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ناناوج هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: هدنسیون

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم 

: یپاچ رشان 

نآرق مولع  ریسفت و  ياهشهوژپ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( رهم منرت  دلج 1 ( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  8شسرپ و 

باتک 8تاصخشم 

8دمآرد

نآرق هرابرد  لوا : 9لصف 

يریسفت ياه  شور  ینابم و  9فلا :

9هراشا

؟ تسیچ اهنآ  توافت  و  تسانعم ؟ هچ  هب  نآرق  لیوأت  9ریسفت و 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  نآرق  لیوأت  ریسفت و  11ایآ 

؟ دیئامرفب یحیضوت  يأر  هب  ریسفت  دروم  رد  دناهدیمان  يأر  هب  ریسفت  ار  ریسفت  عون  نیا  دوشیم  مارح  ریسفت  هک  يدراوم  رد  12ًارهاظ 

؟ تسیچ نآرق  رسفم  13طیارش 

؟ تسیچ نآرق  ریسفت  16عبانم 

؟ تسا ربتعم  ریسفت  رد  نیرسفم ، عامجا  ایآ  تنس ، باتک و  لقع و  دوشیم . هدافتسا  هقف  رد  هک  دوب  یعبانم  نامه  ًارهاظ  شدروم  هس  ریسفت  عبانم  زا 

؟ دیآیم رامش  هب  نآرق  ریسفت  عبانم  زا  نیعبات  هباحص و  تارظن  لاوقا و  17ایآ 

؟ دراد دوجو  تایاور  نآرق و  دوخ  زا  یلیلد  نآرق  ریسفت  رد  اهنیا  تیجح  يارب  ایآ  لقع ، تیبلها و  ربمایپ و  تنس  نآرق ، تایآ  زا : دنترابع  نآرق  ریسفت  عبانم 

؟ تسیچ يریسفت  ياهشور  زا  21دوصقم 

؟ دراد یتوافت  هچ  يداهتجا  ریسفت  یلقع و  ریسفت  اب  يأر  هب  22ریسفت 

؟ تسیچ نآرق  رد  لقعت  ربدت و  اب  يأر  هب  ریسفت  28توافت 

؟ دنراد رگیدکی  اب  یطابترا  هچ  کیتونمره  نآرق و  ریسفت  تسانعم و  هچ  هب  28کیتونمره 

؟ تسیچ نآ  هنامز  گنهرف  اب  نآرق  36هطبار 

؟ تسا هدرک  تفلاخم  اًلماک  یلهاج  برع  هنامز  گنهرف  اب  ای  تسا ؟ هدرک  ادیپ  باتزاب  نآ  رد  یلهاج  برع  گنهرف  هتفرگ و  رارق  هنامز  گنهرف  ریثات  تحت  اًلماک  میرک  نآرق  ایآ 

؟ تسیچ نآرق  ریسفت  قطنم  ای  نآرق  زا  تشادرب  39شور 

نآرق هرابرد  44ب :
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؟ تسا حیحص  نآرق  اب  هراختسا  ایآ  تسیچ و  44هراختسا 

؟ دشاب تیرشب  باتک  نآرق  مدآ ، تقلخ  لوا  زا  دشیمن  رگم  داد  رارق  باتک  نیرخآ  ار  نآرق  دنوادخ  46ارچ 

؟ دشیم فیرحت  رگید  ياهباتک  لثم  دشیمن  هداد  رارق  نادیواج  باتک  ناونع  هب  نآرق  ادتبا  نآ  رد  رگا  اًلثم  درادن ؟ یطابترا  فیرحت  زا  نآرق  ظفح  هب  یهلا  باتک  نیرخآ  ناونع  هب  نآرق  نداد  رارق  ایآ 

؟ تسا هدش  لزان  لاس  یط 23  تایآ ، ياهلوزن  ناش  هب  هجوت  اب  ای  دش ، لزان  اجکی  ردق و  بش  رد  نآرق  48ایآ 

نآرق نورد  زا  49ج :

؟ دشاب اههروس  لوزن  بیترت  هب  هک  درک  نیودت  ینآرق  ناوتیم  49ایآ 

؟ تسا هدش  لزان  ینامز  هچ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمْسِب   » 50هیآ

؟ درک انعم  تخانش و  ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هباشتم  مکحم و  تایآ  زا  51دوصقم 

؟ تسیچ یهلا  نیناوق  رییغت  خسن و  زا  53دوصقم 

؟ ریخ ای  میراد  خوسنم  تایآ  مه  نآرق  دوخ  رد  ایآ  لوا ، يانعم  نامه  هب  دشاب  هدش  خسن  دنوادخ  نوناق  هکنیا  دروم  54رد 

؟ تسا تلع  هچ  هب  رارکت  همه  نیا  هدش ؟ رارکت  دایز  َنیِقِداَص » ْمُتنُک  نِإُدْعَوْلا  اَذه  یَتَم  َنوُلوُقَیَو   » ترابع ای  تسیچ ؟ رارکت  نیا  تلع  هدش  رارکت  نآرق  زا  هروس  دنچ  رد  میهاربا  ترضح  نانامهیم  هب  طوبرم  تایآ  دننام  نآرق  تایآ  زا  یخربنآرق  تایآ  زا  یخرب  رارکت  تلع 

؟ تسیچ نآرق  رد  عوکر  بزح ، ءزج ، 56يانعم 

اهشنیب مود : 58لصف 

58هراشا

یسانشادخ 58فلا :

؟ تسا رون  ادخ  هنوگچ  سپ  تسا  سوسحم  یندید و  يزیچ  58رون 

؟ تسا هدمآ  رکذم  تایاور  نآرق و  رد  ادخ  تافص  60ارچ 

دراد یتوافت  هچ  ناسنا  ادخ و  60یگنادواج 

؟ دوشیم هچ  دنزرف  تیسنج  نییعت  رد  ردام  ردپ و  شقن  یفارگونوس و  سپ  تسا  هاگآ  اه  محر  لخادزا  ادخ  طقف  61رگا 

یسانشامنهار 62ب :

؟ تسا رگید  صخش  ای  ربمایپ  سبع »  » هروس 63بطاخم 

؟ دراد قحان  قح و  ناربمایپ  نتشک  ایآ  تسیچ  قحلا » ریغب  ءایبنالا  مهلتق  و   » هیآ زا  64دوصقم 

یسانشماما 64ج :

؟ تسیچ مخ  ریدغ  اب  هدئام  موس  هیآ  64طابترا 
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؟ دش لزان  ینامز  هچ  اجک و  رد  تلمکا ) مویلا   ) لامکا هیآ  و  لزنا ) ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   ) غالب 65هیآ 

؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  تسا  تماص  نآرق  نآرق ، دنتسه و  قطان  نآرق  تیب  لها  هک  هدش  هتفگ  تایاور  زا  یضعب  رد  67هکنیا 

یسانشداعم 73د :

؟ دنوریم تشهب  هب  نامزلا  رخآ  ياه  ناسنا  زا  یکدنا  دادعت  هعقاو ، هروس  تایآ  هب  هجوت  اب  73ایآ 

؟ دنوریم تشهب  هب  رتمک  اهنز  هک  تسا  انعم  نیدب  نیا  ایآ  هدش  دای  ثنوم  نایروح  زا  رتشیب  نآرق  رد  74ارچ 

؟ دوش باذع  شتآ  يهلیسو  هب  هدش  هدیرفآ  شتآ  زا  هک  یناطیش  تسا  نکمم  روطچ  هدش ، منهج  شتآ  هب  دیدهت  ناطیش  هروس ، نامه  رد  و  هدش » هدیرفآ  شتآ  زا  ناطیش  : » دیامرفیم ص »  » يهروس رد  میرک  نآرق 

76عبانم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  78هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


( رهم منرت  دلج 1 ( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

باتک تاصخشم 

. یناهفصاییاضر یلعدمحم  رظن  ریز  نارگشهوژپ ؛ زا  یعمج  رهم / منرت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نآرق 1384. مولع  ریسفت و  ياهشهوژپ  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 

201 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.1 ناناوج ؛ ینآرق  ياه  شسرپ  تسورف : 

لایر  10000 کباش : 

.The auranic qustions of youth یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  201 ؛ [ - 199 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

نآرق عوضوم : 
مالسا یبهذم -- ياهشسرپ  عوضوم : 

BP65/ت4 1384  هرگنک :  يدنب  هدر  یلعدمحم 1341 -  یناهفصا  ییاضر  هدوزفا :  هسانش 

297/15 ییوید :  يدنب  هدر 

1103696 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دمآرد

، نآرق زا  ندینش  خساپ  ناناوج و  ندیسرپ  مدرم ، ياهشسرپ  نایم  رد  تسا و  نادنمـشناد  شناد و  دشر  زاسهنیمز  يرگـشسرپ  شـسرپ و 
باریـس ار  تقیقح  ناگنـشت  هک  تسا  قح  بناج  زا  یماج  نآرق  دراد و  هنـشت  ینهذ  هدامآ و  یلد  رگـشسرپ  نوچ  دراد . ياهژیو  هاگیاج 

. میشاب یهلا  ضیف  نیا  هطساو  هک  هدش  يرای  قیفوت  هک  تسا  یهاگ  دنچ  يرآ  دنکیم .
دش مهارف  راک  تامدقم  میدش . توعد  فراعم  ویدار  نآرق  هورگ  طسوت  ینآرق  ياهشسرپ  هب  ییوگ  خساپ  يارب  یسمش  لاس 1383  رد 
هب هسلج  کـی  ياهتفه  میدرکیم و  هـضرع  ریـسافت  نآرق و  رب  ار  اهشـسرپ  اـم  دیـسریم و  روـشک  طاـقن  ماـمت  زا  ینآرق  ياهشـسرپ  و 

يریگیپ ار  راک  بدا ، فطل و  اب  یفطل ، نیملسملاو  مالسالاۀجح  هژیوب  فراعم  ویدار  زیزع  ناتسود  میتخادرپیم و  اهنآ  خساپ  یسررب و 
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زا یعمج  راک  نیا  رد  دـندرکیم ، شخپ  يزاـس و  هداـمآ  ار  بلاـطم  تقد  شـالت و  اـب  ییاـبطابط  ییازریم و  ياـقآ  باـنج  دـندرکیم و 
. دندومن يرای  ار  ام  يدهملا  میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم  نارگشهوژپ 

نشور و ار  نانآ  هار  لد و  میرک ، نآرق  متسه  نئمطم  منک و  رکشت  دنمجرا  لضاف و  نازیزع  ناتسود و  نیا  زا  هک  تسا  رـصاق  هدنب  نابز 
فطل  هک  هنوگنامه  هک  مهاوخیم  جع )  ) رصع ماما  زا  و  دهدیم ، تکرب  ناشرمع  هب  نآرق  بحاص 

12 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. هَّللا ءاشنا  دنهد . رارق  شیوخ  ریخ  ياعد  فطل و  دروم  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  راتشون و  نیا  نازیزع و  نیا  ام و  دندوشگ ، ار  هار  دندرک و 

زیزع ناناوج  رگا  دـننک و  ییاـمنهار  هدادرارق و  فطل  دروم  ار  اـم  راتـشون ، نیا  يهعلاـطم  زا  سپ  هک  میراد  اـضاقت  زیزع  ناگدـنناوخ  زا 
«1 . » دنتسرفب ام  سردآ  هب  دنراد ، ینآرق  ياهشسرپ 

ساپس  اب 
یناهفصا  یئاضر  یلعدمحم 

84 / 3 / 24 مق -
13 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآرق هرابرد  لوا : لصف 

يریسفت ياه  شور  ینابم و  فلا :

هراشا

يریسفت  ياهشور  ینابم و  . 1
نآرق  هرابرد  . 2
نآرق  نورد  . 3

15 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
يریسفت ياهشور  ینابم و  فلا :

؟ تسیچ اهنآ  توافت  و  تسانعم ؟ هچ  هب  نآرق  لیوأت  ریسفت و 

؟ تسیچ اهنآ  توافت  و  تسانعم ؟ هچ  هب  نآرق  لیوأت  ریسفت و  شسرپ 
: خساپ

. دشابیم يزیچ  يانعم  ندرک  راکشآ  و  فشک ، يرادرب ، هدرپ  يانعم  هب  تغل  رد  ریسفت ،» : » يوغل يانعم 
میوشب و هجوتم  ار ، یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـصاقم  نآرق و  تایآ  یناعم  ام  هک  تسا  نیا  نآرق ، ریـسفت  زا  دوصقم  یحالطـصا : ياـنعم 

. مینک نایب  نارگید  يارب 
. تسا نآ  ياهلولدم  و  دصاقم ، فشک  نآرق و  تایآ  یناعم  نایب  يانعم  هب  ریسفت  دنسیونیم : هراب  نیا  رد  هللا  همحر  یئابطابط  همالع 

: دراد دوجو  یساسا  رصنع  دنچ  نآرق  ریسفت  رد  بیترت  نیدب 
. تایآ تاملک و  یناعم  ندش  هجوتم  لوا :

. تسا هدوب  هچ  هیآ  نیا  نایب  زا  ادخ  فده  مینادب ، مود :
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«1 . » مینک نایب  راهظا و  نارگید  يارب  ار  بلطم  نآ  هک  نیا  موس :
. تسا هتفرگ  تروص  ریسفت  دوش ، ماجنا  هلحرم  هس  نیا  رگا 

16 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ثیداحا و  نآرق ، رگید  تایآ  لثم  یلقن  نئارق  یلقع و  نئارق  زا  هکنیا  ینعی  دـشاب  ربتعم  عبانم  نئارق و  ساـسارب  دـیاب  يریـسفت  نینچ  هتبلا 

. دوش هئارا  زیاج  ربتعم و  يریسفت  ات  دوش  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: لیوأت

ییانعم کی  هب  ار  یعوضوم  کی  هک  نیا  دـننام  تسا ، رگید  زیچ  هب  يزیچ  نداد  عاجرا  يانعم  هب  تغل  رد  لـیوأت »  » يهژاو يوغل : ياـنعم 
، رد تسا  نکمم  و  دشاب ؛ ءایشأ  هب  ءایشا ، رد ، تسا  نکمم  لیوأت  سپ  میهدب ، عاجرا  رگید ، يهعقاو  هب  ار  ياهعقاو  کی  ای  میهدب ، عاجرا 

. تسا یناعم  دروم ، رد  ام  ثحب  اما  دشاب ، یناعم 
ُهّللا اَّلِإ  ُهَلیِوْأـَت  ُمَْلعَی  اَـم  : » دـیامرفیم نارمع  لآ  يهروـس  يهیآ 7  رد  هـلمج  زا  هدـمآ ، لـیوأت  يهژاو  يددـعتم  تاـیآ  رد  مـیرک  نآرق  رد 

« دننادیمن دنشاب ) رگنفرژ  قیمع و  دنشاب :(  ملع  رد  خسار  هک  یناسک  ادخ و  زج  ار  نآرق  لیوأت  « » 1 « ؛» ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَّرلاَو 
دوریمن راک  هب  انعم  نآ  هب  لیوأت  يهژاو  هزورما  یلو  دـندربیم  راک  هب  يزورما  ریـسفت  يانعم  هب  ار  لیوأت  يهژاو  « 2  » نیرسفم زا  يامدق 

يانعم هب  ظفل  رهاظ  ندنادرگرب  رگید  ترابع  هب  دـنیوگیم . لیوأت  ار  ظفل  رهاظ  فلاخم  يانعم  نونکا  هدرک ؛ ادـیپ  يدـیدج  يانعم  هکلب 
. حوجرم

17 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 « » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  : » دیامرفیم نآرق  لاثم :

. اهنآ ياهتسد  زا  تسا  رتالاب  ادخ  تسد 
«2 « » ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » يهفیرش يهیآ  لثم  نآرق  رگید  تایآ  هب  ام  یتقو  یلو  دراد » تسد  ادخ   » هک تسا  نیا  هفیرش ، يهیآ  نیا  رهاظ 

، مینادرگیم رب  يرگید  يانعم  کی  هب  شرهاظ  زا  ار  نآ  ینعی  مینکیم ، لیوات  ار  هیآ  نیا  تایآ ، هنوگنیا  « 3  » يهنیرق اب  مینکیم  هعجارم 
همجرت رد  تسا و  رترب  ادـخ  تردـق  ینعی  ْمِهیِدـْیَأ » َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی   » تسادـخ و تردـق  دوصقم ، هکلب  تسین  تسد  دوصقم ، مییوـگیم  و 

تسد و  تسین ، ادخ  لثم  يزیچ  چیه  نوچ  دشاب ، هتـشاد  تسد  ادخ  هکنیا  هن  تساهنآ ». تسد  يالاب  ادخ  ِتردق )  ) ِتسد : » میـسیونیم
. تسا دوصقم  تسد  زا  يرگید  زیچ  اجنیا  تسین و  ادخ  تسد  لثم  مه  ام 

تسا تیدودحم  شاهمزال  دشاب ، مسج  رگا  اریز  دشاب  هتشاد  تسد  دناوتیمن  تسین ، مسج  ادخ  نوچ  هک ، مینادیم  یلقع  يهنیرق  اب  ای  و 
«4 . » تسین دودحم  ادخ  و 

. دشاب ام  تسد  نیمه  يانعم  هب  دناوتیمن  دی »  » يهژاو نیاربانب 
هللا و همحر  یئاـبطابط  همـالع  هلمج  زا  دـناهدرک  رکذ  مه  يرگید  یناـعم  ریـسفت ، نآرق و  موـلع  نارظنبحاـص  لـیوأت ، يهژاو  يارب  هتبلا 

لیوأت  رگید  یخرب  ای  و  « 5 ، » دناهدرک انعم  ینیع » تقیقح  ، » يانعم هب  ار  نآ  تنس  لها  زا  یخرب 
18 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

«1 « » ُهّللا اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  اَم   » هفیرش يهیآ  دناهتسناد و  تاهباشتم » هیجوت   » يانعم هب  ار 
.« دنادیمن یسک  ادخ  زا  ریغ  ار  تاهباشتم  هیجوت  : » دناهدرک انعم  نینچ  ار 

. دیآیم ریسفت  يانعم  هب  هیآ ، نیا  رد  لیوأت  دناهتفگ : رگید  یخرب  و 
نآ نیرتروهـشم  یلو  تسا ؛ هدش  رکذ  انعم  دودـح 12  لیوات  يارب  مینکب ، وجتـسج  ریـسفت  نآرق و  مولع  نارظن  بحاص  تاملک ، رد  رگا 

و رصاعم ، نارسفم  رظن  رد  رهاظ » فالخ   » يانعم هب  مه  یکی  امدق و  رظن  رد  ریسفت »  » يانعم هب  یکی  تشذگ  هک  دوب  لوا  يانعم  ود  نامه 
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. دوشیم حرطم  ثحابم  نیا  ریسفت  و  نآرق ، مولع  ياهسالک  رد  و  تسین ، اجنیا  نآ  لاجم  هک  تسا  یقیقد  ینف و  ياهثحب  هیقب 
. دشاب هتشاد  يددعتم  یناعم  فلتخم  ياهاج  رد  دناوتیم  ینعی  تسا ؛ یظفل  كرتشم  کی  لیوأت  يهژاو  دسریم  رظن  هب  عومجم  رد  یلو 

؟ تسیچ ریسفت  اب  لیوأت  توافت 
ار رهاظ  فالخ  يانعم  هک  تسا  ییاج  لیوأت  یلو  تسا  ظافلا  يرهاظ  يانعم  نآ  ریـسفت  هک  دـش ، نشور  بلطم  نیا  لبق  ثحب  يالبال  زا 

. مینک نایب  یلقن  ای  یلقع  يهنیرق  کمک  اب 
دربراک انعم و  کیدزن 12  هک  میریگب  رظن  رد  ار  لیوأت  یناعم  مامت  رگا  هتبلا 

19 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 . » دنوشیم توافتم  مه  اب  یناعم  ياهراپ  رد  دوشیم و  یکی  لیوأت  اب  ریسفت ، ِیناعم  زا  یخرب  تاقوا  یهاگ  دراد ،

توافتم اًلماک  لیوأت  اب  ریسفت  يهژاو  ام ، نامز  رد  یلو  دننادیم ، یکی  لیوأت  اب  ار  ریـسفت  يهژاو  هتـشذگ  نیرـسفم  دش  نایب  هک  روطنامه 
. دیآیم تسدب  هنیرق  کمک  اب  هک  رهاظ  فالخ  يانعم  ینعی  لیوأت  يرهاظ ، يانعم  ینعی  ریسفت  دوشیم : انعم 

20 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: شسرپ

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  نآرق  لیوأت  ریسفت و  ایآ 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  نآرق  لیوأت  ریسفت و  ایآ  شسرپ :
: خساپ

: دراد مکح  هس  لیوأت ، ریسفت و 
؛ تسا زیاج  لیوأت  ریسفت و  لیوأت ، ریسفت و  زا  مسق  کی 

؛ تسا بجاو  لیوأت  ریسفت و  زا  مسق  کی 
. دراد زین  مارح  مسق  کی  و 

. تسا مارح  هکلب  تسین  زیاج  لیوات  میشاب ، هتشادن  نآرق  يهیآ  لیوأت  يارب  لقن ، ای  لقع  زا  یعطق  ياهنیرق  ام  هک  ییاج  رد  - 
رد هک  تسا ، يار  هب  ریسفت  نیا  مینک ، ریسفت  ار  نآرق  نئارق  هب  هجوت  نودب  و  مینکن ، هجوت  نئارق  هب  ام  هک  ییاج  رد  ریسفت  رد  نینچمه  - 

. تسا مارح  هکلب  تسین  زیاج  راک  نیا  هک  هدمآ ، مه  ثیداحا 
طیارـش ياراد  ِرـسفم  یفرط  زا  و  مینکب ، هجوت  مه  اهنآ  هب  و  میـشاب ، هتـشاد  ریـسفت  يارب  یعبانم  ای  نئارق  ام  هک  تسا  ییاج  رگید  مسق  - 

. تسا زیاج  لیوأت  ریسفت و  اجنیا  رد  دهدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  مه ،
حیحـص مهف  ای  دـشاب  یعرـش  ماکحا  هب  طوبرم  یلئاـسم  هک  یتقو  ریـسفت  دروم  رد  اًـلثم  دوشیم  بجاو  هک  تسا  ییاـج  رد  رگید  مسق  - 
ریـسفت ار  تایآ  ای  میمهفب ، یبوخ  هب  ار  دـئاقع  ات  مینک ، ریـسفت  ار  تایآ  ینعی  دوشیم ؛ مزال  نارق ، تایآ  ریـسفت  اـجنیا  رد  دـشاب ، دـیاقع 

ماکحالا  تایآ  زا  ار  یهلا  ماکحا  ات  مینکب 
21 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

تـسا حیحـص  هدیقع  نتـشاد  نینچ  مه  تایآ و  هب  لمع  مهف و  يهمدقم  نوچ  دوشیم  بجاو  نآرق  ریـسفت  دراوم  نیا  رد  میوشب ؛ هجوتم 
. دوشیم بجاو  تروص  نیا  رد  سپ 

«1 « » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی   » ریبعت نامه  دننام  دشاب  لیوأت  رب  فقوتم  تایآ ، حیحص  مهف  هک  یعقوم  نآ  دوشیم  بجاو  یهاگ  زین  لیوأت  - 
يهیآ هب  هجوت  اب  ار  ْمِهیِْدیَأ » َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی   » يهیآ رگا  اریز  دـتفیب . هابتـشا  هب  رـسفم  بطاخم  ای  رـسفم ، تسا  نکمم  مینکن ، لیوأت  رگا  هک 
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«2 « » ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  »
یقاب شدوخ  ياج  هب  مینک و  افتکا  شرهاظ  هب  ار  دی  يهژاو  يانعم  و  تسا ، تردـق  دـی »  » زا دوصقم  هیآ  نیا  رد  هک  مییوگن  مینکن و  انعم 

« هیبشت میـسجت و   » یفارحنا يهدیقع  هک  تسا  ریـسفت  عون  نیا  اب  و  دراد . تسد  هَّللاب  ذوعن  ادخ  هک  دنک  رکف  یـسک  تسا  نکمم  میراذگب 
. دوشیم ادیپ 
: يریگهجیتن

و لیوأت »  » مه مینک  لیوأت  ریسفت و  نآ  هب  هجوت  اب  میشاب و  هتشاد  یعبانم  نئارق و  لیوات  ریـسفت و  رد  رگا  هک  دش ، مولعم  تشذگ  هچنآ  زا 
. دوشیم بجاو  دوش  دیاقع  ای  ماکحالا  تایآ  حیحص  مهف  يهمدقم  ریسفت  ای  لیوأت  رگا  و  تسا . زیاج  ود  ره  ریسفت »  » مه

. دوشیم مارح  تلاح  نیا  رد  میشاب ، هتشادن  لیوأت  ای  ریسفت  يارب  ربتعم  یعبانم  ای  لقن  ای  لقع  زا  یعطق  نئارق  رگا  و 
22 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دیئامرفب یحیضوت  يأر  هب  ریسفت  دروم  رد  دناهدیمان  يأر  هب  ریسفت  ار  ریسفت  عون  نیا  دوشیم  مارح  ریسفت  هک  يدراوم  رد  ًارهاظ 

: شسرپ
؟ دیئامرفب یحیضوت  يأر  هب  ریسفت  دروم  رد  دناهدیمان  يأر  هب  ریسفت  ار  ریسفت  عون  نیا  دوشیم  مارح  ریسفت  هک  يدراوم  رد  ًارهاظ 

: خساپ
یلص مرکا  ربمایپ  تایاور  رد  نینچمه  هدش  دای  نآ  زا  ررکم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  يأر  هب  ریـسفت 

. تسا مارح  يأر  هب  ریسفت  هک  هدش  دراو  يددعتم  تایاور  هعیش  قیرط  زا  تنس و  لها  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
: مینکیم بلج  تایاور  نیا  زا  ییاههنومن  هب  ار  امش  رظن 

. تسا هدرک  مهارف  دوخ  يارب  شتآ  زا  یهاگیاج  دنک  ریسفت  شیوخ  يأر  هب  ار  نآرق  سک  ره  هدش : تیاکح  ناهرب  ریسفت  يهمدقم  رد 
رد هک  یـسک  هیارب » نآرقلا  یف  لاق  نَم  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدـش  لقن  تیاور  نیمه  هیبش  مه  تنـس  لها  زا  و 

هدـمآ و تنـس  لها  رگید  عبانم  يذـمرت و  ننـس  رد  تیاور  نیا  هک  دراد  شتآ  زا  یهاـگیاج  دـیوگب ، نخـس  شدوخ  يأر  هب  نآرق  دروم 
«1 . » دناهدرک دای  نسح » ثیدح   » ناونع هب  نآ  زا  یتح 

نینمؤملاریما زا  ناشناردپ  زا  هک  دشابیم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـسدق  ثیدح  میراد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتیاور  نیرتهب  هعیـش  عبانم  رد 
: دیامرفیم هک  دنکیم  لقن  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالسلا ، هیلع 

23 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
.« درادن نامیا  نم  هب  دنک ، ریسفت  شدوخ  يأر  هب  ار ) ادخ  مالک  ینعی  ، ) ار نم  مالک  هک  یسک  « » 1 « ؛» یمالک هیأرب  رَّسَف  نَم  یب  نمآ  ءام  »

: دندومرف یخرب  تسا . ناوارف  ددعتم  تارابع  اب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  هتبلا 
. تسا يأر  هب  ریسفت  نیا  دیوگب  يزیچ  نآرق  دروم  رد  ملع ، نودب  سک ، ره 

ياهراک راـگدرورپ  : » دـیامرفیم هک  فارعا  يهروس  يهیآ 33  هب  هلمج ، زا  دـناهدرک  کـسمت  دروـم  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  هـب  مـه  یخرب 
هک ار  يزیچ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هدـش  مارح  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  و  : » هدـمآ هیآ  رخآ  رد  و  هدرک » مارح  نطاـب  هچ  رهاـظ  هچ  ار  تـشز 

ترابع هب  دـهدیم ، تبـسن  ادـخ  هب  و  دـنادیمن ، ناسنا  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع  يأر  هب  ریـسفت  و  « 2 .« » دهدب تبـسن  ادخ  هب  دنادیمن 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  زا  هیآ  نیا  دروم  رد  یتایاور  هچ  دنیبب  دنک و  عوجر  ییاور  عبانم  ریـسافت و  هب  هکنیا  نودـب  یـسک  رگید 

هب ریـسفت  نیا  یلقع ) یلقن و  نئارق  هب  هجوت  نودـب  ریـسفت  دـنک :(  هئارا  نارگید  هب  نآرق ، ریـسفت  ياج  هب  ار  دوخ  رظن  يأر و  تسا  هدـمآ 
. تسا يأر 

( رهم منرت  دلج 1 ( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هریبک  ناهانگ  زا  يأر  هب  ریسفت  هک  دناهدرک  هدافتسا  هداد ، شتآ  يهدعو  يأر  هب  ریسفت  يارب  هک  یتایاور  زا  دارفا ، یخرب 
دوجو يأر  هب  ریـسفت  تمرح  يارب  يرگید  لیلد  دسریم  رظن  هب  دش  نایب  تایاور  نآرق و  زا  يأر  هب  ریـسفت  تمرح  رب  هک  یلئالد  زا  دـعب 

مه  نآ  دراد و 
24 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

يرامیب یسک  رگا  اًلثم  دننکیم  عوجر  نآ  صصختم  هب  يراک  ره  يارب  هک  تسا  نیا  ملاع  رد  القع  شور  هکنیا  حیضوت  تسا . القع  ءانب 
یبلق رامیب  يهجلاعم  هب  و  دشاب ، هتشادن  صصخت  بلق  دروم  رد  یسک  رگا  و  دوریم . بلق  صـصختم  دزن  هجلاعم  يارب  دشاب  هتـشاد  یبلق 

تلاخد هتشادن  صصخت  هک  يراک  رد  اریز  تسا  شنزرـس  قحتـسم  مه  زاب  دوش ، نامرد  صخـش  نیا  یقافتا  روط  هب  مه  رگا  دنک ، مادقا 
. دماجنایم دارفا  گرم  هب  یهاگ  دروآیم و  راب  هب  يریذپان  ناربج  ياهتراسخ  ًابلاغ  ییاهتلاخد  نینچ  هک  ارچ  تسا . هدرک 

، دـنربیم هاگداد  هب  ار  وا  حالـصيذ  عجارم  يدراوم  نینچ  رد  و  دـننکیم ، شنزرـس  ار  نآ  ناهج  نادـنمدرخ  ملاـع و  يـالقع  ور  نیا  زا 
يریگتخــس ردـقنیا  ارچ  دـنریگیم ؛ رظن  رد  وا  يارب  یبساـنم  ياـهتازاجم  دــننکیم و  ینوناـق  دروـخرب  وا  اـب  و  دــننکیم ، همکاـحم 

نینچ زین  يأر  هب  ریـسفت  تیعقوم  درادـن ؛ ار  يراک  يهرتسگ  نآ  رد  تلاخد  قح  درادـن  يراک  رد  صـصخت  هک  یـسک  نوچ  دـننکیم !؟
هدرکن هعجارم  یلقن  یلقع و  ربتعم  نئارق  عبانم و  هب  ای  درادن  يریـسفت  لئاسم  زا  یهاگآ  تسین و  ریـسفت  صـصختم  هک  یـسک  يرآ  تسا 

: دندومرف رطاخ  نیمه  هب  درادن  رظن ، راهظا  نآرق و  ریسفت  رد  تلاخد  قح 
«1 «. » تسا مارح  يأر  هب  ریسفت  »

25 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نآرق  رسفم  طیارش 

: شسرپ
؟ تسیچ نآرق  رسفم  طیارش 

: خساپ
ره هک  يروطنامه  دنکب . مادقا  نآرق  ریسفت  هب  دناوتیمن  یسک  ره  ینعی  تسا ، یطیارش  ياراد  رگید ، ياهصصخت  نوچمه  نآرق ، رسفم 
نآ رد  مه  ار  مزال  صصخت  یتح  دشاب و  طیارـش  ياراد  کشزپ  کی  دیاب  هکلب  دیامن  مادقا  دارفا  يهجلاعم  تبابط و  هب  دناوتیمن  یـسک 

. دشاب هتشاد  رظن ، دروم  يهتشر 
هب ای  در  ای  دییات  هب  دنک و  رظن  راهظا  یملع  يهتشر  ره  رد  صصخت  نودب  درادن ، هزاجا  یسک  ره  هک  تسا  تایهیدب  زا  هزورما  ور  نیا  زا 

ربتعم و وا  نخس  ات  دشاب  یطیارش  ياراد  دیاب  نآرق  رسفم  و  تسین . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  ریسفت  ملع  و  دزادرپب . ملع  نآ  زا  یبلطم  نایب 
. دشاب یسررب  لباق 

: میرامشیم رب  رصتخم  یحیضوت  اب  ار  اهنآ  یخرب  هک  دناهدرک  رکذ  یطیارش  نآرق  رسفم  يارب  « 1  » رظنبحاص ناهوژپ  نآرق  اذل 
 ...( عیدب نایب و  یناعم ، قاقتشا ، تغل ، وحن ، فرص ، : ) برع تایبدا  اب  ییانشآ  . 1

، نآرق رـسفم  راک  يهلیـسو  نوچ  دوشیمن  ققحم  نآرق  ریـسفت  طرـش ، نیا  نودـب  تسا و  مزال  رـسفم  يارب  يروتـسد ، دـعاوق  زا  یهاگآ 
تایبدا  نامه 

26 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
همجرت ایند  ياهنابز  زا  يرایـسب  هب  نآرق  هزورما  دنچ  ره  تسا ؛ هدش  لزان  یبرع  نابز  هب  نآرق ، هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  تسا و  برع 

رد هک  یفیرظ  تاکن  هژیو  هب  برع و  مالک  راتخاس  اریز  دریگ  رارق  ربتعم  حیحص و  ریسفت  کی  يانبم  دناوتیمن  نآرق  يهمجرت  یلو  هدش 
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. دوشیمن سکعنم  اههمجرت  رد  شاهمه  تسا ، دوجوم  یهلا  مالک  نیا 
: نآرق مولع  زا  یهاگآ  . 2

خوسنم و خـسان و  مکحم ، هباشتم ، تایآ ، لیوأت  یندـم و  یکم ، تایآ  تخانـش  لثم  تسا ، نآرق  يهرابرد  هک  تسا  یمولع  نآرق ، مولع 
هابتـشا راچد  تایآ  یـضعب  ریـسفت  رد  رـسفم  ات  دوشیم  بجوم  اهنآ  زا  یهاگآ  مدع  یلو  تسا  دودحم  نآرق  رد  خسن  دراوم  دـنچ  ره  ... 

. دوش
( تایآ خیرات  : ) نآرق تایآ  لوزن  ناش  زا  عالطا  . 3

ای هیآ  کـی  نآ ، یط  رد  هک  ياهـعقاو  زا  تـسا  تراـبع  نآ  و  « 1 . » تسا هدـش  ریبعت  زین  لوزنلا » بابـسا   » هب امدـق  راـثآ  رد  بلطم  نیا  زا 
هیآ يانعم  ندـش  نشور  رد  دـناوتب  صاخ ، یناکم  یناـمز و  طیارـش  اـی  هعقاو  نآ  تسا  نکمم  هدـش و  لزاـن  نآرق  تاـیآ  زا  ياهعومجم 

. دنک کمک 
: هقف ملع  . 4

نخـس ثرا  دروم  رد  نآرق  رگا  لاثم  ناونع  هب  دنک  جارختـسا  تیب  لها  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  ار  یعرـش  ماکحا  دـناوتب  صخـش  ینعی 
. دشاب هتشاد  ار  مکح  نآ  طابنتسا  دروم  رد  یهقف  تردق  دیاب  دیوگیم ،

 27 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: هقفلا لوصا  زا  یهاگآ  . 5

ییآراک ریـسفت  رد  مه  هقف و  رد  مه  هقفلا  لوصا  ملع  نیا  هتبلا  هک  تسا  طابنتـسا  لوصا  رگید  ریبعت  هب  تسا و  هقف  يهمدـقم  هقفلا  لوصا 
دنک ریسفت  ار  نآرق  دهاوخیم  هک  یصخش  يور  نیا  زا  تسا ، نتم  مهف  قطنم  ُدتِم و  هقفلا  لوصا  تقیقح  رد  و  رگید ، دراوم  رد  مه  دراد 

. تسا هدش  نایب  هقفلا  لوصا  ثحب  رد  نآ  میظع  شخب  هک  دنادب  ار  نتم  مهف  قطنم  هک  تسا  يرورض 
: ثیدحلا ملع  . 6

نیا زا  موزل  عقاوم  رد  دـناوتب  ات  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  تخانـشو  ثیداحا  زا  یهاگآ  ینعی 
. دنک هدافتسا  تایآ  ریسافت  رد  ثیداحا 

: فلتخم ياهتئارق  هب  ملع  . 7
. دوشیم هدناوخ  یفلتخم  ياهتئارق  هب  نآرق  يهیآ  کی  تاقوا  یهاگ 

«1 « » َنرهَّطَی َنرُهطَی و   » لاثم ناونع  هب 
، دراد یشقن  ماکحا  رد  ای  ریسفت  رد  هک  ییاج  رد  ات  دشاب  هتشاد  عالطا  اهتئارق  نیا  زا  رسفم  تسا  مزال  هک  هدش  هدناوخ  تئارق  ود  ره  هب 

بحاص ور  نیا  زا  دنتسه  دحاو  ربخ  تائارق  اریز  دننکیم ، هجوت  رتمک  نآرق  تائارق  هب  نیرـسفم  هزورما  هتبلا  دنک . هدافتـسا  نآ  زا  دناوتب 
زا صفح   » تئارق هک  دنیوگیم  نیملـسم  رتاوتم  تئارق  نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  دننادیم  ربتعم  ار  یتئارق  نآ  دننادیمن و  ربتعم  ار  اهنآ  نارظن 
زا صفح   » تئارق نیا  رب  نیملـسم  مومع  ًابیرقت  و  تسا ، نیملـسم  رتاوتم  تارق  اـب  قباـطم ، شبلاـغ  تئارق  نیا  دوشیم  داـی  نآ  زا  مصاـع »

اذل دننکیم و  هیکت  مصاع »
28 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

رد یلو  دوش . حرطم  لئاسم  نیا  دـیاب  رتمک  هک  ارچ  تسا  رـصاعم  نیرـسفم  اب  مه  قح  و  دوشیم ؛ هجوت  رتمک  رگید  ياهتئارق  هب  هزورما 
. دشاب هتشاد  هنیمز  نیا  رد  یئاهیهاگآ  دیاب  نآرق  رسفم  لاح  نیع 

: یقالخا و  یعامتجا ، یملع ، یفسلف ، ياهشنیب  زا  یهاگآ  . 8
یبرجت و مولع  زا ، يرصتخم  تاعالطا  ای  دسانشب  ار  یقالخا  بتاکم  ای  یفـسلف  بتاکم  هکنیا ، نودب  دناوتیمن  ام  رـصع  رد  نآرق  رـسفم 

( رهم منرت  دلج 1 ( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


. دزادرپب نآرق  ریسفت  هب  دشاب  هتشاد  یسانشناور  یسانشهعماج و 
دنچ ره  تسا  ربتعم  لـماک و  ریـسفت  کـی  يارب  یمزـال ، طرـش  و  دـناهداد . رارق  « 1 ، » رـصاعم ناـگرزب  زا  یـضعب  ار  طرـش  نیا  ور  نیا  زا 

، یعامتجا یقالخا و  تاروتـسد  تانئاک ، شنیرفآ  هب  طوبرم  تایآ  مهف  يارب  یلو  تسین  مزـال  یبرجت و ...  مولع  اـی  هفـسلف  رد  صـصخت 
. دنامب لفاغ  اهنآ  زا  رسفم  دوشن و  فشک  یملع  لئاسم  رد  نآرق  زاجعا  تایآ و  زومر  تسا  نکمم  نآ  نودب  تسا و  بوخ 

دشاب هتشادن  یهاگآ  یکشزپ  مولع  زا  رـسفم  رگا  ار  نونمؤم  يهروس  لئاوا  ای  جح  يهروس  لوا  تایآ  دننام  تایآ  زا  يرایـسب  نینچمه  و 
. دورب ههار  جک  هب  دشاب  هتشادن  یهاگآ  رگا  تسا  نکمم  یهاگ  دنکب و  هئارا  تایآ  نیا  زا  یبوخ  ریسفت  دناوتیمن 

: یخیرات ياهیهاگآ  . 9
يدح ات  برعلا  ةریزج  يایفارغج  زا  و  دنادب ، يدح  ات  ار  مالسا  ردص  خیرات  تسا  مزال  دنادب  ار  لوزن  نأش  دیاب  هکنیا  زا  ریغ  نآرق  رـسفم 

هتشاد  عالطا 
29 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نیا زا  دـهدب و  صیخـشت  ریـسفت  رد  ار  نآ  لاثما  و  یندـم ، یکم و  تایآ  نآرق ، لوزن  ياهنامز  نآرق ، لوزن  ياهناکم  دـناوتب  ات  دـشاب ،
. دنک هدافتسا  نآرق  ریسفت  رد  مولع 

(: دشخبیم دهاوخب  سک  ره  هب  دنوادخ  هک  یملع   ) هبهوملا ملع  تراهط و  . 10
الا ُهَّسمی  ـال  . » دـننکیمن كرد  سمل و  نیرهطم  زا  ریغ  ار  نآرق  اریز  دـشاب ، هتـشاد  یحور » تراـهط   » دـیاب نآرق  رـسفم  دـناهتفگ : یخرب 

ریسفت و ققحت »  » طیارـش ءزج  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  تسا . رـسفم  طیارـش  ءزج  « 2 « » هبهوملا ملع  : » دـنیوگیم اهنآ  « 1 « » نورهطملا
و دشاب ، هتشاد  يرتالاب  یحور  تراهط  ناسنا  هچ  ره  يرآ  تسا . ریـسفت  لامک »  » رـسفم و لامک »  » طیارـش ءزج  هکلب  تسین ، ندش  رـسفم 

نآرق هک  يروطناـمه  دربب  يرتشیب  ياـههرهب  نآرق  زا  دـناوتیم  دـسریم  نآرق  رـضحم  هب  هک  یتـقو  دـشاب  هدرک  يرتـشیب  سفن  يهیکزت 
: دیامرفیم

30 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و  « 5 « » َنِینِسْحُْملِّل ًيدُه  « » 4 « » َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه  « » 3 « » ِساَّنِلل ًيدُه  »
: دیامرفیم یهاگ  تسا . مدرم  يارب  تیاده  دیامرفیم : یهاگ  نآرق 

یـسک رگا  تسا . ناراکوکین  يارب  تیادـه  رتالاب ، تیادـه  تسا و  یلبق  تیادـه  زا  رتالاب  هبترم  کی  نیا  تسا  نایاوقت  اـب  يارب  تیادـه 
يارب سفن  يهیکزت  اب  ار  یطیارـش  کی  تسا  مزال  دنکب  ادیپ  تسد  نآرق  یلاع  بتارم  مهف  هب  و  ینآرق ، تیاده  یلاع  بتارم  هب  دـهاوخب 

. تسا رسفم  ریسفت و  لامک  طرش  نیا  هکلب  تسین  ریسفت  ققحت  طرش  نیا  دسریم  رظن  هب  اما  دنک ، داجیا  شدوخ  رد  یحور ، تالامک 
ینعی درادـن ، یـصخشم  ِرایعم  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دوشیم  رـسفم  لامک  بجوم  و  تسا ، ریـسفت  لامک  طرـش  زین  هبهوملا » ملع   » نینچمه
رایعم نوچ  نیاربانب  دـنادب ؛ یبیغ  تاـماهلا  زا  ار  دوخ  ریـسفت  هداد و  هبهوملا » ملع   » نم هب  دـنوادخ  هک  دـنکب  اـعدا  سک  ره  تسا  نکمم 

. دوب دهاوخ  شریسفت ، لامک  ثعاب  دشاب  هتشاد  یسک  رگا  یلو  دریگب ، رارق  طرش  ریسفت  رسفم و  يارب  دناوتیمن  درادن  یصخشم 
: يأر هب  ریسفت  زا  بانتجا  و  « 1  » يرواد شیپ  عون  ره  زا  زیهرپ  . 11

باختنا اًلبق  ار  ياهدـیقع  ینعی  دزاس ، شیوخ  مهف  يأر و  عبات  ار  هیآ  تلالد  هک  نآ  هن  دـشاب ، نآرق  تایآ  یظفل  تلالد  عبات  دـیاب  رـسفم 
رب ار  دوخ  يار  رگید ، ترابع  هب  دنک و  قیبطت  دوخ  يأر  رب  ار  نآرق  حالطـصا ، هب  دـنک و  هیجوت  ارنآ  ياهیآ  زا  دادمتـسا  اب  دـعب  دـیامن و 

. دیامن لیمحت  نآرق 
31 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ربج شرهاظ  زا  هک  یتایآ  میوشیم  نآرق  دراو  یتقو  مینک  باختنا  ار  هرعاشا »  » عضوم اًلبق  رگا  رایتخا » ربج و   » عوضوم رد  لاـثم  ناونع  هب 
. مینکیم باختنا  دوخ  رظن  دییات  يارب  ار  دیآیم  رب 
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. دراد لماک  مات و  رایتخا  ناسنا  هک  مینک  باختنا  ار  یلزتعم »  » عضوم رگا  و 
. مینیزگیم رب  اتسار  نیا  رد  ار  یتایآ  زین 

