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زاغآرس

هراشا

رب دوش ، یم  هتخومآ  تیناسنا  قالخا و  نید ، سرد  نآ ، رد  هک  ریگارف  گرزب و  یهاگـشناد  ناونع  هب  امیـس  ادـص و  هناسر  تلاسر 
یلاعت و  رازگ » تمدـخ  «، » هدـننک داشرا  «، » یبرم  » ار نآ  یمالـسا ، بـالقنا  گرزب  راـمعم  هک  یتلاـسر  .تسین  هدیـشوپ  سک  چـیه 

.داهن (1) مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  هدنهد  باتزاب  زین  و  مدرم »  » و اه » ناوج  «، » روشک  » شخب

هناسر تسانب  رگا  نیقی ، هب  .مییآرب  نآ  هدـهع  زا  میناسر و  دـصقم  هب  ار  نآ  هنوگچ  ات  یهلا  تیلوئـسم  نارگ  راب  نیا  مییام و  نونکا 
ربارب رد  نیتسار  مالسا  نابیتشپ  یمالسا و  فراعم  رشن  يارب  یهاگـشناد  امیـس ، ادص و  هناسر  هژیو  هب  یمالـسا  روشک  یهورگ  ياه 

رد مزال  تخانـش  زا  يرادروخرب  هاگتـسد ، نیا  روما  ناگدننادرگ  يارب  ماگ  نیتسخن  .دـشاب  قالخا  مالـسا و  فلاخم  ياه  هشیدـنا 
، يزیچ ره  هب  تبسن  یهاگآ  تخانش و  اریز  تسا ؛ یهیدب  نشور و  رایسب  رما  نیا  .دنورن  ههار  یب  هب  ات  تسا  یمالسا  فراعم  هنیمز 

.دوب دهاوخ  نآ  يارجا  ماجنا و  همدقم 

یم یفرعم  سانـش  مالـسا  ار  دوخ  زین  رتراـک  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  لوق  هب  هک  مینک  یم  یگدـنز  ییاـیند  رد  هزورما  تسناد  دـیاب 
هک يراگزور  دنک ،

8 ص :

.181 صص 178 _  راصق ، تاملک  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 1
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.دننز یم  تسد  مالسا  زا  یتوافتم  ياه  تئارق  هب  فلتخم ، صاخشا  اه و  هورگ  دوش و  یم  هضرع  مالـسا  زا  ینوگانوگ  ياه  تئارق 
روحم هچ  نآ  هک  دوب  نیمه  درک ، یم  هیکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  موهفم  رب  ادتبا  زا  زیزع  نآ  هک  نیا  ّرـس  دیاش 
سوه يوه و  چیه  اب  هدیشوج و  یحو  همشچرس  زا  تقیقح و  نتم  زا  هک  تسا  یمالـسا  تسا ، رـشب  یلاعت  لماکت و  هیام  تیاده و 

.دشاب هدشن  هتخیمآ  یموش  فادها  و 

هب هک  یفراعم  میروآ ؛ دیدپ  نامنهذ  هحفص  رد  یمالـسا  فراعم  زا  یلامجا  دنچره  يریوصت  دیاب  يزیچ  ره  زا  شیپ  ساسا ، نیا  رب 
هدش هداهن  نامشود  رب  هک  یگرزب  تلاسر  فیلکت و  ماجنا  یپ  رد  ات  دشاب  هدش  نیگآرطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  میمش 

هچ زا  هنوگچ و  تسا ؟ هدـش  مهارف  هناسر  لـها  يارب  یفراـعم  نینچ  اـیآ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  ناـیم ، نیا  رد  .مینک  تکرح  تسا ،
؟ درک دیاب  هچ  سپ  دناد .» يردنلق  داشرتب ، رس  هک  ره  هن  ، » يراب میریذپب ؟ ار  بان  فراعم  دیاب  یناسک 

، ینمـض روط  هب  ای  تحارـص  اب  ناشیا  هک  تسا  یناـنآ  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  هار  شور ، نیرت  نئمطم  هار و  نیرتهب  تسناد  دـیاب 
رارق ینارظن  بحاص  ردص  رد  هللا  همحر  يرهطم  یضترم  دیهش  داتـسا  دهعتم ، دنمـشیدنا  .تسا  هدرک  دییأت  ار  ناشرادرک  هشیدنا و 

یم شرافس  هشیمه  تسناد و  یم  دنمشزرا  بوخ و  انثتسا ، نودب  ار  شیاه  هتـشون  اه و  باتک  همه  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  دراد 
رد یتح  تشاد  دیکأت  هللا  همحر  لحار  ماما  دـنریگب  هرهب  رتهب  رت و  شیب  راوگرزب ، دیهـش  نآ  زا  هدـنام  راگدای  هب  شناد  زا  هک  درک 

.دننک رپ  ار  شا  یلاخ  ياج  دنناوت  یم  وا  نارکف  مه  تسین ، تسد  رد  ینخس  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  زا  هک  ییاهاج 

رامعم هک  یماظن  میدمآرب ؛ مالسا  يرکف  ماظن  میسرت  یپ  رد  هاگن ، نیا  اب 
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راک دنچره  .دندوب  نآ  تایآ  نامجرت  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  نوچ  ینادرمدار  دوب و  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  رـضاح ، رـصع  رد  نآ 
هب نآ ، رب  نوزفا  .دوبن  يا  هناسر  تسخن ، مدـق  رد  یلو  دوب ، هدـش  ماـجنا  رهطم  دیهـش  نآ  ياـه  هاگدـید  يروآ  عمج  يارب  يا  هژیو 

هتفرگن هرهب  ثحابم  لیمکت  رد  زین  نارگید  ياهرظن  ارآ و  زا  نآ ، زج  هب  دوب و  هدشن  هتخادرپ  مالسا  يرکف  ماظن  هب  مجسنم  تروص 
همحر ماما  ترـضح  نوچ  یناگرزب  هاگدید  رانک  رد  یـصصخت  هتـشر  ره  نارکفتم  نادنمـشیدنا و  هاگرظن  زا  ساسا  نیا  رب  .دندوب 

هدافتسا دندوب _  یلصا  نازادرپ  هیرظن  وزج  هک  يدزی _  حابصم  داتسا  يرهطم و  یضترم  دیهش  داتسا  ییابطابط ، همالع  موحرم  هللا ،
.تسا هدش 

يارب میروآ و  تسد  هب  ار  شارت  شوخ  ياهرهوگ  یمالـسا ، فراعم  يایرد  زا  اناوت ، نارگـشهوژپ  يراـی  اـب  میدیـشوک  ور ، نیا  زا 
.میهد رارق  امیس  ادص و  هناسر  رایتخا  رد  يرادرب  هرهب 

حرط فادها 

هراشا

.دیسر دهاوخ  يا  هجیتن  هچ  هب  تسا و  هتفرگ  یپ  ار  يدصاقم  هچ  حرط  نیا  هک  تفایرد  دیاب  اساسا 

، غیلبت هصرع  رد  امیـس  ادص و  هناسر  ناراک  ردنا  تسد  یهلا  فیلکت  ماجنا  يارب  مزال  هنیمز  ندروآ  مهارف  حرط ، نیا  یلـصا  فده 
اه نآ  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  فادها  اتسار ، نیا  رد  هتبلا  .تسا  یمدآ  تمارک  قالخا و  مالسا ، ینابم  زا  عافد  رشن و  جیورت ،

: دوش یم  هراشا 

نامزاس ناریدم  يداقتعا  ینابم  تیوقت  فلا )

تیلوئـسم زا  یـشخب  هک  تسا  نآ  ناریدـم  هژیو  هب  امیـس  ادـص و  ناـنکراک  یناـبم  تیوقت  حرط ، نیا  هجوت  دروـم  فادـها  زا  یکی 
هفیظو یلعا و  دصقم  يوس  هب  اه  ناسنا  تیاده  یهلا  فیلکت  دنراد و  هدهع  رب  ار  هعماج  تیاده 
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عبانم هب  هدوب و  انشآ  یمالـسا  فراعم  اب  دیاب  تسخن  ماگ  رد  نانآ  نیاربانب ، .دنـشک  یم  شود  رب  ار  مدرم  هشیدنا  تیوقت  يروراب و 
نتفای یهاگآ  يذخآم و  عبانم و  نینچ  هب  یبای  تسد  هفیظو ، نیا  ینیگنس  هب  هجوت  اب  .دنـشاب  هتـشاد  یـسرتسد  فراعم  نیا  ذخآم  و 

هب ندیـسر  هار  رد  هناسر  لـها  يارب  دـشاب  یکمک  حرط ، نیا  تسا  دـیما  .دومن  یم  راوشد  نیگنـس و  سب  يراـک  ینید ، فراـعم  زا 
.امیس ادص و  هناسر  يالاو  فادها 

نازاس همانرب  هب  کمک  ب )

ات دنتسه  یمالـسا  فراعم  لوصا و  زا  نتفای  یهاگآ  دنمزاین  هراومه  دوخ  ياه  حرط  يارجا  يارب  امیـس  ادص و  هناسر  نازاس  همانرب 
هللا همحر  یلع  ماما  لایرـس  رد  ماطق  ساسا  هیاپ و  یب  عوضوم  رگا  لاثم ، يارب  .دـننامب  ناما  رد  گرزب  ياهاطخ  هطرو  رد  نداتفا  زا 

دروم رد  رگید  دنتشاد ، یهاگآ  یتسرد  هب  مالسا  ماکحا  زا  نوگانوگ ، ياه  لایرـس  ناگدنـسیون  رگا  ای  دش  یمن  هتـسجرب  ردق  نیا 
يراشفاپ اب  لوتقم  رسمه  یلو  دننک ، تشذگ  ردپ  نوخ  هب  تبـسن  نادنزرف  ردام و  ردپ ، نآ ، رد  هک  دنتخاس  یمن  یلایرـس  صاصق ،

دناوت یمن  نز  مالـسا ، ماکحا  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دریذـپب  ار  وا  فرح  زین  یمالـسا  هاـگداد  دوش و  صاـصق  راتـساوخ  دوخ 
نانآ نتشادن  یسرتسد  رد  دوش ، یم  نازاس  همانرب  ریگ  نماد  هک  اه  هابتشا  هنوگ  نیا  زا  يرایسب  .دنک  هبلاطم  ار  دوخ  رـسمه  صاصق 

.دراد هشیر  یفاک  تاعالطا  هب 

نادنمشیدنا راکفا  شجنس  يارب  ینازیم  دوجو  ج )

.تسا هعماج  رد  دوجوم  ياـهرظن  دـیاقع و  یـسررب  دـقن و  راـکفا و  تخانـش  يارب  نازیم  روحم و  هیهت  حرط ، نیا  فادـها  هلمج  زا 
ياهراتفر دـیاقع و  ای  نادنمـشیدنا  راکفا  یـسررب  دـقن و  هب  هک  دوش  یم  هضرع  هیهت و  امیـس  ادـص و  هناسر  زا  ییاه  همانرب  هراومه 

هچ .دزادرپ  یم  هعماج  حطس  رد  حرطم 
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بجوم انایحا  ای  دنک  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ناهذا  اه  تدم  دـنیرفآ و  یم  جوم  هعماج  حطـس  رد  راکفا  دـیاقع و  نیا  اسب 
هعماج فارحنا  زا  يریگولج  یپ  رد  دـیاب  دوخ  یهلا  فدـه  ياتـسار  رد  امیـس  ادـص و  هناسر  .ددرگ  یم  مدرم  زا  يرایـسب  فارحنا 
یصاخ عون  ای  هتفریذپ  قلطم  يانعم  هب  ار  یسارکومد  مالسا ، ایآ  تسناد  دیاب  يرالاس  مدرم  ثحب  هنیمز  رد  هنومن ، يارب  .دنک  مادقا 

؟ دنک یم  داهنشیپ  ار  يرالاس  مدرم  زا 

تـسد يارب  یمالـسا  يروهمج  دـناعم  انایحا  فلتخم و  ياه  هورگ  هدرک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  مدرم  ناهذا  اـه  تدـم  عوضوم  نیا 
حرطم و نآ  یمالـسا  هغبـص  اب  ار  عوضوم  نیا  دراد  هفیظو  امیـس  ادـص و  هناسر  .دـننز  یم  نماد  هلأسم  نیا  هب  دوخ  فادـها  هب  یبای 

.دنک انشآ  تیعقاو  اب  ار  هعماج  مدرم  ناهذا 

ثحب راتخاس 

هراشا

فراعم مولع و  يدنب  هقبط  يدنب و  هتسد  يارب  يراتخاس  حرط و  مادک  هک  تسناد  دیاب  نآ ، فادها  ثحب و  ترورـض  نایب  زا  سپ 
، رییغت حالصا و  يارب  هار  هتبلا  .دوش  هیهت  یقیفلت  یحرط  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  حرط  نیدنچ  یسررب  اب  .تسا  بسانم  یمالسا 

: زا دنترابع  هک  دوش  یم  حرطم  روحم  دنچ  رد  حرط  نیا  .مینامن  لفاغ  اهداریا  اه و  لاکشا  زا  ات  تسا  زاب  نانچ  مه 

يدیهمت ثحابم   . 0

هراشا

؛ تخانش . 1

؛ قطنم . 2

؛ هفسلف . 3

.هفسلف خیرات  . 4
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دیاقع . 1

دیحوت یسانشادخ و   _ 1  _ 1

توبن  _ 1  _ 2

تماما  _ 1  _ 3

داعم  _ 1  _ 4

لدع  _ 1  _ 5

یسانش ناهج   _ 1  _ 6

یسانش ناسنا   _ 1  _ 7
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مالسا رد  يدرف  قالخا   _ 2  _ 3

مالسا رد  یعامتجا  قالخا   _ 2  _ 4

مالسا رد  يدابع  ياه  همانرب   _ 2  _ 5

مالسا رد  كولس  ریس و   _ 2  _ 6
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یعامتجا ماکحا   _ 3  _ 4

مالسا خیرات  . 4

يدیهمت ثحابم   _ 4  _ 1
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یمالسا یلقن  خیرات   _ 4  _ 2

یمالسا ینابم  یملع و  خیرات   _ 4  _ 3

یمالسا يراگن  خیرات   _ 4  _ 4

زور ثحابم  . 5

ینید هبرجت   _ 5  _ 1

ییارگرثکت ینید و  مزیلارولپ   _ 5  _ 2

کیتونمره ینید و  تفرعم   _ 5  _ 3

مزیرالوکس  _ 5  _ 4

نایاپ رد  هیهت و  نآ  تسرهف  عوضوم ، ره  رد  قیقحت  ناـیاپ  زا  سپ  هک  دوش  یم  لیکـشت  يرایـسب  ياـه  هعومجم  ریز  زا  تمـسق  ره 
.ددرگ یم  هدوزفا  رظن  دروم  ثحبم 

حرط دربراک 

: درک هراشا  ناوت  یم  ریز  دراوم  هب  حرط  نیا  ییآراک  شیازفا  يارب 

؛ اه ناتسا  زکارم  رایتخا  رد  نداد  رارق  حرط و  زا  رازفا  مرن  هیهت  فلا )

؛ هناسر لها  رایتخا  رد  ثحابم  نیا  ياه  هوزج  اه و  باتک  نداد  رارق  ب )

.تنارتنیا ای  تنرتنیا  هکبش  هب  دورو  ج )

هلسلس زا  قالخا  هفسلف  کنیا  دوب ، مالسا  يرکف  ماظن  زا  هعومجم  نیلوا  هک  تخانش )  ) یقیبطت یسانش  تفرعم  باتک  راشتنا  زا  سپ 
یلع ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  بانج  دـنمجرا  رگـشهوژپ  طسوت  باـتک  تروص  هب  رییغت  یکدـنا  اـب  يرکف  ماـظن  ثحاـبم 

تادّلجم یتآ  ياه  تصرف  رد  هک  دیما  ددرگ ، یم  دنمجرا  ناگنازرف  میدقت  تسا ، هدش  هدامآ  ییایحی 
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.ددرگ رشن  هدامآ  باتک  بلاق  رد  رتشیب  يرادرب  هرهب  يارب  هعومجم  نیا  رگید 

، حرط نیا  هرابرد  دوخ  ياهداقتنا  اهرظن و  نایب  اب  ات  میراد  راظتنا  نارظن  بحاـص  همه  نادنمـشیدنا و  نارو ، هرهب  همه  زا  ناـیاپ ، رد 
.دنشاب میهس  نآ  يانغ  حالصا و  رد  هدوب و  ام  رگیرای 

قیفوتلا یلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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تاّیلک میهافم و  لوا  شخب 

هراشا
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قالخا هفسلف  هاگیاج  فیرعت و  لوا : لصف 

قالخا هفسلف 

هراشا

.تسا (1) قالخا  هرابرد  یفسلف  یشهوژپ  تسادیپ ، شمان  زا  هک  نانچ  قالخا  هفسلف 

نایب اب  میهد و  حیضوت  ار  قالخا  هفـسلف و ] ياه  ] هژاو يانعم  ادتبا  رد  تسا  مزال  دشاب ، یم  قالخا  هفـسلف  ثحب ، ناونع  هک  اجنآ  زا 
نشور زین  ملع  نیا  ثحابم  هب  نتخادرپ  تیمها  ات  مینک  صخشم  ار  ملع  نیا  فده  قالخا و  هفسلف  هاگیاج  قالخا ، هب  طوبرم  مولع 

.دوش (2)

هفسلف یحالطصا  يوغل و  يانعم  . 1

هراشا

[. مینک یم  حرطم  هناگادج  شخب  ود  رد  ار  نآ  هفسلف ، یحالطصا  يوغل و  يانعم  نییبت  يارب  ]

هفسلف يوغل  يانعم  فلا )

و وـلیف » : » هملک ود  زا  تسا  بکرم  اـیفوسولیف  هملک  .تسا  اـیفوسولیف »  » هملک یبرع  یلعج  ردـصم  و ]  ] دراد یناـنوی  هشیر  تغل ، نیا 
هملک سپ  تسا ؛ ییاناد  ینعم  هب  ایفوس  هملک  يرادتسود و  ینعم  هب  ولیف  هملک  ایفوس ؛» »
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ص 7  . 1377 یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  تاقیقحت  رشن و  رتفد  مق ، یناخ ، یلعحتف  دمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
، مجنپ پاچ   ، 1379 هرس ، سدق .  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  تاراشتنا  مق ، حابـصم ، یبتجم  قالخا ، هفـسلف  . 2 - 2

ص 1
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.دـنک یم  یفرعم  ییاـناد  رادتـسود  ینعم  هب  سفوـسولیف »  » ار طارقـس  نوطـالفا ، تسا و  ییاـناد  يرادتـسود _  ینعم  هب  اـیفوسولیف 
.تسا (1) يرگ  فوسلیف  ینعم  هب  تسا ، یبرع  یلعج  ردصم  هک  هفسلف »  » هملک نیاربانب ،

نیا .دندیمان  یم  دنمشناد  میکح و  ینعی  تسیفوس »  » ار دوخ  هک  دندمآ  دیدپ  طارقـس  زا  لبق  یهورگ  دالیم ، زا  شیپ  مجنپ  نرق  رد 
تخانـش لباق  ار  يزیچ  چـیه  هکلب  و ]  ] دنتـشادن رواب  تباث ، قیاقح  هب  دوخ  نامز  شناد  زا  رایـسب  یهاگآ  ندوب  اراد  دوجو  اب  هورگ 

عبات ار ]  ] لطاب قح و  اساسا  دـنتفرگ و  یم  رظن  رد  تیعقاو  تقیقح و  سایقم  ار  ناسنا  كاردا   [ نانآ  ] .دنتـسناد یمن  ینیقی  یمزج و 
یم راک  هب  هطلاغم  دوخ  ياه  لالدتسا  رد  و  دنتشادن ] لوبق  ار   ] ناسنا هشیدنا  يارو  یقیاقح  هجیتن  رد  و  دنتسناد ] یم   ] ناسنا هشیدنا 

.دندرب (2)

يانعم دوب ، هدش  لیدبت  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  یبقل  هب  هک  نیا  لیلد  هب  دوب  روشناد  میکح و  يانعم  هب  هک  تسیفوس »  » هژاو جـیردت  هب 
هب راک  هطلاغم  موهفم  دـمآرد و  زیمآ  هطلاـغم  لالدتـسا  رکفت و  هویـش  يارب  یتمـالع  زمر و  ناونع  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا 

هدمآرد یطـسفوس »  » تروص هب  یبرع  نابز  رد  هک  تسا  هژاو  نیمه  .دـش  يراک  هطلاغم  اب  فدارتم  يرگ ، تسیفوس  تفرگ و  دوخ 
.تسا (3) يراک  هطلاغم  ینعم  هب  ام  دزن  رد  نونکا  تسا و  هدش  هتفرگ  نآ  زا  هطسفس »  » هژاو و 

دقن هب  درک و  مایق  اه  تسیفوس  ربارب  رد  هک  يدنمشیدنا  نیرت  فورعم 

20 ص :

صص 125 و 126 ات ، یب  اردص ، تاراشتنا  مق ، يرهطم ، یضترم  یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  . 1 - 1
صص ج 1 ، مراهچ ، پاچ   1370 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  اج ، یب  حابصم ، یقتدمحم  هفسلف ، شزومآ  . 2 - ، 2

صص 125 و 126 یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  25 و 26 ؛ 
ص 126 یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  ص 26 ؛  هفسلف ، شزومآ  . 3 - 3
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رد هک  تسا  هژاو  نیمه  .دـیمان  تمکح  ملع و  رادتـسود  ینعی  سفوسالیف »  » ار دوخ  يو  .دوب  طارقـس  تخادرپ ، ناشیارآ  راـکفا و 
.تسا (1) هدش  هتفرگ  نآ  زا  هفسلف »  » هملک هدمآرد و  فوسلیف »  » لکش هب  یبرع  نابز 

فارتعا دوخ  ینادان  هب  هشیمه  هک  طارقس  ینتورف  عضاوت و  یکی  دنا : هتسناد  زیچ  ود  ار  مان  نیا  باختنا  تلع  هفسلف ، ناسیون  خیرات 
اهنآ هب  تساوـخ  یم  بقل  نیا  باـختنا  اـب  ینعی  دـندناوخ ؛ یم  مـیکح  ار  دوـخ  هـک  اـه  تسیفوـس  هـب  ضیرعت  يرگید  و  درک ، یم 
یتح دیتسین و  مان  نیا  هتسیاش  دیزادرپ ، یم  مّلعت  میلعت و  هرظانم و  ثحب و  هب  یـسایس  يدام و  دصاقم  يارب  نوچ  امـش  هک  دنامهفب 

یم تمکح » رادتسود   » طقف ار  دوخ  مناد و  یمن  بقل  نیا  راوازـس  ار  دوخ  منک  یم  در  ار  امـش  ياهرادنپ  مکحم ، لیالد  اب  هک  نم 
.مناد (2)

رادتسود موهفم  زا  درک ،]  ] طوقس راک  هطلاغم  موهفم  هب  دنمشناد  موهفم  زا  هک  تسیفوس  هملک  سکعرب  ایفوسولیف ، هملک  جیردت  هب 
(3) .دش فدارتم  شناد  اب  زین  هفسلف  هملک  تفای و  اقترا  دنمشناد  موهفم  هب  شناد 

هفسلف یحالطصا  يانعم  ب )

ماـن نیا  هب  یـسک  زین  طارقـس  زا  سپ  گـنرد  یب  هدـشن و  قـالطا  یـسک  هب  طارقـس  زا  شیپ  یحالطـصا  موهفم ]  ] هب فوسلیف  هژاو 
راک هب  ار  هژاو  نیا  زین  وطـسرا  دـنیوگ  یم  تسا و  هتـشادن  صخـشم  موهفم  زونه  مایا  نآ  رد  زین  هفـسلف  تغل  .تسا  هدـشن  هدـناوخ 

فوسلیف هفسلف و  حالطصا  تسا و  هدربن 

21 ص :

ص 26 هفسلف ، شزومآ  . 1 - 1
.نامه . 2 - 2

ص 126 یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  . 3 - 3
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(1) .تسا هدش  جیار  اهدعب 

شناد نف و  کی  مان  و ]  ] تفر یم  راک  هب  هطسفس  هژاو  ربارب  رد  هراومه  هفسلف  هژاو  دیمان ، فوسلیف  ار  دوخ  طارقـس  هک  یماگنه  زا 
اهنت تفرگ و  یمربرد  ار  تایهلا  تایـضایر و  تأیه ، بط ، یمیـش ، کیزیف ، دـننام  یلقع  یقیقح و  ياـه  شناد  همه  دوبن و  صاـخ 
.دوب جراخ  هفسلف  ورملق  زا  هقف ، ثیدح و  ریـسفت ، ضورع ، عیدب ، نایب ، یناعم ، وحن ، فرـص ، تغل ، دننام  یلقن  يدادرارق و  مولع ] ]

(2)

، تایهلا لماش  نامز ، نآ  یلقع  مولع  همه  عماـج  هک  دـش  یم  هدـیمان  فوسلیف  یـسک  هژاو ، نیا  ماـع  موهفم  لـیلد  هب  بیترت ، نیدـب 
دوش یم  یناهج  دـشاب  فوسلیف  سکره  : » دـنتفگ یم  رابتعا  نیا  هب  .دـشاب و  تایلزنم  تایقالخا و  تایـسایس ، تایعیبط ، تایـضایر ،

(3) ینیع .» ناهج  هباشم  یملع ،

یلمع مولع  يرظن و  مولع  یلک  هتـسد  ود  هب  دـمآ و  یم  رامـش  هب  یقیقح  موـلع  همه  يارب  یماـع  مسا  هفـسلف ، اـنعم ] نیا  ساـسارب  ]
.دش یم  میسقت 

، الفـس هفـسلف  ای  تایعیبط  لماش  دـنک و  یم  ثحب  دنتـسه  هک  ناـنچ  نآ  ایـشا ، هراـبرد  هک  تسا  نآ  يرظن  هفـسلف  اـی ]  ] يرظن مولع 
هایگ یسانش و  ندعم  یسانش و  ناهیک  ياه  هتشر  لماش  دوخ  هبون  هب  تایعیبط  .دوب  ایلع  هفسلف  ای  تایهلا  اطسو و  هفسلف  ای  تایضایر 

شخب ود  هب  تایهلا  تفای و  یم  باعـشنا  یقیـسوم  تأیه و  هسدـنه و  باسح و  هب  تایـضایر  دـش و  یم  یـسانش  ناویح  یـسانش و 
.دش یم  میسقت  یسانشادخ  صخالا و  ینعملاب  تایهلا  و  دوجو ، یلک  ثحابم  ای  هعیبطلادعبام 

22 ص :

.نامه . 1 - 1
صص 26 و 27 هفسلف ، شزومآ  ص 127 ؛  نامه ، . 2 - 2

ص 127 یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  . 3 - 3
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شخب هس  هب  دـنک و  یم  ثحب  تسا  هتـسیاش  دـیاب و  هک  نانچ  نآ  ناسنا  لاعفا  هراـبرد  هک  تسا  نآ  یلمع  هفـسلف  اـی ]  ] یلمع مولع 
.دوش یم  میسقت  ندم  تسایس  لزنم و  ریبدت  قالخا ،

(1) .هدرب مان  مولع  همه  عماج  ینعی  لماک  فوسلیف  هفسلف ]»  » هملک زا  لوا  يانعم  ساسارب   ] سپ

ياه تفرعم  هب  صوصخم  هفسلف ،]  ] موس حالطـصا  (2) و  .دریگ یمربرد  مه  ار  يدادرارق  مولع  زا  یضعب  هفـسلف ]  ] مود حالطـصا  و 
انعم نیا  هب  هفـسلف  .دور  یم  راـک  هب  یبرجت ) تفرعم  مـلع =(  لـباقم  رد  دریگ و  یم  هرهب  یبرجتریغ  شور  زا  هـک  تـسا  یبرجتریغ 

یتـسه یـسانش ، تخانـش  قطنم ، نوچمه  ییاـه  تفرعم  .دریگ  یمربرد  ار  تایـضایر  زج  هب  یبرجتریغ )  ) یلقعت ياـه  تفرعم  همه 
مک و هنیمز  نیا  رد  دنچره  .تسایس  قالخا و  یسانشابیز ، یبرجتریغ ،) يرظن =(  یسانش  ناور  یـسانشادخ ، کیزیفاتم ،)  ) یـسانش
ار نآ  ناوت  یم  نیاربانب  دور و  یم  راک  هب  کیزیفاتم  ای  یلُوا  هفـسلف  يانعم  هب  طـقف  یهاـگ  دراد و  دوجو  ییاـهرظن  فـالتخا  شیب 

ینعی دننک ؛ یم  قالطا  لوا  يانعم  هب ]  ] هفسلف زا  یـشخب  هب  ار  هفـسلف  دارفا ، یخرب   [ رگید ترابع  هب   ] .درک یقلت  یمراهچ  حالطـصا 
ملع یلعا ، ملع  ایلع ، هفسلف  یلُوا ، هفـسلف  ياه  مان  هب  هک  تسا (3)  هعیبطلادعبام »  » ناشدارم دـنرب  یم  راک  هب  ار  هفـسلف  هملک  هاگره 

ترابع نآ ]  ] فیرعت تسا و  يرظن  هفسلف  هناگ  هس  بعش  زا  انعم  نیا ] رد   ] هفسلف تغل  .دوش  یم  هدناوخ  کیزیفاتم  تایهلا و  یلک ،
هب هن  تسا  دوجوم  هک  ور  نآ  زا  دوجوم  لاوحا  هب  ملع  : » زا تسا 

23 ص :

ص 27 هفسلف ، شزومآ  صص 127 و 128 ؛  نامه ، . 1 - 1
ص 65 هفسلف ، شزومآ  . 2 - 2

ص 8 یناخ ، یلعحتف  دمحم  قالخا ، هفسلف  . 3 - 3
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هک ور  نآ  زا  دوجوم  ینعی  هریغ » تسا و  هایگ  ای  ناسنا  ای  تسا ، فیک  ای  مک  اـی  تسا  مسج  ًـالثم  دراد ، صاـخ  نّیعت  هک  لـیلد  نآ 
« دوجوم  » هک تسا  راـثآ  لاوحا و  ماـکحا و  نآ  ياراد  لـیلد  نآ  هب  هکلب  درادـن ، ار  راـثآ  ماـکحا و  لاوحا و  نآ  تسا  صاـخ  عوـن 
، تدـحو رظن  زا  یهاگ  دریگ و  یم  رارق  هعلاطم  دروم  هناگادـج  تاعوضوم  ترثک و  رظن  زا  یهاـگ  ناـهج  رگید  تراـبع  هب  .تسا 
هک دـحاو »  » نآ هرابرد  ار  دوخ  تاعلاطم  میریگ و  یم  رظن  رد  دـحاو »  » کی ناونع  هب  تسا  دوجوم  هک  ور  نآ  زا  ار  دوجوم »  » ینعی

.میهد (1) یم  همادا  تسا  زیچ  همه  لماش 

قالخا یحالطصا  يوغل و  يانعم  . 2

هراشا

[: مینک یم  حرطم  هناگادج  تمسق  ود  رد  ار  ثحب  قالخا  یحالطصا  يوغل و  يانعم  نییبت  يارب  ]

قالخا يوغل  يانعم  . 1.2

سفن رد  هک  یتلاح  کی  تسا ؛ هخـسار  تأیه  کی  ای  یناـسفن  تفـص  کـی  ياـنعم  هب  تغل  رد  تسا ، قلخ  عمج  هک  قـالخا  هملک 
زا ندیجنـس ، ندرک و  رکف  ینعی  يّورت ، هب  جایتحا  نودـب  دنبـسانتم  تفـص  نآ  اب  هک  یلاعفا  اـت  دوش  بجوم  دـشاب و  هتـشاد  خوسر 

یمن دیدرت  راچد  شـشخب  لذب و  عقوم  رد  رگید  دنتـسه ، تواخـس  قلخ  هخـسار  هکلم  ياراد  هک  یناسک  ًالثم  .دـنوش  رداص  ناسنا 
رارکت رثا  رد  دیاب  هخـسار ] هکلم   ] نیا لاح  .دنهد  یم  ناحجر  ار  لعف  تهج  دوخ  هب  دوخ  هکلب  هن ، ای  دننکب  شـشخب  ایآ  هک  دنوش 
لماوع ای  دوش و  ادـیپ  تثارو  هار  زا  ای  دـشاب ؛ هتـشاد  يرطف  ياه  هنیمز  دـشاب ؛ یتاذ  صاخـشا ، رد  تسا  نکمم  ای  دوش ، ادـیپ  لـمع 

، دشاب هتشاد  يرگید 

24 ص :

صص 128 و 130 یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  . 1 - 1
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تأـیه نآ  هک  تسین  موـهفم  نیا  رد  یقرف  هچناـنچ  دـنرادن ؛] یتلاـخد  اـهنیا   ] قـلخ موـهفم  رد  یلو  تسا  هتخیگنارب  ار  ییاـه  ثحب 
.هلیذر (1) قالخا  هلضاف و  قالخا  مییوگ : یم  ور  نیا  زا  تلیذر ؛ ای  دشاب  تلیضف  هخسار 

قالخا یحالطصا  يانعم  . 2.2

[: تسا انعم  هس  ياراد  یحالطصا  ظاحل  زا  قالخا  هملک  ]

.دیآ یم  یناسفن  تافص  ینعی  دوخ  يوغل  يانعم  هب  یهاگ  حالطصا  رد  قالخا  هملک  . 1

هب زونه  هچرگا  تسین ؛ یناسفن  تافـص  اهنت  روظنم ، هک  یقـالخا  راـک  ینعی  دور ؛ یم  راـک  هب  لـعف  تفـص  ناونع  هب  مه  یهاـگ  . 2
فوصوم لاح ، نیع  رد  یلو  هدش ، باختنا  مه  يّورت  لّمأت و  رکف و  يور  زا  هدماین و  دیدپ  سفن  رد  مه  خسار  تأیه  کی  تروص 

.دوش یم  هلیذر  ای  هلضاف  قالخا  هب 

(2) یلاح رگا  یتح  اجنیا  رد  یلو  تسا  یناسفن  هخسار  تأیه  نآ  روظنم ، لوا ، حالطـصا  رد  هک  تسا  نیا  حالطـصا  ود  نیا  توافت 
ياـنعم رد  رگید  تراـبع  هب   ] .دوـش یم  تلیذر  تلیـضف و  هـب  فـصّتم  دـشاب ، هتـشاد  خوـسر  سفن  رد  هـک  نـیا  نودـب  دـشاب ، مـه 

هب تفـص  نآ  هچ  دوش ، یم  تسا  دنـسپان  ای  هدیدنـسپ  ياهراک  أشنم  هک  یناسفن  تافـص  یماـمت   [ لـماش قـالخا  مود ، یحالطـصا 
.رذگدوز (3) رادیاپان و  هچ  دشاب و  خسار  رادیاپ و  تروص 

يدزد ای   ] تسا بوخ  و ]  ] یقالخا راثیا ] : ] دـنیوگ یم   [ و  ] دور یم  راک  هب  هلـضاف  قالخا  دروم  رد  طقف  قالخا ] هژاو  زین   ] یهاگ . 3
و  ] یقالخاریغ [

25 ص :

ص 9 مشش ، پاچ   ، 1376 تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
.تسا هکلم  لباقم  رد  لاح  . 2 - 2

ص 16 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  صص 9 و 10 ،  نامه ، . 3 - 3
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تالاح و لماش  هلـضاف  قالخا  يانعم  هب  قالخا  هژاو  و  تسین ، هکلم  لاـح و  نیب  یقرف  موس ، حالطـصا  نیا  رد   (1) .تسا هتسیاشان  [
.دوش (2) یم  ود _  ره  هدیدنسپ _  تاکلم 

قالخا ملع  فیرعت  . 3

ثحب هلیذر  تافص  ندرک  رود  ای  هلضاف و  تافص  باستکا  تیفیک  دب و  بوخ و  تافـص  عاونا  هرابرد  هک  تسا  یملع  قالخا  ملع 
.دراد (3) طابترا  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  اب  هک  یتافص  دنک ، یم 

قالخا هفسلف  فیرعت  . 4

ریخ هب  اهراک  میـسقت  يارب  ییاه  كالم  میراد و  يدب  بوخ و  ياهراک  هک  ار  یعوضوم  لصا  نیا  قالخا  ملع  هب  دورو  زا  شیپ  ام 
بوخ راک  ام  ایآ  هک  دوش  یم  ثحب  هعوضوم  لوصا  نیمه  هرابرد  قالخا  هفسلف  رد  .میا  هتفریذپ  دراد ، دوجو  حبق  نسُح و  ای  رش  و 

(4) دوش ؟ یم  یشان  اجک  زا  يدب  یبوخ و  تسیچ ؟ دب  بوخ و  هب  اهراک  میسقت  كالم  میراد ؟ دب  و 

بوخ تافص  زا  تواخس  تعاجش و  «، » تسا يدنسپان  راک  ملظ ، : » دننام ییاه  هرازگ  ایاضق و  قالخا ، ملع  رد  رتایوگ ] ترابع  هب  ]
هک یمیهافم  یّلک  یسررب  یلو  دنور ، یم  راک  هب  تسا ،» یناسنا  ره  هفیظو  دهع  هب  يافو   » و درک » تنایخ  دیابن  تناما  رد  «، » دنتـسه

ریظن دهع و  هب  يافو  تناما ، رد  تنایخ  تواخس ، تعاجش ، راثیا ، ملظ ، دننام  دنور  یم  راک  هب  ایاضق  نیا  رد 

26 ص :

ص 10 نامه ، . 1 - 1
ص 12  ، 1377 نیمی ، یگنهرف  هس   سؤم اج ، یب  نایورغ ، نسحم  مالسا ، هاگدید  زا  قالخا  هفسلف  . 2 - 2

ص 10 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 3 - 3
.نامه . 4 - 4

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_26_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_26_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_26_4
http://www.ghaemiyeh.com


لومحم هک  اهنیا  دـننام  هفیظو و  دـیابن ، بوخ ، دنـسپان ، نوچ  یمیهافم  دروم  رد  قیقحت  زین  دنتـسه و  ایاضق  نیا  عوضوم  هک  اه  نآ 
.دوش یمن  ماجنا  قالخا  ملع  رد  دنشاب ، یم  اه  هرازگ  نیا 

قالخا ملع  رد  اه  نآ  هب  ییوگ  خـساپ  ياج  هک  دراد  دوجو  یقالخا  يایاضق  هراـبرد  یـساسا  ياـه  شـسرپ  یخرب  رگید ، فرط  زا 
یلصا كالم  دنا ؟ هتـسباو  رابتعا  دادرارق و  هب  ای  دنراد  تیاکح  یعقاو  روما  زا  یقالخا  يایاضق  ایآ  هک  نیا  لیبق  زا  یتالاؤس  تسین ؛

کی هنوگچ  یقالخا ، فیلاکت  ضراعت  ماگنه  هب  درک ؟ یبایزرا  ناوت  یم  هنوگچ  ار  یقـالخا  لاـعفا  تسیچ ؟ یقـالخا  ياـه  شزرا 
« قالخا هفـسلف   » مان هب  يرگید  ملع  هب  دراوم  نیا  یـسررب  ثحب و  یبسن ؟ ای  تسا  قلطم  قـالخا  میهد ؟ حـیجرت  يرگید  رب  ار  لـمع 

.دراد (1) زاین 

هنوگ ود  ناوت  یم  یلک  یمیسقت  رد  ار  اه  شسرپ  نیا  .دنیوگ  خساپ  یلقعت  هویش  هب  اه  شسرپ  همه  هب  دنشوک  یم  قالخا  نافوسلیف 
: تسناد

هب هار  زا  ار  صیخـشت  نیا  هک  دنـشوک  یم  دنتـسه و  لمع  ماقم  رد  اـم  یقـالخا  فیلکت  صیخـشت  یپ  رد  اـه  شـسرپ  نیا  زا  یخرب 
عون مادک  دنک  نشور  هک  دنروآ  تسد  هب  ار  يدعاوق  لقع ، قیرط  زا  دنهاوخ  یم  ینعی  .دنزاس  یلمع  یلک  يدـعاوق  ندروآ  تسد 

، دنا هدیمان  يراجنه » قالخا   » ار نآ  هک  قالخا  هفـسلف  زا  یـشخب  رد  اه  شـسرپ  نیا  هب  .دنتـسه  هفیظو  ای  باوص  بوخ ، لامعا ، زا 
.دوش یم  هداد  خساپ 

يانعم یـسک  هک  درک  روصت  ناوت  یم  اریز  .دـنرادن  یقالخا  یلمع  فیلاکت  اب  یمیقتـسم  طاـبترا  اـه  شـسرپ  نیا  زا  رگید ]  ] یخرب
یفسلف قیقد و 

27 ص :

ص 11 یناخ ، یلعحتف  دمحم  قالخا ، هفسلف  ص 18 ؛  حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
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هب .دسانشب  دنک و  وجو  تسج  ار  یقالخا  فیلاکت  لاح  نیع  رد  دشاب ، انـشآ  نآ  يوغل  يانعم  اب  اهنت  دنادن و  ار  هفیظو »  » ای بوخ » »
، قالخا ارف  رد  .دـنمان  یم  قالخا » ارف   » ار نآ  هک  دوش  یم  هداد  خـساپ  قالخا  هفـسلف  زا  يرگید  شخب  رد  اه  شـسرپ  زا  هتـسد  نیا 

.میرادن (1) يراک  میهافم  نآ  یجراخ  قیداصم  اب  دنوش و  یم  هداد  حیضوت  یقالخا  میهافم 

یم ثحب  قالخا  ملع  یقیدـصت  يروصت و  يداـبم  هراـبرد  هک  تسا  یملع  قـالخا ، هفـسلف  تفگ : ناوت  یم  عومجم  رد  نیارباـنب ] ]
دروـم ملع  نیا  رد  دورو  زا  شیپ  دـنور و  یم  راـک  هب  نآ  تـالمج  قـالخا و  ملع  رد  هک  ار  یمیهاـفم  تاروـصت و  مه  ینعی  دـنک ؛

مه دهد و  یم  حیـضوت  ...و  رـش  ریخ و  حـبق ، نسح ، مازلا ، تیلوئـسم ، لامک ، تداعـس ، لثم  دـنریگ ، [ یم  ] رارق لوبق  دروم  روصت و 
دیاب  [ قالخا  ] ملع هب  دورو  زا  شیپ  تساه و  نآ  ّلح  یسررب و  رب  فقوتم  یقالخا  تالمج  تاقیدصت و  هب  نتخادرپ  هک  ار  یلیاسم 
لقع تسا ، تیلوئـسم  ياراد  ناسنا  تسا ، لامک  بلاط  ناسنا  لثم  ددرگ  ینتبم  اه  نآ  رب  ملع  نآ  لیاسم  ات  دنوش  عقاو  ناعذا  دروم 

.دهد (2) یم  رارق  ثحب  دروم  ...و  دشاب  یم  یقالخا  حبق  نسح و  كرد  هب  رداق 

قالخا ملع  هفسلف  فیرعت  . 5

؟ هدـش ادـیپ  هنوگچ  ملع ، نیا  هک ] نیا  ینعی   ] .دـنهد یم  رارق  ثحب  دروم  عوضوم ، کی  ناونع  هب  ار  ملع  دوخ  هک  تسا  نیا  روظنم 
هچ هدش  هتفرگ  راک  هب  ملع  نیا  رد  هک  ییاه  شور  هدوب ؟ هچ  هدش  لّوحت  نیا  بجوم  هک  یلماوع  هدمآ ؟ دیدپ  نآ  رد  یتالّوحت  هچ 

تواضق انایحا  و  هدوب ؟ ییاه  شور 

28 ص :

ص 12 یناخ ، یلعحتف  دمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص 1 مالسا ، هاگدید  زا  قالخا  هفسلف  ص 18 ؛  حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2
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.تسین (1) حیحص  شور  مادک  تسا و  حیحص  شور  مادک  هک  نیا  هرابرد 

قالخا تیّمها   . 6

مرکا ربمایپ  هژیو  هب  اـیبنا و  تثعب  ياـه  فدـه  زا  یکی  تسا و  مولع  نیرت  فیرـش  نیرت و  مهم  زا  یکی  مالـسا ، رظن  زا  قـالخا  ملع 
(3) «. ِقالْخْألا َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب   » (2) باتکلا ،» مهمّلعی  مهیّکزی و   » تسا هدوب  سوفن  هیکزت  قالخا و  بیذهت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دنا هدرک  یم  ییامنهار  ار  سفن  بیذـهت  نابلاط  یقالخا ، ناّیبرم  دـنا و  هتـشاد  یّـصاخ  هّجوت  قالخا  هلأسم  هب  مه  مالـسا  ياملع  و 
دسافم زا  اه  نآ  تاجن  اه و  ناسنا  حالصا  یقالخا ، لیاضف  هب  اه  ناسنا  توعد  حیحـص و  قالخا  وترپ  رد  اهنت  تفگ  ناوت  یم  [ (4)

[. تسا رّسیم  ...و  اه  يزیرنوخ  اه ، گنج  یعامتجا ،

قالخا هفسلف  تیّمها  . 7

قالخا و ملع  هب  دورو  يارب  زاین  دروم  لـیاسم  نیرت  یـساسا  .مینک  [ یم  ] وگتفگ قـالخا  ملع  یناـبم  يداـبم و  زا  قـالخا  هفـسلف  رد 
، قالخا هفـسلف  زا  بسانم  خـساپ  تفایرد  نودـب  تسا  یهیدـب  دوش و  یم  ثحب  قالخا  هفـسلف  رد  تسرد ، یقالخا  ماظن  کی  نییبت 

یـشزرا یقالخا و  لوصا  زا  عافد  ینید و  هعماج  رد  اـه  نآ  يرارقرب  اـه و  شزرا  ظـفح  هار  رد  شـالت  قـالخا و  ملع  لـیاسم  حرط 
(5) .تسا لصاح  یب  چوپ و  ضراعم ، یشزرا  یقالخا و  ياه  ماظن  رگید  ربارب  رد  مالسا 

29 ص :

ص 10 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
( .دزومایب ناشیدب  باتک  دنادرگ و  ناشکاپ  . ) 2 هعمج : . 2 - 2

ثوعبم یقالخا  لیاضف  مامتا  ارب ي  نم  ص 372 .  ج 70 ،  1413 ه ق ، ءاوضالاراد ، توریب ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، . 3 - 3
.ما هدش 

صص 10 و 11 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 4 - 4
ص حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 5 - 5
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نآ یگژیو  یقالخا و  میهافم  مود : لصف 

هراشا

[: مینک یم  تبحص  نآ  یگژیو  زا  سپس  میزادرپ و  یم  یقالخا  میهافم  حیضوت  هب  ادتبا  رد  ]

بوخ و میهافم  دننام  لومحم _  زا  معا  دنور ، یم  راک  هب  یقالخا  تالمج  رد  هک  تسا  یمیهافم  مامت  یقالخا ، میهافم  زا  دوصقم 
.عوضوم (1) ...و و  تسردان  تسرد و  دب ،

ار اه ] نآ   ] دننک و باسح  يروتـسد  مولع  ار  اه  نیا  هک  هدـش  نیا  أشنم  هک  مولع  ریاس  هب  تبـسن  یقوقح  یقالخا و  میهافم  یگژیو 
[ مولع ریاس  رد   ] هدـش و ظوحلم  ناسنا  يرایتخا  لـمع  اـب  هطبار  یقوقح ] یقـالخا و  میهاـفم  رد   ] هک  [ تسا نیا   ] رد یفیـصوت  مولع 

(2) تسا .]  ] یضایر موهفم  ود  نیب  ای  ضحم  یعیبط  هدیدپ  ود  نیب  هطبار 

یقالخا میهافم  نییبت  تیّمها  . 1

يرایسب ّلح  هب  هک  يدیلک  لیاسم  زا  یکی  .تسا ]  ] هدش یناوارف  تافالتخا  أشنم  هک  دراد  دوجو  يدایز  تاماهبا  قالخا ، هفـسلف  رد 
هلأسم نیا  رگا  .تسا  یقالخا  يایاضق  میهافم و  رد  قیقحت  دنک ، یم  کمک  تافالتخا  نیا  زا 

31 ص :

ص 25 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص 27 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2
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ای يرابخا  رد  فالتخا  دننام ]  ] .دیآ یم  تسد  هب  قالخا  هفسلف  لیاسم  تافالتخا و  زا  يرایـسب  ّلح  هار  دوش ، نییبت  تسرد  ادتبا  رد 
یتروص رد   ] نآ نتسناد ]  ] یبسن ترورض  قالخا ، یبایزرا  يارب  يرایعم  نتشادن ] ، ] یقالخا ياه  هرازگ   [ ياه هرازگ  ندوب   ] ییاشنا
میهاـفم نییبت   ] رب هک  يرگید  لـیاسم  نینچ ] مه   ] میتـسناد و اـه  یهن  رما و  لـیبق  زا  یقوقح  موهفم  لـثم  ار  یقـالخا  موهفم  اـم  هک ]

(1) .دوش یم  ّبترتم   [ یقالخا

یقالخا يایاضق  ندوب  ییاشنا  ای  يرابخإ  . 2

رد بلطم  نیا  كرد  يارب  ور ، نیا  زا   ] .تسا یقالخا   [ ياه هرازگ  ندوب   ] ییاشنا ای  يراـبخا  قـالخا ، هفـسلف  رد  مهم  تاـفالتخا  زا 
[. مینک نایب  ار  اشنا  رابخا و  يانعم  تسا  مزال  ادتبا 

تسرد فشک ، رگا  .دوش  یم  هدیمان  يرابِخا »  » ای يربخ »  » هلمج تسا  عقاو  فشک  شناسل  دهد و  یم  ربخ  یتیعقاو  زا  هک  يا  هلمج 
تـساوخ رگنایب  هک  یتالمج  اّما  بذـکلا .» قدـصلا و  لمتحی  ربخلا   » .دوش یم  هدـیمان  بذاک  دـشاب  تسرداـن  رگا  قداـص و  دـشاب 

تالمج دننام  دنوش ؛ یم  هدیمان  ییاشنِا »  » تالمج دنهد ، یمن  يربخ  هنوگ  چـیه  نآ  زا  دـنرادن و  تیعقاو  هب  يرظن  دـنا و  هدـنیوگ 
نآ یباـیزرا  يارب  سپـس  دـنک و  فشک  ار  نآ  اـت  درادـن  یتیعقاو  نوچ ]  ] تسین بذـک  قدـص و  ياراد  اـشنا  .یهن  رما و  ماهفتـسا ،

: درک نایب  تروص  ود  هب  ناوت  یم  ار  یقالخا  ياـیاضق  تفگ ] دـیاب  لاـح   ] (2) .دراد قباطت  تیعقاو  اـب  هزادـنا  هچ  هک  مینیبب  فشک ،
هیضق تروص  هب  ای  تسا و  بوخ  ییوگتسار ]  ] مییوگب يربخ  هیضق  لکش  هب  میناوت  یم 

32 ص :

صص 20 و 22 نامه ، . 1 - 1
صص 21 و 2 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2
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نیا هب  دـشاب  رابخا  رگا  رابخا ؟ ای  تساشنِا  یقالخا ،  [ ياـیاضق  ] رد لـصا  اـیآ  لاـح ]  ] .داد ماـجنا  ار  راـک  نیا  دـیاب  مییوگب ؛ ییاـشنا 
رگا یلو  میوش ، یم  هاـگآ  نآ  هب  مینک و  یم  فشک  ار  نآ  اـم  هک  دراد  دوـجو  یقـالخا  ياـیاضق  يارب  يرمـالا  سفن  هک  تساـنعم 

یم دوجو  هب  هدـننکاشنا  ياشنا  اب  درادـن ، دوجو  يرمالا  سفن  تیعقاو و  هک  تسانعم  نیا  هب  دـشاب  اشنِا  یقالخا ، ياـیاضق  رد  لـصا 
(1) .دوش یم  رابتعا  دیآ و 

قالخا يونعم  لیاسم  ّلح  رد  يریثات  دـناوت  یمن  تسا و  طوبرم  یظفل  ثحاـبم  هب  رما ، نیا  هک  دـسرب  رظن  هب  ادـتبا  رد  تسا  نکمم 
، ور نیا  زا   ] .ددرگ یمرب  اج  نیمه  هب  قالخا  هفـسلف  رد  یقالخا  لـیاسم  زا  یلیخ  هک  مینیب  یم  ّتقد ، یمک   [ اـب  ] یلو دـشاب ، هتـشاد 

[: مینک هراشا  یقالخا  تالمج  نتسناد  ییاشنا  مزاول  زا  یخرب  هب  تسا  مزال 

هک دوش  یم  حرطم  ثحب  نیا  تقو  نآ  دـنهاوخ  یم  هدـننک  اشنا  کی  اـمتح  دنـشاب ، ییاـشنا  ياـیاضق ]  ] یقـالخا ياـیاضق ]  ] رگا . 1
[ ای تسا  دـقتعم  تناک  هک  نانچ   ] تسا يدرف  ره  لقع  ای ] ، ] تسا لاعتم  يادـخ  ایآ ]  ] .تسا یـسک  هچ  یقالخا  يایاضق  هدـننکاشنا 

(2) درک ؟ يوریپ  وا  زا  دیاب  یشزرا  يانبم  هچ  هب  لیلد و  هچ  هب  تروص ، ره  رد  .تسا  هعماج  حور  ای  یعمج  حور 

هک يا  هکردـُم  هوق  یکی  میـشاب : دـقتعم  هکردـُم  هوق  عون  ود  هب  دـیاب  ام  دنـشاب  هیئاشنا  يایاضق  یقالخا ، يایاضق  هک  هیاپ  نیا  رب  . 2
دوجو دیاب  مه  يرگید  هکردُم ]  ] هوق .تسا  يرظن » لقع   » نآ دنک و  یم  كرد  ار  ینیع  قیاقح 

33 ص :

ص 12 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  صص 20 و 21 ؛  نامه ، . 2 - 2
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(1) تـسا ینیع  قیاقح  كرد  زا  ریغ  اه  كرد  هنوگ  نیا  دنک و  كرد  ار  تایئاشنا  دـننام  میهافم  زا  يرگید  خنـس  هک  دـشاب  هتـشاد 
[. دنیوگ یم  یلمع » لقع   » نآ هب  هک  ]

میناوت یمن  نآ  یتسردان  یتسرد و  يارب  يرایعم  میتسناد ، یهن  رما و  نوچمه  یقوقح  موهفم  دـننامه  ار  یقـالخا  موهفم  اـم  رگا  . 3
يارب يرایعم  ساسا ، نیا  رب  .تسا  ناگدـننکاشنا  هدارا  عبات  هکلب  دـنک ، یمن  تیاـکح  یتیعقاو  زا  موهفم ]  ] نیا نوچ  .میـشاب  هتـشاد 

رگا رگید  تراـبع  هب  .دـشاب  یمن  رّـسیم  نآ  یتسرداـن  اـی  یتسرد  صیخـشت  هجیتـن  رد   (2) تشاد ، دـهاوخن  دوجو  قالخا  یباـیزرا 
یقالخا و ماظن  کی  یتسرد  تابثا  يارب  ثحب  هجیتن  رد  تسین و  بذـک  قدـص و  لباق  رگید  دـشاب  اشنِا  یقالخا ، تالمج  تقیقح 

(3) .دوب دهاوخ  انعم  یب  هکلب  هدوهیب ، اه  ماظن  ریاس  رب  یقالخا  ماظن  کی  حیجرت  ای  رگید و  یقالخا  ياه  ماظن  یتسردان 

رییغت یقالخا  میهافم  اه ، هدارا  نیا  فالتخا  اب  دشاب ، هدننکاشنا  هدارا  عبات  قالخا  رگا  اریز  مینادب ؛ یبسن  اترورـض  ار  قالخا  دیاب  . 4
.دوب (4) دهاوخ  ربتعم  تسه  نآ  قفاوم  اه  نآ  هدارا  دنا و  هدرک  اشنا  ار  نآ  هک  یناسک  نامه  يارب  یقالخا ، ره  دننک و  یم 

هک هیناث _ »  (5) تالوقعم  » دننام هطـساواب  ای  هطـساو  یب  يا  هنوگ  هب  یقالخا ] میهافم   ] دـننام یقالخا ] يایاضق  هک  تفگ  دـیاب  اّما  ]
يوحن هب   [ هک  ] میهافم نیا  نیب  تسا  یطباور  رگنایب ]  ] دوش و یم  ذخا  ینیع  دوجو  زا  دراد _ ، هطساو 

34 ص :

ص 21 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص 22 نامه ، . 2 - 2

ص 23 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 3 - 3
ص 22 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 4 - 4

دنچ ای  ود  نیب  هسیاـقم  زا  هک  تسا  یمیهاـفم  نآ  زا  روظنم  یقطنم و  یناـث  لوقعم  هن  تسا  یفـسلف  هیناـث  تـالوقعم  دوصقم  . 5 - 5
.دوش عوجر  یفسلف  بتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  .دیآ  یم  تسد  هب  موهفم 
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(1) .تسا هدش  ذخا  جراخ  زا 

سفن ياه  تیعقاو  نیا  اّما  تسا ، يرمالا  سفن  ياه  تیعقاو  زا  فشاک  تسا و  يربخ  يایاضق  خنـس  زا  یقالخا  ياـیاضق  نیارباـنب ،
لماش هک  تسا  ینعم  نامه  هب   [ هکلب ، ] دوش یم  سکعنم  ام  مشچ  رد  هک  تسا  ینیع  یـش ء  کی  انیع  هک  تسین  ینعم  نیدب  يرمالا 

.دنک (2) یم  تیاکح  تایعقاو  زا  هک  دوش  یم  مه  یقطنم  یتح  یفسلف و  هیناث » تالوقعم  »

یقالخا ماکحا  شیادیپ  أشنم  . 3

.دشاب قالخا  هفسلف  تالکـشم  لح  ياشگ  هار  دناوت  یم  هک  تسا  ییاهدیلک  زا  یکی  یقالخا  ماکحا  یلـصا  همـشچرس  ندرک  ادیپ 
(3) رگید ؟ لماع  ای  ادخ و  ای  هعماج و  ای  لقع  ای  تسا  مکاح  تعیبط  یقالخا ،  [ يایاضق  ] رد ایآ 

ادـخ زا  ای  هعماج  لقع  ای  درف  لـقع  زا  هک  تسا  یتاـئاشنا  هکلب  دـنک  یمن  فشک  یتیعقاو  زا  قـالخا  هک ] دـنرواب  نیا  رب  اـه  ] یـضعب
تیعقاو کی  زا  تیاکح  هلمج  نیا  دوخ  دـهد ، ماجنا  ار  راک  نالف  هک  دـیهد  یم  روتـسد  یـسک  هب  یتقو  هک  نانچ  .دوش  یم  رداـص 

دوجو امش  رد  یلیم  نینچ  هک  دنک  یم  فشک  مازتلالاب  هتبلا  .دنک  فشک  نآ  زا  هلمج  نیا  هک  تسین  يزیچ  دنک ، یمن  يرمالا  سفن 
دیوگ یم  هک  دراد  دوجو  یهان  رمآ و  يورین  کی  تسا ، یهن  رما و  لیبق  زا  یقـالخا  ياـیاضق  .تسا  رما  داـفم  زا  ریغ  نآ  اـّما  دراد ،

.نکن ای ]  ] نکب

یعمج لقع  هعماج ] تلاصأ   ] ربانب ای  تسا  درف  کی  لقع  ورین ، نآ  لاح 

35 ص :

ص 18 نامه ، . 1 - 1
ص 19 نامه ، . 2 - 2
ص 12 نامه ، . 3 - 3
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(1)  [ .دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  ياه  هاگدید  [ ؟ تسادخ لقع  هرعاشا ،  [ رظن  ] دننام ای  و 

.مینک یم  فشک  ام  هک  تسا  یتیعقاو  تسا .]  ] رابخإ لیبق  زا  یعقاو و  رما  کی  یقالخا  لیاسم  هک ] تسا  نیا  رگید  رظن  لباقم ، رد  ]
(2) .تسین یصخش  هقیلس  ناسنا و  نهذ  عبات  تسا و  ینیع  رما  کی  سپ 

یقالخا يایاضق  لومحم  عوضوم و  . 4

ًالومعم یقالخا  يایاضق  عوضوم  .دوش  یم  لیکشت  لومحم  عوضوم و  کی  زا  دوش  یم  حرط  رابِخا  تروص  هب  یقالخا  هیـضق  یتقو 
تباث مکح ، نآ  ات  دوش  هطـساو  یعازتنا  ناونع  کی  دـیاب  زاـب  دریگ ، رارق  عوضوم  مه  هیلّوا  میهاـفم  رگا  دنتـسه و  یعازتنا  نیواـنع 

تسا و یعازتنا  ناونع  کـی  تسین ، یجراـخ  تیهاـم  کـی  تلادـع  تسا ، بوخ  تلادـع  مییوگ  یم  قـالخا  رد  یتـقو  ًـالثم  .دوش 
ره قح  نداد   _ » ناونع نیا  .دـهدب  وا  هب  ار  یـسک  ره  قح  دـهد و  ماجنا  شدوخ  ياـج  هب  ار  راـک  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  زا  تراـبع 

، ناونع نیا  عازتنا  يارب  .مینک  عازتنا  نآ  زا  ار  موهفم  نیا  میریگب و  رظن  رد  ار  زیچ  دنچ  دیاب  ام  .تسین  ینیع  تیعقاو  کی  یـسک _ »
.درادن یتلاخد  لعف  دوخ  تیهام 

یلیس .تسا  ملظ  رگید  تروص  هب  لدع و  تروص  کی  هب  هک  دنز  یم  رس  ناسنا  زا  هک  دشاب  يراتفر  ای ]  ] ینخس تسا  نکمم  لدع 
.تسا لدع  دشاب ، صاصق  ناونع  هب  رگا  یلو  تسا ، ملظ  یهانگ  یب  تروص  هب  ندز 

یقالخا حبق  نسُح و  هب  فصّتم  تسا  نکمم  مه  ینیع  رما  کی  یهاگ 

36 ص :

ص 15 نامه ، . 1 - 1
ص نامه ، . 2 - 2
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ًالثم .دریگ  یم  رارق  یقـالخا  مکح  کـی  هب  موکحم  تسا  یعازتنا  ناونع  کـی  قادـصم  هک  ور  نآ  زا  مه  ینیع  رما  نآ  یلو  دوشب ،
یجراخ تقیقح  کی  هک ]  ] نتفر هار  .نارگید  ّقح  هب  زواـجت  دوب و  مدرم  نیمز  رد  نوچ  دوب  ملظ  وت  نتفر  هار  مییوگب  تسا  نکمم 

