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جنرطش رد  هتفهن  ياه  زار 

باتک تاصخشم 

 - 1362 يدهم ، ییاباباقآ ، هسانشرس :

.ییاباباقآ يدهم  جنرطش / رد  هتفهن  ياهزار  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1389 ترتع ، رطع  مق : رشن : تاصخشم 

.ص  76 يرهاظ : تاصخشم 

6-73-5588-600-978 لایر :  10000 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  .ص 76 ؛ همانباتک : تشاددای :

( هقف  ) جنرطش عوضوم :

BP194/9/آ7ر2 1389 هرگنک : يدنب  هدر 

297/374 ییوید : يدنب  هدر 

2083103 یلم : یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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همدقم

يدنب طرش  اب  ایآ  هدننک ؟ هتسخ  ای  تسا ! يرکف  يزاب  کی  ایآ  مارح ؟ ای  تسا  لالح  جنرطـش  ایآ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  شیپ  اهلاس 
؟ يدنب طرش  نودب  ای  تسا  حیحص 

هب ممهفب و  ار  بلطم  منک و  قیقحت  دـیاب  هدـش  روط  ره  هک  درک  روطخ  مرکف  هب  هاـگان  دوب ، هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  تخـس  ارم  رکف 
رد جنرطـش ، ناسانـش  ناور  جنرطـش و  ناسانـشراک  هیرظن  تایاور و  تایآ ، دـید  زا  مهنآ  مدرک  قیقحت  مناسرب ، مه  نارگید  شوگ 

.مداد رارق  یسررب  دروم  ار  هُرِس  ُسُْدق  ماما  ترضح  ياوتف  مدرک و  يروآ  عمج  ار  عجارم  يواتف  مه  رخآ 

.دینک تواضق  دعب  دیناوخب ، رخآ  ات  ار  باتک  مدنمشهاوخ  زیزع  ناگدنناوخ  امش  زا  متاقیقحت  جیاتن  مالعا  نمض 

سدقم و تحاس  هب  تسوا ، زا  میراد  هچ  ره  هک  نایناریا  ام  تمعن  یلو  تمظع  اب  هاگـشیپ  هب  منک  یم  هیده  ار  زیچ  ان  تمحز  نیا  و 
.مالسلا مهیلع  یضترملا  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ءابرغلا  بیرغ  فوئرلا ، ماما  رونم 

دمحم ياقآ  یناهفـصا و  يدـیوجت  اضر  دّـمحم  دیـس  ياقآ  مالـسالا  تجح  ترـضح  دوخ  راوگرزب  زوسلد و  داتـسا  زا  نایاپ  رد  و 
.دندومن يرای  ار  بناجنیا  هک  مراد  ار  رکشت  لامک  دندیشک  ار  باتک  شیاریو  تمحز  هک  یمومع  لضاف 

یئاباباقآ يدهم 

مظعملا 1425 ه ق نابعش  همین 

ناهفصا راقفلاوذ - هیملع  هزوح 
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راتفگشیپ

.مناسر یم  امش  رصب  عمس و  هب  دنداد ، رکذت  نم  هب  مراوگرزب  داتسا  هک  ار  بلاطم  يرس  کی  مناد  یم  مزال  اجنیا  رد 

: میرکلا هباتک  یف  یلاعت  كرابت و  هللا  لاق 

(1)  ( اوُهَتناَف ُْهنَع  ْمُکَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف  ُلوسَّرلا  ُمُکئتاء  آمو  ) 

هب هدرک و  ادـیپ  افـصم  یحور  تایاور ، تایآ و  هب  لمع  اب  هک  دـنک  ادـیپ  لین  تداعـس  لامک و  هلق  هب  دـناوت  یم  یتروص  رد  ناسنا 
.دسرب تسا  تداعس  تاجرد  نیرتالاب  هک  تیدوبع  ماقم 

هب ندیسر  همزال  قالخا  ملع  رد  یقالخا  تاروتـسد  هقف و  بلاق  رد  نید  عورف  دئاقع و  بلاق  رد  نید  لوصا  يریگارف  اتـسار  نیا  رد 
.دوش یم  رادیدپ  نید  ملع  هس  ره  ندش  مهارف  اب  دنرگیدکی و  لمکم  ملع  هس  نیا  دشاب و  یم  يزاسدوخ  فده 

: دنا هدومرف  ادخ ص  لوسر  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

(2)« همئاق هنس  هلداع و  هضیرف  همکحم ، هیآ  هثالث  ملعلا  اّمنا  »

«. هقف قالخا و  دئاقع ، زا  تسا  ترابع  ملع  »

يرکف و تارضم  هلیسو و  نیا  حبق  هب  هجوت  مدع  اب  هنافساتم  هک  تسا  جنرطش  هلئسم  تایاور  تایآ و  قبط  ملـسم  تامّرحم  زا  یکی 
هراما سفن  زا  يرادربنامرف  راتـساوخ  رـشب  عبط  اعون  هک  یئاجنآ  زا  هدـش و  حرطم  یحیرفت  يرکف  يزاب  بلاق  رد  یتدـیقع  یحور و 

.دشاب یم 
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« هاوه ههلآ  ذختا  نم  تیارفا  »

.تسا یگشیمه  مالسا  تامرحم  تایاور  تایآ و  قبط  اما  هدش  هتخیر  هلئسم  نیا  حبق 

نیوانع و زا  اهنآ  كرت  مدع  هجوتم  دـیاب  دننکـشب ، ار  تمرح  نیا  دـنا ، هتـساوخ  يوناث  ماکحا  هدـعاق  هب  کسمت  اب  يا  هدـع  رگا  و 
.دوب دنا ، هدش  بکترم  لالدتسا  رد  هک  يا  هطلاغم  اضعب  ای  یعرش و  لئاسم 

حرطم ار  هلئـسم  نیا  هربتعم  ذـخآم  عبانم و  هب  دانتـسا  هب  یئاباب  اقآ  يدـهم  ياقآ  باـنج  دـیفم و  تسا  يا  هتـشون  هک  روبزم  هوزج ي 
.دنشاب یم  لطاب  زا  قح  تخانش  هب  لیام  هک  یناسک  يارب  دشاب  يا  هرکذت  دناوت  یم  دنا  هدرک 

(1)  « اًروُفَک اَّمِإَو  اًرِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَه  اَّنِإ  »

.دنتسه ندش  تیاده  هب  لیام  هک  یناسک  تیاده  هب  دیما  اب 

.ه ق مظعملا 1425  نابعش  همین 

یناهفصا يدیوجت  اضر  دمحم  دیس 

ص:12
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لوا شخب 

جنرطش هچخیرات  هژاو و 

هراشا
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جنرطش هژاو 

ذوخأم نآ  نآ و  رد  هک  تسا  یتغل  نیـس  دـنناوخ و  دـنوآ  یـسراف  هب  تسا و  فورعم  يزاب  هک  یـسراف  گنرتش  زا  ذوخأم  جـنرطش 
(1) .ریطش ای  هراطش  زا  تسا 

برعم جنرطـش  هژاو  هک  تسا  نآ  هاوـگ  هدـمآ  نآ  ناـگژاو  جنرطـش و  يارب  اـه  هماـن  تـغل  رد  هـک  ینوگاـنوگ  یناـعم  اهریـسفت و 
(2) .دشاب یم  گنرتچ »  » يولهپ هشیر ي  زا  یسراف و  گنرتش » »

هب اگنر »  » راهچ و يانعم  هب  وتـش »  » ظفل ود  زا  تسا و  يدـنه  ظـفل  کـی  هک  هدوب  اگنروتـش »  » لـصا رد  جنرطـش  دـنا : هتفگ  یـضعب 
لیف و تروص  هب  جنرطش  هحفص ي  رد  هک  تسا  رکشل  نوتس  راهچ  نآ  یقیقح  يانعم  هک  تسا  هدش  بیکرت  هایس  زا  یشخب  موهفم 

ییآراک مدع  تلع  هب  یگنج » ّهبارا ي   » دـنه هب  ردنکـسا  هلمح ي  زا  دـعب  .تسا  هدـش  هداد  ناشن  اه  هدایپ  یگنج و  ّهبارا ي  بسا و 
.دش نآ  نیزگیاج  هعلق »  » ای خر »  » دش و خوسنم 

ندمآ زا  سپ  .دیدرگ  گنرتش  هب  لیدبت  یناریا  هجهل ي  ياضتقم  هب  دـمآ و  ناریا  هب  يدالیم  متـشه  نرق  رد  اگنروتـش  زنوج  رظن  هب 
(3) .دش جنرطش  هدیدرگ و  بّرعم  گنرتش  یبرع ، نابز  هبلغ ي  ناریا و  هب  نایزات 

ص:15

برالا یهتنم  - 1
،ص51 تایبدا خیرات و  هاگدید  زا  جنرطش  - 2

،ص15 جنرطش زار  - 3

جنرطش رد  هتفهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_15_3
http://www.ghaemiyeh.com


جنرطش شیادیپ  هچخیرات ي 

دمآ ناریا  هب  جنرطش ، هلمج  زا  ناوارف و  يایاده  اب  دنه  زا  يریفس  ناوریشونا ، لوا  ورسخ  نامز  رد  همانهاش ، رد  یسودرف  تیاور  هب 
میدـقت زا  يو  دـنیاین  رب  هدـهع  زا  هک  یتروص  رد  و  دـنیاشگب ، ار  جنرطـش  اب  يزاب  زمر  ناریا  نادنمـشناد  هک  تساوخ ، ورـسخ  زا  و 

.دوب دهاوخ  روذعم  ایاده 

هک رهمگرزب  زج  دـندماین  لئان  نآ  مهف  هب  یناساس  رابرد  ناگنازرف  زا  کـی  چـیه  تدـم  نیا  رد  .تساوخ  تلهم  زور  تفه  ورـسخ 
(1) .تشاد هضرع  نایدنه  هب  دوب ، هدرک  عارتخا  دوخ  هک  ار  درن  يزاب  درک و  رفس  دنه  هب  سپس  دوشگ و  ار  جنرطش  زار 

( نایناکشا  ) ناکباب ریشدرا  همانراک ي 

یم ناکباب ) ریـسخترا  کمانراک   ) ناـکباب ریـشدرا  هماـنراک ي  تسا  هدـش  تبحـص  جنرطـش  تغل  زا  نآ  رد  هک  يدنـس  نیرت  نهک 
.تسا هملک  ياراد 5600  هدوب و  يولهپ  نابز  هب  تسا و  يدالیم  دصشش  لاس  دودح  رد  دنس  نیا  نتشون  خیرات  .دشاب 

داش دیدب ، ریشدرا  شنوچ  ناودرا ، : » دوش یم  لقن  اجنیا  رد  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدش  همجرت  تیاده  قداص  طسوت  روبزم  باتک 
هب .درک و  هنوگمه  ریـشدرا  و  دیوش ، ناگوچ  ریجخن و  هب  شیوخ  ناگرهپـس  نادنزرف و  اب  زور  ره  هک : دومرف  درک و  یمارگ  و  دش ،

(2) «. دوب درووریچ  یگمه  ناشیا  زا  گنهرف  رگید  ریشدراون و  گنرتچ و  يرابوسا و  ناگوچ و  هب  نادزی  يرای 

ص:16

،ص18 جنرطش زار  - 1
،ص173 تیاده قداص  همجرت  ، ناکباب ریشدرا  همانراک  - 2
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نایناساس

هب هک  شخیرات  باـتک  زا  یلـصف  ياـهتنا  رد  ماـتخ  نسح  ناونع  هب  هک  دراد  هراـب  نیا  رد  يا  هیرظن  یـسیلگنا  گرزب  ققحم  يروم ،
(1) .تسا هدش  هتشاگن  هدش ، هداد  صاصتخا  نایناساس  هرود ي  جنرطش 

مالسا رد  جنرطش  خیرات 

، یسابع هفیلخ ي  نیمّود  نامز  رد  ادتبا  .درک  ادیپ  يدایز  جاور  یسابع  يافلخ  هصاخ  افلخ ، رابرد  رد  جنرطش  یمالـسا  هرود ي  رد 
هفیلخ نیمجنپ  نوراه  ندـمآ  راـک  يور  اـب  وا  زا  دـعب  يدـهملا و  شرـسپ  يرمق  لاـس 158  رد  روصنم  زا  دـعب  روـصنم و  رفعج  وـبا 

مه يررقم  جنرطش  ناداتـسا  يارب  يو  دهع  رد  هک  يروط  هب  درک ، ادیپ  يریگمـشچ  شرتسگ  جنرطـش  يرمق  لاس 170  رد  یسابع 
و نیما ، ردام  هدـیبز ، شرـسمه  اـب  وا  يزاـب  هک  ناـنچ   (2)، دوبن جنرطـش  زا  یلاـخ  زین  يو  یـصخش  یناگدـنز  .دـندوب  هدرک  مولعم 

.دنک یم  دیئات  ار  بلطم  نیا  نومام  ندمآ  دوجو  هب  یخبطم و  زینک  اب  وا  يرتسبمه 

: دسیون یم  خیراوتلا  بختنم  بحاص 

.دیوگ یم  يزیچ  دروخ و  یم  ناکت  شیاهبل  هک  دید  ار  نیما  ردام  هدیبز ، نومام ، زور  کی 

؟ ما هتشک  ار  نیما  دمحم  ترسپ  نوچ  ینک  یم  نیرفن  ارم  ایآ  ردام ، يا  تفگ : نومام 

ص:17

.دروفسکآ يدالیم   1913 پاچ ،ص58، جنرطش خیرات  زا  لقن  هب  ،ص58، تایبدا خیرات و  هاگدید  زا  جنرطش  - 1
،ص21. نامه - 2
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.مسق ادخ  هب  هن  تفگ :

؟ یتفگ یم  هچ  سپ  تفگ : رسپ 

.رادب روذعم  ارم  تفگ : ردام 

.درک رارصا  نومام 

نیا طرـش  هب  میدوب  جنرطـش  يزاب  لوغـشم  دیـشرلا  نوراه  تردپ  اب  نم  زور  کی  هک  مدوب  بلطم  نیا  رکذتم  دوخ  اب  تفگ : هدیبز 
شیپ رد  تساوخ  نم  زا  دش و  بلاغ  تردپ  ًاقافتا  .دنک  لمع  وا  هتـساوخ ي  هب  دیاب  لباقم  فرط  دوش ، بلاغ  يزاب  رد  سک  ره  هک 

