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ع)  ) قداص ماما  اب  نایفوص  هبحاصم  یطاقتلا :  نافرع  ای  فوصت 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
رذآ 69 هرامش 356 ، مالسا ، بتکم  زا  ییاهسرد  رشان : 

ع)  ) قداص ماما  اب  نایفوص  هبحاصم 

هماج نیا  تفگ  ضارتعا  ناونع  هب  تسا . هدشوپ  فیطل  رایـسب  دـیپس و  يا  هماج  دـید  ار  ماما  دـش ، دراو  ع )  ) قداص ماما  رب  يروث  نایفس 
هناف کل  لوقا  ام  عو  ینم  عمـسا  : » دومرف وا  هب  ع )  ) قداص ماما  يزاـس . هدولآ  اـیند  ياـهرویز  هب  ار  دوخ  تسیاـبیمن  وت  تسین  وت  راوازس 
دیفم وت  ترخآ  اـیند و  يارب  زا  هک  نک  شوگ  بوخ  ۀـعدب » یلع  تمت  مل  قـحلا و  ۀنـسلا و  یلع  تم  تنا  نا  ًـالجآ  ًـالجاع و  کـل  ریخ 

دهاوخ دنمدوس  رایسب  وت  يارب  نم  نخس  یناد ، یمن  عوضوم  نیا  هرابرد  ار  مالسا  نید  رظن  تقیقح  يا و  هدرک  هابتـشا  یتسار  رگا  تسا ،
نیا تسا و  يرگید  بلطم  يزاـس  هنوراو  فرحنم و  ار  قیاـقح  و  ینک ، داـجیا  یتعدـب  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا  تروظنم  رگا  اـما  و  دوب .
رظن رد  شدوخ  نامز  رد  ار  ترضح  نآ  هباحص  ادخ و  لوسر  هناریقف  هداس و  عضو  وت  تسا  نکمم  تشاد . دهاوخن  يدوس  وت  هب  نانخس 
میوگ یم  وت  هب  نم  اما  تسه . تمایق  زور  ات  ناناملـسم  همه  يارب  يا  هفیظو  فیلکت و  عون  کـی  نآ  هک  ینک  رکف  يزاـس و  مسجم  دوخ 

یگدـنز هیلوا  مزاول  نتـشاد  زا  مدرم  مومع  دوب  یلوتـسم  نآ  رب  یتسدـگنت  یتخـس و  رقف و  هک  دوب  یطیحم  یناـمز و  رد  ادـخ  لوسر  هک 
يرـصع رد  رگا  اما  دوب . راگزور  نآ  یمومع  عضو  هب  طوبرم  ترـضح  نآ  باحـصا  مرکا و  لوسر  یگدنز  صاخ  عضو  دـندوب . مورحم 

هن دنناملـسم ، ناراکدـب . ناقـصاف و  هن  دـنناحلاص ، ناکین و  اهتمعن  نآ  زا  ندرب  هرهب  يارب  مدرم  نیرتراوازـس  دـش  مهارف  یگدـنز  لئاسو 
زا منک ، یم  هدافتسا  یهلا  ياهتمعن  زا  هک  ینیب  یم  هکنیا  نیع  رد  نم  مسق  ادخ  هب  يدرمش ؟ بیع  نم  رب  ار  زیچ  هچ  وت  نایفـس  يا  نارفاک 
هب ار  نآ  ًاروف  دوش  ادیپ  ملاع  رد  یقح  رگا  هک  متـسه  بقارم  هکنآ  رگم  درذگ  یمن  نم  رب  زور  بش و  ما  هدیـسر  غولب  دـح  هب  هک  ینامز 

تسویپ دوخ  ناکلسم  مه  نارای و  هب  تفگ و  كرت  ار  ماما  رضحم  راچان  دهدب  ار  ع )  ) ماما قطنم  خساپ  تسناوتن  نایفس  مناسرب . شدروم 
تسناوتن ام  قیفر  دنتفگ  دندمآ و  قافتا  هب  یهورگ  دننک ، هثحابم  ماما  اب  یعمج  هتسد  هک  دنتفرگ  میمـصت  اهنآ  تفگ ، اهنآ  هب  ار  ارجام  و 