هن و  تسا ، ربـج  دـیؤم  هن  نآرق  هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  میرگنب  ار  تاـیآ  عومجم  میوـش و  دراو  نآرق  رـضحم  هب  هناـفرطیب  رگا  یلو 
. تسا نیرمالا » نیب  رما   » هب لئاق  هکلب  دنکیم  دییات  ار  مات  رایتخا 

يأر هب  ریـسفت  نآرق و  رب  رظن  لیمحت  بجوم  ات  دشاب  هتـشاد  ییاهضرف  شیپ  يرواد و  شیپ  ریـسفت  هب  دورو  زا  لبق  رـسفم  دیابن  نیاربانب 
«1 . » تسا هدش  یهن  نآ  زا  هک  دوش 

32 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نآرق  ریسفت  عبانم 

: شسرپ
؟ تسیچ نآرق  ریسفت  عبانم 

: خساپ
: درامش رب  نآرق  ریسفت  يارب  ناوتیم  یلصا  عبنم  راهچ 

دوخ زا  میناوتیم  تایآ  ریـسفت  رد  ام  رگید ، ترابع  هب  دـشاب . هباشتم  تاـیآ  يارب  ریـسفت  عبنم  دـناوتیم  مکحم  تاـیآ  میرک : نآرق  لوا :
. مینک هدافتسا  نآرق  تایآ 

«1 « » ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنا  اَّنِإ  : » دیامرفیم ردق  يهروس  رد  لاثم  ناونع  هب 
«2 « » ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش  : » دیامرفیم هرقب  يهروس  رد  و  میدرک ، لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام 

نآ دـیآیم و  تسد  هب  یموس  بلطم  میراذـگب ، مه  رانک  ار  هیآ  ود  نیا  یتقو  تسا . هدـش  لزان  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام 
، نآرق ریسفت  عبانم  زا  یکی  نیاربانب  دنیوگیم . نآرق » هب  نآرق   » ریسفت ًاحالطصا  ار  نیا  دشابیم . ناضمر  كرابم  هام  رد  ردق  بش  هکنیا ،

. دیامن کمک  تایآ  مهف  رد  ام  هب  دناوتیم  هک  تسا ، میرک  نآرق  دوخ 
. تسا ریسفت  عبانم  زا  یکی  مه  مالسلا : مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنس  مود :

. دشاب ریسفت  عبانم  زا  یکی  دناوتیم  مه  یلقع  نئارق  لقع و  لقع : موس :
33 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآرق رب  هکنیا  هن  دـنیایب ، رد  نآرق  مهف  مادختـسا  هـب  دـنناوتیم  یبرجت  موـلع  یهاـگ  یبرجت : موـلع  یعطق  ياـههزومآ  زا  یخرب  مراـهچ :
ام هب  دـنناوتیم ، نآرق  تایآ  مهف  رد  یعطق  یملع  بلاطم  زا  یخرب  هکلب  دـشاب ؛ نآرق  زا  مولع  جارختـسا  ياـنعم  هب  هن  و  دـنوشب ، لـیمحت 

. دننکب کمک 
: يروآدای

«. دوهش  » لثم تسین ، ربتعم  ًاضعب  هک ، هدش  هدرمش  مه  يرگید  عبانم  هتبلا 
لاقتنا لباق  و  تسا ، یصخش  ًالوا  ینافرع ، تافشاکم  دوهـش و  اریز  تسا  یفنم  ام  باوج  دشاب !؟ ریـسفت  عبنم  دناوتیم  ینافرع  دوهـش  ایآ 

تافـشاکم تسا  نکمم  یفرط  زا  تسا و  ییاهاطخ  اب  هارمه  تاقوا  یهاـگ  نینچمه  و  درادـن ، هطباـض  راـیعم و  ًاـیناث  دـشابیمن و  ریغ  هب 
. دوش هتخیمآ  یناطیش  تافشاکم  اب  ینامحر 

34 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا ربتعم  ریسفت  رد  نیرسفم ، عامجا  ایآ  تنس ، باتک و  لقع و  دوشیم . هدافتسا  هقف  رد  هک  دوب  یعبانم  نامه  ًارهاظ  شدروم  هس  ریسفت  عبانم  زا 
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؟ تسا ربتعم  ریسفت  رد  نیرسفم ، عامجا  ایآ  تنس ، باتک و  لقع و  دوشیم . هدافتسا  هقف  رد  هک  دوب  یعبانم  نامه  ًارهاظ  شدروم  هس  ریسفت  عبانم  زا 

: شسرپ
ریسفت رد  نیرـسفم ، عامجا  ایآ  تنـس ، باتک و  لقع و  دوشیم . هدافتـسا  هقف  رد  هک  دوب  یعبانم  نامه  ًارهاظ  شدروم  هس  ریـسفت  عبانم  زا 

؟ تسا ربتعم 
: خساپ

عبنم دـناوتیم  دـشاب  لوقنم  رگا  عامجا  ایآ  دراد ؟ دربراک  يدـح  هچ  ات  عامجا  هک  تسا ، رظن  فـالتخا  مه  هقف  دوخ  رد  عاـمجا  دروم  رد 
؟ هن ای  دشاب ،

، تسا لکشم  لَّصحم ، عامجا  ناکما  هتبلا  هک  دننادیم ، ربتعم  ار  « 1  » لَّصحم عامجا  یلو  دننادیمن ، ربتعم  نادنچ  ار  لوقنم  عامجا  ًالومعم 
لکـشم یلیخ  یلو  تسین ، لاحم  دـنچ  ره  دـنک  يروآعمج  عوضوم  کی  رد  ار  املع  لاوقا  مامت  دـناوتب  یـسک  هک  نیا  اـم  ناـمز  رد  اریز 

. تسا
عامجا دـسریم  رظن  هب  دـشاب . دـناوتیمن  ای  دـشاب ، دـناوتیم  ریـسفت  رد  عبانم ، زا  یکی  عامجا  ایآ  هک  تسا  فالتخا  عامجا  رد  ور  نیا  زا 

، دنـشاب هتفگ  ار  يدحاو  مالک  نیرـسفم  يهمه  رگا  هیآ  کی  دروم  رد  لاثم  ناونع  هب  دشاب  ریـسفت  عبنم  دـناوتیمن  هیآ  کی  رد  نیرـسفم 
. تشاذگ رانک  ار  عامجا  دوشیم  تسین ، تسرد  نخس  نیا  هک  يروایب  تسد  هب  یعطق  لیلد  امش  یلو 

35 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ردق هک  دراد  ینّقیتم  ردق  مینادب ، یّبل ، لیلد  کی  ار  عامجا  رگا  رتینف  ترابع  هب  میرادن . عامجا  رابتعا  رب  یلیلد  نآرق ، ریسفت  رد  نیاربانب 

. تسا یهقف  ِلئاسم  نامه  شرابتعا ، نقیتم 
هدافتـسا عامجا  زا  میناوتیم  ماکحالا  تایآ  دروم  رد  طقف  دناهتفگ : دناهتفریذپ  يریـسفت  عبنم  ناونع ، هب  ار  عامجا  هک  دارفا  زا  یخرب  اذـل 

مولعم تفرگ  ماجنا  هک  یسررب  یط  دراد . ار  طباوض  طیارش و  نامه  و  دنربیم ، هرهب  نآ  زا  هقف ، رد  هک  دوشیم  یعامجا  مه  نآ  مینک و 
یخرب « 2 « » هلالک  » يهیآ لیذ  ای  « 1 « » هعتم  » يهیآ لیذ  اًلثم  دشابیم  ماکحالا  تایآ  رد  دناهدرک  هدافتسا  عامجا  زا  هک  یناسک  ًالومعم  دش 

ناونع هب  عامجا  زا  میناوتب  هک  تسا  دیعب  تایآ  يهیقب  رد  یلو  تسا ، ماکحالا  تایآ  ثحب  اجنیا  هک  دـناهدرک  عامجا  ياعدا  نیرـسفم  زا 
. مینک دای  عبنم  کی 

36 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دیآیم رامش  هب  نآرق  ریسفت  عبانم  زا  نیعبات  هباحص و  تارظن  لاوقا و  ایآ 

: شسرپ
؟ دیآیم رامش  هب  نآرق  ریسفت  عبانم  زا  نیعبات  هباحص و  تارظن  لاوقا و  ایآ 

: خساپ
: میوشب لئاق  لیصفت  دیاب  نیعبات ، هباحص و  لاوقا  دروم  رد 

ربمایپ گرزب  يهباحـص  سابع » نبا   » ای بعک » نب  یبا  «، » دوعـسم نبا   » دـننام هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  یهاـگ  . 1
لها زا  رفن  کی  ناونع  هب  تروص  نیا  رد  هک  دننکیم ، انعم  ار  ياهژاو  و  دننکیم ، نایب  يوغل  رظن  زا  ار  یبلطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

ناشمالک نیاربانب  دـناهدوب ؛ تایآ  بطاخم  نامز و  نآ  لها  اریز  اهنآ ، زا  رتالاب  هکلب  نییوغل ، يهیقب  لثم  تسا ، ربتعم  اهنیا  مالک  فرع ،
. دشاب ربتعم  تغل  رد  دناوتیم 

لاثم ناونع  هب  هثداح - نآ  رد  یباحـص  نآ  هکنیا  یکی  تسا ، ربتعم  طرـش  ود  اب  دنک ، نایب  ار  ياهیآ  لوزن  نأش  یعبات  ای  یباحـص  رگا  . 2
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رگا تروص  ود  نیا  رد  دـشاب ، مه  قثوم  هکنیا  رگید  و  دـش ، لزاـن  تبـسانم  نیا  هب  هیآ  نیا  دـیوگیم  هتـشاد و  روضح  ردـب - گـنج  رد 
. تسا ربتعم  دنک ، نایب  ياهیآ  لوزن  نأش  دروم  رد  ار  یبلطم 

قثوم و صخـش  نیا  رگا  اجنیا  رد  دنک ، لقن  يرگید  موصعم  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  یبلطم  یعبات ، ای  یباحـص ، رگا  . 3
هک  تسین  مه  مزال  دشاب -، وگتسار 

37 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
هب دوش . عقاو  هدافتـسا  دروم  ریـسفت  رد  دناوتیم  تسا و  ربتعم  نیا  دنک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یمالک  دـشاب - لداع 

. مینکیم هدافتسا  هیآ  ریسفت  رد  ثیدح  نیا  زا  ام  دومرف ؛ ار  ثیدح  نیا  هیآ  نیا  لیذ  رد  ربمغیپ  دیوگیم : لاثم  ناونع 
ام دراوم  نیا  رد  دـنک ، یـصخش  داهتجا  ياهیآ  رد  نیعبات  زا  یکی  ای  سابع  نبا  اًـلثم  تسا . دارفا  نیا  یـصخش  داـهتجا  مراـهچ  تلاـح  . 4
هک ار  ياهتکن  هتبلا  تسا  نیرـسفم  يهیقب  لوق  لثم  اجنیا  رد  نیعبات  هباحـص و  لاوقا  هکلب  میرادـن  نیعبات  هباحـص و  لوق  تیجح  رب  یلیلد 

رظن رد  دنشاب و  هدید  ار ، ینئارق  کی  تسا  نکمم  دندوب ، کیدزن  لوزن  رصع  هب  نوچ  نیعبات  هباحص و  هک  تسا  نیا  تشاد  رظن  رد  دیاب 
تـسین انعم  نیدب  نیا  یلو  میـشاب ، هتـشاد  ياهژیو  هجوت  تایآ ، مهف  رد  اهنآ  تاملک  رب  هک  دبلطیم  ور  نیا  زا  دناهدرک ، نایب  دناهتـشاد و 

. دشاب تجح  ناشمالک  هک 
: يروآدای

: دناهتفگ دناهدش و  لئاق  ینآرق  مولع  نارظن  بحاص  زا  یخرب  ار  یتوافت  کی  هتبلا 
تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یباحص  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لثم  تسا  تجح  شمالک  دشاب  موصعم  یباحـص ، رگا 

. دشاب هتفگ  ار  شایصخش  رظن  ولو  تسا ، تجح  مه  ربتعم و  مه  شمالک  نآرق  ریسفت  رد  اذل  تسا  موصعم  مه  و 
ای تایاور ، تایآ و  زا  یلیلد  ام  دشابن ، موصعم  یباحص ، هک  ییاج  رد  اما 

38 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نبا لثم  یسک  مالک  هیلع  یلیلد  ام  رگا  ور  نیا  زا  درک ؛ تفلاخم  نآ  اب  دوشن  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، تجح  شمالک  هکنیا  رب  میرادن  لقع 

سابع نبا  نوچ  هک  میرادن  یلیلد  و  میهدیم ، رارق  یسررب  دقن و  دروم  نیرـسفم  يهیقب  مالک  لثم  ار  سابع  نبا  مالک  میدرک  ادیپ  سابع 
. درک یسررب  دقن و  ار  وا  مالک  دیابن  نیاربانب  هتفگ 

39 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

تایاور نآرق و  دوخ  زا  یلیلد  نآرق  ریسفت  رد  اهنیا  تیجح  يارب  ایآ  لقع ، تیبلها و  ربمایپ و  تنـس  نآرق ، تایآ  زا : دنترابع  نآرق  ریـسفت  عبانم 
؟ دراد دوجو 

: شسرپ
نآرق و دوخ  زا  یلیلد  نآرق  ریـسفت  رد  اهنیا  تیجح  يارب  ایآ  لقع ، تیبلها و  ربمایپ و  تنـس  نآرق ، تایآ  زا : دـنترابع  نآرق  ریـسفت  عبانم 

؟ دراد دوجو  تایاور 
: خساپ

: میرک نآرق  . 1
«1 « » ٌتاِهباَشَتُم َرَخُأَو  ِباَتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاَمَکُْحم  ٌتاَیآ  ُْهنِم   » يهفیرش يهیآ  میراد ، هک  یلیلد  نیرتمهم  میرک ، نآرق  دروم  رد 

لثم مکحم  تایآ  ینعی  ِباَـتِْکلا » ُّمُأ  َّنُه   » هک تسا  نیا  هیآ  ریبعت  دراد و  دوجو  زین  هباـشتم  تاـیآ  میراد و  مکحم  تاـیآ  میرک  نآرق  رد 
نآرق ریسفت   » نامه نیا  هک  مینادرگرب  مکحم  تایآ  هب  دیاب  ار  هباشتم  تایآ  دناعوجر و  لحم  ینعی  دنوشیم ، عقاو  عجرم  دنتـسه و  ردام 
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. تسا نآرق » هب 
«2 « » ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناَْیِبت  : » نآرق هکنیا  هلمج  زا  هدروآ  مه  يرگید  لئالد  نازیملا ، ریسفت  يهمدقم  رد  هللا  همحر  یئابطابط  همالع 

. رگید ياهلاثم  تسا و 
، دوشیم هدافتـسا  نآرق  تایآ  دوخ  زا  ور  نیا  زا  دشابیم  زین  شدوخ  يهدـننک  نایب  ًاعطق  تسا  زیچ  همه  يهدـننک  نایب  هک  نآرق  نیاربانب 

. دشاب رگید  يهیآ  ریسفت  دناوتیم  نآرق  تایآ  هک 
40 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ییاج رد  قلطم و  ییاج  رد  صاخ ، ییاـج  رد  دـیوگب ، نخـس  ماـع  تسا  نکمم  ییاـج  رد  هدـنیوگ  هک  تسا  نیا  یباـتک  ره  تعیبط  هتبلا 
ات تشاذگ  مه  رانک  ار  بلاطم  تفرگ  رظن  رد  ار  نخـس  طسو  نخـس و  رخآ  نخـس و  لوا  درک ، عمج  ار  مالک  لیذ  ردـص و  دـیاب  دـیقم ،

نآرق مهف  رد  میربیم ، راکب  ناگدنسیون  ياهباتک  مهف  يارب  هک  تسا  یعیبط  ریس  کی  نیا  میروایب ، تسد  هب  ار  هدنیوگ  یئاهن  دوصقم 
رد هتبلا  دراد  دومنهر  مه  نآرق  تاـیآ  دوخ  دراد ، دوجو  یعیبط  ریـس  نیا  هکنیا  رب  هوـالع  نیارباـنب  مینکیم . هدافتـسا  شور  نیمه  زا  مه 

. تسا هدش  يروآدای  بلاطم  نیا  مه  ثیداحا  زا  یخرب 
مالسلا  مهیلع  موصعم  همئا  تایاور  ربمایپ و  تنس  . 2

نآرق رکذ :[  ام  « » 1 « ؛» ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اَْنلَزنَأ  : » دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق 
.« ینک شنایب  مدرم  يارب  ات  میدرک ، لزان  وت  يوس  هب  ار ،

يارب ات  میداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وت :[  يوس  هب  ار  نآرق  ام  دـیامرفیم : مه  اجنیا  ندرک ، راکـشآ  و  نایب »  » ینعی نآرق  ریـسفت 
ریـسفت نییبت و  ار  نآرق  تایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  نیاربانب  ینک . ریـسفت  نایب و  ار  تسا  هدـش  لزاـن  هک  يزیچ  نآ  مدرم 

، دـنادن ربتعم  ار  نآ  دـشاب و  هداد ، يزیچ  هب  روتـسد  دـنوادخ  ینعی  دـیآیم ، مزال  تمکح  فـالخ  دـشابن ، تجح  ریـسفت  نیا  یلو  دـنک ،
. تسا تجح  ام  يارب  دسرب  ام  هب  نآرق  زا  ياهیآ  ریسفت  نایب و  رد  ربمایپ  زا  یثیدح  رگا  يهفیرش  هیآ  نیا  ساسارب  نیاربانب 

41 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: دنسیونیم هللا  همحر  یئابطابط  همالع  هیآ  نیمه  لیذ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد 

هب قـحلم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  دـیآیم  تسد  هب  نیلقث ، ثیدـح  زا  میمهفیم و  ریـسفت  رد  ار  ربماـیپ  ناـیب  تیجح  هـیآ  نـیا  زا  اـم 
ای اـهبنارگ ، زیچ  ود  نم   » هک « 1  » هدـش لقن  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  ددـعتم  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  دـنربمایپ 

: دومرف دعب  ار ،» مترتع  نآرق و  ادخ  باتک  متشاذگ ، امش  نایم  رد  ار  نیگنس 
. دینکیم ادیپ  تاجن  امش  دیئوجب ، کسمت  ود  ره  هب  دینک و  هدافتسا  ود  ره  زا  رگا  امهب » متکسمت  نإ  ام  »

هارمگ دینک  ادـیپ  کسمت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مه  نآرق و  مه  ود ، ره  هب  رگا  اولـضت » نل  امهب  متکـسمت  نإ  ام  : » دـیامرفیم ترـضح 
مادک چیه  هب  ای  دینک  ادیپ  کسمت  یکی  هب  رگا  امهب :» متکسمت  الوأ  امهدحاب  متکسمت  نإ  ام   » هک تسا  نیا  ثیدح  موهفم  اذل  دیوشیمن 

ره دیاب  نآرق ، نودب  تیب  لها  هن  دناسریم ، دصقم  هب  ار  ناسنا  تیب  لها  نودـب  نآرق  هن  سپ  دـش . دـیهاوخ  هارمگ  دـینکن  ادـیپ  کسمت 
ریـسفت نایب و  هک  دنکیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  یئابطابط  همالع  بیترت  نیدب  دـناسرب . دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  ناسنا  ات  دـشاب  مه  اب  ود ،

. تسا ربتعم  ام  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
رد هک  يرگید  تایاور  نینچمه  دراد و  هک  یـصاخ  لئالد  و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  تمـصع  لثم  دراد  دوجو  مه  يرگید  لـئالد  هتبلا 

. تسین اهنآ  رکذ  لاجم  هک  هدش  دراو  هنیمز  نیا 
42 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: لقع . 3
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دروـم رد  دـهاوخیمن . شراـبتعا  رب  یلیلد  لـقع  دوـخ  و  تسا ، يرـشب  ِفراـعم  يهیاـپ  لـقع  تقیقح  رد  ینعی  تسا  یتاذ  لـقع  تیجح 
دوخ زا  تساجک  زا  بآ  يرتنیا  دوشیم و  رتبآ  يهلیـسوب  رگید  ياهزیچ  تسا و  رتبآ  بآ . ندوب  رتهب  دـننزیم  لاـثم  لـقع  تیجح 

. تسا بآ  تاذ 
لحن هکراـبم  يهروـس  رد  اًـلثم  میراد  تیجح  نیا  رب  یتاراـشا  مه  تاـیآ  ثیداـحا و  رد  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا  یتاذ  مه  لـقع  تـّیجح 

. دننکب رکفت  هکنیا  رطاخ  هب  و  دنکب ، نایب  مدرم  يارب  ربمایپ  ات  میدرک  لزان  ار  نآرق  : » دیامرفیم
«1 « » َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  »

، ار ربدـت  رکفت و  ام  رگا  دـناوخیم ، رکفت  ربدـت و  هب  ار  ام  یتایآ  یتقو  هدـش ، توعد  لقعت  رکفت ، ربدـت ، هب  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد 
؛» ۀنطاب ۀجح  ةرهاظ و  ۀـجح  ، » میراد ۀـجح  ود  ام  هک  هدـمآ  زین  ثیداحا  رد  هکنیا  رب  هوالع  دـیآیم . مزال ، تمکح  فالخ  مینادـن  ربتعم 
رد تسا  یتاذ  لقع  تیجح  هکنیا ، رب  هوالع  نیاربانب  تسام . لقع  ینطاب  تجح  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  يرهاظ  تجح 

. تسا هدش  هراشا  شرابتعا  هب  مه  تایاور  تایآ و 
 43 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
یبرجت مولع  تخانش  يارب  یعبنم  نآرق  ریسفت  ای  دنتـسه  نآرق  ریـسفت  عبنم  یبرجت  مولع  ایآ  تسیچ ؟ نآرق  ریـسفت  رد  یبرجت  مولع  شقن 

!؟ دشابیم
: خساپ

ور نیا  زا  « 1  » دـجنگیمن لاجم  نیا  رد  هک  دوش  نشور  نآ  فلتخم  داـعبا  اـت  دراد  یلـصفم  ثحب  هب  زاـین  یبرجت  مولع  نآرق و  عوضوم 
: میشاب هتشاد  ثحب  نیا  هب  ارذگ  یهاگن  میراچان 

تایآ رصم  نیرصاعم  زا  یضعب  هدرک  هراشا  هریغ  ناسنا و  ندب  راتخاس  یـسانشناهیک ، تعیبط ، لئاسم  هب  يددعتم ، تایآ  رد  میرک  نآرق 
نیاربانب تسا . هدـمآ  رامـش  هب  نیا  زا  شیب  اـم  تاـقیقحت  رد  هتبلا  هک  « 2 : » دناهدرمـش دروم  ار 1322  نآرق  رد  یعیبـط  لـئاسم  هب  طوبرم 
ٍّرَقَتْسُِمل يِرَْجت  ُسْمَّشلاَو   » هدرک هراشا  دیشروخ  تکرح  هب  یهاگ  تسا  نآرق  یملع  تاراشا  هب  طوبرم  هک  تسا  یثحابم  نآرق  دودح 15 

ص: ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و  « 4 « » اَهَنْوََرت ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاَوامَّسلا  َعَفَر   » دنکیم حرطم  ار  هبذاج  يورین  یهاگ  « 3 « » اَهَّل
44

«1 ، » دوشیم عقاو  هجوت  دروم  ناهایگ  تیجوز  یهاگ 
. نآ دننام  و  « 2  » تسا هدرک  هراشا  ناسنا  تقلخ  لحارم  هب  یهاگ 

هتـشادن یئانـشآ  هیآ  ره  هب  طوبرم  مولع  اب  ناسنا  رگا  دـشاب ، هتـشاد  یئانـشآ  زور  یبرجت  مولع  اب  رـسفم ، هک  دراد  زاین  تایآ  نیا  مهف  هک 
. دنک ریسفت  هابتشا  یتح  ار  تایآ  نیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  دشاب 

تـسین انعم  نادب  نیا  یلو  هدش ، یبرجت  مولع  دشر  بجوم  نآرق  یملع  تاراشا  دراد و  یملع  تاراشا  نآرق  هک  تسا  تسرد  يروآدای :
یلو تسین ، یملع  فراعملا  ةریاد  ای  یکـشزپ  باـتک  اـی  یمیـش ، اـی  کـیزیف  باـتک  نآرق  دراد ، دوجو  نآرق  رد  یبرجت  مولع  يهمه  هک 

اـههزومآ و راـنک  رد  ار  تاراـشا  نـیا  ناـسنا  رگا  فرط  نآ  زا  و  تـسا ؛ زیمآزاـجعا  تاراـشا  دـح  رد  تاـقوا  یهاـگ  هـک  دراد  یتاراـشا 
ار بلطم  بوخ  تسا  نکمم  دنکن ، مادختسا  نآرق  مهف  رد  ار  یبرجت  مولع  رگید  ترابع  هب  دنیـشنن و  عبتت  هب  یبرجت  مولع  ياهدرواتـسد 

. دورب ههاریب  هب  هیآ  مهف  رد  دوشن و  هجوتم 
«3 « » اَهَّل ٍّرَقَتْسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلاَو  : » دیامرفیم میرک  نآرق  لاثم :

«4  » شدوخ رارقتسا  لحم  ات  دراد  نایرج  دیشروخ 
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هک  دندرکیم  انعم  روط  نیا  ار  هفیرش  يهیآ  نیا  نیرسفم  يامدق  زا  یخرب 
45 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

هک دـندرکیم  رکف  دوب و  مکاح  سویملطب » تئیه   » رکفت نامز  نآ  رد  یـسانشناهیک  ملع  رد  نوچ  تسا » بذاک  تکرح  نیمه  دوصقم  »
قرش زا  دیشروخ  حبص  هک  درکیم ، دییأت  ار  نیمه  مه  ناسنا  بذاک  سح  ددرگیم ، نیمز  رود  هب  دیـشروخ  و  تسا ، ناهج  زکرم  نیمز 

رد دندرک ، هدافتسا  هیآ  زا  ار  دیـشروخ  بذاک  تکرح  نیمه  زین  نیرـسفم  زا  یخرب  دنکیم . بورغ  برغ  رد  زور  نایاپ  دنکیم و  عولط 
دیـشروخ رود  هب  نیمز  تسا و  یـسمش  يهموظنم  زکرم  دیـشروخ  هک  مینادیم  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنیوگیم : زورما  نیرـسفم  هک  یلاح 

هک دنکیم  هراشا  دیشروخ  یعقاو  تکرح  هب  نآرق  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  یبذاک  سح  ام ، بورغ  عولط و  ندید  نیا  دخرچیم و 
ات اًلثم  دوریم  یتسد  رود  ناگراتـس  فرط  هب  ای  دخرچیم ، ناشکهک  زکرم  رود  هب  يریـش و  هار  ناشکهک  زکرم  فرط  هب  تکرح  نیا  ای 

 ... دوشیم و قحلم  اگُو )  ) لثم ياهراتس  هب  دناهتفگ ، یخرب  دوش ، قحلم  اههلاچ  هایس  هب  دوش و  مامت  نآ  يژرنا  هک  ینامز 
شدوخ رود  هب  دیشروخ  تکرح  ای  دراد ، یـسمش  هموظنم  هارمه  هب  دیـشروخ  هک  یتکرح  تسا  حرطم  دیـشروخ  یعقاو  تکرح  نیاربانب 
اهلاثم نیا  اب  دیـشروخ . بذاک  تکرح  نیا  هن  تسا  رظن  دـم  دیـشروخ  یعقاو  تکرح  نیاربانب  یلاقتنا ؛ تکرح  ای  یعـضو  تکرح  ینعی 

دیاب یلو  میشاب  هتـشاد  هجوت  یبرجت  مولع  هب  دیاب  ام  هیآ  نیا 1322  رد  لقادـح  و  تسا . رثؤم  نآرق  مهف  رد  یبرجت  مولع  هک  دـش  نشور 
: هک میشاب  بظاوم 

46 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
؛ مینکن لیمحت  نآرق  رب  ار  یملع  يهدشن  تابثا  ياههیضرف  اههیرظن و  . 1

؛ میتفین لئاسم  نیا  مادهب  میوشن و  نآرق  زا  مولع  جارختسا  راچد  یفرط  زا  . 2
ناونع هب  نآ  زا  نآرق  ریسفت  رد  ناوتیم  ار  نیمز و ...  تیورک  لثم  دشاب  یعطق  دشاب و  هدیسر  یسح  تهادب  دح  هب  هک  یملع  بلاطم  . 3

«1 . » دش مولعم  اهلاثم  زا  هچنانچ  دهدیم  ناشن  زین  ار  نآرق  یملع  زاجعا  یهاگ  هک  درک  هدافتسا  هنیرق 
47 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ يریسفت  ياهشور  زا  دوصقم 

: شسرپ
؟ تسیچ يریسفت  ياهشور  زا  دوصقم 

: خساپ
میناوـتب دـیاش  دـناهدز  ملق  هنیمز  نیا  رد  نارظن  بحاـص  ناـهوژپنآرق و  زا  يرایـسب  تسا و  ياهنماد  رپ  ثحب  يریـسفت  ياـهشور  ثحب 

زا ناشریسفت  رد  یهاگ  دندرکیم و  عنم  يأر  هب  ریسفت  زا  هک  مینک ، وجتسج  ربمایپ  تایاور  رد  مالـسا و  ردص  رد  ار  ثحب  نیا  ياههشیر 
درک و ادـیپ  يرتـشیب  يهنماد  ثحب  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نارود  رد  سپـس  دـندرکیم ، هدافتـسا  رگید  يهیآ  ریـسفت  يارب  ياهـیآ 

ناوتیم هک  تسا  هدش  هئارا  یعونتم  ياهشور  هدش و  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياهشواک  مه  ام  رـصع  رد  دش و  هدوزفا  يرگید  ياهشور 
: دوشیم ریسفت  شور  هب 6  لقادح  میرک  نآرق  تفگ :

نآرق  هب  نآرق  ریسفت  لوا :
. مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  اب  نآرق  ریسفت  ینعی  ییاور ؛ ریسفت  مود :

. یلقع نئارق  کمک  هب  نآرق  ریسفت  ینعی  یلقع ؛ ریسفت  موس :
. یعطق یبرجت  مولع  کمک  اب  نآرق  ریسفت  ینعی  یملع ؛ ریسفت  مراهچ :
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. دوشیم هتفگ  زین  ینافرع  ریسفت  نآ  هب  یهاگ  هک  ینطاب ؛ ریسفت  ای  يراشا  ریسفت  مجنپ :
48 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

رد نآرق  يهیآ  کـی  هک  تسا . لـماک  عماـج و  يداـهتجا  ریـسفت  شور  دـیآیم ، رامـش  هب  اـهشور  نیا  نیب  عمج  تقیقح  رد  هک  مشش :
. دوشب لماش  ار  اهشور  نیا  يهمه  هک  دوش  ریسفت  یفلتخم  ياهشور  اب  ءاضتقا ، تروص 

: يروآدای
هب یمتفه  شور  تقیقح  رد  هک  دـشن  هدروآ  اـهشور  نیا  ءزج  تسا  يربـتعمریغ  لـطاب و  شور  نوچ  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  شور 

تسا هدش  یهن  نآ  زا  تنس  لها  هعیش و  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  رد  هک  تسا ، يأر » هب  ریـسفت   » نآ دیآیم و  رامش 
. تسا هدش  هدرمش  مارح  هدش و  هداد  نآ  رب  شتآ  يهدعو  یتح  هدش و  یفرعم  مومذم  لطاب و  يریسفت ، شور  نیا  تایاور  رد  نینچمه  و 

«1»
49 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دراد یتوافت  هچ  يداهتجا  ریسفت  یلقع و  ریسفت  اب  يأر  هب  ریسفت 

: شسرپ
؟ دراد یتوافت  هچ  يداهتجا  ریسفت  یلقع و  ریسفت  اب  يأر  هب  ریسفت 

: خساپ
نئارق زا  يهدافتـسا  دوش : نشور  يأر  هب  ریـسفت  اب  نآ  توافت  ات  مینکیم  یفرعم  لاثم  کی  اب  ار  یلقع  ریـسفت  ام  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

«1 « » ٌةَرِظاَن اَهِّبَر  َیلِإ  : » دیامرفیم میرک  نآرق  لاثم  ناونع  هب  دنمانیم  یلقع  ریسفت  ار  نآرق  ریسفت  رد  یلقع ،
. دننکیم رظن  راگدرورپ  يوس  هب  مدرم  زا  یخرب  تمایق  زور 

ناهرب میراد ، شفالخ  رب  یلقع  يهنیرق  ام  هک  یلاح  رد  دننکیم ، هاگن  نآ  هب  دارفا  هک  تسا  یمسج  ادخ  هک  دوشیم  روصت  هیآ  رهاظ  زا 
نیارباـنب تسا و ...  ندوـب  قوـلخم  مزلتـسم  تیدودـحم  دراد و  تیدودـحم  دـشاب  مسج  رگا  نوـچ  تسین  مسج  دـنوادخ  هکنیا  رب  میراد 

، تسا ینطاب  دوهش  هکلب  دشابیمن  رس  مشچ  اب  رظن  هفیرـش  يهیآ  رد  رظن  نیا  دوشیم  مولعم  سپ  تسین ، مسج  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ 
. تسا هدمآ  نآ  دننام  هیآ و  نیا  لیذ  هک  یتاهیجوت  و  تسا ، یهلا  باقع  باوث و  هب  هاگن  ای 

یلقع ریـسفت  شور  نیا  و  مینکیم ، ریـسفت  ار  هیآ  رهاظ  ای  مینکیم ، لیوأت  ار  هیآ  رهاظ  یلقع ، یعطق  يهینرق  کی  يهلیـسو  هب  ام  نیاربانب 
دشابیم

50 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
مه اب  اًلماک  ود  نیا  سپ  دوش ، ریسفت  یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  نآ  يأر  هب  ریسفت  اریز  تسا ، يأر  هب  ریـسفت  زا  ریغ  هک 

. تسا توافتم 
: رکذت

میـسقت مومذم  حودـمم و  عون  ود  هب  ار  يأر  هب  ریـسفت  راب  نیلوا  يارب  « 1  » دارفا یخرب  هک  هدـش  عورـش  ییاج  زا  ثحبم  ود  نیا  طـلخ  . 1
حودمم يأر  هب  ریـسفت  و  هدش ، شهوکن  تایاور  رد  تسین و  زیاج  هک  ییأر  هب  ریـسفت  ینعی  مومذم  يأر  هب  ریـسفت  هک  دنتـشون  دندرک و 

. تسا زیاج  هک  يداهتجا  ریسفت  ای  یلقع  ریسفت  لثم 
هب ریسفت  ِتایاور  اریز  تسا ، شودخم  بلطم  لصا  هک  یلاح  رد  دندرک  لقن  دنتفرگ و  ار  بلطم  نیا  ناگدنـسیون ، زا  يرایـسب  مک  مک  و 

. میرادن مومذم  و  حودمم ، يأر  هب  ریسفت  و  دنادیمن ، زیاج  ار  يأر  هب  ریسفت  عون  همه  ینعی  تسا  قلطم  يأر ،
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و دـشاب ، یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هجوت  نودـب  هک  تسا  نآ  يأر  هب  ریـسفت  تقیقح  رد  تسین  يأر  هب  ریـسفت  اًلـصا  یلقع ، ریـسفت  نیارباـنب 
هب ریسفت  ار  نآ  دوشیمن  تسا و  جراخ  يأر  هب  ریسفت  زا  ًاصصخت  یلقع ، ریسفت  ور  نیا  زا  دشابیم ؛ یلقع  نئارق  هب  هجوت  اب  یلقع  ریـسفت 

. دیمان حودمم  يأر 
: دوشیم صخشم  زین  دراد  توافت  يأر  هب  ریسفت  اب  يداهتجا ، ریسفت  ایآ  هک  نیا  خساپ  هتشذگ  بلاطم  زا 

51 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ار رگید  تایآ  دـنک ، یـسررب  ار  شتاـیاور  دـنک  هعجارم  هیآ  یلقن  یلقع و  نئارق  هب  لوا  رـسفم ، هک  تسا  نیا  حیحـص ، يداـهتجا  ریـسفت 
رد داهتجا  نیا  دشاب ، هتشاد  هیآ  زا  یتشادرب  هجیتن ، رد  دنک و  يدنبعمج  نایاپ ، رد  دعب  دنیبب ، تسه  نآ  يارب  یلقع  ياهناهرب  رگا  دنیبب ،
مه اب  ات  ود  نیا  سپ  دوش . رظن  راهظا  یلقن ، یلقع و  نئارق  هب  هعجارم  زا  لبق  هک  تسا  نیا  يأر  هب  ریـسفت  هک  یلاـح  رد  دـشابیم . ریـسفت 
هب ریـسفت  ماد  هب  دنکب  رظن  راهظا  یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هعجارم  نودـب  ریـسفت ، ِدـهتجم  يداهتجا ، ریـسفت  رد  رگا  هچنانچ  دـنراد ، توافت 

هعجارم زا  دعب  رسفم  هک  تسا  نآ  حیحـص  داهتجا  حیحـصریغ ؛ داهتجا  حیحـص ، داهتجا  دشاب  عون  ود  دناوتیم  داهتجا  سپ  دتفایم ، يأر 
مالعا یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هعجارم  زا  لـبق  هک  تسا  نیا  حیحـصریغ  ربتعمریغ و  داـهتجا  دـنک و  مـالعا  ار  شرظن  یلقن  یلقع و  نئارق  هب 

. دنک رظن 
تـسا لـقع »  » ياـنعم هب  يأر »  » يهژاو دـناهدرک : ناـمگ  یخرب  هک  تسا  نیا  هدـش ، ثحب  نیا  رد  هابتـشا  بجوم  هک  يدراوم  زا  یکی  . 2

رد يأر  هک  دناهتفگ : نارگید  و  نورسفم » ریسفتلا و   » رد یبهذ »  » ياقآ نینچمه  و  کعلا » نمحرلادبع  لآ  خیش   » لثم نیرـصاعم  زا  یخرب 
يأر هب  ریـسفت  دوشیم  درک ، یلقع  ریـسفت  یـسک  رگا  نیاربانب  دشابیم ، لقع  هب  ریـسفت  يانعم  هب  يأر  هب  ریـسفت  و  لقع »  » يانعم هب  اجنیا 

رد هک  تسا  يأر  هب  ریـسفت  نآ  زا  ریغ  تسا و  حودـمم  يأر  هب  ریـسفت  نیا  تسا . دـب  میئوگب  میناوتیمن  ار  یلقع  ریـسفت  نوچ  حودـمم ،
. هدش هدرمش  مومذم  تایاور 

. درک یناهفصا  بغار  ار  میسقت  نیا  راب  نیلوا  تشذگ ، هچنانچ  هک  یلاح  رد 
52 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یفرط زا  دنکیمن و  يرای  ار  بلطم  نیا  مه  تغل  هکنیا  رب  هوالع  تسا  تایاور  قالطا  فالخ  نیا  هدرک و  ادج  ار  مومذـم  حودـمم و  هک 
« يأر ، » يزورما ترابع  هب  دوشیم . ادـیپ  نامگ  يهبلغ  زا  هک  تسا  يداقتعا  يأر ، دـیوگیم : شتادرفم  رد  یناهفـصا  بغار  ياـقآ  دوخ 

سپ تسا ، يأر  هب  ریـسفت  نیا  درک  ینزهنامگ  یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هجوت  نودب  دانتـسا و  نودب  یـسک  رگا  نیاربانب  ینزهنامگ » ، » ینعی
زا یخرب  یتح  دـیآیمن . رظن  هب  یتسرد  بلطم  تسا ، لـقع  ياـنعم  هب  يأر  نوچ  یلقع ، ریـسفت  ینعی  يأر ، هب  ریـسفت  هدـش  هتفگ  هک  نیا 

، يأر هب  ریسفت  هک  میئوگب  دوشیمن  هدماین و  لقع  يانعم  هب  يأر » ، » تغل و  تنـس ، باتک و  رد  يدروم  چیه  هک  دناهدرک  اعدا  نیرـصاعم 
. یلقع ریسفت  ینعی 

53 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: شسرپ

؟ دراد دوجو  یتوافت  يداهتجا  یلقع و  ریسفت  نیب  ایآ 
: خساپ

، نآرق هب  نآرق  ریـسفت  میدرک : ریـسفت  شور  هب 6  ار  اهشور  ام  تشذـگ  هچنانچ  تسا  توافتم  یلقع  ریـسفت  اـب  يداـهتجا  ریـسفت  يرآ ،
. عماج يداهتجا  ریسفت  و  ینطاب ، ای  يراشا  ریسفت  یلقع ، ریسفت  یملع ، ریسفت  یئاور ، ریسفت 

: دننکیم میسقت  هتسد  ود  هب  ار  ریسافت  عماج ، يدنبمیسقت  کی  رد 
. يداهتجا یلقن و  ریسافت  دنیوگیم 
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یملع ياهریسفت  زا  معا  ریسافت  يهیقب  و  دشاب . یئاور  ریسفت  نآرق ، هب  نآرق  ریسفت  روثأم ، ریـسفت  ساسارب  هک  تسا  ییاهنآ  یلقن  ریـسافت 
. دنیوگیم يداهتجا  ریسافت  ار  یلقع  و 

: يروآدای
صاخ حالطصا  کی  یلقع  ریسفت  اهتنم  دوشیم ، زین  یلقع  یملع و  ریسفت  لماش  یمعا ، يانعم  کی  هب  داهتجا  يهژاو  هک  دسریم  رظن  هب 

یتمسق صاخ » یلقع  ریسفت   » نیا هک  دنیوگ . یلقع  ریسفت  ار  نآرق  تایآ  مهف  رد  یلقع  ياهناهرب  یلقع و  نئارق  زا  يهدافتـسا  هک  تسا ،
هب  يداهتجا  ریسفت  زا 

54 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. تسا يداهتجا  ریسفت  نامه  یلقع ، ریسفت  تفگ : ناوتیمن  نیاربانب  تسا ، ماع  يانعم 

زا صاخ » يانعم  هب  یلقع  ریـسفت   » و صخا » يانعم  هب  يداـهتجا  ریـسفت   » و معا » ياـنعم  هب  يداـهتجا  ریـسفت   » ورملق تسا  مزـال  ور  نیا  زا 
. دوش ادج  رگیدمه 

ياهیآ راـنک  ار  ياهیآ  اـم  هک  اـنعم  نیا  هب  دوریم ، راـک  هب  مه  ییاور  ریـسفت  رد  نآرق و  هب  نآرق  ریـسفت  رد  مـعا  ياـنعم  هـب  داـهتجا  اریز 
، ییاور ریـسفت  نآرق و  هب  نآرق  ریـسفت  رد  اذـل  مینکیم  يریگهجیتن  طابنتـسا و  مینکیم و  حرطم  ياهیآ  لیذ  ار  یتیاور  ای  میراذـگیم و 

. دراد هار  معا  يانعم  هب  داهتجا  طابنتسا و 
مه يریگهجیتن  دناهدروآ و  تایآ  لیذ  ار  تایاور  طقف  هک  نیلقثلارون »  » و روثنملا » رد  «، » ناهربلا  » لثم ضحم » ییاور  ریسافت   » رد یتح  و 

. تسا نآ  ریسفت  هیآ و  نیا  هب  طوبرم  تیاور  نیا  هک  تسا  هدوب  داهتجا  کی  رب  ینتبم  مه  نامه  دناهدرکن ،
: يریگهجیتن

: تفگ ناوتیم  يوحن  هب  نیاربانب 
. دراد دربراک  يریسفت  ياهشور  مامت  رد  معا  يانعم  هب  يداهتجا  ریسفت  - 

رانک رد  شور  نیا  هک  دشابیم ، نآرق  تایآ  مهف  رد  یلقع  ياهناهرب  یلقع و  نئارق  زا  هدافتسا  صاخ ، يانعم  هب  یلقع  ریسفت  شور  و  - 
. تسا حرطم  يریسفت  ياهشور  يهیقب 

55 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
هتـشاد عماج  یهاگن  دریگب و  رظن  رد  ار  هیآ  یلقن  یلقع و  نئارق  يهمه  رـسفم  هک  تسا  نیا  صخا  يانعم  هب  يداـهتجا  ریـسفت  شور  و  - 
. دسرب يریگهجیتن  هب  دراوم ، نیا  يهمه  يهظحالم  اب  نایاپ  رد  و  نطاب ، یتح  یناهرب و  يانعم  هب  لقع  ملع ، تایاور ، تایآ ، هب  دشاب 

. میدرمشرب يریسفت  ياهشور  رگید  لباقم  رد  هک  دشابیم ، عماج  يداهتجا  شور  شور ، نیا 
56 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ دییامرف حیضوت  لاثم  اب  ار  نآرق  هب  نآرق  ریسفت  شور 

: خساپ
مـشچ هب  هدـش ، لـقن  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  زا  هک  یتاـیاور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـملک  رد  نآرق » هب  نآرق   » ریـسفت شور 

. دندروآیم تسدب  ار  يدیدج  بلطم  نآ  زا  و  دندروآیم ، رگید ، يهیآ  يارب  دهاش  ار  ياهیآ  کی  یهاگ  هک  دروخیم 
«1 « » ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنا  اَّنِإ  : » لاثم

«2 « » ٍۀَکَراَبُم ٍۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ  : » يهمیرک يهیآ  اب 
«3 « » ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش   » يهفیرش يهیآ  و 
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ناضمر كرابم  هام  رد  ردق ، بش  هکنیا  مود  هدـش و  لزان  ردـق  بش  رد  نآرق  ًالوا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـنریگ  رارق  مه  رانک  یتقو 
تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  تسا  تایاور  رد  مه  يرگید  ياهلاثم  تسا و  یتکرب  اب  بش  ردق  بش  هکنیا  موس  تسا و 

