترا  دمآ و  تفر و  نادنزرف و  راتفر  لامعا و  هب  تبسن  نیدلاو  تبقارم  زین  سوسحمان و  رمتـسم و  تراظن 
یتراظن هفیظو  زا  یمهم  شخب  دنزرف ، ناتسود  یگداوناخ  تیعـضو  راکفا و  هیحور ، ییاسانـش  تسا  یهیدب  .تسا  نیدلاو  فیاظو 

.دیآ یم  باسح  هب  نیدلاو 

راثآ شقن و  ناـیب  بساـنم و  ریغ  ناتـسود  اـب  طاـبترا  زا  يدـنیاشوخان  راـهظا  بساـنم ، ناتـسود  اـب  طاـبترا  هب  وا  تیادـه  قیوشت و 
ياه يریگ  میمـصترب  یتبثم  ریثأت  ناتـسود ، برخم  ای  هدـنزاس  شقن  هراب  رد  نادـنزرف  لدتـسم  یقطنم و  یـشخب  یهاگآ  ناتـسود ،

.دراد یبای  تسود  رد  نادنزرف 

زا دودح 47 %  زین  دنا و  هدش  ریگتسد  سیلپ  طسوت  ناشیا  ناتسود  هک  دنا  هدرک  راهظا  ناقراس  ناراک و  هزب   % 50، شهوژپ کی  رد 
يدایز شقن  بابان ، ناتسود  هک  دنا  هدرک  راهظا  زین  نانآ  زا   % 5/87 دنا ! هتشاد  راک  فالخ  ًاعون  یناتسود  نانآ ،

هدز تقرـس  هب  تسد  ناشناتـسود  هجوت  بلج  رطاـخ  هب  هک  دـنا  هدرک  راـهظا  دارفا  نیمه  زا  .دنتـشاد و 53 %  نانآ  ندـش  قراس  رد 
(1) .دنا

یلام ياه  زاین  نیمأت  .4

يوس هب  شیارگ  سح  نادـنزرف ، زاین  دروم  مزاول  هداوناخ و  یلام  ياه  يدـنمزاین  یگدـنز و  ياـه  لقادـح  اـه و  ترورـض  نیمأـت 
نیمأت هب  فظوم  ًاعرـش  ناردـپ  مالـسا ، یقوقح  یهقف و  دـعاوق  ساسا  رب  .دـهد  یم  شهاک  ار  نانآ  ياهزاین  ندروآرب  يارب  تقرس 

دهاوخ یمیخو  یعامتجا  یعرش و  بقاوع  هفیظو ، نیا  رد  يراگنا  لهس  دنا و  شیوخ  هداوناخ  رسمه و  یگدنز  جاتحیام 
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فارحنا لماع  یگدنز ، مزاول  هیهت  دیرخ و  رد  لوقعمان  ياه  يریگ  تخـس  اه و  تیمورحم  داجیا  اب  دیابن  نیدلاو  نیاربانب ، تشاد ؛
.دنوش دوخ  نادنزرف 

تاعقوت ندوب  لوقعم  . 5

حطس دوخ ، نادنزرف  هژیو  هب  هداوناخ ، ياضعا  يارب  شریذپ  لباق  یقطنم و  ياه  تبحص  نایب و  قیرط  زا  دیاب  نیدلاو 

یلاـم ياـهاضاقت  اـه و  تساوخرد  ندوب  یعقاو  موزل  .دـنراد  هگن  یلوبق  لـباق  لداـعتم و  دـح  رد  ار  ناـنآ  یلاـم  يداـم و  تاـعقوت 
هب تعاـضب و  مک  ياـه  هداوناـخ  هب  هجوـت  طاـبترا و  نارتـخد ، هژیو  هپ  نادـنزرف  يوـس  زا  یمـشچ  مه  مـشچ و  زا  زیهرپ  نادـنزرف ،

.تسا هدش  بوسحم  ینید  ناگرزب  ياه  هیصوت  زا  یلام ، يداصتقا و  لئاسم  رد  دوخ  زا  رت  نییاپ  تاقبط  هب  ندرک  هاگن  حالطصا 

اهراتفر و هب  هاگن  اب  نادنزرف  .تسا  تیولوا  ياراد  هدوب ، رت  يرورـض  نیدلاو  يوس  زا  ینید  ياه  هیـصوت  لوصا و  نیا  تیاعر  هتبلا 
.تخومآ دنهاوخ  سرد  هدرک ، ساسحا  ار  نیدلاو  راتفر  راتفگ و  رد  بسانت  دوخ ، نیدلاو  ياه  تساوخرد 

یگشیپ تعانق  . 6

ياضعا رد  عبط  تعانم  تعانق و  هیحور  داجیا  .تسا  مالـسا  نید  ياه  شرافـس  زا  یگدـنز  ياه  لقادـح  هب  ندرک  افتکا  تعاـنق و 
ینیریـش یگدنز  ياراد  هک  عناق - ياه  هداوناخ  دارفا و  تارطاخ  نایب  هناتـسود و  ياه  تبحـص  قیرط  زا  نادـنزرف  هژیو  هب  هداوناخ ،

.تسا رثؤم  یمالسا  يوکین  تفص  هیحور و  نیا  داجیا  رد  دنا - هدوب 

ای تعاضب  مک  عناق و  ياه  هداوناخ  نایم  زا  ناهج ، نادنمـشناد  ناـگبخن و  نتـساخرب  هعماـج و  رد  ینیع  ياـه  هنومن  ناـیب  نینچمه 
.دشاب هتشاد  يرایسب  تلاخد  دنم  شزرا  یگژیو  نیا  داجیا  رد  دناوت  یم  ناگرزب ، یگدنز  حرش  اه و  باتک  هئارا  هعماج و  طسوتم 
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فارسا زا  زیهرپ  . 7

دوب و دـهاوخن  یناملـسم  تافـص  زا  زاین ، دروم  ریغ  مزاول  دـیرخ  ای  هیهت  رـصح و  دـح و  یب  ياه  شاپ  تخیر و  ریذـبت ، فارـسا و 
ناراد تسود  هدودحم  زا  ار  نانآ  هدرک و  یفرعم  ناطیـش  ناردارب  ار  ناگدننگ  ریذبت  ناگدننک و  فارـسا  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ 
ییارگ فرصم  گنهرف  نداهن  رانک  فرصم ، یب  یتالمجت و  لیاسو  دیرخ  نیگنر ، ياه  هرفـس  زا  زیهرپ  .تسا  هتـسناد  نوریب  دوخ 

رقف زا  ییاهر  تیاهن  رد  هداوناخ و  يداصتقا  رادتقا  ییافکدوخ و  هدش ، یگدنز  ياه  هنیزه  شهاک  بجوم  هک  تسا  يروما  زا  ...و 
.دراد هارمه  هبار  يداصتقا 

( لوپ تیریدم  یلام ( ياه  تراهم  شزومآ  . 8

، زادـنا سپ  یگنوگچ  نازیم و  یعرـش ، ياه  مارح  لالح و  نایب  لیبق : زا  یلام  يداصتقا و  هنیمز  رد  یگدـنز  ياه  تراهم  شزومآ 
هک تسا  یلئاسم  هلمج  زا  اه ، هنیزه  اهدـمآرد و  نایم  لادـتعا  داجیا  یگنهاـمه و  میظنت و  ریبدـت و  یگدـنز ، ياـه  هنیزه  دـیرخ و 

نیا زا  هداد ، ناماس  ار  شیوخ  نادنزرف  هدنیآ  دوخ و  ینونک  تیعضو  دنناوت  یم  دوخ ، نادنزرف  هب  نآ  شزومآ  تیاعر و  اب  نیدلاو 
.دنروآ لمع  هب  يریگولج  هداوناخ  يداصتقا  تافارحنا  یخرب  زا  قیرط 

تغارف تاقوا  يزاس  هنیهب  . 9

.دتفا یم  قافتا  ناتـسبات  لصف  هژیو  هب  سرادم ، یلیطعت  مایا  رد  تافلخت  مئارج و  بلغا  یماظتنا ، ياهورین  ددعتم  ياهرامآ  ساسارب 
.دنک یم  نادنچود  مایا  نآ  رد  ار  نیدلاو  هفیظو  نادنزرف ، رمع  تقو و  زا  دنم  شزرا  هدافتسا  زین  عوضوم و  نیا  هب  هجوت 

رد تکرـش  يارب  نانآ  قیوشت  تیادـه و  سرادـم ، یلیطعت  مایا  رد  نادـنزرف  تغارف  تاقوا  يزاس  دـیفم  يارب  بسانم  يزیر  همانرب 
زین نانآ و  هقالع  دروم  راد و  تیحالص  ياه  هاگراگ  ای  بسانم  ياه  سالک  اه و  همانرب 
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یعامتجا تنایص  رد  ار  نیدلاو  هک  تسا  ییاهراک  هار  رگید  زا  تغارف ، تاقوا  رد  ملاس  تاحیرفت  اه و  ترفاسم  يارب  يزیر  همانرب 
.دنک یم  يرای  نادنزرف 

لیصحت كرت  زا  زیهرپ  . 10

تاقوا بلغا  رد  لیـصحت ، كرت  هسردـم و  سالک و  طـیحم  زا  دارفا  ندـش  ادـج  هک  دـنناد  یم  یبوخ  هب  مرتحم  ناـیبرم  نیدـلاو و 
هچرگا .تسا  تافارحنا  يوس  هب  شیارگ  يارب  ماگ  نیلوا  هدوب ، یعامتجا  تـالالتخا  یناور و  ياـه  نارحب  یخرب  دوجو  زا  یکاـح 

.دیآ یم  رامش  هب  نیدلاو  يارب  يرطخ  گنز  لقادح  اما  تسین ؛ شریذپ  لباق  لیصحت  كرت  دراوم  همه  رد  نخس  نیا 

نالاس گرزب  هنابـش و  سرادم  رد  روضح  لیبق  زا  نادنزرف  یقطنم  رهاظ  هب  لوقعمان و  ياه  تساوخرد  یخرب  ربارب  رد  دیاب  نیدلاو 
ياـه هویـش  نیا  عـقاوم  يرایـسب  رد  اریز  دـننک ؛ یهن  نآ  زا  هدرک ، تمواـقم  نآ ، لاـثما  يروـضحریغ و  هویـش  هب  لیـصحت  همادا  اـی 

رد هزیگنا  داجیا  قیوشت و  نینچمه  .دوب  دهاوخ  یعامتجا  ياه  بیسآ  شریذپ  لیصحت و  كرت  يارب  يا  همدقم  درگش و  یلیـصحت 
.تسا ناردام  ناردپ و  هدهع  رب  رتالاب ، یلیصحت  عطاقم  رد  ندش  دراو  سپس  لیصحت و  همادا  هب  نادنزرف 

يزومآ تربع  . 11

نایب مدرم ، یصوصخ  یمومع و  لاوما  نارگ  تراغ  ناقراس و  موش  لاوحا  يورخا ، يویند و  بقاوع  هب  تبسن  نادنزرف  ندرک  هاگآ 
سرد دـناوت  یم  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  نامرجم  زا  هتـسد  نیا  يارب  نوناق  رد  هک  یعامتجا  ياه  تیمورحم  ییاضق و  ياـه  تازاـجم 

.دننامب نوصم  داسف  تیانج و  بالجنم  رد  نتفر  ورف  زا  ات  دوش  نادنزرف  يارب  یتربع 
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لاغتشا داجیا  . 12

تیلاعف شالت و  .دوش  یم  بوسحم  مئارج  زا  يرایـسب  هشیر  فارحنا و  لماوع  نیرت  مهم  زا  يراـک  یب  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسکرب 
بیسآ زا  يریگولج  رد  مهم  لماوع  زا  نادنزرف ، دوخ و  يارب  یتیصخش  یگداوناخ و  نوئـش  اب  بسانم  لاغتـشا  داجیا  يارب  نیدلاو 

.تسا یعامتجا  ياه 

دنناوت یم  نینچمه  .دـننک  شالت  نانآ  لاغتـشا  يارب  يزاس  هنیمز  زین  يونعم و  يدام و  ياـه  تیاـمح  قیرط  زا  دـنناوت  یم  نیدـلاو 
يارب يا  هفرح  یعامتجا و  يدنم  ناوت  بسانم ، صاخ و  یتراهم  هفرح و  يریگارف  اب  نانآ  ات  دننک  تیادـه  يریـسم  رد  ار  نادـنزرف 

هب زاین  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  دوخ  لاغتـشا  هتبلا  .دنـشاب  دوخ  يدرف  یگدنز  هب  رداق  هدرک و  ادیپ  یفکم  دـمآرد  بسک  لاغتـشا و 
بناوج هب  لاغتشا  یبایراک و  رد  هچنانچ  هکلب  دوب  دهاوخن  فارحنا  زا  يریگولج  بجوم  یلاغتـشا  عون  ره  اریز  دراد  ییاه  یـسررب 

.ددرگ فارحنا  لماع  رگید و  یلکشم  دوخ  نآ  اسب  هچ  دوشن ، هجوت  نآ  ياز  بیسآ 

جیاتن نآ ، طباوض  طیارـش و  هب  هجوت  مدـع  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  رایـسب  تیـساسح  زا  نارداـم  ناوناـب و  لاغتـشا  ناـیم  نیا  رد 
امرفراک و ياه  یگژیو  راک ، لحم  هب  دمآ  تفر و  تالکشم  راک و  ناکم  نامز و  عون ، هب  هجوت  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  يراوگان 

مدـع تاعبت  یلامتحا ، ياه  بیـسآ  راک ، لحم  رد  روضح  تدـم  راـک ، یتحار  یتخـس و  نآ ، زا  هلـصاح  دـمآرد  نازیم  ناراـکمه ،
هب لاغتـشا ، زا  شیپ  دـیاب  یم  هعماج  مرتحم  نانز  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  ...و  يردام  هفیظو  تقوم  ندرک  اـهر  هناـخ ، رد  روضح 

.دنشیدنیب نآ 

هدوب يراد  ماد  یگدـننار و  يرگراک ، لغاشم  هب  طوبرم  قراس ، دارفا  لغاشم  مکارت  نیرتـالاب  ناـقراس ، ناـیم  زا  شهوژپ  کـی  رد 
لغاشم ًامومع  .تسا 
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.دنتسه (1) دمآرد  مک  تمحزرپ و  ًامومع  لغاشم  عون  نیا  .تسا  هعماج  نییاپ  هب  طسوتم  حطس  لغاشم  عون  زا  قراس ، دارفا 

سفن تزع  تیوقت  داجیا و  . 13

ناناوجون ناناوج و  زا  يا  هدـع  .تساه  ناسنا  رد  سفن  هب  دامتعا  سفن و  تزع  ندوب  مک  ای  ندوبن  دارفا ، يراک  هزب  لـیالد  زا  یکی 
اب دـننک  یم  یعـس  دـننک ، بلج  ار  ناـیفارطا  تبثم  هجوت  دـنوش  یمن  قفوم  یتقو  هورگ  نیا  .دـنراد  هجوت  بلج  هب  يدـیدش  لـیامت 

ياـهراتفر زورب  ثعاـب  رما  نیمه  .دـنزاس  هدروآرب  ار  دوـخ  یحور  زاـین  هدروآ ، تسد  هب  ار  هجوـت  نیا  دوـخ ، یفنم  ياـه  تـنطیش 
ناونع هب  ناش  سکع  ندش  پاچ  اب  یتح  شیوخ ، ینورد  تراقح  سفن و  فعض  رطاخ  هب  یخرب  ًالثم  دوش ؛ یم  دارفا  رد  بسانمان 
فلخت يراک و  هزب  هب  یتیـصخش  لالتخا  رطاخ  هب  مه  هدـع  کی  .دـنرب  یم  تذـل  هدـش ، لاحـشوخ  همانزور ، رد  راک  فالخ  کـی 

يدزد لمع  شیازفا  ثعاب  ناوجون ، سفن  تزع  سفن و  هب  دامتعا  شهاک  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  نیدـلاو  .دـننک  یم  ادـیپ  شیارگ 
.درادن يدزد  لمع  شهاک  زج  يا  هجیتن  یناسفن  تزع  تمارک و  هدننک  تیوقت  ياهراتفر  هک  یتروص  رد  .دوش  یم 

هک دنراد  يا  هدارا  نانچ  نآ  هک  دننادب  اه  نآ  ات  دنهد  شرورپ  الاب  سفن  تزع  تمارک و  اب  ینادنزرف  ات  دـننک  شالت  دـیاب  نیدـلاو 
رایـسب اه ، یگنـسرگ  نیرت  تخـس  تروص  رد  یتح  هک  تخومآ  كدوک  هب  دیاب  .دنیآ  قئاف  تالکـشم  اهزاین و  مامت  رب  دنناوت  یم 

هک دنراد  لماک  داقتعا  یتیبرت  یعامتجا و  روما  نازادرپ  هیرظن  یمامت  .دنک  ریس  نارگید  ییاراد  اب  ار  دوخ  مکش  هک  تسا  روآ  مرش 
هک تافارحنا - زا  يرایسب  زورب  يولج  ، ناسنا رد  سفن  تزع  دوجو 
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دـمآراکان و تسپ و  ییاـه  ناـسنا  ار  اـه  نآ  نادـنزرف ، ررکم  یندـب  هیبنت  نیهوت و  ریقحت ، .دریگ  یم  ار  تسا - سفن  ياوه  هدـییاز 
.دهد یم  هولج  فیعض 

تزع تیثیح و  یتقو  هک  هدرک  حیرـصت  تسا ، هدـماین  ایند  هب  راک  فالخ  ًاـترطف  يدرف  چـیه  هک  نیا  ناـیب  اـب  یلمآ  يداوج  هللا  هیآ 
(1) .دننز یم  يراک  ره  هب  تسد  دوش ، بوکدگل  ناسنا 

يزاس وگلا  . 14

یعیبط زاین  شطع و  نیا  هچنانچ  تسا  یهیدب  تسن ؛ هدیـشوپ  یـسک  رب  یگدـنز ، یلمع  ینیع و  قیداصم  اهوگلا و  هب  اه  ناسنا  زاین 
بارـش اب  ار  نانآ  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  یناسنا  شطع  نیا  زا  ات  دنتـسه  هدامآ  يرگید  رـصانع  ددرگن ، هیذغت  دوخ  حیحـص  ریـسم  زا 

.دنیامن باریس  دوخ  مومسم 

ولج یبرغ  ياـهوگلا  تمـس  هب  اـه  نآ  يور  هلاـبند  زا  دوش  یم  بجوم  ناـناوج ، هب  بوخ  ياـهوگلا  هئارا  یفرعم و  يزاـس و  وـگلا 
.دوش يریگ 

نانآ و یگدـنز  نیریـش  خـلت و  ياهارجام  یگدـنز و  حرـش  نایب  ناناوجون و  ناکدوک و  يارب  بسانم  ياهوگلا  یفرعم  ییاسانش و 
زا زیهرپ  هب  تبـسن  نادنزرف  يرایـشوه  يزاس و  رادیب  رد  دـناوت  یم  نانآ ، یعامتجا  يونعم و  ياه  یگتـسجرب  لیالد  لماوع و  نایب 

.دشاب راذگ  ریثأت  ناهانگ  زا  يرود  یهلا و  میقتسم  طارص  هب  ندروآ  يور  تافارحنا و 

یگدنز حرش  ددعتم  ربتعم و  بتک  نوتم و  هیهت  ناناوج ، هب  یناریا  یبهذم و  نادنمشناد  تشذگرس  نایب  بسانم و  ياهوگلا  یفرعم 
یعامتجا هتـسجرب  ياه  هرهچ  یملع ، ناگبخن  یبهذم ، ياه  تیـصخش  بسانم ، نیدلاو  ینید ، نایاوشیپ  ناماما ،  ) یگدنز ياهوگلا 

.دوب دهاوخ  بسانم  اتسار  نیا  رد  ...و )
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ترجاهم زا  زیهرپ  . 15

، هداوناخ تنوکس  لحم  رد  نادنزرف  لیصحت  همادا  يارب  شالت  ناادنزرف ، ای  دوخ  يرورض  ریغ  ياه  ترجاهم  زا  نیدلاو  يریگولج 
يزیر همانرب  نودب  دمآرد ، راک و  هب  یبای  تسد  يارب  گرزب  ياهرهش  هب  ترفاسم  نادنزرف ، تدم  ینالوط  ياه  ترفاسم  زا  زیهرپ 

.دوش یم  تقرس  هژیو  هب  يداصتقا ، مئارج  زا  يریگشیپ  بجوم  هک  تسا  يریبادت  هلمج  زا  یلبق ، تابساحم  و 

ناکدوک رد  تقرس  یسررب 

یهجوت یب  هتبلا  هک  تسا  حرطم  يدنمزاین »  » مان هب  يا  هلئسم  لاس ، نهک  ات  كدوک  زا  ینس  ياه  هدر  هیلک  رد  اه و  تقرس  مامت  رد 
وا هدـنیآ  رد  عورـشمان  دـنیاشوخان و  یبقاوع  تسا و  بسانمان  یتیبرت  راثآ  ياراد  ناکدوک » زاین   » لـباقم رد  بساـنم  اـن  دروخرب  اـی 

.تشاد دهاوخ 

دوجوم یتاقبط  فالتخا  هک  هدیـسر  يرکف  لامک  زا  دح  نآ  هب  ناوجون  اریز  تسا ؛ یکدوک  زا  شیب  یناوجون  نارود  رد  يراک  هزب 
لاس نس و  مه  ناکدوک  اب  هکدـنک  یم  سمل  دوجو  مامت  اب  ار  ضیعبت  موهفم  یماگنه  كدوک.دـنک ، كرد  ار  هعماـج  راـتخاس  رد 

رد یتاناکما  هچ  هدیـشوپ و  ییاه  سابل  هچ  وا  اما  درادـن ؛ اه  نآ  اب  یتوافت  چـیه  يرهاظ  ظاـحل  هب  دـنیب  یم  دوش و  یم  هجاوم  دوخ 
یتـمعن هنوـگ  ره  زا  دنتـسه ، هعماـج  يـالاب  تاـقبط  هب  قـلعتم  هک  یناـکدوک  دـمهف  یم  دـنک ، یم  یگدـنز  هنوـگچ  دراد و  راـیتخا 
عاضوا لیلد  هب  اهنت  دنیب  یم  .دـنرادن  یتحار  يارب  یموهفم  شناگیاسمه  ناکیدزن و  زا  يرایـسب  ای  هداوناخ و  وا ، اما  دـنرادروخرب ؛

اـه و یماـکان  هنوـگ  نیا  ربارب  رد  یـشنکاو  ناوـنع  هب  سپ  .دـنرگن  یم  وا  هب  زیمآریقحت  هدـید  هب  دـح  هـچ  اـت  بولطماـن ، يداـصتقا 
یم یلمع  ره  هب  تسد  دوخ  قح  قاقحا  يارب  هدز ، نایغط  هب  تسد  دـنک ، یم  دراو  اـه  نآ  هب  یگدـنز  هک  يا  هزادـنا  یب  ياـهراشف 

.دوش یم  رجنم  يدزد »  » صوصخ هب  هعماج ، اب  ییوج  هزیتس  هب  هک  دنز 
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هب كدوک  یهاگ  .تسا  هتـشاداو  راک  نیا  باکترا  هب  ار  كدوک  ییاهزاین  ای  زاین  مادک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ناکدوک  تقرـس  رد 
نیا يارب  ناکدوک  زا  یضعب  نینچمه  .دراد  یمرب  دراد ، رایتخا  رد  ار  یش ء  نآ  هک  يرگید  كدوک  زا  ار  نآ  هتشاد و  هقالع  يزیچ 

.دنراد یمرب  لوپ  لزنم  زا  هزاجا  نودب  دننامن ، بقع  اه  هچب  ریاس  زا  دنهد و  ناشن  ار  دوخ  هک 

هک دیآ  یم  دوجو  هب  تینهذ  نیا  كدوک  رد  دـننک ، یم  دروخرب  يرگ  شاخرپ  اب  كدوک  ياه  تساوخرد  اب  نیدـلاو  هک  یماگنه 
مهم ياـه  تلع  زا  هدـش  داـی  لـماوع  هارمه  هب  هلئـسم  نیا  دـنک و  حرطم  ار  دوخ  هتـساوخ  عورـشم  تروـص  هب  اـت  تسین  یماـقم  رد 

.تسا ناناوجون  ناناوج و  رد  تقرس  هب  شیارگ 

زین يدادـعت  ماقتنا و  يارب  یخرب  هجوت ، بلج  يارب  ناکدوک  زا  یخرب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  : » دـیوگ یم  یتیبرت  ناسانـشراک  زا  یکی 
ار یسانشان  ءیش  ای  يزاب  بابـسا  یکدوک  هک  یتقو  .دننک  یم  تردابم  تقرـس  هب  نیدلاو  هب  تبـسن  يزوت  هنیک  ساسحا  نایب  يارب 
هب تسین ! راک  هراچ  نیا  یلو  دـننک ؛ یم  راتفر  يو  اب  تنوشخ  اب  هدـش و  نارگن  هدرزآ و  نآ  ندـید  زا  ردـپ  ردام و  دراد ، تسد  رد 

.تسا هدرک  يراک  نینچ  وا  ارچ  دیمهف  دیاب  هکلب  دیمان ، دزد  ار  وا  دیابن  هجو  چیه 

یلو تسا  تلع  نیرت  ییادتبا  رگید ، ناردارب  نارهاوخ و  هب  تبـسن  تداسح  هدش ؛ تقرـس  بکترم  یـصاخ  لیالد  هب  كدوک  دیاش 
يوجو تسج  هب  دیاب  ییاهراک  نینچ  رارکت  رد 

....و تراقح  ساسحا  هجوت ، دوبمک  ساسحا  یبیجوت ، لوپ  ندوب  مک  ریظن : تخادرپ ؛ رگید  لیالد 

هب شتاساسحا  دراذـگب و  قرف  نارگید  دوخ و  تیکلام  نیب  دـناوتب  ات  هدیـسرن  دـشر  زا  هلحرم  نآ  هب  زونه  هک  نیا  لیلد  هب  كدوک 
بلاج و شرظن  هب  يزیچ  هک  نیا  ضحم  هب  تلع  نیمه  هب  تسوا ، لقع  زا  شیب  بتارم 
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(1) دراد !  یم  رب  ار  نآ  هدمآ و  رب  شندروآ  تسد  هب  ددصرد  دشیدنیب ، دوخ  راک  تبقاع  هب  هک  نیا  نودب  دیایب  ینتشاد  تسود 