هب رگا  سپ  .دوش  یم  رش  هب  فصّتم  تسا  بصغ  قادصم  هک  ور  نآ  زا  نتفر  هار  نیا  هکلب  تسین ، رـش  ریخ و  عوضوم  اتقیقح  تسا 
.تسا قلعتم  یعازتنا  ناونع  هب  اتاذ  مکح ، عقاو ] رد  و  ، ] تسا ضرعلاب  میهد  تبسن  ار  یقالخا  حبق  نسح و  مه ، یقیقح  رما  کی 

.تسا (1) یعازتنا  نیوانع  یقالخا  تاعوضوم  رد  لصا  هک  نیا  هجیتن ] ]

تیعقاو یعقاو و  يرما  اب  ناـسنا  يراـیتخا  لاـعفا  هطبار  هظحـالم  زا  سپ  نوچ  ار  بصغ  ملظ و  لدـع ، لـیبق  زا  یمیهاـفم  نیارباـنب ،
تلع موهفم  هک  يروط  نامه  تسناد و  یفـسلف  میهافم  ناوت  یم  دنوش  یم  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هدش و  عازتنا  لاعفا  نآ  زا  یجراخ ،

رگ نایامن  تهج  نیدـب  هدوب ، یعقاو  كالم  رب  ینتبم  اـهنآ ، عازتنا  لاـح  نیع  رد  دنتـسین و  یعقاو  يایـشا  یتسیچ  رگ  ناـیب  لولعم  و 
.دنشاب یم  ایشا  رد  یعقاو  یتیصوصخ 

رگید تیعقاو  ناسنا و  لعف  نایم  یعقاو  هطبار  ساسارب  یلو  دنتسین ، يوهام  موهفم  هچرگ  زین ، بصغ  ملظ و  لدع و  دننام  یمیهافم 
ره هک  دوش  یم  بجوم  میهافم  نیا  عازتنا  رد  یعقاو  كـالم  دوجو  هک  يروط  هب  دـنوش ، یم  عازتنا  یقیقح  كـالم  کـی  هیاـپ  رب  و 

بجوم هچنآ  هراومه  تفگ  ناوت  یم  هجیتن  رد  .تسناد  بصغ  ای  ملظ  ای  لدع  قادـصم  ناوتن  دادرارق  بسحرب  هاوخلد و  هب  ار  یلعف 
یقالخا ماکحا  هب  اهنآ ، دجاو  صاخشا  یناسفن و  تاکلم  تافص و  فاّصتا  بجوم  عبت ، هب  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  فاّصتا 

37 ص :

صص 13 و نامه ، . 1 - 1
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کی عوضوم  عقاو ، رد  هچنآ  دراد و  دوجو  قالخا  فادـها  اب  ناـسنا  يراـیتخا  لاـعفا  نیب  هک  تسا  ّصاـخ  یعقاو  هطبار  ددرگ ، یم 
عوضوم ناوت  یم  تهج  نیدـب  تسا و  قالخا  بولطم  فدـه  لعف و  نیب  یعقاو  هطبار  نیمه  زا  یعازتنا  ناونع  تسا  یقالخا  هرازگ 

.دروآ (1) باسح  هب  یفسلف  میهافم  وزج  ار  یقالخا  تالمج 

دـیاب و دـننام ]  ] نیا هیبش  ییاهزیچ  ای  حـبق  نسح و  ای  رـش  ریخ و  یقـالخا  ياـیاضق  رد  هشیمه  لومحم  مکح ، لومحم و  رظن  زا  اـّما 
.تسا تسردان  تسرد و  دیابن ،

ّتیّلع هطبار  رگ  نایب  دننک و  یم  ادیپ  یـشزرا  هبنج  دـنور ، یم  راک  هب  یقالخا  تالمج  رد  دـیابن »  » و دـیاب »  » ياه هژاو  هک  یماگنه 
هب دـیاب  ار  تناما  : » دـیوگ یم  قالخا  ّیبرم  کی  هک  یماگنه  لاثم ، ناونع  هب  .دنتـسه  قالخا  فدـه  ناـسنا و  يراـیتخا  لـعف  ناـیم 

لامک ای  یعامتجا  تعفنم  قالخا _  رد  شرظن  دروم  فدـه  اـب  ار  راـک  نیا  هطبار  دـهاوخ  یم  تقیقح  رد  .دـنادرگزاب ،» شبحاـص 
.شا هجیتن  لعف و  کی  نیب  ّتیّلع  هطبار  دنک ؛ نایب  ناسنا _  يدبا  تداعس  ییاهن و 

لعف نایم  يرورـض  یعقاو و  هطبار  رگ  نایب  یفـسلف و  میهافم  لیبق  زا  دوخ ، يرابخإ  دربراک  رد  قالخا  دیابن »  » و دیاب »  » میهافم سپ 
سفن تیعقاو  کی  زا  ینعی ]  ] .دوش یم  ریبعت  سایقلاب » ترورـض   » هب نآ  زا  هک  دنـشاب  یم  قـالخا  بولطم  هجیتن  ناـسنا و  يراـیتخا 

يرایتخا و لعف  نیب  هک  تسا  یترورـض  یـش ء و  ود  نیب  هطبار  نآ  هک  دـنک ، یم  تیاکح  دـنک ، یم  كرد  يرظن  لقع  هک  يرمالا 
.دوش (2) یم  ظاحل  شا  هجیتن 
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دوصقم دنوش ، یم  لمح  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  رب  دـنور و  یم  راک  هب  یقالخا  تالمج  رد  تسردان »  » و تسرد »  » ياه هژاو  یتقواّما 
تـسردان يراک  نارگید ، زا  ییوگدب  تسرد و  يراک  دهع ، هب  يافو  دوش : یم  هتفگ  یتقو  ًالثم  .تسا  ناسنا  لاعفا  یبایزرا  اهنآ  زا 

دوش یم  عقاو  هدـنیآ  رد  ای  هدـش  عقاو  هچنآ  زا  تیاـکح  تـالمج ، نیا  رد  تسرداـن  تسرد و  هژاو  يریگراـک  هب  زا  دوصقم  تسا ،
.دوش ماجنا  دیابن  هدوب و  تسیاشان  نآ  عوقو  ای  دوش و  عقاو  تسیاب  یم  صاخ ، راک  نالف  هک  تسا  نیا  نایب  دارم ، هکلب  تسین ،

دیاب میهافم  زا  هدش  نایب  لیلحت  ساسارب  .دنراد  ار  یتیعقاو  اب  تقباطم  مدـع  ای  تقباطم  يانعم  تسردان  تسرد و  ياه  هژاو  ینعی ] ]
تهج رد  نآ  هجیتن  هک  يراک  ره  دراد و  دوجو  یعقاو  يا  هطبار  اهنآ ، جـیاتن  ناسنا و  يرایتخا  لاـعفا  ناـیم  هک  دـش  نشور  دـیابن  و 

یم نونکا  .داد  ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا و  يرورـض  مزال و  فده ، نآ  هب  ندیـسر  دوش و  یم  نسُح  هب  فصّتم  دشاب ، قالخا  فدـه 
هک یلعف  لباقم ، رد  .دوش  یم  هدـیمان  تسرد  دراد ، تقباطم  قـالخا  رد  بولطم  فدـه  اـب  يراـک  نینچ  هجیتن  هک  اـجنآ  زا  مییوگ 
مزال فدـه  هب  یبایتسد  يارب  نآ  كرت  هک  تهج  نآ  زا  دوش و  یم  هدـیمان  حـیبق  دـب و  دـنک ، یم  رود  قـالخا  فدـه  زا  ار  ناـسنا 

هدیمان تسردان  درادن ، تقباطم  قالخا  رد  بولطم  فده  اب  يراک  نینچ  هجیتن  هک  اجنآ  زا  نینچ  مه  .داد  ماجنا  ار  نآ  دیابن  تسا ،
.دوش یم 

ياـنعم هب  هراومه  اـطخ »  » و باوص »  » اـی طـلغ »  » و حیحـص »  » دـننام اـهنآ  فدارتم  ياـه  هژاو  زین  و  تسرداـن »  » و تسرد »  » نیارباـنب
مدـع تقباطم و  اهنآ  زا  دوصقم  دـنور ، یم  راک  هب  یقالخا  تالمج  رد  هک  یماگنه  دنـشاب و  یم  عقاو  اب  تقباطم  مدـع  تقباطم و 

يرایتخا لاعفا  هجیتن  تقباطم 
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.تسا (1) قالخا  یعقاو  بولطم  فده و  اب  ناسنا 

یقالخا میهافم  رد  حبق  نسح و  . 5

نامه .تسا  هدوب  ثحب  دروم  نیملکتم  نیب  رد  مالک  ملع  شیادـیپ  زاـغآ  زا  هک  تسا  یفورعم  لـیاسم  زا  یکی  حـبق  نسح و  هلئـسم 
تسا فورعم  .دراد  دوجو  یلقع » حبق  نسح و   » هلأسم رد  یمهم  فالتخا  نیملـسم  قرف  ریاس  هرعاشا و  نیب  دنا ، هدرک  لقن  هک  روط 

یهن رما و   » زا ای  دوش  یم  یشان  یهلا » لعف   » زا  [ ای  ] دب بوخ و  هب  لاعفا  فاّصتا  میرادن و  یلقع  حبق  نسح و  دنیوگ  یم  هرعاشا  هک 
رما حبق ، نسح و  كالم  .تسا  دب  دنک ، یم  یهن  ای  دهد و  یمن  ماجنا  ار  هچنآ  تسا و  بوخ  دـهد  یم  ماجنا  ادـخ  ار  هچنآ  عراش .»

هک روط  نآ   ) کلسم نیا  رد  میراد و  یلقع  حبق  نسح و  هک  دندوب  لیاق  هلزتعم  لباقم ، رد  .تسا  ناسنا  لاعفا  هب  تبسن  یهلا  یهن  و 
.دنا (2) هدوب  قفاوم  اهنآ  اب  هیماما  هدش ) لقن 

:[ مییوگ یم  هلأسم  نیا  رتشیب  حیضوت  رد  ]

: دوش یم  رّوصت  ضرف  راهچ  یقالخا  حبق  نسح و  رش و  ریخ و  باب  رد 

ینالقع تیلاعف  چـیه  نودـب  تسا و  ضحم  كاردا  طقف  نآ ، هب  تبـسن  ناسنا  شقن  تسا و  یقیقح  ینیع  رما  کی  حـبق  نسح و  . 1
و]  ] دوش یم  سکعنم  ام  نهذ  رد  هک  تسا  یجراخ  تیعقاو  کی  .تسا  هّیلوا  تالوقعم  زا  ینعی  دوش ، یم  سکعنم  ام  هلقاـع  هوق  رد 
، دوش یم  سکعنم  ام  هکردـُم  ياوق  رد  هک  یجراخ  یعوضوم و  ینیع و  تقیقح  کی  .تسا  يرادربسکع  طـقف  اـجنآ  رد  اـم  شقن 

ینیع تفص  کی  تلادع ، ًالثم  بوخ  لاعفا  .دنک  یم  كرد  ار  نیا  هک  تسا  لقع  دننک ؛ یمن  كرد  ار  نیا  یّسح  ياوق  یلو 
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، لقع .تسا  یندرک  لقعت  هکلب  تسین ، یندینـش  ای  یندییوب  نوچ  مینیب  یمن  ار  ازا  هبام  نآ  ام  یلو  دراد  یجراخ  يازا  هبام  کی  [و ]
.تسه (1) هک  دنک  یم  كرد  ار  یجراخ  تیعقاو  نآ 

اب هک  يا  هطبار  زا  رظن  فرـص  یجراـخ  یـش ء   [ و  ] دراد یجراـخ  فوـصوم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  ینیع  رما  کـی  حـبق  نـسح و  . 2
لقع ینعی  .درادن  یجراخ  يازا  هبام   [ و  ] تسا نهذ  رد  شـضورع  اّما  دوش ، یم  نآ  هب  فصّتم  دراد  وا  تالیامت  كردـُم و  صخش 
نیا هب  هّجوت  اب  .دـنک  یم  هظحالم  دـشاب  لعف  نآ  هجیتن  دـناوت  یم  انایحا  هک  يرگید  زیچ  کی  اب  یجراخ  لعف  نیب  ار  يا  هطبار  اـم ،

تالوقعم  » لیبق زا  ینعی  یفـسلف  میهاـفم  خنـس  زا  دوش  یم  .دروآ  یم  تسد  هب  ار  رـش  ریخ و  موهفم  دـنک  یم  لـقع  هک  يا  هسیاـقم 
یقالخا ییابیز  ای  یتشز  ماـن  هب  جراـخ  رد  ینیع  يزیچ  کـی  .جراـخ  رد  شفاـّصتا  تسا و  نهذ  رد  شـضورع  هک  یفـسلف » هیوناـث 

.دراد (2) یجراخ  فوصوم  یلو  دروآ  یم  تسد  هب  ار  ناونع  نیا  دنک و  یم  يا  هظحالم  ام  لقع  هکلب  میرادن 

، تسا ّصاخ  لاعفا  هتـسد  کی  اه  نیا  ياضتقا  هک  دراد  یّـصاخ  تاساسحا  فطاوع و  تالیامت ، هک  هدـش  هتخاس  يروج  ناـسنا  . 3
نیب هطبار  تسا  مزال  حبق  نسح و  كرد  يارب  رگید ] ترابع  هب   ] .تسا ناسنا  ياه  هتساوخ  اب  لاعفا  زا  هتـسد  کی  نیب  یبسانت  ینعی 

.تسا (3) بوخ  دریگ  یم  ّقلعت  نآ  هب  ام  ِلیم  هک  یتهج  نآ  زا  .دوش  هدیجنس  ناسنا  تالیامت  اب  لعف 

.میجنس یم  یجراخ  یش ء  نامدوخ و  لیامت  نیب  ار  هطبار  عقاو ]  ] رد
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دوش و یم  ریخ  هب  فصّتم  هک  یلاعفا  یـضعب  اب  تسا  بسانتم  ام  تالیامت  دـنیآرب  ای  تالیامت و  عومجم  ای  اـم و  تـالیامت  زا  یکی 
.دراد (1) ویتکجباس »  » هبنج ای  یتاذ و  هبنج  ینعی  دوش ، یم  رش  هب  فصّتم  هک  يرگید  لاعفا  اب  تسین  بسانتم 

یم بوـخ »  » ار يزیچ  .دوـش  یم  عـقاو  ماوـقا  نیب  هک  یموـسر  بادآ و  لـیبق  زا  تسا  ضحم  يدادرارق  رما  کـی  حـبق ، نـسح و  . 4
.دشاب هدش  موسرم  دنشاب و  هدرک  لعج  ار  نآ  مدرم  هک  مییوگ 

دنـسر یم  مه  هب  یتـقو  اـه  یگنرف  لاـثم  يارب  .درادـن  یقیقح  أـشنم  و ]  ] تسا يدادرارق  افرـص  هک  تـسه  موـسر  بادآ و  زا  یلیخ 
یم لمع  مه  شـسکع  رگا  .درادن  یقیقح  أشنم  راک  نیا  ندوب  بوخ  .تسا  یبوخ  راک  نیا  دنیوگ  یم  دـنراد و  یمرب  ار  ناشهالک 

.دش (2) یم  نامه  بوخ  دندرک ،

یم راک  هب  قوقح  رد  ام  هک  یمیهافم  هیبش  .تسا  ضحم  يدادرارق  یقالخا ، حـبق  نسح و  مییوگب  هک  تسا  نیا  مراـهچ  ضرف  سپ 
دوخ هک  دریگ  یم  ّقلعت  نآ  هب  ناسنا  ینیوکت  لیامت  کی  هن  دراد و  ینیع  يازا  هباـم  هن  هک  و ... ]  ] تساـیر تیجوز ، تیکلم ، .میرب 

(3) .مراد لیم  نآ  هب  نم  دیوگب  دهد و  ناشن  ار  نآ  ناسنا  لیم  نیا 

لاعفا و نیب  ینیع  هطبار  کـی  زا  حـبق  نسح و  هک  میوش  مزتلم   [ دوخ  ] یناـبم يور  دـیاب  اـم  هیـضق و  نیا  رد  دوب  یتـالامتحا  اـه  نیا 
یش ء ود  نیب  یمئالت  بسانت و  دیاب  نسح »  » موهفم عازتنا  يارب  ام  .دوش  یم  هتفرگ  شجیاتن 
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هک ار  یئیـش  ود  نیا  تسا  نکمم  .تسا  یـصخش  هقیلـس  زا  رظن  فرـص  یجراخ و  ینیع و  رما  ود  نیب  بساـنت  نیا  .میریگب  رظن  رد 
راک نیا  .دـنک  یم  ادـیپ  ققحت  جراخ  رد  ناسنا و  يارب  تسا  یلامک  هک  تهج  نآ  زا  دـشاب  ناسنا  شفرط  کـی  مینک  یم  هظحـالم 

یهتنم راک  نیا  هک  نیا  ظاحل  هب  .دراد  یلولعم  یّلع و  هطبار  و ]  ] بسانت دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  هک  یلامک  اب  ناـسنا  يراـیتخا 
مکح عوضوم  هک  ناـسنا  يراـیتخا  لاـعفا  دروم  رد  حـبق  نسح و  سپ  .مییوگ  یم  بوخ »  » نآ هب  دوـش ، یم  بوـلطم  لاـمک  نآ  هب 

تـسا يرما  .تسین  دـشاب  هتـشاد  یجراخ  يازا  هبام  هک  ینیع  رما  کی  ینعی  تسا ، یفـسلف » هیوناث  تالوقعم   » لیبق زا  تسا  یقالخا 
ام لقع  دراد ، عازتنا  أشنم  کی  یجراخ و  تیعقاو  کی  هکلب  تسین ، ضحم  دادرارق  فرـص  دوش و  یم  لصاح  ینالقع  لمأت  اـب  هک 

[ لقع  ] هک هنوگ  نامه  .دـنک  یم  ینیع  طباور  نیا  زا  تیاکح  هک  دروآ  یم  تسد  هب  ار  یمیهافم  اه ، یجنـس  تبـسن  تاسیاقم و  اب 
ناسنا و يرایتخا  لعف  نیب ]  ] تسا یتیلولعم  ّتیّلع و  هطبار  مه  نیا  دـهد ، یم  تبـسن  یجراـخ  يایـشا  هب  ار  تیلولعم  ّتیّلع و  هطبار 

.وا (1) بولطم  لامک 

سایقلاب ترورـض  ام  بولطم  فده  نتفگ و  تسار  نیب  ینعی  تفگ » دیاب  تسار   » .دوش یم  یکی  دیابن  دیاب و  موهفم  اب  هجیتن  سپ 
تشگزاب سپ  .دراد  دوجو  بسانت  تمیالم و  ام  بولطم  فده  نتفگ و  تسار  نیب  ینعی  تسا » بوخ   » دراد ترورـض  سپ  .تسا 

.دوش (2) یم  دیابن  دیاب و  موهفم  نامه  هب  موهفم  نیا 

43 ص :

صص 38 و 39 نامه ، . 1 - 1
ص 3 نامه ، . 2 - 2

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_43_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_43_2
http://www.ghaemiyeh.com


باجیا و ای  یقالخا  ياه  « دیاب  » ای یقالخا  لاعفا  ندوب  بوخ  كالم  هک  دوش  یم  نیا  اه  ثحب  نیا  عومجم  زا  یلک  هجیتن  نیاربانب ] ]
ياهدـیابن ندوب و  عونمم  ندوب ، رـش  ندوب ، دـب  كالم  ام و  بولطم  فدـه  يرایتخا و  لعف  نیب  تبثم  هطبار  زا  تسا  تراـبع  مازلا ،

.دشاب (1) هتشاد  تنیابم  ام  فده  اب  هک  تسا  نیا  یقالخا 

قوقح ملع  اب  قالخا  ملع  قرف   . 6

:[ دش لیاق  توافت  ناوت  یم  تهج  هس  زا  یقوقح  یقالخا و  میهافم  نیب  ]

؛ تسا هعماج  مظن  یقوقح ،]  ] نیناوق رد  تیاغ  زا  روظنم  .دـنک  یم  نیمأت  ار  صاخ  تیاغ  نآ  هک  یلعف  ِهوحن  تیاغ و  رد  تواـفت  . 1
ياقب هک  هعماج  تحلـصم  نیمأت  يارب  ناراذگنوناق  نانادقوقح و  ینامز  ره  رد  .دشاب  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  زا  یـشان  هک  یمظن  هتبلا 

هک نیا  يارب  لاثم ] روط  هب   ] دوش رارقرب  رتهب  هعماج  رد  مظن  هک ]  ] دـننک یم  عضو  ینیناوق  دـشاب  اهنآ  تمالـس  ظـفح  ناـسنا و  دارفا 
تـسا بولطم  فدـه ، نیا  نوچ  دـننک و  تکرح  تسار  تسد  زا  همه  دـنیوگ  یم  دوش ، ظفح  مدرم  ناج  دـشاب و  رتمک  فداصت ،

(2) .دریگب ماجنا  دناوت  یم  مه  رابجالاب  دریگب و  ماجنا  راک  نیا  دیاب » »

زا اه  نیـشام  .دـشاب  هتـشاد  مه  يریخ  تین  لمع ، ماقم  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا ] مزلتـسم   ] دوش یم  ظاـحل  قوقح  رد  هک  یفدـه  . 2
ناـیرجم همکاـح و  هاگتـسد  زا  سرت  هزیگنا  هب  نوناـق  تیاـعر  هاوخ  دـشاب ؛ دـهاوخ  یم  هک  یتّین  ره  هب  دـننک  تکرح  تسار  تمس 

ایر و ای  یصخش و  عفانم  ّتین  هب  ای  رگید و  ياه  ناسنا  نوناق و  هب  مارتحا  رطاخ  هب  ای  دشاب و  تازاجم  نوناق و 

44 ص :

صص 39 و 40 نامه ، . 1 - 1
صص 28 و نامه ، . 2 - 2
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ياه ّتین  تسا  نکمم  اّما  دوش ، یم  یـشان  مه  رایتخا  زا  تسا و  ناسنا  راک  هتبلا  .تسا  روظنم  راـک  دوخ  دـشاب  هک  یتّین  ره  هب  ...اـی 
تیاـعر نیناوق و  زا  يوریپ  رد  دارفا  ّتین  یعاـمتجا _  مظن  يرارقرب  قوقح _  فدـه  نیمأـت  يارب  نیارباـنب ، .دـشاب  هتـشاد  یفلتخم 

ادیپ ققحت  راتخم ، لعاف  ّتین  نودب  هک  تسا  يزیچ  تسا ، رظن  دروم  یقالخا  نیناوق  رد  هک  یفده  اّما  درادن  تیّمها  نارگید  قوقح 
ینعی ناسنا  يدـبا  لامک  تداعـس و  مالـسا ، رظن  زا  قالخا  فدـه  .دـشاب  ّتین  دـیاب  امتح  یقالخا  ماـکحا  رد  ور  نیا  زا  .دـنک  یمن 

هدناجنگ نآ  یقوقح  ماظن  رد  هچنآ  همه  مالسا  رد  .دراد  یساسا  یـشقن  بّرقت  ّتین  فده ، نیا  هب  یبایتسد  رد  تسادخ و  هب  بّرقت 
تدابع تروص  هب  ّتین  دصق و  اب  ناوت  یم  ار  یلّـصوت  تابجاو  همه  رگید ، ترابع  هب  .دریگب  رارق  قالخا  ورملق  رد  دناوت  یم  هدـش 

.دروآرد

تداعـس و تمدخ  رد  قالخا و  هزوح  رد  دناوت  یم  قوقح  تسا و  قوقح  فدـه  زا  رت  ماع  مالـسا  رظن  رد  قالخا  فدـه  نیاربانب ،
.دریگ (1) رارق  زین  ناسنا  ییاهن  لامک 

دودـح و .دـنهد  یم  رارق  شکرت  يارب  مه  یتازاـجم  دوش ، نیمأـت  مدرم  هتـساوخ  اـت  دوـش  عـقاو  یقوـقح ] نیناوـق   ] هک نیا  يارب  . 3
جره زا  يریگولج  قوقح و  فده  نیمأت  يارب   [ رگید ترابع  هب   ] .تسا ساسا  نیا  رب  نیناوق  رد  يرفیک  ماکحا  عرش و  رد  تاریزعت 

زا امومع  هک  دوش  یم  نییعت  ییاـه  تازاـجم  اـهرفیک و  نآ ، زا  نیفّلختم  يارب  دـنوش و  یم  عضو  یقوقح  نیناوق  هعماـجرد ، جرم  و 
یلو .دنتسه  یقوقح  نیناوق  ماکحا و  يارجا  تنامض  عقاو  رد  اهرفیک  نیا  ددرگ و  یم  ارجا  لامِعا و  همکاح  هاگتسد  قیرط 

45 ص :

صص 42 و 43 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  صص 28 30 ؛  نامه ، . 1 - 1
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نیا زا  نیفّلختم  همکاح ، هاگتـسد  درادـن و  لابند  هب  یتازاجم  رگید  تسا و  مدرم  ّمذ  حدـم و  طقف  یقالخا  ماکحا  ییارجا  تناـمض 
.دنک (1) یمن  تازاجم  ار  نیناوق 

، تسا ربتعم  ّتین  یقالخا ، ماکحا  رد  هک  تسا  نیا  رد  یقالخا  یقوقح و  ماکحا  رد  یلـصا  توافت  هدش ] رکذ  ياه  توافت  نیب  رد  ]
(2)  [ .تسین ربتعم  یطرش  نینچ   ] یقوقح ماکحأ ] رد  اّما  ]

، قوقح یلـصا  فدـه  .تسا  فادـها  رد  تواـفت  یقوقح ، یقـالخا و  ياـیاضق  نیب  قرف  نیرت  یـساسا  نیرت و  مهم  رگید ] ناـیب  هب  ]
فدـه یلو  .دوش  یم  نیمأت  تلود  ییارجا  تنامـض  اب  یقوقح  دـعاوق  هلیـسو  هب  هک  تسا  ایند  یگدـنز  رد  مدرم  یعامتجا  تداعس 
یقوقح تاعوضوم  ور ، نیا  زا  .تسا و  یعامتجا  لیاسم  زا  رت  عیسو  نآ  هریاد  تسا و  يونعم  لامک  يدبا و  تداعس  قالخا ، ییاهن 
تـسا تلود  تیامح  دروم  ناسنا و  یعاـمتجا  تداعـس  هب  طوبرم  هک  رظن  نیا  زا  هیـضق  کـی  دـنک و  یم  ادـیپ  لخادـت  یقـالخا ، و 

، دـننام .دـیآ  یم  باسح  هب  یقالخا  دـشاب ، ّرثؤم  ناسنا  يونعم  لاـمک  يدـبا و  تداعـس  رد  دـناوت  یم  هک  ظاـحل  نیا  زا  و  یقوقح ،
شزرا دشاب ، تلود  تازاجم  زا  سرت  هزیگنا  هب  طقف  هدـعاق  نیا  تیاعر  رگا  يدراوم  نینچ  رد  .تنایخ  تمرح  تناما و  ّدر  بوجو 

ماجنا تسا  یقالخا  فدـه  نامه  هک  رت  یلاع  فدـه  هزیگنا  هب  رگا  .دـشاب و  یقوقح  نیزاوم  اـب  قفاوم  هک  دـنچره  درادـن  یقـالخا 
.دریگ (3) یمن  ماجنا  یّصاخ  ّتین  اب  زج  یلاع ] فده  نآ  هک   ] دوب دهاوخ  مه  یقالخا  يراک  دریگ 

46 ص :

ص 42 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  ص 29 ؛  حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص 29 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2

صص 266 و 267. هفسلف ، شزومآ  ص 30 ؛  نامه ، . 3 - 3
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یشزرا میهافم  موس : لصف 

هراشا

لاعفا و شزرا  زا  قالخا  ملع  رد  دـنیوگ  یم  لاثم  روط  هب  .تسا  شزرا »  » هژاو دور ، یم  راـک  هب  قـالخا  رد  هک  ییاـه  هژاو  زا  یکی 
هیارا اب  ات  دننآرب  یقالخا  فلتخم  بتاکم  نینچ  مه  .تسا  یشزرا  مولع  زا  قوقح  دننام  قالخا ، ای  دوش و  یم  ثحب  یناسنا  تافص 

(1) .دننک يراذگ  شزرا  یبایزرا و  ار  یناسنا  فلتخم  لاعفا  ییاه ، كالم 

نآ أشنم  یقالخا و  شزرا  يانعم  . 1

زیارغ قوف  ییاه  تساوخ  هزیگنا  هب  هک  يرایتخا  لـمع  رثا  رد  ناـسنا  حور  يارب  هک  یتیبولطم  نآ   » زا تسا  تراـبع  یقـالخا  شزرا 
.تسا (2) ناسنا  یلاعتم  ياه  تساوخ  نیمأت  هب  طوبرم  هک  ییاه  تیبولطم  ینعی ] « ] .دریگ یم  ماجنا  یناویح 

: تسا مزال  زیچ  دنچ  یقالخا  شزرا  لوصح  يارب  سپ 

.تیبولطم . 1

( زیارغ يافطا  فرص  هن   ) یناسنا تیبولطم  . 2

.دشاب لقع  ییامنهار  هب  . 3

باختنا لقع  ییامنهار  قبط  ار  يزیچ  ینعی ]  ] .دنک باختنا  هناهاگآ   4

48 ص :

ص 39 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص50 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_48_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_48_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دراد (1) يرتشیب  شزرا  هک  دنک 

ماجنا یعرـش  فیلاکت  بوچراچ  رد  هتفرگ و  همـشچرس  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  زا  هک  تسا  یلاعفا  یقالخا  ياه  شزرا  أشنم ] ]
.یلعاف (2) نسُح  یلعف و  نسُح  مینک : یم  هیکت  زیچ  ود  يور  یقالخا  ياه  شزرا  رد  سپ  .دریگ  یم 

اهدیابن دیاب و  شزرا و  هطبار  . 2

:[ زادنترابع هک  تسا  هدش  نایب  هطبار  نیا  هرابرد  يددعتم  ياهریسفت  ]

تسا يواسم  دیابن »  » و دیاب »  » اب شزرا  هک  دنا  هدرک  روصت  یخرب  . 1

؟ دوش یم  یشان  اجک  زا  تسا ، شزرا  اب  يواسم  هک  دیابن »  » و دیاب »  » نیا هک  دنا  هدرک  ثحب  ور ] نیا  زا  ]

« دیاب  » اجره هن  دراد و  دوجو  شزرا  تسه  دیاب »  » اج ره  هن  تیعنام ؛ هن  دراد ، تیعماج  هن  ریـسفت  نیا  هک ] تفگ  دـیاب  دروم  نیا  رد  ]
« دیابن  » و دیاب » (، » يدادرارق  ) ضحم يرابتعا  یـضایر و  یعیبط _  مولع  يایاضق  رد  لوا  تهج  زا  اّما  .دوش  یم  یفتنم  شزرا  تسین 

یهاگ هک  تسا  یتاریبعت  ...و  ریخ  نسح ، بوجو ، ریبعت  مود ] تهج  زا   ] اّما .تسین و  حرطم  یشزرا  هک  یتروص  رد  دور  یم  راک  هب 
(3) .تسین مه  دیابن »  » و دیاب »  » یلو تسا  شزرا  نمضتم  تاقوا 

49 ص :

ص 52 نامه ، . 1 - 1
صص 170 و 171 نامه ، . 2 - 2

صص 43 و44 نامه ، . 3 - 3

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 63 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_49_3
http://www.ghaemiyeh.com


دور یم  راک  هب  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  رد  هک  »ي  دیابن  » و دیاب »  » نآ .تسین  شزرا  »ي  دیابن  » و دـیاب »  » ره دـنیوگ  یم  رگید  یخرب  . 2
.تسا شزرا  نمضتم  اهنآ 

هنوگ نیا  دـیاب  .تسا  ناسنا  لـعف  هب  طوبرم  يدادرارق  مولع  لـیاسم  دراد .]  ] ضقن مه ] هتفگ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  مه  دروم  نیا  رد  ]
بلطم شـسکع ، فرط  رد ]  ] زاـب .تسین  شزرا  نآ  هک  یتروص  رد  دـنزب ، فرح  روـج  نیا  دـیاب  راـتخم  ناـسنا  ینعی  تفگ ، نخس 

دـیاب و هب  شزرا  ماوق  هک  میمهف  یم  اـجنیا  زا  سپ  .دوش  یمن  حرطم  دـیابن  دـیاب و  تروص  هب  هک  ییاـه  شزرا  ینعی  تسا ؛ يراـج 
.تسین دیابن 

(1) .ناسنا يرایتخا  لعف  دروم  رد  اه  « دیابن  » و دیاب »  » دیق کی  هفاضا  هب  تسا  لوا  ریسفت ]  ] نامه ریسفت  نیا 

هزیگنا هب  هک  يراـیتخا  لـمع  رثا  رد  ناـسنا  حور  يارب  هک  یتـیبولطم  و ] دـیابن »  » و دـیاب »  ]» نآ هک ] تسا  نـیا  اـم  راـتخم  هـیرظن  . ] 3
.دوب (2) دهاوخ  یقالخا  شزرا  نمضتم ]  ] دریگ یم  ماجنا  یناویح  زیارغ  قوف  ییاه  تساوخ 

یقالخا شزرا  رد  تین  شقن  . 3

یم حرطم  ّتین  هلئـسم  هارمه  یقالخا  شزرا  سپ  دراد ، يرتشیب  شزرا  هک  دـنک  یم  باختنا  ار  يزیچ  ناسنا  لـقع ، ییاـمنهار  قبط 
نآ هب  ناسنا  هک  دـنک  کمک  هزادـنا  ره  .دراد  ناسنا  ییاهن  لامک  اب  لعف  هک  تسا  یطاـبترا  عباـت  یقـالخا  شزرا   ] ینعی  [ (3) .دوش

دراد يرتشیب  شزرا  دوش ، کیدزن  ییاهن  لامک 

50 ص :

ص 44 نامه ، . 1 - 1
ص 50 نامه ، . 2 - 2
ص 52 نامه ، . 3 - 3
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مه تسا و  ظوحلم  لمع  لکـش  مه  شزرا  نیا  رد  .دـنک  یم  رود  نآ  زا  ار  ناسنا  هک  دراد  قلعت  يزیچ  هب  یفنم ، شزرا  مه  اـعبط  و 
تیفیک اّما  .دـشاب  دـیاب  ّتین  مه  دریگ و  ماجنا  دـیاب  راک  مه  تسا ، نآ  عبات  لکـش  تسا و  حور  هب  قلعتم  تلاـصا ، اـّما  .لـمع  حور 

.دـنک (1) یم  لیـصحت  ار  یناسنا  لامک  درک ، ادـیپ  رارمتـسا  دـشر و  لامعا  نمـض  رد  یتقو  هک  تسا  ّتین  تسا و  ّتین  عبات  راـک ،
زا هک  تسا  يزیچ  راـک ، ماـجنا  يارب  سفن  هزیگنا  .تسا  ّتین  يراـیتخا ، لاـعفا  حور  و ] تسا (2) ] ّتین  عباـت  شزرا ، اـتلاصا  سپ ] [

.دهد ماجنا  ار  يراک  دریگ و  راک  هبار  ندـب  ات  دوش  یم  هزیگنا  دـنک و  یم  ادـیپ  سفن  هک  یهّجوت  .دریگ  یم  همـشچرس  سفن  دوخ 
و]  ] هدارا رگا  .دوش  لصاح  سفن  يارب  لامک  ات  دـهد ، یم  رارق  ّرثؤم  ار  راـک  نیا  دـشخب و  یم  شزرا  راـک ، نیا  هب  هک  تسا  ناـمه 
رد ّتین »  » هنوگچ هک  تسا  نیا  نیبم  لصا ، نیا  دش و  یمن  سفن  لامک  بجوم  یندب ، راک  چیه  دوبن ، یندب  لعف  نیا  هب  سفن  هّجوت 

.دوشب (3) مه  سفن  لامک  بجوم  دشاب و  هتشاد  رثا  دناوت  یم  یقالخا  لعف 

، دریگ ماجنا  دـنوادخ  ياضر  لیـصحت  يارب  افرـص ، هک  تسا  يراک  دنمـشزرا ، یقالخا و  راـک  مالـسا ، هاگدـید  زا  رگید ] ناـیب  هب  ]
نیا زا  دـنوادخ  ياضر  یهاگ  دنتـسه ؛ ادـخ  ياضر  يوجو  تسج  رد  نوگانوگ  روص  هب  اه  ناسنا  دراد و  یبتارم  دـنوادخ  ياـضر 

وا تسد  هب  ییاهراک  ماـجنا  هزیگنا  تسا و  ناـسنا  هّجوت  دروم  دوش  یم  باذـع  زا  تاـجن  أـشنم  اـی  يورخا و  شاداـپ  أـشنم  هک  رظن 
اضر افرص  يراک ، ماجنا  رد  يو  هزیگنا  تسین و  يو  هّجوت  دروم  رفیک ) ای  شاداپ   ) ود نیا  زا  کی  چیه  یهاگ  یلو  دش ؛ دهاوخ 
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ققحت دنوادخ  يایلوا  رد  هک  تسا  یتقیقح  نینچ  .دراد  یتاذ  تیبولطم  وا  يارب  تقیقح ، نیا  هک  دوب  دهاوخ  دـنوادخ  يدونـشخ  و 
شزرا باصندـح  مالـسا ، هاگدـید  زا  لاح ، ره  هب  .دـننک  یم  هیکت  نآ  يور  اه  تداـبع  اـهراک و  هزیگنا  ناونع  هب  دـنک و  یم  ادـیپ 
روظنم هب  هک  تسا  نیا  راک »  » یقالخا شزرا  مّوقمرگید  ترابع  هب  .دوش و  ماجنا  دـنوادخ  ياـضر  يارب  هک  تسا  نآ  راـک  یقـالخا 

(1) .دریگ ماجنا  دنوادخ  يدونشخ  تیاضر و  لیصحت 

یقالخا شزرا  تیبولطم و  . 4

يانعم هب  یقالخا  شزرا  هک ] نآ  لاح  و   ] دـشاب بولطم  ناسنا  يارب  هک  تسا  دنمـشزرا  یقـالخا  رظن  زا  يراـک  دـنرادنپ  یم  یخرب 
عفر يارب  ناـسنا  هک  ییاـهراک   [ نینچمه [. ] درادـن  ] یقـالخا شزرا  یلو ]  ] تسا بولطم  ناـسنا  يارب  اذـغ  تسین ، تیبوـلطم  قـلطم 

هب شزرا   ] فیرعت و ]  ] .درادن یقالخا  شزرا  یلو  تسا  بولطم  دهد  یم  ماجنا  هزیرغ  کی  عابشا  هزیگنا  هب  طقف  شدوخ و  ياهزاین 
شزرا فیرعت ] و   ] .دـهد یمن  ناشن  ام  هب  ار  شزرا  تیهام  دـشابن ]،[  هزیرغ  عابـشا  رطاخ  هب  افرـص  هک  یبولطم  يراـیتخا  ياـهراک  [

یتیبولطم نآ  [: » تفگ  ] ناوت یم  .دـنک  یم  داجیا  ار  یتالکـشم  دراد ]،[ لقع  رظن  هب  ناسنا  يرایتخا  راک  هک  یتیبولطم  هب ]  ] یقـالخا
یقـالخا شزرا  دریگ ]،[  یم  ماـجنا  یناویح  زیارغ  قوـف  ییاـه  تساوـخ  هزیگنا  هب  هک  يراـیتخا  لـمع  رثا  رد  ناـسنا  حور  يارب  هک 

.تسا (2) یلاعتم  ياه  تساوخ  نیمأت  هب  طوبرم  هک  ییاه  تیبولطم  هنوگ  نآ  ینعی ] « ] دوب دهاوخ 
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یقالخا ياه  بتکم  مود  شخب 

هراشا
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نیا رد  یلـصا  فده   (1) .دـنا هدـش  يدـنب  هتـسد  یفلتخم  ياه  ظاـحل  هب  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياـه  بتکم  قـالخا ، هفـسلف  رد 
، قالخا هفسلف  رد  هدش  هضرع  ياه  بتکم  ترثک  هب  هّجوت  اب  یلو  تسا ، اه  نآ  یسررب  دقن و  ددعتم و  بتاکم  نیا  نتخانش  شخب ،
، تسا فالتخا  نخس  زاغآ  یگنوگچ  رد  قالخا  هفسلف  ناگدنسیون  نیب  هک  اجنآ  زا  تسین و  رّسیم  لقتـسم  روط  هب  کیره  یـسررب 
رب بترتم  مهم  جـیاتن  زین  دـنا و  ییاشنا  ای  يرابخإ  یقالخا ، يایاضق  اـیآ  هک  هلئـسم  نیا  ناوارف  تیّمها  هب  هّجوت  اـب  دـسر  یم  رظن  هب 
ره نیاربانب  .دوب  دـهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  ماکحتـسا  زا  دریگ  تروص  ساـسا  نیا  رب  یقـالخا  بتاـکم  يدـنب  هتـسد  رگا  کـیره ،

: تسا قلعتم  ریز  هتسد  ود  زا  یکی  هب  قالخا ، هفسلف  رد  یبتکم 

ار اه  نآ  دنناد و  یمن  صاخشا  ای  صخش  لیامت  تساوخ و  زا  نوریب  »ي  تیعقاو  » چیه زا  یکاح  ار  یقالخا  يایاضق  هک  یبتاکم  . 1
، ییارگ ساسحا  بتکم  هرعاشا ، بتکم  دننام  .دنیوگ  یم  یفیـصوتریغ » بتاکم   » ار بتاکم  نیا  دـنناد ؛ یم  ییاشنا  يایاضق  عون  زا 

.ییارگ هعماج  بتکم 

« یفیصوت بتاکم   » ار بتاکم  نیا  دنهد ؛ یم  ربخ  ینوریب  ياه  تیعقاو  زا  هدوب و  يرابخإ  یقالخا ، يایاضق  دندقتعم  هک  یبتاکم  . 2
بتکم مسیروکیپا ، بتکم  یصخش ، ییارگ  تذل  بتکم  دننام  .دنیوگ  یم 
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.مالسا (1) یقالخا  بتکم  ییارگ و  نادجو  بتکم  تناک ، بتکم  یبلط ، تردق  بتکم  ییارگ ، هفطاع  بتکم  یمومع ، تعفنم 

: درک میسقت   [ ناوت ] یم یلک  هتسد  هس  هب  ار  یقالخا  ياه  بتکم  رگید  ترابع  هب 

یفـسلف یملع و  میهافم  خنـس  زا  ًالـصا  دنک و  یمن  یتیعقاو  چیه  زا  تیاکح  یقالخا  میهافم  قلطم  روط  هب  دـندقتعم  هک  یناسک  . 1
.دنتسین لیاق  ییاطخ  تحص و  یقالخا ، يایاضق  يارب  اعبط  دنناد و  یم  تائاشنا  زا  ترابع   [ ار نآ  و   ] تسین

یقالخا دعاوق  هشیر  دریگ و  یم  همشچرس  تعیبط  زا  هک  دنک  یم  تیاکح  ییاه  تیعقاو  زا  یقالخا  میهافم  دندقتعم  هک  یناسک  . 2
نیناوق موکحم  یتروص  هب  ای  دنناد ، یم  ناسنا  یعیبط  ياه  هتـساوخ  زا  یـشان  ار  قالخا  اه ] نیا  ] .دهد یم  لیکـشت  یعیبط  نیناوق  ار 

.دنرامش یم  تعیبط 

ماکحا لیبق  زا  ار  قالخا  اه ] نیا   ] .دریگ یم  همـشچرس  یعیبط  قوفام  ياـه  تیعقاو  زا  یقـالخا ] میهاـفم   ] دـندقتعم هک  یناـسک  . 3
.دننک (2) یمن  وجو  تسج  ناسنا  یعیبط  ياه  هتساوخ  تعیبط و  رد  ار  نآ  أشنم  ینعی  .دنناد  یم  يا  هعیبطلادعبام  یکیزیفاتم و 

56 ص :
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یفیصوتریغ ياه  بتکم  لوا : لصف 

ییارگ ساسحا  بتکم  . 1

هراشا

یعقاو و أـشنم  چـیه  یقـالخا  ماـکحا  بتکم ، نـیا  رد  .تـسا  ییارگ  ساـسحا  بـتکم  قـالخا ، رد  یفیـصوتریغ  بتاـکم  زا  یکی ] ]
.دنا هدنیوگ  تاناجیه  تاساسحا و  هدننک  نایب  افرص  هکلب  دنرادن ، یجراخ 

رد مه  بتکم ، نیا  .دروآ  رامـش  هب  ییارگ  ساسحا  ياه  هخاش  نیرت  مهم  زا  نآ ، یقـالخا  دـُعب  رد  ناوت  یم  ار  یقطنم  مسیویتیزوپ 
يانبم ربانب  يو  .تسا  یسیلگنا _  کلـسم  یبرجت  فوسلیف  .م _ )  1776  - 1711 « ) مویه  » رادماو قالخا  رد  مه  یـسانش و  تفرعم 
هدـمآ تسد  هب  جراـخ  ملاـع  زا  سح  هار  زا  هک  تسناد  یم  یقیقح  ار  ییاـه  تـفرعم  اـهنت  تـفرعم ، رد  دوـخ  یطارفا  ییارگ  سح 

.دروآ (1) رامش  هب  ینیع _  تایعقاو  هن  و  تاساسحا _  نّیبمار  یقالخا  يایاضق  هجیتن  رد  دنشاب و 

، یقـالخا میهاـفم  تشاد  زاربا  هک  دوب  یـسک  نیتـسخن  مویه » ، » ناـییاپورا ناـیم  رد  دـنیوگ : یم  قـالخا  هفـسلف  هفـسلف و  نیخّروـم 
رگید فوسلیف  کی   [ وا زا  دـعب   ] .دراد توافت  تساه  تیعقاو  زا  یکاح  هک  يرابخا  ياـیاضق  اـب  تسا و  ییاـشنا  يرما و  یمیهاـفم 

زا .داد   ] هیارا یقالخا  میهافم  يارب  يدـیدج  نییبت  هیجوت و  کیتسیوگنیل )  ) یلیلحت هفـسلف  زا  ییاه  هیاریپ  اب  روم »  » ماـن هب  یـسیلگنا 
رگ نایامن  طقف  یقالخا  يایاضق  يو ] هاگدید 
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ای فطاوع و  تاـساسحا و  ياوـتحم  نآ  دوـخ  هک  نیا  هن  دـنک ، یم  ادـیپ  قـقحت  ناـسنا  نورد  رد  هک  تسا  یتـالاعفنا  تاـساسحا و 
ای دوش و  یم  سکعنم  ام  ساسحا  رد  هک  تسا  يزیچ  یقالخا  هیـضق  مییوگب  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  .دشاب  قالخا  یناسفن  تالاعفنا 

، تسام تاساسحا  لولعم  میهافم ، نیا  .میزاسب  ار  یمیهافم  هک  دوش  یم  نیا  أشنم  اـه  نیا  هک  میراد  یتاـساسحا  اـم  مییوگب  هک  نیا 
یتقو لاثم  يارب  .دشاب  هتـشاد  دوجو  ام  تاساسحا  رد  اه  نیا  ياوتحم  دشاب و  تاساسحا  هدـننک  سکعنم  هدـنهد و  ناشن  هک  نیا  هن 

، تسین یگنشت  روایب » بآ   » يانعم اّما  تسا ، هنـشت  بآ ، هدننک  بلط  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  روایب ، بآ  دیوگ  یم  يا  هدنهدروتـسد 
یمن یتیعقاو  زا  تیاکح  تسا و  اشنا  روایب » بآ   » اّما روایب  بآ  دـیوگ  یم  تسا  هنـشت  نوچ  تسه ، اـه  نیا  نیب  ّتیلع  هطبار  یعون 

.بذاک هن  تسا ، قداص  هن  نیاربانب ، .تساه  یهن  رما و  اشنا و  نیمه  یقالخا  يایاضق  سپ  .دنک 

(1) .دنا هتفریذپ  پانراک »  » لثم دنراد ، یتسیویتیزوپ  ياه  شیارگ  هک  یناسک  یلیلحت و  هفسلف  نارادفرط  زا  يرایسب  ار  هیرظن  نیا 

یسررب دقن و 

اب دنتـسه و  يرما  ینعی  دنتـسه ، یـشزرا  میهافم  یقالخا ، میهافم  دیوگ  یم  و ]  ] دناد یم  رما »  » اب يواسم  ار  شزرا  اه ] ] نابز لیلحت 
اـشنا دیاب و  شزرا  موهفم  رد  اجک   [ هک تفگ  دیاب  باوج  رد  «. ] دیاب ینعی  شزرا   » هک دـنک ] ] یم لیلحت  .دـننیابتم و  یقیقح  میهافم 
.تسا یعقاو  زیچ  کی  شزرا  هک  تسا  نیا  دننک ، یم  كرد  مدرم  هچنآ  دـیآ ؟ یمرد  اشنا  شزرا ، هملک  زا  تغل  مادـک  رد  تسه ؟

عبات و ]  ] دراد طابترا  یجراخ  دوجو  اب  يوحن  هب 
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.تسین یصخش  ياه  هقیلس 

.دننک یم  شنزرس  دنوش  یم  يدب  ياهراک  بکترم  هک  ار  یناسک  دننک و  یم  رما  نآ  هب  مدرم  دراد ، شزرا  نوچ  یقالخا  ياهراک 
دراد و یلیامت  سک  ره  دـشاب ، ناسنا  لیامت  مه  شا  هشیر  ییاشنا و  میهاـفم  يرـس  کـی  طـقف  یقـالخا  میهاـفم  هک  دـشاب  اـنب  رگا 

؟ تشاد دهاوخ  دوجو  دب  بوخ و  صیخشت  يارب  يرایعم  هچ  سپ  .دنکب  ییاشنا »  » دراد قح  مه  شدوخ  لیامت  ساسارب 

تسین و لیاق  یطیارـش  چـیه  رد  یقالخا  لعف  چـیه  هرابرد  یتباث  رایعم  چـیه  ینعی  تسا ؛ یبسن  ینعم  مامت  هب  هیرظن ، نیا  نیارباـنب ] ]
هفـسلف ای  ملع  ناونع  هب  ار  قالخا  دیاب  نیاربانب ،]  ] .دنک یم  ییاشنا  نآ ، ساسارب  دراد و  لیامت  سک  ره  .دراد  یـصخش  هبنج  ًالماک 

تالیامت عبات  طقف  هکلب ] ، ] یفـسلف هشیر  هن  یملع و  هشیر  هن  درادن ؛ يا  هشیر  قالخا   [ دارفا نیا  هاگدید  ربانب  اریز   ] .تشاذـگ رانک 
هب فرط  کی  زا  یلیلحت ] هفـسلف  نارادفرط  [. ] دوب دـهاوخ   ] ینعم [ یب  ] حـبق ای  نسح  تابثا  يارب  لالدتـسا  ثحب و  نیاربانب ]،  ] .تسا
اب مه  رگید  فرط  زا  .دـننک  یم  راکنا  ار  یقـالخا  لـیاسم  ندوب  یفـسلف  اـی  یملع و  دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  قـالخا  شزرا  یلک  روط 

(1) .تسین اشنا  هب  لیلحت  لباق  شزرا ، اریز  .دراد  تافانم  اه  نآ  دوخ  يانبم 

ییارگ هعماج  بتکم  . 2

هراشا

قالخا هرابرد  میکرود  دـیاقع  .تسا  يوسنارف  گرزب  سانـش  هعماج  .م )  1919  _ 1858 «، ) میکرود لیما   » بتکم نیا  راذـگ  ناینب 
: زا دنترابع 

.درادن دوجو  هعماج  نودب  قالخا  . 1

59 ص :

صص 55 57 نامه ، . 1 - 1
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.دراد دارفا  زا  لقتسم  یتیصخش  هعماج ، . 2

.دیوگ یم  هعماج  هک  تسا  نآ  دب  بوخ و  دوب و  هعماج  عبات  دیاب  قالخا  رد  . 3

.تخانش (1) هعماج  موسر  بادآ و  تایقلخ و  هب  عوجر  اب  ناوت  یم  ار  دب  بوخ و  ياهراک  . 4

عباـت ار ، یقـالخا  شزرا  دـنناد ، یم  یعاـمتجا  هدـیدپ  کـی  ار  قـالخا  دنتـسه و  هعماـج  تلاـصا  هب  لـیاق  هک  یناـسک  میکرود و ] ]
یهن ار  نآ  هعماج  هک  تسا  يزیچ  دب »  » دبلط و یم  هعماج  هک  تسا  يزیچ  بوخ »  » هک دندقتعم  و ]  ] دنهد یم  رارق  هعماج  تالیامت 

.تسا (2) اشنا  یهن و  رما و  هب  یقالخا  حبق  نسح و  يرادیاپ   [ اه نیا  رظن  رد   ] .دنک یم 

:[ درمشرب روکذم  هاگدید  دقن  رد  ناوت  یم  ار  ریز  تاکن  ]

یسررب دقن و 

يا هعماج  ور ] نیا  زا   ] .دـشاب بوخ  هدیدنـسپ  ار ]  ] هچره يا  هعماج  ره  .دـشاب  یبسن  قلطم ، روطب  دـیاب  هاگدـید ] نیا  زا   ] قالخا . 1
.دنک شهوکن  ار  رگید  هعماج  درادن  قح 

.تسین ینیع  تیعقاو  کی  و ]  ] درادن دارفا  تقیقح  زا  ریغ  یتقیقح  هعماج ، هک ] تسا  نیا   ] یفسلف رظن  زا  ییانبم  لاکشا  . 2

هک یتقو  ایآ  دـنتفریذپ ، مدرم  درک و  اه  نآ  كرت  هب  توعد  ار  مدرم  درف ، کی  دوب و  جـیار  تارکنم  اشحف و  يا  هعماـج  رد  رگا  . 3
بوخ نوچ  تسا ، هدرک  يدب  راک  دییوگب  دیاب  امـش  يدب ؟ ای  دوب  یبوخ  راک  دز  یم  یفرح  مدرم  تارکفت  فالخرب  صخـش ، نیا 

.تسین (3) هعماج  تالیامت  عبات  بوخ  راک  تسین و ] روطنیا  هک  نآ  لاح  و   ] تسا هتفریذپ  هعماج  هک  هدوب  نآ 

60 ص :

صص 60 و 61 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
صص 54 و 61 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2

صص 61 و62 نامه ، . 3 - 3
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ناسنا درف  دوش و  هدرپس  یـشومارف  هب  ناسنا  يدرف  فادها  اهزاین و  درف و  هک  هدش  بجوم  هعماج ، رب  میکرود  زیمآ  طارفا  دیکأت  . 4
.دنک یم  نییعت  هورگ  عمج و  ار  وا  یگدنز  فادها  یناسنا و  ّتیوه  هک  دوش  لیدـبت  فدـه ، یب  عمج و  زا  لعفنم  يوضع  هب  افرص 
.دراد هعماج  رگید  دارفا  تعیبط و  دنوادخ ، اب  هلمج  زا  یفلتخم  طباور  شا ، یگدنز  فلتخم  نوئش  رد  یناسنا  ره  رگید ] ترابع  هب  ]

نآ رد  هک  هیوس  کی  يا  هطبار  مه  نآ  هعماج _  اب  درف  هطبار  هب  ار  نآ  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یناسنا  طباور  فلتخم  عاونا  میکرود  اّما 
.تسا هدرک  رصحنم  راذگریثأت _  لاّعف و  هن  تسا ، ریذپریثأت  عبات و  افرص  درف ، دنک و  یم  نییعت  ار  وا  نامرآ  فده و  هعماج ،

، دـنزاس یم  دنتـسم  گرزب  دـیاب »  » کـی هب  ار  اهدـیاب  هک  یفیـصوتریغ  بتاـکم  ماـمت  نیب  هک  تسا  رود  لاکـشا  رگید ، لاکـشا  . 5
گرزب دـیاب »  » نیا هبار  اهدـیاب  اه و  شزرا  مامت  میکرود  هک : تسا  حرط  لباق  تروص  نیا  هب  بتکم  نیا  دروم  رد  تسا و  كرتشم 

«. میشاب شرادرب  نامرف  هدنیاتس و  دیاب  یم  هک  تسا  يراذگ  نوناق  هعماج   » هک دنک  یم  دنتسم 

اهنت دـیاب ،»  » ره زا  يرادرب  نامرف  دـنرادن و  یعقاو  يانبم  اه  شزرا  رگا  رگید ، تراـبع  هب  درک ؟ يوریپ  دـیاب »  » نیا زا  دـیاب  ارچ  اـّما 
مه دیاب »  » نیا هک  نیا  هب  نآ  نتخاس  دنتـسم  ایآ  درک ؟ يوریپ  دیاب »  » نیا زا  دیاب  ارچ  تسا ، نآ  هدنامرف  هعماج  هک  تسا  لیلد  نادـب 

(1) تسین ؟ رود  مزلتسم  میشاب ، نآ  رادرب  نامرف  دیاب  یّلک ، نامرف  نامه  قبط  تسا و  هعماج  نامرف 

61 ص :

صص 62 64 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
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یفیصوت ياه  بتکم  مود : لصف 

یصخش ییارگ  تذل  بتکم  . 1

هراشا

توص تذل ، تفگ  یم  هک  هدش  لقن  ناشیا  زا  .تسا  طارقـس »  » درگاش دالیم ) زا  لبق  مجنپ  نرق  « ) سوپیتسیرآ  » بتکم نیا  هدنیامن 
، نیاربانب .دنک  دیلوت  یجنر  ام  يارب  هک  تسا  يزیچ  دب  رش و  لباقم ، رد  .دروایب  یتذل  ام  يارب  هک  تسا  يزیچ  ریخ ، تسا و  تعیبط 

تـسا شدوخ  مئالم  هک  ار  يزیچ  هک  دـنک  یم  اضتقا  اـم  تعیبط  نوچ  میهد  ماـجنا  دـیاب  دوب  شخب  تذـل  ناـمیارب  يزیچ  تقو  ره 
هب ار  یقالخا  رـش  ریخ و  عقاو  رد  .تسام  تعیبط  ياضتقم  فالخ  نوچ  دـنک ؛ اـهر  تشاد  ترفن  يزیچ  زا  تقو  ره  دـنک و  بذـج 

.تسا (1) هدرک  نییبت  عبط  اب  رفانُم  مئالم و 

لوصح رگا  صوصخ  هب  میـشیدنیب ، هدنیآ  تاذـل ]  ] هرابرد دـیابن  تقو  چـیه  ام  درک  یم  دـیکأت  هک  هدـش  لقن  ناشیا  زا  نینچ ] مه  ]
روآ جنر  ام  يارب  نیا  دنک و  یم  هرهلد  بارطضا و  راچد  ار  ام  هدنیآ ، رکف  نوچ  .دشاب  ییاه  یتخس  لّمحت  رب  فقوتم  یتاّذل ، نینچ 
.دوش هودنا  ینامیشپ و  بجوم  اه ، هتشذگ  هب  ندیـشیدنا  رگا  صوصخ  هب  .درادن  يدوس  مه  هتـشذگ  هرابرد  رکف  روط  نیمه  .تسا 

(2) .مینک بلج  ار  ذیاذل  رتشیب  میناوت  یم  هچره  میشاب و  لاح  نامه  رکف  یلاح  ره  رد  دیاب  ام 

62 ص :

ص 63 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص67 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  ص 64 ؛  نامه ، . 2 - 2
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نانچ دـیاب  یناـسنا  ره  ینعی  یعمج ؛ هن  تسا ، يدرف »  » هک نآ  تسخن  تسا : رادروخرب  یگژیو  هس  زا  بتکم  نیا  رد  بولطم  تّذـل 
.تمحز جـنر و  هاوخ  دوش و  مهارف  تّذـل  نارگید  يارب  لمع  نآ  رثا  رب  هاوخ  دوش ، لصاح  یتّذـل  وا  صخـش  يارب  هک  دـنک  راـتفر 

تسا و نونکا » لاـح و   » رکف رد  هک  نآ  موس  .دروآ  یمن  ناـیم  هب  يورخا  ياـه  تّذـل  زا  ینخـس  ینعی  تسا ؛ يویند »  » هک نآ  مود 
(1) .هدنیآ هغدغد  هن  دراد و  هتشذگ  مغ  هن  تسا ، هدرک  عطقنم  هدنیآ  هتشذگ و  زا  ار  دوخ 

یسررب دقن و 

نادنمشناد دزن ] رد   ] قالخا يانعم  نوچ  .تسا  قالخا  یفن  شیانعم  تسا و  رود  رایسب  فراعتم  مهف  میلـس و  لقع  زا  بتکم  نیا  . 1
بجوم دنچ  ره  داد ، ماجنا  یتسیاب  تسا و  هدیدنسپ  هک  میراد  یلاعفا  تافـص و  کی  هک  تسا  نیا  مدرم  فرع  قالخا و  هفـسالف  و 

.دشاب (2) ام  يارب  يدایز  ياه  تّذل  بجوم  دنچ  ره  داد ، ماجنا  دیابن  تسا و  دب  اهراک  یضعب  دشاب و  جنر  تمحز و 

تاناویح هجرد  هب  ناسنا  ندروآ  نییاپ  تسا و  یقالخا  ینابم  راـکنا  عقاو  رد  مینادـب ، اـه  یندیـشخب  تّذـل  زا  ار  قـالخا  هک  نیا  . 2
.دهد (3) یمن  ماجنا  دیآ  یمن  ششوخ  هک  مه  يراک  ره  دهد و  یم  ماجنا  دیآ  یم  ششوخ  هچ  ره  یناویح  ره  .تسا 

مه يرگید  ياـهزیچ  زیارغ  زا  ریغ  تسین و  زیارغ  رد  رـصحنم  ناـسنا ، تسا و  زیارغ  هب  طوبرم  تسه ، ینآ  هک  ییاـه  تّذـل  نیا  . 3
دننام [ ؛ دراد

63 ص :

صص 67 و 68 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص 64 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  ص 68 ؛  نامه ، . 2 - 2