ار يزاب  دیدجت  تساوخرد  طرـش ، نامه  اب  .مدوب  نیگمـشخ  ینابـصع و  یلو  مدـش ، تعاطا  هب  راچان  مه  نم  و  مورب ، هار  نایرع  وا 
نیرت لکـش  دب  نیرت و  حیبق  هک  لجارم »  » اب يورب و  خبطم  هب  نونکا  مه  دـیاب  متفگ : تردـپ  هب  .مدـش  بلاغ  نم  هعفد  نیا  مدومن و 

! يزیمآ رد  تسا ، نازینک 

هلاس ي کی  جارخ  مامت  دـش  رـضاح  یتح  مدرکن و  لوبق  مراد ، فاعم  راـک  نیا  زا  ار  وا  هک  درک  ساـمتلا  رارـصا و  هچ  ره  تردـپ 
وت هفطن ي  دش و  رتسبمه  زینک  نآ  اب  تردپ  راچان  .مدرک  يراشف  اپ  دوخ  هتـساوخ ي  رد  متفریذپن و  نم  یلو  دهدب ، نم  هب  ار  رـصم 

(1) .ما هدوب  مرسپ  لتق  يارب  ببس  مدوخ  عقاو  رد  سپ  دش ، دقعنم 

نومام وا  زا  دعب  .دوب  دنم  هقالع  جنرطش  هب  زین  وا  دیسر و  تفالخ  هب  يرمق  لاس 193  رد  نیما  دمحم  يو  مود  دنزرف  نوراه  زا  دعب 
یم یمارگ  ار  جنرطـش  ناداتـسا  یلو  تشادـن  یتراـهم  جنرطـش  رد  شدوـخ  هچ  رگا  درک و  زاـغآ  ار  تفـالخ  يرمق  لاـس 196  رد 

ناگرزب ناداتسا و  زا  يا  هّدع  يو  رانک  رد  هراومه  تشاد و 

ص:18

،ص504. خیراوتلا بختنم  - 1
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« هیلاع  » بقل اهنآ  هلمج ي  زا  هک  دـش  عضو  نازاب  جنرطـش  يارب  یباقلا  راـب  نیلوا  يارب  هک  دوب  يو  دـهع  رد  .دـندوب  عمج  جـنرطش 
(1) .دوب

لیدبت نارود  نآ  دامن  هب  دمآ و  رد  هماع  تایح  زا  یئزج  تروص  هب  هک  تفای  جاور  يدـح  هب  جنرطـش  يو  نامز  رد  هتفر  مه  يور 
.دش

دیدرگ لومعم  اهلوغم  نیب  رد  دش و  هدیناشک  رصم  هیکرت و  هیروس ، هب  جنرطش  تیلاعف  نوناک  نایسابع (2)  تفالخ  ضارقنا  زا  سپ 
(3) .درک ادیپ  شرتسگ  اپورا  لخاد  هب  هنایمرواخ  زا  جیردت  هب  و 

رظن زا  هکلب  هتـشادن ، دوجو  اهنآ  نادرگاش  و  ص )  ) ربمایپ ع ،)  ) تیب لـها  هریـس  رد  جنرطـش  ناونع  چـیه  هب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
رـسدوخ و نامکاح  ناملاظ و  رابرد  رد  هک  يوغل  راک  ًاملـسم  هدوب ، لطاب  وغل و  يراک  جنرطـش  دـمآ ، دـهاوخ  هک  نوگ  نامه  اهنآ 

.دنا هدومن  یهن  جنرطش  اب  يزاب  زا  ار  نینمؤم  .دش و  دهاوخ  عقاو  تیب  لها  یهن  دروم  هتشاد  جاور  ع )  ) راهطا همئا  نیلتاق 

ص:19

،ص72-71. تایبدا خیرات و  هاگدید  زا  جنرطش  - 1
.تسا ( يدالیم مهد  نرق  ) يرمق يرجه  مراهچ  نرق  رخاوا  زا  نایسابع  هلسلس  لاوز  - 2

،ص24-23. جنرطش زار  - 3
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ص:20
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مود شخب 

میرک نآرق  هاگدید  زا  جنرطش 

ص:21
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هک تسا  نیا  نآرق  ماود  یگنادواج و  همزال ي  تسا و  تمایق  زور  ات  راصعا  همه ي  رد  رـشب  يارب  تداعـس  تیاده و  باتک  نآرق 
.دنربب هدافتسا  هرهب و  نآ  زا  دوخ  یگنهرف  دشر  اب  بسانتم  دنناوتب  دنتسه ، هک  ینامز  ره  رد  مدرم 

حرطم ار  جنرطـش  ثحب  یتایاور  ندروآ  اب  نارـسفم  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  یلو  تسا ، هتفرن  راـک  هب  جنرطـش  هملک ي  نآرق  رد 
زا مه  نآ  میروآ ، یم  تسا ، هدـش  ریـسفت  جنرطـش  دروم  رد  هک  ار  ینآرق  تایآ  یهلا  هوق  لوح و  هب  لصف  نیا  رد  اـم  دـنا و  - هدومن

.ام رب  تسا  تجح  ع )  ) موصعم لوق  و  ع )  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  رهطم  كاپ و  ناسل 

: لّوا هیآ 

(1) (« 30  ) َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُهَِکئاَلَْملا  َدَجَسَف  »

(. انغ وغل و  نانخس  غورد و   ) دننام لطاب  راتفگ  زا  اهتب و  يدیلپ  زا  دینک  يرود  همجرت :

هروکذـم هیآ ي  رد  ناثوالا » نم  سجر   » زا دارم  تسا  هدیـسر  ام  هب  هک  ع )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  زا  هددـعتم  تاـیاور  قبط 
.تسا جنرطش 

ص:22

30/ جح - 1
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راتفگ و  جنرطش ، ناثوا ، زا  يدیلپ  دومرف : ترـضح  مدومن ؟ لاوئـس  قوف  هیآ ي  هرابرد ي  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ  یم  یلعالادبع 
(1) .تسا یناوخ  هزاوآ  انغ و  روز 

.تسا هدومرف  رکذ  بارش  یتسرپ و  تب  اب  هارمه  ار  نآ  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رامق  ندوب  هریبک  دهاوش  زا 

هک دومرف  اهنآ  هب  يا  هلمج  دـنراد و  لاغتـشا  جنرطـش  يزاـب  هب  هک  دـید  ار  یهورگ  ع )  ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
هدرک لوغـشم  اهنآ  هب  ار  دوخ  هک  تسیچ  رثا  یب  ياهتب  حور و  یب  ياـه  همـسجم  نیا  : » دومرف یم  ع )  ) نکـش تب  میهاربا  ترـضح 

(2) .»؟ دیا

: دومرف دنتخاب ، یم  جنرطش  هک  تشذگب  یموق  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  هک  تسا  هدمآ  رگید  يربخ  رد  و 

« نوفکاع اهل  متنا  یتلا  لیثامتلا  هذه  ام  »

(3) .تخیر نایم  نآ  رد  تفرگ و  رب  كاخ  زا  يا  هراپ  و 

ص:23

و ،ج2،ص210  مالـسالا مئاعد  ،ج2،ص84 و  یمق ریـسفت  ،ج13،ص222و  لئاسولا كردتـسم  ج2،ص317 و  ،، رابخالا یناـعم  - 1
ج6،ص436. یفاک ، عورف  سلجم 11،ص294 و  ، یسوط یلاما 

،ص402 یبهذم ياهشسرپ  هب  خساپ  - 2
،ج3،ص203 نانجلا حور  نانجلا و  ضور  ریسفت  - 3
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: مّود هیآ 

َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ِهاَـلَّصلا  ِنَعَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُـصَیَو  ِرِْـسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاَـضْغَْبلاَو  َهَواَدَْـعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناَْـطیَّشلا  ُدـیُِری  اَـمَّنِإ  »
(1) (« 91)

ادخ رکذ  زا  ار  امش  دزیگنا و  رب  هنیک  توادع و  امش  نیب  رامق ) عون  ره   ) رامق بارش و  هلیسوب ي  هک  دراد  نآ  دصق  ناطیـش  همجرت :
(. دیوشن التبم  ناطیش  هنتف  هب  ات   ) دیراد یم  رب  تسد  نآ  زا  امش  ایآ  سپ  دراد ، زاب  زامن  و 

هدومن ریسفت  رامق  عاونا  جنرطش و  درن و  هب  ار  رسیم  تسا  هدیسر  ام  هب  هک  ع )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  زا  هددعتم  تایاور  قبط 
.دنا

جنرطش و درن و  رسیم ، اب  يزاب  شورف و  دیرخ و  : ) دومرف ترضح  هک  هدش  لقن  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 
(2) (. تسا مارح  رامق ، يزاب  عون  ره 

یتسرپ تب  اب  يواسم  فیدر و  مه  هدـئام  هروس  هیآ 90  رد  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  یفاک  نیمه  جنرطـش  زا  هدافتـسا  تمرح  نایب  رد 
.دناد یم  ناطیش  لمع  زا  دیلپ و  ار  اهنآ  هداد و  رارق 

(« 90  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناَْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمَالْزَْألاَو  ُباَْصنَْألاَو  ُرِْسیَْملاَو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  »

.دنناطیـش لمع  زا  دـندیلپ و  یئامزآ ) تخب  یعون   ) مالزا اه و  تب  رامق و  بارـش و  انامه  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  همجرت :
.دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  اهنآ  زا  سپ 

: دنا هدومرف  ع )  ) اضر ماما 

(3) .تسا رامق  نامه  رسیم  رامق .» وه  رسیملا  »

: دنا هدومرف  ع )  ) رقاب ماما 

ص:24

91/ هدئام - 1
،ج1،ص207 یمق ریسفت  - 2

ج1،ص339. یشایع ، رسفت  - 3

جنرطش رد  هتفهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_24_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_24_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا رسیم  يرامق  عون  ره  تسا و  جنرطش  درن و  زا  ترابع  هدش  میرحت  دیجم  نآرق  رد  هک  يرسیم 

: دنا هدومرف  ع )  ) اضر ماما 

«. رسیم وه  اهنم و  هیلع  رموق  ام  لک  رشع و  هعبرا  درنلا و  جنرطشلا و  نا  »

(2) .تسا رسیم  دوش  تخاب  درب و  اهنآ  اب  هک  يرگید  زیچ  ره  و  رد ) هس   ) رپ هس  درن و  جنرطش و 

: مّوس هیآ 

َِکلَذَک َْوفَْعلا  ُِلق  َنوُقِْفُنی  اَذاَم  َکَنُولَأْسَیَو  اَمِهِعْفَن  ْنِم  ُرَبْکَأ  اَمُهُْمثِإَو  ِساَّنِلل  ُِعفاَنَمَو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  اَمِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی  »
(3) (« 219  ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتاَیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 

دراد و مدرم  يارب  یئاـهدوس  گرزب و  هاـنگ  ود  نآ  وـگب : دنـسرپ ، یم  راـمق  بارـش و  -ي  هراـبرد وـت  زا  ادـخ  لوـسر  يا  : ) همجرت
(. تسا رتشیب  ناشدوس  زا  ناشهانگ 

: دنا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

« هبوکلا رسیملا و  رمخلا و  مرح –  وا  یلع –  مرح  هللا  ّنا  »

.درک مارح  نم  رب  ار  هبوک  رامق و  بارش و  دنوادخ 

(4) .تسا کچوک  لبط  جنرطش و  درن و  عومجم  ای  روبنط  طبرب و  لهد و  لبط و  درن و  هبوک :

ص:25

،ج12،ص239. هعیشلا لیاسو  ،ج1،ص231 و  یشایع ریسفت  ،ج1،ص521 و  رثوک ریسفت  ،ج10،ص5041 و  همکحلا نازیم  - 1
،ج10،ص5041. همکحلا نازیم  ،ص339 و  یشایع ریسفت  - 2

.219/ هرقب - 3
،ج10،ص5043،ح17106. همکحلا نازیم  - 4
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: مراهچ هیآ 

(1) (« 72  ) اًماَرِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اَذِإَو  َروُّزلا  َنوُدَهْشَی  َال  َنیِذَّلاَو  »

دروخرب یگدوهیب  وغل و  اب  هک  یماگنه  دننک و  یمن  تکرش  لطاب  سلاجم  رد  دنهد و  یمن  لطاب  هب  تداهـش  هک  یناسک  و  همجرت :
.دنرذگ یم  نآ  زا  هناراوگرزب  دننک 

دـیفم و لوقعم و  فدـه  یگدـنز  رد  هشیمه  دـنور و  یمن  یـسلاجم  نینچ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنوادخ  هژیو  ناگدـنب  نیارب  اـنب 
نانآ یئانتعا  یب  هک  دـنرذگ  یم  نآ  رانک  زا  نانچ  دـنرفنتم و  ناراک  هدوهیب  نایارگ و  هدوهیب  زا  دـننک و  یم  بیقعت  ار  يا  هدـنزاس 

دراذگ یمن  رثا  نانآ  رد  هدولآ  ياه  طیحم  زگره  هک  دـنراوگرزب  نانچ  نآ  تسا و  لامعا  نیا  هب  ناشینطاب  ياضر  مدـع  لیلد  دوخ 
.دریذپ یمن  گنر  و 

: دندومرف دش  لاوئس  هیآ  نیا  يانعم  زا  ع )  ) قداص ماما  زا 

.جنرطشلا انغلا و  کلذ  نم 

(2) .تسا جنرطش  انغ و  وغل ، لطاب و  سلاجم  قیداصم  زا 

ع)  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  رهطم  ناسل  زا  هک  جنرطـش  هرابرد ي  دیجم  هللا  مالک  زا  مینک  ادـیپ  میتسناوت  ام  هک  یتایآ  دوب  نیا 
.دش ریسفت 

ص:26

.72/ ناقرف - 1
،ج2،ص208. مالسالا مئاعد  ،ج13،ص213،ح15147 و  لئاسولا كردتسم  - 2
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موس شخب 

تایاور هاگدید  زا  جنرطش 

ص:27
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يارب دنمـشزرا  فراعم  قیاقح و  زا  راشرـس  تسا  یئایرد  ع )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  ص)و   ) مرکا ربمایپ  زا  هدیـسر  تایاور 
هرهب نآ  زا  دشاب و  هتشاد  طابترا  تسا  يونعم  تایح  همشچرس ي  هک  تایاور  نیا  اب  هزادنا  ره  هب  سک  ره  هک  ناناملـسم  نایعیش و 

ام هب  جنرطـش  اب  ندرک  يزاب  -ي  هرابرد ع )  ) تیب لها  زا  يرایـسب  تاـیاور  .دوب  دـهاوخ  رتکیدزن  تداعـس  تیادـه و  هب  دوش ، دـنم 
يرای هب  هللاءاشنا  .تسا  هدـمآ  جنرطـش  حیرـص  ظفل  اب  هک  تسا  یتایاور  ًارثکا  دوش  یم  هدروآ  اـجنیا  رد  هک  یتاـیاور  تسا  هدیـسر 

