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نانآ هب  نایناهج  یهجوت  یب  زا  تیئاهب  نارس  مشخ 

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

نانآ هب  نایناهج  یهجوت  یب  زا  تیئاهب  نارس  مشخ 

ناهج و رس  ات  رس  رد  مجسنم  یتالیکـشت  تیلاعف  دوجو  اب  نارود  نیا  لوط  رد  هدمآ و  دوجو  هب  تیئاهب  هک  تسا  نرق  مین  کی و  زا  شیب 
. دنتـشادن یقیفوت  ناهج  مدرم  بذج  رد  ینالوط  نامز  نیا  رد  نآ ، نارـس  هقرف و  نیا  زا  یناهج  تردـق  ياهنوناک  غیردیب  ياهتیامح 
اب هنیمز  نیا  رد  يدنفا  یقوش  رـسمه  لوسکام ، هیحور  هلمج  زا  تسا و  هدش  یـسایس  کلـسم  نیا  نارـس  یتفگـش  ثعاب  قیفوت ، مدع  نیا 
نآ نتفریذـپ  زا  ناهج  تسام ، تسد  رد  ناهج  مالآ  مامت  جالع  هک  يدوجو  اب  ارچ  هک  مینکیم  بجعت  ابلاغ  : » دـیوگیم سأی  یتفگش و 

یشم طخ  دراد ، قادصم  نآ  سکع  هک  یلاثم  رکذ  اب  هاگ  نآ  يو  [ . 1 .« ] تسا هدننک  سویأم  رایسب  عوضوم  نیا  یهاگ  دنکیم ؟ زارتحا 
صخـش نآ  هب  ام  :» دـنکیم دادـملق  راومهان  کیراب و  اـما  تاـجن  هار  ار  تیئاـهب  دـناوخیم و  اـبیز  اـما  هاـگترپ  هب  ور  ار  ناـیناهج  يهمه 

میسرت تسار  يوس  هب  ياهناشن  دراد ، تسد  رد  هک  یتمالع  يور  رب  تسا . هداتسیا  یهار  ود  رـس  رب  هتفرگ  تسد  رد  یتمالع  هک  مینامیم 
رطخ هدش : هتـشون  نآ  يور  هک  هحفـص 379 ] دـهدیم [  ناشن  ار  پچ  تمـس  یتمالع  و  تاجن ]!![  هار  تسا : هتـشون  نآ  يور  هک  هدـش 

هار يدودعم ، طقف  دننیزگیم و  رب  دوشیم  متخ  هاگترپ  هب  هک  ار  ییابیز  ارهاظ  هار  مدرم ، بلغا  هک  دوشیم  هجوتم  المع  یلو  هاگترپ ]!![ 
يهمه ایآ  مییآیم . رد  یتفگـش  هب  عضو  نیا  زا  نایئاهب ... ام  دـننکیم . باختنا  درادـن ، يرهاظ  يهولج  هک  ار  تمالـس  راومهاـن  کـیراب 

نیتسخن هک  دناهتـشادن  هجوت  ای  هدناوخن و  ار  تیئاهب  خیرات  لوسکام  مناخ  [ . 2 [ »؟ تسام دوخ  رد  لاکـشا  ای  دننیبیمن و  یتسار  هب  مدرم 
هب نابز  هدش و  ینابـصع  تحاران و  ادیدش  دوخ  هب  مدرم  لابقا  هجوت و  مدع  زا  نیا  زا  شیپ  زین  ءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ینعی  تیئاهب  ربهر 

[ نارهت  ] ءاط ضرا  زا  دـیوگیم : میرم  حول  رد  دوریم و  قارع  هب  نارهت  مدرم  زا  ناوارف  يهیالگ  اـب  وا  تسا . هدوشگ  مدرم  مانـشد  نعل و 
زین قارع  رد  یلو  [ . 3 ...« ] میتشگ التبم  هاش ] نیدلارـصان   ] مجع ملاظ  رما  هب  برع  قارع  هب  رامـشیب ] ياهالب   ] یـصحت يالتبا ال  زا  دـعب 

زا ترجه  مایا  زا  لبق  : » هک دـنک  یم  لقن  ءاهب ) بتاک   ) ناخاقآ لوق  زا  يدـنرز  لـیبن  هک  اـجنآ  اـت  دـنیبیمن  نارهت  زا  رتهب  يزور  لاـح و 
شیوشت بارطضا و  راثآ  نانچ  نیح  نیا  رد  مدومن ... هدهاشم  باتفآ  عولط  رجف و  نیب  ار  ءاهب ]  ] كرابم لامج  یموی ، هینامیلـس  هب  دادغب 

تانایب نیا  هب  تدش  بضغ و  لامک  هب  وا ] ... ] دیدرگ بلس  نم  زا  كرابم  هجو  اب  ههجاوم  تردق  هک  دوب  دوهشم  ءاهب ]  ] سدقا لکیه  رد 
روآتفگـش هک  دـنک  یم  لقن  كرابم  لامج  سدـقا و  لکیه  نامه  يرون  یلعنیـسح  زا  ار  یتاملک  لـیبن ، اـجنیا  رد  [ . 4 ...« ] قطان هیرهق 

ناـنآ هـب  ییوـگ  هاریب  دــب و  هـب  ناـبز  دراد ، تیاکــش  زین  قارع  مدرم  یهجوـتیب  يدنمــشوه و  زا  هـک  ناـهج  ناــیئاهب  ياوـشیپ  تـسا .
[ هلاسوگ  ] لجع زج  يدوبعم  فولام و  اـهتب ]  ] مانـصا شتـسرپ  هب  لاـس  رازه  تدم 3  هک  دنتـسه  یـسوفن  نامه  سوفن  نیا  :» دیاشگیم

