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هاگن کی  رد  مالسا 

باتک تاصخشم 

، مراـکم دوعـسم  میظنت  يزاریـش ؛  مراـکم  هاـگن / کـی  رد  مالـسا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1305 رـصان ، يزاریـش  مراکم  هسانـشرس : 
 : کـباش 111ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  مالـسلاهیلع 1385 . بلاطیبانبایلع  مامالاهسردم  مق  رـشن :  تاصخـشم  يدـماح . اضردـمحم 
 : یسیون تسرهف  تیعـضو  مراهچ ) پاچ   ) لایر 10000 موس ؛ ) پاچ   ) لاـیر  8000 مود 4-20-8139-964-978 ؛ :  پاچ  لایر   7000

تشاددای مود . پاچ  تشاددای :  تسورف )  اب   ) 1383 مالسلاهیلع ،  بلاطیبانبایلع  مامالاهسردم  یلبق :  پاچ  تشاددای :  يراپس  نورب 
تخانش یسررب و  مالـسا --  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  . 1387 مراهچ : پاچ  تشاددای :  . 1386 موس : پاچ  : 

 : هرگنک يدـنب  هدر  هدـنروآدرگ  اضردمحم ،1348 ، -  يدماح  هدوزفا :  هسانـش  هدـنروآدرگ   -، 1346 دوعسم ، مراکم  هدوزفا :  هسانـش 
1101277 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297 ییوید :  يدنب  هدر   1385 5 فلا BP11/م77 

مزال يروآدای  دنچ 

« ناملسم  » مان اب  اهنت  ناوتیم  ایآ  یلو  میناملـسم  ام  - 1 منکیم : بلج  عوضوم  دنچ  هب  ار  زیزع  هدنناوخ  امـش  هجوت  هاتوک  همدـقم  نیا  رد 
يارب هک  یـصاخ  ینیب  ناهج  رب  یهاگآ  تسا : لمع »  » سپـس و  یهاـگآ »  » زیچ ره  زا  شیب  مالـسا  هکنیا  اـی  دوب  ناملـسم  درک و  راـختفا 

نایناهج هب  يرکف  بتکم  کی  رانک  رد  ياهدـش  باسح  نیون و  ياهلمعلاروتـسد  و  هتـساوخ ، اپب  اهناسنا  یلمع  يرکف و  ریـسم  حالـصا 
هب اهنت  مدرم  زا  يرایسب  هنافـسأتم  یلو  یلمع . هدنز  تاروتـسد  هلـسلس  کی  يداقتعا و  لوصا  هلـسلس  کی  رب  یهاگآ  تسا . هدرک  هضرع 
ای و  دناهدش ، ّدلوتم  یمالـسا  روشک  کی  رد  هکنیا  مکحب  ای  و  دـناهدوشگ ، ناهج  هب  هدـید  ناملـسم  ردام  ردـپ و  ناماد  رد  هکنیا  رطاخ 

زگره یعقاو  ناملسم  تسا  یهیدب  دننادیم . ناملسم  ار  دوخ  دناهتسب ، لد  نآ  هب  دناهتخانش و  رتدوز  ار  مالسا  مان  بهذم  باختنا  ماگنهب 
8 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  نادنزرف  هب  ناردام  ناردپ و  زا  تثارو »  » هار زا  هک  تسین  يزیچ  مالـسا  اریز  دنک ، تعانق  اهنیا  هب  دـناوتیمن 

بتکم کی  مالـسا  هکلب  دـشاب ، یفاک  اهنآ  شیادـیپ  يارب  لماوع  نیا  هک  تسین  ییایفارغج » يداژن و  هلأسم   » کـی نینچمه  دـبای ، لاـقتنا 
يارب ياهدـش  باسح  نیون و  تاروتـسد  هب  لـمع  صاـخ و  يداـقتعا  لوصا  ینیبناـهج و  رب  یهاـگآ  تسا . لـمع » یهاـگآ و   » رب ینتبم 

، لقاّدـح دـیاب  یعقاو  ناملـسم  تسا . هدرک  هضرع  نایناهج  هب  يرکف  بتکم  کـی  بلاـق  رد  هک  اـهناسنا ، یلمع  يرکف و  ریـسم  حالـصا 
یناغمرا هچ  تسیچ و  مالسا  فلا ) لاؤس : ود  ربارب  رد  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  عورف  لوصا و  رد  مالـسا  تامیلعت  زا  ياهدننک  عناق  تاعالّطا 

زا سپ  هداد و  هئارا  دشاب - هداس  هدرـشف و  دنچره  ياهدننک - عناق  خساپ  تسا ؟ هتفریذـپ  ار  مالـسا  هچ  يارب  ب ) تسا ؟ هدروآ  رـشب  يارب 
، باتک نیا  فیلأت  زا  فدـه  نوچ  - 2 لمع .)  ) درب راکب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ار  اـهنآ  تاـمیلعت ، لوصا و  نیا  رب  یهاـگآ 

باتک نیا  تقیقح  رد  تسا . هدش  حرطم  هدرشف  رایـسب  نآ  ثحابم  ًاعبط  هدوب  مالـسا  تامیلعت  یـساسا  لوصا  زا  یعماج  ًاتبـسن  حرط  هئارا 
رد مالسا  حورشم  بتک  رد  هک  ییاهثحب  تسا . هدش  هتشون  مالسا  هقف  دیاقع و  ياههتشر  رد  هک  تسا  يدّدعتم  ياهباتک  زا  ياهراصع 

یملع حور  هدـش  یعـس  لاح  نیا  اب  یلو  میاهدروآ  طخ  دـنچ  ای  زارف  دـنچ  یط  باـتک  نیا  رد  یهاـگ  هدـش ، حرطم  يدّدـعتم  لوصف  ّیط 
اهثحب همه  یمالـسا  دیاقع  لوصا  حرط  رد  هک  هدـمآ  لمع  هب  شـشوک  - 3 ددرگ . ظفح  ینـشور  هدـش  باسح  تارابع  بلاق  رد  ثحب 

هدوب نکمم  هک  اجنآ  ات  ماـکحا  عورف و   9 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  حرط  رد  دوشن و  رکذ  لیلد  نودب  یعوضوم  چیه  دـشاب و  لدتـسم 
ياهثحب حرط  رد  - 4 دنک . قیوشت  اهنآ  ماجنا  هب  رتشیب  شنیب  اب  ار  هدـنناوخ  ات  تسا  هدـش  اهنآ  یعامتجا  یتیبرت و  هفـسلف  هب  هراشا  تسا 

زا زارتـحا  يارب   ) اـهنآ یبرع  تاراـبع  رکذ  زا  هدـش  ناوارف  هدافتـسا  ناـیاوشیپ ) ثیداـحا  تاـیآ و  زا   ) یمالـسا نوتم  زا  هکنیا  اـب  باـتک 
هدیدرگ هدافتـسا  نیتسخن  ثحابم  زا  دروم  دنچ  رد  اهنت  یبرغ  نادنمـشناد  نانخـس  زا  هدـش و  رود  یـصاخ  دراوم  رد  زج  ثحب ) ینیگنس 
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يارب یلخدم  نوچمه  دنکفیب و  یمالسا  ثحابم  ردام  فده  اب  دنمورب و  ناوج  لسن  راکفا  رب  ياهزات  ینشور  باتک  نیا  میراودیما  تسا .
دنسانشب و یناسنا  قاّلخ  گرزب و  بتکم  کی  ناونعب  ار  مالسا  دنناوتب  و  دریگ ، رارق  اهنآ  هدافتسا  دروم  رتیلوصا  رتهدرتسگ و  ياهثحب 
. دنریگب ماهلا  نآ  زا  كّرحت  رپ  ملاس و  دابآ ، ياهعماج  لیکـشت  يارب  و  دـننک ؛ يراکادـف  نآ  هار  رد  دـنزروب و  قشع  نآ  هب  شیپ  زا  شیب 

11 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  يزاریش  مراکم  رصان  مق - « 1»

نید لّوا : شخب 

هراشا

: مراهچ لصف  یفـسلف  بتاکم  ربارب  رد  نید  مّوس : لصف  یبهذـم  ّسح  ياههشیر  مّود : لـصف  اـهناسنا  یگدـنز  رد  نید  شقن  لّوا : لـصف 
يدرف ياهيدازآ  بهذم و 

اهناسنا یگدنز  رد  نید  شقن   1

هراشا

فیرعت نینچ  ناوتیم  ار  نآ  هصـالخ  روـطب  و  ددرگ ، نشور  نید  تیهاـم  فـیرعت و  دـیاب  اًـلبق  یگدـنز  رد  نید  شقن  هب  ندرب  یپ  يارب 
و عامتجا ، دارفا  طباور  نسح  و  یناسنا ، قالخا  یلاع  لوصا  شرورپ  و  هدیقع ، رکف و  حالـصا  يارب  هبناج ، همه  تضهن  کی  نید » : » درک
نید و هب  ام  زاـین  لـلع  فیرعت  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . ینورد  تیلوؤسم  ساـسحا  ادـخب و  ناـمیا  وترپ  رد  اوراـن ، ضیعبت  هنوگره  فذـح 

: تسا رظن  دنچ  زا  نید  هب  ام  زاین  للع  تفگ  ناوتیم  رتهدرتسگ  ياهنوگب  اما  ددرگیم ؛ راکشآ  ینید  تامیلعت 

قالخا لوصا  يارب  ياهناوتشپ  - 1

، يراکادف تشذگ ، یسانشقح ، تاواسم ؛ يردارب ؛ يراکتسرد ؛ تناما ، تلادع ؛ نوچمه  یناسنا  قالخا  لوصا  يارب  ياهناوتـشپ  بهذم 
ام یگدنز  اهنت  هن  اهنآ  نودـب  هک  یلوصا  نامه  تسا ؛ ناسنا  یلاع  تافـص  رگید  و  نادـنمزاین ؛ هب  کمک   14 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا 
ار یعامتجا  یقالخا و  لوصا  نیا  تسا  نکمم  هّتبلا  ددرگیم ، لیدبت  گنج  نادیم  کی  هب  هکلب  دهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  مظن و 

هکلب دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  اهنت  هن  میهافم  نیا  ینید » خـسار  داقتعا  کـی   » نودـب ًامّلـسم  یلو  درک  ادـیپ  مه  بهذـم  نودـب 
تـسود کی  حـیاصن  دـننام  بهذـم  ياهنم  یقالخا  لوصا  هکنیا  هچ  دـنیآیم ، رد  ارجـالا » مزـال  ریغ  تارکذـت   » هلـسلس کـی  تروصب 

هلسلس کی  ساسا  رب  زیچ - ره  زا  لبق  تافـص - نیا  یفرط  زا  میراتخم . اًلماک  نآ  هب  لمع  مدع  نآ و  هب  لمع  رد  هک  دوب  دهاوخ  یمیمص 
یلازیال تردق  ملع و  هب  نامیا  نیاربانب  دنتسه . نوریب  یلومعم  نیناوق  ذوفن  ورملق و  زا  ًاعبط  و  دنراوتـسا ، ياهدیقع  یتاذ و  نورد  تایفیک 
ناسنا ناج  نورد  رد  ار  یقالخا  ياهلاهن  هشیر  دناوتیم  دـنکیم ، تراظن  نآ  رب  تسا و  هاگآ  ناسکی  روطب  ناسنا  نوریب  نورد و  زا  هک 

. دراداو راـثیا »  » و يراکادـف »  » و تشذــگ »  » موزل ماـگنه  و  هـفیظو » ماـجنا  و  «، » یتـسرد  » هـب راـک  دوـخ  روـطب  ار  دارفا  و  دــهد ، شرورپ 
کی قالخا  بهذـم  تنامـض  نودـب  : » دـیوگیم هفـسلف » تاّذـل   » باـتک رد  فورعم  خروم  فوسلیف و  تنارود » لـیو   » هک يروطناـمه 

«1 . » دوریم نایم  زا  فیلکت  ساسحا  نآ  نودب  و  تسین ،» شیب  يرگباسح 

یگدنز تخس  ثداوح  اب  هزرابم  يارب  هاگهیکت  - 2

ماگنه هب  هک  تسا  يدیمون  سأی و  بولطمان  ياهشنکاو  زا  يریگشیپ  یگدنز و  تخس  ثداوح  اب  هزرابم  يارب  يرثؤم  هاگهیکت  بهذم 
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تردق ملع و  نایاپیب  أدبم  هک  ادـخ  هب  خـسار  نامیا  اب  یبهذـم  درف  کی  دـهدیم . تسد  یگدـنز  ياهتسب  نب  تالکـشم و  اب  دروخرب 
هکنیا اب  دنیبب  اهنت  ارچ  دنیبیمن ، ناوتان  فیعض و  اهنت و  ار  دوخ  یلکشم  چیه  ربارب  رد  وا ، يرای  فطل و  زا  دادمتـسا  ِءاکتا و  اب  و  تسا ؛

وا هک  یغیرد  یب  تیامح  اب  یلکشم  تسب و  نب  ره  هکنیا  هب  نامیا  اب  و  تسا . رداق  رهاق و  زیچ  ره  رب  هک  دراد  رارق  یـسک  تیامح  تحت 
ناوتیم يدروم  رتمک  لیلد  نیمه  هب  دزاسیم . رود  دوخ  زا  ار  يدـیمون » سأی و   » لـماوع هنوگره  تسا ، یندـش  لـح  دراد  شناگدـنب  زا 

« یناور ياهيرامیب  یبصع ؛ ياهناجیه  یـشک ، دوخ  راحتنا و   » دننام سأی  داح  ياهلمعلاسکع  راتفرگ  یبهذـم  درف  کی  هک  درک  ادـیپ 
زا دنـسرتیمن و  زگره  ادخ  ناتـسود  دینادب  دیوگیم : دیجم  نآرق  دشاب . هدـش  دنتـسه ؛ یعطق  تسکـش  ساسحا  يدـیماان و  شنکاو  هک 

نیاربانب دنکیمن . راحتنا  یشکدوخ و  زگره  نامیا  اب  مدآ  کی  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  « 1 . » دندرگیمن نیگهودنا  زیچ  چیه 
تارثا ربارب  رد  هدنرادزاب ؛» لماع   » رگید  16 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  يوس  زا  و  شبنج » كرحت و  لماع   » وس کی  زا  یبهذـم » نامیا  »

رطخ اهيزان  طوقس  زا  سپ  ناملآ  رد  : » دیوگیم لسار » دنارترب  . » تسا یگدنز  تخـس  ثداوح  اب  ناسنا  ياهراکیپ  اهيریگرد و  یفنم 
روشک نیا  رد  تابث  هب  تشگزاب  لماوع  نیرتگرزب  زا  یکی  بهذم  هک  تسین  یکـش  یلو  دـمآ ، دوجوب  یکیژولوئدـیا  يرکف و  شاشتغا 
یلست هیاپ  هک  یتایح  و  دوشیم ، یصاخ  يروکیپا  جرم  جره و  راچد  تسین  رادروخرب  نید  هب  ياکتا  زا  هک  رـشب  راتفر  « » 1 «. » تسا هدوب 
تسا ینادیم  بهذم  نودب  یگدنز  بیترت  نیا  هب  و  « 2 .« » دوب دهاوخ  لمحت  لباق  ریغ  نیگنـس و  يراب  نوچمه  درادن ، هدیقع  نامیا و  زا 

. لمحت لباق  ریغ  تسا  يراب  يرکف و  شاشتغا  يارب 

یکیژولوئدیا ءالخ  اب  هزرابم  - 3

دوشن رپ  حیحـص  تامیلعت  دیاقع و  اب  وا  رکف  ياضف  رگا  دـنک  لمحت  ینالوط  یتدـم  يارب  ار  يرکف » ألخ   » دـناوتیمن ناسنا  هک  اجنآ  زا 
دناوتیم رگناریو  ًانایحا  و  یفارخ ، هدـیقع  هنوگره  یتلاح  نینچ  رد  و  تسا ، یمتح  بذاک  ياـهشزرا  طـلغ و  ياـهبتکم  هب  وا  شیارگ 

تب  » هب ناسنا  شیارگ  دراذگ . یقاب  وا  زغم  قامعا  رد  یمحازم  تابوسر  هشیمه  يارب  دنک و  رپ  یعنام  اب  دروخرب  نودب  ار  وا  حور  ياضف 
هک دوخ » تشون  رس  رد  تاموهوم  هلـسلس  کی  ریثأت   17 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  هب  داقتعا  نوگانوگ ؛ تافارخ  یتسرپ ، ناسنا  یتسرپ ،

يرکف یکیژولوئدیا و  ألخ  بهذم  تسا ، یحور » ألخ   » نیمه زا  یشان  همه  دوشیم ، هدید  ناهج  نادنمشناد  زا  یـضعب  تالاح  رد  یتح 
تروصب رگا  بهذـم  نیارباـنب  درادیم . زاـب  تاـموهوم  اـهیگدوهیب و  هب  شیارگ  زا  دـنکیم و  رپ  دوـخ  حیحـص  تاـمیلعت  هب  ار  ناـسنا 

. دوب دهاوخ  نآ  شرتسگ  يارب  یلماع  دوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  هّتبلا  و  تسا ؛ تافارخ  اب  هزرابم  يارب  یمهم  لماع  ددرگ  میهفت  یحیحص 

شناد ملع و  تفرشیپ  هب  کمک  - 4

رب نید  ساسا  وسکی : زا  اریز  دینک ) تقد  ، ) دشاب یملع  ياهتفرـشیپ  يارب  يرثؤم  لماع  دـناوتیم  شراوتـسا  حیحـص و  تامیلعت  اب  نید 
ماظن دـیوگیم : یبهذـم  ناـمیا  رگید : يوس  زا  و  « 1 . » تسا هدـش  هدراذـگ  تسا  شیوـخ  لـمع  ورگ  رد  سکره  هـکنیا  هدارا و  يدازآ 

- نایاپیب یشناد  اب  يدنمشناد - هماخ  اب  هک  تسا  یمیظع  رایـسب  باتک  ناسب  و  هتفرگ ، همـشچرس  ینایاپیب  شناد  ملع و  زا  یتسه  ناهج 
دروخ رد  و  تسا ، ياهتـسجرب  تقیقح  يوتحم  شنیرفآ  گرزب  باتک  نیا  هملک  طخ و  ره  هکلب  هحفـص  ره  نیاربانب  تسا ، هدش  هتـشاگن 

رد و  شنیرفآ ، نامزاس  رد  ریگ  یپ  موادـم و  هشیدـنا  رکفت و  هب  يراکنا  لباق  ریغ  کـمک  ینیب  ناـهج  زرط  نیا  تقد . هعلاـطم و  هنوگره 
لماوع دولوم  ًافرص  ار  ناهج  ام  رگا  سکع  هب   18 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دنکیم . یناسنا  ياهشناد  مولع و  تفرشیپ  هب  کمک  هجیتن 
فشک يارب  هک  دراد  یلیلد  هچ  میـشابن ، یتسه  ناهج  رد  شناد  ملع و  أدبم  هب  دقتعم  مینادب و  یعیبط - لماوع  ینعی  شناد - لقع و  دقاف 

زیمآرارـسا ای  هدـش  باسح  هک  درادـن  یموزل  دـشاب  یهاگتـسد  نانچ  تیلاعف  هجیتن  هک  یناهج  ًالوصا  مینک . شـشوک  شالت و  نآ  رارـسا 
هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  تسا ، نشور  هتفگان  دنزیم  ناسنا  ياهشناد  مولع و  تفرـشیپ  هب  ینیب » ناهج   » عون نیا  هک  ياهبرـض  دشاب .
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: دیوگیم بهذم  هب  گرزب  نافشتکم  نارکفتم و  هجوت  تلع »  » هرابرد شفورعم  راتفگ  رد  نیاتـشنیا » تربلآ   » رـصاعم دنمـشناد  فوسلیف 
نیا دـشابن ، دوخ  هب  صوصخم  یبهذـم  ساسحا  عون  کی  ياراد  هک  تفای  ار  یـسک  ناهج  رّکفتم  ياهزغم  ناـیم  رد  ناوتیم  یتخـس  هب  »

هک تسا  تانیاک  قیقد  بیجع و  ماظن  زا  زیگنافعش » يریحت   » تروص هب  بهذم  نیا  دراد ....  قرف  يداع  صخش  کی  بهذم  اب  بهذم 
شیب لباق  ان  فیعـض و  یـساکعنا  یناسنا  مظنم  تارکفت  اهشالت و  مامت  نآ  اب  هسیاقم  رد  هک  درادیم  رب  يرارـسا  يور  زا  هدرپ  هاگ  هاگ 

ياههدنب زا  ار  وا  دوشیم  يو  بیـصن  هک  ییاهيزوریپ  تاراختفا و  ربارب  رد  و  تسوا ، یگدنز  اهشواک و  هار  غارچ  ساسحا  نیا  تسین .
يداقتعا مازلا و  هچ  ایآ   » 19 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دنکیم : هفاضا  رگید  ياج  رد  و  « 1 «. » درادیم رودب  رخافت » یهاوخدوخ و   » نارگ

نداد حیضوت  يارب  ضحم  توکس  ییاهنت و  رد  اهلاس  هک  دیشخبیم  ورین  ار  نتوین »  » و رلپک »  » یبیجع قایتشا  هچ  یتسه و  ناهج  ماظن  زا 
مغر یلع  نورق ، نازاـبناج  ناراکادــف و  هـب  هـک  يزیچ  نآ  يرآ  دــنربب ....... !؟ جــنر  یکلف  ماـظن  هبذاـج و  ندروآ  رد  یگدــیچیپ  زا  و 

«1 «. » تسا صوصخم  یبهذم  ساسحا  نیمه  دننک  داهج  دـنزیخ و  ياپ  رب  رگید  راب  هک  دـهدیم  ناوت  يرهاظ ، ياهیماکان  اهتسکش و 
«3 «. » دنرامشب دوخ  مّلسم  لوصا  وزج  ار  ادخ  هب  هدیقع  دیاب  دوخ  لیمکت  يارب  مولع  « : » 2 « » ياتن ربآ   » رصاعم نادیمیش  دنمشناد  هتفگب  و 

فـشک یتسه و  ناهج  شواک  هب  دناوتیم  سکره  زا  شیب  بهذـم - حیحـص  تامیلعت  زا  هدافتـسا  اب  یبهذـم - درف  کی  بیترت  نیا  هب  و 
. دزادرپب نآ  نیناوق  رارسا و 

تاضیعبت اب  هزرابم  - 5

همه بهذـم  هکنیا : هچ  دـنکیم ؛ هزرابم  دـشاب  یعامتجا  تاـقبط  و  اـهداژن ؛ اـهگنر ؛ فـالتخا  ساـسارب  هک  یفـالتخا  هنوگره  اـب  نید 
دحاو کی  ار  همه  و  دـنادیم ؛ وا  ّتبحم  فطل و  لومـشم  ناسکی  روطب  ار  همه  و  ادـخ ، روشک  ار  اـج  همه  و  ادـخ ؛ ناگدـنب  ار  اـهناسنا 

رب هن  هک  تسا  يزایتما  دشاب  هتشاد  رگید  ناسنا  رب  یناسنا  دناوتیم  هک  يزایتما  اهنت  دیوگیم  تحارص  اب  مالسا  تامیلعت  دنکیم . یفرعم 
ناـسنا رکف  حور و  تاذ و  نورد  زا  هک  تسا  يزاـیتما  هـکلب  دـشاب  تاـقبط  و  ناـبز ،  20 ص : هاـگن ، کـی  رد  مالـسا  داژن و  نوخ و  هیاـپ 

يا . » دریگیم همشچرس  یتاذ  نورد  ناسنا و  یلاع  تافـص  رگید  و  یتسرد ؛ یکاپ و  يراکزیهرپ ، اوقت و  زا  هک  تسا  يزایتما  دشوجیم ،
ات میدرک  میـسقت  اههلیبق  اههورگ و  هب  ار  امـش  و  تسا ) یکی  همه  داژن  نوخ و  نیاربانب   ) میدـیرفآ رداـم  ردـپ و  کـی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم 

زیهرپ هک  تسا  سکنآ  امـش  نیرتیمارگ  تسین ) امـش  راـختفا  كـالم  اـهنیا  یلو   ) دیـسانشب یمـسج ) ياـهتوافت  نیا  اـب   ) ار رگیدـکی 
نآ رد  تاقبط  هلأسم  هب  دـسر  هچ  ات  ندـب  تسوپ » گنر و   » هلأسم زونه  هک  یناهج  رد  بهذـم  شقن  بیترت  نیا  اب  و  « 1 « » دشاب نیرتراک 

دـشاب راثآ  نیا  همـشچرس  دناوتیمن  یبهذم  داقتعا  رکفت و  هنوگره  هک  درک  ناوتیمن  راکنا  هّتبلا  ددرگیم *** . نشور  اًلماک  هدشن  لح 
زا رـس   » حیحـص يربهر  مدع  تروص  رد  و  دراد ؛ حیحـص  يربهر  هب  زاین  رگید ، يرکف  تضهن  هنوگره  دـننامه  داقتعا ، رکفت و  نیا  هکلب 

یگدـنز زا  یگتـسخ  رثا  رب  نونکا  مه  نآ  هنومن  هک  ینافرع  همین  یفنم  ياـهشیارگ  و  تبثم ؛ یگدـنز  زا  رارف  تیناـبهر ؛ یتسرپ ؛ هفارخ 
لماع کی  تروص  هب  بهذم  حیحـص ، یفرعم  مدـع  رثا  رب  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  اهنت  و  دـیآیم ؛» رد  دوشیم . هدـید  برغ  رد  ینیـشام 

21 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  ورشیپ *** . هن  ددرگیم  بوسحم  هدنرادزاب 