: میروآیم ار  اهنآ  زا  یکی  هنومن  يارب  هک 
: دیامرفیم هفیرش  يهیآ  هک  دش  لاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  هدش  تیاکح  یتیاور  رد 

57 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 « » َنوُدَتْهُم مُهَو  ُْنمَألا  ُمَُهل  َِکئلْوُأ  ٍْملُِظب  مُهَناَمیِإ  اوُِسْبلَی  َْملَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  »

، میدرکن ملظ  لاح  هب  ات  باحـصا )  ) ام زا  کی  مادـک  هک  یلاح  رد  دنـشاب  هدرکن  هدولآ  ملظ  اب  ار  ناـشنامیا  هک ، دـنتفای  تیادـه  یناـسک 
اهنیا هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  دشاب  هدش  یملظ  راتفرگ  تسا  نکمم  شناتسود  ای  شنادنواشیوخ  ای  شاهیاسمه  اب  طابترا  رد  یسک  ره  هرخالاب 
ریسفت نامقل  يهروس  يهیآ 13  هلیـسو  هب  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  « 2  » لقن نیا  قبط  خساپ  رد  دندرکن ؟ ادیپ  تیادـه 

: دومرف و  درک ،
؛ تسا كرش  ملظ  قیداصم  زا  یکی  ینعی  تسا » یگرزب  ملظ  كرش  : » دیامرفیم اجنآ  رد 

.« دندرکن هدولآ  ملظ  اب  ار  ناشنامیا  هک  یناسک  : » دیامرفیم اجنیا  و 
. دنتسه تیاده  لهأ  اهنیا  دندرکن ، هدولآ  كرش  اب  ار  ناشنامیا  هک  یناسک  ینعی 

بلطم نیا  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تاـملک  رد  نینچمه  درک  هدافتـسا  رگید  ياهیآ  ریـسفت  يارب  ياهیآ  زا  ربماـیپ  هک  ياهنومن  دوب  نیا 
نآ نیرتروهشم  دوشیم  هدافتسا  ریسافت ، زا  يرایسب  رد  مه  هزورما  هک  تسا  یشور  نیا  دناهتشاد و  ار  شور  نیا  زین  رگید  يهمئا  هدمآ و 

نازیملا  ریسفت 
58 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

لها يریـسفت  شور  نآرق ، هب  نآرق  ریـسفت  شور  : » دنـسیونیم نازیملا  ریـسفت  يهمدـقم  رد  ناشیا  هتبلا  تسا . هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
. تسا هدرک  باختنا  یلصا ، شور  ناونع  هب  ریسفت  لوط  رد  شدوخ  يارب  ار  شور  نیا  ناشیا  و  تسا ». تیب 

: شسرپ  59 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. دیهد حیضوت  لاثم  اب  ار  ییاور  ریسفت  شور 

: خساپ
نییبت و رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  تایاور  زا  ام  هک  تسا  نیا  دوریم - راک  هب  ناوارف  ریسافت  رد  هزورما  هک  ییاور - ریسفت 

قلطم ياهیآ  یهاگ  و  دـیآیم ، تیاور  رد  یـصاخ  بلطم  تسا  ماع  ياهیآ  یهاگ  هک  تروص  نیا  هب  مینک . هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  ریـسفت 
. دوشیم نایب  تایاور  رد  ماکحالا  تایآ  تایئزج  نینچمه  دنکیم و  ریسفت  ار  نآ  دیآیم و  تایاور  زا  يدیقم  بلطم  تسا 

ریسفت هک  تسا  یهیدب  میناوخب . تعکر  دنچ  هدشن  نایب  تایآ  رهاظ  رد  یلو  دیناوخب  زامن  َةاَلَّصلا » ِِمقَأ   » میراد تایآ  رد  ام  لاثم  ناونع  هب 
سپ دوشیم . نایب  تایاور  رد  لئاسم  نیا  تایئزج  یتح  و  تسا ، تعکر  دنچ  مادک  ره  اهزامن  هک  دنکیم  نایب  ربمایپ  تنس  ار  تایآ  نیا 

. میربب هرهب  نآرق  ریسفت  يارب  تایاور  زا  ام  هک  تسا  شور  کی  تقیقح  رد  مه  و  دشاب ، يریسفت  عبنم  کی  دناوتیم  مه  تایاور ،
60 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
. دیهد حیضوت  لاثم  اب  ار  یملع  ریسفت  شور 

: خساپ
مه قح  دـننکیم و  هدافتـسا  شور  نیا  زا  رـصاعم  نیرـسفم  زا  يرایـسب  دوشیم و  هدافتـسا  شور  زا  هک  تسا  يدایز  تدـم  هک  دـنچ  ره 
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، تعیبـط هـب  هراـشا  هـک  یتاـیآ  دـناهدرک - تـسیل  يرـصم ، نیرــصاعم  زا  یخرب  هـک  هـیآ - دودـح 1322  مـهف  رد  اـم  هـک  تـسا  نـیمه 
هلئسم نیا  رد  مه  يدایز  ياههنومن  مینک و  هدافتسا  یملع  یعطق  بلاطم  زا  هک ، میراچان  دراد ، اهنآ  دننام  یسانشناسنا و  یـسانشناهیک ،

. تسه
«1 « » اَهَنْوََرت ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاَوامَّسلا  َعَفَر   » يهفیرش يهیآ  دروم  رد  اًلثم 

یلو دـش . فشک  نتوین ، روهظ  اب  نرق 17 و 18  هبذاج ، يورین  هک  یلاـح  رد  دراد ، هبذاـج  يورین  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
.« دیرفآ یندید  نوتس  نودب  ار  اهنامسآ  دنوادخ  : » هدومرف هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  لبق  نرق  هد  دودح  نآرق 

«2 .« » دینیبیمن ار  اهنوتس  نیا  امش  اهتنم  تسا  ییاهنوتس  اجنآ ،  » هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هیآ  نیا  لیذ  مه  یتیاور  رد  و 
61 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآ لقادح  مینیبیمن و  ار  اهنوتس  نآ  ام  هک  تسا ، ییاهنوتس  اهنامسآ  نیب  ینامسآ و  تارک  نیب  هک  دراد  هراشا  هفیرش  يهیآ  نیاربانب 
دخرچیم دیشروخ  رود  هب  نیمز  درادیم ، هگن  رگیدمه  رب  ار  ینامـسآ  تارک  نیا  ییاهنوتـس  نوچمه  هک  دراد . هبذاج  يورین  هب  هراشا 

. تسا هدرک  لصو  دیشروخ  هب  ار  نیا  ینوتس  نوچمه  هبذاج  يورین  اریز 
. دوبن نکمم  رتابیز  ریبعت  نیا  زا  دیاش  میمهفب  ار  هبذاج  يورین  هک  دنربب  راک  هب  ام  يارب  يریبعت  دنتساوخیم  رگا  مالسا  ردص  رد 

رد ام  اههنومن  نیا  زا  هدرک ؛ ینامـسآ  تارک  نیب  يورین  هب  هراشا  نوتوین  دـلوت  زا  لبق  اهنرق  هک  تسه  مه  نآرق  یملع  زاـجعا  نیا  یتح 
. مینک هعجارم  یملع  لئاسم  هب  میراچان  هک  میراد  نآرق  تایآ  مهف 

62 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: شسرپ

؟ دییامن یفرعم  ار  يراشا  ریسفت  شور 
: خساپ

دنیوگیم زین  یفوص » ریسفت   » نآ هب  مه  یهاگ  دوشیم و  دای  نآ  زا  مه  ینطاب » ریسفت   » و ینافرع » ریـسفت   » ياهناونع اب  ار  يراشا  ریـسفت 
. دناهدرک هدافتسا  دایز  شور  نیا  زا  هیفوص  نوچ 

هک دناهداد  هجوت  ار  ام  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  و  تسا . هدش  هدافتـسا  مه  ینطاب  ریـسفت  شور  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاملک  رد  هتبلا 
، یفارحنا ياـههلحن  زا  یخرب  هتبلا ، مینک . ءاـفتکا  نآرق  رهاـظ  هب  طـقف  دـیابن  اـم  دراد و  مه  ینطاـب  دراد ، يرهاـظ  هـکنیا  رب  هوـالع  نآرق 

لها تایاور  کمک  اب  دیاب  ام  هکلب  تسا ، یلطاب  رکفت  نیا  دندش و  روهـشم  هینطاب  هب  هک  میریگب ». ار  نآرق  نطاب  طقف  دیاب  ام  : » دـناهتفگ
هب رگید  ترابع  هب  میوشن و  لفاغ  نآرق  نطاب  زا  مه  مینک و  هجوت  نآرق  رهاظ  هب  مه  دراد ، دوجو  ریـسفت  رد  هک  یطباوض  دعاوق و  تیب و 

. میشاب هتشاد  هجوت  زین  نآرق  ینافرع  تاراشا  و  ینطاب ، تاکن 
63 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ دنراد توافت  يریسفت » بتاکم   » اب يریسفت » ياهشور   » ایآ

: خساپ
. دنتسه توافتم  مه  اب  ود  نیا  تسا و  حرطم  زین  يریسفت  ياهشیارگ  ای  بتاکم ، يریسفت  ياهشور  رب  هوالع  يریسفت ، ثحابم  رد  هلب !

. نآرق تایآ  ریسفت  رد  ملع ...  ای  تیاور  ای  نآرق  دننام  صاخ ، یعبنم  زا  هدافتسا  ینعی  شور » : » حیضوت
تـسا ترابع  دوشیم - ناونع  تاهاّجتا  ای  يریـسفت  بهاذم  ای  بتاکم  ای  بتکم  لثم  ینوگانوگ  ياهناونع  اب  یهاگ  هک  شیارگ -»  » اما

رد يرـشخمز »  » لـثم هدوـب  بیدا  نوـچ  نآرق  رـسفم  تسا  نکمم  لاـثم  ناوـنع  هـب  دوـخ ؛ ریـسفت  رد  نآرق  رـسفم  صاـخ  درکیور  نآ  زا 
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. دنمانیم یبدا  ریسفت  ار  نیا  هک  تسا  هتخادرپ  رتشیب  ریسفت  رد  یبدا  لئاسم  هب  فاشک » »
ریسفت دوشیم  نیا  هک  هدرک  ناونع  رتشیب  ریسفت  رد  ار  یهقف  لئاسم  هتـشاد ، هقالع  یهقف  لئاسم  هب  هدوب و  هیقف  نوچ  نآرق ، رـسفم  یهاگ 

. يدنوار نآرقلا  هقف  یلیبدرا و  ثدحم  نایبلا  ةدبز  ریسفت  و  یبَطُرق ، ریسفت  لثم  یهقف  شیارگ  اب  نآرق 
یمالک و ثحابم  رد  هدوب و  ملکتم  ریسفت ، نآ  يهدنسیون  نوچ  ای  و 

64 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ثحابم رتشیب  هک  يزاررخف ، ریبک  ریـسفت  لثم  دـنکیم  ادـیپ  شیارگ  یمالک  يداقتعا و  ثحابم  هب  شریـسفت  هتـشاد ، صـصخت  يداـقتعا 

. یمالک شیارگ  اب  نآرق  ریسفت  دنیوگیم  ار  نیا  تسا  حرطم  نآ  رد  يداقتعا  یمالک و 
يریـسفت ور  نیا  زا  دریذـپیم . گنر  ثحب ، کی  هب  رـسفم  صاخ  صـصخت  شیارگ و  ای  هعماج  رب  مکاح  ياضف  رطاخ  هب  ریـسفت ، یهاگ 

شیارگ شاهدنسیون و  رطاخ  هب  یهاگ  ریسافت  نیاربانب  اردصالم ، ریسفت  لثم  یفسلف  ای  یبیرقت ؛ ای  یقالخا  ای  يداهج ، ای  یسایس ، دوشیم 
شیارگ  » هب دـنیارف  نیا  زا  هک  دوشیم ، حرطم  نآ  رد  رتـشیب  بلاـطم  عون  نآ  ینعی  دـنکیم  ادـیپ  یـصاخ  گـنر  دراد ، هک  یـصصخت  اـی 

. دننکیم دای  يریسفت »
65 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
بتکم تسا  نکمم  یـشیارگ  ره  هکنیا  اـی  درب  ماـن  یـصاخ  دادـعت  دوشیم  يریـسفت ، ياـهشور  لـثم  مه  يریـسفت  ياـهشیارگ  زا  اـیآ 

؟ دنک داجیا  یصاخ  يریسفت 
: خساپ

یملع ياهدرکیور  لثم  دوش ، ادیپ  يریـسفت  ثحابم  رد  مه  يدـیدج  ياهشیارگ  تسا  نکمم  و  تسین ، دودـحم  يریـسفت  ياهشیارگ 
ياضتقا هب  تسا  نکمم  تسا و  رتعیرـس  تالوحت  تاشیارگ  رد  اما  دوشیم ، داجیا  یلوحت  رترید  اهشور ، رد  یلو  هدش ؛ ادـیپ  هزورما  هک 

. دیآیم دیدپ  يدیدج  ياهشیارگ  فلتخم  مولع  رطاخ  هب  نینچمه  و  فلتخم ، بتاکم  بهاذم و  فلتخم ، ياهنامز 
66 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
. دینک نایب  يریسفت  ياهشور  يهعلاطم  يارب  عبنم  دنچ 

: خساپ
باتک رد  و  يروآعمج ، هنیمز  نیا  رد  باتک  دودح 133  یقیقحت ، یط  هک  هدش  هتشون  يددعتم  ياهباتک  يریـسفت  ياهشور  دروم  رد 

. میدرک یفرعم  ار  باتک  نیا 133  يریسفت » ياهشیارگ  اهشور و  يهمانسرد  »
: زا دنترابع  دریگب  رارق  هدافتسا  دروم  يریسفت  ياهشیارگ  اهشور و  ثحبم  رد  دناوتیم  هک  یعبانم  هلمج  زا 

؛ یناجنز دیمع  داتسا  يریسفت » ياهشور  ینابم و  »
؛ تفرعم هَّللاۀیآ  داتسا  بیشقلا » هبوث  یف  نورسفملا  ریسفتلا و  »

؛ هدنراگن زا  يریسفت » ياهشیارگ  اهشور و  همانسرد  »
؛ رهميولع نیسح  اهشیارگ » اهشور و  »

؛ یئاباب داتسا  زا  يریسفت » بتاکم  اب  ییانشآ  »
. دناهتخادرپ يریسفت  ياهشیارگ  و  اهشور ، یفرعم  هب  هدش و  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  ياهباتک  و 

67 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
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؟ تسیچ نآرق  رد  لقعت  ربدت و  اب  يأر  هب  ریسفت  توافت 

: شسرپ
؟ تسیچ نآرق  رد  لقعت  ربدت و  اب  يأر  هب  ریسفت  توافت 

«1 « » َنآْرُْقلا َنوُرَّبَدَتَی  اَلَفَأ   » هدش هیصوت  لقعت  ربدت و  هب  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  نوچ 
؟ دوشیمن يأر  هب  ریسفت  نیا  ایآ  دراد ، طابترا  ریسفت  اب  یعون  هب  نآرق  رد  ندرک  ربدت  زین  یفرط  زا 

: خساپ
یلو تسا  لـقع  ياـنعم  هب  يأر »  » يهژاو هک  دـناهدرک  مهوت  یخرب  « 2 «. » دوشیم ادـیپ  ناـمگ  يهبلغ  زا  هک  يداـقتعا   » ینعی يأر »  » هژاو

ای يأر  هب  ریـسفت  ور  نیا  زا  ینزهنامگ »  » ینعی يأر  يزورما ، یـسراف  تراـبع  هب  تسا ، ینظ  داـقتعا  ياـنعم  هب  يأر »  » هژاو تسین  هنوگنیا 
رکفت و ربدـت ، تسا . هدـش  یهن  نآ  زا  تایاور  رد  تسین و  زیاج  هک  یلقن ، یلقع و  نئارق  هب  هجوت  نودـب  ندرک  ریـسفت  ینعی  ینزهناـمگ 

«3 . » تسا هدش  مه  شرافس  نآ  هب  هکلب  تسا  مزال  زیاج و  اهنت  هن  نآرق ، تایآ  رد  لقعت 
یناعم  كرد   » ینعی ریسفت  دش ، نایب  ریسفت  يانعم  رد  هک  روط  نامه 

68 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
لقعت ربدت و  رکفت و  اب  هک  ارچ  تسا  ریسفت  زا  لبق  يهلحرم  رکفت  ربدت و  ور  نیا  زا  نارگید ». يارب  نآ  نایب  و  دنوادخ ، دصاقم  و  تایآ ،

هب تساوخ  دـش و  ماـجنا  رکفت  ربدـت و  لـقعت و  رگا  یلو  تسا ؛ بولطم  نیا  دربـب و  تذـل  دـبای و  تسد  دـیدج  بلاـطم  هب  تسا  نکمم 
هتفرگ رظن  رد  یلقن  یلقع و  نئارق  ینعی  دنک  روبع  ریسفت  حیحص  لاناک  زا  دیاب  اجنیا  دوش ، دراو  ریسفت  يهلحرم  هب  دسرب و  نایب  يهلحرم 

. دوش نایب  نارگید  يارب  سپس  دوشب 
يارب تایاور ، تایآ و  ینعی  یلقن  نیارق  یلقع و  نئارق  هب  هجوت  نودب  ار  شدوخ  مهف  شدوخ و  رظن  ادابم  دوشن ، يأر  هب  ریسفت  راتفرگ  ات 

. دنک نایب  نارگید 
: يریگهجیتن

: تشذگ هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 
؛ تسا ریسفت  يهمدقم  هک  نآرق  تایآ  رد  ربدت 

؛ دشابیم یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هجوت  اب  ادخ  دصاقم  تایآ و  یناعم  نایب  هک  حیحص ، ریسفت 
. تسا یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هجوت  نودب  نآرق  ریسفت  هک  يأر  هب  ریسفت 

. دشابیم توافت  هلوقم  هس  نیا  نیب 
69 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دنراد رگیدکی  اب  یطابترا  هچ  کیتونمره  نآرق و  ریسفت  تسانعم و  هچ  هب  کیتونمره 

: شسرپ
؟ دنراد رگیدکی  اب  یطابترا  هچ  کیتونمره  نآرق و  ریسفت  تسانعم و  هچ  هب  کیتونمره 

: خساپ
ریـسفت ياهشور  فیدر  رد  ار  نآ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  و  دـش ، حرطم  ینآرق  ثحاـبم  رد  تسا ، یحابـص  دـنچ  رد  کـیتونمره  ثحبم 

يهعوـمجم ریز  ار  ثحبم  نـیا  ناگدنـسیون  زا  رگید  یخرب  و  « 1 . » دـناهدرک حرطم  نآرق » کـیتونمره  ریـسفت  شور   » ناونع تحت  نآرق 
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«2 . » دناهداد رارق  نآرق » ریسفت  یبدا  شیارگ  »
. دراد یـسررب  هب  زاین  يریـسفت  ياهشور  نآرق و  ریـسفت  اب  نآ  يهطبار  کیتونمره و  ثحبم  راک ، نیا  یتسردان  ای  یتسرد  زا  رظن  فرص 

شریذپ مزاول  اب  هاگ  هک  دراد  یـصاخ  مزاول  مادک  ره  شریذـپ  و  تسا ، توافتم  هدرتسگ و  رایـسب  کیتونمره  عوضوم  رد  اههاگدـید  اما 
. تسا يرتکد  ناهوژپ  شناد  حطس  رد  نآ  يرترب  لقتسم و  فیلأت  دنمزاین  ثحبم  نیا  یسررب  ور  نیا  زا  تسا ، ضقانتم  رگید  هاگدید 

70 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
هراشا اهنادـب  راتـشون  نایاپ  رد  هک  تسا  رتشیب  یـسررب  دـقن و  لـیمکت و  دـنمزاین  زونه  هک  تسا  هدـش  هنیمز  نیا  رد  ییاهشـشوک  هتبلا 

. مینکیم
کیتونمره  يهنیشیپ  هب  هراشا  لّوا :

: کیتونمره یسانشموهفم 
. تسا ندرک » ریسفت   » يانعم هب  ینانوی »«  ینعم  زا  کیتونمره »«  يهژاو 

يارب ظفل  نیا  زا  وطـسرا  تسا . مهبم  یتیعقوم  ای  يزیچ  ندروآ  رد  مهف  هب  ياـنعم  هب  تسا و  هتفریم  راـک  هب  نوطـالفا  ناـمز  زا  هژاو  نیا 
. درک هدافتسا  تسا ) ایاضق  قطنم  يهراب  رد  هک  « ) نونغرا  » باتک زا  یشخب  يراذگمان 

نرق زا  لبق  ات  نیا  دننکیم . رارقرب  ناینانوی ، ناسر  مایپ  يادخ  سمره »  » هژاو و نایم  ینشور  طبر  کیتونمره  يوغل  یبای  هشیر  رد  ًالومعم 
دعب هب  مهدـفه  نرق  زا  اهنت  و  دـشاب . هدـش  هدـیمان  کـیتونمره  ماـن  هب  هک  میرادـن  غارـس  ار  شناد  زا  صاـخ  ياهخاـش  يدـالیم  يهدـفه 

«1 . » دش يرشب  شناد  زا  ياهخاش  کیتونمره 
: خیرات رتسب  رد  کیتونمره 

. دش عورش  يدالیم  مهدفه  نرق  زا  یمسر  روط  هب  کیتونمره 
ریسفت شور  ای  یسدق  کیتونمره   » وا باتک  مان  دناجنگ ، شباتک  ناونع  رد  ار  کیتونمره  يهژاو  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  « 2  » رواه ناد 

«3 . » دوب سدقم » نوتم 
71 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

راذگناینب ار  1834 م ) - 1768 « ) 1  » رخام ریالـش  اما  دـننادیم ، کیتونمره  زاغآ  يهطقن  ار  ینید  حالـصا  تضهن  نارظن  بحاـص  یخرب 
کی ناونع  هب  کیتونمره  1911 م ) -. 1833 « ) 3  » ياتلید مایلیو  شیپ  لاس  دص  دودح  رد  راب  نیتسخن  و  « 2 . » دننادیم دیدج  کیتونمره 

. دوب یبرجت  مولع  اب  نآ  ندرک  فیدرمه  یناسنا و  مولع  شزرا  ندرب  الاب  نآ  فده  هک  دش  نیودت  هشیدنا  شور 
. دندرکیم دیکأت  نتم  مهف  رد  ّفلؤم  ّتین  رب  کیتونمره  نادنمشناد  اجنیا  ات 

نآ راذـگ  هیاپ  1900 م )  ) رماداـگ و  1976 م ) - 1889  ) رگدـیاه نیترام  هک  دـش  ادـیپ  کیتونمره  رد  يرگید  هاگدـید  نانآ  لابند  هب  اما 
. تساک نتم  رد  ّفلؤم  ّتین  شقن  زا  دندرکیم و  دیکأت  مهف  عوضوم  رد  یفسلف  شواک  رب  دندوب و 

رد یکیتونمره  ثحابم  یخرب  اما  دیدرگ  حرطم  یملع  يهخاش  ناونع  هب  يدالیم  مهدفه  نرق  زا  کیتونمره  دش  نایب  هک  دنچ  ره  رکذت :
: هلمج زا  دننکیم ، دای  اهنآ  زا  مان » یب  کیتونمره   » ناونع تحت  هک  تسا  هدمآ  زین  مهدفه  نرق  زا  لبق  نادنمشناد  ياهباتک  يالهبال 
ماهبا یلـصا  لیلد  ار  يرامعتـسا ، يزاجم و  يانعم  اب  یقیقح  يانعم  طلخ  هک  454 م ) - 430  ) یحیـسم مّلکتم  فوسلیف و  نیتسوگا ، تنس 

«4 . » تسنادیم سدقم  بتک 
72 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یخرب ینعی  تسا  هدـش  حرطم  یکیتونمره  تایرظن  هباشم  یثحاـبم  هقفلا ، لوصا  ریـسفت و  ثحبم  رد  زین  ناملـسم  نادنمـشناد  ناـیم  رد  و 
نآرق ریـسفت  مهف و  ریـسفت  مهف و  نوماریپ  یثحابم  هب  ریـسفت  تالاقم  رد  نارّـسفم  زین  دزادرپیم و  نتم  مهف  دعاوق  هب  هقفلا  لوصا  ثحابم 
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ییانک و يزمر ،  ) يراشا رسیفت  هلمج  زا  دیآیم . رامش  هب  یکیتونمره  ثحابم  زا  ياهنوگ  نآرق  ریسفت  ياههویـش  ثحابم  زین  دزادرپیم و 
«. 1  ...( » یلیثمت و

: کیتونمره يهرابرد  اههاگدید 
: هلمج زا  تسا  هدش  يدّدعتم  ياهفیرعت  کیتونمره  يارب 

دادـملق نآ  رگید  مان  ار  کـیتونمره  تسنادیم و  ریـسفت » رنه   » رب ینتبم  ار  یناـسنا  مولع  1710 م ) - 1759  ) سونیدالک نیترام  ناـج  . 1
. درکیم

. دهدیم خر  ماهبا  هک  يدراوم  رد  هتبلا  تسا  يراتشون  يراتفگ و  تارابع  ّمات  لماک و  مهف  هب  یبایتسد  رنه  کیتونمره 
کمک هب  هک  يدعاوق  هب  ملع  : » درک فیرعت  نینچ  نیا  ار  کیتونمره  ات 1807 م ) ياهینارنخس 1785  رد   ) فلو تسوگآ  کیردرف  . 2
قباطم تسرد  هدنیوگ ، ای  ّفلوم  صخش  يراتشون  يراتفگ و  ياههشیدنا  كرد  ملع ، نیا  زا  فده  دوشیم .» كرد  اههناشن  يانعم  نآ ،

. تسا هدیشیدنایم  هچنآ 
. تسیرگنیم ندیمهف » رنه   » يهباثم هب  کیتونمره  هب  1767 م ) - 1834  ) رخامریالش لیناد  تسنرا  شیردرف  . 3

رد ًامئاد  نتم  ریسفت  هک  دوب  نآ  رب  درک و  هجوت  یمهفدب  يهلأسم  هب  وا 
73 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نیا عفر  يارب  زومآشور  دنمشور و  يدـعاوق  عومجم  يهلزنم  هب  دـیاب  کیتونمره  ور  نیا  زا  دراد . رارق  مهف  ءوس  هب  ءالتبا  رطخ  ضرعم 
. دیآ رد  مادختسا  هب  رطخ 

: درکیم دیکأت  روحم  ود  رب  و  « 1  » تسنادیم ّفلوم  ّتین  فشک  ار  ریسفت  فده  وا 
. تسا هتخاس  نّیعتم  طورشم و  ار  وا  رّکفت  هتسیز و  نآ  رد  ّفلوم  هک  یگنهرف  ینابز و  ياهتروص  تارابع و  عاونا  يروتسد  مهف  لوا :

«2 . » ّفلؤم قاّلخ  غوبن  ای  صاخ  ّتینهذ  یتخانشناور  ای  ینف  مهف  مود :
فدـه تسا . یناـسنا  مولع  یـسانششور  يهئارا  راد  هدـهع  هک  تسنادیم  یـشناد  ار  کـیتونمره  1911 م ) - 1833  ) ياـتلید ملهلیو  . 4

. دوب یبرجت  مولع  اب  نآ  ندرک  زارطمه  یناسنا و  شزرا  رابتعا و  ياقترا  وا  یکیتونمره  شالت  یلصا 
لاـمعا مهف  یپ  رد  خروم  یلو  دراد ، هیکت  یلک  نیناوق  مادختـسا  رب  یعیبـط  ثداوـح  نییبـت  دراد ، هیکت  نییبـت »  » و ندـیمهف »  » زیاـمت رب  وا 

. دیآ لیان  ناشلاعفا  مهف  هب  نانآ  تیصخش  شنم و  لامآ و  فادها و  تاّین و  فشک  قیرط  زا  ات  تسا  ثداوح  نالماع 
1920 م) - 1864  ) یناملآ ربو  سکام  وا  ناوریپ  زا  تسا . ریذپناکما  ماع  يرـشب  تیهام  لیلد  هب  نیا  و  وت » رد  نم  فشک   » ینعی ندیمهف 

«3 . » تسا یناملآ  خاو  میخاوی  و 
74 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. درک فیرعت  مهف » يهزومآ   » ار کیتونمره  یناملآ ، رصاعم  ناگدنسیون  زا  رنباب ؛ . 5
مهف قلطم  هب  هک  دراد ، بساـنت  1901 م )  ) رماداگ سناـه  و  1889 م ) - 1976  ) رگدـیاه نیترام  یفـسلف  کیتونمره  اب  فیرعت ؛ نیا  هتبلا 
مهف بوچراچ  رد  ای  نتم  مهف  يهلوقم  رد  ار  دوخ  تسا و  نآ  لوصح  يدوجو  طیارـش  نییبت  مهف و  يهعقاو  لیلحت  ددـص  رد  دراد و  رظن 

. دنکیمن دودحم  یناسنا  مولع 
اهنیا دـنمهفیم ، میهافم - تاراظتنا و  تاضورفم ، ینعی  مهف - تخاـس  شیپ  هار  زا  ار  ناـهج  يرـشب ، عمج  رد  هک  تسا  دـقتعم  رگدـیاه ،

هاگدید زا  هک  يزیچ  ای  نتم  ره  دوب : دـقتعم  درکیم و  دـییأت  ار  رگدـیاه ) تارظن   ) قوف ياهرواب  رماداگ  دنتـسه . مهف  يهدـنهد  لیکـشت 
مهف لـباق  يزیچ  ره  نآ  بوچراـچ  رد  هک  دزاـسیم  ار  یـصاخ  قفا  دراد و  ّقلعت  صاـخ  یتّنـس  هب  دوـخ  دریگ  رارق  ریـسفت  دروـم  صاـخ 

. دوشیم
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«1 . » درادن دوجو  ینیع  ییاهن و  ریسفت  هنوگ  چیه  یلو  دباییم  لیدعت  ًامئاد  ایشا ، اب  ههجاوم  رثا  رد  قفا  نیا 
نآ یخیرات  ریـس  اب  هارمه  نآ  ثحابم  ورملق  تسا و  عّونتم  رایـسب  نآ  زا  اهیّقلت  کیتونمره و  يهرتسگ  هک  دـهدیم  ناـشن  فیراـعت  نیا 

یفـسلف یلّمأت  يهلزنم  هب  نآ  ّدح  ات  یقوقح  ینید و  ریـسفت  يارب  ییامنهار  يهباثم  هب  کیتونمره  یفّرعم  ّدح  زا  و  تسا . هدـش  رتهدرتسگ 
«2 . » تسا هتفای  ءاقترا  نآ ، لوصح  يدوجو  طیارش  مهف و  تیهام  باب  رد 

75 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: نآرق ریسفت  اب  کیتونمره  يهطبار  موس :

رد يواقرـش  دـمحم  تفع  و  نآرقلا » ریـسفت  یف  دـیدجتلا  تاهاجتا   » باتک رد  فیرـش  میهاربا  دـمحم  نوچمه  رـصم  نادنمـشناد  یخرب 
نآرق ریـسفت  رد  کیتونمره  دربراک  هب  ینیدلا » باطخلا  دقن   » باتک رد  دـیزوبا  دماحرـصن  و  رـصعلا » ۀـهجاوم  یف  ینیدـلا  رکفلا   » باتک

هب دنتخادرپ . نادـب  ّتنـس » باتک و  کیتونمره   » باتک رد  يرتسبـش  دـهتجم  دـمحم  نوچمه  يدارفا  زین  ناریا  رد  سپـس  دـندروآ ، يور 
مان هب  یـسیئوس  سانـشنابز  دنمـشناد  زا  ار  دوخ  نوتم  ریـسفت  نشور  لوصا  ناملـسم  کیتونمره  نارّکفتم  ناگدنـسیون ، یخرب  يهدـیقع 

«1 . » دناهتفرگ ( 1931 - 1857 « ) ریسوس دنانیدرف  »
نیفرط يواعد  ات  مینک  نایب  یکیتونمره  ریـسفت  ربارب  رد  ار  روهـشم  نآرق  ریـسفت  ياههزومآ  تاصخـشم و  نیرتمهم  تسا  مزال  اـجنیا  رد 

: ددرگ ناسآ  يرواد  دوش و  نشور 
: روهشم نآرق  ریسفت  ياههزومآ  اهیگژیو و  فلا )

یهلا ياهمایپ  سّدقم  نوتم  و  تسا ، ّفلوم  مّلکتم و  يّدـج  دارم  دوصقم و  نامه  نتم  يانعم  تسا و  نتم  يانعم  يوجتـسج  رد  رّـسفم  . 1
«2 . » تسا نتم  ییاهن  مایپ  كرد  رّسفم  فده  هک  دنتسه  رشب  يارب 

تیّجح ساسا  رب  هک  تسا  رّسیم  نتم  مهف  ییالقع  فراعتم و  شور  ندومیپ  قیرط  زا  ّفلومو ) مّلکتم  دوصقم   ) نتم يانعم  هب  ندیـسر  . 2
رهاوظ

76 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
یبطاخم مّلکتم و  ره  هک  تسا  مهافت  میهفت و  هرواحم و  ییالقع  دـعاوق  لوصا و  يوغل و  عضو  عبات  ظافلا  تلالد  و  تسا . راوتـسا  ظافلا 

. دنمهفیم دنیوگیم و  نخس  اهنآ  ساسا  رب  نابز  ره  رد 
رد یهاگ  و  رهاوظ ) مهف  لثم   ) دـسریم نتم  زا  یّنظ  مهف  هب  یهاگ  و  صوصن ) مهف  لثم   ) دـسریم نتم  زا  ینییعت  مهف  هب  یهاگ  رّـسفم  . 3

. دنکیم اطخ  نتم  مهف 
و هقفلا ) لوصا   ) هرواحم ییالقع  دـعاوق  قطنم ، نیناوق  اهنآ  يهلمج  زا  هک  دراد  دوجو  نارّـسفم  ياـهاطخ  صیخـشت  يارب  ییاـهرایعم  . 4

نادنمشناد طسوت  یخرب  و  يأر ) هب  ریسفت  يهدعاق  نوچمه   ) تسا هدش  نایب  ینید  نایاوشیپ  طسوت  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ریـسفت  دعاوق 
تسانعمیب نتم  مهف  رد  ییارگ  یبسن  نیا  ربانب  تسا . ربتعم  تّجح و  دوب  قوف  دعاوق  قباطم  نتم  ریـسفت  مهف و  هاگ  ره  تسا . هدش  نیودت 

. تسا صیخشت  لباق  تسردان  ياهمهف  حیحص و  ياهمهف  نوچ 
. تسین نآرق  نتم  يّدج  دارم  دوصقم و  هب  یبای  تسد  يارب  يّدج  عنام  نتم  شیادیپ  نامز  اب  رّسفم  رصع  ینامز  يهلصاف  . 5

ار تاغل  لیصا  يانعم  يدایز  دودح  ات  میناوتیم  تسا و  هدیسر  ام  هب  خیرات  اهلوزن و  نأش  ثیداحا و  قیرط  زا  نیارق  یخرب  ًالّوا : هک  ارچ 
. میبایرد

. تسا ربتعم  دوش  دقعنم  ام  نامز  رد  يروهظ  نیارق  هب  هجوت  اب  رگا  تسا و  تّجح  نآرق  نتم  ظافلا  روهظ  ًایناث :
لیمحت  نتم  رب  ار  دوخ  ياهيروادشیپ  اهّتینهذ و  درادن  قح  رّسفم  . 6

77 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
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نیا زا  ار  دوخ  ناکما  دح  ات  دیاب  و  دزاسیم . ربتعم  ریغ  ار  وا  ریسفت  تسا و  مارح  عونمم و  هک  دوشیم  يأر  هب  ریسفت  راتفرگ  هنرگ  دنک و 
(. تسین نکمم  لماک  روط  هب  هک  دنچ  ره   ) دیامن یهت  اهيرواد  شیپ 

ادـخ فرط  زا  اـهراب  هکلب  تسا  هتـشادن  یحو  ياوتحم  ظـفل و  نییعت  رد  یـشقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسادـخ و  زا  نآرق  نتم  . 7
«1 . » دوشیم تازاجم  دنک  دایز  مک و  ياهملک  رگا  هک  هدش  دیدهت 
: نآرق زا  یکیتونمره  ریسفت  ياهدمایپ  اههزومآ و  اهیگژیو و  ب )

يرما هن  مهف ، رد  رّـسفم  ّتینهذ  تلاـخد  نیا  رباـنب  تسا ، نتم  ییاـنعم  قفا  اـب  رّـسفم  ییاـنعم  قفا  جازتـما  بیکرت و  لوـصحم  نتم  مهف  . 1
. تسا ریذپانبانتجا  یتیعقاو  تسا و  مهف  لوصح  يدوجو  طرش  هکلب  مومذم ،

شیپ تینهذ و  ینعی   ) ویتک ژبوس  رـصنع  اریز  تسین . ریذـپناکما  عقاو ، اب  قباطم  مهف  هب  یبایتسد  ناکما  ياـنعم  هب  نتم ، ینیع  كرد  . 2
. دنکیم تلاخد  رّسفم  ياههتسناد  شیپ  مرجال  یتفایرد ، ره  رد  تسا و  مهف  لوصح  طرش  رّسفم ) يرواد 

ییانعم قفا  جازتما  نتم ، مهف  اریز  دراد . دوجو  یتیدودـحم  چـیه  نودـب  نتم ، زا  فلتخم  ياهتئارق  ناکما  ناـیاپیب و  یلمع  نتم  مهف  . 3
. دیآیم مهارف  بیکرت  ناکما  زا  يدودحمان  تیلباق  وا ، ییانعم  قفا  رّسفم و  رییغت  يهطساو  هب  تسا و  نتم  اب  رّسفم 

. میرادن نتم  زا  يرییغت  لباقریغ  ییاهن و  كرد  درادن و  دوجو  یلاّیس  ریغ  تباث و  مهف  هنوگ  چیه  . 4
78 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نتم ناگدنناوخ  زا  یکی  هدنسیون  نآ . يهدنروآ  دیدپ  اب  هن  میتسه  هجاوم  نتم  اب  ام  تسین ، ّفلوم » دارم   » كرد نتم ، ریـسفت  زا  فده  . 5
. درادن یناحجر  نتم  ناگدنناوخ  ای  نارّسفم  رگید  رب  تسا و 

ّفلوم هک  درادن  یتیمها  رّسفم  يارب  تسا ، هملاکم  نیا  لوصحم  نآ  مهف  دزادرپیم و  وگتفگ  هب  رّسفم  اب  هک  تسا  یّلقتـسم  دوجوم  نتم ،
«1 . » تسا هتشاد  ار  یمایپ  انعم و  هچ  ياقلا  دصق  ینخس ، بحص  و 

زا زگره  ناـبز  و  تسا ، هدـننک  تفاـیرد  نـیلوا  ّصتخم  نآ  ناـبز  تـسا و  یگنهرف  لوـصحم  کـی  هـک  تـسا  یناـبز  ینتم  نآرق  صن  . 6
«3 . » تسا هتفرگ  لکش  نامز  گنهرف  اهتیعقاو و  زا  نآرق  ّصن  « 2 . » تسین ادج  نامز  ياهتیعقاو  گنهرف و 

یلهاج گنهرف  رـصانع  هک  دـنهدیم  تبـسن  نآرق  هب  یخرب  دوشیم و  حرطم  هنامز ، گنهرف  نآرق و  ناونع  تحت  هک  یبلاطم  يروآدای :
. تسا بلطم  نیمه  دمایپ  هجیتن و  تسا ، هدرک  ذخا  ار  برع 

، اعد ابر ، دسح ، ناطیـش ، نج ، نوچمه : دراد  صاصتخا  نآ  رودص  صاخ  طیارـش  هب  هک  تسا  یخیرات  دـهاوش  نآرق  صوصن  یخرب  . 7
«4 . » تسین ام  نامز  توافتم  طیارش  هب  يّرست  لباق  هک  یگدرب ، هب  طوبرم  ماکحا  ذیوعت و 

79 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
دراد لماعت  دـنویپ و  نآ  دـننام  و  ییارگ ) ّرثکت   ) مسیلارولپ ثحبم  رد  زین  لیوأت و  نوچمه  نآرق  رگید  تاعوضوم  اب  کـیتونمره  رکذـت :

. مینکیم رظن  فرص  دراوم  نیا  يهمه  نایب  زا  هک 
: نآرق رسفت  رد  کیتونمره  ياهدمایپ  یسررب  مراهچ :

تسا عوضوم  يهبناج  همه  یسررب  لقتسم و  یفیلأت  دنمزاین  نآرق  ریـسفت  رد  کیتونمره  یفنم  تبثم و  ياهدمایپ  راثآ و  مزاول و  یـسررب 
او يرگید  تصرف  يارب  ار  نخـس  لیـصفت  و  مینکیم ، هدنـسب  هنکن  دـنچ  رکذ  هـب  اـجنیا  رد  ور  نـیا  زا  دـجنگیمن ، رـصتخم  نـیا  رد  هـک 

. میهنیم
اب میرک  نآرق  توافت  دراد ، عوضوم  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن  هتفرگن و  رارق  کـیتونمره  نارادـفرط  هجوت  دروم  هک  یلیاـسم  زا  یکی  . 1

. تسا اهنآ ) تاقحلم  لیجنا و  تاروت و   ) سدقم باتک  نتم  یتح  یخیرات و  نوتم 
نخـس ینعی  درادـن ، فراعتم ، يانعم  هب  ّفلوم ، هدـش و  لزان  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  نآ  فورح  تاملک و  يهمه  هک  تسا  یباتک  نآرق 
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. تسین يرشب 
درادن قح  تسام ، يارب  نخس  نیا  يهدننک  لقن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تسا . هدرک  رارکت  اهراب  نآرق  دوخ  هک  روط  نامه 

«1 . » دوشیم تازاجم  هنرگ  دنک و  دایز  ای  مک  ار  یحو  زا  ياهملک 
. دـنکیم تیاکح  ار  لق » يهژاو   » هک دـنکیم  تبظاوم  دراد و  تقد  یهلا  مالک  لقن  دروم  رد  ردـق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: تفگ ییاضر  ياقآ  : » دیوگیم شردپ  هب  وا  هدب » ماجنا  ار  راک  نالف  وگب  تردپ  هب   » میوگب یسک  هب  نم  رگا  ینعی 
 80 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

 ....«. نالف وگب : : » دیوگیمن و  هدب » ماجنا  ار  راک  نالف 
دناهتفگ نم  هب  ینعی  تساتکی ) ادخ  وگب : « ) دحا هَّللاوه  لق  : » دـیامرفیم ادخنخـس  لقن  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ  یلو 

«. وگب  » هک
- اّنحوی یتم - اقول -  ) رفن راهچ  طسوت  لـیجنا  دـنرادن . ییاـعّدا  نینچ  لـیجنا  تاروت و  نتم  دروم  رد  ناـیدوهی  نایحیـسم و  هک  یلاـح  رد 

یگدـنز توافتم  ًابیرقت  ياهنامز  رد  یـسیع و  زا  سپ  ناـنآ  تسا . هدـمآ  رد  تواـفتم  تروص  راـهچ  هب  ور  نیا  زا  هدـش  هتـشون  سقرم )
. تسا هتفای  باتزاب  لیجنا  رد  نانآ  هنامز  گنهرف  نابز و  یخرب  ور  نیا  زا  دناهدرکیم ؛

«1 . » تسا هدش  هیهت  فلتخم  دارفا  طسوت  وا  زا  سپ  لاس  دصتشه  نآ  ياهتمسق  یخرب  هدش و  هتشون  یسوم  توف  زا  سپ  زین  تاروت 
دهاوخن هنوگ  نیا  نآرق  دـش  نایب  هک  یحیـضوت  اب  اما  دـشاب . هتفای  هار  نآ  رد  یفارخ  یتح  یگنهرف و  رـصانع  یخرب  دـناوتیم  ور  نیا  زا 

. دشاب هنامز  گنهرف  تفایزاب  دناوتیمن  تسین و  يرشب  یمالک  تسا ، هتفایان  فیرحت  یباتک  نآرق  دوب ،
بلاطم و  شنارتخد ) اب  طول  ندـش  رتسبمه   ) یقـالخا دـض  یفارخ و  لـیاسم  هدـش ، هفیرحت  تاروت  هلمج  زا  یخیراـت ، نوتم  یخرب  رد  . 2

. دوشیم تفای  و ...  ملع ) تخرد  زا  مدآ  تیعونمم  لثم   ) ملع دض 
و یـشک ، رتخد  قالط ، ماسقا  یخرب  انز ، يراوخ ، بارـش  كرـش ، نوچمه   ) یلهاج برع  هعماج  تافارحنا  تافارخ و  اـب  میرک  نآرق  اـما 

درک دییأت  ار  ّجح و )...  نوچمه   ) برع گنهرف  زا  یبلاطم  رگا  و  درک . تفلاخم  ...( 
81 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

راگدای هک  درک  دـییأت  ار  یمیهاربا  ّجـح  ینعی  دوب ، یهلا  بلاطم  نیا  يهشیر  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دومن ) مه  حیحـصت  لاـح  ناـمه  رد  (و 
. دوب یهلا  گرزب  ربمایپ 

دوب دوجوم  برع  گنهرف  رد  هک  لوغ »  » هفارخ نوچمه  درکیمن و  دـییأت  ار  اـهنآ  تشادـن  تیعقاو  اـهنآ  دـننام  ناطیـش و  نج ، رگا  سپ 
. درکن يدای  نآ  زا  نآرق  یلو 