.مینک یم  رکذ  ار  هنیمز  نیا  رد  تایاور  دنوادخ 

جنرطش شورف  دیرخ و  - 1

(: ع  ) قداّصلا لاق 

هقبوم و هریبک  هیـصعم و  اهب  یهـاللا  یلع  مالّـسلا  كرـش و  اـهب  بعللا  رفک و  اـهذاختا  تحـس و  هنمث  لـکا  مارح و  جنرطـشلا  عیب  )
جرف یف  رظانلاک  اهیلا  رظانلا  ریزنخلا و  محل  سم  نم  هدی  لسغی  یتح  هل  هولـص  ریزنخلا ال  محل  یف  هدی  ضئاخلاک  هدی  اهیف  ضئاخلا 
یلع سلج  نم  ءاوس و  مثالا  نم  کلت  هتلاح  یف  اهب  یهاللا  یلع  مالـسلا  اهب و  یهلی  اـم  لاـح  یف  اـهیلا  رظاـنلا  اـهب و  یهـاللا  هما و 

نم اّهناف  اهبعلب  رورغملا  یهاللا و  هسلاجم  كاّیا و  همایقلا و  یف  هیلع  هرـسح  کلذ  هشیع  ناک  رانلا و  نم  هدـعقم  اّوبت  دـقف  اهب  بعللا 
(1) (. مهعم کمعیف  هعاس  لک  یف  هنوعقوتی  هللا  نم  طخسب  اهلها  ءاب  یتلا  سلاجملا 

يزاب رب  ندرک  مالس  كرش و  نآ  اب  ندرک  يزاب  رفک و  نآ  نتـشاد  هگن  مارح و  نآ  لوپ  ندروخ  مارح و  جنرطـش  نتخورف  همجرت :
دننام دنک ، یم  جنرطش  رد  تسد  يزاب  يارب  هک  یسک  تسا و  هدننک  كاله  هریبک ي  شنداد  دای  نآ و  هدننک ي 

ص:28

.ینیمخ ماما  هلیسولا  ریرحت  ،ج79،ص234 و  راونالا راحب  ج12،ص241،ح4 و ج17،ص323،ح22664 و   ، هعیشلا لئاسو  - 1
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لثم درگن ، یم  جنرطـش  هب  هک  یـسک  (1) و  دیوشب ار  شتـسد  زاـمن  يارب  دـیاب  هدرب و  ورف  كوـخ  تشوـگ  رد  تسد  هک  تسا  نآ 
نآ رد  هدننک  يزاب  رب  دنک  مالس  ندرک و  يزاب  لاح  رد  نآ  هب  دنک  رظن  هک  یسک  .دنک و  یم  هاگن  شردام  جرف  هب  هک  تسا  یسک 

یناگدـنز نیا  دـناد و  ایهم  خزود  رد  ار  دوخ  ياج  ندرک  يزاب  دـصق  هب  دنیـشنب  هک  یـسک  دنتـسه و  يواسم  هانگ  رد  همه  تلاـح 
.دشاب یم  تمایق  رد  وا  ترسح  ثعاب 

: هک تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  لابند  رگید  تیاور  رد 

دنبـضغ و رظتنم  تعاس  ره  دـنا و  هدـش  یهلا  بضغ  لحم  شلها  هک  تسا  یـسلاجم  هلمج  زا  اریز  زیهرپب  زاب  راـمق  اـب  ینیـشنمه  زا 
(2) .تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناشیا  ار و  وت  دوش  لزان  نوچ 

ع)  ) نیسح ماما  كرابم  رس  جنرطش و  - 2

هللا هنعل  دـیزی  رما  ماّشلا  یلا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  سار  لمح  اّمل  لوقی : ع )  ) اضرلا تعمـس  لاـق  ناذاـش  نب  لـضفلا  نع 
تحت تشط  یف  عضوف  سارلاب  رما  اوعزف  املف  عاقفلا  نوبرـشی  نولکاـی و  هباحـصا  هللا و  هنعل  وه  لـبقاف  هدـئام  هیلع  تبـصن  عضوف و 

مهیلع و هللا  تاولص  هدج  هابا و  و  ع )  ) نیسحلا رکذی  جنرطشلاب و  بعلی  هنعللا  هیلع  دیزی  سلج  جنرطشلا و  هعقر  هیلع  طسب  هریرس و 
انتعیـش نم  ناک  نمف  تشطلا  یلی  ام  یلع  هلـضف  ّبص  مث  تاّرم  ثالث  هبرـشف  عاقفلا  لوانت  هبحاـص  رمق  یتمف  مهرکذـب  يزهتـسی ء 

بعللا عاقفلا و  برش  نع  عروتیلف 

ص:29

،ص685. دیوشب ار  شتسد  ات  تسین  لوبقم  شزامن  هک   : هدمآ هُرِس  ُسُْدق  یسلجم  همالع  نیقیلا  قح  باتک  رد  - 1
،ج1،ص284 هریبک ناهانگ  - 2
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ول هبونذ و  کلذب  ّلجوّزع  هللا  وحمی  دیزی  لآ  دیزی و  نعلیل  و  ع )  ) نیسحلا رکذیلف  جنرطشلا  یلا  وا  عاقفلا  یلا  رظن  نم  جنرطـشلاب و 
(1) (. موجنلا ددعب  تناک 

: دنا هدومرف  ع)  ) اضر ماما 

، دننک نهپ  اذغ  بارش و  هرفـس  هداد و  رارق  یئاج  ار  نآ  ات  درک  رما  نوعلم  ِدیزی  دندرب  ماش  هب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  یتقو 
رد ار  سدقم  رـس  ات  درک  رما  دـمآ  غراف  راک  نیا  زا  هک  یماگنه  دـش و  بارـش  ندیـشون  اذـغ و  ندروخ  لوغـشم  نایفارطا  اب  سپس 

ماما يزاب  نیح  رد  دش و  جنرطش  يزاب  لوغشم  نوعلم  نآ  سپس  دننک و  نهپ  جنرطـش  طاسب  تخت  رب  هدراذگ و  تخت  نیئاپ  یتشط 
هاگ ره  .دومن و  یم  هرخسم  ار  اهنآ  درک و  یم  دای  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینمؤملاریما و  ترضح  و  ع )  ) نیـسح
رـس هک  یتشط  يولهپ  ار  شموش  هعرج  هت  درک و  یم  رام  رهز  بارـش  هعرج  هس  يزوریپ  نیا  ینامداش  هب  دـش  یم  زوریپ  فیرح  رب 

دنزیهرپب يزاب  جنرطش  بارش و  ندروخ  زا  هک  تسا  بجاو  ام  نایعیش  رب  اذل  تخیر ! یم  دوب  هتـشاذگ  نآ  رد  ترـضح  نآ  سدقم 
قح ار ، دیزی  لآ  دیزی و  دنک  تنعل  و  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  رب  دتسرف  تاولص  بارش  ای  جنرطـش  رب  ندرک  رظن  تقو  رد  هک  ره  و 

.دشاب ناگراتس  ددع  هب  دنچ  ره  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  یلاعت 

: دیوگ فلوم 

اروشاع ترایز  نعل  تمسق  داتفا ، بارش  ای  جنرطش  هب  صخش  مشچ  تقو  ره  ینعی  دوش  ادا  نعل  تاولـص و  قح  هک  تسا  نآ  باوث 
تعیاش نیـسحلا و  تدهاج  یتلا  هباصعلا  نعللا  مهللا  کلذ  یلع  هل  عبات  رخآ  دمحم و  لآ  دمحم و  قح  ملظ  ملاظ  لوا  نعللا  مهللا  »

« اعیمج مهنعللا  مهللا  هلتق  یلع  تعبات  تعیاب و  و 

دورد مالس و  و 

ص:30

راحب ،ج1،ص255، هریبـک ناـهانک  ،ص162، تاوعدلا ،ج10،ص5043، هــمکحلا نازیم  باــب 30، ،ج2، اـــضرلا راـــبخا  نوــیع  - 1
 ... . ،ص53 و رابخالا عماج  ،ج1،ص790، لامآلا یهتنم  ،ج79،ص237، راونالا
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ام ادبا  هللا  مالـس  اعیمج  ینم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبع و  ابا  ای  کیلع  مالـسلا   » دـنک تئارق  ار  اروشاع  ترایز 
دـالوا یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع  نیـسحلا و  یلع  مالـسلا  مکتراـیزل  ینم  دـهعلا  رخآ  هللا  هلعج  ـال  راـهنلا و  لـیللا و  یقب  تیقب و 

«. نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و 

نامناج میتسه و  ع )  ) نیـسحلا هللادبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  قشاع  ام  دنیوگ  یم  هک  یناسک  رب  تسا  بجاو  ثیدح  نیا  قبط 
زا دنهد ، یم  شزومآ  نارگید  هب  ای  دنور  یم  بارـش  جنرطـش و  سلاجم  هب  ای  دـننک  یم  يزاب  جنرطـش  رگا  مینک ، یم  اقآ  يادـف  ار 

.دننک رکنم  زا  یهن  هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  دنهد  یم  ماجنا  ار  یلعف  نینچ  هک  دندید  ار  یناسک  رگا  دننک و  يرود  راک  نیا 

تسا ناتسرپ  شتآ  ای  اهیسوجم  راک  جنرطش  اب  يزاب  - 3

؟ دش هدیسرپ  جنرطش  مکح  زا  ع )  ) قداص ماما  زا 

: دومرف ترضح 

« هللا اهنعل  اهلهال  هیسوجملا  اوعد  »

(1) (. دوش جنرطش  کیدزن  دیابن  ناملسم  نیاربانب   ) تسا هدرک  نعل  ار  نانآ  ادخ  هک  دیراذگاو  اهنآ  هب  ار  سوجم  راک 

دوش یمن  هدیزرمآ  ناضمر  كرابم  هام  رد  زاب  جنرطش  - 4

: دنا هدومرف  ترضح  هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  ترضح  زا  یفاک  لوصا  رد 

! ٍنِحاَشُم ْوَأ  ِْنیَهاَش  ِبِحاَص  ْوَأ  ٍرِکْسُم  ِبِحاَص  ٍهَثاَلَِثل  اَّلِإ  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ُهَّللا  ُرِفْغَی  »

؟ نیهاشلا بحاص  ءیش  ّياو  تلق :

«. جنرطشلا ع :)  ) لاقف

ص:31

،ج1،ص253. هریبک ناهانگ  ،ج12،ص237و  هعیشلا لئاسو  - 1
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: دزرمآ یمن  ار  هورگ  هس  ناضمر  كرابم  هام  رد  دنوادخ 

راوخ بارش  - 1

.دنک یم  يزوت  هنیک  یناملسم  اب  هک  یسک  - 2

نیهاش بحاص  - 3

؟ تسیک نیهاش  بحاص  دش  هدیسرپ  ترضح  زا 

(1) .زاب جنرطش  دومرف : ترضح 

كوخ تشوگ  ندروخ  دننامه   – 5

: دنا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) «. دروخ یم  كوخ  تشوگ  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، يزاب  جنرطش  اب  هک  یسک  »

دنک یمن  يزاب  جنرطش  نمؤم  - 6

: دومرف يزاب  جنرطش  زا  ریَُکب  خساپ  رد  ع )  ) قداص ماما 

(3) «. دسر یمن  يزاب  هب  هک  تسا  مرگرس  نانچ  نمؤم  »

: دومرف يزاب  جنرطش  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  ع )  ) رقاب ماما 

(4) «. دسر یمن  ندرک  يزاب  هب  نمؤم  »

ص:32

،ج1،ص248. هریبک ناهانگ  ،ج6،ص435 و  یفاک غورف  - 1
ص255. (، هر ) قودص خیش  یلاما  - 2

،ج10،ص5041،ح17098. همکحلا نازیم  - 3
،ج10ص5041،ح17099 همکحلا نازیم  - 4
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: دنا هدومرف  یهن  ار  جنرطش  اب  ندرک  يزاب  ربمایپ  - 7

: لاق ع )  ) یلع نع  ع )  ) قداّصلا لاق 

روـبنطلا و یه  هـبطرعلا و  هبوــکلا و  جنرطــشلا و  درنلاــب و  بـعللا  نـع  یهن  و  ملــس …  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  هللا  لوــسر  یهن 
(1) …«. دوعلا

لمع نم  سجر  لاقف : ًاسجر  اهاّمـس  اهنم و  بانتجالاب  دابعلارما و  رامقلا و  عیمج  نَع  یهَن  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  ع :)  ) اـضرلا نع 
(2) «. جنرطشلا نم  َّرشا  درنلا  رامقلا و  نم  امهریغ  درنلا و  جنرطشلاب و  بعللا  لثم  هوبنتجاف » ناطیشلا 

: هدومرف ع )  ) اضر ماما 

ار نآ  هدناوخ و  دیلپ  ار  رامق  دـنوادخ  دـنیامن  بانتجا  نآ  زا  تسا  هداد  نامرف  مدرم  هب  هدرک و  میرحت  ار  رامق  ماسقا  مامت  دـنوادخ 
زا رتدب  درن  يزاب  و  رامق ، ياهیزاب  رگید  درن و  جنرطش و  اب  يزاب  دننام  تسا  هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  مدرم  هتـسناد و  یناطیـش  لمع 

.تسا جنرطش  اب  رامق 

تسا نوعلم  جنرطش  هب  هدننک  بذج   – 8

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

«. هیلا رظانلا  جنرطشلا و  ینعی  ریزنخلا  محل  لکاک  قیرتسالاب  رج  نم  نوعلم  »

رظن يزاب و  جنرطش  ینعی  .تسا  كوخ  تشوگ  ندروخ  دننام  هک  جنرطش  هب  ار  مدرم  دناشکب )  ) دنک بذج  هک  یسک  تسا  نوعلم 
(3) .نآ هب  ندرک 

ص:33

،ج4،ص4968 هیقفلا رضحی  نم ال  - 1
،ج2،ص436 لئاسولا كردتسم  - 2

،ج76،ص237 راونالا راحب  ،ج13،ص223 و  لئاسولا كردتسم  - 3
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دینکن مالس  زاب  جنرطش  هب   – 9

نم یلع  هرکـس و  یف  نارکـسلا  یلع  هعبرا  یلع  ملـسی  ّنا  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یهن  لاق  ع :)  ) نینمؤملاریما لاـق 
باحـصا یلع  اوملـست  نا  مکاهنا  هسماـخلا  مکدـیزا  اـنا  رـشع و  هعبرـالاب  بعلی  نم  یلع  درنلاـب و  بعلی  نم  یلع  لـیثامتلا و  لـمعی 