یبهذم سح  ياههشیر   2

هراشا

مه خـیرات  زا  لبق  نارود  قامعا  ات  و  هتفرگ ، رب  رد  ار  رـشب  یگدـنز  خـیرات  رـسارس  هک  تسا  دایز  نانچ  بهاذـم  اب  ناسنا  ییانـشآ  هقباس 
ِهَّللا َتَرِْطف   » تساهدوب مأوت  ناسنا  تشرس  اب  تسخن  زا  هک  دنکیم  یفرعم  یهلا  شنیرفآ  ترطف و  کی  ار  نید  دیجم  نآرق  دوریم . شیپ 
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ای هداس ؛ تروص  هب  هاگـشتسرپ » دـبعم و   » هک دـهدیم  ناشن  زین  خـیرات  ناققحم  و  ناسانـش ، هعماج  تاقیقحت  « 1 « » اَْـهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا 
لیو . » تسا هدوب  هتخیمآ  اهنآ  خیرات  اب  شفلتخم  لاکـشا  رد  بهذـم  هدادیم و  لیکـشت  ار  اهناسنا  یگدـنز  زا  ییزج  هدـیچیپ ، عیـسو و 
نینچ هدرک ، رکذ  لـلم » زا  ياهراـپ  دزن  ییادـخ  یب   » نوـماریپ یحورـشم  ًاتبــسن  ثـحب  هـکنآ  زا  سپ  رــصاعم  فورعم  خّروـم  تـنارود »

« نید  » هک نهک  داقتعا  نیا  و   » تسا ردان  تالاح  وزج  میدرک  رکذ  هک  یبلاطم  اـهنیا  دوجو  اـب   » 22 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دسیونیم :
یساسا يایاضق  زا  یکی  فوسلیف  صخش  رظن  رد  هّیـضق  نیا  تسا ؛» قفاوم  تقیقح  اب  دوشیم  لماش  ار  رـشب  دارفا  مومع  هک  تسا  يدومن 
ییاوقت و  تسا ...  هدوب  هارمه  رـشب  خیرات  اب  هراومه  ماّیالا  میدق  زا  نید  : » دنکیم هفاضا  سپـس  دوریم .» رامـش  هب  یـسانشناور  خـیرات و 

« یبهذم ّسح   » تلاصا رب  ینشور  لیلد  ناسانـشناور  رظن  زا  نهک ، قباوس  نیا  « 1 «. » دوشیمن هدودز  ناسنا  لد  زا  هجو  چـیه  هب  هک  تسا 
یعیبط تباث و  هیلّوا ، رـصانع  زا  یکی  ینید  ّسح  : » دـیوگیم نتنک » ود  یگنات  . » ددرگیم بوسحم  یناسنا  زیارغ  تاـساسحا و  ناـیم  رد 

، دوب هدرکن  ياهظحالم  لباق  تفرشیپ  مولع ، شناد و  هاتوک و  اهناسنا  راکفا  حطـس  هک  نامز  نآ  رد  تسا  یهیدب  « 2 «. » تسا یناسنا  حور 
و وس ، کـی  زا  مولع  تفرـشیپ  اـب  جـیردت  هب  یلو  دـش  هتخیمآ  تاـفارخ  اـب  یندرکن  رواـب  ياهنوـگ  هب  ینید ) ّسح   ) ینورد ساـسحا  نیا 

. تفای زاب  ار  دوخ  صولخو  تلاصا  هدش و  كاپ  تافارخ  ثول  زا  سح  نیا  رگید  يوس  زا  یهلا  ناربمایپ  ریگیپ  ياهشالت  تامیلعت و 

ریخا نورق  رد  یبهذم  ّدض  جاوما 

جوم دعب - هب  يدالیم  نرق 16  زا  ًاصوصخم   23 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  ریخا - نورق  رد  ارچ  هک  مینک  بجعت  میراد  قح  لاـح  نیا  اـب 
هک اهنآ  و  دنتفرگ ، هلصاف  اسیلک  زا  تعرس  هب  یبرغ  نارکفنشور  زا  يرایسب  و  دش ، راکـشآ  یبرغ  ياهروشک  رد  بهذم  ّدض  رب  يدیدش 
هب يریثک  عمج  و  هدروآ ؛ يور  بهذم  ياهنم  نافرع  یعون  ای  قرـش و  بهاذم  زا  ياهراپ  هب  دننامب  رادافو  بهذم  هب  تبـسن  دنتـساوخیم 

یبهذم عضو  نامه  هب  زین  ياهّدع  و  دـندز ، تسد  اسیلک  ربارب  رد  راکیپ  هب  اراکـشآ  ياهّدـع  دـندیورگ . نآ  هباشم  بتاکم  و  مسیلایرتام » »
هرظتنم ریغ  اپورا  طیحم  ّصاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  هدیدپ  نیا  هک  دهدیم  ناشن  عوضوم  نیا  ياههشیر  یـسررب  دندنام . رادافو  دوخ  قباس 
ياهرهچ اسیلک و  ّصاخ  تسژ  رد  دـیاب  ار ، اپورا  یتسیلایرتام  ياهشیارگ  یبهذـم و  ّدـض  ياهشبنج  لماوع  رتنـشور :» ترابع  هب   » دوبن

دوخ هب  تعیبط  رارسا  فشک  یسانشناهج و  فلتخم  ياههنیمز  رد  یعیبط  مولع  نادنمشناد  نوزفا  زور  تفرشیپ  و  سناسنر ، ربارب  رد  هک 
نیا هنماد  و  تساخرب ، ملع  اب  هزرابم  هب  ات 15 ) ياهنرق 13  رد  ًاصوصخم   ) یطسو نورق  ياسیلک  هک  یماگنه  درک . وجتـسج  دوب ؛ هتفرگ 

بوکرس دیاقع  شیتفت  همکحم  و  نویـسی » زیگنا   » لیکـشت قیرط  زا  ار  یملع  ياهشبنج  و  دناشک ، زین  نورق 16 و 17  هب  یّتح  ار  هزراـبم 
، درک نیمز  تکرح  هب  داقتعا  زا  هبوت  هب  راداو  هدـناشک و  همکاحم  زیم  ياـپ  هب  ار  هلیلاـگ  دومن و  رداـص  ار  ملع  ّتیموکحم  ناـمرف  هدرک ،

هّتبلا « ) نید  » و ملع »  » یهار ود  رـس  رب  اـهنآ   24 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  « 1 . » تشادرب رد  یتاـمیلعت  نینچ  ربارب  رد  نادنمـشناد  شنکاو 
اب ًاصخـش  ار  نآ  ياههیاپ  هک  اریز  دـندرک  باـختنا  ار  ملع  عطق  روط  هب  دوب ) هدـش  یفّرعم  ناـمز  طـیحم و  نآ  رد  هک  یتروص  نآ  هب  نید 
هک دش  ببـس  یطـسو ، نورق  ياسیلک  ّصاخ  عضو  اب  نایدا  همه  هسیاقم  هبـساحم و  رد  هابتـشا  دـندوب . هدرک  مکحم  شیامزآ  هدـهاشم و 

نید و يراگزاس  مدع   » ناونعب ار  یلصا  یّتح  دننک و  یفن  ًامسر  ار  بهاذم  همه  هتساوخرب و  نایدا  همه  اب  هزرابم  هب  نادنمشناد  زا  یضعب 
روراب يرجه  مّوس  مّود و  نرق  رد  و  دش ، زاغآ  نیتسخن  نرق  نامه  زا  هک  مالـسا  یملع  تضهن  عضو  رد  هعلاطم  یلو  دنیامن .! عادـبا  ملع »

نوچ ینادنمـشناد ، شیادیپ  بجوم  يدوز  هب  تضهن  نیا  هک  ارچ  تشاد ، يرگید  گنر  یمالـسا  ياهطیحم  هک  دـهدیم  ناشن  دـیدرگ ،
، دش اهنآ  دننام  نت  اههدو  دناهداد ، مان  یمیش » ملع  ردپ   » وا هب  اهیبرغ  هک  نایح » نب  رباج   » یمالسا و فورعم  نادکیزیف  مثیه » نب  نسح  »

هکنیا بلاج  و  دادرارق ، دوخ  ریثأت  تحت  ار  اودرانوئل »  » و رلپک » ناج   » و نکیب » رزجار   » نوچمه ینادنمـشناد  نانآ ، ياهباتک  هک  اجنآ  اـت 
هّتبلا داد . يور  دـیدج  یملع  تضهن  نارادـمچرپ  سناسنر و  اب  اسیلک  دـیدش  هزرابم  ِنراـقم  یطـسو و  نورق  رد  اـهینیرفآ  ملع  نیا  همه 
همه فارتعا  هب  مالـسا - شبنج  دوب  نارگید  زا  شیب  مالـسا  یملع  تضهن  رد  ناریا  ناّرکفتم  نادنمـشناد و  مهـس  هک  درک  شومارف  دیابن 
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رد نآ  رثا  هک  تخیگنارب ، ناهج  رد  ار  عیـسو  یملع  شبنج  کی  دناهدرک - ثحب  یمالـسا  نّدمت  نوماریپ  رد  هک  برغ  قرـش و  ناخّروم 
کی رد  مالسا  رد  بهذم  زا  نارکفنشور  نتفرگ  هلصاف  يارب  هک  یلماوع  نیاربانب  تسا . دوهشم  یبوخ  هب  اپورا  یملع  تضهن  سناسنر و 
هاـتوک دوشیم . هدـید  نآ  فلاـخم  تهج  رد  تسرد  یلماوع  هکلب  درادـن ، دوجو  مالـسا  رد  اـهنت  هن  تشاد ، دوجو  برغ   25 ص : هاگن ،

مولع شناد و  شیادیپ   » همشچرس لیلد  نیمه  هب  و  تشاد ، ناهج  یملع » ياهتضهن   » اب یّـصاخ  دنویپ  یمالـسا » تضهن  : » هک نیا  نخس 
دعب هب  يرجه  مجنپ  نرق  زا  هک  یمالسا - للم  نایم  تافالتخا  تارجاشم و  زا  ياهراپ  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  لاح  نیع  رد  دش ، یناوارف »

یگدنام بقع  ببس  نامز ، حور  هب  هّجوت  مدع  و  دومج ، هب  شیارگ  مالـسا ،» تامیلعت  حیحـص  كرد  مدع  ، » اهینیب هتوک  تفای - تّدش 
رتهدیچیپ ار  لکـشم  نیا  زین  ناوج » لسن   » هب یعقاو  يانعم  هب  مالـسا  یفّرعم  مدع  رگید  فرط  زا  دیدرگ . یمالـسا  ياهروشک  زا  يرایـسب 

رّوصت نینچ  ناناوج  زا  یعمج  هک  اجنآ  ات  تفای ، شهاک  يرـشب  نّدـمت  فلتخم  ياههنیمز  رد  مالـسا  هدـنزاس  شقن  جـیردت  هب  هتخاـس و 
نآ حیحص  یفّرعم  تامیلعت و  نیا  ندرک  هدنز  اب  عطق  روط  هب  یلو  دناهدوب . ینونک  تروص  نیمه  هب  هشیمه  ناناملـسم  ایوگ  هک  دناهدرک 

27 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دش . دهاوخ  هدنز  ناناملسم  رد  نیتسخن  یملع  تضهن  حور  هرابود  ناوج ، هقبط  هب  صوصخ  هب 

یفسلف بتاکم  ربارب  رد  نید   3

هدشن و باسح  ثداوح  اهفداصت و  زا  ياهعومجم  ار  یتسه  ناهج  هک  ار  يرگیّدام » مسیلایرتام و   » عون ره  دوخ ، لاکـشا  مامت  رد  نید 
هک کیت » کیلاید  مسیلایرتام   » سابل رد  ای  دـشاب ، دوخ  هداس  تروص  رد  مسیلایرتام  هاوخ  دزاسیم ، موکحم  دـنکیم ، یفرعم  فدـه  یب 

، دنکیم هیکت  یقطنم  اًلماک  لوصا  هلسلس  کی  رب  مسیلایرتام  نتخاس  موکحم  رد  بهذم  دهدیم . لیکشت  ار  مسینومک  مسیسکرام و  هیاپ 
ياهـشواک همه  رد  ملع  نوچ  تسا ، یملع  ریغ  دنهدیم ، هئارا  یتسه  ناهج  مظن  يارب  مسیلایرتام )  ) يّدام بتاکم  هک  يریـسفت  - 1 اریز :

همانرب هشقن و  نودب  یقاّفتا  ياهدادیور  تافداصت و  اب  نآ  ریسفت  هک  دیوگیم  نخس  هدش ، باسح  قیقد و  ياهماظن  هلـسلس  کی  زا  دوخ 
ناسنا نیرتهب  بیبط و  نیرتهاگآ  نادیمیـش ، نادکیزیف و  نیرتگرزب  هاگتـسد ، نیا  هدنزاس  دیوگیم : ملع  تسین . ریذپناکما  هدش  باسح 
لماـک عـالّطا  نآ  زا  هدرک و  ینیب  شیپ  دوخ  راـک  رد  ار  نیناوق  نیا   28 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  همه  اریز  هدوب ، یعیبط  ملاع  ساـنش و 
ناونع هب  ار  ربج » لصا   » يدام بتاـکم  - 2 درادـن . ار  یعالطا  یهاگآ و  نینچ  یعیبط  ياهدادـیور  ثداوح و  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـشاد 

همه ور ، نیا  زا  دـننادیم ، يربج  للع  هلـسلس  کی  لولعم  ار  ناسنا  تاکرح  لاـمعا و  یتح  زیچ  همه  و  دـناهتفریذپ ، یـساسا  لـصا  کـی 
هنوگره لوبق  اب  لصا  نیا  شریذـپ  نیارباـنب  دوب ؛ دـهاوخ  نیـشام  ياـهخرچ  تکرح  دـننامه  اـهنآ  رظن  رد  ناـسنا  ياهـششوک  اهـشالت و 

ناسنا هدارا  يدازآ  تیلوؤسم » فیلکت و   » لصا نتفریذپ  اب  بهاذـم  هک  یلاح  رد  تسا . فلاخم  یناسنا  یقالخا و  یعامتجا و  ّتیلوؤسم 
كّرحت و هفیظو و  ماجنا  موزل  تیلوؤسم ، ساسحا  هیاپ  رب  لصا ، نیا  لوبق  هک  ياهبرـض  دـناهداد . رارق  دوخ  تامیلعت  هدولاش  لمع ، رد  ار 

ربج  » هک نیا  ناونع  هب  فرحنم  دارفا  اریز  تسین ؛ راکنا  لباق  دراد  تازواجت  تایانج و  هعـسوت  رد  هک  یمیقتـسم  ریثأـت  دـنزیم و  شبنج ،
یلاح رد  دـننکیم ، یفرعم  ّتیلوؤسم  نودـب  هانگیب و  ار  دوخ  عقاو  رد  هدرک ، راداو  لامعا  نیا  هب  ار  اهنآ  تیبرت ،» زرط  و  نامز ، طـیحم و 
نوؤش همه  رب  هّدام » ّتیمکاح   » لوبق اب  يداـم  بتاـکم  - 3 دـنک . یثنخ  ار  ِءوس  راثآ  نیا  دـناوتیم  رایتخا ، هدارا و  ِيدازآ  لـصا  لوبق  هک 
طباور رب  ار ، يّدام  عفانم  اهنت  و  هتخاس ، لزلزتم  ار  یقالخا  ياهشزرا  لمع  رد  يدام ، ياهشزرا  رد  شزرا  راصحنا  و  اـهناسنا ، یگدـنز 

، یتسود عون  نوچمه  یلوصا  هب  مازتلا  نودـب  هک  ارچ  تسا ، راکـشآ  هتفگاـن  رّکفت  زرط  نیا  رثا  دـننادیم . مکاـح  یللملانیب  یعاـمتجا و 
هّدام درف  هب  رـصحنم  ّتیمکاح  اب  لوصا  نیا  و  هدشن ، لح  یناهج  حطـس  رد  تالکـشم  هاگچیه  ّتبحم ، ّتیمیمـص و  يراکادف ؛ ضامغا ،

29 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دش . دهاوخن  راگزاس 

يدرف ياهيدازآ  بهذم و   4
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هک یلاح  رد  درادیم ؛ زاب  دوخ  ياههتساوخ  زا  ياهراپ  هب  ندیـسر  زا  هدرک و  دودحم  ار  ناسنا  يدازآ  بهذم  هک  دننکیم  رّوصت  یـضعب 
ياههیامرـس اـهورین و  نتفر  ردـه  هب  زا  يریگولج  نآ ، فدـه  هکلب  تسین  یقطنم  ياـهيدازآ  زا  يریگولج  یبهذـم ، تاروتـسد  ِفدـه 

، دنکیم يریگولج  یـسنج  يراب  دـنبیب و  رامق و  یلکلا ، ياههباشون  زا  بهذـم  رگا  اًلثم  تسا . شزرایب  تسردان و  ياههار  رد  یناسنا 
يدازآ اریز  تسا ؛ یعقاو  يانعم  هب  يدازآ  حور  نامه  یقالخا  لرتنک  نیا  تسا . عامتجا  مظن  و  دارفا ، مسج  حور و  تمالـس  نیمأـت  يارب 

هب زگره  يدازآ  ، » دـنک يرادرب  هرهب  عامتجا  درف و  لـماکت  ریـسم  رد  دوخ  دوجو  ياههیامرـس  زا  دـناوتب  ناـسنا  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ 
رد لماکت  يوس  هب  ار  وا  هک  ناسنا  يدازآ  هنوگره  زا  نید  تسین .» يراب  دنبیب و  ینارسوه و  هار  رد  داد  ادخ  ياهورین  نداد  رده  يانعم 

يزیچ مه  حیحـص  يانعم  هب  يدازآ  میتفگ  هک  روطنامه  و  دنکیم ، تیامح  دربب  شیپ  فلتخم   30 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  ياههبنج 
عاونا ندیـشوپ  تایح ، بهاوم  زا  حیحـص  هدافتـسا  رد  ار  ناسنا  نید  لیلد ؛ نیمه  هب  دوب . دهاوخ  يراب  دنبیب و  نآ  ریغ  و  تسین ، نیا  زج 

دازآ یگدنز  لیاسو  زا  دیفم  يرادربهرهب  هنوگره  هصالخ  و  ملاس ، تاحیرفت  تاّذل و  بوخ ، ياهاذغ  زا  نتفرگ  هرهب  لوقعم ، ياهسابل 
َنِم ِتاَبِّیَّطلا  َو  ِهِداَبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  دـنکیمن ، توعد  نآ  كرت  هب  ار  ناسنا  زگره  هتـشاذگ و 

ام بهذم  هوالعب  « 1 «. » تسا هدرک  مارح  هتخاس  مهارف  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هزیکاـپ  قازرا  اـهتنیز و  یـسک  هچ  وگب  ِقْزِّرلا ؛
«. میـشاب هاگآ  تعنـص  کینکت و  زور و  لیاسو  نیرخآ  زا  و   » هدرکن شومارف  هاگچیه  ار  دوخ  ناـمز  ياهترورـض  هک  دـهدیم  روتـسد 

هاگآ نآ  ياهيدنمزاین  دوخ و  نامز  زا  هک  یسک  ِسباوَللا ؛ ِهیَلَع  ُمِجْهَتال  ِِهنامَِزب  ُِملاعلا  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسا  ياوشیپ 
هچنآ نیون  ننـس  بادآ و  راکفا و  زا  دـیوگیم : اـم  هب  نید  « 2 «. » دوشیمن عقاو  کیرات  ثداوح  هناریگلفاـغ  موجه  دروم  هاـگچیه  تسا 

و طرـش ، دـیقیب و  ياـهيورهلابند  میلـست  زگره  و  میزیرب ، رود  تسا  طـلغ  تسرداـن و  هـچنآ  و  هدرک ، باـختنا  تـسا  هتـسیاش  دـیفم و 
: دیامرفیم دیجم  نآرق   31 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  میوشن . تسین ، راگزاس  ناسنا  تفارش  حور و  لالقتسا  اب  هک  هناروکروک  ياهدیلقت 

اهنآ هد ، تراشب  نم  ناگدنب  هب  ِباَْبلَألا ؛ اُولوا  ْمُه  َِکئلوا  َو  ُهَّللا  ُمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َکَئلْوُأ  ُهَنَسْحا  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع * ْرِّشَبَف  »
کی رد  مالسا  « 1 «. » دندرخ لقع و  نابحاص  ناگتفای و  تیاده  دـننکیم ، يوریپ  اهنآ  نیرتهب  زا  سپـس  دنونـشیم و  ار  نانخـس  همه  هک 

33 ص : هاگن ،

مالسا یلصا  لوصا  مّود : شخب 

هراشا

تّوبن مّوس : لصف  زیخاتسر  داعم و  مّود : لصف  یسانشادخ  لّوا : لصف 

یسانشادخ  1

هراشا

هفسالف اهتنم  تسوا ، دوخ  زا  وا  یتسه  هک  تسا  نیتسخن  ّتلع  کی  ياراد  ناهج  نیا  هک  تسین  رشب  نارّکفتم  نایم  یفالتخا  چیه  همّدقم :
هلـسلس هک  تسا  لیلد  نیا  هب  یلزا ) ّتلع   ) نیتسخن ّتلع  لوبق  دـننادیم . ادـخ »  » ار ّتلع  یهلا  هفـسالف  و  هّدام »  » ار نیتسخن  ّتلع  يّداـم ،
يرگید زیچ  ِلولعم  تسا و  یلـصا  ِّتلع  هک  دیـسر  میهاوخ  ياهطقن  هب  نیاربانب  دور ، شیپ  تیاهنیب  اـت  دـناوتیمن  ناـهج  لولعم  لـلع و 

ناونع هب  هفـسلف  رد  هک  تسا  نامه  نیا  دوب . دهاوخ  هدوب و  هشیمه  ًاعبط  تسوا و  تاذ  نورد  زا  وا ، یتسه  رگید  ترابع  هب  و  دـشابیمن ،
اریز تسا ، نشور  مه  نآ  نالطب  لیلد  و  دنک . ادیپ  همادا  تیاهنیب  ات  للع  هلـسلس  تسا  لاحم  ینعی  دوشیم ؛ دای  نآ  زا  لسلـست »  » نالطب

هب لّدبم  میراذگب ، مه  رانک  ار  جایتحا » زاین و   » تیاهنیب رگا  ایآ  تسا . چیه »  » دوخ ّتلع  نودـب  و  تسا ، جایتحا  زاین و  اپارـس  یلولعم  ره 
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یب رگا  ایآ  دش ؟ دهاوخ  يزیچ  میراذـگب  مه  يور  ار  چـیه »  » تیاهنیب رگا  ایآ  دـش ؟ دـهاوخ  يزاینیب »  » 36 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا 
هب دشابن  یلصا  یلزا و  ّتلع  کی  هب  یکّتم  ات  لولعم  ّتلع و  هلـسلس  نیاربانب  دوشیم ؟! ددع  هب  لیدبت  مینیچب ، مه  رانک  ار  رفـص »  » تیاهن

اهنت و  تساهتـسیلایرتام ، نّویهلا و  بتکم  نایم  كرتشم  ردـق  نیتسخن  یلزا و  ّتلع  کی  دوجو  هب  هدـیقع  هکنیا ، هجیتن  دـیآیمن . دوجو 
دوجو رکنم  اهيّدام  تساهنیا ، دـقاف  اـی  تسا و  درخ » ملع و  لـقع و   » ياراد نیتسخن  ّتلع  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  بتکم  ود  نیا  فـالتخا 

، ملع ياراد  ار  ناهج  یلّوا  أدبم  ناتسرپ  ادخ  یلاح  رد  دننکیم ، یفرعم  روما  نیا  دقاف  هّدام  ار  نآ  دنتسه و  نیتسخن  ّتلع  رد  درخ  لقع و 
. دننادیم نایاپیب  يدرخ  تمکح و  و 

یسانشادخ ياههار 

شنیرفآ ماـظن  هعلاـطم  لّوا : هار  مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  اـجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  يدّدـعتم  ياـههار  ادـخ  تخانـش  يارب 
ایآ مینیبب ، هدرک و  هاگن  ناهج  فلتخم  ياهدومن  تادوجوم و  هب  دیاب  روظنم  نیدب  تسا ، یتسه  ماظن  رد  هعلاطم  یسانشادخ  هار  نیتسخن 

نتفرگ رارق  زرط  ناـسنا و  مشچ  ناـمتخاس  اـیآ  نآ ؟ دوبن  راـثآ  اـی  دوشیم  هدـید  نیتسخن  ّتلع  ِدرخ  لـقع و  راـثآ  تادوجوم ، هرهچ  رد 
یکیزیف  37 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  نیناوق   » زا مشچ ، هدنزاس  هک  دهدیمن  یهاوگ  نآ ، فلتخم  ياههدرپ  و  هّیکبـش ، و  مشچ ، یـسدع 

، عونتم اًلماک  تازلف  هبش  تاّزلف و  زا  ناسنا » نوخ  بیکرت  ایآ  « !؟ تسا هتـشاد  یهاگآ  اًلماک  اههنییآ » اهیـسدع و  رون ، ساکعنا  هب  طوبرم 
تـسین تقیقح  نیا  رگنـشور  دش ، دهاوخ  یتایح  تاماظن  همه  ندروخ  مهب  ثعاب  نآ  رد  يرییغت  نیرتمک  هک  هدش  باسح  ياهتبـسن  اب 

ياهلّولـس نامتخاس  ایآ  و  تسا !؟ هدوب  هاـگآ  اًـلماک  تاّزلف » هبـش  تاّزلف و  زا  کـیره  ّصاوخ  ییایمیـش و  تاـبیکرت   » زا نآ  هدـنزاس  هک 
یلماع تسد  هب  هک  تسین  ّتیعقاو  نیا  يایوگ  قیقد ، فیرظ و  لاـح  نیع  رد  زیمآرارـسا و  هدـیچیپ و  عضو  نآ  اـب  هاـیگ  ناویح و  ناـسنا ،

ياهتبسن و  یسمش » هموظنم  ایآ  « !؟ تسا هدوب  عّلطم  یهایگ » یناویح و  یناسنا ، يژولویزیف   » هب طوبرم  نیناوق  همه  زا  هک  هتفرگ  تروص 
نیا هدنروآ  دوجوب  هک  دهدیمن  ناشن  دراد  دوجو  هموظنم  نیا  تاراّیس  زا  کیره  تکرح  ِتعرـس  هلـصاف و  مجح ، نایم  رد  هک  یّـصاخ 

رد نیاربانب  تسا !؟ هدوب  ربخ  اب  نآ  دننام  و  زکرم » زا  رارف  يورین   » داجیا رد  ینارود  تکرح  رثا  و  هبذاج » نوناق   » تاّیئزج مامت  زا  هاگتسد 
هتفر راکب  يزیگناتریح  ّتقد  مظن و  اهناشکهک ؛ نیرتگرزب  ات  هتفرگ ، متا  ینعی  تاّرذ  نیرتکچوک  زا  ناهج ، نیا  تادوجوم  زا  کـیره 

