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تیئاهب نییآ  یسررب  دقن و 

باتک تاصخشم 

( روآدیدپ ) داژناضر نیدلازع  ناگدنروآدیدپ : 
نتم عون : 

هلاقم سنج : 
یکینورتکلا

یسراف نابز : 
نایبت یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  اوتحم :  بحاص 

تییاهب رگفیصوت : 
هعیش ياه  هقرف 

ناریا رصاعم  خیرات 
تیهولا رد  کیرش 

1387 نایبت ، یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  مق : رشن :  تیعضو 
 : - شیاریو
 : هصالخ
 : بطاخم

هحفـص يور  زا  ناونعبو  یناهج  هکبـش  یـسرتسد : هویش  IE6 یبرع + ؛ نوـتم  یناـبیتشپ  اـب  زودـنیو 98 ؛ + متـسیس : تاموزلم   : , تشاددای
546 ص 534 -  هرامش 11 و 12 ، نیدرورف 1383 ، راظتنا ، هیرشن  هلاقم : أشنمیکینورتکلا  ياه  هدادناونع  شیامن 

oai:tebyan.net/7223 هسانش : 
1387/12/15 دروکر :  داجیا  خیرات 
1387/12/15 دروکر :  رییغت  خیرات 

1389/6/28 تبث :  خیرات 
ناگیار لاتیجید :  ءیش  تمیق 

هراشا

يژولوئدـیا ياـههلوقم  هب  راتـشون  نـیا  رد  میتـخادرپ . نآ  تاـفارحنا  زا  ییاـههشوگ  تیئاـهب و  يهـقرف  یفرعم  هـب  نیـشیپ  ياههرامـش  رد 
ياعدا يهلئـسم  هرخألاب  تیئاهب و  يریگلکـش  زا  یتخانـش  هعماج  لیلحت  هیئاهب ، يژولوئدـیا  یلک  يریگتهج  يرگییاهب ، يرگیباب و 

دوشیم . هیارا  نآ  یسررب  دقن و  هدش و  هتخادرپ  تیهولا 

همدقم

 - رگید یفارحنا  کلسم  لیکـشت  يراذگهیاپ  يرامعتـسا و  کلـسم  نیا  يهچخیرات  و  تیباب »  » عوضوم رد  هلجم ، نیـشیپ  ياههرامـش  رد 
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ياهتردق تسد  رد  مدرم  یهارمگ  رازبا  يرامعتـسا و  ییاههزومآ  نیغورد ، ییاعدا  اهبیب ، ینییآ  تیئاهب ، دـش . هیارا  یبلاطم  تیئاهب - 
هب کلسم  نیا  یگتسباو  تیئاهب و  يریگلکش  رد  رامعتسا  شقن  زا  ییاههنومن  هب  راتشون  هلـسلس  نیا  نیـشیپ  شخب  رد  تسا . يرابکتـسا 
زا هتـسد  نآ  ات  دوشیم  هتخادرپ  هقرف  نیا  ياوران  ياعدا  زا  یخرب  یـسررب  دقن و  لقن ، هب  شخب  نیا  رد  دـش . هراشا  رـصع  نارگرامعتـسا 

هنوگچ ارچ و  هک  دـنبایرد  دـنربب و  یپ  نآ  فارحنا  یچوپ و  قمع  هب  دـنروآ ، تسد  هب  يرتشیب  تاعالطا  دـنهاوخیم  هک  یناگدـنناوخ 
زا نایدا ، يدازآ  ای  رـشب  قوقح  زا  عافد  ماـن  اـب  یللملانیب  عماـجم  رد  دـننکیم ، تیاـمح  هورگ  نیا  زا  یبرغ  نارادمتـسایس  ناربکتـسم و 

هقرفت ناناملـسم  نایم  ات  دننکیم  شالت  تقیقح  رد  دـنهدیم و  نخـس  داد  دـساف  زادرپغورد و  نایئاهب  تیمولظم  هتفر و  تسد  زا  قوقح 
، ناوج لسن  هب  ندیشخب  یهاگآ  اب  هارمه  دناوتیم  ناملسم  نامکاح  نادنمـشیدنا و  رظن  تقد  يرایـشه و  هک  دنامن  هتفگان  دننک . يزادنا 

دروآ . لمع  هب  يریگولج  تیئاهب -  هلمج  زا -  یگتخاس  ياهکلسم  ماد  رد  نانآ  ندش  راتفرگ  فارحنا و  زا 

يرگ ییاهب  يرگ و  یباب  يژولوئدیا 

ندرب یپ  زا  سپ  نیتسخن  نایباب  زا  ياهدع  هچرگ  هدش و  راچد  تتشت  لزلزت و  هب  تیباب  کلـسم  ق ، نابعش 1266 ه . رد 27  باب  مادعا  اب 
اب نآ  نارادـفرط  زا  یخرب  یلو  دندیـشک ، نییآ  نیا  زا  تسد  دـیدج ، نییآ  روهظ  مالـسا و  تعیرـش  خـسن  نوـچ  یـساسایب  ياـهاعدا  هب 
زا تیامح  لکـش  رد  ار  تیباب  عیـشت ، مالـسا و  نافلاخم  اـهروشک و  زا  یـضعب  نوگاـنوگ  ياـهتیامح  هلمج  زا  نوگاـنوگ ، ياـههزیگنا 

، دادغب رد  ار  دوخ  نییآ  ناریا ، روشک  زا  نوریب  هب  هورگ  نیا  دیعبت  زا  سپ  دـندرک . يریگیپ  لزا - ) حبـص   ) ییحی ازریم  باب -  نیـشناج 
یلاغشا نیمزرـس  ي  افیح »  » رد رارقتـسا  اب  يرون  یلعنیـسح  دیدج  ياهاعدا  هک  نآ  ات  دندرکیم  غیلبت  سربق  یلاغـشا و  نیطـسلف  هیکرت ،

هب باب )  ) يزاریـش دـمحمیلع  زیمآمهوت  طلغ و  ياههزومآ  تفرگ . رارق  نارگرامعتـسا  یتسینویهـص و  بصاـغ  میژر  هجوت  دروم  امـسر 
ار هیباب  يژولوئدیا  ات  دندوب  ددصرد  هتفرگ ، وخ  یباب  دیدج  مارم  اب  نایلزا  تفرگ . رارق  ریسفت  حیـضوت و  دروم  لزا ) حبـص   ) ییحی تسد 
هدومن و مالعا  زین  ار  يدـنچ  يواعد  تیدوجوم ، نالعا  يارب  مزـال  ياـههنیمز  ندرک  مهارف  زا  سپ  يرون  یلعنیـسح  یلو  دـننک ، ظـفح 

رداص ار  ییاهروتـسد  نابطاخم ، ماقم و  تیعقوم ، بسانت  هب  اج  ره  وا  درک . حرطم  نیـشیپ  تعیرـش  خـسن  ياـنبم  رب  ار  هیئاـهب  يژولوئدـیا 
ياههزومآ زا  یـضعب  لیلحت  یـسررب و  رد  يژولوئدیا  نیا  میهافم  یچوپ  یـشزرایب و  دیدرگ . فورعم  نانآ  يژولوئدـیا  هب  هک  درکیم 