نایب تسیچ ؟ امش  ياهلیلد  دومرف : ماما  میزاس . موکحم  ار  وت  دوخ  نشور  لئالد  اب  میا  هدمآ  ام  نونکا  دنک ، رکذ  ار  شدوخ  لئالد  بوخ 
رب لیلد  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  ام  دنتفگ : مندینـش . هدامآ  هک  دینک  نایب  نآرق ؟ زا  رتهب  یلیلد  هچ  ماما : تسا  نآرق  زا  ام  ياهلیلد  دنتفگ : دینک 
زا یهورگ  اج  کی  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا . یفاک  ار  ام  نیمه  و  میروآ ، یم  میا ، هدرک  ذاـختا  هک  یکلـسم  یتسرد  ناـمدوخ و  ياعدـم 
رد [ ) 1 « ] نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حش  قوی  نم  ۀصاصخ و  مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثوی  : » دنک یم  شیاتس  روط  نیا  ار  هباحص 

دننامب ظوفحم  لخب  تفـص  زا  هک  یناسک  دنراد ، یم  مدـقم  شیوخ  رب  ار  نارگید  دنتـسه  تمحز  یتسدـگنت و  رد  ناشدوخ  هکنیا  نیع 
اذـغ هب  هکنیا  نیع  رد  اهنآ  [ . 2 « ] اریـسا ًامیتی و  ًانیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  دنناراگتـسر ) اـهنآ 

سلجم هیشاح ي  رد  هک  رفن  کی  دیسر ، اجنیا  هب  اهنآ  نانخس  هک  نیمه  دنناروخ . یم  ریسا  میتی و  ریقف و  هب  ار  نآ  دنراد  هقالع  جایتحا و 
، دیرادن هدیقع  دوخ  نانخس  هب  مه  ناتدوخ  امش  هک  تسا  نیا  ما  هدیمهف  نونکات  هچنآ  تفگ  داد  یم  شوگ  اهنآ  نانخس  هب  دوب و  هتسشن 

دنم هرهب  اهنآ  ضوع  امـش  و  دـنهدب ، امـش  هب  ات  دـینک ، هقالع  یب  ناشدوخ  لاـم  هب  ار  مدرم  هک  دـیا  هداد  رارق  هلیـسو  ار  اـهفرح  نیا  اـمش 
اهنیا دینک ، اهر  ار  اهفرح  نیا  ًالعف  دومرف : ماما  دیـشاب ؟ هتـشاد  زیهرپ  زارتحا و  بوخ  ياهاذغ  زا  امـش  هک  هدشن  هدید  ًالمع  اذهل  و  دیوش ،

خوسنم خسان و  هباشتم و  مکحم و  دینک  یم  لالدتـسا  نآرق  هب  هک  امـش  ایآ  دیئوگب  لوا  دومرف : درک و  تیعمج  هب  ور  دـعب  درادـن . هدـئاف 
یحیحص عالطا  هکنیا  نودب  هک  دش ، هارمگ  هار  نیمه  زا  هدش  هارمگ  هک  تما  نیا  زا  سکره  دیهد ؟ یمن  زیمت  ای  دیهد  یم  زیمت  ار  نآرق 
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مه امـش  یتخبدب  ماما : هن . ًالماک  یلو  میراد  هنیمز  نیا  رد  یتاعالطا  هلمجلا  یف  هتبلا  دـنتفگ : درک . کسمت  نآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  نآرق  زا 
تایآ نیا  دـیدناوخ ، نآرق  زا  هک  یتایآ  اما  دراد . مزال  لماک  یئاسانـش  عالطا و  تسا  نآرق  تایآ  لثم  مه  ربمغیپ  ثیداـحا  تسا . نیمه 