ص 64 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 3 - 3
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وگ دریگ .] یم  تروص   ] رگید ياه  تّذل  زا  یـشوپ  مشچ   [ اب  ] بلغا ناسنا ، یعامتجا  یگداوناخ و  فطاوع  ياضرا   [ هک  ] فطاوع [
یفطاع يزیرغ و  ياه  تّذل  نیب  یمحازت  لاح ، ره  هب  یلو  دنک ؛ داجیا  تّذـل  یعون  ناسنا ، يارب  تسا  نکمم  اه  نآ  لامعا  هک  نیا 

دوش یم  شدیاع  یتّذل  راک  نیا  زا  هک  دورن  باوخ  دیاب  یهاگ  دنک ، يراتـسرپ  ار  شا  هّچب  دـهاوخب  هک  يردام  .دـیآ  یم  دوجو  هب 
رظن فرص  شدوخ  یصخش  تّذل  زا  ردام  دیاب  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  رـش  ریخ و  كالم  اجنیا  رد  .دور  یم  شتـسد  زا  مه  یتّذل  یلو 

بتکم نیا  رد  دوش ؟ فلت  شا  هّچب  دـنچ  ره  دـشاب  شدوخ  یـصخش  تّذـل  لابند  دـیاب  ای  دـشاب و  شا  هفطاع  نیمأـت  لاـبند  دـنک و 
(1) [. تسا  ] هدشن لقن  تاّذل  محازت  يارب  يرایعم 

هجیتن هک  یلاح  رد  .دنک  یم  مکح  نآ  هب  ناسنا  تعیبط   [ اریز ، ] تسا هداد  رارق  تّذل  بسک  ار  دوخ  فدـه  یقالخا ، بتکم  نیا  . 4
، ینآ تاّذـل  زا  يرایـسب  زا  يریگ  هرهب  نوچ  .تسین  راگزاس  بتکم  نیا  فدـه  اـب  ینآ ، تاّذـل  يوجتـسج  هب  شا  یقـالخا  هیـصوت 
زا يا  هبیاش  هک  يورخا  نایاپ  یب  تاّذل  صوصخ  هب  تاّذل و  زا  يرایـسب  بسک  هنیمز  تسا و  گرم  یتح  يرامیب و  جـنر و  بجوم 

.درب (2) یم  نیب  زا  ار  تساه ، نآ  هب  یبایتسد  ناهاوخ  اه _  نآ  دوجو  هب  ملع  زا  سپ  ناسنا _  تعیبط  درادن و  جنر  درد و 

زا رترادـیاپ  رت و  قیمع  تاّذـل ، نیا  هک  نآ  لاـح  تسا ، هتفرگن  رارق  هّجوت  دروـم  ًالـصا  يورخا  يوـنعم و  تاّذـل  بتکم ، نیا  رد  . 5
.دنتسه (3) ایند  رذگدوز  يدام و  تاّذل 

64 ص :

.نامه . 1 - 1
ص 69 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2
ص46 مالسا ، هاگدید  زا  قالخا  هفسلف  . 3 - 3
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مسیروکیپا بتکم  . 2

هراشا

سوپیتـسیرآ هیرظن  زا  روـکیپا  هیرظن  .تـسا  .م ) .ق   270  _ 342 « ) روـکیپا  » ماـن هب  ناـنوی  هفـسالف  زا  یکی  هب  بوـسنم  بتکم  نیا 
شخب تّذل  ام  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  مه  ریخ  میـشاب و  تّذل  لابند  دیاب  ام  هک  تسا  تسرد  دـیوگ : یم  يو  .تسا  رت  لدـتعم 
محازت هب  هجوت  اب  نیاربانب ]،  ] .دراد دوجو  محازت  اه  تّذل  نیب  دنهارمه و  اه  جنر  اهدرد و  اب  اه  تّذل  هراومه  ناهج  رد  یلو  دـشاب ،

ار لقع  ياپ  دیاب  تاّذل  شنیزگ  رد  اه ، جنر  اهدرد و  اب  اه  تّذل  ندوب  هارمه  زین  اه و  نآ  همه  يافیتسا  ناکما  مدع  اه و  تّذل  نایم 
لّمحت مه  ار  اه  جنر  زا  یـضعب  انایحا  میهد و  حیجرت  دـیاب  ار  ذـیاذل  زا  کی  مادـک  مینیبب  ات  داد  ماجنا  یتابـساحم  دیـشک و  نایم  هب 

تّذل رگا  مینک و  هبـساحم  شدـعب  ياه  جـنر  اب  ار  تّذـل  دـیاب  .تسا  رت  ینالوط  يراک  هچ  تّذـل  مینیبب  هک  تسا  نیا  شهار  .مینک 
تّذل شلابند  هب  تسا  نکمم  نوچ  دشاب ، دب »  » دـشاب هتـشاد  یجنر  ادـتبا  هک  يراک  هک  تسین  روط  نیا  .میهد  ماجنا  تشاد ، يرترب 

يریگراک هب  رد  .دوش  یم  تعیبط  اب  لقع  يراکمه  یقالخا  مکح  أـشنم  عقاو  رد  .تسا  بوخ   [ تروص نیا  رد   ] هک دـشاب  ینـالوط 
نیا رد  ناسنا  يارب  هک  ار  ییاه  تّذـل  تابـساحم  نیا  هیاپ  رب  روکیپا  .دوش  یم  ادـج  سوپیتسرآ  زا  روکیپا  تاّذـل  شنیزگ  رد  لـقع 

.دنک یم  میسقت  هتسد  هس  هب  تسا  رّسیم  ایند 

اذـغ رگا  و ]  ] میروخب اذـغ  هک  دـنک  یم  مکح  ام  تعیبط  ینعی  ندـیماشآ ، ندروخ و  تّذـل  لثم  يرورـض : یعیبط و  ياه  تّذـل  . 1
.میهدب یگدنز  همادا  میناوت  یمن  میروخن  اذـغ  رگا  نوچ  تسا ، يرورـض  اّما  .میا  هدرک  راتفر  نام  تعیبط  ياضتقا  فالخ  میروخن 

افیتسالا بجاو  تاّذل  هتسد  نیا 
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لیصحت بجوم  ياهراک  و  دوش ، یم  لصاح  ام  يارب  هک  تسا  یتّذل  نیرت  ینالوط  یگدنز  تسا و  یگدنز  شا  هجیتن  نوچ  تسا ،
.تسا هدیدنسپ  یقالخا  رظن  زا  اذغ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ندرک  راک  سپ  .دوب  دهاوخ  بوخ   [ تاّذل زا  هتسد  نیا  ]

جاودزا لاح  ره  هب  یلو  دریم  یمن  دـنکن  جاودزا  مدآ  رگا  .ذـیذل  ياهاذـغ  ندروخ  حاکن و  لـثم  يرورـض : ریغ  یعیبط و  تاّذـل  . 2
هک درک  يور  هداـیز  هن  درک ؛ هدافتـسا  لدـتعم  روط  هب  دـیاب  اـه  تّذـل  لـیبق  نیا  زا  .تسا ] ناـسنا   ] تعیبط هتـساوخ  هک  تسا  يزیچ 

یقالخا ریخ  لادتعا ، تیاعر  ّرـضم و  طیرفت  طارفا و  .دشاب  تعیبط  فلاخم  هک  درک  رظن  فرـص  یلک  هب  هن  دوش و  رـسدرد  بابـسا 
.تسا یقالخا  رش  يور ، هدایز  نآ و  لیطعت  .تسا 

دتفا و یمن  رطخ  هب  شا  یگدنز  دشاب  هتـشادن  ماقم  ناسنا  رگا  .ترهـش  ماقم و  هاج ، تّذل  لثم  يرورـضریغ : یعیبطریغ و  تاّذل  . 3
.دوش (1) یم  رّسیم  رتشیب  تّذل  هداس ، یگدنز  رد  نوچ  درک  اهر  یلک  روط  هب  دیاب  ار  اه  نیا  .تسین  مه  ناسنا  تعیبط  فلاخم 

یسررب دقن و 

، تاّذـل نیب  دـیاب  هک  میراد  لوبق  ام  دـینک ؟ یمن  زاب  ترخآ  ياه  تّذـل  يارب  یباـسح  ارچ  تسا ، رتهب  ینـالوط  ياـه  تّذـل  رگا  . 1
.درک (2) يا  هسیاقم  دیاب  مه  ترخآ  ایند و  تاّذل  نیب  اّما  داد  ماجنا  يا  هسیاقم 

نیا ناوت ] یم  يروکیپا  بتکم  هاگدید   ] ساسارب .دیـشک  طخ  شرود  دیاب  تسین  يرورـض  یعیبط و  هک  یتّذل  هاگدـید ] نیا  زا  . ] 2
ياه تّذل  زا  هک  دربب  ماقم  هاج و  زا  یتّذل  یسک  تسا  نکمم  هک ]، دومن   ] دراو ار  لاکشا 
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صص 70 و 71 حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  صص 64 66 ؛  حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص 66 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب انایحا  ات  دننک  دّهزت  دننک و  یشوپ  مشچ  اه  یندروخ  تّذل  زا  هک  دنوش  یم  رـضاح  دارفا  یلیخ  لیلد  نیمه  هب  دشاب  رتشیب  یعیبط 
.دنسرب یماقم 

یکالم اب  دومن ، ضارعا  نآ  زا  دیاب  هدوب و  يرورـضریغ  یعیبطریغ و  تاّذل  زا  ماقم ، هاج و  تّذـل  هک  نیا  ياعّدا  رگید ] ترابع  هب  ]
ماقم تّذل  اریز  تسا ، یفانت  رد  تّذل _  نیرت  ینالوط  ینعی  تسا _  هدش  هیارا  رگید  تّذل  رب  یتّذـل  يرترب  يارب  بتکم  نیا  رد  هک 
دننام دوخ _  تاّذل  ریاس  زا  تردق ، هب  ندیسر  يارب  اه  نآ  هک  يروط  هب  تسا  رت  مهم  رت و  ینالوط  تاّذل ، ریاس  زا  اه  یـضعب  يارب 

.دننک (1) یم  یشوپ  مشچ  تسا _  هدش  بوسحم  يرورض  یعیبط و  تاّذل  ناونع  هب  بتکم  نیا  رد  هک  ندیماشآ  ندروخ و  تّذل 

.تسا هدشن  هیارا  يرگید  رب  یکی  يرترب  يارب  يرایعم  اجنیا  رد  دش  يواسم  ماود  اقب و  رد  محازتم ، تّذل  ود  رگا  . 3

دیاب مه  نارگید ]  ] يارب ای  و  دوش ؟ نارگید  يارب  جنر  بجوم  دنچره  دنیرفایب  تّذـل  ام  دوخ  يارب  هک  تسا  نآ  یقالخا  ریخ  ایآ  . 4
تیانج زا  يرایـسب  دیاب  تسا ، بولطم  یقالخا  رظن  زا  تسا  یـصخش  تّذل  بجوم  هک  يزیچ  ره  دوش  هتفگ  رگا  درک ؟ زاب  یباسح 

رد دنا ، هتسناد  یصخش  تّذل  طقف  ار  شزرا  كالم  هدشن و  نییعت  اه  شزرا  نیا  يارب  يرایعم  بتکم  نیا  رد  .دوش  حیحـصت  مه  اه 
.تسین يدرف  ياهراک  هب  رصحنم  دنسانش  یم  یقالخا  ياه  شزرا  ناونع  هب  ملاع  يالقع  هچنآ  هک  یتروص 

تّذل یـضعب  زا  یلو  تسا  رت  هاتوک  شتّدم  هچرگ  اه  تّذـل  یـضعب  هک  یتروص  رد  درک ، یم  هیکت  تّدـم  يور  رب ] بتکم  نیا  . ] 5
يارب ینالوط  ياه 
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هّجوت زین  اه  تّذـل  تیفیک  تدـش و  هب  اه  ناسنا  هکلب  تسین ، اه  نآ  نامز  طـقف  اـه  تّذـل  شجنـس  راـیعم  .تسا  رت  بولطم  ناـسنا 
یلو هدـشن ) لقن  بتکم  نیا  نابحاص  زا  يرایعم  نینچ  هک  نیا  اب   ) دروآ باسح  هب  ار  تّذـل  هبترم  دـیاب  هک  دـینک  لوبق  رگا  .دـنراد 

؟ تسا راک  رد  يرگید  ماع  كالم  ای  تسا  صخـش  دوخ  شرایعم  ایآ  تسیچ ؟ تّدش  نیا  رایعم  هک  دـنام  یم  یقاب  لاؤس  نیا  ياج 
ماع و كـالم  مود ، تروص  رد  دوش و  یم  تواـفتم  صاخـشا  رظن  هب  هجوت ] اـب   ] دوب و دـهاوخن  تباـث  راـک  شزرا  لوا  تروص  رد 

.تسا (1) هدشن  هیارا  یتباث 

یمومع تعفنم  بتکم  . 3

هراشا

ناج  » و .م )  1832  _ 1748 « ) ماتنب یمرج   » ینعی یـسیلگنا  نادنمـشیدنا  ییوج ،» هرهب   » ای یمومع  تعفنم  بتکم  مهم  فوسلیف  ود 
مـسیروکیپا بتکم  هدـش  لیدـعت  عقاو  رد  تعیبط و  هب  طوبرم  شیب  مک و  بتکم  نیا  .دنتـسه  .م )  1873  _ 1806 « ) لیم تراوتسا 

بتکم هب  هدمع  لاکـشا  اه  نیارظن  هب  .دـنا  هدـش  مزتلم  يرگید  هیرظن  کی  هب  بتکم ، نیا  رب  دراو  تالاکـشا  عفر  يارب  ینعی  .تسا 
« عمج عفاـنم   » زا هدرک و  درف »  » فورـصم ار  دوخ  هّجوـت  تّمه و  همه  تسا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  عاـمتجا  شقن  هک  تسا  نیا  روـکیپا 

.دمآ دهاوخ  تسد  هب  بیع  یب  لماک و  یبتکم  دوش ، فرطرب  زین  لاکشا  نیارگا  هک  دنا  هتشادنپ  ور  نیا  زا  و  تسا ، هدیزرو  تلفغ 
تداعـس نیرت  گرزب  هک  مینیزگرب  ار  ناـکما  نآ  دـیاب  دراد ، دوـجو  اـم  ربارب  رد  هک  یفلتخم  تاـناکما  ناـیم  زا  دـندقتعم ؛ ود  نـیا 

هدیدنسپ بوخ و  دراد ، عامتجا  يارب  یعفن  يراک  رگا  ینعی  .دنک  یم  داجیا  دارفا  رثکادح  يارب  ار  تعفنم ) تّذل و  نیرت  گرزب  )
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رّش دنک و  مدرم  دیاع  یتعفنم  هک  تسا  نآ  یقالخا  ریخ  سپ  دیآ ، یم  باسح  هب  دنسپان  دب و  دشابن  نینچ  رگا  دوش و  یم  بوسحم 
.دشابن نینچ  هک  تسا  يزیچ  یقالخا 

یم اضتقا  ناسنا  تعیبط  .دشاب  هتـشاد  یتحار  یگدنز  نارگید  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـناوت  یم  ناسنا ] هک  تسا  دـقتعم  بتکم   ] نیا
یپ رد  ام  رگا  نیاربانب ، .دنک  یم  طوبرم  مه  هب  ار  دارفا  تشونرـس  یعامتجا ، یگدنز  نیا  دنک و  یگدنز  یعامتجا  روط  هب  هک  دنک 

هتـسد کی  دنا : هدش  میـسقت  یعرف  مسق  ود  هب  بتکم  نیا  نارادفرط  میـشاب ، مه  نارگید  تّذـل  رکف  هب  دـیاب  میتسه  نامدوخ  تّذـل 
، دنناد یم  یـصخش  دوس  نیمأت  يارب  يا  هلیـسو  ار  یعامتجا  دوس  عقاو  رد   [ و  ] دـنلیاق یـصخش  دوس  يارب  ار  تلاصا  ماتنب » [ » دـننام ]

رتارف نیا  زا  ار  اـپ  لـیم » تراوتـسا  ناـج  [ » لـثم  ] یـضعب .دروآ  باـسح  هب  ار  عاـمتجا  دـیاب  تسین  يا  هراـچ  نوچ  دـنیوگ  یم  یلو 
عفن هیاس  رد  .دـسرب  هعماج  هب  شعفن  اتلاصا  هک  تسا  نآ  بوخ  راک  .دـش  لیاق  هعماـج  يارب  دـیاب  ار  تلاـصا  دـنا  هتفگ  هتـشاذگ و 

.داد رارق  هعماج  عفن  دیاب  ار  كالم  یلو  دوش  یم  نیمأت  مه   [ درف  ] عفانم یعامتجا ،

تـسد يارب  يا  هلیـسو  ماـتنب ،»  » دزن یمومع  تعفنم  دـنناد ، یم  بولطم  ریخ و  ار  یمومع  تعفنم  تّذـل و  فوـسلیف ، ود  نیا  هچرگ 
.دشاب (1) یم  یلصا  بولطم  یمومع  تعفنم  لیم ،» تراوتسا  ناج   » دزن هک  یلاح  رد  تسا ، یصخش  تعفنم  هب  یبای 

یسررب دقن و 

[ تاّذـل نیا  هک  نیا  اـب   ] هدرواـین باـسح  هب  ار ]  ] يورخا تاّذـل  هک  یلاـح  رد  تسا ، يوـیند  تاّذـل  عفاـنم و  رب  بتکم  نیا  هـیکت  . 1
نیرتشیب و بجوم 
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.تسا ناسنا  يارب  یشوخ  نیرترادیاپ 

نیمأت و ]  ] تسا يدرف  تعفنم  اب  تلاصا  .دوش  یم  لصاح  یعامتجا  عفانم  هار  زا  يدرف  عفانم  دیوگ  یم  هک ]  ] وا ماتنب ،»  » هیرظن اّما  . 2
راگزاس یمومع  تعفنم  بتکم  یلـصا  يانبم  اب  يو ] هاگدـید   ] دروم ود  رد  تسا ، يدرف  عفانم  نیمأت  يارب  يا  هلیـسو  هعماج ، عفانم 
یمومع تعفنم  یلو  تسه  یـصخش  عفن  هک  اج  نآ  رگید  .تسین  یـصخش  عفن  یلو  تسه  یمومع  تعفنم  هک  اج  نآ  یکی  .تسین 

یم رطخ  هب  درف ]  ] عفانم میریگن ، رظن  رد  ار  یعامتجا  عفانم  رگا  اهاج  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  تسرد  هک  نآ  حیـضوت  .درادن  دوجو 
مـشچ زا  هک  دـهد  ماجنا  ار  اهراک  زا  يرایـسب  دـناوت  یم  یـسکره  یـصخش ، یگدـنز  هدودـحم  رد  درادـن و  تیلک  نیا  یلو  دـتفا ،

رد يدب  یبوخ و  رایعم  دوش ، یمن  نیمأت  هعماج  عفانم  هار  زا  درف ]  ] عفانم هک  ییاج  .درادـن  عامتجا  هب  مه  یطبر  تسا و  رود  عامتجا 
؟ تسیچ رش  ریخ و  كالم  اج  نآ  دش ، نیمأت  یعامتجا  عفانم  هار  زا  ریغ  يدرف  عفانم  ییاج  رگا  تسیچ ؟ اجنآ 

نوچ تسا  بوخ  یمومع  عفن  .دـناد  یم  یعامتجا  ررـض  تعفنم و  ار  رـش  ریخ و  كالم  دـنچ  ره  .تسا  يدرف  ماـتنب »  » يارب فدـه 
؟ تسیچ كالم  اج  نآ  رد  دوبن ، درف  تعفنم  نیمأت  بجوم  یمومع  تعفنم  رگا  ساسا  نیا  رب  .تسا  یـصخش  تعفنم  نیمأـت  هلیـسو 

هعماج تعفنم  لمع ، نیا  اب  دـنک ، ادـها  ناتـسرامیب  نتخاس  يارب  ار  شلاوما  دوخ ، گرم  تقو  رد  يراد  هیامرـس  صخـش  رگا  ًـالثم 
يوس زا  اّما  تسین ؛ هدیدنـسپ  یقالخا و  يراک  نینچ  ماتنب »  » يانبم قبط  دیـسر ، دـهاوخن  وا  هب  يویند  دوس  چـیه  اّما  دوش ، یم  نیمأت 

دوس نیرتشیب   ) نایوج هرهب  فورعم  راعش  ساسا  رب  ار  راک  نیا  رگید 
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دیوگ یم  هک  تسین  تسرد  ماتنب ]»  ]» لیلعت رگید  یلو  تسناد ، بوخ  ًالماک  دیاب  یعامتجا  رایعم  يور  هیکت  و  دارفا ) نیرتشیب  يارب 
؟ روطچ دشابن  تلع  نیا  هک  ییاج  نآ  رد  سپ  .دوش  یم  یصخش  تعفنم  بجوم  نوچ  تسا  بوخ  یعامتجا ، راک 

نوچ دـییوگب  رگا  .دوش  یم  لـصاح  یمومع  تعفنم  تطاـسو  نودـب  درف ، تعفنم  هک  دراد ] دوجو   ] یناوارف دراوم  رگید ، فرط  زا 
دییوگب رگا  .درادـن و  ّتیلک  دـشاب ، هتـشاد  یعامتجا  دوس  دـیاب  هک  رایعم  نآ  سپ  مییوگ  یم  تسا ، بوخ  دوش  یم  نیمأـت  فدـه 

نیا اب  دیاب  سپ  .دنرادن  ینـسُح  تهج  نیرت  مک  اهراک  نیا  مدرم » رثکادح  يارب  دوس  رثکادح   » راعـش بجوم  هب  نوچ  تسین  بوخ 
.دوشن (1) یبوخ  هب  فصّتم  لاح  نیع  رد  دنک  یم  نیمأت  ار  ام  فده  هک 

هچ ره  ور  نیا  زا  یـصخش ، تعفنم  هن ]  ] تسا رایعم  فدـه و  یعاـمتجا  تعفنم  تفگ ، [ یم هک  « ] لـیم تراوتـسا   » ّصاـخ هیرظن  . 3
: تسا ور ] هبور   ] یساسا لاکشا ]  ] ود اب  زین  تسا ، بوخ  یقالخا  رظن  زا  دوش  یم  هعماج  عفن  بجوم 

.دشاب هتـشاد  دوس  هعماج  يارب  هک  تسا  هدرک  يراذگ  شزرا  ار  ییاهراک  اهنت  یمومع ، تعفنم  هب  نداد  تلاصا  اب  يو  هک  نآ  لوا 
دوجو يرـش  ریخ و  دـییوگب  دـیاب  امـش   [ ور نیا  زا  دـنرادن ،  ] هعماج يارب  یعفن  دـنراد و  يدرف  هبنج  ًالماک  لامعا ، یخرب  هک  نیا  اب 

هک ییاهراک  هب  دوش  یم  رصحنم  یقالخا ، هریاد  سپ  .دیا  هداد  رارق  یعامتجا  تعفنم  ار  رایعم  نوچ  درادن ،
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.تشاد دهاوخن  دوجو  يرش  ریخ و  اه  نیا  يارو  رد  تسا و  طوبرم  هعماج  هب 

، مومع عفن  يارب  نوچ  دهد  یم  حیجرت  ار  هعماج  دوس  تعفنم و  هعماج ، درف و  تعفنم  نایم  محازت  رد  لیم » تراوتـسا   » هک نآ  مود 
زیچ هچ  .تسوا  تعفنم  تّذل و  تسا ، بولطم  ناسنا  يارب  هچنآ  یعیبط  روط  هب  تسیچ ؟ حـیجرت  نیا  رایعم  یلو  تسا  لیاق  تلاصا 

، درف یگدـنز  نوچ  دوش ] هتفگ   ] رگا دوش ؟ یقالخا  شراک  اـت  دـنک  نارگید  عفن  يادـف  ار  شدوخ  عفن  ناـسنا  هک  دوش  یم  بجوم 
؛» ماتنب  » هیرظن نامه  هب  ددرگرب  دیاب  نیا  دوش ، یمن  نیمأت  ام  تعفنم  دوشن  نیمأت  هعماج  تعفنم  ات  تسا و  هعماج  یگدنز  رب  فقوتم 

.تسا و دراو  لیم ] هیرظن   ] رب مه  ماتنب »  » تالاکـشا هجیتن  رد  .تسا و  يدرف  عفانم  نیمأت  يارب  يا  هلیـسو  هعماج ، عفاـنم  نیمأـت  ینعی 
(1) .درادن دوجو ]  ] ینییبت اعدا  نیا  يارب  و ]  ] تسا یلیلد  یب  ياعدا  کی  دراد  تلاصا  شدوخ  رگا 

ییارگ هفطاع  بتکم  . 4

هراشا

:[ مینک نایب  ار  بلطم  ود  تسا  مزال  ادتبا  ییارگ  هفطاع  بتکم  نییبت  رد  ]

: یقالخا یعیبط و  راک  فیرعت  . 1

ندوب یقالخا  زمر  یهورگ  .تسا  یفطاع  هیرظن  تسا ، تایرظن  نیرت  یمیدـق  زا  هک  ندوب  یقالخا  كالم  هراـبرد  تاـیرظن  زا  یکی 
یعیبط ياه  لیم  هناهاوخدوخ و  ياه  هزیگنا  زا  هک  تسا  يراک  یلومعم  يداع و  راـک  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یم  رـشب  فطاوع  رد  ار 

مه نآ  فده  دریگب و  همشچرس  ناسنا 
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يارب دریگ و  یم  همـشچرس  ییاه  لیم  نینچ  زا  هک  يراک  ره  .دـشاب  یتّذـل  هب  صخـش  دوخ  ندیـسر  اـی  دوخ و  هب  يدوس  ندـناسر 
یناگرزاب ای  دنک  یم  راک  یتکرـش  رد  يدنمراک  هک  نیا ]  ] لثم .یقالخا  هن  تسا  یلومعم  يداع و  يراک  دشاب ، ییاه  فدـه  نینچ 

، فدـه دوش و  یم  یـشان  شدوخ  صخـش  هب  طوبرم  لیم  زا  تسوا و  هب  طوبرم  هک  اج  نآ  اـت  دور ، یم  دوس  تراـجت و  لاـبند  هک 
عفد ای  جـنر  عفد  يارب  هک  کـشزپ  هب  ناـسنا  هعجارم  دـننام   ) دوشب شدوخ  زا  هک  تسا  یجنر  عفد  اـی  دـسرب  يو  هب  هک  تسا  یتّذـل 

تالیامت زا  و ]  ] یلاـع يا  هفطاـع  زا  هک  تسا  يراـک  یقـالخا  راـک  .تسا  یعیبط  راـک  کـی  دوش ) یم  شدوخ  زا  هک  تسا  يرطخ 
تـسود مه  ار  نارگید  هکلب ] ، ] دـنرادن تسود  ار  ناشدوخ  اهنت  اه  ناسنا  و ]  ] دریگ یم  همـشچرس  یتسود  عون  هفطاع  ینعی  يدرف ،

و دنربب ]  ] یتّذل دسرب و  يدوس  ناشدوخ  هب  هک  دنوش  یم  نامداش  هزادنا  نامه  دـسرب  یتّذـل  ای  دوس  يرگید  هب  هک  نیا  زا  دـنراد و 
دوس ای  تّذـل  نارگید  هب  رگا  هک  دریگ  یم  جوا  اه  ناسنا  زا  یـضعب  رد  نانچ  نآ  یتسود  عون  هفطاع  یهاگ  .دراد  تاجرد  نیا  هتبلا 

.دنناسرب (1) دوس  ای  تّذل  ناشدوخ  هب  هک  نیا  ات  دنوش  یم  لاحشوخ  رتشیب  دنناسرب ،

: ناسنا راک  رد  فده  أدبم و  . 2

راک کی  هب  وا  كرّحم  هک  تسه  هفطاع  کی  لیم و  کی  ساسحا ، کی  ناـسنا  رد  ینعی  .دراد  یتیاـغ  أدـبم و  ناـسنا  رد  يراـکره 
هک دوش  یم  یشان  یلیم  زا  أدبم ، رظن  زا  هک  تسا  يراک  یقالخا  راک  .دهدب  ماجنا  ار  راک  نآ  ناسنا  هک  دوب  لاحم  دوبن ، رگا  .تسا 

میراذگ و یم  یتسود  عون  هفطاع  ار  شمسا  و  تسا ، نارگید  هب  طوبرم  تسین ، ناسنا  دوخ  هب  طوبرم  لیم  نآ 
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جراخ نم »  » »(1) و دوخ  » هریاد زا  یعیبط  لعف  هیرظن ، نیا  قبط  .تسا  نارگید  هب  هکلب  تسین ، شدوخ  هب  ریخ  ندیـسر  ناسنا  فدـه 
روط نیا  مه  تاـناویح  .دـناسرب  دوخ »  » (2) و نم  » نیمه هب  ار  يریخ  دـهاوخ  یم  تسا ، دوـخ   » و نم »  » هب طوـبرم  هک  یلیم  .تـسین 

ریغ هب  طوبرم  تسین ، دوخ »  » هب طوبرم  اساسا  لیم  نآ  ینعی  تسا ، جراخ  دوخ »  » هریاد زا  لیم  رظن  زا  مه  یقالخا ، لعف  یلو  .دنتسه 
سپ .دوخ  ریغ  هب  هکلب  دوـخ  هب  هن  تسا  ریخ  ندـناسر  فدـه ، نوـچ  تسا ، هدـش  جراـخ  دوـخ »  » هریاد زا  فدـه  رظن  زا  مه  تسا ،

.تسا هدیسر  دوخ  ریغ  هب  هتشاذگ و  نوریب  اپ  دوخ »  » هریاد زا  هک  تسا  یناسنا  یقالخا ، ناسنا 

هدش فیرعت  تیاغ »  » يور زا  یقالخا  لعف  فیرعت  نیاربانب ، .دشاب  ریغ  نآ ، زا  فده  هک  یلعف  ینعی  یقالخا ، لعف  هک  نیا  هصالخ  ]
[ .تسا

، هیرظن نیا  زا  یشخب  .ّتبحم  ینعی  هاگدید ] نیا  زا   ] قالخا دنک و  یم  غیلبت  قالخا  هیاپ  ناونع  هب  ار  ّتبحم  قالخا ، رد  کلسم  نیا 
طقف و ار  اه  نید  ای  اه  کلـسم  زا  یـضعب  قالخا  روحم  .ملاع  یفـسلف  بتاکم  رتشیب  نایدا و  همه  نایم  لـقاال  تسا  یکرتشم  هیرظن 

قالخا و ]  ] يدـنه قالخا  رد  .تساهنآ  یقـالخا  رـصانع  زا  يرـصنع  ّتبحم  رگید ، یـضعب  رد  یلو  دـهد  یم  لیکـشت  ّتبحم  طـقف 
.تسا (3) ّتبحم  هفطاع و  هاگ ، هیکت  هناگی  یحیسم 

( .م  1790  _ 1723 « ) تیمـسا مادآ   » هـمه زا  رت  فورعم  هـک  دـنا  هتفریذـپ  یبرغ  هفــسالف  زا  يرایــسب  ار  ییارگ ] هفطاـع  بـتکم  ]
( .م  1857  _ 1798 « ) تنک تسوگآ   » یناملآ و .م )  1860  _ 1788 « ) رواهنپوش ، » یسیلگنا
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زیارغ نیمأت  دیوگ  یم  دنک و  یم  وجو  تسج  هفطاع  رد  ار  قالخا  دـناد و  یم  تعیبط  ار  قالخا  يانبم  بتکم ، نیا  .تسا  يوسنارف 
؛ دسر یم  دـنزرف  هب  شعفن  ردام ، هفطاع  .دـسر  یم  نارگید  هب  فطاوع ، ياه  هتـساوخ  عفن  یلو  درادـن  دـب  بوخ و  یقالخا  رظن  زا 

هلحرم یعامتجا ، هچ  یگداوناخ و  فطاوع  هچ  دـنک  نیمأـت  ار  ناـسنا  فطاوع  هک  يزیچ  ره  .تسا  فطاوع  رد  قـالخا  هشیر  سپ 
.تسا دب  یقالخا  رظن  زا  دشاب ، فطاوع  ياه  هتـساوخ  فلاخم  دنک و  راد  هحیرج  ار  فطاوع  يزیچ  ره  تسا و  یقالخا  ریخ  زا  يا 

(1)

لعاف صخـش  هب  طقف  ناش  جـیاتن  راثآ و  ینعی  دـنراد ، يدرف  هبنج  ًالماک  هک  ییاهراک  دـندقتعم  نایارگ  هفطاـع  رگید ] تراـبع  هب  ]
ناوت یمن  ّرـش  ریخ و  يدـب و  یبوخ و  زا  نخـس  لاـعفا ، نیا  صوصخ  رد  و ]  ] دـننوریب یقـالخا  یباـیزرا  هقلح  زا  دوش ، یم  طوـبرم 

اب ملاس و  یندب  ات  دنک  یم  شزرو  دناشن ، ورف  ار  دوخ  یگنـسرگ  ات  دروخ  یم  اذغ  ناسنا  .دب  هن  دـنبوخ ، هن  لامعا  لیبق  نیا  تفگ ؛
دنا و یقالخا  حبق  نسح و  لومـشم  ییاهراک  اهنت  .دنتـسین  دب  ای  بوخ  یقالخا  رظن  زا  اهراک  نیا  زا  کی  چیه  دـشاب ، هتـشاد  طاشن 
ره نیاربانب ]  ] .دنک تیارس  زین  نارگید  هب  ناش  جیاتن  راثآ و  دنشاب و  هتـشاد  یعامتجا  هبنج  هک  تسناد  دب  ای  بوخ  ار  اهنآ  ناوت  یم 

دوخ  » هقئاس هب  هک  يراک  ره  تسا و  بوخ  دوش ، ثعبنم  ییارگریغ »  » هفطاع زا  دشاب و  نآ  فده  یتسود » رگید   » هفطاع هک  يراک 
(2) .تسا دب  دریگ ، همشچرس  ییارگ  نتشیوخ  و  تاذ » هب  ّبح   » هزیرغ زا  دریذپ و  تروص  یتسود »

یسررب دقن و 

.تسین یقالخا  یتّبحم  ره  . 1
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نامرهق کی  راک  .تسین  یقالخا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  حدم  شیاتـس و  لباق  هک  نیا  وگ  تسناد ، قالخا  ناوت  یمن  ار  یتّبحم  ره 
يزیرغریغ ینعی  باستکا ، رایتخا و  رـصنع  قالخا ، رد  .تسین  قالخا  شمـسا  یلو  تسا  شیاتـس  حدـم و  لباق  دراد ، وزاب  روز  هک 

هدرکن بسک  ار  نآ  ناسنا  دوب و  يدازردام  يرطف و  یعیبط و  ینعی  دوب ، هزیرغ  ناسنا  يارب  يراک  ماـجنا  رگا  .تسا  هدـیباوخ  ندوب 
ردام ردـپ و  تبحم  لثم  تسین ، قالخا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  حدـم  لـباق  راـک ، نآ  دـشاب  هدرواـین  تسد  هب  شدوخ  راـیتخا  هب  و 

شدوخ دنزرف  هب  تبـسن  يدیدش  رایـسب  هناتـسود  تاساسحا  هک  نیا  لیلد  هب  ردام  .هناردام  تبحم  صوصخ  هب  و  دـنزرف ، هب  تبـسن 
، تسا تواـفت  یب  يرگید  كدوک  هب  تبـسن  رداـم  نیمه  هک  نیا  لـیلد  هب  مینادـب ، یقـالخا  ار  وا  تاـساسحا  میناوت  یمن  اـم  دراد ،

یمن یلو  تسا ، جراخ  درف »  » ینعی دوخ »  » هریاد زا  و  هفطاع ، کی  زا  یـشان  و ]  ] هناتـسودریغ تاـساسحا  رداـم  تاـساسحا  نیارباـنب ،
زین ماحرا و  يدـنواشیوخ و  تاساسحا  ردـپ و  تاساسحا  .دـیمان  قالخا  ار  ردام  راک  و  یقالخا ، تاساسحا  ار ، تاساسحا  نیا  دوش 

.دروآ (1) باسح  هب  قالخا  دوش  یمن  هدرکن ، بسک  ناسنا  هک  ار  یتاساسحا  .تسا  هنوگ  نیمه  مه  یتسود  ّتیلم  یتسرپ و  نطو 

.تسین یتسود  عون  هب  دودحم  قالخا  . 2

ار ناسحا  ای  راثیا  ناسنا ، هک  روط  نامه  .تسین  یتسودریغ  عون  زا  اه  قالخا  همه  .تسا  رت  عیسو  یتسودریغ  دودح  زا  قالخا  هریاد 
.دنک یم  سیدقت  مه  ار  ندادن  ّتلذ  هب  نت  دنک ، یم  سیدقت 

تسود نآ  دراد و  دوجو  یکین  کی  طقف  ناهج  رد  : » دیوگ یم  يدناگ 
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ّتلذ هب  نت  دـننام   ] دراد دوجو  مه  رگید  یکین  نارگید  نتـشاد  تسود  زا  ریغ  ناهج  رد  تفگ ] دـیاب  هکلب  «. ] تسا نارگید  نتـشاد 
(1) ندادن .]

اج رگید  یقالخا  دـب  بوخ و  یعامتجا ، طـباور  يارو  رد  دوش و  یعاـمتجا  لـیاسم  هب  رـصحنم  قـالخا  هک  نیا  رگید ] تراـبع  هب  ]
هتسد وا و  نوماریپ  تعیبط  اب  طابترا  رد  یخرب  تسا و  درف  دوخ  هب  طوبرم  یخرب  ناسنا  لاعفا  هک  ارچ  .تسا  لیلد  یب  دشاب ، هتشادن 
لباق دب  بوخ و  هب  زین  لاعفا  ریاس  ریخا  شخب  زا  ریغ  رگا  تسا و  رگید  ياه  ناسنا  اب  طبترم  زین  یـشخب  دنوادخ و  اب  طابترا  رد  يا 

(2) دهد ؟ یم  هیارا  لاعفا  نآ  دب  کین و  زییمت  يارب  يرایعم  هچ  بتکم  نیا  دنا ، میسقت 

.یتسود ناسنا  موهفم  . 3

ناسنا  ] دنا هتفگ  دنا ، هتفر  رتالاب  یمک  هک  اه  نآ  و  دنا ، هدرک  ریسفت  یتسود » ریغ   » ار نآ  ابلاغ  .دراد  ریسفت  هب  جایتحا  ناسنا ، ّتبحم 
یتسود ناـسنا  .یتـسود  رادـناج  مییوگب  بوخ  یتـسود ؟ ناـسنا  ارچ  هک   [ تسا نیا   ] تسا دراو  هک  یلاکـشإ ] نیتـسخن  [. ] یتـسود

میدید ار  شوگ  ود  رس و  کی  ناویح  نیا  ام  هک  اج  ره  شوگ ؟ ود  رس و  کی  ناویح  نیمه  ینعی  ناسنا  ایآ  .دراد  ریـسفت  هب  جایتحا 
تیناسنا ياراد  ِناسنا  ناسنا ، زا  دوصقم  ای  هبموچ ، یسوم  ای  دشاب  ابمومول  دهاوخ  یم  رـشبلاوبا ؟ مدآ  لسن  زا  تسا و  ناسنا  مییوگب 

هک هزادـنا  ره  هب  یناسنا  ره  .تسا  یناـسنا  ياـه  شزرا  یتسود  رطاـخ  هب  ینعی  یتسود ، ّتیناـسنا  رطاـخ  هب  یتسود  ناـسنا  و  تسا ،
ياه ناسنا  دـننام  رهاظ ، هب  دـنچ  ره  هدـش ، علخ  ّتیناسنا  زا  هک  هزادـنا  ره  هب  تسا و  یتسود  قیال  تسا ، یناسنا  ياه  شزرا  دـجاو 

.هیواعم نب  دیزی  زیگنچ و   [ لثم [ ] تسا ینمشد  قیال   ] تسا رگید 
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تسه رایعم  نیا  رد  تقیقح  زا  یشخب  .تسین  یلماک  رایعم  تسا ، هدش  هتفگ  تایقالخا  باب  رد  هک  یتسود ] هفطاع   ] رایعم نیا  سپ 
.تقیقح (1) مامت  هن 

[ .تسا هدش  هتفگ  ییارگ  هفطاع  بتکم  دقن  رد  زین  [و 

يزیرغ ياه  هتـساوخ  رب  یعامتجا  یفطاع و  ياه ] هتـساوخ   ] يرترب درادن و  یقطنم  لیلد  میهد ، رارق  هفطاع  ار  كالم  ام  هک  نیا  . 4
ي  ] اه هتساوخ  نیمأت  یلو  دوش  یم  یقالخا » ریخ   [» یفطاع ي   ] اه هتساوخ  نیمأت  مییوگب  میناوت  یم  لیلد  مادک  اب  .دهاوخ  یم  لیلد 

ناسنا يارب  تسا  يزایتما  تسا و  ناسنا  تساوخ  صوصخم و  هفطاع  دنیوگ  یم  یهاگ  .تسا  يدادرارق  رما ]  ] کی نیا  .هن  يزیرغ ]
مک مه  تاناویح  رد  هک  درک  هماقا  شفالخ  رب  یلیالد  دوش  یم  هکلب  تسا ، یلیلد  یب  ياعّدا   [ مه  ] نیا دـنرادن ، رگید  تاـناویح  هک 

.دراد (2) دوجو  هفطاع  شیب ، و 

لقع دـنراد ، ییاه  تساوخرد  اهزاین و  هفطاع ، هزیرغ و  هک  هنوگ  نامه  دراد  دوجو  زین  لقع  هفطاع ، هزیرغ و  رب  هوالع  ناسنا  رد  . 5
ياه یگژیو  يرترب ، لیلد  رگا  تسا ؟ هتفای  يرترب  لقع  زا  يوریپ  رب  هفطاع  زا  يوریپ  لیلد  هچ  هب  .دراد  یماـکحا  اـه و  هتـساوخ  زین 

.دوش (3) هتسناد  مّدقم  هفطاع  رب  دیاب  تسا ، ناسنا  تازایتما  زا  هک  لقع  دشاب ، ناسنا  صاخ 

، دراوم هنوگ  نیا  زا  يرایسب  رد  .دنهن  یم  شیپ  ناسنا  ربارب  رد  ار  راگزاسان  راتفر  ود  یمدآ  هفطاع  لقع و  یهاگ  رگید ] ترابع  هب  ]
رد ملاع  القع  زا  يرایسب  شور  هک  نیا  امک  یفطاع ، ّسح  هن  تسا ، یلقع  كرد  اب  يرترب 
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.تسا (1) هفطاع  رب  لقع  نداد ]  ] يرترب دراوم ، زا  يرایسب 

ییارگروطت بتکم  . 5

هراشا

تـسا دـقتعم  .نیوراد و  ریظن  دراد ؛ تعیبـط  رد  روطت  هب  شیارگ  تسا ، تعیبـط  رب  ینتبم  هک  رـسنپسا » تربره   » ییارگروطت بتکم 
نیمه رثا  رد  ناسنا  شیادـیپ  دور و  یم  لماکت  هب  ور  دوش و  یم  نوگرگد  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  مکاح  تعیبط  ّلـک  رب  يا  هدـعاق 

رکف هب  هشیمه  و ]  ] نیزگدوخ هیلّوا  ناسنا  .تسا  هدش  ناسنا  هب  لیدـبت  روطت  رثا  رد  هدوب و  ناویح  لصا  رد  ناسنا  .دوب  یعیبط  نوناق 
شدوخ عفاـنم  رکف  هب  فرط  کـی  زا  دراد ؛ شیارگ  ود  یلعف  ناـسنا  .درک  ادـیپ  لـماکت  روطت ، نوناـق  رثا  رد  هک  دوب  شدوخ  تّذـل 

عفانم زا  دـیاب  هک  دوش  یم  حرطم  قالخا  هلئـسم  هک  تساج  نیا  .تسا  نارگید  عفانم  رکف  هب  هفطاع و  ياراد  رگید  فرط  زا  تسا و 
رکف هب  هک  تسا  یناسنا  لماک ، ناسنا  تسا و  تشذگ  يراکادف و  راثیا و  نامه  قالخا  لصا  تشذـگ و  نارگید  عفانم  هار  رد  دوخ 

[ .تسا هدرک   ] شومارف ار  شدوخ  تسا و  هعماج 

درک و یمن  راک  یـسک  دوبن ، یهاوخدوخ  رگا  تسا و  یهاوخدوخ  رب  ینتبم  ناسنا  ترطف  رـسنپسا » [ » داـقتعا  ] هب رگید ] تراـبع  هب  ]
نارگید لاح  تیاعر  هک  دوش  یم  راوتسا  نیا  رب  ناسنا  ترطف  جیردت  هب  تسا ، يرورـض  یعامتجا  یگدنز  نوچ  اّما  درب ، یمن  جنر 

یلقع هبساحم  ساسارب  فیلکت و  ّسح  زا  یشان  یقالخا  ّسح  هلحرم ، نیا  رد  .درادب  مدقم  دوخ  رب  ار  اه  نآ  تیاهن  رد  دیامنب و  ار 
تسا و یعیبط  يرطف و  هکلب  تسین ،
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.تسا تّذل  یشوخ و  نیع  ناسحا  درادن و  هدهاجم  هب  زاین 

، یتسوددوخ هلحرم  دـنک : یم  یط  ار  هلحرم  هس  دوخ  یخیرات  ریـس  رد  یناـسنا  هعماـج  هک  تسا  دـقتعم  رـسنپسا »  » هصـالخ روط  هب 
.تسا يربج  ریس ، نیا  و  یتسود ؛) عون   ) یتسودریغ هلحرم  و  یتسود ) عون   ) یتسودریغ دوخ و  هلحرم 

یسررب دقن و 

[ تسا ثحب  لحم  [ ؟ هن ای  تسا  مکاح  روطت  نوناق  تعیبط  رد  هک  نیا  . 1

هدارا رایتخا و  هب  طوبرم  یقالخا  لیاسم  دراد ؟ یقالخا  لیاسم  هب  یطبر  هچ  دشاب ، تباث  تعیبط  رد  روطت  نوناق  هک  نیا  ضرف  هب  . 2
یعیبط يربج  نوناق  کی  .دنک  یم  ادـیپ  يربج  تالّوحت  دوخ  هب  دوخ  هک  روعـش ، یب  تعیبط  هب  طوبرم  روطت  نوناق  و ]  ] تسا ناسنا 

.تسا ّتین  رایتخا و  هدارا ، هب  شماوق  هک  دوش  یقالخا  ياه  شزرا  أشنم  دناوت  یم  هنوگچ 

[ ییارگ هفطاع   ] بتکم رب  هک  یتالاکـشا  نامه  سپ  میراد ، ینیزگرگید  هفطاع  کی  ام  هک  دـش  نیا  ییارگروطت ] بتکم  هجیتن  . ] 3
.دوش یم  دراو  مه  ییارگروطت ] بتکم   ] رب دوب  دراو 

.دوش (1) یم  انعم  یب  قالخا   [ عقاو رد   ] شزرا و دقاف  یقالخا  راتفر  دشاب ، يربج  یقالخا ، لماکت  رگا  . 4

یبلط تردق  بتکم   . 6

هراشا

ندوب ریز  هبرس  يرادربنامرف و  عضاوت و  ردق و  اضق و  هب  ندوب  میلـست  هب  نویقاور  قالخا  زا  هدش  هیذغت  تیحیـسم  قالخا  اپورا ، رد 
دندرک یم  توعد 
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دومخ و دـکار ، یمدرم  دـنزاس  یم  ساسا  نیا  رب  ار  ناشدوخ  دـنریذپ و  یم  ار  قالخا  نیا  هک  یناـسک  هک  دوب  هدـش  بجوم  نیا  و 
.دنیایب راب  رب و  ملظ  راب  ریز 

مینک جیورت  ار  یقالخا  دیاب  ام  .دروآ  یم  راب  ناوتان  فیعـض و  ار  مدآ  قالخا ، تسا ] دـقتعم  « ] هچین [ » تیحیـسم قالخا  لباقم  رد  ]
، شزرا نیرتـالاب  تفگ  داد و  رارق  تردـق  رد  ار  هلـضاف  قـالخا  هـمه  هـشیر  وا  .دـنارورپب  لاـعف  كرحتم و  دـنمورین و  یمدرم  هـک 

.تسا يدنمورین 

ار شدوخ  تاـیح  هدـنز ، دوجوم  ره  تسا و  هدـنز  يدوجوم  ناـسنا  هک  درک  عورـش  اـج  نیا  زا  شیوـخ ]  ] هیرظن نییبـت ]  ] رد هچین ] ]
همادا ار  شتایح  دناوت  یمن  دشاب ، هتـشادن  ییاناوت  ات  .دراد  تردق  هب  جایتحا  تایح  ظفح  اّما ] ، ] دـنک [ یم  ] ظفح دراد و  یم  تسود 

روط هب  تسا .] هتفهن   ] يدنمورین یبلط و  تردـق  رد  یناسنا  قالخا  همه  هشیر   [ سپ  ] .تسا لامیاپ  فیعـض  تعیبط ، ماظن  رد  .دـهد 
تسا و توهـش  يورین  لباقم  رد  تمواقم  هک  ور  نآ  زا  هکلب  تسا ، لاـمعا  یـضعب  كرت  هک  ور  نآ  زا  هن  ینمادـکاپ  تّفع و  لاـثم 

.تسا دب  دنک  یم  هدارا  فعض  رب  تلالد  هک  ور  نآ  زا  ینار  توهش  تسا و  بوخ  دهد  یم  ناشن  ار  هدارا  تردق 

یـشان سفن  فعـض  زا  اریز ]  ] تسا يدب  زیچ  مرـش  ایح و  يرادرب و  نامرف  تلاح  دشاب و  رگ  شاخرپ  دیاب  ناسنا  دـیوگ  یم  هچین ] ]
دـشاب و رتولج  تسا  رتدـنمورین  هک  سکره  دـیاب  هکلب  دنـشاب ،] رادروخرب  ناسکی  قوقح  زا  اه  ناسنا  همه   ] درادـن یلیلد  .دوش  یم 

ياهداژن زا  رت  يوق  اتاذ  هک  اهداژن  یـضعب  مه  اهداژن  رد  .دـنوش  يوق  مه  نارگید  هک  دـشاب  هزیگنا  اـت  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  مارتحا 
.دنشاب رادروخرب  يرتشیب  شزرا  زا  دیاب  دنتسه ، رگید 
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.دندمآرب للم  ریاس  رب  ّطلست  ددصرد  دندرک و  یفرعم  رترب  ار  ناشدوخ  داژن  اه  یناملآ   [ هک دوب   ] رکف نیا  اب  [و ]

، تّذـل .تسا  تّذـل  عبات  ناسنا  تعیبط  تفگ : یم  وا ]  ] .تسا سوپیتسیرآ »  » ییارگ تّذـل  بتکم  هیبش  تهج  کی  زا  هچین ]  ] بتکم
يوس هب  ار  ناـسنا  بتکم ، نآ  .تسا  تاـیح  نوناـق  تعیبط و  هتـساوخ  یبلط  تردـق  دوش  یم  هتفگ  مه  اـجنیا  .تسا  تعیبط  توص 

.دهد (1) یم  قوس  تیعبس  ّطلست و  يوس  هب  ار  ناسنا  مه  بتکم  نیا  داد ، یم  قوس  یبلط  تّذل  ینار و  توهش 

یسررب دقن و 

هک یقـالخا  نیناوق  ياـنبم  دـنناوت  یمن  هدارا ، یب  روعـش و  یب  تادوجوم  رب  مکاـح  تسا  ینیناوـق  هک  ور  نآ  زا  تعیبـط  نیناوـق  . 1
دناوت یمن  تسا ، لامیاپ  فیعـض  تعیبط ، ماظن  رد  هک  نیا  فرـص  دـنریگ و  رارق  تسا ، ّتین  باـختنا و  روعـش ، راـیتخا ، هب  شماوق 

روط هب  يراـیتخا ، ریغ  یعیبط و  تیعقاو  کـی  زا  یقـالخا  نوناـق  جاتنتـسا  رگید  تراـبع  هب   ] .دروآ دوجو  هب  یقـالخا  یـشزرا  ماـظن 
یباـختنا و ياـه  هدـیدپ  قـالخا ، ورملق  هک ] نآ  لاـح   ] تسا و يربـج  ياـه  هدـیدپ  تعیبـط ، نیناوق  ورملق  .تسین ] تسرد  یقطنم 

.تسا يرایتخا 

[. دن ] ریگب ار  ملظ  يولج  دیاب  یقالخا  ياه  ماظن  هک ] نآ  لاح  و   ] تسا افعض  ندرک  موکحم  عقاو  رد  افعض  رب  ایوقا  ّطلست  زیوجت  . 2
(2)  [ .تسا رامثتسا  رامعتسا و  نتخانش  تیمسر  هب  افعض ، رب  ایوقا  ّطلست  نتسناد  زیاج  ]

یتسیسکرام بتکم  . 7

هراشا

یتسیسکرام ینیب  ناهج  هک ] اج  نآ  زا  و   ] تسا تعیبط  رب  ینتبم  بتکم  نیا 
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زا یکی  نوچ  .تشاد  دـهاوخن  دوجو  اه  نآ  رظن  رد  یمئاد  تباث و  قـالخا  نیارباـنب  تسا ، کـیتکلاید  مسیلاـیرتام  لوصا  رب  ینتبم 
رد یقالخا  تفـص  ره  مییوگب  میناوت  یمن  نیاربانب ، .تسا  ینوگرگد  رییغت و  لاـح  رد  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  ناـشیا  هفـسلف  لوصا 

، ناسنا یعامتجا  یگدنز  ساسا  انبریز و  رگید  فرط  زا  .تسا  یخیرات  طیارـش  عبات  هکلب ]  ] .تسا تلیـضف  سک  همه  يارب  اج  همه 
دـنیآ و یم  دوجو  هب  دـیلوت  طباور  رد  هک  تسا  یتالوحت  زا  همه  دـهد  یم  خُر  یناسنا  هعماج  رد  هک  یتالوحت  مامت  تسا و  داصتقا 

.دریگ یم  همـشچرس  دیلوت  رازبا  لّوحت  زا  ناسنا  یگدنز  ياه  هدیدپ  مامت  ینعی ]  ] .دریگ یم  تأشن  دـیلوت  رازبا  زا  مه  دـیلوت  طباور 
هک دـنک  یم  باجیا  ار  یّـصاخ  یقوقح  نیناوق  فرط  کی  زا  مه  طباور  نیا  دوش و  یم  فلتخم  دـیلوت  طـباور  بجوم  دـیلوت  رازبا 

هدرب هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  ینیناوق  تسا ، يراد  هدرب  ساسارب  اه  ناسنا  طباور  هک  یتقو  نآ  .دـشاب  دـیلوت  طباور  نیمه  اـب  بساـنتم 
ّتیعر بابرا و  طباور  مسیلادوئف  ياه  ماـظن  رد ] .دـشاب   ] شورف دـیرخ و  لـباق   [ و  ] يوریپ شباـبرا  زا  دـیاب  هدرب  .دوش  زیوجت  يراد 

ملظ بصغ  نیا  .دنک  زواجت  یسک  نیمز  هب  دیابن  یسک  .دیآ  یم  دوجو  هب  مه  یّصاخ  ياه  شزرا  نیناوق  نیا  قبط  .دوش  یم  حرطم 
ای دیدج  یقالخا  ياه  شزرا  میوش و  یم  وربور  لاوما  هب  تبسن  رتشیب  يریگ  تخس  اب  يراد  هیامرس  نارود  رد ] و   ] .تسا تقرس  و 

تموکح هرخـالاب   [ و  ] تسا يدزد  نیا  دـنک ، يراـک  مک  دـیابن  رگراـک  .دـیآ  یم  دوجو  هب  ماـظن  نیا  اـب  بساـنتم  يا  هتفاـی  لّوـحت 
لاوما .دنک  یم  ءاضتقا  ار  یّـصاخ  یقالخا  یـشزومآ و  ماظن  دش و  دهاوخ  عقاو  امتح  هک  تسا  خیرات  زا  ینارود  کی  مه  يرگراک 

یم یقلت  دنمـشزرا  یبالقنا  لمع  کی  زورما  دش ، یم  هدرمـش  يدزد  زورید  ات  هچنآ  .دـتفیب  نارگراک  تسد  هب  دـیاب  اهراد  هیامرس 
اهنت هن  ناراد  هیامرس  لاوما  نتفرگ  .دوش 
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یفتنم اه  فرح  نیا  عوضوم  ًالصا  یتسینومک  ماظن  رد ] ماجنارـس   ] .تسا مزال  فیلکت   [ کی  ] تلیـضف و ياراد  هکلب  تسین ، عونمم 
یتیانج ای  دنک و  یتنایخ  تسین ، شدوخ  رکف  سک  چیه  .دور  یم  نیب  زا  يدرف  ياه  هزیگنا  تسا و  همه  هب ] قلعتم   ] لاوما .دوش  یم 

دوش یمن   ] یتسینومک ماظن  رد   [ سپ  ] .دش دهاوخ  هدیچرب  قالخا  طاسب  تقو  نآ  .دنتسه  هعماج  رکف  هب  همه  هکلب ] ، ] دوش بکترم 
(1) .تسا ناسنا  داصتقا  عضو  تالوحت  عبات  اه  نیا  همه  دش و  لیاق  یتباث  قالخا 

یسررب دقن و 

نیناوق دـنا و  هدـش  لیاق  خـیرات  يارب  هک  یلحارم  یخیرات و  مسیلایرتام  کیتکلاید و  مسیلایرتام  لوصا  ندوب ]  ] لـطاب زا  هتـشذگ ] [
نید قالخا ، گنهرف ، قوقح ، زا  ناسنا  نوئش  مامت  تسا و  ناسنا  یگدنز  يانبریز  داصتقا  هک  نیا  هک ] تفگ  دیاب  ، ] یخیرات يربج 

.تسا یچوپ  بلطم  تسا ، يداصتقا  عاضوا  عبات  ...و 

همه رب  لوصا  نیا  دـشاب و  تسرد  کیتکلاید  مسیلایرتام  لوصا  هک  ضرف  هب  مییوگ  یم  ناشدوخ  ینابم  يور  اه  نیا  همه  رب  هوالع 
امش میـسرپ  یم  ام  لاح  دشاب ، حیحـص  مه  خیرات  لّوحت  نوناق  یخیرات و  لحارم  و ] ، ] دشاب مکاح  تایونعم ، قالخا و  رب  یّتح  زیچ 
قبط دوخ و  هب  دوخ  خـیرات  زا  هلحرم  نیا  تسا و  هبترم  نآ  همزال  یـصاخ  قالخا  قوقح و  خـیرات ، زا  هلحرم  ره  رد  دـییوگ  یم  هک 

راد هیامرس  هب  نداد  شحف  يراد و  هیامرـس  ماظن  رد  رگراک  زا  يرادفرط  همه  نیا  سپ  درک ، دهاوخ  رییغت  کیتکلاید  يربج  نیناوق 
زا هلحرم  نیا  همزال  تسا و  يراد  هیامرـس  هلحرم  يراد  هیامرـس  ياهروشک  رد  الاح  تسیچ ؟ يارب  ددزد  یم  ار  رگراـک  قوقح  هک 

لثم ار  اهنآ  دنربب ،]  ] نیب زا  ار  اهرگراک  دزم  و ]  ] قح اهراد  هیامرس  هک  تسا  نیا  خیرات 
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هب لقتنم  شدوخ  دعب  دوش ، دیدشت  اهداضت  دسرب ، شدوخ  جوا  هب  هلحرم  نیا  ات  دیراذگب  دیاب  امـش  .دـننک  شورف  دـیرخ و  ییالاک 
یم شهوکن  رگراک  قوقح  هب  تبسن  ار  راد  هیامرـس  يدزد  ارچ  سپ  .دوش  یم  بالقنا  يربج ، نوناق  قبط  .دوش  یم  يرگید  هلحرم 

؟ دینک

شمزاول دش و  دهاوخ  عقاو  دنک  یم  اضتقا  تعیبط  يربج  نوناق  هچنآ  .دشاب  حرطم  يدـب  یبوخ و  ًالـصا  دـیابن  امـش  يارب  نیاربانب ،
نآ درک و  دنهاوخ  مایق  خـیرات  ربج  مکح  هب  نارگراک  دوش ، بالقنا  دـیاب  هک  دیـسر  يا  هلحرم  هب  تقو  ره  .تسا  بوخ  یلیخ  مه 

.دیآ یم  دوجو  هب  دیدج  ياه  شزرا  تقو 

ینعی .تسا  هعماج  تلاصا  نارادفرط  زا  مسیسکرام  .تساج  یب  نارگراک  هب  تبسن  ناراد  هیامرـس  راتفر  زا  ندرک  تّمذم  ور  نیا  زا 
خیرات يربج  یعیبط و  تکرح  هک  تسا  روبجم  درف  سپ  .تسا  هعماج  دوجو  دراد  دوجو  جراخ  رد  هچنآ   [ و  ] درادن یلالقتـسا  درف ،

یقاب قالخا  يارب  ییاج  ًالـصا  مسیلایرتام ، لوصا  ربانب  رگید  ترابع  هب  .دوش  یمن  حرطم  وا  يارب  دب  بوخ و   [ سپ  ] .دـنک لابند  ار 
(1) .دنتسین دقتعم  يزیچ  نینچ  هب  اه  نیا  تسا  درف  رایتخا  شیاج  قالخا ، نوچ ]  ] .دنام یمن 

ییارگ نادجو  بتکم   . 8

هراشا

اتعیبط ناـسنا  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  يوسنارف ، .م )  1778  _ 1712 « ) وسور كاژ  ناژ   » .دراد یکیزیفاـتم  هشیر  شیباـمک  هیرظن  نیا 
ناسنا یناسنا ، ره  درادن ، زاب  شدوخ  ریـس  زا  ار  وا  یعامتجا  لماوع  دنک و  ادیپ  ار  شدوخ  یعیبط  ریـسم  رگا  هدـش و  هدـیرفآ  بوخ 

.تسا ناسنا  يرطف  یقالخا ، ياه  شزرا  دوش .] یم   ] یقالخا لیاضف  اه و  شزرا  ياراد  دوب و  دهاوخ  یقالخا 
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رد و   ] درک دـیاب  هچ  هک  دـهد  یم  شناشن  مه  شدوخ  دورب و  تلیـضف  ریخ و  هار  يوس  هب  هک  دـنک  یم  راداو  ار  وا  یناسنا  نادـجو 
ادـیپ تبغر  راک  نآ  هب  رگید  هک  دـنک  یم  باذـع  شنزرـس و  ردـق  نآ  ار  وا  شنادـجو  .دـنک  یم  هذـخاوم  ار  وا  فارحنا  تروص ]