« جنرطشلا

: دوش مالس  سک  راهچ  هب  هک  دنا  هدومرف  یهن  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدومرف  ع )  ) یلع ترضح 

يو یتسم  ماگنه  رد  تسم  هب  - 1

دزاس یم  همسجم  هک  یسک  هب  - 2

دزاب یم  درن  هک  یسک  هب  - 3

(1) دنک یم  رشع  هعبرا  يزاب  هک  یسک  هب  - 4

(2) .نازاب جنرطش  رب  ندرک  مالس  زا  منک  یم  یهن  ار  امش  میازفا و  یم  امش  يارب  ار  یمجنپ  نم  و 

تسا لطاب  ياهزیچ  زا  جنرطش   – 10

؟ جنرطشلاب بعللا  نع  ع )  ) قداصلا نع  لئس 

.لطابلا نع  جنرطشلا  ع :)  ) لاقف

؟ دش لاوئس  جنرطش  اب  ندرک  يزاب  زا  ع )  ) قداص ماما  ترضح  زا 

(3) .تسا لطاب  ياه  زیچ  زا  جنرطش  دندومرف : ترضح 

.تسا مارح  لعف  نآ  نداد  ماجنا  دشاب ؛ لطاب  مالسا  سدقم  عرش  رد  يزیچ  یتقو 

ص:34

دننک یم  يزاب  دنناطلغ و  یم  نآ  رد  یئاه  هرهم  دزاس و  یم  فیدر  ود  رد  يدوگ  هدراهچ  : هک تسا  نیا  رشع  هعبرا  يزاب  حرش  - 1
.دراد یتخاب  درب و  رارق  دنهد و  یم  همادا  ار  يزاب  دنن  اطلغ  یم  هک  اه  هرهم  مک  دایز و  هب 

ج1،ص162. (، هر ) قودص خیش  لاصخ  - 2
،ج2،ص315. یشایع ریسفت  - 3
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دنک یمن  رظن  جنرطش  سلجم  هب  دنوادخ  - 11

، دش لخاد  ع )  ) یلع ماما  ترضح  رب  نویرصب  زا  يدرم 

؟ رظنا نکل  اهب و  بعللا  تسل  جنرطشلاب و  نوبعلی  موق  عم  دعقل  ینا  كادف  تلعج  لاقف :

.هلها یلا  یلاعت  هللا  رظنی  سلجمل ال  کل و  ام  لاقف :

هدننک يزاب  نم  یلو  دـننک  یم  يزاب  جنرطـش  هک  یتعامج  اب  منیـشن  یم  نم  هک  یتسرد  هب  تیادـف ، هب  مردام  ردـپ و  مدرک : ضرع 
؟ منک یم  هاگن  نکل  متسین و 

(1) .شلها هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیامرف  یمن  رظن  هک  یسلجم  هب  هچ  ار  وت  دومرف : ع )  ) ترضح

هناخ رد  جنرطش  يرادهگن  - 12

: دنا هدومرف  ع )  ) اضر ماما 

تام ناف  هللا  نم  بضغب  ءاب  دقف  اموی  نیعبرا  ههابشا  جنرطشلا و  ِهفَزعِملا و  نم  یهالملا  نم  ائیـش  وا  ادوع  اروبنط و  هتیب  یف  یقبا  نم  »
« ریصملا سئب  منهج و  هئوام  اقساف  ارجاف  تام  نیعبرا  یف 

یم هدز  تسد  اب  هک  یتالآ   ) فزاـعم زا  ار  یهـالم  زا  يزیچ  اـی  دوع  اـی  روبنط  دوخ  هناـخ ي  رد  دراذـگ  یقاـب  زور  لـهچ  سک  ره 
هدرم قساف  رجاف و  زور ، لهچ  نیا  رد  دریمب  رگا  و  دنوادخ ، بناج  زا  ار  یمـشخ  ددرگ  راوازـس  سپ  نآ ، دننام  جنرطـش و  و  دوش )

(2) .تشاد دهاوخ  یتشگزاب  دب  هچ  تسا و  منهج  وا  هاگیاج  تسا و 

ص:35

،ج1،ص389. يرشع ینثا  ریسفت  - 1
،ج76،ص253. راونالا راحب  لئاسولا ج 13،ص218 و  كردتسم  ،ج9،ص47 و  يرشع ینثا  ریسفت  - 2

جنرطش رد  هتفهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_35_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_35_2
http://www.ghaemiyeh.com


دیوشن جنرطش  کیدزن   – 13

؟ دش لاؤس  جنرطش  درن و  هرابرد ي  ع )  ) قداص ماما  زا 

(1) .دیوشن ود  نآ  کیدزن  دومرف : ترضح 

تسا رامق  تالآ  زا  جنرطش  درن و  - 14

« رسیملا نم  جنرطشلا  درنلا و  (: » ع  ) قداّصلا لاق 

(2) .تسا رامق  تالآ  زا  جنرطش  درن و 

تسا كرشم  زاب  جنرطش  - 15

كرشم جنرطشلاب  بعاللا  دنا : هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

.تسا (4) كرشم   (3) جنرطش اب  هدننک  يزاب 

.دوش یم  هدافتسا  ندوب –  كرشم  انعم –  نیا  زین  تسا  هدرک  یفرعم  كرش  ار  جنرطش  اب  يزاب  هک  یتایاور  زا  هوالع 

ص:36

،ج2،ص458. نیظعاولا هضور  - 1
،ج1،ص106 یشایع ریسفت  - 2

تهج هب  ، ناهانگ زا  یـضعب  هب  تبـسن  نکل  ،و  دوش یم  قالطا  یتیـصعم  هاـنگ و  رب  هک  تسا  تعاـط  رد  كرـش  ، كرـش زا  دارم  - 3
.تسا هدش  حیرصت  كرش  ظفل  هب  نآ ،  هداعلا ي  قوف  تیمها 

،ج13،ص223. لئاسولا كردتسم  - 4
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انز رب  هدننک  رارصا  - 16

: دنا هدومرف  ع )  ) اضر ماما 

«. مارحلا جرفلا  یلع  ّرصم  يذلا  لثمک  جنرطشلا و )… ینعی   ) ءایشالا هذه  نم  ءیش  یف  بعلی  يذلا  لثم  و  »… 

هتـشاد انز  رب  رارـصا  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنک  يزاب  جنرطـش و )…  لثم  رامق  تالآ  ینعی   ) ءایـشا نیا  زا  يزیچ  اب  هک  یـسک  لثم 
(1) .دشاب

زاب جنرطش  تداهش  ندشن  لوبق  - 17

: دنا هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

 …« درنلا و جنرطشلاب و  بعاللا  هداهش  رمخلا و ال  براش  هداهشلا  لبقت  «ال 

(2) .دوش یمن  لوبق  زاب و …  درن  زاب ، جنرطش  راوخ ، بارش  صخش  تداهش 

جنرطش اب  ندرک  يزاب  نداد و  دای  - 18

: دنا هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

هب و وهلم  لـک  جنرطـشلا و  ریمازملا و  طـباربلا و  ریظن  اـضحم  داـسفلا  اـهنم  یجی  یتلا  اـهلک  مارح  یه  یتـلا  هعانـصلا  هللا  مّرح  اـمنا  »
نم هیف  بلقتلا  عیمج  هیلع و  هرجالا  ذـخالا  هب و  لمعلا  هملعت و  همیلعت و  مارحف  ع )  ) لاق نا  یلا  کلذ  هبـشا  امو  مانـصالا  نابلـصلا و 

«. تاکرحلا هوجو 

هک تسا  یقیـسوم  تلآ   ) طبرب دننام  تسین ؛ بترتم  نآ  رب  يزیچ  داسف  رـش و  زج  دشابن و  نآ  رد  یلالح  تهج  چیه  هک  ار  یتعنص 
دننام و  دنزاون ) یم  دوع  هیبش 

ص:37

،ج76،ص233. راونالا راحب  ،ص224 و  نامه - 1
،ج27،ص379. هعیشلا لئاسو  ،ج3،ص40 و  هیقفلا رضحی  نم ال  - 2
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نتفرگ دای  نداد و  دای  سپ  دشاب ، اهنیا  هیبش  هچ  ره  اهتب و  يراصن و  بیلص  يوهل و  هلیسو ي  تلآ و  ره  جنرطش و  و  ین )  ) اهرامزم
(1) .تسا مارح  نآ  رد  تافرصت  عیمج  نآ و  هب  نتفرگ  ترجا  نآ و  هب  ندرک  لمع  و 

تایاور نیا  دادعت  تسا و  هدـمآ  يریـسفت  یئاور و  بتک  رد  هک  ع )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  رهطم  ناسل  زا  دوب  یتایاور  اهنیا 
انشآ تایاور  اب  رتشیب  دنلیام  هک  یناسک  میدرک و  ءافتکا  میدرک  قیقحت  هک  يرادقم  هب  ام  تسا و  نیا  زا  شیب 

.تسا عجرم  بتک  زا  دوخ  هدش  هدافتسا  تایاور  يارب  نآ  زا  هک  یبتک  یمامت  دننک و  عوجر  اه  یقرواپ  هب  دنوش 

!؟ دهد تاجن  تلالض  یهارمگ و  زا  ار  ام  ات  تسا  هدمآ  مالسا  نید  هکنیا  هن  رگم  مزیزع ؛ رهاوخ  ردارب و  نیاربانب 

؟! میوش تیاده  ام  ات  دنا  هدرک  لمحت  ار  ملظ  یتخس و  همه  نآ  ام  موصعم  ناماما  هکنیا  هن  رگم  و 

!؟ دسرب ام  هب  تاروتسد  ثیداحا و  نیا  ات  دنا  هدیشک  رجز  رایسب  یگرزب  ياملع  هکنیا  هن  رگم  و 

ات مینک ، يرود  هدوهیب  وغل و  راک  هنوگ  ره  زا  میهد و  ارف  شوگ  اهنآ  یهلا  نیمارف  هب  نانآ  تامحز  مامت  تشاد  ساپ  هب  میئاـیب  سپ 
.میوش راگتسر 

ص:38

،ج1،ص259. هریبک ناهانگ  ص335 و  لوقعلا ، فحت  - 1
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مراهچ شخب 

جنرطش اب  يزاب  مکح 

ص:39
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يدنب طرـش  جنرطـش  يور  الومعم  هک  دـیراد  هجوت  هتبلا  ریخ ؟ ای  دراد  لاکـشا  مالـسا  نیبم  نید  رظن  زا  جنرطـش  اب  يزاب  ایآ  لاؤس :
جنرطـش نونکا  هک  هتکن  نیا  هب  رکذـت  اب  کنیا  دـننک ، یم  يریگولج  رامق  ماجنا  زا  یهاگ  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  یتح  دوش و  یمن 

؟ تسیچ شمکح  تسا  هعسوت  لاح  رد  امئاد  هدش و  هتخانش  يرکف  شزرو  يزاب و  کی  ناونع  هب  ناهج  رد 

تـسا نکمم  .تسا و  مارح  دشاب ، يدنب  طرـش  نودب  هچ  رگا  یلک ، هب  رامق  تالآ  اب  يزاب  هک  تسا  فورعم  ام  ياملع  نایم  خساپ :
اب يزاب  هرابرد  اصوصخم  .دناشک و  یم  رامق  هب  ار  ناسنا  هاوخان  هاوخ  تالآ  نیا  اب  نتشاد  راک  ورس  هک  دشاب  نآ  عوضوم  نیا  تلع 

ناونع تسا و  عونمم  ناونع  ره  هب  يزاب  نیا  تالآ  لامعتـسا  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  ع )  ) موصعم ناماما  زا  يددـعتم  راـبخا  جـنرطش 
ناونع و نیا  تحت  زین  ار  رامق  عاونا  ریاس  تسا  نکمم  اریز  دراذـگ ، یمن  يریثات  روبزم  مکح  رد  نداد  يزاـب  نیا  هب  يرکف  شزرو 

یلو دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرکف  تیلاـعف  نیا  تسا  نکمم  قرو  اـب  يزاـب  هلمج  زا  راـمق  عاونا  زا  یلیخ  رد  نوچ  داد ، ماـجنا  ماـن  نیا 
(1) .درادن راکنا  ياج  نآ  دسافم 

رکفت هب  زاین  یهاگ  دـنعون : ود  اهرامق  هتبلا  هدـیدرگ  عارتخا  ناونع  نیمه  هب  زاغآ  زا  تسا و  رامق  عون  کی  جنرطـش  هکنیا  هصـالخ 
.تساهنآ زا  یکی  جنرطش  تسا و  مزال  رکف  رگید  یضعب  رد  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدافتسا  اهنآ  رد  فداصت  اهنت ا ز  درادن و 

رد 20 عوضوم  هب 18  موس  شخب  رد  ام  هک   ) دراذگ یمن  دیدرت  کش و  ياج  جنرطش  تمرح  هرابرد ي  یمالـسا  كرادم  دانـسا و 
(. میدرک هراشا  تیاور 

ص:40

،ص401 یبهذم ياهشسرپ  هب  خساپ  - 1
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مجنپ شخب 

نازاب جنرطش  هاگدید  زا  جنرطش 

ص:41
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یمن یقاب  نآ  تمرح  رد  دـیدرت  کش و  ياج  جنرطـش ، تمرح  هرابرد ي  یمالـسا  كرادـم  دانـسا و  هک : میتفگ  مراهچ  شخب  رد 
نانخـس لـصف  نیا  رد  اـم  دنیـشن و  یمن  ناـشلد  هب  دنونـشن  ار  یبلطم  برغ )  ) راوید فرط  نآ  زا  اـت  مدرم  زا  يا  هّدـع  یلو  .دراذـگ 

.دراد یتارثا  هچ  دوش  مولعم  هک  میئامن  یم  نایب  ار  هریغ  هدوش و  لاتناش  دننام  ناهج  نازاب  جنرطش 

هدننک هتسخ  یشزرو  ای  رکف  هدننک ي  تیوقت  جنرطش 

: تسا هدش  هتفگ  يو  هرابرد ي  هک  تسا  يوسنارف » نالیس  ود  هدوش  لاتناش   » ناهج فورعم  سانشراک  زا  بلطم  نیا  - 1

يوروش تاعوبطم  اصوصخم  ناهج  تاـعوبطم  .دروآ و  تسد  هب  ار  ناـهج  جنرطـش  ناـمرهق  ناونع  دـناوت  یمن  لاـتناش  زج  یـسک 
.دندرک شیاتس  نافیرح  ریاس  رب  ار  وا  يرترب  هدوتس و  ار  وا  تردق 