تـسا ییاـه  هدـیدپ  اـه  نیا  .تسا  هتفرگن  همـشچرس  شتاذ  نطاـب  زا  نارگید  قوقح  ندرک  عیاـض  تسین و  بصاـغ  ًاـتاذ  كدوـک 
مایا رد  هک  یتسرد  راگزیهرپ و  دارفا  دنرایسب  هچ  .دنوش  یم  یکدوک  نامز  رد  لامعا  اهراتفر و  نیا  راچد  ناکدوک  رثکا  یضراع و 

یلامعا نینچ  هب  تسد  رگید  اه ؛ نآ  كرد  لقعت و  نازیم  دـشر  اب  نامز  رورم  هب  اما  دـنا ، هتـشاد  کچوک  ياهاطخ  نیا  زا  یکدوک 
هب دیابن  هتبلا  .دنا  هدزن 

ریغو ندوب  تسردان  یکدوک  نامه  رد  هکلب  تسناد ؛ تیمها  یب  شندوب  كدوک  بسح  رب  ار  نآ  كدوک ، لمع  نیا  ندید  ضحم 
نیا رارکت  رثا  رد  تسا  نکمم  مه  يدراوم  رد  .دمآرب  ییوج  هراچ  جالع و  ددص  رد  دومن و  دزشوگ  وا  هب  ار  شراک  ندوب  یقالخا 
نامز نامه  زا  نیاربانب  .دوش  داجیا  یناوارف  تالکـشم  هدرک ، دروخرب  تروص  نیمه  هب  زین  هدـنیآ  رد  كدوک  کـچوک ، ياـهاطخ 

.تسا راوشد  تداع  كرت  دنک ، تداع  لمع  نیا  هب  كدوک  رگا  اریز  درک ؛ دروخرب  نآ  اب  دیاب  یکدوک 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

(2) «. تساهراک نیرت  راوشد  تداع  كرت  »

رد يدروخرب  چیه  نیدلاو  هدمآ و  رد  تداع  کی  تروص  هب  هدرک و  دـشر  وا  رد  اه  راتفر  نیا  یکدوک  ناوا  نامه  زا  هک  یکدوک 
كدوک زا  ار  نآ  ناوت  یم  یتخـس  هب  هک  يروط  دوش ؛ یم  تداع  وا  يارب  لمع  نیا  دـنا  هتـشادن  كدوک  یفنم  راتفر  نیا  صوصخ 

.دومن ادج 
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ناکدوک تقرس  لماوع 

نامرد هب  لماوع  نیا  ییاسانـش  اب  دـیاب  نیدـلاو  .دوش  كدوک  رد  راتفر  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  ینوگانوگ  لماوع  تسا  نکمم 
.دنیامن يریگولج  كدوک  رد  لمع  نیا  ندمآ  دوجو  هب  زا  هتخادرپ ، نآ 

(1) .تسا كدوک  ياهزاین  نیمأت  رد  نیدلاو  ياه  تیدودحم  كدوک ، رد  یفنم  تفص  نیا  ندمآ  دوجو  هب  للع  زا  یکی  . 1

داـجیا زا  ددرگ و  نیمأـت  وا  ياـه  هتـساوخ  دوش ؛ فرطرب  وا  زاـین  ناـکما  دـح  رد  دـش ، ساـسحا  يزاـین  كدوـک  رد  رگا  نیارباـنب ،
شنزرس شدوخ  كرد  دح  رد  ار  وا  داد و  رکذت  يو  هب  كدوک ، ياهزاین  نیمأت  نمض  تسا  مزال  هتبلا   (2) .دوش زیهرپ  تیدودحم 

.دنزن دربتسد  نارگید  لاوما  هب  ات  درک 

دزومآ یم  كدوک  هب  ار  لمع  نیا  هویش  هک  تسا  ییاه  همانرب  اه و  ملیف  ياشامت  نارگید ، تیکلام  هب  زواجت  للع  زا  رگید  یکی  . 2
رد ای  دونش  یم  ویدار  زا  هک  ییاه  ناتساد  نینچمه.دریگ  یم  دای  اه  همانرب  نیا  زا  ار  تشز  تفص  نیا  و 

كدوک هب  ار  لمع  نیا  یتشز  دـنفظوم  نیدـلاو  نیارباـنب  .دـشاب  هتـشاد  ییاـه  يزومآدـب  وا  يارب  تسا  نکمم  دـناوخ ، یم  باـتک 
، هدـش دوخ  هابتـشا  هجوتم  كدوک  ات  دوش  وگزاب  كدوک  هب  راـک  بقاوع  دـنرادزاب و  یلاـمعا  نینچ  ماـجنا  زا  ار  وا  هدرک ، دزـشوگ 

.دورن (3) لمع  نآ  غارس  هب  رگید 

لاوما هنایفخم  ردام  اـی  ردـپ  هک  يروط  دوش ؛ كدوک  رد  لـمع  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  لـلع  زا  یکی  تسا  نکمم  نیدـلاو  راـتفر   . 3
زا ار  نارگید  تیکلام  عییضت  ًالمع  تسارجام ، نیا  دهاش  هک  یکدوک  .دنهد  یم  رارق  هدافتسا  دروم  هتـشادرب ، ار  رگیدکی  یـصخش 

.دزومآ یم  اه  نآ 
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وا هب  ًاررکم  ار  كدوک  لـمع  نیا  دـنهد و  رارق  شنزرـس  ریقحت و  دروـم  ار  وا  دـیابن  كدوـک  کـچوک  ياـهدرب  تسد  ربارب  رد  . 4
ار دوخ  لمع  تسا  نکمم  تراقح  نیا  ناربج  يارب  وا  هدـش ، كدوک  هب  نیهوت  ییاـیح و  یب  لـماع  دوخ  نیا ، هک  دـننک  يروآداـی 

.دومن وگزاب  ار  شراک  یتشز  هدرک ، دروخرب  وا  اب  یمرن  تمیالم و  اب  راک  نیا  ربارب  رد  دیاب  نیاربانب  .دهد  همادا 

هب هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  نایفارطا  نیدلاو و  دنوش ، یم  تقرـس  نوچمه  یمئارج  بکترم  هک  یلافطا  دروم  رد  . 5
اه نآ  دروم  رد  ار  ...و  راکتیانج  دزد و  لیبق  زا  يا  هنامرجم  نیوانع  دیابن  هعماج ، دارفا  زارشق  نیا  هژیو  ساسح و  ینس  طیارش  لیلد 

هتشاد نانآ  رب  يراب  نایز  تاریثأت  یتیصخش  یحور و  رظن  زا  دناوت  یم  ناکدوک ، يور  نیوانع  نیا  ینز  بسچرب  اریز  دنرب ؛ راک  هب 
.دشاب

164 ص :

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


يراوخ مارح 

هراشا

، لد تینارون  ندرب  نیب  زا  اب  هک  تسا  مارح  ۀـمقل  هعماج ، رد  یعامتجا  ياه  يراجنهان  ناهانگ و  شیادـیپ  رد  مهم  لـماوع  زا  یکی 
تسا يا  هلیذر  تافص  زا  نآ ، زا  ندرکن  بانتجا  مارح و  لامزا  هدافتسا  .دزاس  یم  خاتـسگ  يراک ، هزب  هب  ندروآ  يور  رد  ار  ناسنا 

يرـشب تداعـس  هب  ندیـسر  عناوم  نیرت  گرزب  ناسنا و  تکاله  لماوع  نیرت  مهم  زا  تسا و  نآ  رب  صرح  ایند و  بح  جیاتن  زا  هک 
نیمه هب  .دیامن  یم  هدولآ  ار  ناسنا  حور  مارح ، ياذغ  دـنک ، یم  مومـسم  ار  ناسنا  مسج  یمـس ، ياذـغ  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ؛

:(1)( تحُـسلا َنُولاکَا  ناونع (  هب  دنا ، هدوب  نید  هار  لباقم  رد  يدـس  هک  ینکـش  راک  لد و  هریت  نایدوهی  زا  نآرقرد  دـنوادخ  لیلد 
(2) .تسا هدرک  دای  روخ » مارح  رایسب  »

اهروتـسد نیا  .دراد  دوجو  يراوخ  مارح  زا  زیهرپ  لالح و  لام  هب  مدرم  هجوت  هرابرد  يرایـسب  تاـیاور  تاـیآ و  مالـسا ، میلاـعت  رد 
: هدومن شرافس  دوخ  نارگید  لاوما  هب  يزارد  تسد  مدع  رگیدکی و  یلام  قوقح  تیاعر  هب  ار  مدرم 

(3){ َنوُمَْلعَت ُْمتنَأَو  ِْمثْالِاب  ِساَّنلا  اَْومَأ ِل  ْنِّم  اًقیِرَف  ْاُولُکْأَِتل  ِماَّکُْحلا  َیلِإ  آَِهب  ْاُولْدَتَو  ِلِطاَْبلِاب  مُکَْنَیب  ْمَُکلَْومَأ  ْاُولُکْأَت  َالَو  }
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هب هوشر  ناونع  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  هانگ ، يور  زا  مدرم  لاوما  زا  یشخب  ندروخ  يارب  دیروخن و  قحان  لطاب و  هب  ار  رگیدکی  لاوما 
.تسا هانگ  راک  نیا  دیناد  یم  هک  یلاح  رد  دیهدن ، نایضاق 

یهن تسا - يراوخ  مارح  ياه  هار  زا  یکی  هک  يراوخ  هوشر  زا  هژیو  روط  هب  مارح ، لاـم  هنوگره  زا  مدرم  یهن  زا  سپ  هیآ ، نیا  رد 
.تسا هدش 

هدافتـسا عون  ره  يراوخ ، مارح  زا  روظنم  .درادن  صاصتخا  مارح  ياذـغ  هب  اهنت  دراد و  يا  هدرتسگ  يانعم  مارح  همقل  زا  زیهرپ  هتبلا 
نآ هیهت  رد  یمالـسا  داصتقا  طباوض  هدـماین و  تسد  هب  یهلا  ماکحا  یعرـش و  نیزاوم  هار  زا  هک  تسا  یتاـناکما  مزاول و  لاوما ، زا 

نارگ يراک ، مک  ، سالتخا يرادرب ، هالک  ابر ، هوشر ، يدزد ، هار  زا  هک  یتاناکما  تورث و  زا  هدافتـسا  نیاربانب ، .دشاب  هدشن  تیاعر 
نودب نارگید  لاوما  زا  يرادرب  هرهب  هدافتسا و  تاکز ، سمخ و  تخادرپ  نودب  لاوما  زین  هدمآ و  تسد  هب  یـشورف  مک  یـشورف و 
ندروخ مارح و  همقل  دراوم  زا  نیملسم  لاملا  تیب  زا  هدافتسا  نارگید ، لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  لاوما  رد  ندرک  فرـصت  کلام ، هزاجا 

بارش رادرم و  تشوگ  لیبق  زا  تسا ، عونمم  یعرـش  رظن  زا  هک  ییاه  زیچ  ندیماشآ  ندروخ و  نینچمه  .ددرگ  یم  بوسحم  لطاب 
ءوس یتارثا  هک  تسا  یهلا  نذا  نودـب  زاجم و  ریغ  فرـصت  ياـه  هار  زا  یکی  زین  ود  نآ  اریز  ددرگ ؛ یم  بوسحم  دراوم  نیا  زا  زین 

.دراذگ یم  درف  یگدنز  رد 

یبحتسم زامن  تعکر  رازه  ود  زا  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  مارح  همقل  کی  كرت  : » هدمآ نینچ  مالّـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  یتیاور  رد 
.تسا (1) رتهب  لوبقم  جح  داتفه  زا  شبحاص ، هب  مارح  لام  زا  مهرد ) مشش  کی  ) گناد کی  ندنادرگرب  تسا و  رتهب 
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لاوما یسرباسح 

ینید نوتم  رد  هک  ریز  يارجام  .دنا  هدرک  شرافس  رایـسب  هراب  نآ  رد  نید  ناگرزب  هک  تسا  يروما  زا  تمایق  رد  لاوما  یـسرباسح 
: دنک یم  نشور  ار  هدمآ  تسد  هب  ياه  ییاراد  لاوما و  زا  یسرباسح  یگنوگچ  نازیم و  هدمآ 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر 

خزود هب  ار  وا  هـک  دـیآ  یم  ناـمرف  هدرک ، جرخ  مارح  هار  رد  هدرک و  عـمج  لاـم  مارح ، هار  زا  هـک  دـنروآ  یم  ار  يدرم  تماـیق  رد 
هب زین  ار  وا  هک  دسر  نامرف  تسا ، هدومن  فرـصم  مارح  ریـسم  رد  اما  هدرک ؛ عمج  لام  لالح  هار  زا  هک  دنروآ  یم  ار  يرگید  .دنربب 

، تـسا هدوـمن  جرخ  لـالح  روـما  رد  ار  اـه  نآ  هدروآ و  درگ  یلاوـما  مارح  قـیرط  زا  هـک  دـنروآ  یم  ار  رگید  يدرم  .دـنربب  خزود 
فرصم زین  لالح  ریـسم  رد  هدروآ و  درگ  لام  لالح  هار  زا  هک  دنرو  یم آ  ار  يرگید  درف  .دنربب  منهج  هب  زین  ار  وا  هک  دیآ  باطخ 

؛ يا هدرک  یهاتوک  دوخ  ینید  تابجاو  زا  یکی  رد  لام  نیا  ندروآ  تسد  هب  رد  دـیاش  تسیاب ، هک : دـسر  یم  باـطخ  تسا ، هدرک 
.يا هدومن  یهاتوک  نآ  يوضو  دوجس و  عوکر و  ياهراک  رد  ای  يا  هتخادنا  ریخأت  هب  شتقو  زا  ار  زامن  ًالثم 

ار تاـبجاو  زا  يزیچ  مدرک و  جرخ  لـالح  هار  رد  مدروآ و  تـسد  هـب  لـالح  زا  ار  لاـم  اراــگدرورپ !  هـن ، دــهد : یم  باوـج  يو 
.مدرکن راذگورف 

، هن دـهد : یم  خـساپ  يا ، هدرک  فرـصم  یـسابل  اـی  یبـکرم  رد  تاـهابم  یـشورفرخف و  هلیـسو  ار  لاـم  نیا  دـیاش  دـنیوگ : یم  وا  هب 
.مدادن رارق  تاهابم  یشورفرخف و  هلیسو  ار  نآ  ادنوادخ !

هدرکن ادا  یهدب ، اه  نآ  هب  مدرک  رما  هک  ار  یناسک  ای  نانیکسم  نامیتی و  نادنواشیوخ و  زا  یکی  قح  دیاش  دسر : یم  باطخ 
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.مدرکن عیاض  يدومرف  رما  هک  ار  یناسک  زا  کی  چیه  قح  اراگدرورپ ! هن ، دیوگ : یم  یشاب !

رگ ناوت  ار  وا  يدرک و  اطع  وا  هب  لام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  دننک و  یم  همصاخم  وا  اب  دنیآ و  یم  قح  نابحاص  نیا  تقو  نیا  رد 
همصاخم هدهع  زا  تسناوت  رگا  .دهدب  مه  ام  هب  نآ  زا  هک  يدرک  رما  وا  هب  يداد و  رارق  ام  نایم  رد  یتخاس و 

باطخ هدرکن ؛ تاهابم  یـشورفرخف و  يزیچ  رد  هدـشن و  عیاض  وا  زا  ضیارف  زا  يزیچ  هداد و  ار  نانآ  قح  هک  دوش  مولعم  دـیآرب و 
...روآ و ياج  هب  يا  هدرب  هک  یتذل  يا و  هدیماشآ  يا و  هدروخ  هچنآ  زا  متشاد ، ینازرا  وت  هب  هک  ار  یتمعن  رکش  تسیاب ! دسر : یم 

«. تسا هبساحم  لاؤس و  دروم  هراومه  ناس  نیدب 

: تفگ  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ باحصا  زا  یکی  هک  تسا  رطخ  نیا  میب  زا 

زامن زا  ارم  بسک  نآ  هک  نیا  اب  منک  جرخ  ادـخ  تعاـطا  هار  رد  مروآ و  تسد  هب  لـالح  زا  راـنید  رازه  يزور  هک  متـسین  دونـشخ  »
، مشاب زاین  یب  تمایق  زور  هبـساحم  نداتـسیا و  زا  مهاوخ  یم  تفگ : ارچ ؟ دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دـنتفگ : وا  هب  .دراد  زاب  تعامج 

؟ يدرک جرخ  یهار  هچ  رد  يدروآ و  اجک  زا  نم ! ةدنب  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  اجنآ 

: دومرف  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر 

«. مکانمیب ابر  یناهنپ و  توهش  مارح و  ياه  بسک  نیا  زا  متما  رب  زیچ  ره  زا  شیب  نم  زا  دعب  »

: داد همادا  سپس 

کیبل و ال ـال  دـیآ : ادـن  دـیوگ ، کـیبل  دور و  جـح  هب  لاـم  نآ  اـب  سپـس  دـنک ، بسک  ار  یلاـم  لـالحریغ  هار  زا  يدرم  هک  یتقو  »
یم راکـشآ  ناسنا  دالوا  رد  شدمایپ  مارح  بسک  .کیدعـس  کیبل و  دونـش : یم  ار  ادن  نیا  دـشاب ، لالح  هار  زا  رگا  اما  .کیدـعس 

(1) «. دوش
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يراوخ مارح  ماسقا  نیرتمهم 

ابر .1

ابر تمرح  یـسررب  رد  .تسا  هدش  هدرمـش  مارح  ینامـسآ  نایدا  همه  رد  ددرگ و  یم  بوسحم  يراوخ  مارح  قیداصم  رگید  زا  ابر 
هجو رگا  : » تسا هدـمآ  تاروت  رد  هک  نیا  هلمج  زا  .تفای  ار  اـبر  میرحت  ددـعتم  دراوم  ، تاروت هب  هعجارم  اـب  ناوت  یم  دوهی  نید  رد 

رد ای  راذگم » وا  رب  يدوس  چـیه  نکم و  راتفر  وا  اب  راوخ  ابر  لثم  يداد ، ضرق  دـشاب - وت  هیاسمه  هک   - نم موق  زا  يریقف  هب  يدـقن 
هب نایدوهی  زارف  ود  نیا  رد  نکم » بلط  یتعفنم  ای  دوس  وا  زا  هدب و  ضرق  وا  هب  دش ، دنمزاین  تردارب  رگا  تسا « : هدـمآ  رگید  ياج 

.دنا هدش  عنم  ابر  زا  تحارص 

هب ندادـن  نت  ینعی  یمالـسا ؛ داصتقا  مهم  لصا  نیا  تیاعر  يزورما ، یگدـنز  رد  يراجت  روما  تـالماعم و  یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب 
ریغ حیرص و  ماکحا  زا  ابر ، تمرح  .تسا  یهلا  يا  هفیظو  نآ ، لوصا  مالـسا و  نید  ناوریپ  يارب  يوبر ، تالماعم  شورف و  دیرخ و 

.تسا دیجم  نآرق  هشدخ  لباق 

ُهَّللا َّلَحَأ  ابِّرلا َو  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناـْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يذَّلا  ُموُقَی  اـمَک  ـَّالِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیذَّلا  }
{ َنوُِدلاخ اهیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َفَلَس َو  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ابِّرلا  َمَّرَح  َْعیَْبلا َو 

(1)

تمایق رد   ( دنروخ یم  ابر  هک  یناسک 

یم نیمز  یهاگ  دنک ، ظفح  ار  دوخ  لداعت  دناوت  یمن  و  هدـش )  هناوید  ناطیـش  سامت  رثا  رب  هک  یـسک  دـننام  رگم  دـنزیخ ، یمنرب  )
یلاح رد  تسین ) ود  نآ  نایم  یتوافت  تسابر و( دـننام  دتـس  داد و  دـنتفگ : هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دزیخ ) یم  رب  یهاـگ  دروخ و 

مارح ار  ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  ادخ  هک 
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قباس رد  هک  ییاهدوس  دنک ، يراددوخ  يراوخابر ) زا   ( دسر و وا  هب  یهلا  زردنا  یسک  رگا  و  تسا ) رایـسب  ود  نیا  نایم  قرف  اریز  ؛(
یم راذـگاو  ادـخ  هب  وا  راک  و  دوش ) یمن  شا  هتـشذگ  ياهراک  لماش  و   ) تسوا لام  هدروآ ، تسد  هب  میرحت ) مکح  لوزن  زا  لـبق  (

، هدوب منهج  شتآ  لها  دنوش  هانگ  نیا  بکترم  رگید  راب  و   ) دندرگ زاب  هک  یناسک  اما  دیشخب ) دهاوخ  ار  وا  ۀتشذگدنوادخ  دوش و 
.دننام یم  نآ  رد  هشیمه 

: تسا هدومرف  نارمع  لآ  هروس  رد  نینچمه 

دوس ابر و  ! ) دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛( َنوُِحْلُفت (1) ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  ًهَفَعاضُم َو  ًافاعْـضَأ  اَوبِّرلا  اُولُکْأَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
.دیوش راگتسر  ات  دیروآ  نامیا  ادخ  هب  .دیروخن  ربارب  دنچ  ار  ( لوپ

: تسا هدومرف  هتسناد و  ادخ  اب  گنج  نالعا  هلزنم  هب  ار  ابر  تروص  هب  يداصتقا  هلماعم  هنوگره  لاعتم  دنوادخ 

ْمُکَلَف ُْمْتُبت  ْنِإ  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  َنینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ابِّرلا  َنِم  َیَِقب  ام  اوُرَذ  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
(2)؛ َنوُمَلُْظت ) َنوُِملْظَت َو ال  ْمُِکلاْومَأ ال  ُسُؤُر 

.دیراد نامیا  رگا  دینک ، اهر  ار  هدنام  یقاب  ابر  تابلاطم )  ) زا هچنآ  دـیزیهرپب و  ادـخ  تفلاخم )  ) زا دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
لصا  ) تسامش نآ  زا  امـش  ياه  هیامرـس  دینک  هبوت  رگا  درک و  دنهاوخ  راکیپ  امـش  اب  شلوسر  ادخ و  هک  دینادب  دینکن ، نینچ  رگا 

.دوش یم  متس  امشرب  هن  دینک و  یم  متس  هن  ابر ) نودب  هیامرس 
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يراک مک  . 2

اریز دوش ؛ یم  بوسحم  يراوخ  مارح  دراوم  نیرت  مهم  زا  یکی  يراک  مک  هزورما  .تسین  يدزد  رامق و  ابر و  هب  طـقف  يروخ  مارح 
زا ار  نآ  دریگ و  یم  هک  يدزم  تسد  لوـپ و  لـباقم  رد  هک  یـسک  ره  تورث ، ندروآ  تسد  هب  رد  مالـسا  یعرـش  لوـصا  ساـسارب 

تادـهعت و قباـطم  نسحا (  وـحن  هب  ار  راـک  نآ  دـیاب  تـسا و  همذـلا  لوغـشم  دـهعتم و  تـسا  هتفریذـپ  دوـخ  باـختنا  هدارا و  يور 
ههبـش وا  هدمآ  تسد  هب  قوقح  دزم و  تسد  لاوما و  دراذگ ، مک  شراک  زا  يا  هرذ  هچنانچ  .دهد و  ماجنا  هدش ) میظنت  ياهدادرارق 
يراک نادجو  نتشاد  هب  اه  ناسن  یعرش  مازلا  .ددرگ  یم  دادملق  يراوخ  مارح  قیداصم  زا  لوپ ، نآ  زا  هدافتـسا  هدش ، مارح  ای  كان 
لهـس زا  زیهرپ  هلوحم و  فیاظو  لـماک  ماـجنا  هب  دارفا  ینورد  دـهعت  ياـنعم  هب  يراـک  نادـجو  نیارباـنب ، .تسا  هلوقم  نیمه  زا  زین 

.تسوا فظوم  ياه  راک  رد  یعرش  ياه  يراگنا 

زومآ و شناد  دوخ ، سیردـت  رد  ملعم  هاگره  ینعی  .تساه  نآ  يدرف  ياـهراتفر  دارفا ، يزور  قزر و  ندـش  مارح  اـشنم  ور  نیا  زا 
يراگنا لهـس  يراک و  مک  راتفرگ  ..و  دوخ  يرادا  فیاظو  رد  دنمراک  دوخراک ، رد  رگراک  سدنهم و  دوخ ، لیـصحت  رد  وجـشناد 

.تسا هدرک  یهن  كان  ههبش  ای  مارح  همقل  زا  ار  دارفا  هک  هدیدرگ  یتایاور  تایآ و  لومشم  دوش ،

بصغ . 3

تیاـضر نودـب  هنابـصاغ و  روط  هب  نارگید  تاـناکما  لاوما و  زا  يدـنم  هرهب  اـی  لوپ  ندروآ  تسد  هب  مارح ، ياهدـمآرد  هلمج  زا 
.تسا نآ  رایتخا  بحاص  کلام و 

دوخ تیاضر  اب  رگم  تسین ، اور  شردارب  لام  زا  يزیچ  سک  چیه  يارب  هک  هدش  لفن   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا 
ار ینمؤم  لام  قح  ان  هب  سک  ره  .وا 
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زا ار  یکین  لمع  چیه  دراد و  یم  ضوبغم  ار  وا  بوخ  کین و  لامعا  همه  تسا و  نادرگ  يور  وا  زا  هتـسویپ  دنوادخ  دـنک ، بصغ 
.دنادرگ رب  شبحاص  هب  هدرک ، بصغ  هک  ار  یلام  دنک و  هبوت  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  تبث  يو 

ساسا رب  تیاضر  يرابجا و  ای  نیغورد  ياه  تیاضر  تسا و  رظن  دـم  کلام  یبلق  لماک  تیاـضر  دراوم ، نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب 
.تسین لوبق  لباق  تافراعت ، یفرع و  تاروذعم 

یبصغ و بآ  اب  لسغ ، ای  وضو  اـی  تداـبع  ره  ماـجنا  هک  تسا  سدـقم  عرـش  رفنت  دروم  يدـح  هب  نارگید  كـالما  لاوما و  بصغ 
نارگید قوقح  هب  زواجت  دـشاب ، هتـشادن  لابندـب  ار  نآ  کلام  تیاضر  هک  یبصغ  شرف  يور  ای  سابل  اـی  ناـکم  رد  زاـمن  ندـناوخ 

.تسین تیدحا  هاگرد  لوبقم  هدوب ،

هب توعد  ياـنعم  هب  هللا ) قح  لوبقم ( زاـمن  هماـقا  هب  توعد  هک  ددرگ  یم  موـلعم  دوـش ، تقد  یعرـش  مکح  نیا  هفـسلف  رد  هچناـنچ 
رد زامن  رارکت  نیاربانب ، .تسا  مارح  دمآرد  بسک  يراوخ و  هوشر  یشورف ، مک  بصغ ، ابر ، تقرس ، زا  زیهرپ  سانلا و  قح  تیاعر 