مولع و رب  یهاگآ  اب  ام  هک  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  تسا . تاماظن  نیناوق و  نیا  همه  زا  نیتسخن  أدـبم  یهاگآ  عالطا و  هدـنز  هاوگ  هک 
أدـبم یلو  میوش ؛ دنمـشناد  ملاـع و  تسین ، ناـهج  تاـماظن  نیناوق و  رارـسا و  زا  ياهشوگ  رب  یهاـگآ  زج  يزیچ  هک  یناـسنا  ياـهشناد 

درک رواب  ناوتیم  هنوگچ   38 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دشاب !؟ تسا  هتـشادن  یـشناد  ملع و  تساهنآ ، همه  هدنروآ  دوجوب  هک  نیتسخن 
نوچمه یسک  هتفای و  لماکت  یحارج  بط و  شناد  ات  هتخاس  مکارتم  لاس  نارازه  لوط  رد  ار  دوخ  راکفا  دیاب  هک  دنمـشناد  اهنویلیم  هک 

نآ زا  و  بلق ، نیتسخن  هدننز  دنویپ  یلو  دنشاب  ملاع  دنمـشناد و  یگمه  دنز  دنویپ  يرگید  ناسنا  هب  ار  یناسنا  بلق  دناوتب  درانراب » رتکد  »
میت دران و  راب  رتکد  هلیـسو  هب  هک  یبلق  دنویپ  هیجوت  رد  رگا  هک ، نیا  نخـس  هاتوک  دـشاب !؟ درخ  ملع و  دـقاف  یئدـبم  بلق ؛ هدـنزاس  رتالاب 

يراک نینچ  هب  تسد  هعلاطم ، نودب  اهنآ  هکلب  دوبن ، یشناد  ملع و  چیه  لولعم  دنویپ  نیا  هک  دوش  هتفگ  دش ، ماجنا  روش » ترگ   » یکشزپ
، دریذپیمن سکچیه  ار  ریـسفت  نیا  تفرگ ، تروص  روبزم  دنویپ  و  دـش ، ماجنا  اهنآ  هلیـسو  هب  زیگناتریح  یّحارج  نیا  ًافداصت  و  دـندز ،
هب هک  هشقن  فده و  دقاف  للع  یقاّفتا و  ثداوح  تافداصت ، قیرط  زا  یتسه  هدش  باسح  تمظع و  اب  ناهج  شیادـیپ  ریـسفت  هنوگچ  سپ 

کی نآ ، نوگانوگ  تادوجوم  ناهج و  شیادیپ  هرابرد  اهيّدام  ریـسفت  نیاربانب  « !؟ تفریذپ ناوتیم  ار  تسا  رتیقطنم  ریغ  نآ  زا  بتارم 
، بط حیرـشت  يژولویزیف ، يژولویب ، یمیـش ، کـیزیف ، لـیبق  زا  اـم  یعیبـط  مولع  بتک  زا  کـیره  بیترت  نیا  هب  تسا . یملع » ریغ  ریـسفت 

هرابرد همه  هک ، ارچ  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  یـسانشادخ » باتک   » کی ناونع  هب  دـناوتیم  اهنآ  دـننام  و  یـسانشهایگ ، یـسانشناویح ،
ریذپناکما یسانشادخ »  » لصا لوبق  اب  زج  اهنآ  یقطنم  حیحـص و  ریـسفت  هک  دننکیم  ثحب  شنیرفآ  فرگـش  تاماظن  نیناوق و  رارـسا و 
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یکلف و فورعم  دنمـشناد  هتفگب  تسا . هدوـمیپ  دوـخ  يدـیحوت  تالالدتـسا  رتـشیب  رد  دـیجم  نآرق  هک  تسا  یهار  ناـمه  نیا  تـسین و 
رتقیمع ام  يرادنید  دـشاب  رتشیب  اهنامـسآ  تمظع  تقلخ و  رب  ام  یهاگآ  هچره   » 39 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دیدج : موجن  راذگهیاپ 

، دوش رتهدرتسگ  مولع  هنماد  ردق  ره  ینعی  دراد ؛ دوجو  ادـخ » هب  نامیا   » و مولع » تفرـشیپ   » نایم یکیدزن  دـنویپ  بیترت  نیا  هب  « 1 «. » تسا
یمداکآ سییر  رـصاعم و  سانـش  تسیز  دنمـشناد  هتفگ  هب  دـش . دـهاوخ  رتمکحم  اهلد  رد  تردـق  ملع و  أدـبم  کی  هب  نامیا  ياههشیر 

ام ناـمیا  يراوتـسا  رب  هبترم  اهدـص  ددـنویپیم  عوـقو  هب  ملع  ياـیند  رد  هـک  ياهزاـت  فـشک  ره  «: » 2 « » رتسچنیو تربـلآ   » ادـیرولف مولع 
یلاـع راـکفا  هـب  ار  نآ  ياـج  دربیم و  نـیب  زا  دراد  دوـجو  اـم  نادـقتعم  نطاـب  رد  شیب  مـک و  هـک  ار  یناـهن  ياـههسوسو  و  دــیازفایم ،
نکاس رگا  دراد  لیم  ناجیب ، هّداـم  دـیوگیم : اـم  هب  ملع  وس  کـی  زا  لـماکت  تکرح و  مّود : هار  « 3 «. » دشخبیم دیحوت  یـسانشادخ و 

و لّوا ، نوکـس  یجراخ  لماع  کی  هکنیا  رگم  دـنک ، لابند  نانچمه  ار  دوخ  ریـسم  تسا  كّرحتم  رگا  و  دـنامب ، نکاس  هب  هراومه  تسا 
رگا و  دوشیمن ، كّرحتم  یجراخ ، يورین  ریثأت  نودـب  دـشاب  نکاـس  اـضف  زا  ياهشوگ  رد  یگنـس  رگا  اًـلثم  دـنزب ، مه  هب  ار  مّود  تکرح 

: دـیوگیم ام  هب  ملع  رگید  يوس  زا  40 و  ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دتـسیایمن . زاب  تکرح  زا  ینوریب  لماع  ریثأت  نودب  دشاب ، كّرحتم 
رتهداس ّداوم  هب  یلآ  ّداوم  دوریم ، رتهداس ، ياهلکـش  هب  لیدـبت  لالحنا و  هیزجت ، تمـسب  نامز  تشذـگ  اب  ناهج  هدـنهد  لیکـشت  داوم 

هّدام نورد  رد  سپ  دنوریم . یـشوماخ  هب  ور  نازورف  ناگراتـس  هدش و  هیزجت  دننامب - دوخ  لاح  هب  رگا  اهمتا - رـصانع و  هدـش ، لیدـبت 
ندش یـشالتم  هیزجت و  داسف و  هب  ور  دوخ  هب  دوخ  ناهج  هکلب  دوشیمن ، هدید  دناکـشب  لماکت  يوس  هب  ار  نآ  هک  یلماع  ناهج ، ِناجیب 

یلیامت ناجیب ، هّدام  نورد  رد  اریز  تسا ، هتفرگ  همشچرس  هّدام ، ناهج  جراخ  زا  تایح » لماکت و   » هک درک  لوبق  دیاب  هجیتن  رد  دوریم .
هفـسالف زا  یکی  تسا . هدش  مهارف  نآ  تاذ  نوریب  زا  درادن ، دوجو  یـششک  نینچ  نآ  نورد  رد  نوچ  و  دوشیمن ، هدـید  عوضوم  نیا  هب 

سنارف لوتانآ  نوسیدا و  نیاتـشنیا و  نوچمه  یناسنا  دوجو  ات  هداس  بیمآ  زا  هک  یتاـیح  شـشک  نآ  هراـبرد  دـیناوتیم  اـیآ  : » دـیوگیم
لیم یتایح و  ششک  نیا  ریسفت  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم  « 1 « » دینیبب ییادخ  توسک  رد  ار  ایند  هکنآیب  دینک ، رکف  هدش ، هدیـشک 
قبط ناهج  رد  دوجوم  ياهيژرنا  دـیوگیم : ام  هب  ملع  یتسهناهج  ثودـح  مّوس : هار  تسین . نکمم  یهلا  ریـسفت  کی  نودـب  لـماکت  هب 
همه هک  دسریم   41 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  ارف  يزور  و  دنوریم ، شیپ  یتخاونکی  ندـش و  یثنخ  هب  ور  کیمانید ،» ومرت   » مّود لصا 

ماگنه هب  هک  تاعیام  هتسویپ  مهب  فورظ  دننام  تسرد  ددرگیم ؛ رادیدپ  ناهج  رسارس  رد  یتوافت  یب  تلاح  دنوشیم و  یثنخ  ناسکی و 
همه هک  یتقو  دوز ، ای  رید  و  دـنکیمن ، ادـیپ  همادا  هشیمه  يارب  عضو  نیا  اـّما  میتسه ، اـهنآ  رد  شبنج  تکرح و  دـهاش  حوطـس ، تواـفت 
رگا دراد و  یخیرات  ًامتح  ناهج  شیادـیپ  لصا  نیا  قبط  دـیدرگ . دـهاوخ  تکرح  یب  مارآ و  شوماخ ، زیچ  همه  دـندش ، ناسکی  حوطس 
ناهج هک  مینک  لوبق  دیاب  نیاربانب  دشیم . شوماخ  یتکرح  ره  یثنخ و  زیچ  همه  و  هدش ، راچد  یتخاونکی  تلاح  هب  لبق  اهتّدم  دوب  یلزا 

هک لّوا ، زور  یتوافتیب  ندروخ  مه  رب  و  نیتسخن ، ثودح  هک  دیآیم  شیپ  نخـس  نیا  نونکا  دـشاب . یلزا  دـناوتیمن  تسا  ثداح  هّدام 
هّدام تخاونکی  ياهمتا  رد  هک  يراجفنا  رگید  تراـبع  هب  اـی  و  نیتسخن » راـجفنا  « ؟ تسا هدوب  هچ  هدـش  اـهدومن  همه  نیا  شیادـیپ  أدـبم 
هدمآ دوجوب  دوخ  هب  دوخ  تسا  نکمم  هنوگچ  لماک » توافتیب   » تلاح رد  راجفنا  نیا  هتفرگ ؟ همـشچرس  یلماع  هچ  زا  هداد  يور  ّیلوا 
هّدام تخاونکی  ملاع  رد  جوم ، داجیا  و  نیتسخن ، یتوافتیب  ندروخ  مه  هب  همـشچرس  جراخ ، زا  یلماع  هک  درک  فارتعا  دیاب  سپ  دشاب !؟
ناهج نیا  ياهدومن  شیادـیپ  لماع  دـناوتیمن  اهنت  هّدام  و  تسا ، هدـش  ناهج  فلتخم  ياـهدومن  اـهيژرنا و  شیادـیپ  سپـس  ناـجیب و 
قوف هناگ  هس  لیالد   42 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  میراذگیم . ادخ »  » ار شمان  ام  هک  دراد  زاین  یعیبط  قوف  ام  لماع  کی  هب  هکلب  دشاب .
يارب یتسه -» ناهج  ثودـح   » قیرط زا  یمّوس  و  لماکت ؛» تکرح و   » قیرط زا  يرگید  و  یتسه » ناهج  ماظن   » هعلاطم قیرط  زا  یکی  هک -

رد ام  هچنآ  و  هدش ، فیلأت  سانـشادخ  یهلا و  هفـسالف  طسوت  هک  تسایحورـشم  ياهباتک  عوضوم  کیره  دـش ، رکذ  ادـخ  دوجو  تابثا 
. تساهنآ هدیکچ  هصالخ و  میدروآ  الاب 

نآرق رد  یسانشادخ 
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هدنز تالالدتـسا  يور  هراومه  دراد و  صاصتخا  یـسانشادخ  نامیا و  حور  تیوقت  هب  دـیجم ، نآرق  ام  ینامـسآ  باتک  زا  یناوارف  تایآ 
ماظن نیا  هعلاطم  هب  ار  ناگمه  هدرک و  هراشا  شنیرفآ ) ماظن  هعلاطم   ) لّوا قیرط  هب  دـیحوت ، تایآ  رتشیب  رد  نآرق  تسا . هدرک  هیکت  یملع 

َو ِتاوَـمَّسلا  ِقـْلَخ  ِیف  َّنا  : » دـیامرفیم هدرک و  هراـشا  اهنامـسآ  شنیرفآ  رارـسا  هب  یهاـگ  اتـسار  نیا  رد  دـیامنیم ؛ توـعد  زیگناتفگش 
ینشور ياههناشن  زور ، بش و  مّظنم )  ) دش دمآ و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  ِباَْبلَألا ؛ ِیلْوُأِّل  ٍتاَیََأل  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفاَِلتْخا  َو  ِضْرْالا 

: دیوگیم نینچ  دیحوت  نامرهق  میهاربا ، نابز  زا  و  هدرک ، هراشا  رگید  ياههار  هب  یماگ  و  « 1 «. » تسا نارظن  بحاص  نادنمشیدنا و  يارب 
هب اجنیا  رد   43 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  « 2 «. » تسوا زا  گرم  یگدنز و  هک  تسا  یسک  نآ  نم  راگدرورپ  ُتیُِمی ؛ َو  ِیُْحی  يِذَّلا  َیِّبَر  »

ًاقباس هک  تسا  لماکت ) تکو و   ) یمّود هار  نامه  تقیقح  رد  نیا  هدش و  هراشا  راگدیرفآ  دوجو  رب  نآ  تلالد  گرم و  یگدنز و  هلئسم 
تمظع و  شنیرفآ ، بلاج  ياهيراک  هزیر  اهنآ  رد  هک  دراد  دوجو  یـسانشادخ  دیحوت و  هنیمز  رد  هیآ  اهدص  دیجم  نآرق  رد  دش . هراشا 

مه هب  نآ  رد  نآرق  یعیبط و  مولع  رارـسا  هک  دـبلطیم  ار  یّلقتـسم  باتک  تایآ  نیا  یـسررب  تسا . هتفرگ  رارق  هّجوت  دروم  هاگتـسد ، نیا 
. دروآیم دوجوب  ار  ینیریش  ثحب  هتخیمآ و 

درادن دوجو  ییادخ  یب 

نادنمـشناد و زا  يرایـسب  ارچ  هک  دـیآ  شیپ  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  ادـخ  دوجو  تاـبثا  يارب  هتـشذگ ، یملع  تالالدتـسا  هب  هّجوـت  اـب 
تفای ناوتیم  ار  يدنمـشناد  رتمک  هک  ارچ  تسین ، لکـشم  نادنچ  شـسرپ  نیا  خساپ  دناهدومیپ ؟ ار  راکنا  هار  یعیبط ، مولع  ناراذگناینب 

، نآ زا  ریبعت  يراذـگمان و  رد  هچ  رگا  دـشابن ، دـقتعم  تردـق  ملع و  أدـبم  کی  لک و  لقع  کـی  دوجو  هب  دوخ ، نانخـس  قاـمعا  رد  هک 
هب يزرط  هب  سکره  درادن ، دوجو  ییادخیب  چیه  : » فورعم فوسلیف  هلاش » نبـسیلف   » هتفگ هب  درب . راکب  ار  هَّللا »  » و ادـخ »  » زا ریغ  یظافلا 

نامتخاس هرابرد  ثحب  ماگنه  هب  هک  یسک   44 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  « 1 «. » دنکیم كرد  ار  وا  ياهنوگ  هب  سکره  دـشیدنایم و  وا 
ددرگن و زاب  اهزیلهد  هب  اهنطب  زا  نوخ  ات  هداد  رارق  ياهچیرد  بلق ، ياهزیلهد  و  اهنطب ، نایم  رد  روظنم  نیا  يارب  تعیبط ،  » دـیوگیم بلق 

هملک زا  شروظنم  تفگ  ناوتیم  ایآ  دوشیم ، لئاق  لقع » همانرب و  دصق ، فده ،  » تعیبط يارب  بیترت  نیا  هب  و  دروخن » مه  هب  نآ  نایرج 
هدرب راـک  هب  نآ  ياـج  هب  ار  تعیبط  هملک  هچ  رگا  تسا ، ادـخ »  » وا روظنم  تفگ  دـیاب  اـی  تسا !؟ شزرا  روعـش و  دـقاف  لـماوع  تعیبط » »
يارب هک  میباییم  يّدام  نادنمـشناد  بلاغ  تاملک  رد  تسا ، لک  لقع  کی  دوجو  هب  نامیا  رب  هاوگ  همه  هک  ار ، تاریبعت  نیا  ریظن  تسا .
روعش دقاف  لماوع  تعیبط ،»  » هملک زا  ناشروظنم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  همه  اهنیا  و  دناهدش ، لئاق  ار  دصق  هدارا و  همانرب ، فده ، تعیبط ،

. دناهداهن ادخ »  » رب ار  تعیبط  مان  عقاو  رد  اهنآ  هکلب  تسین ، دصق  و 

ادخ تافص 

. تسا هدیچیپ  لکـشم و  وا  تاذ  هنک  تافـص و  هب  ندرب  یپ  تسا ، ناسآ  نشور و  ادـخ ، دوجو  تابثا  یـسانشادخ و  هک  هزادـنا  نامه  هب 
هک یلاح  رد  تسا ، تیاهن  یب  ناکم  نامز و  تردـق ، ملع ، رظن  زا  هدوب و  يدـبا  یلزا و  يدوجو  وا  هک  مینادـب  دـیاب  زیچ ، ره  زا  لبق  اریز 

دناوتیم هنوگچ  یهانتم  دودـحم و  دوجو  نیاربانب  تسا . یهانتم  دودـحم و  دـشاب  مه  عیـسو  داـیز و  ردـق  ره  اـم ، ملع  تردـق و  یتسه ،
هتـسوپ نورد  رد  هک  ياهجوج  لاـثم  ناونع  هب  درب !؟ یپ  وا  تاذ  هنک  هب  هدرک و  كرد  لـماک  روـطب  ار  یهاـنتم » ریغ  دودـحمان و   » یتـسه
قامعا رد  هچنآ  زا  دـناوتیم  اـیآ  دراد ، رارق  رداـم  محر  رد  هک  ینینج  اـی  و  هتفاـی ،  45 ص : هاگن ، کـی  رد  مالـسا  شرورپ  مخت  دودـحم 

نیا رّوصت  نیقی  هب  دـنک ؟ كرد  تسه  هک  نانچ  نآ  ار  اهدادـیور  نیا  و  دـشاب ، هاگآ  دـهدیم  يور  اهناشکهک  لد  رد  نارکیب و  ياضف 
لقع و تردـق  رکف  ییاناوت  هزادـنا  هب  ار  ادـخ  تافـص  میناوتیمن  اـم  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نخـس  نیا  تسا . نکمم  ریغ  نآ  يارب  روما ،
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عوـنت اریز  تـسا ،» ملاـع  : » وا هـک  میباـییمرد  یبوـخ  هـب  ناـهج  نـیا  ياههدـیدپ  اـهدومن و  هعلاـطم  زا  اـم  هـکلب  میباـیرد ؛ دوـخ  هشیدـنا 
اریز تسا ، ّیح » . » تسا زیچ  همه  رب  وا  ییاناوت  ملع و  هناشن  اهنامـسآ  نیمز و  تادوجوم  یگدـنز  تایح و  رد  هداعلاقوف  زیگناتفگش و 

دیرم و . » تسا هدنز »  » وا نیاربانب  رداق ، مه  تسا و  ملاع  مه  دنوادخ  و  تسین ، تردق  ملع و  هعومجم  زج  يزیچ  یعقاو ، يانعم  هب  تایح 
ره دـنیبیم و   » ار زیچ  همه  ینعی  تسا ، عیمـس » ریـصب و  «. » قباـس لـیلد  ناـمه  هب   » تـسا كاردا »  » و هدارا »  » ياراد ینعی  تـسا  كردـم »

اهنیا دوب . دهاوخ  هراومه  هدوب و  هشیمه  ینعی ، تسا ، يدبا » یلزا و  . » تسا زیچ  همه  رب  هاگآ  طیحم و  وا  هک  ارچ  دونـشیم ،» ار  ییادـص 
نوچ یفرط : زا  تسه . وا  تاذ  رد  هتشاد و  یتابثا  هبنج  هک  یتافـص  ینعی  دوشیم ، هدیمان  هّیتوبث » تافـص   » هک تسوا  تافـص  زا  یتمـسق 

تیاهنیب و رظن  ره  زا  وا  یتسه  نوچ  درادـن ، هار  وا  دوجو  رد  صقن » زاین و  زجع ، لـهج ، . » تسا لـماک  تیاـهنیب و  رظن  ره  زا  وا  یتسه 
رگا و  تسین ، نکمم  تاهج ، مامت  زا  تیاهنیب  دوجو  ود  ضرف  اریز  درادن ، هیبش » کیرش و   » 46 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  تسا . لماک 
همه اریز  درادـن ، مسج » « » 1 . » تسا يرگید  یتـسه  دـقاف  مادـک  ره  هک  ارچ  دوب ، دـنهاوخ  دودـحم  ود  ره  ًاـمتح  مینک ، ضرف  دوـجو  ود 

یلزا و دوجو  کی  نیاربانب  دزیریم ، مه  رد  اهنآ  نامزاس  هدـیدرگ و  هیزجت  اهنآ  ياـهمتا  هدـش و  یـشالتم  يزور  و  دـندودحم ، ماـسجا 
اریز دنمانیم ، هّیبلس » تافـص   » ار اهنیا  تسا . ینوگرگد  هنوگهمه  هیزجت و  لاوز ، ضرعم  رد  مسج  هک  ارچ  دشاب ، مسج  دناوتیمن  يدبا 

. درادن هار  ادخ  كاپ  تاذ  رد 

ینید تامیلعت  يانب  ریز  دیحوت 

هدش هدـناجنگ  يوحن  هب  یمالـسا ، تامیلعت  دـیاقع و  همه  رد  عقاو  رد  و  دراد ، ياهداعلاقوف  ّتیّمها  مالـسا  رد  یگناگی  دـیحوت و  هلأسم 
و یتسرپ ) هناگ  هس   ) ثیلثت یتسرپ ،) هناـگ  ود  « ) تیونث یتسرپ ،) تب   ) كرـش  » هب داـقتعا  هنوگره  اـهنت  هن  مالـسا  تاـمیلعت  رد  - 1 تسا :
، دنکیم یفرعم  اهتنایب ) قلطم و  یتسه  « ) یبیکرت يازجا   » هنوگره زا  یلاخ  دحاو و  تقیقح  ار  دنوادخ  تاذ  هکلب  هدـش ، درط  نآ  دـننام 
و ّتیلزا » «، » تردق «، » ملع  » لیبق زا  يدّدعتم  تافـص  - 2 دنمانیم . تاذ » دـیحوت   » ار هلحرم  نیا  ءازجا ،»  » هن دراد و  دـننام »  » وا هن  نیاربانب 
وا هک  ارچ  تـسوا ،  47 ص : هاگن ، کـی  رد  مالـسا  تاذ  نیع  هتـشگ و  زاـب  زیچ  کـی  هب  همه  مینکیم  رکذ  ادـخ  تاذ  يارب  هک  ّتیدـبا » »

دیحوت  » ار هلحرم  نیا  دراد ، رب  رد  ار  لامک  تافص  تالامک و  همه  تسین و  شیب  تقیقح  کی  تیاهنیب  یتسه  تسا و  تیاهنیب  یتسه 
ناوتیمن ار  وا  ریغ  تسادـخ و  ياـتکی  تاذ  صوـصخم  یگدـنب  تداـبع و  شتـسرپ ، مالـسا ، تاـمیلعت  ساـسارب  - 3 دـنمانیم . تافص »

هتـسیاش وا  اهنت  سپ  دنتـسه ، وا  هب  دنمزاین  دنا و  هدیرفآ »  » و قولخم »  » همه هک  ارچ  رـشب ، دارفا  هن  ناگراتـس و  هن  دیـشروخ و  هن  دـیتسرپ ،
زاب دنوادخ  هب  ناهج  رد  اهتردـق  اهراک و  همه  قیقد ، هعلاطم  کی  ساسارب  - 4 دنمانیم . تدابع » دـیحوت   » ار هلحرم  نیا  تسا . تدابع ،
نآ ماجنا  يارب  مزال  يورین  میهدیم  ماجنا  يراک  ام  رگا  و  تساهتردق ، همه  همشچرس  یلـصا و  قلاخ  هدننیرفآ و  وا  هک  ارچ  ددرگیم ،

تردـق ربارب  رد  یّلقتـسم  تردـق  سکچـیه  و  تسوا ، زا  وا و  کمک  هب  اهراک  همه  تفگ : ناوتیم  رظن  نیا  قبط  تسا ، هداد  ام  هب  وا  ار ،
رایتخا و زا  عنام  اهراک  همه  رد  وا  تردـق  هدارا و  ذوفن  هک  تسناد  دـیاب  اّما  دـنیوگیم . لاعفا » دـیحوت   » ار هحرم  نیا  درادـن . وا  ناـیاپیب 
میشیدنیب و دازآ  هدوب و  دازآ  ام  هک  تسا  هتـساوخ  و  هدرک ،» اطع  ام  هب  هدارا  يدازآ   » وا هک  ارچ  تسین ، نامیاهراک  ربارب  رد  ام  ّتیلوؤسم 

يارب مزال  لیاسو  همه  هدرک و  ّتبحم  اـم  هب  وا  مینک . باـختنا  هنادازآ »  » رگید ناـهج  ناـهج و  نیا  رد  رتهب  یگدـنز  يوس  هب  ار  دوخ  هار 
. تسا هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  فده  نیا  هب  ندیسر 

هدارا يدازآ  ناسنا و 

اطع اـم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتـبهوم  هدارا  يدازآ  تسا . هدارا » يدازآ  راـیتخا و   » ياراد هکلب  هدوبن ، روـبجم  دوـخ  ياـهراک  رد  ناـسنا 
رطاـخ هب  ار  رّـصقم  دارفا  هک  تـسا  نـیا  عوـضوم ، نـیا  زراـب  لـیلد  میتـسه . لوؤـسم  ناـمیاهراک  ربارب  رد  نآ  نتـشاد  رطاـخ  هـب  و  هدرک ،
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رفیک هب  هدرک و  همکاحم »  » ار اـهنآ  مییاـمنیم و  تیاکـش  هاـگداد  هب  ناـنئاخ  نازواـجتم و  زا  هدرک و  تمـالم  دـناهدرک  هک  ییاـهفّلخت 
دروم رد  ار  اهراک  نیا  همه  لـمع  رد  دـننادیم  روبجم  دوخ  لاـمعا  رد  ار  ناـسنا  دـنربج و  یّعدـم  هک  اـهنآ  یّتح  میناـسریم ؛ ناـشلامعا 
ربارب رد  روبجم  ای  و  یلزا ، هدارا  کـی  ربارب  رد  روبجم   ) تسا روبجم  دوخ  لاـمعا  رد  ناـسنا  رگا  دـنهدیم . ماـجنا  نازواـجتم  نارّـصقم و 

روخ رد  سانش  هفیظو  راکوکین  هن  درادن ، انعم  تمالم  هاگداد و  رفیک ، همکاحم ، دوخ ) یتیبرت  طیحم  یمـسج و  یحور ، ّصاخ  نامتخاس 
رود تلادـع  زا  یناسک  نینچ  همکاحم  دـنروبجم و  دوخ  راک  رد  همه  اریز  رفیک ، همکاحم و  تمالم ، هتـسیاش  راـک  دـب  هن  تسا و  ریدـقت 
ربج هدـیقع  لاطبا   » اهناسنا و همه  هدارا  يدازآ  راـیتخا و  رب  هاوگ  ناـهج ، يـالقع  نارّکفتم و  همه  اـم و  هنازور  لـمع  هویـش  رباـنب  تسا .
دوخ تداعس  هار  رد  ار  دوخ  يورین  هدرکن و  هدافتسا  ِءوس  يدازآ  نیا  زا  میفّظوم  ام  یلو  تسا ، هداد  ام  هب  ار  يدازآ  تبهوم  ادخ  تسا .»