نادـجو قالخا ، كالم  سپ  .دوش  شوماخ  نادـجو  هک  دـنک  فرحنم  ار  صخـش  نانچ  نآ  یعاـمتجا  لـماوع  هک  نیا  رگم  .دـنکن 
(1) .تسا یناسنا  ترطف  نادجو و  يادن  هب  نداد  شوگ  مه  نآ ]  ] ندروآ تسد  هب  هار  تسا و 

، تعیبط .تسا  هدومن  تیبرت  ریرـش  ار  وا  هعماج  یلو  هدرک  قلخ  کین  ار  ناسنا  تعیبط ، هک  دوب  رواب  نیارب  وسور  رگید ] ترابع  هب  ]
تخبدـب و ار  وا  هعماج  یلو  هدرک ، داجیا  تخب  شوخ  ار  ناسنا  تعیبط ، .تسا  هدرک  هدـنب  ار  وا  هعماج  یلو  هدـیرفآ  دازآ  ار  ناسنا 
هب ّرـش  تبـسن  دـننام  تعیبط ، َملاع  هب  عامتجا  تسا : تقیقح  کی  نایب  تسا  طوبرم  مه  هب  هک  هیـضق  هس  نیا  .تسا  هدومن  هراچ  یب 

.تسا ریخ 

هب مکح  دـب ، بوخ و  زییمت  مهف و  هک  تسا ] « ] نادـجو » مان هب  ییورین  بحاصدوخ  نورد  رد  اه ، ناسنا  زا  کیره  وسور ، هدـیقع  هب 
زا همه  اه ، یبوخ  كرتو  اه  يدب  ماجنا  يارب  ناسنا  تمالم  شنزرـس و  زین  و  دب ، ياهراک  زا  ندرک  يرود  بوخ و  ياهراک  ماجنا 

ینورد و هاوخ  يرگید  يورین  مسق ، هس  نیا  زا  چـیه  رد  تسا و  نادـجو »  » صوصخم راـک ، مسق  هس  نیا  .تسوا  ياـهراک  نوئش و 
.درادن تلاخد  قح  ینوریب ، هاوخ 

نایمدآ یعقاو  يامنهار  هک  تسوا  .دـهد  یمن  بیرف  ار  ام  زگره  نادـجو  تسام و  نادـجو  اـه  یـضاق  نیرتهب  دـیوگ : یم  وسور ] ]
.تسا
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اب رگیدکی و  زا  ینامز  یناکم و  دُعب  مغر  هب  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  هماقا  نادـجو  تابثا  يارب  وسور  هک  یلیلد  نیرت  مهم 
دنراد ...و  گنهرف  نّدمت و  تفرشیپ  نازیم  یـسایس ، یعامتجا و  ینید ، دیاقع  موسر ، بادآ و  رد  هک  يرامـش  یب  تافالتخا  دوجو 

یم تموکح  نایمدآ  همه  حور  رب  هک  تسا  يدـحاو  مکاح  هدـنهد  ناشن  رظن ، قاـّفتا  نیا  .دـنراد  رواـب  يدـحاو  یقـالخا  لوصا  هب 
.دنک (1)

یسررب دقن و 

رد صاخ  يورین  کـی  ناونع  هب  دـهد ، یم  تبـسن  نآ  هبار  فلتخم  درکراـک  هس  دـمان و  یم  یقـالخا » نادـجو   » وسور ار  هچنآ  . 1
رداص یهن  رما و  اهنآ  دروم  رد  دسانش و  یم  ار  دب  مه ]  ] بوخ و مه  نادجو ، هک  تسا  رواب  نیا  رب  وسور  .تسین  تابثا  لباق  ناسنا 

هب یلو  .دهد  یم  باذع  دنک و  یم  شنزرـس  اه  یبوخ  كرت  اه و  يدـب  ماجنا  لباقم  رد  ار  ناسنا  مه  دـنار و  یم  مکح  دـنک و  یم 
، دنک یم  قالخا  باب  رد  يدنمدرخ  لّقعت و  راثن  هک  یتّمذم  دـهن و  یم  لقعو  نادـجو  نیب  وسور  هک  یلباقت  مغر  هب  دـسر  یم  رظن 
هدنـسانش و يورین  هب  لقع  ساسا ، نیا  رب  .تساه  شزرا  هطیح  رد  لقع  راک  نامه  تسا ، لیاق  نادـجو  يارب  يو  هک  یلّوا  درکراک 

یم نییعت  ار  اهنآ  قیداصم  تاییزج و  یّلک ، ماکحا  میهافم و  مهف  اب  هک  دوش  یم  قالطا  یّلک  روما  رد  ناسنا  هدنهدزییمت  هدـنمهف و 
اسب هچ  تسا و  یلقع  طابنتـسا  لالدتـسا و  دنمزاین  رگید  يدراوم  رد  یهیدب و  لقع ، يارب  يدراوم  رد  ایـشا  دب  بوخ و  مهف  .دیامن 

دب و بوخ و  نتخانـش  بیترت  نیدب  .دشاب  یحو  دنمزاین  زجاع و  دب ، بوخ و  صیخـشت  زا  ییاهنت  هب  لقع  زین  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
ره قیداصم  نییعت 
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هک درک  ریبعت  نینچ  ناوت  یم  تسا و  لقع  راک  زا  یـشخب  دراد ، مهف  نآ  رد  یمدآ  تسا و  نکمم  ناسنا  يارب  هک  اـج  نآ  اـت  کـی 
هب ناسنا  رد  يا  هناگادج  يورین  هب  مهف  نیا  نداد  تبسن  اّما  دنک ؛ یم  نادجو »  » دوخ لقع  اب  ار  ایشا  دب  بوخ و  يدراوم  رد  ناسنا ،

.تسین هّجوم  نادجو ، مان 

ماجنا هب  دب ، بوخ و  نتسناد  رب  هوالع  ناسنا  تفگ : ناوت  یم  دناد ، یم  نادجو  مود  راک  ار  نآ  وسور  هک  ندرک » مکح   » هرابرد اّما 
قـالخا و هک  تسور  نیمه  زا  تسا و  زاـب  يو  هناـهاگآ  هنادازآ و  باـختنا  يارب  هار  ساـسا ، نیارب  دراد و  ینورد  شیارگ  ود ، ره 

یلاعفا دـنز ، یم  باختنا  هب  تسد  دوخ  هدارا  اب  ناسنا  .دـنبای  یم  انعم  اه  هیـصوت  اـه و  مکح  اـه ، یهن  رما و  رگید  تیبرت و  میلعت و 
نیسحت و دبای ، یم  دوخ  تاکلم  تافص و  اب  بسانتم  قفاوم و  ار  هچ  نآ  هاگنآ  .دنک  یم  بسک  یتاکلم  تافص و  دهد و  یم  ماجنا 
، تسا نآ  أشنم  یناسفن  تاکلم  تافـص و  هک  ار  حیبقت  نیـسحت و  نیمه  اهنت  دنک و  یم  حیبقت  دـبای ، یم  راگزاسان  نآ  اب  ار  هچ  نآ 
ار نآ  هب  مکاح  ات  میباـی  یمن  یقیقح  یهن  رما و  حـیبقت ، نیـسحت و  نیا  زا  ریغ  دوخ ، نورد  رد  اـم  .دـیمان  نادـجو » مکح   » ناوت یم 

.میهن مان  نادجو 

ای يّدام  هیامرـس  تعفنم و  نتفر  فک  زا  نایز و  نارـسخ و  لوصح  كرد  مهف و  هجیتن  ینامیـشپ ، ساـسحا  تمادـن و  تلاـح  اـّما  و 
هک تسا  نآ  رب  عرف  نادجو ، باذع  لوصح  نیاربانب  .دوش  یم  هدیمان  نادـجو » باذـع  ، » روآ جـنر  ینامیـشپ  نیمه  تسا و  يونعم 

يراک دنادب و  دوخ  يونعم  لامک  هیامرس و  ار  اهنآ  هدروآ و  تسد  هب  ار  یتاکلم  تافـص و  دشاب و  هتفریذپ  ار  ییاه  شزرا  صخش 
.تسوا (1) صقن  نایز و  مزلتسم  شدوخ ، رواب  هب  هک  دشاب  هداد  ماجنا 
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یتخانـش هیاپ  رب  هدمآ ، دوجو  هب  لمع  ملع و  کمک  رثا  رد  ناسنا  رد  هک  یتاکلم  هک  تسا  نیا  هذـخاوم  تقیقح  رگید ] ترابع  هب  ]
دب راک  زا  دعب  ینامیـشپ  اّما  .دوش و  تحاران   [ و  ] دنک درط  تسه  شفلاخم  هچ  نآ  هک  دنک  یم  اضتقا  دراد ، اه  شزرا  هب  تبـسن  هک 
رد صقن  هداد ، تسد  زا  ار  یلامک  ینعی  هدرک ، يدـب  راک  دـیمهف  یتقو  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اج  نیا  زا  نادـجو  باذـع  تسا و 

دوش یم  تحاران  هداد ، تسد  زا  تسوا  يارب  يونعم  هیامرس  کی  ار  يونعم  شزرا  دنیب  یم  یتقو  تسا .]  ] هدمآ دوجو  هب  شتیناسنا 
هدمآ دوجو  هب  وا  رد  مه  يا  هکلم  نینچ  هتفریذـپ و  ار  اه  شزرا  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا ]  ] .مداد تسد  زا  ار  نیا  ارچ  هک 

یم تواضق  كرد و  مه  هک  تسا  يزیچ  نادـجو  هک  نیا  روصت  هیاـپ  نیا  رب  .دـیآ  یم  شیپ  شیارب  یتلاـح  نینچ  تقو  نآ  .دـشاب 
.تسین (1) یفسلف  هلئسم  اّما  تسا ، بوخ  رعش  هباطخ و  يارب  هک  تسا  یبلطم  دنک ، یم  بیذعت  تسا و  هیرجم  هوق  مه  دنک و 

هب زین  ار  نآ  قیداـصم  زا  یـضعب  دراد و  شیارگ  یکین  هب  هلمج  زا  دوـخ ، هّیلوا  تقلخ  بسح  رب  يرطف و  روـط  هب  ناـسنا  هک  نیا  . 2
ّرش هب  يو  نتشاد  شیارگ  اب  یکین  هب  ناسنا  نتشاد  شیارگ  هک  نیا  لوا  یلو  تسرد  تسا  ینخس  دهد ، یم  صیخـشت  یهیدب  روط 

ار ّرـش  ریخ و  هار  ود  زا  کـی  ره  دـناوت  یم  تـسا و  رادروـخرب  زین  لـقع  یهاـگآ و  دازآ و  هدارا  زا  یمدآ  درادـن ، تاـفانم  يدـب  و 
لباـق ار  وا  لاـعفا  لاـمعا و  دراد ، شیارگ  اـهنآ  يود  ره  هـب  هـک  یهار  ود  زا  یکی  ناـیم  ناـسنا  شنیزگ  ناـکما  نـیمه  دـنیزگرب و 

.دزاس یم  رفیک  شاداپ و  حیبقت و  نیسحت و  ّقحتسم  ار  يو  دنک و  یم  یقالخا  یبایزرا 
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اه يدب  اه و  یکین  همه  ناسنا  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  دب ، کین و  قیداصم  زا  یضعب  هب  تبـسن  یهیدب  راکـشآ و  مهف  هک  نیا  مود 
مولع دنوش و  یم  میـسقت  يرظن  یهیدب و  هب  ناسنا  رگید  مولع  هک  هنوگ  نامه  هکلب  .دسانـش  یم  یهیدب  روط  هب  يرطف و  روط  هب  ار 

یقالخا و ماکحا  زا  يرایسب  دنا و  میسقت  لباق  شخب  ود  نیمه  هب  زین  یشزرا  مولع  دنجاتحم ، طابنتـسا  لالدتـسا و  لّقعت و  هب  يرظن 
یـشزرا ماکحا  رودص  رد  هتبلا ]  ] .دبای یمرد  اهنآ  جـیاتن  اب  لاعفا  هطبار  رد  لّمأت  اب  دوخ و  تامولعم  رگید  هیاس  رد  لقع  ار  یـشزرا 

هب هک  نآ  هن  دـش ،]  ] دـنبیاپ لّـقعت  دـعاوق  هب  و  درک ]  ] هدافتـسا لالدتـسا  تـسرد  شور  ینیقی و  یهیدـب و  تاـمولعم  زا  اـهنت   [ دـیاب ]
مورحم زین  نآ  تسرد  جـیاتن  زا  ار  دوخ  مینک و  شنزرـس  هئطخت و  هرـسکی  ار  لـقع  هدومن ، اـفتکا  دوخ  یهیدـب  دودـحم  تاـمولعم 

.میزاس (1)

ار ینالقع  كالم  دیاب  یقالخا  ياهراتفر  زا  يرایسب  رد  هک  نآ  لاح  تسا و  بلاغ  لقع ، رب  هفطاع  ساسحا و  وسور ، هفـسلف  رد  . 3
.ار (2) ساسحا  فرص  هن  درک ، هظحالم 

هک یلعف  .دـشاب  هتفرگ  شنادـجو  زا  فیلکت ، کی  ناونع  هب  ار  نآ  ناسنا  هک  یلعف  ینعی  یقالخا  لعف  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  تناـک 
نآ نادجو _  نامرف  رما و  تعاطا  يارب  افرص  هکلب  یـضرغ ، فده و  يارب  هن  ارچ _  نوچ و  نودب  مه  ناسنا  نکب و  هتفگ  نادجو 

يرطف نادـجو  قالخا ، تناـک ،]  ] بتکم رد  .تسا  نادـجو  ناـمرف  زا  یـشان  هک  یلعف  ینعی  یقـالخا  لـعف  سپ  .دـهد  یم  ماـجنا  ار 
.تسا هداد  یسک  ره  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یناسنا 
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نادجو نامرف  هک  راثیا  دـننام ]  ] .دـنک یم  ماهلا  وا  هب  ناسنا  نادـجو  هک  یعطاق  حیرـص و  ياهروتـسد  ینعی  قالخا  هیرظن ، نیا  قبط 
.تسا

فرط زا  هیرظن  نیا  هک  نیا  هب  رظن  .دناد  یم  نادـجو »  » ار ناسنا  یقالخا  تامیمـصت  اه و  هشیدـنا  لاعفا و  أدـبم  تناک ] هیاپ  نیا  رب  ]
هیرظن رتهب  نییبت  يارب   ] .تسا یهجوت  لباق  هیرظن  هیرظن ، دوخ  هوـالع  هب  و  تسا ، هدـش  زاربا  ناـهج  ناـفوسلیف  نیرت  گرزب  زا  یکی 

:[ تسا مزال  یتامدقم  تناک 

براجت ساسحا و  زا  هتفرگرب  طـقف ]  ] ناـسنا ینادـجو  يرکف و  ینهذ ، ياـه  هیامرـس  همه  هک ] دراد  داـقتعا   ] تناـک لوا ]:  ] همدـقم
لبقام قیاقح  هب  دـقتعم  تناک  .دراد  دوجو  اـم  نهذ  رد  ساـسحا  زا  لـبق  تسه ، ناـسنا  نهذ  راـبنا  رد  هچ  نآ  زا ] یـشخب  تسین و  ]

.تسا هبرجت 

هتخاس ییاهراک  هچ  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  زا  هک  تسا  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  رب ] ینتبم   ] تناـک هفـسلف  ماـمت  مود ]:[ همدـقم 
هلئـسم نیمه  هب  وا  هک  تسا  یلمع  لقع  هدمع ، تسین ، هتخاس  يدایز  راک  يرظن  لقع  زا  هک  دسر  یم  اج  نیا  هب  نایاپ  رد  وا  تسا ؟

.دسر یم  نادجو 

تشرـس و وزج  هدـماین و  تسد  هب  هبرجت  سح و  هار  زا  ینعی  .تسا  یلبق  ماکحا  هلـسلس  کی  یلمع  لقع  اـی  نادـجو  موس : همدـقم 
هرابرد يا  هبرجت  ناسنا  هک  نیا  زا  لبق  هک  تسا  ینامرف  وگن ، غورد  وگب ، تسار  هک  نیا  هب  ناـمرف  لاـثم  روط  هب  .تسا  رـشب  ترطف 

هیاـپ نیا  رب  .وگن  غورد  وـگب ، تسار  دـیوگ  یم  ناـسنا  هب  نادـجو  دـنیبب ، ار  غورد  یتـسار و  هجیتـن  دـشاب و  هتـشاد  غورد  تسار و 
هب .تسین  طوبرم  ناـسنا  هبرجت  سح و  هب  تسا ، يدازرداـم  ماوـع ، ریبـعت  هب  يرطف و  یلبق و  ياهروتـسد  همه  نادـجو  ياهروتـسد 

.تسا ساسا  شدوخ  هکلب  درادن  راک  اهراک ، جیاتن  هب  یقالخا  نامرف  لیلد  نیمه 
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دیشاب هتـشاد  تناما  لیلد  نیا  هب  هک  مینک  لالدتـسا  یقالخا  لئاسم  يارب  ام  هک  تسین  تسرد  قلطم و  تسا  ینامرف  یقالخا  نادجو 
.مینک رکذ  ار  تنایخ  دسافم  دعب  دینکن ، تنایخ  مینک ؛ رکذ  ار  تناما  هدیاف  تحلصم و  راثآ و  دعب  و 

[ ور نیا  زا   ] .دور یم  تحلـصم  لاـبند  هک  تسا  لـقع   [ يدـیق و چـیه  نودـب  قلطم و  تسا  یناـمرف  یقـالخا  نادـجو  هیاـپ ، نیا  رب  ]
زا مه  لقع  تفر ، هک  تحلـصم  .دـهد  یم  نامرف  تحلـصم  کی  رطاخ  هب  يزیچ  هب  هشیمه  ینعی  .تسا  طورـشم  هشیمه  شماـکحا 

[ .قلطم یقالخا ، نادجو  مکح  تسا و  طورشم  لقع ، مکح  سپ   ] .دراد یمرب  تسد  شدوخ  مکح 

اه نیا  هک  تسا  نیا  شتلع  دوشب  راـتفر  یقـالخا  لوصا  فـالخرب  دـنهد  یم  هزاـجا  یهاـگ  نویقـالخا  هک  نیا  دـیوگ ] یم  تناـک  ]
مکح یلو ] [ ؛ دور یم  تحلـصم  لابند  لقع  و ]  ] دنریگب روتـسد  لقع  زا  دـنا  هتـساوخ  هکلب  دـنریگب ، ماهلا  نادـجو  زا  دـنا  هتـساوخن 
دشاب هتشاد  يروآ  نایز  جیاتن  وت  يارب  دنچره  وگب  تسار  دیوگ  یم  درادن ، راک  شا  هجیتن  رثا و  هب  تسا ، طرشالب  قلطم و  نادجو 

.دشاب هتشاد  وت  يارب  يدایز  عفانم  دنچره  وگن  غورد  و 

تـسه وا ]  ] نورد رد  ییورین  هدش ، هتـشاذگ  وا ]  ] نورد رد  اه  فیلکت  زا  يا  هراپ  ینعی  هدمآ ، ایند  هب  فّلکم  رـشب  دیوگ  یم  تناک 
.دهد (1) یم  وا  هب  ّبترم  ار  اه  نامرف  نآ  هک 

هک تسا  نآ  يارب  نورد ، زا  یتحاران  ساسحا  اه و  نادجو  باذع  اه ، ینامیشپ  ياه  یخلت  دیوگ  یم  نادجو  باذع  هرابرد  تناک 
کی ورین  نآ 
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کی اـج  همه  رد  تسا و  ماـع  تسین ، تحلـصم  هب  طورـشم  لـقع  مکح  لـثم  تسا و  قلطم  تسین ، یبرجت  ینعی  تسا  یلبق  يورین 
، تسا میلـست  لباق  ریغ  ینعم  هب  يربج  يرورـض و  نینچ  مه  .تسا  قداص  هزادـنا ] کـی  هب   ] امـش نم و  يارب  تسا ، قداـص  هزادـنا 

.دوش یمن  میلـست  زگره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نادجو  یلو  دوشب  تشز  لمع  کی  ای  راّبج  کی  میلـست  شدوخ  تسا  نکمم  ناسنا 
(1)

یم توعد  لامک  هب  ار  ناسنا  یقالخا ، نادجو  دیوگ  یم  تداعس ] لامک و  نیب  قرف  و   ] تداعـس یقالخا و  نادجو  هرابرد  تناک ] ]
هدارا .تسا  کین  هدارا  نآ  دراد و  دوجو  یبوخ  کی  ایند  همه  رد  تناـک  رظن ] هب  .تسا  تواـفت  ود  نآ  نیب  و   ] تداعـس هب  هن  دـنک 
دیوگ یم  و  درادـن _  هّجوت  راک ، جـیاتن  هب  یقالخا  نادـجو  نوچ  .ندوب و  قلطم  عیطم  نادـجو ، ياه  نامرف  لـباقم  رد  ینعی  کـین 

راک ناسنا  تداعـس  اب  سپ  هدب _  ماجنا  ار  نآ  جنر ، ای  دروایب  لابند  هب  یـشوخ  دشابن ، ای  دشاب  یتّذـل  ای  هدـیاف  دـیفم  وت  يارب  هاوخ 
یـشوخ دروایب  جنر  شدوخ  لابند  هب  هک  یتّذل  تسین ، یـشوخ  یتّذـل  ره  اّما ] ، ] یـشوخ ینعی  رما  تیاهن  رد  تداعـس  نوچ  .درادـن 

 _ يورخا يویند و  یمـسج ، یحور ، زا  معا  يدرد _  جنر و  هنوگ  چـیه  نآ  رد  هک  رتشیب  هچ  ره  یـشوخ  ینعی  تداعـس ،»  » .تسین
يویند یحور ، یمسج ، زا  معا  اه _  یشوخ  عومجم  اه و  جنر  درد و  عومجم  .جنر  درد و  ینعی  تواقش ،»  » و دشاب ، هتـشادن  دوجو 

، تسا یـشوخ  تداعـس ، يانبم  سپ  .تسا  تداعـس  دنک ، یم  داجیا  یـشوخ  همه  زا  رتشیب  هچنآ  درک ، باسح  دـیاب  ار  يورخا _  و 
، دراد راک  لامک  هب  هکلب  درادن ، راک  یشوخ  هب  نادجو  یلو 
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هک تساج  نیا  .تسوت  لامک  هک  هاوخب  ار  نارگید  تداعـس  تسا ؛ لامک  هتاذ  ّدح  یف  هک  نیا  يارب  نکب  ار  راک  نیا  وت  دـیوگ  یم 
یم یّسح  تداعس  ار  نآ  ام  يامدق  هک  تسا  يزیچ  نآ  تداعس »  » زا وا  دوصقم  و ]  ] تسا لئاق  توافت  تداعس  لامک و  نایم  تناک 

.دنمان (1)

ینعی يرظن  لقع  رد  وا  .تسا  یقالخا  نادـجو  هفـسلف  روحم   [ هک تسا  رواب  نیا  رب   ] ناسنا رایتخا  تابثا  نادـجو و  [ هراـبرد تناـک  ]
حاتفم شرظن  هب  قالخا ، رد ]  ] یلو هدیـسرن ، ییاج  هب  ینعی  هدیـسر  کـش  هب  شرخآ  هدرک  شواـک  هچره  یهلا » تمکح  هفـسلف و  »

ام دـیوگ  یم  .تسا  هدرک  فشک  ار  ادـخ  دوجو  تابثا  داعم و  سفن ، دولخ  اقب و  رایتخا ، يدازآ و  بهذـم ، حاـتفم  دـننام  زیچ  همه 
روبجم درادـن و  رایتخا  ناسنا  دـیوگ  [ یم  ] يرظن لـقع  مینک ، تاـبثا  ار  ناـسنا  ندوب ]  ] دازآ راـتخم و  يرظن  لـقع  هار  زا  میناوت  یمن 

نورد ناـسنا  ینعی  يروـضح  ملع   ) يروـضح ملع  اـب  ناـسنا  ینادـجو و  ینورد و  تسا  يرما  هک  یقـالخا  ّسح  هار  زا  یلو  تسا ،
دازآ و ناسنا  هک  میـسر  یم  اـج  نیا  هب  دـنک ، یم  فشک  ار  نآ  دوخ ) نورد  میقتـسم  كرادا  .دـنیب  یم  میقتـسم  روط  هب  ار  شدوخ 

[. درک  ] تابثا ناوت ] یم   ] ریمض اب  ینورد و  سح  اب  ار  رایتخا  يدازآ و  .تسا  راتخم 

.دنک یم  تابثا  ینورد  سح  هار  زا  ار  رایتخا  مه  يولوم »  » .تسین يا  هزات  فرح  تناک ]  ] فرح نیا 

94 ص :

صص 70 و 72 نامه ، . 1 - 1

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_94_1
http://www.ghaemiyeh.com


منک نآ  ای  منک  نیا  ییوگ  هک  نیا 

منص يا  تسا  رایتخا  لیلد  نیا 

.تسا (1) دازآ  راتخم و  دوجوم  کی  یفسلف _  ياه  لیلد  مکح  هب  هن  شنادجو _  مکح  هب  ناسنا  تناک ] رظن  زا   ] سپ

یلو درک  تابثا  ار  سفن  دولخ  اقب و  دوش  یمن  هفـسلف  نیهارب  اب  هک  تسا  دـقتعم  سفن  دولخ  اقب و  تابثا  نادـجو و  هرابرد ]  ] تناک
یم رفیک  ای  شاداپ  رگید  يایند  رد  دوش و  [ یمن  ] یناف مامت و  ناسنا  ندرم  اب  تسا و  دـلاخ  یقاب و  سفن  دـیوگ  یم  ناـسنا  نادـجو 

: تسا نیا  شلیلد  .دنیب 

درادن شاداپ  ایند  نیا  رد  اه ] نیا   ] هک دنیب  یم  لمع  رد  ناسنا   [ و  ] دهد یم  نامرف  تلادع  تناما و  تقادص ، هب  ار  وا  ناسنا  نادـجو 
ناسنا همه  دسر .] یم  يویند  ياه  شاداپ  هب  یناسآ  هب   ] درادرب نایم  زا  ار  اهدنب  دیق و  نیا  مدآ  رگا  .تسا  دـنب  دـیق و  ناسنا  يارب  و 

، تقادص هب  ناسنا  ریمـض  نوردنا و  زاب  لاح  نیا  اب  .دنک  یم  داجیا  تیدودحم  ناسنا  يارب  اه  نیا  هک  دـننک  یم  ساسحا  ار  نیا  اه 
رد .تسه و  روما  نیا  کین  نایاپ  هب  نامیا  رواب و  نیا  هناهاگآان  ناسنا ، ریمـض  نادجو و  قمع  رد  .دهد  یم  نامرف  تلادع  تناما و 
هب رصحنم  یگدنز  هک  دنک  یم  ساسحا  يروضح  ملع  اب  و  نادجو ، ریمض و  قمع  رد  دراد و  نامیا  داعم  تمایق و  هب  شدوخ  نورد 
هب نامیا  مزلتـسم  مه ] « ] نم  » دولخ هب  نامیا  .تسا  سفن  ياقب  دولخ و  هب  نامیا  هدـننک  نیمـضت  فیلکت ، ساسحا  سپ  .تسین  اجنیا 

.تسا قلاخ 

و تسا ،]  ] هعیبطلاءاروام همه  رد  وا  هفسلف  هیاپ  نیا  هکلب  دنک ، یم  طابنتسا  ار  یقالخا  ياهروتسد  طقف  هن  یقالخا ، نادجو  زا  تناک 
زا
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يارب زیچ  ود  دیوگ  یم  هک  تسا  نیا  .دـنک و  یم  تابثا  ار  ادـخ  دوجو  ترخآ و  ملاع  سفن ، دولخ  اقب ، رایتخا ، يدازآ و  اج  نیمه 
.دراد رارق  ام  ریمض  رد  هک  ینادجو  رگید  تسا و  هتفرگ  رارق  ام  رس  يالاب  هک  يا  هراتس  رپ  نامـسآ  یکی  تسا ؛ روآ  باجعا  ناسنا 

.دنک یم  فشک  ناسنا  نطاب  ریمض و  زا  ار  لوصا  زا  يرایسب  وا   [ اریز ]

.لقع (1) ای  هدارا و  ای  هفطاع  هن ] و   ] تسا نادجو  تناک ]،  ] ینادجو هیرظن  هیکت  اهنت  هک ] نیا  ثحب  هجیتن  ]

:[ زا دنترابع  يرهطم  دیهش  هاگدید  زا  تناک  هیرظن  رب  دراو  تناک ] ینادجو   ] هیرظن دقن 

هفسلف ریقحت  فلا )

چیه يرظن  لقع  هار  زا  ام  دـیوگ  یم  هک  تناک  .تسا  هدـش  ریقحت  دـح  زا  شیب  هفـسلف »  » يرظن لـقع  لوصحم  تناـک ،]  ] هیرظن رد 
لقع نادـجو و  هار  میهاوخب  هک  نیا  نودـب  يرظن _  لقع  هار  زا  اقاّفتا  .تسا  هابتـشا  مینک ، تابثا  میناوت  یمن  ار  لیاسم  نیا  زا  کی 

تابثا میناوت  یم  ار  یقالخا  ياه  ناـمرف  ادـخ و  دوجو  سفن ، دولخ  اـقب و  ناـسنا ، راـیتخا  يدازآ و  میـشاب _  هدرک  راـکنا  ار  یلمع 
.دنک یم  دییات  ار  اه  نآ  نادجو ، زا  يدّیؤم  ناونع  هب  لقاال  مه  لقع  دریگ ، یم  ماهلا  نادجو  زا  ناسنا  هک  ییاه  نامرف  نیمه  .مینک 

(2)

تداعس لامک و  نایم  کیکفت  ب )

هار هن  تسا  لامک  هار  نیمه  توکلم ، هب  دوعـص  هار  اهنت  تداعـس و  هن ]  ] تسا لاـمک  اـب  شراـک  رـس و  قـالخا ، دـیوگ  یم  تناـک 
شدوخ یلامک  ره  .تسا  هابتشا  یلیخ  تداعس  لامک و  نایم  کیکفت   [ هک نآ  لاح  و   ] تداعس
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تسا تسار  تفگ : دیاب  تناک  ياقآ  هب  .تسین  یّسح  ياه  یشوخ  هب  رصحنم  یشوخ ، ینعم  هب  تداعس  اهتنم  .تسا  تداعس  یعون 
دنک یم  تعاطا  یتقو  اّما  دنک ، یم  ساسحا  شدوخ  نادجو  رد  دیدش  یخلت  کی  دنک  یم  تفلاخم  شنادـجو  اب  ناسنا  یتقو  هک ] ]

!؟ دنک یمن  ساسحا  رت  یقاب  رت و  فیطل  رتراد ، هشیر  رت ، قیمع  یتّذل  تّرسم و  اهتنم  تّذل ، تّرسم و  یعون  ایآ 

ار نآ  ام  تفگ  شدوخ  نوچ  دنک ، یم  یخلت  ساسحا  زین  دنک  تعاطا  نادجو  نامرف  زا  رگا  ناسنا  تناک ، ياقآ  لوق  هب  هیاپ  نیا  رب 
ساسحا مینک ، یم  جنر  ساسحا  مینکب  تعاطا  نادجو  نامرف  زا  رگا  .تسا  يراوشد  تخس و  راک  سپ  مینک ، یم  ادج  تداعـس  زا 

مینکن هچ  مینک و  تعاطا  هچ  سپ  .مینک  یم  جنر  ساسحا  رتدـب  زاب  مینکب  مه  تفلاخم  مینک ؛ یم  یتخـس  جـنر و  ینعم  هب  فیلکت 
نامرف زا  هک  اج  نآ  ناسنا  هک  نیا  لـیلد  هب  تسا ، لاـحم  يزیچ  نینچ  درادـن و  ینعم  نیا  .مینک  یم  جـنر  ساـسحا  لاـح  ود  ره  رد 
یعون رد  قرغ  دنک  یم  يوریپ  نادجو  يادن  زا  ناسنا  یتقو  لیلد  نیمه  هب  .دشک  یم  درد  درب و  یم  جنر  دنک  یم  تفلاخم  نادجو 

.تسین یّسح  هک  دوش  یم  يداش  تّرسم و  زا  صاخ 

شنورد هک  تسا  نیا  رب  لیلد  درب  یم  تّذل  يزیچ  زا  ناسنا  یتقو  .درک  ادج  ینادجو  روما  زا  ار  تّذل  هلئـسم  دوش  یمن  هیاپ  نیا  رب 
ناسنا هک  یلامک  هب  ندیسرن  زا  درد ، جنر و  و  دوش ، یم  ادیپ  ندیسر  زا  تّذل ، هشیمه  .هدیسر  نآ  هب  دسرب و  يزیچ  هب  هتـساوخ  یم 

یم لابند  هب  دوخ  اب  تّذل  یعون  هاوخان  هاوخ  یلامک  ره  .تسین  یتسرد  فرح  تّذـل  زا  لامک  ندرک  ادـج  هیاپ  نیا  رب  .دـسرب  دـیاب 
لامک لابند  هک  یتقو  لامک  بلاط  هک  نیا  دنچره  دروآ 
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یلو دنک ، یم  وجتـسج  لامک  دوخ  يارب  ار  لامک  وا  .دور  یمن  مه  تّذل  لابند  و  دور ، یم  تّذل  لابند  هک  دـنک  یمن  رکف  دور  یم 
.دنیرفآ (1) یم  تّذل  ناسنا  يارب  دوخ  هبدوخ  لامک ، هب  ندیسر 

تسین قلطم  نادجو ، ماکحا  همه  ج )

زا یـضعب  هک  دـنرواب  نیارب  اـه ] نآ   ] .تسین قلطم  ردـق  نیا  نادـجو  ماـکحا  هک  دـنا  هتفرگ  داریا  تناـک ]  ] هب زین  اـه ] یبرغ   ] دوـخ
هکلب تسین ، قلطم  مکح  کی  یتسار »  » اّما تسا ، تسرد  اـه  نآ  فرح  تسا و  قلطم  مکح  کـی  ملظ »  » و تلادـع »  » ًـالثم ماـکحا ،

نیا وت  هک  دنا  هتفرگ  ار  داریا  نیا  تناک  ياقآ  هب  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  شدوخ  هفـسلف  یتسار »  » یهاگ تسا و  شدوخ  هفـسلف  عبات 
کی مینک  ضرف  دوش ، یمن  شرـس  تحلـصم  تسا و  نادـجو  قلطم  نامرف  یتسار  ییوگ  یم  ًـالثم  یتسه و  قلطم  مکح  عباـت  ردـق 

عالطا ایآ  دـسرپ  یم  وت  زا  دـنک و  هرفـس  ار  شمکـش  هک  دریگ  یم  ار  يا  هراچ  یب  غارـس  هتفرگ و  تسد  هب  يدراک  یملاظ ، هناوید 
یم یباوج  هچ  .دنک  یم  هرفـس  ار  تدوخ  مکـش  ینکب  توکـس  یهاوخب  رگا  یهدب ، باوج  دیاب  وت  اج  نیا  رد  تساجک ؟ وا  يراد 

زا مراد ، عالطا  ییوگب  رگا  و  ییوگب ، تسار  دیاب  هتفگ  نادجو  هک  یلاح  رد  يا ، هتفگ  غورد  هک  مرادـن  عالطا  ییوگب  رگا  یهد ؟
قلطم ردق  نیا  ناسنا  نادجو  اعقاو  ایآ  .دنک  یم  هرفـس  ار  وا  مکـش  قحان  هب  دور  یم  یهدب  ناشن  رگا  هک ] [ ؟ تساجک دسرپ  یم  وت 

(2) یشاب !؟ هتشادن  راک  هجیتن ، هب  ییوگب و  تسار  اقلطم  دیاب  وت  دیوگ  یم  تسا و 

لقتـسم تسا  یّـسح  نادجو ، دنک  لایخ  ناسنا  هک  تسین  تسرد  ینعم  نیا  هک ]: نیا  نآ  تسا و  دراو  تناک  رب  رگید  یلاکـشا  [د )
ّسح زا 
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دشاب و هدناسانش  ام  هب  ار  یفّلکم  هک  نیا  نودب  دنک  نیعم  فیلکت  لقتـسم  تروص  هب  ام  يارب  هک  تسا  نیا  شراک  و  یـسانشادخ ،
.میسانشب ار  وا  فیلکت  دیاب  ام 

دریگ و یم  همـشچرس  ناسنا  ریمـض  دوخ  زا  نک » نّیعم  فیلکت   » هک فیلکت  کی  ناونع  هب  ار  نادـجو  يادـن ]  ] تساوخ یم  تناک 
.دنک یم  كرد  ار  هدننک  فیلکت  هک  نانچ  نآ  دنک  یم  كرد  ار  فیلکت  ناسنا  ریمض  هن ، .دنک  یفّرعم  تسین  ناسنا  ریمض  ياروام 

.تسا (1) ناسنا  یسانشادخ  ترطف  زا  یشان  همه  ینادجو ، تاماهلا  نادجو و 

هبنج زج  يروظنم  چیه  دـشاب و  هّزنم  دّرجم و  یـضرغ  طرـش و  دـیق و  ره  زا  هک  تسا  یلعف  یقالخا ، لعف  هک  دراد  هدـیقع  تناک  د )
: هک نیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  لاؤس  کی  یلو  .دهد  ماجنا  هفیظو  مکح  هب  طقف  ار  نآ  ناسنا  و  دشابن ، راک  رد  نآ  ماجنا  زا  یفیلکت 

يزیچ نینچ  دنیوگ  یم  يا  هدع  دشاب ؟ هتـشادن  دوخ  يارب  يروظنم  چیه  نآ  زا  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک  ناسنا  هک  تسا  نکمم  ایآ 
لامک دـنچره  دـشابن ، نآ  رد  شلامک   [ و  ] دـسرن يزیچ  وا  هب  نآ  زا  هک  دورب  يراک  يوس  هب  رـشب  هک  تسا  لاـحم  تسین و  نکمم 
دـشاب هتـشادن  دوخ  يارب  یعفن  فدـه و  چـیه  ناسنا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  یقالخا  لعف  دـنیوگ  یم  هک  ییاه  فرح  نیا  سپ  .یبسن 

زا ناسنا  فدـه  هک  مییوگ  یم  تقو  کی  .درک  عفر  ار  نآ  دـیاب  تسه و  يا  هطلاغم  اج  نیا  رد  هک  داد  دـیاب  باوج  .تسین  تسرد 
ار يراک  ناسنا  تسا  نکمم  ریخ ، هک  داد  باوج  ناوت  یم  مییوگب  نینچ  رگا  .تسا  شدوخ  يارب  عفن  نآ  هک  تسا  یعفن  يراک  ره 

طقف دسرن و  شدوخ  هب  شعفن  هک  دهد  ماجنا 
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ناسنا .دوش  رود  وا  زا  يررض  ای  دسرب  ناسنا  هب  یعفن  هک  تسین  نیا  هب  رصحنم  جنر  تّذل و  .دشاب  هتشاد  ار  ریغ  هب  عفن  لاصیا  دصق 
زا شیب  نارگید  هب  ندناسر  عفن  زا  هک  دسرب  یماقم  هب  دناوت  یم  درب و  یم  تّذل  مه  نارگید  هب  ندـناسر  عفن  زا  هک  تسا  يدوجوم 

.مینک ادج  مه  زا  ار  رود  نیا  دیاب  سپ  .دربب  تّذل  دوخ  زا  ررض  عفد  زا  شیب  نارگید  زا  ررض  عفد  زا  دوخ و  هب  ندناسر  عفن 

رـصحنم راک  کی  زا  ناسنا  ندرب  تّذل  یلو  تسا  تسرد  مییوگ  یم  درب ، یم  یتّذل  هرخالاب  يراک  ره  زا  ناسنا  هک  دییوگب  رگا  اّما 
دـشاب و شوخ  نارگید  هب  ندـناسر  عفن  زا  هک  تسا  ناـسنا  لاـمک  نیع  نیا  .دـشاب  دوخ  هب  ندـناسر  عفن  زا  یـشان  هک  تسین  نیا  هب 

.دربب تّذل 

ندوب طورـشمریغ  زا  شدوصقم  رگا  دشاب ، یقالخا  ات  دشاب  طورـشمریغ  دـیاب  ناسنا  لعف  هک  دـیوگ  یم  تناک  هک  مه  يزیچ  نآ  و 
دـشاب يراع  مه  ریغ  هب  ندناسر  عفن  زا  هک  تسا  نیا  شدوصقم  رگا  اّما  تشاد ، لوبق  دوش  یم  دسرن  شدوخ  هب  یعفن  هک  تسا  نیا 

.تسا (1) لاحم  يزیچ  نینچ  دربب ، تّذل  نآ  زا  هک  نآ  نودب  دنک  فیلکت  ماجنا  ناسنا  و 

تناک بتکم  زا  رگید  ینییبت 

هک میراد  مه  یلمع  یهیدـب  ماکحا  دنتـسین ، هبرجت  زا  یـشان  هک  میراد  يرظن  یهیدـب  ماکحا  هک  روط  ناـمه  تسا  رواـب  نیارب  وا ] ]
یهیدـب یلمع  ماکحا   [ نیمه  ] ار یقالخا  لوصا  دـنک و  تفاـیرد  يزیچ  تعیبط ، زا  هک  نیا  نودـب  دـنک  یم  كرد  ار  اـه  نیا  لـقع 

.دنهد یم  لیکشت 
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:[ تناک رظن  رد   ] یقالخا شزرا  كالم 

، يرارطـضا يربج و  لاعفا  دـشاب ، لعاف  باختنا  دازآ و  هدارا  زا  یـشان  و ]  ] يرایتخا هک  دراد  یقـالخا  شزرا  يراـک ، هک  نیا  یلوا 
يارب یقـالخا ، بتاـکم  مومع  هکلب  تسین  تناـک  یقـالخا  هیرظن  تاـصتخم  زا  طرـش  نیا  هتبلا  .دوش  یمن  حـبق  نسح و  هب  فـصّتم 

انعم یقالخا  مکح  حیضوت و  هن  دشابن ، درف  رایتخا  رد  هک  يراک  هب  تبسن  اریز  .دنراد  دیکأت  طرش ، نیا  رب  لمع  کی  ندوب  یقالخا 
.نآ لعاف  حیبقت  نیسحت و  هن  دراد و 

.درادن یقالخا  شزرا  یلقع ، نیناوق  فالخ  راک  .دشاب  یلقع  نوناق  و ]  ] فیلکت هفیظو و  اب  قباطم  هک  نیا  مود 

نوناق زا  تعاطا  طقف  نوناق ، قفاوم  يرایتخا  راک  ماجنا  يارب  ناـسنا  هزیگنا  ینعی  دـشاب ، نوناـق  هب  مارتحا  هدارا  زا  یـشان  هکنیا  موس 
یم دـنک و  یم  شزیامتم  یقـالخا  ياـه  بتکم  زا  يرایـسب  زا  هدرک و  هّجوت  نآ  هب  تناـک  هک  تسا  يزیچ  نیرت  مهم  نیا  .دـشاب و 

يراک رگا  یّتح  .درادـن  یقالخا  شزرا  دـیهد ، ماجنا  یـصخش  عفن  و ]  ] تالیامت یعاد  هب  ار  یعامتجا  تامدـخ  نیرتهب  رگا  دـیوگ 
، تسا هلماعم  کی  نیا  .درادـن  یقـالخا  شزرا  مه  نآ  دریگ  ماـجنا  يورخا  شاداـپ   [ یّتح و   ] لاـمک اـی  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب 

.هتفرگ يدزم  هدرک و  يراک 

يراـک هک  نآ  يارب  تناـک ، داـقتعا  هب  ینعی ]  ] .دریذـپ تروص  هفیظو  ماـجنا  فیلکت و  يادا  ّتین  هب  دـیاب  لـعف ، رگید ] تراـبع  هب  ]
دیاب نآ ، رب  هوالع  هکلب  .تسین  یفاک  یلو  تسا  مزال  هفیظو »  » و فیلکت »  » اـب راـک  نآ  تقفاوم  دـشاب ، یقـالخا  تبثم  شزرا  ياراد 
اهنت دیاب  لعف ، نآ  ماجنا  رد  لعاف  صخش  هزیگنا » [ » و  ] دشاب هدش  رداص  هفیظو  ماجنا  ّتین »  » فیلکت و يادا  دصق »  » هب طقف  راک  نآ 

.دشاب یقالخا » نوناق  هب  مارتحا   » اهنت و 
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سا هفیظو  ماجنا  ینعی  ریخ ، هدارا  نیمه  اهنت  یقالخا  ریخ  تناک » [ » رظن رد  ]

و  ] دوش یقالخا  نسُح  هب  فصّتم  ات  دریگ  ماجنا  هفیظو  ماجنا  نوناق و  زا  تعاطا  هزیگنا  هب  نوناق و  قفاوم  يراـیتخا ، راـک  دـیاب  سپ 
.دراد یقالخا  شزرا  راک  نیا ]  ] اهنت [

تـسار رگا  .دـنهد  ماجنا  ار  نآ  دـیاب  اـه  ناـسنا  ماـمت  هک  دـنک  یم  كرد  یناـسنا  ره  هک  تسا  يزیچ  هفیظو ، دـیوگ  یم  تناـک ] ]
.دـنیوگب تسار  دـیاب  همه   [ هک  ] مینک یم  عضو  ار  ینوناق  عقاو  رد  دـنهد ، ماجنا  اه  ناسنا  همه  هک  میـشاب  هتـشاد  تسود  ار  نتفگ ] ]

نتفگ تسار  رب  هک  یعفانم  رطاخ  هب  هن  تسا ، هفیظو  هک  دشاب  نیا  دـیاب  مه  نتفگ  تسار  هزیگنا  اّما  تسا ، یقالخا  ریخ  هفیظو ، نیا 
.دیماجنا دهاوخ  یناسنا  تداعس  هب  دش و  دهاوخ  بترتم 

دوـخ ریبـعت  هب  اـی  ّتیلک  تشاد ، دـهاوخ  یقـالخا  شزرا  دوـش ، هدروآ  اـج  هب  هفیظو  ماـجنا  دـصق  هب  رگا  هک  يا  هفیظو  راـیعم  سپ 
تسار دیاب  یهاگ  اهنت  هک  نیا  هن  دنیوگب و  تسار  دیاب  همه  هکلب  میوگب  تسار  دیابن  نم  اهنت  .طورـشم  هن  تسا  قلطم  رما  تناک » »

ّتیلک و مه  شا  هناشن  .تسا  یلمع  لقع  تایهیدب  زا  و ]  ] دنک یم  كرد  لقع  ار  نیا  نسُح  .تفگ  تسار  دـیاب  هشیمه  هکلب  تفگ 
.تسا نآ  قالطا 

رگید یقالخا  بتاـکم  زا  يرایـسب  زا  ار  يو  یقـالخا  بتکم  هک  یطرـش  ناـمه  موس _  طرـش  هیجوت  رد  تناـک  رگید ] تراـبع  هب  ]
دـیق و چـیه  نودـب  قلطم و  روط  هب  دـنوش ، یم  هتـسناد  بوخ  هک  ییاهراک  فاصوا و  زا  کی  چـیه  دـیوگ  یم  دـنک _  یم  زیاـمتم 

نایز دب و  اسب  هچ  تسناد و  بوخ  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  دنشابن ، هارمه  ریخ  ّتین  بوخ و  ِتساوخ  اب  رگا  هکلب  دنتسین ، بوخ  یطرش 
.دنشاب مه  راب 
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رد يور  هنایم  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  کسمت  فرع  تواضق  مهف و  هب  بوخ ، ّتین  هب  اه  یبوخ  نتـسناد  طورـشم  رد  تناک  اـیوگ 
دیق و یب  هک  دنتسین  نآ  راوازس  هجو  چیه  هب  یلو  ...دنا  هدیدنسپ  ظاحل  يرایـسب  زا  ...لّمأت  يراد و  نتـشیوخ  فطاوع  تاساسحا و 

راکهبت  [ هک نانچ   ] دنوش دب  تیاهن  یب  اسب  هچ  دنـشاب  هرهب  یب  بوخ  تساوخ  کی  لوصا  زا  رگا  اریز  .دنوش  هتـسناد  بوخ  طرش ،
اه یبوخ  اهریخ و  همه  نیاربانب  تسا .» نیگمشخ ] راکهبت  زا   ] رتزیگنا ترفن  رایسب  ام  هدید  هب  هکلب  رت ، كانرطخ  طقف  هن  درسنوخ ،

ینعی دنـشاب  هدش  رداص  لعاف  زا  ریخ  ّتین  اب  هک  نیا  نآ  دنراد و  یمومع  دیق  طرـش و  کی  ریخ _  ّتین  بوخ و  ِتساوخ  زا  ریغ  _ 
تسین و طورشم  دّیقم و  نآ  یبوخ  تسا و  یلعاف  نسُح  نامه  بوخ ، ِتساوخ  ریخ و  ّتین  دوخ  اّما  .دنشاب  هتـشاد  مه  یلعاف  نسُح 

تاّذـل اب  ریخ  تایاغ و  ِتیاـغ  دوخ ، ریخ ، ّتین  هیاـپ  نیارب  .رگید  تیاـغ  هب  تبـسن  هن  تسا  نآ  یتاذ  بوخ ،» ِّتین  تساوخ   » یبوخ
ماجنا زا  رظن  دروم  فده  دنریگ و  ماجنا  ریخ  ّتین  اب  هک  دوب  دـنهاوخ  ریخ  بوخ و  یطرـش  هب  اهنت  اهراک  همه  تهج  نیدـب  تسا و 
نامه کین ، هدارا  ریخ و  ّتین   [ زا دارم   ] .دوش و یم  ّبترتم  راک  نآ  رب  هک  يا  هجیتن  هن  دـشاب و  ریخ  ّتین  کین و  هدارا  طقف  اـه ، نآ 
قفاوـم يراـیتخا و  رب  هوـالع  هک  تسا  یقـالخا  نسُح  ياراد  يراـک  دریگ  یم  هجیتـن  تناـک  اـج  نیا  زا  تسا و  فـیلکت  يادا  ّتین 

.دشاب هتفرگ  ماجنا  فیلکت  يادا  ّتین  هب  اهنت  ندوب ، فیلکت 

فیلکت هفیظو و  ییاهزیچ  هچ  تناک  رظن  زا  میناد  یمن  زونه  نوچ  تسین  لماک  دنمشزرا  ِلاعفا  صیخشت  يارب  زونه  كالم  نیا  اّما 
فیلکت قفاوم  يراک  هک  داد  صیخشت  ناوت  یم  هنوگچ  دنیآ و  یم  باسح  هب  یقالخا 
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يارب ار  راک  نآ  دناوتب  هک  دنک  يراک  هک  تسا  نآ  یناسنا  ره  هفیظو  دهد : یم  هیارا  یّلک  رایعم  کی  خساپ ، رد  تناک  هن ؟ ای  تسا 
راتفر نانچ  هشیمه  دـیاب  صخـش  هک  تسا  ینعم  نادـب  تناک  رظن  رد  رما  نیا  دـهاوخب و  اه  ناکم  اه و  ناـمز  همه  رد  ناـیمدآ  همه 

.دوش یم  یّلک  نوناق  کی  وا  راتفر  شور  هار و  ییوگ  هک  دنک 

همه يارب  تعیبط  ّماع  نوناق  تروص  هب  ار  نآ  تسا  یفاک  تسین ، ای  تسه  فیلکت  اب  قفاوم  يراـک  مینادـب  هک  نآ  يارب  هیاـپ  نیارب 
اه تساوخ  بناج  رد  ضقانت  هب  نوناق  نآ  نتـساوخ  ای  دـشاب  ضقاـنت  نّمـضتم  دوخ ، نوناـق ، نیا  هچ  ناـنچ  مینک ؛ ضرف  اـه  ناـسنا 
رد روکذـم ، ضفانت  ود  زا  کی  چـیه  هچ  نانچ  تسا و  هفیظو  فیلکت و  نآ ، فالخ  هکلب  تسین  فیلکت  قفاوم  راک ، نآ  دـماجنیب ،

.تسام هفیظو  فیلکت و  قفاوم  دشابن ، نآ 

دناد و یم  ناسنا  فیاظو  اه و  هتسیاب  همه  لصا  قلطم و  رما  ای  مکح  ار  فیلکت  هفیظو و  صیخـشت  یّلک  رایعم  تناک ، بیترت  نیدب 
«. دشاب ّماع  نوناق   [ نییآ نآ   ] هک یهاوخب  لاح  نیع  رد  هک  نک  راتفر  ینییآ  نآ  هیاپ  رب  اهنت   » هک نیا  نآ 

نآ تّحـص  نماض  يزیچ  هچ  تسا و  هدمآ  تسد  هب  اجک  زا  یلـصا  دیاب »  » نیا یّلک و  رایعم  نیا  هک  تسا  شـسرپ  نیا  ياج  نونکا 
لقع هک  دروآ  یم  رامـش  هب  ینیـشیپ  ماکحا  زا  ار  نآ  دناد و  یم  یلمع  لقع  یهیدب  مکح  ار  قلطم » مکح  ای  رما   » نیا تناک  تسا ؟

زا ار  نآ  ینعی  تسا ، یهیدـب  مکح  نیا  دـنک و  یم  مکح  رما و  نآ  هب  هبرجت ، هب  زاـین  نودـب  يرورـض و  قلطم و  تروـص  هب  یلمع 
نآ قلطم » رما   » نیا هجیتن  .دنک  یمن  جاتنتسا  یتیعقاو  چیه 
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.دنشاب هتشادن  صاخ  جیاتن  طیارش و  صاخ و  درف  هب  صاصتخا  ینعی  دنشاب ، قلطم  نوناق  دیاب  یقالخا  فیلاکت  مامت  هک  تسا 

ّتین هب  دـشاب و  فیلکت  قفاوم  يرایتخا و  هک  تسا  بوخ  یقالخا  رظن  زا  یلمع  تناک ، هدـیقع  هب  تفگ ، ناوت  یم  هصـالخ  روط  هب 
ّتین طرش  .دهاوخب  طیارـش  همه  رد  همه و  يارب  ار  نآ  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  فیلکت  قفاوم  یلمع  دریذپ و  تروص  فیلکت  ماجنا 
دیاـب اـهراک  همه  یبوخ  تسا و  بوخ  اـقلطم  اـتاذ و  فیلکت ) ماـجنا  ّتین  ریخ =(  ّتین  هک  تسا  ربـتعم  تهج  نآ  زا  فیلکت  ماـجنا 

، نآ هب  مکاح  تسا و  هبرجتلا  لبقام  ینیـشیپ و  ماکحا  زا  زین  فیلکت  قفاوم  لمع  يارب  هدش  هیارا  یّلک  رایعم  .دـشاب  نآ  هب  طورـشم 
قلطم دیاب  زین  یقالخا  فیلکت  ای  نوناق  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  تسانثتـسا و  لباقریغ  قلطم و  یهیدب ، ور  نیا  زا  تسا و  یلمع  لقع 

.دشابن (1) صاخ  جیاتن  طیارش و  ای  صاخ  درف  هب  دّیقم  ینعی  دشاب ،

یسررب دقن و 

مک یلیخ  ملاـع  رد  یقـالخا  راـک  فـیرعت  نیا  قـبط  هک ، نیا  هلمج  زا  درادـن  یلوـصا  هبنج  هک  هدـش  دراو  یتاداـقتنا  هیرظن ، نیا  رب 
تسین هنوگ  نیا  دنراذگ ، یم  مارتحا  اه  نآ  هب  مدرم  دننک و  یم  نوناق  تیاعر  ًالماک  هک  فیرـش  ياه  ناسنا   [ هک ارچ   ] .دوب دهاوخ 
دیـشاب لیاق  شزرا  اه  نیا  يارب  امـش  دیابن  سپ  دنراد  یفلتخم  ياه  هزیگنا  هکلب ]  ] .دشاب هفیظو  ماجنا  رطاخ  هب  طقف  ناشیاهراک  هک 

.تسین نیا  یفرع  مهف  هک  یتروص  رد 

يا هلئـسم  دـشاب ، دایز  ای  مک  الاح  درادـن  شزرا  اهراک  نیا  هک  دـش ]  ] تابثا لیلد  اب  یتقو  .تسین  یلوصا  تناـک  هب  داـقتنا  نیا  یلو 
رگا تسین ،
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.دهاک یمن  ششزرا  زا  یبایمک  نیا  دوب  بایمک  اهب و  نارگ  یلیخ  يرهوگ 

بوخ هشیمه  نتفگ  تسار  دـییوگ  یم  امـش  هک  هدـش  تناک  هب  يوسنارف  ناتـسنوک » نیماینب   » مان هب  یـصخش  طسوت ]  ] رگید داـقتنا 
ام رگید  ترابع  هب  .تسین  بوخ  دوش ، هانگ  یب  ناـسنا  نیدـنچ  ندـش  هتـشک  بجوم  مدآ  نتفگ  تسار  رگا  هک  یتروص  رد  تسا ،

دعاوق نیا  نایم  زا  .تسا و  مک  رایـسب  ای  میرادـن  ای  دـشاب  هتـشاد  تیّلک  یطیارـش  ره  نامز و  ره  رد  هک  قلطم  یقـالخا  هدـعاق  کـی 
.درادن تیّلک  یکی  نیا  دیا  هدرک  ادیپ  امش  هک  یقلطم 

تسا یـسک  ندرگ  شهانگ  دوش  یم  یناسک  لتق  بجوم  نتفگ ]  ] تسار رگا  مییوگب ، تسار  دیاب  ام  دیوگ : یم  شباوج  رد  تناک 
، هدرک سفن  لتق  هک  هدرک  يدـب  راک  وا  میتفگ ، تسار  هک  میا  هدرک  یبوخ  راک  ام  .درادـن  ام  هب  یطبر  دوش و  یم  لـتق  بجوم  هک 

.تسین انثتسا  لباق  یطیارش  چیه  رد  دراد و  تیّلک  یقالخا  دعاوق  هیاپ ] نیارب  ]

.منک (1) یم  یلقع  ثحب  نم  دیوگب ] دناوت  یم   ] تناک و ]  ] تسین یلوصا  یلاکشا  مه  نیا 

تناک هیرظن  رب  یلوصا  تاداقتنا 

ماکحا هلـسلس  کی  ام  دیوگ  یم  هک  تسوا  یفـسلف  يانبم  نامه  هرابرد  لوا  دوش ، یم  دراو  تناک  بهذـم  رب  هک  یلوصا  تاداقتنا 
یماکحا هکلب  تسین  جراخ  زا  ذـّختم  و  تسا ، هبرجت  هب  طوبرم  هن  يرظن و  لـقع  هب  طوبرم  هن  ماـکحا  نیا  هک  میراد  یلمع  یهیدـب 

.یهیدب نیشیپ و  تسا 

لقع ماکحا  هک  تفگ ] دیاب  [ ؟ میرادن ای  میراد  تایبرجت  زا  لقتسم  یلمع  لقع  ماکحا  ایآ  هک  تسا  ییانبم  لاکشا  کی  لاکشا  نیا 
لقتسم و یلمع ،
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نـسُح دـنک ، یم  كرد  یهیدـب  تروص  هب  یلمع  لقع  دـییوگ  یم  هک  یقـالخا  نوناـق  نیرت  ماـع  .تسین  يرظن  ماـکحا  زا  زاـین  یب 
ره رد  ینامز و  ره  رد  یسک  ره  يارب  لدع  .ملظ  حبق  رد  روط  نیمه  هدرکن و  کیکـشت  لدع  نسُح  رد  سک  چیه  هک  تسا  تلادع 
هک تسا  نیا  هدش  لدـع »  » يارب هک  يریـسفت  نیرتهب  هچ ؟ ینعی  دراد  نسُح  میمهف  یم  ام  هک  یلدـع  بوخ ، .تسا  بوخ  یطیارش ،
هک تسا  يرابتعا  قح  هک  تسا  نیا  قح  فیرعت  نیرتهب  هچ ؟ ینعی  قح  هک  مینک  یم  لاؤس  لاـح ] « ] دوش هداد  وا  هب  یـسک  ره  قح  »
وا هب  ار  یـسکره  قح  هک  نآ  تسیچ ؟ لدـع  .دـش  رود »  » بلطم سپ ]  ] .دـشاب لدـع  قباطم  نوناق  نآ  هک  دوش  یم  ینوناق  زا  یـشان 
رود رب  ینتبم  هک  مینک  هئارا  لدـع  قح و  يارب  یفیرعت  میناوت  یم  یتقو  ام  سپ  .دـشاب  لدـع  اب  قباطم  هک  نیا  تسیچ ؟ قح  .دـنهدب 

هتـشادن يرظن  نیزاوم  کی  ام  ات  .دـشاب  ینتبم  يرظن  ياـه  تقیقح  رب  و ]  ] دـیاین تسد  هب  یلمع  لـقع  میهاـفم  هار  زا  اـهنت  دـشابن و 
سپ .دوش  یمن  نییعت  یّقح  ...و  تسیچ  هعماج  رد  وا  شقن  تسیچ و  شلاـمک  دراد ، یتیعقوم  هچ  هک  میـسانشن  ار  سکره  میـشاب و 

نآ هجیتن  اب  هطبار  رد  نتفگ  تسار  یّتح  .میرادن  تایرظن  زا  لقتـسم  یلمع  لقع  ماکحا  و ]  ] يرظن میهافم  زا  لقتـسم  یلمع  میهافم 
هب یهتنم  رگا  بوخ و  دوـش  هعماـج  حـلاصم  هب  یهتنم  رگا  یتـسار  .تسین  یبرجت  يرظن و  ماـکحا  زا  لقتـسم  مکح  کـی  و ]  ] تسا

يرظن لقع  اب  هک  دنتـسه  یعقاو  روما  دسافم ، حلاصم و  میـسانشب و  ار  دسافم  حلاصم و  دـیاب  سپ  .تسا  دـب  دوش  یعامتجا  دـسافم 
.دوش یم  ّبترتم  هدسفم  نآ ، رب  هک  تسا  نیا  تسا  دب  دوش  یم  سفن  لتق  بجوم  هک  ینتفگ  تسار  هک  نیا  ّرس  .دنوش  یم  هتخانش 