.دشاب یم  رگیدمه  قوقح  تیاعر  هب  ناناملسم  رمتسم  توعد  يانعم  هب  هناگ  جنپ  ياه  تبون 

نامیتی لاوما  بحاصت  . 4

قح ملظ و  زا  يریگشیپ  لیلد  هب  نآ  ندوب  مارح  هک  تسا  میتی  لام  بصغ  بحاصت و  هدافتسا و  يراوخ ، مارح  دراوم  زا  رگید  یکی 
: میناوخ یم  نآرق  رد  .دشاب  یم  یشک 

(1)؛ ًاریعَس )  َنْوَلْصَیَس  ًاران َو  ْمِِهنوُُطب  یف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ) 

ترـضح .دـنزوس  یم  شتآ  رد  يدوز  هب  دـنروخ و  یم  شتآ  اـهنت  دـنروخ ، یم  متـس  ملظ و  يور  زا  ار  ناـمیتی  لاوما  هک  یناـسک 
( مالّسلااهیلع ) همطاف
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بجاو یـشک  قح  ملظ و  زا  يریگولج  رطاـخ  هب  ار  میتی  لاـم  ندروخ  زا  زیهرپ  دـنوادخ  : » هدومرف دوخ  ياـه  ینارنخـس  زا  یکی  رد 
«. دومرف

هوشر . 5

.تسا هوشر  ددرگ ، یم  مدرم  ياهزاین  هب  حیحـص  ملاس و  یئوگ  خـساپ  رد  لالتخا  هب  رجنم  هک  مارح  بسک  ياه  هار  زا  رگید  یکی 
یقحان ای  هدرک و  یفن  صخـش  زا  ار  یقح  لوپ ، نآ  لباقم  رد  شا ، هدنریگ  ات  تسا  يدرف  هب  تامدـخ  هئارا  ای  لوپ  تخادرپ  هوشر ،

، یملع جرادـم  تواـضق ، هلمج  زا  یگدـنز  فلتخم  روـما  رد  دـناوت  یم  هوـشر  تفاـیرد  تخادرپ و  .دـنک  تاـبثا  صخـش  يارب  ار 
رد هک  یناسک  همه  مالـسا  ینید  میلاعت  رد  .دوش  ماجنا  ...و  یعامتجا  مئارج  یگداوناـخ ، تاـفالتخا  یتلود ، تاـناکما  تالیهـست و 
 ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ ربمایپ  : » دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  هراب  نیا  رد  .هدش  شنزرس  دننک  یم  تکرـش  هوشر  لمع 

«. دنک یم  تساوخرد  هوشر  مدرم  زا  اه  نآ  ماجنا  يارب  وا  دندنمزاین و  وا  راک  هب  مدرم  هک  ار  يدرم  تسا  هدرک  نیرفن 

: هدومرف هوشر  تمذم  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ 

؛» امهَنَیب یِعاسلا  یِشترُملا و  یِشارلا و  ُهللا  َنََعل  »

(1) .ار ود  نآ  نیب  هطساو  هدنریگ و  هوشر  هدنهد ، هوشر  هدرک  تنعل  دنوادخ 

: دومرف مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نینچمه 

؛» میظعلا هللااب  رفکلا  وهف  مکحلا  یف  اشرلا  »

(2) .تسا گرزب  يادخ  هب  رفک  تواضق ، يارب  نتفرگ  هوشر 
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راکتحا . 6

بجوم ددرگ و  یم  هعماج  يداصتقا  ماظن  رد  لالخا  مروت و  داـجیا  هب  رجنم  هک  تسا  مارح  بسک  ياـه  هار  زا  رگید  یکی  راـکتحا 
.دوش یم  نارکتحم  يارب  مارح  دوس  ندمآ  دوجو  هب  مدرم و  يارب  نایز  ررض و 

ياـه يدـنمزاین  یمومع و  قازرا  اـهالاک و  رتشیب ، ییاـیند  عفاـنم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناگدنـشورف  نارجاـت و  زا  یخرب  هنافـسأتم 
ای بایان  زا  سپ  ات  دـننک  یم  يراد  هگن  دوخ  ياـهرابنا  رد  ار  اـه  نآ  يراددوخ و  نآ  شورف  زا  هدرک ، يروآدرگ  ار  مدرم  هرمزور 

نیا زا  هدـناسر ، شورف  هب  يرتنارگ  تمیق  هب  ار  دوخ  يالاک  مدرم ، يارب  اسرف  تقاط  دـیدش و  زاـین  داـجیا  اـه و  نآ  ندـش  باـیمک 
.دننزب دوخ  بیج  هب  يرتشیب  دوس  قیرط 

يراـمیب نیا  دوجو  هتبلا  هک  تسا  نارکتحم  زا  دـنوادخ  يرازیب  بجوم  دوش و  یم  بوسحم  مدرم  هب  تناـیخ  یعوـن  راـکتحا  لـمع 
.دوش یم  هعماج  رد  تکرب  ریخ و  شهاک  بجوم  اریز  هدش ؛ هدرمش  گنن  بیع و  نانار  مکح  يارب  يداصتقا 

: دنا هدومرف  نومضم  نیدب  ینانخس  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) مالسا یمارگربمایپ  زا  یثیدح  رد 

نیگهودنا وا  دهد ، شهاک  ار  اه  تمیق  لاعتم  دنوادخ  هاگره  اریز  تسا ؛ يدب  هدـنب  رکتحم   » و تسا .» راکتنایخ  دارفا  راک  راکتحا  »
ار ادخ  باتک  هک  تسا  یـسک  هلزنم  هب  دـنز ، راکتحا  هب  تسد  ام  رازاب  رد  هک  یـسک  «. » ددرگ یم  داش  دـنک ، نارگ  رگا  دوش و  یم 

ادخ هدش و  يرب  دنوادخ  زا  دنک ، رابنا  زور  لهچ  تدم  هب  ار  یکاروخ  داوم  اه ، تمیق  ندـش  نارگ  دـیما  هب  سک  ره  «. » دـنک راکنا 
«. تسا رازیب  وا  زا  زین 

راّـجت و ناـنآ (  زا  يرایـسب  هک  نادـب  دـسبون : یم  رتشا  کـلام  هب  رـصم  يراد  ماـمز  يارب  دوخ  ناـمرف  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
رتشیب دوس  روظنم  هب  تعنص ...)  نابحاص 
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گنن بیع و  نانار  مکح  يارب  راب و  نایز  مدرم  هدوت  يارب  راک  نیا  دـندنب و  یم  نارگ  خرن  هاوخلد ، هب  دـننک و  یم  راکتحا  ار  الاک 
هب هک  يراکتحا  ره  .تسا  هدومرف  عنم  نآ  زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  هک  اریز  نک ؛ يریگولج  راکتحا  زا  نیاربانب ، .تسا 
وا زا  هک  ثراو ) دروآ (  یم  درگ  یـسک  يارب  لیخب ، رکتحم  .تسین  نآ  رد  یتکرب  ریخ و  درب ، الاب  ار  اه  خرن  دـناسر و  ناـیز  مدرم 

.دریذپ یمن  ار  شرذع  هک  دور  یم  یسک  يوس  هب  ترخآ ) رد  دنک و (  یمن  رکشت 

يراوخ مارح  بقاوع 

هراشا

مینک و تقد  نآ  مارح  لالح و  رد  مینک ، فرصم  ار  ییاذغ  میهاوخ  یم  یتقو  هک  هدش  دیکأت  رایسب  هتکن  نیا  رب  هراومه  مالسا ، رد 
ياراد مارح ، لام  ندروخ  اریز  تسا ؛ هدـمآ  تسد  هب  یهار  هچ  زا  تساجک و  زا  نآ  هیهت  هاگتـساخ  أشنم و  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت 

لسن یتح  نادنزرف و  هیحور  رد  دشاب ، یعرش  ههبش  ياراد  هداوناخ  ياضعا  ام و  هدافتسا  دروم  همقل  رگا  تسا و  یفنم  یعـضو  راثآ 
.تشاذگ دهاوخ  يدب  راثآ  ام 

.ددرگ هیهت  نیمأت و  لالح  هار  زا  هداوناخ  ياه  يدنمزاین  شاعم و  هک  نیا  ات  تشاد  تقد  دیاب  زین  دمآرد  بسک  هب  تبـسن  نینچمه 
هک هدش  هداهن  یطباوض  دنتـسه ، شورف  دـیرخ و  ای  تراجت  لابند  هب  هک  یناسک  يارب  مالـسا ، یهقف  ياه  هیـصوترد  لیلد  نیمه  هب 

یعرش ياه  هار  ادتبا  دیاب  نانیا 

.دنورب دمآرد  بسک  رازاب و  غارس  هب  سپس  دنزومایب و  ار  دتس  داد و 

لام ابر و  دراو  هتـساوخان  دنزب ، تراجت  هب  تسد  یهاگآ  ملع و  نودب  هک  یـسک  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
«. دوش یم  مارح 

لام تکرب  نتفر  نیب  زا  . 1

: تسا هدش  تیاور  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  زا 
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(1) ءاملاو ؛» نیطلاو  ءانبلا  هیلع  طلس  هلح  ِریَغ  ْنِم  ًالام  َبَسَک  ْنَم  »

تسد هب  لاوما  هک  نیا  زا  هیانک  .دنوش  یم  طلسم  وا  رب  لگ  بآ و  نامتخاس و  دروآ ، تسد  هب  عورشم  ریغ  هار  زا  ار  یلام  هک  یسک 
.دش دهاوخ  دوبان  هدیشاپ و  مه  زا  هدش ، تکرب  یب  شا  هدروآ 

تدابع شریذپ  عنام  . 2

: دنیامرف یم  دروم  نیا  رد   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا ربمایپ 

(2) ؛» ضْرْالاَو ِتاومّسلا  یف  ِکلَم  َّلُک  ُهَنََعل  ِْدبَْعلا  ِفْوَج  یف  مارَح  ْنِم  ِهَمْقُّللا  ِتَعَقَو  اِذا 

.دننک یم  تنعل  ار  وا  نیمز  نامسآ و  هکئالم  مامت  دوش ، شندب  ءزج  دروخب و  یمارح  همقل  یسک  هاگره 

: دنیامرف یم  نینچمه  و 

؛» ِْلمَّرلا یَلَع  ِءاِنْبلاَک  ِمارَحلا  ِلْکَأ  َعَم  ُهَدابِْعلَا  »

لباق يا ، هیاپ  یب  تسـس و  يانب  نینچ  هک  انعم  نیدـب  .تسا  لمر  يور  رب  نتخاـس  اـنب  دـننام  يراوخ  مارح  هارمه  هب  ندرک  تداـبع 
(3) .تخیر دهاوخ  ورف  يدوزب  تسین و  شریذپ  دامتعا و 

اعد تباجتسا  عنام  . 3

: دنیامرف یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  .دوش  یمن  باجتسم  راوخ  مارح  درف  ياعد 

یتشوگ ره  دوش و  یمن  باجتـسم  شیاعد  زور  لهچ  ات  دوش و  یمن  لوبق  شزامن  بش  لهچ  ات  دروخب ، مارح  همقل  کی  هک  یـسک 
یم ندـب  رد  ار  تشوـگ  مه  همقل  کـی  هک  تسین  نیا  زج  تـسا و  رتراوازـس  نآ  هـب  شتآ  دوـش ، هدـییور  مارح  زا  وا  ندـب  رد  هـک 

.دنایور (4)

176 ص :
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: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  زین  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 

(1) «. دزاس كاپ  ار  شدمآرد  بسک و  لحم  دوخ و  ياذغ  دیاب  دسرب ، تباجتسا  هب  شیاعد  دراد  تسود  هک  یسک  »

بلق تواسق  . 4

رثا وا  رد  يزردنا  دنپ و  چیه  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، بلق  یهایـس  یلد و  گنـس  مارح ، ۀمقل  مهم  ياهدـمآ  یپ  زا  رگید  یکی 
یم يراددوخ  نآ ، ربارب  رد  ندش  میلست  قح و  شریذپ  زا  دروآ و  یمن  درد  هب  ار  وا  لد  نارگید ، ياه  جنر  نیرت  تخس  دنک ؛ یمن 
.دوش یم  هتخیر  نیمز  رد  هک  تسا  يرذب  نوچمه  دروخ ، یم  ناسنا  هک  یکاروخ  اریز  تسین ؛ نادرگ  يور  یتیانج  چـیه  زا  دـنک ؛

زا دوش و  یم  رهاظ  افـص  تقر و  زا  تسا - ندـب  ناطلـس  هلزنم  هب  هک  بلق - رد  شرثا  دـشاب ، لالح  هزیکاپ و  كاروخ  نآ  رگا  سپ 
نخس چیه  هدومن ، هریت  ردک و  ار  بلق  دشاب ، مارح  دیلپ و  كاروخ  نآ  رگا  دنک و  یمن  شوارت  یکین  ریخ و  زج  شحراوج  اضعا و 

.دنک یمن  ذوفن  وا  بلق  رد  یقح 

: دومرف درک و  ور  دیزی  نایرکشل  هب  اروشاع  زور  رد  ( مالّسلا هیلع   ) نیسح ماما  هچنانچ 

؛ نوعَمْسَت الَأ  نوفِْصنَت !؟  الَأ  مُکَلیَو  مَکبوُلق ، یَلَع  َِعبطَو  ِمارَحلا  ْنِم  ْمُکَنوُطب  ْتَِئُلم  ْدَقَف 

ایآ دـیهد ؟  یمن  فاصنا  ایآ  امـش ! رب  ياو  .دـیریذپ  یمن  ار  قح  رگید  هدروخ ، رهم  ناتیاه  لد  رب  هدـش و  رپ  مارح  زا  ناـتیاه  مکش 
؟(2) دیهد یمن  ارف  شوگ 

نیرفن دروم  . 5

: دنیامرف یم  دروم  نیا  رد   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ 

177 ص :
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؛ ِضْرْالاَو ِتاومّسلا  یف  ِکلَم  َّلُک  ُهَنََعل  ِْدبَْعلا  ِفْوَج  یف  مارَح  ْنِم  ِهَمْقُّللا  ِتَعَقَو  اِذا 

(1) .دننک یم  تنعل  ار  وا  نیمز  نامسآ و  هکئالم  مامت  دوش  شندب  ءزج  و  دروخب ، مارح  همقل  یسک  هاگره 

نیدلاو هناریگشیپ  فیاظو 

هیذغت تیمها  هب  هجوت  . 1

بـسک ياه  هویـش  هب  هعماج  دارفا  همه  هک  هدـش  دـیکأت  رایـسب  هتکن  نیا  رب  مالّـسلا ) مهیلع  ) موصعم همئا  نانخـس  نآرق و  تاـیآ  رد 
یلا ناسنالا  رظنیلف  : ( هک تسا  نیا  ناسنا  ياذـغ  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  روتـسد  .دـننک  هجوت  دوخ  ياـه  هنیزه  یگنوگچ  دـمآرد و 

هیذغت و هب  طوبرم  داعبا  یمامت  يانعم  هب  هیآ ، نیا  رد  ماعط  هژاو  .دنک  قیمع  هّجوت  درگنب و  دوخ  ياذغ  هب  دیاب   ً امتح ناسنا  هماعط ؛(
.دـهد رارق  هجوت  دروم  ار  عورـشمان  عورـشم و  لاوما  مارح و  لـالح و  ياذـغ  ۀلئـسم  دـیاب  ناـسنا  هک  نیا  هلمج  زا  .تسوا  كاروخ 

نطاب و هب  دیاب  دشاب ، نآ  یگدولآ  بظاوم  دشاب و  هتشاد  هجوت  اذغ  رهاظ  هب  ناملـسم  ناسنا  هب  هک  هنوگ  نامه  تسیاب  یم  نیاربانب ،
، هدوب یمـسج  ياه  يرامیب  زا  رت  كانرطخ  رایـسب  یحور  ياه  يراـمیب  اریز  دـنک ؛ يرت  ناوارف  تقد  نآ  یحور  يونعم و  تاریثأـت 
اضعا و قوقح  نایب  شرامـش و  نمـض  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  ور  نیمه  زا  .دوب  دـهاوخ  رت  تخـس  بتارم  هب  مه  نآ  ناـمرد 

: دیامرف یم  حراوج 

رارق مارح  ياذـغ  يارب  یفرظ  ار  نآ  هک  تسا  نآ  تمکـش  قح  اماو  ریثکل ؛» و ال  مارح ، نم  ٍلیلقل  هلعجت  ناف ال  کـنطب  ّقح  اـّما  و  » 
.رایسب ای  دشاب  كدنا  هاوخ  یهدن ،
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یم شرورپ  لالح  همقل  اب  هک  ینادـنزرف  اریز  تسا ؛ لالح  هار  زا  مه  نآ  هداوناـخ ، شاـعم  نیمأـت  درم ، فیاـظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
هداوناخ هیذغت  كاروخ و  هک  دننک  هجوت  عوضوم  نیا  هب  دیاب  نیدلاو  ور  نیا  زا  .دنیآ  یم  راب  افـص  اب  بلقلا و  قیقر  يدارفا  دـنبای ،

هیحور رد  دشاب ، هتـشاد  ههبـش  همقل  رگا  اریز  دـشاب ؛ رذـحرب  ندوب  كان  ههبـش  ای  مارح  هنوگ  ره  زا  هدوب ، یعرـش  نیزاوم  ساسا  رب 
مارحلا و نع  اننوطب  رهط  مهللا  دوخ (  ياعد  رد  جع )  ) رـصع ماما  ور  نیمه  زا  .تشاذگ  دهاوخ  يدب  راثآ  ام  لسن  یتح  نادـنزرف و 

دورو زا  ار  مکـش  هدومن ، كاپ  زین  كان  ههبـش  ياذغ  زا  یتح  مارح ، ياذغ  زا  یکاپ  رب  هوالع  ار  وا  ات  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  ههبـشلا )
.درادهگن ظوفحم  ییاذغ ، نینچ 

یعرش ماکحا  نتفرگ  ارف  . 2

دای يارب  شالت  تسا ، مارح  دـمآرد  بسک  ياه  هنیمز  زا  یکی  ینادان  لهج و  ( مالّـسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  ساـسارب  هک  اـجنآ  زا 
بادآ كاپ ، لالح و  ياذـغ  نیمأت  حیحـص  ياـه  هار  نتـسناد  شورف و  دـیرخ و  تراـجت و  بسک ، یهقف  یعرـش و  ماـکحا  يریگ 

زا مزال  ياه  شـسرپ  دیلقت و  عجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  هب  هعجارم  ایـشا ، لاوما و  ییاج  هباج  ضیوعت و  نتفرگ ، ماو  ای  ضرق  یعرش 
هدهع رب  ار  یگدـنز  جراخم  نیمأت  دـمآرد و  بسک  تیلوئـسم  هک  تسا  يردام  ای  ردـپ  هژیو  هب  نیدـلاو ، یعرـش  فیاظو  زا  اه  نآ 

.دنراد

یلام ماکحا  شزومآ  . 3

قازرا زاین و  دروم  یلومعم  مزاول  دـیرخ  لـیبق  زا  يداـصتقا  ياـه  تیلاـعف  نیرت  هداـس  جـیردت  هب  دـیاب  نیدـلاو  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
مزال دنزومایب ، دوخ  نادنزرف  هب  یعامتجا  ياه  تراهم  شزومآ  ناونع  هب  ار  ...و  يزبس  هویم ، نان ، رتفد ، راکدوخ ، دـننامه : هرمزور 

نیفرط تیاضر  مارح و  لالح و  تالماعم  هب  طوبرم  یعرش  ياه  تیـساسح  تقد و  دیرخ ، یگنوگچ  رب  هوالع  یلمع  روط  هب  تسا 
رد

179 ص :
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رد ینید  ياه  تقد  هنوگ  نیا  هچنانچ  تسا  یهیدب  .دننک  لقتنم  نانآ  هب  حیرص  ریغ  روط  هب  ای  هتخومآ ، اه  نآ  هب  ار  شورف  دیرخ و 
.تشاد دهاوخ  نانآ  یلام  ياهراتفر  رد  يرایسب  ریثأت  دشاب ، نادنزرف  ياشامت  ضرعم  رد  نیدلاو ، يوس  زا  دیرخ  هلماعم و  ماجنا 

یمومع لاوما  هب  هجوت  . 4

سانلا و قح  تیاعر  عوضوم  نیدـلاو  تسا  مزال  دراد ، لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  اب  يدایز  تالماعت  هزورما ، یگدـنز  هک  اجنآ  زا 
همذـلا لوغـشم  هلئـسم  هداد ، شزومآ  شیوخ  هداوناخ  ياضعا  هب  یلمع  روط  هب  ار  یمومع  لاوما  ندرب  نیب  زا  ندرک و  عیاـض  مدـع 

نیا نیدـلاو  هفیظو  تهج  نیمه  زا  .دـنیامن  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  یعامتجا  تاـناکما  تازیهجت و  تقرـس  اـی  بیرخت  هب  تبـسن  ندوب 
لام دگل  اه ، سوبوتا  تازیهجت  اه و  یلدنـص  اه ، نآ  رد  يزاب  مزاول  اه و  كراپ  بیرخت  زا  ات  دنزومایب  دوخ  نادـنزرف  هب  هک  تسا 

دجاسم و لیبق  زا  یمومع  زکارم  تاناکما  مزاول و  هب  تراسخ  داجیا  اه و  هشیش  نتـسکش  ناتخرد ، اه و  لگ  ندرک  بارخ  ندرک و 
.دننک يراددوخ  تسا ، یمومع  لاوما  هب  نایز  ررض و  ندرک  دراو  نارگید و  قوقح  عییضت  بجوم  هک  ....و  سرادم 

رد لاملا ، تیب  هب  ناشنادنزرف  ای  دوخ  يوس  زا  یتراسخ  هنوگ  ره  ندـش  دراو  تروص  رد  دـننادب و  دـیقم  ار  دوخ  نیدـلاو  نینچمه 
.دنیامن ناربج  ار  هدراو  تراسخ  نادنزرف  روضح 

فرصت يارب  هزاجا  بسک  . 5

ناتسود و یصخش  لیاسو  زا  هدافتسا  ماگنه  رد  هک  دنزومایب  دوخ  نادنزرف  هب  یلمع )  ) حیرص ریغ  و  ینایب ) ) حیرـص روط  هب  نیدلاو 
یبلق تیاضر  هتفرگ ، هزاجا  نانآ  زا  هک  دننک  دیقم  ار  دوخ  نآ ، لاثما  لزنم و  مزاول  فیک ، سابل ، وردوخ ، لیبق  زا  کیدزن  ناگتسب 

.دنروآ تسد  هب  ار  ناشیا 

180 ص :
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نامیتی لاوما  هب  هجوت  . 6

زا هدافتـسا  مدع  ناکدوک و  زین  میتی و  تسرپرـس و  یب  ياه  هداوناخ  لاوما  تاناکما و  هب  تبـسن  نیدلاو  لوبق  لباق  بسانم و  راتفر 
ياه بیسآ  نودب  یمالـسا  هعماج  رد  نامیتی  لاوما  ات  دش  دهاوخ  بجوم  نادنزرف ، هب  دارفا  نیا  دروم  رد  هیـصوت  نینچمه  اه و  نآ 

.دنامب یقاب  یلام 

تالماعم رد  تقد  . 7

ماجنا ییاه  ضیوعت  ای  یئزج  ياه  شورف  دـیرخ و  دوخ  کیدزن  ناتـسود  ای  ناگتـسب  اب  نادـنزرف  تاقوا  یهاگ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
لاوما دورو  زا  هدـشن ، یعرـش  ریغ  هلماعم  ماجنا  بجوم  ات  دـننک  تراظن  نانآ  یتالماعم  ياـهراتفر  رب  دـیاب  یم  نیدـلاو  دـنهد ، یم 

.دنیامن يریگولج  شیوخ  هداوناخ  یگدنز  هدودحم  هب  مارح 

یلام ماکحا  حیضوت  . 8

ندوب بجاو  ای  مارح  تلع  نآ و  یگنوگچ  فادها و  يداصتقا و  ياه  هشیدـنا  رکفت و  بسانم  ياه  تصرف  رد  دـنناوت  یم  نیدـلاو 
دنهد و حیضوت  شیوخ  هداوناخ  ياضعا  يارب  ناوت ، حطس  رد  ار  ینید  میلاعت  یخرب 

يزاس گنهرف  قیرط  زا  ات  دیامن  مادقا  مهم  نیا  هب  یبهذـم  ناگدـنیوگ  نانخـس  ندینـش  اه و  باتک  هعلاطم  هب  شرافـس  قیرط  زا  ای 
زا شیپ  لاوما  ندرک  كاپ  موزل  جـح و  بادآ  نایب  .دـنهد  شهاک  شیوخ  هداوناـخ  حطـس  رد  ار  یلاـم  تاـفارحنا  بیرـض  لـماک ،

هدافتسا رد  هزاجا  مدع  تاکز ، سمخ و  تخادرپ  بوجو  تلع  رازگزامن ، ناکم  سابل و  ندوب  كاپ  موزل  تلع  ادخ ، هناخ  ترایز 
اه یندیماشآ  اه و  یندروخ  یخرب  ندوب  مارح  تلع  مارح ، هب  طولخم  لالح  لاوما  زا 

.تسا عوضوم  نیا  زا  یشخب 
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: مینک یم  يروآ  دای  ار  مارح  ياذغ  موش  ياهدمآ  یپ  عوضوم  رد  ییاهب ; خیش  زا  يزغن  راعشا  لصف  نیا  نایاپ  رد 

كان هبش  دشاب  هک  ینان  همقل 

وا مخت  يدناشن  دوخ  تسد  هب  رگ 

درک ساد  شداصح  رد  ون  همرو 

نیجع يدرک  شمزمز  بآ  هب  رو 

ددع یب  شریمخ  رب  يدناوخب  رو 

ششتآ یبوط  خاش  زا  يدب  رو 

شمیرم دنب  حون  رونت  رو 

هلمسب نارازه  یناوخ  رب  وت  رو 

دوش رهاظ  شتیصاخ  تبقاع 

دنک ناج  يا  ار  وت  تعاط  هر  رد 

هار درم  يا  رگ  تسه  تنید  رد 

كاپ میهاربا  هبعک ، میرح  رد 

وا مخش  يدرک  شیوخ  واگ  هب  رو 

درک ساتسد  شا  هبعک  گنسز  رو 

نیع روح  زا  يرکیپ  نییئآ ، میرم 

دحا هللا  وه  لق  ای  هحتاف 

ششک مزیه  سدقلا  حور  يدش  رو 

شمد شتآ  دوب  یسیع  مد  رو 

هلولو رپ  همقل ي  نآ  رس  رب 
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دوش رهاق  ار  وت  همقل  نآ  زا  سفن 

دنک ناریو  ار  وت  نید  هناخ ي 

(1) هابت دش  تنید  هک  نک  دوخ  هراچ ي 
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یسنج تافارحنا  مراهچ :  لصف 