دش . دهاوخ  هداد  ناشن  نآ 

هیئاهب يژولوئدیا  یلک  يریگ  تهج 

هنایمرواخ يرجه  مهدزیـس  نرق  رد  دـننکیم . تیلاعف  ینوگانوگ  ياههنیمز  رد  دـنیآیم و  دـیدپ  توافتم  یفادـها  اـب  یفارحنا  ياـههقرف 
نید ییادج  یتسیلاربیل  راکفا  جیورت  زاجح ، رد  تیباهو  ياههقرف  روهظ  تسا . هدوب  دیدج  ياهکلسم  اهمارم و  شزیخ  دادیور و  دهاش 

هرخألاب ناتـسودنه و  رد  ینایداق  دـمحامالغ  ـالم  نیغورد  ياـهاعدا  هیکرت ، رد  هژیو  هب  ییایـسآ  ياـهروشک  رد  ییارگیلم  تسایـس ، زا 
هب یگدرپسرــس  اـب  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  ياـههقرف  هـمه  دـندرکیم . بـیقعت  ار  یکرتـشم  ياهفدــه  ناریا ، رد  هیئاـهب  هیباـب و  روـهظ 
زا هجیتن ، رد  نانآ و  راکفا  اهرواب و  رد  لزلزت  ناناملسم و  فوفص  نایم  هقرفت  داجیا  كرتشم  فده  اب  یناطیـش  يرابکتـسا و  ياهتردق 
زا کی  ره  رگید ، يوس  زا  تسا . هدوب  سردنم و ... هنهک و  يرکف  ای  يرشب  بتکم  کی  هب  يدمحم  بان  مالسا  لیدبت  ای  مالسا  ندرب  نیب 

ار نآ  مدرم  رتشیب  هک  ناریا  یگنهرف  یعامتجا -  طیارـش  رد  دـندرکیم . لابند  ار  ياهژیو  فدـه  دوخ ، ییایفارغج  هاگتـساخ  رد  اههقرف 
ناملاع تیعجرم  هاگیاج  مدرم  هتشاد ، جاور  دیلقت  داهتجا و  ثحابم  عیـشت  بتکم  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندادیم و  لیکـشت  هیماما  هعیش 

، یتیعـضو نینچ  رد  دوب . هدـش  هتخیمآ  ینید  میهافم  اب  یگنهرف  یعامتجا -  ننـس  زا  يرایـسب  نینچمه  دنتـشاذگیم ، جرا  ار  سانـشنید 
؛ دوب يرـشب  یبتکم  هب  نانآ  ندرک  لوغـشم  دیلقت و  عجارم  زا  ناریا  تلم  يزاسادج  هیئاهب ، هیباب و  ياههقرف  يژولوئدیا  یلک  يریگتهج 
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. دوشیم جراخ  یسایس  یعامتجا و  یگدنز  یلمع  ياههنحص  زا  جیردت  هب  دبرچیم و  شتینالقع  هب  نآ  ینالقعریغ  ياههبنج  هک  یبتکم 

. دنکیم ناسآ  ار  ینیدریغ  بتاکم  هب  نتـسویپ  هدش ، يرادنید  نید و  زا  مدرم  ندـش  رود  بجوم  يژولوئدـیا  نیا  هب  شیارگ  تیاهن ، رد 

. تشاد لابند  هب  ار  هعیش  مالـسا و  نید  زا  نآ  ییادج  نید ، عورف  لوصا و  ریـسفت  رد  هزات  یتارییغت  يهیارا  اب  دیدج ، يژولوئدیا  شیادیپ 
فارحنا يارب  یبسانم  يهنیمز  يربک ، تبیغ  رـصع  رد  هصاـخ » تباـین  ياـعدا   » و عبار » نکر   » ناونع اـب  دـیدج  تعدـب  فارحنا و  هچرگ 

رگید زا  ار  باب  دـمحمیلع  ناوریپ  نید ، عورف  رد  هزات  کسانم  نییآ و  ندـمآ  دـیدپ  یلو  دوب ، هدرک  هداـمآ  تیباـب »  » ماـن هب  يرتگرزب 
يو ناوریپ  يزاریش و  دمحمیلع  دادترا  ریفکت و  مکح  رگید ، يوس  زا  دومن . ادج  زین  یعامتجا  یلمع و  یگدنز  رد  نایعیش  ناناملـسم و 

تعدـب اب  مالـسا  يایند  ات  دـش  بجوم  رگید ، ياهروشک  رد  ناملـسم  ناملاع  ياوتف  اب  سپـس  و  قارع ، ناریا و  رد  هعیـش  ياملع  يوس  زا 
ياعدا اب  هصرع ، نیا  رد  هک  دنامن  هتفگان  دوش . انـشآ  دـندرکیم ، تیامح  نآ  زا  دـندوب و  هتـشاذگ  هیاپ  ار  نآ  نارگرامعتـسا  هک  ياهزات 

نیا دـش . رتکیدزن  هنامز  اب  بسانتم  موسر  بادآ و  هب  جراخ و  یتنـس  تلاح  زا  هیباب  وا ، تاضافا  و  هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  نیغورد 
مدـع هب  مکح  نادزد و  تازاـجم  رد  هناتـسودناسنا  ارهاـظ  ياـهههجو  یـسنج و  طـباور  هب  طوـبرم  ماـکحا  ندرک  رتناـسآ  اـب  یکیدزن ،

هدـهاشم لباق  تسایـس و ... رد  ناوریپ  تکرـش  زا  يریگولج  هزرابم ، داهج و  مکح  وغل  بناجا ، اـب  طـباور  شرتسگ  [ 1 ، ] بتک ندنازوس 
تسا .

تیئاهب يریگ  لکش  زا  یتخانش  هعماج  لیلحت 

 - یـسایس يریگهرهب  ناناملـسم و  نایم  یگدـنکارپ  هقرفت و  يارب  يراذگهیامرـس  رد  عیـشت  مالـسا و  نانمـشد  شقن  رتقیقد  لیلحت  يارب 
زین نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  دیامنیم . مزال  یتخانش  هعماج  هاگن  زا  تیئاهب  نییآ  یسررب  دناهدرک ، داجیا  هک  یناماسهبان  عاضوا  زا  یعامتجا 

رد شنت  داجیا  دوریم . رامـش  هب  مالـسا  ندرب  نیب  زا  يارب  یفارحنا  ياهکلـسم  روهظ  نرق  يرجه ، مهدزیـس  نرق  تشذـگ ، یهاتوک  هب 
دیدـپون ياهکلـسم  زا  یناـبیتشپ  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  یناـهج  ياهتردـق  نایعیـش ، هژیو  هب  ناناملـسم و  یعاـمتجا  یـسایس -  هـصرع 

 - یـسایس لـیاسم  هب  هجوـت  اـب  هداد ، ماـجنا  ناریا » رد  تیئاـهب   » عوـضوم رد  یعماـج  قـیقحت  هک  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  یکی  دـنزادرپب .
تالوحت نیا  هب  یـسایس  یـسانش  هعماج  يهیواز  زا  رگا  [ . 2 : ] تسا هدرک  لیلحت  نینچ  ار  هدـیدپ  نیا  مهدزیـس ، نرق  مود  همین  یعاـمتجا 