ای هتـشادرب و  ماگ  یتسردان  رکف  بتکم و  ره  لابند  هب  میتسین  زاجم  لمع ، يدازآ  ای  رکف  يدازآ  مان  هب  هاگچیه  ام  مینک . جیـسب  عامتجا  و 
. تسا يراب  دنبیب و  جرم و  جره و  هکلب  تسین ، يدازآ  نیا  هک  ارچ  میوش ، بکترم  ار  یفالخ  راک  ره 

زیخاتسر داعم   2

هراشا

ریغ بیجع و  هکلب  تسا ، كانتـشحو  اهنت  هن  دوش ، دوبان  وحم و  یلک  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  گرم  اـب  ناـسنا  هکنیا  رّوصت 
یماـمت اـیآ  تسا . موهفماـن  تسرداـن و  يرما  نینچ  یـسانشادخ ، دـیحوت و  لـصا  لوبق  زا  سپ  صوصخ  هب  دـسریم . رظن  هب  مه  یقطنم 

هدرکلیدبت لقاع  رّکفتم و  ناسنا  هب  ار  ياهتخایکت  شزرایب  هداس و  تادوجوم  هک  تسا  نیا  يارب  ناسنا ، لماکت  دشر و  هدیچیپ  نیناوق 
عوضوم نیا  یتسار  هب  ددرگ !؟ دوبان  وحم و  نّدـمت  تایح و  راثآ  مامت  ات  دزاس  مودـعم  یـشالتم و  مه  زا  ار  یناسنا  هعماج  نیا  سپـس  و ،

يزاب سوه  یـصخش  هک  تسا  نیا  دـننام  و  دـشابیمن ، راـگزاس  راگدـیرفآ ، ریبدـت  تمکح و  ملع ، اـب  و  هدوبن ، هنـالقاع  یندرک و  رواـب 
ایآ دزاس . یـشالتم  مه  زا  رجفنم و  ار  نآ  تیمانید  دـنچ  اب  سپـس  هتخاس و ، رتشیب  هچره  تمظع  تفارظ و  ّتقد ، اـب  ار  یمیظع  هناـخراک 

هلـسلس نیا  و  دراد ، همادا  گرم  زا  سپ   50 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  يرگید  تروص  هب  اقب  یگدـنز و  مینک  لوبق  هک  تسین  رتیقطنم 
هلـسلس کی  لوبق  زا  سپ  هک  تسا  نینج »  » یگدـنز نوچمه  تقیقح  رد  ناهج  نیا  رد  ام  یگدـنز  رد  دوشیمن ؟ هتـسسگ  مه  زا  لـماکت 

. دـباییم لاقتنا  دوبن ، نکمم  تشادیم ) یفاک  روعـش  رگا   ) نینج يارب  مه  شرّوصت  یّتح  هک  يرتلماک  رتعیـسو و  طـیحم  هب  اـهلماکت ،
لوقعمان یقطنم و  ریغ  یگدنز ، نیا  ایآ  دندرمیم ، هلصافالب  ّدلوت  زا  سپ  اهنینج  همه  دوب و  ینینج  نارود  هب  رصحنم  ناسنا  یگدنز  رگا 

همّدقم و یقالخا  يرکف و  یمـسج ، لماکت  روبعلا  بعـص  مخ و  چیپ و  رپ  ياههّداج  ندومیپ  ناهج ، نیا  رد  ناسنا  یگدنز  نیاربانب  دوبن ؟
تسا ناهج  نیا  یگدنز  دننامه  ناهج ، نیا  یگدنز  هب  نآ  تبـسن  هک  تسا  رگید  یناهج  رد  رتعیـسو  رتیلاع و  یگدنز  يارب  يزاغآرس 

يرگید ناهج  هب  هکلب  ددرگیمن ، دوبان  ندرم  اب  ناسنا  هک  دـنراد  هدـیقع  ناهج  ناتـسرپادخ  لیلد ، نیمه  هب  ینینج .»  » یگدـنز هب  تبـسن 
نیا یلو  تسین  نکمم  میتسه ، روصحم  ناهج  نیا  راوید  راهچ  رد  هک  ام  يارب  شتاّیـصوصخ  تایئزج و  مامت  رّوصت  هک  ددرگیم ، لقتنم 

و شنیرفآ ، ناـهج  نیناوـق  هظحـالم  دراد . دوـجو  يرگید  ناـهج  دـباییمن و  ناـیاپ  یگدــنز  ناـهج ، نـیا  كرت  اـب  هـک  مـینادیم  ردــق 
لیلد دروـخیم ، مشچ  هب  ناـهج  نیا  رد  هک  تمظع  تمکح و  همه  نیا  و  دربیم ،» شیپ  لـماکت  يوـس  هـب  ار  ناـسنا   » هـک ییاههاگتـسد 

ار امـش  دینکیم  روصت  ایآ  َنوُعَجُْرتَال ؛ اَْنَیلِإ  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  اَمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَفا  : » دیامرفیم دـیجم  نآرق  تسا . تقیقح  نیا  يارب  يزراب 
َو : » دیامرفیم زین  و  « 1 « .»؟ دـیدرگیمن زاب  ام  يوس  هب   51 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دیوشیم و  یناف  گرم  زا  سپ  میدـیرفآ و  هدوهیب 

رگید ناـهج  دوـجو  هب  یپ  نآ  زا  هنوـگچ  دیتخانـش ، دـیدید و  ار  ناـهج  نـیا  یگدـنز  امـش  َنوُرَّکَذـَت ؛ اـَلْوَلَف  َیلواـْلا  َةَأْـشَّنلا  ُمـُتِْملَع  ْدََـقل 
نیا هک  میراد  ور  شیپ  رد  رگید  یناهج  هک  تسا  نیا  هناشن  ناسنا ، لـماکت  هب  طوبرم  نیناوق  ناـهج و  نیا  هعلاـطم  ینعی  «، 2 « »؟ دیربیمن
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. ددرگیمن عطق  هتفای و  همادا  نانچمه  نآ  رد  لماکت  هتشر 

زیخاتسر یملع و  نیناوق 

« يژرنا هّدام و  ياقب   » لصا نایب  اب  تسا و  هتـشادرب  زیخاتـسر  داـعم و  يوس  هب  يدـنلب  هزاـت و  ياـهماگ  دوخ ، تاـفاشتکا  اـب  مولع  هزورما 
ناشن یقطنم  نکمم و  درکیم ، هولج  نکمم  ریغ  لاحم و  ناـنیبرهاظ  رظن  زا  هتـشذگ  رد  هک  ار  دـیدج  یگدـنز  هب  تشگزاـب  زیخاتـسر و 

هک درک  حیرصت  و  دنار ، نوریب  ملع  طیحم  زا  ار  قلطم  يانف  هلأسم  دش ، فشک  هیزاوال »  » طّسوت راب  نیتسخن  هک  هّدام  ياقب  لصا  دهدیم .
يروآعمج اهنآ  همه  يزور  تسا  نکمم  و  دراد ، دوجو  ناهج  نیا  لد  رد  مه  زاب  ددرگ  هدنکارپ  یشالتم و  ردق  ره  ناسنا ، دوجو  تارذ 

ویدار  » ماسجا فشک  اب  هک  نوناق  نیا  تسا . یگدـنز  هب  وا  تشگزاـب  ناـسنا و  تاـیح  دـیدجت  ناـکما  يوس  هب  ماـگ  نیتسخن  نیا  ددرگ .
ناهج نیا  ّداوم  اهنت  هن  هک  دـهدیم  ناشن  دـمآ ، رد  يژرنا » هدام -  » ياقب نوناق  تروص  هب  دـش و  لیمکت  يروک » مادام   » هلیـسو هب  ویتکا »
رّوصت يژرنا ،» هّدام و   » نایم قباـس  رد  هک  یگناـگ  ود  یّتح  تسا و   52 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  تباث  یقاب و  مه  نآ  ياـهيژرنا  هکلب 

اوه و رد  نآ  راثآ  دوشیمن و  دوبان  زگره  ام  یتوص  جاوما  لاثم ، ناونع  هب  دـنرگیدکی . هب  لیدـبت  لـباق  ود  ره  و  هتـشادن ، دوجو  تفریم 
، مینک لوبق  دیاب  نیاربانب  ام ، ياهراک  ریاس  تسا  نینچمه  دهدیم ، لکـش  رییغت  اهنت  و  دنامیم ، یقاب  هراومه  تسام  نوماریپ  هک  ییایـشا 
هب يرگید  ماگ  نیا  و  دـنامیم . یقاب  ناهج  نیا  رد  تسام  دوجو  فلتخم  ياهيژرنا  لیدـبت  هجیتن  هک  ام ، تاکرح  همه  و  لامعا ، راکفا ،

یگدیچیپ نآ  زا  زیخاتسر  هلأسم  مولع ، تفرشیپ  اب  هک  نیا  هجیتن  تسا . لامعا  دوخ  هدهاشم  هکلب  لامعا ، جیاتن  هدهاشم  زیخاتسر و  يوس 
. تسا هدش  عقاو  لوبق  دروم  یملع  رظن  زا  لماک  روطب  هدمآ و  رد  یموهفم  هلأسم  تروص  هب  هدش و  جراخ  هتشاد ، هتشذگ  رد  هک 

ناسنا تیبرت  زیخاتسر و  هب  نامیا 

یگدنز رد  ینوگانوگ  راثآ  دـنکیم ، لح  ریـسفت و  یقطنم  تروص  هب  ار  گرم  یگدـنز و  ياّمعم  زیخاتـسر  هب  نامیا  هکنیا  زا  هتـشذگ 
هـشیدنا رّکفت و  و  هدوب ، رـشب  يارب  هدـنهد  رازآ  هرهچ  کـی  هراوـمه  گرم  هرهچ  - 1 تسا : ریز  رثا  ود  رتمهم  هـمه  زا  هـک  دراد  اـهناسنا 

لوبق اب  دـنادرگیم . نوگرگد  یلک  هب  کیرات و  ار  یگدـنز  قفا  و  دـنزیم ، مه  رب  ار  ناـسنا  ناـج  حور و  شمارآ  یتحار و  نآ ، هراـبرد 
، دراد ینادواج  یلاع و  حطـس  رد  ار  تاـیح  بهاوم  همه  هک  عیـسو  تمظع و  اـب  یناـهج  رد  مه  نآ  زیخاتـسر ، گرم و  زا  سپ  یگدـنز 

حور شمارآ  يریپ ، ای   53 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  گرم  رهاظم  هدهاشم  رگید  درادن ، ار  هدنهد  رازآ  سوبع و  هرهچ  نآ  گرم  رگید 
ام دهدیم ، رازآ  ار  اهتسیلایرتام  گرم ، رّوصت  رثا  رب  هک  یگـشیمه  ینارگن  یمئاد و  بارطـضا  رگید  دـنزیمن ، مه  رب  ار  یمدآ  ناج  و 

تداهش يراکادف و  زا  موزل ، ماگنه  داعم  هب  نادقتعم  تشاد . میهاوخ  يرتنئمطم  رتمارآ و  یگدنز  قیرط  نیا  هب  دزاسیمن و  تحاران  ار 
لامعا و راثآ  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  - 2 دننکیم . لابقتسا  رتیلاع ، رتعیسو و  یناهج  هب  ياهچیرد  ناونع  هب  سّدقم ، ياهفده  هار  رد 

روط هب  اهيدب  اهیکین و  و  ددرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  يرتگرزب  سایقم  اب  دومن  دشر و  زا  سپ  رگید  ناهج  رد  هدـنام و  یقاب  ناسنا  راکفا 
يارب ياهمشچرس  هدیقع ، نیا  دشخبیم . رثا  ناسنا  راتفر  لامعا و  رد  نیقی ، هب  تشاد  دهاوخ  یعطق  شاداپ  رفیک و  و  هدش ، هبساحم  قیقد 

زئارغ و نایغط  يور  هدروآ و  دوجو  هب  ناسنا  دوجو  رد  حـلاص ، لامعا  شرورپ  يارب  يدـعاسم  طـیحم  و  هناـهاوخ ، ریخ  راـکفا  شـشوج 
. دیامنیم لرتنک  اهیشکرس  ربارب  رد  ار  ناسنا  هدیقع ، نیا  تردق  تبسن  هب  و  دراذگیم ، رثا  تاساسحا 

حور ياقب  لالقتسا و 

باصعا هلـسلس  يزغم و  هّدام  ییایمیـش » وکیزیف   » ّصاوخ زا  ار  یناور  ياههدیدپ  حور و  كاردا ، رکف ، دنـشوکیم  اهتسیلایرتام  هچرگ 
مدع لالقتسا و  رب  ینـشور  هناشن  یناور » ياههدیدپ  حور و   » زا يّدام  ياهریـسفت  زجع  یلو  دننادب ، يّدام  ار  نآ  هجیتن  رد  دننک و  یفرعم 
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زا هک  مینیبیم  يراثآ   54 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  هظفاح  رّوصت و  رّکفت ، دـننام  یحور  ياههدـیدپ  رد  اریز  تسا ، یمدآ  حور  تیّدام 
اهنابایب و اـههوک ، اـی  و  ینامـسآ ، ياـههموظنم  اـهناشکهک ، میظع ، تاراّیـس  میناوتیم  اـم  - 1 هلمج : زا  تـسین  هّداـم  یموـمع  ّصاوـخ 

یتروص تلاـح  نیا  رد  مینک ، مّسجم  میـسرت و  دوـخ  رکف  رد  دـنراد  جراـخ  رد  هک  یتـمظع  ناـمه  اـب  تسرد  ار  نیمز  رواـنهپ  ياـهایرد 
دوـخ دوـجو  نورد  رد  ار  میظع  ینهذ  ياـهتروص  اهـشقن و  نـیا  اـم  و  ددـنبیم ، شقن  اـم  نـهذ  رد  نـیمز  اهنامـسآ و  یگرزب  هـب  گرزب 

زغم زا  هبترم  اهدرایلیم  ام  ینهذ  تمظع  اب  ياههشقن  تساجک ؟ اهـشقن  اهتروص و  نیا  ّلحم  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا  میباـییم .
هـشقن میهاوخب  هک  تسا  نیا  دـننام  دـشاب ، اهشقن  نیا  میـسرت  يارب  یّلحم  دـناوتیمن  نآ  ّصاوخ  يزغم و  ياهلولـس  تسا و  رتگرزب  ام 

ياهورین هّداـم و  يارواـم  ییورین  هب  دـیاب  نیارباـنب  مینک . میـسرت  يذـغاک  هحفـص  يور  ینیع  یعقاو و  ساـیقم  ناـمه  اـب  ار  ناریا  روشک 
کی ینعی  میدرگن ، کچوک » رب  گرزب  قابطنا  مدع   » لکشم راتفرگ  مینک و  ریسفت  ار  هدیدپ  نیا  میناوتب  ات  میشاب  هتشاد  هدیقع  ینامـسج 

رییغت و  » هّدام یمومع  ّصاوخ  زا  یکی  - 2 میبایرد . ار  میظع  ياهتروص  اههشقن و  نیا  نآ ، هلیسوب  میناوتب  ات  میریذپب  ار  يّدام  ریغ  يورین 
تشذگ اب  و  دنراد ، یتباث  عضو  ام  ینهذ  تاروّصت  هکیلاح  رد  دریگیم ، تروص  نامز  تشذگ  اب  هک  تسا  یگدوسرف » یمئاد و  لّوحت 

هاجنپ زا  سپ  میـشاب ، هدید  یـسلجم  رد  شیپ  لاس  دـنچ  ار ، دوخ  ناوج  تسود  رگا  لاثم  روط  هب  دـنوشیمن . هدوسرف  ای  نوگرگد  نامز ،
رد هک  ینوگرگد  یگدوسرف و  رییغت ، نیرتکچوک  نودـب  ینهذ  تروص  هشقن و  نامه  میتفایم ، هسلج  نآ  دای  هب  هکیماـگنه  رگید  لاـس 

ّصاوخ زا  ینهذ ، ياهتروص  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  دوشیم . رـضاح  ام  نهذ  رد  هدنام  یقاب  ام  هظفاح   55 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا 
ینوگرگد مدع  گرزب و  رب  کچوک  قابطنا  مدع  تسا . تباث  اهنآ  عضو  هراومه  اریز  دنـشاب ، يّدام  دنناوتیمن  دنرانکرب و  هّدام  یمومع 

هفسلف بتک  رد  دیناوتیم  ار  رگید  لیالد  . ) دشابیم یمدآ  حور  لالقتسا  دّرجت و  رب  یهلا  هفـسالف  لیالد  زا  لیلد  ود  ینهذ ، ياهتروص 
، دنتسین هّدام  یمومع  ّصاوخ  ياراد  یحور  ياههدیدپ  حور و  نوچ  هک  میریگب  هجیتن  نینچ  میناوتیم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  دییامن .) هعلاطم 

تابثا ياههیاپ  زا  یکی  عوضوم  نیا  داد . دنهاوخ  همادا  دوخ  تایح  هب  نانچمه  نت ، زا  ییادج  زا  سپ  دنوریمن و  نایم  زا  مسج  گرم  اب 
تابثا ار  داعم  زیخاتسر و  هلأسم  ناوتیم  دش ، هراشا  نآ  هب  هتشذگ  رد  هک  یلیالد  اب  زین ، نآ  نودب  هچ  رگا  تسا ، زیخاتـسر  داعم و  ناکما 

57 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دومن .

تّوبن  3

هراشا

« هدوب ناسنا  دوخ  لماکت  لیمکت و  رطاخ  هب   » هکلب تسا ، زاینیب  رظن  ره  زا  وا  اریز  هدوبن ، راگدیرفآ  زاین  رطاخ  هب  ناسنا  شنیرفآ  مینادیم 
زاین هار ، نیا  ندومیپ  تسا  یهیدب  دنک . ادیپ  يّدام  يونعم و  رظن  زا  رتیلاع  یگدـنز  يارب  يرتشیب  یگتـسیاش  لماکت » هار   » ندومیپ اب  هک 

ام ياهشناد  مولع و  اریز  دنـشاب ، ناگمه  يارب  يّرثؤم  قشمرـس  امنهار و  دنناوتب ، دوخ  هداعلاقوف  ياوقت  شناد و  اب  هک  دراد  یناربهر  هب 
دیاب نیاربانب  میوشیم  یتاهابتـشا  راـتفرگ  تساـم ، عفن  هب  هچنآ  تداعـس و  هار  صیخـشت  رد  هک  دـتفایم  قاـّفتا  رایـسب  و  تسا ، دودـحم 

ار دارفا  نیا  ام  دـنهد . ناشن  ام  هب  و  دـنبایب ، هابتـشا  نودـب  و  یتسرد ، هب  ار  هار  نیا  تعیبط ، ياروام  ناهج  اب  طابترا  اـب  هک  دنـشاب  یناـسک 
. میمانیم یحو »  » تعیبط ياروام  ناهج  اب  ار  اهنآ  زومرم  طابترا  و  ناربمایپ » »

ناربمایپ تمصع 

دیاب ینعی  دنوشن ، هانگ  اطخ و  هابتـشا ، هنوگچیه  بکترم  دیاب  دنـشاب ، دامتعا  دروم  رظن ، ره  زا  تسا  مزال  دوخ  يربهر  رد  نوچ  ناربمایپ 
، دنشاب دامتعا  دروم  دصرددص  دنناوتیمن  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دنـشاب ، هتـشاد  ّتینوصم  دنوادخ  فرط  زا  هانگ  هابتـشا و  ثیح  زا 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


، راتفر ات  دنـشاب  ناگمه  يارب  یبوخ  قشمرـس  دـنناوتیمن  و  هتخاس ، لزلزتم  ار  دامتعا  ياههیاپ  نانآ ، هرابرد  هانگ  اـی  هابتـشا  لاـمتحا  هکلب 
تفـص نیا  ياراد  هک  یناـسک  مییوگیم و  تمـصع »  » ار هاـنگ  هابتـشا و  زا  ّتینوصم  نیا  دریگ . رارق  ساـبتقا  دروم  اـهنآ  راـکفا  راـتفگ و 

. میمانیم موصعم »  » دنتسه

ناربمایپ فده 

قح و دـیحوت ، زا  فارحنا  هفارخ و  هنوـگره  اـب  هزراـبم  یعاـمتجا و  تلادـع  ياـههیاپ  میکحت  و  ناـسنا ، تیبرت  میلعت و  ناربماـیپ ، هماـنرب 
ُسانَّلا َموُقَِیل  ناَزیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتاَِنیَْبلِاب  اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرا  ْدََقل  : » دـیامرفیم نآرق  تساوران . ضیعبت  داسف و  هنوگره  و  تلادـع ،

«. دننک يربهر  داد ، لدـع و  هب  ار  ناهج  مدرم  ات  میداتـسرف  مزال  نیناوق  ینامـسآ و  بتک  راکـشآ و  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمایپ  ام  طْسِْقلِاب ؛
اُوْلتَی ْمُْهنِّم  ًالوُسَر  َنّیِّمُـألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه   » 59 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دروم  رد  و  « 1»

هدناوخن سرد  مدرم  نایم  زا  هک  تسا  ییادخ  وا  ٍنیبُّم ؛ ٍلاَلَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناَک  نِإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباَتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهّیِکَُزی  َو  ِِهتاَیآ  ْمِْهیَلَع 
یهارمگ رد  نآ  زا  شیپ  هچ  رگا  دزومایب ، شناد  ملع و  دنک و  هزیکاپ  ار  اهنآ  دناوخب و  اهنآ  رب  ار  ادـخ  نانخـس  ات  تخیگنارب  ار  يربمایپ 

. دناهدش هداتسرف  نآ  رطاخ  هب  هچنآ  ناربمایپ و  یلاع  فده  تسا  نیا  « 1 «. » دندوب يراکشآ 

توبن تابثا 

دارفا هدهع  زا  نآ  ماجنا  هک  دشاب  يراک  دیاب  ًامتح  هاوگ  نیا  دنشاب و  هتشاد  ینـشور  هدنز و  هاوگ  دیاب  دوخ ، تلاسر  تابثا  يارب  ناربمایپ 
ناونع هب  دـنریگیم . روتـسد  ماهلا و  اجنآ  زا  دـنراد و  طابترا  تعیبط  ياروام  ناهج  اب  اهنآ  هک  ددرگ  تابثا  ات  دـشاب ، نوریب  رـشب  يداع 

ملع و زا  يراکهاش  هک  دروآ  یباتک  تساخرب ، للم  نیرتهداتفا  بقع  زا  یکی  نایم  زا  هکنیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  لاـثم 
اب یـسک ، نانچ  زا  يراک ، نینچ  هک  تسا  مّلـسم  دوب . شنیرفآ  رارـسا  یگدنز و  بادآ  نیناوق و  قالخا ، تیبرت ، تیاده و  لوصا  شناد ،

یبدا و هبنج  زا  اهنت  نآرق  میراذگیم . زاجعا »  » ار نآ  مان  تسین ، هتخاس  رـشب  هدهع  زا  راک  نیا  نوچ  نیاربانب  دوبن ، نکمم  يرـشب  تردق 
60 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دیدش و  يردـق  هب  دوب  هتفهن  نآ  تارابع  يالهبال  رد  هک  یّـصاخ  هبذاج  هچ  رگا  دوبن ، هزجعم  نایب »  » هویش

شذفان نانخس  هک  دیوشن  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  دنتفگیم : دندناوخیم و  رحـس »  » ار نآ  شنانمـشد  هک  دوب  زیگناتریح 
راـکفا و رد  نآرق  هداـعلاقراخ  ذوفن   » هب نانمـشد  یّتح  هک  دـناسریم  دوخ  نیا  و  دـناشکیم ! دوخ  نییآ  هب  دزاـسیم و  روحـسم  ار  اـمش 

طیحم رد  ياهداعلاقوف  لوّحت  یهاتوک  تّدـم  رد  هک  دوب  ناـنچ  نآ  نومـضم ، تّاـیوتحم و  رظن  زا  نیا  رب  هوـالع  دنتـشاد . ناـمیا  اـهلد »
نآرق هتـشذگ  نیا  زا  درک . يزیر  یپ  يرکف  یملع و  رادهنماد  بالقنا  کی  اب  هارمه  ار  یناـشخرد  نّدـمت  دروآ و  دوجوب  زور  نآ  ناـهج 