.تسا بوخ  تیاغ  اب  هطبار  رد  ینعی  تسا  تحلصم  بجوم  هک  ور  نآ  زا  تسار  و 
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نآ يور  تناک  هک  یلاثم  نیا  سپ  .تسا  دـب  اـی  بوخ  هک  درک  مکح  دوش  یمن  میریگن ، رظن  رد  شتیاـغ  اـب  ار  لـعف  هطبار  اـت  سپ 
دننک كرد  اه  ناسنا  لوقع  همه  تیّلک  قالطا و  روط  هب  هک  تسین  يزیچ  کی  .تسین  تایبرجت  تایرظن و  زا  لقتسم  دراد ، رارـصا 

.دیوگب تسار  دیاب  یطیارش  ره  رد  یناسنا  ره  هک 

دیدپ اجک  زا  هچ ؟ ینعی  هفیظو  و ]  ] فیلکت مییوگ  یم  دشاب » فیلکت  اب  قباطم  یقالخا  راک  دیاب  [ » دـیوگ یم  تناک »  ]» هک نیا  اّما ] ]
هک تسا  یهیدب  نآ  موزل  قیدصت  مه  دنتـسه و  یهیدب  روصت  رد  مه  .تسا  یلمع  لقع  یهیدب  میهافم  زا  اه  نیا  دیوگ  یم  هدمآ ؟

.درک راتفر  هفیظو  قبط  دیاب 

عوضوم .درک  ار  راک  نیا  دـیاب  هک  تسا  نیا  هفیظو ، ینعم  .تسا  یناـمه » نیا   » هیـضق ناـمه  تسا  یهیدـب  هچ  نآ  مینک  یم  ضرع 
هفیظو اّما  .درک  لـمع  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  مه  شلومحم  اـعبط  داد » ماـجنا  دـیاب  هک  يزیچ   » ینعی هفیظو  .تسا  هفیظو »  » هیـضق

یم ادیپ  اجک  زا  هفیظو  موهفم  هک  تسا  نیا  رد  مالک  .درک  دیاب  درک ، دیاب  هک  ار  يزیچ  دـهد  یمن  ام  تسد  هب  يزیچ  نیا  تسیچ ؟
؟ دوش

اب و ]  ] دـشاب یتایعقاو  دـیاب  .دوش  یمن  ادـیپ  تایعقاو  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  و ]  ] تسا يراـبتعا  یموهفم  هفیظو ، موهفم  تفگ ] دـیاب  ]
رظن فرص  ار  يدوجوم  ای  دشاب  دوجوم  کی  رگا  ّالاو  .دوش  عازتنا  یّـصاخ  طیارـش  کی  رد  موهفم  نیا   [ ات  ] دوش هدیجنـس  رگیدمه 

ار دوجوم  ود  دیاب  هفیظو  شیادیپ  يارب  امتح  سپ  .دوش  یمن  حرطم  يا  هفیظو  وا  يارب  میریگب ، رظن  رد  رگید  يایـشا  اب  شطباور  زا 
هب تایعقاو  نودب  هفیظو ، يرّوصت  موهفم  سپ  .دیآ  دوجو  هب  هفیظو  موهفم  ات ]  ] مینک ظاحل  اه  نیا  نیب  يا  هطبار  میریگب و  رظن  رد 
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.دیآ یمن  دوجو 

فظوم ناسنا  هک  دـنک  یم  كرد  یهیدـب  تروص  هب  ار  نیا  لقع  ایآ  میهد ؟ ماجنا  ار  يراـک  هک  میفظوم  اـم  ارچ  نآ ، قیدـصت  اـّما 
اه نآ  زا  نم  هک  دنـشابن  يرگید  ياه  ناسنا  ات  مک  تسد  تسه ، ییادخ  منادن  نم  ات  تفگ ] دیاب  [ ؟ دـهد ماجنا  ییاهراک  هک  تسا 

دوش تفای  يروضح  ملع  اـب  هک  تسین  نم  دوجو  رد  ینیع  رما  کـی  تیلوئـسم  .منک  یمن  یتیلوئـسم  ساـسحا  مشاـب ، هدرب  يا  هرهب 
.دوش یم  حرطم  دراد ، هطبار  نم  اب  هک  رگید  دوجوم  کی  اب  هطبار  رد  هک ]  ] تسا يرابتعا  موهفم  کی  هکلب ] ]

دوجوم ياه  تیعقاو  ناونع  هب  ار  اه  نآ  دـیاب  هک  تسا  یقیاقح  رب  فقوتم  دراد ، فیلکت  هفیظو و  ناـسنا  هک  نیا  هب  قیدـصت  سپ ] ]
ینیب ناهج  هطبار  هب  هک ]  ] تسه يا  هطبار  يرظن  یلمع و  لقع ]  ] میهافم نیب  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  نیا ، دوخ ] ، ] دنک كرد 

.ددرگ یمرب  يژولوئدیا  و 

نیا شدوخ  لـقع  هک  تسین  هنوگ  نیا  و ]  ] تسا یتاـیرظنرب  ینتبم  اقیدـصت  مه  اروـصت و  مه  فـیلکت  موـهفم  هک ] نیا  شا  هجیتـن  ]
.دنک قیدصت  دعب  كرد و  قیاقح  هب  هجوت  نودب  ار  موهفم 

قالخا رد  هک  ییاه  ثحب  همه  .دهاوخ  یم  ّتین  تسین و  یفاک  فیلکت  اب  تقباطم  اهنت  دیوگ ] یم  تناک »  ]» هک نیا  مهم  هلئسم  اما 
هب یلعاف  نسُح  يرادیاپ  .دـنا  هدرکن  ثحب  یلعاف  نسُح  هب  عجار  اّما  تسا ، بوخ  يراک  هچ  ینعی  تسا ، یلعف  نسُح  هب  عجار  هدـش 
هک دراد  رارـصا  ناشیا  هک  تسا  نیا  رد  مالک  یلو  تسا ، تبثم  رایـسب  هدرک  هیکت  ّتین  يور  تناـک  هک  تهج  نیا  زا  .تسا و  ّتین 

ّتین ینعی  .دنک  یم  عضو  لقع  دوخ  هک  ینوناق  مه  نآ  تسا ؛ نوناق  مارتحا  ّتین  و ]  ] هفیظو ماجنا  ّتین  طقف  دنمشزرا ، ّتین 
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يزیچ نینچ  اـیآ  هک  تساـج  نیا  رد  اـم  فـالتخا  .مهد  ماـجنا  ار  راـک  درک ، دـیاب  ار  راـک  نیا  هک  ممهف  یم  مدوـخ  نوـچ  هک  نـیا 
؟ هن ای  دوش  یم  طقاس  یقالخا  شزرا  زا  راک  دوبن ، رگا  دراد و  ترورض 

ینعی تسا ، یعقاو  تخانـش  کی  رب  ینتبم  يدابم  نیا   [ هک  ] تسا یّـصاخ  یناسفن  يدابم  کی  هب  طونم  ّتین  شیادـیپ  تفگ ] دـیاب  ]
یم یلامک  دوخ  يارب  ار  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  منک  لمع  ما  هفیظو  قبط  مهاوخ  یم  هک  نیا  .تسا  يرظن  لقع  ماکحا  رب  ینتبم 

مارتحا شزرا  نیا  هک  دوش  یم  مالک  لقن  .دشاب  لیاق  شزرا  نوناق  هب  مارتحا  يارب  هک  دوش  یم  یشمتم  مدآ  زا  ّتین  نیا  یتقو  .مناد 
هک تـسا  يرظن  رما  کـی  رگا  و  دــهد .] یم  خر   ] لسلــست سپ ] ، ] تـسا یقــالخا  مـکح  مـه  نآ  رگا  هدــمآ  اــجک  زا  نوناــق  هـب 
یم نوچ  تسا  يرگید  ّتین  ّتین ، نیا  رس  تشپ  سپ  .دنادب  یلامک  دوخ  يارب  ار  نیا  هک  تسا  نیمه  يرظن  رما  نآ  بولطملاوهف و 

لامک هب  ندیـسر  يارب  رگا  یّتح  دیتفگ  دیدرک و  فذـح  ار  لامک  امـش  هک  نآ  لاح  منک و  یم  ار  ّتین  نیا  مسرب  لامک  هب  مهاوخ 
.درادن (1) یقالخا  شزرا  دشاب  مه 

شـسرپ نیا  دراد ، ریثأت  لـعف  یقـالخا  شزرا  رد  هزیگنا  ّتین و  هک  میتفریذـپ  هک  نآ  زا  سپ  تفگ ] ناوت  یم  ـالاب  نخـس  رب  نوزفا  ]
ياه هزیگنا  نیب  زا  هک  نیا  شسرپ  عقاو ، رد  .دنتسه  دنمشزرا  کی  مادک  فلتخم ، ياه  ّتین  اه و  هزیگنا  نیب  زا  هک  دوش  یم  حرطم 

باختنا دیاب  ار  کی  مادک  دهد ، حیجرت  هّیقب  رب  تسا  نکمم  ار  کیره  دـنک و  باختنا  دـناوت  یم  ناسنا  ار  اه  نآ  همه  هک  یفلتخم 
بـسانم خـساپ  یتقو  شـسرپ  نیا  هک  تسا  نشور  .دـشاب  شزرا  ياراد  اعقاو  راک ، اـت  تسا  مزـال  کـی  مادـک  نداد  يرترب  دـنک و 

هک دنک  یم  تفایرد 
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یعقاو حیجرت  تهج  هک  دوش  هتـسناد  دنمـشزرا  یتّین  هزیگنا و  ینعی  دشاب ، یعقاو  حّجرم  ساسارب  هّیقب ، رب  اه  هزیگنا  زا  یکی  حیجرت 
یعقاو تهج  هچ  تسا و  دنمـشزرا  کی  مادـک  فلتخم ، ياه  هزیگنا  اه و  ّتین  نیب  زا  هک  میـسرپ  یم  تناک  زا  لاـح  .دـشاب  هتـشاد 

؟ تسا هدش  نآ  حیجرت  بجوم 

يادا ّتین   » اب ار  ریخ  ّتین  هتـسناد و  طورـشم  ریخ » ّتین   » هب ار  نآ  دـهد ، هیارا  دنمـشزرا  راـک  زا  یّلک  يراـیعم  هک  نآ  يارب  تناـک 
يادا ّتین  ریخ =  ّتین   ) هلداـعم نیا  يرارقرب  يارب  یلیلد  هچ  هک  تسا  نیا  تناـک  زا  اـم  شـسرپ  .تسا  هتـسناد  ربارب  یلقع » فـیلکت 

تّذـل و بسک  تعفنم ، بلج  ّتین  دـننام  یفلتخم  ياه  ّتین  اه و  هزیگنا  ناـیم  زا  دـیوگ  یم  تناـک  عقاو ، رد  دراد ؟ یلقع ) فیلکت 
اّما تسا ، ریخ  اتاذ  ّتین ، نیمه  اهنت  دوش و  هداد  حـیجرت  اه  ّتین  هّیقب  رب  دـیاب  یلقع  فیلکت  ماجنا  ّتین  ...و  لامک  تداعـس و  هب  لین 

.دراد يرترب  اه  ّتین  هّیقب  رب  تسا و  ریخ  اتاذ  ارچ  یلقع ، فیلکت  يادا  ّتین  هک  دهد  یمن  حیضوت 

هوحن نیرت  لـماک  نیرترب و  يدوـجو  ظاـحل  هب  هچ  نآ  .دـنراد  یعقاو  عازتـنا  أـشنم  هک  دنتـسه  یتافـص  زا  یبوـخ  ریخ و  اـم  رظن  هب 
فدـه تسا و  ریخ  اتاذ  هک  تسا  ناـمه  تسه و  زین  نکمم  عضو  نیرت  بوخ  نیرتریخ و  وا  هب  تبـسن  تسا ، ناـسنا  يارب  يدوجو 

اهنت اه _  ّتین  لاعفا و  زا  معا  دشاب _  فده  نآ  هب  ناسنا  یبای  تسد  بجوم  هچره  تسا و  ناسنا  تاّذلاب  بولطم  قالخا و  ییاهن 
، تسین ریخ  اتاذ  یلعف  چیه  هک  نانچ  مه  هیاپ  نیارب  .دوب  دنهاوخ  بوخ  ریخ و  دنراد ، فدـه  نآ  هب  لوصو  رد  هک  يریثأت  تهج  زا 
، دوش یم  هتـسناد  قالخا  فده  اب  اهنآ  تبـسن  هطبار و  زا  لاعفا  یلعف » حبق  نسح و   » هک هنوگ  نامه  تسین و  ریخ  اتاذ  زین  یتّین  چیه 

و حُبق » نسُح و  »
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نیرت یلاع  ناسنا ، تقیقح  یـسررب  اب  هک  تسا  نآ  مهم  سپ  .دیآ  یم  تسد  هب  فده  نیمه  اب  نآ  تبـسن  تهج  زا  زین  ّتین  شزرا 
اه ّتین  لاعفا و  شزرا  سپس  مینادب و  تاّذلاب  ریخ  قالخا و  فده  ار  نآ  میـسانشب و  ار  ناسنا  يارب  نکمم  تیعـضو  نیرت  لماک  و 

.مینک مولعم  نآ  اب  هسیاقم  رد  ار 

مود دشاب و  ریخ  دـناوت  یمن  اتاذ  یلقع  فیلکت  يادا  ّتین  هلمج  زا  یتّین و  چـیه  هک  نیا  لوا  هک  تسا  نیا  تناک  رب  داقتنا  نیا  هجیتن 
يادا ّتین  ریثأـت  قـالخا و  فدـه  تناـک  بتکم  رد  دـشاب و  هتـشاد  ریثأـت  قـالخا  فدـه  هب  لوصو  رد  هک  تسا  ریخ  یتـّین  هک  نیا 

هدش هدرمـش  یقالخا  شزرا  اب  یفانم  یتیاغ  فده و  ره  هب  ندیـسر  دصق  هکلب  هدشن ، نییبت  فده ، هب  یبای  تسد  رد  یلقع  فیلکت 
(1) .تسا

ارجا لباق  هفیظو  ود  داضت  دراوم  رد  دـنک ، لـمع  هفیظو  هب  دـیاب  هراومه  ناـسنا  هک  نیا  رب  ینبم  تناـک  رظن  هک ] نیا  رگید  لاکـشا  ]
! مییوگب تسار  دیاب  دنک ، لاؤس  زار  نآ  دروم  رد  یسک  رگا  .مینک و  ظفح  ار  نآ  دیاب  دشاب ، ام  دزن  يزار  رگا  لاثم  روط  هب  .تسین 

میهاوخب رگا  مییوگب و  غورد  دـیاب  مینک ، ظـفح  ار  زار  میهاوخب  رگا  درک ؟ عـمج  دـیاب  هنوـگچ  ییوگتـسار  زار و  ظـفح  نیب  لاـح 
(2) مینک ! شاف  ار  زار  دیاب  مییوگب ، تسار 

نویبلک بتکم  . 9

هراشا

يراجنهان رثا  رد  ایوگ  دندرک  یم  یگدـنز  نانوی  رد  دالیم  زا  لبق  نرق   4 دودح 3 _  رد  دندوب و  هفـسالف  زا  يا  هلحن  هک  نویبلک » »
، دوب هدش  عقاو  نانوی  رد  رمتسم  ياه  گنج  رثا  رد  هک  يدایز  ياه  تبیصم  یگدنز و  ياه 
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هب ّقلعت  ناسنا  هک  یمادام  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دیشک و  رانک  دیاب  راب  تبکن  یگدنز  نیا  زا  هک  دش  ادیپ  اه  نآ  رد  شیارگ  نیا 
زیچ ره  هب  مدآ  تساه و  یتحاران  رورـش و  اب  هارمه  جراخ  ناهج  نوچ  دنک ، یمن  ادـیپ  شمارآ  تقو  چـیه  دراد ، شدوخ  زا  جراخ 

شدوخ نورد  هب  اـهنت  دـیاب  ناـسنا  سپ  .دور  یم  نیب  زا  شرطاـخ  شمارآ  دوش و  یم  تحاراـن  شنتفر  نیب  زا  رییغت و  اـب  ددـنبب  لد 
یگدازآ دناوتب  یطیارـش  ره  رد  دوشن و  ینوریب  لماع  چیه  عبات  هک  دنک  تیوقت  ار  شدوخ  هدارا  دنک ، زیهرپ  ایند  روما  زا  دزادرپب و 

يزیچ هب  ّقلعت  دنب  رد  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هداس  رایـسب  یگدنز  دیاب  ناسنا  هک  دندرک  یم  هیـصوت  ور ، نیا  زا  .دنک  ظفح  ار  شدوخ 
.دشاب ترورض  ّدح  رد  نارگید  اب  شطابترا  دنامب و  هدنز  هک  دروخب  اذغ  يردق  هب  .دوشن  عقاو 

هرهچ زا  یکی  .دنا  هدش  هدیمان  نویبلک »  » مه تهج  نیمه  هب  دشاب و  اهر  .دنک  یگدنز  گس »  » لثم دیاب  ناسنا  دـنتفگ  یم  نویبلک » »
.تسا هدوب  ینودقم » ردنکسا   » رصاعم هک  تسا  سنگوید »)  ) سناجوید ، » بتکم نیا  فورعم  ياه 

.دوب (1) ناسنا  یعامتجا  یگدنز  صوصخ  هب  ناهج و  هب  تبسن  ینیبدب  کی  رب  ینتبم  یقالخا  بتکم  نیا  لاح  ره  هب 

یسررب دقن و 

هک يا  ینیب  ناهج  دقن  هب  میدرگرب  دیاب  نآ ]  ] دقن يارب ]  ] هیاپ نیارب  .تسین  صاخ  لوصا  یفسلف و  نییبت  کی  ياراد  بتکم  نیا  . 1
ماظن یهلا ، ینیب  ناهج  ساسارب  .تسا  هدـش  یعامتجا  یگدـنز  یتسه و  ماظن  هب  تبـسن  ینیبدـب  نیا  بجوم  هدوب و  بتکم  نیا  هیاپ 

مه یعامتجا  یگدنز  تسین و  رش  ملاع ،
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یگدنز رد  يرورـش  رگا  دننک و  هدافتـسا  رگیدمه  زا  دیاب  هک  هداد  رارق  تمعن  رگیدـمه  يارب  ار  اه  ناسنا  ادـخ  .تسین  رـش  اقلطم 
هیاپ نیارب  .دوش  فرطرب  رورش  نیا  دنریگ و  رارق  تیبرت  میلعت و  تحت  دیاب  هک  تساه  ناسنا  دب  راتفر  رثا  رد  دمآ و  دیدپ  یعامتجا 

یلامک تقیقح و  هلعش  چیه  هک ]  ] تسا رورـش  زا  هدنکآ  یعامتجا  ماظن  هن  تسا و  بلاغ  شریخ  هکلب  تسا  رـش  ناهج  نیا  ماظن  هن 
لـصاح یناسنا  ياه  تمعن  نیا  هیاس  رد  دـیاب  هک  یتالامک  زا  ار  ناـسنا  اـیند ، ياـه  تمعن  كرت  هنوگ  نیا  دـشابن .]  ] نشور نآ  رد 

.دنک (1) یم  مورحم  ...و  وفع  راثیا ، لثم  دوش 

تسا يدرف  یهار  تداعس ، هب  ندیـسر  يارب  بتکم  نیا  يداهنـشیپ  هار  دنک و  یم  ظاحل  هعماج  زا  هدیرب  ار  ناسنا  یبلک ، بهذم  . 2
.تسا (2) یندم  یعامتجا و  يدوجوم  عبطلاب  ناسنا  هک  نآ  لاح  و 

اب راگزاسان ]  ] لوقعمان و تاّقـشم ، اه و  یتخـس  لّمحت  زا  دح  نیا  تسا و  هنابلط  تضایر  هنادهاز و  دـح ، زا  شیب  یبلک  بهذـم  . 3
.تسا (3) یمدآ  عبط 

نویقاور بتکم  . 10

هراشا

ّلحم هک  تسا  نونز »  » بتکم نیا  سّسؤم  هک ]  ] دندش رهاظ  هفسلف  هنحص  رد  نویقاور » [ » مان هب  [ي  رت لدتعم  هورگ  نویبلک »  » زا دعب 
سرد و ّلحم  ناـمه  رطاـخ  هب  ار  هفـسالف  نیا  ًـالومعم  دوش و  یم  هدـیمان  قاور »  » یبرع رد  هک  دوب  يا  هدیـشوپرس  ناویا   [ وا  ] سرد

.دنیوگ یم  یقاور »  » اه نآ  ثحب 

[ ییاج نآ  زا  و   ] تساه نآ  ینیب  ناهج  هفسلف و  رب  ینتبم  یقاور  قالخا 

114 ص :
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نیرت مهم  هب  میراچان  ور  نیا  زا  درک ، دـقن  كرد و  دوش  یمن  تسرد  ناش  یفـسلف  یناـبم  زا  ادـج  ار  اـه  نآ  یقـالخا  تاـیرظن  هک 
.میزادرپب نآ  دقن  هب  و  هدرک ]  ] ضرع قالخا  هفسلف  رد  ار  اه  نآ  هیرظن  لصاح  دعب  مینک و  يا  هراشا  اه  نآ  ینیب  ناهج  لوصا 

:[ نویقاور ینیب  ناهج  لوصا  ]

دوخ ای  یهلا  لقع  شنطاب ، هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  یتدـحو  ناهج  ّلک  دـنتفگ  یم  .دوجو  تدـحو  یعون  هب  داـقتعا ] لوا : لـصا  ]
یناسنا ره  رد  یهلا  لقع  زا  ییاه  هولج  يریبعت  هب  ای  دراد و  طابترا  یهلا ]  ] لقع اب  ناسنا  و ]  ] تسا تعیبط  ملاع  شرهاظ  تسادخ و 

.تسا یهلا  لقع  زا  یئزج  یناسنا  ره  لقع  هک  نیا  هب  دننک  یم  ریبعت  یهاگ  .دراد  دوجو 

دنک یم  ادیپ  ققحت  یهلا  یمتح  ياضق  ریدقت و  قبط  ناهج  ثداوح   [ ینعی  ] .يربج ریذپانرییغت و  ياضق  کی  هب  داقتعا  مود ]: لصا  ]
رد و ]  ] تسا هدارا  لقع و  ياراد  هک ]  ] ور نآ  زا  اهنت  دـهد و  رییغت  ار  ناهج  ثداوح  هک  تسین  رداق  هجو  چـیه  هب  ناسنا  هجیتن  رد  و 

دهاوخن يرییغت  چـیه  جراخ  تایعقاو  هنرگ  دـهد و  رییغت  ار  شدوخ  هدارا  دـناوت  یم  دراد ، يدازآ  شدوخ  هب  تبـسن  شدوخ  نورد 
.دراد دوجو  شتاذ  نورد  رد  ناسنا  يدازآ  نآ  و  تسه ، يدازآ  کی  طقف  .درک 

، تسا هدیدنـسپ  یقالخا  رظن  زا  یناسنا  مییوگ  یم  یتقو  .تسا  هدارا  نیمه  هب  طوبرم  یقالخا ، يدـب  رـش و  ای  یبوخ و  ریخ و  لصا 
هزوح رد  يزیچ  یناسنا ، هدارا  ياروام  .دراد  يدنـسپان  هدارا  ینعی  تسا ، مومذـم  یقالخا  رظن  زا  یناسنا  دراد و  یّـصاخ  هدارا  ینعی 

تسا و ناسنا  يرایتخا  لاعفا  قالخا ، هزوح  .تسا  دب  ای  بوخ  مییوگب  ات  دریگ  یمن  رارق  رایتخا 
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.تسا شدوخ  هدارا  هب  طوبرم  شدوخ و  نورد  رد  طقف  ناسنا  يرایتخا  لعف 

.ناسنا تاذ  نورد  رد  هدارا  يدازآ  هب  داقتعا  موس : لصا 

[ هک ارچ   ] تسا مراهچ ] لصا   ] دنک یم  ادـج  نویبلک  زا  ار  نویقاور  هک  يزیچ  هدـمع  .یتسه  ماظن  ندوب  ریخ  هب  داقتعا  مراهچ : لصا 
[ نویقاور یلو  دنتسناد ، یم   ] تافآ رورش و  أشنم   [ ار  ] یعامتجا یگدنز  و  هتشاد ]  ] تعیبط ملاع  ماظن  ندوب ]  ] رـش هب  داقتعا ]  ] نویبلک

ریخ تسه ، یهلا  یمتح  ياضق  عبات  شثداوح  تسادـخ و  قولخم  هک  ور  نآ  زا  مه  عامتجا  تسا و  ریخ  تعیبط ، ماـظن  دـنیوگ  یم 
.دوش یم  ناسنا  دوخ  دازآ  هدارا  هب  طوبرم  هک  اج  نآ  ات  تسا  ناسنا  تاذ  نورد  رد  طقف  یقالخا  رش  ریخ و  هزوح  .تسا 

: نویقاور دزن  رد  رش ] ریخ و  كالم  ]

لد هک  دـنرواب  نیارب  و ]  ] دـننک یم  وجو  تسج  یحور  شمارآ  رد  ار  یقالخا  ریخ  هک  دـنراد  نویبلک  اب  یکرتشم  تهج  نویقاور ] ]
نمـضتم تسا و  رـش  هسفن  ّدح  یف  هک  ور  نآ  زا  هن  دوش ، یم  ناسنا  يارب  بارطـضا  اه و  یتحاران  بجوم  ناهج ، ثداوح  هب  نتـسب 
بجوـم دـننام و  یمن  یقاـب  تعیبـط  ماـظن  رد  اـه  نیا  ددـنبب  لد  یّـصاخ  ياـهزیچ  هب  ناـسنا  یتـقو  هک  ور  نآ  زا  هکلب  تسا ، رورش 

شا یگدنز  دنکن و  ادیپ  ّقلعت  يزیچ  هب  مدآ  هک  دننک  یم  هیـصوت  مه  نویقاور ]  ] .دـنوش یم  شدوخ  تاذ  نورد  رد  ناسنا  یتحاران 
.درک رظن  فرص  یگدنز  زا  لک  هب  دیاب  دنیوگ  یم  هک  نویبلک  لثم  هن  اّما  دشاب ، هداس 

ثداوح نایرج  رد  دیاب  یلو  دشاب  هتـشاد  راک  رـس و  مه  تعیبط  اب  دنک  یگدنز  عامتجا  رد  دـناوت  یم  ناسنا  دـنیوگ  یم  نویقاور ] ]
فرط یب  ناهج 
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.دشاب هتشادن  یگتسبلد  ّقلعت و  دشاب و 

هب  ] یگتسبلد [ مدع طرش  دنناد و  یم   ] اه نآ  هب  یگتسبلد  مدع ] ار   ] يّدام ياه  تمعن  زا  هدافتسا ]  ] طرش نویقاور ] رگید  ترابع  هب  ]
(1) دنناد .] یم   ] اه توهش  اه و  تّذل   [ هب ندرکن   ] رکف یتسه و  ماظن  زا  يدنسرخ  حور  ظفح  هدارا و  تیوقت   [ ار اه  نآ 

یسررب دقن و 

ناـشیا یقـالخا  هیرظن  هب  طوبرم  رگید ]  ] یـضعب تسا و  دراو   [ نوـیقاور  ] بتکم ینیب  ناـهج  هب  میقتـسم ، روـط  هب  اهدـقن  زا  یـضعب 
[ .تسا ]

[ اه نآ  رظن  دروم  يانعم  هب   ] دوجو تدحو  یمالـسا ، رظن  زا   [ هک نیا  دننام  تسا  دراو  ییاهدقن  ًالک  نویقاور  ینیب  ناهج  لوصا  رب  ]
ادخ و شا  هرهچ  کی  دـشاب و  ملاع  شا  هرهچ  کی  .دـشاب  ادـخ  يارب  رکیپ  کی  هلزنم  هب  ملاع  هک  تسین  روط  نیا   [ و  ] تسا دودرم 

.تسا دودرم  ام  رظن  زا  یتسه  يارب  يریـسفت  نینچ  .دوش  ادـخ  لقع  شعومجم  هک  دـشاب  ادـخ  لقع  زا  یئزج  اـه ، ناـسنا  لوقع  اـی 
ادیپ لولح  ام  ياه  ندب  رد  یهلا  لقع  ای  دنک  ادـیپ  داّحتا  هدام  لماع  اب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاو  رت و  هزنم  رایـسب  لاعتم  يادـخ  دوجو 

هتـشاد یـشقن  دناوت  یمن  ناسنا  تسا و  يربج  تسا ، یهلا  ردـق  اضق و  عبات  نوچ  ناهج  ثداوح  مامت  دـنتفگ ] یم  نینچ  مه   ] .دـنک
رایتخا اب  یهلا  یمتح  ياـضق  هک ] نآ  لاـح  و   ] .مینادـب ندوب  يربج  اـب  يواـسم  ار  یهلا  یمتح  ياـضق  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  دـشاب ،

، اه تّذـل  هب  ّقلعت  قلطم  یمالـسا  هاگدـید  زا  هک ]: تسا  نیا  تسا  دراو  نویقاور  یقالخا  هیرظن  رب  هک  يدـقن  .درادـن  تافانم  ناسنا 
، درادن یلاکشا  لالح  ياه  تّذل  .دوش  یمن  یقالخا  طوقس  بجوم 

117 ص :

صص 99 102 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
http://www.ghaemiyeh.com


هدابعل و َجَرْخَا  یتلا  هّللا  هنیز  َمَّرَح  ْنَم  ُلق   » .دشاب بولطم  دناوت  یم  یمالـسا  شنیب  رد  ایند  تالّمجت  اه و  تنیز  .تسین  شزرا  ّدـض 
مارح یـسک  هچ  ار  هزیکاـپ  ياـه  يزور  زین ]  ] هدروآ و دـیدپ  شناگدـنب  يارب  ادـخ  هـک  ار  ییاـهرویز  وـگب : ِقزّرلا ؛» َنـِم  تاـبّیطلا 

دنچره ، ] تسا حودمم  نوُرُکْشَت ) مُکّلَعل   ) دوش ادیپ  ناسنا  رد  رکش  هزیگنا  هک  نیا  يارب  یهلا  ياه  تمعن  زا  هدافتسا  ؟(1)  هدینادرگ
.تسا (2) ربتعم   [ مالسا  ] بتکم رد  ایند  ياه  تّذل  ناهج و  ياه  هدیدپ  هب  ّقلعت  مدع  دهز ، لصا  [

لامک تداعس و  بتکم  . 11

هراشا

تایرظن نیب  .دـناد  یم  لامک » تداعـس و   » ار یقالخا  ریخ  كالم  هک  تسا  یبتکم  کیزیفاتم ، یقـالخا  ياـه  بتکم  زا  رگید  یکی 
ناونع هب  تداعـس  لامک و  هب  هک  تسا  نیمه  ابیرقت  ناـشکرتشم  تهج  هک ]  ] دراد دوجو  يداـیز  تاـفالتخا  بتکم ، نیا  هب  بوسنم 

.دننک نییبت  لامک  تداعس و  هلیسو  هب  ار  قالخا  دنهاوخ  یم  دنا و  هدرک  هیکت  هلضاف ، قالخا  همه  هشیر 

([ .م.ق  399  _ 470  ) طارقس . 1]

هدرک لقن  طارقـس  زا  هچ  نآ  تشاد و  مامتها  یقالخا  یلمع و  لیاسم  هب  دـهدب ، ّتیمها  يرظن  لیاسم  هب  هک  نآ  زا  شیب  طارقـس » »
يزیچ تلیضف  هتفگ  یم  هتشاد و  هیکت  يدبا  تایح  يور  طارقس  هک  تسا  نیا  تسین ) شخب  نانیمطا  دص  رد  دص  ام  يارب  هک   ) دنا

.دنک (3) دنم  تداعس  يورخا  یگدنز  رد  ار  ام  هک  تسا 
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([ .م.ق  347  _ 430  ) نوطالفا . 2]

هک دراد  دّرجم  لاثم  کی  تادوجوم ، زا  یعون  ره  هک  نیا  هب  داقتعا  ینعی  تسا ، ُلثُم »  » هب داقتعا  نوطـالفا »  » هفـسلف ناـکرا  زا  یکی 
لاـثم دّرجم و  دوـجوم  نآ  زا  یلـالظا  هیاـس و  يّداـم ، دارفا  تـالامک  تسا و  دوـجوم  يدـبا  یلزا و  تروـص  هب  تادّرجم  ملاـع  رد 

ار اه  نآ  هتـشاد و  طابترا  ُلثُم  تادّرجم و  ملاع  اب  ندـب  هب  ّقلعت  زا  لبق  یناسنا  حور  هک  دوب  رواب  نیارب  روط  نیمه  .تسا و  ینالقع 
شومارف ار  شدوخ  مولع  نآ  نادبا ، هب  ّقلعت  ملاع و  نیا  رد  لوزن  زا ]  ] دـعب هتـشاد و  يروضح  ملع  اه ، نآ  هب  تبـسن  هتخانـش و  یم 

هب هرابود  ار  هدـش  شومارف  مولع  نآ  دـناوت  یم  زاب  لالدتـسا ، هیاس  رد  ُلثُم و  نآ  لـالظا  اـب  طاـبترا  رثا  رد  ملاـع  نیا  رد  و ] ، ] هدرک
ار رادیاپان  يّدام و  روما  هب  تاقّلعت  دنک و  لماک  ار  تمکح  هفسلف و  دهد و  ماجنا  ار  شالت  نیا  ناسنا  هک  یتروص  رد  .دروآ  رطاخ 
هک یتادهاشم  نآ  هب  دوش و  یم  ُلثُم »  » ملاع نامه  هب  قحلم  ادّدجم  دوش ، یم  ادج  ندـب  زا  یتقو  هک  دـسر  یم  یلامک  هب  دـنک ، مک 
هب هک  دنک  يراک  هک  تسا  نیا  رد  ناسنا  یقیقح  تداعـس  سپ  .درب  یم  تّذـل  هدرک  بسک  هک  یتالامک  زا  دوش و  یم  لیان  هتـشاد 

شالت .دراد  تبـسانم  ماهوا  لیطابا و  زا  قیاقح  صیخـشت  تایعقاو و  نتخانـش  اب  قح »  » لاثم اّما  .ددرگرب  هرابود  اْیلُع  ياه  لاـثم  نآ 
هحلاص لامعا  هیاس  رد  ریخ  لاثم  .تسا  ریخ »  » لاثم نآ ]  ] زا رتالاب  دـنک و  یم  انـشآ  قح  لاثم  هب  ار  اـم  ینـالقع ، هوق  لـیمکت  هار  رد 

ار سفن  لامعا ، نیا  نداد  ماجنا  یلو  دش ، دهاوخ  نیمضت  رّسیم و  قیاقح  نتخانش  هار  زا  هحلاص  لامعا  ماجنا  هتبلا  .دوش  یم  لصاح 
قحلم ریخ  لاثم  نآ  هب  ندب  زا  ندش  ادج  زا  دعب  دنک و  ادـیپ  تخناسم  تساه  لاثم  نیرت  یلاع  هک  ریخ  لاثم  اب  هک  دـنک  یم  دعتـسم 

ناسنا لامعا  هب  قالخا  سپ  .تسا  يرتشیب  تمظع  لامک و  تفارش و  ياراد  هک  دوش 
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.دنک انشآ  ریخ  لاثم  اب  ار  ناسنا  هک  دوش  یم  طوبرم 

یم تمکح )  ) ای هفـسلف  ار  قیاقح  عومجم  نوچ  دسانـشب و  بوخ  ار  قیاقح  دیاب  ناسنا  هک  دندرک  یم  داهنـشیپ  طارقـس  نوطالفا و 
دیاـب میـسرب  ریخ  لاـثم  هب  میهد و  ماـجنا  یتـسرد  لاـمعا  میناوـتب  هک  میـشاب  هتـشاد  یتنامـض  اـم  هک  نیا  يارب  دـنتفگ  یم  دـندیمان ،
لولعم ناسنا ]  ] ياهاطخ داد و  دـهاوخ  ماجنا  اـمتح  تسا ، بوخ  يزیچ  هک  دـنادب  ناـسنا  رگا  دـنتفگ  یم  میزوماـیب و  ار  تمکح » »

ار قیاقح  هک  دنک  یعـس  دـیاب  دـسرب ، تداعـس  لامک و  هب  دـهاوخ  یم  هک  یناسنا  سپ  .تسا  تمکح »  » لیاضفلا ّما  .تسا  شلهج 
هچ میتسناد  یتقو  مینک و  یم  كرد  ار  دسافم  حـلاصم و  میـسانش و  یم  ار  قیاقح  ام  تمکح ] نتخومآ   ] هیاس رد  دسانـشب و  بوخ 

(1) .داد میهاوخ  ماجنا  امتح  درک  دیاب  راک 

([ .م.ق  322  _ 384  ) وطسرا . 3]

هک تسین  یناسنا  چیه  .تساهناسنا  همه  يرطف  تساوخ  تداعس ، هک  تسا ] رواب  نیا  رب   ] دناد و یم  تداعس  ار  ریخ  كالم  وطـسرا 
هک دـنک  يراک  ینعی  دـنک ، لیدـبت  يرگید  تساوخ  اب  ار  شدوخ  تساوخ  نیا  دـناوتب  یّتح  ای  دـشاب و  نازیرگ  يدـنم  تداعـس  زا 

.دشابن تداعس  راتساوخ  رگید 

هب تداعس  تامّوقم  یفّرعم  تداعس و  فیرعت  رد ]  ] وطسرا .دنک  کمک  ناسنا  يرطف  فده  نیا  هب  هک  تسا  يزیچ  یقالخا  تلیضف 
.دزادرپ یم  دنراد  هملک  نیا  زا  مدرم  همه  هک  یتشادرب  نآ و  موهفم  لیلحت 

راتفر رد  هک  تسا  يزیچ  هکلب  دوش ، لیان  نآ  هب  ناسنا  رمع ، نارود  ندنارذگ  زا  دعب  هک  تسین  يزیچ  تداعـس  دـیوگ  یم  وطـسرا 
تیلاعف ناسنا و 

120 ص :

صص 108 و 109 نامه ، . 1 - 1

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 134 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
http://www.ghaemiyeh.com


دهد یم  رارق  یقالخا  ریخ  كالم  ار  نآ  دیوج و  یم  وطـسرا  هک  یتداعـس  .تسا  یگدـنز  اب  هارمه  دـیآ و  یم  دـیدپ  شا  یگدـنز 
يروط ار  نامراتفر  دـیاب  ام  دـیآ و  یم  دـیدپ  ناسنا  يارب  راکفا  راتفر و  لاـمعا و  هار  زا  ناـسنا  یگدـنز  لـالخ  رد  هک  تسا  يزیچ 

.دوش ادیپ  ام  يارب  تداعس  دعب  مینک  تیلاعف  ینارود  هک  میشاب  رظتنم  هک  نیا  هن  .دشاب  تداعس  اب  هارمه  هک  مینک  میظنت 

، هوق کی  ياضرا  رد  طارفا  .تسا  طسو  ّدـح  لادـتعا و  تلیذر  تلیـضف و  اـی  یقـالخا  رـش  ریخ و  نتخانـش  راـیعم  وطـسرا  رظن ] زا  ]
ِطـسو ّدح  .تسا  یقالخا  ریخ  تلیـضف و  طیرفت ، طارفا و  نیب  ِطسو  ّدح  .يرگید  تلیذر  مه  نآ  رد  طیرفت  .تسا  تلیذر  مومذم و 

.تسا تلیضف  هک  تسا  تّفع  ینارتوهش ، تضایر و  نیب  ِطسو  ّدح  تعاجش و  رّوهت ، نبُج و 

ریاس هب  و ]  ] دوشن رگید  ياوق  محازم  هک  تسا  نیا  هّوق  ره  زا  يرو  هرهب  ِطسو  ّدـح  و ]  ] تساوق محازت  هلئـسم  هیاپ  رب  لادـتعا  ياـنبم 
.دنزن (1) هبرض  اوق 

یسررب دقن و 

تایح هلئسم  هب  هک  تسا  نیمه  وطسرا  هیرظن  فعض  هطقن  ًالباقتم  تسا و  يدبا  تایح  يور  يو ]  ] هیکت طارقـس ، هیرظن  تبثم  هطقن 
.میشیدنا یمن  يدبا  تداعس  هب  عجار  ارچ  میتداعس  بلاط  يرطف  روط  هب  ام  رگا  .تسا  هدرکن  هیکت  نادنچ  يدبا 

وا  ] ياه فرح  يور  نوطالفا  یکیزیفاتم  يانبم  هب  هّجوت  اب  و   [ میرادـن  ] تسا ُلثُم »  » رب ینتبم  هک  نوطالفا  هیرظن  رب  يداـمتعا  اـم  اـّما 
.مینک هیکت  میناوت  یمن  [
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لباق یّلک  لصا  کی  ناونع  هب  اوق ] محازت  هلئسم  هیاپ  رب   ] لادتعا ریسفت  .تسا  لادتعا  هلئسم  وطـسرا ، تایرظن  رد  تبثم  هطقن  اّما  [و ]
دیاب یتروص  هچ  هب  ار  يراکره  هک  نیا  تخانش  ماقم  رد  ینعی  دراد ، يزاسراک  ریسفت ، نیا  ای  هیرظن  نیا  دح  هچ  ات  یلو  تسا  لوبق 
رظن رد  فده  نآ  اب  ار  اوق  نیا  هطبار  میـسانشب و  ار  یناسنا  ياوق  همه  دیاب  ام  دراد ؟ يزاسراک  رایعم  نیا  هزادـنا ، هچ  ات  داد و  ماجنا 

ار لادـتعا  درک و  محازت  عفر  دـیاب  تروص  هچ  هب  دـنوش و  یم  محازتم  مه  اـب  اـه  نیا  هک  تساـهاجک  هک  مینیبـب  تقو  نآ  میریگب ،
.دنفلتخم مه  صاخشا  هک  صوصخ  هب  .دومن  تیاعر 

یم مزـال  رایـسب  ار  هفـسلف  تمکح و  نتخومآ  مولع و  نتـسناد  وطـسرا _  نوطـالفا و  طارقـس ، هفـسالف _  نیا  همه  هک ] نیا  رگید  ]
هک نیا  و  میریذپب ، میناوت  یمن  هدش  لقن  طارقـس  نوطالفا و  زا  هک  روط  نآ  مینادـب ، ملع »  » ار لیاضف  لصا  ام  هک  نیا  اّما  .دـندرمش 
اب یناسک  هک  دیامرف  یم  ار  يدایز  دراوم  نآرق  .تسین  لوبق  لباق  یّلک  روط  هب  درک ، دهاوخ  لمع  امتح  دناد  یم  ار  هچره  سک  ره 

.دندیزرو دانع  لاح  نیع  رد  دنتشاد ، ملع  هک  نیا 

دنتخانـش یم  ار  ناشنادـنزرف  هک  يروط  نامه  دنتخانـش  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک ]  ] باـتک لـها  ياـملع  دـننام ] ]
.دنتفرن قح  رابریز  ناشیویند  عفانم  ماقم و  ظفح  يارب  لاح  نیع  رد  »(1) و  ْمُهَءاْنبأ َنُوفِْرعَی  امک  هنُوفِْرعَی  »

مولع یناسک  تسا  نکمم  .تسین  یلوصح  مولع  هیاس  رد  اهنت  اه  ناسنا  یقیقح  لامک  هک  تسا  نیا  همه  زا  رت  یساسا  لاکـشا  یلو 
.سیلبا  [ دننام  ] دنشاب رت  تسپ  مه  لاّهُج  زا  يونعم  هبترم  رظن  زا  دنشاب و  هتشاد  يرتشیب 
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دروم دص  رد  دص  دناسر  لامک  هب  ار  سفن  دیاب  ناهرب  لالدتـسا و  اب  هک  نیا  .تسین  زاسراک  یلوصح  مولع  صوصخ  هب  ملع ، سپ 
.تسین لوبق 

ادخ اب  طابترا  هیاس  رد  تسا و  يروضح  مولع  نآ  هک  يرتالاب  لامک  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  تسد  رد  تسا  يرازبا  مه  یلقع  ياوق 
هیاس رد  هک  یناسنا  لامک  نآ  تقیقح  هک  تسا  دراو  شناوریپ  بتکم و  نیا  ّلک  رب  فعـض  هطقن  نیا  هیاپ ، نیارب  .دوش  یم  لـصاح 

.دنا (1) هدرکن  هجوت  نآ  هب  دنا و  هتخانشن   [ ار  ] دوش یم  لصاح  يروضح  ملع  ادخ و  تدابع 

مالسا یقالخا  بتکم  . 12

: مینک ضرع  دیاب ] ار  یبلاطم   ] لوبق دروم  هیرظن  نییبت  يارب 

لباق هک  يرابخا  تسا  يا  هیضق  هکلب  دشابن ، بذک  قدص و  لباق  هک  يروط  هب  تسین  ضحم  ییاشنا  ترابع  کی  یقالخا  هیضق  . 1
.تفرگ رظن  رد  نآ  بذک  قدص و  يارب  يرایعم  دیاب  اعبط  تسا و  بذک  قدص و 

يرایتخا لاعفا  رب  هک  تسا  یعازتنا  نیوانع  نآ  یقالخا ، هیـضق  عوضوم  .میراد  لومحم  کی  عوضوم و  کی  یقـالخا ، هیـضق  رد  . 2
هیـضق عوضوم  دراد ، یـصاخ  تیهام  کی  هک  ور  نآ  زا  يرایتخا  لعف  دوخ  سپ  .ملظ  قدص و  تلادع ، لثم  .دنک  یم  قدص  ناسنا 

.دوش یعازتنا  ناونع  کی  هب  نونعم  دیاب  امتح  دریگ ، یمن  رارق  یقالخا 

عقاو رد  دوش  ضرف  هک  يرگید  موهفم  ره  دیابن و  دیاب و  هچ  رـش ، ریخ و  هچ  دـشاب ، حـبق  نسح و  هچ  یقالخا  هیـضق  رد  لومحم  . 3
.دنک یم  سایقلاب  ترورض  زا  تیاکح 
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هک تسا  نیا  يربک  نآ  دوش و  یم  لصاح  یّلک  ياربک  کی  هلیـسو  هب  هشیمه  یقالخا ، هیـضق  رد  عوضوم ، يارب  لومحم  تاـبثا  . 4
یلعف نداد  ماجنا  هک  روط  نامه  .دراد  ترورض  بولطم  هجیتن  لیـصحت  يارب  دوش  یم  بولطم  هجیتن  هب  رجنم  هک  یلعف  نداد  ماجنا 
ياربک نیا  هب  هّجوت  نودـب  دوخ و  هبدوخ  یقالخا  ماـکحا  هیاـپ ، نیارب  .دوش (1)  ماجنا  دـیابن  دوش  یم  بولطماـن  هجیتن  هب  رجنم  هک 

.دنتسین یلوا  یهیدب  دنوش و  یمن  تباث  یّلک 

اج نیا  رد  هک  دریگب  ماجنا  ینهذ  ياه  لیلحت  اب  لقع و  دوخ  هلیـسو  هب  تسا  نکمم  یهاـگ  قیداـصم ، رب  یّلک  ياربک  نیا  قیبطت  . 5
یهاگ و ]  ] دنتـسه یّلک  یلیخ  ماکحا  نیمه  یلقع  تالقتـسم   [ زراب  ] قادصم .درادن و  لقع  زج ]  ] زیچ چیه  هب  يزاین  یقالخا ، مکح 

، صاخ قیداصم  رب  ار  یهیدـب  ياربک  نآ  هبرجت ، کمک  هب  لـقع  ینعی  .دراد  یجراـخ  هبرجت  هب  جاـیتحا  قیداـصم ، رب  يربک  قیبطت 
هک دوش  یمن  قفوم  مه  هبرجت  کمک  هب  لقع  هک  تسه  یهاگ  .دراد و  هبرجت  هب  زاین  یقالخا ، مکح  اـج  نیا  رد  .دـنک و  یم  قیبطت 
زا زاین  یب  قلطم  روط  هب  یقالخا  ماکحا  سپ  .دراد  یحو  هب  جاـیتحا   [ لـقع  ] هک تساـج  نیا  رد  دـنک و  نییعت  ار  یّلک  نآ  قادـصم 

زاین یب  هبرجت  زا  قلطم  روط  هب  هک  تسین  نینچ  تسا و  يرظن  لقع  تاکَرْدـُمزا  يربک  نیا  هک  نیا  يارب  تسین ، يرظن  لقع  ماکحا 
نیا قیداصم  .دنتـسین  یحو  زا  زاین  یب  هشیمه  یقالخا  ماکحا  روط  نیمه  تسا و  هبرجت  دنمزاین  یهاگ  قیداصم  نییعت  نوچ  دنـشاب ،

هن دوش و  یّقلت  یحو  زا  دیاب  هشیمه  یقالخا  ماکحا  مییوگب  میناوت  یم  هن  سپ  .دـنک  نییعت  یحو  دـیاب  یهاگ  ار  یلقع  یّلک  ياربک 
نیمه .دنتسه و  ینغتسم  یحو  زا  هشیمه  مییوگب  میناوت  یم 
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.دوب دهاوخن  هبرجت  هب  يزاین  دشاب  یحو  هک  ییاج  رد  هتبلا  هبرجت ، هب  تبسن  روط 

یم بولطم  هجیتن  نآ  لوصح  بجوم  هک  يراـکره  یلقع : ياربک  ، ) هدـش روظنم  یلقع  ياربـک  رد  هک  یبولطم  هجیتـن  قادـصم   . 6
ناسنا تداعـس  اب  مزالم  هک  تسناد  میهاوخ  میـسانشب  ار  نآ  رگا  هک  .دوب  دـهاوخ  ناسنا  یقیقح  لاـمک  عقاو  رد  تسا ) بوخ  دوش 

دوش و یم  نییعت  لامک  اب  هطبار  رد  قـالخا  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  هیرظن  نیب  مینک  یم  عمج  ناـیب ، نیا  رد  اـم  عقاو  رد  .تسه  مه 
ادج شا  یقیقح  لامک  زا  ناسنا  یقیقح  تداعس  هک ] ارچ   ] .دوش یم  نییعت  تداعـس  اب  هطبار  رد  قالخا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  رظن 

.دشاب ناسنا  یقیقح  تداعس  یقیقح و  لامک  دیاب  هجیتن  و ]  ] تسین

ناسنا یقیقح  تداعـس  لامک و  ینعی  بولطم ، هجیتن  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  یقالخا  لعف  هک  تسا  يریثأت  عبات  یقالخا ، شزرا  . 7
دراد یفنم  هجیتن  رگا  .دوش  یم  هدرمـش  تلیـضف  دوب و  دهاوخ  تبثم  شزرا  ياراد  یقالخا  لعف  دـشاب  هتـشاد  تبثم  ریثأت  رگا  .دراد 

، دشاب هتشاد  یفنم  هن  تبثم و  هجیتن  هن  يراک  رگا  دوب و  دهاوخ  تلیذر  یفنم و  شزرا  ياراد  دراد ، یم  زاب  لامک  زا  ار  ناسنا  ینعی 
(1) تسا .]  ] رفص ششزرا  دوب و  دهاوخ  شزرا  دقاف  تروص  نیا  رد  دنک ، رود  هن  کیدزن و  یقیقح  لامک  هب  ار  ناسنا  هن 

محازتم ياه  هزیگنا  هک  تسا  يدوجوم  هب  صوصخم  دوش و  یم  لـصاح  هناـهاگآ  هنادازآ و  باـختنا  هیاـس  رد  یقـالخا  شزرا   . 8
لوصح رد  هزیگنا  نآ  هک  نیا  ساسارب  دهد ، حیجرت  يرگید  رب  ار  اه  هزیگنا  زا  یکی  دشاب و  هتشاد 
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دهاوخن یـشزرا  دریگب ، ماجنا  بولطم  لاـمک  رد  ریثأـت  هب  هجوت  نودـب  تلفغ  يور  زا  يراـک  رگا  سپ  .تسا  ّرثؤم  بولطم  لاـمک 
.تشاد

.دراد توافت  دُعب  بُرق و  فعض و  تّدش و  رظن  زا  بولطم  لامک  اب  لعف  هطبار  ینعی  دنفلتخم ، هبترم  رظن  زا  یقالخا  ياه  شزرا  . 9
يدـنُک اب  تسا و  رت  مک  شریثأت  هک  يراک  اب ] ، ] تسا دایز  شریثأت  دـناسر و  یم  بولطم  فدـه  هب  دوز  یلیخ  ار  ناسنا  هک  يراـک 

.دوب دهاوخن  يواسم  یقالخا  شزرا  ياراد  تقو  چیه  دنک ، یم  ریثأت 

لامک هب  رجنم  هک  یهار  صیخـشت  روط  نیمه  دـشاب و  هتـشاد  توافت  صاخـشا ، رظن  هب  تسا  نکمم  بولطم  لاـمک  صیخـشت  . 10
نتفریذـپ اب  رگید  ترابع  هب  .دوش  یم  یقالخا  لاعفا  هراـبرد  رظن  فـالتخا  بجوم  اـه ، صیخـشت  فـالتخا  نیا  دوش و  یم  بولطم 

لامک صیخـشت  رد  هک  یفـالتخا  یکی  دـسر ؛ یم  رظن  هب  یقطنم  یقـالخا  تاـیرظن  رد  فـالتخا  عون  ود  یلبق ، هناـگ  ُهن  جـیاتن  همه 
؛ هار صیخـشت  رد  فالتخا  يرگید  .دراذـگ  یم  رثا  ناش  یقالخا  هیرظن  رد  اعبط  دوش ، لصاح  صاخـشا  يارب  تسا  نکمم  بولطم 
هب ار  ناسنا  هک  یهار  نتخانـش  رد  تسا  نکمم  دنتـسه ، يواسم  بولطم  لامک  قالخا و  فده  تخانـش  رد  رفن  ود  هک  نیا  اب  ینعی 

سپ .تسا  لوقعم  زاب  یلبق  دراوم  نتفریذـپ  هیاپ  رب  یّتح  فالتخا  عون  ود  نیا  .دنـشاب  هتـشاد  رظن  فالتخا  دـناسر  یم  لامک  ناـمه 
، میـسانشب مه  ار  بولطم  لامک  اب  لعف  هطبار  دعب  میـسانشب و  ار  بولطم  لامک  دـیاب  میهد  هیارا  ار  یحیحـص  هیرظن  میهاوخب  ام  رگا 

.تسا دب  يراک  هچ  بوخ و  اقیقد  يراک  هچ  هک  مینک  تواضق  میناوت  یم  تقو  نآ 

زا لصفنم  قالخا ، هک  میدروآ  تسد  هب  ام  جیاتن  نیمه  هیاپ  رب 
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تایرظن رد  دناوت  یم  بولطم ، لامک  صیخشت  رد  فالتخا  نوچ  .دراد  دوجو  اه  نآ  نیب  یقیمع  قیقد و  هطبار  تسین و  ینیب  ناهج 
شنیب هیاپ  رب  یقالخا  هیرظن  میهاوخب  رگا  .تسا  ینیب  ناهج  هفسلف و  هب  طوبرم  ناسنا ، بولطم  لامک  نتخانش  دشاب و  ّرثؤم  یقالخا 

ار ناسنا  ییاهن  لامک  مالسا ، مینیبب  دیاب  ینعی  میهد ، رارق  هجوت  دروم  ار  یمالـسا  ینیب  ناهج  دیاب  راچان  مینک  هضرع  یمالـسا  ياه 
ار مالـسا  رظن  میناوت  یم  تقو  نآ  تسیچ ؟ ییاهن  لامک  اب  ناسنا  لاعفا  هطبار  هرابرد  مالـسا  رظن  و ] [ ؟ دـنک یم  یفّرعم  زیچ  هچ (1) 

.مینک فشک  هراب  نیا  رد 

هاگ چیه  نوچ  تسین ، ینامز  ای  یناکم  برق  برق ، زا  روظنم  دـناد و  یم  لاعتم » يادـخ  هب  برق   » ار ناسنا  ییاهن  لامک  میرک  نآرق 
فرظ رد  هک  تسا  رارقرب  ینامـسج  دوجوم  ود  نیب   [ يا ] هطبار نینچ  .تشاد  دـهاوخن  یناکم  ینامز و  هطبار  لاعتم  يادـخ  اب  ناسنا 

یـش ء یـش ء و  نآ  نیب  یناکم  ینامز و  هطبار  هدوب ، ناکم  نامز و  فرظ  زا  جراخ  فرط  کی  هک  یتقو  .دریگب  رارق  ناکم  نامز و 
هطاحا اج  همه  رب  ادخ  .میوش  کیدزن  وا  هب  ام  هک  تسین  ییاج  رد  ادخ  هداس ، ترابع  هب  .دش  دهاوخن  لصاح  فورظ  نیا  زا  جراخ 

.دراد

نیا نودب  تسا  بّرقم  ادخ  هب  یسک  نینچ  هک  مینک  دادرارق  هک  تسین  ضحم  یتافیرـشت  يرابتعا و  رما  کی  برق ، نیا  روط  نیمه 
.دشاب ضحم  ياهدادرارق  تارابتعا و  عبات  قالخا  هک  تسا  نیا  یبلطم  نینچ  شریذـپ ]  ] همزال .دـشاب  هتـشاد  ینیوکت  أشنم  کی  هک 

ینیوکت روط  هب  ناسنا ، ادخ و  نیب  هک  تسا  يا  هطبار  تسا ، يدوجو  برق  کی  برق ، نیا  کش  نودب 
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، ّتیّلع هطبار  تسا ؟ يرگید  زیچ  ای  ینهذ  یملع  هطبار  کی  ای ]  ] ّتیّلع هطبار  ایآ  تسا ؟ يا  هطبار  هنوگچ  نیا  اّما  .دوش  یم  لـصاح 
و  » تسین (1) رود  وا  زا  زیچ  چـیه  دراد و  شدوخ  تاقولخم  همه  رب  يدوجو  هطاـحا  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  ینیوکت  برق  بجوم 
هب ینهذ  یملع  هطبار  .تسین  یباستکا  يزیچ   [ هک ارچ   ] تسین شزرا  كالم  ّتیّلع ] هطبار   ] نیا  (2)« دیرولا ِْلبَح  نم  هیلا  برقا  نحن 

لاعتم يادخ  هب  تبـسن  ار  يرت  قداص  رتشیب و  يایاضق  دـشاب و  رتشیب  ادـخ  هب  تبـسن  شتفرعم  هک  یناسنا  ره  هک  تسا ]  ] نیا يانعم 
هـشقانم لباق  مه  یلقع  رظن  زا  .تسین  یمالـسا  ياه  شنیب  قفاوم  مه  هیرظن ، نیا  .دوب  دـهاوخ  رت  کـیدزن  ادـخ  هب  وا  دـشاب ، هتـشاد 

یناسک نآ  هب  تبسن  یبسن  لامک  کی  هتبلا  .دوش  یمن  شلامک  لیلد  نیا  دنک ، بسک  ار  ینهذ  میهافم  ناسنا  هک  نیا  فرـص  .تسا 
.درک باسح  ناسنا  ییاهن  لامک  دوش  یمن  ار  نیا  یلو  تشاد  دهاوخ  دنتسه  میهافم  نیا  دقاف  هک 

لامعا رثا  رد  ناسنا  حور  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تسه ، مه  یلقع  یفـسلف و  لیلحت  لباق  هدـش و  دراو  ّتنـس  باـتک و  رد  هچ  نآ  زا 
نیا رثا  رد  .تسا  یباـستکا  یلو  ینیوکت  یقیقح و  يرما  نیا  دـنک و  یم  ادـیپ  لاـعتم  يادـخ  اـب  يرت  يوق  يدوـجو  هطبار  یّـصاخ 

اب لامک  هک ] ارچ   ] .دوب دـهاوخ  رتشیب  مه  شذـیاذل  دوش  رتشیب  سفن  لامک  ردـق  ره  دوش و  یم  رت  لماک  ناسنا  سفن  رهوج  هطبار ،
سفن يارب  لامک  نوچ  دـبای و  یم  ار  شدوخ  لاـمک  تسا ، دّرجم  دوجوم  سفن  تسا و  سفن  لاـمک  نوچ  دراد ، همزـالم  تداـعس 

زا ار  تّذل  نیرتشیب  هک  تسا  نیا  تساهزیچ ، نیرت  بسانم  نیرت و  مئالم 
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هک دـش  دـهاوخ  لـصاح  سفن ، يارب  مه  يرادـیاپ  تّذـل  دوش  لـصاح  سفن  يارب  یتباـث  لاـمک  رگا  سپ  .درب  یم  شدوخ  لاـمک 
يروضح ملع  کی  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  ناـسنا  .تسا  يروضح  ملع  لـیبق  زا  يدوجو  هطبار  نیا  سپ ، .تسا  تداعـس  شمـسا 

هدمآ ناهج  نیا  رد   [ ناسنا  ] و تسا ]  ] يروضح ملع  نیمه  هب  رظان  قاثیم »  » هیآ يوق ، لامتحا  هب  هک  دراد  هناهاگآ  همین  ای  هناهاگآان 
تکرح تهج  نیا  رد  دـیاب  امیاد  ینعی  تسادـخ  يوس  هب  ناسنا  ْریَـس  سپ  .دـنک  تیوقت  ار  يروضح  ملع  نیا  شدوخ  رایتخا  اب  اـت 

لباق يروضح  ملع  هک  تسا  لصا  نیا  رب  ینتبم  نیا   [ و  ] دنک دیدش  و ]  ] تیوقت لاعتم  يادـخ  هب  ار  شدوخ  يروضح  ملع  هک  دـنک 
ملع تسا و  دادتـشا  لماکت و  لباق  سفن ، رهوج  هک  میدـیمهف  یتقو  هک ] تسا  تروص  نیا  هب   ] مه لـصا  نیا  نییبت  .تسا و  تدـش 

نیمه اب  اـه  ناـسنا  بتارم  یقیقح  تواـفت  دوب و  دـهاوخ  دادتـشا  لـباق  مه  يروضح  ملع  اـعبط  تسا ، سفن  دوجو  نیع  يروضح ،
نیا ینعی  .تسین  یلقع  مهف  لباق  یگداـس  هب  هک  تسا  زیمآرارـسا  موتکم (1) و  هطبار  نیا  ردق  نآ  یهتنم  دوش ، یم  هدیجنـس  رایعم 
نیا تیوقت  هک  تسا  نیا  نآ ، یّلک  باوج  .تسا  هدـیچیپ  رایـسب  یلیاـسو ، هچ  اـب  درک و  تیوقت  ار  هطبار  نیا  دوش  یم  هنوـگچ  هک 