هراشا

غولب و زاـغآ  هب  هجوت  اـب  .تسا  یـسنج  فارحنا  دـنوش ، نآ  راـتفرگ  ناـناوج  تسا  نکمم  هک  ياـهرطخ  نیرت  موش  نیرت و  گرزب 
تاساسحا ًالومعم  ینـس  ۀلحرم  نیا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دیامن  یم  دـیدهت  اراه  نآ  رطخ  نیا  هظحل  ره  ناناوج ، رد  هزیرغ  تدـش 

، دـشابن هعماج  ای  نیدـلاو و  ای  دوخ  يوس  زا  يا  هژیو  تبقارم  رگا  هدـش ، ساـسحا  میلـست  دوز  یلیخ  ناوج  دـنک ، یم  هبلغ  لـقع  رب 
دروم يدادادخ و  تمعن  کی  ناونع  هب  یسنج  هزیرغ  .ددرگ  یعامتجا  يدرف و  دیدش  ياه  بیـسآ  راتفرگ  تعرـس  هب  تسا  نکمم 
ناریو راثآ  دناوت  یم  نآ  زا  حیحـص  لوقعم و  هدافتـسا  مدع  تسا  یهیدـب  .دراد  دوجو  ناناوج  هژیو  هب  اه  ناسنا  همه  رد  رـشب ، زاین 
عقوم هب  یـشیدنا  هراچ  اب  یلو  درب ؛ نیب  زا  یلک  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  كانرطخ ، ضراوع  نیا  نامرد  يارب  هچرگا  .دشاب  هتـشاد  يرگ 

هب یگتسب  رتشیب  هزیرغ  نیا  هنارگ  نایغط  زورب  .داد  رارق  دوخ  یلصا  ریسم  رد  هدرک ، راهم  ار  نآ  ناوت  یم  حیحص  لرتنک  تراظن و  و 
.ددرگ یم  داجیا  ناوج  يارب  فلتخم  قرط  هب  هزیگنا  نیا  هک  دراد  مه  ینوریب  لماوع 

هب یگتـسب  دنک و  یم  یگدنز  نآ  رد  ناوج  هک  یطیحم  هعماج و  رد  زین  یهاگ  دشاب ، هداوناخ  رد  تسا  نکمم  کیرحت  نیا  یهاگ 
نآ تیبرت  میلعت و  زرط 
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.ددرگ یمرب  هعماج  کی  رد  دوجوم  یتیبرت  ياه  متسیس  هب  رما  نیا  هک  دراد  مه  ناوج 

هتـسناد یفارحنا  طوطخ  نآ  زا  اه  ناسنا  يور  هلابند  یناطیـش و  ياه  هسوسو  هجیتن  ار  تشز  موش و  هدیدپ  نیا  هب  التبا  دیجم ، نآرق 
: دیامرف یم  نایب  و 

(1) ؛) ِرَْکنُْملاَو ِءاَشْحَْفلِاب  ُُرمأَی  ُهَّنإَف  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  ْعَْبتَی  ْنَم  ِناْطیَّشلا َو  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَتل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  اَی  ) 

تشز ياهراک  هب  ار  وا  هک  یتسرد  هب  دور  یم  ناطیش  لابند  هشیمه  هک  یسک  دینکن  يوریپ  ار  ناطیـش  زا  تقو  چیه  نامیا ! لها  يا 
.دنک یم  راداو  اوران  و 

.تسا هدرمشرب  اه  ناسنا  ياهراتفر  هجیتن  ار  يداسف  هنوگ  ره  دوجو  دنوادخ 

(2) ؛) َنوُعَجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُِذِیل  ِساَّنلا  يِْدیأ  ْتَبَسَک  اَِمب  ِرْحَْبلا  ّربلا و  ِیف  ُداَسَْفلا  َرَهَظ  )

نانآ دنسپان  ياهراک  زا  يا  هراپ  موش  جیاتن  دنوادخ  ات  دیدرگ  راکشآ  ایرد  یکـشخ و  رد  یهابت  داسف و  مدرم  ياوران  لامعا  رثا  رب 
.دنادرگ زاب  دنا ، هتفر  هک  یطلغ  هار  زا  دنوش و  هبنتم  هک  دشاب  دناشچب ، ناشدوخ  هب  ار 

نیا هتسنادان  ای  هتسناد  مادک  ره  هک  دنتسه  هعماج  دارفا  نآ  یلصا  ببـسم  دهد ، یم  خر  هعماج  رد  هک  یتافارحنا  مامت  الاب ، هیآ  قبط 
ماظن یعامتجا و  طیحم  ای  نایبرم و  ای  هداوناخ و  زا  معا  یسک ، ره  ور  نیا  زا  دنهد ، یم  جاور  ار  لمع 

.دنشاب یم  دنا  رصقم  ناناوج  یسنج  فارحنا  رد  یتیبرت 

طباور يزاب ، سنجمه  يرگ ، یپسور  تسناد : ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  ینونک  هعماج  رد  یسنج  مئارج  تافارحنا و  یلک ، روط  هب 
، طاول انز ،)  ) عورشمان
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(1) .تاناویح اب  یسنج  هطبار ي  ییامن ، دوخ  ینارچ ، مشچ  ءانمتسا ،)  ) ییاضرادوخ

ياه شیارگ  يداقتعا و  ياه  هشیدـنا  لـیبق  زا  یتواـفتم  لـماوع  لولعم  هعماـج  کـی  رد  یـسنج  تاـفارحنا  مئارج و  دوجو  نیقی  هب 
کیره نینچمه  .تسا  یگداوناخ  لماوع  یتیصخش و  يدرف و  تایـصوصخ  یعامتجا ، ياهراتفر  یتموکح ، یـسایس و  ماظن  ینید ،

اه نآ  زا  کیره  ور  نیا  زا  .دشاب  هتشاد  یـصاصتخا  لیالد  دناوت  یم  یمومع ، كرتشم و  لماوع  رب  هوالع  روبزم  تافارحنا  عاونا  زا 
.دوش یم  یسررب  هناگادج  روط  هب 
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يرگ یپسور 

هراشا

هتساوخ زیارغ و  زا  یهجوت  لباق  شخب  لباقم  رد  رشب  يراد  نتشیوخ  تردق  .تسا  یناسنا  قالخا  رترب  ياه  یگژیو  زا  مرزآ  ایح و 
تکرب هب  هدـناسر ، يراـی  يرطف  ینورد و  یگژیو  نیا  هب  زین  ینید  ياـه  هزوـمآ  .تـسا  تیـصوصخ  نـیمه  ةدـییاز  یناـسفن ، ياـه 
توهش راسفا  هک  اجک  ره  نیاربانب  تسا ؛ هدز  هنابلط  ینوزف  توهش  تیناسفن و  يانمت  هب  در  تسد  رـشب ، ینامـسآ  ترطف  اب  بیکرت 

.تسا هدرک  عمج  یگدنز  هنایم  زا  ار  دوخ  طاسب  زین  ایح  مرش و  دشاب ، هدش  اهر  یتسرپ 

هچ دراد ، یم  زاب  يژک  قسف و  هب  رهاجت  زا  ار  نایمدآ  تسا و  فلاخم  ناسنا  سیماون  هب  یتمرح  یب  یتفع و  یب  اب  تدـش  هب  مالـسا 
یسنج طباور  داسف ، رهاظم  مامت  نایم  رد  .تسا  هتفر  تسد  زا  دارفا ، يونعم  دشر  رتسب  دبای ، هعسوت  هعماج  رد  داسف  ردق  ره  هک  نیا 

زا جراخ  هنافیفع و  ریغ 

کی تروص  هب  دـهد و  خر  ررکم  طباور ، نیا  هاگره  .دـیآ  یم  باسح  هب  نآ  ياه  هولج  نیرتدـب  زا  یعرـش ، ینوناـق و  بوچراـچ 
.دریگ یم  دوخ  هب  يرگ » یپسور   » ناونع دیآرد ، دمآرد  بسک  هار  لغش و 

نآ دوجو  دهاش  خیرات  زا  یعیـسو  ۀنهپ  لاح  نیع  رد  اما  دنا ، هدز  دنویپ  دیدج  ياه  ندمت  خـیرات  هب  ار  يرگیپسور  ۀنیـشیپ  هچ  رگا 
.تسا هدوب 
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هباـه نآ  هب  يا  هدرپ  نتخیوآ  اـب  هک  هتـشاد  دوـجو  ییاـه  هناـخ  مالـسا  زا  شیپ  هکم  رد  هک  دـیامرف : یم  هللا ) همحر  ) يرهطم دـیهش 
(1)! دنا نیعجارم  يوگ  خساپ  لوغشم و  عینش  راتفر  نیا  هب  هک  دنراد  روضح  اه  هناخ  نآ  رد  یناسک  دندنامهف  یم  نارباع 

هب نایپسور  هک  تسا  یتدـم  ام ، یمالـسا  هعماج  رد  صوصخ  هب  راتفر  نیا  یفرع  تیموکحم  ینید و  ياهداشرا  دوجو  اـب  هنافـسأتم 
نداد هولج  گرزب  ددص  رد  ناریا ، ینید  ۀعماج  ییامن  دساف  دصق  هب  زین  یناسک  نایم  نیا  رد  دنا ، هدش  لدـب  یعامتجا  لضعم  کی 

هب ام  تفعاب  ملاس و  هعماج  یناطرـس  ةدغ  هک  ار  هدیدپ  نیا  دوجو  ینیب ، عقاو  اب  هک  تساج  هب  ساسا ، نیا  رب  .دنروبزم  ةدـیدپ  داعبا 
.میریذپب دیآ ، یم  باسح 

نامه .میـسرب  نآ  زا  ینـشور  فیرعت  هب  مینک و  لـیلحت  یبوخ  هب  ار  نآ  داـعبا  میناوتب  هک  دوش  یم  ثعاـب  تقیقح ، نیا  نتـشادرواب 
.دنک يرای  قیقد  ياه  تفایهر  هب  یبای  تسد  رد  ار  ام  دناوت  یم  نآ ، راثآ  لماوع و  يرگ ، یپسور  رصانع  تسرد  نییبت  هک  روط 

يرگ یپسور  ياهدمایپ 

هراشا

ياه يرامیب  زورب  زا : دنترابع  يرگ  یپسور  ياهدمایپ  ناکشزپ ، یتیبرت و  روما  ناصصختم  ناسانش ، ناور  ناسانش ، هعماج  رظن  قبط 
نآ فدسر  یم  رظن  هب  مهم  نآ  هب  هجوت  هچ  نآ  یسنج و ...  تالیامت  رد  لالتخا  نینج و  طقس  قالط ، شرتسگ  یناور ، یمـسج و 

مهـس هب  کی  ره  تلود ، یتح  هعماـج و  نایـضاقتم ، هداوناـخ ، نوچ  دومن ، دودـحم  یپسور  یـصخش  هب  ار  اهدـمایپ  دـیابن  هک  تسا 
.دید دنهاوخ  يددعتم  ياه  بیسآ  هدیدپ  نیا  تافآ  زا  شیوخ 

189 ص :
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هریبک ناهانگ  باکترا  . 1

نامرجم رگید  اب  یناسآ  هب  هدوب ، یقالخا  تیـصخش  دقاف  هدـش و  ریقحت  يوضع  انز ،»  » هریبک هانگ  رد  ندـش  قرغ  لیلد  هب  نایپسور 
هک يا  هنوگ  هب  دنوش ، یم  التبم  ...و  تقرـس  قاچاق ، دایتعا ، هلمج  زا  رگید  ناهانگ  مئارج و  عاونا  هب  هجیتن  رد  دـنروخ و  یم  دـنویپ 
هب للع  زا  یکی  دـیاش  .دوش  یم  امرف  مکح  نانآ  رب  ناشیاهراک  هب  تبـسن  یتوافت  یب  یعون  هفرح ، نیا  هب  لاغتـشا  زا  یتدـم  زا  سپ 

تباجا ار  ییاضاقت  ره  دنـشاب و  هدارا  رایتخا و  دقاف  نارگید  لباقم  رد  دنا  هدرک  تداع  نانیا  هک  دشاب  نآ  تلاح ، نیا  ندمآ  دوجو 
.دنیامن

ینید ياه  هزومآ  .تسا  هدش  فیعـض  نانآ  رد  نارگید  تساوخ  رد  هب  نتفگ  هن »  » عانتما و يرادـهگن ، دوخ  تلاح  رگید  ترابع  هب 
نینچ رـشب  يرطف  تقیقح  نیا  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) موصعم ناماما  .تساه  يدـب  زاغآرـس  یتیـصخش  یب  ساسحا  هک  دزومآ  یم  اـم  هب 

(1) «. شابم نمیا  وا  رش  زا  درمش ، کبس  ار  شیوخ  سفن  تیصخش و  هک  سک  نآ  دنا « : هدومرف  هداد و  رادشه 

دـنوادخ و تایآ  بیذـکت  رخـسمت و  هب  ماجنارـس  تارکنم ، باکترا  یلمع و  داسف  هانگ و  هب  تداع  دـیجم ، نآرق  میلاعت  ساـسا  رب 
یفلتخم ياه  هویـش  هب  یهلا  ياه  باذـع  هعماج  کـی  رد  هریبک  ناـهانگ  شرتسگ  لاـبند  هب  (2) و  دـش دهاوخ  رجنم  يداقتعا  داسف 

.تشگ دهاوخ  لزان  نیمزرس  نآ  نانکاسرب 

یگداوناخ فیاظو  رد  لالتخا  . 2

دنشاب و هدنیآ  لسن  هب  اه  شزرا  هدنهد  لاقتنا  دنناوت  یمن  دنتسین ، هتسارآ  یقالخا  ياه  شزرا  هب  دوخ  هک  نآ  لیلد  هب  یپسور  نانز 
هدرک هبرجت  ار  يدایز  صاخـشا  اب  طابترا  يدارفا  نینچ  هک  اج  نآ  زا  .دننک  یمن  لمع  قفوم  زین  يردام  يرـسمه و  شقن  يافیا  رد 

ار رسمه  تبحم  راهظا  دنناوت  یمن  یبوخ  هب  دنا ،
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.دزادنا یم  هیاس  نانآ  ینهذ  ياضف  رب  دیدرت  کش و  زا  یعون  هراومه  شیوخ  یگداوناخ  یگدنز  رد  هتسناد ، یقیقح 

یسنج يرابودنب  یب  شرتسگ  . 3

زا یکی  .دـیماجنا  دـهاوخ  هعجاف  کی  هب  يرگ  یپسور  زیوجت  دراد ، دوجو  رقف  لثم  یـساسا  یعامتجا  تالکـشم  هک  يا  هعماج  رد 
نتفر الاب  جاودزا و  رامآ  ندمآ  نییاپ  هجیتن ، رد  زیارغ و  ياضرا  دازآ  رازاب  هب  ناناوج  ندروآ  يور  هلئـسم  نیا  كانرطخ  ياهدمایپ 

.دشاب یم  هداوناخ  نوناک  یشاپ  ورف  نآ و  نس 

نینج طقس  عورشمان و  نادنزرف  شیازفا  . 4

ناراذگ نوناق  ثحابم  رد  یبرغ  ياهروشک  یخرب  رد  نینج  طقـس  ندرک  ینوناق  ثحب  هک  ییاه  تلع  زا  یکی  دوجوم ، دانـسا  قبط 
نادنزرف ندمآ  دوجو  هب  نیاربانب  تسا ؛ يدعب  ياهدمایپ  نودب  یسنج  طباور  يرارقرب  زا  نتفای  نانیمطا  تسا ، هدش  هداد  رارقاه  نآ 

دنک یم  دشر  مومسم  طیحم  کی  رد  ددرگن ، مه  طقس  رگا  یتح  انز  زا  لصاح  دنزرف  .تسین  راظتنا  زا  رود  يرما  عورـشمان ، هار  زا 
.دوب دهاوخ  راب  هعجاف  یلاس  گرزب  ردو  دوش  یم  يا  هفرح  طلغ ، راتفر  نیا  رد  یکدوک  نامز  زا  و 

يرگ یپسور  ياه  هنیمز  للع و 

رثؤم یعامتجا  موش  هدـیدپ  نیا  دوجو  رد  ...و  یتخانـش  ناور  یگداوناـخ ، یعاـمتجا ، يداـصتقا ، یـسایس ، داـعبا  رد  یمهم  لـماوع 
: زا دنترابع  لماوع  نیا  زا  یتسرهف  .تسا 

یمومع ياهزاین  زا  ندوب  مورحم  یکدوک ، نارود  رد  یتیبرت  لئاسم  فعض  یگداوناخ ، تراظن  فعض  یقالخا ، يداقتعا و  فعض 
تیریدـم رد  یناوتان  ياـنعم  هب  یناـجیه  شوه  فعـض  يریذـپ ، لاـعفنا  هلمج  زا  یتیـصخش  ياـه  یگژیو  یناوجون ، یکدوک و  رد 

صیخشت رد  فعض  دوخ ، فطاوع  تاساسحا و 
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تالالتخا ترجاهم ، يداصتقارقف ، يداوس ، یب  يریذـپ ، هعماج  رد  فعـض  نانآ ، اب  حیحـص  طابترا  يرارقرب  نارگید و  تاـساسحا 
یم یسنج  کیرحت  ببس  هک  یبسانمان  ياه  تیعقوم  دهد ، یم  ناشن  ار  دوخ  قالط  نیدلاو و  يراگزاسان  لکش  رد  هک  یگداوناخ 

 . ...و یسنج  مسیلاربیل  یفارحنا  ياه  هشیدنا  شرتسگ  یعامتجا و  لرتنک  لماوع  نیناوق و  فعض  دوش ،

یگداوناخ لماوع 

نیدلاو یسنج  قالخا  تیاعر  مدع  . 1

نیا داجیا  زا  عنام  ثحابم و  نیمه  هب  رظان  دـنراد ، دـیکأت  هنافیفع  ییوشانز  ياهراتفر  تولخ و  میرح  ظفح  رب  هک  یتایاور  تایآ و 
.دنشاب یم  اه  بیسآ 

تبقارم نیدلاو  ای  دـنریگب  هزاجا  نیدـلاو  یـصوصخ  قاتا  هب  دورو  ماگنه  هک  دـهاوخ  یم  نادـنزرف  زا  دـیجم  نآرق  لاثم ، ناونع  هب 
.دشاب هتشاد  شیوخ  یسنج  طباور  صوصخ  رد  ار  مزال  ياه 

تفع شیاتـس  وس و  کـی  زا  اـه  یتشز  هب  طوبرم  راـبخا  ندـنکارپ  اـشحف و  هعاـشا  صوصخ  رد  ینوناـق  یعرـش و  ياـه  تیعونمم 
لابند ار  یسنج  يدازآ  دراد و  رانک  رب  هانگ  زا  ار  دوخ  ناماد  دیاب  یطیارش  ره  رد  درف  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  رگید ، يوس  زا  یگشیپ 

.دنکن

نادنزرف یسنج  لئاسم  هب  نیدلاو  هجوت  مدع  . 2

رد لماع  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  هیـضق ، نیا  اب  یباجیا  ای  یبلـس  طلغ  ياهدروخرب  نادنزرف و  یـسنج  لئاسم  هب  نیدلاو  هجوت  مدع 
یمن ناشن  یتیساسح  نادنزرف ، لباقم  رد  یسنج  لئاسم  حرط  هرابرد  اه  هداوناخ  یهاگ  هک  نیا  حیـضوت  .دشاب  حرطم  يرگ  یپسور 
یمن لامعا  نادـنزرف  يارب  ار  مزـال  لرتنک  دـننک ، یم  یهجوت  یب  اـی  یهجوت  مک  تریغ  تفع و  ریظن  ياـه  شزرا  دروم  رد  دـنهد ،

نشور .دنشاب  هتشاد  یسنج  طباور  هب  يا  هعسوت  هاگن  دیاش  یتح  دننک و 
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زا جراخ  یـسنج  ياهراتفر  ضرعم  رد  تدش  هب  دنوش و  یم  هجاوم  سردوز  غولب  اب  اه ، هداوناخ  نیا  رد  رـضاح  نادـنزرف  هک  تسا 
هب دـنراد ؛ نادـنزرف  یـسنج  لئاسم  هب  يدـیدش  لرتنک  هک  دنتـسه  مه  ییاه  هداوناخ  لباقم  رد.دـنریگ  یم  رارق  هداوناخ  بوچراـچ 

يرود ثعاـب  مه  تساز و  نارحب  لـماع  راـشف و  کـی  دوخ  مه  لرتـنک  نیا  .دـنوش  یم  رود  هراـب ، نیا  رد  ینیب  عـقاو  زا  هک  يدـح 
ياضتقم هب  نادنزرف  هب  نیدلاو  يوس  زا  مزال  حیحـص و  یهاگآ  یطیارـش  نینچ  رد  ًاعبط  .دوش  یم  رگیدـکی  زا  نادـنزرف  نیدـلاو و 

.تسا یسنج  لئاسم  نیمه  یناوج  یناوجون و  نینس  یلصا  يامعم  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یمن  هداد  اه  نآ  زاین  نس و 

یقالخا لماوع 

اب دروخرب  رد  يرادمایح  يزرو و  تفع  .تسا  هدرکن  دشر  يراتفر ، ینید و  ياهدیقت  بادآ و  اب  لیلد  ره  هب  درف  یهاگ 

عماجم رد  روضح  .دزرو  یمن  ییاـبا  تفع ، فـالخ  روما  اـب  ههجاوم  اـی  هعلاـطم  هدـهاشم ، زا  تسین و  ناـیامن  وا  راـتفر  رد  مرحماـن 
يرگ یپسور  يارب  يوق  هنیمز  زا  دارفا  نیا  .دروآ  یم  باسح  هب  ندوب  يزورما  ددجت و  یعون  ار  لرتنک  زا  رود  طلتخم و  فلتخم و 

.دیادز یم  درف  لد  رکف و  زا  ار  عینـش  ياهراتفر  ندوب  تشز  هب  داقتعا  مارآ ، مارآ  یـسنج ، ناهانگ  موادم  رارکت  ًاعطق  .دنرادروخرب 
رد درف  هک  تسا  نیا  يارب  هدـش ، هتـسناد  مارح  ینار  توهـش  هصرع  هب  دورو  تامدـقم  یخرب  اـم  ینید  نوتم  رد  رگا  عطق ، روـط  هب 

.دوشن هدیشک  يراتفر  نینچ  تمس  هب  مارآ ، هدنزخ و  تکرح  کی 

میرک نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  هدرک  میرحت  ار  هبیر ) دصق   ) هنایوج تذـل  هاگن  هنوگ  ره  مالـسا  یتیبرت  ياه  هزومآ  تهج ، نیمه  هب 
نآ یگزیکاپ  بجوم  يراتفر  نینچ  .دنراد  هگن  ار  دوخ  جورف )  ) تفع دندنبورف و  ار  دوخ  ياه  مشچ  هک  وگب  نینمؤم  هب  : دیامرف یم 

تسا هاگآ  دینک ، یم  هچ  نآ  هب  ادخ  .دش  دهاوخاه 
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(1) .دنراد هگن  ار  دوخ  جورف )  ) تفع دندنبورف و  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نمؤم  نانز  هب  و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) قد اص  ماما 

(2) «. تسا یفاک  شبحاص  ندیشک  فارحنا  هب  يارب  عوضوم  نیمه  دنک و  یم  تشک  لد  رد  ار  توهش  هاگن ، زا  دعب  هاگن  »

نایپسور يراتفر  یتیصخش و  ياه  یگژیو 

دعب نانز  اهنت 2 % تسا و  یگلاس  ات 20  نیب 13  نانز  بلغا  رد  يرگ  یپسور  زاغآ  نس  هدش ، ماجنا  ياه  شهوژپ  زا  یکی  ساسا  رب 
زاغآ یناوجون و  نینـس  رد  ناـنآ  رتشیب  هک  تسا  نآ  رگ  ناـیب  حوضو  هب  عوضوم  نیا  .دـنا  هدـش  يرگ  یپسور  دراو  یگلاـس  زا 21 

دنا و هدش  هدیشک  ریسم  نیا  هب  دننک ، یم  باختنا  ار  دوخ  یگدنز  هار  دارفا  هک  ینامز  تیصخش و  يریگ  لکش  نامز  ینعی  یناوج ؛
.دسر یم  رظن  هب  رت  لکشم  مهاه  نآ  حالصا  هتفرگ ، لکش  نوگ  نیدب  نانآ  تیصخش  هک  نآ  لیلد  هب 

قالط و رـسمه ، توف  رثا  رد  هک  دوخ  نیدـلاو  زا  یکی  اب  اـهنت  %5/37 دنا ، هدوب  ردام  ردـپ و  نودـب  نایپسور  زا  هب 5/7 % کیدزن  - 
ردـپ و رانک  رد  یعامتجا و 25/6 % ياهداهن  یتسرپرـس  تحت  ناـنآ  زا  .دندرک 2 % یم  یگدنز  دنا ، هدوب  ادـج  رـسمه  زا  ترجاهم 

.دهد یم  ناشن  ار  یشحاف  توافت  رگید  نارتخد  اب  هسیاقم  رد  تبسن  نیا  .دنا  هدوب  ردام 

دروم دوخ  مراحم  طسوت  دادعت  نیا  زا  یمین  ًابیرقت  هک  دنا  هتفرگ  رارق  یسنج  هدافتـسا  ءوس  دروم  یکدوک  رد  نایپسور  زا   5/22% - 
.تسا هتفر  نایم  زا  نانآ  رد  یسنج  طباور  حبق  یکدوک  زا  نیاربانب  دنا ؛ هتفرگ  رارق  زواجت 

194 ص :

هیآ 31. رون / هروس  - 1
ص 139. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 219 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_194_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_194_2
http://www.ghaemiyeh.com


بکترم يرگ 78/15 % یپـسور  جورم  نارهوش  زا 11 % شیب  .دـنا  هدوب  قاچاق  راک  رد  ای  داـتعم و  ناـیپسور ، نارهوش  زا   1/54% - 
(1) .دنا هدوب  یصخشم  مرج  نودب  نانآ  زا  اهنت 54/19 % يدزد و  لثم  مئارج  ریاس 

زا .دنا  هدوب  دایتعا  هقباس  نودب  اهنت 5/32 % دنا و  هداتفا  دایتعا  ماد  هب  نآ  زا  دـعب  يرگ و 5/43 % یپسور  زا  شیپ  ناـنآ  زا   8/23% - 
.درب یپ  مرج  ود  نیا  نایم  دنویپ  هب  ناوت  یم  اج  نیا 

.دنا هدش  انشآ  راک  نیا  اب  هلحم  دارفا  ناتسود و  ۀلیسو  هب  نانز  نیا  زا   68% - 