: دیناوخب لاتناش  دوخ  هتشون ي  زا  ار  یبلطم  کنیا 

هجیتن رگا  ملهچ  تکرح  ياهتنا  زا  سپ  هک  هدننک  هتـسخ  رایـسب  تسا  یـشزرو  جنرطـش  هکنیا  تابثا  يارب  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  »
« .داتفا قافتا  کیوای » کیر   » رد هک  نانچ  دتفا  یم  قیوعت  هب  يزاب  دماین  تسدب 

لوا تــــــــــکرح  هد  رد  لوا 318976584000 و  تـــکرح  راـــهچ  رد  یلاـــمتحا  تاـــبیکرت  عـــیمج  دــــنا  هدرک  باـــسح  و 
.دشاب یم   169518829100544000000000000000

یم هدرک  هراشا  دـشاب  رت  نیئاـپ  طـسوتم  دـح  زا  رگید  دروم  ره  رد  ناشدادعتـسا  تسا  نکمم  هک  جنرطـش  ناـنامرهق  هب  سپـس  يو 
: دیوگ

ص:42
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رگید دزادـنا و  یم  راک  زا  ار  ینهذ  عبانم  ریاـس  جنرطـش  هب  نتخادرپ  اریز  تسا  جنرطـش  یعقاو  رطخ  هک  میوگب  ار  نیمه  متـساوخ  »
«. دنک داجیا  ساوح  لالتخا  تغل  موهفم  هب  دناوت  یم  جنرطش  .دوش  یم  چوپ  هدوهیب و  ینهذ  ياهتیلاعف 

دـش رفنتم  دوخ  فیرح  زا  دیاب  ندـش  هدـنرب  يارب  : » تفگ یم  هشیمه  هک  دـنک  یم  رارکت  ار  هغبان  نامرهق  نیخلا »  » رظن لاتناش  دـعب 
(1) .تسا رگید  ياهنایز  هفاضا  هب  یقالخا  راکنا  لباق  ریغ  نایز  کی  نیا  و  …« 

هتشر ریاس  رد  هک  شوه  مک  ندوک و  دارفا  هک  تسا  هدرک  تباث  یسررب  اهلاس  زا  سپ  یئاکیرمآ  فورعم  سانـش  ناور  دنلویلک ، » »
(2) .دنسرب يداتسا  هجرد  هب  دننک و  يزاب  جنرطش  دنناوت  یم  یبوخ  هب  دنراد ، یئاسران  دوبمک و  يرکف  ياه 

طقف هک  يروط  هب  دراد  يوق  رکف  شوه و  هب  زاین  تسا و  يرکف  شزرو  کی  دـننک  یم  اعدا  یـضعب  هک  تسا  يزاب  نیمه  اعقاو  ایآ 
!!؟ دنزادرپب نآ  هب  دنناوت  یم  شوه  اب  اناد و  رکفتم و  دارفا 

جنرطش یسانش  ناور 

نانکیزاب هزیگنا ي  هک  تسا  ملـسم  دـنک : یم  ناشن  رطاخ  جنرطـش ، یـسانش  ناور  هناداتـسا ي  هعلاطم  نمـض  سناـج » تسنرا  - » 1
، تسا يزاب  نیا  یشکردپ  هبنج ي  نامه  هک  دنراد  رتدنسپان  رت و  تشز  يا  هزیگنا  هکلب  .دشاب  یمن  يا  هزرابم  هبنج ي  اهنت  جنرطش 

(3) .تسا ندرک  تام  ندرک و  ریسا  يزاب  نیا  فده  اریز 

ص:43

،ص402. یبهذم ياهشسرپ  هب  خساپ  - 1
،ص65. جنرطش زار  - 2

،ص67. نامه - 3

جنرطش رد  هتفهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_43_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_43_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/64/AKS BARNAMEH/#content_note_43_3
http://www.ghaemiyeh.com


ار دوخ  ناج  رامق  رثا  رد  رفن  اهرازه  اکیرمآ  رد  طقف  لاس  ره  هک  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  قیقحت  اهلاس  زا  دعب  ییاکیرمآ  کشزپ  کی 
زاب رکوپ  کی  بلق  دوش و  یم  رتشیب  یلیخ  نانکیزاب  بلق  نابرـض  رامق  ماـگنه  : » هک هدرک  تباـث  کـشزپ  نیا  دـنهد ، یم  تسد  زا 

«. دنز یم  هقیقد  رد  رابدص  زا  شیب  ًالومعم  رهام 

دنوش ریپ  یعیبط  دعوم  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  ای  هتکـس  رامق  زیم  تشپ  ای  نازابرامق  هک  دوش  یم  ثعاب  بلق  یلومعم  ریغ  شپط  نیمه 
(1) .دنریمب و 

هک دوب  دقتعم  اریز  درک ، یم  تمادـن  ساسحا  دوب  هدرک  يزاب  جنرطـش  نادـنز  رد  شتماقا  نارود  رد  هک  نیا  زا  زین  سه » ناج  - » 2
.تسا هداد  زورب  ار  شیوخ  بولطم  ان  فطاوع  قیرط  نیدب 

يوسنارف لثملا  برض  کی 

(2) .ینک يزاب  جنرطش  یناوت  یمن  یشاب  هتشاد  ینابرهم  بلق  رگا  میناوخ : یم  زین  يوسنارف  لثملا  برض  کی  رد 

یئوجگنج رکف  تیوقت  اما  دـشاب ، رکف  تیوقت  عون  کی  دـشاب –  تخاب  درب و  نودـب  رگا  جنرطـش –  اـب  يزاـب  هک  مینک  یم  ضرف 
یعقاو گنج  کی  رـصانع  اب  جنرطـش  ياه  هرهم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اـصوصخم  ندرک و …  ریـسا  فیرح ، رب  هبلغ  زیتس ، رکف  تسا ،

.تسا يرکف  گنج  کی  جنرطش  يزاب  تفگ : ناوت  یم  دراد ، تقباطم 

کیرات ياه  نارود  دوبدای  هک  دهد  یم  ناشن  ار  يرامعتسا  گنج  کی  اریز  تسا ، يرامعتسا  يزاب  کی  جنرطش  هتـشذگ  نیا  زا  و 
.تسا نآ  ياه  نایز  زا  یکی  جنرطش  يرامعتسا  هیحور  تیوقت  نیاربانب  دشاب ، یم  رشب  یگدنز 

ص:44

42 لاس ،ش7، نارکفنشور هلجم  زا  لقن  هب  ،ص64، هانگ اب  هزرابم  - 1
،ص68 جنرطش زار  - 2
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: تسا هتفگ  ناهج ، نامرهق  نسردنآ  مهدزون  نرق  رخاوا  رد 

(1) «. دوش یم  يرامیب  یعون  یعدم  تخاب ، زا  سپ  سک  ره  اریز  ما ، هدربن  ار  جنرطش  يزاب  یملاس  مدآ  چیه  زا  لاح  هب  ات  نم  »

رنه ار  جنرطـش  زین  دش ، هداد  وا  هب  یللملا  نیب  گرزب  داتـسا  ناونع  لاس 1950  رد  هک  ناهج  جنرطـش  گرزب  هغبان ي  رووکاـترات » »
(2) .تسا هدیمان  زیتس  گنج و 

تخاب زا  دعب  زاب  جنرطش  تلاح 

طرف زا  تخاب  یم  تقو  ره  هک  دوب  نیبدوخ  هاوخدوخ و  نانچ  نآ  دوب ، ناهج  ینامرهق  ناونع  بحاص  جنرطـش و  هغباـن  هک  نیخلا » »
(3) .تسکش یم  ار  قاتا  هیثاثا  شیوخ  یتسد  بوچ  اب  تینابصع  مشخ و 

تعاس  24 تخاب ، ره  زا  دعب  تسا ، هدناوخ  هغبان  ار  وا  نیخلا  دـیآ و  یم  رامـش  هب  ناهج  جنرطـش  غباون  زا  زین  وا  هک  یتر » دراچیر  »
(4) .درک یم  ینادنز  قاتا  کی  رد  ار  دوخ 

، دش ناهج  یمسر  نامرهق  يدالیم  لاس 1886  رد  هک  ستین » ياتشا   » هب يزاب  کی  رد  یتقو  یسیلگنا  گرزب  داتسا  نربکالبزمیج » »
نانچ نآ  دزاب ، یم 

ص:45

،ص117-115 تایبدا خیرات و  هاگدید  زا  جنرطش  - 1
،ص69 جنرطش زار  - 2

،ص72 نامه - 3
،ص72 نامه - 4
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یم نوریب  هب  نامتخاس  مود  هقبط ي  زا  هدرک و  دنلب  یلدنص  يور  زا  ار  دوخ  فیرح  شدنمورین  ياه  تسد  اب  هک  دوش  یم  تحاران 
(1) .دوش یمن  هتشک  هدروآ و  سناش  ستین » ياتشا   » یلو دزادنا 

جنرطش رد  تخاب  يارب  رسمه  میدقت 

جنرطش رد  يداع  ریغ  ياه  تخاب  درب و  هنیمز ي  رد  تسا  هدش  رشتنم  يدالیم  نرق 13  هک د ر  نالگ ) نومور  ) نیراگ راعشا  ناوید 
.دراد یتاراشا 

يزاب رگا  هک  دهد  یم  نانیمطا  نیراگ »  » شفیرح هب  ریبک » لراش   » هک دـناسر  یم  یئاج  هب  ار  راک  جنرطـش  يزاب  رد  طارفا  دایتعا و 
.درک دهاوخ  يو  میدقت  زین  ار  شرسمه  هسنارف ، روشک  تنطلس  رب  هوالع  دزابب  ار 

یم راـمق  هب  جنرطـش  يزاـب  رد  ار  دوـخ  مرح  ناوناـب  اـت  هـتفرگ  دوـخ  ندـب  ياـضعا  زا  زین  اـه  يدـنه  هـک  تـسا  تـبث  خـیرات  رد  و 
(2) .دنتشاذگ

زاب جنرطش  تبقاع 

: دیوگ یم  نازاب  جنرطش  زا  یکی 

.تسا یبصع  متسیس  هداعلا  قوف  ناجیه  شنت و  اب  گنتاگنت  يا  هزرابم  جنرطش 

ياهیرامیب هب  التبم  جنرطـش  رثا  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  مینیب  یم  میزادرپ  یم  نازاـب  جنرطـش  یناگدـنز  هراـبرد ي  هعلاـطم  هب  یتقو 
.تسا هدوب  یناور  تالکشم  ای  یبلق و  تالمح  رطاخ  هب  اهنآ  زا  یخرب  گرم  یتح  دنا و  هدش  یبلق  ای  یناور 

ص:46

،ص72 نامه - 1
،ص117-115 تایبدا خیرات و  هاگدیدزا  جنرطش  ،ص74.و  نامه - 2
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نداد تسکش  اب  يدالیم  لاس 1875  رد  دیدرگ و  فورعم  ینکیزاب  یگلاس ، نس 12  رد  هک  ناهج  جنرطـش  هغبان ي  یفروم » لواپ  »
تیلاعف یناور  يرامیب  عون  کی  تلع  هب  ینامرهق  ماقم  بسک  زا  سپ  لاس  کی  دـش ، هتخانـش  اکیرمآ  ناـمرهق  دوخ  ناـفیرح  ماـمت 

.درک اهر  جنرطش  هصرع ي  رد  ار  دوخ 

(1) .تفر ایند  زا  یبلق  يرامیب  رثا  رب  زین  ناهج  جنرطش  داتسا  نسردنآ » فلدآ  »

(2) .دش یبلق  هلمح ي  راچد  جنرطش  هحفص ي  ياپ  رد  جنرطش ، هب  دیدش  هقالع ي  رثا  رب  هیسور  رازت  فوخم » ناویا  »

دوب شتخاب  ببـس  هک  ار  يا  هرهم  ره  هک  دوش  یم  ینابـصع  يا  هزادنا  هب  جنرطـش  رد  تخاب  زا  ینامثع ، هاشداپ  لوا  دـمحم  ناطلس 
.تخادنا یم  رود  درک و  یم  درط  دوخ  جنرطش  هحفص  زا  هشیمه  يارب 

، یلاها مامت  هدکهد  نیا  رد  دش  هتخاس  کبورتشا )  ) جنرطـش هدـکهد ي  ناملآ ) ) داتـشا دربلاه  یکیدزن  رد  يدالیم  نرق 17  طساوا 
هدکهد نادـنز  رد  هک  یمان  سودرانرب ) تال  هرب   ) زا ار  جنرطـش  کبورتشا  یلاها  .دـندرک  یم  يزاب  جنرطـش  لاسدرخ  لافطا  یتح 

دندش هدکهد  هنکس  هّیقب  یبرم  دوخ  هبون ي  هب  مه  اهنآ  داد و  شزومآ  نانابنادنز  هب  ار  جنرطـش  سودرانرب  .دنتخومآ  دوب ، سوبحم 
کبورتشا یلاها  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  يزاب  قوش  قوذ و  نانچ  هک  هدش  تیاور  دنتخومآ و  ار  جنرطش  يزاب  همه ، جیردت  هب  و 

یم جنرطـش  بش  ياه  همین  ات  مد  هدـیپس  زا  دـندوب و  هدرک  اهر  ار  يرادـماد  و  يزرواـشک )  ) تحـالف راـک  یتح  جنرطـش ، قشع  زا 
! دندز

ص:47

،ص76 جنرطش زار  - 1
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هیلوا لوصا  زا  یکی  راتتسا  اهگنج  رد  نوچ  هک  ینعم  نیا  هب  دراد ، یناتساد  مه  اکیرمآ  قرش  رد  نوتنرت  گنج  ياهگنج ، خیرات  رد 
هلمح لاقتنا  لقن و  تاکرادت و  هک  هدیشوک  یم  تسا ، ییاکیرمآ  ياهورین  هدنامرف  هک  نتگنـشاو  جرج  اذل  تسا  یگنج  ره  مهم  و 

هب يا  همان  یط  ار  نآ  دمهف و  یم  ار  عوضوم  اه  یـسیلگنا  نارادفرط  زا  یکی  یلو  دـنامب  یفخم  یـسیلگنا  ناهدـنامرف  مشچ  زا  شا 
بیج رد  ییانتعا  یب  اب  ار  همان  هدوب ، جنرطـش  يزاب  لوغـشم  سیلگنا  رادرـس  نوچ  اما  دـناسر  یم  سیلگنا  ياهورین  هدـنامرف  عالطا 
گنج مه  دوب و  هتخاب  ار  جنرطـش  يزاب  مه  هک  دمهف  یم  ار  عوضوم  یعقوم  دـنک و  هعلاطم  ار  نآ  تصرف  رـس  ات  دراذـگ  یم  دوخ 