یبوخ هب  دوب ، مکاح  مدرم  مومع  نایم  رد  ناریا و  رد  راجاق  يهرود  رد  هک  هعیـش  بهذـم  یـسایس  رادـتقا  اب  هلباقم  دـنور  دوش ، هتـسیرگن 
یـسایس يهشیدنا  رد  يدیلک  ياهطقن  دـنلیاق -  دوخ  ياهقف  عجارم و  يارب  نایعیـش  هک  جـع )  ) نامز ماما  هماع  تباین  ماقم  دوشیم . هدـید 
داـقتعا رظن و  دروم  تموکح  يرـصع  ره  رد  هک  دـهدیم  ار  ناـکما  نیا  نایعیـش  هب  جـع )  ) ناـمز ماـما  ماـع  بیاـن  زا  يوریپ  تسا . هعیش 

عجرم ندوب  یباختنا  نمض  اهقف  لدعا  ملعا و  زا  يوریپ  مالسلاهیلع و  رصع  ماما  باون  نیا  نتـسنادن  موصعم  دننک . يراذگهیاپ  ار  شیوخ 
ياهتیریدم اهتشادرب و  زا  یمالـسا  هعماج  تیریدم  مالـسا و  ندـنام  رود  يارب  یبوخ  يارجا  تنامـض  نامز  ره  رد  نآ  رییغت  ناکما  و 

ای تلادـع ، بلـس  اـب  هیقفیلو  اـی  عجرم  رییغت  ناـکما  نآ و  ندوب  یمدرم  يهدـنروآرب  هیقفیلو ، عجرم و  ندوـب  یباـختنا  تسا . تسرداـن 
لدبم صاخ  تباین  هب  ماع  تباین  نیا  رگا  تسا . اهیناوتان  اهیـشیدناجک و  زا  نآ  تیریدم  نید و  ظفح  يهدننک  تنامـض  وا  زا  تیملعا 
ماـما هب  ار  دوخ  ياـهنامرف  هدـش و  یقلت  صاـخ  بیاـن  هک  يدرف  يهنارـسدوخ  يارآ  زا  یچیپرـس  رییغت و  باـختنا ، ناـکما  رگید  دوـش ،

رد دوشیم و  ریذپناکما  صاخ  بیان  يوس  زا  نید  زا  ریسفت  ریبعت و  هنوگ  ره  بیترت  نیا  هب  دوریم . نیب  زا  دهدیم ، تبـسن  ع )  ) موصعم
نید و زا  یگدروخرـس  زج  ياهجیتـن  تدـم  دـنلب  رد  عضو  نیا  ددرگیم . ورهبور  نارحب  اـب  نآ  تیمکاـح  مه  نید و  ياوتحم  مه  هجیتـن 

لکشم اب  ینید  تموکح  لیکـشت  یـسایس ، ظاحل  زا  زین  يرگیخیـش  شیارگ  رد  بیترت ، نیا  هب  تشاد . دهاوخن  تسایـس  زا  نآ  ییادج 
رس هک  دراذگیم  تشگنا  يربک  تبیغ  نامز  رد  هعیش  بتکم  یـسایس  رواب  يهطقن  نیرتساسح  رب  هقرف  نیا  دش . دهاوخ  ورهبور  یگرزب 

بناج زا  مالـسا  نید  ندرک  یغلم  اب  جع )  ) رـصع ماما  يهماع  تباین  لصا  ندـش  رابتعایب  زا  دـعب  دـشابیم . هعیـش  تیناحور  رادـتقا  أشنم 
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اب تفلاخم  دوریم . شیپ  مالسا  نید  لماک  يدوبان  يوس  هب  تکرح  نیا  هللاءاهب ،)  ) يرون یلعنیسح  و  باب )  ) يزاریـش دمحمیلع  ازریم 
تموکح لیکـشت  تروص  رد  و  [ 3  ] تاهباشتم ریـسفت  يارب  ینـس ) هچ  هعیـش و  رد  هچ   ) مالـسا بتکم  رد  هک  اـهقف  ماـن  هب  يرـشق  دوجو 

رد ار  يرـشق  نینچ  دوجو  هک  تسا  يدـح  هب  ءاهب  باب و  ياههشیدـنا  رد  [ 4 ، ] تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  هعماج  تیریدـم  يارب  یمالـسا ،
، دندوب هدش  ادج  هیخیـش  بتکم  زا  يوریپ  تلع  هب  تیناحور ، رادتقا  زا  هک  ياهدـع  ور ، نیا  زا  [ . 5 . ] دننکیم مالعا  عونمم  تیئاهب  نییآ 

دـصق اب  باـب  دـمحمیلع  يوس  زا  يراـتفر  يداـقتعا و  دـیدج  یناـعم  هک  نیا  دـنداتفا . تیباـب »  » ینعی دـیدج  نییآ  نماد  رد  یگداـس  هب 
ای ینید ، ییارگون  نیا  داجیا  رد  هیـسور  تلود  ياپدر  دـنچ  ره  تسین ؛ ام  ثحب  دروم  العف  ریخ ، ای  تسا  هدـش  ناـیب  یـسایس  يرادربهرهب 
هک تسناد  دیاب  یلو  تسا . هدش  هراشا  راتشون  هلسلس  نیا  نیـشیپ  ياهتمـسق  رد  هک  نانچ  دوشیم . هدید  نآ  داجیا  هب  کمک  مک  تسد 

تیامح دسریم  رظن  هب  تسا . روشک  نیا  رد  یلم  رادتقا  ندـش  هتـسکش  يانعم  هب  عقاو  رد  ناریا  رد  هعیـش  بهذـم  رادـتقا  ندـش  هتـسکش 
ناریا تلم  رادتقا  نتـسکش  زا  رتمهم  ياهزیگنا  هقرف ، نیا  زا  اکیرمآ  يهدحتم  تالایا  لیئارـسا و  نآ  زا  دـعب  ناتـسلگنا و  سپـس  هیـسور و 

يروشک رد  هعیش  قیمع  رادهشیر و  بتکم  نیزگیاج  دناوتیمن  یبتکم  چیه  دهدیم  ناشن  دهاوش  هک  دش  روآدای  دیاب  هتبلا  دشاب . هتشادن 
هک تسا  ياهنوگ  هب  یمگردرـس  یگدنکارپ و  تیئاهب  بتکم  رد  نیا ، رب  نوزفا  دوش . تسا ، روهـشم  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  روشک  هب  هک 

حرطم ییون  رکف  دوشیم و  ثادـحا  يدـیدج  بتکم  دـنکیم ، روهظ  ياهزاـت  ربهر  نآ  رد  یگنهرف ، ياهشوخ  بمب  کـی  دـننام  هراومه 
و هدنیآ )!(  ناربمایپ  ندـمآ  زا  وا  هک  اج  نآ  رد  تسا ؛ هدـش  هداد  زین  باب  دـمحمیلع  راتفگ  رد  اهندـش  ون  هب  ون  نیا  يهدـعو  ددرگیم .