. تسا هدرک  ّدر  ار  نآ  یفنم  رصانع  دییأت و  ار  نآ  حیحص  تبثم و  رصانع  هکلب  دشن  هنامز  گنهرف  عبات  نآرق  هک  تفگ  ناوتیم  نیا  ربانب 
«1»

دروم رب  یناسنا ) مولع  ای  یبرجت  مولع  رگـشهوژپ  ره  و   ) رّـسفم ّتینهذ  اههتـسناد و  شیپ  ریثأت  تشذـگ  لـبق  شخب  رد  هک  روط  ناـمه  . 3
ریغ ار  ریـسفت  دوشیم و  هعلاطم  دروم  نتم  رب  رظن  لیمحت  يأر و  هب  ریـسفت  هب  یهتنم  دشاب  دایز  ریثأت  نیا  رگا  تسا و  ملـسم  يرما  هعلاطم 

. دزاسیم ربتعم 
شهوژپ و لقادح  ریثأت  نیا  یلو  دـنناسرب ، لقاّدـح  هب  ار  ریثأت  نیا  دـننک  شالت  هک  تسا  مزال  نارّـسفم  نارگشهوژپ و  يهمه  ور  نیا  زا 

نیا یلو  دراد  رثا  هاگـشیامزآ  رد  نورتکلا  تکرح  رب  فارطا  ياضف  هاگتـسد و  رگـشهوژپ و  صخـش  ره  دزاـسیمن . ربتعم  ریغ  ار  ریـسفت 
يدودح ات  ار  وا  نهذ  رگـشهوژپ  یلبق  ياهشناد  زین  و  دوشیمن ، دروم  نیا  رد  شهوژپ  جیاتن  ماقرا و  رامآ و  يرابتعا  یب  بجوم  بلطم 

. دنکیم راد  تهج 
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82 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
دراد دوجو  مولع  يهمه  رد  اطخ  زا  يدصرد  ینعی  مینکیم ، يرواد  سّدـقم  بتک  ریـسفت  یناسنا و  مولع  ياهشهوژپ  رد  هنوگ  نیمه  و 

. دیشک يرشب  مولع  يهمه  رب  نالطب  طخ  دیاب  هنرگ  دشاب و  عقاو  اب  قباطم  ریغ  ربتعم و  ریغ  ام  ياهمهف  هک  دوشیمن  بجوم  نیا  و 
نایب یطوسبم  بلاطم  يریسفت ) بهاذم  بتاکم و   ) اهشیارگ ثحبم  رد  ریـسفت  رد  نارّـسفم  ياهتینهذ  اهرواب و  تاریثأت  دروم  رد  هتبلا 
شیپ دیاقع و  دورب و  نتم  غارـس  هب  یّـصاخ  کنیع  نودب  دنک  شالت  دـیاب  رّـسفم  ینعی  تسا  هدـش  نایب  زین  نآ  زا  يریگولج  هار  هدـش و 

هب گرزب  یهانگ  مالـسا  رد  هک  دوب  دـهاوخ  يأر  هب  ریـسفت  یعون  ربتعم و  ریغ  وا  ریـسفت  هنرگ  دـنکن و  لیمحت  نتم  رب  ار  دوخ  ياهضرف 
«1 . » دیآیم رامش 

: تسا رکذ  لباق  هتکن  دنچ  نتم  دودحمان  فلتخم و  ياهتئارق  دروم  رد  . 4
هدـش هراـشا  بلطم  نیا  هب  دّدـعتم  ثیداـحا  رد  هک  روـط  ناـمه   ) تسا مهف  فـلتخم  حوطـس  اـههیال و  نوـطب و  ياراد  نآرق  هک  نآ  لوا :

«2 (. » تسا
ياـهمهف فلتخم و  ياـهتئارق  هک  درادـن  یعناـم  تسا و  نآرق  تعیبـط  قفاوم  نیا  دـشاب  اـنعم  نیدـب  فلتخم  ياـهتئارق  رگا  نیا  رباـنب 

. دیآ دوجو  هب  نآ  زا  یعونتم 
83 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

زور ره  ینعی  دوـشیم . نآرق  زا  اـم  مهف  دـشر  بجوـم  تسا و  كراـبم  یتـیعقاو  مـیرک  نآرق  زا  عوـنتم  ياهریـسفت  دوـجو  هـک  نآ  مود :
. دوشیم نشور  نآ  زا  يدیدج  ياههیال  دیآیم و  لصاح  یهلا  مالک  رتقیقد  رتقیمع و  ياهمهف 

صیخـشت يارب  ییاـهكالم  دـعاوق و  هکلب  تسین  راـیعم  هطباـضیب و  دوش  داـیز  هک  ردـقچ  ره  نآرق  ياهریـسفت  اـهمهف و  هک  نآ  موس :
(. میدرک نایب  لبق  شخب  رد  هک  روط  نامه  . ) دراد دوجو  لطاب  حیحص و  ياهریسفت 

زا ار  هرس  میناوتیم  يأر ، هب  ریسفت  يهدعاق  هژیو  هب  يریسفت  دعاوق  و  هقفلا ) لوصا   ) هرواحم ییالقع  لوصا  قطنم ، دعاوق  ساسا  رب  ینعی 
هاوخلد رایعمیب و  اـهتنا و  یب  نتم  يریذـپ  تئارق  و  دـیآیمن . دوجو  هب  دودـحمان  ياهریـسفت  اـهمهف و  نیا  رباـنب  میهد . صیخـشت  هرـسان 

دناوتیمن درادـن و  قح  سک  ره  دـنامیم و  یقاب  ریـسفت  دـعاوق  بوچراـچ  ورملق و  رد  يدودـحم  ربتعم و  ياهریـسفت  هکلب  دوب  دـهاوخن 
. دنک هیارا  نآرق  زا  یهاوخلد  ریسفت 

: تسا رکذ  لباق  هتکن  دنچ  تباثریغ  لاّیس و  ياهمهف  دروم  رد  . 5
هیئزج يهبجوم  تروص  هب  بلطم  نیا  دـنکیم ، دـشر  دریگیم و  رارق  مولع  يرـشب و  ياهتفرـشیپ  ریثأـت  تحت  يرـشب  مهف  هک  نآ  لوا :

. تسا حیحص 
. تسا وکین  كرابم و  يزیچ  تسا و  يرشب  مهف  ملع و  دشر  يانعم  هب  نیا  اما 

و رهاوـظ ) لـثم   ) یّنظ ياهریـسفت  صوـصن ) لـثم   ) یعطق ياهریـسفت  میراد ، ریـسفت  مهف و  هنوـگ  هس  اـم  هک  دـش  ناـیب  اًـلبق  هـک  نآ  مود :
. دنکیم اطخ  فلتخم  لیالد  هب  رّسفم  هک  اطخ  ياهریسفت 

عمج   » يهلمج ای  تسا » ءزج  زا  رتگرزب  لک   » يهلمج لاثم : يارب 
84 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. دنکیمن رییغت  هک  تسا  يرشب  رکف  تباث  لوصا  زا  تسا » لاحم  نیضقانتم 
. دنکیمن رییغت  يریسفت  فلتخم  بتاکم  بهاذم و  اهشیارگ و  رد  ادخ ) تینادحو  لثم   ) میرک نآرق  صوصن  زین  و 

ام مهف  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  هتبلا  دنکیمن . یفن  ار  يرگید  یکی  دوجو  میراد و  نوتم  زا  لاّیس  فلتخم و  ياهریسفت  اهمهف و  ام  سپ 
ساسا رب  ریـسفت  رگا  هلحرم  ره  رد  یلو  تسا  لماکت  لاح  رد  نآرق  زا  ام  مهف  يرـشب و  مولع  هک  ارچ  تسا  ییاـهن  ریذـپان و  اـطخ  نتم  زا 

( رهم منرت  دلج 1 ( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا تّجح  ربتعم و  دشاب  هدش  ماجنا  حیحص  ياهرایعم 
چیه  » هک یکیتونمره  ياعدا  نیمه  دوخ  سپ  دـشاب ، تباثریغ  ّریغتم و  يرـشب  ياهریـسفت  اهمهف و  يهمه  هک  دـشاب  انب  رگا  هک  نیا  موس :
لوا هک  تسا  سکوداراپ  اـمن و  ضقاـنت  هلمج  نیا  ینعی  تسا  رییغت  ضرعم  رد  شدوخ  زین  درادـن » دوجو  یلاّیـس  ریغ  تباـث و  مهف  هنوگ 

. دهدیم رارق  نالطب  ضرعم  ار  شدوخ 
هلمج زا  دوریم  لاؤس  ریز  يرشب  مولع  يهمه  دوب و  دهاوخن  یتباث  مهف  چیه  میریذپب  یلک  روط  هب  ار  يرشب  مهف  ّتیبسن  ام  رگا  نیا ، ربانب 

. اعّدا نیا  دوخ 
: تشاد دوجو  کیتونمره  نادنمشناد  نیب  رد  داضتم  هاگدید  ود  نتم ، مهف  رد  فلؤم  ّتین  دروم  رد  دش  هظحالم  هک  روط  نامه  . 6

ّتین شقن  رب  ياتلید  ملهلیو  ات  رخام  ریالـش  فلوتسوگآ و  کیردرف  سونیدالک و  نیترام  ناج  نوچمه  کیتونمره  نادنمـشناد  فلا .
. دنتسنادیم ّفلؤم  دوصقم  ّتین و  مهف  ار  ریسفت  فده  دنتشاد و  دیکأت  نتم  مهف  رد  ّفلؤم 

85 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
دوصقم نتم و  يانعم  مهف  زین  نآرق  ریـسفت  فدـه  دـش  نایب  هک  روط  نامه  تسا و  کـیدزن  میرک  نآرق  نارّـسفم  هاـگرظناب  هاگدـید  نیا 

. تسا هدنیوگ  يّدج  دارم  ینعی  لاعتم  يادخ 
ّتین زا  دوصقم  سپ  تسین ، شیب  ياهطـساو  ربماـیپ  درادـن و  يرـشب ) فراـعتم  ياـنعم  هب   ) فـّلوم نآرق  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  هتبلا 

. دوب دهاوخ  نآرق  تایآ  زا  ادخ  دوصقم  نآرق ، دروم  رد  ّفلوم 
رّـسفم يارب  دـنتفگ  و  دـندرک . یفن  نتم  مهف  رد  ار  ّفلوم  ّتین  شقن  رماداـگ ، رگدـیاه و  نوـچمه  یفـسلف  کـیتونمره  نادنمـشناد  ب .

. دراد ییانعم  هچ  ياقلا  دصق  هدنیوگ  هک  درادن  یتیمها 
حیحـص و یهلا  مالک  دروم  رد  اما  دشاب  قیبطت  لباق  دیفم و  یبدا  یخیرات و  نوتم  دروم  رد  دراوم  یخرب  رد  تسا  نکمم  نخـس  نیا  هتبلا 

فده مایپ و  ات  دنک  شالت  دیاب  رّـسفم  سپ  تسا ، ادخ  نانخـس  اهمایپ و  يهلیـسو  هب  رـشب  تیاده  نآرق  فدـه  نوچ  تسین ؛ قیبطت  لباق 
. دهد لاقتنا  نارگید  هب  دنک و  كرد  یتسرد  هب  ار  یهلا 

. تسا هدوبن  قفوم  ریسفت  نیا  دنک  نایب  ار  ب »  » بلطم نآرق  ریسفت  دشاب و  هتشاد  ار  فلا »  » بلطم ياقلا  دصق  ادخ  ضرف ، رب  رگا 
: يدنبعمج يریگهجیتن و 

نوچمه  ) دـشاب راگزاس  نآرق  ریـسفت  اب  دـناوتیم  نوتم ، کـیتونمره  رد  اههاگدـید  یخرب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هتـشذگ  بلاـطم  زا 
(. تسا دیکأت  دروم  زین  نآرق  ریسفت  رد  هک  هدنیوگ  ّتین  مهف  رب  دیکأت 

86 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
راگزاسان نآرق  ریسفت  اب  دوشیم  ّفلؤم  ّتین  هب  ییانتعایب  ای  عقاو  اب  مهف  قباطت  مدع  مهف و  رد  تبسن  هب  یهتنم  هک  اههاگدید  یخرب  یلو 

. تسا
. تسین قداص  نآرق  دروم  رد  هنامز  گنهرف  زا  قلطم  يریذپریثأت  نوچمه  یبدا  نوتم  ریسفت  یکیتونمره  جیاتن  هک  دش  نشور  زین  و 

. تسا يرتشیب  قیقحت  ثحب و  دنمزاین  نآرق  ریسفت  اب  نآ  يهطبار  کیتونمره و  يارب  هتبلا 
: رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

1380 ش. رصاعم ، هشیدناو  شناد  یگنهرف  يهسسؤم  یظعاو  دمحا  کیتونمره ، رب  يدمآرد  . 1
راهب 1379 ش. ناتسمز 76 و  کیتونمره ، تیبسن و  يأر ، هب  ریسفت  يهمان  هژیو  ش 5 و 6 ، دقن ، باتک  . 2

1379 ش. یمالسا ، داشرا  تاراشتنا  مراهچ ، پاچ  یناجنز ، دیمع  یلعسابع  يریسفت ، ياهشور  ینابم و  . 3
1377 ش. نارهت ، زکرم ، رشن  يوبن ، دمحم  رجاهم ، نارهم  يدمحا ، کباب  نردم ، کیتونمره  . 4
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. هنامز گنهرف  نآرق و  يهلاقم  زییاپ 1377 ، ش 26 ، تفرعم ، هلجم  . 5
1375 ش. يرتسبش ، دهتجم  دمحم  ّتنس ، باتک و  کیتونمره  . 6

87 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نآ  هنامز  گنهرف  اب  نآرق  هطبار 

: شسرپ
؟ تسیچ نآ  هنامز  گنهرف  اب  نآرق  هطبار 

یلهاج برع  هنامز  گنهرف  اب  ای  تسا ؟ هدرک  ادیپ  باتزاب  نآ  رد  یلهاج  برع  گنهرف  هتفرگ و  رارق  هنامز  گنهرف  ریثات  تحت  اًلماک  میرک  نآرق  ایآ 
؟ تسا هدرک  تفلاخم  اًلماک 

شسرپ 
هنامز گنهرف  اب  ای  تسا ؟ هدرک  ادـیپ  باتزاب  نآ  رد  یلهاج  برع  گنهرف  هتفرگ و  رارق  هنامز  گنهرف  ریثات  تحت  اًلماک  میرک  نآرق  ایآ 

؟ تسا هدرک  تفلاخم  اًلماک  یلهاج  برع 
: خساپ

نآرق هک  میزاس  نشور  سپـس  دوش . نشور  هنامز » گنهرف   » هژاو يانعم  ادـتبا  رد  تسا  مزال  دوش ، نشور  شـسرپ  نیا  خـساپ  هکنآ  يارب 
. تسا هداد  ناشن  شنکاو  هنوگ  دنچ  شیوخ  هنامز  گنهرف  ربارب  رد 

«: گنهرف  » هژاو یسررب 
. دریگ رارق  یسررب  دروم  هژاو  نیا  تسا  يرورض  دشابیم ، میرک  نآرق  رب  هنامز  گنهرف  ریثات  ثحب  یساسا  روحم  هک  اج  نآ  زا 

: تسا هتفر  راک  هب  یناعم  نیا  هب  تغل  رد  گنهرف » »
«1 . » موق کی  ياهرنه  فراعم و  مولع و  هعومجم  موسر ؛ بادآ و  هعومجم  تغل ؛ باتک  بدا ؛ شناد و  ملع و  تیبرت ؛ میلعت و  ندیشک ؛

88 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ندیـشک و يانعم  هب  ییاتـسوا  گنت )(  هشیر  زا  گـنه »  » تسا و دـنواشیپ  هک  رف »  » زا بکرم  گـنهرف  : » دـسیونیم هماـنتغل  رد  ادـخهد 

تـسا تیبرت  میلعت و  يانعم  هب  زین  ندیـشک و  يانعم  هب  هک  نیتال  رد  هرودا )(  و  تاـکودا )،(  هشیر  اـب  تسا  قباـطم  گـنهرف  نتخیهرف و 
میلعت و شرورپ ، شزومآ و  ناهرب ... )  ) دـشاب بدا  شناد و  ملع و  هک  تسا  جـنهرف  يانعم  هب  نیعم ؛) رتکد  حیحـصت  هب  ناـهرب ، هیـشاح  )

( ناهرب . ) دنیوگ زین  ار  یسراف  تاغل  باتک  اههاگشزومآ ، سرادم و  هب  طوبرم  روما  تیبرت ،
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدش  هئارا  يددعتم  ياهفیرعت  یحالطصارظن ، زا  گنهرف »  » هرابرد

.« تسا یعامتجا  مکاح  طباور  موسر و  ننـس و  بادآ ، هفـسلف ، تایبدا ، رنه ، يرکف ، ياهيریگعضوم  اهتشادرب ، هعومجم  گنهرف  . » 1
«1 ( » هللا همحر  رنهاب  دیهش  )

گنهرف ًاساسا  تسا . هعماج  نآ  گنهرف  دراد ، یـساسا  تلاخد  هعماج  ره  تیدوجوم  رد  هک  يرـصنع  نیرتالاو  نیرتالاب و  کـشیب ، . » 2
«2 ( » هللا همحر  ینیمخ  ماما  .« ) دهدیم لیکشت  ار  هعماج  نآ  تیدوجوم  تیوه و  هعماج  ره 

89 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
راتفر و رد  هک  هعماج  کی  ای  ناسنا  کـی  تفرعم  رنه و  تمکح و  شناد و  درخ و  لـقع و  تیبرت و  میلعت و  هعومجم  ینعی : گـنهرف  . » 3
رد و  دزاسیم . دوخ  زا  رثأـتم  ار  وا  رادرک  لاـمعا و  همه  هدرک و  ذوفن  وا  ناـج  قمعرد  هدومن و  یلجت  وا  تاـیح  لکـش  یگدـنز و  هوحن 

( رهم منرت  دلج 1 ( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


«1 .« » تسا تلم  کی  ياهشزرا  اهشیارگ و  اهشنیب و  هعومجم  گنهرف  عقاو ،
يرصانع برع  هنامز  گنهرف  زا  دارم  رگا  مییوگب : تسا  مزال  دش ، نشور  يدایز  دودح  ات  گنهرف  یحالطصا  يوغل و  يانعم  هک  نونکا 

( تسا نانآ  هب  ّقلعتم  گنهرف  نآ  هک  یناسک   ) تلم يارب  هک  ینارنخس - اب  باتک  ره  رد  راچان ، هب  یگنهرف  رـصانع  نیا  دشاب  تایبدا  لثم 
نآرق دوخ  ور ، نیا  زا  تسین . انثتـسم  هلاسم  نیا  زا  زین  نآرق  تسا . مزال  بلاطم  میهفت  يارب  نآ  يریگراک  هب  دـنکیم و  ذوفن  دوش - هئارا 

. تسا هدرک  هدافتسا  برع  ياهلثملابرض  ناگژاو و  زا  مه 
تافارخ و لـماش  نیا  تسا ، یعاـمتجا  موسر  ننـس و  بادآ و  يرنه و  يرکف و  ياـهيریگعضوم  برع  هناـمز  گـنهرف  زا  دارم  رگا  اـما 
رد لطاب  هک  ارچ  تسا ؛ هدشن  گنهرف  نیا  زا  رثأتم  میرک  نآرق  هک  تفگ  دیاب  تروص ، نیا  رد  ددرگیم . زین  دولآكرش  لطاب و  بلاطم 

یگنهرف  رصانع  نیا  اب  يددعتم ، دراوم  رد  یتح  « 2 « ؛» ِهِْفلَخ ْنِم  َالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  نِم  ُلِطاَْبلا  ِهِیتْأَی  َال  : » درادن هار  نآرق 
90 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. كرش یتسرپتب و  هب  هدیقع  ای  و  « 1  » نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  تمذم  لثم  تسا ؛ هدرک  هلباقم 
یفنم  رصانع  درط  گنهرف و  تبثم  رصانع  لوبق 

هتـشاد دروخرب  هنوگ  هس  شیوخ  ناـمز  گـنهرف  رـصانع  اـب  میرک  نآرق  مییوگب : هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  باوص  هب  کـیدزن  هچنآ 
: تسا

هدرک شیاریپ  ار  اهنآ  هتفریذپ ، هدوب ، حیحص  یساسارب  هتشاد و  یمیهاربا  نایدا  رد  هشیر  هک  ار ، برع  یگنهرف  تبثم  رصانع  نآرق  فلا .
دننام رحس و  نج ، هب  داقتعا  دیاقع ، رد  لیبق ، نیمه  زا  و  تسا . ناعل  یمیهاربا و  جح  هلأسم  ماکحا ، رد  نآ  لاثم  تسا . هدیشخب  لماکت  و 

، نج ادـخ ، زا  معا   ) تعیبـط يارواـم  هب  يزورما  مولع  اـی  ناـملاع  زا  یخرب  داـقتعا  مدـع  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  هتبلا  دـشابیم . نآ 
لدتسم اهنآ ، صاخ  شور  هب  دوخ و  ياج  رد  هک  تسا  ینید  قیاقح  بلاطم  نیا  اریز  دوشیمن ؛ دیاقع  نیا  نالطب  لیلد  ناگتـشرف و )... 

بلطم نیمه  هب  زورما  ناهج  رد  یسانشناور » ارف   » مولع هک  ارچ  تفگ ؛ ناوتیم  رایـسب  نخـس  اعدا  نیا  لصا  رد  هک  دنچ  ره  تسا ، هدش 
«2 . » تسا هداد  رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم  هکلب  هدرکن ، یفن  ار  اهنآ  اهنت  هن  دزادرپیم و 

نآرق ملع و  ضراعت  قیداصم  زا  ار  اهنآ  دـنکیم و  تابثا  ار  لئاسم  نیا  نالطب  ملع ، هدـنیآ  رد  هک  نیا  لامتحا  فرـص  هک  هنوگ  ناـمه 
، داد دهاوخ  رارق 

91 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
يرهاظ تاضراعت  هب  ییوگخساپ  رد  یخرب  یناوتان  هک  دسریم  رظن  هب  دـشاب ، نآرق  رهاوظ  دـیاقع و  زا  نتـشادرب  تسد  لیلد  دـناوتیمن 

دنرـضاح هدـشن ، تباـث  هک  يزیچ  هداـتفین و  هک  یقاـفتا  زا  يریگولج  يارب  هک  يروط  هب  دوـشیم ، ثحاـبم  نیا  حرط  ثعاـب  نید  ملع و 
. تسا هدوب  مدرم  نابز  هنامز و  گنهرف  عبات  لئاسم  نیا  رد  نآرق  دنیوگب : و  دنوش . میلست  رتدوز 

. دربیمن اهنآ  زا  یمان  ای  دنکیم و  هلباقم  اهنآ  اب  هکلب  دریذپیمن ، ار  یلهاج  بارعا  تافارخ  یفنم و  رصانع  نآرق  ب .
: دیامرفیم دنکیم و  ریبعت  « 1 « » یلوالا ُۀیلهاجلا   » هب نآرق  لوزن  زا  لبق  رصع  زا  نآرق 

مکح دـنانیقی ، لـهاهک  یهورگيارب  دـنیوجیم ؟ ار  تیلهاـج  مـکح  اـیآ  « 2 « ؛» ًاـمْکُح ِهَّللا  َنِم  ُنَـسْحَأ  ْنَـمَو  َنوـُْغبَی  ِۀَِّیلِهاَْـجلا  َمْـکُحَفَأ  »
؟ تسا رتهب  ادخ  مکح  زا  یسکهچ 

اههنومن اهلاثم و 
هتـساخرب اـهنآ  اـب  هلباـقم  هب  میرک  نآرق  هدوب و  نآرق  تاـیآ  لوزن  ناـمز  برع  گـنهرف  یلهاـج و  ماـکحا  تاداـقتعا و  زا  هک  يدراوم 

: زا دنترابع 
هناخ دزن  ناشیاعد  « 4 « ؛» َنوُرُفْکَت ُْمتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  اُوقوُذَف  ًۀَیِدْصَتَو  ًءاَکُم  اَّلِإ  ِْتیَْبلا  َدنِع  ْمُُهتاَلَص  َناَک  اَمَو  « » 3 : » یلهاج بارعا  تدابع  . 1
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. دیشچب باذع  دیدیزرویم ، هک  يرفک  رفیک  هب  سپ  تسین . ندز  مهرب  تسد  ندیشک و  ریفص  زج  هبعک 
92 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

مردام تشپ  نوچ  مه  نم ، رب  وت  تشپ  « ) یّما ِرهظک  َّیلَع  َكُرهَظ  : » تفگیم شنز  هب  سک  ره  تیلهاـج ، ناورد  رد  راـهظ : نوناـق  ّدر  . 2
: دومرف هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دشیم . مارح  وا  رب  شرسمه  تسا )

دنوادخ « 1 « ؛» ْمُکَءاَْنبَأ ْمُکَءاَیِعْدَأ  َلَعَج  اَمَو  ْمُِکتاَهَّمُأ  َّنُْهنِم  َنوُرِهاَُظت  ِیئّآللا  ُمُکَجاَوْزَأ  َلَعَج  اَـمَو  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  نِم  ٍلُـجَِرل  ُهَّللا  َلَـعَج  اَّم  »
«2 . » دادن رارق  امش  رسپ  ار  ناتیاههدناوخ  رسپ  تخاسن و  امش  ناردام  دینکیم ، راهظ  ناشیا  هب  تبسن  هک  ار  ناتنانز 

دودرم هنجا »  » هرابرد ار  برع  هنالهاج  هناکرـشم و  دیاقع  نآرق  ادخ : يارب  ندادرارق  رتخد  رـسپ و  ای  نج  دروم  رد  هنالهاج  دیاقع  در  . 3
: تسا هدومرف  هدرمش و 

رارق نج  زا  یناکیرـش  ادخ  يارب  « 3 « ؛» َنوُفِـصَی اَّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُـس  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٍتاََـنبَو  َنِیَنب  َُهل  اُوقَرَخَو  ْمُهَقَلَخَو  َّنِْجلا  َءاَکَرُـش  ِهِّلل  اُولَعَجَو  »
. دنتخاس نارتخد  نارسپ و  یشناد ، چیه  نودب  وا  يارب  و  تسا . هدیرفآ  ادخ  ار  ناینج  هک  نآ  لاح  دنداد و 

«4 . » دننکیم شفصو  هچنآ  زا  تسا  رترب  هّزنم و 
زا ادخ ، يارب  بیصن  ندادرارق  (، 103 هدئام :  ) دیامنیم در  ار  ماح  هلیصو و  هبئاس ، هریحب ، میرک  نآرق  یلهاج : بادآ  ماکحا و  هئطخت  . 4

يراوخابر (، 33 رون :  ) درادیم زاب  نازینک  ندـناشک  اـشحف  هب  زا  « 5 (، » 136 ماعنا :  ) دـنکیم یفرعم  لطاب  رادـنپ  ار  نایاپراهچ  اهتشک و 
دودرم ار  دازون  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  و  ( 130 نارمعلآ :  ) دیامنیم درط  ار  هفعاضم  فاعضا  تروص  هب  هژیوب 

93 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 ( » 8 - 9 ریوکت : / 31 ءارسا : / 151 ماعنا : . ) درامشیم

«2 . » تسا هدرمش  دودرم  دنتسه ، ادخ  نارتخد  ناگتشرف  هک  نیا  دروم  رد  ار  بارعا  دیاقع  نآرق  . 5
«3 . » نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  لثم  یلهاج  تسپ  تایقالخا  تمذم  . 6

. تسا هدرک  هدافتسا  دوخ  دنلب  دصاقم  رتهب  میهفت  يارب  اهنآ  تاغل  تاهیبشت و  موق و  نابز  زا  نآرق  ج .
هب دننک ، نایب  ماوع  مدرم  يارب  ار  شیوخ  ینالقع  يونعم و  یلاع  میهافم  دنلب و  بلاطم  دنناوتب  هک  نآ  يارب  مالـسلا  مهیلع  یهلا  ناربمایپ 

ياههیانک اههراعتسا ، تاهیبشت ، زا  دنوش ، اهنآ  دوصقم  هجوتم  یملع ، لئاسم  زا  عالطا  مدع  ندوب و  داوسیب  هب  هجوت  اب  نانآ  هک  يروط 
نآرق دنتفگیم . نخـس  نانآ  لقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  رگید ، ترابع  هب  دـندرکیم . هدافتـسا  هعماج  رد  لومعم  تاملک  تاغل و  زین  جـیار و 

. دوشیم دای  نآ  زا  هنامز  موق و  گنهرف  ناونع  تحت  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دهدیم . همادا  ار  شور  نیا  زین 
ياهرـس هب  مّوقز  هویم  هیبـشت  ناـگناوید و  دروم  رد  نآرق  تاریبـعت  زین  دورمن و  اـب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هّجاـحم  لاـثم ، ناونع  هب 

زا ًالومعم  هدـش و  رـصع  نآ  یبرع  نابز  وزج  هک  یبرعریغ  تاغل   ) لیخد تاغل  زا  هدافتـسا  زین  یظفل و  ياهشهوکن  اهمَسَق و  نیطاـیش و 
زا هدیدرگیم ) هدافتسا  اهنآ 

 94 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. تسا لیبق  نیا 

: تسا مزال  هتکن  کی  رکذت  اج ، نیا  رد 
يانعم هب  تسا ) نآ  يریگراـک  هب  زا  ریزگاـن  هدـنیوگ  ره  هک   ) ناـبز جـیار  نیواـنع  تاریبعت و  اـههیانک و  زا  صخـش  ره  هدافتـسا  هک  نآ 

التبم دارفا  یگدزوید  شریذپ  يانعم  هب  تسا ، جـیار  یـسراف  رد  هک  هناوید ،»  » ظفل لاثم ، يارب  تسین . نآ  یملع  یمالک و  مزاول  شریذـپ 
و دنکیم . هدافتسا  ریشم  ناونع  هب  نیوانع  نیا  زا  هکلب  درادن ، لوبق  ار  هبـش  هجو  ياهدنیوگ  ره  ای  نآرق  رگید ، ترابع  هب  تسین . نونج  هب 
یـسویملطب و تئیه  لثم  هنامز - یملع  ياههیرظن  ساسارب  هدرک و  ناـیب  یملع  دـض  یبلاـطم  نآرق  هک  تسین  اـنعم  نادـب  بلطم  نیا  هتبلا 
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. تسا هتفگ  نخس  یسونیلاج - بط 
95 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نآرق  ریسفت  قطنم  ای  نآرق  زا  تشادرب  شور 

: شسرپ
؟ تسیچ نآرق  ریسفت  قطنم  ای  نآرق  زا  تشادرب  شور 

: خساپ
دوشیم و لصاح  نتم  زا  ربتعم  حیحـص و  مهف  دوش ، تیاعر  رگا  هک  دراد  یطیارـش  شور و  ینابم و  تامدـقم و  نتم  ره  تشادرب  مهف و 

. دنکیم هئارا  هدنسیون  دوصقم  نتم و  زا  یقیقح  ریغ  يریسفت  تشادرب و  ودربیم  ههاریب  هب  ار  هدنمهف  دوشن ، تیاعر  رگا 
رد هک  تسا  مزال  نیاربانب  تسین . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  ناناملسم  سدقم  نتم  ریسفت  مهف و  رگید  ترابع  هب  ای  میرک  نآرق  زا  تشادرب 

. میشاب نآرق  ریسفت  مهف و  قطنم  يارب  ياهراوماظن  يزیریپ 
، میاهدوب نآ  دهاش  اهریسفت  زا  یخرب  رد  هک  دوشیم ، ییاهبیـسآ  اهشزغل و  بجوم  نآ  تیاعر  مدع  ای  نآرق  ریـسفت  مهف و  نادقف  هتبلا 

اهماد نآ  راتفرگ  نآرق  رسّفم  ات  ددرگ  صخـشم  مهف  عناوم  اهبیـسآ و  دوش و  نشور  ریـسفت  مهف و  ياهشجنـس  هک  تسا  مزال  نیاربانب 
. ددرگن

یخرب رد  نآ  ياههعومجم  ریز  دروم  رد  هک  دنچ  ره  تسا  هدش  حرطم  ریسفت  هزوح  رد  هک  تسا  دیدپ  ون  یعوضوم  نآرق ، ریـسفت  قطنم 
ثیداحا و تایآ و  یخرب  رد  ار  ثحب  یلصا  ياههشیر  هدش و  نایب  یبلاطم  اهباتک 

96 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  تبسانم  هب  همادا  رد  هک  مینک . ادیپ  میناوتیم  تالاقم  اهریسفت و  ياههمدقم  یخرب 

: نآرق زا  تشادرب  حیحص  هویش  ای  نآرق  ریسفت  مهف و  قطنم 
: مینک یط  ار  ریز  لحارم  لقادح  هک  میراچان  میشاب ، هتشاد  نآرق  زا  یحیحص  تشادرب  هکنآ  يارب 

: تامدقم اهیگدامآ و  بسک  ریسفت و  ياهتخاس  ریز  يزاس  هدامآ  لوا :
: نآرق رسفم  طیارش  ندروآ  تسدب  . 1

، هقف لوصا  ملع  هقف ، ملع  نآرق ، مولع  زا  عالطا  تایآ ، لوزن  نأش  زا  یهاگآ  تغل ،)... ، وحن ، فرـص ،  ) برع تایبدا  رب  ّطلـست  هلمج : زا 
اب ییانـشآ  یقـالخا ، یعاـمتجا و  یملع ، یفـسلف ، ياـهشنیب  زا  یهاـگآ  نآرق ، تاـئارق  هب  ملع  اـهنآ ، هب  هعجارم  ثیداـحا و  زا  یهاـگآ 

. ریسافت
نآرق ریـسفت  غارـس  هب  مزال  طیارـش  نودب  هک  یـسک  تسا و  صـصخت  دنمزاین  رگید  ملع  ره  نوچمه  نآرق  ریـسفت  هک  تسا  نشور  هتبلا 

نینچ نآرق  هجیتن  رد  تسا و  ءالقع  رظن  رد  دنسپان  يراک  هتبلا  هک  دزادرپب  بلق  یّحارج  هب  صصخت  نودب  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دورب 
هنیمز نیا  رد  رگید  ياههاگدـید  طیارـش و  نیا  تیفیک  تیمک و  زا  عالطا  يارب  تسا . عونمم  هک  ددرگیم  يأر  هب  ریـسفت  بجوم  يراک 

، ریـسفت یـسانششور  هدنراگن ، زا  نآرق ، یملع  ریـسفت  رب  يدمآرد  یطویـس ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  دـینک : هعجارم  ریز  ياهباتک  هب 
. يدزیا نارماک  رسفم ، ریسفت و  بادآ  طورش و  نارگید ، یبجر و 

97 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
: نآرق تایآ  رد  ربّدت  لّقعت و  رکفت و  . 2

. دناوخیم ارف  اههنیمز  للع و  تامدقم و  تایئزج و  رد  يزروهشیدنا  ینعی  « 1  » تایآ رد  رکفت  هب  ار  دارفا  ددعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق 
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. دناوخیم ارف  یّلک  روما  رد  يزروهشیدنا  ینعی  « 2  » تایآ رد  لّقعت  هب  ار  دارفا  تایآ ، زا  یخرب  رد  و 
«4 «- » 3 . » دناوخیم ارف  روما  ياهدمایپ  ینعی  ربّدت  هب  ار  دارفا  یهاگ  و 
. تسا مزال  اهنآ  زا  تشادرب  تایآ و  مهف  يارب  قوف  دروم  هس  ره  هتبلا 

و مینک . رکفت  هثداح  نیا  یئزج  للع  اههنیمز و  دروم  رد  دیاب  ام  دنکیم  هراشا  داع  موق  دولآ  باذـع  تشذگرـس  هب  نآرق  رگا  لاثم  يارب 
یخیرات و هثداح  نیا  ياهدمایپ  دروم  رد  زین  مییامن و  لّقعت  خیرات  لوط  رد  شکرس  ماوقا  دروم  رد  یهلا  یلک  نوناق  تنس و  دروم  رد  زین 
اب دروخرب  عون  نیا  مینک . نایب  میروآ و  تسدـب  ار  هثداح  نیا  ياهتربع  عومجم  رد  مینک و  ربّدـت  اهتلم  دارفا و  تشونرـس  رد  نآ  ریثأت 

. تسا هباشم  ناکم  نامز و  ره  اب  قابطنا  لباق  دریگ  تروص  طباوض  تیاعر  اب  رگا  هک  دوشیم  بلاج  ياهتشادرب  هب  یهتنم  تایآ 
: ریسفت رد  ینابم  باختنا  مود :

: دوش هداد  خساپ  یساسا  ياهشسرپ  نیا  هب  تسا  مزال  دروم  نیا  رد 
(. یعرش زاوج  يانعمب  زاوج  ای  ناکما  ینعمب  زاوج  ( ؟ تسا زیاج  نآرق  ریسفت  ایآ  . 1

98 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
؟ تسا تّجح  نآرق  رهاوظ  ایآ  . 2

؟ دراد تخاس  کی  ای  تسا  هیال  دنچ  یتفرعم و  ياهتخاس  ياراد  نآرق  ایآ  ینعی  دراد ، ییاهنطاب  ای  نطاب  رهاظ ، رب  هوالع  نآرق  ایآ  . 3
؟ تسا هدنام  نوصم  فیرحت  زا  ای  تسا  هدش  فیرحت  نآرق  ایآ  . 4

؟ تسا زیاج  انعم  کی  زا  رتشیب  رد  ظفل  لامعتسا  ایآ  . 5
عامجا و دوهش و  لقع ، مالسلا ، هیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نآرق ، لثم  تسا ؟ ربتعم  نآرق  ریـسفت  رد  عبانم  مادک  . 6

 ... نیعبات و هباحص و  لاوقا 
؟ هن ای  تسا  تّجح  هقف ) نوچمه   ) نآرق ریسفت  طباوض  رد  دحاو  ربخ  ایآ  . 7

؟ دننکیم لابند  ار  یصخشم  فادها  هروس  ره  رد  تسا و  هنامیکح  مجسنم و  یمالک  نآرق  ایآ  . 8
ياهتشادرب ریـسفت و  رد  ار  وا  یـساسا  طخ  هک  ارچ  تسا ، مزـال  رّـسفم  يارب  ـالاب ، دراوم  زا  کـیره  دروم  رد  اـنبم  رظن و  کـی  باـختنا 

. دناسریم يرای  رّسفم  کی  لحارم  مامت  رد  ضرف  شیپ  نوچمه  انبم  نیا  و  دزاسیم . صخشم  ینآرق 
دوجو یئاور  نئارق  هک  اجک  ره  هجیتن  رد  دـنادب  موصعم  هب  رـصحنم  ار  ریـسفت  طقف  دـنادن و  تّجح  ار  نآرق  رهاظ  یـسک  رگا  لاثم : يارب 

. دیامن تشادرب  تایآ  زا  دنک و  ریسفت  یلقع  نئارق  زا  هدافتسا  اب  دناوتیمن  درادن ،
هب یـصاخ  گنر  وا  ریـسفت  دنادب ، تّجح  ربتعم و  ریـسفت  رد  ار  نیعبات  هباحـص و  لاوقا  عامجا و  ینافرع و  دوهـش  یـسک  رگا  رگید : لاثم 

دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  یلقع و  نئارق  یپ  رد  دنادن و  ربتعم  ار  اهنیا  رگا  اما  دریگیم  دوخ 
. دریگیم يرگید  گنر  تهج و  وا  تشادرب  ریسفت و 

99 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
، نارگید یبجر و  ریسفت ، یسانششور  دوش : هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  هنیمز  نیا  رد  اههاگدید  ریـسفت و  ینابم  زا  عالطا  يارب  يروآدای :

رتکد ریسفت ، ياهـشور  ینابم و  کعلا و  نمحرلادبع  دلاخ  خیـش  هدعاوق ، ریـسفتلا و  لوصا  هدنراگن ، زا  نآرق ، یملع  ریـسفت  رب  يدمآرد 
. رکاش مظاک  دمحم 

: نآرق ریسفت  طباوض  مهف و  دعاوق  موس :
؛ میشاب هتشاد  نآرق  زا  يربتعم  مهف  میناوتب  ات  میسانشب  ار  نآرق  ریسفت  رد  رثؤم  ای  يریسفت  دعاوق  تسا  مزال  نآرق  ریسفت  تشادرب و  زا  لبق 

: هلمج زا 
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. تسا رثؤم  نآ  ریسفت  هیآ و  مهف  رد  هک  دعب  لبق و  طبترم  تایآ  هب  هجوت  اب  هیآ  رب  مکاح  ياضف  ینعی  قایس  هدعاق  . 1
. دوشیم نیبت  نایب ، یناعمو و  وحنو  فرص  مولع  رد  ًالومعم  هک  یبدا  دعاوق  . 2

. دوشیم هداد  حیضوت  هقفلا  لوصا  ملع  رد  ًالومعم  هک  دیقم و ...  قلطم و  نیبم ، لمجم و  صاخ ، ماع و  لثم  هقفلا  لوصا  دعاوق  . 3
. ماکحالا تایآ  مهف  يارب  یهقف  تامولعم  یهقف و  دعاوق  . 4

. دریگب کمک  تایآ  ریسفت  يارب  تیحیـسم  دوهی و  بلاطم  زا  درادن  قح  رـسفم  ینعی  ریـسفت ، رد  تایلیئارـسا  دربراک  تیعونمم  هدعاق  . 5
«1 . » تسا هدش  دراو  يربط  ریسفت  لثم  ریسافت  یخرب  رد  دناهدرک و  ار  راک  نیا  خیرات  لوط  رد  اهرابحالا  بعک  هک  روطنامه 

نیا زا  تسین . زیاج  ادخ  هب  یملع  ریغ  روما  تسادخ  مالک  نایب  ریـسفت  هک  ارچ  ریـسفت : رد  يداع )  ) ملع ریغ  دربراک  زاوج  مدع  هدـعاق  . 6
یخرب  ور 

100 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 . » دناهتسنادن ربتعم  ار  ینظ  دحاو  ربخ  اب  نآرق  ریسفت  نارسفم 

: هکنیا لثم  نارق  ربتعم  ریسفت  مهف  طباوض  . 7
. دشابن نآرق  رگید  تایآ  فلاخم  نآرق  ریسفت  فلا :

. دشابن یعطق  تنس  فلاخم  نآرق  ریسفت  ب :
. دشابن لقع  فلاخم  نآرق  ریسفت  ج :

. دشابن یعطق  یبرجت  ملع  فلاخم  نآرق  ریسفت  د :
. دشاب هتشاد  نآرق  زا  يربتعم  حیحص و  تشادرب  دناوتیمن  دسانشن ، ار  طباوض  دعاوق و  نیا  نآرق  رسفم  رگا 

: دیوگیم هک  دریذپب  ار  یتیاور  اوح  مدآ و  ناتـساد  رد  تسا  نکمم  دنکن . تیاعر  ای  دـنادن  ار  مجنپ  هدـعاق  نآرق ، رـسفم  رگا  لاثم  يارب 
«2 . » تسا تاروت  رد  نآ  لصا  تسا و  یلیئارسا  تیاور  نیا  هک  یلاح  رد  دش ، ادیپ  مدآ  پچ  هدند  زا  نز 

همجرت رد  یّتح  و  دوشیم . وربور  يّدج  لکـشم  اب  تایآ  ریـسفت  رد  دنادن  ار  یهقف  ای  لوصا  ای  یبدا  دعاوق  نآرق  رـسفم  رگا  رگید : لاثم 
.( تسا ریسفت  هصالخ  یعون  نآرق  همجرت  هتبلا  « ) 3 . » دوشیم وربور  لکشم  اب  زین  نآرق 

مظاک دـمحم  رتکد  ریـسفت ، ياهشور  ینابم و  دـینک : هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  ریـسفت  طباوض  دـعاوق و  زا  رتشیب  عالطا  يارب  يروآدای :
زا نآرق ، یملع  ریسفت  رب  يدمآرد  نارگید ، یبجر و  ریسفت ، یسانششور  رکاش ،

101 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. کعلا نمحرلا  دبع  دلاخ  خیش  هدعاوق ، ریسفتلا و  لوصا  تبسلا ، نامثع  نب  دلاخ  ریسفتلا ، دعاوق  هدنراگن ،

: اهنآ زا  يریگهرهب  ربتعم و  يریسفت  ياهشور  تخانش  مراهچ :
توافتم اهـشور  نیا  دنیوپیم ، ریـسفت  رد  ار  یـصاخ  شور  دننکیم ، هدافتـسا  نآرق  ریـسفت  رد  هک  یـصاخ  عبنم  ساسا  رب  نآرق  نارـسفم 

ربتعم ریغ  حیحـص و  ریغ  ياهشور  زین  دوش و  هتخانـش  ربتعم  حیحـص و  ياهشور  هک  تسا  مزال  نآ  ریـسفت  نآرق و  مهف  يارب  سپ  تسا 
. میوشن یشور  ياطخ  راتفرگ  دورن و  ههاریب  هب  ام  ریسفت  تشادرب و  ات  ددرگ ، صخشم 

نیا زا  نارمع  لآ  هیآ 7 / لـیذ  هرـس  سدـق  یئاـبطابط  همـالع  هک  روطناـمه  دراد  تیعوضوم  ریـسفت  رد  حیحـص  شور  باـختنا  هک  ارچ 
: ثیدح

«1 « » ءاطخا دقف  باصاف  هیأرب  نآرقلا  یف  لاق  نم  »
.( تسا هدرک  اطخ  مه  زاب  دشاب ] حیحـص  بلطم  و   ] دـسرب عقاو  هب  دـیوگب و  ینخـس  یـصخش  تشادرب  ساسا  رب  نآرق  دروم  رد  سکره  )

«2 . » دناهدرک هدافتسا 
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دریگیم و رارق  ءالقع  شنزرس  دروم  مه  زاب  دشاب ، بوخ  هجیتن  ًاقافتا  دنک و  رامیب  بلق  یحارج  هب  مادقا  طلغ ، شور  اب  یـسک  رگا  ینعی 
ره يارب  لـمع  حیحـص  هویـش  لـمع و  قاـتا  رازبا و  صـصختم و  کـشزپ  دوجو  ءـالقع  دزن  هک  ارچ  دوشیم ، يریگولج  وا  راـک  همادا  زا 

. تسا هنوگنیمه  زین  ریسفت  شور  و  تسا ؛ مزال  یحارج 
: زا دنترابع  نآرق  ریسفت  مهف و  ربتعم  ياهشور 

102 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
.( بیطخ میرکلادبع  نآرقلل ، ینآرقلا  ریسفت  یئابطابط و  همالع  نازیملا  ریسفت  لثم   ) نآرق اب  نآرق  ریسفت  شور  . 1

.( یطویس روثنملا ، رّدلا  ریسفت  ینارحب و  ثدحم  ناهربلا ، ریسفت  لثم   ) ثیداحا اب  نآرق  ریسفت  شور  . 2

.( یکارا نیدلارون  لقعلا ، نآرقلا و  ریسفت  لثم  ( ) لقع یعطق  ياهناهرب   ) لقع اب  نآرق  ریسفت  شور  . 3
.( يواطنط رهاوجلا ، ریسفت  لثم   ) یعطق یبرجت  مولع  اب  نآرق  ریسفت  شور  . 4

، رارـسالا فشک  يرتست و  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  یمّلُـس و  ریـسفتلا  قیاقح  ریـسفت  لثم  ( ) حیحـص ینلط  اب   ) نآرق يراشا  ریـسفت  شور  . 5
.( يدبیم

هیاـس زین  قوـف  ياـهشور  یخرب  یعرف  ياههویـش  رد  یهاـگ  هک  تسا  يأر  هـب  ریـسفت  شور  ناـمه  نآرق  ریـسفت  رد  ربـتعم  ریغ  شور  و 
«1 . » تسا هدش  موکحم  تّدش  هب  یمالسا  ثیداحا  رد  و  دنکفایم .

