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اهیبا ما  ردام  س )  ) هجیدخ ترضح 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  فلوم : 
دیحوتلا رشان : 

همدقم

، تالامک لیاضف و  هب  لیامت  تقیقح و  قح و  هب  داقتعا  هک  تیونعم ، تلیضف و  يهتخابلد  نیا  و  تشرسكاپ ، هاگآ و  يوناب  نیا  هجیدخ 
نز نیتسخن  هک  يو  تفریم . رامـش  هب  برع  زاجح و  ناـنز  نیرتروهـشم  زا  یکی  زین  یناوج  نارود  ناـمه  زا  دوب ، وا  یتاذ  صیاـصخ  زا 

. دوب رادروخرب  هتسیاش  یترهـش  زا  زین ، ربمایپ  اب  جاودزا  زا  شیپ  یتح  دوب ، زاجح  يراجت  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  برع و  رجات 
هب زین ، یمالـساریغ  نیخروم  ياههتـشون  راثآ و  رد  برع و  لئابق  بارعا و  خـیرات  رد  هکلب  مالـسا ، خـیرات  رد  اـهنت  هن  يو  ماـن  هک  ناـنچ 
ماگ شیناسنا ، يهتسجرب  ياهتلصخ  تایصوصخ و  نامه  ساسا  رب  زین ، دوخ  تراجت  راک  رد  هجیدخ  تسا . هدش  دای  لیلجت ، تمظع و 

. درکیمن هاگن  دشاب ، هک  لکـش  ره  هب  قیرط و  ره  هب  راشرـس ، ياهدمآرد  بسک  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  ار  تراجت  زگره  تشادیمرب .
زا رود  هب  ار  دوخ  تراـجت  هک  تشاد  یعـس  هراوـمه  ور  نیا  زا  دوـبن . هیوریب  یـصخش و  ياـهیبلط  تعفنم  ییوـجدوس و  یپ  رد  زگره 

یـشورفنارگ و یـشورفمک و  راکتحا و  نوچ  ییاههار  زا  هک  يدـیاوع  زا  و  دـهد ، ماجنا  حیحـصان ، ياهدـمآرد  زا  يراع  و  اهیگدولآ ،
هدولآ یندوشخبان  ناهانگ  نیا  هب  ار ، دوخ  تراجت  زگره  هجیدـخ  ساسا  نیا  رب  دراد . نوصم  دـیآیم ، تسد  هب  نآ  ریاـظن  يراوخاـبر و 
یقطنم لوقعم و  راتفر  شور و  و  یناسنا ، تایـصوصخ  نیمه  دادن . ماجنا  یلوصا  عورـشم و  ياههار  زا  زج  ار  شیاهدتـس  داد و  و  درکن ،

عورـشم و ياههار  زا  یقرت  تفرـشیپ و  هار  دوش و  بلج  وا  هب  مدرم ، فلتخم  تاـقبط  اـههورگ و  داـمتعا  ناـنیمطا و  هک  دوب  هدـش  ثعاـب 
هار نیا  زا  هک  يراشرـس  تورث  و  وا ، يراـجت  ياـهتیقفوم  يهراـبرد  هـک  ییاـج  اـت  ددرگ . راوـمه  وا  يارب  لـالح ، ياهدـمآرد  شیازفا 

فارطا رد  هک  دوـب  هجیدـخ  ناـنکراک  همدـخ و  تـسد  رد  رتـش  نارازه  : » دناهتـشون فـلتخم  نوـتم  خـیراوت و  رد  دوـب ، هدروآ  تـسدارف 
اب ( 1 .« ) دندوب يراجت  ياهالاک  لاقتنا  لقن و  دتـس و  داد و  دمآ و  تفر و  لوغـشم  تراجت ، هار  رد  هشبح  ماش و  رـصم ، نوچ  ییاهروشک 
رد یلو  هدومن ، تلـصو  مه  و ...  هملـسما ، هیفـص ، هشیاع ، دـننام  رگید  نانز  زا  یخرب  اب  هجیدـخ  تافو  زا  سپ  لوسر ، ترـضح  هک  نیا 

يهرطاخ هراومه  دربیم و  مارتحا  اب  ار  وا  مان  درکیم ، دای  یگتـسیاش  هب  هجیدخ  زا  زاب  تشاد ، هناخ  رد  يرگید  نارـسمه  هک  یتدم  مامت 
يزور وا  تسا . هدومرفن  بیـصن  نم  رب  ار  وا  زا  رتهب  لاعتم  دنوادخ  زگره  : » دومرفیم شاهرابرد  هک  نانچ  تشادیم  زیزع  یمارگ و  ار  وا 

نم هب  تبـسن  نایناهج  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  يزور  تفرگ ؛ تفوطع  رهم و  اب  ار  متـسد  دـمآ و  مايرای  هب  متـشاد ، کمک  هب  زاین  نم  هک 
.« درک تیانع  دالوا  نم  هب  وا  زا  دنوادخ  دندرکیم ، مبیذکت  نایناهج  هک  درک  قیدصت  ارم  يزور  و  دندیزرویم ، رفک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا 

یط ار  دوخ  یناوج  نارود  مالـسا  ربماـیپ  دوـب ، هتفاـی  ترهـش  ماـن و  تراـجت ، يهصرع  تسخن  نز  ناوـنع  هب  هجیدـخ  هک  یناـمز  نآ  رد 
هداد ناشن  دوخ  زا  هک  يدننامیب  يرادتناما  هداعلاقوف و  یتسرد  یتسار و  یکاپ و  رطاخ  هب  ار  مالـسا  ربمایپ  مدرم  اهلاس  نآ  رد  درکیم .