یقوش گرم  زا  سپ  تیئاهب  رد  باعشنا   » باتک رد  نیئار  لیعامـسا  ار  انعم  نیا  دیدج ، نارود  رد  و  دیوگیم . نخـس  هللا )!( » هرهظی  نم  »
ناراکردـناتسد دـعب  ياـههرود  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن  میهدیم . عاـجرا  باـتک  نآ  هب  ار  ناگدـنناوخ  هک  تسا  هدرک  يریگیپ  یناـبر »

نیا تالیکـشت  يدـنفا  یقوش  يهرود  رد  اذـل  دـنداتفا ؛ ییوجهراچ  هب  نارادـفرط  ظـفح  یـشاپورف و  زا  يریگولج  يارب  تیئاـهب  کلـسم 
زا ار  نآ  يدـح  اـت  هک  تسا  یللملانیب  حطـس  رد  تیئاـهب  يهنوـگ  بزح  تکرح  نیمه  دـیآیمرد و  بزح  یعوـن  تروـص  هـب  کلـسم 

درادیم . رود  اههقرفت  ماد  رد  ندش  یشالتم 

تیهولا ياعدا 

لالج و يهرابرد  تسا و  هتفر  نخـس  اهنآ  تیبوبر  تیهولا و  زا  ءاهب »  » و باب »  » ياههتـشون رد  هک  دشابن  یندرک  رواب  یگداس  هب  دـیاش 
ياناوت تسد  يهتخاس  ار  نامسآ  نیمز و  هتـسناد و  لیلج » بر   » و میدق » لصا   » ار دوخ  هک  ياهنوگ  هب  دناهدناوخ . اهزجر  دوخ ، توربج 

راسکاخ و يهدنب  ار  شیپ  لاس  رازه  ناگدرم  ناگتـشرف و  یتح  اهناسنا ، يهمه  دناهدناوخ . دوخ  ملق  كون  يادص  يهدیرفآ  هکلب  دوخ ،
رگا درک ؟ رواب  ار  اـههوای  نیا  ناوتیم  هنوگچ  یتسار  هب  دـناهدومن . توعد  دوخ  شتـسرپ  هب  ار  ناـیناهج  هتـسناد ، دوخ  زیچاـن  يهدـیرفآ 

زا امیقتـسم  هک  ناـنآ ، ياـههتفگ  اههتـشون و  زا  یـشخب  هب  کـنیا  دناهدیـشک . دوخ  کلـسم  دـیاقع و  رب  نـالطب  ملق  دوـخ ، دـشاب ، نینچ 
هللا نم  باتک  اذـه  تشون : نینچ  لزا ) حبـص   ) ییحی هب  دوخ  يهماـن  رد  دـمحمیلع  دیـس  . 1 دـییامرف . هجوت  دوشیم ، لقن  ناشیاهباتک 

يهدنراد اپرب  هدنز و  يادـخ  زا  تسا  ياهمان  نیا  [ . 6 . ] نودوعی هللا  یلا  لک  لق  نودـبی  هللا  نم  لک  لـق  مویقلا  یحلا  هللا  یلا  مویقلا  یحلا 
! دندرگیم زاب  وا  يوس  هب  همه  دنوشیم و  زاغآ  ادخ  زا  همه  وگب  لزا ) حبـص   ) ناهج يهدنراد  اپرب  هدنز و  يادخ  يوس  هب  باب )  ) ناهج
( باب دـمحمیلع   ) دـحاو ءیـش  نیا  هب  ءیـش  لک  تشون : لوا ) باب  لوا ، دـحاو  [ ) 7 « ] یـسراف نایب   » باتک رد  باب  دـمحمیلع  دیـس  . 2

يذلا [ 9  ] هللا هرهظی  نم  سفن  ـالا  تسین ؛ [ 8  ] دعب تمایق  رد  دحاو  یـش  نیا  دوشیم و  قلخ  دـحاو  یـش  نیا  هب  ءیـش  لک  و  ددرگیمرب ،
ار ریباـعت  نیمه  هیبش  . 3 نودـبعاف . يایا  یقلخ  ای  نأ  یقلخ ، ینود  ام  نا  ءیـش و  لک  براـنأ  ـالا  هلا  ـال  هللا  اـنا  یننا  نأـش  لـک  نم  قطنی 

رطـش نم  مکیدانی  هنا  ءامـسألا  کلام  ءادـن  اوعمـسا  ءاشنالا  ألم  ای  تسا : هدروآ  يهرقف 282  سدـقا ، باتک  رد  ءاهب )  ) يرون یلعنیـسح 
ازریم . 4 نیملاـعلا . یلع  ردـتقملا  وه  ـالا  هلا  ـال  هنا  میکحلا  میلعلا و  لاـعتملا  رخـستملا  ربـکتملا  ردـتقملا  اـنأ  ـالا  هلا  ـال  هنا  مظعـألا  هنجس 
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راکذا نیا  هب  [ 10  ] یلعا ملق  رد  هک  دیسر  یماقم  هب  وت  لاثما  وت و  ملظ  دنکیم : باطخ  يدابآتلود  يداه  هب  ياهتشون  رد  زین  یلعنیسح 
رـشبم و  سرتب ، ادخ  زا  [ . 11 . ] مویقلا نمیهملا  انأ  هللا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  نأش  لـک  یف  قطنی  هنا  لاـق : رـشبملا  نا  هللا ، نع  فخ  لوغـشم .

و . 5 تسین . ییادخ  مویق  نمیهم  نم  زج  میادـخ ، نم  هک  دـیوگیم  نخـس  نینچ  تقو  همه  هراومه و  هللا ) هرهظی  نم   ) وا هک  هتفگ  باب ) )
: دنادیم دنوادخ  تاذ  لامج و  دننامه  ار  شیوخ  تاذ  تنونیک و  یلامج ، لکیه  دنیـشنیم و  تیهولا  تخت  رب  لکیه » حول   » رد يو ، زین 
. هللا الا  یتاذ  یف  يریال  و  هتاذ ... الا  یتاذ  یف  هتنونیک و ال  الا  یتنونیک  یف  هلامج و ال  الا  یلامج  یف  هللا و ال  لکیه  ـالا  یلکیه  یف  يریـال 

یلا هجوت  دـق  یلا  هجوت  نم  دـناوخیمارف : شیوخ  تیدوبع  هب  ار  نارگید  هدرمـشرب و  دوبعم  ناـمه  ار  دوخ  یلعنیـسح ، ازریم  . 6 [ . 12]
مالغ گرم ، زا  سپ  دریمیم و  يرـشب ، دوبعم  نیا  . 7 [ . 13 . ] نیملاعلا بر  هللا  يدل  نم  رمألا  یـضق  باتکلا و  یف  لصف  کلذک  دوبعملا 

: دیوگیم تساجک ؟ هلبق  دیسرپ : هک  يرگشسرپ  خساپ  رد  دنکیم و  نییبت  ار  ندروآ  راگدیرفآ  يوس  ور  یگنوگچ  شـشوگ ، هب  هقلح 
ألم فاـطم  ار  نآ  يادـخ ، هک  تسا  یهلا  یعطق  صن  هب  يرون -  یلعنیـسح  ینعی  وا . سدـقم )!(  يهربقم  هلبق ،) و   ) ندروآ يور  ناـکم 

هب توعد  ار  هیباب  نیا ، زا  شیپ  يرون  یلعنیسح  هتبلا ، [ . 14 ... ] تسین زیاج  سدقم  ناکم  نیا  زا  ریغ  يروآيور  تسا و  هداد  رارق  یلعا 
، تاقارشا باتک  رد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  . 8 دـشاب . هک  اج  ره  رد  [ 15  ] تسا ناـنآ  يهلبق  يو  هک  داد  رکذـت  دوب و  هدرک  يراـک  نینچ 