نآرق ریـسفت  هب  ثیداحا ) نآرق و  رگید  تایآ   ) یلقن یلقع و  نئارق  هب  هجوت  نودـب  نآرق  رـسفم  هک  تساـنعم  نادـب  يأر  هب  ریـسفت  شور 
«2 . » یملع تشادرب  هن  دشاب  یصخش  تشادرب  وا  ریسفت  ینعی  دنک ، لیمحت  نآرق  رب  ار  دوخ  رظن  ای  دزادرپب و 

ریثأت یلو  تسین  راتشون  نیا  هلصوح  رد  اهشور  نیا  زا  مه  لماک  حیضوت 
103 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

میناوتب ات  تسا  يرورـض  اًلماک  يأر  هب  ریـسفت  زا  زارتحا  ریـسفت و  رد  اهنآ  دربراک  ور  نیا  زا  تسین  راکنا  لباق  نآرق  تاـیآ  مهف  رد  اـهنآ 
. میشاب هتشاد  هیآ  زا  یحیحص  تشادرب  ربتعم و  ریسفت 

: لاثم
(1 ردق /  ) ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنا  اَّنِإ 

. دراد لابندب  ار  يریسفت  صاخ  تشادرب  هتکن و  دوش  ریسفت  قوف  ياهشور  زا  مادک  ره  ساسا  رب  ریسفت  هیآ  نیا  رگا 
هام رد  ردق  بش  هک  دوشیم  نشور  ( 185 هرقب / « ) ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَش  : » هیآ هب  هعجارم  اب  هیآ ، نآرق  هب  نآرق  ریسفت  فلا :

. دوشیم هدافتسا  ناخد  / 4 هیآ 3 - زا  روما  يزاسادجو  بش  نآ  تکرب  هکروطنامه  تسا ، ناضمر 
ناضمر هام  موس  تسیب و  ای  مکی  تسیب و  بش  نیا  هک  دوشیم  نشور  هیآ  یئاور  ریـسفت  ثیداحا و  هب  هعجارم  اـب  هیآ : یئاور  ریـسفت  ب :

«1 . » تسا
هک دشاب  نآ  هب  هراشا  دیاش  هک  « 2  » تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ردقلا  ۀلیل  بش  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هیآ : ینطاب  ریـسفت  ج :

هکنیا اـی  تسا و  مالـسلا  هیلع  همئا  ینعی  قطاـن  ياـهنآرق  لوزن  فرظ  همطاـف  تـسا  تماـص  نآرق  لوزن  فرظ  ردـق  بـش  هـک  روطناـمه 
. تسا لوهجم  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  تسا ، مولعمان  ردق  بش  هک  روطنامه 

عولط و تاـفالتخا  هب  هجوت  اـب  دوشیم : عورـش  شـسرپ  کـی  حرط  اـب  هک  هدـش  عقاو  هجوت  دروم  هنومن ، ریـسفت  رد  هیآ : یملع  ریـسفت  د .
رد دیشروخ  بورغ 

104 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نآ هیاس  هک  تسا  یماگنه  نیمز  هرک  بش  هک  دـنریگیم  هجیتن  تیاهن  رد  تسا و  عقوم  هچ  اکیرمآ  رد  ردـق  بش  نیمز ، فلتخم  قطاـنم 
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دوش و ریـسفت  فلتخم  ياهشور  اب  هیآ  کی  هک  درادـن  یعنام  هتبلا  « 1 . » تسا تعاس  ردق 24  بش  زا  دوصقم  سپ  دـخرچیم  رود  کی 
ياهشور لامعا  اب  هیآ  لماک  ریـسفت  هکلب  تسا  توافتم  رگیدمه  اب  اهـشور  نیا  یتفرعم  حطـس  نوچ  دشاب  حیحـص  مزال و  ریـسافت  همه 

. میباییم تسد  هیآ  عماج  ریسفت  هب  ام  هک  تروص  نآ  رد  دراد و  ناکما  ربتعم 
: دینک هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  دیناوتیم  يریسفت  ياهشور  دروم  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  يروآدای :

ياهشیارگ اهشور و  هدنراگن ، زا  نآرق ، ریسفت  ياهشیارگ  اهـشور و  همانـسرد  یناجنز ، دیمع  یلعـسابع  نآرق ، ریـسفت  ياهشور  ینابم و 
یملع ریسفت  رب  يدمآرد  یمورلا ، نامیلس  نب  نمحرلادبع  نب  دهف  رشع ، عبارلا  نآرقلا  یف  ریسفتلا  تاهاجتا  رهميولع ، نیـسح  يریـسفت ،

، نورـسفملا ریـسفتلا و  رجحوبا ، رمع  دمحا  رتکد  نازیملا ، یف  نآرقلل  یملعلا  ریـسفتلا  یملع ،) ریـسفت  شور  دروم  رد   ) هدنراگن زا  نآرق ،
بهاذم کعلا ، نمحرلادبع  دلاخ  خیـش  هدعاوق ، ریـسفتلا و  لوصا  تفرعم ، هَّللاۀیآ  بیـشقلا ، هبوث  یف  نورـسفملا  ریـسفتلا و  یبهذ ، رتکد 

«2 . » بدوم اضردیس  رتکد  نآرق ، ریسفت  ياهشور  رهیزدلگ ، یمالسالا ، ریسفتلا 
105 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: بسانم ياج  رد  اهنآ  زا  هدافتسا  نارسفم و  يریسفت  ياهشیارگ  تخانش  مجنپ :
گنر یـصخش ، هقالع  هقیلـس و  یملع و  ياهصـصخت  يرـصع و  ياهيریگتهج  یمالک و  یبهذـم ، ياهرواب  ساسارب  نآرق  نارـسفم 

: دهدیم لکش  ار  ریز  دراوم  هک  دنهدیم  دوخ  ریسفت  هب  یصاخ 
. تنسلها ریسافت  هعیش ، ریسافت  هیلیعامساریسافت ، لثم  يریسفت : بهاذم  . 1

ریـسفت نوچمه  هرعاشا  ریـسافت  ملـسموبا و  ریـسفت  رابجلادـبع و  یـضاق  نآرقلا ، هباشتم  نوچمه  هلزتعم  ریـسافت  لثم  يریـسفت : بتاکم  . 2
. بوشآ رهش  نبا  نآرقلا  هباشتم  نوچمه  هعیش  ریسافت  يزاررخف و  ریبک  ریسفت  یفسن و 

(: يریسفت ناولا   ) يریسفت ياهکبس  . 3
؛ يرشخمز فاشک  نوچمه  یبدا  ریسافت  فلا .

؛) یلیبدرا سدقم   ) نایبلا ةدبز  یبطرق و  ریسفت  لثم  یهقف  ریسافت  ب .
؛ يزاریش ياردصالم  میرک ، نآرق  ریسفت  نوچمه  یفسلف  ریسافت  ج .

؛ يزاریش مراکم  هَّللاۀیآ  هنومن  ریسفت  بطق و  دیس  نآرقلا  لالظ  یف  ریسفت  نوچمه  یعامتجا  ریسافت  د .
؛ هَّللا لضف  نیسحدمحم  دیس  همالع  نآرقلا ، یحو  نم  ریسفت  نوچمه  یقالخا  ریسافت  ه .

؛) تسا هتخادرپ  زین  یخیرات  هبنج  هب  ندوب  یئاور  رب  هوالع  هک   ) يربط ریسفت  نوچمه  یخیرات  ریسافت  و .
106 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 . » يواطنطلا رهاوجلا  ریسفت  نوچمه  یملع  ریسافت  ز .

نم هنیغم و  فشاکلا  ریـسفت  لثم  یتیبرت . يونعم و  یـسایس ، یبیرقت ، يداهج ، ریـسافت  نوچمه  تاهاجتا )  ) يریـسفت ياـهيریگتهج  . 4
. هَّللا لضف  همالع  نآرقلا ، یحو 

تایآ دهاوخیم  هک  یسک  لاثم  يارب  تسا ، يرورـض  رایـسب  نیـشیپ  نارـسفم  ریـسافت و  زا  هدافتـسا  يارب  يریـسفت  ياهشیارگ  تخانش 
ماکحالا تایآ  هنادهتجم  دناوتب  ات  دنک  هعجارم  اهنادب  دسانشب و  ار  هناگ  جنپ  بهاذم  یهقف  ریسافت  تسا  مزال  دنک  ریـسفت  ار  نآرق  یهقف 

. دنک ریسفت  ار 
ياههاگدید زا  ای  دنک  هعجارم  یمالک  بتاکم  یمالـسا و  فلتخم  بهاذم  ریـسافت  هب  تسا  مزال  نآرق  دیاقعلا  تایآ  یـسررب  يارب  زین  و 

. تشاد دهاوخ  ثحابم  زا  صقان  يریوصت  هنرگو  دبای . عالطا  اهنآ 
ياهـشیارگ ای  اهـشور  همه  دریگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  صاخ  شیارگ  ای  شور  دـنچ  تسا  نکمم  هیآ  ره  دروم  رد  هک  تسا  نشور  هتبلا 
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رگنعماج ار  رـسفم  لماک و  ار  يریـسفت  تشادرب  تایآ ، ریـسفت  رد  فلتخم  ياهـشیارگ  زا  بسانم  هدافتـسا  یلو  دشابن . هیآ  کی  بسانم 
. دنکیم

میدرک یفرعم  يریسفت  ياهشور  لیذ  هک  یعبانم  هب  هعجارم  يریـسفت  ياهـشیارگ  عبانم  هچخیرات و  اهیگژیو و  زا  عالطا  يارب  يروآدای :
. تسا بسانم 

107 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 : » اهنآ زا  زیهرپ  نآرق و  ریسفت  ياهبیسآ  تخانش  مشش :

: دوشیم میسقت  یساسا  هتسد  دنچ  هب  نآرق  ریسفت  ياهبیسآ 
. نآرق زا  حیحصریغ  ياهریسفت  هئارا  رسفم و  یتدیقع  فارحنا  نوچمه  یتفرعم : ياهبیسآ  فلا :

نآرق رب  شیوخ  تارظن  لیمحت  نآرق و  ریـسفت  طباوض  هب  يدنبیاپ  مدع  هجیتن  رد  حور و  تراهط  مدع  نوچمه  یقالخا : ياهبیـسآ  ب :
. دوشیم يأر  هب  ریسفت  هب  یهتنم  هک 

بجوم هک  نآرق و ...  مولع  تاـیبدا ، هیحاـن  رد  یملع  فعـض  هجیتن  رد  رـسفم و  یملع  طیارـش  نتـشادن  نوچمه  یملع : ياهبیـسآ  ج :
. دوشیم ریسفت  ندش  رابتعایب 

ندش راتفرگ  نآ  هجیتن  هک  يأر  هب  ریسفت  هب  تبسن  تخانش  مدع  نآرق و  ریسفت  ياهشور  زا  یهاگآ  مدع  نوچمه  یشور : ياهبیـسآ  د :
. تسا يأر  هب  ریسفت  ماد  رد 

دناوتیم يأر  هب  ریسفت  دش ) نایب  لبق  ثحابم  رد  هک   ) تسا يأر  هب  ریسفت  نامه  نآرق  ریسفت  بیسآ  نیرتمهم  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد 
«2 . » دنک طقاس  رابتعا  زا  ار  ریسفت  دوش و  رتسگ  هیاس  يریسفت  ياهشیارگ  اهشور و  همه  رب 

108 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ياهباتک ریسفت  یتنـس ) کیتنامـس :(  شور  « 1 ، » دننکیم میـسقت  کیتونمره  کیتنامـس و  هویـش  ود  هب  ار  نتم  ریـسفت  ياهـشور  رکذت :

نآرق تایآ  زا  ار  یقیدصت ) تلالد  لاعتم :(  يادخ  دارم  دهاوخیم  رسفم  ینعی  تسا ، فلوم  دصق  فشک  یپ  رد  نآرق ، هلمج  زا  سدقم 
. دروآ تسدب 

زا نتم  ره  هک  دـندقتعم  دـنراد و  دـیکات  مهف  قلطم  رب  هکلب  تسین  فلوم  ّتین  فـشک  یپ  رد  هک  تسا  « )( 2  » کـیتونمره رگید  شور  و 
رـسفم هاگدـید  يأر و  نتم  مهف  روحم  ینعی  تسا  يأر  هب  ریـسفت  نامه  مود  عون  نیا  دریگیم ؛ رارق  ریـسفت  دروم  رـسفم  صاـخ  هاگدـید 

ام هک  یفیرعت  ساسارب  و   ) کیتنامس هاگدید  رد  هک  یلاح  رد  دنک . نایب  نتم  فلؤم  ياجب  ار  دوخ  رظن  هک  تسا  نآ  رسفم  فده  تسا و 
. دروآیم تسدب  یلقن  یلقع و  نئارق  هب  هجوت  اب  هک  تسا  فلوم  دصق  فده و  مهف  یپ  رد  رسفم  میدرک ) نایب  ریسفت  زا 

: يریگهجیتن
ریسفت مهف و  قطنم  لحارم  نیا  هک  درگیم ، ربتعم  ریـسفت  هب  یهتنم  هک  تسا  قوف  یلک  هناگ  شـش  لحارم  یط  مزلتـسم  نآرق  زا  تشادرب 

نیا رد  ام  دبلطیم . ار  يرگید  لاجم  هک  تسا  لقتـسم  هلاقم  رتشیب و  لیـصفت  حیـضوت و  دنمزاین  لحارم  نیا  زا  مادک  ره  هتبلا  تسا  نآرق 
. میبایب ار  رتشیب  لیصفت  حیضوت و  قیفوت  تسا  دیما  میدرک ، نایب  ار  بلاطم  یلک  يامن  راتشون 

109 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآرق هرابرد  ب :

؟ تسا حیحص  نآرق  اب  هراختسا  ایآ  تسیچ و  هراختسا 
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: شسرپ
؟ تسا حیحص  نآرق  اب  هراختسا  ایآ  تسیچ و  هراختسا 

: هک تسا  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  میراد  يددعتم  تایاور  هراختسا  دروم  رد 
«1 . » دوشیمن هداد  وا  هب  شاداپ  دریگب  رارق  تالکشم  ضرعم  رد  ناحتما و  ءالتبا و  دروم  دوش و  يراک  دراو  هراختسا  نودب  یسک  رگا 

.« دنکن ادخ  زا  هراختسا  دهد و  ماجنا  یلمع  یسک  هک  تسا  یتخبدب  تواقش و  زا  : » هدش تیاکح  يرگید  تیاور  رد  ای 
هزورما هک  تسا  ياهراختـسا  نیمه  تاـیاور  رد  هراختـسا  زا  روظنم  اـیآ  تسیچ ؟ هراختـسا  موهفم  دوش  یـسررب  تسا  مزـال  لاـح  نیا  اـب 

!؟ تسا يرگید  زیچ  تایاور  رد  هراختسا  زا  روظنم  هکنیا  ای  میهدیم . ماجنا  نآرق »  » اب ای  حیبست »  » اب هک  تسا  حلطصم  روهشم و 
: خساپ

ره ینعی  تسادخ  زا  ندرک  « 2 « » ریخ بلط   » هدمآ تیاور  رد  هک  ياهراختسا 
110 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

! نک یئامنهار  راک  نیا  رد  ارم  ایادخ  هدب ! رارق  راک  نیا  رد  ارم  ریخ  ایادـخ ! هک  میهاوخب ، ادـخ  زا  لوا  مینک  عورـش  میهاوخیم  ار  يراک 
ِهّللا ِمِْسب   » يراـک ره  لوا  رد  اـم  هکنیا  لـثم  تسا  ندرک  هراختـسا  ندرک و  ریخ  بلط  نیا  نک ! ریخ  هـب  مـتخ  ار  راـک  نـیا  تبقاـع  ایادـخ 

. دوشیم ادخ  ییامنهار  بجوم  دوشیم و  تکرب  بجوم  نیا  مینکیم  ریخ  بلط  ادخ  زا  میئوگیم و  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا 
راـک نآ  رد  هچ  رگا  « ) 1  » دـهدیم ریخ  وا  هب  دـنوادخ  دـنک  ریخ  بلط  ادـخ  زا  یـسک  رگا  : » هدـش تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

.«( دهدیم رارق  ریخ  ادخ  ار  راک  تبقاع  یلو  دشاب  بولطمان  رهاظ ) هب   ) دوش و عقاو  وا  يارب  یتالکشم 
هراختسا  یگنوگچ  شور و 

ریخ بلط  اعد  اب  ای  « 2  » دینک ریخ  بلط  دینک ، هراختسا  دعب  دیناوخب  زامن  تعکر  ود  هدش : تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایاور  رد 
«3 . » دینکب

، هبترم کی  هچ  رگا  دنک  هراختـسا )  ) يریخ بلط  ادـخ  زا  ياهدـنب  يدـبع و  رگا  هدـمآ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
. دـنکیم یئامنهار  تسوا  رد  شریخ  هک  يزیچ  و  ریخ ، راک  فرط  هب  ار  وا  و  دـهدب . ماجنا  ار  يراک  هچ  هک  دـنکیم  ماهلا  وا  هب  دـنوادخ 

«4»
. تسا يراک  ره  رد  ندرک  هراختسا  ریخ و  بلط  نامه  نیا 
 111 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یشکهعرق یعون  هعرقلا » نم  عون  : » دنیامرفیم ناگرزب  ار  اهنیا  نآ  دننام  حیبست و  اب  هراختـسا  لثم  دوشیم  ماجنا  هزورما  هک  يزیچ  یلو 
دناـم ریحتم  تسا و  رتهب  مادـک  هک  دـهدب  صیخـشت  تسناوتن  یلو  دومن ، ریخ  بلط  درک و  تروشم  راـک ، ود  نیب  یـسک  رگا  ینعی  تسا 
هعرق  » هک نیا  و  ار ، هار  نآ  ای  منکب  باختنا  ار  هار  نیا  هک  تسا ، یـشکهعرق  یعون  هعرقلا » نم  ٌعون   » هک دـنک  هراختـسا  دـنیوگیم  اـجنیا 

«1 . » تسا حرطم  مه  یهقف  دعاوق  رد  تسا » یلکشم  ره  لحهار 
نآرق  اب  هراختسا 

قبط دمآ  تمـشچ  هب  هک  يزیچ  نیلوا  نک  زاب  ار  نآرق  یهد  صیخـشت  ار  يراک  یتسناوتن  رگا  هدش : تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«2 . » نکن لمع  شقبط  دوب  باذع  يهیآ  رگا  نک  لمع  شقبط  دوب  تشهب  يهیآ  رگا  اًلثم  نک . لمع  نآ 

«3 . » دینزن لافت  نآرق  هب  هک  هدمآ  زین  یتایاور  رد  اما 
ام ایآ  دنریگیم  ظفاح  لاف  هک  روطنامه  دوشیم  ریبعت  يریگلاف  هب  نآ  زا  یـسراف  رد  هک  دـنیبب  ار  يزیچ  تبقاع  ناسنا ، هکنیا  ینعی  لافت 

. مینزب لافت  میهد و  ماجنا  يریگلاف  یعون  مه  نآرق  اب  میراد  قح 
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. دینزن نآرق  هب  لافت  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
ریحتم هار  ود  رس  رب  ناسنا  ًاعقاو  رگا  هک  تسا  نیا  نآرق  اب  هراختسا  یلو 

112 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ناشن ادـخ  ار  شهار  دـنک  زاب  ار  نآرق  دـنک  باختنا  ار  یهار  تسناوتن  مه  زاب  شلها و ...  اـب  تروشم  ادـخ و  زا  ریخ  بلط  زا  دـعب  دـنام 

. دهدیم
زا رتگرزب  ار  نآرق  يریبعت  هب  دننکیم و  کیکشت  شتایاور  دروم  رد  هکنیا  ای  دنراد  هارکا  مه  نیمه  ماجنا  هب  تبسن  املع  یخرب  رکذت :

. دننکیم لمع  زین  یخرب  یلو  دریگ . رارق  يراک  نینچ  ضرعم  رد  هک  دننیبیم  نآ 
113 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
!؟ تسین يأر  هب  ریسفت  یعون  نآرق ، اب  لأفت  ای  نآرق ، اب  هراختسا  ایآ 

: خساپ
: میوش لئاق  توافت  ریز  موهفم  راهچ  نیب  تسا  مزال 

؛ تسا مارح  هک  يأر  هب  ریسفت  . 1
؛ تسا هدش  هیصوت  تسا و  بولطم  هک  نایب  زا  لبق  یصخش  ياهتشادرب  لقعت و  رکفت و  ربدت  . 2

یلو هن  ای  دمآ  باذع  يهیآ  دـنیبب  ناسنا  هک  تسا  نآرق  زا  ییوج  هار  یعون  هکلب  نآرق ، زا  تشادرب  هن  تسا و  ریـسفت  هن  هک  هراختـسا  . 3
. دسرب هلحرم  نآ  هب  مه  دیابن  و  دشابیمن ، ریسفت  تشادرب  نیا 

یهن و دروم  تایاور  رد  هک  نآ  دننام  دشابیم و  نآرق  زا  بئاغ  لاوحا  ندش  ایوج  ای  نآرق ، زا  ینیبتبقاع  ای  يریگلاف  یعون  هک  لافت  . 4
. تسا هتفرگ  رارق  عنم 

. دوشیم مولعم  نآ  دننام  ياهشسرپ  شسرپ و  نیا  خساپ  عوضوم  راهچ  نیا  توافت  ندش  راکشآ  اب 
114 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دشاب تیرشب  باتک  نآرق  مدآ ، تقلخ  لوا  زا  دشیمن  رگم  داد  رارق  باتک  نیرخآ  ار  نآرق  دنوادخ  ارچ 

: شسرپ
؟ دشاب تیرشب  باتک  نآرق  مدآ ، تقلخ  لوا  زا  دشیمن  رگم  داد  رارق  باتک  نیرخآ  ار  نآرق  دنوادخ  ارچ 

: خساپ
: هک میهد  خساپ  یتامدقم  شسرپ  کی  هب  تسخن  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد 

ياـهباتک هب  اـم  تسا  مزـال  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا  یفرط  زا  تسا ؟ هنوـگچ  رگید  ینامـسآ  ياـهباتک  اـب  نآرق  يهطبار 
«1 . » تسا هدمآ  هرقب  يهیآ 285  رد  مه  هدش و  هراشا  هرقب  يهروس  يهیآ 4  رد  مه  بلطم  نیا  میشاب  هتشاد  نامیا  رگید  ینامسآ 

بتک دـیؤم  قدـصم و  تسا ، قدـصم » نآرق   » هک هدـش  هراشا  نآرق  زا  يرگید  تایآ  نارمعلآ و  يهروس  موس  يهیآ  رد  رگید  یفرط  زا 
نـشور اجنیا  ات  بلطم  ود  سپ  دنکیم  دییأت  ار  رگید  ینامـسآ  ياهباتک  و  هدشن ) فیرحت   ) یلـصا لیجنا  تاروت و  هلمج  زا  تسا  یلبق 

: دش
. تسا یلبق  ءایبنا  ياهباتک  دّیؤم  نآرق  هکنیا  . 1

. میشاب هتشاد  نامیا  ینامسآ  ياهباتک  يهمه  هب  دیاب  ام  . 2
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؟ تسا هنوگنیا  ارچ  هک : دوشیم  ادیوه  يرگید  شسرپ  اجنیا  رد 
115 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: هک تسا  نآ  خساپ 
نیا هب  ینامسآ  ياهباتک  رد  ور  نیا  زا  دننکیم . لابند  ار  داعم  توبن و  دیحوت ، دننام  یکرتشم  لوصا  ینامسآ  ياهباتک  یهلا و  نایدا 
يور رب  ات  هدـش  بجوم  هدـش  ادـیپ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  هک  یتافارحنا  تافیرحت و  یهلا  ناربمایپ  زا  دـعب  هتبلا  هدـش  هراـشا  بلطم  هس 
لماک تروصب  ار  قیاقح  ام  هک  هدش  نیا  زا  عنام  رابغ  نیا  دوش و  هتفرگ  يرابغ  هدش  لزان  ناربمایپ  رب  هک  يایحو  یهلا و  تایآ  زا  یخرب 

. مینیبب ینونک  لیجنا  تاروت و  رد 
هب نامیا  اذل  دنکیم ، دییأت  نآرق  ار  دناهدومرف  مالـسلا  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  دننام ، یلبق  ناربمایپ  هک  ار  یقح  بلاطم  زا  يرایـسب  یلو 

. مینکیم دییات  ار  اهنیا  يهمه  ام  هک  یهلا ؛ نایدا  كرتشم  لوصا  هب  نامیا  ینعی  ینامسآ  ياهباتک 
باتک ره  هدوب و  یلبق  ربمایپ  فراعم  يهدـننک  لیمکت  تقیقح  رد  هداتـسرف  هک  ار  يربماـیپ  ره  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  رگید  فرط  زا 

رد یهاگ  هک  دنتـسه  ینازومآ  شناد  نوچمه  اهناسنا  رگید  تراـبع  هب  هدرک  ناـیب  ار  یلبق  باـتک  فراـعم  زا  رتـالاب  ياهبترم  يدـیدج 
هب زاین  بتارم  نیا  زا  مادـک  ره  دنتـسه و  ناتـسریبد  موس  سالک  رد  یهاگ  ییامنهار و  موس  سـالک  رد  یهاـگ  ییادـتبا و  مجنپ  سـالک 

دنربب و الاب  ار  يرشب  فراعم  سالک  ات  دندمآ  مه  رس  تشپ  یهلا  ناربمایپ  ور  نیا  زا  دراد  یصاخ  يهمانرب  صاخ و  باتک  صاخ و  ملعم 
. تفرگ رارق  اهسالک  نیا  نتم  همانرب و  ینامسآ  ياهباتک 

وا بلاطم  هکلب  دنکیمن  یفن  ار  هدـناوخ  ییادـتبا »  » ای ییامنهار »  » رد هک  یبلاطم  دریگیم  رارق  ناتـسریبد »  » رد یـسک  یتقو  دوخ  هب  دوخ 
نآ  لیمکت 

116 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. تسا ییادتبا  ییامنهار و  ياهباتک  دیؤم  ناتسریبد  ياهباتک  اذل  تسا و  یلبق  بلاطم 

دنتـشاذگ و رـشب  يارب  ار  يرـشب  تفرعم  ياـهسالک  بیترت  هب  دـندمآ  یهلا  ناربماـیپ  ینعی  هدـش  لـمع  هنوگ  نیمه  مه  یهلا  هماـنرب  رد 
فراعم یهلا ، ياهدرواتسد  نیرخآ  اب  باتک و  نیرتالاو  اب  سالک ، نیرتالاب  هک  هدیسر  مالسا  ربمایپ  هب  ات  دش  هدروآ  ینامسآ  ياهباتک 

. تسا دیواج  يهزجعم  نآرق  هک  دروآ  ناغمرا  هب  رشب  يارب  ار  یهلا 
نآلا یناوخب ، دعب  لاس  ار 12  باتک  نیا  دـیاب  هک  نیا  ییوگب  و  ییادـتبا ، لوا  سالک  رد  يربب  ار  یناتـسریبد  باتک  رگا  رطاـخ  نیمه  هب 

ار يدنلب  فراعم  نآ  تفایرد  یگدامآ  زونه  هدشن  افوکـش  شیاهدادعتـسا  زونه  ییادـتبا  لوا  زومآشناد  اریز  تسین  نکمم  نیا  ناوخب !
ياهسالک نیا  مارآ  مارآ  دعب  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  هدوب  هنوگ  نیمه  مه  رشب  درادن . ار  دوشیم  حرطم  ناتـسریبد  رد  هک 

. دنک تفایرد  ار  نآرق  نوچمه  یلماک  يهمانرب  هتسناوت ، نالا  ات  هدنارذگ  ار  فراعم 
ماکحا زا  یخرب  اریز  دشابیم . يرـشب  رکف  لقع و  لماکت  دادعتـسا و  تیفرظ و  نیمه  دریگ  رارق  رخآ  رد  نآرق  دش  ثعاب  هک  يزیچ  سپ 

زا یخرب  هچنانچ  دننک ، تفایرد  ار  فراعم  ات  دنتشادن  رامـش  تشگنا  دادعت  زج  ار  مزال  شیاجنگ  دیاش  هیلوا  رـشب  نآ  ار  یهلا  فراعم  و 
نیا  لیذ  تایاور  رد  ار  « 1 « » دیدح  » يهروس لئاوا  و  دیحوت »  » يهروس اًلثم  هدش  لزان  نامزلارخآ  مدرم  يارب  تایآ 

117 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
زونه مه  نآرق  فراعم  زا  یخرب  هک  دوشیم  مولعم  هدرک  لزان  نامزلارخآ  ناشیدـنا  فرژ  يارب  ار  تاـیآ  نیا  دـنوادخ  هک  هدـمآ  تاـیآ 
هکنیا زار  میربب و  یپ  نآرق  فراعم  تایآ و  زا  یخرب  قمع  هب  ات  درذگب  نامز  دـیاب  مه  زونه  تسین و  لماک  مضه  لباق  دارفا  یخرب  يارب 

دناوتیم دـنکیم  تفرـشیپ  رـشب  ملع  دـنکیم و  دـشر  رـشب  لـقع  هچ  ره  هک  تسا ، نیمه  تشاد  دـهاوخ  دراد و  يدـیدج  ریـسافت  نآرق 
هیال دنچ  دراد و  قمع  باتک  نیا  هک  تسا  نیمه  رد  یلبق  ياهباتک  اب  باتک  نیا  قرف  هتبلا  و  دـنک . تفایرد  نآرق  زا  يرتدـیدج  بلاطم 
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تشادرب نآ  زا  يرتدیدج  فراعم  میناوتیم  میربیمن و  یپ  شقمع  هب  ام  مه  زاب  دوش  تشادرب  نآ  زا  هچ  ره  تسا . نوطب  ياراد  تسا و 
. مینک

: هدمآ تایاور  یخرب  رد  ور  نیا  زا 
یهورگ ره  يارب  تمایق  زور  ات  تسا و  دـیدج  ینامز  ره  رد  نآرق  « » 1 « ؛» ۀمایقلا موی  یلا  ضغ  موق  لک  دنع  دـیدج و  نامز  لک  یف  وهف  »

« تسا هزات 
رارق رخآ  رد  هک  تسا  هتـسیاش  یباـتک  نینچنیا  درک و  تشادرب  نآرق  زا  ناوـتیم  ار  يرتدـیدج  تاـکن  درذـگب  ناـمز  هچ  ره  ور  نـیا  زا 

. دریگب
118 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نادیواج باتک  ناونع  هب  نآرق  ادتبا  نآ  رد  رگا  اًلثم  درادن ؟ یطابترا  فیرحت  زا  نآرق  ظفح  هب  یهلا  باتک  نیرخآ  ناونع  هب  نآرق  نداد  رارق  ایآ 
؟ دشیم فیرحت  رگید  ياهباتک  لثم  دشیمن  هداد  رارق 

: شسرپ
باتک ناونع  هب  نآرق  ادـتبا  نآ  رد  رگا  اًلثم  درادـن ؟ یطابترا  فیرحت  زا  نآرق  ظفح  هب  یهلا  باتک  نیرخآ  ناونع  هب  نآرق  نداد  رارق  ایآ 

؟ دشیم فیرحت  رگید  ياهباتک  لثم  دشیمن  هداد  رارق  نادیواج 
: خساپ

نیا ظفح  مهف و  يارب  ار  مزال  تیفرظ  نآرق  باطخ  دروم  رـشب  هک  نیا  تسا ، ثحب  لباق  نوگاـنوگ  ياـههبنج  زا  نآرق  فیرحت  عوضوم 
« َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو   » دنکیم تشگرب  یهلا  ظفح  هب  فیرحت  يهلئـسم  لصا  یلو  دشاب ؛ یعرف  تاهج  زا  یکی  تسا  نکمم  درک  ادیپ  باتک 

«1»
نآرق فیرحت  مدع  يارب  زین  يددعتم  یلقن  یلقع و  لئالد  تسا و  نیمه  رد  نآرق  زاجعا  زمر  و  دنکیم . ظفح  ار  باتک  نیا  دـنوادخ  هک 

«2 . » دراد دوجو 
، ظفح هب  مدرم  دـندروآیم  هک  ییاـهباتک  یهلا  ءاـیبنا  هتـشذگ  رد  هک  درک  حرطم  لاـمتحا  کـی  تروص  هب  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  هتبلا 

. دشیم هدرپس  یشومارف  هب  نآ  زا  یشخب  مک  مک  اذل  دندادیمن  ار  مزال  تیمها  نآ  يرادهگن  تباتک و 
119 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هدش  لزان  لاس  یط 23  تایآ ، ياهلوزن  ناش  هب  هجوت  اب  ای  دش ، لزان  اجکی  ردق و  بش  رد  نآرق  ایآ 

: شسرپ
؟ تسا هدش  لزان  لاس  یط 23  تایآ ، ياهلوزن  ناش  هب  هجوت  اب  ای  دش ، لزان  اجکی  ردق و  بش  رد  نآرق  ایآ 

: خساپ
«1 « » ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنا  اَّنِإ  : » دومرف هک  ردق  بش  رد  نآرق  لوزن  دروم  رد 

: دراد دوجو  رظن  ود 
لوزن کی  یعفد و  لوزن  کی  دراد ، لوزن  ود  نآرق  هک  تسا  نیا  دشابیم  ناشیا  لاثما  هللا و  همحر  یئابطابط  همالع  رظن  هک  لوا : هاگدید 
ربمایپ بلق  رب  هرابکی ، عماج و  تروص  هب  ردـق  بش  رد  نآرق  راب  کـی  ینعی  لـیزنت . کـی  میراد  لازنا  کـی  رگید  تراـبع  هب  یجیردـت ،

«2 . » دشیم لزان  هثداح  نآ  اب  بسانتم  یتایآ  فلتخم  عیاقو  رد  و  نوگانوگ ، ياهتبسانم  هب  دعب  و  دش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
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ردق بش  هکلب  دـشاب  هدـش  لزان  هرابکی  ردـق  بش  رد  نآرق  هک  تسین  انعم  نیدـب  ِرْدَْـقلا » ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنا  اَّنِإ   » هک تسا  نیا  مود : هاگدـید 
. تسا نآرق  لوزن  زاغآ 

تایآ دش و  عورـش  ردق  بش  رد  میرک  نآرق  لوزن  هک  دـننکیم  يراشف  ياپ  هاگدـید  نیا  رب  رـصاعم  نارظن  بحاص  نارـسفم و  زا  یخرب 
تبسانم  هب  رگید 

120 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 . » تسا هدوب  نآرق  لوزن  زاغآ  بش  ردق ، بش  نیاربانب  دش . لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  لاس  لوط 23  رد 

: يریگهجیتن
هک هدوب  نیا  دوصقم  هک  دوش  هیجوت  دیاب  تفریذپ  یـسک  ار  لوا  هاگدـید  رگا  دوشیم و  نشور  خـساپ  هک  میریذـپب  ار  مود  هاگدـید  رگا 

صاخ دراوم  ساسارب  دعب  هدش و  هداد  یلک  عالطا  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  فلتخم ، ياهتبـسانم  رد  نآرق  لوزن  زا  لبق 
. دش يروآدای  ناشیا  هب  تایآ  نیا 

121 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نآرق نورد  زا  ج :

؟ دشاب اههروس  لوزن  بیترت  هب  هک  درک  نیودت  ینآرق  ناوتیم  ایآ 

: شسرپ
؟ دشاب اههروس  لوزن  بیترت  هب  هک  درک  نیودت  ینآرق  ناوتیم  ایآ 

: خساپ
فحـصم  ) درک يروآ  عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  ینآرق  هدـش  لقن  هچنانچ  درادـن  یعنام  دـشاب  لوزن  بیترت  هب  نآرق  هکنیا 

یلو هدـشن  يروآ  عمج  لوزن  بیترت  هب  هک  تسا  ینآرق  میتـسه ، شرـضحم  رد  نونکا  هک  ینآرق  نیا  و  تسا . هدوب  لوزن  بیترت  هب  یلع )
ره تقیقح  رد  ینعی  دشاب  نآرق  نآ  فالخ  رب  نآرق  نیا  هک  تسین  روطنیا  هتفرگ و  رارق  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دیئأت  دروم  نآرق  نیمه 

. دنکیم قرف  اههروس  بیترت  طقف  تسا  نآرق  ود 
: يروآدای

ریـسفت يارب  ردـقنارگ  نیرـسفم  ینعی  دوشیم ؛ تیاعر  تایآ  ریـسفت  رد  مه  نونکا  لوزن  بیترت  يهلئـسم  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
رد ار  شخوسنم  خسان و  هدش ، لزان  ياهروس  هچ  زا  لبق  ای  هدش و  لزان  ياهیآ  هچ  شدـعب  لبق و  هیآ  نیا  هک  دـننکیم  تقد  لوا  ياهیآ ،

تیاعر عوضوم  نیا  دـشاب  یـسرتسد  هک  ییاجنآ  ات  ناکما و  دـح  ات  دـننکیم و  هدافتـسا  لوزن  بیترت  شور  نیمه  زا  هک  دـنریگیم  رظن 
یلکشم  مینک  اجباج  ار  نآرق  تایآ  رگا  ور  نیا  زا  دوشیم .

122 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 . » دناهدرک ار  راک  نیا  ریسافت  زا  یخرب  هچنانچ  دنکیمن  لح  ار 

هزورما هکنیا : حیضوت  تسا . مالـسا » ناهج  تحلـصم   » يهلئـسم تسا  يروآدای  هب  مزال  میوش و  لفاغ  نآ  زا  دیابن  هک  یمهم  هتکن  رکذت :
عورـش دـمح  يهروس  زا  ینعی  تسا  صاـخ  بیترت  نیا  هب  و  مصاـع ) زا  صفح   ) تئارق ساـسارب  دـسریم  پاـچ  هب  ناـهج  رد  هک  ینآرق 

اهروشک زا  یخرب  رد  هتبلا  دوـشیم - لـمع  تروـص  کـی  هب  مالـسا  ناـهج  ماـمت  رد  و  دـسریم . ماـمتا  هب  ساـن  يهروـس  اـت  دوـشیم و 
يهطقن تقیقح ، رد  نیا  دـنراد و  رایتخا  رد  ار  میراد  ام  هک  ینآرق  نیمه  نیملـسم  مومع  یلو  دـننکیم - پاچ  مه  ار  يرگید  ياهتئارق 
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. مینک لیدبت  هقرفت  لماع  هب  ار  تدحو  هطقن  نیا  ام  تسین  حالص  تسا و  یمالسا  تما  نیب  یکرابم  تدحو 
، نآرق فیرحت  يارب  ییاههنیمز  میناسرب و  پاچ  هب  مینکب  اجباج  ار  تایآ  ای  اههروس  هک  نوگانوگ  ياهتروص  هب  يددـعتم  ياهنآرق  و 

. دوش ادیپ  نآرق ، فیرحت  تمهت  لقادح  ای 
فـالخ هب  دـنراد ، دوـجوم  ياـهنآرق  هب  طوـبرم  یعاـمجا  اهناملـسم  اریز  تسین ، تعیـضو  نیا  رییغت  رد  مه  نیملـسم  حالـص  نیارباـنب 

يریذپانفیرحت نآرق و  دروم  رد  یلو  تسا . حرطم  يدج  ياهثحب  تاروت  فیرحت  دروم  رد  و  دنراد ، ددعتم  ياهلیجنا  هک  تیحیـسم 
همه  تسد  رد  نونکا  مه  نآرق  نیا  و  دنراد ، دیکأت  مالسا  ياملع  هژیو  هب  اهناملسم و  يهمه  نآرق 

123 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. میهدب تسد  زا  دیابن  ام  ار  تمعن  نیا  تسا و  یگرزب  تمعن  هک  تسا  ناسکی  تروص  هب 

: دراد دوجو  هدمع  هاگدید  ود  نآرق ، عمج  دروم  رد  هک  مینک  هفاضا  مه  ار  هتکن  نیا  قوف  بلاطم  رب  هوالع 
رد هک  ینآرق  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  ددعتم  لیالد  اب  رگید  ناققحم  زا  یخرب  نایبلا و  رد  هللا  همحر  یئوخ  هَّللاۀـیآ  ترـضح  لوا : هاگدـید 

نآرق نیمه  و  سان . يهروس  ات  دمح  يهروس  زا  ینعی  هدوب  هدش  عمج  هنوگ  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  میراد  تسد 
رگید تراـبع  هب  تسا و  حیحـص  تسا و  تاـجن  بجوم  نآرق  نیا  هک : هدـش  تیاـکح  ثیداـحا  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  همئا  دـییأت  دروم 

. تسا هدشن  فیرحت 
هک دنراد  ار  مود  هاگدید  نیمه  مه  تنس  لها  رثکا  دنتسه و  نآ  رب  رصاعم  ینآرق  مولع  نارظن  بحاص  نارسفم و  زا  یخرب  مود : هاگدید 

صخـشم نامثع  نامز  رد  هک  هدوب  یبیترت  هدش ، هتفرگ  رارق  اههروس  رد  هک  مه  یبیترت  نیا  هدش  يروآ  عمج  نامثع  نامز  رد  میرک  نآرق 
«1 . » تسا هتفرگ  رارق  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  دییأت  دروم  نآرق  نیمه  اهدعب  یلو  هدش 

«2 . » دیهد رارق  اجک  رد  ار  هیآ  نیا  دندومرفیم : اًلثم  ترضح  هک  هدوب  ربمایپ  دوخ  روتسد  هب  تایآ  بیترت  تایاور  یخرب  قبط  نیاربانب 
یکی  دراد  دوجو  رظن  ود  تشذگ  هچنانچ  اههروس  بیترت  دروم  رد  اما 

124 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ماجنا راک  نیا  نامثع  نامز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  زا  دـعب  هک  نیا  رگید  و  هتفرگ ، تروص  راک  نیا  ربمایپ  نامز  رد  هکنیا 

. تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  همئا  دییأت  دروم  نآرق  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  تروص  ود  ره  رد  تسا  هدش 
يهلئسم تایآ ، ریسفت  رد  نوچ  دراد ، ياهدیاف  هن  تسا و  مالـسا  ناهج  تحلـصم  هب  هن  بیترت ، نیا  ندز  مه  هب  دش  نایب  هک  روط  نامه  و 

. دوشیم تیاعر  تسا و  رظن  دم  تایآ ، لوزن  بیترت 
125 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هدش  لزان  ینامز  هچ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمْسِب   » هیآ

: شسرپ
؟ تسا هدش  لزان  ینامز  هچ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب   » هیآ

ياههمان لوسر  ترـضح  هک  دوب  ینید  راعـش  کی  هکنیا  ای  دش و  لزان  ربمایپ  رب  هک  دوب  هیآ  نیلوا  ایآ  دش و  لزان  ربمایپ  رب  هروس  مادک  اب 
؟ دندرکیم عورش  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  اب  ار  ناهاشداپ  هب  دوخ 

: خساپ
ِهّللا ِمِْسب  نآرق  يهروـس  هدزیـس  دـص و  تسا و  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  راـب  هدراـهچ  دـص و  ِمیِحَّرلا  ِنـمْحَّرلا  ِهـّللا  ِمِْـسب  يهـیآ  لوا : شخب 
هیلع نامیلس  ترضح  هک  ياهمان  رد  لمن  يهروس  هیآ 30  رد  یلو  درادـن . ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ةءارب  يهروس  دراد و  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا 
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«1 « » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإَو  َناَْمیَلُس  نِم  ُهَّنِإ  : » تسا هدمآ  تشون  ابس  يهکلم  هب  مالسلا ،
. تسا هدمآ  نآرق  رد  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  راب  نیاربانب 114 

همالع موحرم  هلمج  زا  نادنمـشناد  نارـسفم و  روهـشم  تسا . هروس  ءزج  اههروس ، يهمه  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هک  تسا  نیا  روهـشم 
« َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » اـب هک  دوـب  قـلع  يهروـس  دـش ، لزاـن  هک  ياهروـس  نیلوا  دـنیامرفیم : یئاـبطابط ،
رد دـش  لزان  هک  ِمِْسب ا »...   » نیلوا رظن ، نیا  ربانب  دـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  تثعب  لوا  هروس ،) نیا  لوا  تاـیآ  هارمه  )

. تسا هدش  عقاو  قلع »  » يهروس
 126 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

« دمح  » يهروس دـش ، لزان  هک  ياهروس  نیلوا  دـندقتعم : فاشک  ریـسفت  رد  يرـشخمز  لثم  تنـس  لها  نارـسفم  زا  یخرب  لباقم ، رد  یلو 
«1 . » دشابیم دمح  يهروس  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  نامه  هدش  لزان  نآرق  رد  هک  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  نیلوا  رظن ، نیا  ربانب  دوب .