هک دنک  یم  شیاتـس  ار  یموق  تسا . راثیا  شـشخب و  تشذگ و  هب  طوبرم  تایآ  نیا  درادـن . یهلا  ياهتمعن  زا  هدافتـسا  تمرح  رب  تلالد 
، دـنداد یمن  مه  رگا  و  دـنداد ، نارگید  هب  دوب ، لالح  ناشدوخ  رب  هک  ار  یلام  و  دنتـشاد ، مدـقم  ناـشدوخ  رب  ار  نارگید  ینیعم  تقو  رد 
هک دوب  هدرکن  مه  یهن  تقو  نآ  رد  هتبلا  و  دننک ، نینچ  دیاب  هک  دوب  هدرکن  رما  اهنآ  هب  دنوادخ  دـندوب ، هدـشن  بکترم  یفالخ  یهانگ و 

ناشدوخ لام  زا  هکنیا  رب  دیئامن  یم  تمالم  دینک و  یم  عنم  ار  مدرم  امش  اریز  دنک ، یمن  قیبطت  امش  ياعدم  اب  هک  تایآ  نیا  سپ  دننکن .
هنیمز نیا  رد  دـعب  یلو  دـندرک  شـشخب  لذـب و  روط  نآ  زور  نآ  اه  نآ  دـننک . هدافتـسا  هتـشاد  ینازرا  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  و 

عبات دیاب  ام  تساه ، نآ  لمع  خسان  دیسر  دعب  هک  روتسد  نیا  هتبلا  درک و  نیعم  ار  راکنیا  دودح  دیسر ، دنوادخ  فرط  زا  یعماج  روتـسد 
دوخ و صخش ، هک  درک  یهن  شیوخ  صاخ  تمحر  هطساوب  نینموم و  لاح  حالطصا  يارب  دنوادخ  لمع . نآ  عبات  هن  میـشاب  روتـسد  نیا 

ناریپ نالاسدرخ و  نافیعـض و  صخـش ، هلئاع  نایم  رد  اریز  دـشخبب  نارگید  هب  دراد  فک  رد  هچنآ  دراذـگب و  هقیـضم  رد  ار  دوخ  هلئاـع 
اهنآ راد  هدهع  هک  نم  هلئاع  منک  قافنا  مراد  رایتخا  رد  هک  ینان  هدرگ  نم  هک  دوش  انب  رگا  دنرادن ، لمع  تقاط  هک  دنوش  یم  ادیپ  توترف 

دـصق دراد و  رانید  دنچ  ای  نان و  صرق  دنچ  ای  امرخ  هناد  دنچ  هک  یـسک  : » دومرف ص )  ) مرکا لوسر  اذهل  و  دش . دـنهاوخ  فلت  مشاب  یم 
موس هجرد  رد  شدـنزرف و  نزو و  شدوخ  مود  هجرد  رد  و  دـنک ، قاـفنا  دـیاب  دوـخ  رداـم  ردـپ و  رب  لوا  هجرد  رد  دراد ، ار  اـهنآ  قاـفنا 
دینش هک  یتقو  ادخ  لوسر  تسا . اه  نآ  همه  زا  دعب  یمراهچ  نیا  تاربم » تاریخ و  مراهچ  هجرد  رد  و  شنموم ، ناردارب  نادنواشیوخ و 

عالطا نم  هب  ًالبق  رگا   » دومرف هداد  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  رصتخم  یئاراد  وا  هدنام و  یقاب  وا  زا  يریغص  ناکدوک  هدرم و  راصنا  زا  يدرم  هک 
مردپ دشاب » زارد  مدرم  شیپ  ناشتسد  هک  دراذگ  یم  یقاب  یناکدوک  وا  دننک ، عفد  نیملـسم  ناتـسربق  رد  ار  وا  متـشاذگ  یمن  دیدوب  هداد 

، کیدزن بیترت  هب  دینک ، عورـش  دوخ  هلئاع  زا  دوخ  تاقافنا  رد  هشیمه  هک  تسا  هدومرف  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  نم  يارب  ع )  ) رقاب ماما 
: دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تسا  هدـش  یهن  امـش  شور  زا  میرک  نآرق  صن  رد  اـهنیا  همه  رب  هوـالع  تسا . رت  مدـقم  تسا  رتکیدزن  هک  ره  هک 