زا یکی  يهدـنهد  ناـشن  هک  اـسر ، اـیوگ و  تفـص  نیا  اـب  ماوـت  ار  وا  ماـن  اـج  همه  و  دـندوب . هتخاـس  بـقلم  نیمادـمحم »  » بـقل هـب  دوـب ،
هرتسگ نیما ، هب  مارتحا  يادا  اب  ماوت  هکم  رد  هک  تناما  یتسرد و  يهزاوآ  نیا  دنروآیم . نابز  رب  دوب ، ترـضح  نآ  يهژیو  ياهتلـصخ 
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روضح رد  هک  یتاـقالم  یپ  رد  هک  يروط  هب  درک  بذـج  بلج و  رادتناـما ، راکتـسرد و  ناوج  نیا  يوس  هب  زین  ار  هجیدـخ  دوـب ، هدـش 
دیزگرب دوخ  ياهدتس  داد و  هب  طوبرم  روما  تسرپرس  و  یتراجت ، ناوراک  رالاس  هلفاق  ناونع  هب  ار  يو  داد ، ماجنا  نیمادمحم  اب  بلاطوبا 

راشرـس و شوه  اب  و  تفر ، یتراجت  ياهرفـس  هب  هجیدـخ  ناوراک  اب  راـب  نیدـنچ  یناوج ، نارود  رد  مالـسا  ردـقیلاع  ربماـیپ  ناـس  نیدـب 
رما رد  هرظتنم  ریغ  قیفوت  نیمه  تشگزاـب . هکم  هب  و  دروآ . تسدارف  ناوارف  دوـس  تسرد ، لوـقعم و  ياهدتـس  داد و  یقطنم و  يهشیدـنا 

هب شیپ  زا  شیب  ار  زاـجح  نز  نیرتدـنمدرخ  ناـنیمطا  داـمتعا و  هجوت و  دوـب ، هدـیدن  ار  شریظن  زگره  نآ  زا  شیپ  هجیدـخ  هک  تراـجت 
ثعاب نانچ  دوب ، هتفای  تشرـس ، كاپ  كاپ و  ناوج  نیا  دوجو  رد  هجیدخ  ناس  نیدب  هچنآ  درک . بلج  نیمادمحم ، يرادتناما  یتسرد و 

راب ود  نآ  زا  شیپ  يو  درک . رظندیدجت  دوخ ، رکفت  زرط  یگدنز و  ریـسم  رد  هرـسکی  هک  دـش ، شهاگدـید  هشیدـنا و  رکف و  ینوگرگد 
نداد فک  زا  یپ  رد  دوب . هداد  تسد  زا  ناـنآ  گرم  رثا  رب  ار  ساـنب - » نب  دـنه   » و ذـئاع » نب  قیتع   - » شرـسمه ود  ره  و  هدرک ، جاودزا 

یگدنز لقتـسم ، اهنت و  ار  رمع  يهمه  سپ  نآ  زا  هک  دوب  هدش  نآ  رب  هدرک و  ادیپ  یـصاخ  هاگدید  یگدنز ، هب  تبـسن  شرهوش ، نیمود 
نآ اب  وا  هک  دوب  هدش  یشان  اج  نآ  زا  میمصت  نیا  دیاش  دراپـسن . یناونع  چیه  اب  سک و  چیه  تسد  هب  ار  شتورث  یگدنز و  رایتخا  دنک و 

يدح نانچ  هب  و  تسنادیمن ، دوخ  يرسمه  يهتسیاش  ار  يدرف  چیه  شاهتسجرب ، تافـص  كاپ و  نورد  الاو و  يهشیدنا  صاخ و  هیحور 
اما دشابن . یکتم  سک  چیه  هب  هتـسباو و  يدرف  چیه  هب  شرمع ، ياهلاس  يهدنامزاب  رد  دادیم  حیجرت  هک  دوب  هدیـسر  یبلط  لالقتـسا  زا 

یگدـنز شور  ییـالاو  رکف و  یلاـعت  حور و  تمظع  دودز . وا  نهذ  زا  ار  هشیدـنا  نیاـهلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـننامیب  تایـصوصخ 
صاخ یبلط  لالقتـسا  نآ  و  تشذـگرد ، دوخ  نیـشیپ  میمـصت  زا  هراب  کی  هک  تشاد  ياهبذاج  نانچ  وا  ياربهلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 

يهبذاج دزیمایب . مه  رد  دنز و  دنویپ  ياهناگی  درم  نانچ  یگدنز  اب  ار  دوخ  یگدنز  سپ  نآ  زا  تفرگ  میمـصت  و  تشاذگ ، رانک  ار  دوخ 
شیپ مدـق  هناـبلطواد  دوخ  هک  يروط  هب  دـمآ . قئاـف  زین ، هجیدـخ  رورغ  رب  یتـح  هک  دوب  ناـنچ  نیمادـمحم  یکاـپ  یتـسار و  تقادـص و 

نیا رد  دـیبلط و  دوخ  تاقالم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  زور  کی  داد . جاودزا  داهنـشیپ  دـننامیب  الاو و  ناوج  نآ  هب  و  تشاذـگ ،
رادتناما و فیرش و  يدرم  ار  وت  نم  دمحم  يا  : » تفگ نخس  تشاد ، هشیدنا  رد  هچنآ  زا  تحارص  هب  و  تفرگرب . لد  زار  زا  هدرپ  رادید ،

نیرتزیچاـن زا  يراـبغ  نیرتمک  یتـشاد و  هاـگن  رهطم  كاـپ و  ار  دوخ  هک  متفاـی ، یتـسار  یکاـپ و  تقادـص و  تلاـصا و  جوا  رد  یناـسنا 
ياهتلاصا و  يرادن ، كاب  یتمیق  چیه  هب  نتفگ  تسار  زا  ییوگتـسار ، نیما و  قلخ و  شوخ  وت  تسا . هتـسشنن  تنماد  رب  زین  اهیگدولآ 

بلج و نانچ  ارم  تاهتسیاش ، هتسجرب و  ياهتلصخ  یناسنا و  تایصوصخ  نیا  یهنیمن . ورف  تسد  زا  زیچ  چیه  ربارب  رد  ار  دوخ  یناسنا 
ات ماهدامآ  نم  يراد  قفاوت  نم  داهنشیپ  اب  رگا  منک . حرطم  ار  وت  اب  ینایشآ  مه  يرسمه و  داهنشیپ  مراد  لیم  نونکا  هک  تسا  هدرک  بذج 

نیمزرس رد  هک  ییاهتنـس  موسر و  مغریلع  هجیدخ  ناس  نیدب  يرآ  ( 2 .« ) میروآ اج  هب  ار  جاودزا  مسارم  دـشاب ، بسانم  هک  تقو  ره 
زا ات  تشاذـگیم  نادـیم  هب  مدـق  دوخ  درم ، يوس  زا  يراگتـساوخ  راظتنا  ياج  هب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  دـیاش  دوب ، جـیار  زور  نآ  زاجح 