: يریگهجیتن
، دوبن لماک  يهروس  هک  دوب  قلع  يهروس  لوا  تایآ  دـش ، لزان  ربمایپ  رب  هک  تاـیآ  نیلوا  هک ، تسا  تروص  نیا  هب  رظن  ود  نیا  نیب  عمج 

. دش لزان  قلع ، يهروس  لوا  يهیآ  دنچ  هارمه  و  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  اب  یلو 
هللا یلـص  ربمایپ  رب  هک  دوب ، نآرق  لماک  يهروس  نیلوا  هدش  هتفگ  هک  دوب  دمح  يهروس  دـش ، لزان  ربمایپ ، رب  هک  ياهروس  نیمجنپ  سپس 

لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  دـشاب  ییاههروس  نیلوا  زا  دـیاب  نیاربانب  دوشیم . هدـناوخ  مه  اهزامن  رد  و  دـش . لزاـن  هلآ  هیلع و 
لزان قلع »  » يهروس اـب  راـب  نیلوا  هک  تسا  نآرق  زا  یئزج  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هک  دوشیم  نیا  ثحب  يهجیتن  ور  نیا  زا  تسا . هدـش 

. دوب دمح  يهروس  دش  لزان  هک  یلماک  يهروس  نیلوا  اب  دش و 
و مالـسا ، ربماـیپ  صوصخم  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هک  دـیآیم  تسد  هب  دـش  رکذ  هک  لـمن »  » يهروس يهیآ 30  زا  مود : شخب  خـساپ 

نیا و  دنتشونیم ، زین  اههمان  لوا  هدوب و  موسرم  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  نامز  زا  هکلب  تسین ، میرک  نآرق 
: تسا هدمآ  تایاور  زایخرب  رد  یتح  دهدیم  ناشن  ار  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  يهفیرش  يهیآ  تمظع 

127 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 « » رتبا وهف  هَّللا  مسا  هیف  رکذی  مل  لاب  يذ  رما  لک  »

تکرب لمع  نآ  رگید  ترابع  هب  دـهدیمن و  هجیتن  راـک  نآ  ینعی  تسا . « 2  » رتبا راک  نآ  دوش  عورـش  ادخ  مان  نودـب  هک  یمهم  راک  ره 
. درادن دشاب ، هتشاد  دیاب  هک  ار  مزال 

اب درادـن  یتافانم  نیا  دـشابیم و  زین  یمالـسا  راعـش  کـی  تسا ، نآرق  يهیآ  کـی  هکنیا  رب  هوـالع  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تقیقح  رد 
. دشاب نآرق  يهیآ  دوشیم  هدز  ام  ياهراک  رب  هک  یهلا  رهُم  نیا  راعش و  نیا  هکنیا 

128 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ درک انعم  تخانش و  ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هباشتم  مکحم و  تایآ  زا  دوصقم 

: شسرپ
؟ درک انعم  تخانش و  ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  و  تسیچ ؟ هباشتم  مکحم و  تایآ  زا  دوصقم 

: خساپ
: هدش حرطم  نارمع  لآ  يهروس  متفه  يهیآ  رد  هباشتم  مکحم و  عوضوم 

«1 « » ٌتاِهباَشَتُم َرَخُأَو  ِباَتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاَمَکُْحم  ٌتاَیآ  ُْهنِم  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  »

( رهم منرت  دلج 1 ( ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  www.Ghaemiyeh.comشسرپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


عجرم اهنآ  تسا و  مکحم  نآ  تاـیآ  بلاـطم و  زا  یخرب  هک  درک ، لزاـن  وت  رب  ار  باـتک  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هفیرـش  يهیآ  نومـضم 
. هباشتم تایآ  مود  يهتسد  دنتسه و 

؟ هچ ینعی  مکحم  تایآ 
. دشاب فیعض  لامتحا  ای  دشابن ، نآ  رد  تفلاخم  لامتحا  دنـشاب و  روهظ  دح  رد  ای  دنـشاب  صن  هک  دوشیم  هتفگ  یتایآ  هب  مکحم ، تایآ 

«2 « » ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » يهیآ لثم  ياهیآ  رگید  ترابع  هب 
یمود لامتحا  چیه  اریز  تسا  مکحم  نآ  دننام  تایآ و  نیا  تسا ؛ یکی  ادخ  وگب  دحا » هَّللا  وه  لق   » يهیآ ای  تسین  ادخ  دـننام  زیچ  چـیه 

دص ردص  ینعی  دشاب  صن  هیآ  رگا  درادن و  دوجو  اهنآ  رد 
129 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

هتشاد لامتحا  دصرد  زا 50  شیب  ینعی  دـشاب  رهاظ  هکنیا  ای  دورن  هیآ  دروم  رد  مود  يانعم  لامتحا  دـشاب و  هتـشاد  تاقباطم  انعم  اب  ظـفل 
. دنمانیم مکحم  تایآ  ار  یتایآ  نینچ  دراد . روهظ  هیآ  دنیوگیم  ار  نیا  دنک ، ادیپ  نانیمطا  انعم  هب  ناسنا  هک  يروطب  دشاب 

؟ هچ ینعی  هباشتم  تایآ 
هب ار  ناسنا  دنرگیدکی و  هباشم  اهنیا  ینعی  تسا  هباشتم  تایآ  نیا  دشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  رد  يواسم  لامتحا  ود  لاثم  ناونع  هب  هک  یتایآ 

«1 . » تسا هباشتم  تایآ  زا  هک  دناهدرمش ، نآرق  رد  هیآ  دودح 200  دنزادنایم . هابتشا 
: هباشتم تایآ  ریسفت  شور 

يهفیرـش يهیآ  هب  امـش  رگا  لاثم  يارب  دنادرگرب  تامکحم  هب  ار  هباشتم  تایآ  هک  تسا  نیا  رـسفم  هفیظو  هباشتم  تایآ  ریـسفت  دروم  رد 
«2 « » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  »

لثم ادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هک  دنک  مهوت  یـسک  تسا  نکمم  تسد ، ینعی  دی »  » يهژاو رهاظ  تساهنآ  ياهتسد  يالاب  ادخ  تسد 
تردـق اـجنیا  تسد  زا  دوصقم  هن   » میئوگب هک  دراد ، دوجو  مه  یمود  لاـمتحا  دراد و  دوجو  هیآ  رد  لاـمتحا  نیا  نوـچ  دراد ، تسد  اـم 

هک تسادخ  تردق  دوصقم  هکلب  تسین » ینامسج  تسد   » اجنیا دوصقم  نیاربانب  تسین » مسج  دنوادخ   » هک میراد  لیلد  اًلقع  نوچ  تسا »
. میهدب لامتحا  نآ  رد  ار  يرگید  يانعم  ای  تساهتردق ، همه  يارف 

130 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نیا لاثم  ناونع  هب  میهدـب . عاجرا  مکحم  تایآ  هب  ار  هیآ  دـیاب  دراد ، دوجو  نآ  رد  لامتحا  دـنچ  دوشیم و  هباشتم  هیآ  هک  دراوم  نیا  رد 

«1 « » ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » يهیآ هب  میهدیم  عاجرا  ار  هفیرش  يهیآ 
درادن تسد  ام  لثمادخ  ینعی  تسین  ادخ  دننام  يزیچ  چیه  ٌءْیَـش » ِِهْلثِمَک  َْسَیل  : » دیامرفیم اجنیا  و  هَّللادی »  » دیامرفیم يروش  يهروس  رد 

تایآ نیاربانب  مینک . لیوأت  تردق »  » يانعم هب  ار  هیآ  دیاب  تسین و  دارم  هَّللادی »  » هیآ نیا  رهاظ  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسین ، مسج  ینعی 
. مینادرگرب تامکحم  هب  دیاب  ار  هباشتم 

«2 « » باتکلا ّما  ّنه  : » دیامرفیم دنکیم و  ییامنهار  ار  ام  مه ، نارمعلآ  يهروس  متفه  يهیآ  نیمه  رد 
عوجر وا  هب  نارگید  نوچ  ماما »  » میئوگیم هک  مه  تعامج  ماما  هب  عوجر » لحم   » ینعی ما » . » تسا باتک »  » ردام مکحم ، تایآ  نیا  ینعی 

مه ردام »  » هب دندرگیم . رب  وا  هب  هیقب  تسا و  ساسا  عوجر و  لحم  مکحم  تایآ  تسا . نارگید  عوجر  لحم  دننکیم و  ادتقا  دـننکیم و 
دیاب دنراد و  ار  ردام  مکح  نآرق  تایآ  رد  تامکحم  نیاربانب  ددرگیم . زاب  وا  يوس  هب  دـنزرف  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دـنیوگیم  ما »  » هک

. دوش نشور  اهنآ  يانعم  ات  دندرگرب  اهنآ  هب  رگید  تایآ 
«3 « » ٌةَرِظاَن اَهِّبَر  َیلِإ  : » دیامرفیم تمایق  يهروس  رد  رگید : لاثم 

دنوادـخ  » ای هک  دوشیم  نیا  هجیتن  میریگب  ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  رهاظ  رگا  دـننکیم . هاگن  ناـشراگدرورپ  هب  تماـیق  زور  اـهناسنا  یخرب 
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دنناوتیم نارگید  هک  تسا  مسج 
131 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

دوجو هیآ  رد  لامتحا  ود  نوچ  دنباییمرد ؛ ار  وا  لد  مشچ  اب  ینعی  تسا  لد » دوهش   » اجنیا رد  هرظان ،»  » زا دوصقم  هن  ای  دننک » هاگن  نآ  هب 
ُهُکِرْدـُتَال : » لثم یمکحم  يهیآ  میهدـب . عاجرا  مکحم  تایآ  هب  ارنآ  دـیاب  شریـسفت  يارب  دوشیم و  هباشتم  تاـیآ  زا  هیآ  نیارباـنب  دراد ،

«1 « » َراَْصبَألا ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَألا 
نوچ تسین ، یندید  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدـیمهف  هیآ  نیا  زا  دـنکیم . كرد  ار  اهمشچ  وا  یلو  دـننکیمن  شکرد  اهمشچ  ار  دـنوادخ 
دوب نآ  رد  لامتحا  ود  هک  ةرظان » اهبر  یلإ   » نیاربانب تسا ، قولخم  تسا و  دودـحم  دـشاب  مسج  رگا  دـنیبب ، ار  وا  یـسک  هک  تسین  مسج 
اریز دنیبب  ار  ادخ  رـس  مشچ  اب  ناسنا  هک  دـشابیمن  مشچ  اب  دوهـش  شیانعم  دوشیم  مولعم  لد » اب  دوهـش   » یکی و  مشچ » اب  دوهـش   » یکی

يهیآ يانعم  ماعنا ، يهروس  مکحم 103  يهیآ  هب  هجوت  اب  ور  نیا  زا  دـشاب  مسج  دـنوادخ  هک  دوشیم  نیا  شاهمزال  رـس  مشچ  اب  ندـید 
. دش نشور  هرضان » اهبر  یلا   » هباشتم

132 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ یهلا  نیناوق  رییغت  خسن و  زا  دوصقم 

: شسرپ
؟ تسیچ یهلا  نیناوق  رییغت  خسن و  زا  دوصقم 

ار نآ  دـننام  ای  نآ  زا  رتهب  هکنیا  رگم  میربیمن  مدرم  دای  زا  مینکیمن و  خوسنم  ار  ياهیآ  چـیه  : » دـیامرفیم يهیآ 106  هرقب  يهروس  رد 
صوصخ رد  هدش  هتفگ  روطنیا  هک  دراد ، رتهب  فیعض و  رگم  تسین و  قلطم  زیچ  همه  يهرابرد  دنوادخ  نوناق  رگم  میروایب ». مدرم  يارب 

. دیهد حیضوت  یمک  خوسنم  خسان و  هیآ و  نیا 
: خساپ

. تسا نآرق  مولع  ثحابم  زا  هک  دوشیم  طوبرم  خوسنم  خسان و  ثحب  هب  تقیقح  رد  شسرپ  نیا 
مکح دوشیم  مامت  مکح  نآ  نامز  هک  یتدم  زا  دعب  دوشیم و  رداص  دنوادخ  فرط  زا  تقوم  تروص  هب  یمکح  تاقوا  یهاگ  حیضوت :

ماکحا و نیا  هک  دوشیم  عضو  صاخ  یماکحا  نیناوق و  يروشک  ره  رد  گنج  نامز  رد  لاـثم  ناونع  هب  دوشیم . نآ  نیزگیاـج  يرگید 
هب دوشیم  نآ  نیزگیاج  یمئاد  مکح  کی  دوشیم و  هتـشادرب  مکح  نآ  دش  فرط  رب  یگنج  طیارـش  هکنیا  زا  دعب  تسا و  تقوم  نیناوق 
دـش شنیزگیاج  هک  یمود  هب  دنیوگیم و  خوسنم » مکح   » دـش هتـشادرب  هک  یلوا  مکح  نآ  هب  دـنیوگیم . خـسن »  » ًاحالطـصا دـنیارف  نیا 

. دنیوگیم خسان » مکح  »
مینکیمن  خسن  ار  ياهناشن  هیآ و  چیه  ام  : » دیامرفیم هک  روکذم  يهیآ  اما 

133 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ریـسفت هنوـگ  هس  نیرـسفم  ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  « 1 .« » میروآیم ار  نآ  دـننامه  اـی  نآ  زا  رتـهب  هـکنیا  رگم  میراپـسیمن  یـشومارف  هـب  اـی 

: دناهدرک
ماکحا هک  تقوم ، ماـکحا  ياـج  هب  یمئاد  ماـکحا  ینیزگیاـج  تشذـگ ، هک  روطناـمه  دـشاب و  اهناملـسم  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هکنیا  لوا :

هارمه هب  ار  یمئاد  مکح  هک  رگید  ياهیآ  يهلیـسو  هب  هتـشادرب ، رد  ار  یتقوم  مکح  هک  ياهیآ  خسن  ینعی  دشابیم  تقوم  نیـشناج  یمئاد 
. دراد

نامز دش  ضوع  طئارـش  هک  یتدم  زا  دعب  دنناوخب  زامن  سدقملاتیب  يوس  هب  دوب  هدش  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لاثم :
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يهیآ رد  هک  دش . نایب  تسا  مارحلا  دجـسم  يوس  هب  زامن  هک  یمئاد  مکح  دش و  هتـشادرب  مکح  نیا  اذل  تفای  نایاپ  زین  تقوم  مکح  نیا 
. تسا هدمآ  مارحلا  دجسم  هب  سدقملاتیب  زا  هلبق  رییغت  هرقب  يهروس   144

هب اـی  دـندادیم  رییغت  ار  تاروت  تاـیآ  یخرب  یهاـگ  ناـیدوهی  اریز  دـشابیم  طوبرم  تاروت  يهلئـسم  ناـیدوهی و  هب  هیآ  نیا  هکنیا  مود :
تاروت و هب  هیآ  نیا  تقیقح  رد  میروآیم ». ار  نآ  زا  رتهب  ام  داـتفا  قاـفتا  يزیچ  نینچ  رگا  : » دـیامرفیم اـجنیا  رد  دـندرپسیم  یـشومارف 

. دراد هراشا  نآ  تایآ  یشومارف  خسن و 
. دنیوگیم ینیوکت » خسن   » نآ هب  ًاحالطصا  هک  دشاب  مدرم  نیب  رد  یهلا  ياههناشن  تازجعم و  ینیزگیاج  رییغت و  هب  طوبرم  هیآ  موس :

دعب دنکیم و  روهظ  هعماج  رد  یهلا  ربهر  کی  لاثم  ناونع  هب  حیضوت :
134 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ای يربمایپ  رگا  هک  تسین  روطنیا  و  دنکیم . وا  نیزگیاج  وا  زا  رتهب  ای  وا  لثم  ار  يرگید  صخـش  ادـخ  دـنکیم ، تلحر  ای  دوشیم  دـیهش 
. دشاب هتشادن  ار  وا  لثم  ای  رتهب  نیزگیاج  دنوادخ  دوش ، خسن  حالطصا  هب  دورب و  ایند  زا  ییادخ  یلو  ای  یماما 

ام نوچ  دشاب  هتـشاد  هراشا  انعم  هس  ره  هب  هیآ  نیا  هک  درادن  یعنام  هتبلا  « 1 . » تسا هدش  حرطم  هفیرش  يهیآ  نیا  دروم  رد  ریـسفت  هس  نیا 
. میراد لوبق  نآرق  رد  ار  انعم » زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  »

شـسرپ ور  نیا  زا  دریگیم  رب  رد  مه  ار  لوا  يانعم  لاح  ره  هب  دـشاب  انعم  هس  ره  هب  ای  دـشاب  لوا  ياـنعم  هب  روکذـم  يهیآ  رد  خـسن  رگا 
نینچ ار  دنتسین ». ناسکی  یبوخ  رظن  زا  دنوادخ  نیناوق  یمامت  رگم  هکنیا  ای  و  دراد ؟ يوق  فیعـض و  ای  دراد  بوخ  دب و  رگم  ادخ  نوناق  »

: میهدیم خساپ 
مه نیناوق  دوب . هدش  هداد  رارق  یـصاخ  طیارـش  يارب  تقوم و  لصا ، رد  هک  ینوناق  نوناق ، کی  رییغت  ینعی  خسن  تشذـگ  هک  يروطنامه 

. دنهدیم رارق  نآ  اب  بسانم  ار  ینوناق  کی  دیآیم  دیدپ  هک  یتحلصم  ره  ینعی  دنتسه ، اهتحلصم  عبات  ًالومعم 
یئآراک نوناق  نآ  رگید  يداع ، طیارـش  رد  هک  دـیآیم  ینوناق  کی  یگنج  طیارـش  رد  یهاـگ  تشذـگ  هک  روط  ناـمه  لاـثم : ناونع  هب 

. دشاب نآ  زا  رتهب  تسا  نکمم  یتاهج  زا  هک  دیآیم  ینوناق  اذل  هدرک  رییغت  اهترورض  اهتحلصم و  ینعی  درادن  ار  نکمم 
135 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ینوناق رگا  رتهب ؟ ای  تسوا  لثم  هک  تسا  ینوناق  ایآ  دیآیم  هک  یمود  نوناق  ینعی  هچ ؟ ینعی  اهلثم » وا  اهنم  ریخ   » هیآ ریبعت  نیا  ور  نیا  زا 
نیا تسا ، نوناق  نیرتهب  مکح و  نیرتهب  یگنج  طیارش  رد  مکح  نآ  هک  يروطنامه  هک ، تسا  نیا  شخساپ  دماین  لوا  زا  ارچ  تسا ، رتهب 
ررض بجوم  دوب و  دهاوخن  یبوخ  ِنوناق  گنج ، نامز  رد  میربب  ار  حلص  نامز  ِنوناق  رگا  تسا . نوناق  نیرتهب  حلص  طیارش  رد  مه  مکح 

طیارـش رد  ینوناـق  ره  سپ  تسا . هناریگتخـس  نوـچ  دـنوشیم  تیذا  مدرم  مینک ، ارجا  حلـص  ناـمز  رد  ار  یگنج  نوناـق  رگا  و  تـسا ؛
طیارش رد  مود  نوناق  تسا و  نیرتهب  طیارـش  نآ  رد  نوناق  نآ  یلو  دشاب ، مه  لثم  اًلماک  نوناق  ود  نیا  تسا  نکمم  تسا . بوخ  شدوخ 

«2 «- » 1 . » تسا نیرتهب  يداع 
136 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ ریخ ای  میراد  خوسنم  تایآ  مه  نآرق  دوخ  رد  ایآ  لوا ، يانعم  نامه  هب  دشاب  هدش  خسن  دنوادخ  نوناق  هکنیا  دروم  رد 

: شسرپ
؟ ریخ ای  میراد  خوسنم  تایآ  مه  نآرق  دوخ  رد  ایآ  لوا ، يانعم  نامه  هب  دشاب  هدش  خسن  دنوادخ  نوناق  هکنیا  دروم  رد 

: خساپ
نارسفم زا  یخرب  دراد : دوجو  توافتم  ياهرظن  نارـسفم  ناققحم و  نیب  میراد  خوسنم  خسان و  تایآ  ایآ  هکنیا  نآرق و  رد  خسن  دروم  رد 
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يروآعمج ار  اهنآ  نارگید  و  ناقتالا »  » رد یطویـس  هک  دـننکیم  یفرعم  رگید  تایآ  خـسان  ار  نآرق  زا  يدایز  تاـیآ  تنـس  لـها  هژیوب 
خـسان و تایآ  نآرق  رد  دـناهدرک - حرطم  یخرب  هک  یگدرتسگ - نیا  هب  دـندقتعم  رـصاعم  نارـسفم  ناـققحم و  زا  یخرب  یلو  دـناهدرک .

تایآ مه  نآ  دنادیم ، رصحنم  هیآ  کی  هب  ار  نیا  هللا  همحر  ییوخ  هَّللاۀیآ  ترـضح  لثم  ناققحم  زا  یخرب  یتح  و  درادن ، دوجو  خوسنم 
«1 . » تسا هلداجم  يهروس  12 و 13 

: يروآدای
زاـمن سدـقملاتیب  يوس  هب  هک  هدوب  ربـمغیپ  تنـس  رد  نوـچ  دـشابیم ، تنـس  رد  خوـسنم  نآرق و  رد  خـسان  میدز ، لاـثم  هک  هلبق  يهیآ 

. تشذگ هک  تسا  هدش  دراو  نآرق  رد  شخسان  دعب  هدناوخیم ،
. دراد دوجو  رظن  فالتخا  نآرق  تایآ  رد  شدادعت  دروم  رد  یلو  هتشاد ، دوجو  یمالسا  ماکحا  رد  خسن ، يهلئسم  لصا  نیاربانب 

137 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نیا تلع  هدش  رارکت  نآرق  زا  هروس  دنچ  رد  میهاربا  ترضح  نانامهیم  هب  طوبرم  تایآ  دننام  نآرق  تایآ  زا  یخربنآرق  تایآ  زا  یخرب  رارکت  تلع 
؟ تسا تلع  هچ  هب  رارکت  همه  نیا  هدش ؟ رارکت  دایز  َنیِقِداَص » ْمُتنُک  نِإُدْعَوْلا  اَذه  یَتَم  َنوُلوُقَیَو   » ترابع ای  تسیچ ؟ رارکت 

: شسرپ
رارکت نآرق  زا  هروس  دـنچ  رد  میهاربا  ترـضح  نانامهیم  هب  طوبرم  تایآ  دـننام  نآرق  تایآ  زا  یخربنآرق  تاـیآ  زا  یخرب  رارکت  تلع 

تلع هچ  هب  رارکت  همه  نیا  هدـش ؟ رارکت  داـیز  َنِیقِداَـص » ُْمتنُک  نِإُدـْعَْولا  اَذـه  یَتَم  َنُولوُقَیَو   » تراـبع اـی  تسیچ ؟ رارکت  نیا  تلع  هدـش 
؟ تسا
: خساپ

«1 « » ِنَابِّذَُکت اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف   » يهیآ هک  نمحرلا  هروس  دننام  هدش  رارکت  نآرق  رد  هک  یتاملک  اههژاو و  بلاطم ، دروم  رد 
يهیآ زین  میهاربا و  ترضح  ینامهیم  ناتساد  نینچمه  مالسلا و  امهیلع  مدآ  ترضح  یسوم و  ترضح  ناتـساد  ای  هدش  رارکت  راب  نیدنچ 

«2 « » دعولا اذه  یتم  نولوقی  »
: دنراد هاگدید  ود  نارسفم  هنیمز  نیا  رد  تسا  هدمآ  نآرق  ياج  دنچ  رد  هک 

رارکت ًاظفل  اههژاو ، نیا  زا  یضعب  هکلب  درادن  دوجو  رارکت »  » نآرق رد  هک  دندقتعم ، یمالـسا  نارکفتم  نارـسفم و  زا  یخرب  لوا : هاگدید 
نولوقی و   » يهیآ ای  ِنَابِّذَُـکت » اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف   » اًلثم ار  دروم  ره  ام  هک  تروص  نیدـب  درادـن . دوجو  رارکت  انعم  رد  تقیقح  رد  اـما  هدـش 

هیآ  کی  رد  دنکیم  لقتنم  ام  هب  ار  يدیدج  يانعم  میریگب ، رظن  رد  هک  شدعب  لبق و  اب  دعولا » اذه  یتم 
 138 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ناسنا و هب  دـنکیم  هراشا  رگید  ياج  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  دـنکیم  هراشا  اًلثم  دـینکیم »؟ بیذـکت  امـش  ار  تمعن  مادـک  : » دـیامرفیم
. تسا ياهزات  بلطم  دیدج و  لاوس  تقیقح  رد  رگید . دراوم  روط  نیمه 

بلاطم و  هدش ، هاگن  ناتساد  نیا  هب  یصاخ ، يهیواز  زا  راب  ره  رد  هدش ، رارکت  هک  رگید  يایبنا  مالسلا و  امهیلع  یـسوم  مدآ و  ناتـساد  ای 
! تسین يرارکت  یناعم  یلو  هدش ، رارکت  ظافلا  یهاگ  دسریم  رظن  هب  دنچ  ره  نیاربانب  دنکیم . یفرعم  هدنناوخ  هب  ار  ینیون  هزات و 

زا لبق  تسا »؟ هدـمآ  ررکم  یبلاـطم  نآرق  رد  ارچ   » مینیبب دـیاب  اـم  یلو  ًاـظفل  ولو  تسه ، نآرق  رد  رارکت  دـندقتعم : یخرب  مود : هاگدـید 
هک تسا  نآ  مزلتـسم  تیادـه  تیبرت و  باتک  تسا ، تیبرت  باتک  نآرق  تسا »؟ یباـتک  هنوگچ  نآرق   » هک میرگنب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 

ار یبلاطم  يرگـشرورپ  ره  یملعم ، ره  یبرم و  ره  دوش ، رارکت  دریگیم  رارق  تیبرت  دروم  هک  یـسک  يارب  یتیبرت  لئاسم  تاـقوا ، یهاـگ 
نیا و  دیآ . رد  تباث  تروص  هب  دریگ و  ياج  وا  ناج  نهذ و  رد  دوش و  هکلم  شیارب  اهنیا  ات  دـیوگیم ، تیبرت  دروم  صخـش  يرب  ررکم 
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. درادن لاکشا 
دح رد  تسا  مزال  هکلب  دشاب  هدننک  هتسخ  روآ و  لالم  رارکت  دیابن  هتبلا  دنکیمن  عنم  یسک  ار  رارکت  يزورما ، تیبرت  میلعت و  ماظن  رد  و 

. دشاب تحلصم  ترورض و 
. تسا هدرک  هدافتسا  شور  نیمه  زا  تسا  یتیبرت  باتک  نوچ  مه  نآرق 

فلتخم و ياهتبـسانم  هب  هکنیا  مود  دشابیمن . دنـسپان  يرارکت  ره  و  دراد ، یتیبرت  ياههدیاف  نآرق  ياهرارکت  الوا  تفگ : دیاب  نیاربانب 
اًلثم هدش  هاگن  یصاخ  يهیواز  زا  دش  هراشا  هک  روطنامه  اهرارکت  نیا  زا  یتمسق  ره  رد  هکنیا  موس  تسا و  هدش  رارکت  ترورـض  دح  رد 

هدمآ  شسرپ  رد  هک  يدروم  ود  نیمه 
139 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

رد اما  دـینیبیم  ار  بلطم  نیا  مه  يهیآ 31  توبکنع  يهروس  رد  هدـمآ و  يهیآ 69  دوه  يهروس  رد  میهاربا  ترـضح  ینامهیم  ناتـساد 
ثحب اًلـصا  توبکنع  يهروس  رد  و  تسا ، هدـش  عقاو  دـیکات  دروم  يراد  ناـمهیم  بادآ  میهاربا و  ترـضح  يزاونناـمهیم  دوه ، يهروس 
دندـمآ ناگتـشرف  نیا  هک  تسا  هدـش  عقاو  هجوت  دروم  بلطم  زا  يرگید  دـُعب  هکلب  تسا  هدـشن  حرطم  میهاربا  ترـضح  يزاوـن  ناـمهیم 

! دنداد ماجنا  يراک  هچ  و  تشذگ ! یچ  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  يهناخ 
زاب ناتساد  نیا  زا  ياهرجنپ  کی  دننکب  ناتساد  نیا  زا  دنتساوخیم  هک  ياهدافتسا  نآ  تبسانم  هب  مینیبیم  تایآ  نیا  زا  مادک  ره  رد  ینعی 

هک دـهدیم  ناشن  رارکت ، دوخ  ینعی  تسا  مهم  یلیخ  ارجام  نیا  دـهدیم  ناشن  نآ  لاثما  ناتـساد و  نیا  رارکت  هکنیا  مراهچ  تسا . هدـش 
. دوش هاگن  عوضوم  نیا  هب  یفلتخم  ياههیواز  زا  دوش و  هژیو  هجوت  نآ  هب  دیاب  تسا و  مهم  بلطم  نیا 

نیا یعقوم  هچ  هک  تسا  نیفلاخم  راکنا  زیخاتـسر و  دروم  رد  تاـیآ  عوضوم  َنِیقِداَـص » ُْمتنُک  نِإ  ُدـْعَْولا  اَذـه  یَتَم  َنُولوُقَی   » دروم رد  اذـل 
نیفلاـخم فرط  زا  لاوس  نیا  هدوب و  ياهعقاو  کـی  يدروم  ره  رد  هک  فلتخم  ياـههیآ  رد  مینیبیم  و  دوشیم ؟ عـقاو  زیخاتـسر  يهدـعو 

. تسا هدش  هداد  مه  هعقاو  نامه  بسانم  خساپ  هدش و  رارکت 
نامه رد  ار  ناشدوخ  بسانم  ياهخـساپ  و  دنـشاب ، هدرک  ربمایپ  زا  ار  یلاوس  کی  ینوگانوگ  عیاـقو  رد  يددـعتم ، دارفا  دراد  ناـکما  اذـل 

. دنشاب هتفرگ  هعقاو ،
. دسریم نهذ  هب  رتمک  لقادح  دراوم  نیا  رد  رارکت  يهلئسم  هک  میوشیم  هجوتم  دوش  هعجارم  تایآ  رد  لاوس  دراوم  هب  رگا  ور  نیا  زا 

140 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسیچ نآرق  رد  عوکر  بزح ، ءزج ، يانعم 

: شسرپ
؟ تسیچ نآرق  رد  عوکر  بزح ، ءزج ، يانعم 

: خساپ
روط هب  ار  کی  ره  هک  تسا  عوکر  رـشُع و  سمُخ ، بزح ، ءزج ، تامیـسقت  نیا  هلمج  زا  تسا  هدـش  رکذ  یفلتخم  تامیـسقت  نآرق  يارب 

: میهدیم حیضوت  رصتخم 
هکنآ يارب  ار  يدـنب  میـسقت  نیا  تسا . ربارب  لوط  رظن  زا  رگید  ءزج  اـب  ءزج ، ره  ًاـبیرقت  هک  تسا  ءزج  یـس  ياراد  میرک  نآرق  ءزج :» . » 1

دودـح 20 رد  ءزج ، ره  تسا  هط  ناـمثع  طـخ  هب  هک  مالـسا  ناـهج  یمـسر  نآرق  رد  دـناهداد . ماـجنا  دـشاب  ناـسآ  نآرق  هـنازور  تـئارق 
. دشابیم هحفص  ًاعومجم 604  هک  تسا  هدش  هدروآ  يرطس  هدزناپ  يهحفص 

. تسا بزح  ای 120  نآرق 60  لک  بزح و  ای 4   2 نآرق ، يهناگیس  يازجا  زا  ءزج  ره  بزح :» . » 2
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نیا هب  دنیوگیم . ریشعت  سیمخت و  ار  لمع  نیا  دناهدرک و  میسقت  ع   ] رشع ار  هیآ  هد  ره  خ و   ] سمخ ار  هیآ  جنپ  ره  رـشُع :» سمُخ و  . » 3
«1 . » تسا هدش  هراشا  نآرق  يهیشاح  رد  اهيدنب  میسقت 

141 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
يهزادـنا لوط و  ینآرق ، ياهيدنبمیـسقت  ریاس  فـالخ  رب  اـهعوکر ، تسا . نآرق  ياـهعوکر  اهيدنبمیـسقت  نیا  يهلمج  زا  عوکر :» . » 4

يارب دشابیم . دحاو  یعوضوم  روحم  ياراد  ًالومعم  هک  تسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  دـنچ  يزارف  عوکر  ره  هکلب  دـنرادن ، نیعم  يواسم و 
نایب ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  ناتـساد  هک  دـشابیم ، دـیجم  نآرق  زا  عوکر  کی  هرقب  هکراـبم  يهروس  ات 37  تایآ 30  لاثم 

. دنکیم
کی دمح ، تئارق  زا  سپ  زامن  تاعکر  رد  یمالسا  بهاذم  یخرب  اما  دنناوخیم  لماک  هروس  کی  دمح  تئارق  زا  دعب  اهزامن  رد  نایعیش 
فرح زا  عوکر  ره  ناـیاپ  نداد  ناـشن  يارب  نآرق  رد  ددرگیم . رب  عوضوم  نیمه  هب  زین  عوکر  يراذـگمان  دـنناوخیم و  نآرق  زا  عوـکر 

«1 . » تسا هرقف  روهشم 540  رظن  قبط  نآرق  تاعوکر  ددع  تسا . هدش  هدافتسا  (ع )
142 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ تسا هدوب  هنوگچ  نآرق  تایآ  اههروس و  ندش  صخشم  كالم 

: خساپ
ِنمْحَّرلا ِهّللا  ِمِْسب   » هک هاگ  ره  ینعی  تسا  هدوب  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب   » يهلیـسو هب  نآرق ، ياههروس  نییعت  هک  هدش  تیاکح  اههروس :

يهروس دروم  رد  رگم  تسا  هتفای  نایاپ  یلبق  يهروس  و  هدش ، عورـش  يدیدج  يهروس  هک  دشیم  مولعم  دـشیم ، لزان  يدـیدج  ِمیِحَّرلا »
. درادن ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب   » نوچ تسا . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  هک  تئارب » »

«1 . » تفرگیم رارق  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روتسد  هب  نآرق ، تایآ  اههیآ : اما 
ار اجنآ  دندرکیم ، هزات  سفن  دندرکیم و  فقوت  تئارق  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  اج  ره  هک  هدمآ  اهلقن  زا  یخرب  رد 

. دندادیم رارق  هیآ  کی  سأر  ناونع  هب 
يهزادـنا و  دـندرکیم ، صخـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  ار  نآرق  تایآ  ياج  هک  دـیآیم ، تسدـب  يددـعتم  تاـیاور  زا 

. دناهداد دانتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  مه  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مه  ار ، تایآ 
143 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

رد هروس  نالف  رد  ار  هیآ  نیا  هک  دندادیم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دشیم  لزان  ياهیآ  یتقو  هدـمآ : تایاور  رد  یتح  و 
. دیهد رارق  اج  نالف 

«1 « » ِهّللا َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًاَمْوَی  اْوُقَّتاَو   » يهیآ اًلثم 
هک تسین  انعم  نادب  نیا  سپ  « 2 ، » تفرگ رارق  هرقب  يهروس  رد  دش - لزان  هک  دوب  ياهیآ  نیرخآ  نیا  دـناهتفگ : یخرب  دـش - لزان  یتقو 

. تسا هتفرگ  رارق  اجنآ  رد  هیآ  نیا  ياج  هکلب  هدش  لزان  ربمایپ  هب  هک  تسا  ياهروس  نیرخآ  هرقب  يهروس 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  روتسد  هب  تایآ ، اههروس و  رادقم  اههروس ، نییعت  ینعی  تسا ؛ یفیقوت »  » هک تفگ  ناوتیم  ار  اههروس  تایآ و  سپ 

نآ 6236 دادعت  هک  نآرق  تایآ  عومجم  هک  تسا  روهشم  اًلثم  « 3 . » دشابیم مالسلا  مهیلع  نیموصعم  دانتسا  هب  هدوب و  یحو  هلآ و  هیلع و 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تئارق  قبط  مه  نآ  هک  دنهدیم  تبسن  ترـضح  نیا  تئارق  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  دشابیم  هیآ 

. تسا هدوب  هلآ 
عوضوم ناوـنع  هب  ار  ثحب  نیا  ینآرق  ناـققحم  زا  یخرب  میراودـیما  هک  تسا  زاـین  دروـم  يرتـشیب  تاـقیقحت  دروـم  نیا  رد  هک  دـنچ  ره 
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. دنهد ماجنا  هنیمز  نیا  رد  يرتلماک  قیقحت  دننک و  باختنا  یباتک  هماننایاپ و 
145 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

اهشنیب مود : لصف 

هراشا

یسانشادخ  . 1
یسانشامنهار  . 2

یسانشماما  . 3
یسانشداعم  . 4

147 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یسانشادخ فلا :

؟ تسا رون  ادخ  هنوگچ  سپ  تسا  سوسحم  یندید و  يزیچ  رون 

: شسرپ
؟ تسا رون  ادخ  هنوگچ  سپ  تسا  سوسحم  یندید و  يزیچ  رون 

تاـیآ رد  یفرط  زا  تسین و  ندـید  لـباق  دـنوادخ  هک  دـیآیم  رب  هیآ  نیا  زا  و  یـش » هـلثمک  سیل  : » دـیامرفیم نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
: هدمآ لیمک  ياعد  رد  ای  تسا و  رون  دنوادخ  دیامرفیم  « 1  ...« » ِهِرُون ُلَثَم  ِضْرَألاَو  ِتاَوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا   » دننام يرگید 

؟ تسا عمج  لباق  هنوگچ  تایآ  نیا  تسا  ندید  لباق  رون  هک  یلاح  رد  سّودق » ای  رون و  ای  »
: خساپ

: هلمج زا  هدش  هتفگ  رون »  » زا نخس  تایآ  زا  یضعب  رد  میرک  نآرق  رد 
. تسا نیمز  اهنامسآ و  رون  دنوادخ  « 2 «. » ٍةاَکْشِمَک ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَألاَو  ِتاَوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  : » دیامرفیم رون  يهروس  يهیآ 35  رد 

«3 . » دنکیم جراخ  رون  يوس  هب  تاملظ  زا  ار  ناسنا  تسا و  رون  نامیا  هک  هدش  هراشا  زین  نآرق  رگید  تایآ  زا  یخرب  رد 
«4 . » تسا هدیمان  رون  ار  میرک  نآرق  هدئام  يهروس  رد  و 
148 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

«1 . » دنکیم یفرعم  رون  ار  یهلا  تیاده  ءایبنا  يهروس  رد  و 
«2 . » دنکیم حرطم  رون  ناونع  هب  ار  مالسا  نیئآ  تایآ  یخرب  رد  نینچمه  و 

زا یخرب  رد  و  « 3 « » ًارِینُّم ًاجاَرِـس   » دوـشیم یفرعم  شخب  ینـشور  روـن  و  غارچ ، ماـن  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  صخـش  زین  و 
«5 . » دنتسه رون  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ای  « 4 « » تسا رون  ملع   » هک تسا  هدمآ  مه  ثیداحا 
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رگید ياهزیچ  تسا و  راکشآ  شدوخ  تاذ  رد  هک  تسا  ياهدیدپ  کی  رون  تسیچ ؟ رون »  » هک مینادب  تسا  مزال  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
: میرامشیم رب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دشابیم  ییاهیگژیو  ياراد  رون  دنکیم . نشور  راکشآ و  مه  ار 

.« تسابیز رون  »
.« تساهییابیز يهمشچرس  «و 

.« تسا رون  زا  اهتعرس  نیرتالاب  »
.« تسا تادوجوم  يهدهاشم  يهلیسو  رون  »

.« تسا اهلگ  ناهایگ و  يهدنهد  شرورپ  رون  »
« دوشیم اهگنر  شیادیپ  بجوم  رون  »

149 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
.« دوشیم اهبورکیم  يدوبان  ثعاب  رون  »
.« دوشیم نیمأت  رون  زا  نیمز  ياهيژرنا  »

.« دنوشیم تیاده  دننکیم و  ادیپ  ار  ناشدوخ  هار  رون  يهلیسوب  هدشمگ  دارفا  «و 
رد تسا ». رون  ادـخ  : » دـیامرفیم نآرق  رگا  سپ  دراد  يرگتیادـه  یـشخب و  تایح  یگژیو  رون  هک  دـش  نشور  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

طابترا وا  اب  هک  ياهزادنا  ره  هب  يدوجوم  ره  تسا و  شخب  تایح  رگتیادـه و  رون  نوچمه  ادـخ  ینعی  تسا  هیبشت  عون  کی  نیا  تقیقح 
میرک نآرق  ای  دوشیم ، رون  مرکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لثم  يدوجوم  کی  یهاگ  هک  دوشیم . رادروخرب  وا  ّتینارون  زا  دنک  رارقرب 

هب ادخ و  اب  ناشطابترا  رطاخ  هب  همه  اهنیا  تقیقح  رد  دنشابیم ؛ رون  ملع  ماما و  ای  تسا و  رون  تسا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تاملک  هک 
تـسادخ هک  یعقاو  رون  يهمـشچرس  و  رون ، يوـس  هب  ار  ناـسنا  هک  ارچ  دنتـسه  روـن  ناـشییامن  عـقاو  ادـخ و  يارب  ندوـب  هنییآ  يریبـعت 

تیادـه ار  دارفا  دـهدیم و  شرورپ  تکرح و  دـشخبیم  هزات  ناـج  همه  هب  هک  تسا  یهلا  رون  نیا  تقیقح  رد  يرآ  دـنوشیم . نومنهر 
. دنکیم

: يروآدای
: میراد رون »  » عون ود  ام  هک  تسا  نیا  میوش  روآدای  تسا  مزال  هک  ياهتکن 

. يونعم رون  يدام و  رون 
هتسیرتکلا  يهلیسو  هب  هک  تسا  يرون  نیمه  يرهاظ : یسح  ِيدام  رون 

150 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
«1 « » ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » يهیآ اب  هک  رون !؟ نیمه  ینعی  دنیوگیم  رون  هک  ادخ  هب  ایآ  مینیبیم . ار  نآ  ام  دوشیم و  داجیا 

. دشاب رون  لثم  یفیطل  مسج  کی  تروص  هب  ولو  دشاب  مسج  دناوتیمن  ادخ  سپ  تسینادخ  لثم  زیچ  چیه  هک  میوشیم  ورهبور 
، يونعم يرون  اما  تسا  رون  ادخ  مییوگیم : اذل  دـشابیم ، رون  مود  مسق  هک  تسا  يونعم  رون  يارب  هیبشت ، عون  کی  نیا  تقیقح  رد  سپ 
ار یلاعت  دـنوادخ  یتیادـه  شقن  هک  هدوب  نیا  فدـه  اجنیا  رد  نیاربانب  يونعم ؛ رون  اما  دنتـسه  رون  نآرق  ماـما و  ربماـیپ و  هک  روطناـمه 

. تسا يدام  یسح و  يرهاظ و  رون  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دنیوگب  دنهاوخیم  هکنیا  هن  دننک  یفرعم  ام  هب  رون » لاثم   » يهلیسوب
: يریگهجیتن

دشاب مسج  اًلثم  دشاب  يزیچ  لثم  ادخ  هکنیا  و  ثیلثم »  » دهاوخیم ٌءْیَـش » ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » يهیآ هک  دیآیم  تسد  هب  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
ات میراد  تاسوسحم  هب  تالوقعم  هیبشت  هب  زاین  یلاع  فراـعم  مهف  يارب  یهاـگ  اـم  هکلب  ار ، يزیچ  هب  ادـخ  ندرک  هیبشت  هن  دـنک ، یفن  ار 

. مینک كرد  بوخ  ار  بلطم 
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ار وا  ات  مینک  یفرعم  ناکدوک  هب  ار  ادخ  هکنیا  يارب  ام  لاثم  ناونع  هب 
151 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

، تسا بلطم  کی  ادخ ، نتشاد  لثم  دراد . لثم  ادخ  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  اما  درادن ؛ لاکشا  نیا  مینزیم و  لاثم  شیارب  دسانشب  رتشیب 
ود نیا  نایب  ددـصرد  تایآ  نیا  هک  دـشابیم . رگید  بلطم  دوش  رتتحار  نکمم و  نآ  كرد  هک  يزیچ  هب  مینکب  هیبشت  ار  ادـخ  هکنیا  و 

. دشابیم بلطم 
152 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هدمآ  رکذم  تایاور  نآرق و  رد  ادخ  تافص  ارچ 