یم يوردنت  هن  ششخب  قافنا و  ماقم  رد  هک  دنتسه  یناسک  نیقتم  [ . 3 « ] اماوق کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذلاو  »
شـشخب لذب و  رد  يوردنت  فارـسا و  زا  دنک  یم  یهن  نآرق  زا  يدایز  تایآ  رد  دنریگ . یم  شیپ  ار  لادـتعا  هار  يور ، دـنک  هن  دـننک و 

هچره ناسنا  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  نییعت  ار  يور  هنایم  طسو و  دـح  راک  نیا  يارب  نآرق  دـنک ، یم  یهن  تسخ  لخب و  زا  هکیروطناـمه 
یئاعد نینچ  نیا  دنوادخ  هدب ، يزور  نم  هب  ایادخ  هک  درادرب  اعد  هب  تسد  هاگنآ  دنامب و  تسد  یهت  شدوخ  دـشخبب و  نارگید  هب  دراد 

يدب دنوادخ  زا  هک  یسک  فلا ـ  دنک : یمن  باجتسم  ار  هتـسد  دنچ  ياعد  دنوادخ  دومرف  مرکا  ربمغیپ  اریز  دنک  یمن  باجتـسم  زگره  ار 
هدروخ ار  شلام  وا  هتفرگن و  يدنـس  هاوگ و  دهاش و  فرط ، زا  هداد و  ضرق  هب  ار  شلام  هک  یـسک  ب ـ  دهاوخب . دوخ  ردام  ردپ و  يارب 

هراچ هار  شدوخ  تسد  هب  وا  اریز  دوش  یمن  باجتـسم  مدآ  نیا  ياعد  هتبلا  دهاوخ . یم  هراچ  دنوادخ  زا  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  الاح  و 
نیا هراچ  اریز  دهاوخب  ار  دوخ  نز  رش  عفد  دنوادخ  زا  هک  یسک  ج ـ  تسا . هداد  وا  هب  هاوگ  دنس و  نودب  ار  شیوخ  لام  هدرب و  نیب  زا  ار 

یـسک د ـ  دنک . خسف  قالط  اب  ار  جاودزا  دـقع  تسا  تحاران  نز  نیا  تسد  زا  ًاعقاو  رگا  دـناوت  یم  وا  تسا  صخـش  دوخ  تسد  رد  راک 
نم هدنب  : » دیوگ یم  هدنب  نیا  باوج  رد  دنوادخ  دهاوخ  یم  يزور  دنوادخ  زا  هتـشاذگ و  تسد  يور  تسد  هتـسشن و  دوخ  هناخ  رد  هک 
زاـب وـت  يارب  ار  شبنج  تکرح و  هار  نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ما ؟ هدرک  زاـب  وـت  يارب  ار  شبنج  تکرح و  هار  نم  هک  تسا  نیا  هـن  رگم 

هک تسا  نیا  هب  اهتمعن  نیا  رکـش  هدوب  راک  رد  يدوصقم  فده و  اهنیا  همه  تقلخ  رد  ما ؟ هداد  وت  هب  حیحـص  حراوج  ءاضعا و  ماهدرک ؟
یعس و هب  عجار  ارم  روتسد  يرادرب و  ماگ  بلط  هار  رد  هک  ما  هدرک  مامت  ار  تجح  مدوخ  وت و  نیب  نم  نیاربانب  يراداو ، راکب  ار  اهنیا  وت 
للع و هب  رگا  داد و  مهاوخ  رفاو  يزور  وت  هب  دوب  راگزاس  نم  یلک  تیـشم  اب  رگا  هتبلا  و  یـشابن ، نارگید  شور  اب  و  ینک ، تعاطا  شالت 