یتفگـش هنوگ  چـیه  یناسنا ، يالاو  تاکلم  لـئاضف و  ربارب  رد  نز  کـی  ینتورف  عوضخ و  هتبلا  دوش . جاودزا  راتـساوخ  شاهدـنیآ  رهوش 
موسر و ناـیم  رد  هک  فارـشا  زا  ینز  برع ، سانـشرس  هتـسجرب و  نز  کـی  هراـب  کـی  هک  دوـب ، هدـمآ  شیپ  هچ  دوـب ، هدـش  هچ  درادـن .
اپ ریز  ار  اهتنـس  يهمه  و  تسـسگیم ، ار  اهدـنب  اهدـیق و  نآ  يهمه  ناـهگان  دوـب ، هدرک  یگدـنز  یفارـشا  ریگ  اـپ  تسد و  ياـهتنس 

، نآ زا  شیپ  هک  دـنز  يراک  هب  تسد  نآ  نیا و  يهدزتریح  نامـشچ  ربارب  رد  ات  دـمآیم  شیپ  هدـنلاب  زارفرـس و  ناس  نیدـب  و  داهنیم ،
هک نیا  رد  دوب : هتفهن  هتکن  کی  رد  اهنت  ارجام  نیا  زمر  زار و  دندوب ؟ هدـیزاین  تسد  نادـب  زین ، یلومعم  ياههداوناخ  زا  ینز  چـیه  دـیاش 

، دندادیم ناشن  عضاوت  شربارب  رد  نادرم ، زا  يرایـسب  یتح  نانز و  زا  يرایـسب  هک  ینز  شدـننامیب ، رابتعا  هتـسجرب و  تیـصخش  اب  ینز 
نتورف عضاـخ و  ار  دوخ  دـناشفایم ، رون  نیمادـمحم  دوجو  رد  نآ  وـترپ  هک  یناـسنا  يـالاو  تاـکلم  هتـسجرب و  لـیاضف  ربارب  رد  نوـنکا 

تایـصوصخ و هتـسجرب و  لیاضف  یلاـعتم و  تیـصخش  ربارب  رد  هک  دوب  هجیدـخ  نیا  يرآ ، درادـن . یتفگـش  ياـج  چـیه  نیا  و  دـیدیم .
زا مادک  چیه  يارب  رگید  هک  دوب  هدش  نتورف  عضاخ و  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  یتوکلم  ياهتلصخ  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا 
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، رایسب نادرم  نانز و  رب  هک  دوب  ینز  نامه  تیصخش ، اب  هتسجرب و  يوناب  نیا  دوبن . لئاق  یشزرا  یفارـشا  ياهتنـس  موسر و  بادآ و  نآ 
هار هب  نآ  کیدزن  رود و  ياهنیمزرـس  ناتـسبرع و  ياههداج  رد  شرابرپ  يراجت  ياهناوراک  نوچ  هک  دوب  ینز  نامه  دـناریم ، ناـمرف 
نآ زا  شیپ  هک  دوب  ینز  نامه  تخاسیم . روهلعـش  اهلد  رد  ار ، وا  اـب  ینخـس  مه  قاـیتشا  وزرآ و  درکیم و  هریخ  ار  اـهمشچ  داـتفایم ،
هک یناوارف  تیعقوم  ترهش و  تفگنه و  ياهتورث  اب  فیاوط ، ماوقا  نارـس و  برع و  لاجر  فارـشا و  هک  دوب  هدش  هدید  اهراب ، اهراب و 

شیوخ يراگتساوخ  قیال  هتسیاش و  ار  اهنآ  ًاساسا  دیاش  و  تفریذپیمن ، ار  نانآ  ياضاقت  وا  یلو  دندمآیم ، شیراگتـساوخ  هب  دنتـشاد ،
قایتشا روش و  اب  دوبن ، وا  دـننام  ینز  زاـجح ، نیمزرـس  یماـمت  رد  هک  ینز  نیمه  زیگنامارتحا ، هتـسجرب و  نز  نیمه  نونکا  اـما  دـیدیمن .

هلآ هیلع و  هللا  یلـصدمحم  اب  جاودزا ، داهنـشیپ  حرط  رد  و  دوب ، هداهن  نایم  هب  مدـق  دوخ  یندـشانفصو ، ياهفطاـع  هقـالع و  اـب  ناوارف و 
وگتفگ تفریذـپ و  تروـص  هجیدـخ ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  جاودزا  تامدـقم  هک  دوـب  نینچ  درکیم . یماـگشیپ  یمدـقشیپ و 

ار يراگتـساوخ  موسر  بادآ و  اهنت  هن  جاودزا ، نیا  رد  هجیدخ  دیـسر . كرادـت  میمـصت و  يهلحرم  هب  هدـنخرف ، تجوازم  نیا  يهرابرد 
. داهن اـپ  ریز  تشاد ، جاور  یلهاـج  بارعا  ناـیم  رد  ناـمز  نآ  هک  ار  جاودزا  ریگاـپ  تسد و  ياهتنـس  يهمه  هکلب  تخاـس ، هنوگرگید 

نالک ياهتورث  یلبق  ناراگتساوخ  هک  نآ  اب  دوب . هدیدن  ار  شریظن  یـسک  نآ ، زا  شیپ  هک  دز  يراک  هب  تسد  زین  هیرهم  دروم  رد  یتح 
هیلع و هللا  یلصدمحم  دروم  رد  هجیدخ  زاب  دنتشادیم ، هضرع  هدننکهریخ  نیگنس و  ياههیرهم  دنتـشاد و  رایتخا  رد  نارگ ، ياههنیدقن  و 
داد و رارق  دوخ  تورث  لاـم و  زا  وا  دـشاب ، درم  يوس  زا  هک  نآ  ياـج  هب  زین  ار  هیرهم  هک  ینعم  نیدـب  تفرگ . شیپ  رد  رگید  يراـتفرهلآ 
. داد هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  هب  دوخ  راشرـس  یئاراد  زا  دوب ، هتفر  نخـس  نآ  زا  هیرهم  ناونع  هب  هک  ار  يراـنید  رازه  راـهچ  غلبم 
ینتورف و زا  تیاکح  يزارفارـس ، تیـصخش و  تمظع و  نیع  رد  هک  هدننکهریخ  راتفر  نیا  اب  و  یقالخا ، ناشخرد  يهمانرب  نیا  اب  هجیدخ 
وا يراجت  رابتعا  راشرـس و  تورث  تهج  زا  شاساسا  یلـصا و  زاـیتما  یگتـسجرب و  یتسار  هب  هک  داد  ناـشن  تشاد ، هوکـش  اـب  یعـضاوت 
وا يونعم  ياههاگدید  یئالاو  رکفت و  زرط  هشیدنا و  هوکـش  دیـشخبیم ، یگتـسجرب  تیـصخش و  شزرا و  ًاقیمع  ودـب  هچنآ  هکلب  تسین .