اًلماک نامز  نآ  نادنمـشناد  یّتح  ناگمه و  رظن  زا  رـصع  نآ  رد  هک  هدومن  هراشا  یملع  تاـفاشتکا  هلـسلس  کـی  هب  يدّدـعتم ، تاـیآ  رد 
زا ناهایگ  بیکرت  «، 1  » نیمز تکرح   » هلأسم هلمج  زا  تفرگ . رارق  ناهج  ناهوژپ  شناد  هّجوت  دروم  دـعب  اهنرق  دوب و  هدیـشوپ  موتکم و 

یفنم و یکیرتکلا  راب  اب  نورتکلا  زا  اـهمتا  بیکرت  « ) 3 « » ناهج تارذ  همه  نورد  رد  داـضتم  يورین  ود  دوجو  « ، 2  » هدام رن و  ياهلولس 
نیا دومن  فارتعا  دـیاب  تاـهج  نیا  يور  « 5 . » تسا هدش  نایب  ینـشور  هب  « 4 « » یمومع هبذاج  نوناق   » و تبثم ) یکیرتکلا  راـب  اـب  نوتورپ 
قوف اـم  ناـهج  زا  هکلب  تسین ، ناـسنا  زغم  هدروآرف  ددرگیم ، بوسحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  نادـیواج  هزجعم  هک  باـتک 

، يّددعتم تایآ  رد  نآرق  لیلد  نیمه  هب   61 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  تسا . هدـش  لزان  وا  لد  رب  گرزب ، راگدرورپ  فرط  زا  تعیبط و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخـس  رـس  نافلاخم  هکنیا  اب  تسا و  هدرک  توعد  نآ  دـننامه  یباتک  ندروآ  هب  ار  دوخ  نارکنم  نافلاخم و 

َو ُسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنئَّل  ُلق  : » دیامرفیم ًاحیرـص  نآرق  دنناشوپب . نآ  هب  لمع  هماج  نآ  هب  دنتـسناوتن  زگره  دندرک ، شـشوک  راک  نیا  يارب 
دننامه هک  دـنهد  مه  تسدـب  تسد  همه  رگا  وگب  ًاریِهَظ ؛ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناَک  َول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  َال  ِنآْرُقلا  اَذَـه  ِلـْثِِمب  اُْوتْأَـی  ْنا  یَلَع  ُّنِجلا 
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هک دنکیم  مالعا  رـشب  نارّکفتم  نادنمـشناد و  همه  هب  و  دراد ؛ زین  نونکا  مه  نآرق  ار  ادـن  نیا  « 1 «. » دوب دنهاوخن  رداق  دـنروایب ، ار  نآرق 
نآرق زاجعا  هدنز  هاوگ  روبزم ، توعد  ربارب  رد  یمومع  زجع  نیا  و  دنروایب ، نآ  دننامه  يزیچ  دنراد ، دیدرت  ادخ  اب  نآرق  طابترا  رد  رگا 

. تسا

نآرق فیرحت  مدع 

مک نآ  زا  ای  و  دوزفا ، نآ  رب  يزیچ  ناوتیمن  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآ  ّصاخ  يدنببیکرت  ماظن و  اریز  هدروخن ، تسد  تسا  یباتک  نآرق 
نامه زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  يریثک  عمج  نیا  رب  هوالع  دش . دـهاوخ  هتخانـش  دوز  رایـسب  دـنک ، نینچ  یـسک  رگا  درک و 
تسا هدش  تبث  خیراوت  رد  ناشمان  هک  هّدع  نیا  دنامب ، نوصم  فیرحت  دربتسد و  زا  ات  دنتـشونیم ، ار  نآ  تایآ  یمامت  نآرق ، لوزن  زاغآ 

نیا زا   62 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دوب . نانآ  نیرتفورعم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  دنفورعم و  یحو » نابتاک   » ای یحو » باّتُک   » مان هب 
ار نآرق  تایآ  دعب  نورق  رد  رفن  نارازه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِدوخ  نامز  رد  ناناملسم  زا  رفن  اهدص  خیرات - تداهش  هب  هتـشذگ -

نونکا مه  دراد و  همادا  مه  زورما  ّتنـس  نیا  دنمانیم . نآرق » ناظفاح   » ار هدع  نیا  دندناوخیم ، مدرم  يارب  یتبـسانم  ره  رد  هدرک ، ظفح 
نآرق و ناظفاح  یحو و  باّتُک  هلیسو  نآرق  طبض  يرادهگن و  عضو  نیاربانب  دراد  دوجو  یمالسا  ياهروشک  رد  نآرق  لک  ظفاح  نارازه 

رییغت نیرتمک  هدنام و  یقاب  هدروخن  تسد  نآرق  ارچ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  تسا . نآ  تلاصا  هاوگ  همه  نآ  ّصاخ  کبـس  نینچمه 
. تسا هدادن  خر  نآ  تایآ  رد  یفیرحت  و 

مالسا توعد  ياوتحم 

يادخ ریغ  شتـسرپ  كرـش و  هنوگره  اب  هزرابم  ادخ و  یگناگی  دـیحوت و  هب  تسخن  ینامـسآ  نایدا  همه  توعد  دـننامه  مالـسا  توعد 
نا دهـشا  و  ادـخ ،) یگناگی  هب  تداهـش   ) هَّللاالا هلاال  دـیوگب  دـیاب  ناملـسم  هزات  کی  هک  ياهلمج  نیتسخن  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، هناگی 
هب زاین  نودب  هلمج  ود  نیا  هب  یعقاو  نامیا  اب  سکره ، و  تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تلاسر  هب  تداهـش   ) هَّللا لوسر  ًادمحم 

تایوتحم همه  رب  دـیحوت  حور  دـش ، هراشا  زین  قباس  رد  هکناـنچ  و  تفرگ . دـهاوخ  رارق  ناناملـسم  هرمز  رد  رگید  تافیرـشت  هنوگچـیه 
دحاو يژولوئدـیا  وترپ  رد  ار » اـهروشک  اـهداژن و  تدـحو  یناـسنا ، هعماـج  تدـحو  نید  تدـحو  و  ، » دـنکیم تموکح  مالـسا  توعد 

يوقت و راگدرورپ ، یگدنب  تلادع ، هب  توعد  مالسا ، همانرب  دیحوت ، لصا  زا  سپ   63 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دریگیم . رب  رد  یمالسا 
هنوگره زا  زیهرپ  هشیدـنا و  رّکفت و  هب  مالـسا  تسا . شناد  ملع و  شـشوک و  راک و  اوران ، تاضیعبت  فذـح  تناما ، یکاپ ، يراکزیهرپ ،

زیچ کـی  هب  ار  امـش  اـهنت  وگب  اُورَّکَفَتَت ؛ َُّمث  يَداَُرف  یَْنثَم و  ِهَّلل  اُوموُقَت  نا  ٍةَدِـحاَِوب  مُکُظِعَأ  آَـمَّنِإ  ْلـُق  : » دـنکیم توعد  ّتتـشت  فـالتخا و 
مالسا « 1 «. » دـیزادنا راکب  ار  شیوخ  هشیدـنا  رکف و  سپـس  و  دـینک ، مایق  یعمج  هتـسد  اـی  اـهنت  ادـخ ، يارب  هکنیا  نآ  منکیم و  توعد 
رابجا لباق  هدـیقع ، نامیا و  اریز  رابجا  هارکا و  اـب  هن  دـنریذپب ، لالدتـسا  قطنم و  اـب  هتخیمآ  يدازآ  قیرط  زا  ار  نید  هک  دـنکیم  داهنـشیپ 

«2 «. » تسا راکشآ  یهارمگ ، زا  قح  هار  هک  ارچ  تسین  يرابجا  هارکا و  نید  رد  ِّیَغلا ؛ َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَّتدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهاَرْکاَآل  : » تسین

ینامسآ نید  نیرخآ  مالسا 

هرود دـننام   ) دـسرب ییاهن  تالیـصحت  حطـس  هب  ات  دـنک  یط  ار  یتیبرت  یـشزومآ و  فلتخم  ياههرود  دـیاب  ناـسنا  کـی  هک  هنوگناـمه 
هک ییاهن  هرود  هب  ات  هدومیپ  ار  یلماـکت  فلتخم  ياـههرود  ّتیرـشب  ناـهج  زین  ینید  شزومآ  یبهذـم و  رظن  زا  ناتـسریبد و ...  ناتـسبد ،
رد سپس  و  « 1  » مزعلاولوا ربمایپ  نیتسخن  مالـسلا ؛» هیلع  حون   » بتکم رد  يزور   64 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  تسا . هدیسر  تسا  مالـسا 

دّمحم  » بتکم رد  نایاپ  رد  و  مالسلا » هیلع  یسیع   » بتکم رد  سپس  و  مالسلا » هیلع  یـسوم   » بتکم رد  دعب  مالـسلا » هیلع  میهاربا   » بتکم
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نیرخآ مالسا »  » بیترت نیا  هب  دباییم . شرورپ  تسا ؛ یهلا  تیبرت  ییاهن  یلاع و  هرود  تقیقح  رد  هک  مالسا  ربمایپ  هلآ » هیلع و  هللا  یلص 
َو ِهَّللا  َلوُسَّر  نَِکل  َو  مُِکلاَجِّر  ّنِم  ٍدَحا  َآبا  ٌدَّمَُحم  َناَک  اَّم  : » دهدیم یهاوگ  تقیقح  نیا  هب  تحارـص  اب  دیجم  نآرق  تسا و  ینامـسآ  نید 

اجنیا رد  « 2 «. » دوب ناربمایپ  نیرخآ  ادخ و  هداتـسرف  وا  درادـن ) امـش  اب  یّـصاخ  هطبار  وا   ) دوبن امـش  زا  یـسک  ردـپ  دّـمحم  َنِّیبَّنلا ؛ َمَتاَخ 
راگزاس هنوگچ  وا  ياهيدنمزاین  رییغت  ناسنا و  مسج  حور و  لّوحت  اب  نییآ  کی  ندوب  ییاهن  تباث و  هک  دـیآ  شیپ  یلاؤس  تسا  نکمم 

: تسین هدیچیپ  نادنچ  لاؤس  نیا  خساپ  دراد ؟ ار  دوخ  هب  صوصخم  ياهيدـنمزاین  اهیگژیو و  ینارود ، رـصع و  ره  هک  یلاح  رد  تسا ،
لوصا و هلـسلس  کـی  فلا )  65 ص : هاـگن ، کـی  رد  مالـسا  تسا : هنوگ  ود  رب  نآ  نیناوـق  تاـمیلعت و  مالـسا و  نید  توـعد  تاـّیوتحم 
، یگدازآ اوران ، تاضیعبت  اب  هزرابم  حلـص ، تلادع ، دننام  تسا ، هدـش  انب  یناسنا  تباث  تاّیرطف  اهیگژیو و  ساسا  رب  هک  تباث  تامیلعت 
، ّتیمیمـص ّتبحم و  داسف ، اب  هزرابم  قح ، هار  رد  داهج  يراکادـف ، ناـگمه ، هب  یکین  تناـما ، یتسرد ، یتسار ، ناـمیپ ، هب  ياـفو  یکاـپ ،

تباث لوصا  اههد  ریوزت و  غورد ، يراب ، دنبیب و  یگدنکارپ ، فالتخا و  نداد ، ّتلذب  نت  زواجت ، ملظ ، زا  يرود  ادخ و  نامرف  زا  تعاطا 
تامیلعت ّمهم  تمسق  دش . دهاوخن  دب  تلادع  بوخ و  يرگدادیب  زگره  درذگب  ناسنا  رب  لاس  اهنویلیم  اًلثم  رگا  هک  رگید  ریذپانرییغت  و 

هک ریذپلّوحت  تمـسق  ب ) دنکیمن . ادیپ  ینوگرگد  ینامز  رـصع و  چیه  رد  هک  تسا  یلوصا  اهنیا  تسا و  قیاقح  نیا  هب  طوبرم  مالـسا 
ياهنامیپ تابـسانم و  یگنوگچ  لاثم  ناونع  هب  دریگیم . همـشچرس  ددرگیم  نوگرگد  ناـمز  تشذـگ  اـب  هک  ناـسنا  ياهيدـنمزاین  زا 

عافد و يارب  زاین  دروم  لیاسو  یعافد ، ياهکیتکات  اهنیا ...  دـننام  يداصتقا و  یـسایس ، تابـسانم  ناناملـسم ، ریغ  اب  یمالـسا  ياهروشک 
ياهروتسد ددرگیم . نوگرگد  يرصع  ره  ياهیگژیو  اب  روما  نیا  هک  تسین  يدیدرت  دنریذپ و  لّوحت  همه  لیبق ، نیا  زا  يرگید  لئاسم 

ناونع هب  دنک ، نیمأت  ار  اهنآ  ددرگ و  قبطنم  يرصع  ره  يدنمزاین  رب  دناوتیم  هک  تسا  عیسو  تاّیلک  هلسلس  کی  تمسق  نیا  رد  یمالسا 
ِِهب َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلأ  ِطَابِّر  نِم  َو  ٍةَُّوق  نِّم  ُمتْعَطَتْسأ  اَّم  مَُهْلاوُّدِعَأ  َو  : » دیامرفیم نآرق  یماظن ، ياهورین  شیارآ  یعافد و  لیاسو  دروم  رد  لاثم 
ات دینک  هدامآ  ار  هدیزرو ) ياهبسا   ) اهبکرم و  دیزاس ، مهارف  نانمـشد ، اب  هلباقم  يارب  دیراد  ناوت  رد  هک  ییورین  ْمُکَّوُدَـع ؛ ِهَّللاَّوُدَـع و 

لصا کی  هب  روتـسد  زا  سپ  هیآ  نیا  رد  هکنیا  هّجوت  لباق   66 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  « 1 «. » دیناسرتب ار  دوخ  نانمشد  ادخ و  نانمشد 
تحارـص اـب  راـک » نیا  يارب  مزـال  هلیـسو  ورین و  هنوـگره  ندروآ  تسدـب  نانمـشد و  ربارب  رد  عاـفد  يارب  رتـشیب  هچ  ره  یگداـمآ   » یلک
كانمیب امش  یگدامآ  زا  ات  تسا  نمشد  ندیناسرت  و  باعرا »  » روظنم هکلب  تسین  یشک  مدآ  مجاهت و  یگدامآ ، نیا  زا  روظنم  دیامرفیم 

هعماج ياهيدنمزاین  نیمأت  يارب  مالسا ، یّلک  ياهروتسد  زا  هنومن  کی  نیا  دهدن . خر  یگنج  هجیتن  رد  دنربن و  هحلسا  هب  تسد  دنوش و 
رد دوشیم . هدید  زین  دوشیم  نوگرگد  نورق  راصعا و  تشذگ  اب  هک  یلئاسم  ریاس  رد  نآ  دـننام  و  تسا ، نامز  رـصع و  ره  رد  یمالـسا 

ساـسا رب  یناـمز  رـصع و  ره  رد  نآ  تاـّیئزج  تاّیــصوصخ و  هـک  دراد  تباـث  تاـّیلک  هلــسلس  کـی  تمــسق  نـیا  رد  مالــسا  تـقیقح 
یمالـسا هقف  رد  قیقد  روط  هب  نآ  دودـح  هک  دـنراد  یتارایتخا  ینید  عجارم  ناـیاوشیپ و  هوـالع  هب  دوب . دـهاوخ  ناـمز  نآ  ياهيدـنمزاین 

مکح دـننک . نیمأت  ار  نامز  کی  ای  طیحم  کی  هژیو  ياهيدـنمزاین  دـنناوتیم  موزل  دراوم  رد  تارایتخا  نیا  زا  هدافتـسا  اب  هدـش و  نییعت 
ذوفن عطق  يارب  ینید  عجارم  زا  یکی  هلیسو  هب  هک  یجراخ  يرامعتسا  تکرـش  کی  يداصتقا  هرـصاحم  و  وکابنت »  » یتّقوم میرحت  فورعم 

. دنمانیم هیقف » مکح   » مالسا رد  ار  شخب  نیا  تسا . لیبق  نیا  زا  دش ، رداص  يرمق  يرجه  لاس 1309  رد  ناگناگیب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیشناج 

رـشن تبقارم و  هب  يدیدش  زاین  و  دوب ، تارطخ  هنوگ  همه  ضرعم  رد  هتـساوخ  ون  یلاهن  نوچمه  هک  ار  مالـسا  تسناوتیمن  مالـسا  ربمایپ 
رگید يوس  زا  دـنکن . ار  مزـال  ینیب  شیپ  دوخ  تاـفو  زا  دـعب  يارب  دراذـگاو و  دوخ  لاـحب  تشاد ،  67 ص : هاگن ، کـی  رد  مالـسا  غیلبت 

زا ار  ربمایپ  هژیو  تافـص  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانیـشناج  هک  ارچ  دـنک ، راذـگاو  زین  مدرم  باـختنا  هب  ار  رما  نیا  تسناوتیمن 
نوچ تسین  نکمم  دنوادخ  يارب  زج  یسک ، رد  تافـص  نیا  دوجو  رب  یهاگآ  تسا  یهیدب  دنـشاب . هتـشاد  تمـصع » ماقم ، اوقت و  ملع ، »
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هلیسو هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیـشناج  دیاب  نشور ، لیلد  نیمه  هب  دندرگ . صّخـشم  باختنا  هرواشم و  اب  هک  دنتـسین  يروما  اهنیا 
شتافو درکیم  ساسحا  هک  رخآ  لاس  رد  صوصخ  هب  دوخ - رمع  لوط  رد  مالسا  ربمایپ  اذل  و  دندرگ ، نییعت  دنوادخ  فرط  زا  وا و  دوخ 

مامت رد  ياهدینش  هک  ار  مخ » ریدغ   » ناتساد و  دومن ، یفّرعم  نوگانوگ  ياهتبسانم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ ، نیـشناج  هدش - کیدزن 
زا تشگزاب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخآ  لاـس  رد  ناـیرج  نیا  تسا . دراوم  نیا  زا  یکی  هدـیدرگ  تبث  یمالـسا  خـیراوت 
رد ار  مالسلا  هیلع  یلع  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  تفرگ ، تروص  مخ » ریدغ   » مان هب  ینیمزرس  رد  جح ) نیرخآ   ) عادولا ۀّجح 

ربمایپ ّتیصو  نیا  هب  یفلتخم  تاهج  يور  یـضعب  هنافّـسأتم  دومن . نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  یمـسر  روط  هب  نت  رازه  اههد  ناگدید  لباقم 
مرکا ربمغیپ  نامدود  زا  رگید  نت  هدزای  تروص  نیمه  هب  دندش . ناناملسم  نایم  رد  یفاکش  همـشچرس  هدرکن و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا هدش  تبث  ام  ثیدح  ربتعم  بتک  رد  نآ  دانسا  هک  دندش  نییعت  نیشیپ  ماما  فرط  زا  زین  دنتـسشن  وا  ياج  رب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
، دندوب قلخ  تماعز  رادهدهع  نیشیپ  ماما  تافو  زا  سپ  هک  یتّدم  نایاوشیپ و  نیا  زا  کیره  تماما  نارود   68 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا 

یلع ماما  لاس . مالسلا 11  هیلع  نیسح  ماما  لاس . مالسلا 10  هیلع  نسح  ماما  لاس . مالسلا 29  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تسا : نینچ  بیترت  هب 
هیلع مظاک  یسوم  ماما  لاس . مالـسلا 34  هیلع  قداص  رفعج  ماما  لاس . مالـسلا 19  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  لاس . مالسلا 34  هیلع  نیسحلا  نب 

مالسلا 34 هیلع  یقنلا  یلع  ماما  لاس . مالسلا 17  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  لاس . مالسلا 20  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  لاس . مالسلا 35 
دراد ّتیرومأم  تسا و  هدنز  نونکا  مه  هک  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀجح  يدهم  ترضح  و  لاس . مالسلا 6  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  لاس .

لوصا زا  دادمتسا  اب  دزارفارب و  ار  تلادع  مچرپ  ایند ، عضو  حالصا  زا  يرـشب  نیناوق  یناوتان  زجع و  ناهج و  رد  یفاک  یگدامآ  ماگنه  هب 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  بصن  قیرط  زا  ًارـصحنم  ناماما  باختنا  نیاربانب  دزاسب . ار  تلادع  حلـص و  زا  ّولمم  دابآ و  یناهج  نامیا  يونعم و 
هب هتـشذگ  نیا  زا  دـهد . صیخـشت  ار  اهنآ  یگتـسیاش  دـناوتیمن  ادـخ  زج  ارچ  تسا  دـنوادخ  فرط  زا  تقیقح  رد  نیـشیپ و  ماـما  هلآ و 

مالسا تماعز و  یگتسیاش  هک  هتشاد  دوجو  رگید  ناماما  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  یلعرد  ییاهیگژیو  تافـص و  مالـسا ، خیرات  تداهش 
کی چیه  هک  دهدیم  ناشن  یمالسا  ثیدح  عبانم  خیرات و  هعلاطم  دادیم ، صاصتخا  اهنآ  هب  ار  ناناملسم  يربهر   69 ص : هاگن ، کی  رد 
. دندیسریمن مالسلا  هیلع  یلع  هیاپ  هب  یناسنا  یلاع  تافص  ریاس  تلیضف و  اوقت ، شناد ، ملع ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا 

مالسلا هیلع  ماما  طیارش  فیاظو و 

زا میتفگ  هک  نانچ  دشاب و  رتعاجـش  و  رتاناد ، رتهاگآ ، مدرم  همه  زا  دـیاب  یهلا  ياوشیپ  ربهر و  دراد . ینیگنـس  طیارـش  مالـسا  رد  يربهر 
تموکح رظن  زا  دنراد ، هدـهع  رب  ار  یبهذـم » يربهر   » هک نیا  نیع  رد  ماما  ربمایپ و  دـشاب . هتـشاد  ّتینوصم  هابتـشا  اطخ و  هانگ ، هنوگره 

يارب مزال  ياهیگتسیاش  تافص و  ياراد  دنراد و  هدهع  هب  ار  تموکح  ياهّتیلوؤسم  فیاظو و  مامت  عامتجا » ربهر   » ناونع هب  یمالـسا 
هک توافت  نیا  اب  دنوشیم ، نییعت  دنوادخ  فرط  زا  ود  ره  و  تسا ، نآ  ظفاح  ماما  نید و  راذگناینب  ربمایپ  دوب . دنهاوخ  یتّیلوؤسم  نینچ 
اما ددرگیمن  لزان  وا  رب  یحو  هدـش و  لزان  ربمایپ  رب  هک  تسا  ییاهشناد  مولع و  ثراو  اهنت  ماما  یلو  ددرگیم ، لزان  یحو »  » ربماـیپ رب 

يراکادـف و هنوـگره  زا  دراد و  یّـصاخ  یگدـنزاس  شقن  ربماـیپ  نوـچمه  ماـما  دراد . لـماک  هطاـحا  وا  نییآ  تاـّیئزج  تاـّیلک و  همه  هب 
ناقفانم و اب  هزرابم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شقن  دـنکیمن . راذـگورف  یمالـسا  هعماـج  دوس  هب  نوگاـنوگ  تاـناکما  زا  يرادربهرهب 
70 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  رـشن  رد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  شقن  و  يرگدادـیب ، ملظ و  ياههاگتـسد  ندرک  نوگژاو 

موجه ربارب  رد  يرکف  يربهر  یمالسا و  دیاقع  زا  عافد  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  شقن  و  رگید ، مولع  یمالسا و  فراعم 
رد مادـک  ره  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاـس  شقن  نینچمه  و  ناـهج ، گرزب  ياـهروشک  هب  مالـسا  هنماد  شرتسگ  ماـگنه  هب  هناـگیب  راـکفا 

هوالع رصع ، نآ  ّصاخ  طیارش  هب  هّجوت  اب  دوخ  رصع  رد  گرزب  نایاوشیپ  نیا  زا  کیره  نیاربانب  تسین . راکنا  لباق  دوخ ، ّصاخ  طیارش 
يراددوخ يراکادـف  هنوـگره  زا  نآ  ماـجنا  رد  هک  دنتـشاد  هدـهع  هب  ّیـصاخ  تلاـسر  ینید ، تماـعز  ِكرتـشم  فیاـظو  ّتیرومأـم و  رب 

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندرکیمن

مالسا تاررقم  تاروتسد و  مّوس : شخب 

هراشا

مالـسا رد  عافد  داهج و  مراهچ  لصف  یمالـسا  داصتقا  مّوس  لصف  رگیدـکی  اب  اهناسنا  هطبار  مّود  لصف  اـهشیاین  اـهتدابع و  لّوا  لـصف 
تاروتسد  73 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دیفـس   72 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  مالـسا  رد  ازج  نیناوق  یـسرداد و  تواضق و  مجنپ  لـصف 

اهتدابع  ) ادخ اب  ناسنا  هطبار  - 1 ددرگیم : میسقت  شخب  ود  هب  یلک  روطب  دریگیم  رب  رد  ار  ناسنا  یگدنز  رسارس  تقیقح  رد  هک  مالـسا 
. رگیدکی اب  اهناسنا  هطبار  - 2 اهشیاین ) و 

اهشیاین اهتدابع و   1

هراشا

هّدام ناهج  زا  ار  دوخ  حور  شکاپ ، هاگرد  هب  شیاین  وا و  اب  زاین  زار و  راگدرورپ ، هب  صوصخم  هّجوت  اب  دـشوکیم  ناـسنا  شخب  نیا  رد 
تردق و زا  دادمتسا  اب  و  دهد ، شرورپ  دوخ  رد  ار  یناسنا  هتسجرب  تافص  هتـسش و  هانگ  هب  یگدولآ  زا  ار  دوخ  ناج  بلق و  هتخاس ، رترب 

دیجم نآرق  دـنک . تیلوؤسم  ساسحا  وا  ربارب  رد  و  هدوب ، ادـخ  داـیب  هراومه  دزاـس ، رود  دوخ  زا  ار  يدـیمون  سأـی و  راـگدرورپ ، تمظع 
دوس و هک  تسا  نشور  نیارباـنب   74 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  « 1 «. » راداپب نم  دای  يارب  ار  زاـمن  و  يِرْکِذـِل ؛ َةوَلَّصلا  ِِمقا  و  : » دـیامرفیم