یسک ه ـ ـ دوب . یهاوخ  روذعم  و  يا ، هداد  ماجنا  ار  شیوخ  هفیظو  و  هدرک ، ار  دوخ  یعس  وت  هتبلا  درکن ، ادیپ  هعسوت  وت  یگدنز  یحلاصم 
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نم هب  ایادخ  هک  هتشادرب  اعد  هب  تسد  دعب  و  هدرب ، نیب  زا  ار  اهنآ  دایز  ياهـششخب  لذب و  اب  هداد و  ناوارف  تورث  لام و  وا  هب  دنوادخ  هک 
محر عطق  هرابرد  هک  یـسک  و ـ يدرکن ؟ يور  هنایم  ارچ  مدادن ؟ ناوارف  يزور  وت  هب  نم  رگم  دیوگ : یم  وا  باوج  رد  دنوادخ  هدب  يزور 
شیپ الط  یغلبم  هک  دـش  عقاو  یناتـساد  اریز  تخومآ  ار  شـشخب  شور  زرط و  شیوخ  ربمایپ  هب  ًاصوصخم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـنک . اـعد 
کی رد  اذهل  دنامب ، شا  هناخ  رد  لوپ  نآ  بش  کی  یتح  تشادن  لیم  و  دناسرب ، ءارقف  فرصم  هب  ار  اه  نآ  تساوخ  یم  وا  و  دوب ، ربمایپ 

تشادن تسد  رد  يزیچ  مه  ربمایپ  و  تساوخ ، کمک  ربمایپ  زا  رارصا  اب  دش و  ادیپ  يرگید  لئاس  دادماب  داد ، نآ  نیا و  هب  ار  اهالط  زور 
كدی لعجت  الو  : » هک دمآ  هیآ  داد ، ار  راک  روتسد  و  دش ، لزان  نآرق  هیآ  هک  دوب  اجنیا  دش ، تحاران  یلیخ  ور  نیا  زا  دهدب ، لئاس  هب  هک 

هتشاد هداشگ  مامت  هن  ددنبب و  دوخ  ندرگ  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  هن  [ 4 « ] اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا  لک  اهطسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم 
مه نآرق  تایآ  هدیـسر  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیداحا  اـهنیا  يوش . عقاو  ارقف  تمـالم  دروم  و  یناـمب ، تسد  یهت  دـعب  هک  شاـب 
هب دـنراد . نامیا  نآرق  تایآ  نومـضم  هب  دنتـسه  نآرق  هب  نموم  نآرق و  لها  هک  یناـسک  هتبلا  و  دـنک ، یم  دـییات  ار  ثیداـحا  نیا  نوضم 

کی و  دـشاب ، هثرو  هب  قلعتم  یقاب  و  دوش ، قافنا  ملاـم  مجنپ  کـی  تفگ  نکب ، یتیـصو  تلاـم  هب  عجار  دـش ، هتفگ  گرم  ماـگنه  رکبوبا 
و دنک ، تیصو  مه  موس  کی  ات  توم  ضرم  رد  دراد  قح  ضیرم  هکنآ  لاح  و  درک ، تیصو  شیوخ  لام  مجنپ  کی  هب  تسین . مک  مجنپ 

يوقت لضف و  هب  امش  هک  ار  رذوبا  ناملس و  درک . یم  تیصو  موس  کی  هب  دنک ، هدافتسا  دوخ  قح  مامت  زا  تسا  نیا  رتهب  تسناد  یم  رگا 
تفرگ یم  لاملا  تیب  زا  ار  شیوخ  هنالاس  بیصن  هک  یتقو  ناملس  متفگ . هک  دوب  روط  نیمه  مه  اهنآ  شور  هریـس و  دیـسانش  یم  دهز  و 
نیمه دـیاش  یتسه ؟ لاس  هریخذ  رکف  رد  يوقت  دـهز و  همه  نیا  اب  وت  : » دـنتفگ وا  هب  درک  یم  هریخذ  ار  دوخ  جراخم  لاس  کی  هزادـنا  هب 
یفاـک رادـقم  هب  رگا  ناـسنا  سفن  هک  دـیلفاغ  هتکن  نیا  زا  امـش  اـهنادان  يا  مدرمن » مه  دـیاش   » تفگ باوج  رد  وا  يریمب ؟ ادرف  اـی  زورما 