.دنا هدرک  شرازگ  دوخ  لحم  رد  ار  دایتعا  شرتسگ  ردخم و  داوم  قاچاق  نانز  نیا  زا   6/49%-

يداع نانز  نایم  رد  تبـسن  نیا  هک  یلاح  رد  دنتـسناد ؛ یم  هداوناـخ  رد  یـشزرا  مک  تادوجوم  ار  دوخ  یپسور  ناـنز  زا   2/44% - 
.تسا هدوب  % 4/2

تعاس زا 48  رت  مک  ۀلصاف  هب  دارفا  نیا  زا  .دنا 8/94 % هدرک  رارف  هناخ  زا  یناوجون  نینس  رد  یپسور  نانز  زا  مراهچ  کی  زا  شیب  - 
.هدش رکذ  هانپرس  نتشادن  نآ  تلع  نیرت  مهم  هک  دنا  هداتفا  داسف  ماد  هب  لزنم  زا  جورخ  نامز  زا 

هطسوتم و %3/77 یهاگشناد و 5/11 % داوس  ياراد  نانآ  زا  .دنا 7/0 % هدوبن  ییازدمآرد  تراهم  ياراد  یپسور  نانز  زا  کی  چـیه 
(2) .دنا هدوب  رت  نییاپ  ییامنهار و 

نادـقف یگداوناخ ، طباور  رد  يراجنهان  هلمج  زا  یگداوناـخ  لـماوع  دوجوم  ياـهرامآ  ساـسا  رب  ناوت  یم  ارذـگ ، هاـگن  کـی  رد 
یب رقف و  نوچ  یعامتجا  لماوع  یتیصخش و  ياه  لالتخا  تبحم ، دوبمک  زا  یشان  یناور  تالکـشم  دایتعا ، يداوس ، یب  تسرپرس ،

بیرف ترجاهم و  ةدـیدپ  اضاقت ، دوجو  هلمج  زا  يدراوم  هتبلا  .تسناد  يرگ  یپسور  هب  شیارگ  لـلع  زا  ار  دـساف  طـیحم  يراـک و 
.دوزفا ناوت  یم  زین  ار  یناوج  نینس  رد  ندروخ 
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ییارگ سنجمه 

هراشا

تازاجم ياراد  هدوب ، هریبک  ناهانگ  زا  هک  تسا  رگیدکی  زا  درم  ود  یـسنج  ییوج  هرهب  يانعم  هب  طاول ، ای  نادرم  ییارگ  سنجمه 
هک یناسک  یمالـسا ، تازاجم  نوناـق  و 126  هداـم 108  ساـسا  رب  .دوش  یم  بوسحم  یـسنج  تاـفارحنا  زا  یکی  تسا و  يدـیدش 

.تسا مادعا  ناشتزاجم  لوعفم ) هچ  دنشاب و  لعاف  هچ  دنوش (  یم  تیانج  نیا  بکترم 

» هب اـی  طول و  دـساف  موق  زا  يوریپ  اـب  دـنراگنا و  یم  هدـیدان  ناـسنا  یـصخش  يدـنم  نوناـق  رد  ار  ناـنم  دـنوادخ  قح  هک  هدـع  نیا 
رد دـنوادخ  روضح  هب  اهنت  هن  هک  دنتـسه  یناسک  دـنوش ، یم  هریبک  هانگ  نیا  بکترم  یبرغ  ياهروشک  نازاـب » سنجمه  حالطـصا 
یم مالعا  یلمع  روطب  راگدرورپ  ترضح  ییایربک  تاذ  هب  تبسن  ار  دوخ  نیهوت  یتمرح و  یب  هکلب  دننک ، یمن  هجوت  یتسه  ناهج 

.دننک

نیرتدـب زا  رگیدـمه ، یلـسانت  یـسنج و  ياه  مادـنا  زا  قفاوم  سنج  ود  یـسنج  ذاذـتلا  يانعم  هب  نانز  يزاب  سنجمه  ای  هقحاسم » » 
هدام 127 قبط  .دش  دهاوخ  اه  ناسنا  تکاله  يدوبان و  هیام  هدوب ، هعماج  رد  يدایز  دسافم  همشچ  رـس  هک  تسا  یقالخا  تافارحنا 

یلـسانت یـسنج و  ياه  مادـنا  زا  قفاو  مسنج  ود  یـسنج  ذاذـتلا  يانعم  هب  نانز  يزاب  سنجمه  ای  هقحاسم »  » یمالـسا تازاجم  نوناق 
دح هب  تبسن  هک  تسا  هنایزات  دص  یمالـسا ، تازاجم  نوناق  هدام 129  قبط  اه ، نز  زا  کی  ره  يارب  هقحاسم  دـح  .تسا  رگیدـمه 

هبترم رد  ددرگ  يراج  دح  راب ، رهزا  دعب  دوش و  رارکت  راب  هس  رگا  یلو  دراد ؛ يرت  کبس  تیعـضو  تسا - مادعا  هک  نادرم - طاول 
.تسا مادعا  شتازاجم  مراهچ ،
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هنوگ چـیه  نودـب  دنـشاب ، هتـشاد  يدـنواشیوخ  تبـسن  مه  اب  هک  نز  ود  هاگ  ره  یمالـسا ، تازاجم  نوناق  هداـم 134  قبط  نینچمه 
لمع و نیا  رارکت  تروص  رد  دنوش و  یم  ریزعت  هنایزات  دص  زا  رتمک  هب  دنریگ ، رارق  شـشوپ  کی  ریز  هنهرب  تروص  هب  یترورض ،

(1) .دوش یم  هدز  هنایزات  دص  کیره  هب  موس  هبترم  رد  ریزعت ، رارکت 

ییارگ سنجمه  بقاوع 

هب هقالع  رد  ار  دوخ  ملاس  عابـشا  یناور و  شمارآ  یعرـش ، جاودزا  قیرط  زا  هک  .هدـش  دـیرفآ  نانچنآ  درم  نز و  تعیبط  ًـالوصا  . 1
عون کی  رگ  نایب  یناـسنا و  ملاـس  عبط  زا  فارحنا  یعون  نآ ، ریغ  یـسنج  تـالیامت  هنوگ  ره  دروآ و  یم  تسد  هب  فلاـخم  سنج 

فلاـخم و سنج  هب  یلیم  یب  شا  هجیتـن  ددرگ و  یم  دـیدشت  زور  هب  زور  نآ ، همادا  تروـص  رد  هـک  .دوـب  دـهاوخ  یناور  يراـمیب 
زا ناـنز  نادرم و  هک  دوش  یم  ثعاـب  يزاـب » سنجمه   » دنـسپان لـمع  .تسا  قفاوم  سنج  قیرط  زا  دوخ  ملاـسان  تـالیامت  ياـضرا 

لمع گرزب  دـنوادخ  تهج  نیدـب  ددرگ ؛ عطق  رـشب  لسن  هشیمه  يارب  هجیتن  رد  دـننک و  رظن  فرـص  هداوناخ  لیکـشت  ییوشاـنز و 
(2) .دننک جاودزا  دنوش  راچان  ات  هدرک ، میرحت  رشب  دارفا  مامت  رب  ار  يزاب  سنجمه  تشز 

سنجمه دارفا  .دراد  يرگ  ناریو  تارثا  ناور  باصعا و  هلـسلس  رد  یتح  ناسنا و  ندب  مسیناگُرا  رد  عورـشم  ان  طباور  هنوگ  نیا  . 2
یمـسج و ياه  يرامیب  هب  تسا  نکمم  دنروآ و  یم  ور  نتـشیوخ  زا  یگناگیب  سپـس  عامتجا و  زا  یگناگیب  اوزنا و  هب  ًاجیردـت  زاب 

(3) .دنوش راتفرگ  یفلتخم  یناور 
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: دیامرف یم  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دنتـسین  نمیا  وا  باذـع  زا  هدروآ و  مهارف  ار  یهلا  مشخ  تابجوم  نیفرحنم ، زا  هدـع  نیا  . 3
(1) «. دیآ یم  رد  هزرل  هب  دنوادخ  شرع  دنک  شزیمآ  رّکذم  اب  رّکذم  سنج  هاگ  ره  »

: دومرف مالّسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما 

نادرم اب   ) دنزاس یم  نانز  هیبش  ار  دوخ  هک  داب  ینادرم  رب  ادخ  نیرفن  دومرف : یم  هک  مدینش  هلآ :)  هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  »
(2) «. دننک یم  نادرم  هیبش  ار  دوخ  هک  داب  ینانز  رب  ادخ  تنعل  و  دننک ) یم  یسنج  شزیمآ 

دـهاک و یم  ًاجیردـت  ناسنا  رد  فلاخم  سنج  هب  تبـسن  ار  سنج  تالیامت  يزاب ، سنجمه  راـک  همادا  دـنیوگ : یم  نادنمـشناد  . 4
رداق یتدم  زا  دعب  هک  يروط  هب  دنوش ، یم  یجازم  درس  یسنج و  دیدش  فعـض  راتفرگ  ود  ره  دوش و  یم  ادیپ  وا  رد  هنانز  ساسحا 

دنهاوخن فلاخم  سنج  اب  یعیبط  شزیمآ  هب 

نآ يارب  هدرک و  مـیرحت  ًادـیدش  تروـص  لکـش و  ره  رد  ار  يزاـب  سنجمه  مالـسا  یعاـمتجا ، یقـالخا و  لـیالد  نـیمه  هـب  دوـب ،
: دنا هتفگ  اهقف  زا  یضعب  .تسا  هدادرارق  دیدش  یتازاجم 

(3) «. تسا مادعا  شتازاجم  دهد ، ماجنا  ار  لمع  نیا  يراد  رهوش  نز  رگا  »

انز

ینارون ماکحا  هک  دنتسه  یناسک  دارفا  نیا  .تسا  مارح  وا  رب  ًاتاذ  هک  ربد  رد  یتح  ینز  اب  درم  یسنج  ترشابم  زا  تسا  ترابع  انز » »
لیلد هب  دنوش و  یم  یمومع  لفاحم  ماع و  ءالم  رد  هرببک  ناهانگ  بکترم  ررکم  تاعفد  هب  یتح  دنریگ و  یم  رخـسمت  هب  ار  مالـسا 

میرح نتسکش  زا  ییاورپ  چیه  یخاتسگ 

198 ص :

ص 269. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 255 نامه ، - 2

.یگدنز نید و  ص  نایبت ، تیاس  - 3

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 223 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_198_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14639/AKS BARNAMEH/#content_note_198_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب موکحم  دنک ، انز  هب  رارقا  مکاح  دزن  هبترم  راهچ  ینز  ای  درم  هاگره  یمالـسا ، تازاجم  نوناق  هدام 68  قبط  .دنرادن  یهلا  قوقح 
.دش دهاوخ  مادعا ) انز (  دح 

هعماج و یناور  تینما  يداقتعا و  تمالـس  اه ، ناسنا  قوقح  ندرک  عیاض  یهلا و  تمرح  نتـسکش  رب  هوالع  نیفرحنم ، زا  هتـسد  نیا 
.دندرگ یم  اه  هداوناخ  لالحمضا  ناناوج و  فارحنا  بجوم  هتخادنا ، هرطاخم  هب  ار  یعامتجا  طیحم 

ییاضرا دوخ 

هراشا

يرامیب نیلوا  اریز  .دوش  یم  دراو  وا  مسج  يور  رب  یبرخم  تارثا  هیلوا  لحارم  رد  دوش ، یم  ـالتبم  یـسنج  فارحنا  هب  هک  یناوجون 
.تسا ییاضرا )  ِ دوخ ) ءانمتـسا تشز  هانگ  هب  دایتعا  تداع و  دوش ، یماه  نآ  ریگ  نابیرگ  تافارحنا ، نیا  رثا  رد  هک  يا  هنوگ  دایتعا 

یم يور  راتفر  نیا  هب  شیوخ ، یسنج  یلـسانت و  ياه  مادنا  کیرحت  قیرط  زا  یـسنج  یبای  تذل  فده  اب  نارـسپ  نارتخد و  یخرب 
.دنروآ

ناوج مسج  حور و  رب  ار  يدایز  تامطل  هک  دراد  نارسپ  نیب  رد  هژیو  هب  يرتشیب  عویش  ییاضرادوخ  یسنج ، تافارحنا  عاونا  نیب  رد 
نیا هب  ناناوج  دایتعا  نینچمه  .درب  یم  نیب  زا  ار  شوه  دادعتسا و  هدرک ، راچد  یحور  ضارما  هب  ار  وا  تیاهن ، رد  دروآ و  یم  دراو 

.درب یم  نیب  زا  یتشز  لمع  ره  هانگ و  هب  تبسن  ار  نانآ  تیساسح  هتشگ و  تیصخش  لزلزت  بجوم  هانگ ،

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

(1) ؛» ِتافألا ِْهَیلإ  َعَّرَسَت  ِتاوَهَّشلا  یلإ  َعَّرَسَت  ْنَم  »

199 ص :
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.دنباتش یم  وا  يوس  هب  تعرس  اب  زین  ایالب  تافآ و  دنک  يوردنت  تاوهش  رد  هک  یسک 

ییاضرادوخ ینامسج  ياهررض 

.ددرگ یم  سردوز  غولب  بجوم  هدش و  اهنآ  بسانتمان  يراکرپ  ببس  هک  یسنج  ددغ  دایز  کیرحت  . 1

.سر دوز  يریپ  هرخالاب  اهیرامیب و  ربارب  رد  يریذپ  بیسآ  ندب ، یمومع  فعض  . 2

یحور ضراوع  یبصع و  فعض  نوخ و  یبسن  شهاک  .3

هاگ تسد و  شزرل  یبصع و  فعض  یلصفم و  ياهیتحاران  یناوختسا و  فعض  طارفا ، تروص  رد  ییاهتشایب و  ییانیب و  فعـض  . 4
.ندب ياضعا  زا  یضعب  جلف 

رد یناوتان  ندش و  میقع  یتبراقم ، ياهیرامیب  سردوز ، لازنا  یـسنج و  فعـض  لیبق  زا  جاودزا  زا  دـعب  یـسنج  تالکـشم  داجیا  . 5
.لثم دیلوت 

یناور یحور و  ياهررض 

.بارطضا یگدرسفا و  لیبق  زا  یناور  تالالتخا  يرکف و  دوکر  . 1

.یسنج تاعوضوم  هب  موادم  ًاتبسن  هّجوت  لیلد  هب  ساوح  زکرمت  دازآ و  رکفت  رد  لالتخا   . 2

.یقالخادب يرگشاخرپ و  يریگهشوگ ، ندش و  يوزنم  يرکف ، زکرمت  رد  یناوتان  یترپساوح و  هظفاح ، فعض  . 3

.هدنیآ هب  تبسن  يدیماان  یگدنز و  زا  سأی  ییورمک ، یتوافتیب ، یساسحایب و  . 4

.عورشمان یسنج  ياضرا  هب  دایتعا  ندش و  راب  دنبیب و  زابسوه و  . 5

.لد يافص  نتفر  نیب  زا  يونعم و  لئاسم  هب  هقالع  مدع  . 6
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.سفن هب  دامتعا  مدع  هدارا و  فعض  هانگ ، ساسحا  . 7

یعامتجا ياهررض 

رد یناوتان  هداوناخ ، لیکشت  رسمه و  هب  یلیمیب  ندرک ، جاودزا  رید  لیبق  زا  جاودزا  روما  رد  یتالکشم  داجیا  . 1

.هداوناخ نوناک  ندوب  درس  ییوشانز و  لئاسم 

.هعماج زا  ندش  درط  یعامتجا و  رابتعا  وربآ و  نداد  تسد  زا  . 2

.یبای تسود  رد  نتشاد  لکشم  . 3

.نارگید هب  تبسن  تبحم  قشع و  نداد  تسد  زا  . 4

نادنزرف يارب  نیدلاو  هب  ییاه  هیصوت 

شزومآ شیوخ  نادـنزرف  هب  ار  یبلاـطم  تسیاـب  یم  نآ  ياـه  بیـسآ  زا  تینوصم  فارحنا و  نیا  زورب  زا  يریگولج  يارب  نیدـلاو 
: دنیامن تیاعر  دیاب  ار  ریز  روما  نادنزرف  ات  دننک  هیصوت  هداد و 

هب ییاهنت ، زا  دـنهد و  رارق  غولـش  ياه  طیحم  رد  ار  دوخ  .دنـشابن  نارگید  رظن  زا  رود  اهنت و  تولخ و  یناکم  رد  ناـکمالا  یتح  . 1
.دننک بانتجا  بش  تقو  رد  هژیو 

تداـع تشز  لـمع  نیا  هب  هک  یناـسک  اـب  دـمآ  تفر و  تقاـفر و  زا  دـناهدشن ، ّطلـسم  تداـع  نیا  كرت  رب  دوخ  هک  یناـمز  اـت  . 2
داتعم رامیب و  دارفا  نیزگیاج  ملاس  حلاص و  ناتـسود  دیاب  هکلب  تسین ، یعامتجا  ياوزنا  يانعم  هب  نیا  هّتبلا  .دننک  بانتجا  دناهدرک ،

.دندرگ ییاضرادوخ  لمع  هب 

.دیامن رود  دوخ  نهذ  زا  ...و  داعم  ادخ و  رکذ  اب  ار  نآ  هلصافالب  دنکیم ، روطخ  ناسنا  نهذ  هب  یسنج  راکفا  هک  یماگنه  رد  . 3
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روما رد  تیلاعف  لثم  تبثم  ياهراک  اب  یلک  روط  هب  ملاس و  حـیرفت  تدابع ، ترایز ، شزرو ، هعلاـطم ، اـب  ار  دوخ  تغارف  تاـقوا  . 4
.دننک رپ  هداوناخ و ...  لها  هب  کمک  هناخ ،

رایسب ندب  دئاز  يژرنا  هیلخت  يارب  یصخش  عافد  یمزر ، یصصخت ، ياه  هتشر  رد  دایز  مظنم و  شزرو  هک  دنـشاب  هتـشاد  دای  هب   . 5
.تسا مزال 

نآرق دایز  توالت  لسوت ، ياعد  مسارم  یبهذم و  سلاجم  رد  موادم  تکرش  نتـشیوخرب ، لرتنک  هدارا و  یبهذم و  نامیا  تیوقت  . 6
.دوب دهاوخ  ناسنا  ینورد  تراظن  لماع  اه و  هناوتشپ  نیرت  مهم  نآ  تایآ  یناعم  رد  رکفت  ربّدت و  و 

.دننکن هاگن  هنیآ  رد  هنهرب  تروص  هب  ار  دوخ  ندب  هاگ  چیه  . 7

.دننک زیهرپ  دوخ  یسنج  ياه  مادنا  هب  ندرک  هاگن  زا  يرورض  دراوم  ریغ  رد  . 8

زا هکلب  دـنزادرپن  ندـب  ياـهوم  هلازا  هب  دوز  هب  دوز  هدومنن و  هدافتـسا  نوباـص  غیت و  زا  زگره  ندـب ، دـئاز  ياـهوم  تفاـظن  يارب  . 9
.دننک هدافتسا  هرون )  ) یتشادهب تفاظن  يوراد 

.دنیامن زیهرپ  سابل )  يور  زا  یتح   ) نارگید ندب  ياهیگتسجرب  یسنج و  عضاوم  هب  ندرک  هاگن  زا  . 10

بانتجا دوش  یم  یـسنج  کیرحت  بجوم  هک  ییاـهراون  اهادـص و  هب  نداد  شوگ  زین  اـه و  سکع  اـهملیف و  هب  ندرک  هاـگن  زا  . 11
.دننک

اذغ دوش و  لیم  مجح  مک  کبس و  ياذغ  بش  رد  ور  نیا  زا  .دننک  زیهرپ  باوخ  ماگنه  هب  هزادنا  زا  شیب  يریس  يروخرپ و  زا  . 12
.دننکن ینیگنس  يرپ و  ساسحا  باوخ  ماگنه  هب  ات  دننک  لیم  رتدوز  ار 

.دننک زیهرپ  برچ  ياذغ  اهاذغ و  نیب  رد  هژیو  هب  باوخ  زا  لبق  بش و  ماگنه  رد  تاعیام  بآ و  دح  زا  شیب  ندیشون  زا  . 13
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نیرت يوـق  زا  یکی  هدوـب ، هورکم  ینید  میلاـعت  رد  ندــیباوخ  هویــش  نـیا  اریز  دــنباوخن ؛ مکــش  يور  هـب  زگره  دــننک  یعــس  . 14
.دوش یم  بوسحم  یسنج  ياههدننککیرحت 

.دننک يراددوخ  ریز ) ياه  سابل  هژیو  هب   ) نابسچ گنت و  ياه  سابل  ندیشوپ  زا  . 15

تاعالطا و نتـشاد  دصق  هب  یتح  دـننک و  بانتجا  فلاخم ) هچ  قفاوم ، سنج  هچ   ) یـسنج روما  لیخت  یتح  ندومن و  روصت  زا  . 16
.دنورن بلاطم  عون  نیا  غارس  هب  یهاگآ 

زمرق و تشوگ  سابلاک ، سیـسوس ، غرم ، مخت  تاج ، هیودا  لـفلف ، زاـیپ ، اـمرخ ، دـننام : هدـننک  کـیرحت  ياهاذـغ  ندروخ  زا  . 17
.دنک یمن  هیذغتءوس  یمسج و  دوبمک  راچد  ار  ندب  زگره  تقوم  تروص  هب  اهاذغ  نیا  نداهن  رانک  .دننک  بانتجا  برچ  ياذغ 

.دننکن تبحص  اه  نآ  اب  تبحم  فطل و  تمیالم ، يور  زا  دنشاب و  هتشاد  هدوارم  رتمک  فلاخم  سنج  اب  . 18

یبوخ هدنرادزاب  دناوت  یم  ییاضرادوخ  هانگ  بقاوع  هب  هجوت  زین  یعامتجا و  یحور و  ینامسج ، ياهررـض  هب  هّجوت  هعلاطم و  . 19
.دشاب

.دنوشن نایرع  لماک  روط  هب  مامح  رد  هاگ  چیه  . 20

روبزم لئاسم  رد  ار  دوخ  دوهـشم  ریغ  رمتـسم و  تراظن  هکلب  دـننک ، افتکا  ینابز  هیـصوت  داشرا و  هب  اهنت  دـیابن  یمارگ  نیدـلاو  هتبلا 
(1) .دنروآ باسح  هب  مزال  يرورض و  ییاهن  هجیتن  هب  ندیسر  يارب 
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تافارحنا یگداوناخ  لماوع 

دهاوخ یسنج  تافارحنا  داجیا  رد  يریذپان  ناربجراثآ  نیدلاو ، يوس  زا  یتیبرت  ثحابم  رد  يراگنا  لهس  تلفغ و  ای  یعالطا و  یب 
فیاظو زا  نادـنزرف  یـسنج  تیبرت  .تسا  ناهانگو  اه  مرج  زا  هتـسد  نیا  لماع  نیرت  مهم  نآ ، طیحم  هداوناـخ و  ور  نیا  زا  .تشاد 

زا .دنروآ  مهارف  ار  نانآ  یسنج  کیرحت  ياه  هنیمز  ندرک  مک  اوقت ، فافع و  تیروحم  اب  دیاب  هک  دیآ  یم  باسح  هب  نیدلاو  مهم 
 ... . نادنزرف و رانک  رد  نیدلاو  یسنج  طابترا  مدع  یگلاس و  هد  زا  نانآ  رتسب  يزاسادج  اب  هلمج 

مه درف  دوخ  هتبلا  .دـنروآ  یم  دوجو  هب  نادـنزرف  رد  ار  یـسنج  فارحنا  هنیمز  دوخ  ياه  يراک  منادـن  اـب  اـه  هداوناـخزا  یخرب  اـما 
نیا راتفرگ  هشیدنا  لقع و  زا  ندرکن  يوریپ  روما و  نیا  هب  دوخ  ندرک  لوغشم  ینار و  توهش  تشز  قالخا  نتـشاد  اب  تسا  نکمم 

لوغـشم لـقع و  زا  ندرک  يوریپ  ناـمیا و  تیوقت  دـنوادخ و  زا  نتـسج  يراـی  اـب  ناوجون  هک  تسا  مزـال  سپ  .ددرگ  موش  ةدـیدپ 
یم فارحنا  نیا  موش  تبقاـع  راـتفرگ  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـهد  تاـجن  بادرگ  نیا  زا  ار  دوـخ  دـیفم  ياـهراک  هب  دوـخ  نتخاـس 

: دیامرف یم  هنیمز  نیمه  د ر  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .ددرگ 

رد توهـش  رگا  هک  نآ  هچ  دیامن ؛ تداع  يوردـنت  هب  دـنک و  ادـیپ  يرجت  تردـق  هک  نآ  زا  شیب  وش و  طلـسم  شیوخ  توهـش  رب 
نآ لباقم  رد  وت  دـناشک و  یم  ار  وت  دـهاوخب ، هک  وس  ره  هب  دوش و  یم  وت  ياورنامرف  کلام و  ددرگ ، دـنمورین  زواجت  يرـسدوخ و 

(1) «. تشاد یهاوخن  تمواقم  بات 

.دهد یم  قوس  فارحنا  يوس  هب  ار  ناوج  دوش  مکاح  یگدنز  رب  طلغ  یتیبرت  ماظن  کی  هناخ ، طیحم  رد  هچنانچ  تسا  یهیدب 
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مه یفرط  زا  دوش و  ور  هبور  زیگنا  توهـش  ياـه  هنحـص  اـب  هسردـم  یتح  ناـبایخ و  هچوک و  رد  یـسنج  غولب  زاـغآ  رد  هک  یناوج 
دنهد شیامن  ار  هدننک  کیرحت  ياه  هنحص  تالجم ، تایرشن و  هراوهام ، تنرتنیا و  نویزیولت ، امنیـس و  لثم  یعمج  طابترا  لیاسو 

یگداوناـخ طـیحم  رد  هـتفرگ و  هدــیدان  ار  مالــسا  زاـس  ناـسنا  بـتکم  یتـیبرت  میلاــعت  نیدــلاو  هـک  یلاــح  رد  رگید  يوـس  زا  و 
ای ناوج  يوس  زا  یـسنج  لئاسم  حیحـص  لرتنک  دهاش  ناوت  یم  هنوگچ  دـنهد ، ناشن  دوخ  زا  یلوقعم  ریغ  اج و  هبان  ياهراتفر  ، دوخ

؟ دوب ناوجون 

تافارحنا لماوع 

هراشا

رد تسا  نکمم  هدوب ، ناوارف  دراذـگ ، یم  غولب  هلحرم  هب  اـپ  دـبای و  یم  دـشر  ناـسنا  هک  یطیارـش  رد  یـسنج  فارحنا  ياـه  هنیمز 
فارحنا یگدولآ و  تابجوم  تیاهن  رد  دیامن و  کیرحت  ار  نانآ  یـسنج  توهـش  دـیآ و  شیپ  ناناوج  زا  يرایـسب  یگدـنز  نارود 