نیرتهتـسجرب تیونعم  تلیـضف و  ظاحل  زا  هک  تساوخیم  يرهوش  وا  يرآ ، دـنکیم . شزارفرـس  زاـتمم  ناـنز  رگید  هب  تبـسن  هک  تسا 
« قاحسانبا . » دشاب تسناوتیمن  رگید ، سک  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زج  یـسک  نینچ  هک  تسا  ادیپ  و  دشاب ، هنامز  نامز و  نادرم 

یهلا صاخ  تیانع  دروم  هک  دیـسر  ییاج  هب  هجیدخ  دننامیب  تمرح  یقالخا  يونعم و  ماقم  هک : دنکیم  فارتعا  زین  یمیدق  سیونهریس 
مالـسا ربمایپ  ناسرب ». هجیدـخ  هب  ار  اتکی  راگدرورپ  مالـس  ربمایپ ، يا  : » تفگ یحو  لوزن  ماگنه  هب  لیئربج  يزور  هک  نانچ  تفرگ . رارق 
دنوادـخ : » تفگ خـساپ  رد  هجیدـخ  هاگنآ  دـنکیم .» غالبا  وت  هب  ار  راگدرورپ  دورد  لیئربج  کنیا  هجیدـخ ، يا  : » تفگ هجیدـخ  هب  زین 

...« لیئربج رب  مالس  دورد و  و  تسوا ، زا  دورد  مالس و  زاغآ  تسا و  مالس  دوخ 

هجیدخ يراکادف  راثیا و 

یط زور  نآ  رد  و  دـیدرگ . نییعت  دوعوم  زور  دـش . هتـشاذگ  اهرارق  تفرگ . ماجنا  هدـنخرف ، جاودزا  نیا  يهرابرد  یتامدـقم  ياهوگتفگ 
زور نآ  رد  دـش . رازگرب  جاودزا  مسارم  هجیدـخ ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ماوقا  ناـسک و  نیرتکـیدزن  روضح  اـب  هداـس ، یمـسارم 

نیرتمرتحم زا  هک  بلاطوبا  ینعی  مرکا ، ربماـیپ  بوبحم  يومع  طـسوت  هتـسجرب  گرزب  تیـصخش  ود  نیا  جاودزا  دـقع  يهبطخ  كراـبم 
يونعم ییابیز  هوکـش و  رون و  مالـسا ، ربمایپ  كرابم  مودق  اب  هجیدخ  يهناخ  تروص  نیدب  دـش و  هدـناوخ  دوب ، شیرق  نارـس  ناگرزب و 

ناگتـشرف رگید  لیئربج و  هاگلوزن  یحو و  لوزن  لحم  تفارـش ، يهناخ  يدوز  هب  هناخ  نیا  هک  تسنادیمن  یـسک  زونه  یلو  درک . ادـیپ 
هار هب  رد  يوس  هب  تساخرب و  ياـج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  دـقع ، يهبطخ  يارجا  مسارم و  ماـجنا  زا  سپ  دـش . دـهاوخ  ینامـسآ 

ار دوخ  يهناخ  ات  دور  نوریب  هناخ  نآ  زا  و  دـیوگ ، كرت  ار  سلجم  دراد  میمـصت  هک  دادیم  ناـشن  شتکرح  لکـش  راـتفر و  زرط  داـتفا .
يا : » دش دنلب  تاملک  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  يافق  رد  هجیدخ  يادص  ناهگان  اما  دزاس . هدامآ  شدـنمجرا  رـسمه  دورو  يارب 
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وت رادنامرف  زینک و  زورما  زا  نم  و  وت ، رایتخا  رد  اهقودنص  يهمه  دیلک  و  تسا ، وت  يهناخ  نم ، يهناخ  نونکا  هک  يوریم ، اجک  دمحم 
سپ نآ  زا  دـش و  هتـسجرب  راوگرزب و  تیـصخش  ود  نیا  كرتشم  تداعـس  شمارآ و  يهناـشاک  هجیدـخ ، يهناـخ  ناسنیدـب  و  متـسه .»

تـسد زا  ردام  ردپ و  گرم  اب  یکدوک  نینـس  رد  هک  ار  ياهتـشگ  مگ  شمارآ  ات  درک  ناکم  لقن  هناخ  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
شیپ دوخ  يالاو  ياههشیدـنا  راکفا و  ریـسم  رد  لاب  غارف  یگدوسآ و  اب  شمارآ ، نما و  طیحم  نآ  رد  و  دـبایزاب . هناخ  نیا  رد  دوب ، هداد 

، ياهنارگراثیا هداس و  ییوشانز  نامیپ  نینچ  هک  دوب  نیا  نآ  تشاد و  دوجو  جاودزا  نیا  رد  مه  يرگید  ریگمشچ  مهم و  يهتکن  اما  دور .
رب هک  ناسنیدب  دروآرد . روهظ  يهصنم  هب  ار  نآ  دعب  لاس   15 شاهغلاب ، تمکح  اب  لاعتم ، دنوادخ  هک  تشاد  یشزرا  مالسا  ربمایپ  يارب 
زا سپ  زین  ترـضح  نآ  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  راـیتخا  رد  هجیدـخ  تورث  یماـمت  ییوشاـنز ، دـنویپ  نـیا  رثا 

مالـسا ربماـیپ  يارب  هجیدـخ  درک . فرـص  ادـخ  هار  رد  مالـسا و  تفرـشیپ  هار  رد  ار  تفگنه  تورث  نآ  ماـمت  يربماـیپ ، هب  ندـش  ثوعبم 
تدـم مامت  رد  شیوخ ، رمثرپ  تایح  يهظحل  نیرخآ  ات  كرتشم  یگدـنز  زاغآ  ناـمه  زا  دوب . رگراـثیا  راکادـف و  رـسمه  کـی  يهنومن 

رد يراوشد و  مایا  رد  ربمایپ ، مدـمه  نیرتکیدزن  شمارآ  ياهزور  رد  دـشیم . بوسحم  ربمایپ  سنوم  نیرتنابرهم  روای و  رای و  نیرتهب 
نابیتشپ و نیرتيوق  یپردیپ  ياهتبیـصم  تخـس و  ثداوح  مامت  رد  و  راکددم ، نیرتلمحت  رپ  نیرتروبـص و  یگدنز  دـیادش  رادوریگ 
، دادیم خر  ناناملـسم  ربمایپ و  يارب  تثعب  زا  دـعب  ياهلاس  رد  هک  ییاـهيراوشد  دـئادش و  ماـمت  رد  دوب . مرکا  لوسر  هارمه  مدـقمه و 