اما دریگ » یم  یمارآ  دش  مهارف  هلیسو  یفاک  ردق  هب  هک  نیمه  و  دنک ؛ یم  یهاتوک  يدنک و  قح  تعاطا  رد  دشاب ، هتشادن  یگدنز  هلیسو 
و دید ، یم  تشوگ  ندروخ  هب  دوخ  رد  یلیم  رگا  ًانایحا  درک و  یم  هدافتسا  اهنآ  ریـش  زا  هک  تشاد  دنفـسوگ  دنچ  رتش و  دنچ  يو  رذوبا ،

يارب دهدب ، نارگید  هب  تساوخ  یم  رگا  و  درک ، یم  هدافتسا  اهنآ  تشوگ  زا  دید ، یم  جاتحم  ار  نارگید  ای  و  دیسریم ، شیارب  ینامهم  ای 
، دـیناد یم  همه  هک  تفگ  اهزیچ  اهنیا  هرابرد  ربماـیپ  دوب ؟ رتدـهاز  اـهنیا  زا  یـسک  هچ  درک . یم  روظنم  یمهـس  نارگید  ربارب  مه  شدوخ 

مدرم هک  دینک  یم  داهنشیپ  زورما  امش  هک  یهار  نیا  زا  دندادن و  تسد  زا  يوقت  دهز و  مان  هب  ار  دوخ  یئاراد  مامت  صاخشا  نیا  هاگچیه 
ردپ و زا  وا  مردپ و  زا  ار  ثیدح  نیا  امـش  هب  نم  دنتفرن . دنراذگب ، یتخـس  رد  ار  دوخ  هلئاع  دوخ و  دننک و  رظن  فرـص  دـنراد ، هچره  زا 

هدسج ضرق  نا  هنا  نموملا  نم  یبجعک  ءیـش  نم  تبجع  ام  : » دومرف ادخ  لوسر  منک ، یم  راطخا  دنا  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  شدادجا 
هک تسا  یلاح  اهزیچ  نیرت  بیجع  هلاریخ ... ناک  اهبراغم  ضرـالا و  قراـشم  نیباـم  کـم  نا  هل و  ًاریخ  ناـک  ضیراـقملاب  ایندـلا  راد  یف 

هداد وا  هب  برغ  قرش و  کلم  مه  رگا  و  دوب ، دهاوخ  تداعـس  ریخ و  شیارب  دوش  هعطق  هعطق  ضارقم  اب  شندب  رگا  دنک ، یم  ادیپ  نموم 
نآ رب  ای  تسا  یفاک  متفگ  امـش  يارب  زورما  هک  رادقم  نیمه  مناد  یمن  دومرف  نانآ  هب  باطخ  ماما  تسا . تداعـس  ریخ و  شیارب  زاب  دوش 
رفن هد  ربارب  رد  ناملسم  رفن  کی  هک  دوب  نیا  داهج  نوناق  دوب  مک  ناناملسم  هدع  هک  تقو  نآ  مالسا  ردص  رد  هک  دیناد  یم  چیه  میازفیب .

فطل و هب  دنوادخ  دش ، ادیپ  يرتشیب  تاناکما  هک  دـعب  یلو  دـش ، یم  بوسحم  هانگ  درک  یمن  یگداتـسیا  رگا  و  دـنک ، یگداتـسیا  رفاک 
رفاـک ود  ربارب  رد  طـقف  هک  تسا  فظوم  ناملـسم  درف  ره  هک  داد ، رییغت  وـحن  نیا  هب  ار  نوناـق  نیا  و  داد ، یگرزب  فـیفخت  دوـخ  تمحر 