: زا دنترابع  هیلوا  ياه  هنیمز  نیا  زا  یخرب  .دزاس  مهارف  اراه  نآ 

سررید سردوز و  غولب  . 1

سررید سردوز و  غولب  زورب  رد  هک  دنتـسه  یلماوع  زا  یگنهرف  لـئاسم  هیذـغت و  عوـن  یندـب ، ناـمتخاس  حرط و  یتـثارو ، لـماوع 
هب ناوجون  يارب  ار  یتالکـشم  اه و  ینارگن  دـشاب ، هارمه  ریخأت  اب  هچ  دـتفیب و  قاـفتا  سردوز  تروص  هب  هچ  غولب  .دنتـسه  لـیخد 

غولب نارتخد و  يارب  بلغا  سردوز  غولب  اما  دراد ، دوجو  رـسپ  يارب  مه  رتخد و  يارب  مه  نآ  بقاوع  دنچره  .تشاد  دهاوخ  هارمه 
.تسا رت  نیرفآ  لکشم  نارسپ  يارب  سررید 
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فلاخم سنج  اب  یتسود  . 2

اب یتسود  طباور  يرارقرب  هب  دـیدش  شیارگ  بجوم  دارفا ، یـسنج  تالوحت  تاناجیه و  نایلغ  یـسنج و  غولب  نارود  هژیو  فطاوع 
تافارحنا همـشچرس  هدـش ، لیدـبت  یـسنج  ياهراتفر  طباور و  هب  ماجنارـس  اـه  یتسود  هنوگ  نیا  اـسب  هچ  .دوش  یم  فلاـخم  سنج 
یگنوگچ تاناجیه و  فطاوع و  لرتنک  صوصخ  رد  ناوجون  هب  مزال  ياه  یهاگآ  تخانش و  هئارا  تیعـضو  نیا  رد  .دوش  يرگید 

.دوب دهاوخ  دیفم  رایسب  نانآ  یقالخا  تمالس  تهج  رد  اه ، یتسود  هنوگ  نیا  ياهدمایپ  و 

یناطیش ياه  هسوسو  . 3

تروص نیا  رد  هک  تسا  یناطیـش  ياه  هسوسو  نامه  ددرگ ، یم  یـسنج  فارحنا  يوس  هب  ناـسنا  توعد  بجوم  هک  یمهم  لـماع 
.دربب هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  دیاب 

هتساوخ نیا  ناطیـش  .دوش  یم  رهاظ  وا  رد  ییاه  هتـساوخ  دریگ ، رارق  زیمآ  کیرحت  دعاسمان و  یطیحم  طیارـش  رد  ناسنا  هک  ینامز 
.دنک یم  هسوسو  لمع  ماجنا  باکترا و  يوس  هب  ار  درف  دهد و  یم  هولج  بیرف  لد  وابیز  شرظن  رد  ار  یناسفن  ياه 

یسنج فارحنا  ياه  هنیمز 

اه نآ  زا  یخرب  هک  دنراد  ریثأت  ناناوج  ناناوجون و  نیجوز ، نیب  رد  یسنج  فارحنا  عورشمان و  طباور  شیادیپ  رد  يددعتم  لماوع 
: تسا ریز  حرشب 

فرحنم هدید و  بیسآ  ياضعا  زا  کیره  ینید  حیحص  تیبرت  نتشادن  یبهذم و  فیاظو  رد  يراگنا  لهس  نامیا و  فعض  . 1
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ناشن يا  هداوناخ  ره  نکـسم  .تسا  هداوناخ  ره  هیلوا  ياهزاین  زا  یکی  بسانم ، نکـسم  یگدنز ؛ هلحم  نکـسم و  ندوبن  دـعاسم  . 2
نایفارطا ًامیقتـسم  شیوخ ، نکـسم  ییایفارغج  لحم  باختنا  اب  نیدـلاو  .تسا  هداوناخ  نآ  نیدـلاو  يداصتقا  یعامتجا و  حطـس  رگ 

كدوک دروخرب  هب  یعیـسو  دح  رد  دوخ و  هبون  هب  هداوناخ  نوناک  تیعقوم  دـنیامن و  یم  باختنا  هعماج  رد  ار  دوخ  هداوناخ  نوناک 
تیـصخش يریگ  لکـش  رد  دروم  بسح  يدـب  ای  بوخ  تارثا  رذـگهر  نیا  زا  هدرک ، ادـیپ  یگتـسب  اه  قشمرـس  اهوگلا و  عاونا  اـب 

.دراذگ یم  اج  هب  كدوک 

ياه قاتا  ای  اه  هغاز  رد  تنوکـس  ینیـشن و  هیـشاح  .دراد  ینوکـسم  لزنم  عون  زین  تنوکـس و  لحم  باختنا  رد  ییازـسب  ریثأـت  رقف ،
کچوک یتشادـهب و  ریغ  دـعاسمان و  رایـسب  طیارـش  نتـشاد  رب  هوالع  لزانم  نیا  .تسا  نکـسم  رد  رقف  تاـعبت  زا  فیثک  هبورخم و 

کی رد  يرابجا  یگدنز  اه ، هناخ  یغولـش  ماحدزا و  .دننک  یم  یگدـنز  قاتا  کی  رد  هداوناخ  ياضعا  همه  دراوم  بلغا  رد  ندوب ،
، دوخ هک  تسا  ییاهدـمایپ  هلمج  زا  حیحـص  تیبرت  ناکما  مدـع  یـسنج و  طباور  هب  دوخ  ندرک  مرگ  لد  هاگباوخ و  ناونع  هب  قاتا 

.تسا تافارحنا  زا  يرایسب  زاس  هنیمز 

تبسن هب  نآ  تحاسم  دشاب و  ناسانش  مرج  ناسانش و  هعماج  نازاسرهش و  شریذپ  دروم  ياهدرادناتسا  لقادح  دقاف  نکسم  هچنانچ 
لزنم نآ  ناـناوجون  ناـکدوک و  هب  صوصخلا  یلع  لزنم و  نآ  نینکاـس  رب  یموش  ءوـس و  راـثآ  اـسب  هچ  دـشاب ، رتـمک  نآ  نینکاـس 

ياضعا هیلک  نیدلاو و  رگا  .تسا  ناناوجون  ناکدوک و  یـسنج  تایح  ندادرارق  ریثأت  تحت  ءوس ، راثآ  نیا  هلمج  زا  .تشاد  دهاوخ 
دـنب و یب  تابجوم  هدراذـگ ، كدوک  رد  بّرخم  ریثأت  رهوش  نز و  یـسنج  طباور  اسب  هچ  دـنرب ، رـس  هب  قاتا  کی  رد  ار  بش  لزنم 
اب انز  لثم  یمئارج  عوقو  لاـمتحا  يرّقحم  ياـه  هناـشاک  نینچ  رد  هک  تسا  نهربم  .دوش  یم  اـه  نآ  رد  یـسنج  تاـفرحنا  يراـب و 

.تسا لزانم  ریاس  زا  رتشیب  مراحم 
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یناور تمالـس  روظنم  هب  ییوشانز  ياـهراتفر  ماـجنا  رد  یتیبرت  یقـالخا و  ياـه  هیـصوت  ینید و  ماـکحا  هب  نیدـلاو  هجوت  مدـع  . 3
یقالخا تافارحنا  همشچرس  فدننیبب  ار  نآ  دیابن  هک  ییاه  هرظنم  اب  ناکدوک  دروخرب  ناردام و  ناردپ و  يراگنا  لهـس  نادنزرف و 

رما نیا  هب  هدولآاه  نآ  ناوجون  ناوج و  دوخ ، تسد  اب  هک  دنـشاب  بظاوم  یلیخ  دیاب  نیدلاو  .تسا  هدش  یناور  ياه  يرامیب  هاگ  و 
.دوشن

: دیامرف یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا ربمایپ 

يادص دنیبب و  ار  نانآو  دشاب  هدیباوخ  قاتا  نآ  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  دنک ، یکیدزن  شرـسمه  اب  يدرم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  »
دهاوخ هدولآ  هکلب  دـسر  یمن  يراگتـسر  هب  ًادـبا  رتـخد ، هاوخ  دـشاب  رـسپ  هاوـخ  كدوـک  نآ  دونـشب ، ار  ناشـسفنت  وـگو و  تفگ 

(1) «. دش

هک یگداوناخ  ياه  ترجاهم  رد  تفگ  دـیاب  اه  ترجاـهم  هنوگ  نیا  هزیگنا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یگداوناـخ ؛ ياـه  ترجاـهم  . 4
هچانچ دـش و  دـنهاوخ  لکـشم  راچد  دوخ  دـنزرف  تیادـه  تیبرت و  يارب  نیدـلاو  ددرگ ، یم  هداوناخ  کی  ياـضعا  یماـمت  لـماش 

کچوک ناتسرهش  رد  هک  هتشذگ  دننام  تسناوت  دهاوخن  رگید  دنـشیدنین ، دوخ  یتیبرت  فیاظو  يارب  یحیحـص  دیدج و  ياهریبدت 
اـهراتفر و هدـهاشم  اـب  مه  نادـنزرف  رگید  فرط  زا.دـشاب  هتـشاد  طلـست  لرتـنک و  شیوخ  دـنزرف  يور  دـندرک ، یم  یگدـنز  دوخ 

.دـنهد یم  تسد  زا  شیب  مک و  ار  دوخ  تیوه  نآ  لابند  هب  هدـش ، یگنهرف  يرکف و  ياهداضت  راچد  نادنورهـش ، دـیدج  گـنهرف 
يراک هزب  يارب  ییاـه  هنیمز  زورب  ثعاـب  دوخ ، نیا  ددرگ و  یم  دوخ  نیدـلاو  زا  یگنهرف  نتفرگ  هلـصاف  بجوم  تیوه  نارحب  نیا 

.دوش یم  یسنج  تافارحنا  هلمج  زا  نانآ 

208 ص :

ص 61. مالسا ، یتیبرت  ماظن  - 1
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ناهانگ مئارج و  یخرب  باکترا  يارب  ناشیا  رتشیب  تراسج  تئرج و  بجوم  نانآ ، ندوب  سانـشان  نارجاهم و  ندوب  هبیرغ  نینچمه 
.دش دنهاوخ  یسنج  نامرجم  تسد  هب  ندش  ریگ  لفاغ  ای  و 

یم هدـناوخ  قشع »  » ناونع تحت  دـهد و  یم  خر  یناوج  نارود  رد  هک  يزیمآ  تبحم  تاـساسحا  یناوج ؛ قشعزا  هدافتـسا  ءوـس  . 4
هبذاج شـشک و  یعون  قشع ، .دزاس  فرحنم  لامک ، میقتـسم  هداج  زا  ار  ناوج  دریگ و  رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  تسا  نکمم  دوش ،

هزیگنا هناهاگآ و  أشنم  رگا  ددرگ ؛ یم  داجیا  فده ، کی  هب  ندیسر  يارب  یجراخ ، دوجوم  کی  ناسنا و  نیب  هک  تسا  دنمورین  يا 
رگا اما  دور ، یم  رامـش  هب  شنیرفآ  ياه  هولج  نیرت  هوکـشرپ  زا  ناـسنا و  یحور  تاـیلجت  نیرت  یلاـع  زا  یکی  دـشاب ، هتـشاد  یهلا 
نیا رد  هدوب ، هراما  سفن  رهاظم  زا  دنک ، ادیپ  یناطیـش  هزیگنا  دشاب و  هتـشاد  یناوهـش  يزیرغ و  يا  هشیر  اهنت  قشع ،»  » هبذاج نیمه 

ره هب  دوخ  قوشعم  هب  ندیسر  يارب  راو  هناوید  قشاع ، درف  هک  يروط  هب  دنک ، یم  فیعضت  یمدآ  دوجو  رد  ار  نامیا  لقع و  تلاح 
.دروآ راب  هب  ییاه  ییاوسر  مه  مدرم  رظن  رد  رگا  یتح  دسرب ؛ دوخ  ماک  هب  ات  دنز  یم  تسد  یعورشمان  راک 

زا هکلب  رت ، هارمگ  رت و  تسپ  مه  نایاپراهچ  زا  ار  ناسنا  دوش ، یم  یهتنم  نآ  هب  هک  یحیحص  هار  شنیرفآ و  فده  زا  تلفغ  يرآ ،
.دنک یم  رتدب  يا  هدنبنج  روناج و  ره 

رارق نانآ  هار  رس  رب  كاپ » قشع   » نیغورد مان  اب  هک  دنشاب  نوگانوگ  كانرطخ و  ياه  ماد  نیا  بقارم  دیاب  ناوج  نارتخد  نارـسپ و 
، اـج یب  ینیب  شوخ  تلفغ و  يا  هظحل  هراـفک  تسا و  راوـشد  رایـسب  ییاـهر  ًاـبلاغ  نآ  رد  نداـتفا  زا  سپ  هک  ییاـه  ماد  دریگ ، یم 
، دـنا هدرب  رـس  هب  تیمورحم  رد  دـنراد و  ییاـهدوبمک  هک  يدارفا  يارب  تبحم »  » نوچمه يا  هدـنبیرف  ظاـفلا  ربارب  رد  ندـش  میلـست 

.دوب دهاوخ 

209 ص :
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ياه طابترا  بجوم  فسأت  لامک  اب  دـشابن - نآ  لابند  هب  یقطنم  يرکفت  هک  هنالقاعریغ - ياـه  یگتـسب  لد  اـه و  یتسود  زا  یلیخ 
تـسا رذگدوز  ياه  سوه  نیغورد و  ياه  قشع  هک  دوش  یم  نابایخ  هچوک و  رد  ییاه  تاقالم  همان و  نفلت ، تروص  هب  عورـشمان 

زا توهش  سوه و  شتآ  نتسشنورف  اب  نآ ، زا  سپ  تسا و  طرـش  دیق و  یب  دولآ و  هانگ  ياه  ییوج  ماک  ياضرا  نآ  ینایاپ  هطقن  و 
ییوربآ و یب  هودنا ، مغ و  ینامیـشپ ، تلاح  هب  لدبم  نازوس ، قشع  ددرگ و  یم  شومارف  زیچ  همه  یکدنا  زا  دـعب  هدـش و  ادـج  مه 

لابند هب  ار  یگدنز  يدعب  لحارم  ياه  يراگزاسان  اه و  لالتخا  دوخ  نیا  دـش و  دـهاوخ  یگدـنز  زاغآ  رد  یمگردرـس  ییاوسر و 
هک يروط  هب  دـنک ، یم  رک  روک و  ار  ناسنا  شوگو  مشچ  تاوهـش ، هصرع  ندراذـگزاب  لـقع و  هب  ندادـن  نادـیم  .تشاد  دـهاوخ 
(1) .تسا هدیشوپ  ادیپان و  راک  ییاوسر  لمع ، زا  شیپ  اریز  دمهف ؛ یم  لمع  باکترا  زا  سپ  اهنت  ار  نآ  كانرطخ  میخو و  بقاوع 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

(2) ؛»  ًالیوط ًانزح  ثروت  هعاس  هوهش  َّبُر  »

.دروآ یم  راب  هب  ینالوط  هودنا  ینار ، توهش  تعاس  کی  اسب  هچ 

.زیخ مرج  هدولآ و  تالحم  نکاما و  رد  روضح  نابایخ و  هچوک و  رد  اج  یب  ياهدمآو  تفر  ینارچ و  مشچ  . 6

یهاگآ نتشادن  بسانمان و  تسردان و  عالطا  بسک  یـسنج و  لئاسم  هراب  رد  هدولآ  فرحنم و  دارفا  ياه  فرح  هب  نداد  شوگ  . 7
.غولب لئاسم  زا  حیحص 

.یسرد یلیصحت و  ياه  تیقفوم  بسک  مدع  . 8

.ییاهنت ماگنه  رد  زیمآ  فارحنا  ياه  يزادرپ  لایخ  . 9

کیرحت ياه  باتک  اه و  ناتـساد  هعلاطم  تنرتنیا و  ياه  هکبـش  ياه  همانرب  زا  یخرب  يا و  هراوهام  ریواصت  اه و  ملیف  ياشامت  . 10
.هدننک

210 ص :

ص 381. ج1 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 132. لوئسم ، نایبرم  نیدلاو و  - 2
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.ییوشانز طباور  لئاسم و  رد  رگیدمه  ياهزاین  اه و  تساوخرد  هب  نیدلاو  هجوت  مدع  . 11

.فرحنم قیفر  تسود و  اب  ینیشنمه  . 12

توهـش دارفا  هب  میلـست  ییاهنت و  ساسحا  يارب  یبسانم  هنیمز  هداوناخ  زا  درط  هداوناخ و  هتفـشآ  طباور  یفطاـع و  ياـهدوبمک   . 13
.دروآ یم  مهارف  ار  بلط 

رد دوش و  هاگآ  دوخ  یناسنا  ياه  شزرا  زا  صخـش  هک  تسا  نآ  زا  عنام  دارفا  یخرب  یلقع  فعـض  صقن و  ینـالقع ؛ فعـض  . 14
یم رارق  دوجوم  ّوج  یطیحم و  دعاسمان  لماوع  ریثأت  تحت  دریگب و  هدیدنسپ  بولطم و  میمـصت  دناوت  یمن  یـضتقم  عقوم  رد  هجیتن 

.دریگ

رتشیب هچ  ره  عفانم  نیمأت  هدننک و  فرصم  رظن  بلج  يارب  يداصتقا  تاسسؤم  زا  یخرب  یسنج ؛ لئاسم  زا  يرازبا  هدافتـسا  ءوس  . 15
.دوش یم  رجنم  یسنج  یقالخا و  تافارحنا  هب  نآ  ياضرا  مدع  دننک ؛ یم  کیرحت  ار  دارفا  یسنج  ياهزاین  يراجت ، يداصتقا و 

.دوش یم  دراوم  نیا  هب  نانآ  شیارگ  بجوم  ناناوج ، ناناوجون و  یخرب  رد  يداصتقا  ياه  زاین  يدام و  رقف  دوجو  . 16

: لیبق زا  یسنج  تافارحنا  شیادیپ  ياه  هشیر  رگا  .دزاس  مهارف  دارفا  رد  ار  یـسنج  تافارحنا  زورب  ياه  هنیمز  دناوت  یم  اه  نیا  همه 
نآ رد  هک  يا  هداوناخ  ره  دش  دهاوخ  مولعم  دوش ، یـسررب  ...و  ییاضرا  دوخ  ییارگ ، سنجمه  رـسپ ، رتخد و  نیب  عورـشمان  طباور 

(1) .تسا هدش  التبم  یسنج  فارحنا  عاونا  زا  یعون  هب  دشاب ، هدشن  تیاعر  رسپ  رتخد و  درم و  نز و  نیب  میرح 

هدافتسا و ناریا ، گرزب  کچوک و  ياهرهـش  رد  یمومع ، یـسرتسد  لباق  یمرگرـس  رازبا  هلیـسو و  نیرت  مهم  رـضاح  لاح  رد  . 17
اه و ملیف  ياشامت 

211 ص :

.نامه - 1
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تاساسحا هدـنزورفارب  یقالخا و  ریغ  بلاطم  هدـنرادرب  رد  يا  هنایار  ياه  يزاب  اه و  ملیف  نیازا  یخرب  .تسا  يا  هنایار  ياـه  يزاـب 
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  يرایسب  یفارحنا  ینید و  دض  جیاتن  هک  تسا  یمالسا  یتیبرت  ياه  شزرا  اب  ریاغم  یسنج و 

، ناـکدوک طـسوت  یمرگرـس  ناوـنع  هب  اـه » تن  میگ   » یموـمع و نکاـما  یخرب  اـه و  هناـخ  رد  هـنازور  برخم ، ياـهرازفا  مرن  نـیا 
.دوش یم  هدافتسا  نالاس  گرزب  یتح  ناناوج و  ناناوجون ،

دنک یم  داجیا  هناخ  طیحم  رد  ار  یفلتخم  ییاه  بیسآ  تنرتنیا ، زا  یعرش  ریغ  لوقعمان و  هدافتسا  تنرتنیا ؛ زا  لوقعمان  هدافتسا  . 18
ناهانگ مئارج و  زاس  هنیمز  هدرک ، ادـیپ  يا  هژیو  تدـش  هناـخ ، زا  جراـخ  طـیحم  هب  ندـش  هدـناشک  زا  سپ  اـه ، نآ  زا  کـی  ره  هک 

.دش دهاوخ  يددعتم 

تـسا نکمم  بسانمان  بلاطم  ریاس  دوجو ، نیا  اب  .دنتـسه  تنرتنیا  رد  ناکدوک  لابق  رد  نیدـلاو  سرت  نیرت  گرزب  یـسنج  لئاسم 
رارق ریثأت  تحت  ار  ناکدوک  زین  تافارخ  دنسپان و  تاملک  رامق ، هرجفنم ، داوم  هحلـسا و  راگیـس ، ردخم و  داوم  تیذا ، رازآ و  دننام 
رارق دنا ، هدش  انـشآ  اه  نآ  اب  اه  تیاس  رد  هک  دارفا  یـضعب  اب  تسا  نکمم  ناکدوک  تنرتنیا ، رد  راذـگ  تشگ و  ماگنه  رد  .دـنهد 

بـسک يارب  وگو  تفگ  ياـه  قاـتا  يربخ و  ياـه  نتلوب  یکینورتکلا ، تسپ  زا  ًـالومعم  یـسنج  فرحنم  دارفا  .دـنراذگب  تاـقالم 
رد هک  يدارفا  اب  تاقالم  يارب  يدایز  ناکدوک  اکیرمآ ، رد  هاـم  ره  .دـنریگ  یم  هرهب  اـهنآ ، اـب  تاـقالم  سپـس  ناـکدوک و  داـمتعا 

ياه روشک  هب  دنهاوخ  یم  یتحاه  نآ  تاقوا  یهاگ  .دننک  یم  رارف  ای  دـنوش  یم  جراخ  هناخ  زا  دـنا ، هدـش  انـشآ  اه  نآ  اب  تنرتنیا 
(1) .دنورب رگید 

هعماج رد  شـشوپ  ینوناـق  یعرـش و  طـباوض  ندرکن  تیاـعر  هک  اـجنآ  زا  نارـسپ ؛ نارتخد و  یـششوپ  يراـگنلو  یباجحدـب و  .19
راثآ لیلد  هب  نینچمه  دوش ، یم  بوسحم  يدرف  یهانگ  مرج و  دوخ  ناناملسم ، یعامتجا  طیحم  یمالسا و 

212 ص :

ص 30. نیدلاو ،  لرتنک  رتویپماک ، عماج  يامنهار  - 1
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یعامتجا طابـضنا  یناور و  لداعت  ندز  مهرب  نارگید و  هب  تبـسن  یـسنج  یقالخا و  تاکیرحت  داـجیا  مدرم و  مومع  رب  نآ  برخم 
.دشاب یم  یعامتجا  فارحنا  هانگ و  هعماج ،

.لیماف ياه  هداوناخ  فرحنم  یلاباال و  رابودنب و  یب  دارفا  اب  ینیشنمه  اه و  تسلاجم  هب  هجوت  مدع  . 20

.ناتسبات لصف  رد  هژیو  هب  نادنزرف ؛ ندوب  راک  یب  تغارف و  تاقوا  رد  دیفم  يزیر  همانرب  مدع  . 21

نیدلاو هناریگشیپ  فیاظو 

لئاسم هب  دـیاب  نیدـلاو  هک  دـیآ  یمرباه  نآ  عومجم  زا  دراد و  دوجو  ییاهروتـسد  میلاعت و  نید ، یهقف  یقالخا و  ياـه  هماـنرب  رد 
تبقارم دیاب  تسین ، شیب  يراوخ  ریـش  دیآ و  یم  ایند  هب  دنزرف  هک  یماگنه  زا  .دننک  هجوت  ینالوط  ریـسم  کی  رد  نادنزرف  یـسنج 

نیا دـننک و  زیهرپ  ییوشاـنز  یـسنج و  راـتفر  عونره  زا  نیدـلاو  باوخ ، قاـتا  رد  شا  يرادـیب  تروـص  رد  دـیآ و  لـمع  هب  لـماک 
اراه نآ  ۀتفخ  ةزیرغ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیابن  نیدـلاو  تاکرح  تاملک و  .دـبای  همادا  نادـنزرف  ایح ت  لوط  رد  دـیاب  تظفاحم 

.دنک رادیب 

نیدلاو قیوشت  بیغرت و  غولب و  نارود  رد  نادنزرف  يزیرغ  ياهزاین  هب  هجوت  رب  مالسا  هدش ، دای  ياهرظن  تقد  اهروتسد و  رب  هوالع 
هک یلهاج  ریگ  اپ  تسد و  بادآ  شهوکن  اب  مالـسا  فیرـش  نید  .دنک  یم  دـیکأت  ناناوج  ناسآ  جاودزا  ياه  هنیمز  ندومن  ایهم  هب 

، نآ رد  هک  دـنک  یم  حرطم  ار  يرـسمه » ناسمه   » ندوب و وفک  مه  ماـن  هب  یحرط  دوب ، دـهاوخ  جاودزا  هار  رـس  رب  یعناـم  کـی  ره 
كاپ رـسپ  بسانم  كاپ  رتخد  نمؤم و  رتخد  زا  رت  مه  نمؤم  رـسپ  ینید  هاـگن  رد  هک  ارچ  تسا ؛ قـالخا  ناـمیا و  یـساسا ، كـالم 

(1) .تسا
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دوخ یگدنز  طیحم  یگتساریپ  نمض  دننک و  رواب  دوخ  نادنزرف  رب  ار  یسنج  زیارغ  زا  یـشان  ياهراشف  دیاب  نیدلاو  تروص ، ره  هب 
(1) .دنروآ مهارف  شیوخ  نادنزرف  يارب  تصرف  نیلوا  رد  ار  حیحص  جاودزا  طیارش  از ، کیرحت  لماع  هنوگ  ره  زا 

فیاظو دنراد ، هعماج ) نادنزرف ، نیجوز ، هناگادج (  روحم  هس  رد  ار  یسنج  تافارحنا  زا  يریگشیپ  تیلباق  اه  هداوناخ  هک  اجنآ  زا 
: ددرگ یم  هئارا  هناگادج  روبزم ، روحم  هس  زا  کی  ره  رد  اه  نآ  هناریگشیپ 