یمرگتشپ دیما و  يهیام  زین  اهناملسم  مامت  يارب  نابرهم  يردام  نوچ  هکلب  دوب ، شرطاخ  یلست  بجوم  ربمایپ و  سنوم  اهنت  هن  هجیدخ 
قشمرس شفرگـش  تمواقم  يرادیاپ و  زیگناتفگـش و  لمحت  تردق  باسحیب و  ییابیکـش  ربص و  اب  و  تفریم ، رامـش  هب  بلق  توق  و 

غیرد مالــسا  تیوـقت  شرتـسگ و  ربماـیپ و  یهلا  فدـه  هار  رد  شناوارف  لاـم  لذــب  زا  زگره  نآ  رب  هوـالع  تـفرگیم . رارق  زین  نارگید 
تمعن و لامک  رد  دـشاب و  هتـشاد  ار  اهیگدـنز  نیرتهب  دوب  رداق  هک  نآ  اب  و  تشاد ، هک  یماقم  ترهـش و  یلام و  تردـق  نآ  اب  . دـیزرون

ربمایپ اب  یگدنز  رطاخ  هب  هک  یتامیالمان  مامت  اب  ضوع  رد  تخیر و  رود  هب  ار  يویند  یگدنز  رهاظم  مامت  یلو  درب ، رسب  شیاسآ  هافر و 
هیاس ود  ره  یگدـنز  رب  هک  ییاهدـیدهت  اب  شراوگرزب ، رهوش  هجنکـش  رجز و  اـب  اـهلاس ، درک . مرن  هجنپ  تسد و  دوب  هدروآ  يور  وا  رب 
زور ره  ات  دمآ ، رانک  یناسآ  هب  يرادـیب ، ياهبش  یگنـسرگ و  ياهزور  لمحت  یتح  هرـصاحم و  دـیعبت و  هب  نداد  نت  اب  و  دوب ، هتخادـنا 
مامت رد  درادرب . مالـسا  زاسناسنا  بتکم  تفرـشیپ  نآرق و  ياههمانرب  ندرک  هدایپ  مالـسا و  يهیلاـع  فادـها  هب  لـین  هار  رد  هزاـت  یمدـق 

یلـست بجوم  ربمایپ و  سنوم  اهنت  هن  هجیدخ  دادیم ، خر  ناناملـسم  ربمایپ و  يارب  تثعب  زا  دعب  ياهلاس  رد  هک  ییاهيراوشد  دـئادش و 
ربص و اب  و  تفریم ، رامـش  هب  بلق  توق  یمرگتشپ و  دـیما و  يهیام  زین  اهناملـسم  مامت  يارب  نابرهم  يردام  نوچ  هکلب  دوب ، شرطاخ 

نآ رب  هوالع  تفرگیم . رارق  زین  نارگید  قشمرـس  شفرگـش  تمواقم  يرادـیاپ و  زیگناتفگـش و  لمحت  تردـق  باسحیب و  ییاـبیکش 
. دیزرون غیرد  مالسا  تیوقت  شرتسگ و  ربمایپ و  یهلا  فده  هار  رد  شناوارف  لام  لذب  زا  زگره 

مالسلااهیلع هجیدخ  لیاضف  فاصوا و 

نآ یمارگ ، لوسر  دوب . رادروخرب  صاـخ  تیبوبحم  مارتـحا و  زا  مرکا  ربماـیپ  دزن  رد  ناملـسم ، نز  زاـتمم  يوگلا  راوگرزب و  يوناـب  نیا 
، رـسمه کی  دننام  طقف  هن  يو  اب  دوخ  ياهراک  رد  ور  نیا  زا  و  دوب . هاگآ  وا  تیارد  رهم و  هب  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  مرتحم  نوتاخ 

مارتحا يهدـید  اب  تشادیم ، زاربا  هجیدـخ  هک  یتایرظن  هب  درکیم و  تروشم  یمیمـص ، رای  زوسلد و  میهف و  تسود  کی  نوچمه  هکلب 
نیرتهب دومرف : هک  مدینـش  مالـسا  ربمایپ  دوخ  زا  ار  هلمج  نیا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  تسیرگنیم .
مارتحا الاو و  ماقم  هتبلا  ( 3 . ) تسا دلیوخ  تنب  هجیدخ  زورما  تما ، نانز  نیرتهب  و  نارمع ، تنب  میرم  هتشذگ ، رصع  رد  لیئارساینب  نانز 
دنوادـخ هک  تفرگ  الاب  نانچ  راوگرزب  نآ  مارتحا  ماقم و  هچ  دیجنـس ، يداـع  ياـهرایعم  اـب  دـیابن  ار  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  تیـصخش  و 

ای ناگتشذگ  زا  معا  يرگید ، سک  چیه  هک  داد  هدعو  میظع  یشاداپ  هب  ار  وا  داتـسرف و  مالـس  وا  يارب  لیئربج  هلیـسو  هب  یلاعت  كرابت و 
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« حیحص  » شش زا  یکی  هک  تنس  لها  گرزب  نیثدحم  زا  یکی  يراخب  دندوب . هدیسرن  ماقم  نادب  ادخ ، لوسر  باحصا  زا  ای  شنیرـصاعم 
مدیـشکن و ترـسح  هجیدخ  يهزادنا  هب  ینز  چـیه  يهرابرد  دـیوگیم : هشیاع  : » دـنکیم لقن  تسوا ، نآ  زا  ننـست  ناهج  ربتعم  هدـمع و 

نوچ تسا . هدوبن  تیعقاو  زا  رود  هشیاع ، نخس  نیا  ( 4 .« ) تسا هداد  هدعو  تشهب  هب  ار  وا  شراگدرورپ  هک  مدینـش  یتقو  مدربن  تداسح 
اب لاس  هب 25  کیدزن  ینالوط ، یتدـم  هدرک و  رایتخا  تلاسر  زاغآ  زا  لبق  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  يرـسمه  نیتسخن  هجیدـخ  هک  مینادیم 
مه و ...  هملسما ، هیفص ، هشیاع ، دننام  رگید  نانز  زا  یخرب  اب  هجیدخ  تافو  زا  سپ  لوسر ، ترـضح  هک  نیا  اب  تسا . هدرک  یگدنز  يو 