هب و  هدش » لزان  ییاهن  فده  نیمه  رطاخ  هب  عرش  تاروتسد  همه  و   » دوب دهاوخ  عرش  تاروتسد  هب  لمع  هلیسو  هب  اهنت  اهنت و  هطبار 
.تسا نیمه  اهنآ  همه  ییاهن  فده  یلو  دراد  مه  یلزان  طسوتم و  فادها  هتبلا  هدش ، غالبا  رشب 

لاعتم يادـخ  اب  وا  يدوجو  هطبار  تیوقت  رد  ناسنا  ییاهن  لامک  هک  مینک  راهظا  میناوت  یم  ییاـهن ، لاـمک  صیخـشت  هنیمز  رد  سپ 
.تسا
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ام یّلک  هار  .درک  یقلت  یحو  زا  دـیاب  مه  ار  هار  نیا  لیـصفت  دـناسر ؛ یم  لاـمک  نیا  هب  ار  ناـسنا  هـک  یهار  تخانـش  هـب  عـجار  اـّما 
هک نیمه  يارب  میا  هدـش  هدـیرفآ  ام  .تسادـخ و  تدابع  مه  یّلک  هار  تسادـخ ، هب  برق  یقیقح  لامک  سپ  تسا  تدابع  شناونع 

نسحأ ْنَم  هللا و  هغبص  ، » دشاب هتشاد   [ یهلا  ] هغبـص گنر و  دیاب  ناسنا  ياه  تیلاعف  همه  .میـسرب  فده  نآ  هب  ات  مییامیپب  ار  هار  نیا 
.دوش ادخ  میلست  و ]  ] دروایب مالـسا  دیاب  ناسنا   (1) )؟ ادـخ زا  رتراگن  شوخ  تسیک  و  یهلا ، يرگراگن   [ تسا نیا  « )] هغبـص هللا  نم 
یـسک لد  رگا  .دـنک  روهظ  لمع  رد  یبلق  مالـسا  نآ  ات  دـشاب  ادـخ  نامرف  قبط  دـیاب  دریگب  رارق  ریـسم  نیا  رد  لاـمعا  هک  نیا  يارب 
لصا مه  نیا  .دروخب  ناسنا  لامعا  مامت  هب  دیاب  هک  تسا  یگنر  ادخ  تعاطا  سپ  .دشاب  وا  رما  عبات  دیاب  مه  شلمع  تسادخ  میلست 

.تسا مزال  هیرظن  نیا  نییبت  يارب  هک  یمود 

[: دش هتسناد   ] بلطم ود  سپ 

.تسادخ هب  برق  ییاهن ، لامک  . 1

.تسادخ تدابع  نآ ، هار  . 2

نودب ناسنا ، یقیقح  شزرا  سپ  .دسانـشب  ار  ادخ  دیاب  لوا  کش  نودب  دنک  وا  یگدنب  دوش و  کیدزن  ادخ  هب  دهاوخب  یـسک  رگا 
یفاک نیا  یلو  تسا ، یقالخا  لامک  ققحت  يارب  مزال  طرـش  لاـعتم  يادـخ  هب (2)  تفرعم  ملع و  .دوش  یمن  لصاح  ادـخ  تخاـنش 

رایتخا يور  زا  ار  شلد  دیاب  ناسنا  .تسا  هدش  ظاحل  هدارا ، رایتخا و  یعون  نامیا  رد  دشاب ، هتـشاد  مه  یبلق  نامیا  دیاب  هکلب  تسین ،
ملع ادخ  هب  یناسنا  هک  درک  ضرف  دوش  یم  .دنک  ادخ  میلست 
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.دریذپب ییادخ  هب  ار  ادخ  دشاب و  ادخ  میلست  هک  دشاب  هتفرگن  میمصت  ینعی  دشاب ، هتشادن  نامیا  یلو  دشاب  هتشاد 

يدبا تایح  يارب  تسا  يا  همدقم  ناسنا ، يایند  یگدـنز  هک  تسا  نیا  دزیخ  یم  رب  مالـسا  ینیب  ناهج  زا  مه  نآ  هک  موس  لصا  اّما 
یلامکتـسا يرایتخا  تکرح   [ و  ] ریـس دیاب  هک  تساج  نیا  رد  .تسا  یگدنز  نیمه  هب  دودحم  ناسنا ، يرایتخا  ياه  تیلاعف  هریاد  و 

یم ایند  یگدنز  زا  ناسنا  هک  يا  هجیتن  سپ  .تشاد  دـهاوخن  یلامکتـسا  تکرح  رگید  دور ، یم  ایند  نیا  زا  ناسنا  یتقو  .داد  ماجنا 
.دنام دهاوخ  يدبا  دش و  دهاوخ  رهاظ  يرگید  ملاع  رد  دریگ 

یتامدقم تیهام  ایند ،]  ] یگدنز تیهام  نوچ  مینک ، وجو  تسج  ناهج  نیا  ياروام  رد  ار  ییاهن  لامک  دیاب  ام  شنیب ، نیا  ساسا  رب 
دعب رخآ  هظحل  نآ  هجیتن  هظحل ، نیرخآ  ات  دوش  لامکتسا  تکرح و  تیلاعف ، فرص  دیاب  تایح  نیا  مامت  .يدعب  تایح  يارب  تسا 

.دیآ یم  دیدپ  یگدنز  نیا  زا 

هب هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میهد ، رارق  مه  رانک  رد  یتقو  دریگ  یم  همشچرس  ینیب  ناهج  زا  هک  ار  هناگ ] هس   ] لوصا نیا  اعومجم 
لوصو بجوم  هک  دهد  رارق  یتهج  رد  ار  شا  يرایتخا  لاعفا  دهد و  رارق  ایند  یگدنز  نیا  ياروام  ار  شفده  دـیاب  ناسنا  یّلک  روط 
.دوش (1) یم  لصاح  لاعتم  يادخ  هب  برق  هیاس  رد  اهنت  مه  تداعس  لامک و  نآ  هک  دشاب  يدبا  تداعس  يورخا و  لامک  هب 

نیا هب ] ار  دوخ   ] لوـبق دروـم  هیرظن  لوـصا  نیرت ] مهم   ] میناوـت یم   [ دوـش رکذ  تسا  مزـال  هچنآ  و   ] هتـشذگ ياـه  ثحب  ساـسا  رب 
: مینک يدنب  هتسد  تروص 
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طوبرم یضعب  یسانش ، تفرعم  هب  طوبرم  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  لصا  تسا 14  ینتبم  اـهنآ  رب  هیرظن  نیا  هک  یلوصا  نیرت  مهم 
یبرجت یفسلف و  سفنلا  ملع  نأش  هک  ینعم  نیدب  .تسا  یبرجت  سفنلا  ملع  یفسلف و  سفنلا  ملع  هب  طوبرم  یضعب  یلُوا و  هفسلف  هب 

[. تسا  ] هدش نییبت  یبرجت  ای  یفسلف  سفنلا  ملع  رد  قیقد  روط  هب  هکنیا ] هن   ] دنک تابثا  ار  اهنیا  هک  تسا 

تسا و ینیع  ياـه  تیعقاو  رب  ینتبم  یقـالخا ، ياـه  شزرا  هـک  تـسا  نـیا  دوـش  یم  هـتفرگ  یـسانش  تـفرعم  زا  هـک  لوا  لـصا  . 1
رگید ترابع  هب  تسین و  ینیع  يرظن و  میهاـفم  زا  لقتـسم  دور ، یم  راـک  هب  یـشزرا  یمیهاـفم  ناونع  هب  قـالخا  رد  هک  یمیهاـفم 

هناگیب ینیع  ياه  تیعقاو  زا  ًالماک  هک  تسین  یمیهاـفم  دوش ، یم  حرطم  یقـالخا  لاـعفا  رد  هک  »ي  دـیابن دـیاب و   » و حـبق » نسح و  »
میهافم یـشزرا و  میهافم  نیب  هطبار  یـسانش ، تفرعم  زا  لصا  نیا  .تسا  ینیب  ناهج  رب  ینتبم  يژولوئدـیا  موس ، تراـبع  هب  دـشاب و 

.دنک یم  نییبت  ار  یعقاو 

هب تبـسن  یتلع  ره  دراد و  دوجو  ساـیقلاب  ترورـض  لولعم  تلع و  نیب  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفرگ  هفـسلف  زا  هک  یمود  لـصا  . 2
يرایتخا لاعفا  نآ  قیداصم  زا  تسا و  تلع  ترورض  ضرف  مزلتسم  لولعم  ترورض  ضرف  دراد و  ار  ترورـض  نیا  شدوخ  لولعم 

هب تبـسن  يرایتخا  لعف  تسا و  يرایتخا  لعف  ياه  لولعم  يرایتخا ، لاعفا  جـیاتن  .دوش  یم  ّبترتم  نآ  رب  هک  تسا  یجیاتن  ناـسنا و 
.دنتسه سایقلاب  ترورض  هطبار  نیمه  زا  یتاریبعت  یقالخا ، ياه  « دیابن  » و دیاب »  » .دراد و سایقلاب  ترورض  اه  نآ 

لباـق هک  دراد  یحور  ناـسنا  لـصا ] نیا  قبط  ، ] تسا یفـسلف  سفنلا  ملع  هب  طوبرم  عقاو  رد  هفـسلف و  هب  طوبرم  زین ]  ] موس لـصا  . 3
ینعی مینک ؛ یم  ریبعت  حور  دّرجت  هب  نآ  زا  هفسلف  رد  ام  هک  نامه  تساقب ، لالقتسا و 
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یب دُعب  ناسنا  یگدـنز  لصا ، نیا  نتفریذـپ  اب  .دـنامب  یقاب  دـبا  ات  دـناوت  یم  هک  دراد  یحور  تسین و  يّدام  ندـب  نیمه  طقف  ناسنا 
تداعـس و هب  تبـسن  ار  اه  نیا  ریثأت  هکلب  مینک ، حرطم  دیابن  يّدام  یگدنز  اب  هطبار  رد  طقف  ار  لاعفا  جیاتن  دـنک و  یم  ادـیپ  تیاهن 

.میجنسب دیاب  مه  يدبا  تواقش 

شحور هب  ناسنا  تیناسنا  ماوق  هک  تسا  نیا  حور ، تلاصا  زا  روظنم  دراد ، تلاصا  ناسنا  رد  حور  هک  دـیوگ  یم  مراـهچ  لـصا  . 4
تیناسنا تسه ، حور  هک  ینامز ]  ] ات دـندش و  یمن  ناسنا  هب ] لیدـبت   ] دراد دوجو  ناـسنا  ندـب  رد  هک  يداوم  دوبن ، حور  رگا  .تسا 

«. هتدامب هتروصب ال  یشلا ء  هیئیش   » هک تسا  یفسلف  لصا  کی  رب  ینتبم  دوش و  یم  ذخا  هفـسلف ، زا  مه  بلطم  نیا  .تسا  یقاب  ناسنا 
ناسنا تیهام  مامت  هچ  نآ  تروص   ) .دوش یم  یقلت  ناسنا  يارب  تروص  یفسلف  حالطـصا  رد  هک  تسا  حور  هب  ناسنا  تیناسنا  سپ 

(. دراد یگتسب  نآ  هب 

يرییغت چـیه  شتاذ  رد  یلو  تسه  مه  اـقب  لـباق  تسا ، دّرجم  حور ، هک  نیا  هب  دـش  لـیاق  یـسک  رگا  .تسا  لـماکت  لـباق  حور ، . 5
زا مه  نیا  .تسا  رادرب  لماکت  شتاذ ، حور ، هک  میرواب  نیارب  ام  .دریذـپب  ار  ام  یقالخا  هیرظن  دـناوت  یمن  مه  وا  دوش ، یمن  لـصاح 

ندـب هب  ّقلعت  هیاس  رد  تکرح  نیا  هتبلا  هک  تسا  حور  رد  يدادتـشا  يرهوج  تکرح  دوجو  هک  دوش  یم  هتفرگ  یفـسلف  لصا  کی 
.ددرگ یم   (1) لماک سفن  رهوج  دبای و  یم  لماکت  مه  حور  دوخ  لاح  ره  هب  یلو  دوش  یم  لصاح 

تاذ رد  رگید  ترابع  هب  .ایوپ  ّبح  کی  هکلب  اتـسیا ، ّبح  کی  هن  یلو  تسا ، تاذ  ّبح  ياراد  حور  هک  تسا  نیا  مشـش  لصا   . 6
هب یلیم  حور 
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تالامک ّبح  و  تسه ، لماکت  يوس  هب  یلیم  شتاذ  رد  هکلب  دراد ، یم  تسود  ار  شدوخ  اهنت  هن  ناسنا  .دراد  دوجو  لـماکت  يوس 
.دوش یم  رهاظ  ینامز  ياه  عطقم  رد  یصاخ  ّبح  هک  نیا  هن  تسا  لماکت  لاح  رد  هک  يا  یتاذ  ّبح  اّما  تسا ، تاذ  ّبح  نوئش  زا 

هب یتاذ  ّبح  ناـمه  هتفاـی  روـلبت  عـقاو  رد  هدارا  نیا  .دـهد  ماـجنا  ار  يراـک  هک  دـنک  یم  هدارا  دراد  یم  تسود  ار  شلاـمک  نوـچ 
.تسا شدوخ  تالامک  شدوخ و 

هکلب دوش  یمن  فقوتم  يّدـح  چـیه  رد  دراد  لامک  هب  حور  هک  یلیم  نیا  ینعی  .تسا  تیاهن  یب  يوس  هب  حور  شیوپ  تکرح و  . 7
يوس هب  لـیم  شتاذ  نورد  رد  هک  تسا  يدوجوم  سفن  ًالـصا  .تسا  تیاـهن  یب  يوس  هب  یـشیوپ  حور ، دوـخ  مییوـگب  میناوـت  یم 

هک تسه  ناسنا  دوجو  رد  یـشیارگ  نینچ  لاـح  ره  هب  یلو  دسانـشن ، ار  شلاـمک  تسا  نکمم  هتبلا  .دراد  دوجو  تیاـهن  یب  لاـمک 
.دوش یمن  عناق  تالامک  زا  يّدح  چیه  هب  دنک و  بسک  ار  يرتشیب  تالامک  دهاوخ  یم  امیاد 

دوجو لامک  يوس  هب  شیارگ  حور ، تاذ  رد  نوچ  .تسا  نآ  يراـیتخا  لاـعفا  رثا  رد  دوش ، یم  لـصاح  حور  يارب  هک  یلماـکت   . 8
همشچرس هدارا  نیمه  زا  تسا ، سفن  تاذ  هب  طوبرم  هچنآ  سپ  .دنک  یم  ادیپ  روهظ  هدارا  تروص  هب  هک  تسا  شیارگ  نیا  دراد و 

راـیتخا و هدارا ، هب  طوـبرم  هک  یلاـعفا  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هدارا  نیمه  هیاـس  رد  دوـش  یم  شبیـصن  هک  مه  یتـالامک  دریگ و  یم 
ٌمـسج ٍمان ، ٌمسج  ّهنأ  امب  هکلب  تسین ، ٌناسنا  ّهنا  امب  ناسنا  لاعفا  رگید  ترابع  هب  تسین و  حور  لاعفا ، عقاو  رد  تسین  ناسنا  یهاـگآ 

ّهنأ امب  تسا _  ناسنا  لام  یلاعفا  .تسا  تارابتعا  نیا  هب  ...و  یح 
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.دوش یم  لصاح  شا  يرایتخا  لاعفا  هیاس  رد  حور  لماکت  لاح ، ره  هب  .دشاب  هتفرگ  همشچرس  وا  هدارا  یهاگآ و  زا  هک  ناسنا _ 

.تسا یبتارموذ  دوجو  یلو  تسا  یطیسب  دحاو  دوجوم  هک  نیا  اب  سفن  ینعی  .تسا  یـضرع  نوئـش  یلوط و  بتارم  ياراد  حور  . 9
یمن هیکت  شدادـعت  يور  صوصخ  هب  اـم  یلو  تسا ، یلقع  یلاـیخ و  یـسح ، دـننک  یم  رکذ  نآ  يارب  هفـسالف  ًـالومعم  هک  یبتارم 

بتارم همه  رد  مه  دـیاش  دراد  یفلتخم  نوئـش  بتارم ، زا  یـضعب  رد  مک  تسد  تسا و  یبتارم  ياراد  سفن ، هصالخ  روط  هب  .مینک 
ساوح هک  ییاهزیچ  ریاس  تسه و  مه  تامومـشم  تاعومـسم و  تسین ، تارـصبُم  هب  طوبرم  اـهنت  سفن  نأـش  سح  هبترم  رد  ًـالثم 

.دریگ یم  ّقلعت  نآ  هب  فلتخم 

(1) .دراد دوجو  حور  بتارم  رد  يدوجو  هبترم  فعض  تدش و  رظن  زا  یترثک  سپ  درادن ، نأش  کی  طقف  سح ، هبترم  رد  حور 

تارصبُم ًالثم  .تسین  فعض  تدش و  اه  نآ  نیب  دنتسه و  مه  ضرع  رد  نوئـش  نیا  هک  تسه  يا  هبترم  ره  نوئـش  رد  مه  یترثک  و 
یم لـصاح  هبترم  ره  رد  حور  يارب  هک  يذـیاذل  .دنتـسه  مه  ضرع  رد  هکلب  دـنرادن ، یلولعم  یتلع و  یلوط ، هطبار  تاعومـسم  اـب 

.تسا عونتم  شتاقلعتم  عونت  هطساو  هب  اه  نآ  دوش  یم  لصاح  شیارب  هک  مه  یتالامک  .تسا  عونتم  دایز و  یلیخ  دوش 

یجراخ ياه  كرحم  رثا  رد  ای  دوخ و  هیحان  زا  دوخ  يدوخ  هب  حور ، هک  تسا  تروص  نیا  هب  يرایتخا  لـعف  شیادـیپ  تیفیک  . 10
.دنک یم  ادیپ  هّجوت  شنوئش  زا  یکی  هب  بتارم  زا  یکی  رد  ینوریب ، بذاج  لماوع  و 
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دنا هدیسرن  ناشدوخ  قیال  لامک  هب  زونه  هک  یـسوفن  يداع و  سوفن  رد  دنک ، یم  ادیپ  فلتخم  يایـشا  هب  سفن  هک  یهجوت  ًالومعم 
نآ دـش ، بلج  نوئـش  زا  ینأـش  هب  هبترم  نآ  رد  يا و  هبترم  کـی  هب  سفن  هّجوـت  یتـقو  .دوـش  یم  لـصاح  یجراـخ  لـماوع  رثا  رد 
هب طوبرم  لامک  دـهاوخ  یم  تقو  نآ  ینعی  .دریگ  یم  لکـش  صاخ  نأش  نامه  رد  دراد ، شتـالامک  هب  سفن  هک  یّـصاخ  شیارگ 

زونه اّما  دهاوخ ، یم  ار  شلامک  درادن و  یلکش  تسا ، مهبم  سفن ، تاذ  رد  ادتبا  شیارگ  نیا  هک  راگنا  دروآ  تسد  هب  ار  نأش  نآ 
یتقو .دـهاوخ  یم  ار  نآ  هب  طوبرم  لاـمک  دـش ، بلج  صاـخ  نوئـش  زا  ینأـش  هب  شهجوت  یتقو  .دـهاوخ  یم  هچ  هک  تسین  مولعم 
يارب هک  یلامک  دش ، هنسرگ  یتقو  .دهاوخ  یم  ار  نآ  تسا ، هطوبرم  هوق  يارب  یلامک  هک  هرظنم  نآ  ياشامت  دید ، ار  ییابیز  هرظنم 

شدوخ نوئـش  زا  ینأـش  ره  هب  سفن  هّجوت  سپ  ...و  دـهاوخ  یم  ار  نآ  دوش ، یم  لـصاح  تیناویح  هبترم  رد  ندروخ  اذـغ  زا  سفن 
شهّجوت سفن ، سپ  .دوش  یم  نأش  نآ  هب  طوبرم  لامک  لوصح  بجوم  لعف ، نآ  هک  دوش  یم  یلعف  نداد  ماـجنا  هزیگنا  هک  تسه 

یمرب ددصرد  تسا  مود  مسق  زا  ابلاغ  هک  یجراخ  لماوع  رثا  رد  هاوخ  شدوخ و  ینورد  تیلاعف  اب  هاوخ  دش ، بلج  هک  ینأش  ره  هب 
.دنک ادیپ  ار  تسا  هجوت  دروم  هک  نأش  نآ  هب  طوبرم  لامک  هک  دهد  ماجنا  يراک  دیآ 

محازت ًالمع  اه  نیا  نیب   (1) .دروآ تسد  هب  تسوا  فلتخم  نوئـش  هب  طوبرم  هک  ار  یتالامک  همه  دـناوت  یمن  نامز  کی  رد  ناـسنا 
.دنک اضرا  دناوت  یمن  ار  اه  نآ  همه  اما  دشاب  هتشاد  زیچ  دنچ  هب  هجوت  نآ  کی  رد  دناوتب  مه  سفن  هک  نیا  ضرف  هب  .دوش  یم  عقاو 

اه و شیارگ  نیب  دیاب  هاوخان  هاوخ 
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دراد و سفن  فلتخم  نوئش  هک  یـشرتسگ  هب  هجوت  اب  .دیآرب  نآ  ياضرا  ماقم  رد  دنک و  باختنا  ار  یـضعب  دراد  هک  یفلتخم  نوئش 
ضراعت دراد ، دوجو  اه  نیا  نیب  هک  ییاهدنویپ  یعامتجا ، يدرف و  طباور  دنتـسه  سفن  نوئـش  نیا  هدنهد  لکـش  هک  يدایز  طباور 

یم يا  هدـیچیپ  لکـشم و  راک  تسا ، سفن  یقیقح  لامک  هب  برقا  حلـصا و  هچ  نآ  باختنا  دوش و  یم  عقاو  اـه  نیا  نیب  هک  ییاـه 
ياه ههجو  اه و  لکـش  مه  اه  نیا  زا  مادـک  ره  هک  دریگ  یم  رارق  شیور  شیپ  رد  فلتخم  راک  اه  هد  نآ ، کـی  رد  ضرف  هب  .دوش 
نیا یتایـصوصخ ؟ هچ  اب  دهد ؟ ماجنا  یلکـش  هچ  هب  تسا و  حلـصا  وا  يارب  هک  دنک  باختنا  ار  اه  نیا  زا  کی  مادک  .دراد  یفلتخم 

زا يرایـسب  میرواب  نیارب  ام  هک  تسا  ساسا  نیارب  تسا و  جراخ  يداع  ياه  ناسنا  هدـهع  زا  هک  دـهاوخ  یم  يا  هدـیچیپ  لومرف  اه 
میظنت قیقد  روط  هب  ار  اه  لومرف  نیا  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  ناسنا  لـقع  نوچ  دوش ، ناـیب  یحو  هیحاـن  زا  دـیاب  یقـالخا  ياـه  شزرا 

.دنک

نأش هبترم و  کی  رد  سفن ، يارب  یلامک  بجوم  دریگ و  یم  همشچرس  سفن ، زا  یّـصاخ  هجوت  زا  يرایتخا  لعف  ره  هک  میتفگ  . 11
هشیمه یلو  تسا ، نآ  یفسلف  موهفم  هب  لامک  نأش  نامه  هب  تبسن  دوش  یم  لصاح  سفن  يارب  هک  تالامک  نیا  .دوش  یم  یّـصاخ 

هبترم زا  ینأش  نآ  اذـغ  ندروخ  ًالثم  .تسین  ّرثؤم  تسه  مه  رت  یلاع  بتارم  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  سفن  رهوج  لماکت  رد  اـه  نیا 
ّقلعتم هک  يا  هبترم  نیا  رد  سفن  يارب  یلامک  میناوت  یم  ار  نیا  دـنک و  یم  نیمأت  تسا ، ندروخ  اذـغ  هب  طوبرم  هک  ار  سفن  يّدام 
سفن یقیقح  لامک  اعقاو  تالامک  نیا  یتقو  .تسا  یبسن  لامک  کی  نیا ، اّما  .میروآ  باسح  هب  تسا  نأش  نیا  هب  طوبرم  ندب و  هب 

ینعی دشاب ، ّرثؤم  دراد  هک  یفلتخم  بتارم  نآ و  ّتیلک  رد  سفن  رهوج  هب  هک  دنوش  یم 
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، تسا یبتارموذ  دـحاو  دوجوم  کی  هک  تهج  نآ  زا  سفن  هک  نیا  رد  دـشاب  هتـشاد  ریثأت  نأش  نیا  هبترم و  نیا  رد  یبسن  لامک  نیا 
.دنک ادیپ  لماکت 

یلامک هبترم ، کی  رد  سفن  تسا  نکمم  دور ، شیپ  تیاهن  یب  يوس  هب  شریـسم  رد  هک  نیا  هب  دـنک  یم  کمک  یبسن  لاـمک  نیا 
نکمم یهاگ  هکلب  .دور  شیپ  تیاهن  یب  يوس  هب  شلماکت  تهج  رد  شتّیلک  رد  سفن  دوخ  هک  دوشن  بجوم  نیا  یلو  .دـنک  ادـیپ 

سفن دریگ  رارق  لیـصا  هجوت  دروم  رگا  تسه ، سفن  هلزان  بتارم  هب  طوبرم  هچ  نآ  اعبط  .دوش  سفن  دوکر  ای  لّزنت و  بجوم  تسا 
رد تسا ، سفن (1)  هلزاـن  ياوق  هب  طوبرم  هک  یبسن  تـالامک  هک  دـش  نیا  لـصا  نیا  لـصاح  سپ  .دـنک  یم  لّزنت  هبترم  ناـمه  هب 

فقوتم هبترم  کی  رد  ار  نآ  تیاهن و  یب  يوس  هب  سفن  ریـس  هب  دـنک  کمک  هک  دوش  یم  بوسحم  ناـسنا  یقیقح  لاـمک  یتروص 
.دنکن

سفن هّجوت  مه  هدارا  نیا  أشنم  هک  دراد  طاـبترا  سفن  اـب  دـشاب ، يراـیتخا  يدارا و  رگا  دوش  یم  رداـص  ندـب  زا  هک  ییاـهراک  . 12
زا هک  دوش  یم  سفن  لامک  بجوم  ور  نآ  زا  یندـب  ياهراک  عقاو  رد  سپ  .دوش  یم  لصاح  شیارب  هک  یلامک  نأش و  نآ  هب  تسا 

، لصا نیا  زا  .تسا  سفن  هّجوت  هدارا و  ناـمه  دوش ، یم  سفن  يارب  لاـمک  هچ  نآ  سپ  .دـبای  یم  ققحت  سفن  هّجوت  هدارا و  ریـسم 
لامک بجوم  يرایتخا  لاعفا  ندوب  يدارا  رـصنع  تسا و  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  یقالخا ، لاـعفا  عوضوم  هک  میریگ  یم  ار  هجیتن  نیا 

همـشچرس سفن  دوخ  زا  هک  تسا  يزیچ  راک ، نیا  ماجنا  يارب  سفن  هزیگنا  .تسا  ّتین  يراـیتخا ، لاـعفا  حور  ینعی  .دوش  یم  سفن 
دریگ و راک  هب  ار  ندب  ات  دوش  یم  هزیگنا  دنک و  یم  ادیپ  سفن  هک  یهّجوت  نآ  .دریگ  یم 
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لـصاح سفن  يارب  لامک  ات  دـهد  یم  رارق  ّرثؤم  ار  راک  نیا  دـشخب و  یم  شزرا  راک ، نیا  هب  هک  تسا  نامه  دـهد ، ماجنا  ار  يراک 
تـسا نیا  نیبم  لصا ، نیا  .دش و  یمن  سفن  لامک  بجوم  یندب  راک  چـیه  دوبن ، یندـب  لعف  نیا  هب  سفن  هّجوت   [ و  ] هدارا رگا  .دوش 

نیب هطبار  .دوشب  مه  سفن  لامک  بجوم  هک  تهج  نیا  صوصخ  هب  دشاب و  هتـشاد  رثا  دناوت  یم  یقالخا  لعف  رد  ّتین »  » هنوگچ هک 
.تسا نییبت  لباق  لصا ، نیا  هب  هّجوت  اب  يرایتخا  لاعفا  هار  زا  سفن  لماکت  یناسنا و  سفن  لامک و 

دوب سفن  دوخ  زا  شا  هزیگنا  یتقو  .تسا  سفن  دوخ  زا  شا  هزیگنا  اعبط  دریگ  یم  همـشچرس  ناسنا  راـیتخا  هدارا و  زا  هک  یلعف  . 13
، راک هزیگنا  عقاو  رد  ینعی  .دوب  دهاوخ  هزیگنا  عبات  راک ، تاصخشم  رگید  ینامز و  یناکم و  تایـصوصخ  لکـش ، ّتیمک ، تیفیک ،
لکـش و نینچمه  .دـشاب و  هتـشاد  اضتقا  هزیگنا  نآ  هک  دوش  یم  ماجنا  راک  يا  هزادـنا  نآ  اـت  .دـنک  یم  نییعت  ار  نآ  صاـخ  لـکش 

مه لمع  تاّصخـشم  لکـش و  هدـننک  نییعت  لماع  تسا ، هزیگنا  لمع ، حور  نوچ  سپ  .تسا  ّتین  هزیگنا و  عباـت  لـمع  تاّصخـشم 
عون اب  یـصوصخم  هطبار  صاخ  هزیگنا  ره  .میهد  ماـجنا  میناوت  یمن  يا  هزیگنا  ره  هب  ار  يراـکره  اـم  لـصا ، نیا  قبط  .تسا  هزیگنا 

مزلتـسم هکلب  دروخب  گنـس  ناسنا ، هک  دنک  یمن  اضتقا  هیذغت ، هار  زا  یتمالـس  نیمأت  هزیگنا  دراد ، یّـصاخ  تیفیک  ّتیمک و  راک و 
.دنک (1) باختنا  ار  بسانتم  ییاذغ  هّدام  هک  تسا  نیا 

هک يروط  هب  دنک ، اضتقا  ار  ینیعم  راک  قیقد  روط  هب  یـصاخ  هزیگنا  ره  هک  تسین  روط  نیا  یلو  تسه ، تبـسانم  راک  هزیگنا و  نیب 
هک لاح  نیع  رد  سپ  .دریگ  ماجنا  نوگانوگ  ياه  هزیگنا  اب  راـک  کـی  تسا  نکمم  .داد  ماـجنا  دوشن  هزیگنا  دـنچ  هب  ار  راـک  کـی 

ّتیمک و لکش ، هدننک  نییعت  هزیگنا 

139 ص :

ص 167 نامه ، . 1 - 1

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 153 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_139_1
http://www.ghaemiyeh.com


کی زا  اهنت  يراک  لکـش  ره  دـنک و  یم  اضتقا  ار  راک  لکـش  کـی  اـهنت  يا  هزیگنا  ره  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا و  راـک  تیفیک 
يراـک ره  يا  هزیگنا  ره  زا  .دراد  دوـجو  راـک  تایــصوصخ  هزیگنا و  نـیب  یتبــسانم  لاـح  ره  هـب  یلو  دریگ  یم  همــشچرس  هزیگنا 

.داد ماجنا  دوش  یمن  یتّین  ره  هب  مه  ار  يراکره  .دریگ  یمن  همشچرس 

: ینعی دریگ  ماجنا  هزیگنا  دـنچ  هب  تسا  نکمم  راک  کی  هک  میتفگ  یلبق  لصا  رد  .دراد  یلوط  هزیگنا  دـنچ  راـک ، کـی  یهاـگ  . 14
تـسا نکمم  راک ، کی  مییوگب  میهاوخ  یم  لصا ، نیا  رد  اّما ]  ] ّتین نآ  هب  یهاـگ  دریگ و  یم  ماـجنا  ّتین  نیا  هب  راـک  نیا  یهاـگ 
هزیگنا نامه  دنک ]،[ یم  نییعت  ار  نآ  شزرا  دشخب و  یم  شزرا  راک  نیا  هب  هچ  نآ  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتشاد  یلوط  هزیگنا  دنچ 

نآ عاعـش  رد  يرگید  هزیگنا  هک  تسا  هزیگنا  نیا  رطاـخ  هب  تسا و  سفن  هجوت  دروم  لـصا  رد  ادـتبا و  زا  هچنآ  ینعی  .تسا  یلـصا 
راک نیا  .دشخب  یم  شزرا  راک ، نیا  هب  هک  تسا  سفن  لیصا  هّجوت  نآ  دوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  یّـصاخ  ياهورین  ای  دیآ ، یم  دیدپ 

بـسک یلـصا  هزیگنا  یتـقو  هنوـمن  ناوـنع  هب  .تسا  سفن  هّجوـت  دروـم  لـصا  رد  لوا و  زا  هک  دـنک  یم  داـجیا  سفن  رد  ار  یلاـمک 
، ناسنا هک  دوش  یم  بجوم  هزیگنا  نیا  .تسا  ...ای  داهج و  ای  ملع  لیـصحت  صاخ ، هظحل  نیا  رد  ادخ  تیاضر  دشاب ، ادـخ  تیاضر 

همـشچرس ادـخ  ياضر  بسک  هزیگنا  زا  یلـصا ، هدارا  رگا  .دـهد  ماجنا  داهج  ای  ملع  لیـصحت  يارب  همّدـقم  ناونع  هب  ار  ینّیعم  راـک 
یم هک  يراـک  ینعی  تسا ، نکمم  مه  شـسکع  .تسا  سفن  هّجوت  دروم  وا  زا  هک  تسا  یتّین  نآ  هزادـنا  هب  راـک  نیا  شزرا  هتفرگ ،
رما کی  نآ ، یلـصا  هزیگنا  سفن ، لامک  زا  یلاع  هبترم  رد  دـشاب  ّرثؤم  تسناوت  یم  دریگب و  ماجنا  یلاعتم  شزرا  کی  يارب  تسیاب 

ماجنا مکش  لام و  يارب  ار  ملع  لیصحت   [ ًالثم  ] .دشاب یتسپ 
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مکـش يریـس  دـنک ، یم  ییوج  هراـچ  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  سفن  اـتلاصا  تسا و  سفن  هجوـت  دروـم  لوا  زا  هچ  نآ  .دهد (1) 
نامه عبات  شـشزرا   [ دوشب  ] دیحوت ملع  یمالـسا و  مولع  ياه  هتـشر  رد  مه  یقیمع  رایـسب  تاقیقحت  بجوم  هزیگنا  نیا  رگا  .تسا 

[. دراد  ] تسپ یناویح  شزرا  کی  درادن ، یشزرا  چیه  هدوب  نآ  یلصا  هزیگنا  نوچ  تامحز  نیا   [ هک  ] تسا مکش  ینعی  یلّوا  هزیگنا 
دروم لصا  رد  هچ  نآ  ینعی  .تسا  یلصا  هزیگنا  عبات  دشاب  هتـشاد  دوجو  یلوط  هزیگنا  دنچ  هک  اج  نآ  راک ، يارب  شزرا  نییعت  سپ 

.دیآ یم  دیدپ  اهراک  يارب  يدعب  ياه  هزیگنا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا و  سفن  هجوت 

نیا 14 ساـسا  رب  .میراد  جاـیتحا  اـه  نآ  هب  مالـسا ] لوبق  دروم   ] هیرظن نییبت  يارب  اـم  هک  تسا  يا  هعوضوم  لوصا  لـصا ]  14  ] نیا
.میداد هیارا  ار  هیرظن  نیا  ام  هک  تسا  لصا 

رد راک  هزادـنا  ره  .دراد » وا  یقیقح  لامک  هب  ناسنا  ندیـسر  رد  لعف  نیا  هک  تسا  يریثأت  عبات  ناسنا  يرایتخا  لعف  یقالخا  شزرا  »
.تشاد دهاوخ  یفنم  شزرا  دراد ، یفنم  ریثأت  رگا  .دوب  دهاوخ  هدنزرا  دشاب ، ّرثؤم  لامک  نآ 

هب 6 لیلحت  لباق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  يا  هیرظن  لـصا  نیا 14  هیاپ  رب  ینعی  .مینک  لـیلحت  میناوت  یم  رـصنع  شـش  هب  ار  هیرظن  نیا 
: تسا رصنع 

.تسا سفن  لامک  رد  ریثأت  شزرا ، كالم  . 1

شزرا نیرت  یلاع  دوش ، ادـخ  يوس  هب  يرتشیب  بّرقت  بجوم   [ و  ] هتـشاد ناسنا  لامک  نیرتالاب  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  هک  يراک  ره  . 2
.تشاد دهاوخ  ار  یقالخا 
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.دوب دهاوخ  اه  تلیذر  نیرتدب  اه و  شزرا  نیرت  تسپ  دشاب ، هتشاد  ادخ  زا  ناسنا  ندش  رود  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  هک  يراک  ره  . 3

دهاوخ شزرا  یب  دـشاب ] هتـشاد   ] هّللا زا  ناسنا  ندرک  رود  رد  يریثأت  هن  هّللا و  يوس  هب  ناسنا  تکرح  رد  يریثأت  هن  يراک ] رگا  . ] 4
دش لیاق  ناوت ] ] یم لاعفا  يارب  رامـش  یب  یبتارم  ود ، نیا  نیب  تسا و  یثنخ  یقالخا ، شزرا  رظن  زا  .تسا  رفـص  شـشزرا  ینعی  دوب 

.تسه دُعب  بُرق و  يارب  هک  يرامش  یب  بتارم  ظاحل  هب (1) 

ره نوچ  یلو  تسا ، ّتین  عبات  شزرا ، لصا  رد  ینعی  .راک  لکـش  عبات  مه  تسا و  ّتین  عبات  مه  لوط  رد  زین  یقالخا  ياه  شزرا  . 5
، تسا ّتین  نآ  اب  بسانتم  مه  نآ  تیفیک  ّتیمک و  نآ و  مجح  راک و  نآ  لکـش  دراد ، تیخنـس  لاعفا  زا  عون  دـنچ  ای  کی  اـب  یتّین 

ّتین ياراد  دیاب  مه  و  دشاب ، حلاص  لمع  دیاب  هسفن  ّدح  یف  مه  یقالخا  راک  رگید  ترابع  هب  .دراد  یتبـسانم  مه  اه  نآ  اب  اعبط  سپ 
.تسا هّجوت  هدارا و  هار  زا  ینعی  ّتین  هار  زا  سفن  رد  لعف  ریثأت  .ددرگرب  سفن  هب  شلامک  ات  دشاب  یحیحص 

ّهنأ امب   » لعف تیحالـص  يرگید  و  ٌلعف » ّهنأ  اـمب   » لـعف تیحالـص  یکی  مینک : یم  هیکت  زیچ  ود  يور  یقـالخا  ياـه  شزرا  رد  سپ 
داجیا سفن  يارب  یلامک  دـشابن ، یلعاف  نسح  دـشاب ، یلعف  نسح  رگا  .یلعاف  نسح  مه  یلعف و  نسح  مه  ینعی  لعافلا » نع  ٌرداـص 

اب هک  دنک  یم  اضتقا  ار  يزیچ  ّتین  نآ  تسا  حیحـص  ّتین  یتقو  نوچ  .دبای  یمن  ققحت  یلعف  ره  دشاب ، یلعاف  نسح  رگا  .دنک  یمن 
ره یلعاف  یلعف و  نسح  سپ  .درادن  بوخ  ّتین  اب  تیخنس  درادن ، یلعف  نسح  هک  یلعف  دشاب و  هتشاد  تیخنس  نآ 
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رظن رد  دـیاب  مه  ار  یلعف  نسح  یلو ، .تسا  یلعاف  نسح  اب  تلاصا ، .تسا  یلعاف  نسح  لوط  رد  یلعف  نسح  اـّما  .تسا  كـالم  ود 
.تفرگ (1)

: هک تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  عراش  تانایب  زا  هچنآ   . 6

یلاعفا هک ] نآ  بلطم  حیـضوت   ] .تسین رابتعا  لباق  یمالـسا  هاگدید  زا  نآ  زا  رت  مک  هک  دراد  باصن  ّدح  کی  یقالخا  ياه  شزرا 
بوچراچ رد  دریگب و  همـشچرس  تماـیق  زور  هب  ناـمیا  ادـخ و  هب  ناـمیا  زا  دـیاب  دراد ، ناـسنا  لاـمک  رد  ماـت  ریثأـت  تقیقح  رد  هک 

هتشادن راک  نآ  ماجنا  رد  يریثأت  چیه  ادخ  هب  نامیا  دشاب و  هتفرگن  تأشن  ادخ  هب  نامیا  زا  يراک  رگا  .دریگ  ماجنا  یعرـش  فیلاکت 
مه ادـخ  هب  ناـمیا  زا  اـعبط  هک  دـشاب  هتفرگن  همـشچرس  تماـیق  هب  ناـمیا  زا  رگا  .دـنک  یمن  داـجیا  یلاـمک  سفن ، يارب  نیا  دـشاب ،

نامیا زا  رگا  و  دشاب ، هتـشاد  يریثأت  ناسنا  لامک  رد  دناوت  یمن  مه  نآ  یهابتـشا ، اطخ و  دراوم  رد  رگم  تفرگ  دهاوخن  همـشچرس 
یلعاف نسح  دوشن ، ماجنا  هداد  روتـسد  عراش  هک  یقیرط  نآ  هب  لمع  بلاق  ددرگن ؛ باختنا  تسرد  لمع  بلاـق  اـّما  دوش  یم  یـشان 

.دشاب ریصقت  يور  زا  رگا  صوصخ  هب  دیشخب  دهاوخن  ار  شدوخ  یعقاو  ریثأت  مه  نیا  .درادن  یلعف  نسح  اّما  دراد 

نید اب  تدناعم  رطاخ  هب  ینعی  درادن  مه  یفنم  هزیگنا  تسین ، هدرک  نییعت  عراش  هک  ییاه  بلاق  اب  فلاخم  هک  تسه  ییاهراک  یلو 
، تسین یناوهـش  يّدام و  یندـب و  روما  نیمأت  يارب  طقف  تسا ، رتالاب  تیناویح  ّدـح  زا  مه  شا  هزیگنا  .تسین  مه  قح  ياـیلوا  قح  و 
هب طوبرم  هک ]  ] یناسنا یفطاع  هزیگنا  يور  دـنهد ، یم  ماجنا  ناملـسمریغ  مدرم  هک  ییاهراثیا  لثم  دراد ، یفطاع  ياه  هزیگنا  انایحا 

یناویح قوف  هزیگنا  کی  .تسین  توهش  مکش و 
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ّدح هب  بیرق  شزرا  طیارـش ، نیا  اب  تسین ، عرـش  تاروتـسد  فالخرب  مه  راثیا ]  ] .درادـن هّللاب  ناـمیا  ادـخ ، رطاـخ  هب  هن  یلو  دراد ،
سفن يارب  یتباث  لامک  هک  تسا  تسرد  .دنک  یم  دادعا  لامک ، نآ  يارب  ار  سفن  هک  نیا  تهج  زا  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  باصن 
تلادع هک  تسا  هیاپ  نیارب  .دراد  باصن  ّدح  هب  بیرق  یشزرا  اهنیا  .دنک  یم  کیدزن  یلیخ   [ و  ] دعتسم ار  سفن  اّما  دنک  یمن  داجیا 

دراد یمرب  اه  نیا  زا  ار  باذع  ادخ  تمایق ، رد  هک  میراد  یتایاور  یّتح  ای  هدش و  حدم  مالسا  رد  نارگید  ییاط و  متاح  تواخـس  و 
ماجنا یناویح  قوف  ياه  هزیگنا  هیاپ  رب  اهنیا   [ لاعفا  ] نوچ هک  تسا  هیجوت  لباق  نییبت ، نیمه  هب  نیا  دشاب ) حیحـص  تایاور  نآ  رگا  )
هدوبن ادخ  رکنم  نوچ  هدوب  ّرثؤم  اه  نآ  رد  مه  يا  هبترم  کی  رد  هّللاب  نامیا  دـیاش  هکلب  هدوبن  مه  عرـش  تاروتـسد  فلاخم  هتفرگ ،
نیمأت ار  يدبا  تداعس  هک  تسا  نیا  باصن  ّدح  تمالع  .دوش  یمن  تشهب  رد  لوخد  بجوم  هدیـسرن  باصن  ّدح  هب  نوچ  یلو  .دنا 

یم باذع  ندش  هتـشادرب  ای  ندش و  مک  بجوم  اه (1)  نیا  .دراد  یمرب  ار  باذع  هک  تسا  نیا  باصن  ّدـح  هب  بیرق  تمالع  .دـنک 
.دوش یمن  تداعس  راد  رد  لوخد  بجوم  اّما  دوش ،
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یلیلحت ثحابم  موس  شخب 

هراشا
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تیلوئسم لوا : لصف 

هراشا

اریخا ام  گنهرف  رد  موهفم  نیا  هن ؟ ای  تسا  تیلوئـسم  رادـم  ریاد  یقالخا  ماکحا  اـیآ  هک  تسا  نیا  قـالخا  هفـسلف  لـیاسم  زا  یکی 
.دوش (1) یم  یّقلت  یقالخا  موهفم  کی  و ]  ] تسا زیمآ  حدم  نیوانع  وزج  هدش و  عیاش 

اّما دراد  يا  هژیو  هاگیاج  دـنناد ، یم  مازلا  رما و  نمـضتم  ییاشنا و  ار  یقـالخا  ياـه  هرازگ  هک  یناـسک  نانخـس  رد  تیلوئـسم  هژاو 
حماست زّوجت و  یعون  اب  هژاو  نیا  دربراک  یعقاو ، طباور  زا  اـه  نآ  تیاـکح  یقـالخا و  ياـه  هرازگ  ندوب  يراـبخا  هیرظن  ساـسارب 

.دروآ (2) رامش  هب  قالخا  هفسلف  رد  يدیلک  ياه  هژاو  زا  ار  نآ  ناوت  یمن  دوب و  دهاوخ 

نآ شیادیپ  أشنم  تیلوئسم و  موهفم  . 1

.دوش یم  تساوخزاـب  يرگید  صخـش  لـباقم  رد  اـی  ییورین  لـباقم  رد  لوئـسم _ »  _ » یـصخش هک  تسا  نیا  تیلوئـسم  زا  روظنم 
.دشاب يروتسد  هب  قوبسم  شلاوئس  دیاب  دنک  یم  لاوئـس  هک  یـسک  نآ  .دوش  یمن  لیاس  نودب  لوئـسم  .دنفیاضتم  لیاس  لوئـسم و 

ّالاو  ] دشاب هتشاد  دوجو  فیلکت  رما و  ًالبق  هک  دوش  یم  ضرف  تیلوئسم  ییاج  سپ  .يدرکن  ارچ  دیوگب  دعب  نکب ، دیوگب : دیاب  لوا 
(3) درادن .]  ] ییانعم تیلوئسم  [
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نیا قالخا  هفـسلف  رد  تناک  هیرظن  نوچ  .دشاب  تناک »  » تاملک رد  شیادـتبا  دـیاش  یقالخا ، موهفم  کی  ناونع  هب  تیلوئـسم  اّما  و 
لوئسم نارگید  و ]  ] تسا لقع  لباقم  رد  بطاخم  يارب  یمازلا  سپ  .دنک  یم  یقالخا  لعف  نداد  ماجنا  هب  مازلا  رما و  لقع ، هک  تسا 

زا دـعب  هک  يرگید  ياه  بتکم  .تسین  تناک  بتکم  صوصخم  موهفم ، نیا  یلو  .دـننک  تعاطا  ار  لـقع  مکح  نیا  هک  دـنفظوم  و 
هب لیاق  هک  یناسک  هلمج  زا  دـنا ، هدرک  ثحب  نآ  هرابرد  هدرک و  هیکت  ناونع  نیا  يور  رتشیب  اـه  نآ  زا  یـضعب  دـندش  ادـیپ  تناـک 
یم دننک و  یم  هیکت  یعامتجا  تیلوئـسم  يور  دنناد ، یم  هعماج  تساوخ  ار  یقالخا  رـش  ریخ و  كالم  و ]  ] دنتـسه عامتجا  تلاصا 

رد یتیلوئـسم  ناسنا  يارب  دـنناد ، یم  یقالخا  نادـجو  ار  قالخا  هیاپ  هک  یناسک  اـی  .تسا  لوئـسم  هعماـج ، لـباقم  رد  درف  دـنیوگ :
.دنلیاق شنادجو  لباقم 

(1) [. دننک ] یم تیلوئسم  زا  تبحص  دنناد ، یم  مازلا  رما و  هب  ار  یقالخا  مکح  ماوق  هک  ییاه  بتکم  هّیلک  ابیرقت 

تیلؤسم عاونا  . 2

هراشا

.دراد تیلوئسم  عون  هس  ناسنا  دنیوگ : یم  مّلسم  تروص ]  هب   ] یهاگ

.شدوخ نادجو  لباقم  رد  تیلوئسم  . 1

.عامتجا لباقم  رد  تیلوئسم  . 2

.ادخ لباقم  رد  تیلوئسم  . 3

تیلوئـسم موهفم  تسا ، زیچ  همه  کلام  ادخ  هکنیا  ادـخ و  دوجو  هب  داقتعا  اب  .دراد  تیلوئـسم  ادـخ ، لباقم  رد  ناسنا  کش  نودـب 
ار شدوخ  ياج 
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تماـیق زور  رد  مدرم  زا  لاوئس  (2) نولوئـسم » مّهنإ  ْمُهوُفَقو   » (1) میعنلا » ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـستل  ُّمث  دیامرف ]: یم   ] نآرق .دـنک  یم  ادـیپ 
، تسادخ لام  رد  فّرصت  نوچ  مینک ، یم  اه  تمعن  و  دوخ ]  ] مسج رد  ام  هک  یفّرصت  سپ  .تسا  ناناملسم  یعطق  ياهرواب  زا  یکی 

؟ يدرک ار  راک  نیا  ارچ  امش  هک  دنک  لاوئس  ام  زا  هک  دراد  ّقح  وا  ینعی  میلوئسم ؛ تسا  یقیقح  کلام  هک  وا  لباقم  رد  اعبط 

سپ دننک ، هبلاطم  مدرم  زا  دوخ  ّقح  نآ  هرابرد  هک  دـنراد  قح  اه  نآ  دـش ، لیاق  مدرم  رب  یّقح  شیایلوا  يارب  ادـخ  یتقو  نینچ  مه 
ْنَع ینعی  میعنلا  ْنَع  ذئموی  نلئستل  هک  تسا  تیاور  .دوش  یم  لصاح  یلّفطت  تیلوئـسم  یعون  مه  اه  نآ  ياربادخ  تیکلام  وترپ  رد 

.تسا ناسنا  تیلوئسم  نیرت  گرزب  نیا  ادخ ، تیلوئسم  زا  دعب  انتیالو و 

.یلمع ای  يرظن )  ) یعقاو ياه  كرد  یکی  دوش : یم  هداد  تبـسن  راک  عون  ود  یقالخا  نادـجو  هب  .نادـجو  لباقم  رد  تیلوئـسم  اّما 
یکی .داد  ماجنا  دیابن  ار  راک  نالف  .داد  ماجنا  دیاب  ار  راک  نیا  دیوگ  یم  نادجو  .دوش  یم  هداد  تبسن  یلمع  ياه  كرد  رتشیب  هتبلا 

یضاق و هک  تسا  يا  همکحم  نادجو ، .دنک  یم  شنزرس  دب  ياهراک  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  یقالخا  تاصخشم  زا  رگید 
.دنک یمن  هابتشا  و ]  ] تنایخ تسا و  ناسنا  نورد  رد  مکح  يرجم 

یم ادیپ  دوجو  عامتجا ، وترپ  رد  دارفا  و  دنتسه ]  ] عامتجا تلاصا  هب  لیاق  تیلوئسم ] نیا  نارادفرط   ] .عامتجا لباقم  رد  تیلوئـسم  اّما 
یتیلئاس عامتجا  يارب  ور ] نیا  زا   ] دوش یم  هرادا  هیاپ ] نیارب   ] ناشیگدنز دننک و 
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.دنناد (1) یم  لوئسم  عامتجا  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  دنلیاق و 

یسررب دقن و 

[ .میزادرپ یم  رگید  مسق  ود  دقن  هب  تسا ، لوبق  دروم  ادخ  لباقم  رد  تیلوئسم  هک  ییاج  نآ  زا  ]

.نادجو لباقم  رد  تیلوئسم  [ دقن ]

نادـجو هب  تاکارادا  لـیبق  زا  هچ  نآ  .تسین  یلقتـسم  تقیقح  نادـجو  هک  میدرک  هراـشا  وسور »  » یقـالخا هیرظن  یـسررب  رد  ًـالبق 
یم كرد  هچ  نآ  .میرادن  غارـس  نامدوخ  رد  نادجو  لقع و  مان  هب  كِردُم  هنوگ  ود  ام  .تسا  لقع  تاکاردا  دوش  یم  هداد  تبـسن 

.میمان یم  لقع  ار ، نیا  دوش و  یم  یـشان  نآ  زا  تاکاردا  نیا  هک  تسه  ام  دوجو  رد  یئادـبم  تسا  لقع  نامه  درک  دـیاب  هک  مینک 
نادجو مان  هب   [ [ي رگید لقتسم  دوجوم  تسا و  یلقع  تاکاردا  نامه  دوش ، یم  هداد  تبسن  نادجو  هب  تاکاردا  لیبق  زا  هچنآ  سپ 
تقیقح یلو  تسابیز  یبدا  رظن  زا  نادجو  باذع  شنزرـس و  همکاحم و  هلئـسم  اّما  .مینک  تابثا  میناوت  یمن  دشاب  اهنآ  كِردـُم  هک 

مینادـب و دـب  ار  يراک  هک  تسا  يدراوم  رد  نادـجو  تساوخزاب  .مینک  تابثا  سفن  رد  یلقتـسم  أدـبم  میناوت  یمن  اـم  هک  تسا  نیا 
رثا رد   ) دب ای  تسا  بوخ  يزیچ  میتفریذپ  هکنیا  زا  دعب  .نادجو  هن  تسا  لقع  هب  طوبرم  يدب ، كرد  هکنآ ] لاح  و   ] میوش بکترم 

بوخ هک  اجنآ  مینکن  لمع  رگا  عامتجا ) تلاصا  نیعبات  لوق  ربانب  یعامتجا  شریذـپ  رثا  رد  ای  عرـش و  مکح  رثا  رد  ای  لقع و  مکح 
دجاو تسیاب  یم  ار  يزیچ  مینک  یم  ساـسحا  .میا  هدز  ناـمدوخ  هب  يونعم  ررـض  کـی  تسا ، دـب  هک  اـجنآ  مینک  لـمع  اـی  تسا و 

.میدشن میوش و 
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هدرک ررـض  تسا  دـقتعم  هک  هزادـنا  نآ  هب  هدـش  دراو  وا  هب  يررـض  دـنک ]  ] ساسحا تقو  ره  هک  تسا  نیا  ناـسنا  یناور  تیـصاخ 
.تسا هدش  لصاح  وا  يارب  هتفر ، شتسد  زا  یعفن  ای  هدش و  وا  هجوتم  یتراسخ  هکنیا  هب  رواب  رثا  رد  ینامیشپ  و ]  ] .دوش یم  تحاران 

هتشاد  ] یهاگداد هک  دشاب  اه  ناسنا  همه  رد  یقالخا  نادجو  مان  هب  یلقتسم  يورین  هکنیا ] صخـش ،[  دوخ  یناسفن  تاکلم  ریغ  سپ 
.درادن (1) ینعم  مه  نادجو  لباقم  رد  تیلوئسم  رگید  اعبط  .تسین  تابثا  لباق  دنک  يا  همکاحم  و  دشاب ]

عامتجا لباقم  رد  تیلوئسم  دقن 

هب تبـسن  هعماج  دارفا  قوقح  و ]  ] درادـن تلاصا  عامتجا  نوچ ]  ] .تسین راگزاس  یهلا  شنیب  اب  عامتجا ] لباقم  رد  ناـسنا  تیلوئـسم  ]
هن میلوئـسم  ادـخ  لباقم ] رد  سپ   ] میلوئـسم هداد  رارق  يدرف  ره  يارب  هعماج  رد  ادـخ  هک  یّقح  هیاس  رد  ام  تسادـخ و  زا  رگید  مه 

کی هب  اه  تیلوئـسم  همه  .درادـن  دوجو  يدـیحوت  شنیب  رد  لقتـسم  روط  هب  ادـخ  تیلوئـسم  رانک  رد  یتیلوئـسم  اساسا   [ و  ] هعماـج
یتروص رد  رگید  ياه  تیلوئـسم  .تسوا  لباقم  رد  طـقف  اـه  تیلوئـسم  همه  تسادـخ و  نآزا  ملاـع  همه  ددرگ و  یمرب  تیلوئـسم 

هن دنتیلوئـسم  دروم  عوضوم و  اـه  نآ  تقیقح  رد  .دریگب و  رارق  ادـخ  تیلوئـسم  عاعـش  لوـط و  رد  هک  .تسا  لوـبق  لـباق  تسرد و 
یقیقح لیاس  .درکن  ای  درک  يراتفر  نالف  هعماج  هب  تبـسن  ارچ  هک  تسا  لوئـسم  هعماج  دروم  رد  ادـخ  ربارب  رد  ناسنا  ینعی  .لـیاس 

.تسادخ (2)

مالسا هاگدید  زا  تیلوئسم  . 3

یموهفم هن  تسام  ینیب  ناهج  زا  هتـساخرب  مه  تیلوئـسم  نیا  دراد و  تلاـصا  ادـخ  لـباقم  رد  طـقف  تیلوئـسم  يدـیحوت ، شنیب  رد 
هّیقب .یقالخا 
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.درادن قالخا  هلئسم  هب  مه  یطبر  تسا و  لالقتسا  دقاف  .دریگ  یم  لکش  ادخ  تیلوئسم  عاعش  رد  اه  تیلوئسم 

هک دوش  یم  حرطم  یتقو  تیلوئسم  تسا ؛ لوئسم  هدننک ، فیلکت  لباقم  رد  فّلکم  .دوش  یم  حرطم  تازاجم  تیلوئـسم ، لابند  هب ] ]
تیلوئـسم لاـبند  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  يرگید  رثا  تسناوتن  رگا  يرثا و  دـهدب ، تسرد  باوج  دـناوتب  رگا  دوش ؛ بترتم  نآ  رب  يرثا 

، فیلکت دوخ  ینعی  .تسا  يرابتعا  ماظن  کـی  دوش ، تقد  یفـسلف  شنیب  اـب  یتقو  ماـظن ، نیا  هتبلا  .دوش  حرطم  شاداـپ  رفیک و  دـیاب 
وا هدادن  ماجنا  هک  مه  دعب  .تسا  يرابتعا  رما  نیمه  لابند  مه  نیا  يدرکن  ارچ  دیوگ  یم  هک  مه  دعب  .تسا  يرابتعا  رما  کی  داجیا 

.تسا يرابتعا  مه  نیا  هک ]  ] .دزاس ررقم  یشاداپ  شتبثم  تهج  رد  دنک و  نییعت  يرفیک  نآ  رب  دراد  قح 

فیلکت رما و  زا  تبحـص  اجره  سپ  .تسین  یقیقح  ینیوکت و  هطبار  کی  .تسا  يدادرارق  همه  تسا ، ییازج  یلاوئـس و  یفیلکت و 
نیا هک  تسا  نکمم  یلو  تسا ، نوناق  عیرـشت  عضو و  دادرارق و  عبط  میهافم  نیا  عبط  .تسا  يرابتعا  یمیهافم  تسه ، تیلوئـسم  و 
نینچ لابند  هک  مه  یتیلوئـسم  .دـنک  یم  یتیعقاو  زا  تیاکح  یقالخا  رما  رد  هک  روط  نامه  دـشاب ، ییاه  تیعقاو  هیاپ  رب  اـهدادرارق 

، تسین دادرارق  فرـص  رابتعا و  کی  اهنت  تسا  یعقاو  روما  مه  اه  نیا  دوش ، یم  بترتم  نآ  رب  هک  يا  هجیتن  دیآ و  یم  دـیدپ  يرما 
یم ادـیپ  روهظ  باذـع ، ای  يورخا  ياه  تمعن  تروص  هب  يرگید  ملاع  رد  هدیـشخب و  ناسنا  سفن  رد  هک  یعقاو  ریثأـت  ناـمه  ینعی 

.دنک

تیلع و هطبار  تسا ، يرمـالا  سفن  قیاـقح  رب  ینتبم  اـّما  تسا ، راـبتعا  ناـبز  تازاـجم ، تیلوئـسم و  فیلکت ، ناـبز  هکنیا  وـگ  سپ 
نیب رد  تیلولعم 
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اهنیا لاثما  »(2) و  ٍنونمم ُْریَغ  ٌرْجأ  ْمَُهل  ، (1)« ْمُهاْنیَزَج  » .تسا يدادرارق  نابز  نیمه  تایاور  تایآ و  نابز  بلغا ، .دراد  دوجو  اه  نیا 
یم ماجنا  ناسنا  هک  تسا  یلامعا  هجیتن  عقاو  رد  يورخا  باقع  باوث و  هک  دراد  یتایعقاو  اهنیا  هک  تسا  هراـشا  مه  یتاـیآ  رد  یلو 

کی اه  نیا  نیب  .تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  ار  جـیاتن  نآ  یقیقح  روط  هب  ایند  نیا  لامعا  هک  تسا  ترخآ  اـیند و  نیب  يا  هطبار  دـهد ،
.تسا ینیوکت  هطبار 

.تشاد (3) دهاوخ  هارمه  هب  باقع  باوث و  یهلا  فیلاکت  هک  تسا  لوبق  لباق  مه  انعم  نیا  هب  ازج  سپ 

153 ص :

( دوب دهاوخ  تنم  یب  یشاداپ  ار  نآ   . ) 25 قاقشنا : . 1 - 1
میداد ازج  نانآ  هب   . 17 ابس : . 2 - 2
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یقالخا ماکحا  ندوب  یبسن  ای  قلطم  مود : لصف 

هراشا

جیاتن قالخا ، ّتیبسن  ای  قالطا  هلئـسم  یبسن ؟ ای  دـنقلطم  یقالخا ، ماکحا  ایآ  هک  تسا  نیا  قـالخا  هفـسلف  رد  مهم  ثحاـبم  زا  یکی 
مزاول زا  یکی   [ میدرک نایب  یقالخا » يایاضق  ندوب  يرابخا  اـی  ییاـشنا   » ثحب رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هک   ] دراد ناوارف  یلمع  يرظن و 
ثحب رد  تسا و  قالخا  رد  تیبسن  شریذـپ  يدرف ، تالیامت  اه و  تساوخ  هب  اـه  نآ  عاـجرا  یقـالخا و  تـالمج  نتـسناد  ییاـشنِا 