رگیدمه هب  تبسن  نیدلاو  هناریگشیپ  فیاظو 

بجوم یسنج  تالیامت  ياضرا  هک  تسا  مولعم  نیقی  هب  رگیدمه ؛ یـسنج  ياه  تساوخرد  ندروآرب  رد  نیجوز  قوقح  تیاعر  . 1
.دراد لابند  هب  ار  یگداوناخ  ماظن  ماکحتـسا  هدش ، هداوناخ  بوچراچ  زا  جراخ  یـسنج  ياهراتفر  ای  اه  تساوخرد  شهاک  ای  كرت 

هدش ررقم  نادرم  يارب  یمالسا  هقف  رد  هک  تسا  ییوشانز  ملسم  قوقح  زا  رهوش  ربارب  رد  نز  یـسنج  نیکمت  بوجو  نیا ، رب  هوالع 
.تسا

هبذاج اب  طابترا  نیجوز  يرهاظ  ندوب  بترم  ییابیز و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  رگیدکی ؛ يرهاظ  یگتسارآ  ییابیز و  هب  نیجوز  هجوت  . 2
زا يریگشیپ  هداوناخ و  ماکحتـسا  هجیتن  رد  تفع و  ینماد و  كاپ  بجوم  نیجوز  يوس  زا  هلئـسم  نیا  تیاعر  دراد ، یـسنج  لیم  و 

.ددرگ یم  یسنج  تافارحنا 

: تسا هدمآ  یتیاور  رد 

: متفگ دوب ) هدرک  گنر  ار  تروصو  رس  يوم  ) دوب هدرک  باضخ  هک  مدید  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ماما  : دیوگ یـصخش 
دـیازفا و یم  ناـنز  تّفع  رب  هک  تسا  يروما  زا  نادرم  یگتـسارآ  تفاـظن و  يرآ ، : » دومرف يا » ! ؟  هدرک  باـضخ  موـش ، تیادـف  »

ور نآ  زا  نانز  تفع 
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زا یبسانمان  تیعـضو  رد  ار  ترـسمه  یلیام  ایآ  : » دومرف سپـس  .دنـسر » یمن  دوخ  يورو  رـس  هب  اه  نآ  نارهوش  هک  هتفاـی  شهاـک 
یبسانمان تیعـضو  رد  ار  وت  هک   ) دنـسپن ار  نیا  زین  ترـسمه  دروم  رد  سپ  : » دومرف .هن » : » متفگ ینیبب »؟ یگتـسارآ  تفاـظن و  ثیح 

قـالخا ءزج  یـسنج ، هطبار  هب  نداد  تیمها  یفاـضا و  ياـهوم  ندودز  شوخ ، يوب  زا  هدافتـسا  یگزیکاـپ ، : » دومرف هاـگنآ  دـنیبب .)
(1)  « .تسا ناربمایپ 

داـیز و تفاـسم  ندومیپ  هارمه  هب  یـصوصخ و  ياـه  هاـگر  اـک  هژیو  هب  بساـنمان ؛ یعاـمنجا  لـغاشم  رد  روـضحزا  ناـنز  زیهرپ  . 3
.مرحمان نادرم  اب  ددعتم  طالتخا  ترشاعم و 

؛ يداصتقا یلام و  یناوتان  يراکیب و  زا  نادرم  زیهرپ  . 4

.یسنج يریذپ  بیسآ  رطخ  اب  ياه  هاگراک  نکاما و  ای  بسانمان و  ياهراک  هب  نادرم  لاغتشا  زا  زیهرپ  . 5

نادنزرف هب  تبسن  نیدلاو  هناریگشیپ  فیاظو 

یـشقن هلحرم  نیا  رد  ردام  ردـپ و  هفیظو  .دوش  یم  زاغآ  یـسنج  دـیدش  ياهراشف  ینارحب و  ساسح و  هرود  غولب ، نارود  عورـش  اب 
نازیم دنناوت  یم  یتیبرت  ياه  هویـش  ریبادت و  یخرب  نتفرگ  راک  هب  اب  نیدلاو  .تشاد  دهاوخ  درف  هدنیآ  تیـصخش و  رد  هدننک  نییعت 

.دنهد شهاک  رایسب  ار  دوخ  نادنزرف  يریذپ  بیسآ 

عقوم هب  بسانم و  مادـقا  یـسنج ، هزیرغ  عورـشم  لوقعم و  ياضرا  تاـفارحنا و  نیا  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  هیـصوت  نیرت  مهم  . 1
يزاـس تشونرـس  شقن  سدـقم  رما  نیا  تامدـقم  هیلوا و  ياـهراکوزاس  رد  نیدـلاو  هفیظو  تسا  یهیدـب  .دـشاب  یم  جاودزا  يارب 

، هدرک نشور  يو  يارب  ار  جاودزا  لصا  هب  هجوت  دوخ ، يداشرا  هناتسود و  ياه  تبحص  اب  دیاب  نیدلاو  ور  نیمه  زا  تشاد ؛ دهاوخ 
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.دنزاس ایهم  ناشدنزرف  يارب  ار  بسانم  رسمه  باختنا  هب  کمک  شنیزگ و  وجو و  تسج  هیلوا  لحارم  سپس 

اج و یب  يایح  مرـش و  دوجو  هک  تسا  نیا  ام  هعماج  تالکـشم  زا  یکی  یـسنج ؛ لئاسم  هرابرد  دـنزرف  هب  یقطنم  یناسر  عـالطا  . 2
اب دیاب  نیدلاو  .تسا  هتـشگ  ناردام  ناردـپ و  هب  اه  نآ  یفطاع  ندـش  کیدزن  عنام  نارـسپ ، نارتخد و  ياج  هبان  ياه  يراد  تمرح 

لئاسم هرابرد  يدیفم  یفاک و  تاعالطا  نادنزرفزار ، مرحم  تسود و  ناونع  هب  مزال و  ریغ  ياه  یـشوپ  هدرپ  نودـب  هداس و  یقطنم 
ياه هار  دوخ ، یحور  یمـسج و  دـیدج  تالوحت  اب  ییانـشآرب  هوالع  نانآ  ات  دـنیامن  لقتنم  نادـنزرف  هب  نآ  راثآ  غولب و  یـسنج و 

.دنزومایب ار  اهراشف  نیا  حیحص  تیاده  لرتنک و 

هدمآ شیپ  تاقافتا  اه و  هدینـش  اه ، هدید  تالوحت ، نانآ  ات  دش  دهاوخ  بجوم  نیدلاو ، هب  نادنزرف  یفطاع  یکیدزن  تسا  یهیدـب 
هب ار  طوبرم  یعامتجا  يدرف و  بسانم  اهراک ي  هار  هتـشاذگ ، ناـیم  رد  دوخ  نیدـلاو  اـب  هرهلد ، نودـب  یتحار و  هب  ار  هراـب  نیا  رد 

تاساسحا راکفا و  اه و  شیارگ  اب  دوب  دنهاوخ  رداق  نیدـلاو  دامتعا ، سح  داجیا  هفرط و  ود  لماعت  نیا  اب  نینچمه  .دـندروآ  تسد 
تاجن یلامتحا  ياه  يراک  هزب  زا  ار  نانآ  ناشنادـنزرف ، یفارحنا  هنامرجم و  راـتفر  هنوگ  ره  زا  شیپ  هدـش ، انـشآ  شیوخ  نادـنزرف 

.دنهد

دنا هدرک  هیصوت  ررکم  ثیداحا ، نآرق و  نیدلاو ؛ يوس  زا  ییوشانز  یسنج و  ياهراتفر  هراب  رد  یعرش  طباوض  لوصا و  تیاعر  . 3
.ددرگ ناوج  رد  یسنج  هزیرغ  دیدشت  ای  عقوم  یب  يرادیب  بجوم  هک  دنهد  ماجنا  یلمع  دیابن  نیدلاو  هک 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
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(1) ؛) ٌمیکَح ٌمیلَع  ُهللاَو  ِِهتاَیا  ْمَُکل  َهللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َنَذأَتْسا  اَمَک  اُونَذأَتْسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُْکنِم  ُلاَفْطْألا  َغََلب  اَذإ  (َو 

یـصوصخ هاگیاج  هب  دورو  يارب  قباس ، هویـش  نامه  هب  نیریاـس و  دـننام  دـیاب  دندیـسر ، غولب  دـح  هب  امـش  ناـکدوک  هک  یماـگنه 
تحلـصم هب  تمکح  ملع و  يور  زا  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  نایب  امـش  يارب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تایآ  ادـخ  دـننریگب ، هزاجا  نیدـلاو 

.تسا فقاو  امش 

: دنا هدومرف  هک  هدش  لقن  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یثیدح  هراب ، نیا  رد 

ار انز  تابجوم  لمع  نیا  اریز  دیامن ؛ یکیدزن  دراد - دوجو  اج  نآ  رد  یکدوک  هک  یتروص  رد  دوخ - زینک  ای  رـسمه  اب  دـیابن  درم  »
(2) «. دروآ یم  مهارف 

لحم زا  زا  رـسپ  نادـنزرف  باوخ  لحم  يزاسادـج  نینچمه  .نیدـلاو  باوخ  لحم  زا  نادـنزرف  رتسب  باوخ و  لحم  يزاـس  ادـج  . 4
.رتخد نادنزرف  باوخ 

نینچه .دنیامن  هاتوک  ناکما  دح  ات  ار  نادنزرف  نتفر  رتسب  هب  ماگنه  اب  باوخ  یلصا  نامز  نیب  هلـصاف  ات  دننک  شالت  دیاب  نیدلاو  . 5
.تسا هدش  شرافس  هلئسم  نیا  رد  ندش  رادیب  زا  سپ  هلصافالب  رتسب  زا  ندشادج 

.دنیامن هاتوک  مامح  رد  ار  دوخ  نادنزرف  روضح  تدم  ناکمالا  یتح  دننک  شالت  نیدلاو  . 6

ییاذغ دبس  رد  .ینورد  ياه  نارحب  اه و  ناجیه  شهاک  فده  اب  وا  ینورد  تاناجیه  یسنج و  غولب  نینس  اب  بسانم  هیذغت  هیهت  . 7
تـشوگ هیور  یب  ندروخ  تاجیـشرت و  تاج و  هیودا  زا  زیهرپ  هدوب ، بساـنم  تاـینبل  هویم و  تاـجیزبس و  دوجو  ینادـنزرف ، نینچ 

.تسا هدش  هیصوت 

یلماک نید  درادن  ایح  هک  یـسک  : » دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  نیدلاو ؛ شـشوپ  رد  ایح  تفع و  تیاعر  . 8
زا یشخب  ایح  مرش و  : » دومرف زین  درادن .»
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تفع لماک  تیاعر  ساسا  رب  دیاب  نادنزرف  روضح  ماگنه  هناخ و  رد  ردام  ردـپ و  سابل  عون  شـشوپ و  زرط  ور  نیا  زا  تسا ؛ نامیا 
ماگنه دیاب  نیدلاو  نینچمه  .دشاب  ایح  و 

«. دنیامنب ار  دوخ  نادنزرف  هجوت  هناخ و  طیارش  تاعارم  دوخ ، سابل  ضیوعت 

هنوگ نیا  شهاک  ای  نامرد  رد  هدوب ، نادـنزرف  هژیو  هب  هناخ  ياضعا  هقالع  هجوت و  دروم  هک  تسا  ییاه  تیلاعف  هلمج  زا  شزرو  . 9
.تسا بسانم  تافارحنا 

ياه مادنا  یـسنج و  لئاسم  هب  طوبرم  ياه  هژاو  تاملک و  نادـنزرف  لباقم  رد  دـیابن  نیدـلاو  اهراتفگ ؛ رد  ایح  تفع و  تیاعر  . 10
هب شمرن  تاملک ، هنوگ  نیا  ندینـش  رد  نینچه  دـنروآ و  نابز  هب  ییوگ » كر   » اب حالطـصا  هب  حیرـص و  روط  هب  ار  ناـسنا  یـسنج 

مئالع اه و  هناشن  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیابن  نادـنزرف ) روضح  رد  ) رگیدـکی هب  ردام  ردـپ و  هاگن  راـتفر و  نینچمه  .دـنهدن  جرخ 
.دوش ساسحا  اه  نآرد  یسنج  راتفر 

ای لزنم  رد  اه  يد  یـس  جورخ  دورو و  رب  لرتنک  نادـنزرف و  يا  هنایار  ياه  يزاب  اه و  ملیف  ياشامت  ناکم  ناـمز و  رب  تراـظن  . 11
.راک طیحم 

دارفا و یتیبرت  یناور و  تمالـس  فالخ  يا ، هراوهام  ياه  هکبـش  رد  ياه  ملیف  اـه و  لایرـس  یخرب  هزورما  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  . 12
اه ملیف  نیا  ياشامت  زا  يریگولج  يارب  يریبادت  دنناوت  یم  مرتحم  نیدلاو  تشاذگ ، دهاوخ  ياج  رب  یبرخم  راثآ  تساه و  هداوناخ 

ینایاپ تاعاس  رد  اه  نآ  ياشامت  زا  زیهرپ  لزنم ، یمومع  لحم  رد  نویزیولت  نداد  رارق  .دـنریگب  رظن  رد  يا  هراوهام  ياـه  هماـنرب  و 
زا تنوشخ  یـسنج و  لئاسم  هب  هدولآ  ياه  لاناک  یکینورتکلا  ندرک  دودـسم  نیدـلاو ، روضح  اب  ملیف  ياـشامت  بش ، همین  اـی  بش 

.دنا هتسد  نیا 

زا ندـنام  نوصم  يارب  هناخ  زا  نوریب  رد  نارتخد  بسانم  شـشوپ  يرهاظ و  تیعـضو  هب  ناردام  هژیو  هب  نیدـلاو  هجوت  تقد و  . 13
ای ضرعت  هنوگره 

218 ص :

تافارحنا زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 270زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنهد رارق  رظندم  مه  ار  رسپ  نادنزرف  سابل  ندوب  بسانم  لوقعم و  دیاب  نیدلاو  تسا  یهیدب  نارگید ؛ یبیرف  لد  زا  يریگشیپ 

زا یتیامح  هفیظو  ياراد  درم  هک  اج  نآ  زا  نادـنزرف ؛ هداوناخ و  زاـین  دروم  تاـناکما  ندرک  مهارف  یگدـنز و  جاـتحیام  نیماـت  . 14
عرش فالخرب  تمـسق ، نیا  رد  وا  يراگنا  لهـس  تسا ، شیوخ  یگدنز  جراخم  نیمأت  هب  مزلم  یهقف  رظن  زا  هدوب و  هداوناخ  داصتقا 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  يورخا  يویند و  یفنم  تاعبت  هدوب ، سدقم 

ینیب شیپ  نودب  گرزب  ياهرهش  هب  یگداوناخ  ترجاهم  ای  هداوناخ و  ياضعا  زا  یخرب  يرورـض  ریغ  ياه  ترجاهم  زا  زیهرپ  . 15
.یلبق ياه 

هب هجوت  تنرتنیا ، زا  یلاـمتحا  ياـه  بیـسآ  زا  يریگ  ولج  رتهب و  لرتـنک  يارب  .تنرتـنیا  زا  هدافتـسا  حیحـصت  لرتـنک و  میظنت ، . 16
.تسا يرورض  نیدلاو  يارب  ریز  ياه  لمعلاروتسد 

تنرتنیا هراب  رد  نیدلاو  هب  هیصوت 

هراشا

كرد هب  رداق  هک  تسا  یبلاطم  ضرعم  رد  نادنزرف  نتفرگ  رارق  نیدلاو و  هجوت  مدع  تنرتنیا ، یگداوناخ  ياه  بیسآ  یلـصا  لیلد 
ثعاب لیالد ، نیا  زا  مادک  چیه  تسا  یهیدب  .دنراذگ  نایم  رد  دوخ  نیدلاو  اب  ار  اه  نآ  دنناوت  یمن  ًانمـض  دنتـسین و  اه  نآ  حیحص 
رتالاب یلیصحت  حوطس  هب  نتفر  زا  ار  اه  نآ  هک  تسا  نیا  دننام  تلاح  نیا  .دندرگ  مورحم  تنرتنیا  زا  هدافتسا  زا  دارفا  هک  دوش  یمن 

.دوب دنهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  بسانمان  بلاطم  داسف و  اب  اه  ناکم  نآ  رد  نوچ  مینک ؛ عنم 

ملع و تفرـشیپ  اـب  ناـمزمه  دریگرارق و  یـسنج  تاـفلخت  تاـفارحنا و  ياـهرازبا  زا  یکی  دـناوت  یم  تنرتـنیا  هک  نیا  هـب  هجوـت  اـب 
، دنک یم  دیدهت  ار  هعماج  هداوناخ و  یقوقح  یقالخا و  یتیبرت و  ماظن  هراومه  دـبای و  یم  یفیک  یّمک و  هدـنیازف  دـشر  يژولونکت ،

ناردپ و هژیو  هب  تیبرت ، میلعت و  ناراکردنا  تسد  همه  رب 
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زا یخرب  ور  نیا  زا  دـندنبب ؛ راـک  هب  هتفرگ ، ارف  ناکمادـح  اـت  ار  روما  نیا  اـب  هزراـبم  يریگـشیپ و  ياـه  هار  هک  تسا  مزـال  نارداـم 
: مینک یم  رورم  ار  نآ  هب  طوبرم  ياه  لمعلاروتسد 

؛ تنرتنیا زا  هدافتسا  حیحص  هویش  اب  نیدلاو  ییانشآ  . 1

فالتا زا  دـننک ، ییامنهار  تنرتنیا  هنایار و  دـیفم  ياه  هماـنرب  زا  هدافتـسا  هب  ار  نادـنزرف  یتحار  هب  هک  دوش  یم  بجوم  هلئـسم  نیا 
تـسا نکمم  سرادم ، ای  یعامتجا  زکارم  یلحم ، ياه  هناخباتک  .دـننک  نیمأت  ار  نادـنزرف  تینما  دـنروآ و  لمع  هب  يریگولج  تقو 

بو  » نتفاـی يارب  وجو  تسج  روتوم  کـی  زا  دـیناوت  یم  امـش  .دـشاب  هتـشاد  راـیتخا  رد  تنرتـنیا  اـب  ییانـشآ  يارب  يدـیفم  بلاـطم 
.دیریگب هرهب  تسا ، تنرتنیا  رد  نایدتبم  يارب  ینوتم  ياراد  هک  ییاه  « تیاس

؛ نتشاد تکراشم  . 2

وا هب  تنرتنیا  رد  كدوک  اب  هارمه  ینامز  فرـص  .دـیرواین  دوجو  هب  يراوید  تنرتنیا ، اب  راـک  تاـیبرجت  رد  ناتتادـنزرف  دوخ و  نیب 
نیاربانب .دـیامن  كرد  دـنک ، يوریپ  اه  نآ  زا  تنرتنیا  اب  راک  ماگنه  رد  يو  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  ییاه  شزرا  ات  دـنک  یم  کمک 

.دننیشنب نانآ  رانک  رد  مه  نیدلاو  هک  دوش  یم  هیصوت  دننک ، یم  هدافتسا  تنرتنیا  زا  ناناوجون  ناکدوک و  یتقو 

؛ یتینما ياه  شرافس  . 3

يارب یتنرتنیا  ياه  دیدهت  تابجوم  ات  دننک  يرادوخ  هتخانـشان  دارفا  ياه  لیمیا  ندرک  زاب  زا  هک  دنزومایب  دوخ  نادنزرف  هب  نیدلاو 
دنهدن و رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  تنرتنیا  هب  دورو  زمر  دوخ و  یـصخش  تاعالطا  هک  دنزومایب  نینچمه  دوشن و  مهارف  نانآ 

.دنیامن يراد  دوخ  دنا ، هدش  انشآ  وا  اب  تنرتنیا  رد  هک  یسک  اب  يروضح  تاقالم  زا 
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؛ بسانم هاگدید  نتشاد  . 4

ار نانآ  يواکجنک  دناوت  یم  یفنم  شنکاو  کی  داجیا  رب  هوالع  كدوک ، ندناسرت  الثم  بلطم ، کی  ربارب  رد  دح  زا  شیب  شنکاو 
.دنک کیرحت  زین 

؛ رتویپماک رارقتسا  لحمرب  تراظن  . 5

رظن تحت  ار  دوخ  دـنزرف  اج  نآ  رد  دـیناوتب  هک  دـیهد  رارق  نمیـشن  قاتا  الثم  هناخ  رد  یمومع  یلحم  رد  ار  دوخ  یگناخ  رتویپماـک 
نتشاذگ اهنت  دننام  راک  نیا  .دنزادرپب  راذگ  تشگ و  هب  تنرتنیا  رد  ییاهنت  هب  لاس ، نس و  مک  ناکدوک  دیهدن  هزاجا  .دیشاب  هتشاد 

.تسا هناخ  رد  اه  نآ  دح  زا  شیب 

؛ هدافتسا نامز  رب  تراظن  . 6

.تسا گرزب  یهابتـشا  دزادرپـب ، راذـگ  تشگ و  هب  تنرتـنیا  رد  تسا  لـیام  هک  ناـمز  ره  اـت  دـیهد  هزاـجا  ناـتناکدوک  هب  هک  نـیا 
.تفرگ هرهب  ناوت  یم  اه  لمعلاروتسد  يرس  کی  زا  اما  دراد ؛ امش  يدرف  طیارش  هب  یگتسب  بسانم ، ینامز  تیدودحم 

، دزادرپب راذگ  تشگ و  هب  تنرتنیارد  هاوخلد  روط  هب  دراد  هزاجا  امش  كدوک  هک  ینامز  دروم  رد  دیناوت  یم  نایاپ ، رد 

.تسا رتشیب  نامز  نیا  رد  هتساوخان  بلاطم  اب  يو  دروخرب  لامتحا  نوچ  دینک ؛ داجیا  تیدودحم 

؛ يرازفا مرن  لرتنک  ياهدرگش  يریگ  دای  . 7

دوخ كدوک  ینمیا  هب  دـیناوتب  ات  دـیزومایب  ار  ییاـهزیچ  بلاـطم ، ندومن  رتلیف  نیدـلاو و  لرتنک  تهج  فلتخم  ياـهرازبا  دروم  رد 
.دینک کمک 

؛ هدافتسا نازیم  رب  تراظن  . 8

نامز نیب  ناوتب  هک  يروط  هب  .دوش  نیودت  بسانم  ینامز  همانرب  تسا  رتهب  هنایار ، هب  ناناوجون  ناکدوک و  دایتعا  زا  يریگولج  يارب 
.درک رارقرب  لداعت  تنرتنیا ، اب  راک  نامز  هداوناخ و  ياضعا  روضح 
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؛ ینید یگنهرف و  ياه  شزومآ  . 9

شزرا ار  دوخ  یگدـنز  اه  شزرا  نآ  هیاپ  رب  ناشیا  اـت  میهد  شزومآ  دوخ  ناـناوجون  ناـناوج و  هب  ار  یناـسنا  لـیاضف  اـه و  شزرا 
یم اما  درادن ؛ دوجو  نیدلاو  ییامنهار  تبقارم و  يارب  ینیزگیاج  چیه  هچرگا  .دنیامن  تسرد  هدافتـسا  تنرتنیا  زا  دننک و  يراذـگ 

زا تراظن ، نیا  رب  هوالع  ناوت 

هدافتـسا هدـش ، هتخاس  یحارط و  شیامن ، لباق  ياه  تیاس  ندرک  ندودـحم  ای  ندرکرتلیف  يارب  هک  ییاهرازفا  مرن  اـه و  يژولونکت 
(1) .درک

؛ نادنزرف يارب  هناتسود  نیناوق  نتشاذگ  . 10

نانآ رد  ناشلامعا ، لابق  رد  ار  یتیلوئسم  ساسحا  شیوخ ، نادنزرف  اب  مزال  ياه  شرافـس  اه و  ییامنهار  زا  سپ  دنناوت  یم  نیدلاو 
هب مزلم  دوخ  ناـنآ  اـت  دـننک  میظنت  ار  يا  هناتـسود  تاـقفاوت  اـه ، تیاـس  رد  دوجوم  تارطخ  یـضعب  كرد  زا  سپ  هدروآ ، دوـجوب 

: تسا ریز  حرشب  طباوض  نیا  زا  یخرب  .دنوش  طباوض  نآ  تیاعر 

یمن رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  ریواصت  اـی  هسردـم  سردآ  نفلت ، هرامـش  سردآ ، ماـن ، دـننام  يدرف  تاـیئزج  زگره  نم  فلا )
.مهد

، دوخ ملعم  ای  نیدلاو  اب  درک ، لاسرا  نم  يارب  یبسانمان  بلطم  یـسک  ای  مدـید ، تنرتنیا  رد  یبسانمان  ریوصت  ای  دـب  بلطم  رگا  ب )
.درک مهاوخ  تبحص 

.داد مهاوخن  خساپ  دنشاب ، دنسپان  تشز و  نشخ ، بسانمان ، هک  يربخ  نتلوب  ای  ماغیپ  چیه  هب  ج )

.درک مهاوخن  تکرش  یتنرتنیا  اهاوعد ي  اه و  ثحب  رد  ، هدرکن هدافتسا  بسانمان  تاملک  زا  نم  د )

.تفریذپ مهاوخن  ناگیار ، سانجا  تروص  هب  یتحار  هیده  ای  لوپ  لوبق  يارب  داهنشیپ ي  چیه  ه )
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.موش یمن  تسا ، بسانمان  میا  هدومن  قفاوت  هک  ییاه  تیاس  بو  و  تچ ) ) وگو تفگ  ياه  قاتا  دراو  و )

مهاوخن بیترت  منیدـلاو ، یهارمه  ای  هزاجا  نودـب  ما ، هدـش  انـشآ  اه  نآ  اـب  تنرتنیا  رد  هک  یناـسک  اـب  ار  وردور  تاـقالم  چـیه  ز )
(1) .داد

هعماج هب  تبسن  نیدلاو  هناریگشیپ  فیاظو 

زا هدـش  یحارط  یقوقح  یهقف و  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  مدـع  رد  دـیاب  ار  یـسنج  مئارج  تاـفارحنا و  زا  یخرب  هیلوا  ياـه  هشیر 
هشیدـنا و رد  دوجوم  ياه  هیـصوت  طباوض و  هب  یهاگن  اب  .تسناد  نادرم  نانز و  یعاـمتجا  طـباور  رد  مالـسا ، سدـقم  عرـش  يوس 

شخب تداعس  ياهروتسد  هب  شیوخ  ناوریپ  مازلا  قیرط  زا  يا  هنادنمشوه  يرگن  هدنیآ  اب  مالـسا  هک  تفای  ناوت  یم  یمالـسا  نوتم 
یگداوناخ و ماظن  رد  ار  یـسنج  مئارج  تاـفارحنا و  ییبیـشارس  رد  طوقـس  هب  رجنم  ياـه  هاـگترپ  یماـمت  یعاـمتجا ، یگداوناـخ و 