مارتحا اب  ار  وا  مان  درکیم ، دای  یگتـسیاش  هب  هجیدـخ  زا  زاب  تشاد ، هناخ  رد  يرگید  نارـسمه  هک  یتدـم  ماـمت  رد  یلو  هدومن ، تلـصو 
نم رب  ار  وا  زا  رتـهب  لاـعتم  دـنوادخ  زگره  : » دوـمرفیم شاهراـبرد  هک  ناـنچ  تشادیم  زیزع  یمارگ و  ار  وا  يهرطاـخ  هراوـمه  دربیم و 

نامیا نم  هب  يزور  تفرگ ؛ تفوطع  رهم و  اب  ار  متـسد  دـمآ و  مايرای  هب  متـشاد ، کمک  هب  زاین  نم  هک  يزور  وا  تسا . هدومرفن  بیـصن 
دالوا نم  هب  وا  زا  دنوادخ  دندرکیم ، مبیذکت  نایناهج  هک  درک  قیدصت  ارم  يزور  و  دـندیزرویم ، رفک  نم  هب  تبـسن  نایناهج  هک  دروآ 

تیعقوم هچ  زا  هجیدـخ  هک  دـناسریم  یبوخ  هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  كرابم  ناـبز  زا  هبئاـشیب  حیرـص و  نانخـس  نیا  ( 5 .«) درک تیانع 
يریخ رکذ  هجیدخ  زا  مالسا  ربمایپ  هک  دشیمن  يزور  دیوگیم : هشیاع  تسا . هدوب  رادروخرب  یتیصخش  هچ  زا  و  ربمایپ ، دزن  رد  يزاتمم 

ياهدروخلاس نز  وا  ایآ  متفگ : تداسح )  ) لاح نامه  اب  دـش و  بلاغ  نم  رب  هناـنز  بصعت  تریغ و  يزور  هک  يدـح  هب  درواـین . ناـیم  هب 
اریز تسا ، هدوب  شدوخ  شزرا  نایب  دوجو و  زاربا  نخس ، نیا  زا  هشیاع  روظنم  ( ؟ تسا هدرک  وت  بیصن  وا  زا  رتهب  لاعتم  دنوادخ  هک  دوبن 

شدوخ اما  دـنک . حرطم  ار  دوخ  یناوج  زایتما  هک  تسا  هتـساوخ  هدرک و  هسیاقم  هجیدـخ  ترـضح  اـب  دوب  ناوج  رایـسب  ینز  هک  ار  دوخ 
نآ هاگنآ  دروخ و  ناکت  بضغ  تدش  زا  شکرابم  رس  يولج  ياهوم  هک  يدح  هب  دش ، كانبضغ  تدش  هب  مالسا  ربمایپ  دهدیم ): همادا 
حبذ يدنفـسوگ  لزنم  رد  تقو  ره  : » دیوگیم هشیاع  زاب  و  دومرف . نایب  هجیدخ  يهرابرد  میدرک ) لقن  اقوف  هک   ) ار زیمآنیـسحت  تالمج 

ربمغیپ یلو  مدرک ، ضارتعا  عضو  نیا  هب  يزور  دـیتسرفب . مه  هجیدـخ  ناتـسود  يارب  نآ  تشوگ  زا  دـندومرفیم : مالـسا  ربمایپ  دـشیم ،
رد يدایز  رایـسب  ثیداحا  هنرگو  دوب . راورخ  زا  یتشم  طـقف  دـش  رکذ  هچنآ  ( 6 .« ) مرادیم تسود  زین  ار  هجیدخ  ناتـسود  نم  دـندومرف :

يهداعلاقوف مارتحا  زاتمم و  تیصخش  ناشخرد و  فاصوا  زا  همه  تسا و  هدش  لقن  مه  تنس  لها  نادنمـشناد  قیرط  زا  هک  میراد  تسد 
رظن زا  نانز  نیرتهب  نیرتلماک و  هک : تسا  هدمآ  هصاخ ، هماع و  ياملع  قیرط  زا  ناوارف  ثیداحا  رد  هلمج  زا  دنیوگیم : نخـس  هجیدـخ 

هجیدخ حیـسم ) یـسیع  ترـضح  ردام   ) نارمع رتخد  میرم  نوعرف ،) رـسمه   ) محازم رتخد  هیـسآ  زا  دـنترابع  هک  دـناهدوب  نت  راهچ  نامیا 
ینادراک و نیمه  يراوگرزب ، تیـصخش و  نیمه  لـیاضف ، فاـصوا و  نیمه  رطاـخ  هب  اذـل  ( 7 . ) مالـسا ربمایپ  رتخد  همطاف  دـلیوخ ، رتخد 
، دوب هدنز  يربک  هجیدخ  هک  یمادام  مالـسا ، ربمایپ  هک  دوب  زیزع  يوناب  نآ  يهداعلاقوف  تازایتما  ریاس  تیارد و  تفوطع و  یگتـسیاش و 
هب ار  تاجوز  ددعت  ياهقطنم  یموق و  ياهتنـس  یناکم و  ینامز و  صاخ  طیارـش  نامز ، نآ  رد  هک  نآ  اب  درکن و  جاودزا  يرگید  نز  اب 
اب زین  مالـسا  نیناوق  هک  نآ  اب  و  دنتـشاد ، هناخ  رد  رـسمه  دـنچ  نامز  کی  رد  يرایـسب  نادرم  تسیرگنیم و  يداع  ًـالماک  يرما  تروص 

لوط رد  زگره  مه  مرکا  لوسر  زاب  ادخ -  ربمایپ  هب  دسر  هچ  تشاذگیم -  مه  يداع  درف  ره  رایتخا  رد  ار  هزاجا  نیا  مزال  طئارـش  ققحت 
نامز نآ  هچ  مالسا -  ربمایپ  یگدنز  طیارش  نیرتساسح  رد  هجیدخ  هک  نآ  مهم  يهتکن  درکن . هدافتـسا  دوخ  قح  نیا  زا  هجیدخ  تایح 

شکاپ بلق  رب  یهلا  یحو  هک  نامز  نآ  هچ  و  دوب ، هدـش  نوگرگد  زیچ  همه  تشاد و  رارق  یحو  لوزن  يهناتـسآ  رد  شکرابم  دوجو  هک 
هب تخانـش و  حیحـص  روـط  هب  ار  وا  درکیم . كرد  یبوـخ  هب  ار  مرکا  لوـسر  هراوـمه  دروآیمرد -  هزرل  هب  ار  یناـهج  دـشیم و  لزاـن 