رد امـش  زا  یکی  دـینک  ضرف  منک . یم  لاوئـس  یمالـسا  یئاضق  مکح  ام  اضق و  نوناق  هب  عجار  یبلطم  امـش  زا  رتشیب . هن  دـنک  یگداتـسیا 
رذع ایآ  دینک ؟ یم  هچ  اجنیا  رد  یهدب ، دیاب  ار  تنز  هقفن  هک  دنک  یم  مکح  یضاق  تسا و  نیب  رد  وا  نز  هقفن  عوضوم  تسه و  همکحم 
جرخ دیاب  هکنیا  هب  مکح  امـش  هدیقع  هب  ایآ  تسا ؟ هجوم  رذع  نیا  ایآ  ما ؟ هدرک  ضارعا  ایند  عاتم  زا  متـسه و  دـهاز  هدـنب  هک  دروآ  یم 
هتفگ حضاو  غورد  کی  تسا  قحان  ملظ و  مکح  نیا  دیئوگب  رگا  تسا ؟ روج  ملظ و  هک  نآ  ای  تسا  تلادع  قح و  قباطم  یهدب  ار  تنز 
تسا لطاب  امش  رذع  سپ  تسا ، حیحص  یضاق  مکح  دیئوگب  رگا  و  دیا ، هدرک  متس  روج و  اوران  تمهت  نیا  اب  مالـسا  لها  همه  هب  و  دیا ،
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ای بجاو  یئاهقافنا  هلسلس  کی  دراوم  نآ  رد  ناملسم  هک  تسه  يدراوم  رگید . بلطم  تسا . لطاب  امش  شور  هقیرط و  هک  دیراد  لوبق  و 
یگدنز ياهجاتحیام  یگدنز و  زا  ضارعا  دـهز  يانعم  مینک  ضرف  رگا  الاح  دـهد ، یم  هرافک  ای  هوکز  ًالثم  دـهد ، یم  ماجنا  بجاو  ریغ 

تارافک و فیلکت  سپ  دـندنادرگور ، نآ  جاتحیام  یگدـنز و  زا  و  دـندش ، دـهاز »  » امـش هاوخلد  قباـطم  مدرم  همه  مینک  ضرف  و  تسا ،
ناتـسد یهت  هک  هدـش  ضرف  تاقدـص  نیا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دوش ؟ یم  هچ  بجاو  ياـهتاکز  فیلکت  دوـش ؟ یم  هچ  بجاو  تاقدـص 

زا ندش  دنم  هرهب  یگدنز و  بهاوم  هب  ندیـسر  تاررقم  نیا  زا  دوصقم  نید و  فده  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  دننک ، ادیپ  يرتهب  یگدنز 
رد دنک و  ضارعا  ناهج  نیا  عاتم  زا  رـشب  هک  دوب  نیا  ینید  تیبرت  يالعا  دـح  و  دوب ، ندوب  ریقف  نید  فدـه  دوصقم و  رگا  و  تسا ، نآ 
لاح زا  اهنآ  هک  داد  يزیچ  اهنآ  هب  تسیاب  یمن  دـنا و  هدیـسر  یلاـع  فدـه  نآ  هب  ارقف  سپ  دـنک ، یگدـنز  یگراـچیب  تنکـسم و  رقف و 
یم امش  هک  تسا  نیا  تقیقح  رگا  ًاساسا  دنریذپب . دیاب  دنـشاب  یم  تداعـس  رد  قرغ  نوچ  اهنآ  همه  هن  دنوش و  جراخ  دوخ  هنادنمتداعس 

یقاب ةوکز  يارب  یلحم  رگید  دشخبب و  ار  همه  دسریم  شتـسدب  هچ  ره  دیاب  درادهگن ، فک  رد  ار  یلام  یـسک  هک  تسین  هتـسیاش  دیئوگ 
یم توعد  ار  مدرم  يدب  کلسم  يوس  هب  و  دیا ، هتفرگ  شیپ  ار  یکانرطخ  تشز و  رایسب  هقیرط  امـش  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دنام . یمن 