شّـصاخ بادآ  صوصخم و  هّجوت  اب  هک  یتروص  رد  تادابع - یتیبرت » رثا  . » دوشیم ناگدـننک  تدابع  هّجوتم  اهشیاین  تادابع و  هجیتن 
گرزب جـیاتن   » هب وا  تدابع  شیاین و  اب  هک  میتسه  ام  نیا  درادـن و  ام  شیاین  هب  يزاین  ادـخ  عطق  روط  هب  تسین ، راکنا  لـباق  دوش - ماـجنا 

يراودـیما يارب  یقطنم  تاملک  هک  یماگنه  : » فورعم قّقحم  دنمـشناد و  لراک » سیـسکلا   » رتکد هتفگ  هب  میـسریم . یقـالخا » یتیبرت و 
نکمم ّتیفیک  نیا  دشخبیم ، وا  هب  ار  گرزب » ثداوح  ربارب  رد  یگداتـسیا  تردق  و  ، » دنکیم راودیما  ار  ناسنا  شیاین ، تفای ، ناوتیمن 

دراذگیم رثا  ناسنا  لئاصخ  تافص و  يور  رب  شیاین  : » دیوگیم دوخ  باتک  زا  يرگید  ياج  رد  « 1 «. » ددرگ راکشآ  سکهمه  رد  تسا 
داسف زا  ًالومعم  دناهتـشک  دوخ  رد  ار  شیاین  هب  جایتحا  هک  یتاعامتجا  : » دیوگیم همادا  رد  « 2 «. » داد ماجنا  هتسویپ  ار  شیاین  دیاب  نیاربانب 

تفگـش راثآ  ناسنا  مسج  رد  یهاـگ  یّتح  هک  تسا  عیرـس  بیجع و  يردـق  هب  شیاـین  تداـبع و  رثا  « 3 «. » دوب دـنهاوخن  نوصم  لاوز  و 
75 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دنمشناد : نامه  هتفگ  هب  دومن . هدهاشم  ناوتیم  ار  نآ  راثآ  یّسح  قرط  زا  دزاسیم و  رهاظ  دوخ  زا  يروآ 
و دنکیم ، رثا  زین  یندـب  تاّیفیک  يور  رب  هکلب  یفطاع ، تالاح  يور  رب  اهنت  هن  شیاین  اریز  تفایرد ، ناوتیم  زین  ملع  اب  ار  شیاین  جـیاتن  »

یتحار هب  همه  تسا و  ناسآ  لهس و  هداس ، یمالـسا  تادابع  « 1 «. » دشخبیم دوبهب  ار  یمـسج  يرامیب  زور  دنچ  ای  هظحل  دنچ  رد  یهاگ 
اـهشیاین و هک  نیا  هّجوـت  لـباق  تسا . هدـش  لـئاق  یناوارف  تالیهـست  ناوتاـن  دارفا  ناراـمیب و  يارب  یتـح  دـنهد  ماـجنا  ار  نآ  دـنناوتیم 
، دراد ياهظحالم  لباق  یعامتجا » تارثا  ، » يدرف ياههبنج  هصالخ  روط  هب  یقالخا و  یناور ، یفطاع ، راثآ  رب  هوالع  یمالـسا  ياهتدابع 

: مینکیم یسررب  جح  و  هزور ، زامن ، مهم  ترابع  هس  رد  ار  نیا  لاثم  ناونع  هب 

زامن

ماجنا تیونعم  افـص و  یگداس ، تیاهن  رد  تبون  جـنپ  زور  هنابـش  ره  رد  تسا و  یمالـسا  ياهشیاین  تادابع و  نیرتمهم  زا  یکی  زامن » »
هک دـنکیم  فّظوم  ار  یناملـسم  ره  هانگ ، راثآ  زا  لد  زغم و  يوشتـسش  نامیا و  حور  تیوقت  یقالخا ، یتیبرت و  راثآ  رب  هوالع  ددرگیم .
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نآ طیارـش  زا  یکی  نوچ  و  تسا ، یگزیکاپ  تراهط و  نآ  طیارـش  زا  یکی  هک  ارچ  دـنادرگ . هزیکاپ  كاپ و  هراومه  ار  دوخ  ساـبل  نت و 
کّلمت نارگید و  لاوـما  هب  يّدـعت  زواـجت و  هنوـگره  زا  هک  دـنکیم  هیـصوت  ناـسنا  هب  تسا ، راذـگزامن  ناـکم  ساـبل و  ندوـبن  یبـصغ 

، دوش ماجنا  یّـصاخ  تاقوا  رد  قیقد  روط  هب  دیاب  هک  اجنآ   76 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  زا  و  دیامن . يراددوخ  نانآ  جنرتسد  عورـشمان 
تداع تسا  ناـهج  ّقفوم  نادرم  زا  يرایـسب  يزوریپ  زمر  هک  يزیخرحـس  هب  ار  ناـسنا  و  دزومآیم ، ناـسنا  هب  ار  یـسانشتقو  طابـضنا و 

و دنتـسیاب ، ادخ  هاگـشیپ  رد  يزایتما  هنوگچیه  نودـب  فص  کی  رد  همه  دوش و  هدراذـگ  تعامج  هب  زامن  تسا  رتهب  مینادیم  دـهدیم .
یگنهآ و مه  يربارب ، يردارب ، تاواسم ، زا  یسرد  تعامج  زامن  تفگ : ناوتیم  لیلد  نیمه  هب  دنهد ، ماجنا  ار  يونعم  جّیهم  مسارم  نیا 

. تسا داّحتا 

هزور

ياـهسوه لرتنک  نتـشیوخ و  رب  ّطلـست  يدرمیاـپ ، تمواـقم و  سرد   » یقـالخا رظن  زا  هک  تسا  یمالـسا  تاداـبع  زا  رگید  یکی  هزور » »
اهنیا رب  هوالع  دزادنایم ، نانآ  اب  يدردمه  و  نامورحم » ناگنـسرگ و  رکف  هب  ار  ناسنا   » یعامتجا رظن  زا  دزومآیم . ناسنا  هب  ار  شکرس »

تروص هب  لومعم  روط  هب  هک  ییاذغ  هدـشن  فرـصم  دـیاز  ّداوم  زا  ندـب  یناکت  هناخ  وشتـسش و  رظن  زا  نآ  ینامرد » یتشادـهب و  تارثا  »
هزور لیلد  نیمه  هب  و  تسین ، راکنا  لباق  ددرگیم ، یمسج  ياهیتحاران  زا  يرایـسب  لماع  دیآیم و  رد  نزو  هفاضا  محازم و  ياهیبرچ 

. ددرگیم بوسحم  اهيرامیب  زا  يرایسب  ربارب  رد  ینامرد  ای  يریگشیپ  مهم  لماوع  زا  یکی 

جح

مسارم تسا . مالسا  یشیاین  تاروتسد   77 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  ياهراکهاش  زا  رگید  یکی  ناناملسم  یناهج  میظع  هرگنک  لیکـشت 
قیمع ریثأت  تحت  انثتـسا  نودـب  ار  سکره  هک  تسا  تاواسم  ّتیمیمـص و  يردارب ، اب  هتخیمآ  شیالآیب و  هدـنهد ، ناکت  يردـق  هب  جـح 

، اهداژن همه  و  دـنیوجیم ، تکرـش  نآ  رد  ناهج  رـسارس  ناناملـسم  زا  رفن  اـهنویلیم  هلاـس  ره  هک  عاـمتجا  نیا  مسارم  دـهدیم . رارق  دوخ 
ياهرـشق زا  ار  ناسنا  وس  کی  زا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  دریگیم ، رب  رد  يزایتما  توافت و  هنوگچـیه  نودـب  ار  اهّتلم  اهنابز و  اـهگنر ،

فیطلت و ار  فطاوع  هدـناشک و  یگتـسراو  تیناحور و  افـص ، زا  ّولمم  یطیحم  هب  و  هدرک ، جراخ  تمحازم  تنوشخ و  اـب  هتخیمآ  يّداـم 
رد رتشیب  هچره  یگتسبمه  بجوم  یناهج  حطـس  رد  یلم  هرگنک  کی  ناونع  هب  دناوتیم  رگید  يوس  زا  و  دزاسیم . رتهدنز  ار  تاساسحا 

و هتخاس ، رتدّحتم  رتهدرشف و  ار  یمالسا  عماوج  فلتخم  ياهرـشق  هدیدرگ و ، ناهج  ناناملـسم  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، ياههنیمز 
یعون هب  مادک  ره  هک  دهدیم  ناشن  زین  یمالسا  تادابع  اهشیاین و  ریاس  هعلاطم  دنک . عیرـست  نانآ  نایم  رد  ار  یناسنا  يرکف و  تالدابم 

نیا دـنمدوس  راثآ  تارمث و  هک  میتفگ  ثحب  نیا  زاغآ  رد  هچنآ  بیترت  نیا  هب  و  دنتـسه ، یعامتجا »  » و یقالخا » ، » هبناـج ود  راـثآ  ياراد 
دیفس  78 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دوشیم . رتنشور  تاحیضوت  نیا  اب  ددرگیم  زاب  ام  دوخ  هب  اهشیاین  اهتدابع و 

رگیدکی اب  اهناسنا  هطبار   2

هراشا

دزومآیم دوخ  ناوریپ  هب  دوخ ، هژیو  ياهروتسد  اب  مالسا  دوشیم . حرطم  عامتجا  هب  طوبرم  یمالـسا  تارّرقم  تاروتـسد و  لصف  نیا  رد 
فظوم نآ  ماجنا  هب  ناملـسم  هک  یقوقح  دـنیامن . ادا  هنوگچ  عامتجا  ربارب  رد  ار  دوخ  فیاظو  و  دـننک ، یگدـنز  هنوگچ  دنـشاب ، هنوگچ 

روط هب  ناعونمه  ینید و  ناردارب  ، » ناگیاسمه ناتسود و  ردام ، ردپ و  مّلعم ، داتـسا و  ّقح  زا  تسا . عونتم  هدرتسگ و  عیـسو ، رایـسب  تسا 
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اجنآ ات  عامتجا ، رکیپ  ياـضعا  زا  وضع  کـی  ناونع  هب  ناـسنا  مالـسا  رظن  زا  نآ . لاـثما  تاـناویح و  ّقح  دـننام  یقوقح  اـت  هتفرگ ، یلک »
امَّنَأَکَف ِضْرَْألا  ِیف  ٍداَسَف  َْوأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاَسْفَن  َلَتَق  ْنَم  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  دـنکیمن .» يربارب  وا  ناج  نوخ و  اب  يزیچ   » هک دراد  ّتیمها 

80 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  هنتف و  ای  لتق  باکترا  نودـب  ار  یناسنا  سکره  ًاعیِمَج ؛ َساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف  اَهاَیحا  ْنَم  َو  ًاعیِمِج  َسَّاـنلا  َلَـتَق 
تسا نانچ  دشخب  ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا  سکره  هتـشک و  ار  مدرم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دناسرب  لتق  هب  نیمز ، يور  رد  يداسف 

کی نادقف  یناسنا ، هعماج  رکیپ  ياضعا  دارفا و  یگتـسبمه  هب  هّجوت  اب  هک  تسین  یّکـش  « 1 «. » تسا هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  هک 
اب دارفا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دوشیم . عاـمتجا » نیع  تروص ، نیا  هب  درف   » دراذـگیم و رثا  عاـمتجا  همه  يور  درف ،

یمان رونخس  دنوشیم .» تحاران  نآ  رطاخ  هب  اضعا  یمامت  دمآ ، درد  هب  نآ  زا  يوضع  هک  یماگنه  دنرکیپ ، کی  ياضعا  نوچمه  نامیا 
کیز شنیرفآ  رد  هک  دـنرگیدکی  ياـضعا  مدآ  ینب  تسا : هـتفرگ  ماـهلا  يوـبن  ثیدـح  نـیمه  زا  شفورعم  رعـش  رد  يزاریـش » يدعـس  »

ندب و تسوپ  گنر  داژن ، هلأسم   » مالـسا رد  مینادیم  هک  روط  نامه  رارق  دنامن  ار  اهوضع  رگد  راگزور  دروآ  دردب  يوضع  هچ  دنرهوگ 
ناربمایپ ادخ و  هب  نامیا   ) كرتشم يژولوئدـیا  يونعم و  یگتـسبمه  کی  ساسا  رب  یناسنا » عماوج  همه  و  هدوبن ، حرطم  ییایفارغج  هقطنم 

يداژن و ياـهزرم  هک  ياهنوگ  هب  دـندروآ  دوجو  هب  نیمز  هرک  رـسارس  رد  ار  يدـحاو  روـشک  دـنناوتیم  حـلاص ) لـمع  هب  هّجوـت  یهلا و 
. *** دنشاب همانرب  کی  تموکح و  کی  نوناق ، کی  ياراد  اهناسنا  همه  هدیدرگ و  وحم  نآ  رد  ییایفارغج 

للم ریاس  اب  ناناملسم  طباور 

زا هک  هدومنذاختا  یبیترت  یمالـسا  هعماج  تلاصا  لالقتـسا و  ظفح  يارب  وسکی : زا  دراد : ياهبناج  ود  ياهروتـسد  مالـسا  زین  اـج  نیا  رد 
روتسد ناناملسمهب  تهج  نیمه  هب  و  دننامب ، نوصم  اهنآ  یتایح  نوئش  رد  نارگیدذوفن  ای  یمالسا و  ریغ  عماوج  رد  ناناملسم  ندش  مضه 

رد ار  ناترارـسا  ًالاَبَخ ؛ ْمُکَنُولْأَیَال  ْمُِکنوُد  ْنِّم  ًۀَناَِطب  اوُذِخَّتَتَال  : » دیهدن رارق  ناتدوخرارـسا  مرحم  هاگهیکت و  ار  ناناملـسم  ریغ  هک  دـهدیم 
زا هک  اهنآ  اب  دهدیم  روتـسد  زین  و  « 1 ! » درک دنهاوخن  يراذگ  ورف  امـش  هرابرد  يداسف  رـش و  ره  زا  اهنآ  ارچ  دـیراذگن  ناگناگیب  رایتخا 

دیجم نآرق  دنراد . زاب  تموصخ  زا  تسد  هدرک و  رظندیدجت  دوخ  عضو  رد  هکنیا  رگم  دـیزیرن ، یتسود  حرط  دـناهدمآ  رد  ینمـشد  رد 
زور ادـخ و  هب  نامیا  هک  یناسک  ینیبیمن  زگره  « » َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َّدآَـح  ْنَم  َنوُّدآَُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُؤی  ًاـمْوَق  ُدَِـجتاَّل  : » دـیامرفیم
کی  » تروص هب  دنناوتب  یمالـسا  عماوج  هکنیا  يارب  رگید : يوس  زا  « 2 «. » دنزیرب ربمایپ  ادخ و  نانمشد  اب  یتسود  حرط  دنراد  زیخاتـسر 

دهدیم هزاجا  دنربب ، هرهب  حیحص  طیارـش  لباقتم و  مارتحا  اب  نارگید  تبثم  ياههبنج  زا  دننک و  یگدنز  یناهج » لاّعف  تردق و  رپ  دحاو 
هب اهنآ  زا  یّتح  و  دنشاب ، هتـشاد  زیمآتملاسم  یتسیزمه  نیـشیپ ) ناربمایپ  ناوریپ  « ) باتک  82 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  لها   » همه اب  هک 

نیا دنرامـش . مرتحم  ار  اهنآ  قوقح  دـناهدزن  یتیانج  هب  تسد  هک  یمادام  دـننک و  تیاـمح  یمالـسا  ياـهروشک  رد  ّتیلقا  کـی  تروص 
دـنمانیم و هّمذ » طیارـش   » ار نآ  هک  دـنراد  یّـصاخ  طیارـش  دـنوشیم و  هدـیمان  نانامیپ ) مه  « ) هّمذ لها   » یمالـسا هقف  رد  اـهّتیلقا  هنوگ 
رب طورشم  دنشاب ، هتشاد  یتادهاعم  نارگید  اب  دنناوتیم  دنک  باجیا  نیملـسم  حلاصم  رگا  دننک . تیاعر  ًاقیقد  ار  طیارـش  نآ  هک  دنفّظوم 
ات دیاب  نامیپ  دقع  تروص  رد  هّتبلا  دزاسن و  دراو  نیملـسم  عفانم  لالقتـسا و  ّتیثیح ، هب  ياهمطل  هشدـخ و  هنوگچـیه  اهنامیپ  نیا  هکنیا 

مکح کی  مالـسا  رد  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  دـننامب . راداـفو  دوخ  ياـهنامیپ  هب  تبـسن  هدـشن ، ضقن  لـباقم  فرط  هیحاـن  زا  هک  یناـمز 
نامیپ ناوتیمن  تسین ، ناملسم  لباقم  فرط  هکنیا  رذع  هب  ددرگ و  ارجا  ناسکی  ناناملسم  ریغ  ناناملسم و  هرابرد  دیاب  و  تسا ، یمومع 

. تسکش ار  وا 

یناگمه تراظن  مالسا و 

هک هفیظو  ود  نیا  دننک . داسف  اب  هزرابم  قح و  يوس  هب  توعد  هک  هدش  هداد  روتـسد  بجاو  هفیظو  کی  ناونع  هب  دارفا  همه  هب  مالـسا  رد 
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تراظن دوخ  عامتجا  عضو  رب  هک  دـنکیم  مزلم  ار  ناناملـسم  همه  تسا ، فورعم  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » ماـن هب  مالـسا  هقف  رد 
، فالخ بکترم  رگا  و  دـننک ، توعد  تسار  هار  هب  دـیدرگ  فرحنم  تلادـع  قح و  هار  زا  یـسک  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  یمئاد  حـیحص و 
زا هک  تسا  يردـق  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تـیّمها   83 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دنراد . زاب  راک  نآ  زا  دـش  يزواجت  ای  هانگ ،
ِنَع َنْوَْهنَت  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمَْأت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  : » دـیامرفیم نآ  هراـبرد  دـیجم  نآرق  هدـش و  هتخانـش  یمالـسا  ّمهم  عورف 

«1 «. » دـینکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امـش  هک  ارچ  دـیدراذگ  مدـق  ناهج  رد  مدرم  دوس  هب  هک  دـیدوب  یتما  نیرتهب  امـش  ِرَکنُْملا ؛
هدرم  » دـنکن هزرابم  داسف  اب  لد  نابز و  اب  هن  تسد و  اب  هن  هک  سک  نآ  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  مالـسا  گرزب  ياوشیپ 
هزاجا یناملـسم  ره  هب  تسا ، یعمج  هتـسد  یگدـنز  لـباقتم  قوقح  راـثآ و  زا  عقاو  رد  هک  مهم  هفیظو  ود  نیا  يارجا  « 2 «! » تسامن هدنز 

، دنیبن عامتجا  زج  يزیچ  هداهن و  نوریب  ماگ  ّتیدرف  هلحرم  زا  هدرک و  ظفح  دوخ  رد  لماک  روط  هب  ار  ندوب » یعامتجا   » حور هک  دهدیم 
داـقتنا موزل  عقوم  رد  دـنیبب ، لوؤسم  درف  ره  ربارب  رد  ار  دوخ  مه  عاـمتجا  هتـسناد و  لوؤسم  عاـمتجا  دارفا  همه  ربارب  رد  ار  دوخ  يدرف  ره 

یعمجهتـسد یگدـنز  رد  هک  ارچ  دنـشاب  میهـس  رظن - ره  زا  دوخ - عامتجا  نتخاس  رد  هصالخ  دـنهد و  داهنـشیپ  زاـین  ماـگنه  هب  و  هدرک ،
ص: هاگن ، کی  رد  مالسا  دننامب  توافتیب  رگیدکی  راتفر  ربارب  رد  دنناوتیمن  تسا و  هتـسویپ  مه  هب  عامتجا  دارفا  یتخبدب  یتخبـشوخ و 

85

یمالسا داصتقا   3

هراشا

ورـشیپ و بهذم  کی  ناونع  هب  مالـسا  تسین ، نکمم  ملاس » ینغ و  داصتقا   » نودـب ّتیعمج  کی  يونعم  يزوریپ  تداعـس و  هک  اجنآ  زا 
: میزادرپیم یمالسا  داصتقا  نیناوق  زا  ینعی  هدرشف  یسررب  هب  نونکا  تسا . هدیناجنگ  دوخ  ياههمانرب  نتم  رد  ار  مهم  هلأسم  نیا  یّقرتم 

تاکز

مهـس اـت  تسا  هداد  روتـسد  نادـنمتورث  هب  هدرک و  عیرـشت  ار  تاـکز »  » نوناـق نیملـسم  ناـیم  رد  یتاـقبط  هلـصاف  ندرک  مک  يارب  مالـسا 
یّمهم مقر  هتفر ، مه  يور  هک  لاوما  نیا  دنزادرپب . مالـسا  لاملاتیب  هب  تاکز  ناونع  هب  ار  دوخ  يدرف  ياهدـمآرد  لاوما و  زا  ياهنالداع 

نایاوشیپ نانخـس  رد  دراد . يدابآ  نارمع و  هب  کمک  یتاقبط و  هلـصاف  ندرک  مک  رقف و  اب  هزرابم  رد  يّرثؤم  شقن  دـهدیم ، لیکـشت  ار 
اهنآ رب  تاکز  هک  یناـسک  همه  رگا  هک  هدـش  نییعت  قیقد   86 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  يردق  هب  تاکز »  » رادـقم هک  میناوخیم  مالـسا 

هب اهنت  رقف  دوجو  تخاس . نک  هشیر  یمالـسا  هعماـج  زا  ار  رقف  یلکب  ناوتیم  دـنزادرپب  ار  نآ  هدرک و  لـمع  دوخ  هفیظو  هب  تسا  بجاو 
فراصم دنلوئـسم . گرزب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهنآ  دـنزرویم و  عانتما  یتایح  روتـسد  نیا  تعاطا  زا  يدایز  هدـع  هک  تسا  نیا  رطاـخ 

نیا دیجم  نآرق  دزاسیم . سکعنم  ملاس  عامتجا  کی  نتخاس  رد  ار  یمالـسا  مکح  نیا  عیرـشت  شقن  تیّمها و  فدـه ، تاکز  هناگتـشه 
َنیِمِراَغلا َو  ِباَقِّرلا  ِیف  َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَفَّلَؤُملا  َو  اَْهیَلَع  َنِیِلماَعلا  َو  ِنیِکاَسَملا  َو  ِءآَرَقُفِلل  ُتاَقَدَّصلا  اَمَّنا  : » دهدیم حرش  نینچ  ار  هناگتشه » دراوم  »

هب « ) دنـشوکیم نآ  يروآعمج  يارب  هک  یناسک  «، » نادنمتـسم «، » ناریقف  » دروم رد  اهنت  دـیاب  لاوما  تاکز  ِلِیبَّسلا ؛ ِْنبا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َو 
زا هک  یناراکهدـب  نید  يادا  «، » نامالغ نتخاس  دازآ  ندـیرخ و  «، » مالـسا هب  ناناملـسم  ریغ  بذـج  بلج و  (، » ناشتمحز راـک و  بساـنت 

«1 «. » ددرگ فرـصم  هعفنملا ) ماع  ریخ و  راک  هنوگره  « ) ادخ هار  رد   » و دناهدنام » او  رفـس  رد  هک  يدارفا  «، » دنزجاع دوخ  یهدب  نتخادرپ 
، ینارمع روما  هّیلک  هتشاد و  یعیـسو  موهفم  تسا  تاکز  هناگتـشه  فراصم  زا  یکی  هک  هَّللا ) لیبس  یف   ) ریخا فرـصم  هکنیا  هب  هّجوت  اب 

نارمع رد  یمالسا ، تایلام  نیا  ّمهم  شقن  ددرگیم ، لماش  ار  سرادم  اهناتسرامیب و  اههار ، اهلپ ، نتخاس  تشادهب ، گنهرف ، شرتسگ 
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. دوشیم راکشآ  یبوخ  هب  يدابآ  و 

سمخ

ياهتایلام مالقا  زا  یکی  هنالاس و  یگدنز  ياههنیزه  مامت  رـسک  زا  سپ  لاس  دـمآرد  دازام  زا  دـصرد »  20  » نتخادرپ ینعم  هـب  سمخ » »
يونعم يّدام و  ياهيدنمزاین  ریاس  نیمأت  یمالسا و  تاغیلبت  هعسوت  رقف ، اب  هزرابم  نادنمزاین و  یگدنز  نیمأت  روظنم  هب  هک  تسا  یمالسا 
یناسک نیاربانب  تسا ، هنالاس  جراخم  زا  دازام  هب  طوبرم  هکلب  دریگیمن ، قلعت  دمآ  رد  همه  هب  سمخ  تسا . هدش  عیرشت  یمالـسا  هعماج 

زا ناشدـمآ  رد  هک  یناسک  اهنت  و  دـنرادن ، تمـسق  نیا  رد  ياهفیظو  هنوگچـیه  تسا  يواسم  اـی  رتشیب و  ناشدـمآرد  زا  ناـشجراخم  هک 
لاملاتیب يارب  یهّجوت  لباق  ِمقر  نیا  دـنزادرپب و  لاملاتیب  هب  ار  دوخ  لاـس  دـمآرد  هدـنامیقاب  دـصرد  دـیاب 20  تسا  رتشیب  ناشجراخم 

هب رصحنم  سمخ  هّتبلا  دننک . لح  ار  ینید  یعامتجا و  يّدام ، تالکشم  زا  يرایسب  هک  دهدیم  ناکما  نیملسم  هب  هدش و  بوسحم  مالسا 
هک یبحاص  نودب  ياهجنگ  دوشیم ،) جراخ  ایرد  زا  یصاّوغ  هلیسو  هب  هچنآ   ) صوغ ندعم ، رد  هکلب  تسین ، راک  بسک و  دمآ  رد  دازام 

اهنت دریگیم و  قلعت  دـمآرد  همه  هب  سمخ  دراوـم  نیا  رد  تسا ، بجاو  سمخ  زین  یگنج  میاـنغ  رد  و  دـنروآیم ، نوریب  كاـخ  ریز  زا 
هدهع زا  نآ  حرـش  روکذم و  یمالـسا  هقف  رد  نآ  قیقد  فراصم  نییعت  سمخ و  میـسقت  زرط  دوشیم . رـسک  نآ  زا  راک  ماجنا  ياههنیزه 

. تسا جراخ  هدرشف  ثحب  نیا 

قافنا

هب دیجم  نآرق  زا  يدایز  تایآ  هداد و  ّتیمها  نآ  هب  هداعلاقوف  مالـسا  یلو  تسین  تابجاو  زا  هچرگ  ادـخ ) هار  رد  شـشخب   ) قافنا هلأسم 
یتاقبط هلـصاف  هعـسوت  رقف و  اب  هزرابم  تورث و  هنالداع  عیزوت  لماوع  زا  رگید  یکی  یّبحتـسم  ياهقافنا  نیا  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  نآ 
هلیـسو هب  یـصاخ  هماـنرب  اـب  دـیآرد و  ياهّیریخ  تاّسـسؤم  تروـص  هب  اـی  دریگ و  ماـجنا  صاخـشا  هب  تبـسن  تسا  نکمم  قاـفنا  تـسا .