ۀیشم هللا و ) ةدارا  (، ) ص 68  ) مویق ص 79 ،)  ) یلعا مـلق  و  ص 94 ،)  ) نوزخملازنک و  ص 37 ،) « ) نایب يهدننک  لزان  ناطلـس و   » ار دوخ 
تسا و هدرمشرب  ص 117 )  ) یهتنملا ةردس  و  ص 4 ) ، ) يرولا یلوم  ادخ ، رما  قرـشم  هللا ، سفن  رهظم  ادخ ، تافـص  ءامـسا و  رهظم  هللا ،
ص « ) ءامسالا یلع  نمیهملا  یمساب   » هب میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  ياج  هب  درکیم و  عورش  دوخ  مان  هب  ادخ ، مان  ياج  هب  ار  دوخ  ياههمان 

تسا . هدروآ  ص 147)و ... « ) ءالبلا قفا  نم  قرشملا  یمساب   » ای ( ، 147

یسررب لیلحت و 

يادـخ هب  داقتعا  هک  تسا  یهیدـب  دوب . اهنآ  تیبوبر  تیهولا و  يهرابرد  ءاهب »  » و باب »  » تافارخ زا  ییاههنومن  دـش ، هدروآ  هک  هچ  نآ 
تیادـه تسرد  رگا  هک  تسه  یناسنا  ره  نورد  تشرـس و  رد  یلقن ، یلقع و  يهلدا  رب  هوالع  یتسه  ناـهج  راگدـیرفآ  میکح و  ملاـع و 

، هناگی يادخ  شتسرپ  ياج  هب  دنتفر و  ههاریب  هب  یخرب  خیرات  لوط  رد  فصو ، نیا  اب  دنامیمن . یقاب  ياههبـش  کش و  چیه  ياج  ددرگ ،
تیلثت و زا  رس  رگید  یخرب  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  تیونث )  ) یتسرپ هناگود  مه  یهورگ  دنتخادرپ و  یگتخاس  نایادخ  اهتب و  شتسرپ  هب 
اب میرک ، نآرق  دنداد . رارق  لاعتم  دنوادخ  شتسرپ  دیحوت و  ار ، دوخ  توعد  يهتکن  نیرتمهم  یهلا ، ناربمایپ  دندروآرد . یتسرپ  هناگهس 

یگدنب يهرابرد  ار  نانآ  نخس  مالـسلامهیلع ، بیعـش  دوه و  حلاص ، حون ، دننام : یهلا  ناربمایپ  زا  یهورگ  تلاسر  تیرومأم و  يروآدای 
هاـنگ موکحم و  ار  یتـسرپتب  نآرق ، [ . 16 (. ] هریغ هلا  نم  مکلاـم  هللاودـبعا  موق  اـی  دـنتفگیم ...( : نینچ  مدرم  هب  هک  دروآیم  دـنوادخ 

ياهناهرب دـنکیم و  دای  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  دـیحوت ، يداـنم  خـیرات و  نکـشتب  زا  و  [ 17  ] دـنادیمن شـشخب  لباق  ار  كرش 
« یـسیع  » و ریزع »  » هک نیا  يهرابرد  ار  يراصن  دوهی و  نآرق ، [ . 18 . ] دنکیم لقن  ناتب ، تیموکحم  رد  ار  وا  يابیز  نانخـس  شخبماهلا و 
ار ناگتشرف  هک  یناتسرپتب  زا  یهورگ  هک  نانچمه  دنادیم . یتسرپتب  یعون  ار  نآ  و  [ 19  ] هدرک شهوکن  دندیمانیم  ادخ  نادنزرف  ار 
زا یخرب  یتدیقع  فارحنا  اج  نیا  رد  [ 20 . ] دنادیم هزنم  يدوجوم  ره  اب  يدنواشیوخ  زا  ار  دنوادخ  دنکیم و  شنزرس  دنتسنادیم ، ادخ 

مدرم هب  وت  ایآ  : » دیوگیم میرم  نب  یسیع  هب  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  و  دیامرفیم : دوشیم و  روآدای  ار  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  ناوریپ 
هک ار  هچ  نآ  مرادـن  قح  نم  وت ! یهزنم  دـیوگیم ): وا  ( ،»...!؟ دـینک باـختنا  ادـخ  زا  ریغ  دوبعم  ود  ناونع  هب  ار  مرداـم  نم و  هک  یتـفگ 
نآ زا  نم  یهاگآ و  تسا ، نم  ناـج  حور و  رد  هچ  نآ  زا  وت  ینادیم ، وت  مشاـب ، هتفگ  ار  ینخـس  نینچ  رگا  میوگب ! تسین ، نم  هتـسیاش 

يزیچ يداد ، نامرف  نآ  هب  ارم  هچ  نآ  زج  نم ، يربخاب . اهیناهنپ  رارـسا و  مامت  زا  وت  نیقی  هب  متـسین ! هاگآ  تسوت ، كاـپ )  ) تاذ رد  هچ 
هک نانآ  نآرق ، هاگدـید  رد  [ . 21 ... ] تسامـش راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  دـیتسرپب  ار  يدـنوادخ  متفگ ): اهنآ  هب  . ) متفگن اهنآ  هب 
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هداد روتسد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هب  اذل  دنرفاک و  دنمانیم ، [ 23  ] هناگهس نایادـخ  زا  یکی  ای  [ ، 22  ] ادخ دنزرف  ای  ادخ  ار  یسیع  ترـضح 
وا يارب  میتسرپن و  ار  يزیچ  يادخ  زج  هک  نیا  میورب ؛ تسا  هنالداع  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  دیوگب : اراصن  هب  هک  هدش 
هک نانچ  تسا . هدمآ  میرک  نآرق  ياج  ياج  رد  دیکأت  نیا  [ . 24 . ] میناوخن بر  مان  هب  ادخ ، ياج  هب  ار  رگیدمه  میوشن و  لیاق  یکیرش 

هرخألاب و  [ 26  ] تسا هدـناوخارف  نآ  هب  ار  مدرم  يهـمه  و  [ ، 25  ] هتـسناد گرزب  دنوادخ  شتـسرپ  دیحوت و  ار  ناربمایپ  يهمه  تیرومأم 
، میرک نآرق  رگید  ياهروتـسد  زین  تایآ و  نیا  هب  هجوت  اب  [ . 27 . ] دوشن شتـسرپ  وا  ریغ  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  نایناهج  راگدرورپ  مکح 

هنوگ نیا  هب  دوخ  ینید  ناربهر  ریاس  ربماـیپ و  هراـبرد  ناناملـسم  هک  نیا  زا  يریگولج  يارب  هک  مینیبیم  ار  نآرق  میلاـعت  زا  رگید  ياهتکن 
. دنرادنپن نانآ  ناگدنب  ار  دوخ  و  بر و ... ادخ ، يهراکهمه  ادـخ ، نادـنزرف  ادـخ ، ار  اهنآ  و  دـنوشن ، راچد  يرکف  تافارحنا  اهشزغل و 
، دـنهدن هار  مالـسا  سدـقم  نید  هب  ار  اهیتسرپتب  تالیخت و  ياهيزومآدـب  اـهیهارمگ ، هجیتن  رد  دنتـسرپن و  ادـخ  ياـج  هب  ار  اـهنآ 

اهنت متـسه ؛ امـش  لثم  يرـشب  نم  انامه  وگب  دـهدیم ، روتـسد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هب  هک  نیا  دـننام  تسا ، هدرک  ییاج  هب  ياهيریگـشیپ 
مث نوتیم  مهنا  تیم و  کنا  دیامرفیم : زین  و  [ 28 . ] دوشیم هداتـسرف  یحو  نم  يوس  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  نیا  مراد  هک  يزایتما 