یم قـالخا  رد  ّتیبـسن  شریذــپ  هـب  ییارگ ، هعماـج  ییارگ و  ساـسحا  بـتکم  صوـصخ  هـب  یفیــصوتریغ  بتاـکم  زین ، بتاــکم 
(1) .دنماجنا

قالخا ندوب  قلطم  یبسن و  يانعم  . 1

هراشا

، دارفا همه  هب  تبسن  هک  تسا  یقلطم  رما  نیا ، ایآ  دوش  یم  هیصوت  یقالخا  لعف  ناونع  هب  لعف  کی  ای  تلـصخ و  ای  يوخ  کی  رگا 
اه و نامز  همه  رد  ار  نآ  ناوت  یمن  [ هک  ] تسا یبسن   [ رما کی  هک  نیا  ای  و  دـشاب ،  ] یقـالخا لـعف  اـه ] ناـکم  و   ] اـه ناـمز  همه  رد 

(2) .تسناد قداص  دارفا ، همه  يارب  طیارش و  همه  رد  اه و  ناکم 

تقو و همه  يارب  ناوت  یمن  ار  يزیچ  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، یبسن  قالخا  هک  دـنرواب  نیارب  قالخا ] ندوب  قلطم  لباقم  رد   ] یـضعب
ِقالخا اج  همه  تقو و  همه  رد  دوش  یمن  ار  يزیچ  زین  درک و  ضرف  بوخ  ِقالخا  اج  همه 

154 ص :

ص 184 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  ص 171 ؛  حابصم ، یبتجم  قالخا ، هفسلف  . 1 - 1
ص138 مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  . 2 - 2

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 168 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_154_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_154_2
http://www.ghaemiyeh.com


، قالخا سپ  .دـب  رگید  نامز  رد  تسا و  بوخ  نامز  کی  رد  دـب ؛ رگید  ياج  رد  تسا ، بوخ  اـج  کـی  رد  یقلُخ  ره  .تسناد  دـب 
نامز ره  رد  هکلب  دشاب ، هتشاد  ییاج  همه  یگـشیمه و  یّلک و  لمعلاروتـسد  کی  دناوت  یمن  تسا ، یبسن  نوچ  تسا و  یبسن  يرما 

.دشاب (1) روج  کی  دیاب  قالخا  روتسد 

:[ یقالخا ماکحا  نتسناد  یبسن  ای  قلطم  تّیمها  ]

هس مالـسا  نید  ياهروتـسد  هعومجم  اریز  دوش ، حرط  تسا  مزال  مالـسا  هب  نام  یگتـسباو  رطاخ  هب  ام  يارب  صوصخ  هب  هلئـسم  نیا 
تاّیـسفن مود  شخب  .دوش  یم  ریبعت  دـیاقع » لوصا   » هب اه  نآ  زا  هک  تسا  تاـّیرکف  اـی  تاـیّلقع  شخب ، کـی  تسا : یـساسا  شخب 

[ هک  ] دوش یم  ریبعت  ماکحا »  » هب اه  نآ  زا  هک  تسا  تاّیلعف  ای  تاّیندـب  موس  شخب  .ددرگ و  یم  ریبعت  قالخا »  » هب اه  نآ  زا  هک  تسا 
تاّیقالخا ام  هک  نیا  اب  تسا  مزالم  رما  نیا  تسا و  مالسا  نید  رد ] ، ] یگنادواج ّتیمتاخ و  هلئـسم  یفرط  زا  .تسا  مهم  هداعلا  قوف 

تـسا نیا  شا  همزال  دراد ، یگنادواج  هبنج  مالـسا  ياهروتـسد  هکنیا  ایآ  هک  مینک  حرطم  لاؤس  تروص  هب  لقاال  ای  مینادب  قلطم  ار 
؟ تسا راگزاس  مه  قالخا  ّتیبسن  اب  رما  نیا  ای  مینادب  قلطم  ار  قالخا  ام  هک 

هرابرد مالسا  ياهروتسد  مینیبب  مالـسا و  غارـس  میورب  دعب  یبسن و  ای  تسا  قلطم  قالخا ، هک  مینک  لح  ار  بلطم  نیا  دیاب  تسخن ] ]
.دراد (2) یقالخا  لعف  رایعم  اب  يدایز  یگتسب  هلئسم  نیا  یبسن ؟ ای  تسا  قلطم  قالخا ،

ارگ یبسن  ياه  بتکم  . 2

هراشا

:[ دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم » یضترم   » دیهش داتسا  ]

ییوکین و ینعی  نسح  .تسا  یلقع  حُبق  نسُح و  هلئـسم  نآ ، دنا و  هدوب  نیملـسم  نآ  هیلّوا  هدـننک  ناونع  دـیاش  هک  تسه  يا  هلئـسم 
حبق ییابیز و 
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.یتشز يدب و  ینعی 

:[ میراد زاین  همدقم  ود  هب  بلطم  نیا  حیضوت  يارب  ]

یم كرد  لقع  ار  اهزیچ  نآ  دوخ  .دنوش  یمن  هدید  مشچ  هب  هک  ییاهزیچ  ییابیز  یتشز و  ینعی  یلقع  حـبق  نسح و  لوا ]: همدـقم  ]
تسابیز و یلقع  رظن  زا  هک  تسا  ییاهراک  یقالخا ، ياهراک  مامت  .دنک  یم  كرد  لقع  مه  ار  اهنآ  ییابیز  یتشز و  اتدعاق  دـنک و 

.تسا یلقع  ییابیز  یتشز و  رب  قالخا  هیاپ  .تسا  دنسپان  یلقع  رظن  زا  هک  تسا  ییاهراک  یقالخا  ّدض  ياهراک 

نامز کی  رد  ار  زیچ  کی  مدرم  لقع  .دنک  یم  قرف  فلتخم  طیارش  رد  لقع  رظن  زا  دنسپان  دنسپ و  ییابیز ، یتشز و  مود ]:  ] همدقم
رد تسین ، تخاونکی  تباث و  شعـضو  تسا ، قالخا  هیاپ  هک  یلقع  حبق  نسح و  سپ  .دب  رگید  نامز  رد  دـناد و  یم  بوخ  کین و 
زا تشز و  ياهراک  وزج  ناتـسودنه  رد  واگ  نتـشک  هژیو  هب  تاناویح و  نتـشک  ًالثم  .تسین  روج  کی  اـه  ناـکم  اـه و  ناـمز  همه 
یم دایز  ار  واگ  ناتـسودنه   [ ریغ رد   ] یلو .تسا  تشز  رگید  للم  نایم  رد  اه  ناسنا  نتـشک  هک  روط  نامه  تساهراک ، نیرت  تشز 

.دنروخ یم  ار  شتشوگ  دنشک و 

نز هک  دوب  نیا  ناش  تیبرت  لوا  زا  هک  یتّلم  .دنک  یم  قرف  للم  ياه  هقیلـس  نز ، یباجح  یب  باجح و  هلئـسم  دروم  رد  رگید : لاثم 
یتشز راـک  دـنیوگ  یم  دراذـگب ، زاـب  ار  شیور  ینز  اـی  يرتـخد  رگا  دـنناد و  یم  تشز  ار  یباـجح  یب  دنـشاب ، باـجحاب  ناـشیاه 
یـسک رگا  دنا ، هدش  گرزب  یباجح  یب  رد  نآ  ياه  نز  تسا و  هدیدن  ار  باجح  ًالـصا  لوا  زا  هک  رگید  ّتلم  .تسا  هدش  بکترم 
نـسح هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .دنک  یم  قرف  فلتخم  ياه  نامز  اه و  ناکم  رد  ینعی  .دننک  یم  یتشز  ساسحا  دناشوپب ، ار  شندب 

هک حبق  و 
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راک نیملـسم  دزن  رد  تاجوز  دّدعت  ًالثم  .دـننک  یم  رکذ  مه  رگید  ياه  لاثم  .تسا  یبسن  و ]  ] ریغتم درادـن ، تابث  تسا  قالخا  هیاپ 
.تسا تشز  ياهراک  وزج  رگید  للم  نایم  رد  یلو  دوش  یمن  هدرمش  یتشز 

یتشز هک  دوب  نیا  مود  همدقم  .تسا  یتشز  ییابیز و  حبق ، نسح و  قالخا  هیاپ  یخرب ، هدیقع  هب  هک  دوب  نیا  همدقم  کی  هیاپ  نیارب 
.تسا (1) یبسن  میهافم  وزج  ییابیز  و 

نسح هیاپ  رب  قالخا  هک  تسا  نیا  لالدتسا  نیا  يارغص  .دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  اربک  ارغـص ، زا  ارهق  و  دراد ، ییاربک  ارغـص و  قطنم ،
هدـش هداد  رارق  یبسن  رما  هیاپ  رب  قالخا  هک  تسا  نیا  نآ  ياربک  و  تسا ، یبسن  رما  کی  حـبق  نسح و  تسا و  هدـش  راوتـسا  حـبق  و 

.تسا (2) یبسن  قالخا ، سپ  تسا ، یبسن  تسا ، یبسن  رما  هیاپ  رب  هک  يزیچ  تسا و 

یّقلت یتسود  رگد  و ]  ] ریغ هب  عفن  ِلاصیا  ار  قالخا  لـعف  راـیعم  یـضعب  دـیوگ ]: یم  قـالخا  ندوب  یبسن  اـب  هطبار  رد  دیهـش  داتـسا  ]
دنتسناد یلعف  ار  نآ  یـضعب  و  دشاب ، هتفرگ  همـشچرس  هناتـسود  عون  تاساسحا  زا  هک  دنتـسناد  یلعف  ار  یقالخا  لعف  یخرب  دندرک ،

یم نامگ  و  دنناد ، یم  ّتبحم  هلوقم  زا  ار  یقالخا  لعف  قالخا و  هورگ ، هس  نیا  عقاو  رد  .دشاب  هدشن  یشان  یعیبط  تاساسحا  زا  هک 
.دوش یم  هیکت  ّتبحم ]  ] يور يزیچ  ره  زا  شیب  يدنه ، قالخا  رد  هک  منک 

تـسا بتکم  ود  لماش  هک  دنناد  یم  ییابیز  هلوقم  زا  ار  قالخا  ینعی  تسا ، ییابیز  يور  رب  ناش  هیکت  بتاکم  نیا  زا  رگید  یـضعب 
ود ره  و 
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ییابیز و عون  زا  اعقاو  هک  میراد  مه  يونعم  یلقع و  ياه  ییابیز  تسین و  یـسح  ییابیز  هب  رـصحنم  ییابیز  هک  دنرواب  نیارب  بتکم 
.دنا (1) لوقعم  هکلب  دنتسین  سوسحم  یلو  دنتسه  لامج 

شیادـیپ رد  یـساسا  لماع  کـی  بساـنت  هک  روط  نیمه  و  تسا ، یتقیقح  مه  يونعم  لاـمج  ییاـبیز و  دـنیوگ ] یم  بتکم  ود  ره  ]
لامج قشاع  يرطف  روط  هب  ناسنا  تسا و  یحور  ییابیز  لامج و  لماع  بسانت ، زین  یحور  يونعم و  روما  رد  تسا ، یـسح  ییاـبیز 

ّدح رد  زیارغ  اوق و  هک ] نیا  هب   ] .تسا بسانت  زا  یـشان  یلقع  ییاـبیز  اـبیز و  راـک  ینعی  یقـالخا  راـک  دـنیوگ  یم  .تسا  ییاـبیز  و 
هک تسا  یناور  یفـسلف و  لصا  نیا  رب  ینتبم  نیا  و  تسا ، بسانت  ییابیز  هیاپ  تسا و  ییابیز  راـیعم ، سپ  .دنـشابن  طـیرفت  اـی  طارفا 

.دراد (2) دوجو  مه  يونعم  ییابیز  هکلب  تسین ، یسح  ییابیز  هب  رصحنم  ییابیز 

یم مه  لوقعم  لماش  هکلب  تسین ، سوسحم  هب  رـصحنم  ییاـبیز  هک  دـنا  کیرـش  لـصا  نیا  رد  هورگ  ود  ره  هک  نیا  نیع  رد  سپ ] ]
زا یـضعب  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یم  تسه  لعف  راک و  رد  هک  یتفـص  ار  ییابیز  ینعی  تسا ، لعف  يور  ناش  هیکت  هورگ ، کـی  دوش ،

تـسار فرح  هدـنیوگ  هک  یـسک  يارب  هچ  دراد  یـصاخ  شـشک  تسا و  ییابیز  کی  شدوخ  یتسار  ًالثم  دنتـسه ، ابیز  اتاذ  اهراک 
کی اـه  نیا  تسا ، عون  نیمه  زا  تلادـع  يرازگ و  ساپـس  رکـش و  سفن و  ّوـلع  تماقتـسا و  ربـص ، .نآ  هدنونـش  يارب  هچ  تسا و 

، دوش یم  ابیز  تسا  یلعف  نینچ  ياراد  هک  یناسنا  اعبط  .دنـشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  یناسنا  ره  هک  دـنراد  يونعم  هوکـش  ییاـبیز و 
ابیز سابل  ناسنا  هک  روط  نامه 
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یلعف ابیز ، لعف  ینعی  یقالخا  لعف  اه  نآ  رظن  زا  سپ  .دوش  یم  ابیز  دوش  رداص  وا  زا  رگا  مه  ابیز  لـعف  دوش ، یم  اـبیز  دـشوپ و  یم 
، تسین يرگید  سک  رد  تسا و  ناـسنا  دوـخ  رد  مه  شراـیعم  دـنک و  یم  كرد  ار  نآ  ییاـبیز  ناـسنا ، يوـنعم  ییاـبیز  سح  هـک 

.دنک یم  كرد  ار  ییابیز  نیا  هک  ناسنا  رد  تسا  یقوذ  شرایعم 

« ابیز حور  »

: دنیوگ یم  دننک و  یم  دراو  ناسنا  حور  دوخ  رد  تاّذلاب  ًالوا و  ار  ییابیز  یلو  دنناد  یم  ییابیز  هلوقم  زا  ار  قالخا  زاب  رگید  هورگ 
هطبار دوخ  ّلک  اب  ءزج  ینعی  دوش ، یم  ادـیپ  مه  تدـحو  تسه و  مه  ییاـبیز  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  بساـنت  هک  اـجره  یّلک  روط  هب 

، دنـشاب تسا  رّرقم  نآ  يارب  هک  ینّیعم  هزادنا  ّدح و  رد  رگا  مادـک  ره  ناسنا ، رد  یحور  ياهدادعتـسا  اوق و  عومجم  .دراد  بسانتم 
دنک یم  هدهاشم  ار  حور  نآ  هک  یسک  يارب  شدوخ و  يارب  ددرگ  یم  بولطم  ابیز و  حور ، دوخ  دوش و  یم  ادیپ  ییابیز  بسانت و 

و  ] .تسا طیرفت  رت  مک  نآ  زا  و ]  ] طارفا رتشیب  نآ  زا  دراد ، صخشم  ّدح  کی  ناسنا  رد  يدادعتـسا  هّوق و  ره  هک  دنیوگ  یم  اذهل  و 
.تسا یلقع  رما  کی  وا  يارب  رما  نیا  دوش ، هدیشک  نآ  يوس  هب  هک  تسا  نیا  یلقع  ییابیز  رد  طسو  ّدح  نییعت  هقیرط ]

« قالخا رد  طسو  ّدح  نییعت  يانبم  تّییاغ ؛ لصا  »

هدش و هتخاس  یتیاغ  فده و  يارب  يدادعتسا  هوق و  ره  نوچ  تسا ، یعطق  لصا  کی  هک  ّتییاغ  لصا  رب  انب  دیوگ ] یم  هیرظن  نیا  ]
ار تهج  نیا  دـیاب  تسا ، طیرفت  اـی  طارفا  رد  طـسو  دـح  رد  هوق  کـی  هک  میمهفب  میهاوخب  رگا  اـم  دراد ، یلک  یتیاـغ  مه  عومجم 

زا رتشیب  تسا ، طسو  ّدح  هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  هچنآ  هدش ؟ هدیرفآ  هچ  يارب  ًالصا  هوق  نیا  هک  مینک  فشک 
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اب ار  اـهنآ  ّدـح  هک  هوق _  نیا  رگا  ور ] نیا  زا   ] .تسا طـیرفت  نآ  زا  رتمک  و ]  ] طارفا دـتفا ، راـک  هب  هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  هچنآ 
نیا زا  ریغ  رگا  و  دوش ، یم  ابیز  ناسنا  حور  عومجم  رد  دشاب ، دـیاب ، هک  يّدـح  نآ  رد  مادـکره  تخانـش _  ناوت  یم  ّتییاغ  رایعم 

.دنک یم  ادیپ  تشز  یحور  ناسنا  دشاب ،

«[ ییابیز رب  ینتبم  هیرظن  ود  نیب  توافت  ]»

تـسا نیا  شلعف _  رابتعا  هب  دوش  یم  ابیز  ناسنا  ینعی  تسناد _  یم  لعف  تفـص  ار  ییابیز  هک  يا  هیرظن  نآ  اـب  هیرظن  نیا  تواـفت 
دیوگ یم  هیرظن  نیا  یلو  تسابیز ؛ مه  ابیز  بلاط  تسه ، بولطم  بلاط و  ناـیم  هک  یتّیخنـس  مکح  هب  هک  تفگ  یم  هیرظن  نآ  هک 

، رظن کـی  زا  سپ  .تسا  تلع  نآ  لولعم  تساـبیز ، راـچان  هب  هک  دوـش  یم  رداـص  یلعف  اـبیز  حور  زا  تساـبیز ، حور  دوـخ  هن ، هک 
ود نیا  رد  تروص  ره  هب  .دنک  یم  بسک  ار  ییابیز  ناسنا  زا  لعف  رگید ، رظن  کی  زا  و  دـنک ، یم  بسک  ار  ییابیز  شلعف  زا  ناسنا 

تسابیز و هک  تسا  بوخ  یقـالخا  لـعف  ور  نآ  زا  تسا ، هدـش  هتـسناد  ییاـبیز  هلوقم  زا  قـالخا  هدـش و  هیکت  ییاـبیز  يور  هیرظن 
.دوش (1) یم  مه  یلقع  ییابیز  لماش  یسح ، ییابیز   [ رب هوالع   ] ییابیز هزیرغ  تسا ، ییابیز  هزیرغ  ياراد  ناسنا 

« لقع حور و  تیمکاح  »

زا جودزم  تسا  یتقیقح  ناسنا  هک  تسا  ندـب  حور و  ّتیونث  رب  ینتبم  هک ]  ] تسا ندـب  لباقم  رد  حور  لالقتـسا  هیرظن  رگید  هیرظن 
مه یتّیونث  کی  یلو  دنراد  داّحتا  یعون  رگیدـکی  اب  رهوج  ود  نیا  هکنیا  وگ  .ندـب  يرگید  و  حور ، سفن و  مان  هب  یکی  رهوج ، ود 

تحت هک  تسا  نیا  رد  حور  لامک  .دنراد 
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تسا و نییاپ  هک  ندـب  زا  هن  دـنک  یم  بسک  الاب  زا  ار  شلامک  ضیف و  حور  اریز  دـشاب ، نآ  ریثأت  تحت  رتمک  ای  دـشابن ، ندـب  ریثأت 
رد حور  لالقتسا  دشاب ، رارقرب  اوق  همه  نایم  رد  لداعت  هک  دشاب  لکش  نیا  هب  ندب  ياوق  هب  تبسن  حور  تلاح  رگا  هک  دنرواب  نیارب 

، ناسنا دوبن و  لداعت  نیا  رگا  اـّما  و  دـنک ، یم  تموکح  اوق  نیا  رب  ناـسنا  لـقع  حور و  تروص  نیا  رد  .تسا  ظوفحم  ندـب  لـباقم 
یندب توهـش  عبات  حور  هکلب  درادن  يذوفن  لقع ، حور و  مکح  رگید  دش ، تسرپ  مکـش  ای  بلط و  هاج  تسرپ و  هاج  نار ، توهش 

.دوش یم  اه  نآ  ریسا  و 

هک نیا  رطاخ  هب  هکلب  تسا ، نزاوت  لداعت و  نیا  رد  ییابیز  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  یلو  تساوق ، نزاوت  لداـعت و  رادـفرط  زین  هیرظن  نیا 
نزاوت لداعت و  رب  عرف  يدازآ  رگید  ترابع  هب  و   ) تسا نزاوت  لداعت و  نیا  رب  عرف  ندـب  رب  لـقع  حور و  تموکح  حور و  لالقتـسا 

.دشاب ندب  رب  لقع  قلطم  تموکح  زا  یشان  هک  یقالخا  ینعی  لداعتم ، قالخا  و  تسا )

لقع لقتـسم  تموکح  لقع و  يدازآ  هلوقم  زا  عقاو  رد  هکلب  ییابیز ، هلوقم  زا  هن  تسا ، تبحم  هلوقم  زا  هن  قالخا  هیرظن  نیارباـنب ،
.ددرگ (1) یمرب  یندب  ياوق  لباقم  رد  لقع  يدازآ  هب  ندب و  رب  لقع  تیمکاح  هب  قالخا  حور  و  تسا ،

« شیدنارود لقع  هیرظن  »

لیو  » .تسا شیدـنارود  لقع  ای  يدرف  لقع  هیرظن  دـنک ، یم  عافد  نآ  زا  مه  لسار »  » تسا و نّویدام  بلاـغ  هیرظن  هک  رگید  هیرظن 
لسار .دنک  یم  يرایشوه  هزیرغ  هب  ریبعت  نآ  زا  هفسلف » تاذل   » باتک رد  تنارود »
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هک دـنک  یم  باـسح  دوب ، شیدـنارود  یتقو  .دـشاب  هتـشاد  شیدـنارود  رکف  ناـسنا  هک  دوش  یم  یـشان  نیازا  قـالخا  : » دـیوگ یم 
«. دنکب ار  عون  تیاعر  هک  تسا  نیا  رد  وا  تحلصم 

ار يراک  یـصخش  تعفنم  يارب  زج  هدش و  هدیرفآ  وج  تعفنم  اساسا  ناسنا  دیوگ  یم  تسا و  دقتعم  لماک  تیدرف  کی  هب  لسار ] ]
، دنک يربهر  شعفانم  هب  يرت  نئمطم  رتهب و  هار  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  شراک  مه  نآ  هدش و  هداد  یشوه  وا  هب  دهد ، یمن  ماجنا 

هزیگنا هشیر و  هک  نیاوگ  دشاب _  عامتجا  عفن  نآ  رد  هک  یلعف  ینعی  یقالخا  لعف  هب  یهتنم  دـش ، دایز  ناسنا  يرایـشوه  هک  یتقو  و 
شـشوک هشیمه  تسا و  دوخ  تعفنم  لابند  هدش ، هدـیرفآ  وج  تعفنم  هک  نیا  مکح  هب  ناسنا  اریز  دوش ، یم  تسا _  يدرف  عفن  نآ 

رد هراومه  و  دوش ، لمحتم  ار  رت  مک  ررض  ررض ، ود  نایم  زا  و  دنک ، بسک  تسا  رتهب  هک  ار  یتعفنم  نآ  عفانم ، نایم  زا  هک  دنک  یم 
نیمأـت يارب ]  ] هار نیرتـهب  دـبای  یمرد  شوه  يورین  هب  ناـسنا  .دـنک  باـختنا  ار  یبـسن  رتـهب  هک  تسا  ناـسون  رد  ررـض  عفن و  ناـیم 

دشاب و نارگید  عفن  هب  هک  دنک  میظنت  نانچ  نآ  ار  شیاهراک  ینعی  دنک ، تیاعر  ار  نارگید  دودـح  قوقح و  هک  تسا  نیا  شعفانم 
نارگید ینعی  دننک ، یم  لثم  هب  هلباقم  وا  اب  مه  نارگید  دنکب  ار  راک  نیا  رگا  هک  دناد  یم  نوچ  دشابن ، نآ  رد  نارگید  ررـض  لقاال 

کی زا  یـشان  هک  تسا  یلعف  یقالخا ، لعف  هیاـپ  نیارب  .دـسرن  يو  هب  يررـض  دوش و  نیمأـت  وا  عفن  هک  دـننک  یم  لـمع  يروط  مه 
ار دوخ  عفانم  دیاب  يروآ ، تسد  هب  یلعا  ّدح  رد  ار  دوخ  تعفنم  یهاوخ  یم  رگا  هک  نیا  هب  دنک  يربهر  ار  وا  هک  دشاب  دایز  شوه 

هک یشوه  دوش ، یم  يدرف  شوه  هلوقم  زا  قالخا   [ لسار رظن  رد  اذل  .ینک   ] گنهامه عامتجا  عفانم  اب 
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.تسا عامتجا  تعفنم  رد  درف  تعفنم  هک  دهد  یم  صیخشت  و ]  ] دنک یم  راک  درف  عفانم  هار  رد 

تعفنم زا  ریغ  هدش و  هدیرفآ  وج  تعفنم  ناسنا  دـیوگ ] یم  تسین و   ] لیاق قالخا  يارب  ناسنا  حور  رد  يا  هشیر  چـیه  لسار  سپ ] ]
نارگید میوگب  غورد  رگا   [ هک تسا  نیا  يارب  میوگب ،  ] غورد دیابن ] دیوگ  یم  رگا  و   ] .دنک باختنا  يرگید  هار  دـناوت  یمن  ییوج 

یمن غورد  سپ  مرب ، یم  ررـض  ندینـش  غورد  زا  نآ  ربارب  دنچ  مرب  یم  دوس  نتفگ  غورد  زا  نم  هک  ردق  نآ  دنیوگ و  یم  غورد  مه 
هب هک  مینک  یم  قفاوت  مه  اب  سپ  .ددرگ  یمرب  مدوخ  هب  ربارب  دنچ  شلمعلا  سکع  نوچ  منک  یمن  يدب  راک  چیه  هصالخ  و  میوگ ،

.تسا (1) يرایشوه  زا  یشان  قالخا  سپ  .دنک  یم  باجیا  ار  قالخا  عفانم ، كارتشا  .مییوگب  تسار  مه 

« دنسپ هیرظن ] ]»

دنسپ زا  جراخ  ینعی  درادن ، دوجو  ناسنا  دوخ  زا  جراخ   [ لعف کی   ] ندوب یقالخا  يارب  يرایعم  چیه  هک  دنرواب  نیارب  اساسا  یخرب 
دنسپ زج  يرایعم  چیه  یقالخا ، ّرش  ریخ و  هرابرد  رگید  ترابع  هب  .درادن  دوجو  ندوب  یقالخا  يارب  يرایعم  ناسنا ، دوخ  باختنا  و 

قلُخ نآ  دوب  دنـسپ  دروم  هک  یقلُخ  ره  هک  تسا  نیا  رایعم  .تسا  هدیدنـسپ  قالخا  بوخ ، قالخا  زا  دارم  .تسین و  راـک  رد  ناـسنا 
اعبط هدـیمح  قالخا  دوخ  درک ، رییغت  دنـسپ  یتقو  .دـننک  یم  رییغت  اهدنـسپ  ناـمز ، لوط  رد  تسا و  ریغتم  دنـسپ ، یلو  .تسا  بوخ 

دنـسپان قلُخ  نامه  رگید  نامز  رد  دـعب  دوب ، بوخ  سپ  دوب ، یمومع  دنـسپ  دروم  دومحم و  ینامز  کی  قلخ  نالف  .دـنک  یم  رییغت 
قلخ دش و 
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رگید نامز  رد  تسا و  دنـسپ  دروم  نامز  کی  رد  قلخ  کـی  هک  تارییغت  تاـناسون و  نیا  .دـش  هدیدنـسپ  دوب  نآ  ّدـض  هک  يرگید 
.تسا (1) عامتجا  حور  رگید  ترابع  هب  نامز و  حور  اهنیا  أشنم  تسا و  لماکت  هیاپرب  تسین ، دنسپ  دروم 

« نامز حور  »

نامز حور  .تسا  ناـهج  نیا  سوماـن  لـماکت ، هک  تسا  رواـب  نیارب  وا  .دوش  یم  لـقن  ناـمز » حور   » ماـن هب  هک  دراد  یفرح  لـگه » »
اـهرکف و يور  دربـب ، وـلج  هب  ار  هعماـج  هک  نیا  يارب  تسا ، عاـمتجا  حور  هلزنم  هب  هک  حور  نیا  درب ، یم  شیپ  هب  ار  هعماـج  هشیمه 
، دشاب قفاوم  لماکت  اب  هک  دهد  یم  رارق  دنسپ  دروم  دنک و  یم  ماهلا  ار  ییوخ  قلُخ و  نآ  نامز  حور  ینعی  دراذگ ، یم  رثا  اهدنـسپ 

یم لگه  .دنک  یم  خسن  هدش ، خوسنم  طیارـش  نآ  هک  روط  نامه  تسا ، هتـشاذگ  طیارـش  هب  طوبرم  هک  ار  يرگید  يوخ  قلخ و  و 
: تسه ماهلا »  » نارادفرط ریاس  رظن  وا و  رظن  نایم  توافت  رد  دننک و  یم  ماهلا  ار  بوخ  قلُخ  نامز ، حور  هعماج و  حور  دیوگ 

.دنناد یم  تعیبط  ياروام  ادخ و  ار  مهلم  اهنآ  دناد و  یم  نامز  حور  هعماج و  حور  ار  مِْهُلم  وا  . 1

هک دناد  یم  نامز  طیارـش  عبات  یبسن و  ریغتم و  رما  کی  ار  مهلم  وا  دنناد و  یم  قلطم  تخاونکی و  تباث و  رما  کی  ار  مهلم  اهنآ  . 2
.دیامن یم  خسن  ار ] یلبق  تاماهلا   ] دنک و یم  رییغت  نامز  تارییغت  اب  شدوخ  هدننک ، ماهلا  وا ، رظن  زا  .دوش  یم  لقن  دوز  هب  دوز 

ار تباث  ياهرایعم  هیاپ  ینعی  تشاذگ ، دایز  رثا  ایند  يور  رکف  نیا 
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[. درک  ] یبسن ار ]  ] قالخا و ]  ] درک لزلزتم 

نآ و  تسا ) نیمه  ناشروظنم  منک  یم  لایخ  یلو  ما  هدـیدن  ناشیاه  هتـشون  رد  ار  نیا  نم  هچرگا   ) دراد دوجو  مه  رگید  هتکن  کی 
هب دنک ؟ یم  رییغت  جـیردت  هب  اهرکف  هک  نیا  ای  دـهد ، یم  رییغت  ار  اهرکف  هعفد ، کی  ایآ  دـنک ؟ یم  لمع  هنوگچ  نامز  حور  هک  نیا 
زا هتبلا ] [ ؟ دنریگ یم  ماهلا  اهنآ  زا  نارگید  دعب  دـنریگ و  یم  ماهلا  لوا  هک  دنتـسه  ورـشیپ  يا  هّدـع  ایآ  دـنک ، رییغت  هک  مه  جـیردت 

[. دنتسه  ] لیوتکلتنا هقبط  ناشدوخ  حالطصا  هب  ادخ ، زا  هن  دنریگ  یم  ماهلا  نامز  حور 

یم رییغت  اهدنـسپ  و ]  ] دوش یم  دنـسپ  رایعم ، اریز  تشاد ، میهاوخن  یقالخا  تباث  لوصا  چیه  رگید  اعطق  میریذپب  ار  نخـس  نیا  رگا 
.دوش (1) یم  یبسن  دصرددص  قالخا  هیاپ ] نیارب   ] تسا لماکت  اب  گنهامه  هشیمه  اهدنسپ  نیا  دنک و 

« رتراس نخس  »

دوجو زا  جراخ  لعف ، کی  ندوب  یقالخا  يارب  يرایعم  هک  دـیوگ  یم  دجنـس ، یم  یـصخش  باختنا  روحم  رب  ار  زیچ  همه  رتراـس » »
نم هک  تسا  بوـخ  راـک  نیا  هک  تسا  نیا  شباـختنا  ینعم  دـنک ، یم  باـختنا  ار  يراـک  کـی  هک  سکره  .تسین  راـک  رد  ناـسنا 

ناسنا هک  دنک  یم  هفاضا  و  دنک ؛ یمن  باختنا  دب  راک  کی  ناونع  هب  ار  يراک  چیه  سک  چیه  هک  تسا  یهیدب  و  منک ، یم  باختنا 
باختنا ار  راک  نامه  مه  نارگید  يارب  هیاپ  نیارب  و  هداد ، شزرا  راـک  نآ  هب  عقاو  رد  دـنک  یم  باـختنا  دوخ  يارب  هک  ار  يراـکره 

.تسا هدرک 

دوخ لمع  اب  ناسنا  هک  مییوگ  یم  مه  ام  هک  تسا  یفرح  نامه  نیا 
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یم ّتیلک  راک ، نآ  هب  ناسنا  تسا ، یئزج  هک  نیا  نیع  رد  دـنک ، یم  باختنا  ناسنا  هک  يراـک  نآ  تسا .]  ] هدرک جـیورت  ار  يراـک 
تـسه اجنیا  رد  مه  یتّیّلک  عقاو  رد  یلو  تسا ، طوبرم  ناکم  نیا  نامز و  نیا  امـش و  هب  هک  تسا  يدرف  یـصخش و  راک  ینعی  .دهد 

( لعاف  ) درف قالخا  لعف ، کی  ندوب  یقالخا  رایعم  رتراس ،]  ] لوق هب  .تسا  بوخ  مدرم  همه  يارب  یّلک  روط  هب  راک  نیا  هک ] نیا  هب  ]
نیا رد  ندوـب  یقـالخا  راـیعم  .دریگ  یم  همـشچرس  درف  باـختنا  زا  هک  تهج  نیا  هب  دوـش  یم  یبـسن  رما  کـی  قـالخا ، سپ  .تسا 
لعف نیا  هک  نم ، رظن  زا  سپ  .ار  يرگید  زیچ  امـش  منک و  یم  باختنا  ار  زیچ  کی  نم  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  درف  باـختنا  هیرظن ،

رد .تسا  يرگید  زیچ  یقالخا  لعف  دیا ، هدرک  باختنا  ار  يرگید  لعف  هک  امش  رظن  زا  تسا و  نیا  یقالخا  لعف  ما  هدرک  باختنا  ار 
(1) .دنک یم  قرف  زین  رگید  نامز 

«[ نویدام هیرظن  ]»

ِقالخا دـنک ، یم  هدرک و  ضوع  امیاد  ار  قالخا  يداصتقا ، تالّوحت  صوصخ  هب  تسا و  یبسن  قالخا ، هک  دـنرواب  نیارب  يا  هدـع 
ینیـشام هرود  قالخا  زا  ریغ  يزرواشک  هرود  قالخا  و  تسا ، هدوب  يزرواـشک  هرود  قـالخا  زا  ریغ  يداّیـص ، هرود  راکـش و  هرود 

تّفع هب  طوبرم  لیاسم  درم و  نز و  هب  طوبرم  روما  ًالثم  روما ، زا  يرایسب  هک  دنوش  یم  کّسمتم  هلئـسم  نیا  هب  ور  نیمه  هب  تسا و 
یتسیسکرام ای  یتسینومک  قالخا  رد  .دنک (2)  یم  باجیا  ار  يرگید  قالخا  یتعنص ، هرود  هدوب و  يزرواشک  هرود  قالخا  ایح ، و 

هدنیآ رد  تسا و  هدرکن  يورشیپ  یبالقنا  تروص  هب  زج  خیرات  دنرواب  نیارب  نانآ  .یعامتجا  لماکت  هن  تسا  بالقنا  قالخا ، رایعم 
مه
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یمن یلمع  بالقنا ، هار  زا  زج  ار  لماکت  بتکم ، نیا  نوچ  لماکت ، مییوگ  یم  مه  رگا  دنک و  یمن  يورشیپ  بالقنا  تروص  هب  زج 
(1) .دوش یم  هیجوت  دیلوت  رازبا  لماکت  ساسارب  هک  یلماکت  مه  نآ  تسین ، هویش  نیا  زا  ریغ  یلماکت  هب  لیاق  دناد و 

«[ يرهطم یضترم   » دیهش هاگدید  زا   ] قالخا ندوب  یبسن  هب  نیلیاق  هیرظن  دقن 

:[ تفگ دیاب  دوب ، همدقم  ود  رب  ینتبم  هک  لوا  لیلد  اب  هطبار  رد  ]

ییابیز یتشز و  نامه  قالخا  هیاپ  مینیبب  دـیاب  تسخن  .لوا  همدـقم  صوصخ  هب  تسین  تسرد  روکذـم ]  ] همدـقم ود  زا  مادـک  چـیه 
.هن ای  تسا  یبسن  ییابیز  یتشز و  هک  مینک  ثحب  دیاب  تقو  نآ  دوب ، ییابیز  یتشز و  قالخا  هیاپ  رگا  هن ؟ ای  تسا 

وزج و ]  ] تسا هدیـسر  نیملـسم  هب  نانوی  زا  هک  تسا  يرکف  نیا  .تسا  حـبق  نسح و  هیاپ  رب  قالخا  هک  تسا  طلغ  فرح  نیا  اساسا 
.تسین یمالسا  راکفا 

هب اریز ]  ] .تسا یلقع  بتکم  طارقـس ، یقالخا  بتکم  .تسا  یلقع  ییابیز  یتشز و  حـبق ، نسح و  قالخا  هیاـپ  دـیوگ ] یم   ] طارقس
ابیز ار  اه  نآ  لقع  هک  تسا  ییاهراک  دـب ، قالخا  و  دـناد ، یم  ابیز  ار  اهنآ  لقع  هک  تسا  ییاهراک  بوخ ، قالخا  طارقـس  هدـیقع 

.میهدب ار  نآ  باوج  دعب  ات  مینادب  یلقع  ییابیز  یتشز و  ار  قالخا  هیاپ  ارچ  ام  هک  تسا  نیا  بلطم  یلو  .دناد  یمن 

قالخا .تسا  زیارغ  هب  نداد  ماظن  قالخا  يانعم  .تسین  روط  نیا  هن 
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هب یحور ، ياوق  .درادـن  حـبق  نسح و  هب  یطبر  ندـب  تمالـس  لـثم  ناور  تمالـس  .تسا  ناور  تمالـس  یحور و  ياوق  نداد  ماـظن 
هک تسا  نیا  قالخا  هیاپ  .تسا  قالخا  اه  نیا  .درک  تیوقت  دـیاب  ار  رکف  لقع و  هوق  هدارا ، هوق  دـننام  ناـسنا  یلاـع  ياوق  صوصخ 
اب نانچ  نآ  صخـش  ینعی  .دـنکب  تموکح  شتعیبط  شتاداع و  شتوهـش ، رب  ناسنا  هدارا  ینعی  .دـشاب  دـنمورین  يوق و  ناـسنا  هدارا 

مکاح هدارا  دریگب و  ار  وا  يولج  دـناوتن  يزیچ ]  ] چـیه دریگب و  میمـصت  درک ، ار  راـک  نیا  دـیاب  داد  صیخـشت  رگا  هک  دـشاب  هدارا 
ام ًالثم  .تسین  بوخ  درک ، ادیپ  تداع  نآ  هب  یـسک  رگا  بوخ ، راک  نوچ  .دشاب  بلاغ  مه  بوخ  تاداع  رب  دیاب  هدارا  یّتح  .دشاب 
یم ماجنا  ندناوخ  زامن  لثم  ار  ادخ  تاروتـسد  همه  رگا  .دشاب  هتـشاد  تداع  لکـش  ام  ندـناوخ  زامن  دـیابن  اّما  میناوخب ، زامن  دـیاب 

میمهف یم  میناوخ ، یم  شیاه  هلفان  اب  مه  ار  زامن  میروخ و  یم  ابر  رگا  اّما  .تسادخ  رما  رطاخ  هب  ام  راک  هک  دوش  یم  مولعم  میهد ،
: تسا هدش  تیاور  ماما  زا  .تسا  تداع  يور  هکلب  تسین ، تدابع  اهنیا  هک 

.هِدوُجُس لُجرلا و  ِعوکُر  ِلوط  یلا  اورُْظنَت  ال 

.دینکن هاگن  صخش  دوجس  عوکر و  نداد  لوط  هب 

تـسار ندوب و  نیما  نوچ  .دـینکب  شناحتما  اه  تناما  اـه و  یتسار  رد  تسا ، یمدآ  هنوگچ  صخـش  نیا  دـیمهفب  دـیهاوخ  یم  رگا 
.تسین رادرب  تداع  ندناوخ  زامن  دننام  نتفگ 

هب درک و  تیبرت  ردـق  نآ  دـیاب  ار  هدارا  لقع و  صوصخ  هب  ناسنا ، دوجو  یناسنا  ياه  هبنج  هک  دـشاب  نیا  قالخا  يانعم  یتقو  سپ 
ناکم اه و  نامز  رد  قالخا  هک  تفگ  ناوت  یمن  رگید  دشاب ، شا  هرطیس  تحت  تعیبط ، و ]  ] تداع دننام ]  ] اوق ریاس  هک  داد  ورین  نآ 

نیا مود  .تسین  ییابیز  یتشز و  قالخا ، هیاپ  هک  نیا  لوا  میریگ ] یم  هجیتن   ] .دنک یم  قرف  فلتخم  ياه 
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مه تسا و  تسرد  مه  دـننک ، یم  قرف  فلتخم  ياه  ناکم  اه و  ناـمز  رد  ینعی  دـنریذپ ، رییغت  ییاـبیز  یتشز و  هکا  بلطم  نیا  هک 
.تسا (1) ریغتم  شعورف  تسا ، تباث  یلقع ، ياه  یتشز  اه و  ییابیز  لوصا  .تسردان 

ره ینعی  دشاب ، ریغتم  رما  قلطم  روط  هب  مه  رـشب  نادجو  دیاب  دشاب ، ریغتم  و ]  ] یبسن رما  قلطم  روط  هب  حـبق  نسح و  هک  دوشب  انب  رگا 
نامز مامت  رد  رشب  رد  یتباث  تقیقح  کی  نادجو  .تسا  هتفگن  یسک  ار  نخـس  نیا  هتبلا  .دنکب  مکح  روج  کی  رـشب  نادجو  ینامز 
تایآ تناک »  » بتکم ثحب  رد  ًـالبق  اـم  و   ] .تسا (2) هدومرف  ناـیب  يداـیز  تاـیآ  رد  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  یبـلطم  نیا  و  تساـه ،

نادـجو هک  ینعم  نآ  هب  هن  اّما  دـنک ، یم  رییغت  اه  نادـجو  هک  تسا  تسرد  ام  رظن  زا  سپ  .میدرک ] نایب  نادـجو  دروم  رد  ار  نآرق 
تلاح ناسنا  ینامـسج  یناحور و  ياوق  زا  يا  هوق  ره  دـننام  نادـجو  هک  نیا  يانعم  هب  هکلب  درادـن ، یتباث  عضو  تسا و  يریغتم  رما 

.دنک یم  راک  یضوع  فارحنا  لاح  رد  و ]  ] دراد فارحنا  تمالس و 

تهج زا  یخرب  دنتـسه و  بوخ  یتاذ  روط  هب  یـضعب ، تسا : مسق  ود  رب  میناد  یم  بوخ  ار  اه  نآ  اـم  هک  يروما  رگید ، بلطم  اـّما 
همدقم هک  نیا  تهج  زا  یخرب  دنتـسه و  دـب  یتاذ  روط  هب  یـضعب  دـب ، روما  رد  هک  نانچ  دـنبوخ ، دنتـسه ، اه  بوخ  هلیـسو  هک  نیا 
همدقم نوچ  مییوگ  یم  دب  ار  يزیچ  و  تسا ، بوخ  کی  همدقم  نوچ  مییوگ  یم  بوخ  ار  يزیچ  ام  یهاگ  .دندب  دنـشاب ، یم  اهدب 

اهدب اه و  بوخ  دوخ  دوش و  یم  ضوع  فلتخم  ياه  نامز  اه و  طیحم  رد  شا  هرابرد  مدرم  راکفا  هک  هچنآ  .تسا  دب  کی 
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رما نالف  يارب  یبوخ  هلیـسو  زیچ  نالف  هک  دشاب  نیا  نامز  کی  رد  مدرم  تواضق  تسا  نکمم  ینعی  .تساهنآ  همدـقم  هکلب  تسین ،
نآ دوخ  هرابرد  مدرم  تواضق  یلو  .تسا  يدب  هلیـسو  هلیـسو ، نیا  هن ، هک  دوشب  ضوع  مدرم  هدیقع  رگید  نامز  رد  و  تسا ، بوخ 
روط هب   ] .دشاب هدرک  رییغت  شنادجو  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا ، اّما  دنکب  هابتشا  رـشب  تسا  نکمم  هتبلا  .دوش  یمن  ضوع  دب  ای  بوخ 

تسا و بوخ  یباجح  یب  يرگید  ماوقا  نایم  رد  و  دـب ، یباجحدـب  تسا و  بوخ  باجح  ماوقا  یـضعب  ناـیم  رد  دـنیوگ  یم   [ لاـثم
باجح و يور  ار  هلئـسم  دیابن  تفگ  دیاب  خساپ  رد  .تسین  یتباث  رما  اه  يدـب  اه و  یبوخ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دـب ، باجح 
هب هک  هدـیرفآ  يروط  ار  نز  صوصخ  هب  ار و  ناسنا  دـنوادخ  ینعی  تسا  تّفع  تسا ، رـشب  ترطف  رد  هک  يزیچ  .دروآ  یباجح  یب 

تـسه مه  يدرم  ره  نادجو  رد  .دنکن  تنایخ  شدوخ  رهوش  هب  هک  تسه  ینز  ره  نادـجو  رد  .دراذـگب  مارتحا  یگداوناخ  قوقح 
نآ هلیسو  همدقم و  ییاهزیچ  یلو  دراد  دوجو  تّفع  مان  هب  يزیچ  ینز  درم و  ره  نادجو  رد  سپ ]  ] .دنکن تنایخ  يرگید  نز  هب  هک 

تـسا باجح  هک  رظن  نآ  زا  شدوخ  باجح  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یم  ایآ  تسا  بوخ  باجح  دـیوگ  یم  هک  یـسک  نآ  ینعی  تسا 
زا دـشاب  رت  تّفع  یب  هجرد  دـص  نز  نیا  هک  دـنچره  تسا  بوخ  دـشاب  هتـشاد  باـجح  نز  رگا  و  تّفع ؟ زا  رظن  عطق  تسا ، بوخ 

.دناد یم  تّفع  يارب  یبوخ  نابهگن  همدقم و  ار  باجح  هکلب ] [ ؟ دوب باجح  یب  هک  یتقو 

بوخ و هب  طوبرم  دـنک ، یم  قرف  فلتخم  ياـه  ناـمز  رد  اـه  نآ  دروم  رد  مدرم  تواـضق  دـنیوگ ، یم  هک  ییاـهزیچ  ماـمت  سپ ] ]
لیاسو هرابرد  مدرم  تواضق  .تسا  دب  بوخ و  لیاسو  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، یعقاو  ياهدب 
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تاجوز دّدعت  دنیوگ  یم  تسا ] روط  نیا  زین   ] تاجوز دّدعت  .دوش  یمن  ضوع  دب  بوخ و  هرابرد  یلو  دوش  یم  ضوع  دب  بوخ و 
و]  ] دوب دب  میدق  رد  دـشاب ، ینار  سوه  تاجوز  دّدـعت  زا  فدـه  رگا  تفگ  دـیاب  باوج  رد  .تسا  دـب  الاح   [ یلو  ] بوخ میدـق  رد 

.تسا (1) بوخ  مه  الاح  دوب و  بوخ  هتشذگ  رد  دشاب ، ییوج  هراچ  عقاو  رد  تاجوز  دّدعت  رگا  اّما  .تسا  دب  مه  الاح 

زیچ ود  اجنیا  .دـشاب  ریغ  فدـه ، هک  نیا  دـنا ، هتـسناد  ّتبحم  ار  لعف  کی  ندوب  یقالخا  رایعم  یخرب  میدرک ، لقن  هک  یتاـیرظن  رد 
يرما اه  ناسنا  هک  تسا  یتسود  ناسنا  یتسود و  ریغ  نآ  هک  ناسنا  یحور  تلـصخ  يوخ و  قلخ و  ینعی  قالخا  دوخ  یکی  میراد ؛

اریز درادن ، ّتیلک  مه  نیا  هن ، مییوگب  تسا  نکمم  .تسا  قداص  اه  نامز  همه  رد  طیارـش و  همه  رد  سک  همه  يارب  تسا و  قلطم 
.درب نایم  زا  ار  وا  درک و  هزرابم  یناسنا  نینچ  اب  دیاب  دیوگ  یم  یبتکم  ره  هک  دشاب ، لتاق  يذوم و  یناسنا  ناسنا ، کی  تسا  نکمم 

.درادن ّتیلک  مه  نیا  سپ 

هزرابم  ] اه ناسنا  ّتبحم  همزال  درادـن و  تافانم  دـسفم ] ناسنا  اـب  هزراـبم  اـب  یتسود  ناـسنا   ] .دراد ّتیلک  ریخ ، هک  تسا  نیا  باوج 
هقالع و تسا ، رّضم  ّتیناسنا  هعماج  يارب  یسک  رگا  .یـصاخ  ناسنا  هن  اه  ناسنا  میتفگ  هک  نیا  لوا  تسین .] دسفم  ناسنا  اب  ندرکن 

ناونع هب  ناـسنا  ناـسنا ، هب  هقـالع  زا ]  ] دوصقم هک  نیا  مود  .میربب  نیب  زا  ار  درف  نیا  هک  دـنک  یم  مکح  ّتیناـسنا  هعماـج  هب  ّتبحم 
.یناسنا (2) ياهرابتعا  تالامک و  لیاضف و  ینعی  ناسنا  تسین ، شوگ  ود  رس و  کی  ناویح  کی 
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تسا ترابع  بوخ  قلُخ  دنیوگ ، یم  تسا  دّرجم  حور  يانبم  رب  لدع  لصا  هب  ناشرظن  هک ]  ] قالخا باب  رد  يرگید  بتکم  اّما ] [و 
ّتیعر مکح  زیارغ  اوق و  هک  يروط  هب  دوش ، رارقرب  هلقاع  هّوق  قلطم  تموکح  تحت  اوق  عیمج  نایم  لداعت  نزاوت و  یعون  هک  نیا  زا 

مامت هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  ناسنا  هک  نیا  .تسا  قلطم  يرما  قالخا ، هک  تسا  مولعم  کلـسم  نیا  قبط  .دنـشاب  هتـشاد  ار  مکاح  نیا 
، ندوب مار  .دـنک  یم  قرف  رگید  نامز  اـب  ناـمز  نیا  رد  مییوگب  هک  تسین  يزیچ  دـشاب ، مار  شلقع  يورین  لـباقم  رد  شزیارغ  اوق و 

.تسا یتباث  رما  کی  مه  نیا  تسا ، حور  ییابیز  قالخا ، هشیر  تفگ  یم  دوب و  ییابیز  ساـسارب  هک  بتکم  نآ  اـی  .تسا  ندوب  مار 
(1)

دوجوم کی  ناسنا  نوچ  تسا ، عامتجا  حـلاصم  درف و  عفانم  یگنهامه  ندوب ، یقالخا  رایعم  تفگ ] یم  هک  لسار  هیرظن  دـقن  اّما  [و 
مکاح ییاـج  رد  قـالخا  ینعی  دـنک ، یم  لزلزتم  ساـسا  زا  ار  قـالخا  هیاـپ  هیرظن  نیا  هک ] تسا  نیا   ] تسا وج  تعفنم  دـصرددص 
دناوت یم  يدرف  عفانم  هیاپ  رب  هدـش  باسح  قالخا  يرایـشوه و  قالخا  مّلـسم   [ تروص نیا  رد   ] دنـشاب يواسم  اه  تردـق  هک  تسا 
دناوت یمن  فیعض  هک  تسا  نئمطم  دص  رد  دص  يوق  و  تسا ، فیعـض  رگید  فرط  يوق و  فرط  کی  هک  اج  نآ  اّما  .دشاب  مکاح 

.دنک قالخا  هب  توعد  ار  يوق  دناوت  یمن  یلماع  ورین و  چیه  دنک ، يراک 

يدرف لقع  يرایشوه و  رب  شا  هیاپ  اریز  دنکن ، زواجت  دیوگن و  روز  فیعض  هب  يوق  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چیه  لسار ]  ] هفـسلف رد 
يدرف لقع  دنشابن ، يواسم  اه  تردق  هک  ییاج  یلو  دنشاب ، يواسم  اه  تردق  هک  دریگ  یمن  تروص  رواجت  ییاج  رد  طقف  تسا و 

.دنک یمن  مکح  نینچ  زگره 

172 ص :

صص 147 و 148 نامه ، . 1 - 1
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هعماج حـلاصم  اب  ار  دوخ  عفانم  اج  همه  رد  ناسنا  هک  هنارایـشوه  تلـصخ  کی  ناونع  هب  لسار ]  ] هیرظن رد  قـالخا  نیا ] رب  هوـالع  ]
.یبسن (1) هن  تسا  تباث  يرما  تلصخ ، کی  ناونع  هب  قالخا  زین  بتکم  نیا  قبط  .تسا  حرطم  دنک ، گنهامه 

:[ تفگ دیاب  رتراس  لگه و  هیرظن  دقن  اب  هطبار  رد  [و 

نیا هشیمه  تفگ  درک و  هیکت  دوش  یمن  لعف  کی  يور  ینعی  .درک  هابتـشا  دـیابن  یقالخا  لعف  ندوب  قلطم  اب  ار  قالخا  ندوب  قلطم 
قالخا همزال  هک  دـنا  هدرک  لایخ  بلغا  .تسا و  قالخا  ّدـض  لـعف  نیا  هشیمه  تفگ  دوش  یمن  هک  ناـنچ  مه  تسا ، یقـالخا  لـعف 

لوق هب  هن ، تفگ  دـیاب  یلو  .مینک  يدـنب  هتـسد  یقالخاریغ  ياهراک  یقالخا و  ياـهراک  هب ]  ] ار لاـعفا  هک  تسا  نیا  تباـث  قلطم و 
ندز یلیـس  لاثم ] روط  هب   ] دشاب یقالخا   [ رابتعا کی  اب  لعف ، کی   ] تسا نکمم  ینعی  دـنک ، یم  قرف  لاعفا  تارابتعا  هوجو و  امدـق 

هب مکح  دوش  یمن  ار  میتی  هب  ندز  یلیـس  قلطم  هک  تسا  نیا  باوج  دـب ؟ یقالخا و  ّدـض  ای  تسا  بوخ  یقالخا و  لعف  اـیآ  میتی  هب 
نایرج رد  و  بوخ ، ندرک  بدا  بیدأت و  دصق  هب ]  ] هکلب دب ، ای  تسا  بوخ  اقلطم  هک  درادن  قلطم  مکح  .درک  شندوب  دب  ای  بوخ 

ادج قالخا  دوخ  زا  ار  یقالخا  لعف  دیاب  هیاپ  نیارب  .تسا  دب  وا  ندرک  روهقم  ای  دوخ و  زا  وا  ندرک  رود  ندـنار و  ای  وا  لام  ندوبر 
راتفر لاعفا و  و  قلطم ، یقالخا  میهافم  اـه و  تلـصخ  .تسا (2)  راگزاس  مه  مالـسا  اب  دـنک ، یم  رییغت  یقالخا  لـعف  هک  نیا  .درک 

اه تلصخ  تسا ، یقالخا  ماکحا  عوضوم  هچ  نآ  و  دنا ، یبسن  یقالخا 

173 ص :

صص 114 نامه ، . 1  ، 115  ، 147 و 148 - . 1
صص 148 و 149 نامه ، . 2 153 و 156 ،  - . 2
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(1) .صاخ لاعفا  اهراتفر و  هن  تسا  یقالخا  میهافم  و 

هک یباستکا  تاکلم  ایاجس و  اه و  تلـصخ  هلـسلس  کی  زا  تسا  ترابع  قالخا  .تسا  قرف  راتفر »  » و قالخا »  » نایم رگید ] نایب  هب  ]
ترابع هک  ناسنا  راتفر  یلو  تسا ، یگـشیمه  قلطم و  تباث و  رما  کی  نیا ] و   ] دریذـپ یم  یقـالخا  لوصا  ناونع  هب  ار  اـه  نآ  رـشب 

دیاب ناسنا  اج  کی  رد  .دنک  رییغت  مه  دیاب  و  دنک ، یم  رییغت  فلتخم ، طیارش  رد  هک  جراخ  رد  تاّیحور  نامه  ندرک  هدایپ  زا  تسا 
ياج رد  دـشاب و  روج  کی  دـیاب  اج  کی  رد  ناسنا  هک  نیا  هن  رگید ، روج  رگید  ياـج  رد  دـهدب ، ناـشن  لـمعلا  سکع  روج  کـی 

(2) .رگید روج  رگید 

ای لگه  ياـنبم  رد  مینک ، باـسح  تلـصخ  يور  رگا  .تلـصخ  يور  یهاـگ  مینک و  باـسح  میهاوخ  یم  لـعف  يور  یهاـگ  سپ ] ]
یم یبسن  يرما  يوخ  قالخا و  درادـن ، دوجو  ناسنا  باختنا  دنـسپ و  زج  قالخا  يارب  يرایعم  دـنیوگ  یم  هک  یـصاخشا  رتراـس و 
.هن (3) ار  یقالخا  لعف  اما  درمش ، یتباث  رما  ناوت  یم  ار  تلصخ  کی  ناونع  هب  قالخا  میرذگب ، هک  اه  کلسم  نیا  زا  یلو  دوش ،

میهاوخن یقالخا  تباث  لوصا  چـیه  رگید  اعطق  مییوگبار   [ وا  ] نخـس رگا  تفگ ] ناوت  یم  لـگه  فرح  اـب  هطبار  رد  نیا  رب  هوـالع  ]
هک میرواب  نیارب  ام  یلو  دنک ، یم  رییغت  اهدنسپ  تسا و  دنسپ  رایعم ، هک  میراد  لوبق  مه  ام  هتبلا  .دوش  یم  دنسپ  رایعم ، اریز  .تشاد 

.دراد یفارحنا  تالاح  کی  لداعت و  تلاح  کی  جازم  کی  .تسا  جازم  کی  رییغت  عون  زا  اهدنسپرییغت 

174 ص :

ص 35 یمالسا ، قالخا  . 1 - 1
صص 158 و 159 مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  . 2 - 2

ص 151 نامه ، . 3 - 3

قالخا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 217زکرم  هحفص 188 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_174_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_174_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13687/AKS BARNAMEH/#content_note_174_3
http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ یم  ناـسنا  هک  نیا  تشاذـگ و  لـماکت  باـسح  هب  دوش  یمن  ار  هعماـج  تـالّوحت  همه  و  دراد ، طاـطحنا  یّقرت و  زین  هعماـج 
.تسا (1) یلکشم  راک  دوش ، لیاق  تهج  همه  زا  ار  يورشیپ 

ارگ قلطم  ياه  بتکم  . 3

هراشا

:[ دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرهطم »  » داتسا ]

طقف هکلب  یـضرغ  يارب  هن  دـهدب  ماجنا  ار  نآ  ناسنا  ینعی  دـشاب ، قلطم  هک  تسا  یلعف  نآ  یقالخا  لعف  هک  تسا  رواب  نیارب  تناک 
هلـسلس کـی  ناـسنا  نادـجو  .دریگ  یم  همـشچرس  نادـجو  زا  تسا  دـقتعم  وا  هک  فیلکت  کـی  مکح  هب  راـک و  نآ  دوخ  رطاـخ  هب 

ار یفیلکت  هک  نیا  يارب  طقف  هکلب  يدوصقم ، فدـه و  يارب  هن  دـهد  ماجنا  ناسنا  هک  يراکره  و  دراذـگ ، یم  وا  هدـهعرب  فیلاکت 
[. تسین  ] یقالخ لعف  دشاب  هتشاد  تلاخد  نآ  رد  یتیصوصخ  دیق و  ای  طرش  هک  یلعف  ره  تسا  یقالخا  لعف  دشاب ، هداد  ماجنا 

ناونع هب  ار  بلطم  وا  اریز  تسا ، قداص  اه  ناـمز  همه  رد  تسا و  میاد  یّلک و  تاـماهلا  کـی  نادـجو ، تاـماهلا  تناـک ، رظن ] رد  ]
.دناد (2) یم  تباث  اه  نامز  همه  رد  یّلک و  رما ] کی  ]

تناک هیرظن  دقن 

یفیلکت هبنج  زج  يروظنم  چیه  دشاب و  هّزنم  دّرجم و  یـضرغ  طرـش و  دیق و  ره  زا  هک  تسا  یلعف  یقالخا ، لعف  دراد  هدـیقع  تناک 
ماجنا ار  يراک  ناسنا  هک  تسا  نکمم  اساسا  ایآ  یلو  .دـهد  ماجنا  هفیظو  مکح  هب  طقف  ار  نآ  ناسنا  و  دـشابن ، راک  رد  نآ  ماجنا  زا 

يروظنم چیه  نآ  زا  هک  دهد 

175 ص :

صص 143 و 144 نامه ، . 1 - 1
صص 100 و 147 نامه ، . 2 - 2
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دنچره دشابن ، ششلامک  وس  نآ  رد  هک  دورب  ییوس  هب  ناسنا  هک  درادن  ناکما  ًالـصا  دنیوگ  یم  يا  هدع  دشاب ؟ هتـشادن  دوخ  يارب 
.یبسن لامک 

نیا ندوب  طورـشمریغ  زا  شدوصقم  رگا  دشاب ، یقالخا  ات  دشاب ، طورـشم  ریغ  دـیاب  ناسنا  لعف  هک  دـیوگ  یم  تناک  هک  يزیچ  نآ 
دـشاب يراـع  مه  ریغ  هب  ندـناسر  عفن  زا  هک  تسا  نیا  شدوصقم  رگا  اـّما  تشاد ، لوبق  دوـش  یم  دـسرن  شدوـخ  هب  یعفن  هک  تسا 
لاحم يزیچ  نینچ  دربب ، تّذـل  نآ  زا  هک  نآ  نودـب  دـنک  فیلکت  ماجنا  ناـسنا  دـشابن و  مه  ریغ  هب  ندـناسر  عفن  هب  طورـشم  ینعی 