. دوب دهاوخ  رتدیفم  رترثؤم و  ًابلاغ  مّود  تروص  هکلب  تسین  یتوافت  رظن  نیا  زا  ددرگ و  عیزوت  ناراکوکین 

یمومع لاوما  فقو و 

فقو و هلأسم  دنکیم ، يّرثؤم  کمک  هیامرـس ، زکرمت  ای  رقف و  اب  هزرابم  تورث و  هنالداع  عیزوت  فده  هب  هک  یتاعوضوم  زا  رگید  یکی 
صاصتخا یـصوصخم  هدـع  هب  لام  کی  عفانم  صاـخ  فقو  رد  صاـخ . فقو  ماـع و  فقو  تسا : مسق  ود  رب  فقو  تسا . یمومع  لاوما 

شخب اـی  مومع  هب  هفوقوم  نیع  دـهدیم - لیکـشت  ار  فقو  دراوم  رثـکا  هک  ِماـع  فـقو  رد  یلو  فـقاو ،) نادـنزرف  دـننام   ) دوـشیم هداد 
ببـس نآ ، هب  گرزب  نایاوشیپ  مادقا  و  فقو ، هلأسم  هب  مالـسا  قیوشت  ددرگیم . یمومع  لاوما  وزج  هدرک و  ادیپ  ّقلعت  عامتجا  زا  یمیظع 

هب عامتجا  میظع  ياههدوت  تمدخ  رد  دریگ و  دوخ  هب  یمومع  گنر  هدـمآرد و  یـصوصخ  لکـش  زا  لاوما  زا  یهّجوت  لباق  شخب  هدـش 
. ددرگیم بوسحم  تورث  هنالداع  عیزوت  يارب  يرگید  ماگ  دوخ  نیا  هک   89 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  دتفا ، راک 

مالسا رد  تّیکلام 

، یتسه ناهج  هنهپ  رد  تادوجوم  همه  زیچ و  همه  هب  تبـسن  وا  ّتیکلام  تسادـخ و  صوصخم  قلطم » یعقاو و   » ّتیکلاـم مالـسا ، رظن  زا 
: تساهنآ ّربدم  ریدم و  زیچ و  همه  راگدیرفآ  وا  هک  ارچ  یعیرـشت  ینوناق و  يدادرارق و  هن  دراد ، ینیوکت »  » هبنج تسا و  یقیقح  ّتیکلام 

نامرف هزاجا و  اب  دیاب  نارگید  ّتیکلام  نیاربانب  « 1 «. » تسوا نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ِضْرَْألا ؛ ِیف  اَم  َو  ِتاوَمَّسلا  ِیف  اَم  ُهَّل  »
. دریگ تروص  وا  نیناوق  قبط  ادخ و 
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راک یصخش و  تّیکلام 

نوناق کی  نیا  دسانشیم . ّتیکلام  هیاپ  ار  راک  و  دنادیم ، دوخ  جنرتسد  کلام  ار  سکره  هتخانـش و  مرتحم  ار  یـصخش  ّتیکلام  مالـسا 
ياههدروآرف جـنرتسد و  تسا . شیوخ  ياهورین  دوخ و  یعیبط  کلام  سکره  هک  ارچ  تسا ، هدرک  اـضما  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  یعیبط 

تـسا شیوخ  ياهورین  دوخ و  کلام  ناسنا  هک  روطنامه  نیاربانب  ددرگیم ، بوسحم  وا  يدوجو  ياـهورین  زا  يرولبت  عقاو  رد  سکره 
. دشابیم زین  دوخ  جنرتسد  راک و  کلام 

تزایح ایحا و 

ایْحَأ ْنَم  : » دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  دوشیم و  نآ  کلام  دزاس ) دابآ   ) دـنک ایحا  ار  یتاوم  نیمز  یـسک  رگا 
نآ زا  شیپ  یعیبط  بهاوم  عبانم و  هب  نتفاـی  تسد  « ) تزاـیح « » 1 «. » تسوا لام  دـنک  ایحا  ار  یتاوم  نیمز  هک  یـسک  َُهل ؛ َیِهَف  ًاتاوَم  ًاَضْرا 

تزایح هک  یـسک  کلمزاح ؛» نم   » ناونع تحت  مالـسا  هقف  رد  هک  تسا ، ّتیکلام  بابـسا  زا  رگید  یکی  دـبای ) تسد  نآ  هب  يرگید  هک 
تورث داـجیا  رد  راـک  تلاـصا  تسا ، راـک  ماـجنا  عون  ود  تزاـیح »  » و اـیحا »  » هکنیا هب  هّجوت  اـب  تسا . هدـش  رکذ  دوشیم » کـلام  دـنک 

ار نآ  هجیتن  دزاس و  یعیبط  عبانم  تزایح  تاوم و  ياهنیمز  يایحا  رومأم  ار  یعمج  دناوتیم  یمالـسا  تموکح  هّتبلا  ددرگیم . رتنشور 
هک یناهانگ  هلمج  زا  یمالـسا  تایاور  قبط  هدـش و  لئاق  رگراک  قوقح  يارب  یّـصاخ  شزرا  مالـسا  دزادـنا . راـک  هب  مومع  عفاـنم  هار  رد 
زا هک  ار  يرگراک  تسد  وا  هک  تسا  فورعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  تسا . رگراک  ّقح  عییضت  دش ، دهاوخن  هدیشخب 

«. دنراد تسود  ار  نآ  شربمایپ  ادخ و  هک  تسا  یتسد  نیا  دومرف : داد و  ناشن  نارگید  هب  هدرک و  دنلب  دوب  هدرک  مرو  راک  ترثک 

تورث شدرگ 

لاس کی  هک  یکوکسم  هرقن  الط و  هب  تاکز  ّقلعت  دننام   ) هدش لئاق  یّصاخ  تایلام  شدرگ ، زا  جراخ  و  دکار » ياهتورث   » يارب مالـسا 
نازودنا و تورث  زا  يدیدش  تّمذم  زین  نآرق  تایآ  رد  تسا . هدرک  اهتورث  شدرگ  هب  قیوشت  لمع  رد  قیرط  نیا  زا  و  درذـگب ) اهنآ  رب 

يدایز قیوشت  یمالـسا  ثیداحا  رد  نیا  زا  هتـشذگ  تسا . هدش  دنریگیمن  راک  هب  ناگدنب  هار  رد  هتخاس و  دکار  ار  ناشتورث  هک  یناسک 
زا دوشیم و  هدید  ثیدح  ربتعم  بتک  رد  روما  نیا  زا  کیره  رد  يددعتم  تایاور  و  هدـش ، عیانـص  و  يرادـماد ، يزرواشک ، تراجت ، هب 

یمومع عفانم  هار  رد  عامتجا ، یلام  یناسنا و  ياههیامرـس  مامت  رتشیب  هچ  ره  كّرحت   » مالـسا دوصقم  هک  ددرگیم  نشور  یبوخ  هب  اـهنآ 
«. تسادخ ناگدنب 

يراوخابر

هب لوپ  دوس  هار  زا  اهنت  دـیلوت و  راک و  نودـب  یـسک  ات  هدـش  عونمم  مالـسا  رد  ًادـیدش  يراوخاـبر  يدـیلوت  ياـهراک  هیاـپ  میکحت  يارب 
نایم فاکـش  هلـصاف و  شرتسگ  تورث و  نزاوت  ندروخ  مه  هب  يارب  يّرثؤم  لماع  يراوخابر  نیا ، زا  هتـشذگ  دهدن . همادا  دوخ  یگدنز 
يوس زا  دهدیم و  عیرـس  شیازفا  یتسردان  زرط  هب  ار  نادنمتورث  لاوما  وس  کی  زا  يراوخابر  اریز  تسا  فیعـض ، هقبط  دنمتورث و  هقبط 

دـنادیم و هریبک  ناهانگ  زا  ار  يراوخابر  مالـسا  دریگیم . اهنآ  زا  ار  قمر  نیرخآ  هتخاس و  رتفیعـض  زور  هب  زور  ار  نیئاپ  تاقبط  رگید 
هب ار  دوس  دـیاب  هکلب  دوش ، کـلام  هدروآ  تسدـب  اـبر  قـیرط  زا  هک  ار  یلوـپ  دوـس   92 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  دـناوتیمن  سکچـیه 

. دنادرگ زاب  شبحاص 
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ابر ماسقا 

و هداد . ضرق  ار  یلوپ  یـسک  ینعی  ضرق  رد  ياـبر  ضرق : رد  اـبر  - 1 تسا : مارح  نآ  مسق  ود  ره  مـسق  ود  رب  مالـسا  نیناوـق  رظن  زا  اـبر 
دنکن و طرـش  رگا  یلو  رگید ، سنج  ای  دشاب  سنج  نامه  زا  دایز ، ای  دشاب  مک  هاوخ  دهد ، سپ  نآ  رب  هفاضا  يزیچ  راکهدـب  دـنک  طرش 
رد ابر  - 2 درادـن . یعنام  دـنک  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  یقالخا  تاظحالم  يور  شدوخ  راکهدـب  اـّما  دـهدن ، هبلاـطم  هنوگچـیه  ّقح  دوخ  هب 
اب ار  بوغرم  مدنگ  ولیک  رگا 10  اًلثم  دـشاب  رتشیب  يرگید  زا  یکی  اّما  سنج  کی  زا  هلماعم  دروم  زیچ  ود  ینعی  هلماعم  رد  ياـبر  هلماـعم :

هدش روکذم  یمالـسا  هقف  رد  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  ابر  عون  نیا  تسابر . دننک  شورف  دیرخ و  دـشاب  طّسوتم  هچ  رگا  مدـنگ  ولیک   12
. تسا

هنسحلا ضرق 

یـضعب رد  یّتح  و  تسا ، هدش  ناوارف  دیکأت  نآ  هرابرد  یمالـسا  تاروتـسد  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  ابر » نودب  ماو   » ای هنـسحلا  ضرق 
دیاش هدیدرگ و  رکذ  ادخ ) هار  رد  ضوعالب  کمک   ) هقدـص زا  شیب  نآ  شاداپ  باوث و  یمالـسا   93 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  تایاور 

ششخب کمک و  لوبق  هب  رضاح  ماو ، هب  دیدش  زاین  نیع  رد  هک  دنتسه  ینادنموربآ  ناگدنریگ ، ماو  زا  يرایـسب  هک  دشاب  نیا  نآ  لیلد  هب 
نینچ ياراد  لومعم  روط  هب  هک  ضوعالب  کمک  ناگدنریذپ  فالخرب  دننادیم ، دوخ  نوئش  ّتیثیح و  یفانم  ار  نآ  و  دنتـسین ، ضوعالب 

تفایرد راکهدب  زا  یفاک » هقیثو   » ماو لباقم  رد  دهدیم  هزاجا  ناگدنهد ، ماو  قوقح  ظفح  يارب  مالسا  لاح  نیع  رد  دنشابیمن . یعـضو 
ياهماو دننادرگ . زاب  شبحاص  هب  ار  هیقب  هتـشادرب و  هقیثو  زا  ار  نآ  لداعم  دوخ ، یهدب  تخادرپ  زا  راکهدـب  ِعانتما  تروص  رد  و  دـننک ،

ندرب نـیب  زا  یتـسود و  تـّبحم و  بـلج  رد  تـسا ، یقـالخا  یناـسنا و  دـصرددص  يراـک  هـکنیا  رب  هوـالع  هنـسحلاضرق )  ) اـبر نودـب 
دارفا هک  تسا  یتمدـخ  نیرتهداس  نیا  و  دراد ، یقیمع  رثا  دـیآیم  دوجوب  دـمآ » رد  رپ   » و دـمآ » رد  مک   » دارفا نایم  ًاـبلاغ  هک  ییاههدـقع 

. دنهد ماجنا  نارگید  ّقح  رد  دنناوتیم  دمآردرپ ، نّکمتم و 

مالسا رد  عافد  داهج و   4

هراشا

نینچ نتـشاد  نودـب  دراد  یناهج  تلاسر  هک  ورـشیپ  تباث و  نییآ  کی  تقیقح  رد  دراد . یّـصاخ  ياج  یمالـسا  ماکحا  رد  داهج  هلأـسم 
يارب عاّلطا  مک  دارفا  هک  یطلغ  ياهریـسفت  رطاخ  هب  یمالـسا  تاروتـسد  نتم  رد  داهج  هلأسم  نتفرگ  رارق  دش . دهاوخن  لیمکت  يروتـسد 

هک اجنآ  ات  تسا ، لیمحت  ریـشمش و  نییآ  مالـسا  هک  هداد  نانآ  تسدب  يزیوآ  تسد  هتخیگنارب و  ار  نافلاخم  ياهوگتفگ  دـناهدرک  نآ 
زا یکی  روز  ریشمش و  هلیسو  هب  مالسا  رشن  : » دنکیم حیرصت  نینچ  دوخ  فراعملا  ةریاد  رد  دلانود » کم   » نوچمه یفورعم  ناگدنـسیون 

، هاگن کی  رد  مالـسا  اهنت  هن  مالـسا  رد  داهج  فادها  ّتیهام و  ندش  نشور  اب  هک  یلاح  رد  « 1 «!!. » تسا ناملسم  ره  ینید  ّمهم  تابجاو 
طیارـش رد  یناسنا  هعماج  هرادا  يارب  مالـسا  تاـمیلعت  دادعتـسا  كّرحت و  تلاـصا ، قمع ، هکلب  دوریم ، ناـیم  زا  اـهوگتفگ  نیا   96 ص :

: مینکیم بلج  ریز  ياهثحب  هب  ار  امش  هّجوت  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  ددرگیم . رتنشور  فلتخم 

تسین فلاخم  یلیمحت  ياهگنج  اب  یبلطحلص  حور 

شالت هنوگره  يانعم  هب  داهج  يددـعتم  دراوم  رد  زین  یمالـسا  عبانم  رد  دـنیوگیم و  داهج  شالت » شـشوک و  هنوگره   » هب يوغل  رظن  زا 
شـشوک نآ ، یهقف  حالطـصا  ّصاخ و  يانعم  تسا . هتفر  راک  هب  یناـسنا  یهلا و  دـصاقم  دربشیپ  يارب  یقـالخا  و  یلاـم ، یندـب ، يرکف ،
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هب طوـبرم  هناّحلـسم  یماـظن و  شـشوک  يریگرد و  نیا  دـید  دـیاب  نوـنکا  تسا . ّقـح  نییآ  تفرـشیپ  ظـفح و  يارب  هناّحلـسم ، یماـظن و 
فـص هتـساخ و  اپب  نآ  وحم  يارب  و  دتفایم ، رطخ  هب  تلادـع  قح و  نییآ  شرتسگ  اب  ناشعفانم  هک  حـلاصان  رـصانع  اب  گنج  تساجک ؟

نیا زج  ياهراچ  تلادع  قح و  رادفرط  ياههورگ  دنـشاب  ایند  رد  یناسک  نینچ  هک  یمادام  و  تسا ، ریذـپانبانتجا  يرما  دـننکیم  ییارآ 
هدیدپ کی  ناونع  هب  گنج  تقیقح  رد  . » دننک یگداتـسیا  رـصانع  نیا  ربارب  رد  ناشفادها ،» دوخ و  ّتیدوجوم  زا  عافد  يارب   » هک دـنرادن 

ار نآ  ناشدوخ  اهنآ  هکنیا  هن  ددرگیم ،» لیمحت  یعامتجا  تلادع  یتسرپادخ و  رادفرط  ياهماظن  هب  محازم  رصانع  فرط  زا  يرارطـضا 
. دنامب رانک  رب  عوضوم  نیا  زا  تسناوتیمن  تیلهاج  نامز  جوجل  نانمشد  فلاخم و  رصانع  همه  نآ  دوجو  اب  مه  مالسا  دنشاب و  هتـساوخ 
، ینکـشراک تمحازم ، هب  هک  یناسک  همه  ربارب  رد  روز  هب  لّسوت  مدـع  یبلطحلـص و  حور  لاح  نیا  اب  اّما   97 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا 

َملَو ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکُوِلتاَُقی  َمل  َنیِذَّلا ، ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاَهنَیاَّل  : » تسا راکـشآ  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  یبوخ  هب  دناهتـساخنرب ، ملظ  زواجت و  مجاهت ،
مُکوُجَرخَأ َو  ِنیِّدلا  ِیف  مُکُوَلتاَق  َنیذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاهنَی  اَمَّنا  َنیِطِسقُملا * ُّبُِحی  َهَّللا  َّنا  ْمِهَیلا  اوُطِسُقت  َو  ْمُهوُّرَبَت  نَأ  ْمُکِراَیِد  نِّم  مُکوُجِرُخی 

اهنآ اب  هک  دـنکیمن  یهن  ار  امـش  زگره  دـنوادخ  َنوُِملاَّظلا ؛ ُمُه  َِکَئلواَف  ْمُهَّلوَتَی  نَم  َو  ْمُهوَّلََوت  نَأ  ْمُکِجاَرْخا  یَلَع  اوُرَهاَظ  َو  ْمُکِراَـیِد  نِّم 
ار ناگـشیپ  تلادع  دنوادخ  دـینک ، تلادـع  یکین و  دـنتخاسن ، هراوآ  ناتنطو  زا  ار  امـش  و  دـندماین ، رد  امـش  اب  نید  رد  گنج  رد  زا  هک 

يارب دـنتخاس و  ناتنوریب  نطو  زا  و  دـندرک ، دربن  نید  رد  امـش  اب  هک  دـنکیم  یهن  اهنآ  اب  یتسود  زا  ار  امـش  ادـخ  اهنت  درادیم ، تسود 
روتسد تحارص  اب  رگید  ياج  رد  « 1 «. » دنراکمتس دنزیرب ، یتسود  هطبار  اهنیا  اب  هک  یناسک  دنداد ، مه  تسد  هب  تسد  امش  ندرک  هراوآ 

ْمُکُولَزَتْعا ِنِإَف  : » دیرادن ار  اهنآ  اب  ضرعت  ّقح  دنکن  تمحازم  دیآرد و  حلص  رد  زا  هتـشذگ و  نیمز  رب  ار  حالـس  نمـشد  رگا  هک  دهدیم 
امـش هب  و  دـنزیخن ، رب  امـش  اب  دربن  هب  دـننیزگ و  يرود  امـش  زا  رگا  اًـلِیبَس ؛ ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَـعَج  اَـمَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  َو  ْمُکُوِلتاَُـقی  ْمَلَف 

: دهدیم روتسد  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  هب  يرگید  هیآ  رد  « 2 «. » دیوش نانآ  ضّرعتم  دهدیمن  هزاجا  امش  هب  دنوادخ  دنهد ، حلص  داهنـشیپ 
«1 «. » يآرد حلـص  رد  زا  مه  وت  دنهد  ناشن  حلـص  هب  لیامت  نانمـشد  رگا  اََهل ؛ ْحَـنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  نِإ  ِو   » 98 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا 

دیابن یبلطحلص  یلو  دشاب ، هتشاد  نایب  تحارص  نیا  اب  یساسا  لصا  کی  ناونع  هب  حلـص ، هب  ار  دوخ  لیامت  نینچ  نیا  ینییآ  رتمک  دیاش 
یتسرپ تب  رد  ناهج  مدرم  ياههدوت  دنشوکیم  هک  اهنآ  محازم و  لماوع  ربارب  رد  ناناملسم  دوش  هداد  هزاجا  هک  ددرگ  ریسفت  انعم  نیا  هب 

. دنراذگب تسد  يور  تسد  ناشروشک  هب  نانمشد  مجاهت  ربارب  رد  ای  و  دننیشنب ، شوماخ  دنرب ، رسب  رامعتسا  و 

نآ فادها  ادخ و  هار  رد  داهج 

هراشا

هب تسادخ .» هار  رد  داهج   » هتفر مه  يور  نآ  يانعم  هک  تسا  هدـمآ  هَّللا » لیبس  یف   » هملک اب  هارمه  داهج »  » هملک ًابلاغ  یمالـسا  عبانم  رد 
دیاب هکلب  دشاب  نآ  دـننام  و  یگنج ، میانغ  ندروآ  تسد  هب  رامعتـسا ، یبلطهعـسوت ، سوه ، اوه و  رطاخ  هب  دـناوتیمن  داهج  تهج  نیمه 

فادها ناوتیم  هتفر  مه  يور  دریگ . تروص  یهاوخدوخ  يّدام و  یصخش و  ضرغ  هنوگره  زا  صلاخ  یهلا و  فادها  ادخ و  يارب  اهنت 
. دش دهاوخ  هداد  نافلاخم  ياهداریا  خساپ  اهفده  نیا  هب  هّجوت  اب  درک و  هصالخ  عوضوم  دنچ  رد  ار  یمالسا  داهج 

نآ تّیدوجوم  قح و  نییآ  زا  عافد  - 1

یمالـسا داهج  فدـه  نیرتنشور  یعقاو ، لیـصا و  تاراختفا  ظفح  تلادـع و  قح و  نییآ  یتسرپ و  ادـخ  ماظن  ّتیدوجوم  ظـفح  هلأـسم 
تحارـص اب  نآرق  ددرگیم . زاـب  نآ  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  « 1  » تاوزغ رتـشیب  99 و  ص : هاگن ، کـی  رد  مالـسا  تسا 

َو ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولوُقَی  نا  اَّلا  ٍّقَح  ِریَِغب  مِهِراَیِد  نِم  اوُجِرخُأ  َنیِذَّلا  ٌریِدََـقل * مِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنا  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنِاب  َنُوَلتاَُـقی  َنیِذَِّلل  َنِذا  : » دـیامرفیم
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متـس و ضرعم  رد  هک  یناسک  هب  ًارِیثَک ؛ ِهَّللا  ُمسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِـجاَسَم  َو  ٌتاَوَلَـص  َو  ٌعَِیب  ُعِماَوَص  ْتَمِّدـهَّل  ٍضعَِبب  مُهَـضَعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُعفَد  َالَول 
نوریب قح  نودب  ناشنطو  زا  هک  اهنآ  دنک ، زوریپ  ار  اهنآ  تسا  رداق  دنوادخ  و  دننک ، عافد  دوخ  زا  هک  هدش  هداد  هزاجا  دنوش  عقاو  موجه 

مدرم هلیـسو  هب  ار  زواجتم )  ) مدرم زا  یعمج  دنوادخ  رگا  تسادخ و  ام  راگدرورپ  دنتفگیم  هک  دوب  نیا  اهنآ  هانگ  اهنت  و  دناهدش ، هدنار 
رصانع هلیـسو  هب   ) دوشیم هدرب  نآ  رد  ادخ  مان  هک  يدجاسم  دوهی و  سیانک  يراصن و  دباعم  نانابهر و  ياههعموص  دنکن ، عفد  حلاص ) )

ربارب رد  اـهنآ  ناـیک  لالقتـسا و  و  یمالـسا ، هعماـج  یّلم  ّتیمکاـح  هک  یماـگنه  هب  بیترت  نـیا  هـب  و  « 2 «. » دـش دـهاوخ  ناریو  زواجتم )
، دـباعم مامت  زا  عافد  هیآ  نیا  رد  هکنیا  هّجوت  بلاج  دـننک . عافد  دوخ  زا  سفن  نیرخآ  ات  هتـساخاپب و  دـنفّظوم  دـتفیب ، رطخ  هب  نانمـشد ،
اب زگره  مالسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا . مالسا  یعقاو  یبلطحلـص  حور  زا  يرگید  هناشن  دوخ  نیا  تسا و  هدیدرگ  حرطم  ناسکی 

. یعون ار  نآ  هکلب  دـبعم ، کـی  ار  هناـخ  تب  هن  و  دـنادیم ؛ نید  ار  یتسرپتب  هن  تسا ، هدرکن  ار  ياهلماـعم  نینچ  هناـخ  تب  یتسرپتب و 
، ددرگ حالصا  تروص  ره  هب  دیاب  هک  درمـشیم  یعامتجا  يرامیب  ای   100 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  يرکف و  طاطحنا  یهارمگ ، هفارخ ،

. تسا هدومن  رداص  ار  اههدکتب  ندرک  ناریو  هزاجا  اذل  و 

محازم لماوع  اب  يریگرد  - 2

قیرط زا  یعیبـط  تروص  هب  و  ددرگ ، رادروخرب  غیلبت » يدازآ   » زا نیون  يژولوئدـیا  کـی  ناونع  هب  دراد  قـح  ینامـسآ  كاـپ  نییآ  کـی 
يارب داتفا و  رطخ  هب  ناتـسرپتب ، نوچمه  یّـصاخ  لـماوع  ناشعورـشمان  عفاـنم  رگا  لاـح  دـبای . شرتسگ  یمومع  راـکفا  نتخاـس  نشور 

يزیمآتملاسم هار  چیه  و  دنرادهاگن ، يربخیب  ینادان و  رد  ار  مدرم  دندرک  شـشوک  هتـساخ و  اپ  هب  توعد  نیا  شرتسگ  زا  يریگولج 
«. تسا هدوب  لیبق  نیا  زا  یمالسا  تاوزغ  زا  یتمـسق   » شیادیپ هداد و  ار  لماوع  نیا  اب  يریگرد  هزاجا  مالـسا  دوبن ، لکـشم  نیا  ّلح  يارب 