دش و دیهاوخ  همکاحم  ناتراگدرورپ  شیپ  نیسپاو  زور  درم و  دیهاوخ  یگمه  اهنآ  وت و  [ . 29 . ] نومصتخت مکبر  دنع  ۀمیقلا  موی  مکنا 
ص)  ) دمحم [ . 30 . ] مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وأ  تام  نافأ  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  اـم  و  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد 
هب ایآ  دـش ، هتـشک  ای  درم  شاهتـشذگ  لـثم  زین  وا  رگا  دـناهتفر . هدـمآ و  یناربماـیپ  مه  وا  زا  شیپ  تسین و  ادـخ  يهداتـسرف  زج  یـصخش 

بلاغ تیئاهب  تیباب و  نارـس  رد  یهارمگ  یتسرپاوه و  هنافـسأتم  دـش ، هتفگ  هک  یتاکن  هب  هجوت  اـب  دـیدرگیمرب !؟ ناتهتـشذگ  یهارمگ 
ناوریپ ربارب  رد  ار  دوخ  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  هدـمآ  تسد  هب  تیعقوم  زا  هک  يروط  هب  درک ، راچد  یگرزب  فارحنا  هب  ار  ناـنآ  دـیدرگ و 

یلقع ره  يرازیب  بجوم  تسا ، هدـمآ  نایئاهب  ياـهباتک  رد  هک  یتسرداـن  ریباـعت  دـندرک . ییادـخ  ياـعدا  دـنداد و  هولج  بر » ، » لـفاغ
دز هیکت  یهبا  سدقا  لامج  يربک و  تیبوبر  تخت  رب  يرون -  یلعنیـسح  یهبا -  سدقا  لامج  هک  دـنرادنپیم  یخرب  هنوگچ  ددرگیم .

قلاخ شتسرپ  هب  ار  مدرم  مالسا ، اجک ؟ مالسا  ياههزومآ  اجک و  میلاعت  عون  نیا  [ . 31 . ] دنکیم یلجت  نیمز  لها  رب  شتافص  امسا و  اب  و 
اج تسا !؟ يرگید  يزیچ  كرش  زج  ینییآ  نینچ  ایآ  دننکیم . توعد  فیعض  قولخم  شتـسرپ  هب  ار  دارفا  نایئاهب  دناوخیمارف و  یتسه 
هب ار  نآرق  دنراد و  لوبق  ینامسآ  نید  کی  ناونع  هب  مه -  ار -  مالسا  دننکیم  راهظا  هک  هقرف  نیا  ناگدروخ  بیرف  رگید  راب  کی  دراد 

ینوعدا مکبر  لاـق  و  : ) دـیامرفیم هک  دـننک  تقد  لـمأت و  ینآرق  تاـیآ  رد  دـنریذپیم ، ص )  ) دـمحم ترـضح  یناـیحو  باـتک  ناوـنع 
امش ياعد »  » ات دیناوخب  ارم  تسا ، هتفگ  امش  راگدرورپ  [ . 32 ( ] نیرخاد منهج  نولخدیس  یتدابع  نع  نوربکتسی  نیذلا  نا  مکل  بجتسأ 

دنوشیم . خزود  دراو  تلذ  اب  يدوز  هب  دنزرویم ، ربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  مریذپب ! ار 

ءاهب تیهولا  ياعدا  يهرابرد  تیئاهب  ناغلبم  زا  یکی  شرازگ 

تیئاهب کلسم  ناگدروخ  بیرف  زا  ياهدع  تسد  هب  ار  رضاح  راتشون  هلـسلس  هلجم  نیا  ناگدنناوخ  زا  یخرب  هدیـسر ، تاعالطا  ساسارب 
نانآ نیغورد  ياعدا  هب  تیئاهب  ناربهر  ياهینارنخـس  اههتـشون و  رد  لمأت  اب  دنیآ و  دوخ  هب  یکدنا  دنوش و  هاگآ  قیاقح  زا  ات  دـنهدیم 
نید هب  کلـسم ، نیا  غیلبت  لاس  تسیب  زا  سپ  هک  تیئاهب -  ناغلبم  زا  یکی  فارتعا  حیـضوت و  لقن  هب  شخب  نیا  رد  ور  نیا  زا  دنربب . یپ 

زا ار  یـشسرپ  خساپ  لیحلا  فشک  باتک  رد  یتیآ  نیـسحلادبع  دـشاب . نارگید  يارب  یتربع  سرد  ات  میزادرپیم  هدـش -  تیادـه  مالـسا 
: هراوآ تسا ؟ هدرک  ییادـخ  يوـعد  وا  ۀـقیقحلا  یف  اـیآ  دراد  یتروـص  هچ  ءاـهب  تیهوـلا  رکذ  یتـسار  یتـیآ : تسا : هدروآ  نینچ  هراوآ 

حیـسم تعجر  ءاهب  ياعدا  دنیوگیم  رهاظ  هب  میتفگ  هک  نانچ  دنچ  ره  دوش ؛ مولعم  امـش  رب  تقیقح  نیا  ات  دیروآ  تسد  هب  ار  وا  تاملک 
ییاج هب  دـنامب ، ناشنایم  رد  اـهلاس  یـسک  رگا  [ . 33 . ] تسا تیهولا  ياـعدا  ياـعدا  وا  ياـعدا  تقیقح  رد  یلو  تسا ، نیـسح  تعجر  و 

یـسوم اب  روط  رد  هک  تسا  وا  تسا و  لسر  لسرم  نیمز و  نامـسآ و  قلاخ  تسا و  قلطم  يادـخ  ءاـهب  دـنیوگیم : احیرـص  هک  دـسریم 
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دنک تسرد  ار  نآ  یبرع  دـیایب  ناطحق  نب  برعی  رگم  هک  یتارابع  رد  یلو  هدومن ، حیرـصت  دوخ  زامن  رد  ار  نیا  یتح  هدرک ، ملکت  میلک 
دیمهف دیاب  اج  نیا  رد  روطلا .» ملکم  روهظلا و  قرشم  رهظا  دق  قلخلا  رمالا و  هل  وه  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهش  : » دیوگیم نینچ  اریز  دمهفب ؛ ای 

ود هب  ایوگ  و  تسا ؟ هراک  هچ  دوشیم  لوعفم  هک  روط  ملکم  تسادـخ ، رهظا »  » لعاف رگا  مادـک !؟ نآ  لوعفم  تسیک و  رهظا »  » لعاف هک 
ملکت روط  رد  یـسوم  اب  هک  یـسک  تسادخ ؟ زا  ریغ  روط  ملکم  ایآ  درک . رهاظ  ار  روط  ملکم  ادخ  دیوگیم : هدش ، لیاق  اج  نیا  رد  ادـخ 

وا دوشیم  موـلعم  تسا ؟ روـط  ملکم  ارچ  تسین  ادـخ  رگا  ءاـهب  و  تسیک ؟ هدرک  رهاـظ  ار  ءاـهب  هک  ییادـخ  سپ  دوـب ، ادـخ  ناـمه  درک 
ترابع نیا  زا  ام  هک  تسا  بجع  اما  هتخاس ! شروط  ملکم  یفرط  زا  هدرک و  رهاـظ  ار  وا  ادـخ  فرط  کـی  زا  هک  تسا  هشتآ  ود  ییادـخ 