.تسا

دناوت یمن  انعم  کی  هب  و  دشاب ، دازآ  دوخ  يارب  یهاوخ  عفن  دیق  زا  هک  نیا  هب  دـشاب  قلطم  دـناوت  یم  ناسنا  لعف  انعم  کی  هب  سپ ] ]
دروم يانعم  هب  یقالخا  نادجو  هجیتن ] رد   ] .دربن تّذل  نآ  زا  دـشاب و  دازآ  يرگید  يارب  یهاوخ  عفن  دـیق  زا  هک  نیا  هب  دـشاب  قلطم 
روظنم هک  تسا  یقالخا  ياهراک  عوقو  شلیلد  نیرتهب  تسین و  لاحم  چیه  دش  رکذ  هک  انعم  نیا  هب  یلو  تسین ، تسرد  تناک  رظن 

.دنداش (1) دوخ  فده  زا  دنرب و  یم  مه  تّذل  دوخ  راک  زا  دارفا  و  تسا ، ریغ  هب  ندناسر  عفن  اه  نآ  زا 

نآ دوـخ  اـیآ  و  دـنک ؟ یم  لوـبق  ملع  دـیوگ ، یم  هک  ار  نادـجو  نینچ  اـیآ  هک  تسا  نـیا  رب  ینتبم  تناـک ] فرح  نـیا ، رب  هوـالع  ]
(2) تسین ؟ يریغتم  رما  کی  تسا ، تباث  دارفا  همه  يارب  دیوگ ، یم  وا  هک  ینادجو 

ره نطاب  حور و  رد  هک  دـیوگ  یم  تناـک  هک  یتردـق  هّوق و  نآ  اـب  نادـجو  نیا  مییوگ  یم  یلو  مینک  یمن  یفن  ار  نادـجو  نیا  اـم 
رظن زا  يا  هدش  دییأت  دصرددص  رما  دراد ، دوجو  تحارص  نیا  اب  ییورین  هوق و  نینچ  سک 

176 ص :

صص 102 104 نامه ، . 1 - 1
ص 238 ج 2 ، مود ، پاچ   ، 1372 اردص ، تاراشتنا  مق ، يرهطم ، یضترم  نامز ، تایضتقم  مالسا و  . 2 - 2
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.تسین (1) یملع 

نیا لاثما  نویقاور و  وطـسرا ، نوطالفا ، بتکم  لثم  دنناد ، یم  قلطم  ار  قالخا  هک  تسا  نیا  امدـق  یقالخا  بتاکم  رهاظ  نینچمه ] ]
مالک رهاظ  یتح  .تسین  هعماج  ای  درف  تساوخ  عبات  تسا و  ریغتیال  تباث و  یقالخا  حـبق  نسح و  هک  تسا  نیا  ناشتاملک  رهاظ  اه ،

هـشیمه تسافیتسالا  مزال  هک  ذیاذل  نآ   [ اریز  ] .تسا قلطم  ، قالخا هک  تسا  نیا  دناد  یم  تّذـل  ار  حـبق  نسح و  كالم  مه  روکیپا 
هک وطـسرا  ای  .تسا و  دب  همه  يارب  هشیمه و  درک  يرود  اه  نآ  زا  دـیاب  درک و  افیتسا  دـیابن  هک  ییاه  نآ  تسا و  بوخ  همه  يارب 
هک یناسک  ای  .دـناد  یم  ریخ  كالم  عماوج  همه  هشیمه و  يارب  ار  لادـتعا  نیا  .دـنک  یم  یفرعم  اوق  لادـتعا  ار  دـب  بوخ و  كالم 

کی ار  یناسنا  نادـجو  ترطف و  هک  تسا  نیا  ناشمالک  رهاظ  مه  اه  نیا  نارگید ، وسور و  لاثما  دنتـسه  یقالخا  نادـجو  هب  لـیاق 
.دنک یم  تواضق  ناسکی  هشیمه  هک  دنناد  یم  یتباث  رما 

یلع دـناد ، یم  حـبق  نسح و  كالم  ار  یـصخش  تّذـل  هک  سوپیتسیرآ  یـصخش ، ییارگ ] ] تّذـل بتکم  لوصا  هیاـپ  رب  لـباقم ، رد 
فرح  [ نیا  ] همزال .دـنک  یم  قرف  فلتخم  عماوج  رد  اه  نامز  رد  دارفا  ذـیاذل  نوچ  .دـشاب  قـالخا  ّتیبسن  هب  دـقتعم  دـیاب  هدـعاقلا 

.تسا (2) هدشن  لقن  یحیرصت  وا  زا  هک ] دنچ  ره  ، ] تسا ندوب  یبسن 

نآ خساپ  لاکشا و  حرط  . 4

هراشا

درم يارب  هک  ار  تاـیقلخ  زا  يا  هراـپ  هک  درم  نز و  تاـیقلخ  دروـم  رد  تسه  ییاهروتـسد  مالـسا  رد  دـیوگب  یـسک  تسا  نـکمم 
نز يارب  تسا  هدیدنسپ 

177 ص :

صص 110 و 111 مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  . 1 - 1
ص 185 حابصم ، یقتدمحم  قالخا ، هفسلف  . 2 - 2
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زا ایآ  .دیامن  یم  یفّرعم  دنـسپان  درم  يارب  تسا  هدیدنـسپ  نز  يارب  هک  ار  تایقلخ  زا  يا  هراپ  سکعرب  و  دـنک ، یم  یفّرعم  دنـسپان 
لزلزتم تسا ، یتباث  قلطم و  تقیقح  حرط  ود  مالـسا  رظن  زا  و  تسا ؟ توافتم  درم  نز و  یناـسنا  لدـم  یقـالخا و  لدـم  مالـسا  رظن 

.دنک یم  قرف  درم  نز و  دروم  رد  هک  تسا  نیا  شلیلد  نیتسخن  .درادن  یساسا  نخس  نیا  تسا و 

لاصِخ ُرارِـش  ءاسنلا  ِلاصِخ  ُرایِخ  : » دیامرف یم  .دـنکب  حرط  ار  هلمج  نیمه  یـسک  تسا  نکمم  هک  تسه  يا  هلمج  هغالبلا  جـهن  رد 
«. لاجرلا

.تسا نادرم  ياه  تلصخ  نیرتدب  نامه  نانز  ياه  يوخ  اه و  تلصخ  نیرتهب 

ُوْهَزلا : » دـنک یم  رکذ  ار  زیچ  هس  هاـگ ] نآ   ] .تسا تلـصخ  نیرتدـب  درم  يارب  تسا ، تلـصخ  نیرتهب  نز  يارب  هک  ییاـهزیچ  ینعی 
(. ندوب کسمم  لیخب و   ) ُلُْخبلا و  ندوب ) وسرت   ) ُْنبُجلا و  ّربکت ) )

یناور يرامیب  عون  کی  یناور  رظن  زا  یّتح  تسا و  هدـش  یفّرعم  دـب  رایـسب  قلُخ  کی  هک  ّربکت  دـنیامرف ] یم  ماما   ] هغالبلا جـهن  رد 
هک اه  نیا  .تسا  یتسود  لام  یتسود و  لوپ  هک  مه  كاـسما  لـخب و  .تسا  یناوتاـن  فعـض و  هک  مه  سرت  نبج و  .دوش  یم  یّقلت 

دنهد یم  یحیـضوت  ترـضح  دـعب  دوش ؟ یم  روطچ  نیا  .تسا  نز  يوخ  قلُخ و  نیرتهب  تساه ، يوخ  قلُخ و  نیرتدـب  اهدرم  يارب 
.دنک یم  لح  ار  لکشم  حیضوت  نیا  هک 

.دهد یمن  هار  دوخ  هب  ار  هناگیب  درم  دشاب ، ّربکتم  هک  یتقو  نز  اهِسْفَن ؛ نم  ْنِّکمت  َْمل  ًهَّوُهْزَم  هأرملا  ِتناک  ادإف 

.دنک یم  يراد  هگن  ار  رهوش  دوخ و  لام  دشاب ، کسمم  رگا  اِهْلَعب ؛ َلام  اَهلام و  ْتَظِفَح  ًهلیخب  ْتناک  اذا  و 

زا دشاب  وسرت  رگا  (1) و  اَهل ؛ ُضِْرعَی  یش ٍء  ّلک  نِم  ْتَقِرَف  ًهنابَج  تناک  اذا  و 
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.دنک (1) یم  طایتحا  دشک و  یم  رانک  دیآ  یم  شیپ  هک  يا  هثداح  ره 

ناشیا دوخ  تاملک  هلمج  زا  مالسا  تامیلعت  ریاس  اب  ایآ  هک  نیا  مود ] [ ؟ تسیچ هلمج  نیا  موهفم  انعم و  هک  نیا  لوا ]  ] مینیبب دیاب  ام 
: تسا نیا  نآ ] میراد و  همدقم  کی  هب  زاین  اذل  [ ؟ هن ای  دنک  یم  قفو 

یظافلا رد  تسه ) مه  یـسراف  رد   ) یبرع نابز  تاریبعت  رد  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  نآ  دـنراد و  بدا  ریغ  بدا و  ياـملع  يریبعت 
هک يرثا  رابتعا  هب  هکلب  یناور ، تلاح  نآ  دوخ  رابتعا  هن  دـنرب  یم  راک  هب  ار  ظفل  یهاگ  تسا ، ناـسنا  یناور  تـالاح  هب  طوبرم  هک 

ناسنا رد  یـساسحا  یناور و  تلاح  کی  یبرع ) نابز  رد   ) محر ای  ینابرهم  ًالثم  .دنز  یم  رـس  ناسنا  زا  یناور  تلاح  نآ  رد  ًالومعم 
راک هب  ییاج  رد  یهاگ  و  دوش ، یم  هدرب  راک  هب  یناور  تلاـح  کـی  ناونع  هب  ساـسحا  نیا  دوخ  دروم  رد  هملک  نیا  یهاـگ  .تسا 

نالف اب  ینالف  مییوگ  یم  .دشاب  هتـشادن  دوجو  ای  دشاب  هتـشاد  دوجو  شدوخ  هک  نیا  زا  معا  دنک  یم  زورب  راک  نیا  رثا  هک  دور  یم 
ای دراد  دوجو  نآ  رد  ینابرهم  ِتقیقح  نآ  هک  نیا  زا  معا  داد  ماجنا  تسا  هنانابرهم  راک  عون  زا  هک  يراک  ینعی  درک ، ینابرهم  سک 
رد شا  یناسنا  موهفم  هب  تاغل  نیا  هک  نآ  لاح  دوش و  یم  هدرب  راک  هب  یناسنا  تاغل  نیمه  دنوادخ  دروم  رد  ًالثم  ای  درادن ؟ دوجو 

: مییوگ یم  هک  نیا  لثم  .تسا  قداص  شرثا  موهفم  هب  یلو  تسین  قداص  دنوادخ  دروم 

.مهب (2) ُءزهتسی  ُهّللا 

.دنک یم  ازهتسا  ار  اه  نآ  ادخ 
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یسک دننام  ار  وا  لمع ، رد  هک  دنک  یم  يرـشب  اب  يراک  ادخ  یتقو  یلو  دراد ، یتازورب  هک  یناور  تلاح  کی  ناسنا  رظن  زا  ازهتـسا 
.دنک یم  ازهتسا  ادخ  يزْهَتْسَی ُء  ِهللا  دیوگ : یم  تسا ، هداد  رارق  مدرم  هرخسم  ضرعم  رد  ار  وا  یصخش  هک  دهد  یم  رارق 

ًالومعم راتفر  عون  نآ  هک  يراتفر  رابتعا  هب  یلو  دوش ، یم  هدرب  راک  هب  تاغل  نیمه  مه  اه  ناسنا  دروم  رد  درادن ، ادـخ  هب  صاصتخا 
رد یناور  تلاـح  کـی  هک  تسا  مولعم  ّربکت  دوخ  .تسا  لـخب  نبج و  ّربکت ، هدـمآ ، اـج  نیا  هک  یتغل  هس  .تسا  تلاـح  نآ  لولعم 

: دنا هتفگ  ام  هب  و ]  ] تسا ناسنا 

.تسا تدابع  ّربکتم  اب  ّربکت  ینعی  ٌهدابع ؛ ّربکتملا  َعَم  ُرُّبکتلا  »

دهاوخ یم  هکلب  تسا .] حودـمم  ، ] تسا ینیب  گرزبدوخ  يدنـسپدوخ و  هک  یناور  تلاـح  کـی  ناوـنع  هب  ّربـکت  دوـخ  هک  نیا  هن 
نیا رد  سپ  .یلامب  كاخ  هب  ار  وا  غامد  ات  دـشاب  هناّربکتم  ّربکتم ، مدآ  کی  اب  تراتفر  یلو  یـشاب ، عضاوتم  هشیمه  دـیاب  وت  دـیوگب 
هدش هیصوت  تسا ، ّربکتم  مدآ  کی  راتفر  هیبش  هک  راتفر  کی  ناونع  هب  ّربکت  تسا ، هدشن  هیـصوت  قلُخ »  » ناونع هب  ّربکتم  اب  ّربکت  اج 

هب دـیوگ  یمن  اهِـسْفَن _ » ْنِم  ْنِّکَُمت  َْمل  : » دـیوگ یم  هک  نیا  هنیرق  هب  نز _  دروم  رد  مه  اـج  نیا  .هناّربکتم  راـتفر  ینعی  ّربکت  .تسا 
، شا ییاد  شیومع ، شردارب ، شردـپ ، شرهوش ، شدوخ ، مراحم  رگید ، نانز  هن ، .رگید  نانز  اب  یّتح  دـشاب ، ّربکتم  نز  قلطم  روط 

قرف یمک  ّربکت »  » اب وْهَز »  » هتبلا .دشاب  هناّربکتم  شراتفر  مرحمان  درم  لباقم  رد  نز  دیوگ  یم  ثیدح  نیا   [ هکلب  ] .دشاب ّربکتم  دـیابن 
.قلُخ هب  طوبرم  هن  دش  راتفر  هب  طوبرم  ّربکت  زا  سپ  .دریگب  ار  شدوخ  دشاب ، هناشنم  گرزب  شراتفر  ینعی  دراد ،
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.ّربکت (1) دوخ  هن  تسا  هناّربکتم  راتفر 

« ثیدح نیا  رد  نبج  موهفم  »

بلق تّوق  و ]  ] یحور قلُخ  ناونع  هب  تعاجـش  قلطم  روط  هب  تعاجـش  نبُج و  هن  تسا ، نز  فافع  هب  رظاـن  اـج  نیا  زین  نبُج  هلئـسم 
حدـم باب  رد  هچنآ  هک  نیا  لیلد  هب  .تسا  حودـمم  نز  و ]  ] درم يارب  نتخاـبن ، نارگید  لـباقم  رد  ار  دوخ  ندوب و  سرتن  نتـشاد و 

هریـس هک  نیا  مود  و  تسا ، نز  دروم  رد  مه  درم و  دروم  رد  مه  درادـن ، درم  نز و  هب  صاـصتخا  میراد  نبُج  شنزرـس  تعاـجش و 
.دنا هتفرگ  رارق  دیجمت  دروم  و ]  ] دنا هدوب  عاجش  هشیمه  هک  تسا  نیا  نیملسم  نانز 

رد هن  مه  نآ  دشاب ، هنابابج  شراتفر  دیاب  ینعی  دشاب ، طاتحم  دیاب  نز  هک  دنک  یم  هیصوت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ثیدح  نیا 
، نیا .دریگ  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  تّفع  هک  يدروم  رد  هکلب  یعامتجا ، تیثیح  رطخ  لام ، ناج ، رطخ  دروم  رد  هن  لیاسم ، قلطم 

.تسا (2) نز  يراک  طایتحا  هب  هیصوت 

« ثیدح نیا  رد  لخب  موهفم  »

رهوش لام  راد  تناما  نز  .تسین  یعامتجا  يدرف و  لام  رد  لخب  ثیدح ، نیا  رد  لخب  زا  دوصقم  .تسا  روط  نیمه  مه  لخب  هلئـسم 
نز يدـنم  تواخـس  .تسه  ناشرفنود  هب  قلعتم  هک  یکرتشم  لام  ینعی  اِهْلَعب » َلاـم  اـَهلام و  ْتَظِفَح  : » دراد ریبعت  صوصخ  هب  .تسا 

لایر کی  رگا  تسا و  راد  تناما  تسه  هداوناخ  رد  هک  یکرتشم  لام  رظن  زا  نز  .تسا  ندیـشخب  متاح  بیج  زا  هداوناخ ، لخاد  رد 
.تسا حودمم  وا  راک  نیا  دشخبن ، دوخ  شیپ  زا  مه 

هک تسا  یناسفن  تفص  نآ  يانعم  هب  لخب  هن  اج ، نیا  رد  لخب  سپ 
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مه نز  ریغ  رد  درادن ، نز  هب  صاصتخا  نیا  و  رهوش ، لام  زا  هکلب  دوخ  لام  زا  هن  تسا  هناکسمم » راتفر   » يانعم هب  هکلب  تسا ، قلُخ 
دوب نآ  راد  تناما  هک  یلام  رد  دوب ، هدنـشخب  لوا  شدوخ  لام  زا  .دوب  کـسمم  لوا  داوج و  لوا  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  .تسه 
قلُخ رظن  زا  تفص ، ود  نیا  .دهدب  لام  نآ  زا  لایر  کی  تسین  رـضاح  مه  لیقع  شردارب  هب  هک  دوب  کسمم  لوا  لاملا ، تیب  ینعی 
دوج نداد ، يرگید  هب  ار  نآ  دـعب  ندرک و  يراج  تانق  اـی  ندروآ  تسد  هب  یگنج  تمینغ  ندیـشک ، تمحز  نتفر و  .دوبن  داـضتم 

شوماخ یصخش  راک  ماگنه  تسا ، لاملا  تیب  هب  طوبرم  هک  ار  یعمش  نآ  یتح  ندرک و  يراد  هگن  ّتقد  هب  ار  لاملا  تیب  و  تسا ،
نیا هب  یلو  دـشاب ، کسمم  دـیاب  تسا  راد  تناما  لام  نآ  هب  تبـسن  هک  یلام  نآ  رد  یناسنا  ره  .لخب  هب  تسا  يراد  تناـما  ندرک ،

.درادن (1) طابترا  قلُخ  هب  نیا  .دشاب  كاسما  شقلخ  هک  نیا  هن  دشاب ، هناکسمم  شراتفر  هک  انعم 

و تفگ ، تسار  دیابن  يدراوم  رد  هک  میرواب  نیارب  اّما  تسا  یبوخ  راک  نتفگ ، تسار  هک  میناد  یم  ام  هک ] نیا  رگید  لاکشا  اّما  [و 
یمرتحم لام  تاـجن  بجوم  هک  یغورد  رتـالاب ، .تسا  بجاو  دوشب ، یهاـنگ ] یب   ] ناـسنا تاـجن  بجوم  هک  یغورد  یهاـگ  یّتح 

ایآ تسا ؟ هیجوت  لباق  تروص  هچ  هب  بلطم  نیا  نتفریذپ  .درادن  یقالخا  لاکـشا   [ و  ] تفگ دـیاب  تسا و  بوخ  دـشاب  ریغ  دـنچره 
(2) تسین ؟ ّتیبسن  شا  همزال  نیا 

[ خساپ ]

: داد باوج  ناوت  یم  تروص  هس ]  ] هب ههبش  نیا  هب 
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: دراد ناونع  ود  دـبای  یم  ققحت  جراـخ  رد  هک  یلعف  نیا  دوش  یم  ضارعا  کـته  سوفن و  لـتق  بجوم  نتفگ  تسار  هک  ییاـج  . 1
بیبست هک  رگید ]  ] تهج کـی  زا  .تسا و  نتفگ  تسار  هک  تسا  بوخ  راـک  نیا  تهج  کـی  زا  .لـتق  يارب  بیبست  نتفگ ، تسار 

.تسا دب  تسا  لتق 

نآ نسح  هبترم  تقو  کی  .دوش  یم  عمج  یلعف  رد  یهاگ  ناونع  ود  نیا  مییوگ : یم  میـشاب  لیاق  یبتارم  حـبق  نسح و  يارب  رگا  ام 
هن صخـش  نیا  هجیتن  رد  .دوش  یم  رفـص  نآ  دـنیآرب  دـنک و  یم  محازت  ضراعت و  عقاو  رد  اـه  نیا  تسا  يواـسم  نآ  حـبق  هبترم  اـب 

شیاتس بجوتسم  هزادنا ، نامه  هب  دشاب  رتشیب  نآ  نسح  رگا  .شهوکن و  مذ و  بجوتسم  هن  تسا و  شیاتـس  حدم و  ياراد  لعفلاب 
نیا هب  نداد  خساپ  يارب  هار  کی  نیا  .دوب  دهاوخ  تمذـم  بجوتـسم  لعفلاب  دـشاب  رت  يوق  شحبق  تهج  رگا  سکعرب  و  دوش ، یم 

.تسا (1) تباث  اه  نآ  يود  ره  مییوگب  میرادنرب و  یقالخا  لاعفا  حبق  نسح و  قالطا  زا  تسد  هک  تسا  ههبش 

نـسح عوـضوم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  راـگزاس  میدرک  ذاـختا  هک  يا  یناـبم  اـب  رتـشیب  هک  داد  دوـش  یم  مـه  يرگید  باوـج  . 2
زا جراـخ  رد  یلعف  هک  یتـهج  نآ  زا  .تسین  یجراـخ  لاـعفا  یقـالخا ، ماـکحا  عوضوم  اریز ]  ] .تسین قلطم  نتفگ  تسار  یقـالخا ،

یقالخا مکح  عوضوم  هسفن  ّدـح  یف  تهج  نآ  زا  دراد  صاخ  ياه  یگژیو  تسا و  یّـصاخ  تیهام  ياراد  دوش و  یم  رداص  لعاف 
ناونع کـی  نتفگ  تسار  ًالـصا   [ .تسا یقـالخا  مکح  عوضوم   ] تسا یعازتنا  ناونع  کـی  قادـصم  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسین ،

تسا ییاوه  ناهد و  نابز و  تکرح  دبای  یم  ققحت  جراخ  رد  هچ  نآ  .تسین  یقیقح 
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ای قباطم و  هظحالم  اب  هک  تسا  یعازتنا  ناونع  کـی  نیا  تسا  غورد  اـی  تسار  مـالک  هک  نیا  اـّما  دـنک و  یم  جراـخ  هرجنح  زا  هک 
.دوش یم  لمح  مّلکت  نیارب  بذک  ای  قدص  ناونع  عقاو ، اب  ندوب ]  ] قباطم ریغ ] ]

هک تسین  یلومحم  نسح ، ینعی  .تسین  یقـالخا  مکح  عوضوم  مه ، ناونع  نیمه  هب  یّتـح  مینیب  یم  مینک  یم  يرتـشیب  تقد  یتـقو 
کی تسا ، بوخ  نتفگ  تسار  مییوگ  یم  یتقو  ینعی  .دـهاوخ  یم  طسو  ّدـح  هکلب  دوش ، یم  لمح  قدـص  ّهنا  اـمب  قدـص  رب  اـتاذ 
طسو ّدح  نیا  .تسا  نتفگ  تسار  ورگ  رد  هعماج  حلاصم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  لیلعت  ماقم  رد  تسا ؟ بوخ  ارچ  .دراد  ارچ » »

اج ره  .تسا  صِّصُخم  مِّمَعُم و  تلع  نیا  .تسا  عوـضوم  نیا  يارب  مـکح  توـبث  تـلع  دـنک و  یم  قدـص  يارب  نـسح  تاـبثا  هـک 
تسار دنچ  ره  تسا  دب  دوش ، یعامتجا  هدسفم  بجوم  اج  ره  دشاب و  نتفگ  غورد  دنچ  ره  تسا  بوخ  دشاب ، یعامتجا  تحلـصم 

هب ضرعلاب  .دوش و  یم  یعامتجا  هدسفم  ای  تحلصم  بجوم  هک  تسا  يزیچ  لام  اتاذ  لومحم ، نیا  رگید  ترابع  هب  .دشاب و  نتفگ 
نسح يارب  یقیقح  عوضوم  ًالصا  یعامتجا  هدسفم  بجوم  نتفگ  تسار  سپ ]  ] .دوش یم  هداد  تبـسن  نتفگ  غورد  نتفگ و  تسار 

یمومع لوبق  دروـم  هک  لکـش  نیا  هب  تسا و  هدوـمحم  يارآ  و ]  ] تاروهـشم زا  نسح » قدـصلا   » هیـضق رگید  تراـبع  هب  .تسین و 
ناهرب تامدـقم  هب  یتقو  .مینک  ادـیپ  ار  مکح  توبث  تلع  دـیاب  دوش  یناهرب  میهاوخب  رگا  .تسا  نونظم  هکلب  تسین  یناهرب  تسه ،

دروم دیق  نآ  هک ] ، ] دیفملا قدصلا  دراد : دیق  کی  هکلب  تسین ، مکح  عوضوم  همومع  هب  عوضوم  نیا  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هجوت 
هک دنک  یم  اضتقا  شناهرب  ینابم  عقاو  رد  یلو  تسا ، هروهشم  شدیق  نودب  هیضق  .تسین  مدرم  هماع  هجوت 
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یمکح نینچ  لـقع ، تسین و  یقطنم  مکح ، نیا  تسا ، بوـخ  ینتفگ  تسار  ره  هک  نیا  هـب  ندرک  مـکح  ًالـصا  سپ  .دـشاب  دـیقم 
لقع تایهیدب  مان  هب  هچنآ  میرادن و  یلمع  لقع  يارب  یلقتـسم  ماکحا  کی  ام  هک  تسا  هیجوت  لباق  ام  يانبم  يور  نیا  هتبلا  .درادـن 

.تسا یبرجت  يرظن و  ماکحا  کی  زا  دافتسم  عقاو  رد  اه  نیا  دوش  یم  هدیمان  یلمع 

نیا هب  هن  اما  تسا ؛ بوخ  قلطم  قدص  هک  میرادن  لوبق  ام  هک  تسا  نیا  میهدب  میناوت  یم  ههبـش  نیا  زا  هک  یمود  باوج  لاحره  هب 
دیقم مکح ، عوضوم  لصا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  دشاب ، یبسن  نسح » قدـصلا   » مکح نیا  ینعی  تسا ، یبسن  قالخا ، هک  ینعم 

نیا قادـصم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تسا  نسح  قدـص ، مییوگ  یم  یتقو  .تسا  عمتجملل » دـیفملا  قدـصلا   » یقیقح عوضوم  .تسا 
ضرعلاب عوضوم  اب  ار  هیـضق  یتاذ  عوضوم  ینعی  هدش  یـشان  ضرعلاب  ام  تاّذل و  اب  ام  نیب  طلخ  زا  هابتـشا  دریگ و  یم  رارق  عوضوم 

هنا امب  قدص  عوضوم  .تسین  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا  قدص  هنا  امب  قدص  نسح ، قادصم  مینک  یم  لایخ  .میا  هدرک  هابتـشا  نآ 
نیا هک  تسا  عمتجملل  دیفملا  نامه  یتاذ  ناونع  تسا و  ندوب  دیفم  تیثیح  نامه  قیقد  رظن  اب  یقیقح  عوضوم  ًالـصا  تسا و  دـیفم 

.درادن ییانثتسا  چیه  ناونع 

.تسا (1) قلطم  دوش ، هتخانش  اه  نآ  یتاذ  تاعوضوم  هک  یتروص  رد  یقالخا  يایاضق  میرواب  نیارب  ام  سپ 

هـشیمه تفگ  درک و  هیکت  دوش  یمن  لعف  کی  يور  ینعی  .درک  هابتـشا  دـیابن  یقالخا  لعف  ندوب  قلطم  اب  ار  قـالخا  ندوب  قلطم  . 3
یقالخا لعف  نیا 
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، دنک یم  قرف  لاعفا  ِتارابتعا  هوجو و  امدق : لوق  هب  هکلب ]  ] .تسا قالخا  ّدض  لعف  نیا  هشیمه  تفگ  دوش  یمن  هک  نانچ  مه  تسا ،
ریغ یبسن ، ای  تسا  قلطم  راتفر  هک  نیا  .یقالخا  ّدـض  رگید ] رابتعا  اب  و   ] دـشاب یقالخا  رابتعا ] کی  اب  لعف  کی   ] تسا نکمم  ینعی 

.یبسن ای  تسا  قلطم  قالخا  هک  تسا  نیا  زا 

تاکلم ایاجـس و  اه و  تلـصخ  هلـسلس  کـی  زا  تسا  تراـبع  قـالخا  .تسا  تواـفت  راـتفر »  » و قـالخا »  » ناـیم رگید ] تراـبع  هب  ]
ناسنا راتفر  یلو  تسا ، یگـشیمه  قلطم و  تباث و  رما  کی  نیا ] و   ] دریذـپ یم  یقالخا  لوصا  ناونع  هب  ار  اه  نآ  رـشب  هک  یباستکا 
ترابع هب  و  دـنک ؛ رییغت  مه  دـیاب  دـنک و  یم  رییغت  فلتخم ، طیارـش  رد  جراخ ، رد  تاّیحور  نامه  ندرک  هدایپ  زا  تسا  ترابع  هک 

ناشن لمعلا  سکع  روج  کی  دـیاب  ناسنا  اج  کـی  رد  .تسا  فلتخم  فلتخم ، طیارـش  رد  یناـسنا  قـالخا  یلاـجم  رهاـظم و  رگید 
تسا قرف  یلیخ  .رگید  روج  رگید  ياج  رد  دشاب و  روج  کی  دیاب  اج  کی  رد  ناسنا  هک  نیا  هن  رگید ؛ روج  رگید  ياج  رد  دهدب ،
هقطنم ره  رد  و  دشاب ، دیاب  رگید  رـصع  رد  هک  يروج  زا  ریغ  دشاب  روج  کی  دیاب  يرـصع  ره  رد  شدوخ  رـشب  مییوگب  هک  نیا  نیب 

یلاع تیـصخش  نانچ  نآ  دناوت  یم  ناسنا  مییوگب  هک  نیا  و  دشاب ، دیاب  رگید  هقطنم  رد  هک  يروج  زا  ریغ  دشاب  دیاب  روج  کی  يا 
(1) .دشاب توافتم  فلتخم  طیارش  فلتخم و  ياه  نامز  رد  شراتفر  رهاظم  یلو  دشاب  روج  کی  اج  همه  رد  هک  دشاب  هتشاد  يا 

اه تلصخ  تسا ، یقالخا  ماکحا  عوضوم  هچ  نآ  و  دنا ، یبسن  یقالخا  راتفر  لاعفا و  و  قلطم ، یقالخا  میهافم  اه و  تلـصخ  سپ ] ]
میهافم و 
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.صاخ (1) لاعفا  اهراتفر و  هن  تسا  یقالخا 

يرصتخم حیضوت  هب  زین  هراب  نیا  رد  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  زیمآ » تحلصم  غورد   » اب نآ  بسانت  تهج  هب  ثحب و  نیا  نایاپ  رد  ]
[ .مینک دانتسا  هللا » همحر  يرهطم  یضترم   » دیهش داتسا  زا 

؟ تسا زیگنا  هنتف  تسار  زا  هب  زیمآ  تحلـصم  غورد  هک  تسا  تسرد  نیا  اساسا  ایآ  یلو ] میراد ،  ] زیمآ تحلـصم  غورد  هقف ، رد  اـم 
.تسا قرف  زیخ  تعفنم  غورد  زیمآ و  تحلصم  غورد  نایم  هک  تسا  نیا  نآ  منک و  ضرع  ار  یبلطم  دیاب  ادتبا  اج  نیا  رد 

، نآ اب  هک  یغورد  ینعی  تسا ، هدرک  ادیپ  ار  یتسار  هفسلف  هداد و  تسد  زا  ار  شدوخ  هفسلف  هک  یغورد  ینعی  زیمآ  تحلصم  غورد 
.دشاب هدرب  يدوس  شدوخ  هک  دیوگ  یم  غورد  ناسنا  ینعی  زیخ  تعفنم  غورد  یلو  .دهد  یم  تاجن  ار  یتقیقح  ناسنا 

هن ندرک  ار  تقیقح  تیاعر  ینعی  تحلـصم  .دنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  تسا و ]  ] ردارب نآ ] اب  و   ] تقیقح رادـم  ریاد  تحلـصم ،
زا و  هداد ]  ] تسد زا  دـصرددص  ار  شدوخ  هفـسلف  اـعقاو  هک  ار ]  ] یتسار سپ ]  ] .تسا تعفنم  نیا  هک  ندرک ، ار  دوخ  دوس  تیاـعر 

.تسا یگرزب  یلیخ  هتکن  هک  تسا  هتفگ  زین  يرگید  نخس  اج  نیا  رد  مالسا  اهتنم   [ تفگ دیابن   ] دوش یم  يراج  نوخ  يایرد  نآ ] ]
هب هدـب و  روطخ  تنهذ  هب  يزیچ  ینک  یم  ادـیپ  رابجا  هک  اج  نآ  رد  دـنکن ، تداع  نتفگ  غورد  هب  تحور  هک  نیا  يارب  دـیوگ  یم 

« هن  » زا تدوصقم  یلو  هن ، وگب  يدـیدن ؟ دـیوگ  یم  یتقو  ًالثم  .ینک  نینچ  یناوت  یمن  دـشابن  رابجا  ات  .روایب و  يرگید  زیچ  تناـبز 
هب تنهذ  هک  نکن  هجاوم  غورد  اب  ار  تنهذ  میقتسم  .هدب  روطخ  ار  يرگید  زیچ  کی  تنهذ  رد 
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.تسا (1) هیروت »  » نیا مسا  .دنکن  تداع  نتفگ  غورد 

مالسا هاگدید  . 5

و  ] (2) .مینادـب قلطم  ار  تایقالخا  ام  هک  نیا  اب  تسا  مزالم  رما  نیا  تسا و  یگنادواج  تیمتاخ و  هلئـسم  مالـسا ، نید  تیـصوصخ 
(3) .مینادب قلطم  ار  قالخا  دیاب  هجیتن  رد  تسین ، ام  لوبق  دروم   [ یقالخا ماکحا  رد   ] ّتیبسن ینابم  نوچ   [ هک نیا  رگید 

ناسنا و يدنم  فده  .دراذگ  یم  هّحص  هنادواج ، قالخا  دوجو  ترورـض  رب  یقالخا ، ییارگ  یبسن  ياهدمایپ  یخرب  هب  یهاگن  مین 
قوقح زا  عافد  ملظ و  تلادـع و  زا  نتفگ  نخـس  ناکما  بیهرت ، بیغرت و  تیبرت و  میلعت و  هناـمیکح  هیجوت  وا ، يریذـپ  تیلوئـسم 

، باقع باوث و  رفیک ، شاداپ و  مداـخ ، نئاـخ و  رـش ، ریخ و  تلیذر ، تلیـضف و  نیب  زییمت  وا ، قوقح  هب  زواـجت  اـب  هزراـبم  ناـسنا و 
نید زا  يراد  بناج  ناکما  ناهاوخریخ ، ناحلـصم و  شـالت  اـیلوا و  اـیبنا و  تلاـسر  زا  ینـالقع  هناـمیکح و  عاـفد  منهج ، تشهب و 

لـصا نکر و  اهدـص  یقالخا و  يابیز  تشز و  ییاسانـش  مهف و  يارب  یناگمه  ياهرایعم  لوصا و  میـسرت  ناـکما  يدـبا ، لـماک و 
، نییبت ورگ  رد  همه  دیشاپ ، دهاوخ  مه  زا  يرشب  تایح  هزاریـش  اه  نآ  زا  کیره  نتفرگ  هدیدان  اب  هک  یناسنا  تایح  لوصا  زا  رگید 

.تسا (4) رادیاپ  تباث و  یقالخا  لوصا  لوبق  میسرت و 
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نید اب  قالخا  هطبار  موس : لصف 

هراشا

نید هب  یطابترا  تسا و  نید  زا  لقتـسم  قالخا  ایآ  هک  نیا  ینعی  .تسا  نید  اب  قالخا  هطبار  قالخا ، هفـسلف  لیاسم ] زا  رگید  یکی  ]
؟ دبای یمن  ققحت  نید  اب  طابترا  نودب  قالخا  ای  درادن ،

هبنج يور  رتشیب  هدوب  تیحیـسم  بهذم  هک  اج  نآ  رد  جیار  بهذم  هدوب و  هارمه  نید  اب  یقالخا  میهافم  اپورا ، رد  سناسنر  زا  لبق 
مارآ هک  سناسنر  زا  دعب  .دـندرک  یم  نییبت  جارختـسا و  سدـقم ، باتک  زا  ار  یقالخا  تاروتـسد  دـندرک و  یم  هیکت  یقالخا  ياه 

هب درک و  حرطم  نید  زا  يادج  ار  قالخا  ناوت  یم  هک  دـمآ  دوجو  هب  مه  رکف  نیا  مک  مک  دـش  یم  فیعـض  یبهذـم  شیارگ  مارآ 
مه لـباقم  رد  هتبلا  .دـندرک  حرطم  ار  ادـخ  ياـهنم  قـالخا  یمـسر  تروص  هب  ریخا  ياـه  نرق  رد  اـت  تفرگ  تّوق  رکف  نیا  جـیردت 

(1) .دنک یمن  ادیپ  ققحت  نید ، نودب  قالخا  هک  دندرک  ییاه  يریگ  عضوم  تیحیسم  ریغ  زا  هچ  تیحیسم و  زا  هچ  یناسک 

نیداب قالخا  هطبار  يانعم  . 1

:[ زا دنترابع  هک  دنا  هدرک  نایب  نید  اب  قالخا  هطبار  يارب  ینعم  ود  ]

ادـخ هب  داقتعا  نودـب  مک  تسد  ینید و  تاداقتعا  نودـب  قالخا  هک  دوش  یم  ریـسفت  ینعم  نیا  هب  یهاگ  نید ، اـب  قـالخا  هطبار  . 1
نوچ .درادن  ینعم 
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هب داقتعا  ای  ادخ و  هب  داقتعا  ياهنم  ینعی  نید ، ياهنم  قالخا  دوش  یم  هتفگ  تقو  نآ  تسا ، نایدا  همه  نیب  كرتشم  ادخ  هب  داقتعا 
.تسا نید  يداقتعا  ینابم  قالخا و  نیب  طابترا  عقاو  رد  نید  اب  قالخا  طابترا  يارب  ینعم  نیا  .تسا  طلغ  تمایق  ادخ و 

نییعت يارب  ینعی  .تفرگ  نید  زا  ار  یقـالخا  تاروتـسد  هک  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  ینعم  نیا  هب  نید ] اـب  قـالخا  هطبار   ] یهاـگ . 2
.درک دانتسا  یحو  هب  دیاب  فلتخم  دراوم  رد  قالخا  دعاوق 

:[ نید اب  قالخا  هطبار  هرابرد  یقالخا  فلتخم  ینابم  ياضتقم  ]

زا هتـسد  نآ  اّما  .تسیچ  قالخا  فلتخم  ینابم  ياـضتقم  هک   [ دـید  ] و درک ]  ] یـسررب ینعم  ود  ره  هب  ار  نید  اـب  قـالخا  هطبار  دـیاب 
هطبار  [ هب  ] لیاق دننک  یم  وجو  تسج  تعیبط  رد  ار  یقالخا  دیابن  دیاب و  حبق و  نسح و  رـش و  ریخ و  رایعم  هک  یقالخا  ياه  بتکم 

[. دنتسین  ] نید قالخا و  نیب  يا 

یناسک یتح  ای  روکیپا و  لثم  دنناد  یم  جنر ) درد و  رب  بلاغ  تّذل  رادیاپ ، تّذل   ) تداعـس ای  تّذـل  ار  ریخ  كالم  هک  یناسک  لثم 
دقتعم دنشاب و  لئاق  كاکفنا  نید ، قالخا و  نیب  هک  تسا  هداس  اه  نیا  همه  يارب  دنناد ، یم  رشب  نادجو  زا  هتـساخرب  ار  قالخا  هک 

نیا نوچ  دریذـپب  ار  یقالخا  ماظن  کی  دـناوت  یم  لاـح  نیع  رد  دـشاب  هتـشادن  مه  ینید  چـیه  هب  يداـقتعا  چـیه  ناـسنا  رگا  دنـشاب 
أـشنم ار  یقالخا  دعاوق  هک  تسا  تعیبط  ای  .تسه و  رفاک ، دنچ  ره  اه  ناسنا  همه  رد  نیا  دنک و  یم  مکح  هک  تسا  ناسنا  نادـجو 

نید زا  ًالماک  ار  قالخا  دـنناوت  یم  اه  بتکم  نیا  زا  يرایـسب  .درادـن  تمایق  یحو و  ادـخ و  هب  داقتعا  هب  یجایتحا  مه  نیا  دوش  یم 
نید اب  طابترا  انعم  کی  هب  اه  نآ  یقالخا  ینابم  هک  دنتسه  اه  بتکم  یضعب  یلو  دننک ، ادج 
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یم یلو  .تسا  یلمع  لقع  قالخا ، أشنم  هک  تسا  رواب  نیارب  تناک  تناک ، قالخا  لثم  .انعم  ود  ره  هب  اـه  بتکم  زا  یـضعب  دراد و 
و  ] انبم کی  شمکح  دـنک  یم  مکح  هک  لـقع  ینعی  .تسا  سفن  دولخ  ادـخ و  دوجو  هب  داـقتعا  لـقع ، مکح  نیا  ياـضتقم  دـیوگ 

يزیچ نینچ  یلمع  لقع  مکح  نیا  همزال  یلو  .دـنک  تباث  ار  نآ  دـناوتن  يرظن  لـقع  هک  نیا  دـنچره  .دراد  یعوضوم  لـصا  کـی  [
تناک قالخا  سپ  .دناد  یم  قالخا  رد  یلمع  لقع  مکح  مزاول  زا  ار  يورخا  يازج  سفن و  دولخ  ادخ و  هب  داقتعا  ور  نیا  زا  .تسا 

زا یـضعب  .دـنک  عطق  نید  اب  ار  شا  هطبار  دـناوت  یمن  داعم  ادـخ و  نید ، يداقتعا  لوصا  اـب  طاـبترا  ياـنعم  هب  وا  یقـالخا  بتکم  و 
طوبرم نید  اب  ار  قالخا  هک  دنراچان  مه  اه  نیا  .دنتـسناد  یم  یهلا  یهن  رما و  عبات  ار  یقالخا  رـش  ریخ و  حـبق و  نسح و  اه  بتکم 

ود ناشدوخ  اه  نیا  .درادن  ناکما  ادـخ  هب  داقتعا  نودـب  تسادـخ  یهن  رما و  زا  هتـساخرب  هک  یقالخا  ماکحا  نتفریذـپ  ینعی  .دـننک 
ار یهن  رما و  نیا  ام  لقع  یلو  تسا ، یهلا  یهن  رما و  زا  یقالخا  دیابن  دـیاب و  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  هتـسد  کی  دـنوش ؛ یم  هتـسد 
هک تسا  يا  هطساو  ام  لقع  .تسادخ  ّتیـشم  هدارا و  مجرتم  نّیبم و  عقاو  رد  لقع  كرد  دمهف  یم  ام  نادجو  ای  دمهف  یم  شدوخ 

داقتعا لصا  نامه  .دننادب  مزال  ار  يزیچ  ادخ  هب  داقتعا  زا  شیب  هک  دنرادن  جایتحا  رگید  یناسک  نینچ  .دناسر  یم  ام  هب  ار  ادـخ  رما 
یم شدوخ  ام  لقع  اما  .دوش  یم  یقالخا  رـش  ریخ و  أشنم  یهن  رما و  دـنک و  یم  يا  یهن  رما و  وا  دـنیوگب  هک  تسا  یفاـک  ادـخ  هب 

يارب نیمه  تسا و  ینطاب  لوسر  کی  لقع ]  ] .دـنک یم  ناـیب  اـم  يارب  مه  لـقع  دـنک و  یم  یحو  لـقع  هب  ادـخ  هک  راـگنا  دـمهف ،
رش ریخ و  دنیوگب  دنیوگب ، يرگید  روط  تسا  نکمم  اه  نآ  زا  یضعب  .تسا  یفاک  یقالخا  ماکحا  ندیمهف 
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قالخا توبث  ماقم  رد ]  ] مه رگید  ترابع  هب  .میرادن  نآ  نتخانش  يارب  یهار  یحو  زج  ام  دزیخ و  یمرب  یهلا  یهن  رما و  زا  یقالخا 
ینید تاروتـسد  .ینید  تاروتـسد  ینعی  تسا  نید  اب  طبترم  قالخا ]  ] تابثا ماقم  رد ]  ] مه ینید و  دیاقع  ینعی  تسا ، نید  اب  طبترم 
دوجو میـشاب و  ادخ  دوجو  هب  دقتعم  توبث ، ماقم  رد  دیاب  سپ  تسادـخ  هدارا  یقالخا ، رـش  ریخ و  أشنم  .تسادـخ  هدارا  زا  فشاک 

زا ات  توبن  یحو و  هب  دقتعم  ینعی  میـشاب ، نید  هب  دقتعم  دیاب  زاب  مه  ادـخ  دارم  فشک  يارب  .تسا  هتفرگ  ّقلعت  ریخ  هب  هک  يا  هدارا 
توبث و ماقم  رد  مه  دشاب ، دقتعم  دـیاب  ار  قالخا  نید و  هطبار  نیرتالاب  یقالخا  بتکم  نیا  .میروآ  تسد  هب  ار  ادـخ  دارم  نید  هار 

.تابثا ماقم  رد  مه 

مادک رب  قالخا  مادک  دید  دیاب  هکلب  تسا ، نید  زا  لقتـسم  ای  دراد و  دـنویپ  نید  اب  قالخا ، هک  تفگ  دوش  یمن  قلطم  روط  هب  سپ 
لاـعفا نیب  هک  تسا  يا  هطبار  نّیبم  عقاو  رد  یقـالخا  رـش  ریخ و  هک  میتفگ  میتفریذـپ ، قـالخا  هفـسلف  رد  اـم  هک  ییاـنبم   [ رد [ ؟ اـنبم

.مینک فشک  ار  هطبار  نیا  هک  تسا  رـش  ای  ریخ  يراک  هک  میمهفب  میناوت  یم  یتقو  ام  .دراد و  اه  نآ  ییاهن  جـیاتن  ناسنا و  يرایتخا 
نیا لصا  نتفریذپ  همزال  .دشاب  رـش  هک  دراد  یفنم  هطبار  ای  دـشاب  ریخ  هک  دراد  تبثم  هطبار  ام  ییاهن  لامک  اب  لعف  کی  هک  مینادـب 

تسیچ و ییاهن  لامک  هک  نیا  رد  اهتنم  .نید  تاروتـسد  هب  دسر  هچ  تسین  یحو  ای  تمایق  ای  ادخ  دوجو  نتفریذپ  رب  فقوتم  هیرظن 
طقف ام  رگا  سپ  .دـیآ  یم  دـیدپ  نید  اب  طابترا  هک  تساـج  نیا  رد  درک ، فشک  ار  ییاـهن  لاـمک  لاـعفا و  نیب  هطبار  دـیاب  هنوگچ 

میهدب و یّصاخ  لکش  نآ ، هب  میهاوخب  یتقو  اما  .تسین  نید  رب  فقوتم  میریگب  رظن  رد  ار  هیرظن  نیا  ینابم  لصا 
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لوصا اب  مه  هیرظن  نیا  هک  تسا  اـجنیا  ارچ ، تسا و  دـب  یقـالخا  هچ  تسا و  بوخ  ارچ  تسا و  بوخ  یقـالخا  هچ  هک  مینک  نیعم 
.تسیچ ناسنا  ییاهن  لامک  مییوگب  ام  هک  نیا  يارب  لصا  رد  اما  .دـنک  یم  ادـیپ  طابترا  توبن  یحو و  ياوتحم  اب  اـنایحا  مه  نید و 

ییاهن لامک  هک  مینک  تابثا  اـت  مینک  حرطم  ار  ادـخ  هلئـسم  میراـچان  درادـنپ ، يزیچ  ار  ییاـهن  لاـمک  تسا  نکمم  یـسکره  نوچ 
لاعفا صیخـشت  يارب  روط  نیمه  دـنک و  یم  ادـیپ  طابترا  ینید  داقتعا  اب  مه  هیرظن  نیا  هک  تساج  نیا  تسادـخ ،» هب  برق  ، » ناسنا

تالامک زا  يا  هراپ  رگا  ات  میریگب  رظن  رد  ار  سفن  یگنادواج  سفن و  دولخ  هلئـسم  دـیاب  دراد  ناسنا  ییاهن  لامک  اب  هطبار  هک  ریخ 
هن تسا  دب  راک  نالف  مییوگب  میوش و  لیاق  یحیجرت  اه  نیا  نیب  میناوتب  دـش ، هنادواج  يدـبا و  تالامک  اب  ضراعم  تافانم و  يّدام 

دیاب سپ  .تسا  ضراعت  رد  يورخا  لامک  کی  اب  هک  ور  نآ  زا  هکلب  دروآ ، دوجو  هب  ام  يارب  يّدام  لامک  دناوت  یمن  هک  ور  نآ  زا 
، میروآ تسد  هب  ییاهن  لامک  لاعفا و  نیب  هطبار  زا  لقع  هلیـسو  هب  میناوت  یم  ام  هچ  نآ  هوالع  هب  .میـشاب  هتـشاد  داقتعا  مه  داعم  هب 

میمهف یم  ًالثم  .درادن  ییاراک  نادـنچ  یقالخ  تاروتـسد  قیداصم  نییعت  يارب  یّلک  میهافم  نیا  هک  .تسا  یّلک  میهافم  يرـس  کی 
[ زا  ] يرایـسب رد  تسا  هنـالداع  يدروم  ره  رد  يراـتفر  هنوگچ  دراد و  اـضتقا  هچ  لدـع  يدروم  ره  رد  اـّما  .تسا  بوخ  لدـع ، هک 

ناسکی ًالماک  دیاب  درم  نز و  قوقح  هعماج  رد  ایآ  دینک  ضرف  دهد ، صیخشت  دناوت  یمن  دوخ  هب  دوخ  لقع  تسین و  نشور  دراوم 
هچ رد  دشاب و  دیاب  هزادـنا  هچ  دـشاب  ییاه  توافت  دـیاب  رگا  و  تسا ؟ هنالداع  مادـک  دـشاب ؟ ییاه  توافت  اه  نآ  نیب  دـیاب  ای  دـشاب 
اب ناملاعفا  طباور  مامت  رب  هطاحا  هک  میناوت  یم  یتقو  .دـنک  فشک  دـناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  لقع  ار  اه  نیا  دـشاب ، دـیاب  يدراوم 

رشب يداع  لقع  يارب  يا  هطاحا  نینچ  میشاب و  هتشاد  اه  نآ  ییاهن  جیاتن  تایاغ و 
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هک تسا  یحو  ینعی  میراد ، نید  هب  جاـیتحا  زاـب  یقـالخا  تاروتـسد  ّصاـخ  قیداـصم  ندروآ ]  ] تسد هب  يارب  سپ  .تسین  نـکمم 
هدهع زا  ییاهنت  هب  لقع  دنک و  یم  نییبت  شمزاول  طیارش و  اب  شدوخ ، ّصاخ  دودح  اب  یّـصاخ  دروم  ره  رد  ار  یقالخا  تاروتـسد 

رد و  یحو ) تماـیق و  ادـخ و  هب  داـقتعا   ) نید يداـقتعا  لوـصا  هب  شلماـک  لکـش  رد  مه  اـم  هیرظن  سپ  .دـیآ  یمنرب  يراـک  نینچ 
میناد یم  تسرد  ام  هک  يا  هیرظن  قبط  اعبط  .دراد  جاـیتحا  نید  تاروتـسد  یحو و  ياوتحم  هب  یقـالخا  دـعاوق  قیداـصم  صیخـشت 

نید زا  زاین  یب  يدروم  چیه  رد  ام  هک  تسین  ادج  اهنت  هن  .ینید  تاروتـسد  زا  هن  ینید و  تاداقتعا  زا  هن  تسین ، ادج  نید  زا  قالخا 
رد .میتسه  یحو  ياوتحم  زا  زاین  یب  یقالخا  تاروتسد  نییعت  زا  هن  میزاین و  یب  نام  هیرظن  نییبت  يارب  ینید  تاداقتعا  زا  هن  .میتسین 

.دراد (1) طابترا  نید  اب  یقالخا  هیرظن  نیا  تابثا  ماقم  رد  مه  توبث و  ماقم  رد  مه  دروم ، ود  ره 
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نید شریذپ  رب  قالخا  شریذپ  يانتبا  مدع  . 2

رب قالخا ، هیاپ  دـنیوگ ] یم  ، ] درادـن ینعم  نید  ياهنم  قالخا  دـنیوگب  دـننک و  میکحت  ار  نید  قالخا و  هطبار  هک  نیا  يارب  یهاگ 
لیاق ار  يونعم  رما  چیه  اهنیا  دنشاب ، هدام  تلاصا  هب  دقتعم  دنـشاب و  نید  یب  یناسک  رگا  تسا و  يّدام  ریغ  يونعم و  روما  هب  داقتعا 

!؟ دنشاب لیاق  ار  یقالخا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دنتسین ،

حیحص يانبم  ای  قالخا  هفـسلف  رد  نامدوخ  يانبم  ساسارب  ام  تقو  کی  تسا ؟ هشقانم  لباق  ای  تسا  یناهرب  حیحـص و  نایب  نیا  ایآ 
کی ناونع  هب  تقو  کی  یلو  .درادن  ینعم  نید ، ياهنم  قالخا  تفریذپ و  ار  نید  دیاب  راچان  مینک  تواضق  میهاوخ  یم  قالخا  رد 
یمن ققحت  یهاگدید  چیه  زا  نید  هب  داقتعا  نودـب  هک  تسا  يروط  يوهام  رظن  زا  قالخا  ایآ  هک  مییوگب  میهاوخ  یم  یملع  ثحب 

؟ تسین روط  نیا  ای  دبای ،

نتفریذـپ رب  فقوتم  هشیمه  هک  تسین  يروط  دوش ، یم  حرطم  فلتخم  ياه  بتکم  رد  هک  ییانعم  هب  قـالخا  هک  تسا  نیا  فاـصنا 
موسر بادآ و  یعون  ار  قالخا  ینعی   ) هعماج تلاصا  نادـجو ، عفن ، تلاصا  تّذـل ، تلاـصا  رب  ینتبم  هک  یقـالخا  ینعی  .دـشاب  نید 

تـسیلایرتام یناسک  رگا  یّتح  درادـن ، نید  رب  یفّقوت  چـیه  اـه  نیا  تسا  یمومع ) اتبـسن  موسر  بادآ و  کـی  اـهتنم  دـنک  یم  یّقلت 
میهافم دنیوگ  یم  ینعی  .دنریذپب  ینابم  نیا  يور  ار  قالخا  دنناوت  یم  زاب  دنشابن ، مه  یعیبط  ياروام  روما  هب  دقتعم  ًالصا  دنـشاب و 

هدام دـنیوگ  یم  رگید  ترابع  هب  تسا ، تعیبط  شیانبم  یلو  تسا  يرابتعا  میهافم  کی  هکلب ] ، ] تسین يّدام  میهافم  کی  یقـالخا 
كرد ار  اهنیا  هک  دوش  یم  يروط  دسر  یم  یگدیچیپ  لامک و  زا  يّدح  هب  یتقو 
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.دوش یم  لیاق  شزرا  مه  اـهنیا  يارب  دریذـپ و  یم  ار  یعاـمتجا  موسر  بادآ و  دـهد و  یم  رد  نت  یعاـمتجا  یگدـنز  هب  .دـنک  یم 
.دوش یم  هنوگ  نیا  هک  تسا  ناسنا  زغم  ینعی  .تسا  يّدام  اه  نیا  همه  تقیقح 

میهافم يارب  كاردا و  يارب  هدام  تلاصا  هیاـپ  رب  تسا  لاـحم  تسین و  يداـم  رما  كاردا ، هک  مینک  یم  ثحب  اـم  تقو  کـی  ـالاح 
رد اـنبم  نیا  زا  رظن  فرـص  یلو  .مسیلاـیرتام  ياـنبم  لـصا  رد  تسا  یعازن  کـی  نیا  میهدـب ، یتـسرد  یفـسلف  نییبـت  کـی  یـشزرا 

هزوح رد  میهاوخ  یم  طقف  .مینک  حرطم  ار  ینابم  ریاس  دیابن  طقف ، قالخا  هزوح  رد  تسیلایرتام  رفن  کی  اب  یقالخا  ثحب  صوصخ 
یمن ام  صوصخ  هب  قالخا  هزوح  رد  سپ  .میرادن  نآ  یسانش  هعماج  یخیرات و  یفسلف و  ینابم  ریاس  اب  راک  و ]  ] مینک ثحب  قالخا 

، يریذـپب یناوت  یمن  ار  یقالخا  بتکم  چـیه  یتسین  تمایق  ادـخ و  هب  دـقتعم  نوچ  وت  هک  مینک  ثحب  لکـش  نیا  هب  يّدام  اـب  میناوت 
ام ثحب  هک ] دوب   ] انب و ]  ] تسا نایارگ ] يّداـم   ] یفـسلف شنیب  لـصا  رد  هک ]  ] یلاکـشا ددرگ و  یمرب  یفـسلف  ياـنبم  هب  نیا  نوچ ] ]

نوچ هک  درک  لاکـشا  اهنآ  هب  دوش  یمن  اهنآ  ینیب  ناهج  يانبم  زا  ندرک  رظن  فرـص  اب  هیاپ ] نیارب   ] .دـشاب قـالخا  هزوح  رد  طـقف 
ار ادـخ  دـنناوت  یم  هک  یلاح  نیع  رد  نویّدام  ینعی   ] .دریذـپب ار  یقالخا  چـیه  دـیابن  سپ  دـیرادن  لوبق  ار  يزیچ  هدام ، زا  ریغ  اـمش 

(1) .تسین ] ضقانت  ود  نیا  نیب  دنشاب و  هتشاد  لوبق  مه  ار  قالخا  دنناوت  یم  دننک ، راکنا 

تایونعم ندوب  یظفل  كارتشا  . 3

هنوگره راـکنا  ینعی  نید  راـکنا  و  يونعم ، ياـه  شزرا  نتفریذـپ  ینعی  قـالخا  هاگتـسد  کـی  نتفریذـپ  هک  دوش  یم  دومناو  نینچ 
اب ود  نیا  .تایونعم 
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ود نیا  نیب  دراد ، لوبق  ار  تایونعم  ینعی  دراد ، قالخا  رگا  تسا و  تاـیونعم  رکنم  ینعی  دـش  يّداـم  هک  یـسک  .تسا  ضقاـنتم  مه 
ار تایونعم  اه  نآ  تسا  نکمم  انعم  کی  هب  .تسا  یهباشتم  ظفل  کـی  تاـیونعم  هک  تسا  نیا  بلطم  فاـصنا  یلو  .تسا  ضقاـنت 

یم اه  نآ  .دشاب  تمایق  ادخ و  هب  داقتعا  اب  يواسم  تایونعم ، هک  تسین  روط  نیا  .دننک  یم  مه  حیرـصت  یتح  دنـشاب و  هتـشاد  لوبق 
یم ام  هک  یتایونعم  اّما  .میرکنم  ام  هلب  تسا ، یعیبط  ياروام  لقتـسم  دّرجم  دوجوم  کی  تابثا  تاـیونعم  زا  ناـتروظنم  رگا  دـنیوگ 

يونعم .تسین  مه  هّدام  زا  جراخ  دریذـپ و  یم  يّداـم  ناـسنا  هک  تسا  یمیهاـفم  شا  همزـال  .تسین  يزیچ  نینچ  شا  همزـال  مییوگ 
زا دـنک و  یم  كرد  هدام  هک  تسا  يزیچ  لاـح  ره  هب  یلو  درادـن ، مجح  لکـش و  عضو و  .تسین  یـسوملم  سوسحم و  زیچ  ینعی 
رب لمتـشم  نایب  نیا  عقاو  رد  سپ  .دوش  یم  لصاح  هعماج  يارب  هک  تسا  یکرد  ای  تسا و  عامتجا  صاوخ  اـی  هداـم و  دوخ  صاوخ 

ینعی دوش  یم  حرطم  تیّدام  رد  هک  یتایونعم  .دش  رکذ  هچ  نانچ  هدش  لامعتـسا  یظفل  كارتشا  تروص  هب  تایونعم  .تسا  هطلاغم 
.تسین سوسحم  ینعی  تسا  يونعم  هک  يروما  ریاس  ای  تیناسنا  ّتلم ، نهیم ، يارب  لاثم  روط  هب  .یمیهافم  يارب  ندـش  لـیاق  شزرا 

ینید تاداقتعا  همزال  هک  نانچ  نآ  میدـش ، لیاق  یتادّرجم  ملاع  ام  هک  انعم  نیا  هب  هن  یلو  تسا  يّدام  رما  نآ ، ّقلعتم  لاح  ره  هب  اما 
.تسا (1)
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همان باتک 

.1380 فراعم ، شخپ  رشن و  رتفد  مق ، یمالسا ، قالخا  دوعسم ، یناجیابرذآ ، دمحا و  یملید ، . 1

.1377 نیمی ، یگنهرف  هسّسؤم  اج ، یب  مالسا ، هاگدید  زا  قالخا  هفسلف  نسحم ، نایورغ ، . 2

.1377 یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  تاقیقحت  رشن و  رتفد  مق ، قالخا ، هفسلف  دمحم ، یناخ ، یلعحتف  . 3

.1379 مجنپ ، پاچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسّسؤم  تاراشتنا  مق ، قالخا ، هفسلف  یبتجم ، حابصم ، . 4

.1370 ج 1 ، مراهچ ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  اج ، یب  هفسلف ، شزومآ  یقتدمحم ، حابصم ، . 5

ج هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسّسؤم  تاراشتنا  مق ، نآرق ، رد  قالخا  . ____________________ ، 6
.1376 ، 1

.1376 مشش ، پاچ  تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، قالخا ، هفسلف  . ____________________ ، 7

.ات یب  اردص ، تاراشتنا  مق ، یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  یضترم ، يرهطم ، . 8

.1365 ج 1 ، مود ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  مق ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  . ____________________ ، 9

.1372 ج 2 ، مود ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  مق ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  . ____________________ ، 10

.1368 مود ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  مق ، لماک ، ناسنا  . ____________________ ، 11

.1379 مجنپ ، یس و  پاچ  اردص ، تاراشتنا  مق ، مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  . ____________________ ، 12

.1366 اردص ، تاراشتنا  مق ، قالخا ، هفسلف  . ____________________ ، 13
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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