تیبثت هار  رد  دوخ  ناوت  يهمه  اب  تفریذپ و  شناج  مامت  اب  ار  نآ  دیمهف و  ینشور  هب  ار  وا  تلاسر  درب . یپ  شدوجو  يالاو  ياهتیعقاو 
ملاـع و قیمع و  لاـمک و  اـب  هدـیمهف و  ساـسح و  نینچ  نیا  دـناوتیم  يرـسمه  رتـمک  هک  یتـسار  هب  و  درک . یگداتـسیا  نآ  شرتـسگ  و 

. دشاب نیبعقاو 
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ینز وا  هک  مییوگب  مینک و  هراشا  زین  يو  شناد  لضف و  بتارم  هب  هک  نآ  رگم  دوشیمن  مامت  نخس  هجیدخ ، لیاضف  فاصوا و  حرـش  رد 
ملع و نودـب  زگره  درکیم ، یـسررب  تقد  هب  ار  ياهلأـسم  ره  دوـب . لاـمکبحاص  نیبنشور و  رایـسب  میهف ، رایـسب  هـبرجترپ ، دنمـشناد ،
رد يداع  ریغ  تارییغت  دش  هجوتم  هک  نآ  ضحم  هب  تلاسر  زاغآ  رد  دزیمن . یفرح  قمعت  رکفت و  نودب  تفریذپیمن و  ار  يزیچ  هشیدنا 

تقد اب  ساسح ، طیارش  نآ  رد  تسا ، هدش  نوگرگد  شتاکرح  راتفر و  لامعا و  ترضح و  نآ  ینامسج  عضو  یتح  هدش و  داجیا  ربمایپ 
تیعطاـق و اـب  درب و  یپ  هلأـسم  لـصا  هب  یـسانشناور  ملع  نادنمـشناد  نیرتـگرزب  زا  رتقـیقد  رتـهب و  تـشاد ، هـک  ياهژیو  رکفت  ربدـت و  و 

یحور قیمع  لوحت  ینوگرگد و  کی  راثآ  ربمایپ ، يارب  ینامـسج  صاخ  عضو  نآ  شیادیپ  تارییغت و  نآ  مامت  هک  درک  مالعا  تحارص 
هتـسج روط  هب  هاگ  رانک و  هشوگ و  زا  نایفارطا  نایانـشآ و  زا  یـضعب  ینامز  رد  درادـن . دوجو  يرگید  يهضراـع  چـیه  تسا و  يونعم  و 

هب باطخ  شاهنادنمـشوه  كرد  صاخ و  ینیبنشور  اب  هجیدخ  دـندرکیم ، ینارگن  زاربا  ربمایپ  لاح  رییغت  يارب  اراکـشآ  هاگ  هتخیرگ و 
دنوش يریگنیمز  لدعت و  مدع  ثعاب  هک  ینامـسج  تخـس  ياهيرامیب  هب  و   ) دزاسیم ناوتان  زجاع و  زگره  ار  وت  دنوادخ  : » تفگ ربمایپ 

يزاونناـمهم یتسودناـمهم و  یهدیم و  یناـمهم  يراد ، هتـشاد و  محر  يهلـص  هـشیمه  دوـخ  یگدـنز  رد  وـت  نوـچ  دـنکیمن ) راـچد 
نیرتساسح رد  هجیدخ  هک  نآ  مهم  يهتکن  ( 8 .« ) یتسه نامولظم  سردایرف  ینکیم و  يریگتسد  ناگدنامرد  نادنمتـسم و  زا  ینکیم ،

و دوب ، هدش  نوگرگد  زیچ  همه  تشاد و  رارق  یحو  لوزن  يهناتـسآ  رد  شکرابم  دوجو  هک  نامز  نآ  هچ  مالـسا -  ربمایپ  یگدنز  طیارش 
كرد یبوـخ  هب  ار  مرکا  لوـسر  هراوـمه  دروآیمرد -  هزرل  هب  ار  یناـهج  دـشیم و  لزاـن  شکاـپ  بلق  رب  یهلا  یحو  هک  ناـمز  نآ  هچ 
شناج مامت  اب  ار  نآ  دیمهف و  ینشور  هب  ار  وا  تلاسر  درب . یپ  شدوجو  يالاو  ياهتیعقاو  هب  تخانـش و  حیحـص  روط  هب  ار  وا  درکیم .

ساسح و نینچ  نیا  دناوتیم  يرسمه  رتمک  هک  یتسار  هب  و  درک . یگداتسیا  نآ  شرتسگ  تیبثت و  هار  رد  دوخ  ناوت  يهمه  اب  تفریذپ و 
مغ کیرـش  نیرتهب  شتازایتما  مامت  رب  هوالع  ییالاو ، فاصوا  نینچ  اب  ییوناب ، نینچ  دشاب . نیبعقاو  ملاع و  قیمع و  لامک و  اب  هدیمهف و 
رد و  درم ، یگدنز  رد  تیقفوم  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دشاب ، نادـب  فصنم  ینز  هاگره  هک  تسا  یتفـص  نیا  و  دوب . زین  ربمایپ  هودـنا  و 

یگنانز تایـصوصخ  اههناشن و  ریاس  لامج و  ییابیز و  زگره  هک  يروط  هب  تفر ، دهاوخ  رامـش  هب  وا  یگداوناخ  ینابم  لوصا و  میکحت 
زا یکاح  ربتعم  دانـسا  دوب و  راکـشآ  دوهـشم و  ًالماک  هجیدخ  یگداوناخ  یگدنز  رد  رما ، نیدب  هجوت  دـنزاس . رپ  ار  نآ  ياج  دـناوتیمن 

دیدیم و هک  ار  یهورکم  زیچ  ره  مالسا  ربمایپ  دیوگیم : هراب  نیا  رد  مالسا  فورعم  هیلوا و  ناسیونهریس  زا  یکی  قاحسانبا » . » تسا نآ 
ناـیم رد  هجیدـخ  اـب  هناـخ  هـب  تشگزاـب  ماـگنه  تخاـسیم ، شرثأـتم  نوزحم و  دـیدرگیم ، دراو  وا  رب  هـک  ار  ییاوراـن  ره  دینــشیم و 

تابث و هب  ار  وا  هراومه  هجیدـخ  دومرفیم . تیانع  شیاشگ  جرف و  ار  اوران  هورکم و  نآ  هجیدـخ ، يهلیـسو  هب  دـنوادخ  و  تشاذـگیم .
یگدـنز و کیرـش  نینچ  و   ) دادیم نیکـست  ار  ربماـیپ  مـالآ  اهجـنر و  اـهدرد و  دوخ  تفوـطع  تیارد و  اـب  درکیم و  توـعد  تمواـقم 