(1) .ار نوتتنرت 

(. تسا هداتفا  قافتا  اکیرمآ  لالقتسا  بسک  ياهلاس  رد  هعقاو  نیا  )

؟ تسا روآ  بجعت  هدوب  باصعا  یناور و  ياه  يرامیب  تلع  هب  نازاب  جنرطش  زا  یضعب  گرم  میونش  یم  رگا  ایآ 

مود هقبط ي  زا  ار  دوخ  فیرح  يزاـب  کـی  رد  تخاـب  زا  دـعب  زمیج  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  زاـب  ار  رکف  هک  تسا  يزاـب  نیمه  اـیآ 
؟ دنک یم  باترپ  نیئاپ  هب  نامتخاس 

؟ دنک يزاب  هدنرب ي  میدقت  ار  دوخ  رسمه  تخاب  تروص  رد  دوش  یم  رضاح  زاب  جنرطش  هک  تسا  يرکف  رنه  کی  يزاب  نیمه  ایآ 

 … و تسا ؟ هدوب  جنرطش  نانامرهق  ءزج  هک  دیا  هدناوخ  فشتکم  ای  عرتخم  مادک  تشذگرس  رد 

ص:48
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یقالخا ياه  هبرض 

؟ دنام یم  هچ  ددرگ ، فذح  رشب  دوجو  زا  نامیا  ینعی  یهلا  قشع  رهم و  دوش و  فذح  یگدنز  زا  ادخ  دای  رگا 

.دیماان نوزحم و  فئاخ ، برطضم ، مارآ ، ان  يرشب  یشحو ، نشخ و  تاساسحا  هلسلس  کی  اب  يدوجوم 

هب نآ  زا  هک  تسا  هتفهن  شتاساسحا  لیدـعت  رد  رـشب  یقیقح  تداعـس  یتخبـشوخ و  زمر  قالخا ، ملع  نادنمـشناد  همه ي  قافتا  هب 
یم هصالخ  تسا ، میقتسم  طارص  هک  ادخ  هار  اب  یگدنز  ریسم  ندرک  قبطنم  رد  هملک  یعقاو  يانعم  هب  نآ  دوش و  یم  ریبعت  تلادع 

: هک هدـش  هراـشا  فـیطل  هتکن  نیا  هب  هدـش ، لـقن  اـم  ناـیاوشیپ  زا  هک  یثیدـح  رد  .تسا  اـجنآ  ناـنیمطا  شمارآ و  حور  اریز  دوـش ،
نآ هلیسوب  هک  تسا  یلیاسو  هلمج  زا  رامق  (1) و  .دشاب هتشاد  نامیا  هک  تسا  يدرف  نامه  یعقاو  ناسنا  نمؤملا » ءرملا  وه  ناسنالا  »

.دوش یم  هتشاد  زاب  یگدنب  نامیا و  زا  مورحم و  ادخ  دای  زا  رشب 

تـسا هدرک  مارح  دـشابن  راک  رد  مه  تخاب  درب و  هک  یتروص  رد  یتح  یلک  روط  هب  ار  رامق  مالـسا  ارچ  میمهف  یم  هک  تسا  اـجنیا 
رکف دوجو و  رد  تخاب  درب و  نیا  دشابن  نایم  رد  لوپ  هک  يدراوم  رد  هکلب  تسین  تخاب  درب و  نودب  عقاو  رد  يرامق  عون  چیه  اریز 

.تسا قالخا  و 
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مشش شخب 

جنرطش ندوب  مارح 

( لوا لکش   ) قطنم ناهرب و  هار  زا 
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؛ دومن هماقا  ود  نیا  تمرح  رب  یقطنم  ناهرب  ناوت  یم  رامق  تارکسم و  تمرح  هب  هیماما  ياملع  عامجا  هدراو و  ثیداحا  زا  هتـشذگ 
دنوادخ  (2) فارعا هروـس ي  رگید  هیآ ي  رد  (1) و  دـشاب یم  مثا  رـسیم  رمخ و  هک  دیآ  تسدب  روکذم  هیآ ي  زا  هک  ریرقت  نیدـب 

« مثالا نطب و  ام  اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنا  لق  : » دیامرف یم  یلاعت  كرابت و 

.ار مثا  نینچمه  تسا و  هدرک  مارح  ناهنپ  هچ  دشاب  راکشآ  هچ  ار  تشز  لامعا  اهنت  دنوادخ  وگب : ربمغیپ  يا 

: دوش یم  لیکشت  لوا  لکش  ناهرب  هیآ  ود  نیا  عومجم  زا 

« مثا رسیملا  رمخلا و  یف  نا  : » هیضق يارغص 

« مارح مثا  نا  هیف  ام  لک  : » هیضق ياربک 

«. مارح رسیملا  رمخلاف و  : » هجیتن

.تسا مارح  رامق  رمخ و  سپ  تسا  مارح  دشاب  مثا  نآ  رد  هچ  ره  تسا و  مثا  رامق  رمخ و  هک  یتسردب 

باوج زا  سپ  .دوب  هدومن  رمخ  تمرح  زا  لاؤس  هک  یـسابع  يدـهم  هب  تسا  ع )  ) مظاک ماما  ترـضح  شیامرف  زا  سبتقم  ناـیب  نیا 
(3) .هیمشاه يوتف  هللاو  اذه  دیوگ : یم  نیطقی  نب  یلع  هب  يدهم  ترضح ،

ص:52
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متفه شخب 

دیدج میدق و  نامز  رد  جنرطش 
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؟ دراد یقرف  دراد  دوجو  ام  رصع  رد  هک  یجنرطش  اب  هدمآ  تایاور  رد  هک  یجنرطش  ایآ  لاؤس :

: باوج

نآ يارب  داد و  رارق  یئیـش  يارب  ار  یمکح  ع )  ) راهطا همئا  زا  یکی  رگا  دـیوگ : یم  هک  دراد  دوجو  يا  هدـعاق  لوصا ، ياـهباتک  رد 
رد رگا  یتح  تسا و  رجـالا  مزـال  ءیـش  نآ  عاونا  ماـمت  يارب  مکح  نآ  دراد ) یتایـصوصخ  هچ  ءیـش  نآ  ـالثم  هک   ) درواـین يدـیق 

قرف جنرطـش  نآ  اب  يزورما  جنرطـش  هک  بلطم  نیا  ضرف  اب  دشاب و  هدماین  دنا  هدومن  رکذ  هک  یجنرطـش  تایـصوصخ  زین  تایاور 
.تسا يراج  هدش  هتفگ  ماکحا  مه  جنرطش  نیا  دروم  رد  قوف ، هدعاق  قبط  دراد 

هدـش رکذ  تایـصوصخ  مان و  نیمه  اب  جنرطـش  هرابرد ي  ع )  ) راهطا همئا  مرکا و  ربمایپ  زا  یناوارف  ثیداـحا  هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا 
ناونع اب  ار  جنرطـش  ع )  ) قداص ماما  هک  يرگید  ثیداحا  ای  هدـش و  لقن  ع )  ) قداـص ماـما  ترـضح  زا  هک  لوا  تیاور  دـننام  تسا 

(. دشاب یم  جنرطش  فرط  ود  رد  ریزو  هاش و  ود  دوجو  نیَهاش  هب  جنرطش  يراذگمان  هجو   ) .درب یم  مان  نیهاش  بحاص 

دنناوت یم  قیقحت  هب  ناقاتـشم  میئامن و  یم  ءافتکا  دنـس  رکذ  هب  طقف  ار  تسا  جنرطـش  نیهاش  بحاص  هتفگ  هک  یتایاور  اجنیا  رد  ام 
(1) .دنیامن هعلاطم  هعجارم و  تسا  هدمآ  یقرواپ  رد  هک  ریز  بتک  هب 

ص:54
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متشه شخب 

دراد طابترا  مه  ام  نامز  هب  جنرطش  ثیداحا 
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طوبرم نامز  نامه  هب  تسا  هدـش  نایب  ع )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  رهطم  ناسل  زا  هتـشذگ  ناـمز  رد  هک  یثیداـحا  اـیآ  لاؤس :
؟ دراد طبر  مه  ام  نامز  هب  ای  تسا 

ياهنامز هب  طوبرم  ثیداحا  نیا  هچنانچ  دنروآ و  یم  تسدب  تایاور  نیمه  زا  ار  یعرش  ماکحا  زین  دیلقت  عجارم  اریز  هلب –  باوج :
؟ دروآ تسدب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  یعرش  ماکحا  سپ  دشاب  هتشادن  ام  نامز  هب  یطبر  دشاب و  لبق 

مارح تمایق  ات  دـنا  هدرک  مارح  هک  یلئاسم  تسا و  لالح  تمایق  ات  دـنا  هدرک  لالح  ع )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لـها  هک  یلئاـسم 
هدروآ تعدب  نید  رد  دنزب  ار  فرح  نیا  فالخ  یسک  رگا  دوش و  یم  لالح  یمارح  هن  مارح و  یلالح  هن  نامز  تشذگ  اب  تسا و 

.تسا

: دنیامرف یم  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تعدب  هراب  رد  یتیاور  یفاک  لوصا  باتک  رد 

یلا ادـبا  مارح  همارح  همایقلا و  موی  یلا  ادـبا  لالح  دـمحم  لالح  لاقف : مارحلا  لالحلا و  نع  ع )  ) هللادـبع ابا  تلاس  لاـق ، هرارز  نع 
.هنس اهب  كرت  الا  هعدب  عدتبا  دحا  ام  ع :)  ) یلع لاق  هریغ و  ءیجی  هریغ و ال  نوکی  ال  همایقلا ، موی 

؟ مدیسرپ مارح  لالح و  هب  عجار  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : هرارز 

تمایق زور  ات  هشیمه  شمارح  تسا و  لالح  تمایق  زور  اـت  هشیمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لـالح  دـندومرف : ترـضح 
ار یتنس  نآ  ببس  هب  هکنآ  زج  داهنن  یتعدب  سکچیه  دومرف : ع )  ) یلع دیاین و  يربمغیپ  وا  زج  تسین و  یمکح  وا  مکح  ریغ  مارح ،

(1) .درک كرت 

؟ روطچ نآرق  تایآ  دشابن  ام  نامز  هب  طوبرم  ثیداحا  هکنیا  ضرف  رب  لاح 

.دینک تواضق  دیهدب و  ار  باوج  ناتدوخ  دیراد ؟ نآرق  زا  رتالاب  یصن  ایآ 

ص:56
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مهن شخب 

رامق هب  طوبرم  ماکحا 

ص:57

جنرطش رد  هتفهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 88زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


يدنب طرش  رامق و  تالآ  اب  يزاب  فلا :

.میروآ یم  ار  بیغتسد  هللا  تیآ  ترضح  بارحم  دیهش  نانخس  باتک  نیا  زا  تمسق  نیا  رد 

هدش هدـنرب  هک  يرگید  هب  دزابب  مادـک  ره  هکدـنیامن  داد  رارق  يدـنب و  طرـش  دـننک و  يزاب  رامق  هصوصخم  تالآ  لیاسو و  اب  رگا 
فیرش و نآرق  رد  هک  رـسیم  رامق و  ناونع  زا  ملـسم  ردق  .تسین و  نآ  تمرح  رد  یکـش  دیامن ، تخادرپ  سنج  ای  لوپ  ینیعم  غلبم 

.دنا هتسناد  مالسا  نید  تایرورض  زا  ار  نآ  تمرح  ءاهقف  زا  یضعب  .تسا و  دروم  نیا  هدیسر  رابخا 

تـسا بجاو  دیامن و  فرـصت  نآ  رد  دـناوت  یمن  دوش و  یمن  نآ  کلام  مارح و  دریگ  یم  هدـنرب  هک  ار  یلوپ  هک  تسین  یکـش  زین 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  .دنادرگرب  شبحاص  هب  ارنآ 

(1) (« 188  ) ِلِطاَْبلِاب ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاَْومَأ  اُولُکْأَت  َالَو  »

رد یقرف  .تسا و  لطاب  هب  لام  ندروخ  انیقی  هدـمآ  تسدـب  رامق  هار  زا  هک  یلام  رد  فرـصت  دـیروخن و  لـطاب  هب  ار  رگیدـکی  لاـم 
جنرطـش و درن و  دـننام  هدوب  موسرم  قباس  زا  هک  رامق  هصوصخم ي  لـئاسو  اـب  هاوخ  نآ  هفلتخم ي  عاونا  ماـسقا و  نیب  راـمق  تمرح 

.تسین تسا ، هدش  هدوزفا  نآ  هب  هریغ  قرو و  زا  هرود  نیا  رد  هک  هچنآ  ای  نآ  ریغ  هفیجنگ و  سآ و 

زا دالخ  نب  رمعم  هفیحـص  رد  هچنانچ  .تسا  یکی  رامق  عاونا  ریاس  اب  تخاب  درب و  طرـش  هب  ودرگ  غرم و  مخت  اب  ندرک  يزاـب  یتح 
مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
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(1) .تسا مارح  رسیم و  دوش  رامق  يزاب  نآ  رب  هک  يزیچ  ره  و  تسا ، یکی  تمرح  رد  همه  هدراهچ  جنرطش و  درن و  دومرف : تسا 

رسیم يرامق  عون  ره  تسا و  جنرطش  درن و  زا  ترابع  هدش  میرحت  دیجم  نآرق  رد  هک  يرسیم  : » دومرف ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  ترـضح 
(2) «. تسا

يدنب طرش  نودب  رامق  تالآ  هب  یمرگرس  ب :

تسا مارح  مه  حیرفت  یمرگرس و  روظنم  هب  طقف  تخاب و  درب و  طرش و  نودب  رامق  صوصخم  لئاسو  رامق و  تالآ  اب  ندرک  يزاب 
ترـضح زا  یفیرـش  ثیدح  باتک ) نیا  لوا  ثیدـح  موس  شخب  ) ثحب نیا  لوا  رد  .دـشاب و  یم  ءاهقف  قافتا  دروم  مهنآ  تمرح  و 
تـشوگ رد  ندرک  تسد  دننام  نآ  رد  ندرک  تسد  تسا و  ادخ  هب  كرـش  جنرطـش  اب  ندرک  يزاب  هک : هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما 

(3) .تسا ردام  تروع  هب  ندرک  هاگن  دننام  نآ  هب  نتسیرگن  دیوشب و  ار  اهتسد  دیاب  زامن  زا  شیپ  تسا و  كوخ 

: هدیسر نینچ  رامق  رمخ و  هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما  ترضح  زا 