: شسرپ
؟ تسا هدمآ  رکذم  تایاور  نآرق و  رد  ادخ  تافص  ارچ 

؟ تسا رکذم  دوشیم  دای  دنوادخ  زا  اهاعد ، ثیداحا و  رد  ای  میرک ، نآرق  رد  هک  یتافص  رتشیب  ارچ 
: خساپ

: میروآیم هتکن  دنچ  نمض  ار  شسرپ  نیا  خساپ 
تسا درجم  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  ثنوم  رکذم و  هک  تسین ، مسج  ام  لثم  و  تسین ، تایدام  هدام و  سنج  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  . 1

یتایبدا يهبنج  طقف  دوشیم  هدرب  راک  هب  ثنوم ، اـی  رکذـم  ظاـفلا  رگا  نیارباـنب  تسین . حرطم  ثنوم  رکذـم و  يهلئـسم  هلحرم ، نآ  رد  و 
رد هژیوب  رکذـم - ظافلا  نایاقآ  يارب  میربیم و  راک  هب  ثنوم  ظافلا  اهمناخ  يارب  ام  هک  تسین  نآ  لثم  ینعی  ییامن ، عقاو  يهبنج  هن  دراد 

. دراد یتایبدا  يهبنج  اجنیا  طقف  هکلب  تسا - جیار  یلیخ  هدعاق  نیا  هک  برع ، تایبدا 
هب رکذم  هغیـص  دیاب  ای  راک  نیا  يارب  دـنک و  یفرعم  ار  شدوخ  دـنوادخ  ای  مینک و  دای  ار  ادـخ  میهاوخیم  ام  هرخالاب  هکنیا  مود  هتکن  . 2

نیا تقیقح  رد  تسا ؛ هتفر  راکب  ثنوم  ارچ  هک  دوب  حرطم  لاوس  نیمه  تفریم  راک  هب  مه  ثنوم  يهغیـص  رگا  اذـل  ثنوم ؛ ای  دور  راـک 
. درادن یلقن  ای  یلقع  صاخ  لیلد  و  تسا . هتفرگ  لکش  روطنیا  هک  تسا  برع  تایبدا  ِفرع 

153 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
نادرم سنج  زا  ادـخ  سپ  مییوگب : هتفر ، راک  هب  رکذـم  ادـخ  تافـص  رگا  هک  تسین  حیحـص  الاب  بلاطم  هب  هجوت  اـب  هکنیا  موس  هتکن  . 3

. سکعلاب ای  دننک ، يرترب  ساسحا  نادرم  تسا و 
هک امنعقاو  يهدـعاق  کی  هن  تسا  یبدا  يهدـعاق  کـی  ینعی  تسا  فرُع  تداـع و  کـی  حالطـصاب  ظاـفلا  ندرب  راـک  هب  شور  نیا  اریز 

دربراک فرـص  ظافلا  نیا  دربراک  هکلب  تسین  یـشزرا  يانعم  هب  ظافلا  نیا  دربراک  رگید  ترابع  هب  و  دشاب . یجراخ  ياهتیعقاو  رگناشن 
. تسا یفرع  یبدا و 

154 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

دراد یتوافت  هچ  ناسنا  ادخ و  یگنادواج 

: شسرپ
دراد یتوافت  هچ  ناسنا  ادخ و  یگنادواج 

هب منهج  اـی  تشهب و  رد  اـهناسنا  دـیامرفیم : هک  میراد  یتاـیآ  یفرط  زا  و  یقاـبلاوه »  » تسا یقاـب  دـنوادخ  هک  تـسا  نـیا  رب  اـم  داـقتعا 
؟ تسا ود  نیا  نیب  یتوافت  هچ  دنتسه  هنادواج  ود  ره  رگا  دنتسه ؟ هنادواج  تروص 
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: خساپ
«1 « » ِماَرْکِإلاَو ِلاَلَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یَْقبَیَو  ٍناَف  اَْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  : » دیامرفیم میرک  نآرق 

. تسا مارکا  لالج و  بحاص  هک  يراگدرورپ  رگم  دنوشیم  كاله  دنوریم و  نیب  زا  دنتسه  یناف  تادوجوم  يهمه  ینعی 
. تشاد دنهاوخن  یتاذ  ءاقب  يانعم  هب  یمئاد ، ءاقب  دنوشیم و  كاله  دُرم و  دنهاوخ  اهناسنا  يهمه  نیاربانب 

ءاقب شئاقب  دـنامیم  یقاب  رگا  یلاعت ، كراـبت و  دـنوادخ  ینعی  میوش ، لـئاق  تواـفت  ریغلاـب » ءاـقب   » و تاذـلاب » ءاـقب   » نیب دـیاب  ور  نیا  زا 
، اهناسنا ءاقب  نیا  دنوشیم ، یگـشیمه  نادواج و  تشهب  رد  اهناسنا  رگا  اما  تسا ؛ يدبا  یلزا و  تسا ، یگـشیمه  شتاذ  تسا ، تاذلاب 

تـشهب رد  ناسنا  رگا  رگید  تراـبع  هب  تسا . یلـصا  تلع  هک  تسا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دوجوب  ناـشئاقب ، ینعی  تسا  ریغلاـب  ءاـقب 
. دشابیمن شدوخ  زا  تسا و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يهدارا  هب  شءاقب  نیا  دوشیم  هنادواج  منهج  رد  ای  دنامیم ، هنادواج 

155 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دوشیم هچ  دنزرف  تیسنج  نییعت  رد  ردام  ردپ و  شقن  یفارگونوس و  سپ  تسا  هاگآ  اه  محر  لخادزا  ادخ  طقف  رگا 

: شسرپ
؟ دوشیم هچ  دنزرف  تیسنج  نییعت  رد  ردام  ردپ و  شقن  یفارگونوس و  سپ  تسا  هاگآ  اه  محر  لخادزا  ادخ  طقف  رگا 

لخاد زا  ناوتیم  نآ  لاثما  یفارگونوس و  اب  هزورما  هک  یلاح  رد  دراد » ربخ  اهمحر  لخاد  زا  دـنوادخ  طقف  : » دـیامرفیم نامقل  هروس  رد 
؟ تسا راگزاس  هیآ  نیا  اب  هنوگچ  تیسنج » نییعت  رد  ردام  ردپ و  شقن   » نینچمه دش و  ربخ  اب  اهمحر 

: خساپ
: دیامرفیم نامقل  يهروس  نایاپ  رد  لاعتم  دنوادخ 

َهَّللا َّنِإ  ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَمَو  ًادَغ  ُبِسْکَت  اَذاَّم  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَمَو  ِماَحْرَألا  ِیف  اَم  ُمَْلعَیَو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنیَو  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدنِع  َهَّللا  َّنِإ  »
( ناردام ي   ) اهمحر رد  هک  ار  هچنآ  و  دنکیم ، لزان  ار  ناراب  هک  تسوا  و  تسادخ ، صوصخم  تمایق  نامز  زا  یهاگآ  « » 1 « ؛» ٌرِیبَخ ٌمِیلَع 

هاگآ ملاع و  ادخ  دریمیم ؟ ینیمزرـس  هچ  رد  دـنادیمن  سک  چـیه  و  دروآیم ، تسد  هب  هچ  ادرف  دـنادیمن  سک  چـیه  و  دـنادیم ، تسا 
!« تسا

. تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  رصحنم  هدش  حرطم  هیآ  نیا  رد  هک  ياهناگجنپ  دراوم  ملع  دناهتفگ : نیرسفم 
هزورما یلو  تسا  دـنوادخ  صوصخم  شقیقد  تعاس  اـهناسنا و  گرم  دارفا و  يهدـنیآ  زیخاتـسر و  هب  ملع  هک  تسا  نیا  شـسرپ  لاـح 

نینج  سنج 
156 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نیب نیاربانب  میراد . یبوخ  ًاتبـسن  ياهینیبشیپ  یـسانشاوه  ملع  رد  ناراب  شراب  دروم  رد  ای  دـش و  ربخ  اـب  ناوتیم  ار  ندوب  رـسپ  رتخد و 
: مینکیم بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امش  رظن  مهوت  عفر  يارب  هک  تسا  ضراعت  مهوت  تقیقح  رد  هفیرش  يهیآ  نیا  یبرجت و  مولع  ياههتفای 

: دناهدرک رکذ  ریسفت  ود  نیرسفم  ثحب  دروم  يهفیرش  يهیآ  يارب 
دننام ناراب  شراب  تایئزج  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ دارم  نآ  تایئزج  اما  تسادخ ، صوصخم  مولع  نیا  هک  دشاب  نیا  دوصقم  لوا : ریـسفت 

ياهدادعتسا شایحور و  تایـصوصخ  یمـسج و  تایـصوصخ  تسا  محر  رد  هک  يدنزرف  دروم  رد  نینچمه  و  نآ ، قیقد  نامز  ناکم و 
. دنک ییوگشیپ  قیقد  روط  هب  دناوتیمن  یسک  ار  نآ  دننام  كدوک و  دوجو  رد  هتفهن 

صیخـشت دنناوتب  ناصـصختم  زا  یخرب  یتح  رـسپ و  ای  تسا  رتخد  مینک  ادـیپ  عالطا  یلک  تروص  هب  یفارگونوس  اب  ام  تسا  نکمم  يرآ 
رشب سرتسد  زا  نآ  لاثما  یحور و  یمـسج و  تایـصوصخ  دروم  رد  قیقد  تایئزج  یلو  دیآیم ، ایند  هب  رگید  زور  دنچ  ًادودح  هک  دنهد 
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. دنادیم ار  تایئزج  نیا  مامت  دنوادخ  یلو  تسا  جراخ 
. تسا هضرتعم  يهلمج  ود  َْثیَْغلا » ُلِّزَُنیَو   » نآ زا  لبق  هلمج  و  ِماَحْرَألا » ِیف  اَم  ُمَْلعَیَو   » ترابع هک  نیا  مود : ریسفت 

هلمج يانعم  و  دوشیمن . هدافتسا  هیآ  زا  نآ  راصحنا  تسین و  راگدرورپ  صوصخم  نآ  تایصوصخ  ناراب و  لوزن  هب  ملع  ریسفت ، نیاربانب 
تـسا هضرتعم  هلمج  ود  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  دـنادیم  تسا  ناردام  محر  رد  هک  ار  هچنآ  ادـخ  هک  تسا  نیا  مه  ِماَحْرَألا » ِیف  اَـم  ُمَْلعَیَو  »

هب  روکذم  روما  ملع  راصحنا  قایس 
157 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. دنبای عالطا  ناراب  لوزن  اهمحر و  لخاد  زا  دنناوتیم  مه  نارگید  و  « 1 . » دوشیمن هیآ  تمسق  نیا  لماش  ادخ ،
رکذم محر  رد  دنزرف  هک  دنادیم  دنوادخ  طقف  هک  دشابیمن ، هتکن  نیا  نایب  ددصرد  هیآ  نیا  رگید  میریذپب  هیآ  رد  ار  مود  ریسفت  ام  رگا 

اب دنناوتیم  زین  اهناسنا  هکلب  دنکیمن . یفن  ار  نارگید  ملع  نیا ، دراد و  ملع  هلئـسم  نیا  هب  دنوادخ  : » دیامرفیم هیآ  هکلب  ثنوم ؛ ای  تسا 
هب اهوراد ، اهاذـغ و  ریثات  نینج ، ياهلولـس  اهموزومرک و  یئامیـش  ياهشنکاو  اههدـیدپ و  اب  طباور  رد  فلتخم  ياـههنیمز  رد  شواـک 

هفطن داقعنا  زا  لبق  هلاسم  نیا  دناوتیم  یتح  دوش و  رتخد  ای  رـسپ  هچب  هک  دننک  مهارف  راک  نیا  يارب  ار  یتامدقم  دنربب و  یپ  نینج  سنج 
. تشاد دهاوخن  یکشزپ  مولع  ياههتفای  اب  یضراعت  تایآ  دتفیب و  قافتا  هفطن  داقعنا  زا  دعب  ای 

درامشیم رب  رشب  ملع  ادخ و  ملع  نیب  توافت  دنچ  میریذپب  هیآ  رد  ار  لوا  ریسفت  هک  یضرف  ربانب  نآرق » رد  بط   » باتک رد  باّیَد »  » رتکد
: دیوگیم و 

. دراد هطساو  هاگتسد و  هب  زاین  رشب  اما  درادن  هطساو  هب  زاین  ًالومعم  دنوادخ  ملع  . 1
«2 . » دنوشیم هابتشا  اطخ و  وهس و  بکترم  یهاگ  اهناسنا  یلو  دشابیمن  اطخ  وهس و  ضرعم  رد  دنوادخ  ملع  . 2

. مینادیم ار  نآ  زا  یخرب  ام  یلو  دنادیم  ار  نینج  تایصوصخ  مامت  دنوادخ  . 3
158 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: يریگهجیتن يدنبعمج و 
: هدش هئارا  ریسفت  ود  ثحب  دروم  هفیرش  يهیآ  يارب 

زا روظنم  نینچمه  و  اهدادعتسا و )...  یحور و  یمسج ، ياهیگژیو   ) دشابیم نینج  تایئزج  هب  ملع  نینج  هب  دنوادخ  ملع  زا  دوصقم  . 1
 ...( نآ و قیقد  رادقم  ناراب و  قیقد  ناکم  نامز و   ) دشابیم نآ  تایئزج  هب  ملع  ناراب ، لوزن  هب  دنوادخ  ملع 

هب ملع  و  دشابیم » اهمحر  رد  هچنآ   » هب ملع  ریسفت  نیاربانب  دنشابیم  هضرتعم  هلمج  ود  ثیغلا » لزنی   » و ِماَحْرَألا » ِیف  اَم  ُمَْلعَیَو   » ترابع . 2
. دنوش علطم  نآ  زا  دنناوتیم  زین  نارگید  هکلب  تسین  دنوادخ  صوصخم  ناراب » لوزن  »

هدش ضراعت  مهوت  تقیقح  رد  درادن و  ضراعت  یملع  ياههتفای  اب  هیآ  هک  میباییم  رد  میریذپب  هک  ار  ریـسفت  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هجیتن :
. دوشیم مهوت  عفر  تقد  یکدنا  اب  هک  دوب 

زا فلتخم  ناکـشزپ  تارظن  میدرک و  حرطم  ار   11 رطاف / 8 و  دـعر / تایآ  تایآ و  نیا  نآرق » یملع  زاجعا  رد  یـشهوژپ   » باتک رد  اـم 
« هنومن « » نازیملا  » فیرش ریسفت  لثم  نارظن  بحاص  يریسفت و  ياههاگدید  میدروآ  ار  نارگید  و  باّیَد )  ) رتکد و  داژنكاپ )  ) رتکد هلمج 

نادـنمهقالع تسین ، نکمم  لاـجم  نیا  رد  اـهنآ  يهمه  رکذ  هک  مـیداد  رارق  یـسررب  دـقن و  دروـم  مـیدروآ و  ار  و ...  ناـیبلا » بـیطا   » و
«1 . » دننک يریگیپ  لصفم  روط  هب  ار  بلطم  دنیامرف و  عوجر  روکذم  باتک  هب  دنناوتیم 

159 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یسانشامنهار ب :
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؟ تسا رگید  صخش  ای  ربمایپ  سبع »  » هروس بطاخم 

: شسرپ
؟ تسا رگید  صخش  ای  ربمایپ  سبع »  » هروس بطاخم 

؟ دوب هدش  دراو  هک  رگید  صخش  ای  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  دنوادخ  نخس  سبع ،»  » يهروس لوا  تایآ 
: خساپ

دیشک و مهرد  هرهچ  صخش  نآ  « » 1  ...« » یَّکَّزَی ُهَّلََعل  َکیِرُْدی  اَمَو  یَمْعَألا  ُهَءاَج  نَأ  یَّلََوتَو  َسَبَع  : » میناوخیم سبع »  » يهروس يادتبا  رد 
ار وت  زیچ  هچ  : » دیامرفیم دنکیم و  ربمایپ  هب  ار  نخس  يور  تایآ  يهمادا  رد  دعب  دمآ » وا  غارـس  هب  یئانیبان  هکنیا  رطاخ  هب  تفاترب  يور 
رد ینکیم  يور  وا  هب  دنکیم  يرگناوت  هک  یسک  دشخب ، دوس  وا  هب  يروآدای  سپ  دوش  رکذتم  وا  دیاش  دبای و  دشُر  وا  دیاش  درک  هاگآ 
هک یلاح  رد  دیآیم ، وت  غارس  هب  شـشوک  اب  هک  یـسک  اما  تسین  وت  رب  يداریا  دوشن  كاپ  رگا  دوشن و  كاپ  تسا  نکمم  نیا  هک  یلاح 

.« يوشیم لوغشم  يرگید  هب  يوشیم و  لفاغ  وا  زا  وت  سپ  دسارهیم ؛
دزن هیما  ینب  زا  یصخش  دناهدرک : تیاکح  نینچ  ار  تایآ  نیا  ناتساد 

160 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
ریقف و صخـش  نوچ  و  دـش ، دراو  موتکم » نب  هَّللادـبع   » مان هب  باحـصا  زا  یکی  لاح  ناـمه  رد  دوب و  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

: دومرف دش و  لزان  تایآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  دنادرگرب  ار  دوخ  تروص  دیشک و  مهرد  هرهچ  يوما  صخش  نآ  دوب  یئانیبان 
. دمآ وا  غارس  هب  یئانیبان  کی  هکنیا  رطاخ  هب  یمعألا » ءاج  نا   » تفاترب يور  دیشک و  مهرد  هرهچ  وا  یلوت  سبع و  »

. دناهتفریذپ ار  نیا  مه  نیرسفم  زا  يرایسب  یضترم و  دیس  موحرم  هدش و  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوزن  نأش  نیا 
ریقف موتکم » نب  هَّللادـبع   » لثم مه  یخرب  دـندوب ، ماقم  بحاص  دـنمتورث و  یخرب  دـندوب  هورگ  ود  دـندمآیم  ربماـیپ  تمدـخ  هک  يدارفا 
عمج ناـسنا  رود  يدارفا  یهاـگ  یلو  تشاذـگیم  مارتـحا  یلیخ  نموـم  دارفا  هب  ارقف و  هب  هـک  دوـب  نـینچ  ربماـیپ ، شور  یـشم و  دـندوب .

ثعاب تسا  نکمم  دارفا  نیا  اب  تبحـص  یلو  دراد  تمحرم  فطل و  نارگید  هب  تبـسن  هک  نیا  اب  دننکیم ، تبحـص  ناسنا  اب  دـنوشیم و 
سرت ادـخ  و  نموم ، رگـشالت  دارفا  زا  وت  تسین  راوازـس  هک  دوشیم  روآداـی  ربماـیپ  هب  تاـیآ  نیا  ور  نیا  زا  دوش  نارگید  هب  یهجوت  مک 
ربمایپ هب  تبسن  يرکذت  تایآ  نیا  درادن ! زاب  اهنیا  زا  ار  امـش  رگید  دارفا  هب  نتخادرپ  هک  شاب  بظاوم  يوش ! لفاغ  موتکم » هَّللادبع   » دننام

. دوب يوما  صخش  نآ  دروم  رد  تایآ  ردص  و  دوب ؛
: هک دناهدرک  لقن  تایآ  نیا  يارب  يرگید  لوزن  نأش  یخرب 

دندرکیم و تبحص  ربمایپ  اب  دندمآ و  ربمایپ  دزن  شیرق  نارس  زا  ياهدع 
سلجم هجوتم  دوب و  انیبان  نوچ  دش و  دراو  موتکم » نب  هَّللادبع   » لاح نیمه  رد   161 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

رد یتحاران  راثآ  دـش و  تحاران  ربمایپ  لوزن - نأش  نیا  قبط  درکیم - نآرق  میلعت  ياضاقت  درکیم و  عطق  ار  ربماـیپ  نانخـس  ررکم  دوبن ،
. درک يروآدای  ار  نموم  دارفا  شزرا  دمآ و  دورف  تایآ  نیا  هک  دش  نایامن  شاهرهچ 

«1 « » ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یَلََعل  َکَّنِإ   » هک ربمایپ  يهنامیرک  قالخا  اب  لوزن  نأش  نیا  هتبلا 
اریز دـشابیمن  گنهامه  زین ، تایآ  ریباعت  دوخ  اب  دراد ؛ تافانم  ٍمیِظَع » ٍُقلُخ  یَلََعل  َکَّنِإ   » دـننام یتایآ  اب  هکنآ  رب  هوالع  تسین و  راگزاس 
ُهَّلََعل َکیِرُْدی  اَمَو   » دنکیم ربمایپ  هب  باطخ  هیآ  لابند  دعب  دنکیم ، تبحص  رگید  یـصخش  زا  یلوت » سبع و  : » دیامرفیم تایآ  لئاوا  رد 

«2  » یَّکَّزَی
. میهدیم حیجرت  ار  لوا  لوزن  نأش  ام  نیاربانب  درادن ، ینادنچ  يراگزاس  تایآ  قایس  اب  مود  لوزن  ناش  ینعی 

162 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
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؟ دراد قحان  قح و  ناربمایپ  نتشک  ایآ  تسیچ  قحلا » ریغب  ءایبنالا  مهلتق  و   » هیآ زا  دوصقم 

: شسرپ
؟ دراد قحان  قح و  ناربمایپ  نتشک  ایآ  تسیچ  قحلا » ریغب  ءایبنالا  مهلتق  و   » هیآ زا  دوصقم 

اب نیا  تشک و  ناوتیم  قح  هب  ار  اـیبنا  هک  دوشیم  هدـیمهف  تاـیآ  نیا  زا  ٍّقَح » ِْریَِغب  َءاَِـیْبنَْألا  ُمُهَلَتَقَو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  میرک  نآرق  رد 
؟ دراد تافانم  ایبنا  تمصع 

: خساپ
هک تسا  دوـهی  اـب  هطبار  رد  هیآ  نیا  «. 1  » تسا هدـمآ  فلتخم  ياـهتروص  هب  میرک  نآرق  رد  راـب  لقادح 5  هفیرش  يهیآ  نیا  نومـضم 

. دنتشکیم قحان  هب  هانگیب و  ار  یهلا  ناربمایپ  اریز  دنکیم  شنزرس  ار  اهنآ  نآرق 
: دناهتشادنپ یخرب  دیشکن ». قحان  هب  ار  ناربمایپ  : » دیامرفیم هک  نیا  زا  اما 

رد تشک ؛ دوشیم  ار  وا  دوش ، موکحم  یهاگداد  رد  و  دـنکب ، ییاطخ  ای  هانگ  يربماـیپ  رگا  اًـلثم  تشک ». ار  اـهنآ  دوشیم  قح  هب   » سپ
هب يزارتحا ؟ تفـص  دیق و  ای  تسا ، یحیـضوت  یفیـصوت و  تفـص  دیق و  ایآ  قحریغ » هب   » ترابع هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  خساپ 

. تسا قحان  هب  ناربمایپ ، نتشک  نیا  هک  تشک ، دوشیمن  ار  ناربمایپ  هک  نیا  ینعی  تسا ، یفیصوت  دیق  دسریم : رظن 
. دشابیمن بلطم  نیا  ضرعتم  هیآ  دنشکب ،» ار  اهنیا  دنوش و  راک  هنگ  ناربمایپ  رگا   » اما

دیـشکن قحاـن  هب  ار  اـهنآ  دـیامرفیم : هک  یتـقو  تسین ، يزارتـحا  تروص  هب  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یتفـص  دـیق و  رگید  تراـبع  هب 
نیا هک  دیـشکن ، ار  اهنآ  ینعی  تسا ، یحیـضوت  دیق  نیا  هکلب  دشابیمن ، يزارتحا  دـیق  نیا  نوچ  دیـشکب ، قح  هب  هک  تسین  نیا  شیانعم 

«2 . » تسا قحان  هب  تروص  ره  رد  ناربمایپ  نتشک 
163 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یسانشماما ج :

؟ تسیچ مخ  ریدغ  اب  هدئام  موس  هیآ  طابترا 

: شسرپ
؟ تسیچ مخ  ریدغ  اب  هدئام  موس  هیآ  طابترا 

؟ دراد یطابترا  هچ  دندش  بوصنم  تماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  مخریدغ  زور  اب  هدئام  يهروس  موس  يهیآ 
: خساپ

كوخ تشوگ  نوخ ، رادرم ، لثم  هدش  عونمم  مارح و  اهناسنا  يارب  هک  تسا  ییاهاذغ  اهتشوگ و  اب  هطبار  رد  روکذم  يهیآ  زا  یشخب 
ُتْمَْمتَأَو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ِنْوَشْخاَو  ْمُهْوَشَْخت  اَلَف  ْمُِکنیِد  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  : » تسا هدـمآ  هیآ  يهمادا  رد  نآ و  لاثما  و 

«1 « » ًانیِد َماَلْسِإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع 
دیـشاب و هتـشاد  تیـشخ  نم  زا  دیـسرتن و  اهنآ  زا  سپ  دـندش ، سویأم  امـش  نید  زا  نارفاک  زورما  هک ، تسا  نیا  هفیرـش  يهیآ  نومـضم 
، امـش يارب  نید  ناوـنع  هب  ار  مالـسا  مدرک و  ماـمت  امـش  يارب  ار  مدوـخ  تـمعن  و  مدرک ، لـماک  امـش  يارب  ار  امـش  نـید  زورما  دیـسرتب ،

. مدیدنسپ
هباحـص مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يددـعتم ، تایاور  رد  نیثدـحم و  زا  يرایـسب  نآرق و  نیرـسفم 
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جورخ زا  دعب  دنتشگیمرب ، « 2  » عادولا ۀجح  زا  هک  یماگنه  هجحلايذ  زور 18  رد  مالسا  ربمغیپ  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
زا

164 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
فقوت اجنآ  رد  مالسا  ربمایپ  دنمانیم . « 1  » مخریدغ ار  اجنآ  زا  یشخب  هک  تسا  هفحج »  » هب فورعم  هزورما  هک  دندیسر  ياهقطنم  هب  هکم 

ربص يرادـقم  و  دـنداد ، تشگزاب  روتـسد  دـندوب ، هدرک  روبع  هقطنم  نآ  زا  دـندوب و  هدرک  تکرح  شیپاشیپ  هک ، ینایجاح  هب  دـندرک و 
کی زا  یهورگ  ره  دشیم و  ادج  مه  زا  مدرم  هار  هک  دوب  ياهقطنم  اجنآ  اریز  دنسرب ، ناکم  نآ  هب  دنتـسه  هار  رد  هک  ینایجاح  ات  دندرک 

. دنتفریم برعلا  ةریزج  فلتخم  ياهشخب  هب  اجنآ  زا  دارفا  هک  دوب  یهار  راهچ  حالطصا  هب  تفریم و  دوخ  راید  رهش و  فرط  هب  ریسم 
ساسارب هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـنتفر ، الاب  ترـضح  دنتـشاذگ و  مه  يور  رب  ار  اهرتش  ياـهزاهج  دـندش  رـضاح  همه  یتقو 
نینچمه و  راونالاراحب ، لثم  یثیدح ، عبانم  رد  هبطخ  نیا  هک  دندناوخ  یلـصفم  يهبطخ  دوب ، هدش  هداد  وا  هب  ادخ ، فرط  زا  هک  يروتـسد 

: دندومرف دنتفرگ و  رارقا  مدرم  زا  لصفم  تروص  هب  هبطخ  نآ  رد  مالسا ، ربمایپ  هدش ، لقن  رگید  ياهباتک  ریدغلا و 
و دـندرب ، الاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسد  تیاهن  رد  و  یلب ، دـنتفگ : مدرم  متـسین ، ناـتدوخ  هب  یلوا  امـش ، هب  تبـسن  نم  اـیآ 

مامت ربمایپ  يهبطخ  هکنیا ، زا  دـعب  تسوا ، يالوم  یلع  نیا  میوا ، يـالوم  نم  هک  سک  ره  هـالوم » ٌیلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  : » دـندومرف
زا يرایسب  دورس و  هنیمز  نیا  رد  يرعش  دوب  ربمایپ  نارای  زا  مالسا و  ردص  يارعش  زا  یکی  هک  تباث » نب  ناصح  ، » دش

165 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
هب ار  وا  مالسا ، ربمغیپ  هک  تفگ  کیربت  ار ، تما  تیالو  و  تفالخ ، ماقم  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  رمع »  » هلمج زا  ربمایپ  باحـصا 
زا يرایسب  داد و  رارق  شدوخ  نیشناج  مدرم و  ماما  ار  وا  حالطصا  هب  و  درک ، باختنا  مدرم ، تیالو  یتسرپرـس و  هب  و  شدوخ ، ینیـشناج 

«1 « » ْمُِکنیِد نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا   » يهفیرش يهیآ  نایرج ، نیا  زا  دعب  دندرک  تعیب  زور  نآ  رد  ترضح  اب  دارفا 
. دش لزان 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تماما ، تفالخ و  يهلیـسوب  مالـسا  نید  توبن و  يهلئـسم  هک  زورما  و  دش ! صخـشم  ربمایپ  نیـشناج  هک  زورما 
امـش نید  زا  دندش  رفاک  هک  یناسک  زورما  دوب . دـهاوخ  رمتـسم  ۀـمایقلا  موی  یلا  نید ، دـش و  دـهاوخن  عطقنم  و  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  همادا 

تقوم نید  تروص  هب  ار  نید  نیا  دنناوتیمن  دننزب و  ياهبرـض  نید  نیا  هب  دنناوتیمن  اهنآ  دیـسرتن ! اهنآ  زا  رگید  سپ  دـندش ، سویأم 
«2 « » ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  (، » دسرتب یسک  زا  ادخ  زاریغ  دیابن  نموم  ناسنا  ، ) دیسرتب ادخ  زا  طقف  سپ ، دننک ؛ حرطم 

يارب لماک  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدرک ، مامت  امـش  رب  ار  مدوخ  تمعن  و  مدرک ، لماک  ار  امـش  نید  تیالو  تماما و  يهلأسم  اب  زورما 
. مدیدنسپ امش 

. تسا عادولا  ۀجح  نایرج  رد  مخریدغ ، زور  هجحلا ، يذ  زور 18  اب  هطبار  رد  روکذم ، يهفیرش  يهیآ  نیاربانب ،
166 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

لقن ار  نایرج  نیا  عوقو  هباحـص  زا  رفن  دـص  ات  دناهتـشون  یخرب  یتح  هدـش  لـقن  ینـس ، هعیـش و  زا  يددـعتم  ياـهباتک  رد  ناـیرج  نیا 
«1 . » دناهدرک

باتک رد  تسا  تنس  لها  هناگ  شش  ناگدنسیون  زا  یکی  هک  یئاسن »  » ياقآ هلمج  زا  دناهدرک  لقن  يددعتم  دارفا  تنـس  لها  زا  نینچمه 
«2 . » تسا هدرک  لقن  ددعتم  ار  نایرج  نیمه  مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  صئاصخ 

167 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دش لزان  ینامز  هچ  اجک و  رد  تلمکا ) مویلا   ) لامکا هیآ  و  لزنا ) ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   ) غالب هیآ 
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: شسرپ
؟ دش لزان  ینامز  هچ  اجک و  رد  تلمکا ) مویلا   ) لامکا هیآ  و  لزنا ) ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   ) غالب هیآ 

دیتفگ و امـش  هلب  دنتفگ : مدرم  متفگ و  ار  بلاطم  يهمه  نم  ایآ  هک  دنتفرگ  رارقا  مدرم  زا  دـندرک و  نایب  ار  بلاطم  جـح  رد  ربمایپ  یتقو 
یلع یلوم  اـب  هطبار  رد  ربمغیپ  دـعب  زور  هد  ارچ  تسا  نیا  لوا  لاوس  لاـح  تفرگ ! رارقا  مدرم  زا  راـب  هس  ربـمغیپ  دـنداد و  تداهـش  مدرم 

ربمایپ هک  یلوا  نامه  ای  دـش  لزان  تقو  نآ  َْکَیلِإ » َلِْزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی   » هیآ ایآ  هالوم » یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم   » هک دـیامرفیم 
. دوب عادولا ، ۀجح  رد 

: خساپ
؟ هلصاف زور  هد  ارچ  لوا : شخب 

لزان مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  دروم  رد  هیآ  ود  عادولاۀجح  رد  اریز  دوشیم ، طوبرم  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  هب  شـسرپ  نیا 
«1 « » ِیتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هدئام يهروس  موس  يهیآ  یکی  هدش 

«. کبر نم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دیامرفیم هک  هدئام  يهروس  يهیآ 67  يرگید  و 
هفرع  زور  رد  هک  هدش  دراو  ییاهلوزن  نأش  ثیداحا و  هیآ  نیمه  لیذ 

168 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
دیوگیم دنکیم و  نایب  مدرم  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هلئـسم  هک  هدش  لزان  ربمایپ  رب  ْمُکَنیِد » ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » يهیآ

هک يزور  هدوب و  هفرع  زور  هیآ  نیا  لوزن  هدـمآ  تیاور  نامه  رد  تسا و  هدـش  لماک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیـالو  هب  مالـسا  نید 
هدوب زور  هلـصاف 9  نیاربانب ، هجحلا ، يذ  زور 18  ریدـغ  زور  تسا و  هجحلا  يذ  زور 9  هفرع  زور  دوب ؛ ریدـغ  زور  درک ، مالعا  ترـضح 

. تسا
؟ هلصاف تلع  مود : شخب 

دنیوگب اهنآ  دننک و  یفرعم  ار  نینمؤملاریما  هکنیا  زا  دنتـشاد  فوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاکح  تایاور  نامه  رد 
دوجوب ار  یتالکشم  دنباتنرب و  ار  بلطم  باحـصا  یـضعب  یگلیبق  یموق و  تابـصعت  هب  هجوت  اب  و  دنکیم ؛ تیامح  ار  یلع  شیومعرـسپ 

. دنروایب
هب زین  هدئام  يهروس  يهیآ 67  رد  هکنیا  بلاج  تشاد و  یلمأت  هلئـسم  نیا  مالعا  غـالبا و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ور  نیا  زا 

: هک تسا  هدش  هراشا  بلاطم  نیا 
نایب مدرم  يارب  وت  دـش  لزاـن  وت  هب  راـگدرورپ  فرط  زا  هک  ار  يزیچ  نآ  ربماـیپ  يا  « » 1 « ؛» کبر نم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی  »

.« يدادن ماجنا  ار  تتلاسر  یناسرن  مدرم  هب  ار  بلطم  نیا  رگا  « ؛» ُهََتلاَسِر َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  َْمل  نِإَو  « ؛» نک
تسا  مهم  ردقنآ  هلئسم  نیا  مرکا  ربمایپ  يارب  تسا  دیدهت  عون  کی  نیا 

169 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. دراد یگتسب  وت  ینیشناج  تماما و  تیالو و  هب  مالسا  ءاقب  همادا  تقیقح  رد  توبن و  يهمادا  نوچ  تسوت ، تلاسر  يواسم  هک 

يرطخ کی  هک  دراد  هراشا  نیا  دنکیم ». ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دـنوادخ  « » 1 « ؛» ِساَّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللاَو  : » دیامرفیم هیآ  يهمادا  رد  دعب 
هدعو دنوادخ  هک  هدادیم ، مرکا  ربمایپ  ار  يرطخ  نینچ  لامتحا  ای  هتشاد  دوجو  رطخ  فوخ  ای  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن 

! شابن نارگن  نک و  مالعا  ار  بلطم  نیا  مینکیم  ظفح  ار  امش  ام  هک  دهدیم 
هک يدارفا  دنداد  روتسد  دندرک و  عمج  مخ  ریدغ  رد  ار  مدرم  ثیداحا  قبط  ۀجحلا  يذ  زور 18  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دعب 

مالعا دندناوخ و  ار  ینالوط  هبطخ  نآ  دنتفر و  نارتش  زا  ییاهزاهج  زارف  رب  دنیایب و  يدعب  ياههلفاق  دندومن  ربص  دندرگرب و  دناهتفر  ولج 
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 ... تسوا يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  ار  هک  ره  هالوم » یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » دندرک
رطخ فوخ  نآ  رطاخ  هب  تسه  هدـئام  يهروس  يهیآ 67  دوخ  رد  هک  ياهتکن  قبط  ثیداحا و  قبط  هلـصاف  تلع  دـسریم  رظن  هب  نیاربانب 

. دنباتنرب ار  عوضوم  نیا  یخرب  ًانایحا  هک  دوب 
«2 « » ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهّللاَو  : » دیامرفیم هیآ  رد  دنوادخ  هک  نیا 

؟ تخادنا ریخات  هب  زور  هد  ار  بلطم  نیا  نایب  هک  دیسرتیم  شناج  زا  ای  مدرم  زا  ربمایپ  رگم 
170 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یلع نینمؤملاریما  تیالو  دروم  رد  دارفا  یخرب  تسا  نکمم  هک  ییاهشنکاو  هلئسم و  نیا  هب  تبـسن  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  زین  تایاور  رد 
«1 . » تشاد فوخ  دنهد  ناشن  مالسلا  هیلع 

رثا رد  وا  يهلاـس  تاـمحز 23  هک  دیـسرتیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دوـب . مالـسا » نید و   » رطاـخ هب  سرت  اـجنیا  تقیقح  رد 
هجوتم هک  يرطخ  و  دیسریم ، مالسا  هب  هک  يرطخ  رطاخ  هب  و  دوش ، وربور  رطخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  اب  ياهتفلاخم 
هکنیا لثم  دوب  بتکم » رب  سرت   » اجنیا تقیقح  رد  دشاب . هتشاد  یصخش  سرت  مالسا  ربمایپ  هکنیا  هن  تشاد ؛ فوخ  دشیم  تیالو  توبن و 

هک دوشیم  ثعاب  سرت  نیا  تسا و  ییوکین  سدقم و  سرت  نیا  دنزب ». هبرض  مالسا  هب  هک  مسرتیم  نمـشد  نالف  زا  نم  : » دییوگیم امش 
. دنک فرط  رب  ار  رطخ  نیا  ات  دشیدنیب  يراکهار  دنک و  یلمات  ناسنا 

171 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  تسا  تماص  نآرق  نآرق ، دنتسه و  قطان  نآرق  تیب  لها  هک  هدش  هتفگ  تایاور  زا  یضعب  رد  هکنیا 

: شسرپ
؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  تسا  تماص  نآرق  نآرق ، دنتسه و  قطان  نآرق  تیب  لها  هک  هدش  هتفگ  تایاور  زا  یضعب  رد  هکنیا 

: خساپ
«1 « » ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  : » دیامرفیم هک  لحن  يهروس  يهیآ 44  قبط  تقیقح  رد 

. دنکیم تابثا  ربمغیپ  يارب  ار  ندوب  رسفم  هاگیاج  هیآ  نیا  ینعی  دنکیم  نایب  مدرم  يارب  ربمایپ  ار  نآرق 
اما تسا ؛ نآرق  رسفم  وا  تسا و  تجح  ریسفت  رد  ربمایپ  لاوقا  تنـس و  هیآ  نیا  قبط  دنـسیونیم : هیآ  نیا  لیذ  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

نیاربانب « 2 « » ًادبا اولضت  نل  امهب  متکسمت  نإ  ام  : » دومرف هک  نیلقث  ثیدح  لیلد  هب  تسا  تجح  ریسفت  رد  ناشلوق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
حیضوت هب  زاین  ای  دوب  مهبم  ام  يارب  نآرق  زا  ییاج  رگا  دنشابیم ؛ قطان  نآرق  باب  نیا  زا  دنتسه و  نآرق  رسفم  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

مه نآرق  زا  مینکن  کسمت  تیب  لها  هب  رگا  هدـمآ : تیاور  رد  هچنانچ  دـننکیم و  نایب  ام  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تشاد  ریـسفت  و 
مزال و لامک  يوس  هب  تکرح  رد  ود  نیا  اریز  میوشیم ، مورحم  تیب  لها  زا  مینکن  کـسمت  نآرق  هب  رگا  سکعلاـب  و  میوشیم ، مورحم 

. دنرگیدکی موزلم 
172 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ میراد یتعافش  الصا  ایآ  دننکیم  ادخ  هب  رصحنم  ار  تعافش  نآرق  تایآ  ارچ 

رد ار  تعافش  يهیآ 44  رمز  يهروس  رد  و  هرقب ، يهروـس  زا  123 و 254  تایآ 48 ، لثم  دنکیم  در  ار  تعافـش  نآرق  تایآ  زا  یـضعب 
سنوی و يهروس  يهیآ 18  هب  هجوت  اب  نینچمه  تسه و  ایند  نیا  رد  طقف  تعافش  هکنیا  ای  میراد  یتعافـش  اًلـصا  ایآ  دنادیم  ادخ  رایتخا 

؟ تسا هنوگچ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تعافش  دنکیم  در  ار  نتفرگ  لیفک  نتفرگ و  عیفش  ًارهاظ  هک  رمُز  يهروس  يهیآ 3 
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: خساپ
نآ دروم  رد  هدوب و  نخس  عوضوم  نآرق  نارـسفم  ناملکتم و  نیب  مالـسا  خیرات  لوط  رد  هک  هدوب  یتاعوضوم  هلمج  زا  تعافـش  عوضوم 

. تسا هدش  نایب  یناوارف  بلاطم 
: میوش ثحب  دراو  دعب  مینک و  رکذ  یسانششور  يهتکن  کی  تسا  مزال  عوضوم  هب  نتخادرپ  زا  لبق 

ربج رب  تلالد  تایآ  زا  یخرب  رایتخا  ربج و  دروم  رد  اًلثم  دـنکیم  نایب  یتواـفتم  ياههاگدـید  نآرق  تاـیآ  تاـعوضوم ، یخرب  رد  هتکن :
رهاظ رد  تایآ  زا  یخرب  تسا و  تعافـش  قفاوم  تایآ  یخرب  تعافـش  دروم  رد  ای  دراد ؛ ناسنا  راـیتخا  رب  تلـالد  تاـیآ  زا  یخرب  دراد ،

. تسا تعافش  فلاخم 
؟ مینک لمع  دیاب  هنوگچ  نآرق  ریسفت  یسانششور  ظاحل  زا  دراوم  نیا  رد 

173 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
هار اـجنیا  رد  نآرق  یعوضوم  ریـسفت  رگید  تراـبع  هب  مینک ؛ هدافتـسا  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  شور  زا  دـیاب  دراوم  نیا  رد  دـسریم  رظن  هب 

اب دـعب  مینک  هظحالم  ار  اهنآ  يهعومجم  میراذـگب و  مه  رانک  ار  طورـشم  دـیقم و  فلاخم ، قفاوم ، تاـیآ  هک  تروص  نیا  هب  تساـشگ ؛
دراوم نیا  رد  ار  نآرق  یعطق  رظن  دوشیمن  هیآ  ود  ای  هیآ  کی  اب  اریز  میشاب . هتشاد  ییاهن  طابنتسا  یلک و  تشادرب  کی  تایاور  هب  هجوت 

. درک نایب 
. دنکیم یفن  ار  تعافش  هدمآ  شسرپ  رد  هچنانچ  تایآ ، زا  یخرب  رهاظ  هک  میراد  يددعتم  تایآ  زین  تعافش  دروم  رد 

: دیامرفیم هک  هرقب  يهروس  يهیآ 48 
زا دـینک  ظفح  ار  ناتدوخ  « » 1 « ؛» َنوُرَْـصُنی ْمُه  َالَو  ٌلْدَع  اَْهنِم  ُذَـخُْؤی  َالَو  ٌۀَعاَفَـش  اَْهنِم  ُلَبُْقی  َالَو  ًاْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  َال  ًامْوَی  اوُقَّتاَو  »

یـسک زا  مه  یـضوع  چیه  دوشیمن و  هتفریذپ  یتعافـش  چیه  دوشیمن و  تازاجم  باذع و  يرگید  ياج  هب  سک  چیه  هک  يزور  باذع 
.« دوشیمن هتفرگ 

زیخاتسر رد  يزیچ  نینچ  دزادرپب ، ار  شاهمیرج  دریگب و  هدهع  هب  ار  یسک  هانگ  اًلثم  ای  دنکب  يزاب  یتراپ  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  ایند  لثم 
. درادن دوجو 

، نتفرگ هدهع  هب  همیرج  هدش ، یفن  دننکیم  هدافتسا  تازاجم  زا  رارف  يارب  اهناسنا  ایند  رد  هک  ییاههار  يهمه  تایآ  نیا  رد  تقیقح  رد 
هدـش یفن  همه  همه و  ناتـسود  ندـمآ  يرای  هب  نینچمه  راکاطخ و  يارب  نتخادرپ  تمارغ  ندرک ، يزابیتراپ  يرگتعافـش ، تطاسو و 

. تسا
174 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. تسا هدش  هتفرگ  شیپ  یشور  نینچ  مه  رثدم  هرقب و 48  يهیآ 254  لثم  یتایآ  رد 
نایب هدنوش  تعافـش  ای  هدننک  تعافـش  يارب  ار  یطیارـش  یلو  دریذـپیم  ار  تعافـش  میرک  نآرق  تایآ  زا  يرگید  يهتـسد  لباقم  رد  اما 

تعافـش دیوگیم  دنکیمن و  یفن  ار  تعافـش  هیآ  نیا  ًاعیِمَج » ُۀَعاَفَّشلا  ِهَِّلل  ُلق  : » دـیامرفیم يهیآ 44  رمز  يهروـس  رد  هلمج  زا  دـنکیم 
. تسادخ ِنآ  زا  تعافش  یلو  تسه 