زمر ینید  نیناوق  هب  ندرب  هانپ  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدرک  دودسم  ار  اه  اجنآ  رد  روضح  هدرک و  میسرت  یعامتجا 
.دوب دهاوخ  هعماج  یسنج  ياه  شلاچ  اه و  بیسآ  زا  تاجن 

بجوم هک  ار  هناریگشیپ  ياه  هیصوت  نیا  زا  يدادعت  مالّسلا ، ) مهیلع  ) موصعم همئا  ثیداحا  دیجم و  نآرق  میلاعت  ساسارب  ور  نیا  زا 
.مینک یم  رورم  ددرگ ، یم  هعماج  یگداوناخ  ياه  میرح  ظفح  یناور و  تمالس 

زج هب  ندـب  مامت  شـشوپ  زا  تسا  ترابع  اهقف ، زا  يرایـسب  رظن  قبط  هک  مرحماـن  نادرم  ربارب  رد  ناـنز  یعرـش  باـجح  تیاـعر  . 1
طیارـش رد  حـجار و  يرما  ناونع  هب  لماک  شـشوپ  تیاـعر  تسا و  بجاو  شـشوپ  لقادـح  نیا  هتبلا  چـم ؛ اـت  اـه  تسد  تروص و 

رد هتبلا  .دشاب  یم  حرطم  زین  بجاو  ناونع  هب  صاخ ،
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.دنیامنب ار  ششوپ  تاعارم  زین  مرحم  ناگتسب  زا  يدادعت  لباقم  رد  نانز  هک  تسا  مزال  عقاوم  یخرب 

.تسا يرورض  نانز  رب  مهو  نادرمرب  سابل  باختنا  ششوپ و  رد  ایح  راقو و  تیاعر  هک  تسارکذ  هب  مزال  نینچمه 

.دنیامن (1) یفخم  نامرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ  ...و ) رتشگنا  دنب ، ندرگ  وگنلا ، دنب ، تسد  تالآ (  رویز  دیاب  نانز  . 2

باـسح هب  حـیرفت  عونت و  یعون  ار  شیارآ  ناـنز  یخرب  تسا  نکمم  هچرگا  .دـشاب  یم  عونمم  مرحماـن  نادرم  يارب  نز  شیارآ  . 3
.تسا نارگید  بلق  ندوبر  يارب  ییامن  دوخ  یفطاع و  ياهدوبمک  دوجو  ینید و  یتالابم  یب  هناشن  نادرم ، هاگدید  زا  اما  دنروآ ،

ینامهیم سلاجم و  رد  تکرـش  ای  یمومع و  رباعم  رد  نتفر  هار   (2) .دننک تیاعر  ار  ایح  بجح و  نتفر  هار  ماگنه  هب  دـیاب  نانز  . 4
طابترا و زوجم  هلزنم  هب  نادرم  یخرب  هاگدـید  زا  دـشاب ، یـسنج  هدـننک  کیرحت  ياهراتفرو  دـیاز و  تاکرح  اب  هارمه  هچنانچ  اـه 

.دشاب هتشاد  نز  نآ  يارب  یبرخم  جیاتن  اسب  هچ  هدش ، یقلت  يو  یصوصخ  میرح  رد  روضح 

َنْعَـضْخَت الَف  .دـننک ( يراددوخ  زیگنا  هسوسو  نانخـس  زا  هدرک ، ظفح  ار  دوخ  تناتم  نامرحمان ، اب  نتفگ  نخـس  ماگنهرد  ناـنز  . 5
یلد رامیب  ات  دییوگن  نخس  مرحمان ) نادرم  اب   ) زیگنا سوه  يا  هنوگ  هب   (3) ؛)  ًافوُْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  ٌضَرَم َو  ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب 

.دییوگب نخس  یلومعم  هتسیاش و  يا  هنوگ  هب  دنکن و  عمط  امش  رد 

یناوارف ياه  هدنورپ  .تسا  هدـش  داجیا  اج  هبان  طابترا  راد و  انعم  يدـنخبل  زیگنا و  هسوسو  نخـس  کی  زا  گرزب  ياه  تیانج  هاگ 
مکاحم اه و  هاگداد  رد 
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ییانج و يارجام  کی  هب  رجنم  ماجنارـس  هتـشگ و  عورـشمان  طابترا  لماع  نز ، کی  يزاّنط  اـی  يرگ  هوشع  هک  دراد  دوجو  ییاـضق 
.تسا هدش  لتق 

(1) .تسا هورکم  ای  عونمم  تسا ، مرحمان  اب  دایز  طابترا  مزلتسم  هک  یعامتجا  ياه  تیعقوم  ای  لغاشم  یخرب  هب  نانز  دورو  . 6

(2) .تسا رهوش  زا  هزاجا  هب  طورشم  هناخ  زا  نز  جورخ  . 7

يوگو تفگ  تبحـص و   (3) .دـننک افتکا  ترورـض  هزادـنا  هب  موزل ، دراوم  رد  هدرک ، هاتوک  ار  نامرحمان  اـب  نتفگ  نخـس  ناـنز  . 8
هارمگ هناراک و  بیرف  رایـسب  زیمآ  کیرحت  تاملک  اه و  هژاو  ندرک  لدـب  در و  نامرحمان و  اب  تچ ) ) تنرتنیا قیرط  زا  یکینورتکلا 

لوق زا  سپ  هدـشداجیا و  تچ )  ) یتنرتنیا ياـهوگو  تفگ  قیرط  زا  هک  ینیغورد  ياـه  هقـالع  اـه و  یتسود  اـسب  هچ  .تسا  هدـننگ 
هنوگ نیا  یتسود  طابترا و  عونره  مرتحم  نیدلاو  ور  نیا  زا  .دوش  یم  يزیر  یپ  اه  بیسآ  تامدقم  يروضح ، ینوریب و  ياه  رارقو 

.دننک تیاده  هتشاد و  رظن  ریز  دیاب  ار 

(4)؛ تسا عونمم  نامرحمان  اب  ینیزگ  تولخ  . 9

موس رفن  اسب  هچ  يا ، هزیگنا  هناهب و  ره  اب  رگید  تولخ  ناکم  ای  هناخ  کی  رد  مرحمان  درف  ود  روضح  زا  سپ  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد 
ندرک كرت  یتیعـضو  نینچ  رد  هار  نیرتهب  .تسین  دیعب  يراوگان  قافتا  ره  دوجو  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ناطیـش  ود  نآ  نیب  رد 

.دوب دهاوخ  تولخ  يرفن و  ود  ناکم  هسلج و  نآ 

(5) .تسا عونمم  هداوناخ  تسرپرس  هزاجا  نودب  نز  هناخ  هب  مرحمان  درم  دورو  . 10

225 ص :

ص 162. ج 14 ،. هعیشلا ؛ لئاسو  - 1
ص 112 و 125. نامه ، - 2

ص 143. نامه ، - 3
ص 280. ص 133،ج 13 ، نامه ، - 4

ص 157. ج 14 ، نامه ، - 5
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یم نشور  یبوخ  هب  ار  اه  تیودـحم  نیا  زا  یخرب  تلع  نانز  هناـگ  هس  تافـص  هراـب  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  هیـصوت  هب  هجوت 
: دنک

نارگید لباقم  رد  دشاب ، ربکت  ياراد  نز  هاگره  اریز  ندوب ؛ لیخب  سرت ، ربکت ، .تسا  نادرم  تافص  نیرتدب  نانز ، تافص  نیرتهب  » 
دوخ دشاب ، وسرت  هاگره  دنک و  یم  تظفاحم  یبوخ  هب  شرـسمه  دوخ و  لاوما  زا  دشاب ، لیخب  هاگره  .دروآ و  یمن  دورف  میلـسترس 

(1)« .دشخب یم  ییاه  یلامتحا ر  ياه  بیسآ  مامت  زا  ار 

نانز نارتخد و  یخرب  يوس  زا  يرـس  کبـس  يراتفر و  شوخ  نیب  وربکت  عضاوت و  نیب  تقامح و  تعاجـش و  نیب  نداهن  قرف  مدع 
ياه هنیزه  رذگهر ، نیا  زا  دنوش و  عقاو  یتفع  یب  ییوربآ و  یب  ياه  نارحب  بادرگ  رد  هتـساوخان  نانآ  زا  يا  هدع  ات  هدش  بجوم 

.دننک تخادرپ  یگداوناخ  یعامتجا و  نیگنس 

نیگمهـس ياهریت  زا  يریت  هلزنم  هب  هاـگن  اریز  (2) ؛ تـسا هانگ  عونمم و  مرحمان  هب  یـسنج  تذل  دـصق  اب  دولآ و  توهـش  هاگن  . 11
اه و سکع  ياشامت  تسا  یهیدـب  .دـناشک  یم  یقالخا  طوقـس  يداو  هب  ار  وا  هتـسشن و  هدـننک  هاگن  لد  ناجرب و  هک  تسا  ناطیش 

هژیو هب  ناگمه  ناجیه  شتآ و  ياه  هرارش  یتنرتنیا ، ياه  تیاس  يا و  هراوهام  ياه  هکبـش  رد  نارتخد  نانز و  نجهتـسم  ياه  ملیف 
.ددرگ یم  ددعتم  تافارحنا  بجوم  هدوزفا و  ار  ناوجون ، ناوج و 

.تسا (3) هورکم  باجح  نتشاد  اب  یتح  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  . 12

ياه هاگن  لابند  هب  اوراـن  یبلق  ياـه  تساوخرد  اریز   (4) .مینکفا ورف  ار  دوخ  نامـشچ  مرحمان  نز  ای  درم  اب  ییوراـیور  ماـگنه  . 13
: رعاش لوق  هب  .دوش  یم  داجیا  اوران 

226 ص :

ش234. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 141-138. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 145. نامه ، - 3
هیآ 30 و31. رون / - 4
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.دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچ  ره  هک  دایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسدز 

.تسا (1) هورکم  ندش  اذغ  مه  يارب  مرحمان  نز  زا  درم  توعد  ناوج و  نانز  هژیو  هب  مرحمان  نانز  رب  نادرم  ندرک  مالس  . 14

لماعت طابترا و  نامرحمان ، اب  يراتفگ  رادـید ي و  یکیزیف ، تاطابترا  یفنرب  هوالع  مالـسا  هک  دـهد  یم  ناشن  اه  هیـصوت  هنوگ  نیا 
نوناک رد  درم  نز و  یفطاع  ياهزاین  ياضرا  ندـش  دودـحم  ناهاوخ  درامـش و  یم  دنـسپان  ار  مرحماـن  نادرم  ناـنز و  نیب  یفطاـع 

.تسا هداوناخ 

(2) .تسا هورکم  یمومع  نکاما  رد  نادرم  نانز و  طالتخا  . 15

ندیـسوب ندیـشک و  شوغآ  رد  نداد ، تسد  نوچمه  اه ؛) هچب  رتخد  اه و  هچب  رـسپ  یتح  مرحمان (  اب  یکیزیف  سامت  هنوگ  ره  . 16
(3) .تسا هدش  یهن 

.دنشاب هتشاد  بسانم  يزرو  تریغ  فافع  میرح  ظفح  تهج  تسیاب  یم  نادرم  . 17

: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  تایاور  زا  یخرب  هب  هجوت  اب  هللا ) همحر  ) ییابطابط همالع 

: زا تسا  ترابع  نآ  تسا و  هلضاف  تاکلم  هدیمح و  قالخا  زا  یکی  تریغ  »

شتاسدـقم زا  یکی  هب  هک  یـسک  زا  ماقتنا  عافد و  يارب  ار  ناسنا  هک  يروط  هب  لادـتعا ، يداع و  تلاح  زا  ناسنا  تلاـح  ینوگرگد 
مالـسا تسا و  يرطف  روما  زا  یکی  تریغ ، .دـهد  یم  تکرح  دوخ  ياج  زا  هدرک ، زواجت  نآ  لاثما  هاج و  ای  سومان و  نید ، زا  معا 

یم بجاو  ربـتعم و  تسا ، يرورـض  مزـال و  رـشب  تاـیح  رد  هک  يرادـقم  نآ  و...دـش  عیرـشت  ترطف  ساـسارب  هک  تـسا  ینید  مـه 
(5) .تسا هدش  شهوکن  تدش  هب  اج  هب  ان  بصعت  يزرو و  تریغ  هتبلا   (4) .دزاس

227 ص :

ص173و174. ج14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 174. نامه ، - 2
ص 170. نامه ، - 3

ص 432. ج4 ، نازیملا ، ییابطابط ، همالع  - 4
ص175 ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5
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نید و میلاعت  رد  نوچ  تسین ؛ راگزاس  یمالـسا  گنهرف  اب  یناسنا  ینید و  ياه  شزرا  نداهن  اپ  ریز  لـباقم  رد  یتواـفتیب  توکس و 
يواسم یتریغیب ، هدروخ و  دنویپ  تریغ  اب  ینید  یهیحور  تقیقح  رد  .تسا  هدش  دیکأت  رایـسب  عرـش ، نیزاوم  ظفح  رب  ییاور  نوتم 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  زا  .تسا  ینید  یب  ای  ینید  تاداقتعا  فعض  اب 

یب تفع  يراد و  سوماـن  رد  هک  یـسک   ) ثّوـید هلمج  زا  دـنوش ، یمن  تشهب  دراو  رفن  دـنچ  هک  دـنوادخ  كاـپ  تاذ  هب  دـنگوس  »
(1) «. تریغ یب  و  دشاب ) توافت 

228 ص :

ص 116. ج79 ، راونالاراحب ، - 1
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عبانم تسرهف 

هراشا

دیجم نآرق  . 1

اه باتک  فلا )

راهب 1387. مود ، پاچ  هاگشناد ، هزوح و  هاگشهوژپ  نید ، یسانشناور  رب  يدمآ  رد  ...و ؛ دوعسم  یناجیابرذآ ، . 1

.1384 دهشم ، یمالسا ، ياه  شهوژپ  ییاطع ، اضردمحم  همجرت  مارو ، هعومجم  نیسحلاوبا ، سارف  یبا  نب  مارو  . 2

.1385 هاگشناد ، هزوح و  هاگشهوژپ  مق ، هداوناخ ، یسانش  هعماج  مالسا و  ناراکمه ، نیسح و  یفجن ،) ) ناتسب .3

یتاقیقحت یگنهرف  هسسؤم  یتیبرت ، ثحابم  )و  مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  دمحم ؛ یتشد ، .4

.1379 نینمؤملاریما ،

.1380 نارهت ، جیسب ، تمواقم  يورین  تاغیلبت  نامزاس  یئاضق ، لئاسم  یلع و  ماما  دمحم ؛ یتشد ، .5

.1380 نارهت ، تمس ، ناوج ،) ناوجون و  یسانش  ناور  يداینب و  میهافم   ) دشر یسانش  ناور  نیسح ؛ يدابآ ، فطل  .6

.1380 موظنم ، رهوگ  نارهت ، دایتعا ، ام ، هعماج  نیشتآ  هلعش  .7

.1371 نارهت ، یهاگشناد ، داهج  تقرس ، یبای  مرج  یسانش و  مرج  رغصا ؛ یلع  ینیسح ، نابرق  .8

، مرج عوقو  زا  يریگشیپ  یعامتجا و  تنواعم  .9

.تاراشتنا تاعوبطم و  زکرم  تالاقم ،) هعومجم  مرج (  عوقو  زا  يریگشیپ  هیئاضق و  هوق 

، ناریا رد  یعامتجا  ياه  بیسآ  یلم  شیامه  تالاقم  نیلوا  اضر ؛ ینیسح ، .10

230 ص :
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ش 95. ، 1383 نارهت ، هاگآ ، رشن 

، هلبنس رشن  موصعم ، نژیب  مجرتم : نیدلاو ، لرتنک  رتویپماک : عماج  يامنهار  نوستاو ، ناجو  زلواه  ناج  .11

.1386

، هییاضق هوق  تاراشتناو  تاعوبطم  زکرم  نارهت : یعامتجا ، ياه  يورجک  یسانش  بیسآ  نیسح ؛ دمحم  داجرف ، .12

راهب 1383.

.مود پاچ  هارمه ، رشن  نارهت ، یئانج  سانشناور  نیسح ؛ دمحم  داجرف ، .13

.مود پاچ  هارمه ، رشن  نارهت ، ییانج ، یسانش  هعماج  یسانشناور و  نیسح ؛ دمحم  داجرف ، .14

.1372 نارهت ، يروصنم ، تاراشتنا  قالط ، هداوناخ و  یسانش  بیسآ  نیسح ؛ دمحم  داجرف ، .15

، ناریا یعامتجا  لئاسم  یسررب  نیسح ، دمحم  داجرف ، .16

.1377، ریطاسا

داهج تقرس ، یبای  مرج  یسانش و  مرج  17

.نارهت یهاگشناد ،

.1382، یمالسا فراعم  رشن و  تئیه  دلج 1 و 2 ، تیبرت ، تثارو و  رظن  زا  كدوک  یقتدمحم ؛ یفسلف ، .18

.1382 مق ، باتک  ناتسوب  هسسؤم  لوئسم ، نایبرم  نیدلاو و  اضر ؛ نایداهرف ، .19

.1386 موس ، پاچ  هاگشناد ، هزوح و  هاگشهوژپ  یسانش ، ناور  مالسا و  شرگن  رد  هداوناخ  اضر ؛ دمحم  رف ، يرالاس  .20

.1380 مالسا ، رجف  نارهت ، يراکهزب ، يرادنید و  اضردمحم ؛ نابلاط ، .21

1385 مق ، نانز ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  يرگ ، یپسور  ۀلئسم  یمالسا و  ماظن  یناتسورس ؛ میهاربا  یعیفش ، .22

.1385 سای ، رطع  شوماخ ، موجه  دمحم ؛ دیس  هدازاقس ، هزمح ؛ یناخ  میرک  .23

.رابخالا عماج  دمحم ، نب  دمحم  يراوزبس ، .24

.1381 نارهت ، رون ، ياوآ  تافارحنا ،) یسانش  هعماج  ، ) یعامتجا یسانش  بیسآ  هللا ، تیاده  هدوتس ، .25
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.1381، هیمالسا تاراشتنا  یفاک ، لوصا  بوقعی ، دمحم  ینیلک ، .26

ج5. یفاک ، عورف  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .27

یتاقیقحت هسسؤم  یتشد ، یلع  همجرت  هغالبلا ، جهن  .28

، نینمؤملاریما

231 ص :
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.1382، مق

نارهت 1360. یمق ، يراصنا  همجرت  مکحلا ، ررغ  .29

.تیبرت نییآ  یلع ؛ یمئاق ، .30

شناد 1380. يایند  هحاصفلا ، جهن  مساقلاوبا ؛ هدنیاپ ، .31

ج 1. دهشم ، هیمالسالا ، ثوحبلا  عمجم  تاراشتنا  ، راحبلا هنیفس  سابع ؛ خیش  یمق  .32

.90 - 73 - 75 - 78 - 79-9-6 ياهدلج : ، 1403 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  راونالاراحب ، یسلجم ؛ رقاب  دمحم ، 33

.5-4-2 دلج ، 1398 نارهت ، هیمالسا ، تاراشتنا  هعیشلا ، لئاسو  یلماعرح ، .34

نارهت 1381. ناریا ، رد  یعامتجا  ياه  بیسآ  یلم  شیامه  نیلوا  تالاقم  يدکت ، ینابایخ و  ناکدوک  يرگ ، یپسور  .35

.1380 مق ، توقای ، تاراشتنا  تیالو ، رظنم  زا  ناناوج  اب  راتفر  ياه  هویش  دمحا ؛ یبسامهط ، .36

.1382 مق ، ناهج ، رشن  نارتخد ، رارف  قداص ؛ رگزرب ، .37

17 - 14 ياهدلج : هیمالسالا ، بتکلاراد  هنومن ، ریسفت  رصان ؛ يزاریش ، مراکم  .38

.6 جو ج4  مق 1383 ، ام ، لیلد  تاراشتنا  مارآ  دمحا  همجرت  هایحلا ، اضر ؛ دمحم  یمیکح ، .39

1362 نارهت ، مالسا ، یتیبرت  ماظن  رقاب ، یشرق ، فیرش  .40

.مشش پاچ  ج 1، هریبک ، ناهانگ  بیغتسد ، دیهش  .41

.1382 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  یتنج ، دمحا  همجرت  لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  .42

.1378 نارهت ، يدحاو ، رشن  ییارخفریم ، اضریلع  همجرت : تسیک ؟ داتعم  تسیچ و  دایتعا  نانرو ؛ نملک ، .43

.نیملاعلا نیب  هللا ؛ فطل  یفاص ، هللا  تیآ  .44

.1369، يدازآ مایپ  تاراشتنا  یسانش ، هانگ  نسحم ؛ یتئارق ، 45

.1384 نارهت ، نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  نارتخد ، تیبرت  یگدنزاس و  یلع ، یمئاق ، 46

ج 1. همکحلا ، نازیم  يدهم ، يرهش ، ير  يدمحم  .47
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.يژولوئدیا لئاسم  اب  هطبار  رد  هرظانم  يدهم ، يرهش ، ير  .48

ج 5. ءاضیبلا ، هجحملا  یناشاک ؛ ضیف  .

.ثیدح لهچ  حرش  ینیمخ ، ماما  .50

.1376 مهدزای ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  یهلا ، لدع  یضترم ؛ يرهطم ، .51

اردص 1353. تاراشتنا  باجح ، هلئسم  یضترم ، يرهطم ، .52

ج 3. نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  .53

، نارهت هاگآ ، رـشن  ناریا ) رد  یعامتجا  ياه  بیـسآ  یلم  شیاـمه  نیمود  تـالاقم  هعومجم   ) داـیتعا هداوناـخ و  دیعـس ، یندـم ، .54
.1381

ج3. لامعلا ، زنک  .55

ج9 ج 2. ، 1408 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق  لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  .56

.1383 توقای ، تاراشتنا  ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  ناناوجون  ناناوج و  بذج  هویش  اضر ؛ مالغ  یقتم ، .57

، ینادمه يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  همجرت  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ؛ دمحم  ییابطابط ، همالع  .58

-. 25 - 15 - 4 دلج . 1386 مق ، یمالسا ، تاراشتنا 

تایرشن ب )

 – 91-14 - 11 هرامش : ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  یناسنا ،) مولع  هنیمز  رد  یـصصخت  یملع و  هلجم   ) تفرعم . 59
.116

یعامتجا یگنهرف  ياروش  همان  لصف  نانز ، باتک  .60

.26 - 22 - 17 - 15 هرامش : نانز ،

هرامش 64. انشآ ، رادید  همانهام  .61

نارهت 1381. ملق ، لها  ناناوج  یلم  نامزاس  62

دنفسا 1383. هرامش 156 ، مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  نز ، مایپ  همانهام  .63
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یتنرتنیا ياه  تیاس  اه و  هاگیاپ  ج )

یمالسا يروهمج  يرازگربخ  .64

r www.salamt . 65

Rionline www.hamsh . 66

IrAnseDA netwKo k . 67
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www. andisfeqom. Com . 68

) ناریا سیلپ  يربخ  هاگیاپ   ) WWW. News.police.ir . 69

Aftab.Ir . 70

www.emammahdi.com . 71

( یمالسا مولع  يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم   ( www.hawzah.net . 72

www.tebyan.net . 573

( شهوژپ گنهرف و  هلجم   ) www.fpm.ir . 74

شزومآ تاعلاطم  هاگشهوژپ   ) www.rie.ir . 75

( شرورپ و 
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www.iranspdp.net . 77

www. Parsine.com . 78
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تمالس تلادع و  بتک  هعومجم 

هدش رشتنم  مالّسلا .............. ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  هاگن  زا  مرج  لرتنک  ياهراکهار  . 1

هدش رشتنم  مرج ............  زا  يریگشیپ  یقوقح  ینابم  . 2

هدش رشتنم   ......... مرج زا  يریگشیپ  یسانشذخأم  . 3

هدش رشتنم  مرج ..  عوقو  زا  يریگشیپ  نیناوق  هعومجم  . 4

هدش رشتنم  مرج .....  زا  يریگشیپ  رد  تلادع  شقن  . 5

هدش رشتنم  ....يا  هشیر  ناهانگ  مئارج و  . 6

هدش رشتنم  مرج ...  زا  يریگشیپ  رد  تموکح  شقن  . 7

هدش رشتنم  مرج ......  زا  يریگشیپ  رد  تلود  فیاظو  . 8

هدش رشتنم  مرج ....  زا  يریگشیپ  رد  هداوناخ  شقن  . 9

دوش یم  رشتنم  یمالسا .....) ياهریبدت  همانسرد  ) مرج زا  يریگشیپ  . 10

تاراـشتنا نیدیهـش ، هسردـم  بنج  داـبآ  ساـبع  يرتم   16 هیمـس ، راوـلب  ملعم ، نادـیم  مق ، یناـشن : هب  اـم  اـب  قوـف  راـثآ  هـیهت  يارب 
251 و 091225119538 - 7835554 نفلت.دیریگب :  سامت  داجسلارون 
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یگدنز هقف  بتک  هعومجم 

تسا هدش  رشتنم   ........... دجسم ماکحا  . 1

تسا هدش  رشتنم  یناریسکات ...  ماکحا  . 2

تسا هدش  رشتنم  یکلم ........  تالماعم  ماکحا  . 3

تسا هدش  رشتنم  يراتسرپ .........  ماکحا  . 4

تسا هدش  رشتنم   ......... فاکتعا ماکحا  . 5

تسا هدش  رشتنم  یناریتشک .....  ماکحا  . 6

تسا هدش  رشتنم  ییاریذپ .....  ياهرالات  ماکحا  . 7

تسا هدش  رشتنم  ناوناب .....  شزرو  ماکحا  . 8

تسا هدش  رشتنم  ..يدنمراک .........  تیریدم و  ماکحا  . 9

تسا هدش  رشتنم   ........ تاباختنا ماکحا  . 10

تسا هدش  رشتنم  اهیدانق .......  ماکحا  . 11

تسا هدش  رشتنم  امنیس ........  ماکحا  . 12

تسا هدش  رشتنم  یساکع ...  ماکحا  . 13

تسا هدش  رشتنم  .....يرگشیارآ  ماکحا  . 14

تسا هدش  رشتنم  ......يراد  لته  ماکحا  . 15

تسا هدش  رشتنم  .........نکسم  ماکحا  .16

تسا هدش  رشتنم  ....ینامداش  نشج و  ماکحا  . 17

تسا هدش  رشتنم  باجح ......  ششوپ و  بادآ  ماکحا و  . 18

دوش یم  رشتنم  تیبرت .......  میلعت و  بادآ  ماکحا و  . 19
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دوش یم  رشتنم  نفلت .  ياه  یشوگ  تارباخم و  ماکحا  . 20

دوش یم  رشتنم   . ییاونان ماکحا  . 21
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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