اب ندرک  يزاب  هلمج  نآ  زا  هک   ) اهنآ زا  يرادرب  هرهب  شورف و  دیرخ و  تسا و  مارح  رامق  عاونا  همه  جنرطش و  درن و  سپ  رسیم ، اما 
.تسا مارح  دشاب ،) یمرگرس  روظنم  هب  طقف  طرش و  نودب  دنچ  ره  تسا  اهنآ 
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هکلب .تسا  مارح  ناوـنع  ره  هـب  نآ  لوـپ  ندـیرخ و  نـتخورف و  ترجا و  نـتفرگ  نتخاـس و  راـمق  لـئاسو  تـالآ و  عـیمج  هلمجلاـب 
(1) .تسا بجاو  شندرب  نیب  زا  مارح و  زین  رامق  تالآ  يرادهگن 

: مهم لاؤس 

عون کی  تروص  هب  هک  زورما  ًاصوصخم  تسا  مارح  دشاب ، تخاب  درب و  نودب  هک  نآ  لاثما  جنرطـش و  اب  يزاب  دنـسرپ  یم  يا  هدع 
.دراد عویش  یگنهرف  زکارم  همه  رد  هدش و  حرطم  يرکف  شزرو 

ار رامق  لئاسو  مامت  نآ ، جاور  زا  يریگولج  رامق و  اب  یـساسا  هزرابم ي  روظنمب  مالـسا  هک  اجنآ  زا  تفگ : هدع  نیا  خساپ  رد  دـیاب 
هب مدرم  نایم  رد  رامق  لئاسو  رگا  دنشاب ، رفنتم  نآ  زا  مدرم  دوش و  هدنک  هعماج  نایم  زا  رامق  هشیر ي  هلیـسو  نیدب  ات  هدومن  میرحت 

، دوش هدافتسا  نآ  زا  يدنب  طرـش  نودب  ول  یمرگرـس و  حیرفت و  يارب  دوش و  يرادهگن  اه  هناخ  رد  هدش  شورف  دیرخ و  دازآ  روط 
لاکشا زا  یلاخ  زین  رامق  زا  يریگولج  تروص  نیا  رد  دزاس و  یم  هدامآ  رامق  عویش  يارب  ار  هنیمز  عضو  نیا  هک  تسین  دیدرت  لباق 

.تسین

هدرب نیب  زا  رامق  لئاسو  قلطم  یعطق و  میرحت  اب  ار  راـمق  عویـش  هنیمز  هتفرگ ، هشیر  زا  رت و  یـساسا  ار  هزراـبم  مالـسا  هک  تسا  نیا 
(2) .تسا

ص:60

،ج1،ص254 نامه - 1
،ج1،ص254 نامه - 2
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مهد شخب 

جنرطش هرابرد ي  دیلقت  عجارم  يواتف 

ص:61
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هک یبلاطم  تابثا  يارب  اـیوگ  يدـهاش  اـت  مینک  رکذ  جنرطـش  دروم  رد  ار  دـیلقت  عجارم  زا  یـضعب  يواـتف  میناد  یم  مزـال  ناـیاپ  رد 
.دشاب تشذگ 

؟ تسیچ شمکح  روساپ  جنرطش و  اب  يزاب  لاؤس :

: یئوخ یمظعلا  هللا  تیآ  - 1

زا هک  یلوپ  نتفرگ  و  يدنب ، طرـش  اب  تسا  مارح  هدیدرگ ، ایهم  رامق  يارب  هک  یتالآ  نآ ، لاثما  جنرطـش و  لثم  رامق  تالآ  اب  يزاب 
مه يدنب  طرـش  رگا  نآ ، اب  يزاب  نینچمه  و  دوش ، یمن  نآ  کلام  هدنرب  صخـش  تسا و  مارح  زین  هدمآ  تسد  هب  يدنب  طرـش  هار 

(1) .تسا مارح  دشابن 

(: هتاکرب تماد   ) يربهر مظعم  ماقم  - 2

تخاب درب و  نودب  دشابن  رامق  تلآ  یناهج ) حطس  رد   ) رگا جنرطش  يزاب  و  تسا ، مارح  مه  تخاب  درب و  نودب  رامق  تالآ  اب  يزاب 
.درادن لاکشا 

: يزیربت یمظعلا  هللا  تیآ  - 3

یتقو ات  زین  جنرطـش  و  تسا ، رامق  تالآ  زا  روساپ  و  تسین ، زیاج  نآ ، نودـب  ای  دـشاب  یلام  تخاب  درب و  اب  هچ  رامق  تالآ  اب  يزاـب 
درب و اب  هچ  نآ  اب  يزاب  دشابن ، فراعتم  نآ  اب  رامق  یعمتجم  چیه  رد  هک  يروط  هب  هدـش  جراخ  ندوب  رامق  تلآ  زا  دوشن  زرحم  هک 

.تسین زیاج  نآ ، نودب  ای  دشاب  تخاب 

ص:62

،ج2،ص7 نیحلاصلا جاهنم  - 1
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(: هتاکرب تماد   ) یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  - 4

بجاو طایتحا  ربانب  تخاب  درب و  نودب  و  تسا ، یعطق  مارح  تخاب  درب و  اب  روساپ …  درن ، جنرطش ، لثم  رامق  تالآ  اب  ندرک  يزاب 
.تسا مارح  هدوبن و  زیاج 

: ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  - 5

.تسا مارح  نآ ) نودب  هچ  تخاب و  درب و  يدنب و  طرش  اب  هچ   ) اقلطم رامق  تالآ  اب  يزاب 

(: هتاکرب تماد   ) یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ  - 6

.تسین زیاج  بجاو  طایتحا  هب  تخاب  درب و  نودب  نآ  اب  يزاب  دشاب  رامق  فرع  رد  نانچمه  رگا  روساپ  تسا و  مارح  اقلطم  جنرطش 

(: هتاکرب تماد   ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  - 7

نودب روساپ  اب  يزاب  و  درادن ، یعنام  دوش  هتخانش  شزرو  ناونع  هب  دشاب و  هدش  جراخ  رامق  تروص  زا  ماع  فرع  رد  جنرطـش  رگا 
.دراد لاکشا  زین  تخاب  درب و 

(: هتاکرب تماد   ) یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  - 8

(1) .تسا مارح  اقلطم 

ص:63

،ج1،ص189. دیلقت عجارم  ءاملع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  - 1
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(: هتاکرب تماد   ) تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  - 9

(1) .تسا مارح  دیدش  طایتحا  هب  تخاب  درب و  نودب  تسا و  یعطق  مارح  تخابو  درب  اب 

ص:64

-م9. هقرفتم لئاسم  هتاکرب ) تماد  ) تجهب هللا  تیآ  لئاسملا  حیضوت  - 1
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مهدزای شخب 

جنرطش هرابرد ي  هر )  ) ینیمخ ماما  ياوتف 

ص:65
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يزاب دروم  رد  ار  هُرِس  ُسُْدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذگ  ناینب  هیئاتفتـسا  نتم  تسا  هتـسیاش  شخب  نیا  رد 
.میئامن یسررب  جنرطش 

هب باوج  لاؤس و  نیمه  .دنداد  خساپ  مه  ناشیا  دش و  حرطم  جنرطش  دروم  رد  یلاؤس  ناشیا  رـضحم  زا  لاس 1367  هام  رویرهش  رد 
هدع .دش  عقاو  جنرطش  هعاشا ي  تیلح و  زیوجت و  يارب  يزیواتسد  دارفا ، زا  یـضعب  یبلط  تصرف  المتحم  تسرد و  مهف  مدع  لیلد 

تعرـس هب  هدومرف ، لالح  ار  جنرطـش  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  هک  هلاسم  نیا  حرط  اب  دندوب ، هنیمز  نیا  رد  يا  هناهب  لابند  هک  مه  يا 
تاغیلبت نآ ، جیورت  يارب  هدرک و  دراو  روشک  یگنهرف  عماجم  رد  اه ، شزرو  ریاس  رانک  رد  یشزرو  هتـشر ي  کی  ناونع  هب  ار  نآ 

.تفرگ ماجنا  يا  - هدرتسگ

.میزادرپب بلطم  حیضوت  هب  سپس  میروایب ، ار  باوج  لاؤس و  نآ  نتم  ادتبا  رد  دسر  یم  رظن  هب  بسانم 

یهقف لاؤس  ود  هب   � ماما خساپ 

ءاتفتسا ود  یهقف » لاؤس  ود  هب  ماما  خساپ  : » ناونع تحت  زور ، رابخا  لودج  رد  هام 1367  رویرهش  یمالسا  يروهمج  همانزور ي  رد 
زا هک  دوب  یقیسوم  كرتشم  تالآ  شورف  دیرخ و  هب  طوبرم  لوا  لاؤس  هک  دش  پاچ  اه  نآ  باوج  هارمه  هب  ماما  موحرم  رضحم  زا 

.تسا جنرطش  يزاب  هب  طوبرم  مود  لاؤس  و  تسا ، جراخ  ام  ثحب  لحم 

: تسا لیذ  رارق  زا  ماما  موحرم  باوج  مود و  ياتفتسا  نتم  نیع 

ص:66
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زا يرکف  شزرو  کی  ناونع  هب  اهنت  هزورما  نوچ  دـشاب و  هداد  تسد  زا  یلک  روط  هب  ار  دوخ  ندوب  رامق  تلآ  جنرطـش  رگا  لاوئس :
؟ دراد یتروص  هچ  نآ  اب  يزاب  ددرگ ، هدافتسا  نآ 

(1) .درادن یلاکشا  دشابن  نیب  رد  یتخاب  درب و  رگا  روکذم  ضرف  رب  یلاعت - همسب  باوج :

يریدق نیملسملا  مالـسالا و  تجح  مق ، هیملع  هزوح ي  يالـضف  زا  یکی  دقن  دروم  باوجو  لاؤس  نیا  لاس  نامه  هامرهم  رد  سپس 
: تسا هدمآ  نینچ  نیا  جنرطش  دروم  رد  هک  درک  حرطم  زیمآ  دقن  یتالاؤس  ماما  موحرم  هب  يا  همان  یط  ناشیا  تفرگ و  رارق 

یلک هب  ار  دوخ  ندوب  رامق  تلآ  جنرطـش  زورما  هک  دـنک  یم  اعدا  اجک  زا  مرتحم  لئاس  جنرطـش ) دروم  رد  ینعی   ) مود لاؤس  رد  - 2
!؟ تسا هدش  يرکف  شزرو  اهنت  هداد و  تسد  زا 

: دندومرف نینچ  نیا  جنرطش  دروم  رد  هلمج  زا  .دندومرف  نایب  ار  یبلاطم  يریدق  ياقآ  همان ي  باوج  رد  زین  ماما  موحرم 

لاؤس نوچ  تسا ، بیجع  امـش  زا  نیا  تسین ، رامق  تلآ  یلک  هب  جنرطـش  هدروآ  تسد  هب  لئاس  اجک  زا  دیا  هتـشون  هک  نیا  اما  »… 
تروص رد  تسین و  هجوتم  یلاکشا  هک  تسا  روکذم  ضرف  رد  ما  هداد  باوج  نم  ار  هچ  نآ  نیاربانب  تسا و  ضرف  اه  باوج  اه و 

(2)  …«. دننکن يزاب  دیاب  زارحا  مدع 

ص:67

.مهد لاس  هرامش 2692،  1409/ مرحم اب 29/ ربارب   1367/6/20 هبنش کی  یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
رــصع لـئاسم  .مـهد و  لاـس  هرامـش 2712، ،1409/ رفص اـــب 23/ ربارب  هبنــشراهچ 1367/7/13  ، یمالــسا يروـهمج  هماـن  زور  - 2

ات 167 ،م58،ص165  دیدج
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جنرطش دروم  رد  ماما  خساپ  حیرشت 

جنرطـش اب  يزاب  ضرف ، کی  رد  طقف  ماما  موحرم  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  روکذم  ياه  - باوج اه و  لاوس  رد  لمات  تقد و  اب 
هب اهنت  دشاب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ندوب  رامق  تلآ  یلک  روط  هب  جنرطـش  يزاب  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دـنا و  هدومرف  زیوجت  ار 

.درادن یلاکشا  تخاب  درب و  نودب  نآ  اب  يزاب  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  هدافتسا  نآ  زا  يرکف  شزرو  کی  ناونع 

رامق تلآ  رب  ینتبم  جنرطـش  تمرح  اریز  تسا ، دـیلقت  عجارم  ءاهقف و  همه ي  قافتا  دروم  اـبیرقت  روکذـم  ضرف  رد  جنرطـش  تیلح 
.تسا ندوب 

يزاب شزرو و  کی  ناونع  هب  دوش و  جراخ  ندوب  راـمق  تلآ  زا  جنرطـش  ددرگ و  لـئاز  ناونع  نیا  يزور  دوش  ضرف  رگا  نیارباـنب 
رکذتم زین  ار  هتکن  نیا  اج  نیا  رد  .دنتـسه  زاوج  هب  لئاق  ءاملع  همه ي  تروص  نیا  رد  دش و  دهاوخ  یفتنم  تمرح  دـیآ ، رد  يرکف 

ادیپ ققحت  جنرطـش  دروم  رد  مادـک  چـیه  هک  تسا  یـساسا  طرـش  ود  ققحت  رب  فقوتم  رامق  تلآ  زا  جنرطـش  جورخ  هک  میوش  یم 
.تسا هدرکن 

(1) .ددرگن بوسحم  رامق  تلآ  ناونع  هب  دشابن و  فراعتم  نآ ، اب  رامق  یعمتجم  روشک و  چیه  رد  هک  نیا  لوا : طرش 

تیافک لامتحا  نامگ و  فرـص  ددرگ و  تباث  نیقی  عطق و  روط  هب  ندوب  راـمق  تلآ  زا  يزاـب  نیا  جورخ  دـیاب  هک : نیا  مود : طرش 
: دنیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، هدش  حیرصت  طرش  نیا  هب  يریدق  ياقآ  هب  لحار  ماما  باوج  رد  هک  نانچمه  دنک ، یمن 

ص:68

ماما روظنم  : دنتفگ باوج  رد  ناشیا  ، دش لاؤس  هراب  نیا  رد  هُرِس  ُسْدَق  ماما  ياتفتسا  باحـصا  زا  یکی  یهرق - مالـسالا  تجحزا  - 1
.دشابن رامق  تلآ  يروشک  چیه  رد  ینعی  ، تسا یناهج  حطسرد  هُرِس  ُسْدَق 
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 …«. دننکن يزاب  دیاب  نتشاد ) نیقی  عطق و  ینعی  بلطم  کی  زارحا   ) زارحا مدع  تروص  رد  »… 