یکی قح ) نییآ  یقطنم  شرتسگ  غیلبت و  يدازآ  زا  هدافتـسا   ) عوضوم نیا  و  تسا ، هدـش  تمـسق  نیا  هب  ياهراـشا  زین  قباـس  هیآ  لـیذ  رد 
. تسا یمالسا  داهج  فادها  زا  رگید 

داسف ملظ و  اب  هزرابم  - 3

يراکهبت متس و  هب  نداد  نایاپ  يارب  زیمآتملاسم ، قرط  ندش  هتسب  تروص  رد  هک  هدش  ببس  داسف  ملظ و  اب  مالسا  ریذپانیتشآ  ینمشد 
زین مالـسا  تاوزغ  زا  ياهراپ  . » دـنناهرب هّکم  ناراوخ  ابر  دـننام  ینارگمتـس  لاگنچ  زا  ار  هاـنپیب  ناوتاـن و  فیعـض و  دارفا  دـننک و  داـهج 

رد مالسا  ِناَْدلِولا  َو  ِءاَسِّنلا  َو  ِلاَجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْضَتسُملا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  نوِلتاَُقتَال  مَُکل  اَمَو  : » دیامرفیم نآرق  تسا .» هدوب  گنر  نیا  ياراد 
؛ ًاریِـصَن َکنُدَّل  نِم  اَنَّل  ْلَعْجا  َو  اِیلَو  َکنُدَّل  نِم  اَنَّل  ْلَعْجا  َو  اَُهلها  ِِملاَّظلا  ِۀـیَرَقلا  ِهِذَـه  نِم  اَنْجِرْخَأ  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا   101 ص : هاگن ، کی 
هک ینانز  نادرم و  نامه  دـینکیمن ، داـهج  دـناهتفرگ ، رارق  راـشف  تحت  هک  یناوتاـن  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  تاـجن  ادـخ و  يارب  ارچ 

«1 «. » هد رارق  يروای  رای و  ام  يارب  تدوخ  فرط  زا  و  ربب ، نوریب  دناراکمتس  رگمتس و  شلها  هک  رهش  نیا  زا  ار  ام  ایادخ  دنیوگیم :

داهج يارب  یگدامآ 

نیا دـنکیم و  تموکح  ایند  للم  طباور  رب  تردـق  روز و  و  هدـشن ، میلـست  تلادـع  لقع و  لوصا  ربارب  رد  ناـهج  مدرم  همه  هک  یماداـم 
يارب ار  دوخ  لماک  یگدامآ  ناناملسم  هک  دهدیم  روتسد  مالسا  دریگ ، رارق  هناگیب  مجاهت  دروم  یمالـسا  هعماج  هک  دراد  دوجو  لامتحا 
هلمج کی  رد  دراد و  هراب  نیا  رد  یحیرـص  روتـسد  نآرق  میدـش  روآدای  زین  هتـشذگ  رد  هک  روطناـمه  و  دـننک ؛ ظـفح  شیوخ  زا  عاـفد 
موجه اب  هلباقم  يارب  تسا  نکمم  هک  تردـق  ورین و  هنوگره  ٍةَُّوق ؛ ْنِم  ُمتْعَطَتْـسا  اَّم  ْمَُهل  اوُّدِـعاَو  : » هدومرف نایب  ار  مزال  بلاطم  همه  هاتوک 
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بوسحم فراـصم  نیرتهدوـهیب  نیرتدـب و  عـطق  روـط  هب  تاحیلـست  هار  رد  هنیزه  فرـص  هکنیا  اـب  « 2 «. » دـیزاس ایهم  هداـمآ و  نانمـشد 
، همه نیا  اب  یلو  تسا . هدـیمان  لاوما » اب  داهج   » ار نآ  هکلب  هتـسناد  مزال  ار  نآ  اـهنت  هن  رطخ ، ترورـض و  دروم  رد  مالـسا  یلو  دوشیم ،

راک نیا  هکلب  تسین ، نکمم  یتاحیلـست  یماظن و  ياههینب   102 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  تیوقت  اب  اهنت  ناهج ، زا  گنج  زواـجت و  وحم 
هب يارب  اذـل  دـهدیم ، شیازفا  ار  گـنج  زورب  لاـمتحا  رگید  يوس  زا  یلو  تسین  نآ  زا  ياهراـچ  دراد و  ینمیا  هبنج  رظن  کـی  زا  هچرگ 
ِیف اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دنکیم داهنـشیپ  یـساسا  هار  ناونع  هب  ار  قالخا  نامیا و  هینب  تیوقت  رادـیاپ » حلـص   » کی ندروآ  دوجو 

نامیا  » نما هقطنم  هب  همه  دورو  حلص ؛ ّتینما و  تمعن  زا  يرادروخرب  طرش  « 1 «. » دییآرد حلص  رد  یگمه  نامیا  اب  دارفا  يا  ًۀَّفاَک ؛ ِْملِّسلا 
کی ياراد  ناگدنب ، همه  دننکیم و  هاگن  رگیدکی  هب  ردارب  مشچ  اب  همه  هک  تسا  هقطنم  نیا  رد  اهنت  تسا و  یبلطقح » یتسرپادـخ و  و 
هچنآ درامشب و  دوخ  عفانم  نوچمه  ار  يرگید  عفانم  دیاب  سکره  هک  تسا  هقطنم  نیا  رد  دنتـسه . وا  مارتحا  دروم  بوبحم و  همه  ادخ و 
راثیا تشذگ و  هک  تسا  اجنیا  رد  دـهاوخن و  زین  نارگید  يارب  دراد  رفنت  ار  هچنآ  ددنـسپب و  مه  نارگید  يارب  ددنـسپیم ، دوخ  يارب  ار 

. ددرگیم بوسحم  یناسنا  تافص  نیرتزراب  زا  هتشاد و  یصاخ  یگدنشخرد  وا  هار  رد  ادخ و  يارب 

نمشد ربارب  رد  یناسنا  لوصا  تیاعر 

دّـکؤم و تاروتـسد  اـب  مالـسا  تسا ، یناـسنا  ریغ  لاـمعا  تنوشخ و  عون  ره  زّوـجم  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  نمـشد »  » هملک هک  یلاـح  رد 
هبوچراهچ زا  دناوتیمن   103 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  مه  نانمـشد  اب  دروخرب  هک  هدراذـگن  یقاـب  رما  نیا  رد  يدـیدرت  دوخ ، حورـشم 

رامـشب یهلا  دودـح  زا  زواـجت  نمـشد ، ربارب  رد  ولو  تاّررقم  لوصا و  نیا  زا  زواـجت  هنوگره  و  دـشاب ، نوریب  یناـسنا  تاّررقم  لوـصا و 
، دادیم دربن  نادـیم  يوس  هب  نادـهاجمو  نازابرـس  تکرح  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یتاروتـسد  رد  ّتقد  دوریم .
و دیبلط ، دادمتسا  ادخ  زا  و  دینک ، تکرح  ادخ  مان  هب  : » دزاسیم صخشم  تمسق  نیا  رد  ار  مالـسا  یناسنا  شنیب  قمع  ییوج و  تملاسم 
زا سپ  ار  نمشد  دیرادم ، اور  تنایخ  میانغ  رد  و  دینکن ، هشیپ  بیرف  رکم و  مدرم ، يا  ناه  دییامن . راکیپ  وا  هداتسرف  نییآ  قبط  وا و  يارب 

تدابع نانابهر و  ضّرعتم  دیناسرن . رازآ  ار  نانز  ناکدوک و  ناریپ و  دیُربن .) ّتیلهاج  نارود  ناسب  ار  وا  ندب  ياضعا   ) دینکن هلثُم  نتـشک 
ياهناتـسلخن دـییامنن . عطق  هشیر  زا  زاین  ترورـض و  دروم  رد  زج  ار  ناـتخرد  زگره  دـیوشن . دـننکاس ، اـهرید  اـهراغ و  رد  هک  ناگـشیپ 

زج ار  دیفم  تاناویح  دیشکن . شتآ  هب  ار  نمشد  تعارز  و  هدربن ، نیب  زا  ار  رادهویم  ناتخرد  دیزاسن . قرغ  بآ  اب  و  دینازوسم ، ار  نمـشد 
لّسوت بیترت  نیا  هب  و  دیزیهرپب ...  ندز ) نوخیبش  و   ) هلیح زا  و  دیزاسن . هدولآ  رهز  اب  ار  نمشد  ياهبآ  زگره  دیـشکن . دوخ  توق  يارب 

، هاگن کی  رد  مالـسا  اهماد ، ندـنازوس  ندز و  شتآ  یبرکیم ، ياـهگنج  ندز  نوخیبش  نوچمه  یناـسنا  ریغ  هزراـبم  هلیـسو  هنوگره  هب 
دراوم رد  مالـسا  یگنج  تارّرقم  رد  تسا . هتخاس  عونمم  ار  یماظن  ریغ  دارفا  هب  ندـیناسر  رازآ  نتـشک و  و  اهغاب ، اهتعارز و   104 ص :
مجاهت دروم  ات  هک  انعم  نیا  هب  دینکن ، عورش  ار  هلمح  نیتسخن  دینکن و  باترپ  امش  ار  ریت  نیتسخن  هک  دوشیم  هدید  روتـسد  نیا  يددعتم 

: دادیم روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  میناوخیم  زین  و  یمجاهت . هن  دشاب  یعافد  ناتدربن  و  دینکن ، زاغآ  ار  موجه  دـیوشن  عقاو 
یـشوماخ بجوم  ًابلاغ  هک   ) بش یکیرات  اب  يدایز  هلـصاف  هک  دـتفیب  رهظ  زا  دـعب  هب  ًامتح  ددرگن و  زاغآ  رهظ  زا  شیپ  دربن  دـینک  یعـس  »

مالـسا نایاوشیپ  هک  ییاههیـصوت  یگنج و  ناریـسا  اب  هلماعم  زرط  دوش .» هتخیر  يرتمک  نوخ  ات  دـشاب ، هتـشادن  تسا ) هدوب  گـنج  شتآ 
دندیـشونیم هچنآ  زا  دندادیم و  زین  اهنآ  هب  دندروخیم  دوخ  هک  ییاذغ  هک  اجنآ  ات  دـناهدرک  نانآ  اب  یکین  يراتفر و  شوخ  هب  تبـسن 

105 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  تسا . نانمشد  ّقح  رد  یّتح  یناسنا  لوصا  تیاعر  موزل  يارب  يرگید  هناشن  دندیناشونیم ، اهنآ  هب 

مالسا رد  ازج  نیناوق  یسرداد و  تواضق و   5

هراشا

هاگن کی  رد  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


اـهزواجت و زا  يرایـسب  يوـلج  عاـمتجا  کـی  رد  یناـسنا  قـالخا  لوـصا  ناـمیا و  حور  ندوـب  هدـنز  حیحـص و  تیبرت  هک  تسا  تـسرد 
هاگتـسد کی   » تیامح نودـب  یناسنا  عماوج  رد  نآ  میکحت  یعامتجا و  تلادـع  نتخاس  رارقرب  لاح  نیا  اب  یلو  دریگیم ، ار  اهيراکهبت 

هب اهنآ  ترارـش  هک  دنراد  دوجو  يرگنایغط  شکندرگ و  دارفا  یطیحم  ره  رد  هک  ارچ  تسین ، ریذپناکما  ییاضق » رگتلادـع  دـنمورین و 
کی ربارب  رد  زج  و  دوبن . یفاک  ییاهنت  هب  اهنآ  کیرات  رکف  حور و  نتخاس  نشور  يارب  قالخا  ناـمیا و  دـنمورین  عاعـش  هک  تسا  يردـق 
هدایپ رد  يونعم ، ياهتیبرت  یقالخا و  ياههیـصوت  هب  اهنت  مالـسا  لیلد  نیمه  هب  دـنروآیمن . دورف  رـس  ردـتقم  لداع و  ییاـضق  هاگتـسد 
هدرک ینیب  شیپ  دوخ  تاروتسد  همه  رس  تشپ  رد  ار  يدنمورین  ییاضق  تالیکـشت  و  هدرکن ، تعانق  دوخ  یعامتجا  تلادع  همانرب  ندرک 

هب ییانشآ  شناد و  ملع و   » 106 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  هداد ، ّتیمها  عوضوم  ود  هب  زیچ  همه  زا  شیب  یضاق  صخـش  دروم  رد  تسا .
تاقبط همه  لماک  يربارب  و  تاواسم »  » هلأسم رد  تسا . تناما » يراکتـسرد و  « » تلادـع ، » يرگید و  یهلا » ماکحا  تاّیئزج  زومر و  مامت 

هب ندرک  هاگن  یلومعم ، يداع و  تافراعت  نتفگ و  نخـس  رد  یّتح  دـنکیم ، هیـصوت  یـضاق  هب  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  هاـگداد »  » ربارب رد 
ماقم ردـق  ره  و  دنـشاب ، هک  ره  اوعد  نیفرط  و  دـنک ، تیاعر  ار  تاواسم  تلادـع و  اهنآ  نداتـسیا  اـی  نتـسشن  رد  نینچمه  و  اوعد ، نیفرط 

، تواضق مالـسا  نایاوشیپ  تاملک  رد  دنریگ . رارق  هاگداد  ربارب  رد  توافت  زایتما و  نیرتکچوک  نودب  دیاب  دـشاب ، توافتم  اهنآ  یعامتجا 
یضاق یصوصخ  لیامت  فارحنا و  نیرتکچوک  اریز  تسا ، هدش  یفرعم  مهم  لاح  نیع  رد  كانرطخ و  تیلوؤسم و  رپ  راک  کی  ناونع  هب 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تسا . یفاک  یـسرداد  اضق و  ماقم  زا  درط  تلادع و  ماقم  زا  وا  طوقـس  يارب  فرط ، کی  هب 
نتفرگ و هوشر  مالسا  رد  دزوسیم ! ًاروف  دوش ، فرط  کی  هب  لیامتم  رگا  ینعی  تسا !» هتفرگ  رارق  شتآ  هلعـش  ود  نایم  رد  یـضاق  نابز  »

هوشر هدـنهد و  هوشر  رانلا ؛ یف  اـمهنیب  یـشاملا  یـشترملا و  یـشارلا و  : » تسا هریبک  ناـهانگ  زا  یکی  هدـنهد  هوشر  دوس  هب  قح  فیرحت 
ياـهنییآ ناـیم  رد  هک  ياهنوگب  تسا ، هدرتسگ  قیقد و  رایـسب  مالـسا  یـسرداد  نییآ  دنـشتآ !» رد  همه  ود ، نآ  ناـیم  هطـساو  هدـنریگ و 

باـتک  » ناونع تحت  یـصوصخم  باـتک  یمالـسا  هقف  بتک  رد  دراد . یـصاخ  تلاـصا  یگدنـشخرد و  زورما ، ياـیند  هدرتسگ  یـسرداد 
؛ دوهش طیارش  یضاق ، طیارش  مالـسا ، یـسرداد  نییآ  تایئزج  مامت  یّلک و  لوصا  هک  دراد  دوجو   107 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا  اضقلا »
. تسا هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  حورـشم  روط  هب  اهنیا  دـننام  و  دـنیوج ، دانتـسا  نآ  هب  دـنناوتیم  اوعد  نیفرط  هک  یلیالد  اوعد ، هماقا  زرط 
هک ریز  روتسد  دنچ  هب  تسا  یفاک  دهدیم ، یضاق  دنمجرا  ماقم  هب  مالسا  هک  یتّیمها  زین  و  تاروتسد ، نیا  زا  ياهشوگ  هب  ندرب  یپ  يارب 

تواـضق و ماـقم  يّدـصت  يارب  : » مینک هجوت  هتـشون  رـصم  رادناتـسا  رتشا  کـلام  هب  هک  یفورعم  ناـمرف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
لئاـسم موـجه  اـیاضق و  مکارت  دـشاب . رترب  تلیـضف  اوـقت و  ملع ، رظن  زا  مدرم  همه  زا  هک : نـک  باـختنا  ار  یـسک  مدرم ، ناـیم  یـسرداد 

دز رس  وا  زا  یهابتشا  اطخ و  رگا  دوشن . هلصوح  گنت  تحاران و  اوعد ، بابرا  ررکم  تاعجارم  ماگنه  هب  دنکفین . انگنت  هب  ار  وا  نوگانوگ 
یحطـس و تارظن  دـشابن . راکعمط  دـنمزآ و  ددرگن . رطاخ  هدرزآ  قح  يوس  هب  تشگزاـب  زا  و  دزرون . رارـصا  دوخ  ياـطخ  هابتـشا و  رد 
زا لیلد  هب  دانتـسا  رد  رتشیب ، همه  زا  شطایتحا  كوکـشم  دراوم  رد  درادـن . زاب  روما  رد  ینیب  کیراب  قّمعت و  زا  ار  وا  ییادـتبا ، تاـعلاطم 

ماگنه هب  و  رتابیکـش ، روما  قیاـقح  فشک  رد  رتهلـصوح ، رپ  همه  زا  نایعادـتم  عوجر و  باـبرا  ّررکم  تاـعجارم  ربارب  رد  رتاـشوک ، همه 
ّقلمت یناوخ و  انث  هن  هک  یـسک  دـشاب . رتهدـّنرب  رتعطاق و  همه  زا  ییاهن  يأر  نداد  رد   108 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  قح  ندـش  نشور 
یقاب یـضاق  يارب  ياهناهب  هنوگچیه  هک  نیا  يارب  سپـس  دزاس .» فرحنم  قح  هّداج  زا  ار  وا  نآ  نیا و  عیمطت  هن  دبیرفب و  ار  وا  ناسولپاچ 

( لاملاتیب  ) زا ردق  نآ  : » دیوگیم نامرف  نامه  رد  هدرک و  رداص  رگید  روتـسد  ود  دننک  ذوفن  وا  رد  دـنناوتن  روز  رز و  نابحاص  دـنامن و 
رتکیدزن دوخ  هب  نارای  ناکیدزن و  همه  زا  ار  وا  و  دـشاب . هتـشادن  مدرم  هب  يزاین  ددرگ و  نیمأت  اًلماک  وا  یگدـنز  هک  راذـگب  وا  رایتخا  رد 

«1 «. » دنکن عمط  وا  رد  ذوفن  هب  وت  کیدزن  دارفا  ات  زاس 

یئازج نیناوق 
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هتـشاد نارگید  ای  مرجح  رد  هدـنیآ  هب  تبـسن  يریگـشیپ  رثا  مهو  دـشاب  هنالداع  مه  دـیاب  دوشیم  هداد  رارق  نامرجم  يارب  هک  ییاـهرفیک 
. ددـنبن دراد - ناکما  فیفخت  هک  يدراوم  رد  دـنوشیم - مدان  نامیـشپ و  هک  ياهدروخ  بیرف  دارفا  يور  هب  ار  هار  لاح  نیع  رد  و  دـشاب ،

یـساسا لصا  کی  ناونع  هب  ار  صاصق  هکنیا  نیع  رد  لاثم ، ناونع  هب  تسا  هدـش  هّجوت  هناگ  هس  تاهج  نیا  هب  مالـسا  یئازج  نیناوق  رد 
ّتینما تایح و  هیاـم  صاـصق  باَْـبلَألا ؛ ِیلوُأ  اَـی  ٌةوَیَح  ِصاَـصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  : » دـیامرفیم دـنکیم و  یفرعم  يدـمع » سفن  لـتق   » دروم رد 
لیامت تروص  رد  هک  دـهدیم  هزاجا  نوخ  ناـبحاص  هب  یلو  « 1 «، » نادنمشیدنا  109 ص : هاگن ، کی  رد  مالـسا  يا  تسا  امـش  یعامتجا 

حرط زا  شیپ  رگا  تّفع ، یفانم  لامعا  تازاجم  دـننام  دراوم  زا  ياهراپ  رد  دـنریگب . اهبنوخ »  » صاـصق ياـج  هب  اـی  و  دـننک ؛ وفع  ار  لـتاق 
هکنیا رگید » عوضوم  . » تسا هداد  رارق  وفع  لومشم  ار  وا  دیآرب ، ناربج  ددصرد  ددرگ و  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  مرجم  هاگداد ، رد  مکح 

و دهدن ، خر  هعماج  رد  یتیانج  مرج و  ًالوصا  هک  دنکیم  زکرمتم  هلئسم  نیا  يور  ار  دوخ  شـشوک  زیچره  زا  شیب  یمالـسا  ياهروتـسد 
هب قیوشت  و  زیخاتـسر ، ياهتازاجم  زا  سرت  ای  ّتیونعم  ادـخ و  هب  اهنآ  هّجوت  قیرط  زا  دارفا  یقـالخا  تیبرت  يارب  ار  نکمم  ریبادـت  ماـمت 
هک اهنآ  اب  دـهد ، خر  یتیانج  مرج و  اهشـشوک  نیا  همه  مغر  یلع  رگا  لاح  نیا  اب  یلو  تسا . هدروآ  لمع  هب  ناراـکوکین ، ياـهشاداپ 
رد رگید  ياهتازاجم  يارجا  ای  دـمع و  لتق  نیبکترم  دروم  رد  مادـعا » تازاجم   » رد لاثم  ناونع  هب  و  دـنوشیم ، بذاک  فطاوع  راتفرگ 
زین هبرجت  تسا . فلاخم  دنهدیم ، حیجرت  هعماج  ظفح  رب  ار  راکهانگ  مرجم و  ظفح  اًلمع  دننکیم و  دـیدرت  نارگمتـس  نازواجتم و  ّقح 

. دـنکیم کمک  یعامتجا  ّتینما  بلـس  داسف و  هعـسوت  هب  صاخـشا ، هنوگنیا  دروم  رد  لمع  تّدـش  ندرک  شومارف  هک  دـهدیم  ناـشن 
، تسین نینچ  هجو  چیه  هب  هک  یلاح  رد  دنرامشب ، نشخ  ار  نآ  دننک و  يریگهدرخ  مالسا  ییازج  نیناوق  زا  ياهراپ  رب  یضعب  تسا  نکمم 
هب یتّلم  یعامتجا  یقالخا و  ّتینما  دراد و  یتایح  هبنج  هک  تسا  يدراوم  رد  اهنت  لمع  تّدـش  ًالّوا ، اریز :  110 ص : هاگن ، کی  رد  مالسا 

یتّفعیب و اب  هزراـبم  لـیبق  زا  یلئاـسم  عماوج  زا  یـضعب  تسا  نکمم  اـهتنم  دراد ، دوجو  ناـهج  نیناوق  همه  رد  نآ  ریظن  و  دـتفایم ، رطخ 
یفاکـشوم اـب  یمالـسا  نیناوـق  هک  نآ  لاـح  دـنهد و  رارق  نآ  ياـج  هب  ار  يرگید  تاـعوضوم  دنرمـشن و  یتاـیح  لـئاسم  وزج  ار  اـشحف 

هب دیدش  یهاگ  اهتازاجم  نیا  زا  یضعب  هکنیا  نیع  رد  ًایناث ، تسا . هدرمـش  تاعوضوم  نیرتیتایح  وزج  ار  لئاسم  نیا  دوخ  صوصخم 
تباث یمرج  نانچ  یناسآ  هب  هک  هداد  رارق  داـیز  يردـق  هب  نآ  ار  نآ  طیارـش  و  لکـشم ، نادـنچ  ار  اـهمرج  نیا  تاـبثا  هار  دـسریم ، رظن 
یتیبرت ّصاخ  تارثا  هکنیا  اب  نیاربانب  دنوش . تازاجم  نآ  لومـشم  دودعم  درف  دنچ  ای  کی  اهنت  لاس  مامت  رد  تسا  نکمم  و  ددرگیمن ،

اهنآ ّقح  رد  اهتازاجم  هنوگ  نیا  هک  يدارفا  لاح  نیع  رد  دروآیم ، دوجو  هب  ناراکهبت  همه  يارب  ار  تازاـجم  زا  سرت  و  دراد ، ار  دوخ 
ظباور قوقح و  ظفح  يارب  یمالـسا  تاروتـسد  نیناوق و  هک  تشاد  هّجوت  اًلماک  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ًاثلاث ، تسا . رداـن  لـمع  رد  ددرگ  ارجا 

هدایپ مه  اب  همه  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  لماک  ییاهن و  رثا  و  تسا ،» هتـسویپ  مه  هب  دـحاو  کی   » زواجت داسف و  زا  يریگولج  اهناسنا و 
يارجا لـمع  رد  هک  دوش  هداـیپ  ناـنچ  نآ  مالـسا  یعاـمتجا  هاـفر  یتیبرت و  ياهروتـسد  هک  دوش  مهارف  یطیحم  دـیاب  تسخن  ینعی  دوش ،

مالسا ای  و  تیبرت ، ِءوس  لولعم  تایانج  اهمرج و  زا  يرایـسب  اریز  دهد ، خر  یتیانج  مرج و  رتمک  هجیتن  رد  هتفای و ، ناوارف  شهاک  دودح 
زا ار  تایانج  میارج و  هنوگ  نیا  هنیمز  اهنآ  نتفر  نایم  زا  هک  تسا  یعامتجا  يّدام و  نوگانوگ  ياـهّتیمورحم   111 ص : هاگن ، کی  رد 

تازاجم ترثک  زا  هک  یتشحو  هدش  هتساک  تاجرد  هب  دنوشیم  تازاجم  لومـشم  هک  یناسک  دادعت  زا  یطیحم  نانچ  رد  و  دربیم ، نایم 
رگا هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نخـس  نیا  هّتبلا  ددرگیم . یفتنم  دـیآیم ، دوجوب  یـضعب  يارب  هلأـسم  نیا  اـب  دروخرب  نیتسخن  رد  ناگدـنوش 

، درک رظن  فرص  یّلک  هب  هیقب  زا  دیاب  دوشن ، ارجا  رقف  اب  هزرابم  ای  یتیبرت  ياههنیمز  رد  مالسا  ياههمانرب  زا  یتمـسق  یطیحم ، رد  لثملایف 
« نایاپ . » دیشخب دهاوخ  يرتهب  رثا  دوش  هدایپ  مه  اب  همه  رگا  دراد  یگتسویپ  رگیدکی  هب  نوچ  اههمانرب  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 
ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 

دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
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 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 
یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 

. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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