نابرهم رواشم  بحاصم و  میهف و  راوخمغ  کی  تفر و  ایند  زا  هجیدخ  هک  يزور  ات  دوب ) ربمایپ  راکددـم  رای و  هشیمه  ینابرهم  راسگمغ 
دیسر ییاج  هب  هجیدخ  دننامیب  تمرح  یقالخا  يونعم و  ماقم  هک : دنکیم  فارتعا  زین  یمیدق  سیونهریس  نیا  تفر ... تسد  زا  میمص  و 

هب ار  اتکی  راگدرورپ  مالـس  ربمایپ ، يا  : » تفگ یحو  لوزن  ماگنه  هب  لیئربج  يزور  هک  نانچ  تفرگ . رارق  یهلا  صاـخ  تیاـنع  دروم  هک 
هجیدخ هاگنآ  دنکیم .» غالبا  وت  هب  ار  راگدرورپ  دورد  لیئربج  کنیا  هجیدخ ، يا  : » تفگ هجیدخ  هب  زین  مالـسا  ربمایپ  ناسرب ». هجیدـخ 

...« لیئربج رب  مالس  دورد و  و  تسوا ، زا  دورد  مالس و  زاغآ  تسا و  مالس  دوخ  دنوادخ  : » تفگ خساپ  رد 

هجیدخ هرابرد  تاقبط  بحاص  راتفگ 

هللا یلص  دمحم  یگدنز  هب  یهاگن  تشهب  رد  مدآ  ترـضح  : » دسیونیم تاقبط »  » باتک رد  یمالـسا ، نیخروم  زا  رگید  یکی  دعـسنبا » »
رماوا يارجا  هار  رد  وا  رـسمه  هک  تسا  نیا  نم  رب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ياـهيرترب  زا  یکی  دـیوگیم : دـنکفایم و  هـلآ  هـیلع و 
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.« داد ناشن  هار  یهلا  ياهروتـسد  هب  تبـسن  ینامرفان  رد  ارم  نم ، رـسمه  هک  نآ  لاح  و  دومن ، تدـعاسم  يراکمه و  شرهوش  اب  دـنوادخ 
(9)

هجیدخ نادنزرف 

يارب مساقلاوبا »  » يهینک و  تشاد ، بقل  بیط  رهاط و  هک  دمآ  ایند  هب  مساق  مان  هب  يرـسپ  دندش . دلوتم  دنزرف  راهچ  هجیدـخ  ترـضح  زا 
يهلحرم ات  یتح  درک و  یط  یتدـم  ار  یگراوخریـش  يدازون و  نارود  مساق  تسا . هدـش  هتفرگ  زیزع  دـنزرف  نیمه  ماـن  زا  مالـسا ، ربماـیپ 

یقاب يارـس  هب  دیـشوپ و  مشچ  ایند  زا  یهلا  ریدـقت  رب  انب  هک  دوب  هدـشن  هتفرگ  ریـش  زا  زونه  اما  دوب . هدـنز  مه  نداـتفا  هار  هب  ندوشگاـپ و 
يرآ دوب . مالـسلاامهیلع  همطاـف  موثلکما و  بنیز و  ناـنآ  یماـسا  هک  دـش  زین  رتخد  هس  ياراد  هجیدـخ  رـسپ ، دـنزرف  نیا  زا  ریغ  تفاـتش .

ترـضح ینعی  یتسه ، ناهج  يوناب  نیرترهوگ  هزیکاپ  نیرتنمادـکاپ و  شکاپ ، ناماد  رد  هک  تسا  هجیدـخ  نوچمه  ییـالاو  تیـصخش 
ردپ يارب  ربمایپ ، نادنزرف  مامت  نایم  زا  یهلا ، تیشم  هدارا و  رب  انب  هک  ینابات  دیشروخ  نآ  دوشیم . هدنارورپ  اهیلعهَّللامالـس ، ارهز  همطاف 

يهمئا نوچمه  نادـنزرف  شرابرهگ  ناماد  رد  و  دوش ، باختنا  ناهج ، تاداـس  یهلا و  راونا  يرداـم  يارب  اـت  دـنامیم ، یقاـب  شراوگرزب 
نینچ نیا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يرآ  دنـشاب ... نایناهج  تیاده  داشرا و  نارادلعـشم  دوخ ، هک  دهد  شرورپ  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
تلق لاق : رمع ، نب  لضفم  نع  : » دناهدومرف هراشا  نآ  هب  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ( 10 ... ) دوب هتشگ  رومان  هجیدخ »  » هک تشاد  يردام 
یلص هَّللالوسر  اهب  جوزت  امل  مالسلااهیلع  هجیدخ  نا  معن ؛ لاقف : مالسلااهیلع ؟ همطاف  هدالو  ناک  فیک  مالـسلاهیلع  قداصلا  هَّللادبع  یبال 
ناک کلذل و  تشحوتساف  هیلع  لخدت  هارما  نکرتی  اهیلع و ال  نملسی  الو  اهیلع  نلخدی  نکف ال  هکم  هوسن  اهترجه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

هطبار هکم  نانز  دمآرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  جاودزا  هب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  نوچ  يرآ ، ( 11 .« ) هیلع ًارذح  اهمغ  اهعزج و 
دمآ تفر و  دندرکیمن . مالـس  وا  هب  تاقالم  ماگنه  رد  و  دندمآیمن . وا  يهناخ  هب  رگید  دـندرک و  عطق  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  اب  ار  دوخ 
اهنت ار  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هکم ، نانز  دـندشیم . وا  هناخ  هب  ناـنآ  نتفر  عناـم  هدرک ، تبقارم  ار  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هناـخ  هب  نارگید 
نیا دوب . هتفرگارف  ار  وا  تشحو  هدوب و  تحاران  نیگمغ و  عوضوم  نیا  زا  مالسلااهیلع  هجیدخ  دندرکیمن . یتسود  وا  اب  رگید  دندراذگ ،
نیا رد  دش . رتدیدش  تلاسر  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ندش  ثوعبم  اب  مالـسلااهیلع  هجیدخ  یحور  يهرـصاحم  دمآ و  تفر و  كرت 

یلـصا یماح  هک  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  اب  ار  یطابترا  هنوگره  دنتـسنادیم  دوخ  نمـشد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  ناـمز 
. دندراذگ اهنت  ياهنت  تخس  طیارش  نآ  رد  ار  مالسلااهیلع  هجیدخ  دندرک و  عطق  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

اهتشون یپ 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
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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 
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 
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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 
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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