هب هک  تسا  یتـالمهم  هتـسد  کـی  هک  هیئاـق » روزع   » يهدیـصق رد  هک  یتروص  رد  تسا  ادـخ  ود  تاـبثا  نآ  موـهفم  هک  مینکیم ، بجعت 
تبرت یمکح  حفط  نم  بوبرلا  لک  تهلأت و  يرمأ  حشر  نم  هولألا  لک  دیوگیم : هدش ، لیاق  ادخ  نارازه  هب  هدروخن  یبرع  چـیه  شوگ 
يهـمه دـندش  ادـخ  نـم  رما  يهحــشر  زا  نایادـخ  يهـمه  یتـئطو . عوـضوم  ناـک  دــق  روـطلا  شرع  یــشمدق و  یبرمـألاب  حورلا  ضرأ 
نداهن ماگ  لحم  روط  يهلق  دـش و  هتفر  هار  نآ  رد  نم  ببـس  هب  رما  هطـساو  هب  حور  نیمز  دـنراگدرورپ . نم  مکح  قیرط  زا  ناراگدرورپ 

کی مادک  دسرپیم : نایئاهب  زا  ینایداق ، دمحامالغ  يوس  زا  هباشم  ییاهاعدا  حرط  اب  سپـس  لیحلا ، فشک  يهدنـسیون  [ . 34 . ] تسا نم 
الوا تسا ، هتفگ  هللا » انا  یننا  ، » ءاهب هک  تسناد  تجح  دـیاب  ار  تیهولا  ياـعدا  رگا  تسا : هدروآ  همادا  رد  و  تسا ؟ تجح  اـهاعدا  نیا  زا 

زا ینأش  چیه  زا  تسا  هتـسناوتن  هک  يرـشب  کی  هک  دنادیم  یـسک  ره  هن ؟ ای  تسا  لوقعم  تسا ؟ عورـشم  اعدا  نیا  ایآ )  ) هک دیمهف  دـیاب 
ره هب  دشاب و  هچ  ره  لک  قلاخ  تسین . نیضرا  تاوامـس و  قلاخ  رـشب  نیا  دنک ، زواجت  تعیبط  نیناوق  زا  ینوناق  چیه  زا  تیرـشب و  نوئش 

هدناوخ رگید  مسا  ره  هب  ای  تعنلا  لوهجم  ای  هقیقحلا  طیـسب  ای  رهاوجلارهوج  ای  هدحاو  هدام  ای  تعیبط  ای  دشاب و  هلا  هاوخ  دیآرد  یفـصو 
کی ءاقل  تایآ  نیا  الوا  دـناهتفرگ ، ءاهب  ییادـخ  رب  لـیلد  ار  [ 35  ] ءاقل تایآ  نایئاهب )  ) هک نیا  اـما  تسا . يرـشب  نوئـش  زا  سدـقم  دوش 

اذل دناهتفگ و  نخـس  نآ  ینعم  رد  ریـسفت  ياملع  فلتخم  قرط  هب  هتفاینرد . ار  نآ  یلـصا  دصقم  زونه  یـسک  هک  تسا  ياههباشتم  تایآ 
هدرک لالدتـسا  ءاقل  تایآ  هب  ار  ءاهب  ییادـخ  هک  دنتـسین  یـسک  لوا  هفیاط  نیا  ایناث  درک . لالدتـسا  لیوأت  لباق  تاـیآ  نینچ  هب  ناوتیمن 
عادبا ماقم  کی  تایآ  نآ  هب  لالدتسا  سپ  هدرک ، لالدتـسا  تایآ  نیمه  هب  هدزیم ، هللا » انا  یننا   » زا مد  سک  ره  مه ، ناشیا  زا  لبق  دشاب .

ار وا  هدرک ، توبن  يهیعاد  هک  تسا  صخـش  نآ  لالدتـسا  لثم  تایآ  نیا  هب  لالدتـسا  دراذـگیمن و  یقاب  هفیاط  نیا  يارب  ار  یعارتخا  و 
ثیدح نیمه  ماهدینـش و  ارچ ، تفگ : ياهدینـشن ؟ ار  يدـعب » یبنال   » ثیدـح رگم  تفگ : وا  هب  هفیلخ  دـندرب ، دیـشرلانوراه )  ) هفیلخ دزن 

. دوب دـهاوخ  یبن  نم  زا  دـعب  ال »  » ینعی يدـعب ) یبنال  ( ؛ تسا یبن  نم  زا  دـعب  تسا  هدومرف  هک  ال »  » نآ منم  اریز  تسا ؛ نم  توبن  رب  لیلد 
ییادخ لیلد  زاب  دـننک ، تاقالم  ار  وا  مدرم  دوش و  هدـید  ادـخ  يزور  کی  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  ءاقل  تایآ  مییوگب  هک  نیا  ضرف  اب  اثلاث 

نم هک  دشاب  هدومرف  ادخ  هک  دوب  حیحص  اهنیا  لالدتسا  یتروص  رد  مسا . نییعت  هن  هدش  زور  نییعت  ءاقل  تایآ  رد  هن  اریز  دوشیمن ؛ ءاهب 
شخب نیا  ناـیاپ  رد  هراوآ ، تـسا !!! نـم  ياـقل  وا  ياـقل  مـنکیم و  هوـلج  ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  ساـبل  رد  زور  نـالف  لاـس و  نـالف  رد 

حالطصا هب  درادن و  هدیقع  ییاهب  بهذم  هب  ياهرذ  ردق  هب  مدوخ  لثم  هک  ار  یغلبم  کی  درادب  تمالس  ادخ  میوگیم : مه  زاب  دیازفایم :
نآ هب  يادـخ  کـی  هک  دـناهدرک  قمحا  ار  مدرم  روـط  هچ  نیبـب  تفگیم : تسا ، لوغـشم  رما  نیا  رـشن  هب  يراوـسرخ  يارب  طـقف  هزورما 

يدودحم رشب  سابل  رد  ار  وا  ینـسح ، يامـسا  ياراد  تسا و  ریـصب  عیمـس و  تسا و  ریدق  تسا و  یح  هک  میدوب  دقتعم  ام  هک  ار  تمظع 
نآ هب  مه  نونکا  و  ءاهب » یلعنیـسح  ازریم   » ینعی دـنک ؛ ظـفح  تعیبط  يهضراـع  کـی  زا  ار  دوخ  هک  دوبن  رداـق  ياهقیقد  هک  دـندروآرد 

راهچ کی  یپ  رد  کی  ره  هلیاع  نیا  نانز  یتح  دنزاسب . مدرم  يارب  ادخ  مین  ادخ و  هچب  کی  دـنهاوخیم  يزور  ره  هدرکن ، تعانق  یکی 
روما دنرمـشیم : تاماقم  حاولا و  بحاص  ار  دوخ  هتـشاگن ، اهزیچ  فارطا  هب  تاراشا  تاراـبع و  يهفاـفل  رد  دـندرکیم و  ییادـخ  کـی 
مهنم لقی  نم  و  : ) تفگ دیاب  یگتخاس  کلسم  نیا  ربخیب  نارادفرط  هب  يرآ ، [ . 36 . ] بیبللا اهبقاوع  نم  یکبی  اهنم و  ءاهفسلا  کحضت 

«، مرگید يدوبعم  ادـخ ، زج  نم  : » دـیوگب اـهنآ  زا  سک  ره  و  [ . 37 ( ] نیملاـظلا يزجن  کلذـک  منهج و  هیزجن  کلذـف  هنود  نم  هلا  ینا 
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داد . میهاوخ  رفیک  هنوگ  نیا  ار  نارگمتس  و  میهدیم ! منهج  ار  وا  رفیک 