ینعی دـشاب ». تیاضر  دروم  هک  یـسک  يارب  رگم  دـننکیمن  تعافـش  « ؛  یَـضَتْرا ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َال  : » دـیامرفیم ءاـیبنا  يهـیآ 28  رد  و 
. یلاعت كرابت و  دنوادخ  تیاضر  هب  طورشم  یلو  دریذپیم  ار  تعافش 
«1 « » ِِهنْذِِإب اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  : » دیامرفیم هرقب  يهیآ 255  رد  و 

. یهلا تصخر  اب  یلو  تسه  تعافش  ینعی  « 2 .« » یهلا تصخر  اب  رگم  دنکیم  تعافش  ادخ  دزن  یسک  هچ  « ؛
دهاوخن ماجنا  و  تسین ، زیاج  هک  دشاب  ادخ  يهزاجا  نودب  هک  یتعافش  یکی  دنکیم  حرطم  ار  تعافـش  عون  ود  تقیقح  رد  هیآ  نیا  سپ 
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. دریگیم ماجنا  تعافش  نیا  هک  دشاب  یهلا  تصخر  ادخ و  يهزاجا  اب  هک  یتعافش  رگید  تفریذپ و 
« ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  اَّلِإ  َۀَعاَفَّشلا  َنوُِکلْمَی  اَّل   » دهدیم رارق  شیارب  یطرـش  کی  یلو  دریذپیم  ار  تعافـش  زاب  میرم  يهیآ 87  رد 

. دشاب هتشاد  یلبق  نامیپ  دهع و  دنوادخ  دزن  دیاب  دنک ، تعافش  دهاوخب  هک  یسک 
175 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: يریگهجیتن
ار تعافش  هتسد  کی  دنکیم ، یفن  ار  تعافش  رهاظ  هب  هتسد  کی  تسا : هتسد  ود  تعافـش  تایآ  هک  دیآیم  تسد  هب  تشذگ  هچنآ  زا 

یتراپ هب  هیبش  دشاب و  ادخ  نذا  نودب  هک  یمسق  تسا  مسق  ود  تعافش  هک  دوشیم  نینچ  تایآ  نیا  نیب  عمج  دنکیم . تابثا  یطیارش  اب 
تایآ رد  هک  یطیارش  اب  ادخ و  يهزاجا  اب  هک  یتعافـش  مود  مسق  دوشیمن . ماجنا  تمایق  رد  تسا و  عونمم  مسق  نیا  دشاب  ایند  ياهيزاب 

. دوشیم ماجنا  مسق  نیا  هدش و  نایب  تایاور  و 
176 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ تسا هدش  نایب  تعافش  مسق  ود  نیا  زین  تایاور  رد  ایآ 

: خساپ
دناهداد حیضوت  ار  تعافش  هک  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تعافـش  دروم  رد  يددعتم  تایاور  هلب 

. دراد یطیارش  هچ  تسین و  نکمم  یناسک  هچ  يارب  تسا و  نکمم  یناسک  هچ  يارب  تعافش  هک  دناهدومرف  یتح  و 
«1 « » ةولصلاب فحتسا  نم  انتعافش  لانیال  : » هدش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  لاثم  ناونع  هب 

. دسریمن درامشب ، کبس  ار  زامن  هک  یسک  هب  ام  تعافش 
زا یکی  دراد  یطیارش  تعافش  نیا  دیامرفیم : دعب  دراد  دوجو  تمایق  رد  تعافش  هک  دنکیم  تابثا  ار  تعافش  ًالوا  تیاور  نیا  حیـضوت :

تعافـش هب  دـهدب  تیمها  درامـشب و  گرزب  ار  زامن  هک  یـسک  سکعرب  و  دـشاب ، هدرمـشن  کبـس  ار  زامن  ناسنا  هک  تسا  نیا  شطیارش 
. دسریم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

«2 . » تسا هدش  هراشا  تعافش  طیارش  هب  مه  تعافش و  هب  مه  ددعتم  تروصب  زین  تایاور  رد  نیاربانب 
177 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ دیهد حیضوت  ار  تعافش  طیارش 

: خساپ
دنناوتیم یناسک  هچ  تمایق  زور  ینعی  تسا ؟ یناـسک  هچ  زا  تعافـش  هکنیا  تسخن  دوش  ادـج  مه  زا  بلطم  ود  دـیاب  تعافـش  دروم  رد 

؟ دننک تعافش  دنناوتیم  یناسک  هچ  يارب  هکنیا  مود  دننک ؟ تعافش 
ادخ نذا  اب  دـیاب  ًالوا  هک  هدـش  هراشا  تایاور ، زا  یخرب  تشذـگ و  هک  یتایآ  رد  دـنک  تعافـش  دـهاوخیم  هک  یـسک  ای  عیفـش  دروم  رد 
دیاب دنک  تعافش  ار  یصخش  دهاوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  اًلثم  دریگیمن  تروص  یهلا  تصخر  نودب  تعافـش  ینعی  دشاب ،

«1 . » تسا راگدرورپ  يهزاجا  اب  هکلب  تسین ، یلالقتسا  تعافش  دهدب  هزاجا  دنوادخ 
«2 : » دننک تعافش  تمایق  زور  دنناوتیم  یناسک  هچ  هک  تسا  هدش  نایب  تایاور  رد  نینچمه  و 

املع و مود : مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  مرکا و  ربمایپ  هژیو  هب  ناربمایپ  تسخن :  178 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شـسرپ و 
. هَّللا ۀکئالم  مجنپ : صلاخ ، نینمؤم  مراهچ : ادهش ، موس : نادنمشناد ،
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تعافـش تسا  نکمم  نادـنواشیوخ  يارب  زین  نادـنواشیوخ  دریگب و  رارق  عیفـش  تمایق  زور  دـناوتیم  مه  نآرق »  » هک هدـش  نایب  نینچمه 
ترابع هب  دنکیم  تعافش  تناما  تمایق  زور  نینچمه  و  دنکیم . تعافش  هزور ،»  » تمایق زور  هک  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  یتح  دننکب و 

هدرک ادا  ار  هزور  قح  دشاب و  هدرک  تیاعر  ار  هزور  طیارش  دشاب و  هتفرگ  یبوخ  يهزور  ای  دشاب  هدرک  يرادتناما  بوخ  هک  یسک  رگید 
نآ رـشن  ثعاب  نینچمه  هدرک و  لمع  نآ  هب  هدرک و  توالت  ار  نآرق  هک  یـسک  ای  و  دریگیم . رارق  نآ  تعافـش  دروم  تمایق  زور  دشاب ،

. دنکیم تعافش  ار  یصاخشا  نینچ  نآرق  دشاب ، هدش 
. تمایق زور  ناعیفش  زا  یخرب  دوب  نیا 

: يروآدای
یناسک هب  دشاب  یمارتحا  مه  هکنیا  رطاخ  هب  دهدیم  ماجنا  هطـساو  اب  ار  شیاهراک  دـنوادخ  یلو  تسا . « 1  » عیفش نیلوا  شدوخ  دنوادخ 

عوـن نیا  دـشابیم . ادهـش  اـملع و  زا  ینادردـق  یعوـن  نینچمه  و  میرک ؛ نآرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لـثم  دـننکیم  تعافـش  هک 
ای دشاب  شعیفش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهاوخیم  یسک  رگا  ایند  رد  هک  دهدیم  ناشن  مدرم  هب  ار  دارفا  نیا  هاگیاج  تعافش 

179 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
. دوش کیدزن  اهنیا  هب  دورب و  ار  دارفا  نیا  هار  دیاب  دنشاب  ناشعیفش  ادهش  املع و 

؟ دنوشیم عقاو  تعافش  دروم  یناسک  هچ 
«1  » یَضَتْرا ِنَِمل   » هب تسا  هدش  ریبعت  یهاگ  نآرق  تایآ  رد 

«2  » یَضْرَیَو ُءاَشَی  نَِمل   » ای
رد اهنآ  یـشم  یگدنز و  ینعی  دشاب ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تیاضر  دروم  هک  یناسک  يارب  دـهدیم  هزاجا  ار  تعافـش  دـنوادخ  ینعی 

. دوشیم عقاو  ششخب  دروم  تعافش  اب  اهشزغل  نیا  هک  هدرک  ادیپ  ییاهشزغل  یلو  هتشاد  رارق  میقتسم  هار  رد  یهلا و  ریسم 
اما دنک  هبوت  رفک  كرش و  زا  دناوتیم  صخش  ایند  رد  دنوشیمن . عقاو  تعافش  دروم  رفک  كرـش و  لها  هک  هدش  نایب  ثیداحا  رد  زین  و 

. دریگیمن رارق  تعافش  دروم  رفک  كرش و  ور  نیا  زا  دشابیمن ؛ رفک  كرش و  زا  تشگرب  ياج  رگید  زیخاتسر 
فختـسا نم  انتعافـش  لانیال   » هک هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مه  تاـیاور  رد  نینچمه 

.« دسریمن درامشب  کبس  ار  زامن  هک  یسک  هب  ام  تعافش  « » 3 « ؛» ةولصلاب
صخش  نآ  اب  دیاب  دوش  عقاو  تعافش  دروم  دهاوخیم  هک  یسک  سپ 

180 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
هیلع نیسح  ماما  تعافش  دروم  دهاوخیم  هک  یسک  اًلثم  دریگب . رارق  وا  ریـسم  رد  دوشب و  نآ  هیبش  یعون  هب  دنکب و  رارقرب  یطابترا  عیفش 

. دنک بلط  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  دشاب و  يدیزی  ناسنا  دوشیمن  دشاب ، ینیسح  دیاب  دریگب  رارق  مالسلا 
181 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
دییات دروم  هک  تعافش  نآ  تسا ، دنوادخ  نذا  نودب  هک  یتعافش  تسا ، دنوادخ  نذا  اب  هک  یتعافـش  تسا  عون  ود  تعافـش  هک  دش  نایب 
یعون دوشیم  ناراکهنگ  لماش  تسا و  نآرق  دییات  دروم  هک  یتعافـش  ایآ  تسا : دنوادخ  نذا  اب  هک  دشابیم  یتعافـش  تسا  نآرق  تایآ 
؟ دنریگب رارق  حطس  کی  رد  دندش ، هانگ  بکترم  هک  ییاهنآ  اب  دناهدرکن  هانگ  هک  يدارفا  هک  دوشیمن  ثعاب  تسین و  يزاب  یتراپ 

: خساپ
: دراد شخب  ود  لاوس  نیا 

؟ هن ای  تسه  يزاب  یتراپ  تعافش  ایآ  هکنیا  لوا 
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!؟ دنتسه هجرد  کی  رد  زیخاتسر  رد  اهنیا  دندرکن  هانگ  اًلصا  هک  یناسک  اب  دندش  عقاو  تعافش  دروم  هک  یناسک  ایآ  هکنیا  مود 
رد هتفرگ  رارق  تعافش  دروم  ای  هدش  هدیشخب  هدرک و  هانگ  هک  یـسک  اب  هدرکن  هانگ  هک  یـسک  ًاملـسم  تسا ، نشور  مود  شـسرپ  باوج 

. دوب دنهاوخن  هجرد  کی 
: تفگ دیاب  هن  ای  تسه  يزاب  یتراپ  تعافش  هک  لوا  شسرپ  دروم  رد 

. حیحصریغ یکی  حیحص و  تعافش  یکی  میراد : عون  ود  تعافش 
اًلثم ایند  رد  یخرب  هکنیا  لثم  دهدب  رییغت  ار  راکفالخ  تازاجم  شدوخ  ذوفن  زا  هدافتسا  اب  رگتعافش  هک  یتعافش  ینعی  حیحصریغ  تعافش 

زا
182 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

تعافش رد  يرییغت  هکنیا  نودب  دنهدیم ، تاجن  هاگداد  تازاجم و  زا  ار  صخش  دننکیم و  هدافتـسا  ناشدوخ  یـسایس  ای  يداصتقا  ذوفن 
هک دـباییم  نانیمطا  هک  ارچ  دوشیم  زین  مرجم  رتشیب  تراسج  تأرج و  بجوم  تعافـش ، عون  نیا  رگید  ترابع  هب  دوش . لصاح  هدـنوش 

یعون هکنیا  رب  هوالع  ور ، نیا  زا  دنکب . تیامح  نم  زا  هک  تسه  یـسک  هدرک  زواجت  نارگید  قوقح  هب  هتـشاد و  یئاطخ  شزغل و  راب  ره 
لطاب و تعافش  ار  یتعافش  نینچ  هک  دراد . هدش  عقاو  تعافـش  دروم  هک  یـصخش  رد  مه  یتیبرت  یفنم  رثا  تسا ، هنالداعریغ  يزاب  یتراپ 

. درادن ییاج  نآرق  رد  تعافش  عون  نیا  و  مییوگیم . حیحصریغ 
یهلا و تیاضر  ریـسم  رد  دنکیم و  داجیا  شدوخ  رد  يرییغت  رگتعافـش ، اب  طابترا  رثا  رد  هدـنوش ، تعافـش  هک  تسا  یتعافـش  مود  عون 
نتفرگ و رارق  ریـسم  رد  ناـمه  دز ، رـس  وا  زا  ییاـهشزغل  ریـسم ، نیا  رد  رگا  و  دریگیم . رارق  نآرق  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

تقو نآ  دوش ، ششخب  يهتسیاش  دهد و  رییغت  ار  شدوخ  بولطمان  عضو  هک  دوشیم  ثعاب  ادهش ، ای  ربمایپ  دننام  رگتعافش  نآ  اب  طابترا 
هب دنکب . تعافـش  ار  صخـش  نیا  هک  دـهد  هزاجا  رگتعافـش  هب  دـنوادخ  هک  دـنکیم  داجیا  ار  هنیمز  دوشیم  داجیا  وا  رد  هک  يرییغت  نیا 

ار وا  ياهدوبمک  دوشیم و  عیفـش  تفج  هدـننک  تعافـش  ینعی  دـشابیم  ندـش » تفج   » يانعم هب  عفـش »  » هژاو زا  تعافـش  رگید  تراـبع 
دنکیم ناربج  ار  وا  ياهناصقن  دهدیم ، دشر  ار  وا  لامک ، ریـسم  رد  و  دروآیم ، الاب  دریگیم  ار  وا  تسد  رگید  ریبعت  هب  دنکیم  ناربج 

. دهدب رارق  ششخب  وفع و  دروم  دراد  تالکشم  تسا و  صقان  هک  یتروص  نامه  هب  ار  صخش  نآ  هکنیا  هن 
183 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

ءوس تارثا  و  دوشیم ، مرجم  رتـشیب  تراـسج  بجوم  لوا ، عون  تعافـش  هک  دوشیم  نشور  اـجنیمه  مود  لوا و  عون  تعافـش  تواـفت  و 
هکلب دوشن ، دـیماان  دـنک و  دـشر  دریگب ، رارق  لامک  ریـسم  رد  راـکاطخ ، مرجم و  هک  دوشیم  بجوم  مود ، عون  تعافـش  اـما  دراد  یتیبرت 

. دوش هدنز  وا  لد  رد  يدیما  يهطقن 
دوشیم و دـیماان  دـشابن  وا  يارب  تعافـش  هبوت و  لثم  یهار  رگا  هدرک  هانگ  هک  يدرف  تسا . دارفا  رد  دـیما  داجیا  ثعاـب  تعافـش »  » يرآ

تیبرت يارب  ار  ییاـههار  هناـمیکح ، شور  اـب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  یلو  دـهدیم . همادا  رمع  رخآ  اـت  ار  شدوخ  طـلغ  ریـسم  ناـمه 
هدرمـش گرزب  ناهانگ  زا  ار  یهلا  تمحر  زا  ندش  سویأم  یتح  و  دنوشن ، سویأم  دـیماان و  دـننکیم  هانگ  یتقو  هک  هداد  رارق  ناراکهنگ 

رد دهد و  رییغت  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  ریسم  رد  املع و  ادهـش ، نآرق ، فرط  هب  ار  شریـسم  دهدیم  تصرف  راکاطخ  صخـش  هب  و  تسا .
تارثا هک  تسا  راکهنگ  رد  دیما  داجیا  یعون  تعافش  تقیقح  رد  سپ  دوش . ناربج  اهشزغل  نآ  دیریگب و  رارق  اهنآ  تعافش  دروم  هجیتن 

! دراد یتیبرت  یفنم  تارثا  هک  يزاب  یتراپ  یعون  هن  دراد ! یتیبرت  تبثم 
184 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
دشاب و هتـشاد  داقتعا  مه  نیموصعم  هب  دشاب و  هدرک  هانگ  یـسک  رگا  هن  ای  دوشیم  ناگدننکهبوت  لاح  لماش  تمایق  زور  رد  تعافـش  ایآ 
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؟ دریگب رارق  تعافش  دروم  تسا  نکمم  مه  زاب  دشاب  هتفاین  هبوت  تصرف 
: خساپ

دنکب عمج  ار  ود  ره  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . ناهانگ  شـشخب  ياههار  زا  یکی  مه  تعافـش  تسا ، شـشخب  ياههار  زا  یکی  هبوت 
. دوش عقاو  تعافش  دروم  مه  دنکب و  هبوت  مه 

يوس هب  میراچان  ام  نیاربانب  هدـشن ! ای  هدـش  عقاو  لوبق  دروم  وا  يهبوت  ایآ  هک  دـنادیمن  سکچیه  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  هتکن  نیا  و 
. دنهدب تاجن  ار  ام  دنوشب و  عیفش  راگدرورپ  دزن  هک  میهاوخب ، یهلا  يایلوا  زا  هبوت  رب  هوالع  میورب و  تعافش 

. تسین رگیدکی  یفانم  ود  نیا  نیاربانب ،
185 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
!؟ تسین عیفش  هب  اهراک  ندرک  راذگاو  یلبنت و  یتسس ، دوکر ، ثعاب  تعافش ، هب  ام  داقتعا  ایآ 

: خساپ
زا دنک  رّوصت  يزاب  یتراپ  یعون  ار  تعافـش  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا  دوشیمن ، هنوگنیا  میـشاب  هتـشاد  تعافـش  زا  یتسرد  رّوصت  ام  رگا 

تعافـش هک  دنک  لایخ  دریگب  رارق  یهلا  تیاضر  ریـسم  رد  دیامن و  داجیا  يرییغت  شدوخ  رد  هکنیا  نودب  دنک و  ادیپ  بذاک  دیما  ور  نیا 
. دشابیمن حیحص  رّوصت  نیا  هک  دوشیم  وا  لماش 

دوـشب تعافـش  ِتبهوـم  لومـشم  دـهاوخیم  هک  یـسک  اریز  دوـشیم  نوـمنهر  رگید  يدـنیارف  هب  ار  اـم  تعافـش  زا  حیحـص  رّوـصت  اـما 
هک یـسک  دوش ، عقاو  لامک  دـشر و  ریـسم  رد  دریگب و  رارق  یهلا  تیاضر  ریـسم  رد  دـیاب  تشاد ، هراشا  تایاور  تایآ و  هک  يروطناـمه 

شزغل رگا  هک  دوشیم  وا  دـیما  بجوم  هک  تسا  تعافـش  نیا  دـنک و  تکرح  دیهـش  ریـسم  رد  تسا  مزال  دـهاوخیم  ار  دیهـش  تعافش 
ار وا  يدیهـش  اًلثم  دـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـعب  دـشاب  رفک  فرط  هب  شریـسم  ناسنا  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نیا  یلو  دـشخبیم . ادـخ  هتـشاد ،

. دنک تعافش 
ياهدیما  بجوم  میشاب  هتشاد  تعافش  زا  یحیحص  روصت  رگا  نیاربانب 

186 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
تیمها زامن  هب  لاثم  ناونع  هب  دـتفایم و  تکرح  هب  دوشیم و  هدـنز  وا  رد  دـیما  رون  یفرط  زا  هکلب  دـش  دـهاوخن  یتسـس  یلبنت و  بذاک ،

هن اذل  دوشیم  مورحم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تعافـش  زا  دهدن  تیمها  رگا  دنادیم  نوچ  دهدیم 
رارق رتشیب  یهلا  ریسم  رد  دزادرپب و  رتشیب  اهتدابع  هب  هکنیا  يارب  دنکیم  داجیا  هزیگنا  هکلب  دوشیمن  یتسس  یلبنت و  ثعاب  تعافـش  اهنت 

. دریگب
187 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: شسرپ
؟ ریخ ای  دراد  ياهدیاف  تسا و  زیاج  نیموصعم  همئا  هب  لسوت  ایآ  دنکیم  در  ار  نتفرگ  عیفش  ًارهاظ  هک  یتایآ  هب  هجوت  اب 

: خساپ
: دیامرفیم هک  رمز  يهروس  موس  يهیآ  و  « 1  » سنوی يهروس  يهیآ 18  اریز  هلب 

رارق ناشدوخ  تسرپرـس  یلو و  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  یناسک  « » 2 « ؛  یَْفلُز ِهَّللا  َیلِإ  اَنُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُدـُبْعَن  اَم  َءاَِـیلْوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلاَو  »
.« دننک کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هکنیا  يارب  زج  میتسرپیمن  ار  نانآ  ام  دنیوگیم ):  ) و دنهدیم ،

، دـننکیم تدابع  ار  ادـخریغ  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  تساهتب  تعافـش  یتسرپتب و  یفن  يارب  هباشم  تایآ  هیآ و  ود  نیا  تقیقح  رد 
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. درک دهاوخن  ادیپ  ققحت  يزیچ  نینچ  تسا و  یطلغ  روصت  نیا  هتبلا  هک  دنکیم  تعافش  ار  اهنآ  تب  نیا  دننکیم  رکف  دنتسرپیم و  تب 
دهدب وا  هب  تعافـش  يهزاجا  و  دشاب ، یـضار  وا  زا  دنوادخ  هک  یـسک  تشذـگ ، « 3  » هرقب يهروس  يهیآ 255  حیـضوت  رد  هک  روطنامه 

لومشم  رگید 
188 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

هتـشاد اهنآ  زا  تعافـش  راظتنا  دـیابن  ام  دـهدیمن  اهنآ  هب  تعافـش  يهزاجا  دـنوادخ  هک  ار  یناسک  اهتب و  يرآ  تسین . تاـیآ  هنوگنیا 
. میشاب

تعافـش يهزاجا  اهنآ  هب  دـنوادخ  اریز  درادـن  یطابترا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  تاـیآ  نیا  سپ 
زین نآرق  دوخ  رد  دنتسه و  تمایق  زور  ناعیفـش  ءزج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  هدش  حیرـصت  تایاور  رد  هچنانچ  و  دهدیم .

. دراد دوجو  یهلا  ناربمایپ  هب  لسوت  زا  ییاههنومن 
، اهنآ يارب  هک  دنهاوخیم  ناشردـپ  زا  هک  مینیبیم  ار  فسوی  ناردارب  رافغتـسا  بلط  ناتـساد  يهیآ 98 و 99  فسوی  يهروس  رد  لاـثم :

. دنک رافغتسا 
: میناوخیم يهیآ 64  ءاسن  يهروس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  و 

ناشدوخ هب  یتقو  ناراکهنگ  نیا  رگا  ًامیِحَر » ًاباََّوت  َهّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهّللا  اوَرَفْغَتْساَف  َكوُءاَج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  »
ریذپهبوت ار  ادخ  ًامتح  يدرکیم  رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  وت  دندرکیم و  رافغتـسا  دندمآیم و  ربمایپ ] وت :[  دزن  دندرک  هانگ  دندرک و  متس 

.« دنتفاییم نابرهم  و 
هللا یلص  ربمایپ  تمدخ  دمآ  دیدپ  یلکشم  دیدرک و  یهانگ  یتقو  هک  دهدیم  طخ  ام  هب  هیآ  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تقیقح  رد 
یلص مرکا  ربمایپ  زا  یبلطتعافش  لسوت و  یعون  نیا  هک  دنک  ششخب  بلط  رافغتـسا و  امـش  يارب  هک  دیهاوخب  وا  زا  دیورب و  هلآ  هیلع و 

. متسه نابرهم  ریذپهبوت و  نم  هک  دهدیم  هدعو  مه  ادخ  و  دهدیم ، ماجنا  ار  تعافش  نیا  مه  ترضح  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا 
189 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

یسانشداعم د :

؟ دنوریم تشهب  هب  نامزلا  رخآ  ياه  ناسنا  زا  یکدنا  دادعت  هعقاو ، هروس  تایآ  هب  هجوت  اب  ایآ 

: شسرپ
؟ دنوریم تشهب  هب  نامزلا  رخآ  ياه  ناسنا  زا  یکدنا  دادعت  هعقاو ، هروس  تایآ  هب  هجوت  اب  ایآ 

: دناهتفگ یخرب  هک  نارخأتم » زا  یلیلق  يهدع  دنوریم و  تشهب  هب  ناینیشیپ  مما  زا  يرایسب  : » دیامرفیم تایآ 12 و 13  هعقاو  يهروس  رد 
رخآ ياهناسنا  زا  یمک  دادـعت  هک  تسا  نیا  شروظنم  ًاعقاو  ایآ  تسا  نامزلا  رخآ  مدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  ناـشروظنم 

. دنوریم تشهب  هب  ام  ربمایپ  زا  لبق  ياهناسنا  زا  يرایسب  دادعت  دنوریم و  تشهب  هب  نامزلا 
: خساپ

: میسرب خساپ  هب  ات  مینک  هظحالم  ار  تایآ  نیا  دعب  لبق و  تایآ  يهعومجم  تسا  مزال  هراب  نیا  رد 
تسد باحصا  هب  دنروهشم  هک  دنتسه  تکرب  اب  دارفا  یهورگ  دوب ، دیهاوخ  هورگ  هس  تمایق  زور  رد  امش  : » دیامرفیم دعب  هب  يهیآ 7  زا 

لها هک  دنتسه  یتخبدب  دارفا  موش و  دارفا  رگید  هورگ  دنتسه و  تشهب  لها  تسا و  رتشیب  ناشکین  لامعا  هک  تکرب  اب  باحصا  و  تسار ،
«1 « » َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلاَو   » موس هورگ  دنشابیم و  خزود 
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. دنراد ياج  تمعن  رپ  تشهب  رد  دنتسه و  یهلا  هاگرد  نابرقم  نامه  اهنیا  هک  لمع ، نامیا و  رد  نیقباس  و  تما ، ِناماگشیپ  دنتسه 
190 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

. دوب دنهاوخ  يدعب  ياهتما  زا  یکدنا  هورگ  ناینیشیپ و  زا  يدایز  هورگ  اهنیا  هک  دیامرفیم : دعب 
موـس هورگ  یمنهج و  هورگ  کـی  یتـشهب و  هورگ  کـی  دـنک  میـسقت  هورگ  هس  هب  ار  اـم  هک  تسا  نـیا  ماـقم  رد  هفیرـش  تاـیآ  نیارباـنب 

ياهتما زا  اهنآ  زا  يرایـسب  دـشابیم و  مالـسا  تما  لثم  يدـعب  ياهتما  زا  اهنآ ، زا  یکدـنا  هک  دنتـسه  لمع  نامیا و  رد  ناماگـشیپ 
. دنتسه نیشیپ 

تما زا  اهنآ ، زا  یکدنا  هورگ  هک  ناماگشیپ ، نیا  زا  دوصقم  هک  دوش  هظحالم  دیاب  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  لاح  تایآ ، رب  دوب  يرورم  نیا 
؟ دنتسه یناسک  هچ  دنتسه  مالسا  ربمغیپ 

: لوا ریسفت 
ناماگشیپ زا  هک  دنتسه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  راجن - بیبح  نوعرفلآ - نموم  لیباه - نیقباس »  » هک هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 

. دندوب یهلا  ناربمایپ  هب  ندروآ  نامیا  رد  اهتما 
، تسا مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  مالـسا ، تما  زا  اهنآ  زا  یکی  دنتـسه و  یلبق  ياهتما  زا  نیقباس  زا  رفن  هس  مینیبیم  تیاور  نیا  رد 

نینمؤملاریما لثم  صاخ  باحصا  نآ  ینعی  دنراد  نامیا  یکین و  رد  هقباس  هک  يدارفا  دشاب  كالم  ریـسفت  هنوگنیا  تایاور و  هنوگنیا  رگا 
. دندوب رتدایز  نیشیپ  ياهتما  رد  و  دندوب ، كدنا  مالسا  تما  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

دادعت نوچ  دندوب ؟ رتدایز  نیشیپ  ياهتما  رد  نامیا  ناماگشیپ  ارچ 
صاخ یباحـص  کی  تسا و  رفن  کی  مالـسا  ربمغیپ  هدوب  رتدایز  یلبق  ناربمایپ   191 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شـسرپ و 

، نیشیپ ياهتما  اما  دراد ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لثم  ماگشیپ  يهباحص  یکدنا  دادعت  ای  دراد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لثم 
. دوب دهاوخ  رتدایز  مالسا ، تما  هب  تبسن  یعیبط  تروص  هب  اهنآ ، نیقباس  باحصا  تسا و  دایز  ناشناربمایپ  تسا ، ناوارف  ناشدادعت 

: مود ریسفت 
ترـضح دنتـسه »؟ یناسک  هچ  نیقباس  نیا  زا  دوصقم  : » دـش لاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  هدـش  تیاـکح  يرگید  تیاور  رد 

!« دنتسه نوقباس  وا  ناوریپ  مالسلا و  هیلع  یلع  : » دندومرف خساپ 
هورگ هعیـش و  ناینیـشیپ  يدایز  هورگ  دوشیم  نینچ  اـنعم  دنـشاب  نیقباـس  وا  ناوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  هک  بلطم  نیارباـنب 

. دنتسه نیبّرقم  زا  هک  هعیش  ناینیشیپ  زا  یکدنا 
نامزلارخآ مدرم  زا  یمک  يهدع  ًاعقاو  ایآ  دوب  هدمآ  شسرپ  رد  هک  هچ  نآ  یلو  تسا  حرطم  تایآ  نیا  دروم  رد  هک  دوب  يریسفت  ود  نیا 

نیـشیپ ياهتما  رد  نیقباس  زا  ياهدـع  کی  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  اریز  تسا ! راـگزاسان  هیآ  ریـسفت  ود  ره  اـب  نیا  دـنوریم  تشهب  هب 
تما زا  یمک  دارفا  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  اما  دندوب ؛ رتدایز  نامزلارخآ  هب  تبسن  مالسا  ردص  رد  ای  دندوب ، رتدایز  مالسا  تما  هب  تبسن 

هک  تسا  انعم  نیدب  هکلب  دنوریم  تشهب  هب  نامزلا  رخآ 
192 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

، دوب دـنهاوخ  مک  دـنورب  تشهب  هب  دنـشاب و  نیقباس  ءزج  هک  يدارفا  مالـسا ، تما  رد  ای  دنـشاب ، نیقباس  ءزج  هک  يدارفا  نامزلا ، رخآ  رد 
نوقباسلا  » یکی ۀنمیملا ،» باحـصا   » یکی دـنوریم : تشهب  هب  هورگ  ود  اریز  دـنورب  تشهب  هب  دنـشاب و  نیمی  باحـصا  زا  دـنناوتیم  یلو 

.« نوقباسلا
193 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

؟ دنوریم تشهب  هب  رتمک  اهنز  هک  تسا  انعم  نیدب  نیا  ایآ  هدش  دای  ثنوم  نایروح  زا  رتشیب  نآرق  رد  ارچ 
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: شسرپ
؟ دنوریم تشهب  هب  رتمک  اهنز  هک  تسا  انعم  نیدب  نیا  ایآ  هدش  دای  ثنوم  نایروح  زا  رتشیب  نآرق  رد  ارچ 

: خساپ
يهروس يهیآ 24  دننام  هدـش  دای  ناوج  نارـسپ  زا  مه  یهاگ  نمحرلا و  يهروس  لثم  هدـش  دای  یتشهب  نایروح  زا  یهاگ  میرک  نآرق  رد 

دننام يهیآ 19  ناسنا  يهروس  رد  و  دنتـسه ؛ دیراورم  ياههناد  لثم  هک  دـندرگیم ، اهنآ  فارطا  ینارـسپ  تشهب  رد  دـیامرفیم : هک  روط 
«1 . » تسا هدمآ  زین  نآ 

دای نآرق  رد  دنتـسه  مداخ  هک  مه  یناوج  نارـسپ  زا  هکلب  دـشاب  هدـش  دای  یتشهب  نایروح  زا  میرک  نآرق  رد  طـقف  هک  تسین  روطنیا  سپ 
. تسا هدش 

. دنوریم تشهب  هب  نایاقآ  زا  رتمک  اهمناخ  هک  تسین  انعم  نیدب  بلطم  نیا  و 
: تاکن

ثنوم رکذم و  ناسنا  حور  ایآ  دشابیمن ؛ حرطم  تسا  حرطم  تایدام  ملاع  رد  هک  یتروص  هب  ثنوم  رکذـم و  ثحب  تادرجم  ملاع  رد  . 1
ایآ دراد ؟

194 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
تقیقح رد  نوچ  تسین  حرطم  اجنآ  رد  لئاسم  نیا  تسا ، ثنوم  يدرف  رکذم و  يدرف  تایدام  ملاع  رد  رگا  دراد ؟ ثنوم  رکذم و  هتـشرف 
دوشیم حرطم  ینامـسج  تشهب  دـیآیم و  نایم  هب  تشهب  زا  نخـس  یتقو  يرآ  تسین . حرطم  میراد ، ام  هک  ینامـسج  ضراوع  نیا  اجنآ 

. دنتسه اّربم  تایدام ، ضراوع  زا  تادرجم ، ملاع  یلو  دوشیم ، حرطم  بلاطم  نیا  اهناسنا  دروم  رد 
نآرق تایآ  رد  درادن و  یگتسب  نز  درم و  و  ثنوم ، رکذم و  سنج  هب  ندیـسر ، تداعـس  لماکت و  هب  نتفر و  تشهب  هکنیا  رگید  هتکن  . 2

: دیامرفیم لحن  يهروس  يهیآ 97  رد  هلمج  زا  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب 
وا هب  بیط  كاپ و  تایح  ام  دـشاب  نموم  و  ثنوم ) هچ  دـشاب  رکذـم  هچ   ) نز هچ  دـشاب  درم  هچ  دـهدب  ماـجنا  یحلاـص  لـمع  یـسک  ره  »

«1 .« » میهدیم شاداپ  ار  شلامعا  هدرک  لمع  هک  يزیچ  نیرتهب  ساسارب  میهدیم و 
لماکت ياههلپ  دنکیم و  تفایرد  ار  شدوخ  شاداپ  نز  هچ  دشاب  درم  هچ  دهدب  ماجنا  حلاص » لمع   » و دشاب ، نموم »  » ناسنا رگا  نیاربانب 

امهیلع ارهز  ترـضح  لثم  ییاهمناخ  هچ  درادـن . یطابترا  ندوب  نز  ای  ندوب ، درم  هب  نیا  و  دـسریم ، یلاع  تاجرد  هب  و  دـنارذگیم ، ار 
نوعرف و رسمه  هیسآ  هجیدخ ، ترضح  میرم ، ترضح  لثم  دندیسر  تیناسنا  تاجرد  نیرتیلاع  هب  مالسلا 

195 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
یط ار  لامک  بتارم  دـندرکن و  هدافتـسا  طیارـش  نآ  زا  یلو  هدوب  مهارف  ناـشیارب  طیارـش  نیرتهب  هک  ینادرم  زا  رایـسب  هچ  اـهنآ و  دـننام 

. تسا هدوب  مه  سکعلاب  دنتفرن و  تشهب  هب  دندرکن و 
« حـلاص لمع   » و ناـمیا »  » هب هکلب  درادـن  یگتـسب  درم  نز و  سنج  داژن و  هب  نتفر ، خزود  تشهب و  تداعـس و  ناـسنا و  لـماکت  نیارباـنب 

. دراد یگتسب 
196 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

نکمم روطچ  هدش ، منهج  شتآ  هب  دیدهت  ناطیـش  هروس ، نامه  رد  و  هدش » هدیرفآ  شتآ  زا  ناطیـش  : » دیامرفیم ص »  » يهروس رد  میرک  نآرق 
؟ دوش باذع  شتآ  يهلیسو  هب  هدش  هدیرفآ  شتآ  زا  هک  یناطیش  تسا 

: شسرپ
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روطچ هدش ، منهج  شتآ  هب  دیدهت  ناطیـش  هروس ، نامه  رد  و  هدش » هدیرفآ  شتآ  زا  ناطیـش  : » دـیامرفیم ص »  » يهروس رد  میرک  نآرق 
؟ دوش باذع  شتآ  يهلیسو  هب  هدش  هدیرفآ  شتآ  زا  هک  یناطیش  تسا  نکمم 

: خساپ
: تفگ خساپ  شسرپ  نیا  هب  ناوتیم  هیواز  دنچ  زا 

ناونع هب  تسا . حرطم  زین  یناور  یحور و  ياهباذـع  و  تسین ، شتآ  هب  رـصحنم  منهج  خزود و  ياهباذـع  یهلا و  باذـع  هکنیا  لوا :
: لاثم

. تسا باذع  شدوخ  نیا  دیوگیمن  نخس  نایمنهج  اب  تمایق  رد  دنوادخ 
. تسا یناور  یحور و  ياهباذع  یعون  اهنیا  هک  دیوگیم  اهنآ  هب  « 1  » يدنت تاملک  دنوادخ  یهاگ 

. تسا رتالاب  یباذع  تشهب  زا  تیورحم 
! تسا شتآ  یهلا  ياهباذع  زا  یکی  و  تسین . شتآ  رد  رصحنم  منهج  باذع  نیاربانب 

197 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
فیعـض شتآ  کی  تسا  نکمم  رگید ، تراـبع  هب  دـنراد ، یکیکـشت  بتارم  رگید  ياـهشتآ  منهج و  شتآ  مییوگب  تسا  نکمم  مود :

. دشکب يدوبان  هب  ار  نآ  دنک و  هبلغ  رتفیعض  شتآ  رب  رتيوق  شتآ  دشاب و  رتيوق  رگید  شتآ  دشاب و 
: ناتساد نایب 

شتآ اب  ناطیـش  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هنوگچ  تفگیم : درکیم و  ضارتعا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نانخـس  هب  یـصخش 
کی هتـسیزیم - نامز  نآ  رد  هک  لولهب -»  » هدـش لقن  دوشیمن »؟ باذـع  شدوخ  سنج  اب  يدوجوم  چـیه  هک  یلاح  رد  دوشیم  باذـع 
تدش هب  وا  رس  دیبوک ، وا  رـس  رب  تشادرب و  ار  یخولک  دش  وربور  صخـش  نیا  اب  یتقو  هک  بیترت  نیا  هب  داد  وا  هب  یبلاج  یـضقن  باوج 

صخـش نیا  دوخ  يانبم  ساسارب  راـک  نیا  تفگ : لولهب  دنتـساوخ  ار  لولهب  یتقو  درک . تیاکـش  هفیلخ  اـی  یـضاق  دزن  وا  و  تفرگ ، درد 
رازآ دناوتیم  ار  شـسنج  مه  سنج  مه  هنوگچ  تفگیم : ناشیا  دوخ  هک  ارچ  تسین ، تسرد  مراد  درد  دیوگیم  هک  نیا  هدـش و  ماجنا 
كاخ سنج  زا  مه  اقآ  نیا  دوخ  دوب و  هدـش  تفـس  كاخ  هک  مدز  وا  رـس  هب  یخولک  اب  نم  دوش و  باذـع  شـسنجمه  هلیـسوب  ای  دـهدب 

. تسا
هک  دهدب  یضقن  خساپ  صخش  نیا  هب  تساوخ  شلمع  نیا  اب  تقیقح  رد 

198 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
یـشتآ دناوتیم  مه  روط  نامه  دنک  تیذا  دنک و  دراو  همدص  ناسنا  رـس  هب  دـناوتیم  تسا - سنج  نآ  زا  مه  ناسنا  هک  خولک - هچنانچ 

. دوشب ناینج  ناطیش و  باذع  يهیام  دناوتیم  شتآ  سنج  ینعی  دوشب ؛ رگید  شتآ  باذع  بجوم 
199 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

عبانم

1383 رکذلاراد ، یگنهرف  هسـسوم  هاگـشناد ، هزوح و  يالـضف  زا  یعمج  یناهفـصاییاضر و  یلعدـمحم  رتکد  همجرت  اب  میرک ، نآرق  . 1
ش.

. يدلج  110 1385 ش ، ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  نارهت ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، . 2
. يدلج ود  1407 ق ، ۀیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یطویس ، رکبیبا  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  . 3

1395 ق. مجنپ ، پاچ  هیمالسالا ، ۀبتکملا  نارهت ، مالسالا ،) نیما   ) یسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  یلعوبا  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  . 4
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1371 دیحوت ،) تاراشتنا   ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  هسسوم  مق ، یهاشورسخ ، يداه  دیس  میظنت  یناحبس ، رفعج  هلکـشم ، تایآ  ریـسفت  . 5
ش.

1366 ش. یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، یناجنز ، دیمع  یلعسابع  يریسفت ، ياهشور  ینابم  . 6
1375 ش. هوسا ، تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  یناهفصاییاضر ، یلعدمحم  نآرق ، یملع  ریسفت  رب  يدمآرد  . 7
1381 ش. نیبم ، تاراشتنا  تشر ، نارهت و  یناهفصاییاضر ، یلعدمحم  نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ  . 8

200 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 
1332 ش. ۀیوضرلا ، ۀبتکملا  نارهت ، یناهفصا ، بغار  دمحم  نب  نیسح  مساقلاوبا  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  . 9

1391 ق. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یلماعلارحلا ، نسحلا  نب  دمحم  ۀعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لیاسو  . 10
1367 ش. موس ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، يرهشير ، يدمحم  دمحم  همکحلا ، نازیم  . 11

. يدلج  27 1364 ش ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يزاریش ، مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  . 12
1402 ق. تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسسوم  توریب ، یناشاک ، ضیف  نسحم  دمحم  یفاص ، ریسفت  . 13

. يدلج  20 1393 ق ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  ۀسسوم  مق ، ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  . 14
1381 ش. لوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  رهميولع ، نیسح  يریسفت ، ياهشیارگ  اهشور و  . 15

1380 ش. لوا ، پاچ  نارهت ، رصاعم ، هشیدنا  شناد و  گنهرف  هسسوم  یظعاو ، دمحا  کیتونمره ، رب  يدمآرد  . 16
( کیتونمره تیبست ، يأر ، هب  ریسفت  همان  هژیو  ، ) هرامش 5 و 6 دقن ، باتک  . 17

. یناهفصاییاضر یلعدمحم  زا  هنامز » گنهرف  نآرق و   » هلاقم هرامش 26 ، تفرعم ، هلجم  . 18
201 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

1418 ق. ۀیمالسالا ، مولعلل  ۀیوضرلا  ۀعماجلا  دهشم ، تفرعم ، يداهدمحم  بیشقلا ، هبوث  یف  نورسفملا  ریسفتلا و  . 19
. هیمالسالا بتکلاراد  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  یفاک ، لوصا  . 20

1407 ق. هیمالسالا ، بتکلاراد  توریب ، یطویس ، نیدلالالج  نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  . 21
1362 ش. یهاگشناد ، رشن  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  همجرت  روبراب ، نایا  نید ، ملع و  . 22

. ادخهد ربکایلع  ادخهد ، همانتغل  . 23
1371 ش. یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، رنهاب ، داوجدمحم  یمالسا ، بالقنا  گنهرف  . 24

. هللا همحر  ینیمخ  ماما  رون ، هفیحص  . 25
1375 ش. جیسب ، یئافک  دوخ  تاقیقحت  نامزاس  نارهت ، يربکا ، یلع  نسح  هقف ، تایاور و  تایآ و  هاگدید  زا  یگنهرف  مجاهت  . 26

. تنس لها  ریسافت  يواح  نآرقلا ، مولع  ریسفتلا و  ۀبتکم  و  هعیش ، ریسافت  يواح  هعیش  ریسافت  عماج  . 27
202 ص : ج1 ، ناناوج ، هژیو  ینآرق  ياهخساپ  شسرپ و 

: دنکیم میدقت  نآرق  مولع  ریسفت و  تاراشتنا 
: هدش رشتنم  ياهباتک  فلا :

نارگشهوژپ  زا  یعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  رهم - منرت  ( 1  ) ناناوج ینآرق  ياهشسرپ  . 1
نارگشهوژپ  زا  یعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  رهم - میمش  ( 2  ) ناناوج ینآرق  ياهشسرپ  . 2
نارگشهوژپ  زا  یعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  رهم - ناراب  ( 3  ) ناناوج ینآرق  ياهشسرپ  . 3

مامتها  دمحا  زامن - رارسا  اهتمکح و  ( 2  ) ماکحا هفسلف  . 4
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: راشتنا تسد  رد  ياهباتک  ب :
نارگشهوژپ  زا  یعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  (- 4  ) ناناوج ینآرق  ياهشسرپ  . 1

مامتها  دمحا  یسانشناهیک - هار  زا  یسانشادخ  ( 3  ) ماکحا هفسلف  . 2
هاگشناد  هزوح و  دیتاسا  زا  یعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  نآرق - یشزومآ  همجرت  . 3
هاگشناد  هزوح و  دیتاسا  زا  یعمج  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  نآرق - يریسفت  همجرت  . 4

یمظاکالم  نسحم  یناهفصاییاضر و  یلعدمحم  نآرق - یملع  ياهیتفگش  زاجعا و  . 5
ییاضر  اضر  نسح  یکشزپ - مولع  نآرق و  . 6

یمظاکالم  نسحم  تیریدم - نآرق و  . 7
یناهفصاییاضر  یلعدمحم  نآرق - ياههروس  يامیس  . 8

. تسا هدمآ  باتک  نیمه  همانسانش  هحفص  رد  قوف  ياهباتک  شخپ  زکارم  يروآدای :

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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 
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یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

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

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

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
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 
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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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