نیب یطابترا  هچ  دوجوم و  ءاهب ]  ] هیدـحا تعلط  هلفاس و  يهیهاو  نیا  نیب  یتبـسن  هچ  فکتعم ، ماهوا ، نامه  هب  زین  لاحلا  دنتـشادن ، نیرز 
لوسکام مناخ  هیحور  هک  دراد  ار  ینایب  نامه  تیاـهن ، رد  وا  [ . 5 [ »؟ دوهـشم تیئاهب ....]  ] یلعا دصقم  و  اهتب ] ناگدنب   ] ناثوا هدبع  نیا 

لاـبقا و هجوـت و  [ نیرتـمک  ] یندا یلو  میدوـمن  ثکم  موـق ، نیا  نیب  رد  يدـنچ  : » دـیاشگیم ناـبز  نآ  هب  هحفـص 380 ] دـعب [  لاس  اههد 
داقتعا هک  زین  نایئاهب  هک  تسا  نآ  نایدا ، ریاس  ناوریپ  لابقا  مدـع  زا  رتمهم  اما  [ . 6 «. ] دیدرگن هدهاشم  نانآ  زا  یهابتنا  رکذت و  نیرتمک 

یتالیکـشت یگداوناخ و  تاطابترا  لیلد  هب  یلو  دننکیم ، يرتهک  ساسحا  مدرم ، ریاس  لباقم  رد  دناهدرب ، ثرا  هب  ردام  ردپ و  زا  ار  دوخ 
نایئاهب تراقح  ساسحا  نایب  رد  هیحور  دنرادن . ار  ندـیرب  يارب  مزال  تراسج  لفحم ، طسوت  توکیاب )  ) درط روتـسد  رودـص  زا  سرت  و 
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اهنآ میتسه . یئاهب  ام  دـنیوگب  مدرم  هب  دنـشکیم  تلاجخ  اـی  دـنهاوخیمن و  هک  دنتـسه  ناـیئاهب ]  ] اـبحا زا  يدودـعم  يهدـع  :» دـیوگیم
روآرثأت يرکفت  زرط  نینچ  دننکیم . هاگن  بیرغ  بیجع و  ياهمدآ  رظن  هب  اهنآ  هب  ناشناتسود  ای  ناراکمه و  يدرگاشمه ، هک  دنسرتیم 
رخـسمت ءازهتـسا و  يدـح  ات  یتسیاب  درادیم ، رب  مدـق  ياهزات  رما  هار  رد  سک  ره  تسا . هدـع  نیا  ینامیا  غولب  مدـع  يهناـشن  اریز  تسا 

زا ار  دوخ  باصعا  لرتنک   » یناسنا ملاع  تدـحو  يدانم  نیا  دـننکیمن و  افتکا  نیمه  هب  لوسکاـم  مناـخ  [ . 7 . ] درخب ناـج  هب  ار  نارگید 
راچان هب  یناسنا » ملاع   » يهمه زا  شزوپ  اب  هک  دراد  مرـش  نآ  نایب  زا  ناسنا  هک  دـنکیم  هلمح  ناـیناهج  يهمه  هب  يریباـعت  اـب  هداد  تسد 

دـنرچیم و دـننکیم ، عب  عب  یعمج  هتـسد  هک  دندنفـسوگ  هلگ  نوـچ  یلک  روـط  هب  مدرم  :» مینکیم رکذ  ار  تکازن  فـالخ  تاراـبع  نیا 
ملاع تدـحو  راعـش  تیئاهب  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تسیچ ؟ تراقح  ساسحا  تسکـش و  همه  نیا  زار  یتسار ، هب  [ . 8 .« ] دننکیم تکرح 

...( دیفس و هایس و  زا  معا   ) یناسنا فلتخم  ياهداژن  نایم  دیجم  نآرق  تسا . هدرک  لعج  دوخ  مان  هب  هدرب و  تقرـس  هب  مالـسا  زا  ار  یناسنا 
لمع رد  یلو  دنکیم  رارکت  ار  راسخاش » کی  گرب  دیراد و  کی  راب  همه   » راعـش تیئاهب  هک  یلاح  رد  يوقت ؛ رد  رگم  هدـشن  لئاق  یقرف 

رد اب  هک  دـمهفن  یئاهب  کی  رگا  :» دـیوگیم لوسکام  هیحور  هک  اـجنآ  دـهدیم ، جاور  ار  ینیبرترب  دوخ  هیحور  اهتسینویهـص ، نوچمه 
یسب هدیناسر ، خماش  یتلزنم  هب  ار  دوخ  هدش و  زاتمم  هلگ  زا  یناسنا  ملاع  شبنج  نیرتهدنزاس  نیرتیقرتم و  نیرتگرزب ، کلـس  رد  ندمآ 

هک اجنآ  ادخ ، ناگدـنب  نیرتریقح  ار  مدرم  مامت  دـننادیم و  اهناسنا  نیرتلقاع  ار  دوخ  نایئاهب  هحفص 381 ] [ . ] 9 .« ] تسا زیگنافسات 
نینچ دوجو  ناـمگیب  [ . 10 . ] تسا دابع  نیرتریقح ]  ] رقحا دـشابن ، تیئاهب ]  ] ناتـسآ نیا  مداخ  رگا  دابع ، نیرتلقاع ]  ] لـقعا : دـنیوگیم
هقرف نیا  زا  ضرا  يهرک  يهمه  شیپ  زا  شیب  ترفن  نوزفا و  زور  تسکـش  زار  تیئاـهب ، نـیریز  ياـههیال  رد  يوـق  اـما  ناـهنپ  ياـههگر 

تسا .
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
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دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 10زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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