ربمایپ ثیداحا  تنس و  زا  نآرق و  زا  نتشادن  عالطا  نآرق و  هب  تلاهج  زا  یشان  دیناوخ ، یم  نآ  هب  مه  ار  مدرم  دیوریم و  هک  یهار  دینک ،
ربتعم ثیداحا  امـش  یلو  دهد ، یم  یهاوگ  اهنآ  تحـص  هب  نآرق  هک  تسا  یثیداحا  دشاب ، کیکـشت  لباق  هک  تسین  یثیداحا  اهنیا  تسا ،

دواد نب  نامیلـس  هصق  هب  عجار  ارم  باوج  تسا . رگید  ینادان  مه  نیا  و  دـینک ، یم  در  دـیآ ، یمن  رد  تسرد  امـش  شور  اب  رگا  ار  ربمایپ 
هتبلا داد ، وا  هب  یکلم  ناـنچ  مـه  دـنوادخ  و  [ 5  ] دـشابن رـسیم  نآ  زا  رتالاب  یـسک  يارب  هک  درک  تلاسم  ار  یکلم  دـنوادخ  زا  هک  دـیهدب 

ایند رد  ار  یکلم  نینچ  ارچ  هک  تفرگن  بیع  نامیلـس  رب  ار  نیا  ینموم  درف  چیه  هن  نآرق و  رد  دنوادخ  هن  تساوخ ، یمن  قح  زج  نامیلس 
هورگ نیا  ناـیاپ  رد  ماـما  فسوی و ... ناتـساد  تسا  نینچمه  و  دوب . نامیلـس  زا  لـبق  هک  ربـمغیپ  دواد  ناتـساد  تسا  نینچمه  و  هتـساوخ ،

هبتـشا ام  مکنع  اوعد  هیهن و  هللارما و  یلع  اورـصتقا  نینموملل و  لجوزع  هللا  بادآب  رفنلا  اهیا  اوبداتف  : » دومرف تخاـس و  بطاـخم  ار  یفوص 
نم نآرقلا  خـسان  ملع  بلط  یف  اوـنوک  یلاـعت و  كراـبت و  هللادـنع  اورذـعت  اورجوـت و  هلها  یلا  ملعلا  اودرو  هب  مـکل  مـلع  ـالامم  مـکیلع 

یهن رما و  ادخ  هچنآ  زا  دـینک ، تیبرت  مالـسا ، یعقاو  بادآ  هب  ار  دوخ  و  دـیرادرب ، تسد  باوصان  هار  نیا  زا  [ . 6 ... ] همکحم هخوسنم و 
، دـیهاوخب شلها  زا  ار  لئاسم  نآ  ملع  دـینکن ، هلخادـم  دـیناد  یمن  هک  یلئاسم  رد  دیـشارتن ، روتـسد  دوخ  شیپ  زا  و  دـینکن ، زواجت  هدرک 

ینادان زا  رتناسآ و  رتهب و  امـش  يارب  نیا  دیـسانش ، زاب  مارح  زا  ار  لالح  هباشتم و  زا  ار  مکحم  خوسنم و  زا  ار  خـسان  هک  دیـشاب  ددـصرد 
زا رتالاب  دندومرف  دـنوادخ  دراد  یمک  نارادـفرط  هک  شناد  فالخ  هب  تسا ، دایز  تلاهج  رادـفرط  هک  دـینک  اهر  ار  تلاهج  تسا  رترود 

تسا . يدنمشناد  یشناد  بحاص  ره 

یقرواپ

هیآ ي 91. رشح  هروس  [ 1]
هیآ ي 8. رهد  هروس  [ 2]

هیآ ي 67. ناقرف  هروس  [ 3]

هیآ ي 29. ءارسا  هروس  [ 4]
هیآ ي 35. هروس ص  يدعب . نع  دحال  یغبنیال  اکلم  یل  بهو  [ 5]

تروص هب  ار  نایرج  نیا  يرهطم  دیهـش  داتـسا  موحرم  لوقعلا و  فحت  هشیعملا ـ  باـتک   71 65 ـ یفاـک ج 5 /  عورف  ینیلک ، موحرم  [ 6]
. تسا هدروآ  ناتساد 15  لوا  ناتسار ج  ناتساد  باتک  رد  ناتساد ،
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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