هب مکح  دنک  یم  ادیپ  ققحت  یـساسا  طرـش  ود  اب  طقف  هک  یـضرف  رد  هُرِـس  ُسْدَق  ماما  موحرم  دـش  هظحالم  هک  روط  نامه  نیاربانب 
هدیسرپ راوگرزب  ياملع  مادک  ره  زا  روکذم  لاؤس  رگا  دیاش  تسا و  هیهقف  دعاوق  اب  قباطم  مکح ، نیا  دنا و  هدومرف  جنرطش  تیلح 

(1) .دشاب ماما  باوج  نامه  باوج ، دوش 

حیرصت جنرطش  تمرح  هب  قلطم  روط  هب  اه  نآ  رد  هک  تسا  تسد  رد  ماما  موحرم  زا  يرگید  تاءاتفتسا  هتـشذگ  اه  نیا  همه ي  زا 
: مینک یم  بلج  اه  باوج  اه و  لاؤس  نآ  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  هک  تسا  هدیدرگ 

؟ تسا مارح  جنرطش  مالسا  رد  ایآ  فلا )

.تسا مارح  باوج :

؟ تسا مارح  مه  زاب  ایآ  دشاب  لوپ  نودب  جنرطش  رگا  ب )

.تسا مارح  باوج :

؟ تسا هنوگچ  هریغ  درن و  هتخت  جنرطش و  دننام  يدنب  طرش  نودب  یلو  هدننک  مرگرس  ياه  يزاب  ج )

(2) .تسا مارح  اقلطم  رامق  تالآ  اب  يزاب  باوج :

ام دیدج  میدـق و  ياهقف  زا  يدـحا  تسا و  دـیلقت  ماظع  عجارم  اهقف و  نیب  هیلع  قفتم  لئاسم  زا  جنرطـش  تمرح  هکنیا  نخـس  هاتوک 
.دش وگتفگ  هنیمز  نیا  رد  الصفم  هک  یصاخ  ضرف  رد  رگم  تسا  هدرکن  نآ  تیلح  هب  مکح 
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: هک دیناد  یم  ایآ 

ياهروشک رد  دراد و  جاور  دنا ، هتسناد  مارح  ار  نآ  هک  یمالسا  ياهروشک  رد  اهنت  تسا » يرکف  شزرو  کی  جنرطش  : » نخس نیا 
؟ ارچ دیناد  یم  دنناد ؟ یم  رامق  ناونع  هب  ار  نآ  اهنت  تسین و  يربخ  نآ  ندوب  يرکف  زا  یمالسا  ریغ 

.داد جاور  دومن و  زیاج  ار  یمارح  ای  رامق و  ناوت  یم  يرکف » شزرو   » هلمج زا  ابیز  ياه  هناهب  هب  اهنت  یمالسا  ياهروشک  رد  نوچ 

جنرطش جنر 

بلج هدش  هتشون  شوروخ  یهللادبع  نیسح  موحرم  رصاعم  هدنسیون ي  طسوت  ابیز  يا  هلاقم  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  هجوت  نایاپ  رد 
.میئامن یم 

یم راک  هب  ار  یناسنا  هشیدنا  هدوب و  يرکف  يزاب  کی  جنرطش  هک  تسا  یهیدب  تسا ؟ رکف  دشر  لماع  هشیدنا و  يوقم  جنرطش  ایآ 
؟ دیآ یم  تسد  هب  زیچ  هچ  ندیشیدنا  نیا  سپ  رد  دید  دیاب  نکل  .دریگ 

؟ دریگ یم  ماجنا  یعارتخا  فشک و  یمهم  بلطم  ایآ 

؟ دوش یم  لصاح  نکیزاب  ود  زا  یکی  یگدنز  رد  یلوحت  ای  و 

؟ تسه یعامتجا  ای  یضایر  هلئسم  دنچ  لیلحت  هزادنا  هب  شا  هدئاف  ایآ 

؟ دراد هدیاف  همانزور  لودج  کی  ندومن  لح  هزادنا  هب  لقادح  ای  و 

.دروآ یم  مهارف  ناسنا  يارب  هتفشآ  یناور  هتسخ و  یباصعا  درد ، زا  رپ  يزغم  دمآ  دهاوخ  ًالیذ  هچنانچ  سکع  رب  ای 

دوجو یمامت  رعاشم و  هیلک  جنرطش  دننام  هک  تفای  ناوت  یم  يا  هقباسم  ای  يزاب  رتمک  هک  تسین  هدیشوپ  جنرطـش  يزاب  ناهاگآ  رب 
یم لوط  هب  اهتعاس  یهاگ  هک  يزاب  لوط  مامت  رد  جنرطـش  رد  فیرح  ود  .دزاس  دوخ  بوذجم  ریـسا و  ار  وا  حور  مسج و  زا  ناسنا 
دیپس هایـس و  ياه  هرهم  فوطعم  نانکیزاب  باصعا  زغم و  رکف و  یمامت  ریگیپ  فاـصم  کـی  رد  تفگ  ناوت  یم  توق  هب  دـماجنا و 

.دشاب یم  جنرطش 
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هک مه  سناوآ  کی  تروص  هب  هک  دـنک  یم  باجیا  دـننک » يزاب  هرهم  هیـس ، ناگرزب   » نوچمه یتاحالطـصا  ًالوصا  يزاب و  هدـعاق 
علق هب  یپایپ  ياهزیرگ  هلمح و  اب  هایس  دیفس و  ياه  هرهم  نابحاص  نآ  سپ  رد  دوش و  یم  عورـش  دیفـس  هرهم  بناج  زا  يزاب  هدش ،
هرهم هرهم ، نآ  رگا  هصاخ  دننک ، یم  دراو  نمـشد  ناور  رب  یکوش  فیرح  زا  هرهم  ره  نتـشک  اب  هدیـشوک ، لباقم  ياه  هرهم  عمق  و 

يوحن هب  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایسب  لاثم ، يارب  دهد …  یم  تسد  هرهم  هدننز  رب  یهاو  يرورغ  فعـش و  لباقم ، رد  دشاب ، یمهم 
زا مه   » حالطـصاب هدوب و  هبناج  دـنچ  شا  هلمح  هک  بسا  صوصخ  هب  لیف و  هلیـسو  هب  هاش  ندومن ) دـیدهت   ) نداد شیک  اب  ءاحنا  زا 

.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  يزاب  تردق  نیرتگرزب  هدنامرف و  تقیقح  رد  ریزو و  یتحار  هب  فیرح  روخآ » زا  مه  دروخ و  یم  هربوت 

نایم ًالثم  یللملا ، نیب  حطس  رد  مهم و  يزاب  رگا  هژیو  هب  .دوش  یم  یبصع  هبرـض  راچد  يوق ، لامتحا  اب  هداد ، فک  زا  ریزو  فیرح 
دنک و یم  هدافتسا  يوق  ياه  هرهم  رگید  زا  هداد  فک  زا  ریزو  فیرح  تسا  یعیبط  دشاب ،…  رـشیف  یباب  یکـساپسا و  نوچ  يدارفا 

یشک ریزو  بجوم  هب  وا  فیرح  هکنیا  صوصخ  هب  دوش ، یم  یماقتنا  لمع  هب  ممصم  خر  ندیشک  نادیم  هب  اب  هک  تسا  هدش  یهاگ 
ریقحت زین  رمث و  یب  یلاـخ و  وت  ياـه  یناوخ  زجر  هب  یلاـمتحا  يزوریپ  بارـش  زا  اـجیب  یتسمرـس  بذاـک و  رورغ  وـترپ  رد  یلاـیخ 

مزال حیحـص و  يزاب  زا  ار  وا  زین  یهاگ  اجیب  رورغ  .دـنز  یم  تسد  لوقعم  ریغ  تاکرح  لامعا و  هب  یهاگ  یتح  هتخادرپ و  فیرح 
ینک يزاب  هک  تسا  هدـش  رایـسب  دزاس و  یم  مورحم  دـهد ، یم  رارق  مکحم  ظافح  کی  یعافد و  كال  رد  ار  هاش  هک  هعلق )  ) دـننام
ههبج تشپ  هب  خر  لاـقتنا  اـب  بساـنم  تصرف  کـی  رد  هدرک و  هدافتـسا  فیرح  موهوم  یتسمرـس  زا  یـشان  تلفغ  زا  هداد  ریزو  هک 

تام و دوب ، هدرک  يزوریپ  هب  نئمطم  ریزو ، نتفرگ  رابتعا  هب  هک  ار  وا  ریگ و  لـفاغ  کـلهم  شیک  کـی  اـب  ار  فیرح  هاـش  نمـشد ،
.دیامن یم  هدنزاب 
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یبلق ًالامتحا  يزغم و  مکحم  هبرـض » كوش و   » هدنـشک هداـعلا  قوف  تدـش  دـنناوت  یم  جنرطـش  هب  نایانـشآ  اـهنت  یتلاـح ، نینچ  رد 
لایخ هب  هدـنزاب  رب  جنرطـش  ياهیزاب  نیرت  یحیرفت  نیرت و  هداس  رد  یتح  هک  تسا  یتایهیدـب  زا  رما  نیا  دـننک ، ساـسحا  ار  هدـنزاب 

ریغ ياهنتخاب  ماگنه  رد  صوصخ  هب  فیرح  اـب  يریگرد  ساـسح  تاـظحل  رد  نوخراـشف  نتفر  ـالاب  دوش ، یم  ضراـع  زوریپ  دوخ 
.تسا یمتح  هرظتنم 

دیابن تسا ، یمرگرـس  کی  جنرطـش  هک  ببـس  نیا  هب  اهنت  میورب ؟ جنرطـش  غارـس  هب  تحلـصم  مادک  قطنم و  مادک  بجوم  هب  سپ 
هن نآ  وترپ  رد  هکنیا  صوصخ  هب  دومن ، بارخ  عیاض و  ددرگ ، هدـنزاس  تبثم و  لئاسم  فرـص  دـیاب  یم  هک  ار  اـهبرپ  تقو  اـهتعاس 

باصعا و شیاسرف  کی  زغم و  بیرخت  کی  تسا و  متح  عیدـصت  کی  شدوس  .دـیاع  یتمدـخ  هجیتن و  هن  تسا و  لـصاح  يدوس 
فیک و جنرطش ، نانک  يزاب  ًاضرف  رگا  .دشاب و  یم  یمدآ  زیزع  تاقوا  هک  رمع  هیامرـس  نیرتاهبنارگ  فالتا  راکفا و  شیوشت  کی 

تذل زیچ  نآ  اب  سامت  يرادروخرب و  زا  درک ، ادیپ  هقالع  يزیچ  ره  هب  تبـسن  ناسنا  تسناد  دیاب  دنلئاق ، نآ  يارب  مه  یلایخ  یتذـل 
لکلا .دـنرب  یم  تذـل  اهنآ  لامعتـسا  زا  ردـخم  داوم  رگید  اناوج و  يرام  يد ، سا  لا  نیئوره ، گنب ، سرچ ، هب  نیداـتعم  درب ، یم 

.تسا شخبتذل  شناوارف  تارضم  همه  مغریلع  یلکلا  کی  يارب 

تذـل کی  درب  یم  تذـل  دوخ  راک  زا  رامق  نوماریپ  ياهیئوربآ  یب  همه  زادـنارب و  نامناخ  ياـهنایز  همه  دوجو  اـب  زاـب  راـمق  کـی 
.هنالهاج یهاو و  تذل  کی  قطنم ، یب  تذل  کی  لطاع ،

يا هتفـشآ  ناور  هدوسرف و  باصعا  زا  دهد ؟ یم  تسد  زا  هک  يزیزع  رمع  ناوارف  تاقوا  زا  درب ؟ یم  تذل  هچ  زا  زاب  جنرطـش  کی 
هک یهاو  تامهوت  زا  ای  و  دنهد ؟ یم  ياج  لد  رد  کی  ره  دوخ  فیرح  اب  هک  یتوادع  هنیک و  زا  دنک ؟ یم  ادیپ  هک 
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: هک زلو  یسیلگنا  گرزب  دنمشیدنا  نآ  دیوگ  یم  ابیز  هچ  و  دنک ؟ یم  تموکح  اهنآ  رب  ًابلاغ 

جنرطـش يزاب  اب  ار  وا  تسا  یفاک  اهنت  دیورب ، کنات  پوت و  غارـس  هب  هک  تسین  مزال  دیور  يرادمتـسایس  گنج  هب  دـیتساوخ  رگا  »
«. دینک لوغشم 

حور و مسج و  تفآ  نیا  نوماریپ  دراد ، شود  هب  ار  ناسنا  حور  مسج و  یتسردـنت  تلاسر  هک  یبتکم  مالـسا  دـید  دـیاب  همتاـخ  رد 
(1) ؟! دیوگ یم  هچ  ناسنا  تاقوا 

ثحب هجیتن ي 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  مالک  ياجنیدب  ات  ثحب  هجیتن ي 

.تسین جرخ  رامق  تلآ  زا  جنرطش  هک  دش  مولعم  تایاور  نآرق و  تایآ  قایس  زا  فلا :

.دراد تمرح  رب  تلالد  مه  ءاهقف  عامجا  ب :

یمسج و ياهنایز  هکلب  دشاب ، ینهذ  شزرو  کی  دناوت  یمن  هکنیا  رب  هوالع  جنرطش  هتشر ، نیا  لوا  زارط  ناصـصختم  رظن  قبط  ج :
.دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  نانکیزاب  يارب  يدایز  یناور 

.دننک یم  دادملق  رامق  کی  ناونع  هب  ار  جنرطش  نونکات  نامز  رید  زا  مه  هعماج  فرع  تیرثکا  د :

تیعم رد  ار  يرکف  رامعتـسا  کی  یتح  تسا و  هدشن  جراخ  رامق  تلاح  زا  جنرطـش  هک  دنام  یمن  يدیدرت  کش و  چـیه  ياج  سپ 
ياهورین اهتصرف و  نآ  رانک  رد  هک  دوش  یم  بوسحم  يریدخت  ياه  یمرگرس  اذل  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  دوخ 
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.دهد یم  رارق  يدوبان  انف و  ضرعم  رد  مهار  یعمج  تایح  دشک و  یم  یهابت  هب  ار  يرکف 

زا يدج ، يا  هزرابم  اب  رتدوز  هچ  ره  حیحـص ، ياه  هویـش  یهاگآ و  اب  تسا  بجاو  مزال و  طبر  يذ  دهعتم  زیزع و  نیلوئـسم  رب  اذل 
.دنیامن يربهر  ملاس  ياه  یمرگرس  يوس  هب  ار  هعماج  دننک و  يریگولج  نآ  لاثما  جنرطش و  رشن  دیلوت و 
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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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