یقرواپ

زا دـنوادخ  بتکلا ،» وحم  یف  نایبلا  یف  لزن  اـم  مکنع  هللا  اـفع  دـق  : » دـسیونیم ص 23  سدـقا ، باتک  رد  يرون ، ءاـهب )  ) یلعنیـسح [ 1]
. هدرک رظن  فرص  دیزاس ، دوبان  ار  اهباتک  يهمه  هک  هدمآ  نایب  باتک  رد  هک  یمکح 

115 صـص 116 -  ناریا ،» رد  تیئاهب   » باتک مود  لصف  يریگهجیتن  شخب  زا  كدـنا  یفرـصت  اب  دوشیم  هدروآ  اـج  نیا  رد  هچ  نآ  [ 2]
. دشابیم ینادهاز  دهاز  دیعس  دیس  رتکد  هتشون 

.7 نارمع /  لآ  ك : ر . [ 3]
عوـضوم نیا  رد  تسا و  هدـمآ  تنـس  لـها  مه  هعیـش و  راـثآ  رد  مـه  یمالـسا  تموـکح  رد  نادـهتجم  اـهقف و  تیمکاـح  يهشیدـنا  [ 4]

. تسا هدش  نیودت  مه  یلقتسم  ياهباتک 
، دراد ناعذا  ینید  ناغلبم  دوجو  موزل  هب  هک  نیا  نمـض  يو  تسا . داهن  نیا  ندومن  اغلم  تیناـحور و  یفن  هللاءاـهب ، تاعادـبا  زا  یکی  [ 5]

دارفا رگید  لثم  تسرد  دیابیم  ینید  ناغلبم  یگدـنز  وا  يهدـیقع  هب  دریذـپیمن . يداع  دارفا  زا  ياهناگادـج  عضو  چـیه  نانآ  يارب  یلو 
. تسا هدرک  رداص  نایب  باتک  رد  يروتسد  هراب ، نیا  رد  دنهدن . لیکشت  ار  يزیامتم  رشق  دشاب و  هعماج 

. نوارب دراودا  تمه  هب  باتک ، همیمض  فاکلا ، ۀطقن  یناشاک ، یناج  ازریم  ك : ر . [ 6]
لاس و ود  تدم  رد  ابیرقت  درک و  زاغآ  ار  نآ  فیلأت  وکام  هعلق  رد  دیعبت  نامز  رد  يزاریـش  دـمحمیلع  هک  تسا  یباتک  یـسراف  نایب  [ 7]

مهد باب  زا  شیب  تسناوتن  یلو  دهد ، رارق  باب »  » هدزون ار  دحاو »  » ره و  دحاو »  » هدزون ار  نآ  تساوخیم  دوب و  نآ  نتـشون  لوغـشم  مین 
. دنک لماک  یبرع » نایب   » يور زا  ار  نآ  لزا ) حبص   ) ییحی هک  درک  تیصو  دیدرگ و  موکحم  مادعا  هب  هک  نیا  ات  دسیونب  ار  مهن  دحاو  زا 

الثم تسا ؛ هدوب  ینید  عیرـشت  هب  هک  نآ  خـسن  زا  تسا  ترابع  ینید  ره  تمایق  هک  دـندقتعم  ءاهب  یلعنیـسح  زین  باـب و  دـمحمیلع  [ 8]
یگدنز تدم  و  ع )  ) یسیع تمایق  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تایح  نارود  هدوب و  ع )  ) یـسوم نید  تمایق  ع ،)  ) یـسیع ترـضح  تایح  نارود 

. تسا هدوب  باب  نییآ  تمایق  یلعنیسح ، تایح  نامز  و  هللااب ) ذوعن   ) مالسا نید  تمایق  دمحمیلع ،
ءاهب یلعنیـسح  نآ ، زا  دوصقم  هک  دندقتعم  نایئاهب  و  دـیمانیم ، هللا » هرهظی  نم  ، » ار دـمآ  دـهاوخ  وا  زا  سپ  هک  یـصخش  نآ  باب ، [ 9]

. ] تسا
. تسا یلعنیسح  ازریم  دوخ  یلعا » ملق   » زا دوصقم  [ 10]

. تسا هتفای  رشن  یگنـس  پاچ  هب  هحفـص  رد 295  هک  تسا  ءاـهب  حاولا  يهعومجم  تاقارـشا ، باـتک  ص 158 . تاقارــشا ، ك : ر . [ 11]
. تسا هدمآ  و 265  ، 240  ، 194 صص 90 ، تاقارشا ، باتک  رد  نخس  نیا  هیبش  رگید ، ياههنومن 

ص 50. دیدجلا ، رصعلا  هللاءاهب و  ییاهب ) يهغلبم   ) تنملسا ك : زین ر . و  [ 12]
هرقف 298. سدقا ، [ 13]

صص 20 و 21. ماکحا » دودح و  يهنیجنگ  ، » قارشا يرواخ ، زا  لقن  هب  ءاهبلادبع ، يوتف  [ 14]
يهرقف 292 و 293. سدقا ، [ 15]
73 و 85. ، 65 ، 59 فارعا /  [ 16]

.77  ، 76 ماعنا /  60 ؛ ءایبنا /  ك : ر . [ 17]
.96  - 85 تافاص /  ك : ر . [ 18]

.13 هبوت /  [ 19]
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.40  / ءارسا [ 20]
.117  - 116 هدئام /  [ 21]

.78 هدئام /  [ 22]

.79 هدئام /  [ 23]
.59 نارمع /  لآ  [ 24]

.36 لحن /  ، 25 ءایبنا /  [ 25]
.51 لحن /  [ 26]

.23 لیئارساینب /  [ 27]
.6 تلصف /  107 ؛ فهک /  ك : ر . [ 28]

.31 رمز /  [ 29]
.144 نارمع /  لآ  [ 30]

ضرألا لها  یلع  یلجتی  یهبألا و  سدقألا  لامج  يربکلا  ۀـیبوبرلا  شرع  یلع  يوتـسا  مویلا  هنا  ص 81 : ۀیئاهبلا ، ۀـنایدلا  یف  سورد  [ 31]
. ایلعلا هتافص  ینسحلا و  هئامسا  لکب 

.60 رفاغ /  [ 32]
تمدخ ناشیا  هب  هدوب و  نایئاهب  نایم  رد  تیمیمـص  لامک  اب  لاس  تسیب  تدـم  هک  تسا  هدوب  یتفت  خیـش  جاح  هراوآ »  » یلـصا مسا  [ 33]

. درک هبوت  شیوخ  ياههابتشا  زا  نانآ ، لطاب  ياهفرح  نیغورد و  ياعدا  ببس  هب  هدومنیم و 
. مشش پاچ  ، 56  - 55  / 1 لیحلا : فشک  [ 34]

بر یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای   » لثم تسا . ندـید  لباق  دـنوادخ  تفگ  ناوتیم  نآ ، رهاظ  هب  ذـخا  اب  هک  تسا  یتاـیآ  دوصقم  [ 35]
... . و ةرظان » اهبر  یلا   » ای هیقالمف » احدک 

.58  - 57  / 1 لیحلا : فشک  [ 36]
.29 ءایبنا /  يهروس  [ 37]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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